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 اهداء 

قديم را با کمال افتخار خدمت استادان معارف افغانستان ت  تحقيق متواضع

 .شاگردی من از شما افتخار بزرگ است  .  ميدارم 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اظهار شکران و تقدیر 

 
ازهموطنان گرامی که بنده را در تحقيق تشويق و کمک می کنند اظهار شکران 

قد می نمايند می نمائيم و همچنان از دانشمندان عزيزکه کار هايی  بنده را ن

 اظهار شکران  دارم . نقد بزرگان برای من درس عظيم است  و از آن می آموزم  .

از برادرعزيز جناب عمر اسحاق تشکر می کنم خداوندبرای جناب شان اجر دارين 

نصيب فرمايد . حمايت خانمم ماللی جان مجددی برای من قابل تقدير و احترام 

زم تشکر می نمائيم و اميد دارم در تقويت و است با کمال احترام از همسر عزي

حمايت بنده ادامه داده داخل اجر شود و همچنان از دو فرزندم سلمان جان و 

 مروان جان حق خود را که باالی من دارند می بخشند ممنونم .

ازتمام اعضای انجمن دعوت اسالمی افغانان مقيم امريکا ) آمو( و انجمن 

مام مشترکين فقه اسالمی اظهار شکران می نمائيم نويسندگان فقه اسالمی و ت

واقعا همکاری معنوی و مادی شما سبب ادامۀ نشرات فقه اسالمی در مدت 

بردار عزيز احمد ضياء سلطانی و خواهر عزيزه ساجده از بيست و دو سال است . 

جان سلطانی و برادرگرامی  يوسف نورزائی و تمام دوستان تشکر می کنم 

همه توفيق و عنايت نصيب کند حمايت مادی و معنوی دوستان خداوند برای 

سبب ادامۀ نشر فکر وسط اسالمی در جامعه افغانی مهاجر  است .
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 مقدمه

ألسماء . باسم الذی ال يضر مع اسمه شی ء فی األرض و ال بسم اهلل خير ا

 :و الصالة و السالم علی سيدنا محمد عبده و رسوله و بعد  فی السماء

اکثرمسلمانان وخصوصا دانشمندان جامعۀ اسالمی در يک نقطه با هم 

متفق اندکه مسلمانان ازکاروان نهضت علمی و مدنيت عقب اند و در 

اريخ اسالمی زندگی دارند . جنگهای داخلی عصر تاريک از عصور ت

بين مسلمانان ، تقسيم مسلمانان به فرقه های مذهبی و قومی و نژادی و 

زبانی و استبداد و فسادسياسی و تقلب در انتخابات و خاموشی عدۀ از 

علماء اسالم و همکاری عدۀ ديگر با استبداد سياسی و تقسيم جامعۀ 

تماعی و ناکامی احزاب اسالمی و اسالمی به طبقات اقتصادی و اج

ليبرال و سوسيالستی و کمونسيتی در تحقق عدالت اجتماعی 

ومداخالت خارجی و اشغال نظامی درمجموع اسباب عقب گرائی و 

عقب ماندن مسلمانان از کاروان مدنيت و نهضت علمی و فکری در 

 تاريخ معاصر اسالمی  است .

هت ارتقای فکر و رسيدن مسلمانان روش های متفاوت و مختلف را ج

به آزادی های سياسی و فرهنگی و اقتصادی و بهبوداوضاع اجتماعی 

تجربه کردند اما متأسفانه تجربه های ايدولوژی های سوسيالستی ، 

سيستم غرب و بالآخره نظام اسالمی که نهضت های اسالمی پيش 

هنگ کردند همه به بن بست رسيد . ناکامی مسلمانان در مقابل تهاجم فر

و ثقافت غرب سبب شدتا عدۀ از مسلمانان از آينده مأيوس باشند . بسته 

شدن باب اجتهاد و نو آوری در ساحۀ اسالمی ، نظام های استبدادی 

حاکم ، مقيدساختن آزادی های فکری و سياسی و عقيده تی و عدم 
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برنامه های تعليمی سالم و عدم اهتمام به حقوق انسان خصوصا حقوق 

 يتوان عامل مهم در عدم اهتمام  نسل جوان به آينده  دانست .زنان را م

ناکامی درساحات مختلف زندگی معنی آن ناکامی و عدم صالحيت 

فکرغير سليم و ميراث  روشايدلوژی های غير اسالمی و وارداتی  و 

فرهنگ و ثقافت ميراثی نا معقول است که تا امروز در ساحۀ اسالمی 

رهنگ نا معقول وثقافت ميراثی و وارداتی را ادامه دارد . مسلمانان ف

اصل اسالم تصورکردندوآنرا با دين اسالم يکجاساختندکه درنتيجه آن  

در پهلوی اسالم که دين خدا است دين مردم نيز بوجود آمد. دينداری 

فاسد جای دينداری صحيح راگرفت و دينداری و تدين غير صحيح جزء 

ناخته شدومتأسفانه عدۀ از از فرهنگ و ثقافت جامعه اسالمی ش

مسلمانان بين قضيۀ اسالم و فرهنگ و ثقافت تفاوت کرده نتوانستند و 

در نهايت دين مردم  نسبت به دين اسالم  قوت و نفوذ بيشتر درجامعه 

يافت  . مشکالت فرهنگ و ثقافت و دينداری فاسد و تأثيرات فرهنگ 

اصر مسلمانان و ثقافت غرب باالی فرهنگ و ثقافت وعقل و فکر مع

ن تحقيق روی آن بحث صورت می ازجمله موضوعات است که در اي

 .گيرد

« خاور شناسان »  شرق شناساندر قسمت اول عوامل خارجی و نقش 

بحث می شود تا خوانندگان گرامی معلومات مقدماتی از رول 

و مراکز تحقيقات استراتيجيک غرب داشته  شرق شناسیمؤسسات 

تغيير فرهنگ  شرق شناسیمطالعات و مؤسسات  باشند . اهداف مراکز

و ثقافت اسالمی و تبديل آن به فرهنگ و ثقافت غرب و در نهايت اشغال 

نظامی است . در قسمت دوم اوضاع علمی و فرهنگی و سياسی و دينی 

جهان اسالم و اسباب عقب ماندگی مسلمانان در اين ساحات بررسی و 

از حرکت های اصالحی و  مطالعه می شود و همچنان دراين قسمت

حرکت های مقاومت عليه فکر غرب معلومات مختصر تقديم می شود. 

قسمت سوم به موضوعات فکری مسلمانان اختصاص دارد. در اين 

قسمت  اصالت فکراسالمی  ، فکر سلفی ،  فکر تصوفی ، فکر افراط و 
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 روشغلو  و فکر وسط بررسی و مطالعه  ميشود. قسمت چهار به مطالعه 

فکر سياسی اسالم اختصاص دارد. در اين قسمت  از فکر سياسی اسالم  

وديموکراسی و احزاب سياسی و تأسيس فقه سياسی  ، فقه اطاعت  ، 

فقه متغلب  و عدم استفاده از علوم ديگران  بحث صورت می گيرد . 

فکر اسالمی  روشقسمت پنجم به مطالعه ای حقوق انسان  از منظور 

قسمت ششم روش فکر معاصر اسالمی در مسأله اختصاص دارد.  در

استبداد فکری ، استبداد سياسی  ، استبداد دينی  و روش مقاومت با 

 استبداد بحث می شود .

فکر  روشقسمت هفتم اختصاص دارد به مطالعه حقو ق انسان  از نظر 

معاصر اسالمی  . در اين قسمت حق حيات ، حقوق سياسی ، آزادی 

ن بحث می شود . قسمت هشتم اختصاص دارد به عقيده و انتخاب دي

مسأله  حقوق زن در اسالم  .  اميد است موضوعات که دراين تحقيق 

بحث می شود برای هموطنان گرامی مفيد و مقدمۀ تمهيدی برای بحث 

مفصل در آينده باشد . موضوعات که در اين تحقيق روی آن بحث صورت 

های که از نقش علماء داده شده گرفته مربوط به افغانستان نيست و مثال

عام ميباشدو اميد است هموطنان گرامی موضوعات عام را خاص 

 نسازند . 

در جريان تحقيق احساس به عجز و ناتوانی و قصورفکری نمودم و باين 

نتيجه رسيدم که بحث روی موضوعات فکری و تحقيق در ساحه 

بين جهل و علم  فرهنگ و ثقافت کار ساده و آسان برای محقق مثل من که

زندگی دارم نيست . با تمام ناتوانی به بحث ادامه دادم تا مسئوليت 

اسالمی خود را انجام  دهم . باين باور و يقين هستم که دانشمندان 

معاصر اسالمی و محققين در رشته های فقه اسالمی و تاريخ و 

اجتماعيات  و فرهنگ و ثقافت از اشتباهات بنده سکوت نمی کنند و 

شتباهات را اصالح و مرا متوجه آن می سازند و مقدماً اعتراف می ا

نمائيم که مشکالت زبان را به دليل دوری زياد از وطن عزيز دارم  و اميد 

است خوانندگان گرامی متوجه اين نقيصه باشند . تحقيق در نهايت 
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بسيار مفصل و طويل شد و به هشتصد صفحه رسيد و چون امکانيات 

قتصادی اجازه نشر آنرا نمی داد لذا تا حد زياد مختصر مالی و ضعف ا

ساخته شد و اختصار يا خالصه کردن نيز کار ساده و آسان نيست  . 

اميدوارم که در آينده های دور و نزديک بتوانم تحقيق را تکميل و در 

جلد دوم به  بخدمت هموطنان عزيزم تقديم نمائيم . 
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 تفکر معاصر اسالمی 

آدمی منشأ و وسيلۀ رسيدن به کمال معرفت و کشف  و انديشه تفکر

اسرار کائنات و  شناخت خداوند ميباشد. فکرسليم و تفکر سالم 

اسرارجهان مجهول راکشف وقوانين سياسی ، اجتماعی و اقتصادی  

را برای ادارۀ امور زندگی تدوين و جامعه را بسوی رفعت و بلندی و 

فکر غير سليم مقام انسان را به  دانش رهنمائی می نمايد و از طرف ديگر

مقام حيوان ميرساند.  فکر و عقل ناقد  پائين ترين درجه حتی پائين تر از

وسيله و آلۀ  تميز و رسيدن به واقعيت های عينی و نفی اکاذيب و تفريق 

فکر سالم و عقل سليم و ناقد  روشبين حق و باطل ميباشد و همچنان  

و عقل انسان را از  تأثيرات منفی و مانع شست و شوئی عقلی می گردد 

اکاذيب و غير واقعيت ها که در عصر حاضر بسرعت توسط ميديا به 

 نشر ميرسد حمايت و حفاظت می نمايد .

حل مشکالت ، برنامه سازی برای آينده ، تعبيرات ادبی و زبانی و 

استدالل منطقی و تحقيقات و بحث های علمی و اکتشافات  و 

ه از نتائج و حاصل فکر و تفکر سليم است .  قدرت اختراعات جديد هم

و تسلط باالی تفکر اساس اول تعليم و آموختن علوم وهمچنان درک 

مسائل هنری و ادبی و سهم داشتن در ساحۀ علمی ميباشد. موفقيت 

درامور سياسی و ادبی و اجتماعی و اقتصادی و روانی و تدوين قوانين 

عملی آن  بصورت عادالنه  را فکر سليم مفيد برای ادارۀ جامعه و تطبيق 

 و تفکر سالم و عقل متجدد و ناقد رهبری می کند. 

قرآن کريم تکريم وکرامت عالی انسان را نسبت به تمام مخلوقات عقل و 

و علم آدم األسماء »تدبر و تفکر و فکر ميداند. در سورۀ البقرة ميخوانيم : 

بأسماء هؤالء إن کنتم  کلها ثم عرضهم علی المالئکة فقال أنبئونی

صادقين . قالوا سبحانک ال علم لنا إال ما علمتنا إنک أنت العليم 
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الحکيم . قال يا أدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال الم اقل 

لکم إنی أعلم غيب السماوات و األرض و أعلم ما تبدون و ماکنتم 

 ( . 33 – 31)البقرة : « .  تکتمون 

مه اسماء يعنی نام های اشياء  را به آدم تعليم داد سپس آن و خداوند ه

اشياء را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود اسمای اين چيزها را بمن خبر 

دهيد ، اگر راست ميگوئيد. فرشتگان گفتند: خدايا ! تو پاک و منزهی 

، ما نميدانيم جز آنچه که تو ما را تعليم فرمودی ، بی شک توئی دانا } و 

کيم .  خداوند فرمود: ای آدم ! فرشتگان را بنام های آن اشيا آگاه ساز { ح

پس چون آدم مالئکه رابه اسمای آنها خبر داد ، خداوند فرمود آيا بشما 

نگفته بودم که من ميدانم غيب آسمانها و زمين را و ميدانم آنچه را که 

 شما آشکار می کنيد و آنچه که پنهان ميداشتيد . 

الف »را در آيۀ مبارکه به حروف ابجدی «  اسماء»ی معاصر محمد الغزال

علوم تفسير ميکند و می نويسد: خداوند سبحانه و تعالی قبل از « باء

اينکه آدم را بر زمين بفرستد اصول اوليه و حروف ابجدی تمام علوم را 

بوی آموخت و علت اينکه آدم بر مالئکه برتری يافت فکر و تفکر و علم 

غزالی ادامه داده می نويسد:  خداوند بشر را مخاطب ساخته او بود . ال

( .   29البقرة : ....« ) هو الذی خلق لکم ما فی األرض جميعا »می فرمايد: 

آن خدائی است که بيافريد برای شما همۀ آنچه را که در زمين است  .  آيۀ  

مبارکه به صيغۀ عام و جمع آمده يعنی آنچه در زمين است برای همه 

نسانها ميباشد و مخصوص يک قوم و  پيروان دين مخصوص نيست . ا

حروف ابجدی که آدم قبل از آمدن بزمين آموخت مربوط به زندگی  و 

آبادی زمين و کشف اسرارکائنات بود . زمين يک کوکب يا سياره در بين 

کواکب است و برای ادامۀ  زنده گی درکرۀ زمين دانش و تفکر برای 

يک امر حياتی و حتمی ميباشد.  کشف اسرار کشف اسرارکائنات 

کائنات و آيات يا نمونه های الهی در ملکوت سماوات و ارض  به فکر و 
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تفکر احتياج و ضرورت  دارد. 
1

تفکر و انديشه سالم اساس و پايۀ اول 

مسئوليت های اجتماعی ، اقتصادی ، سياسی و دينی را می سازد و 

انسان نباشد به عبارت ديگر اگر اگر فکر سالم و قدرت تفکر سليم در

انسان مشکل عقلی و فکری داشته باشد و نتواند صحيح در مسائل 

اجتماعی و سياسی و اقتصادی دقت و تصرف نمايد در اين حالت قانون 

اسالم اين شخص را مراقبت و برای ادارۀ سرمايه اش وصی انتخاب 

اليتامی حتی إذا  و ابتلوا»ميکند . قرآن کريم در اين مورد می فرمايد: 

 .(6النساء : )« ا إليهم أموالهمبلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعو

و يتمان را بيازمائيد تا هنگاميکه به سن نکاح رسيدند و اگر از ايشان 

دريافت رشد نموديد اموال شانرا به دسترس شان قرار دهيد. کلمه رشد 

ه انسان به رشد فکری معنی آن  رشد عقلی و فکری است و تا زمانيک

 نرسد حق تصرف سرمايه خود را ندارد . 

امام ابوجعفر الطبری در تفسير آيۀ مبارکه می نويسد: خداوند سبحانه 

و تعالی ما را امر ميکند تا رشد عقلی يتمان را در فهم و صالح دين و 

مال شان امتحان نمائيم و اگر از رشد يعنی پختگی فهم و ادراک و حسن 

ن در سرمايه شان  يقين حاصل کرديم اموال شانرا برای شان تصرف شا

باشيم . تسليم نمائيم در غير آن بايد تصرف شان را زير نظر داشته 
2

 

امام ابو حنيفه در عقد نکاح  سالمت عقل و فکر سليم دختر و پسر را از 

شروط عقدنکاح ميداند و ميگويد: دختر عاقله و بالغه خودش حق دارد 

ا بسته کند يعنی حق دارد نکاح کند و در عقد نکاح دختر و نکاح خود ر

پسر عاقل و بالغ والدين حق ممانعت  و مخالفت  را ندارند.
3

تعقل و  

                                                      
 . 18 – 17صفحات  « تراثنا الفکری » محمد الغزالی   . 1
کر و محمود محمد تحقيق أحمد محمد شا« تفسير الطبری » الطبری ، محمد جرير  .  2

 .  578 – 574 حات ف، ص 7جلد  1971دار المعارف ،  شکری ، القاهرة 

 فصل نکاح .« خانواده در اسالم » فضل غنی مجددی  .  3
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تفکر و تدبر چنانکه قرآن و سنت می گويد اساس تکريم مقام انسان است 

. مسائل سياسی و حقوقی و اجتماعی و روابط انسانی همه ارتباط 

فکر سليم دارد.  تا زمانيکه مسلمانان از عقل سليم و مستقيم به فکر و ت

فکرعالی پيروی ميکردند ستاره های درخشان جهان معرفت 

بودندامامتأسفانه در نتيجه عوامل متعددکه در اين تحقيق در مورد آن  

 روشبحث می شود، مسلمانان به عقب برگشتند و روش تفکر آزاد و 

 علمی را فراموش کردند . 

به اين طرف در نتيجۀ عقب گرائی و عقب ماندن امت اسالم  از چندقرن

در بين امم جهان و تأسيس حکومت های استبدادی و ضعف و ناتوانی 

علمای اسالم در ساحات مختلف علوم  شرعی و انسانی و طبيعی و حتی 

در مسائل اجتهادی ، امت اسالمی در پائين ترين درجۀ قافله قرارگرفت 

امور زندگی سبب  شدتا کشور های اسالمی مورد  . عقب گرائی در تمام

تهاجم نظامی و فرهنگی و فکری کشور های غرب قرارگيرند و 

اکثرکشور های اسالمی از شمال افريقا تا سرحدات چين مستعمره يکی 

از کشور های غرب شود و فکر و انديشۀ غرب به عمق بيشترداخل 

ی از مسير اصلی فکراسالمی شودکه در نتيجه آن فکر معاصر اسالم

 اش انحراف و مسلمانان از ناحيه فکری به رکود مواجه شدند  .

استعمار غرب اولين ضربۀ که به جهان اسالم وارد نمود جدائی دين از 

دولت و قانون بود.  ناپليون  بعد از فتح مصر قوانين اسالمی را به 

ی رابطه قوانين غربی تبديل نمود.  تغيير قوانين اسالمی به قوانين غرب

قوی و مستحکم مسلمانان را با اصل اسالم و فرهنگ و ثقافت اسالمی 

قطع ساخت و ميتوان گفت که حملۀ ناپليون باالی مصر و تغيير و تبديل 

قوانين اسالمی و اشغال نظامی غرب از جهان اسالم و ضعف و ناتوانی 

علمای اسالم و تفرقه ميان زعمای سياسی و قومی همه مشترکا سبب 

تا مسلمانان به استعمار اروپائی برای مدت طوالنی تسليم شوند.  شد

اما اين وضعيت به مرور زمان تغيرميکند و مسلمانان عليه نفوذ وسلطۀ 

استعماری مقاومت  می نمايند . اکثر کشور های اسالمی بعد از 
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مبارزات طوالنی و دادن هزار ها شهيد به آزادی های سياسی ميرسند. با 

های اسالمی استقالل سياسی را بدست می آورند و قوای  اينکه کشور

نظامی غرب را از کشور های خود خارج می سازند اما استعمار فکری 

و فرهنگی در جامعۀ اسالمی باقی می ماند و اکثر مسلمانان خصوصا 

مسلمانان قاره افريقا زبان اصلی وملی خود را که زبان عربی و زبانهای 

و در عوض زبان فرانسوی زبان رسمی دولت و  افريقائی بود فراموش 

تعليم و تربيت قبول می شود و کار بجای می رسدکه جامعه علمی 

اسالمی با کمال سعادت و رضايت در خدمت اشغال فکر غرب قرار می 

 گيرد .

که آخرين وحدت فکری و ميالدی  1924سقوط سلطنت عثمانی درسال 

جهان اسالم گرديد وکشور سياسی مسلمانان را می ساخت سبب تجزيه 

های کوچک اسالمی تأسيس و زمامداران جديد و وابسته به سياست 

غرب و با فکرغربی روی کار آمدند. خالف فلسفه و ايدولوژی 

ديموکراسی ، سياستمداران غرب از نظامهای استبدادی وحکومت 

 ميالدی در 2012های نظامی و استبدادسياسی حمايت کردند. در سال 

 «بهار عرب » نبش آزادی خواهی در کشور های عربی که بنام نتيجۀ ج
شهرت دارد نظامهای استبدادی سقوط نمود ليکن کشور های غربی 

خصوصا امريکا از نظاميان عرب وبازماندگان نظامهای استبدادی 

حمايت نمودند و بهار عرب که تجربۀ سياسی و فکری جديد برای 

و حرکت ديموکراسی و جنبش ملی مسلمانان معاصر بود به خزان تبديل 

و اسالمی که به هدف حمايت حقوق انسان و آزادی های مدنی و تشکيل 

حکومت و نظام سياسی به ارادۀ آزاد مردم بود به استبداد سياسی  و 

حکومت های پوليسی و استبدادی و فاشيستی تبديل شد و در بدل 

ر به نظامهای ديموکراسی نظام استبدادی شديدتر و فاشيست ت

همکاری و حمايت غرب خصوصا امريکا و زعمای خليج عربی روی کار 

آمد و اولين قربانی آن مبادی اوليه حقوق انسان و مهمتر از همه  روش 

 فکر معاصر اسالمی بود  .
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باز گشت و احياء  استبداد سياسی در کشور های عربی بعد از شکست 

صورت گرفت حرکت و جنبش بهار عرب که به حمايت مستقيم غرب 

سبب ازدياد نفوذ گروه های افراط گرا در کشور های عربی و اسالمی 

شد ، و جنبش ها وحرکتهای معتدل و وسط اسالمی در بين دو دشمن 

يکی استبداد داخلی با حمايت  خارجی وديگر آن افراط و غلو زير  نام 

دين واقع شد و حرکتهای معتدل اسالمی ضعيف و ناتوان شد . دور 

خط وسط اسالمی از ساحۀ فکری و سياست ضربت قوی به فکر   ساختن

معاصر اسالمی  وارد نمود و طبقۀ جوان و با ثقافت جهان اسالم يا بطرف 

افراط رو آورد و يا در حاشيه و خارج از جامعه باقی ماند و گروه از  

مسلمانان  فکر غربی را قبول و در تطبيق آن قدمهای عملی  برداشتند و 

 فرهنگ خارجی قرار گرفتند .  در خدمت

استبدادسياسی و حکومت های مطلقه و نفوذ سياسی و تسلط خارجی 

برای مسلمانان اجازه نداد تا در فضاء آزاد استقالل فکری  و حقوق 

سياسی و مدنی کامل را داشته باشند و درسايه حريت و آزادی 

جربه بتوانندسياست مستقالنه حکومتداری را بدون مداخله خارجی ت

نمايند. در عدم چانس و فرصت برای نموی فکراسالمی ، مسلمانان از 

تجربه های سياسی که در فرهنگ سياسی اسالم است  و حتی از تجربه 

های ديموکراسی غرب عقب ماندند . بی خبری  مسلمانان از اصل حقوق 

سياسی و اجتماعی و مدنی و اقتصادی که اسالم آنرا برای جامعه 

د سبب شد تا قشر تعليم يافته ای جهان اسالم فکر معرفی می کن

ديموکراسی غرب و ايديولوژی ديموکراتيک شرق را در جامعه 

اسالمی تجربه و تطبيق نمايند اما اين تجربه ها نتيجۀ مثبت نداشت و 

جامعۀ اسالمی در بدل رسيدن به آزادی های سياسی و بدست آوردن 

نظامهای جديد استبدادی زير حقوق مدنی و رسيدن به حقوق انسان به 

نام ديموکراسی و ديموکراتيک مواجه و در أثر آن استقالل فکری و 

سياسی و اقتصادی مسلمانان صدمۀ بيشتر ديد و بعض از کشور های 

اسالمی مثل افغانستان ، عراق ، فلسطين ، صوماليه  مستقيما زير 
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شرق ارادۀ آزاد ادارۀ غرب  آمد.  درتحت ادارۀ سياسی وابسته به غرب  و 

ملت ها احترام نشد و اصل ديموکراسی و حقوق انسان از تطبيق عملی 

باز ماندکه  نتيجۀ آن روی کار آمدن افکار افراطی در جهان اسالم  و 

ضديت و مخالفت مسلمانان با فکر غرب بيشتر و حرکت ضدغرب قوت 

ور بيشتر را در جامعۀ اسالمی گرفت و از طرف ديگر جنگ غرب عليه تر

به جنگ عليه اسالم و مسلمانان تبديل گرديد اگر اوضاع فکری و 

عقيده تی به همين ترتيب ادامه يابد جای شک نيست که جنگ با افراط 

 و ترور به جنگ بين دو فرهنگ و دو فکر و دو دين  تبديل خواهد شد  . 

مسأله حقوق انسان و آزادی های فردی و نظامهای عادالنه و 

ملت در انتخاب زعامت سياسی ارتباط به فرهنگ  ديموکراسی و حق

جامعه دارد و هميشه فرهنگ غنی و متمدن باالی فرهنگ ضعيف و 

ناتوان غلبه دارد. وسائل تبليغات همه الکترونی و ميديا و مطبوعات 

قوت بيشتر را کسب نمود و متأسفانه تمام وسائل تبليغات بدست غير 

ربی ها بخواهند بزبان های که مسلمانان ميباشد و هر معلوماتيکه غ

مسلمانان به آن مکالمه دارند تقديم می نمايند و جای شک نيست که 

انسان به مقتضای طبيعت بشری  تحت تأثيرات منفی و مثبت تبليغات 

قرار می گيرد خصوصا که جامعه ای اسالمی  را زمامداران بی 

ه به  خارج  مسئوليت و علمای ناتوان  و مطبوعات غير مسئول  و وابست

 اداره نمايند .

در مورد نقش زنان علمای غرب باين عقيده اندکه در اسالم زنان دارای 

حقوق خصوصا حق سياسی و آزادی های مدنی نبوده و طبقۀ نسوان در 

جامعه ای اسالمی طبقه دوم را می سازندو بالآخره از نظر علمای غرب 

م احترام حقوق تطبيق شريعت اسالمی مهمترين عامل و مانع درعد

 مدنی  در جامعۀ اسالمی است  . 

نشرات و تبليغات وسائل جمعی غرب و بحث های که دانشمندان غرب 

در مسأله حقوق انسان و آزادی های فردی انجام می دهند تأثيرات عميق  
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و روش فکر دانشمندان جوان مسلمان نيز به جا گذاشته است  روشرا در 

المی تصور کرده اند که اسالم ضامن حقوق و قشر تعليم يافتۀ جامعه اس

افراد خصوصا حقوق سياسی و مدنی نيست  . از جانب ديگرمتأسفانه 

طرفداران تطبيق شريعت اسالمی نيز درگفتار وکردار خود غير 

مسئوالنه رفتار می کنند و اعمال و گفتار شان فکر اسالمی را در مسألۀ 

و مورد سؤال قرار می حقوق سياسی و مدنی  و حقوق انسان تضعيف 

 دهد .

متفکرين غرب وگروه از محققين مسلمان که از حقيقت اسالم بی خبر 

اند باين عقيده اندکه حقوق انسان را جامعه ملل متحد در دهم ديسمبر 

ميالدی تثبيت کرد و ملل متحد اصل تساوی بين افراد را از  1948

نمود. حقوق مدنی فرانسه اقتباس وبرای جامعه بشری معرفی 
4

 

کتاب خالد  إسحاق  بنام حقوق «  جاک دونللی»نويسندۀ مشهور امريکا 

اإلنسان فی اإلسالم  را نقد می نمايد و می نويسدکه حقوق انسان در 

فرهنگ وعقيده اسالمی فقط در واجبات خالصه ميشود و اسالم 

بصورت خاص و مستقل درمسألۀ حقوق انسان و حقوق مدنی افراد 

احکام اسالمی فاقد اين موضوعات  است. آيات قرآن که چيزی ندارد و 

نويسنده اسالمی روی آن بحث ميکند و از آن دليل برای اثبات حقوق 

انسان در اسالم می آورد در حقيقت توصيه های الهی ميباشدکه قتل 

نفس را حرام ميسازد و تطبيق عدالت اجتماعی را باالی حکام واجب 

را نيز در باب واجبات بحث ميکندکه در  ميداند و قرآن حقوق اقتصادی

بدست آوردن رزق حالل و کمک به محتاجين خالصه ميشود. آزادی بيان 

عبارت از پابندی به گفتار حق است و اسالم ديگران را به اين حق مجبور 

می سازد و مسلمانان به احترام کرامت يک انسان ديگر مامور اند و اين 

                                                      
 و للنشر قرطاس دار ، 9  ص«  العالمی اإلعالن و اإلسالمی الفکر»  البغدادی احمد  .  4

 . م 1994 الکويت ، التوزيع
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هی ميباشد نه در باب حقوق انسان ماموريت تنها در وصيت های ال

بصورت مستقل . 
5
  

در بين نويسندگان مسلمان آقای فؤاد زکريا نيز به همين عقيده است . او 

می نويسد : فهم مسلمانان از اسالم اين است که اسالم دين و دنيا است 

و شامل حقوق انسان و ضامن  آزادی های سياسی ميباشد.  مسلمانان 

ق انسان که اسالم از آن سخن می زند در هر زمان و فکر ميکنندکه حقو

مکان قابل تطبيق عملی است و دليل که نويسندگان مسلمان در ساحۀ 

حقوق انسان می آورند نصوص قديم اسالمی است ، نصوصی که 

ميشود آنرا تفسيرات متفاوت کرد. تفسيرات مختلف و متعدد از 

استبداد سياسی نصوص اسالمی در موضوع حقوق انسان سبب شدکه 

روی کار آيد. اگر حقوق انسان را از نظر مفهوم و فکراسالمی و غربی 

مقارنه نمائيم معلوم ميشود که تطبيق حقوق انسان به معنی معاصر آن 

فقط در عصر اول اسالمی بود در حاليکه حقيقت اين استکه  حقوق 

لی انسان معاصر از فکر غرب استنباط  و در غرب شناخته و تطبيق عم

گرديده است . 
6
  

وسائل تبليغات مثل انترنيت ، تلويزيون ، راديو و غيره باالی فکر و 

طرز تفکر محققين مسلمان اثرات منفی را گذاشته است  . تکنالوژی 

جديد جهان را به قريه واحد وکوچک مبدل ساخته و معلومات بسرعت 

أثر می نشر می شود و انسان به طبيعت بشری که دارد از معلومات مت

گردد. در جوامع اسالمی از طريق  تکنالوژی جديدافکار ليبرالی 

بسرعت انتقال يافت وگروه از مسلمانان دانسته يا نادانسته در خدمت 

فکر و فلسفۀ ليبراليزم رفتند و حقوق انسانرا در نتيجۀ فعاليتهای 

                                                      
 ارکمب:  ترجمه  ،«  التطبيق و النظرية بين العالمية اإلنسان حقوق»  دونللی جاک  .  5

 عبداهلل الشيخ ، همچنان 69  صفحه ، 1998 القاهرة األکاديمية المکتبة طبع ، عثمان

 . 15 ص ،«  اإلسالم فی اإلنسان حقوق حول بعد عن حوار»   بيه بن المحفوظ الشيخ بن

 .114  ص«   العقل ميزان فی اإلسالمية الصحوة»  زکريا فؤاد .  6
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جامعه علمی و مدنی اروپا مطالعه می نمايند. بعض از دانشمندان جوان 

لمان باين نتيجه رسيده اندکه نصوص اسالمی و فکر اسالمی چيزی مس

راجع به حقوق انسان ندارد وعقيده و باور داشتن به اينکه اسالم حقوق 

مدنی و سياسی را دارد و از آن دفاع ميکند از نظر عقل و علم  و تجربه 

غير قابل قبول است . 
7

 

می مبنی برعدم تحقيقات علمای غرب وانتقادات شان از شريعت اسال

توجه و دقت اسالم به حقوق انسان وهمچنان نشر سريع نظريات شان از 

طريق وسائل الکترونی فکرعدۀ از جوانان مسلمان را که فهم و درايت 

کامل به حقيقت اسالم ندارند مشکوک ساخت  و طبقۀ تعليم يافته جهان 

ر و به اسالم از تطبيق شريعت اسالمی که ضامن حقوق انسان است انکا

اين عقيده رسيدندکه اسالم و شريعت  ضامن حقوق انسان نيست و 

حقوق انسان و آزادی های فردی را در فرهنگ و ثقافت و فکرغرب بايد 

 مطالعه کرد .

رکود فکری سبب شدکه فکر و ايديولوژی غرب  باالی فکر اسالمی 

غلبه نمايد و مسلمانان در اثر دوری از فرهنگ اصيل اسالم 

دندکه مبارزه علمی و ايديولوژيکی در مقابل تهاجم فکری تصورکر

غرب فائده ندارد لذا فرار را بر قرار ترجيح دادند و فکر غربی را در روش 

زندگی و خصوصا در مسأله حقوق انسان وغيره پذيرفتند. 
8

 

علمای غرب نظر دارند که مسلمانان در عصر های مختلف و خصوصا 

آزادی های مدنی مثل آزادی بيان ،  معاصر در ساحۀ حقوق انسان و

تشکيل احزاب  سياسی، آزادی مطبوعات و حقوق سياسی زنان  بحث 

و تحقيق نکرده اند و اگرکرده اندشرايط زمان و مکان و تغيرات که در 

روش تفکر انسان در طول زمان  بوجود آمده آنرا در نوشته های خود 

                                                      
 قرطاس ،دار 9 – 8   صفحات«  العالمی اإلعالن و اإلسالمی الفکر»  البغدادی احمد .  7

 .  م 1994 الکويت ، التوزيع و للنشر

 .  137    ص«   الحديث اهل و الفقه أهل بين النبويه السنه»  الغزالی  .  8
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حيح و دور از حقيقت است مراعات نکرده اند . اين ادعا يک ادعا غير ص

بر عکس علمای اسالم در عصر های مختلف در موضوع آزادی بصورت 

عموم و در مسألۀ حريت قول و بيان  ، حريت عقيده ، فرضيت شورا 

ومبارزه با استبداد سياسی و ديگر حقوق مدنی بحث های مفصل و 

آن  مفيد را نموده اندکه در اين تحقيق نظريات شان بررسی و نقد و از

 استفاده می شود   . 

علمای معاصر فکر اسالمی در مسائل حقوق مدنی اسالمی بحث های 

زياد دارند وعدۀ از اين علماء نتوانسته اند از دائره نظريات علمای 

صدر اول و دوم اسالم در موضوع حقوق سياسی خارج شوند اين گروه 

فقه از علماء تصور دارندکه مسائل سياسی و حقوق مدنی ازنظر 

اسالمی غير قابل تجديد و تغير است . علت عدم بحث درمسائل 

سياسی و قبول فکر تجديد نزد اين گروه از علماء اشتباه بين اساسات 

اوليه و ضروريات دين و فقه آن ميباشد .  صحيح است که ضروريات دين 

و مسائل اساسی اسالم غير قابل تجديد است در حاليکه مسائل فقهی 

ياسی و اجتماعی قابل تجديد و غور و دقت ميباشد و خصوصا فقه س

فقيه ضرورت های جامعه و تغيرات عصر را در اجتهادات خود مد نظر 

می داشته باشد. فکر معاصر اسالمی و پيام اسالم معاصر از دو ناحيه  

 :متضرر و عقب ماند

ــ استعمار عسکری و تهاجم فکر غرب و تسلط اقتصادی و بالآخره  1

شور های اسالمی يکی بعد از ديگر . همکاری علمی و فرهنگی اشغال ک

و تبليغاتی انجمن های شرق شناسی  و خاوران شناسان  با استعمار به 

 هدف تغير روش فکرمسلمانان  .

ــ  ضعف و ناتوانی علمی و فرهنگی واقتصادی و استبداد سياسی  در  2

 جهان اسالم . 

اومت در جهان اسالم نبود بدون مق شرق شناسانو عمل  شرق شناسی

ليکن مقاومت اسالمی به آن قوت و مرکزيت نبود تا بتواند مانند سد و 

مانع قوی در مقابل تهاجم فکر استعمار غرب باشد فلهذا فکر غرب در 
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آغاز بدون موانع داخل فکر اسالمی گرديد وفکر اسالمی معاصر را از 

م را در مبارزه و داخل صدمه داد.  قبل از اينکه نقش علمای  اسال

به بحث بگيريم بهتر   شرق شناسیمقاومت عليه فکر استعمار غرب و 

را در مبارزه عليه فکر اصيل  شرق شناسانو  شرق شناسیاست تا نقش 

در دو قرن اخير  شرق شناسانو  شرق شناسیاسالمی بحث نمائيم زيرا 

 شروفکری مسلمانان را تغير دهد و روش  و   روشتوانستند روش و 

 فکر غرب را جاگزين  آن  سازد . 

توأم با فکر استعماری و دينی همراه بود و «  کشف شرق »   شرق شناسی

مبارزه با  شرق شناسانو وظيفه  مهم  شرق شناسیهدف اساسی و اول 

فرهنگ و فکراسالمی و تأثيرگذاشتن باالی فکر اسالمی و آماده 

ری و ايجاد فاصله بين ساختن  مسلمانان به قبول استعمار نظامی و فک

در اين راستا خدمات   شرق شناسانمسلمانان و فکر اصيل اسالمی بود. 

با ارزش را برای نشر فرهنگ دينی غرب نمودند.  قبل از اينکه در 

موضوع روش  فکر معاصر اسالمی و تأثير آن به فکر غرب مسيحی و 

ئيم  الزم استعمار غرب و همچنان طرز ديداسالم معاصر بحث را آغازنما

و  شرق شناسیديده ميشود تا بصورت بسيار فشرده و خالصه اصل 

را بررسی نمائيم زيرا فکر معاصر اسالمی بشدت و  شرق شناسانعمل 

به عمق بيشترتحت تأثير فکر غرب ميباشد و در بسياری موارد مالحظه 

ميشود که متفکرين مسلمان با داشتن عقيده و ايمان کامل در مسائل 

فرهنگی مثل متفکرين غرب به قضايا می بينند و معلومات که فکری و 

مؤسسات اکادمی غرب پيشکش جامعه علمی اسالمی ميکنند آنرا به 

زبان شرقی بدون تصفيه و پاک سازی ترجمه و به جامعۀ شرق اسالمی 

 انتقال می دهند   .
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 شناسان  شرقمطالعات شرق شناسی و  

تاريخ شرق شناسی  از عصرجنگهای عدۀ از مؤرخين باين عقيده اندکه 

صليبی آغاز ميشود .  مؤرخين معاصر باين نظر موافق نيستند و عقيده 

يعنی شرق شناسی دراروپا از قرن  شرق شناسیبرين دارندکه حرکت 

در آغاز يک عمل فردی و  شرق شناسیسيزدهم ميالدی آغاز می شود .  

اروپا بعداز  در شرق شناسیبرای هدف بسيار محدود وکوچک بود. 

دنمارک و هالند شکل منظم  را برای رسيدن به  در اصالح دينیعصر 

اهداف مهم دينی و سياسی و اقتصادی گرفت . 
9

 

و تبشير يعنی تبليغ و نشر عيسويت  در اصطالح  شرق شناسیبا اينکه 

دينی و سياسی  و معنی لغوی با هم متفاوت است ليکن در نتيجۀ باهم 

شرق و  شرق شناسیمعنی که تبشير در نهايت امر متحد ميباشند باين

تبشير است و هر دوثمره و حاصل فرهنگ و ثقافت و روش  شناسی

 تفکرغرب ميباشد .

در آغاز مرحله دعوت مسلمانان به  شرق شناسیهدف از حرکت تبشير و 

بين  مسلمانان و دين اسالم  ديانت عيسوی نبود بلکه هدف ايجاد فاصله 

ی  بود. اين هدف را آقای زويمر در کنفرانس تبشيری و روش فکر اسالم

تبشيرکه کشور  هدف و وظيفۀ»:  کرد به اين عبارات توضيح 1928سال 

های مسيحی در جهان محمدی يعنی  جهان اسالم  روی دست دارند ، 

مسيحی ساختن مسلمانان نيست ، به دليل اينکه عيسوی شدن 

ت . هدف از تبشير جدا نمودن مسلمانان معنی آن تکريم و هدايت شان اس

مسلمانان از اسالم است تا از جمله مردمانی شوندکه رابطه با خداوند 

                                                      
  .   1924 سال چهارم و 1923 سال سوم مجلۀ  العربی العلمی المجمع مجلۀ  . 9
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در زندگی نداشته باشند و رابطه شان با اخالق قطع گردد زيرا ملت ها 

« . به اخالق دارند خود احتياج 
10

 

از نظرايدولوژی سياسی و  شرق شناسانو  شرق شناسیبين مؤسسات 

از کشورهای مختلف با اهداف  شرق شناسانست و فکری تفاوت ا

روسی تمام اديان و  شرق شناسیسياسی و فکری متفاوت ميباشند. 

 غرب   شرق شناسانعقائد دينی را نفی و اديان را افيون ملتها می داند . 

 مسيحت احترام فوق العاده دارند.دين اسالم را نفی  ليکن به دين 
11

 

را نسبت به اسالم باالتر معرفی  يهود دين يهوديت شرق شناسان

وکوشش دارند تا يهوديت را مصدر اول اسالم معرفی نمايند.  جاگزين 

شرق شدن فلسفۀ مادی در دين عيسويت ، در غرب ، فرصت خوب برای 

يهود بود . علماء يهود از خالء دينی غرب استفاده نمودند و دين  شناسان

ترقرار دادند و به اثبات يهوديت را از نظر درجه دينی در مقام باال

رسانيدند که مدنيت ، فرهنگ و طرز فکر يهوديت نسبت به عيسويت و 

اسالم باالتر است  . 
12

 

يهود و مؤسسات شرق شناسی يهوديت   شرق شناساندر بعد سياسی  

موفق گرديدند تا در تمام مؤسسات بين المللی شرق شناسی و جامعۀ 

غرب را به نفع فکر  ق شناسیشرحضور داشته باشند و  شرق شناسان

 شرق شناسانيهوديت از نظر اجتماعی و سياسی تغير دهند.  همچنان 

يهود موفق شدند تا بی نظمی را در فرهنگ و فکر معاصر اسالمی 

بوجود آورند . مستشرق بزرگ يهودی آقای جابو تنسکی که از جملۀ  

                                                      
  همچنان( .  177  ص«  اإلسالمی العالم علی الفکری الغزو أخطار»   طعمية صابر .  10

 دار«  المعاصرة اإلسالمی المجتمع فی أثره و الفکری الغزو»  عبدالحليم علی دکتور

 .  164 – 161  صفحات ، 1989 الحديثة المنار

 صالح منشورات  ، القدس«  االسالم فی الفکرية الحرکات تاريخ من»  جوزی بندلی  . 11

«  اإلسالمی التجديد و العربية الثقافة»  علقم نبيل الدکتور  همچنان و 91 ص ،  الدين

  .   214 – 213   صفحات

 .  51   ص  ،«  االسالم نور»  نجا فاطمه.  12
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اسالم مهندسين سياست خارجی اسرائيل ميباشد باين عقيده است که 

حتما ضعيف می شود و مدنيت اسالمی مدنيت عربی و اسالمی خالص 

نيست و مدنيت اسالمی را سريانی های سوريه و يهودان و فارسی ها 

ساخته اند. او اضافه ميکندکه در جهان عرب و خصوصا در فلسطين 

تورات اصل فرهنگ و مدنيت ميباشد. 
13

 

ميدانندکه  ناسانشرق شمبشرين يعنی دعوت کنندگان به مسيحت و 

علت قوت مسلمانان ، اسالم است و تا زمانيکه مسلمانان ارتباط به 

شرق اسالم داشته باشند قوی و عظيم می باشند لهذا حرکت تبشير و 

اولين  برنامه که برای تضعيف مسلمانان روی دست  شناسی

ساختن مسلمانان به قرآن کريم و شخصيت گرفتندعبارت از مشکوک 

لی اهلل عليه وسلم و صحابه و باطل نشان دادن احاديث و رسول اکرم ص

.بود سنت
14

   

   شرق شناسیعوامل اسباب و 
 اول : فکر و فلسفۀ دینی 

جنگهای صليبی در نفس ها و شعور مردم اروپا اثرات بسيار منفی و 

حس انتقام جوئی را از اسالم و مسلمانان بجا گذاشت و جامعۀ غرب تا 

ثيرات منفی عصر صليبی خارج شود. بعد از حرکت امروز نتوانست از تأ

اصالح دينی در اروپا ، کاتوليک و پروتستانت متوجه نشر عقائد و 

فکر دينی در جهان خصوصا جهان اسالم شدند و برای تحقق بخشيدن 

اين منظور و هدف ، غربی ها خصوصا رجال دين و کليسا  توجه به 

انهای افريقائی و شرقی نمودند آموختن و تعليم زبان عربی و عبری  و زب

.حرکت  ترجمه کتب دينی و فکر غرب خصوصا فکر اصالح دينی  به 

                                                      
  . 100   ص  ،«  الشعبی التراث و الصهيونية و اإلستشراق»  حداد منعم  . 13

أبو ديب ، طبع دوم ــ  بيروت : ترجمه ، کمال « االستشراق » دکتور إدوارد سعيد .  14

 . 275م ،  ص    1984مؤسسة األبحاث العربية ، 

 



کر معاصر اسالمی روش
 
 26                                                                               ف

زبانهای عربی و عبری و افريقائی و زبانهای آسيوی  آغاز شد و کتب طبع 

شده در جهان اسالم و قارۀ افريقا توزيع گرديد. مسلمانان به فکر اصالح 

ن عيسويت بود توجه زياد دينی که اساسا فکر غرب و برای اصالح دي

نمودند و نظريات اصالح دينی را قبول و خواستند تا اين تجربه را در 

شرق اسالمی تطبيق عملی نمايند و دين اسالم را مانند دين عيسويت 

اصالح و تجديد نمايند و به عبارت ديگر روش اصالح دينی که در غرب 

 نيز تطبيق نمايند .عملی و اجراء  شد خواستند همان روش را در اسالم 

 اسباب   اقتصادی ، سیاسی  : دوم 
سوم :  نشر فلسفۀ ديموکراسی غرب و تقسيم امت اسالمی به اقوام 

ومذاهب و نژاد به هدف ضعيف ساختن قوت مسلمانان و اشغال جهان 

بعد از مطالعات باين نتيجه رسيدندکه وحدت  شرق شناساناسالم .  

هت ضعيف نمودن مسلمانان  بايد مسلمانان در وحدت دين است و ج

قوميت و نژاد و مذهب  را از اسالم جدا ساخت و برای تحقق بخشيدن 

را تقويت  شرق شناسیاين هدف سياستمداران و سرمايه داران فکر 

در اين راستا اثرات  شرق شناسانسياسی و مادی نمودند.  فعاليتهای 

اشت و شرقی ها منفی را در شعور ، وجدان  و فکر مسلمانان بجا گذ

احساس به نقص وکمبودی نسبت به غرب نمودند و برای رسيدن به 

نهضت علمی و تکنالوژی حاضر شدند نظريات استعماری و فکری و 

حتی دينی غرب را مطالعه و نظريات و فلسفه های ديموکراسی و حقوق 

انسان غرب را در جامعه ای شرق اسالمی تطبيق نمايند و اين بزرگترين 

در ساحۀ اسالمی  شرق شناسیو مؤسسات  شرق شناسانت بودکه موفقي

بدست آوردند.
15
  

نمودند و  شرق شناسینخبگان عرب و مسلمين  توجه جدی و عميق به 

نسبت به اسالم وعرب  نوشتند آنرابدون دقت به زبان  شرق شناسانآنچه 

                                                      
  ص«   الغربی باالستعمار صلته و الحديث اسالمی الفکر»  البهی محمد  الدکتور .  15

 .1958 فبروی ، 15 عدد«    Al – Islam»  مجلۀ و«  المستشرقون»  العفيفی نجيب و  431
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قديم کوشش  شرق شناسانهای عربی و فارسی و اردو ترجمه نمودند . 

د تا شکل و مضمون اسالم و صورت مسلمانان را به جامعۀ غرب نمودن

 شرق شناسانبصورت وحشيانه معرفی نمايند . مخاطب يا طرف خطاب 

شرق درگذشته جامعه تعليم يافته و نخبگان مسلمان وغرب بود واما 

معاصر سياستمداران را هدف قرار دادند و خواستند تا  شناسان

 در جهان باشند .  شرق شناساننگوی سياستمداران  زبان حال  و سخ

اکثراً مورد استفادۀ پژوهشگران   شرق شناساننظريات و تحقيقات 

قرار می گيرد و محققين جوان مسلمان که درمراحل ماستری و 

و  شرق شناساندکتورادر پوهنتونهای جهان اسالم کار ميکنندنظريات 

ارند . را منابع علمی و مصادر موثق می شم شرق شناسیمؤسسات 

، محققين  شرق شناسیو مؤسسات  شرق شناساننظريات و بحث های 

جوان کشور های اسالمی را مشغول مطالعه و بحث روی رابطه بين فکر 

اسالمی و فکر غربی و مسلمانان و غير مسلمانان  ساخت به عبارت 

ديگر محققين جوان خواسته و يا نا خواسته تحت نفوذ و تأثير مطالعات 

 قرارگرفتند  .    شرق شناسیمؤسسات و نظريات 

بحث و تحقيق در موضوع رابطه ای غير واقعی و حتی دشمنانه غرب با 

اسالم يکی از موضوعات بسيار جنجال بر انگيز بين علمای غرب و 

، اشغال  2001متفکرين اسالم است  . بعد از واقعه يازدهم سپتمبر 

الن شده برای تقسيم افغانستان و جنگ خليج و نقشه های جديدغير اع

جهان اسالم باساس قوم  و نژاد و مذهب و سقوط نهضتهای 

عناوين ضد  شرق شناسیو حرکت  شرق شناسانديموکراسی عرب ، 

اسالمی را زيادتر انتخاب و اسالم را معادل ترور بررسی نمودند.  

قرار  شرق شناسیمتفکرين غرب و وسائل تبليغات غرب که در خدمت 

فتنه و عداوت بين مسلمانان و غرب سعی می نمايند و دارند در آتش 

درعوض دعوت برای همکاری مشترک بين مسلمانان وغرب و نزديکی 

بين فکراسالمی معاصر و فکر غرب دست به نشرکاريکاتور های 

حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم می زنندکه آخرين آن در فرانسه بود 
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بين مسلمانان و عيسويان و  و نتيجه منفی آن عبارت از ازدياد تنفر

فاصله بين فکر اسالمی و فکر معاصر غرب  و همچنان قوت بيشتر 

راست افراطی در غرب و فکر افراط گرائی در شرق اسالم است . 

متأسفانه در نتيجۀ سياست های عداوت مندانه غرب نسبت به اسالم و 

شرق  مسلمانان  ، افراطی ها هر روز قوت بيشتر را در غرب مسيحی و

اسالمی بدست ميآورند . افراط راست غرب در بسياری از انتخابات 

درکشور های غرب مکاسب سياسی را بدست آوردند و در جانب ديگر 

فکر افراط گرائی در بين مسلمانان هر روز قوت بيشتر ميگيرد و 

نهضتهای معتدل و وسط اسالمی قربانی افراط شرق و تعصبات غرب 

 می شوند .

فراطی های دست راست اروپا و امريکا ضديت با اسالم و ا 2015سال 

مسلمانان را شعار برنامه ای انتخاباتی خود انتخاب کردند . آقای  

دونالد ترامپ يکی از کانديدان حزب جمهوری امريکا اخراج و عدم 

اجازه دادن مسلمانان را به داخل شدن  امريکا شعار انتخاباتی خود 

 امپ را عدۀ در امريکا می پذيرند. ساخت و هر روز نظريات تر

 2015صدراعظم اسبق استراليا آقای  تونی أبوت  بتاريخ نهم ديسمبر 

طی مصاحبۀ اظهار نمودکه مدنيت ها با هم متساوی نيستند و غرب 

بايد تفوق و برتری خود را نسبت به اسالم اعالن کند.  از نظر تونی 

 مدنيت اسالم قتل مردم بنام خداوند است  .

زعيم دست  راستی فرانسه خانم  مارين لوبان  در مجلس حزب خود 

در موردمسلمانان در فرانسه گفت : عدۀ از جنگ  2011بتاريخ ديسمبر 

جهانی دوم و اشغال نظامی سخن می زنند امروز اشغال عمال صورت 

گرفته است ليکن اين بار بدون تانگ و عسکر . نماز گزاران در فرانسه  
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اخل مساجد جا نمی شوند و در خيابان ها نماز می خوانند روز جمعه در د

و اين است اشغال  . 
16

 

تعديالت جديدکه حکومت فرانسه در قوانين وضع  ميکندبه ضرر 

مسلمانان فرانسه  ميباشد . قوانين جديد برای پوليس حق تفتيش 

مساجد و مراکز اسالمی و منازل مسلمانان را ميدهد . به قول جريده 

تايمز لغو دو تابعيت در تعديالت جديد مشکالت زياد را واشنگتن 

برای مسلمانان که در فرانسه تولدشده اندبوجود می آورد. تعديالت 

جديد را واشنگتن تايمز قوانين تفرقه آميز بين ملت واحد در فرانسه 

تفسير می کند. واشنگتن تايمز اضافه ميکند که هدف از تعديل قوانين 

يشتر مسلمانان است و اين تعديالت منافی صريح در فرانسه مراقبت ب

با ديموکراسی فرانسه است . مسلمانان در فرانسه احساس می کنند که 

آنها در فرانسه بصفت دشمن معامله می شوند . 
17

 

موقف عدۀ از سياستمداران غرب نسبت به اسالم و مسلمانان در تقويت 

نمونه آن فلم وثائقی  افراط گرائی در جهان اسالم افزوده است و بهترين

صوماليه « جوانان مسلمان»از ترامپ است که توسط شبان مسلمين 

دقيقه ساخته شد .  رسانه ها در امريکا خبر می دهندکه  51برای مدت 

بعد از نمايش اين فلم عدۀ کثير از جوانان افريقا با حرکت شبان مسلمين 

 پيوسته اند .  

   شرق شناسیای و برنامه ه  وسائل رسیدن  به اهداف
بعد داخلی و  شرق شناسیوسايل و برنامه ها برای رسيدن به اهداف 

تربيت نسل جوان   شرق شناسیخارجی دارد .  يکی از وسائل مهم 

مسلمان به روش فکر غرب است  و مهمترين وسيله برای رسيدن و تحقق 

، انعقاد ی طبع کتب به زبانهای شرق اسالمیاين هدف  در جوامع اسالم

کنفرانسها و سمينار های علمی ، نشر جرائد و مجالت  ، انشاء مدارس 

                                                      
 .  20/10/2015 ،  سی بی بی .  16

 .   2016 ، 5 جنوری  سی بی بی.   17
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و کالج ها و پوهنتونها و در اواخر قرن بيستم ميديا خصوصا تلويزيون 

و تهيۀ برنامه ها به زبان های شرق بهدف تأثير گذاشتن باالی فکر 

 معاصر اسالمی است . 

 عبارت است از : شرق شناسیمؤسسات  مهمترين 

  را  شرق شناسانميالدی فرانسوی ها اولين جمعيت  1787در سال

جمعيت دوم را به آن اضافه کردند .  1820تأسيس نمودند و در سال 

نشر مجله به زبانهای  شرق شناسیمهم ترين وظيفۀ مؤسسات 

فرانسوی  مجلۀ العالم  شرق شناسانفرانسوی و انگليسی بود.  

که فکر تبشيری «  Le mondo-74  Musulman»  االسالمی را بنام 

 را نشر می کرد نشر نمود .«  نشر مسيحت »

  در لندن  جمعيت مهم  برای مطالعه و تدريس شرق  1823در سال

مجلة » شناسی تأسيس شد . اين جمعيت مجلۀ را تحت عنوان 

 به نشر رسانيد . « الجمعية الآسيوية الملکية 

  ريش و ايتاليا المان و روس و ات شرق شناسانميالدی  1842در سال

مجالت و جرائد را به نشر سپردند. هدف از نشر مجالت و جرائد 

 .ت عام و شرق اسالمی بوجه خاص بودنشر معلومات از شرق بصور

  معاصر شرق شناسینقش امریکا در 
در اوائل قرن بيستم امريکا بحيث قوۀ بزرگ و مدافع حقوق انسان و  

ها در جنگهای صليبی ديموکراسی ظهورکرد با اينکه امريکائی 

اشتراک نداشتند و ملت امريکا متأثر به جنگهای مقدس نبود لهذا 

انتظار ميرفت که موقف امريکا نسبت به غرب در روابط با مسلمانان 

أمريکا و » متفاوت باشد.  دکتور جعفر شيخ ادريس در کتاب اش بنام 

الم و می نويسد: جوامع غرب نسبت به اس« اإلسالم تعايش أم تصادم 

جامعۀ اسالمی نظريات متفاوت دارند. بين اروپا و جوامع اسالمی 

دشمنی های قديم موجود بود و اما بين امريکا و مسلمانان دشمنی و 
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حس انتقام وجود نداشت زيرا امريکا کشور جديد و مردمش از کشور 

های متعدد تشکيل ميشوند.  
18

 

سات علمی و مراکز سياست امريکا را نسبت به اسالم و مسلمانان مؤس

تحقيقات که اکثراً تحت نظر و اداره فکرصليبی است ميسازد . 

متأسفانه اکثر اين مؤسسات و مراکز تحقيقات نظر خوب از مسلمانان 

و اسالم ندارند .  ادارۀ سياسی امريکا اکثراً در رابطه به مسائل اسالمی 

مؤسسات  و آنچه به مسلمانان تعلق می گيرد به نظريات و آراء همين

اتکاء دارد و مشوره های اين مؤسسات را می پذيرد .  امريکا در مسائل 

يافت  و در اين راستا سرمايه  1948شرق شناسی عالقه ای زياد بعد از 

گذاری زياد نمود و مؤسسات بزرگ علمی و تحقيقات را  به هدف 

 تحقيق بيشتر از جوامع اسالمی و روش فکر اسالمی تأسيس کرد .

و محققين در رشته شرق شناسی  شرق شناسانميالدی  1842 در سال

شرق را تأسيس نمودند . جمعيت « الجمعية الشرقية األمريکية»انجمن 

امريکا جهت مطالعات شرق مجالت و  شرق شناسیو ادارۀ  شناسان

« مجلۀ جمعية الدراسات الشرقية » جرائد زياد را به نشر رسانيد مانند: 

به نشر  Ohioدر واليت أوهايو   Cambier  ر اين مجله در شهر کمبي

 ، کانادا داشت  .در لندن و پاريس و تورنتو ميرسيد و نمايندگی ها

مجلة شئون الشرق »امريکا در وقت حاضر  شرق شناسانجمعيت 

سياسی را  شرق شناسیراکه فکر « مجلة الشرق األوسط»و « األوسط

 بررسی ميکند به نشر می رساند .

در  شرق شناسیو مؤسسات  شرق شناسانکه امروز  مهمترين مجله

 The« »  مجلة العالم االسالمی » امريکا نشر ميکنند عبارت است از 

Muslim World   »  است .  اين مجله را آقای صموئيل زويمرZweimer  
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در   Hartfordميالدی تأسيس  و امروز از شهر هارتفورد   1911در سال 

ن مجله از فکر تبشير مسيحت در نشرات خود امريکا به نشر ميرسد. اي

 پيروی ميکند . 

مرکز مطالعات استراتيجی و بين المللی شعبۀ خاص بنام شرق اوسط  

دارد و رئيس آن آقای روبرت نيومان سفير سابق امريکا در عربستان 

 سعودی ، مغرب و افغانستان  ميباشد .

ت حکومتی  ياد انستوت  بروکنگز که  درگذشته بنام  مؤسسه مطالعا

ميشد ، شعبۀ را برای مطالعه  فکر اصولی اسالمی دارد و رياست آنرا 

را وليام کونت استاد سابق پوهنتون پنسلوانيا و عضوسابق مجلس 

 امنيت ملی امريکا بعهده دارد .

مؤسسۀ واشنگتن در سياست شرق دور يا شرق ادنی ، اين مؤسسه 

فکر يهوديت ميباشد و  نسبت به اسالم و فکر اسالمی زير تأثير

اکثرمحققين  در اين مؤسسه يهودان  ميباشند . اين مؤسسه تحقيقات و 

بحث های متعدد را زير عنوان   ظهور و بلند رفتن حرکت های اصولی 

 اسالمی   به طبع رسانيد .

مرکز مطالعات عربی معاصر در پوهنتون جورج تاون در واشنگتن . 

ضوعات مربوط به اسالم است . اين وظيفۀ اين مرکز مطالعات در مو

مؤسسه کتابهای متعدد را در موضوعات اسالم به طبع رسانيدکه 

»  مهمترين آن حرکت اصولی و سيکولری در شرق عربی که بزبان عربی

. در سال   ميباشد«  العربی  الحرکة األصولية و العلمانية فی الشرقبنام 

« سالمی االنفجار اإل »می کتاب مهم ديگر را بنام :  انفجار اسال 1987

.  به نشر رسانيدميباشدلی اسالمی اصو که در موضوعات مربوط به
19
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مرجع مهم برای  محققين مسلمان و غير  شرق شناسانتحقيقات و کتب 

 شرق شناسانمسلمان است . مهترين تحقيقات و کتب که از طرف 

 مخالف فکر اسالمی به طبع رسيده عبارت است  از  :

اين دائره    The Encycopaedia Of  Islamمعارف االسالمية دائره ال

معارف بزبانهای مختلف ترجمه و  به طبع رسيده است . خطر اين عمل 

بزرگ در آن استکه اکثر محققين مسلمان و غير مسلمان  در تحقيقات 

خود در مسائل اسالمی باين دائره المعارف رجوع می نمايند . اکثر 

ه المعارف غير صحيح و تحريف از اسالم است و معلومات دراين دائر

 در بسا موارد ضد اسالم و مسلمين ميباشد. 

 .  Shorter Encycopaedia Of Islamمؤجز دائرة المعارف االسالمية    

 Encyclopadeia Of Religion Andدائرة معارف الدين واألخالق    

Ethics   . 

 Encyeclopaedia Of Socialدائرة معارف العلوم االجتماعية   

Seiences    . 

دائره المعارف های اسالمی که از طرف مؤسسات اکادمی غرب تهيه و 

ترتيب ميشود در بسا موارد حقائق غير صحيح  را به اسالم نسبت و 

اکاذيب را به محمد صلی اهلل عليه وسلم و تاريخ اسالمی بسته می 

تحقيق عالمه الروس می نمايند بطور مثال در دائره المعارف فرانسه در

خوانيم که محمد يکی از رجال الدين کليسا بود و کوشش و طمع داشت 

تا به مقام پاپ ارتقاء نمايد، چون به اين هدف نرسيد دين جديد را برای 

رسيدن به زعامت خود تأسيس نمود . 
20

 

موفق شدند تا در انجمن های مهم ادبی درکشور های  شرق شناسان

الغة العربية ، مجمع  زبان عربی ، در مصر و مجمع اسالمی مثل مجمع 

علمی در دمشق و مجمع علمی در بغداد راه يابند وعضويت کامل اين 

مجامع علمی را بدست آورند. از طريق عضويت در انجمن های بزرگ 
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قادر شدند مؤسسات بزرگ علمی و تحقيقات را  شرق شناساناسالمی 

فکر غرب  تأسيس نمايند .   شرودر جهان غرب و اسالم به هدف نشر 
21

 

ديدگاه فکری غرب را نسبت به  شرق شناسیو مؤسسات  شرق شناسان

اسالم و فکر اسالمی روشن می سازند . علمای غرب و خصوصا گروه 

وظيفه دارند  شرق شناسیهای که در مؤسسات علمی و مراکز تحقيقات 

 شند :در تحقيقات و روش فکری خود تحت تأثير عوامل متعدد ميبا

مخالفتهاو جنگهای که بين مسلمانان وعيسويان درعهد اول  .1

اسالم بود . وهمچنان کوشش مسلمانان برای فتح قسطنطنيه ، فتح 

، جنگهای صليبی ، جنگ ها بين سلطنت « اسپانيا » اندلس 

عثمانی و کشور های غرب  . واقعات تاريخی و روابط غير حسنه 

فکر و حتی روش عقلی غرب  بين مسلمانان و عيسويان  نظريات و

را نسبت به اسالم و مسلمانان می سازد و غربی ها تا هنوز واقعات 

 و حوادث تاريخی گذشته  را فراموش نکرده اند  .

در بحری از اختالفات بين اسالم و مسيحت غرق  شرق شناساناکثر  .2

اند و کوشش دارند تا حقيقت اسالم را پنهان و مردم را نسبت به 

 سلمانان متنفر و مشکوک سازند .اسالم و م

واقعات سالهای اخير مانند حملۀ شاگردان ايرانی بعد از انقالب  .3

اسالمی باالی سفارتخانه امريکا در تهران ، تخريب مرکز نظامی 

، کشتی نظامی امريکا در سواحل يمن امريکا در بيروت  ، تخريب

يانه و حمله به سفارتخانه ها و مراکز اقتصادی امريکا در شرق م

حمله به نيويارک و واشنگتن ، حرکت داعش و القاعده و طالبان  و 

در پاريس و حمله    Charlie Hebdoحمله باالی جريده چارلی ابيد 

به رستورانت در پاريس و حمله به استراحت گاه سالمندان در 

امريکا و حملۀ انتحاری در ميدان هوائی بلجيم و غيره از جمله 
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را نسبت به اسالم و فکر اسالمی  شرق شناسان عوامل است که نظر

و مراکز مطالعات شرق شناسی و  شرق شناسانبد بين تر ساخته و 

اسالم شناسی از اين واقعات جهت مبارزه با فکر معاصراسالمی 

استفاده می نمايند و در عوض متهم ساختن عاملين آن اسالم  و 

ن را بطور عموم متهم می نمايند.مسلمانا
22
   

يکا در روشنی معلومات ناقص که از مسلمانان و اسالم داشت امر

داخل ميدان مبارزه با مسلمانان شد و در جريان اين مبارزه در 

فرهنگ روابط سياسی بين اسالم و مسيحت يا مسلمانان و 

المی يا حرکت اصولی اس عيسويان کلمه و اصطالح جديد بنام 

سياسی در غرب  اسالم سياسی  مطرح شد. حرکت اصولی و اسالم

بصفت دشمن جديد برای تمدن غرب  و فکر آزادی و ديموکراسی 

شناخته شد . دانشمندان و حتی طبقۀ عادی غرب خصوصا مردم 

عادی امريکا باين عقيده اندکه فکر اصولی اسالمی يا اسالم 

در  شرق شناسانسياسی دشمن فکر و فرهنگ و مدنيت غرب است . 

را در مطالعۀ فکر اصولی و اسالم سالهای اخير وقت زياد خود 

سياسی صرف کردند و نتائج کار و تحقيقات خود را به حکومت 

های کشور های غرب خصوصا امريکا سپردند تا در روشنی آن با 

 فکر اصولی اسالمی و فکر سياسی اسالم  معامله نمايند .

   شرق شناسیو مؤسسات  شرق شناسانفکراصولی اسالمی از دیگاه 
در غرب عموما و در امريکا  شرق شناسیومراکز تحقيقات مؤسسات 

خصوصا اصولی اسالمی را فکر جديد در ساحۀ تفکر معاصر اسالمی 

می دانند . ازنظرعلمای غرب فکر اصولی اسالمی يعنی ضديت با 

مدنيت غرب ميباشد . مؤسسات اکادمی امريکا فکر اصولی را مطالعه 

 و باين نتيجه می رسند .
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ارد هريرد کيميگان که از اصل ارمنی سوری است و مدتها دکتور ريتش

بحيث مشاور در وزارت  امور خارجۀ امريکا و مؤسسات دولتی و 

اکادمی آن کار می کرد و بزبان عربی معرفت کامل دارد در کتاب خود 

روش «  األصولية فی العالم العربی * اصولی در جهان عرب  »بنام  

 به  دو نوع تقسيم می کند  .تفکرمعاصر اصولی اسالمی را 

اول ــ اصولی علمی ، اصولی علمی  از نظر اين دانشمند دو نوع است  . 

اصولی سلبی و اصولی حرکی .  اصولی سلبی دارای خصوصيات ذيل 

 ميباشد :

 . خواندن نماز با جماعت در مساجد 

 . عمل کردن به احکام اسالمی 

 . قرائت  و مطالعۀ قرآن کريم و کتب اسالمی 

 . همکاری با مؤسسات خيريه 

 . گذاشتن ريش و قطع بروت 

 . پوشيدن لباس خاص برای مردان و حجاب برای زنان 

 دوم ــ اصولی حرکی دارای صفات ذيل ميباشد :

 . زندگی نمودن دريک منطقۀ مخصوص 

 . رفتن به مسجد معين 

  مقابله و مبارزه با لهو و لعب و اعمال منافی اسالم که بنام حرام ياد

يشود . م
23 

وسياستمداران و رجال فکر  شرق شناسانمتفکرين غرب خصوصا 

امريکا اکثراً درحکم خود در موضوع اصولی اسالمی دچار اشتباه 

ميباشند. علمای امريکا فکر اصولی اسالمی را از زاويۀ فکر مسيحی 

(  که اصل    Fundamentalismغرب مورد مطالعه قرار ميدهندوکلمۀ )  

ط به فرهنگ دينی غرب دارد آنرا بدون دقت باالی فکر غربی و ارتبا
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اصولی اسالمی تطبيق می نمايند و هر زمان که بخواهند عليه فکر 

اسالمی قيام و مبارزه نمايند شعار مبارزه با اصولی اسالمی را بلند می 

 نمايند . 

راه حل و مبارزه با فکر اصولی اسالمی از نظر متفکرين غرب إحياء فکر 

در جهان اسالم است و برای تحقق بخشيدن اين فکر و هدف قوميت 

پيشنهادمی نمايند تا مقام و منزلت قوميت را معادل  اسالم ساخت و 

همچنان  مسائل قومی ، زبانی، نژادی و مذهبی را برای مقابله با فکر 

 اصولی اسالمی در جهان اسالم تقويت کرد.

اسالم سياسی کنفرانس که در موضوع غلو و اصولی اسالمی و 

الحرکات األصولية اإلسالمية و » درکانگرس امريکا تحت عنوان 

صفحه  443ترتيب شده بود و بعداً  بحيث کتاب در « التطرف اإلسالمی 

هجری  1409به نشر رسيد و آنرا دکتور احمد ابراهيم خضر در رمضان 

قمری  بزبان عربی ترجمه نمود. در اين کتاب علمای غرب و خصوصا 

کا در مورد نظريات اصول گرايان عقيده دارندکه نظريات امري

اصولگرايان اسالمی به نظريات فاشيست ها و کمونستها 

نزديکتراست و فکر اصولی ضد فکر سامی يعنی  يهوديت  ميباشد و 

اصولی ها ضد غرب اند و زندگی مسالمت آميز را قبول ندارند.
24

 

نظريات و  غربن دانشمندا و روش فکر اصولی ،  روشجهت اصالح 

 کنند . از جملۀ دانشمندان فکرغربمی  نهادرا پيشمختلف روش های 

روش حل غربی را در اصالح فکر اصولی اسالمی   داکتر  دانييل بابيز

 :اينطور پيشنهاد می کند 

تفکيک يا جدا کردن بين اسالم و اصولی ها زيرا اصولی يک  .1

 .وجود آمده استکه در قرن بيستم بحرکت فکری و ايدولوژی است 
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همکاری با فکر چپ در جهان اسالم برای مبارزه و مقابله با فکر  .2

اصولی زيرا فکر چپ تهديد حقيقی و مستقيم برای منافع امريکا 

درکشور های اسالمی نيست وگروه های چپ ميتوانند با فکر غرب 

همکاری  مشترک داشته باشند. 
25

 

ستمداران امريکا را استاد دکتور عبدالستار سيرت فکر معاصر سيا

تصوير اسالم بحيث دشمن غرب و تجاوز بر مقدسات » تحت عنوان 

 به بحث گرفته می نويسد :« اسالمی 

بعد از سقوط اتحاد شوروی در پايان يک دهه تجاوز عسکری به »

( واخراج ذلت بار قشون سرخ از افغانستان  1989 – 1979افغانستان  )

ن اين کشور وبه کمک دشمنان به همت جهاد ملت مجاهد و مسلما

کمونيزم و کشور های واقع در مسير اشغال و تجاوز شوروی ، نظام 

زعامت سياسی جهان به سيستم يک قطبی تبديل شد ، و زعامت يکه 

تاز سياسی جهان به منظور اجرای نقش زعامت جهانی و تسخير سياسی 

غرب جهان استراتيجی تصوير يک دشمن جديد به تمدن و ديموکراسی 

را طرح نمود . اين دشمن به زعم زعمای غربی و مراکز مطالعات 

استراتيجيک و برخی از نويسندگان غربی همانا ) اسالم و مسلمين ( 

 بود .

» ريچارد نکسن رئيس جمهور اسبق امريکا درکتاب خود به عنوان 

گفته بود « پيروزی بدون حدود»و نيز درکتاب خود بنام « فرصت مناسب 

دشمن کمونست غالب شديم و هيچ دشمنی در برابر ما باقی نمانده : ما بر 

است مگر اسالم .  کيسنجر وزيرخارجۀ اسبق امريکا نيز گفته بود : خطر 

 اسالم بر غرب نسبت به کمونيزم بزرگتر است .
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از جمله دشمنی های جديد ، ميتوانيم از تجاوز بر مقدسات اسالمی از 

و رسانه های غربی تا سرحد نشر طريق تمسخر و استهزاء در کتب 

کارتونهای اهانت به مقام واالی رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در 

ظالمانۀ شخصيت های مهم دينی و  دنمارک و فرانسه و همچنان بيانات

.«ياسی غرب در بارۀ اسالم نام بريمس
26
  

نظر «  إمام اإلسالم » مستشرق بزرگ اروپا  لويس برتزان  صاحب کتاب  

مسلمانان مردم عقب »د را نسبت به مسلمانان اينطور می نويسد: خو

مانده و فاقد شرف  و از جملۀ مردمان بسيار متعصب ميباشند. 

مسلمانان قدرت رسيدن به مدنيت را ندارند و وظيفۀ غرب است تا 

.« امانت مدنيت را به جهان برساند 
27

 

 و اشغال نظامی   شرق شناسی
جهت تحقق بخشيدن اهداف فکری  ناسیشرق شو حرکت  شرق شناسان

در جامعۀ اسالمی و نشر افکار ليبرالی و ضعيف ساختن فکرمعاصر 

 شرق شناسیاسالمی اشغال را يکی از وسائل فعال ميدانند. مؤسسات 

زعمای سياسی و عسکری را برای اشغال کشور های  شرق شناسانو 

المی تهيه اسالمی تشويق و ترغيب و معلومات مفصل که از جوامع اس

نموده بودند آن را در خدمت مؤسسات عسکری و سياسی غرب قرار 

دادند . اشغال نظامی کشور های اسالمی را ميتوان مرحله دوم حرکت 

در گذشته باين نظريه بودندکه  شرق شناساننام گذاشت .  شرق شناسی

اشغال نظامی و تقسيم کشور های بزرگ اسالمی به کشور های کوچک 

بهترين وسيله برای نشر فکر غرب در بين مسلمانان  و داخل جنگ

 ميباشد .
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مشاور وزرات خارجۀ فرانسه « ماسينيون»مستشرق معروف فرانسوی 

در شئون اسالمی قبل از اشغال الجزائر  ،پالن اشغال الجزائر را به دولت 

فرانسه تقديم کرد و فرانسه را تشويق به اشغال الجزائرنمود.  بيکر 

مطالعات به هدف استعمار « محطة اإلسالم »ی مؤسس مستشرق المان

افريقا نمود و مطالعات خود را درخدمت سياست استعماری المان 

مستشرق هالندی پالن استعمار « سنوک هورگرونيه »گذاشت. 

و  شرق شناسیاندونيسا را به دولت خود معرفی کرد . اکثر مؤسسات 

غال نظامی کشور های سياستمداران غرب را تشويق به اش شرق شناسان

اسالمی نمودند و معلومات  شان  برای اهداف نظامی و اشغال   

 عسکری مفيد واقع شد .

استعمار در جنگهای نظامی عليه مسلمانان به پيروزی رسيد و فرانسه 

بزودی شمال افريقا را اشغال نمود و اسرائيل بحيث يک دانۀ سرطان در 

ان اسالم مهمترين موفقيت قلب امت اسالم جاگزين شد. تقسيم جه

شرق نظامی و سياسی غرب بود و اين موفقيت ساحه و ميدان را برای 

جهت تغير فرهنگ و ثقافت و روش فکر معاصر اسالمی آماده  شناسان

ميدانستندکه اشغال  شرق شناسانو  شرق شناسیساخت .  مؤسسات 

سالم نظامی برای مدت طوالنی امکان پذير نيست و زمانی غرب باالی ا

و مسلمانان غالب ميشودکه روش زندگی و فکر مسلمانان غربی شود. 

يعنی غرب ساختن شرق  «تغریب » فرهنگ غرب بنام سياست جديد در 

ياد ميشود . سياست تغريب از شروع قرن بيستم آغاز و تا حال ادامه 

 دارد . 

مرحلۀ اول غرب سازی فکری بود ، در اين مرحله سياست غرب نشر 

 دينی غرب و از بين برداشتن ثقافت و فرهنگ اسالمی از ثقافت ال

جامعۀ اسالمی  بود . روش سياسی غرب را در اين مرحله ميتوان به 

 عبارات  ذيل خالصه کرد :
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در « مدارس برای تدريس مسيحت » تأسيس مدارس تبشيری  .1

 کشور های اسالمی .

و  ت زير نام کمک های طبیفرستادن دعوت کنندگان به دين مسيح .2

 .انسانی

قبول جوانان مسلمان بصفت شاگرد و تربيت شان باساس فرهنگ  .3

 غرب .

 تسلط باالی تمام مؤسسات تعليمی در کشور های اسالمی . .4

 نشر کتب و مجالت به هدف فاسد ساختن اخالق جامعه . .5

نشر برنامه های تلويزيونی و تقويت تلويزيونهای ملی وابسته به  .6

 غرب در کشور های اسالمی .

 غای قوانين اسالمی و تبديل آن به قوانين مدنی غرب .ال .7

إحيای فرهنگ قبل از اسالم مثل فرهنگ آريائی و فرعونی و  .8

 کلدانی و إحيای فکر قوميت و نژاد .

 حمايت از حقوق زن بشکل غربی آن . .9

م با همکاری با پائين آوردن مقام علماء و اتهام علمای اسال .10

.ترورويزيم جهانی 
28 

ی غرب سازی  جوامع اسالمی را آقای  هاردي  مدير فکرتغريب يعن

 تعليم و تربيه فرانسه در مغرب  به جمالت ذيل اينطور بيان می نمايد :

م درکنفرانس که برای صاحبمنصبان نظامی  1920در سال  آقای  هاردی 

م  مغرب تحت حمايت  1912می کردگفت :  در سال  فرانسه سخنرانی

ث يک قطعه از زمين فرانسه شناخته شد . با فرانسه قرارگرفت  و به حي

وجود بعض مقاومت ها از طرف گروه های مغاربه ،  فرانسه قادر شد 

تمام خاک مغرب را اشغال نمايد . ما فرانسوی ها ميدانيم که نصرت و 

پيروزی نظامی معنی آن پيروزی کامل نيست ، قوت نظامی امپراطوری 

                                                      
« از نظر فرهنگ اسالمی و غرب مسيحیغلو و افراط گرايی » فضل غنی مجددی   .  28
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ت طوالنی نميتواند آنرا حفظ کند، ها را می سازد ليکن برای دائم و مد

سر ها در مقابل اسلحه  و قوت عسکری خم ميشود در حاليکه قلبها  

آتش انتقام  را حمل ميکند و هميشه در انتظار انتقام ميباشند .  پس 

برای بقاء و ادامه بايد نفس ها را بعد از اينکه جان ها را اشغال نموديم 

و ضرورت و احتياج  ق و مشکل استاين عمل بسيار شااشغال نمائيم و 

دارد .  بوقت طوالنی
29

 

سياستمداران فرانسه و احزاب سوسيالست فرانسه در پهلوی اشغال 

نظامی ، از اشغال فکری در جهان اسالم حمايت ميکنند . زعمای فرانسه 

بصراحت اظهار می کنند آنچه را مارشال  ديگول برای  مردم الجزائر بعد 

نرا از طريق جنگ فرهنگی دوباره بدست خواهيم از شکست خود داد آ

آورد .
30

   

و  شرق شناسیاز سخنان آقای هاردی و ديگران استنباط ميشود که 

پيروزی نظامی و اشغال را در معامله با مسلمانان هدف  شرق شناسان

نمی دانند بلکه اشغال وسيله برای رسيدن به هدف اصلی يعنی مبارزه با 

 فکر اسالمی است . 

 غرب درنظام سیاسی  اسالم  شرو
دولت عثمانی در نتيجۀ ضعف و نا توانی در داخل نتوانست در مقابل 

استعمار مقاومت نمايد و به سقوط دولت عثمانی مسلمانان هويت 

سياسی  و استقالل فرهنگی را از دست دادند. تغير نظام حاکمه درکشور 

باساس فلسفۀ های اسالمی و تنظيم  و تأسيس حکومت و نظام سياسی 

غرب مهمترين سياست غرب در جهان اسالم بود و برای تحقق اين هدف 

استراتيجی غرب تقويت خانواده های معين  وگروه های سياسی و 

قومی خاص برای رسيدن  به حکومت درکشور های اسالمی بود و 

                                                      
الدوکتور نبيل  همچنان ، .  189  ص « المسالۀ الثقافية » لجابري  محمد عابد ا.   29
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همچنان از بين برداشتن شخصيت های ملی و ضداستعماری توسط 

نامه هايی مهم سياسی غرب در جهان اسالم بود. انقالبات عسکری از بر

تأسيس و تشکيل حکومت برای افغانستان د ر کنفرانس بن ، جرمنی و 

اخيرا حکومت وحدت ملی و تقلب در رأی گيری را ميتوان بهترين مثال 

از سياست غرب سازی نظام سياسی در افغانستان آورد . ارتباط 

ب وبانک جهانی ،  تشکيل اقتصاد کشور های اسالمی به اقتصاد غر

قوای نظامی با اسلحه غربی و کمک مادی و معنوی و لوجستيکی 

سياست ديگر غرب جهت تقويت نفوذ فکری و سياسی و نظامی در 

 جهان اسالم است . 

استعمار غرب از عقب ماندن مسلمانان در ناحيه علمی و استبداد 

و نظام  سياسی و خالی فکری و سياسی و اجتماعی استفاده نمود

سياسی و تعليمی و حتی روش اخالقی غرب را در جامعه شرق اسالمی 

تطبيق نمود. فکر غرب را تفوق نظامی و اقتصادی و پالنهای طويل 

المدت و عدم فهم و درايت مسلمانان از سياستهای استعماری 

خصوصا در ساحۀ فکری کمک کرد . کليسا و مؤسسات تعليمی و 

مدارس و کالج ها در جهان اسالم خصوصا  فرهنگی در تأسيس و انشاء

در قلب ممالک عربی کوشش نمودند .  انشاء مدارس و شفاخانه ها و 

مراکز فرهنگی و نشر جرائد و مجالت و تلويزيونها از طريق ستاليت و 

بزبانهای که مسلمانان تکلم می کنند و کلپ های سپورتی  وسيله  و 

ا برای نشر فرهنگ غرب در و کليس شرق شناسانهدف متفکرين غرب و 

جهان اسالم  بود و اين سياست در نتيجۀ انقالب تکنالوژی معاصر 

 سريعتر شد   .

علمی در بين مؤسسات تعليمی در شرق عربی  مشهورترين مؤسسه

جامعه القديس يوسف در لبنان است . اين دانشگاه از طرف مؤسسۀ 

ياد ميشود . کاتوليک تأسيس شد و امروز بنام الجامعة اليسوعية 

الجامعة األمريکية ،  پوهنتون امريکا ، در بيروت  ، که قبال بنام الکلية 
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 1865السورية االنجيلية  ياد ميشد و بعداً بنام پوهنحی بيروت  در سال 

 ميالدی نامگزاری شد .

کالج امريکا در قاهره که بعداً بنام الجامعة األمريکية ، پوهنتون 

اری شد. هدف از انشاء پوهنتون در قاهره امريکايی در قاهره نامگز

 نزديکی  آن به جامعۀ االزهر بود .

کالج روبرت در استنبول که بعداً بنام پوهنتون امريکا بنام  الجامعة 

 األمريکية تأسيس شد .کالج فرانسوی در الهور .

ميالدی  1909محصلين مسلمان پوهنتون امريکا در بيروت در سال 

ه کليسا حتجاج نمودند. ادارۀ پوهنتون قانون بخاطر اجباری رفتن ب

اساسی پوهنتون را به نشر سپرد که مطابق آن محصلين مجبور و مکلف 

 هستند به کليسا روند .

در مادۀ چهارم قانون پوهنتون امريکا در بيروت آمده: اين کالج يک 

کالج مسيحی  و به سرمايه ملت عيسوی آباد شده و اين جامعه شامل 

ميباشد و ممکن نيست پوهنتون و شفاه خانۀ آن بوظيفه خود  شفاه خانه

ادامه داده بتواند مگر به کمک عيسوی ها و کمک دهندگان ميخواهند 

تا انجيل جزء برنامۀ تعليمی باشد تا منفعت مسيحت را تمام شاگردان 

بدانند . و هر شاگرد که شامل اين مؤسسۀ تعليمی می شود بايد قبل از 

 که جامعۀ از او چه ميخواهد . داخل شدن بداند

دار االنشاء پوهنتون بعد از احتجاجات شاگردان مسلمان اعالن نمود 

که پوهنتون به هدف تعليم سيکولريزم و اخالق حميده تأسيس نشده و 

هدف اول از تأسيس پوهنتون تعليم حقايق انجيل است و اين جامعه 

«  مرکز نور مسيحی و تأثير مسيحت باالی مردم است .
31
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در اواخر قرن بيستم پوهنتونهای غرب روابط مستقيم با پوهنتونهای 

کشور های اسالمی قائم نمودند . شعبۀ مطالعات اسالمی پوهنتون 

سوربون در فرانسه رابطۀ فرهنگی با مؤسسات علوم و آداب در مصر و 

بيروت قائم نمود و مهمترين عمل مشترک بين  پوهنتون سربون و 

ر و بيروت تحقيق و نشر نظريات ابن عربی بود مؤسسات علمی مص

بود. نظرياتی که از طرف مجلس اعلی جامع االزهر به کفر متهم
32

   

هدف از انشاء مدارس و پوهنتون ها در جهان اسالم تعليم علوم معاصر 

و توارت و انجيل و علوم مربوط به دين عيسوی بود . برنامه های 

سل جوان کشور های اسالمی تعليمی و مواد درسی در روش فکری ن

خصوصا خاورميانه تأثيرات بزرگ را داشت و فارغان اين مدارس و 

پوهنتونها حلقۀ اول احزاب سيکولری را در جهان اسالمی تشکيل 

دادند و اولين کسانی بودندکه دعوت به جدائی بين دين و دولت و دين 

کيه در وسياست نمودند و در بعض کشور های اسالمی مانند ايران وتر

 تطبيق نظريات سيکولری موفق شدند . 

افغانها شاهد دو اشغال نظامی در تاريخ معاصر هستند .  روسها 

قبالًکشور های وسط آسيا را اشغال کرده بودند و تسلط شبه نظامی 

باالی ممالک اسالمی در افريقا و شرق ميانه  و حمايت اقتصادی و 

روس از اوائل  شرق شناسان نظامی از نظامهای طرفدار روسيه داشتند.

قرن بيستم در تغير فکر و عقائد عدۀ از مسلمانان به موفقيت رسيد و 

تشکيل احزاب با ايدولوژی کمونستی درکشور های اسالمی و 

افغانستان مقدمه برای اشغال نظامی بود . اشغال نظامی برای روسيه به 

دينی در هدف تغير مفاهيم اسالمی و جاگزين ساختن فرهنگ و فکر ال

جامعه اسالمی بود .  غربی های از عدم موفقيت روسها در بسياری از 

کشور های اسالمی و قيام مردم افغانستان عليه اشغال و ايدلوژی 

الحادی کمونست استفاده کردند و فکر وفلسفۀ غربی را آهسته آهسته 
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جانشين فکر اسالمی ساختند. بهمان اندازه که روسها در تغير فکر 

اسالمی در افغانستان و ديگرکشور های اسالمی ناکام ماند  معاصر

بهمان اندازه امريکا و ناتو به موفقيت رسيد. 
33

 

 فکر معاصر اسالمی و رابطۀ آن با فکراستعمارغرب 
انسان به مقتضای طبيعت بشری قابليت أخذ و عطا را در تمام امور 

از جانب زندگی خصوصا آنچه ارتباط به فکر دارد ميداشته باشد و 

ديگر انسان  قدرت و استعداد دارد تا ديگران را به افکار و عقائد دينی 

و سياسی و فرهنگی خود متأثر سازد .  اندازه ومقدار جذب افکار 

بيرونی درانسانها نظر به توانمندی های فکری و استدالل های علمی 

شخص متفاوت می باشد . انسان ضعيف از ناحيه علمی و عقلی زودتر 

نظريات و افکار ديگران متأثر شده و بعضا افکار  و عقائد خود را  به

تبديل و نظريات و عقائد ديگران را که از نظر دليل مادی و روش منطقی 

 نسبت به روش فکری خودش محکم تر باشد می پذيرد  .

مسلمانان صدراول اسالم قبل از فتوحات استقالل فکری داشتند. در 

از موضوعات دينی به چيز ديگر فکر نمی  صدراسالم مسلمانان بغير

کردند. از اينکه مسلمانان تنها به عقائد دينی فکر ميکردند معنی آن 

عدم فهم و دانش شان نسبت به علم و دانش غير مسلمانان نبود بلکه 

علت آن تا اندازۀ عدم فهم و درايت مسلمانان به زبانهای غير زبان عربی 

و آغاز عصر ترجمه مسلمانان به افکار بود . از اواسط خالفت عباسی 

سياسی و دينی و فلسفی و عقائد ملت های ديگر آشنا شدند. علما 

اسالم نظريات اقوام و ملت های مختلف را بعد از ترجمه آن بزبان عربی 

مطالعه نمودند و آنچه خالف عقيده اسالمی بود مسلمانان را از گرفتن 

سالمی نبود آنرا بعد از اصالح  آن منع نمودند و آنچه مخالف عقيده ا

 داخل فرهنگ اسالمی ساختند .
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 فکری بین علمای اسالم  و غرب  بادلترجمه و اثرآن در ت
عصر اول عباسی آغاز ترجمه آثارغرب و شرق بزبان عربی بود. عباسی 

ها ترجمان ها را که اکثر شان مسلمان نبودند استخدام نمودند تا آثار 

عربی ترجمه نمايند. اکثر اين ترجمان ها درايت  علمی و فلسفی را بزبان

کافی بزبانهای شرقی و يونانی و التينی نداشتند لهذا اشتباهات زياد 

در ترجمه صورت گرفت و فرهنگ و ثقافت غير اسالمی بصورت صحيح 

و سالم به زبان عربی ترجمه نشد.  عصر دوم عباسی عصر اعاده ترجمه ها 

های خارجی را آموختند به امر خلفای است و مترجمين عرب که زبان

عباسی ترجمه های سابقه را مراجعه و تصحيح نمودند. 
34

 

عالمه دکتور محمد البهی ترجمه کتب و مسائل مربوط به فرهنگ و 

ه عدم وحدت بثقافت های غير عربی و اسالمی را بزبان عربی دليل 

ختالفات فکری مسلمانان ميداند و می نويسد:  در نتيجۀ بوجود آمدن ا

فکری بين مسلمانان وحدت فکری از هم پاشيد و مسلمانان برای 

رسيدن به علوم جديد خصوصا علوم فلسفه و علم کالم ضرورت و 

احتياج به معلومات جديد شدند.  ازدياد نفوذ سياسی وادبی نژاد 

غيرعرب خصوصا نژاد فارسی در عصر دوم عباسی انقالب بزرگ را در 

ود آورد و علوم زياد مثل ادبيات ، طب ، فلسفه و ساحۀ ترجمه علوم بوج

علوم مربوط به کائنات از زبانهای مختلف بزبان عربی ترجمه شد. 
35

 

ترجمۀ کتب و آثار گذشتگان بزبان عربی و مطالعه نظريات فلسفی و 

اعتقادی ديگران فکر جديد مسلمان را ساخت  . فکر جديد تا يک حد و 

خود متفاوت بود.  عدۀ از مسلمانان معرفت اندازه  نسبت به عصر ما قبل 

بيشتر به ثقافت و فرهنگ سياسی  و اجتماعی حاصل کردند و از جانب 
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ديگر دانشمندان غرب و شرق از کتب  و علوم اسالمی استفادۀ اعظمی 

بردند و آثار اسالمی را به زبانهای سريانی و التينی و فارسی و هندی 

کر اسالمی  باالی فکر التينی و يونانی و ترجمه نمودند .  ترجمۀ آثار و ف

هندی و فارسی تأثيرات مثبت و عميق  و مستقيم را وارد ساخت . 

نهضت علمی و فکری غرب مديون فکر و ثقافت و فرهنگ اسالمی است  

و اين حقيقت را علمای غرب فراموش کرده نتوانستند . ترجمۀ فرهنگ 

و ثقافت اسالمی بزبان های  و ثقافت غير اسالمی به زبان عربی و فرهنگ

التينی و يونانی و هندی وفارسی نتيجه آن رشدفرهنگی برای جامعه 

غرب و شرق اسالمی بود و علماء و دانشمندان در جهان اسالم و غير 

 اسالم به فرهنگ يکديگر آشنائی بيشتر يافتند . 

و در باب نقش ثقافت اسالمی از ن« العلم » ابن عبدالبر در مختصر کتاب 

آوری و أهميت ترجمه و نقل معلومات از فکر اسالمی به زبانهای غربی 

که سبب تقدم و پيشرفت علمی در اروپا شد می نويسد : زعامت و 

رهبريت  اجتهاد و تجديد اسالمی و تحقيقات و بحث های علمی علمای 

اسالم  در ساحات مختلف معرفت انسانی به زبان التينی و از التينی به 

ديگر اروپائی ترجمه شد و سبب نهضت علمی معاصر در اروپا زبانهای 

شد . کتابهای علمای اسالم تا قرن هفتم ميالدی در پوهنتونهای اروپا 

تدريس می شد . 
36

 

ميتوان بصراحت گفت که حرکت اصالح دينی و مخالفت علمای غرب با 

سلطۀ کليسا و عدم اعتراف به قدسيت زعامت دينی در اروپا از برکت 

مۀ آثار اسالمی بزبان التينی و بعداً بزبانهای اروپائی است  . ترج

دانشمندان و محققين اروپا از تأثير فرهنگ اسالمی باالی عقل و فکر 

مردم اروپا سخن به ميان نمی آورند و ميخواهند تا رول فکر و فرهنگ 
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نسبت به رول فرهنگ  را درنهضت اروپا بزرگتريونانی و رومانی 

 دهند.اسالمی  نشان 
37

 

حرکت علمی و تبادل نظريات و نشر فکر اصيل اسالمی در بين  

دانشمندان غير مسلمان به نفع دعوت  و ثقافت و فکر و فرهنگ اسالمی 

تمام شد و ازجانب ديگر عامل قوی در ارتباط غير مسلمانان با 

مسلمانان گرديد و رابطه فرهنگی بين متفکرين غرب و شرق بوجودآمد.  

که علمای اسالمی از فرهنگ غرب استفاده نمودند بهمان بهماندازه 

مقدار و اندازه علمای غرب نيز از فرهنگ و علوم اسالمی بهرمندشدند 

. تأثيرات متقابل ، شناخت و معرفت به فکر و ثقافت علمی غير اسالمی 

قبل از عصر استعمار به مصلحت مسلمانان تمام شد در حاليکه بعد از 

فکر اسالمی بشدت تحت تأثير  شرق شناسیت عصر استعمار و حرک

 فکر غربی رفت و از محور اصلی خود تا حد زياد منحرف شد .

 فکر استعماری  
 .سالمی دو هدف  داشتندغربی ها از نشر فکر و فلسفۀ غرب در جوامع  ا

الف ــ    تقويت نفوذ استعمار در جهان اسالم و قبول مسلمانان نفوذ و 

همچنان قبول فکر حاکميت غير مسلمان باالی  سلطۀ غرب مسيحی را و

 مسلمان .

ب  ــ داخل ساختن فکر وروح صليبی در لباس علمی در جهان اسالم 

خصوصا در مؤسسات و مراکز فرهنگی وتعليمی به هدف ضعيف 

ساختن قيم و مبادئ اسالم و در نهايت ضعيف ساختن رابطه بين 

اسالم و قبول  نظريه که مسلمانان وعدم پابندی کامل مسلمانان   با 

 اسالم راه حل مشکالت معاصر مسلمانان نميتواند باشد .
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هدف استعمار تغير روش فکری مسلمانان است تا درجۀ که مسلمانان 

معاصر قناعت نمايند که اصل عقب ماندگی مسلمانان دين است و 

مسلمانان زمانی به کاروان مدنيت رسيده ميتوانندکه اشغال نظامی  و 

مار فکری غرب را بپذيرند و حاکميت غير مسلمان را باالی استع

مسلمان که مخالف عقيده اسالمی است قبول نمايند. جهت رسيدن به 

و فالسفه غرب مبادئ اسالمی را مورد سؤال  شرق شناساناين دو هدف 

 قرار دادندو عقيده و روش فکر اسالمی را بعد فلسفی دادند .

فرانسوی می نويسدکه عقيده « نان ري» در مورد عقيده مسلمانان 

توحيد در اسالم سبب حيرت و سرگمی مسلمانان گرديده وعقيده 

توحيد انسان را به پائين ترين درجه ای طبيعت ميرساند. او در مقارنه 

بين دين مسيحی و اسالم می نويسد که اصل الوهيت در اسالم و 

سيحت مسيحت مشترک است و تفاوت در اين است که الوهيت در م

بشری است و بشر برای بشر مهربانتر ميباشد در حاليکه الوهيت در 

اسالم بشری نيست و اله مسلمانان خشن و غضب ناک و اله مسيحيان 

 مهربان است  . 

مدير مؤسسۀ    Craygکه رياست آنرا دکتور   The Muslim Worldمجلۀ  

Hartford   عقيده در موضوع م   1955اکتوبر بعهده داشت در شماره

مسلمانان به خداوند می نويسد. خداوند اسالم متکبر و جبار و باالتر از 

بشر است و اما پروردگار مسيحيان با عاطفه و متواضع و به صورت و 

 مظهر انسان است يعنی خداوند و پسر . 

طرز تفکر مسلمانان را از مال وسرمايه مورد انتقاد قرار  شرق شناسان

مايه در فکر اسالمی نجس است و برای اينکه داده می گويند مال و سر

بشدت تفاوت بين مقام  شرق شناسانپاک گردد بايد زکات داده شود . 

زن و مرد و بلند بودن مقام مرد را نسبت به زن  در فکر و فلسفۀ اسالمی 

انتقاد شديد می کنند. عدم قبول حاکميت غير مسلمان باالی مسلمان از 

نژادی در نزدمسلمانان است و عدم قبول  نظر فکر غربی عقيده برتری
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ازدواج دختر مسلمان با پسر غير مسلمان عقيده وفکر نژادپرستی 

مسلمانان ميباشد و بالآخره فکر بازگشت  وعودت به قرآن کريم از نظر 

 غربی ها فکر بازگشت به عقب است  .

فکر استعماری را درگذشته  بنام افکار جديد و معاصر  شرق شناسان

ی می نمودند ليکن در حقيقت امرتقويت استعمار فکری و معرف

سياسی بود. مهمترين نقاط فکر غرب که باالی فکر اسالمی از اواسط 

 قرن نزدهم تأثير وارد نمود عبارت است از  :

 .  فکر توقف جهادبعد از عصر رسول کريم و صحابه 

  فکرقبول حاکميت غير مسلمان باالی مسلمانان در شرايط جهانی

روز و فکر قبول حکومت تحت حمايت  غرب در کشور های ام

 .ن بسويه حکومت کردن توسط خود شاناسالمی تا رسيدن مسلمانا

 . عدم قبول اسالم در روابط بين افراد 

 . فکر تجديد اسالم مطابق زمان و عصر 

  فکر عدم مقيد بودن به تعليمات و افکارگذشته و قبول تعليمات  و

 سی و اقتصادی معاصر .افکار و فلسفه های سيا

  فکر اينکه دين اسالم وحدت مسلمانان نبوده ، بلکه مسلمانان به

 مليت ها و اقوام و نژاد های مختلف  تقسيم ميشوند .

  فکر اينکه اسالم دين فردی و شخصی است  و صحيح نيست که

 اسالم را در روابط بين افراد و جامعه  دخيل ساخت  .

 دولت يعنی  جدا ساختن دين از دولت  فکر عدم توافق بين اسالم و

 يا سياست  از دين  .

  . تبديل زبان فصح عربی به زبانهای عامی متفاوت 

 . عدم قبول مبدأ تسلط مرد باالی زن 

 . تساوی ميراث بين زن و مرد 

 د يعنی اسالم در خدمت زمان و اسالم را زمان و عصر تفسير ميکن

 .عصر
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 کند نه قرآن و زمان عصر را . زمان و عصر قرآن کريم را تفسير می 

  عقب ماندن مسلمانان از مدنيت و تکنالوجی علت آن مبادئ عقب

 گرائی دين اسالم ميباشد .

 . حکميت عقل مقدمتر از حکميت دين 

  عدم قبول حديث و سنت بحيث مرجع و مصدر و منبع  دوم بعد از

يده قرآن در اسالم به علت اينکه احاديث همه غلط و اشتباه ثبت گرد

است .
38 

، شرق شناسان فرانسوی عداوت شديدتر و بيشتر  شرق شناساندر بين 

را نسبت به ديگران به  اسالم داشتند و در تحقيقات خود اسالم را بصفت 

دين آسمانی نشناخته و آنرا از ساخته محمد صلی اهلل عليه و سلم می 

جمع و  دانندو عقيده برين داشتند که محمد افکار و نظريات تورات را

 در کتاب جديد بنام قرآن به مردم تقديم نمود .

باثولوجيا » در کتاب خود بنام « کيمون » مستشرق فرانسوی بنام 

راجع به اسالم می نويسد: دين محمد مثل مرض جذام است که « االسالم 

مردم را به تباهی می کشاند و شباهت به مرض شلل و جنون دارد و محمد 

تربيت ميکند و مسلمانان از خواب بيدار نميشوند مردم را کسل و تنبل 

مگر وقتيکه بخواهند خون مردم را بريزيند. دين اسالم گوشت خوک و 

موسيقی و خمر را نا پاک ميداند .
39

   

تغيرات که استعمار در جهان اسالم آورد و خطرناک واقع شدعبارت از 

ست بود . مبارزه عليه زبان اصيل و فصح عربی که زبان قرآن و سنت ا

دکتور حسن الشافعی رئيس  مجمع اللغة العربية در مصر مسلمانان را 

از تغير زبان عربی فصح بزبان عامی که در هرکشور عربی متفاوت است 

هوشدار ميدهد . اعضای مجمع زبان عربی تغير زبان عربی فصح  را به 
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د می دانن مسلمانانزبان عاميانه که در هرکشور متفاوت است به زيان 

زبان قرآن و  اصل دين ورا از  و عقيده برين دارند که اين روش مسلمانان 

 حديث و کتب قديم  دور می سازد .
40

 

زمانيکه در مبارزه عليه قرآن به نتيجه نرسيدندودر اين  شرق شناسان

راستا ناکام ماندندخواستند تا مسلمانان را از حديث و سنت نبوی دور 

مسلمانان اين بودکه نبايد در مسائل  سازند و مشوره های شان برای

اجتماعی و سياسی و حقوقی از حديث  استفاده نمايند . استعمار 

ثقافتی تا اندازۀ موفق گرديد تا عدۀ از مسلمانان را در منبع دوم 

اسالمی مشکوک سازند. 
41

 

 معاصر  شرق شناسی
شرق هر مر حله از مراحل تاريخ اسلوب و روش جديد را ميخواهد. 

نيز در هر مرحله از روش جديد استفاده می کنند.  شرق شناسانو  یشناس

مفاهيم و معانی جديد را از اواسط قرن بيستم انتخاب کرد  شرق شناسی

و اسم مستشرق به اصطالحات جديد تبديل  شرق شناسیواصطالح 

الزم ديده ميشود  شرق شناسانو  شرق شناسیگرديد. در نهايت موضوع 

تحت عناوين جديد نيز ياد آوری کرد تا محققين تا از مؤسسات جديد 

 جوان معلومات ابتدائی داشته باشند .

 مراکز مطالعات استراتژیک و مراکز تحقیقات  
به مراکز مطالعات استراتيجيک و مراکز  شرق شناسیمؤسسات 

تحقيقات تبديل شد . از اواخر قرن بيستم روش فکری وکار عملی و 

نسبت به گذشته تفاوت کرد و نظام های استراتيجی مراکز مطالعات 

سياسی و مؤسسات اقتصادی غرب مليون ها دالر در خدمت مراکز 

مطالعات استراتيجيک قرار دادند . نظريات و پيشنهادات مراکز 
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مطالعات و ابحاث در غرب سياست های غرب را نسبت به جهان اسالم 

در کار و  ميسازد و در بسا موارد نظام سياسی حاکم تأثير مستقيم

 تحقيقات  اين مراکز بجا می گذارد .  

سياستمداران و رجال مال و مؤسسات استخبارات و سفارت خانه های 

غرب و استادان علوم سياسی در پوهنتون ها مشترکا با مراکز 

مطالعات استراتيجيک کار ميکنند و سياست خارجی و پالنهای 

 جيک می سازد .نظامی غرب را  نظريات مراکز مطالعات استراتي

پنجاه کشور در جهان بودجه مالی بزرگ  را در اختيار مراکز تحقيقات 

استراتيجيک قرار داده اند. در بين کشور های دنيا اسرائيل زيادترين 

پول را برای مطالعات شرق اوسط و کشور های اسالمی به مصرف می 

هفت هزار  رساند . اسرائيل دو مرکز در شرق ميانه دارد که بين هزار تا 

بحث را از شرق ميانه تهيه نموده است  و قرار احصائيه های که به طبع 

رسيده در چند ده ای اخير اسرائيل پنج مليار دالر برای جمع معلومات 

از شرق ميانه و حرکت های اسالمی مصرف کرده است  .  مراکز تحقيقات 

 6826ه استراتيجيک اسرائيل در داخل اسرائيل و نقاط مختلف دنيا ب

 مرکز ميرسد.

مرکز تحقيقات و مطالعات استراتيجيک دارد و ساالنه  1828امريکا 

مراکز  287يک مليارد دالر در اين راستا به مصرف ميرساند. انگلستان 

مرکز مطالعات استراتيجيکی  426مطالعات استراتيجيک و چين 

برای  دارد .  مراکز استراتيجيک غرب و اسرائيل هفتاد مليون دالر را 

دريافت معلومات نظريات مردم مصر از سقوط حسنی مبارک  مصرف 

 کردند .

کشورهای اسالمی دراين اواخر مراکز تحقيقات استراتيجيک را 

تأسيس نمودند و در بين کشور های اسالمی کشورهای عربی مصارف 

زياد را برای تحقيقات استراتيجيک به مصرف ميرسانند. 

کشور های اسالمی و خصوصا عربی مراکزتحقيقات استراتيجيک 
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تأثيرمهم را در رسم سياستهای داخلی و خارجی ندارند به علت اينکه 

کشور های عربی و اسالمی توسط زمامداران مستبد و فاشيست اداره 

ميشوند. نظامهای استبدادی در جهان اسالم أهميت فوق العاده به 

يکی از عوامل نظريات علمای سياست  در کشور های خود نمی دهند . 

مهم هجرت متفکرين مسلمان به غرب نيز دليل آن همين است که 

نظريات و پيشنهادات شان قابل ارزش در کشور های شان نيست و 

متأسفانه مراکز تحقيقات استراتيجيک غرب از علمای مسلمان نسبت 

به مراکز تحقيقات جهان اسالم  استفادۀ بيشتر می نمايند. پالنهای 

قه اندازی بين شيعه و سنی و مشکالت قومی و نژادی نظامی و تفر

درکشور های اسالمی همه از نتيجۀ کار و فعاليت های مراکز تحقيقات 

استراتيجيک غرب است . 
42

 

تغير  شرق شناسیاز اوائل قرن بيستم اصطالحات و عناوين مؤسسات 

معاصر روش جديد را برای فعاليت های خود با در  شرق شناساننمود و 

داشت شرايط جديد سياسی انتخاب کردند. علت تغيرعناوين  نظر

را ميتوان در رسيدن  استقالل  سياسی و  شرق شناسیمؤسسات 

استقالل فکری کشور های اسالمی دانست . بعد از حصول استقالل 

قسميکه درگذشته باز و  شرق شناسانسياسی ميدان برای تحقيقات 

ردند تا ساحات جديد را سعی ک شرق شناسانوسيع بود محدود شد و 

معاصر برای رسيدن به اهداف که  شرق شناسانبرای خود انتخاب کنند. 

در گذشته داشتند تحقيقات را در ساحات علوم انسانی و  شرق شناسان

مطالعات اجتماعی و سياسی  وفرهنگ و مدنيت و ثقافت شرق 

 ند .اوائل برس شرق شناسانکشانيدند و خواستند از اين راه به اهداف 

                                                      
مرکز معلومات استراتيجيک الجزيرة ، قطر ، تحت عنوان  الدور السياسی لمراکز .   42
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و مراکز مطالعات  شرق شناسیبعد از جنگ جهانی دوم مؤسسات 

استراتيجيک تحقيقات را شکل و مضمون جديد دادند و با  همکاری 

با مؤسسات تعليمی مثل پوهنتون در رشته های مختلف مثل 

سوسيالوجی ، علم احصائيه و انترپولوجی ، تاريخ  ، علم نفس و ادارۀ 

قيقات را آغاز کردند . روش جديد و عامه و اقتصاد وسياست  تح

با روحيۀ فکر و ثقافت  شرق شناسیو مؤسسات  شرق شناسانمعاصر 

غرب و انديشه سيکولريزم  در بدل نشر مسيحت که در قرن هژده بود 

و مراکز مطالعات استراتيجيک  شرق شناسانآغاز يافت . زمانيکه 

يموکراسی و امريکا بکار و فعاليت آغاز کردند نظريات و فلسفه د

حقوق انسان را وسيلۀ برای تغير روش فکر معاصر مسلمانان انتخاب 

کردند و خواستند از اين راه و روش داخل فرهنگ و ثقافت اسالمی 

شرق و مؤسسات  شرق شناسانعلمی  روششوند . تغير اسم و عناوين و 

در سياست کشور های غربی نسبت به جهان اسالم چندان تفاوت  شناسی

فکری  روشجديد توانستند روش زندگی و  شرق شناسان نکرد و

 مسلمانان را غربی سازند و در اين راستا به موفقيت های زياد رسيدند.

همراه با مصالح و منافع اقتصادی غرب و فکر  شرق شناسیروش جديد 

درگذشته اهتمام بيشتر به نشر  شرق شناسانسيکولريزم ميباشد. 

اعمار شفاخانه و کالج و مدارس را   مسيحت داشتند و برای اين هدف

انگليس در مقدمۀ همه  شرق شناسیوسيله ساخته بودند و در مرحلۀ اول 

قرارداشت و زمانيکه امريکا در ساحۀ مطالعات  شرق شناسیمؤسسات 

را بدست گرفت و برای نشر  شرق شناسیشرق قدم گذاشت زعامت 

فلسفۀ افکار و نظريات و فلسفۀ غربی مطالعات اجتماعی و 

ديموکراسی و حقوق انسان و حق تقرير مسير و دفاع از حقوق اقليت 

های دينی مقيم  در کشور های اسالمی  را در بدل نشر مسيحت از طريق 

 بناء مدارس و کالج ها و شفاخانه ها وسيله ساخت .

شرق مستشرق فرنسوی )مکسيم رودنسون( تغير سياست و روش 

ندو می گويد کتاب های که برای را نفی ميک شرق شناسانو  شناسی
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اهانت به شخصيت رسول صلی اهلل عليه وسلم در غرب تأليف می شدتا 

حال تأليف می شود علت آن چيست و اين روش دشمنانه چه نفع برای 

غرب می رساند . از طبع و تأليف اين نوع تحقيقات و تأليفات باين 

شرق فکر  معاصر با روش و شرق شناساننتيجه می  رسيم که روش 

شرق گذشته تفاوت زياد ندارد . تغير در استراتيجی و روش  شناسان

معنی آن عدم سيطرت غرب باالی شرق نيست و تا هنوز غرب  شناسی

برای بدست آوردن ثروت شرق و مبارزه با فکر اسالمی کار ميکندو تا 

هنوز روش دشمنانه نسبت به اسالم و فرهنگ آن و مسلمانان در 

 معاصر مالحظه می شود . شرق شناسانرات تحقيقات و نش

تا هنوز موجود  شرق شناسیمستشرق معروف ) بيترگران ( می گويد: 

 شرق شناسیاست و اما لباس جديدو روش معاصر را اختيار کرده است . 

قدرت دارد تا فلسفۀ مارکس و نظريات جديدامريکا را به شرقی ها 

و پوهنتونها وجود  در مؤسسات اکادمی شرق شناسیتدريس نمايد و

دارد و صد ها محصل برای مطالعات شرق و به هدف نشر افکار جديد 

غرب در کشور های شرق خصوصا کشور های اسالمی مشغول 

تحقيقات ميباشند. 
43

 

قبل از طبع اين تحقيق به کتاب جديد دکتور خزعل الماجدی متخصص 

 ،خه، مکوناتهعلم األديان ــ تاري »اديان که در هالند مقيم است بنام 

دسترسی يافتم . دکتور الماجدی «  مناهجه ، اعالمه ، حاضره ، مستقبله 

شرق « الجديد هو األخطر  شرق شناسیال»درکتاب خود تحت عنوان 

جديد خطر ناکتراست به اثبات ميرساندکه شرق شناسی و خاور  شناسی

شناسان معاصر خطر بيشتر برای اسالم و شرق دارند . الماجدی می 

ويد فرهنگ و ثقافت غرب  بطرف زوال در حرکت است و جامعۀ علمی گ

در جهان اسالم بايد اسالم را ضمن اديان مطالعه نمايند.او اضافه 

ميکندکه مسلمانان فراموش کرده اندکه اسالم قبل همه دين است و بايد 
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در دائره علم اديان بحث شود . الماجدی ميگويدروحانيت از فرهنگ و 

ی خارج شده است مثليکه از فرهنگ و ثقافت عيسويت ثقافت اسالم

بيرون ساخته شد و اين بزرگترين خطر برای دين است .  مطالعۀ مؤلفات 

دکتور الماجدی را برای هموطنان عزيز توصيه می نمائيم و اميدوارم تا 

در آينده از مؤلفات اين محقق بزرگ استفاده ای بيشتر شود . 
44

 

  

                                                      
 .  fikrconferdnces.orgمؤسسة الفکر العربی ، .   44

 



کر معاصر اسالمی روش
 
 59                                                                               ف

 

     فکر قرن بیست

بيستم با مقارنه با قرن هژدهم و نزدهم تفاوت و فرق کلی دارد . قرن  قرن

بيستم ، قرن انقالب تکنالوجی و سرعت درانتقال معلومات است . 

انقالب صناعتی و تقدم تکنالوجی غرب تأثير مستقيم رابر فکر معاصر 

اسالمی گذاشت و تا اندازۀ روش فکر مسلمانان را تغيير داد . از جانب 

ن بيستم بدايت و آغاز فکرجديد و فلسفه های  ديموکراسی ديگرقر

 غربی و نظريات  سوسيالستی بود . 

 فکر مادی قرن بيستم دو بعد دارد  :

اين  فکر به وجود     Mechanidtic Materiaismاتجاه ميکانيکی    .1

 روح و عقل معتقد نيست .

مذهب مادی    Dialecae Materizlismاتجاه مادی ديالکتيکی   .2

مارکسی . اين مذهب به وجود عقل و روح معتقد است اما وجود 

ومرتبۀ عقل و روح را بعد از ماده ميداند . در اين مذهب اگر ماده 

 فناء شود عقل و روح  و خداوند نيز فناء می گردد .

   Spiritualismدر پهلوی اين دو نظريه ،  نظريه سوم که بنام اتجاه  روحی  

است که روح سبقت  يا اقدميت نسبت به ماده  ياد ميشود باين عقيده

 دارد  .

غرب از مسلمانان  می خواهد تا جهت تطبيق عملی تجربه های 

ديموکراسی و حقوق انسان فکر و فلسفۀ غرب را قبول و در تطبيق آن 

درجامعۀ اسالمی اقدام عملی نمايند. متفکرين غرب برای تطبيق 

می خواهند تا فلسفۀ تجديد   ديموکراسی و فلسفۀ معاصر از مسلمانان

دين اسالم را مثل فلسفۀ اصالح دينی اروپا قبول نمايند . تجديد دين به 

روش غرب مسلمانان را آماده می کند تا با مردم اروپا زندگی مساويانه 
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و مسالمت آميزداشته باشند. از نظر فالسفۀ غرب قوانين اسالمی عامل 

 کراسی در جهان اسالم ميباشد.   مهم در عدم تطبيق نظريات و فکر ديمو

از مسلمانان دعوت می نمايند تا روش علمی و فکری  شرق شناسان

غرب که باساس تجربه علمی و دور از خرافات و دين ساخته شده قبول 

نمايند واگر مسلمانان ميخواهند با جهان غرب زندگی مسالمت آميز و 

 .رب استفاده نمايندعلمی و مادی غ دوستانه داشته باشنداز تجربه های

وسيلۀ مهم برای تغيير روش فکر مسلمانان معاصر از نظر غربی ها 

. دين و منابع و مصادر اسالمی است مشکوک ساختن مسلمانان به اصل

و دانشمندان غرب برای مشکوک ساختن فکر مسلمانان  شرق شناسان

 از وسائل متعدد استفاده می کنند و تا اندازۀ زياد در بين جوانان

مسلمان که ثقافت و فرهنگ و دانش اسالمی شان محدود است به نتيجه 

 رسيده اند .

نظريه بشری بودن قرآن را مطرح ميکنند و ميخواهند به  شرق شناسان

اثبات  رسانند که قرآن از تأليف حضرت محمد است نه وحی الهی و 

ی محمد صلی اهلل عليه وسلم با استفاده از تورات و انجيل و شعر جاهل

کتابی را بنام قرآن به مردم معرفی کرد . فکر بشری بودن قرآن دو هدف را 

 احتواء ميکند :

  قرآن را محمد صلی اهلل عليه وسلم در تحت شرايط محيط خاص

 ترتيب نمود و لهذا برای شرايط خاص و زمان و مکان معين بود .

  قرآن جوانب اقتصادی و سياسی و دينی و اجتماعی زمان  و مکان

 ص را بحث می کند.خا

در     Mahammedanismدر کتاب خود بنام  « جب»مستشرق معروف 

می نويسد: محمد مثل هر شخصيت ديگر به محيط زيست و  27صفحه 

شرايط خارج از محيط خود متأثر بود و با استفاده از روش  جديد افکار 

و  شرق شناسانو عقائد جديد را برای جامعه عرب  انتخاب کرد.  

رين غرب در تعريفات شان از دين اسالم تحت تأثير دين مسيحی متفک



کر معاصر اسالمی روش
 
 61                                                                               ف

اند و از اختالفات فکری  بين کليسا و دولت  باين نتيجه رسيده اندکه 

اسالم  مانند مسيحت در آن سلطۀ سياسی نيست وقبول حاکميت اسالم 

معنی آن ديکتاتوری دينی است . 
45

 

ن از علماء جامع در بين محققين مسلمان شيخ علی عبدالرازق  يک ت

االزهر نظريه جدائی بين دين و دولت را به بحث گرفت و به اين  ننيجه 

رسيدکه اسالم فقط دين است و در اسالم سياست و نظام حکم نيست . 

به طبع « االسالم و أصول الحکم»شيخ علی عبدالرازق کتاب خود را بنام 

از آن  عليه  انشرق شناسرسانيد. اين کتاب به زبانهای مختلف ترجمه و 

فکر اسالم  استفاده کردند. کتاب االسالم و اصول دين طرز و روش 

فکری جديد را از دين اسالم  به جامعه پيش کرد.  شيخ عبدالرازق در 

 تحقيق خود دو نظريه را به اثبات رسانيد.

 . آنچه اسالم آورده هيچ نوع ارتباط به سياست ندارد 

  ين ندارد. آنچه از سياست است ارتباط به د
46

 

 .Thomas Wو مستشرق انگليس  توماس أرنولد ،  شيخ عبدالرازق 

Arnold   زعامت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم را بحث ونقد می

نمايندو هر دو به  اين نتيجه ميرسندکه زعامت حضرت محمد برای يک 

وقت معين و زمان و مکان خاص بود و همين نظريه را مستشرق معروف 

به الفاظ و کلمات و جمالت ديگر می آورد .    Gibbم   جب ، ديگر بنا
47

 

شيخ عبدالرازق ازفکر غرب مسيحی اقتباس نموده می نويسد:  وحدت 

دين بلی !  وحدت سياست نه خير به اين معنی که معقول نيست 

مسلمانان دارای سياست واحد باشند ليکن از اينکه جماعت از 

د معقول است .  مسلمانان آزاد مسلمانان دارای وحدت دينی باشن

                                                      
 دين و سياست   .  ، فصل« تهافت العالمانية » دکتور صالح الصاوی .   45

 .  85ــ   74صفحات « االسالم و اصول الحکم » علی عبدالرازق .   46

، ص  « الفکر االسالمی الحديث و صلته باالستعمار الغربی » الدکتور محمد البهی .  47
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، طلقه ، مقيد ، جمهوری ، استبدادیهستند که هر نوع نظام سياسی  م

ديموکراسی ، سوسيالستی ، کمونستی و پارلمانی را برای خود 

انتخاب کنندو درانتخاب نظام سياسی مانع در فکر اسالمی نيست. 
48

 

 باالی روش فکر معاصر اسالمی   ر استعمار غربفکتأثیر
برای رسيدن به اهداف  شرق شناساناستعمار غرب و متفکرين اروپا و   

طويل المدت در شرق اسالمی کوشش نمودند تا فکر اسالمی را از 

داخل صدمه زنند و مسلمانان را از داخل دچار مشکالت فکری و عقيده 

تی سازند. برای رسيدن به اين  هدف و منظور حرکت های فکری و مذهبی 

نافی فکر اصيل اسالمی بود تقويت مادی و حمايت معنوی و دينی که م

شد و زير نام  اصالحات دينی حرکت های فکری و مذاهب فلسفی و 

تصوفی و عقائدی  در جهان اسالم تأسيس شد تا عقائد و فکر اسالمی 

را  ضعيف و فکر جديدکه به نفع استعمار است  بين مسلمانان نشر شود.  

ی را از طريق منابع داخلی کشور های  شرق استعمار تخريب فکر اسالم

آسانتر برای رسيدن به اهداف سياسی و دينی و اقتصادی خود 

ميدانست لهذا پالن اول غرب تخريب فکر وتغير روش تفکر مسلمانان 

از داخل بود و برای اين منظور مذاهب جديد روی کار آمد و مسلمانان 

شدن مسلمانان با مدتها در مقابل يکديگر قرارگرفتند. مشغول 

يکديگر فرصت مناسب و وقت کافی برای استحکام استعمار فرهنگی 

و سياسی و اقتصادی در جهان اسالم بود . حرکت ها و مذاهب دينی و 

طريقه های تصوفی  زير نام دين که در جوامع اسالمی با همکاری 

فکر معاصر اسالمی را منحرف ساخت  روشاستعمار بوجود آمد و 

 از :  عبارت اند

                                                      
 .  53ص« االسالم و اصول الحکم » علی عبدالرازق  . 48
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 حرکت احمد خان 
حرکت جديد را با همکاری انگليس در  م (  1898 – 1817احمد خان ) 

هند براه انداخت .  احمد خان  اصالح دينی  را عنوان  حرکت خود انتخاب 

نمود. حرکت اصالح دينی احمد خان مقدمه و تمهيد برای نشأت فکر 

بصفت يک دين   قاديانی که  فيما بعد بصورت يک مذهب  و در نهايت 

 روی کار آمد بود .

« حيات محمد»احمد خان  چندين اثر را به طبع رسانيدکه  مهمترين آن  

» تفسير القرآن و تفسير انجيل را  بنام  1880ميالدی و در  1870در سال 

در تفسير قرآن کريم احمد خان آيات را تحريف و آيات «. تبيان الکالم 

يرون ساخت . احمد خان  در تفسير خود از جهاد را از ترجمۀ قرآن کريم ب

تورات و انجيل  نظريه عدم تحريف تورات و انجيل را به اثبات رسانيد.  

« تهذيب األخالق»او برای گمراه کردن فکر و عقل مسلمانان جريدۀ بنام  

را به نشر سپرد . در اخير احمد خان مردم  و خصوصا مسلمانان را دعوت 

اديان بيرون و به طبيعت فکر کنند و از طبيعت نمود تا از دائره تنگ 

بيآموزند . احمد خان از محتوی بحث درطبيعت هدف اش نشر عقيده و 

فکر دهريت بود و با ذکاوت خاص بدون اينکه مبارزه و ضديت علنی را 

عليه اسالم اعالن نمايد مسلمانان را به عقيده دهريت دعوت نمود. 

دن از دائره تنگ دين   دوری مسلمانان  هدف  احمد خان از نظريه  خارج ش

 از اسالم بود  . 

سيد جمال الدين افغانی کوشش نمود تا فکر اسالمی را از خطر فکر 

رد فکر » دهريت حفظ کند و برای توضيح بيشتر فلسفۀ دهريت کتاب 

را به طبع رسانيد . اين رساله اصال بزبان دری بود و در بمبی در «  دهريت 

 1303به طبع رسيد و بعداً بزبان اردو ترجمه و در سال  هجری 1293سال 

هجری امام محمد عبده آن را بزبان عربی ترجمه و به طبع رسانيد .   
49

 

                                                      
، فصل  رسالة الرد علی  « األفغانی جمال الدين » علی عبدالحليم محمود .  49

جمال الدين االفغانی » و همچنان دکتور عبدالباسط محمد حسن    61، ص  الدهريين
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احمد خان حرکت تجديد اسالم و اصالح دينی را بصورت علمی و با 

همکاری انگليس در هند پيش برد و برای تطبيق عملی نظريه  تجديد و 

را بنام پوهنحی انگليزی شرقی محمديه در می  اصالح دين کالج بزرگ

تأسيس کرد اکثر شاگردان اين کالج را مسلمانان تشکيل  1875

ميدادند. شاگردان کالج فکر اصالح و تجديد دين را قسمی آموختندکه 

در اروپا صورت گرفته بود و ادارۀ کالج موفق شد تا تعداد از مسلمانان  

که در ظاهر کالج اسالمی بود ليکن را ضد دين تربيت نمايد . با اين

تدريس علوم مسيحت يکی از مهمترين مواد درسی آن بود و علوم 

اسالمی بشيوۀ تدريس می شدکه افکار عمومی را نسبت به اسالم 

مغشوش می ساخت . تأسيس پوهنتون و مؤسسات تعليمی  در هند و 

ت خصوصا در بين مسلمانان نفوذ سياسی و فکری احمد خان را تقوي

 نمود .

عالمه سيد جمال الدين افغانی در مورد سياست انگليس و همکاری 

 استعمار با حرکت احمد خان می نويسد :

انگليس ها مالحظه نمودند که مسلمانان کوشش دارند تا آنچه از » 

ايشان گرفته شده بدست آورند و همچنان باين نتيجه رسيدندکه رابطه 

سيار متين و قوی است  و تا زمانيکه و پيوست مسلمانان با دين اسالم ب

مسلمانان به محمد صلی اهلل عليه وسلم اعتقاد دارند در بدست آوردن 

و حفظ حقوق خودکوشش ميکنند.  برای مبارزه با عقيده اسالمی و 

ضعيف کردن عقيده  در قلوب مسلمين انگليس ها به گروه های که به 

فاق و افکار زندقيه که اسالم نسبت دارند و ليکن در قلوب عداوت و ن

                                                      
م ( . و برای معلومات  1982مکتبة وهبة فبروری « و آثره فی العالم اإلسالمی الحديث 

ة جلد نهم ، ماده الدهري« دائرة المعارف اإلسالمية  » بيشتر معانی دهری ديده شود :  

 . 1352ترجمه خورشيد ، طهران 
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ياد می شوند به هدف تخريب  «  دهری  و طبيعت پرستان » در هند بنام 

« . فکر اسالمی نزديک و همکاری کردند 
50

 

القاديانية ثورة »عالمه ابوالحسن الندوی درکتاب خود تحت عنوان 

می نويسدکه تحقيقات علمی و « علی النبوة المحمدية و االسالم

سازد که تأسيس قاديانی نتيجه سياست انگليس تاريخی ثابت می 

است . الندوی ادامه داده می نويسدقاديانی در جهان اسالم بی نظمی 

فکری و عدم اطمينان به مصادر و مراجع گذشتگان اسالم را بار آورد و 

رابطۀ قوی امت را با گذشته قطع و مسلمانان را از آينده درخشان 

مأيوس نمود. 
51

 

 انی تأسیس مذهب قادی
انگليس ها احمد خان و حرکت اصالح دينی را بهترين وسيله برای ادامه 

وجود خود در هند ديدند لذا در تقويت فکر اصالح دينی احمد خان در 

قارۀ هند و سائر کشورهای اسالمی مؤسسات تعليمی را تأسيس کردند 

و بسرعت فکر اصالح دينی قاديانی در بين مسلمانان رواج يافت و 

جامعۀ علمی اسالمی را بخود مشغول ساخت .  نتيجه کار و مدتها 

فعاليت احمد خان با همکاری انگليس تأسيس مذهب جديددر اسالم 

 بنام مذهب قاديانی بود.  

ميالدی ثبت شد و اين  1900مذهب قاديانی بصورت رسمی در سال 

 The»مذهب پيروان در پنجاب ، افغانستان و ايران دارد . مجلۀ األديان 

Review of Religiond   » مجله رسمی اين مذهب است که درماه يکبار

                                                      
جمادی األول  15جريده العروة الوثقی در  .   575 – 572صفحات « العروة الوثقی  » .  50

 1301ذی الحجة سال  26ميالدی افتتاح و تا  1884هجری مطابق مارچ  1301سال 

عدد  18د ميالدی ادامه يافت و مجموع که به نشر رسي 1884اکتوبر  16هجری مطابق 

 بود.

«  الفکر اإلسالمی الحديث و صلته باالستعمار الغربی » الدکتور محمد البهی .  51

 .  41 – 40صفحات 
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ميالدی به چاپ ميرسد.  تأسيس مذهب قاديانی  1902در قاديان از سال 

چنانکه ابو الحسن الندوی می گويد بی نظمی فکری را در جامعه 

اسالمی بوجود آورد و روش فکری مسلمانان را متضرر ساخت . حرکت 

قاديانی وقت زياد علماء را گرفت وکوشش های زياد احمد خان و مذهب 

صورت گرفت تا عقائد و روش فکری مسلمانان  از خطر فکر منحرف 

 داخلی حفظ شود .

 حالت سیاسی ، اجتماعی ، روحی و علمی جامعۀ اسالمی  
حالت سياسی : استبداد سياسی و نظام ميراثی و انتخابات تقلبی و 

م و پيشرفت مسلمانان درساحات ديموکراسی تقلبی علت عدم تقد

مختلف زندگی و علوم انسانی و طبيعی و تکنالوجی وآزادی های فردی 

و سياسی ميباشد. بعض تصور دارندکه عقل و فکر مسلمانان نسبت به 

عقل و فکر غير مسلمانان تفاوت دارد و عقليت شرقی نسبت به عقليت 

دۀ باين نتيجه رسيده غربی متفاوت  و در مقام پائين تر قرار دارد  و ع

اندکه ممکن نيست مسلمانان در ساحۀ علوم جديد نسبت به غرب  تفوق 

و برتری نمايند و يا مساوی با مدنيت غرب شوند تا اينکه فکر  تجديد 

دين  اسالم را قبول نکنند  و سيستم  حکومت  را باساس ديموکراسی و 

 فلسفۀ غرب نسازند .

سلمانان را درساحۀ علوم و تکنالوجی عالمه محمد الغزالی عدم تفوق م

جديد در عدم حريت و آزادی های فکری و استبداد سياسی و 

ديکتاتوری در جهان اسالم ميداندو می نويسد صناعت طياره سازی و 

مطالعات و تحقيقات در ساحۀ علوم ذری در هندوستان و مصر در يک 

رواز آورد و بمب وقت شروع شد و بعد از ربع قرن هندوستان طياره را به پ

اتومی را تجربه نمود در حاليکه مصری ها يک قدم در اين ساحات بر 

نداشتند  . آيا عقل هندی نسبت به عقل مصری بهتر و هندوستانی نسبت 

به مصری ذکی تر است ؟  سبب اين است که هندوستان از آزادی ها 

حمايت ميکند و برای هر انسان فرصت تحقيق را ميدهد . نظام 
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وکراسی در هند از نظام ديموکراسی در مصر تفاوت دارد در بسا ديم

انتخابات سقوط  نتيجۀ در در هند ميشود که نظام حاکم اوقات واقع

ميکند و حزب مخالف به اقتدار ميرسد. 
52

 

استبداد سياسی و حکومت های ديکتاتوری عسکری سبب شد تا 

رت متفکرين متفکرين مسلمان از جهان اسالم به غرب هجرت کنند . هج

و علماء در عقب ماندن فکری و علمی در جهان اسالم کمک نمود . جهان 

اسالم در نتيجۀ فساد نظام حاکمه و فساد دستگاه قضائی بسوی فتنه و 

فساد در حرکت است  و در نتيجۀ فساد داخلی خارجی ها يعنی غير 

ثر مسلمانان باالی ادارات دولتی تسلط يافتند و کار بجای رسيد که اک

مشاورين زمامداران مستبدکشور های اسالمی  را خارجی ها  تشکيل 

می دهند . 
53

 

استقالل سياسی به نام و مشروط سبب ديگری ازعقب گرائی امت 

اسالمی ميباشد. در نتيجۀ مخالفت های مسلمانان  از استعمار و اشغال 

نظامی ، کشور های استعماری مجبور به قبول استقالل سياسی 

ی مسلمانان شدند و زمامداران کشور های اسالمی بر مشروط برا

خالف ارادۀ آزاد مردم برای بقای خود اشغال غير رسمی را پذيرفتند و 

حمايت خارجی را برای حمايت خود قبول کردند . اشغال فکری وسياسی 

و نظامی و زمامداران فاسد و ديکتاتور و ملت بی مسئوليت و علماء و 

ع سبب شد تا فکر استعمار غرب زير نام روحانيون فاسد در مجمو

 ديموکراسی و آزادی جانشين فکر معاصر اسالمی شود .

که اصل اسالمی است جای خود را به ديکتاتوری و تسلط سياسی شورا 

و استبداد سياسی و حکومت مطلقه داد . مجالس شورا در کشور های 

                                                      
» الدکتور يوسف القرضاوی  و همچنان  191ص   «  علل و أدوية » مد الغزالی مح.  52

 .  257 – 256  ، مؤسسة الرسالة ، صفحات« کما عرفته الشيخ الغزالی 

م  ، ص    1944القاهرة ، دار إحياء الکتب العربية   « أعالم اإلسالم  » عثمان امين .   53

55  . 



کر معاصر اسالمی روش
 
 68                                                                               ف

تاتور اسالمی در خدمت و اغراض نظام حاکمه قرارگرفت و آنچه ديک

خواست مطابق آن اعضای شورا عمل کردند . قوانين به مصلحت قوای 

حاکمه تثبيت و در تدوين قوانين اساسات قوانين شرعی مراعات نشد 

و قوانين غربی بدون تصفيه و مطابقت دادن آن به اوضاع اجتماعی و 

دينی تصويب و محل اجراء قرار گرفت . پارلمان  از حقوق سياسی و 

ت دفاع نکرد و بدون در نظر داشت منافع عليا کشور و مردم اجتماعی مل

 معاهدات يک جانبه را با کشور های استعماری تصديق نمود . 

حالتی : فساد اخالقی در جامعه رواج يافت و مردم به  حالت اجتماعی

رسيدندکه فقط در نويشدن و خوردن و مسائل جنسی به چيزی ديگر 

. الی نظام اجتماعی غلبه يافتباکردند و نظام فردی  فکر نمی
54

   

فضيلت های اخالقی و قيم و مبادئ اخالق اسالمی مراعات نشد و در 

مقابل رذايل اخالقی در جامعه نشر و تقويت گرديد . شرف و عزت مرد و 

زن مورد تعرض قرارگرفت  و بی عفتی جای عفت و بی عدالتی جای 

حيائی جای حياء  عدالت و خيانت جای امانت و کذب جای صدق  و بی

را گرفت و در مجموع رذايل اخالقی عادت و رسم و رواج جامعۀ 

و بصورت کل تمام رذايل اخالقی اخالق جامعه گرديد.  اسالمی شد

تفکر به مصلحت شخصی و جمع سرمايه از طريق حرام يک امر عادی 

 پنداشته شد . 

زعمای سياسی و دينی در اصالح جامعه توجه نکردند و طبقات 

جتماعی در غياب عدالت اجتماعی رشد نمود و طبقۀ فقير در جامعه ا

تحت فشار زياد قرار گرفت و طبقات باال در مسائل سياسی شريک 

زمامداران شدند و احزاب سياسی و انجمن های اجتماعی زير اداره ای 

سرمايه داران و فيودالها و نفوذ خارجی قرار گرفتندو روحيۀ مواطنه يا 

                                                      
. 9، ص  1948ر القلم للماليين ، دا ،بيروت « أعالم الحرية  » قلعحی ، قدری .  54

 م ، ص  1945مطبعة االستقامة ، « االستاد محمد عبده » حمادة ، عبدالمنعم   همچنان

337   . 
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گرديد و اکثريت ملت به آينده و حال کشور توجه  شهروندی ضعيف

 نکردند. 

در نتيجۀ عوامل متعددکرامت انسان قيمت خود را از دست داد و  

ريختن خون مسلمان جرم شمرده نشد . طيارات بدون پيلوت هر روز 

بخاطر يک هدف ده ها طفل و زن و مردمسلمان را هدف قرار می دهد و 

ن سؤال کند. ما شاهد هستيم که برای کسی حاضر نميشود از خون شا

قتل دوازده فرانسوی تمام زعمای دنيا بشمول زعمای مسلمين در 

مظاهره بزرگ در فرانسه اشتراک نمودند درحاليکه برای شهادت سه 

جوان مسلمان در واليت کارولنيای شمالی نه زعمای کشور های 

رين نمونه و اسالمی و نه هم زعمای غرب اشتراک کردند و اين خود بهت

 2016/  3/  10مثال از بی ارزش بودن خون مسلمان است  .  بتاريخ  

پارلمان اروپا به اکثريت آراء موقف حکومت مصر را از قتل طالب 

در قاهره تقبيح کرد و  از حکومت مصر «  جوليو ريجنی » ايتالوی بنام 

و خواست تا فورا اسباب قتل او را توضيح نمايد . حکومت ايتاليه 

اتحاديه اروپا موقف شديد را عليه نظام انقالب مصرگرفتند و ايتاليه 

 تهديد به قطع کمک های اقتصادی از مصر کرد .

جهانيان شاهد قتل هفت هزارها جوان در ميدان رابعه عدوی و ميدان 

نهصت در قاهره بودند و مشاهده کردند که اجسادمسلمانان درکشور 

ش سوختانده ميشوند و زعمای اسالمی توسط قوای حکومت به آت

غرب در عوض تقبيح جرائم و قطع روابط سياسی مليارد ها دالر را به 

ديکتاتور مصرفرستادندوکشور های غربی و مؤسسات حقوق انسان از 

قتل مسلمانان چشم پوشی می کنند و بعض اوقات فقط به بيانيه ها 

 رسمی موضوع خاتمه می يابد.

اسالمی بهتر از حالت سياسی و اجتماعی  ت ادبی و علمی در جامعۀحال

نيست  ادبيات و شعر و نثر خالی از معانی  شد ، نشرات مثل جرائد ، 

مجالت و تلويزيون و حتی فيس بوک و تويتر خالی از فهم و درايت ادبی 
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و علمی شد . مراکز علمی و مؤسسات تعليمی از ناحيه علمی فقير شد 

اره علوم اسالمی و ادبی بود ضعيف و حتی جامعۀ االزهر که چراغ و من

گرديد. شاگردان جامع االزهر از علوم عصری  در غرب بی خبر ماندند و 

ادارۀ االزهر کوشش داشت تا شاگردان را به مطالعه نصوص قديم بدون 

ربط آن به حيات معاصر مشغول سازد . از جانب ديگر شاگردان االزهر 

نها را به نظر تحقير ديدند . علماء  جوانانيکه در غرب تعليم يافته بودند آ

وقت خود را به تدريس فقه دادند و در فقه نيز اجتهاد را مراعات 

نکردندکه در نتيجۀ آن فقه بدوی جای فقه مدنی را گرفت . حجة االسالم 

و المسلمين امام الغزالی روش علماء را نقد شديد ميکند و می نويسد 

غول فقه و مسائل مربوط به آن کردند اکثر علماء در زمان خود مردم را مش

در حاليکه درکشور های اسالمی طبيب يا يهودی  و يا نصرانی بود و 

حيات و زندگی مردم به دست شان بود. حالت و اوضاع  مسلمانان بجای 

رسيدکه ارواح و عورات مسلمانان بدست طبيب يهودی و نصرانی 

تيمم در وقت عمل قرارگرفت  و حتی احکام شرعی مثل گرفتن روزه و 

د .ش ايشان سؤال میجراحی از 
55

 

مدارس از تدريس علوم جديدفاصله گرفت  و به نصوص قديم زياد   

توجه شد. اين اوضاع در جهان اسالم زمينه را برای نشوء و نموی فکر 

 و زشتی های آن آماده ساخت و غربی ها از عقب ماندن غربی با خوبی ها

فکر و فلسفه های اقتصادی و  نمودندومسلمانان استفادۀ اعظمی را 

.سياسی خود را در جهان اسالم حاکم ساختند
56
  

رابطه بين شاگرد و ضرورت های جامعه در اکثر برنامه های تعليمی 

مدنظرگرفته نشد و شاگرداصال نميداندکه برای چه درس ميخواند و 

هدف نهائی اکثر شاگردان داشتن شهادت نامه  و پيدا کردن وظيفه 

                                                      
 م  . 2015فبروری  15ضاوی ، يکشنبه سايت القر.  55

مطبعة احمد مخيمر، « م  1945 «سلسلة بحوث و محاضرات  » سليمان ، عبدالجواد .  56

 .127 – 126 ، صفحات «إسالمية المعرفة  و همچنان   8 – 7  صفحات
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باشد . مدارس اسالمی از دو قرن باين طرف تجديد نشد و نظام مي

تدريس در مدارس اسالمی باساس نظام قديم که امروز قادر به حل 

مشکالت جامعه نيست ميباشد. تجديد مدارس دينی و نظام تدريس و 

مواد درسی و تربيت معلمين برای مدارس دينی يکی از ضرورت های 

ر است .  اضافه کردن مواد درسی جامعه ای اسالمی در عصر حاض

مدارس عمومی در برنامه های مدارس دينی و اضافت مواد اسالمی 

خصوصا ثقافت و فرهنگ اسالمی در مدارس دولتی سبب نزديکی بين 

مدارس دينی و دولتی می شود. در جامعۀ اسالمی بايد تمام مدارس 

را بين دين اسالمی باشد و تقسيم مدارس بنام دينی و غير دينی مسافه 

 و مدنيت بوجود می آورد. 

مسجد رسالت خود را از دست داد . مسجد در نظام تعليم اسالمی ، 

معهد تمدن و تربيت و تعليم بود . متأسفانه سياستمداران داخلی و 

فشار خارجی و ضعف و ناتوانی علماء سبب شد تا مسجد رسالت علمی 

سياست  نقش مسجد را  و فرهنگی خود را از دست بدهد . جدائی دين از

در تربيت اخالقی و علمی افراد جامعه ضعيف ساخت وظيفه مسجد 

امروز در جامعۀ اسالمی فقط اداء  نماز و فاتحه خوانی است . نظام تعليم 

در مدارس و پوهنتونها و مساجد ضرورت به تجديد دارد و برای اين 

يگران و منظور اقتباس  از علوم معاصر و استفاده از تجربه های د

 خصوصا تکنالوژی غرب ضرورت های اسالمی است . 

عدۀ از مسلمانان  نظريه عدم اقتباس را قبول و آنرا لباس اسالمی دادند 

. فکر عدم اقتباس مانع استفاده از تجربه های علمی معاصر شد.  عالمه 

دکتور يوسف القرضاوی نظريه عدم اقتباس از ديگران را بشدت نقد 

: مسلمانان صادق و امين و گروه های که اسالم را حل نموده می نويسد

مکتب های فلسفی » مشکالت جامعه می دانند از مذاهب عصری  

در سياست ، اقتصاد ، فلسفه ، علم و ادبيات  بصفت تماشاچی « معاصر 

و بيطرف باقی مانده نمی توانند. استفاده از تجربه های ملل ديگر آنچه 

و اسالم باشد يک امر طبيعی و ضرورت به نفع و مصلحت مسلمانان 
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اسالمی است  . رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم مسلمانان را امر 

فرمودندکه حکمت گم شده را در هر جا که باشد  دريافت  و بگيرند . 

استفاده از تجربه های سياسی و حقوق انسان غرب که برای جلوگيری از 

اقتباس آن جواز دارد به نظام استبدادی وديکتاتوری است در شريعت 

همين ترتيب اقتباس علوم ساينس واقتصاد و نظام پارلمان و غيره که 

منافی عقيده اسالم نباشديک ضرورت اسالمی است . 
57

 

علمای اسالم اقتباس قوانين مدنی غرب که مخالف اصل و مبادئ 

شريعت اسالمی نباشد می پذيرند و در تدوين قوانين کشور های 

. ليسی استفاده و اقتباس  شده است انين فرانسوی و انگاسالمی از قو

قانون دانان مسلمان که بنام فقهاء ياد ميشوند از آغاز قرن بيستم 

قوانين مدنی غرب را مطالعه و بررسی علمی نمودند و در مواد تدريس 

فاکلته  حقوق ، قوانين مدنی غرب را نيز جا دادند و در برنامه های حقوق 

فقه مقارن اضافه گرديد .   فصل جديد بنام
58

 

در فرهنگ اسالم موضوعات علمی ملک تمام انسانها بدون در نظر 

داشت عقيده و رنگ است و هر انسان حق دارد از علوم  ديگران  بدون 

تبعيض و تعصب استفاده کند . متأسفانه مسلمانان از روش علمی 

د و عقيده معاصر در عدم فهم صحيح از اسالم استفاده کرده نتوانستن

جمود و خمود و عدم اجتهاد سبب شدکه فکر معاصر اسالمی در ساحۀ 

فکر با فکر غرب قدرت مقابله را نداشته باشد و در نتيجه تسليم فکر 

غرب شود . 
59

 

                                                      
بينات الحل اإلسالمی و شبهات العلمانيين و » دکتور يوسف القرضاوی .  57

 .82 – 81  ، صفحات«المغتربين 

ترجمه : پروفيسور دکتور « فقه اسالمی در تقنين امروزی » شيخ عبدالعال عطوه .  58

 .   2014عبدالستار سيرت . از نشرات فقه اسالمی سپتمبر 

دکتور انس أحمد  ، همچنان  11ص   « کر اإلسالمي  شبهات فی الف»  الجندی أنور  . 59

 . 58 – 57صفحات « المعاصر  فی واقع المسلمين التخلف العلمی» کررون 
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شهيدعبدالقادرعوده علما را مسئول  جمود و خمود و عدم استفاده از 

حالتی را  علوم معاصر می داند و می نويسد: علمای اسالم مسئوليت

که در آن بسر می بريم و اسالم با آن مواجه است بعهده  دارند. 
60

 

مسلمانان ضعيف شد و شک در دين و مبادئ  حالت ايمانی وروحی

اسالم وارکان آن در نزد بعض مسلمانان ظاهر شد  و عدۀ از مسلمانان در 

حديث و سنت نبوی به نظر شک ديدند.  تطبيق عملی ارکان اسالم مثل 

ز و روزه و حج و زکات و جهاد ضعيف و عدۀ از مسلمانان فقط اسم نما

 اسالمی را حمل ميکنند .

عدم تمسک به حقيقت دين و عدم پيروی صحيح از اصل اسالم فساد را 

در دين بوجود آورد . دينداری فاسد روش فکری مسلمانان معاصر را می 

ن از دين سازد . محققين سبب انحطاط شرق اسالمی را دوری مسلمانا

صحيح ميدانند . گستان لوبون  در اين مورد می نويسد :  سبب انحطاط 

شرق ترک روح اسالم و پيروی از عقائد باطل است  . 
61

 

مسلمان که زندگی را حقير بشمارد و فکرکندکه برای آخرت خلق شده و 

دنيا ازکافر و آخرت برای مسلمان است  هر گز سعی و کوشش برای 

ی کند و عزلت را در زندگی برتری ميدهد و با پيشرفت زندگی نم

تغيرات محيط بی تفاوت می ماند .  فهم مسلمانان از حديث مبارک که 

آورده و در آن رسول اکرم صلی اهلل  14الترمذی آنرا در الزهد باب رقم 

عليه وسلم دنيا را ملعون گفته يعنی لعنت کرده ناقص است  و عدۀ فقط 

توقف کرده اند و جلو نرفته اند و ازکلمۀ ملعون در حديث به کلمۀ ملعون 

                                                      
صفحات  « اسالم بين فرزندان بی خبر و علمای نا توانش » شهيد عبدالقادر عوده .  60

118 – 119 . 

  702ص  « ية مقارنة بالحضارة الغربية الحضارة اإلسالم»  دکتور توفيق الواعي  .   61

« مين المعاصر ی فی واقع المسلالتخلف العلم» دکتور أنس أحمد کرزون  و همچنان 

 .  62ص  
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استفادۀ غير حقيقی در زندگی کرده اند و نشستن را بر ايستادن و جهل 

را بر علم برتری داده اند .  
62

 

يکی از مهمترين مشکل فساد دينداری اين استکه مردم فکر ميکنند 

و که اسالم فقط عبادات و شعائر تعبدی است يعنی اسالم فقط نماز 

روزه و حج و زکات است  و متأسفانه مسلمانان  از معنی عبادات 

بصورت شامل آن بی خبر اند . آموختن علم ، تفکر و تدبر ، خواندن و 

نوشتن  ، کار و فعاليت ، سياست و اقتصاد ، جنگ و صلح و بطور عموم 

آبادی زمين و تطبيق عدالت اجتماعی و رسيدگی به مشکالت مردم و 

اداری و استبداد سياسی و اشغال نظامی  را عدۀ زياد  مقاومت فساد

مسلمانان از جملۀ عبادات نمی دانند. تا زمانيکه عالج فساد دينداری 

و جمود و خمود در جامعه اسالمی نشود مسلمانان از کاروان نهضت 

علمی عقب می باشند و تا زمانيکه مفاهيم اسالمی تصحيح نشود فکر 

ه اهداف عالی و انسانی اسالم برای جامعه معاصر اسالمی از رسيدن ب

بشری عاجز خواهد بود . 
63

 

دينداری فاسد روش فکر معاصر اسالمی را متضرر ساخت . فکر و 

عقيده عدم مداخله خداوند در امور زندگی و کائنات داخل فرهنگ و 

ثقافت و روش فکر معاصر اسالمی شد .  محمد اسد و ليوبولد فايس  

درامور جامعه از نظر فکر غرب  مداخله خداوند را نظريه و عقيده عدم

مدنيت غرب خداوند را انکار نميکند ليکن وجود   اينطور بيان ميکنند:

. فاقد هر نوع قيمت و فائده می دانددر نظام فکری معاصر را  خداوند
64

 

                                                      
 .18ص  « قبسات من الرسول صلی اهلل عليه وسلم » محمد قطب .   62

أولويات الحرکة »  محمد قطب ، واقعنا المعاصر  و دکتور يوسف القرضاوی .  63

 .  62 – 61ص   « اإلسالمية فی المرحلة القادمة 

. و  13 – 12 صفحات« لحل اإلسالمی فريضة و ضرورة ا» دکتور يوسف القرضاوی .  64

 . 39ص  « سالم علی مفترق الطرق اإل» همچنان :  
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امت اسالمی در نتيجه ضعف حالت ايمانی و روحی در مسائل فکری و 

عی بيطرفی را در امور زندگی و علمی ايمانی و سياسی و اجتما

انتخاب  ودر مبارزه با ظلم و استبداد داخلی و استعمار و تهاجم 

فرهنگ خارجی بی تفاوت ماندکه اين بی تفاوتی و بيطرفی استبداد 

سياسی و استثمار اقتصادی را تقويت کرد و مانع رشد فکری افراد 

 جامعه شد .

ر بسياری از کشور های اسالمی حالت قضائی ، در اواخر قرن نزدهم د

در دونوع محاکم بود . يکی محاکم شرعی و ديگری محاکم مدنی . 

در محاکم مدنی  م شرعی به اساس شريعت اسالمی حکم می شد ومحاک

. مردم از کار محاکم شرعی راضی نبودند بدين  انسهباساس قوانين فر

وحيد فکرين در کشور های اسالمی دعوت به تتلحاظ يک عدۀ از م

. و الغای محاکم شرعی نمودند دستگاه قضائی
65

 

از قرنها به اين طرف  قاضی مسلمان  در تطبيق عدالت ناکام است  . 

رشوت و خيانت و مداخلۀ سلطه حاکمه در امور قضائی مجرای قضاء را 

ملوث ساخت  و امروز متأسفانه دستگاه قضائی درکشور های اسالمی 

توسط قضات صادر ميشود غير  غرق در فساد است و احکامی که

عادالنه ميباشد بطورمثال قاضی محکمه ای ابتدائی قاهره در مدت 

بيست دقيقه حکم اعدام هزار محصل را صادر کرد . عملکرد دستگاه 

قضاء درکشور های اسالمی سبب آن شدکه طبقۀ جوان درکشور های 

ضاء اسالمی از نظام قضائی غربی دفاع کنند و در فکر تغير نظام ق

 اسالمی به قضاء مدنی غرب شوند .  

حالت داخلی مسلمانان و تهاجم فکری و اشغال نظامی و استعمار 

اسباب بی نظمی فکری و امنيت را در جوامع اسالمی رشد داد و حالت 

مسلمانان به حالت مريض ناتوان رسيد .  دانشمندان و متفکرين جهان 
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ی اصالح حال مسلمانان و اسالم متوجه اين امر خطير شدند و عدۀ برا

مقاومت استعمار قيام نمودند. حرکات اصالحی و قيام دانشمندان 

اسالمی عليه استعمار عسکری و فکری از محققين می خواهد تا در 

مورد آن بحث و تحقيق مفصل و مستقل نمايند و در اين تحقيق بصورت 

 بسيار خالصه حرکت های اصالحی و روش مقاومت بحث می شود .

  مقاومت علیه فکر استعمار غرب کت های اصالحی وحر
تاريخ شاهدمبارزات علماء و متفکرين اسالم عليه فکرغرب مسيحی 

ميباشد. روش مقاومت از يک منطقه اسالمی تا منطقۀ ديگر و از يک 

عصر تا عصر ديگر تفاوت می کند. دانشمندان اسالمی با تمام قوت 

تادگی نمودند و در مقابل غرب سازی ايس يعنیتغريب عليه سياست 

يعنی مسلمان ساختن جامعۀ غرب را  اسلمة  سياست تغريب سياست

 ) تغریب  واسلمه (برنامه گذاری نمودند و امروز در جهان دو طرز تفکر 

در مقابل يکديگر قرار دارد . فکر اسلمه زعمای غرب  مسيحی را به 

در  تشويش انداخت و حکومت های غرب برای توقف حرکت اسلمه

قوانين اساسی کشور های خود تغييرات را وارد می نمايند تا نشر 

اسالم را در بين جوانان که از اصل اروپائی اند مانع شوند. اين سياست 

غرب سبب شد تا در بسا موارد جهان غرب از اصل فلسفۀ ديموکراسی 

 و آزادی های فردی و فکر ليبرالی فاصله گيرد  .   

 در جهان اسالم دو بعد اساسی  دارد . مقاومت فکر غرب مسيحی

 : تصحيح فهم نادرست مسلمانان از اسالم   . 1

 در جهان اسالم  .   شرق شناسی:  معرفی فکر غرب و اهداف  2

محمد بن عبدالوهاب در قرن هژدهم ميالدی و محمد بن علی السنوسی 

 الکبير در نصف اول قرن نزدهم ميالدی  عليه بدعت وفساد و استبداد

فکری حرکت اصالحی را آغاز کردند.  اين دو عالم در فعاليت های خود 

تنها مشکالت فکری مسلمانان را مشاهده و مالحظه ميکردند به 

عبارت ديگرمتوجه عيوب و مشکالت داخلی امت اسالم بودند . 
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محمدعبدالوهاب و السنوسی عالج اوضاع فکری و اجتماعی و 

فکر اسالمی و عودت يا بازگشت به عقيدتی امت اسالمی را در اصالح 

صدر اول اسالم و مبارزه با بدعت ها که در جامعۀ اسالمی راه يافته و 

مسلمانان بدعت ها را جزء از دين  پنداشته اندميدانستند. اين دومصلح 

اجتماعی در اصالح فکر مسلمانان متوجه خطر خارجی خصوصا از 

 بودند .ن شرق شناسانناحيه فکر مسيحت و فعاليتهای 

از نظر محمد بن عبدالوهاب در اسالم افکار و عقائد و نظريات که اصل 

اسالمی ندارد داخل گرديده و در نتيجۀ آن  جهان اسالم از اصل توحيد 

فاصله گرفت واصل توحيد صدمه ديد.  اصالح حال مردم از نظر محمد 

.  سلمانان و رجوع به اصل دين بودعقائدمبن عبدالوهاب تصحيح 
66

 

حمد بن عبدالوهاب والسنوسی الکبير اطالعات کافی از نهضت م

فکری اروپا نداشتند و همچنان از نفوذ و تسلط فکر غرب درگوشه 

وکنار جهان اسالم و در بين عدۀ از مسلمانان بی خبر بودند بدين لحاظ 

اصالح فکر امت نزد محمد بن عبدالوهاب و السنوسی الکبير تصحيح 

انان  بود و هر دو عالم بدعتها را مانع رشد فکری فکر دينی در بين مسلم

مسلمانان می دانستند . بعد از مرور زمان  و بررسی و تحقيق بيشتر 

ازحرکت وهابی و سنوسی دالئل تاريخی زياد بدست آمدکه امام محمد 

بن عبدالوهاب و امام السنوسی الکبير از نفوذ سياسی و فکری غرب 

ندازۀ  اطالع داشتند ليکن اطالعات شان در بعض نقاط جهان اسالم تا ا

باندازه معلومات و اطالعات  محمد عبده ، سيد جمال الدين ، 

 رشيدرضا، عالمه اقبال و امام حسن البناء و ديگران  نبود .

روش مقاومت فکر غرب و فکر تصوف منحرف و حرکت باطنی از نظر 

بدعت های حرکت وهابی اصالح عقيده و خصوصا ايمان و مبارزه عليه 
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بود که درجامعه اسالمی راه يافته بود و در نزد مسلمانان بحيث اسالم 

قبول شده بود . 
67

 

امام محمد بن عبدالوهاب و محمد بن علی السنوسی الکبير اصالح 

فکر اسالمی و روش تفکر مسلمانان را در اتحاد فکری بين مسلمانان 

ند . امام بن ومبارزه عليه نفوذ سياسی و فکری بيگانه می دانست

عبدالوهاب  وسيله اصالح فکر مسلمانان را در معرفی اوصاف کفر و 

ايمان در ذهن و فکر مسلمانان ميدانست اوميخواست مسلمانان را 

قانع سازد که واليت و حاکميت کفار باالی مسلمانان چه واليات  و 

حاکميت سياسی باشد وچه هم واليت و تسلط فکری حرام است و 

نبايد واليت و حاکميت غير مسلمان را از ناحيه فکری و مسلمانان  

 تسلط سياسی قبول نمايند .

حرکت وهابی وقت زياد را در مبارزه عليه ضعف و ناتوانی داخلی 

» و «  باطنی » مسلمانان  که در نتيجه تأثيرات و تعليمات فکر و عقيده  

ينکه  در باطل  بود صرف نمود.  محمد بن عبدالوهاب در بدل ا« تصوف 

مبارزه عليه فکر غرب  مسيحی و اصالح فکر مسلمانان معاصر خود 

باشد زيادتر متوجه عقائد و افکار شيعه بود و خطر فکر شيعه را نسبت 

به خطر فکر غرب در جامعۀ اسالمی بيشتر ميدانست . مبارزه با فکر 

شيعه و تخريب امکان عبادت مسلمانان شيعه سبب شدکه محمد 

ر آوردن اصالحات جذری درجامعه ای اسالمی زياد به عبدالوهاب د

موفقيت نرسد مثليکه استادش امام ابن تيميه در وقت خود نرسيدبا 

يک تفاوت که نظريات اصالحی امام ابن تيميه  بعد از وفاتش در جامعه 
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علمی اسالمی مقام ارجمند يافت و نظريات اصالحی اش امروز قابل 

 يق عملی ميباشد .بحث و تحقيق و حتی قابل تطب

اکثر مؤرخين که حرکت و دعوت وهابی را تحقيق و بررسی نموده اند 

باين نتيجه رسيده اندکه حرکت و دعوت وهابی در تحقق اعادت دولت 

اسالمی  و وحدت سياسی مسلمانان  تحت لواء حکومت واحدناکام 

ماند ليکن نظريات و فکر دينی وهابيت مسلمانان را تا امروز به خود 

مشغول ساخت و روش فکری محمدبن عبدالوهاب تأثيرات زياد را 

باالی روش فکری معاصر مسلمانان تا امروز از خود بجا گذاشته ودر 

جوامع علمی نظريات وهابی مخالفين و مؤيدن خود را دارد . 
68

 

در يمن حرکت فکری بزرگ را امام الشوکانی آغاز کرد . دعوت 

سالمی خالصه ميشد با اينکه امام الشوکانی در إحياء نظام کامل ا

الشوکانی در تأسيس نظام اسالمی و تشکيل حکومت وحدت مسلمين 

موفق نشد ليکن در إحياء فکر تجديدی بين مسلمانان موفق شد و روش 

 فکر جديد را به مسلمانان آموخت  .

در سودان حرکت مهدی تأسيس شد . اين حرکت با اينکه تحت تأثير 

در إحياء فکر دينی سهم فعال را در سودان وشمال شديدتصوف بود اما 

افريقا بازی نمود . حرکت مهدی دعوت به بازگشت به  اصل اسالم و 

عصر اول اسالمی بود .  اين حرکت اصل  و مظهر مدنيت اروپا را رد 

ميکرد و فکر غربی را فکر استعماری می دانست . امام مهدی باين 

وپا مقدمه ای برای اشغال نظامی و عقيده بود که نشر فکر و مدنيت ار

مبارزه عليه فکر اسالمی است . امام مهدی از دانشمندان مسلمان 

 دعوت نمود تا با فکر استعماری غرب مبارزه و مقاومت کنند  .
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 م (  1898 – 1858) نهضت فکری سیدأحمد خان 
يکی از متفکرين بزرگ اسالمی درهندبود . او محور  سيد احمد خان

فکر معاصراسالمی را در هند می ساخت . احمد خان از سياست و 

طرفداران نشر فرهنگ و علوم جديد در جامعه اسالمی بود و اقتباس 

علوم را از غرب به مصلحت امت اسالم ميدانست  .احمد خان در اين 

مورد می گويد:  الزم و واجب است کتابهای علمی غرب را مطالعه 

از مسلمانان باشند . آنچه درکتابهای نمائيم اگر چه نويسندگان آن غير

شان مخالف قرآن باشد آنرا نگيريم  . مسلمانان صدر اول اسالم علوم غير 

مؤلفات فيثاغورس و فالسفۀ يونان را مطالعه  مسلمانان را آموختند و

و بررسی  نمودند . آموختن علوم غير اسالمی ، مسلمانان را  در تأسيس 

 مدنيت اسالمی کمک نمود . 

ستاد احمد أمين در مورد سيد احمد خان باين نظر است که سيد احمد ا

خان در هند شباهت به شيخ محمدعبده در مصر دارد . هر دو اصالح را از 

طريق تربيت می دانستند و روش تربيوی را نسبت به انقالبات و 

مبارزات مسلحانه برتری می دادند . سيد احمد خان و محمد عبده می 

ط انگليس باالی هند و مصر تسلط مطلق است و ديدند که تسل

انگليسها قوت بحری و بری و علمی و سياسی  دارند و مردم مصر و هند 

قدرت  مقاومت را ندارند و ممکن است استطاعت و قدرت مقاومت را 

پيدا کنند بشرطيکه با هم متحدگردند ، ليکن چطور ممکن است اتحاد 

و ضعف اخالقی و امراء غرق در  نمايند در حاليکه مردم  غرق درجهل

فساد و متوجه  منافع شخص خود اند منافعی که اگر به قيمت امت نيز 

تمام شود  . نظريه احمد خان اين بود که بهتر است با انگليس مسالمت 

کرد و با آنها به تفاهم رسيد و از ايشان آنچه بخير مردم است گرفت  . 
69
 

ی استاد احمد امين را در مورد دکتور محمدالبهی نظريه و نتيجه گير
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موقف سيد احمد خان از استعمارانگليس نقدکرده می نويسد: مرحوم 

أحمد أمين در موضوع و موقف سيد احمد خان از استعمار انگليس زير 

بود «    Blum Hard» خصوصا مستشرق  شرق شناسانتأثير نوشته های 

ارف اسالمی از در دائره المع شرق شناسانو همچنان به معلومات که 

سيد احمد خان  داده اند اعتماد کامل داشت  . عدۀ از نويسندگان 

و تحقيقات شان که در  شرق شناسانمسلمان تصور دارند که معلومات 

دائره المعارف  آمده صحت دارد لهذا به تمام معلومات آن اعتماد 

ميکنند. مطالعه عصر احمد خان و مبارزات سيد احمد خان نظريه 

محمد البهی را بيشتر تقويت ميکند .  دکتور
70

 

را در هندتأسيس و کتب علمی را از  «عليگر» سيد أحمد خان دانشگاه 

زبان انگليسی به اردو ترجمه  و در برنامه های درسی علم تاريخ و 

اقتصاد و ترجمه را داخل ساخت . هدف از ترجمه و تأسيس مراکز علمی 

ب و اسالم دور از تعصب بود. نزد احمد خان مطالعه فرهنگ و فکر غر

فارغان فاکولته عليکرة قاعده اول فکر تجديدی را در هندتأسيس 

کردند و نسل تعليم يافته ای هند توانست توافق و جمع بين فکر علمی 

اروپا و شرق اسالمی بياورد . احمد خان نهضت فکری جديد را با حفظ 

هويت اسالمی تأسيس نمود . 
71

 

فکر امام احمدسرهندی مجدد الف ثانی فکر  احمدخان با پيروی از

معاصر اسالمی را در هند تأسيس نمود و موفق شد تا بين تربيت روحی 

و جهاد اسالمی يعنی مبارزه و بذل جهد ، فکر جديد و معاصر « تصوف » 

را به مسلمانان معرفی  و تأسيس نمايد. احمد خان به شهادت مؤرخين 

دديه می کرد و امام مجدد الگوی هند در تصوف پيروی از طريقه مج
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فکری او بود. او باين عقيده بود که ايمان و توحيد ورابطۀ درست با 

خداوند و تربيت و سلوک بر روش نبوت نيروئی بس عظيم است که 

همواره عجايب می آفريند.  ايثار و فداکاری و از خود گذشتگی ، بدون 

يال خام و آرزوی نيروی روحانيت صحيح و عاطفه پايدار اصالح ، خ

تحقق نيافتنی می باشد. 
72

 

شاگردان و پيروان مدرسۀ احمد خان در راه تحقق بخشيدن ارمان های 

او زحماتی زيادی را متحمل شدند و مستقيما در جهاد عليه استعمار 

انگليس مبازره کردند و همچنان در نشر فکر اسالمی و تصحيح فکر 

د السرهندی  زحمات زياد تصوف و معرفی نظريات اصالحی امام احم

در « آندامان » را متحمل شدند واکثرا عمر شانرا در تبعيد در جزيرۀ 

اقيانوس هندسپری نمودند. حرکت اصالح فکر اسالمی معاصر احمد 

خان در بيداری فکری مسلمانان نه تنها در قارۀ هندی بلکه در جهان 

 اسالم اثر مستقيم را بجا گذاشت .

ان طريقۀ نقشبندی مجدديه عليه فکر الحادی و بزرگ مرکزی در آسيا

 1813استعماری روسيه مقاومت نمودند . مقاومت اسالمی از سال 

ميالدی از داغستان شروع شد . رهبر اين مقاومت شهيد غازی محمد 

بود . شکيب ارسالن در مورد مقاومت علمای اسالم عليه استعمار 

ستان و مشايخ روس می نويسد: رهبريت انقالب را علمای داغ

نقشبندی که در آن ديار پراگنده بودندبعهده داشتند. گويا آنان پيش از 

آحاد ملت دريافته بودند که ضرری که متوجه اسالم است از جانب امراء 

و حکام جيره خواری است که حقوق ملت را در قبال القابی چون شاه و 

ب قدرت و امير و در برابر احراز کرسی و تخت فرماندهی کاذب و کس

ارضای اميال و اغراض شهوانی و چند صباحی به زندگی ننگين خود 

ادامه دادن می فروشند بنابر اين ، اين مجاهدين قبل از هر چيز سراغ اين 

دست نشاندگان دولت روس و حاميان آنان شتافتند و عليه آنان قيام 
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کرده خواستار اجرای احکام شريعت اسالمی شدند و قضاوت طبق 

کهن که از جاهليت قديم باقی مانده بود را ممنوع اعالم کردند. عادت 
73

 

عالمه خير الدين باشا حرکت جديد فکری را آغاز کرد .  در تونس

خيرالدين باشا اقتباس از مدنيت غرب را از نظر فکر اسالمی مانع در آن 

نمی ديد و در اين مورد کتابهای زياد تأليف نمود . اومسلمانان را به 

از فرهنگ و ثقافت غرب دعوت نمود و درنوشته های خود به  اقتباس

اثبات رسانيدکه آنچه مخالف دين نباشد ميتوان از هر جا که باشد 

اقتباس نمود . از نظر خير الدين باشا تقليد نظام حکومتداری غرب و 

تطبيق آن در شرق اسالمی مانع شرعی ندارد. سيد جمال الدين افغانی و 

ز ايشان امام حسن البناء از نظريات خير الدين باشا محمدعبده و بعد ا

بشرط اينکه اوال مسلمانان حقيقت دين اسالم و فکر اسالمی  را 

باس از اقت بياموزندو بعد از آموختن فرهنگ و ثقافت اسالمی مانع

نيست .  نهضت علمی و مدنيت اروپا
74

 

و را نقدکرد  شرق شناسیشيخ محمد عبده بشدت حرکت شرق شناسی و 

 اسالمی معاصرعالمه محمد اقبال عليه فکر قاديانی قيام نمود وفکر 

 Re – Construction of ،« اسالم  تجديد فکر دينی در»زير نام  را

Religious Thought in Islam  مورد بحث و بررسی  قرار داد و برتری

فکر اسالمی را نسبت به فکر غربی به اثبات رسانيد. محمد اقبال در قارۀ 

معاصر فکر اسالمی را إحياء کرد و عمل فکری او  روشد روش و هن

 سبب بيداری فکری نسل معاصر بود .

سيد جمال الدين از نزديک خطر استعمار غرب و خصوصا خطر 

تأثيرات فکر مسيحی غرب را باالی فکر اصيل اسالمی می ديدو بدين 

                                                      
ترجمه عبدالقادر « تفسير سياسی اسالم » سيد ابو الحسن علی حسنی ندوی .   73
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جمال  لحاظ نسبت به ديگران عليه فکر استعماری بشدت مبارزه نمود .

الدين اتحاد فکری و وحدت سياسی مسلمانان را جهت مبارزه با فکر 

استعماری غرب وسيله فعال  و مهم ميدانست  و برای اين هدف مهم  

همکاری بين تشيع و تسنن را ضروری می دانست . سيد جمال الدين 

ميدانست که إحياء خالفت اسالمی که اساس وحدت امت اسالم بود در 

ممکن است لهذا تشکيل اتحاديه را بين حکومت های عصر حاضر نا 

 اسالمی برای مبارزه با استعمار وسيله خود می دانست  . 

سيد جمال الدين باين عقيده بودکه استعمار غرب در جهان اسالم 

وسيله و پالنهای متفاوت را برای از بين بردن شخصيت مستقل 

است و جهت اسالمی داردکه مهمترين آن فساد عقيده مسلمانان 

رسيدن باين هدف استعمار فکر دهری را در جامعه اسالمی نشر و پخش 

می نمايد تا مسلمانان را در مصدر اول دين شان که قرآن است مشکوک 

سازد . 
75

 

 .الحادی و فکر غربی دو نظر داشت سيد جمال الدين در مبارزه عليه فکر

شر حقائق دين  علمی به روش جديد و معاصر از اسالم و ن ( آغازبحث 1

و توحيد صحيح به هدف  صيقل عقل و فکر مسلمانان . جمال الدين برای 

رسيدن مسلمان معاصر به اهداف عالی انسانی تعليم و تربيت معاصر 

را حتمی ميدانست و باين عقيده بود تا زمانيکه تغير در روش فکر و 

ن اهلل ال إ» عقل مسلمانان وارد نشودحالت مسلمانان تغير نخواهد کرد . 

( خداوند حالت  104آل عمران : « ) يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم 

 يک قوم را تغير نميدهد تا قوم حالت خود را تغير ندهد . 

( سيد جمال الدين استعمار را خطر بزرگ برای اسالم و فکر معاصر  2

اسالمی ميدانست و برای مقابله و مبارزه عليه فکر استعماری سيد 

                                                      
و  همچنان  مجموعة العروة الوثقی ، « الرد علی الدهرين » سيدجمال الدين .  75

 . 477- 472صفحات 



کر معاصر اسالمی روش
 
 85                                                                               ف

ال الدين مسلمانان را دعوت به اتحاد و همکاری ضد دشمن بيرونی جم

که نزد سيد جمال الدين استعمار انگليس بود می نمود . سيد جمال 

الدين در شماره اول جريدۀ العروة الوثقی اشغال مصر را توسط 

انگلستان خطر عظيم برای امت اسالم ميدانست و از مسلمانان دعوت 

انگليس جهاد نمايند .  نمود تا مشترکا عليه 
76

 

سيد جمال الدين عدم اتحاد را بين  زعمای حاکمه در افغانستان از 

دسيسه های انگليس می دانست و پخش و نشر افکار الحادی و 

نظريات دهری را در قارۀ هند نيز از دسيسه های انگليس می دانست  . 

مت سيد جمال الدين استعمار را خطر حقيقی برای فکر اسالمی و ا

اسالم می دانست  و باين عقيده بود که اگر استعمار حاکم شود بايد امت 

 اسالم در صف اول مبارزه باشد .

سيد جمال الدين دولت انگليس را دشمن حقيقی و درجه اول اسالم و 

مسلمانان می دانست و در اين مورد می نويسد: حکومت انگليس 

يددارد و هدف و دشمن مسلمين است و در مقابل مسلمين عداوت شد

پالن دولت انگليس استيالء  و تسلط باالی ممالک اسالمی ميباشد. 

سيد جمال الدين از نيت انگليس نسبت به مصر پرده بر ميدارد و از 

و .ادر مصر داخل جنگ شود دولت عثمانی ميخواهد تا عليه انگليس

اضافه ميکندکه انگلستان و روسيه و فرانسه وحدت و اتحاد را عليه 

 . سالم و مسلمين می سازندا
77

 

سيد جمال الدين باين عقيده بودکه بين فرانسه و انگلستان نظر واحد و 

اتحاد برای محاربت مسلمين است و هر دوکشور دشمن اسالم  و اراده 

دارند تا کشور های اسالمی را مستعمره و اشغال نمايند تا منابع 

                                                      
 .93ص   « الرد علی الدهريين » سيد جمال الدين  .  76
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سيد جمال الدين اضافه اقتصادی مسلمانان  را به چپاول و غارت برند. 

ميکندکه عداوت انگليس وفرانسه ضد مسلمانان  از ميراث و روح 

صليبی و جنگهای صليبی است .  سيد جمال الدين در مورد نقش فرانسه 

» و عداوت که نسبت به مسلمانان دارد مقالۀ مفصل تحت عنوان 

عمار به نشر سپرد . عصر سيد جمال الدين ، عصر است« انجلترا و فرنسا 

و استثمار و عقب گرائی مسلمانان در ساحات علمی و سياسی بود و 

 مسلمانان از ناحيه فکری دچار مشکالت بودند . سيد جمال الدين

اضافه ميکندضعف و ناتوانی فکری مسلمانان سبب شده تا مسلمانان 

مدنيت غرب را با تمام نواقص و زشتی های آن انتخاب و در جامعه 

د . متأسفانه مسلمانان از حقيقت مدنيت غرب بی خبر تطبيق عملی نماين

بودند و اين بی خبری علت نشر فرهنگ و ثقافت و فکر ال دينی غرب در 

جهان اسالم ميباشد. 
78

 

سيد جمال الدين بسته شدن باب اجتهاد را عامل مهم درعقب ماندن 

مسلمانان درناحيه فکری ميداند .  نظريات وافکار سيد جمال الدين را 

مکار و شاگرد دانشمنداو به پايۀ اکمال رسانيد . عالمه شيخ محمد ه

عبده در تصحيح فکر اسالمی و تصفيه و دور ساختن افکار غرب 

استعماری که جامعه اسالمی را بشدت تهديد ميکرد فعاليت های ادبی 

و علمی را ادامه داد . تفاوت  بين استاد و شاگرد در اين بودکه عالمه 

علوم اسالمی و زبان عربی درايت بيشتر نسبت به سيد محمد عبده در 

جمال الدين داشت در حاليکه سيد جمال الدين علوم سياسی و اهداف 

استعماری غرب را به دليل زندگی اش در افغانستان و هندوستان و 

 سودان و اروپا نسبت به محمد عبده بيشتر درک می کرد . 

                                                      
و الدکتور عبدالباسط « جمال الدين األفغانی  » الدکتور علی عبدالحليم محمود  . 78
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 شیخ محمد عبده  و فکر معاصر اسالمی   
شيخ محمد عبده پالن کاری  خود را جهت اصالح فکر اسالمی معاصر 

و حفظ آن از تأثيرات فکر استعماری غرب به نقاط ذيل معرفی وخالصه 

 ميکند :

اول  ــ  آزادی فکر مسلمانان از قيود و تقليد روش گذشتگان  و فهم 

 اسالم به موازين عقل يعنی بوسيله عقل معاصر . 

 عربی  .دوم  ــ اصالح زبان 

سوم ــ  عدم فهم و دانش امت اسالمی از فقه اطاعت .  شيخ محمد عبده 

باين عقيده بود که زمامداران بشر اند و بشر خطأ ميکند و شهوت و حب 

زعامت بعض اوقات بر انسان غلبه دارد در اين حالت وظيفه امت است 

نع سازد . تا زعيم را به راه راست هدايت کند و از ظلم و استبداد او را م

79
محمد عبده اصالح  ضعف و ناتوانی فکری و سياسی و اجتماعی 

 جامعۀ اسالمی  اينطور معرفی می کند :

 .  محاربت با  فکرحزبی ، مذهبی و تقليد از گذشته 

 . مبارزه با فکر و عقيدۀ عدم نقد آثار گذشته گان 

  اصالح جامعۀ االزهر به اعتبار االزهر قلب جامعۀ اسالمی و اگر

 زهر فاسد شود جامعه ای اسالمی فاسد می گردد .اال

مبارزه با فکر حزبی نزد امام عبده عبارت بود از محاربت افکار غير 

صحيح دينی و مذهبی که امام عبده آنرا به حزب تعبير می کند . او تفرقه 

های مذهبی و افکار متعدد دينی را سبب ضعيف شدن امت اسالمی 

 ميداند .
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عبده تقليد حرفی از نظريات گذشته گان بود و برای  تقليداز نظر امام

حل اين معضله محمد عبده دعوت به اجتهاد ميکند و در اجتهاد 

 شرايط زمان و مکان و عقل انسان را اهميت ميدهد .

محمد عبده نقدکتب و آثار قديم را بهترين راه اصالح فکر معاصر 

که درقرون وسطی اسالمی ميداند و در اين مورد می گويد : کتابهای 

تأليف شده خصوصا در عصر عقب گرايی مسلمانان ضرورت به نقد 

وتجديد دارد. او اضافه ميکندتمسک وپابندی به کتب قديم سبب از 

بين رفتن مصالح مردم گرديده است .  نقدمؤلفات و کتب گذشتگان و 

نظريات متقدمين باين معنی نبودکه امام محمد عبده کتابهای 

ير مفيد ميدانست . امام عبده با اينکه از إحياء فرهنگ گذشتگان را غ

و ثقافت قديم حمايت می نمود ، نقد و بررسی را از کتب گذشته گان نيز 

حتمی ميدانست . 
80

 

در اصالح االزهر محمد عبده باين عقيده بودکه اصالح االزهر در فهم 

مطابق کتاب اهلل و مبارزه با تقليد و فهم واقعيت های زندگی و حرکت  

زمان و تبليغ و نشر اسالم به عقليت و فهم و درايت عصر و بزبان معاصر 

بود. محمد عبده اصالح االزهر را يکی از اولويات  برای اصالح فکر 

معاصر اسالمی و تجديد نظريات در مسائل اسالمی ميدانست . اولين 

کسانيکه عليه فکر اصالحی شيخ محمد عبده قيام نمودند و اورا متهم 

 به فهم خاطی از  دين  نمودند علمای االزهر بودند .

محمدعبده تعليم زبانهای اروپائی را در مکاتب اسالمی ضروری 

ميدانست تا مسلمانان از برنامه غير مسلمانان نسبت به خود اطالع 

داشته باشند . شيخ محمدعبده عقيده برين داشت که بدون اصالحات 

شود . امام محمد عبده برای اصالح  فوری و جذری حالت امت بهبود نمی 
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مشکالت فکری مسلمانان معاصر نظريه خاص داشت که می توان آنرا 

 به نقاط ذيل خالصه کرد .

تربيه امت  توأم  با فهم و درک معانی  زندگی . تربيه زعماء برای ادارۀ 

کشور و رهبری مردم .  برأی محمد عبده اسالم اساس مشترک برای تربيه 

مت است . امام محمد عبده برای تربيت ملت و زعمای سياسی امت و زعا

قرآن را يگانه وسيله می دانست و به نظر او فرقه ها و مذاهب و مقلدين 

)تقليد کنندگان( و أهل بدعت و أهل تصوف برای تربيت امت و زعامت 

عاجز اند .  نظام تربيوی نزد امام محمد عبده نظامی بودکه مسلمانان را 

ر غرب و تأثير فکر مسيحی حفظ نمايد . محمد عبده برای از استعما

رسيدن به نهضت علمی و ارتقاء فکری باين عقيده بودکه مسلمانان 

بصورت تساوی با غير مسلمانان زندگی داشته باشند . او دعوت به رفع 

امتيازات  و تسلط استعمار و فکر غرب که عدم تساوی و همکاری 

ر مسلمانان و بين غرب و شرق  سبب شده مشترک را بين مسلمانان و غي

 نمود .

، انديشمند مصری  عقيده داشت  ش (  1345عبدالرازق ) متوفی علی 

که خالفت پايه دينی ندارد و حتی خليفه اول نيز در فرايندی سياسی 

روی کار آمد و سپس به حکومت خود وصفی دينی داد . به نظر او منابع 

زوم حکومت داللت دارند نه  به وجوب فقهی و دريافت عقلی تنها بر ل

 خالفت .

از نظر علی عبدالرازق ، اسالم عرصه سياست را به انسان ها 

واگذارکرده است تا با کار برد عقل و بر پايه جديد ترين دستاورد های 

عقلی و استوار ترين تجارب ملل ، شکل حکومت را با توجه به وضع 

خود تعيين کنند . 
81
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ونسی و ابن ابی الضياف در تونس از متفکران پيش خير الدين باشا ت

اقوم المسالک فی » گام به شمار می روند .  خير الدين تونسی در کتاب 

به بيان عواقب وخيم استبداد و عوامل موفقيت «  معرفة احوال ممالک 

غرب يعنی توجه به ارزش هايی مانند عدل ، مشورت و حسن تدبير 

مکاری ميان عالمان دين و اهل سياست پرداخته است . وی به لزوم ه

تأکيدکرده و اجرای سياست های غربی را فقط در مواردی می پذيرد که 

 با شريعت هماهنگ است .

ابن ابی الضياف از ميان سه  نوع حکومت استبداد ، جمهوری و 

مشروطه ، حکومت مشروطه را از آن رو که مقيد به قانون مصوب 

 مجلس است ، پذيرفته است . 

ابن باديس متفکر بزرگ الجزائر ، در برابر طرفداران جنبش خالفت به 

نکوهش خالفت پرداخت و در عين حال ، بر آن بود که از بين رفتن خالفت 

عثمانی به معنای برچيده شدن حکومت اسالمی نيست ، بلکه به معنای 

از ميان رفتن سايه ای بی ثمر است که مسلمانان بی دليل مجذوب آن 

. او در مقابله با استعمار فرانسه ، با شعار باز گشت به اسالم بودند 

جنبش را در الجزائر پايه گذاری کرد که مبدأ تشکيل جمعيت العلماء 

المسلمين شد .  
82

 

شاگردان مدرسۀ امام حسن البناء در ساحۀ حقوق انسان بحث های جالب 

اسالمی را به جامعه اسالمی و بشری تقديم و اساسات مهم فکر معاصر 

را بنياد گذاری کردند که نمونۀ از نظريات شان  در اين مبحث بررسی می 

 شود . 

ميالدی حرکت تجديد علمی و روش فکری  1924در اوائل قرن بيستم از 

معاصر اسالمی روی کار آمد . مؤسس  نهضت فکری و تجديدی قرن 

عه بيستم امام حسن البناء است  . در بين دانشمندان و متفکرين جام
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اسالمی البناء يگانه شخصيت بودکه بين افکار متفاوت اسالمی جمع 

و توافق را آورد و از جمع افکار اسالمی فکر وسط اسالمی را به 

جهانيان  معرفی کرد . حسن البناء روش فکر معاصر اسالمی را اينطور 

 می کند :

حرکت اخوان المسلمين دعوت سلف ، روش اهل سنت ، حقيقت »

ست ، ورزش ، دانش و فرهنگ ، تعاون اقتصادی و تفکر تصوف ، سيا

اجتماعی را در خود جمع کرده است  . 
83
البناء روش فکر معاصر اسالمی  

را شموليت ميدهد و تنها به عبادات خالصه نمی سازد . البناء تجديد 

فکر را در تمام امور زندگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و حقوقی 

هنگی  و عقائدی و معامالت برای رفاهيت وسياسی  و سپورتی و فر

امت اسالم حتمی و ضروری می داند .  نهضت علمی و حرکت تجديدی 

البناء يگانه نهضتی است که از لحاظ نفوذ و رخنه در ميان توده های 

جامعه در جهان عرب بی نظير است و از بارزترين ويژگيهای اين جنبش 

و با آن در تماس دائم بوده است  اين است که با اجتماع ارتباط قوی دارد

و مشکالت مسلمين  و دعوت اسالمی را دنبال کرده مورد مطالعه قرار 

ميدهد . البناء دارای عقلی باز و روش و فهم و درکی وسيع ، عاطفه ای 

سرشار و قلبی رؤف و روحيه ای شاداب و عزمی آهنين بود ، وی رهبری 

ی اخير درجهان عرب نظيری دينی ، اجتماعی وسياسی بودکه در قرنها

نداشته است .  
84

 

اوضاع جهان اسالم و خصوصا مصر در تکوين فکر معاصر اسالمی نزد 

البناء نقش اساسی را داشت. روش سياسی داخلی و نفوذ و تسلط 

عسکری و سياسی و اقتصادی خارجی در روش فکری البناء اثر مستقيم 

سياسی و اجتماعی و را بجا گذاشت . مرور سريع از اوضاع فکری و 
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اقتصادی جهان اسالم خصوصا مصر که قلب عالم اسالم بود ما را 

 .اصر اسالمی را خوبتر درک نمائيمکمک بيشتر ميکند تا روش فکر مع

در آغاز شريعت اسالمی را از قانون و قضاء لغو  استعمار فکری   ــ  1

مانند  نمود و اجازه داد تا شريعت اسالمی در مسائل حقوق خانوادگی

نکاح و طالق باشد . مهمترين و خطر ناکترين موقف استعمار جدائی 

بين علم و دين بود و برای تحقق بخشيدن اين هدف مدارس دينی را از 

مدارس مدنی جدا نمود و اين سياست در تمام کشور های اسالمی و 

 حتی افغانستان در اوائل قرن بيستم عملی شد .

های اسالمی را اقتصاد مادی ساخت و در  ، اقتصادکشور ــ  استعمار 2

سياست اقتصادی استعماری مسلمانان فقط حق زراعت را داشتند و 

محصوالت کشورهای اسالمی برای استفاده در صناعت به اروپا صادر 

 می شد .

( حاکم سلطۀ مطلق داشت و خارجی ها به قانون کشور های اسالمی  3

 محاکمه نمی شدند  . 

در خدمت حکام و قوای اشغال و استعمار بودند و زمين  (  طبقۀ حاکمه 4

 .از اسالم فقط اسم را حمل ميکردندهای زراعتی را در اختيار داشتند و 

از نظر حسن البناء عوامل فوق الذکر در نتيجه فقر ، جهل ، ظلم و 

استبداد و استثمار اقتصادی است . راه حل و اصالح جامعه از نظر 

الم صحيح و آزادی سياسی و استقالل اقتصادی و البناء بازگشت به اس

فکری  ميباشد. 
85
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 کر اسالمیف

معرفت به ذات خداوند وسنن الهی يعنی روشهای الهی ، تهداب اول 

فکر اسالمی را می ساخت  . مسلمانان  در آغاز در دائره تفکر به ذات و 

به  صفات و اسماء خداوند وسنن الهی تفکر ميکردند و از طريق معرفت

سنن الهی ميخواهستند به مدارج عالی فکری برسند و با استفاده از 

معرفت سنن الهی زندگی اجتماعی و سياسی و علمی خود را تنظيم 

نمايند. تفکر در سنن الهی فکر خاص اسالمی است که متأسفانه در 

اين فکر مسافه گرفتند و ميتوان گفت  روشمرور زمان مسلمانان از 

ب گرائی مسلمانان عدم توجه و دقت به  سنن الهی يکی از داليل عق

ميباشد . در مقدمۀ مطالعۀ فکر معاصر اسالمی الزم است تا قدری از 

روش فکر اصيل اسالمی که در دائره تفکر به ذات خداوند و سنن الهی 

 خالصه می شود بحث کرد .

 تفکر به سنن الهی    
يونانی و رومانی و  قبل از اينکه جامعۀ اسالمی و مسلمانان با فکر

هندی و چينائی و فارسی  آشنا و به آن متأثرگردند تفکر و روش فکری 

و سنن الهی می ساخت . در اين  موضوع  اهلل جل جاللهمسلمانان  را 

مرحله قرآن کريم  مرجع اصلی و اولی معرفت به خداوند و کائنات و علوم 

اوند را از قرآن می انسانی و طبيعی  بود و مسلمانان صفات و أسماء خد

 آموختند . 

مرحله اول  از مراحل تفکر اسالمی را علمای  فکر اسالمی و فکر غربی 

يا مرحلۀ قبل از نزديکی و تقارب با « ما قبل االختالط»بنام مرحلۀ 

ديگران و مرحلۀ عزلت  ياد می کنند. در اين مرحله فکر عربی اسالمی با 
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ناقشه و مجادله آشنائی نداشت و ديگرافکار از طريق مجالس و نقد و م

همچنان متفکرين اسالم از راه و طريق مدارس و کتب خارجی از طريق 

ترجمه ارتباط مستقيم نداشتند و بصورت دقيق و عميق افکار غير 

اسالمی را مطالعه نکردند. مرحله عزلت يا مرحلۀ عدم نزديکی و 

ل هجری ادامه اختالط از آغاز حکومت خلفای راشدين تا أواخر قرن او

يافت به عبارت ديگر از تأسيس حکومت درمدينه منوره تا اواخر 

حکومت اسالمی دردمشق .  تقسيم مراحل فکر اسالمی به اساس علوم 

رياضی و زمانی  و مکانی کار بسيار مشکل است زيرا تعيين فاصله و 

 سرحد بين مراحل فکرانسانی کار آسان و ساده نيست  .

در آغازتفکر در اسماء و صفات و ذات خداوند  موضوع تفکر اسالمی

بود . معرفت به ذات خداوند سبحانه و تعالی را متفکرين عصر اول 

 اسالمی در ابعاد و اعتبارات مختلف بحث  و بررسی می نمودند مثال :

  باعتبار ذات خداوند، خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن و قيوم و

که در قرآن کريم ذکرگرديده و واحد تا آخر اسماء و صفات خداوند

متفکرين و حتی عامه ای مسلمانان در معنی ذات خداوندمشغول 

 تفکر و تدبر بودند.

 .  باعتبار رابطه بين خداوند و مخلوقات 

 . باعتبار رابطه و عالقه خداوند با انسان 

 . باعتبار رابط و عالقۀ انسان با خداوند
86 

: سنة اهلل احکام و امر و نهی ابن منظور در تعريف سنت الهی  می گويد

خداوند است .  امام ابن کثير در مورد سنت الهی  به اين عقيده است :  

سنت الهی عبارت از طريقت و شريعت الهی ميباشد و در تفسير آيۀ 

يريد اهلل ليبين لکم و يهديکم سنن الذين من قبلکم و يتوب »مبارکۀ 

. خداوند ميخواهد }حالل و حرام  (26النساء : « ) عليکم و اهلل عليم حکيم 

واحکام دين را{ بشما بيان کند و شما را به راه های کسانيکه پيش از 
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ته { راهنمائی فرمايد و بر شما شما بوده اند}پيغمبران و صالحان گذش

از لطف و کرم { بازگردد } شما را ببخشايد{ وخداوند دانا } و {  حکيم }

ن کثير سنت را به روشهای حميده و است . در تفسير اين آيۀ امام اب

متابعت شريعت که خداوند از آن راضی باشد تفسير می کند . به همين 

ترتيب ابن حزم االندلسی در معنی سنت الهی باين نظر است که  سنت 

اصل و معنی شريعت است .  فقهاء  سنن الهی را قوانين الهی ميدانند و 

رتباط با شريعت مطالعه و در مسائل فقهی سنن الهی را عموما در ا

 بررسی می کنندو از سنن الهی در قوانين شرعی استنباط می شود .

تعريفات که ابن منظور می آورد زيادتر در معنی حکم الهی يعنی اوامر 

و نواهی و به عبارت ديگر به امور شرعی توجه دارد  و در مفهوم تاريخی 

در تعريفات سنن الهی و طبيعی و اجتماعی و عمرانی و مسائل کائنات  

 توجه نشده است .

فيروز آبادی سنت را در مطالعه طبيعت و روش خداوند در خلقت  

يا روش تعريف ميکند .  راغب اصفهانی  روشميداند و سنت الهی را به 

در تعريف سنن می گويد :  سنن جمع سنت و سنت خداوند تعالی يعنی 

طريقت و روش و حکمت و طاعت او تعالی  .  
87

 

سين و » ابن فارس در معنی سنن الهی اشارۀ خاص را دارد و می گويد:  

اصل واحد و جريان  شئ و حرکت آن به آسانی و سهولت را معنی «   نون 

ميدهد . اين نکته يکی از مهمترين خصوصيت سنن که ثابت بودن و 

جريان داشتن و محکم بودن و حرکت کردن به سهولت و آسانی است به 

 رساند .اثبات می 

مطالعه و فهم سنن الهی اساس موفقيت خالفت انسان در زمين است و 

از جانب ديگر عدم فهم به سنن الهی سبب ناکامی در خالفت انسان برای 
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آبادی زمين ميباشد . انسان قادر به تعمير زمين و بناء و تأسيس فرهنگ 

 ی  . و ثقافت نمی تواند باشد مگر از طريق فهم  و ادراک به سنن اله

رابطّۀ مخلوقات به سنن الهی ثابت ميکندکه بدون شک خالق 

ردند. در قرآن کريم ميخوانيم : واحداست و همه به سوی او بر ميگ

ينظرون إال أن يأتيهم اهلل فی ظلل من الغمام و المالئکة و قضی األمر و »

( . آيا انتظار دارند مگرکه خداوند 210)البقرة :« إلی اهلل ترجع األمور

}امر خدا{ در سايه بانهايی از ابر با فرشتگان بر آنها نازل شود و کار به 

 انجام رسد، و همه امور بسوی خدا بار گردانيده شود .

ابن خلدون می گويد : اسباب همه حادث جديد است  و همه اسباب به 

.خالق آن ال إله إال هو  ميرسد  مسبب  اسباب و
88
  

نقطۀ آغاز فکر اسالمی را می ساخت و  تفکر به سنن الهی اصول اوليه و

متأسفانه در عصر عقب گرائی مسلمانان  از مطالعه سنن الهی دور 

ماندند تا اينکه موضوع مطالعه و بحث  سنن الهی از ساحۀ علمی بيرون 

شد و علماء در تخصصات مختلف سنن الهی را ضمن علوم ديگر بحث 

ئره معرفت و فکر کردند.  عدم بحث سنن الهی بشکل مستقل در دا

اسالمی معنی آن اين نيست که مفهوم  سنن الهی در فرهنگ و فکر 

اسالمی در عصور متقدم وجود نداشت ، علماء متقدم هر کدام در ساحۀ 

تخصص خود سنن الهی را بحث مفصل نمودند . بطور مثال علمای 

مانند محمد بن الحسن بن الهيثم «  علوم طبيعی و رياضيات»کائنات 

، محمد بن موسی «علم المناظر فی البصريات »نام  اب خود بدرکت

، جابر بن حيان بن «الجبر و المقابلة »اب خود بنام الخوارزمی در کت

علماء علوم اجتماعيات  و « . علم الهيئة » عبداهلل در کتاب خود بنام 

مؤرخين  و علمای جغرافيه هر کدام ضمن تخصصات خود سنن الهی را 

مروج »لی بن الحسن بن علی المسعودی در دو کتابش بحث نمودند. ع

األثار » ، محمد بن احمد البيرونی در کتابش « الذهب و معادن الجوهر 
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، محمد بن محمد بن عبداهلل اإلدريسی در «  الباقية عن القرون الخالية 

، علی بن حبيب الماوردی «  نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق »کتابش 

سياسة الملک و األحکام قوانين الوزارة و » در دوکتاب اش 

إحياء علوم الدين و »، ابو حامد الغزالی در کتاب هايش «السلطانية

و ابن خلدون درکتاب « ضالل المستصفی فی أصول الفقه و المنقذ من ال

 «  .العمران »اش  

روش فکر معاصر اسالمی به قضيه سنن الهی ابعاد مختلف را ميدهد و 

ز جهات متفاوت مطالعه و بررسی ميکند . در اين جا فقط سنن الهی را ا

به نقاط اساسی و مهم روش فکر معاصر اسالمی در مسأله سنن الهی 

اشاره می شود و معلومات جامع و مفصل رابه تحقيق جدا گانه می 

 گذاريم .

علمای فکر معاصر اسالمی سنن الهی را تحت عناوين و ابعاد ذيل 

 يند .بررسی و مطالعه می نما

 بعد ربانی ، سنت يعنی  اراده و حکمت و مشيئت و فعل خداوند . .1

 بعدقانونی ، سنت الهی يعنی قانون و نظام الهی . .2

 ی و تربيوی  ،سنت يعنی روش و طريقت و سيرت .روشبعد  .3

بعدفرهنگی و ثقافتی ، سنت الهی مثال و نمونه که بواسطه آن  .4

ريان است   .زندگی مردم و کائنات حرکت دارد يعنی  در ج
89
  

مطالعۀ سنن الهی در ابعادی که ذکر شد محور و استراتيژی  فکر 

معاصر اسالمی را در فهم و ادراک کائنات می سازد و همچنان مسأله 

خالفت انسانرا را در زمين توضيح و تفسير ميکند . سنن الهی در فکر 

معاصر اسالمی نظام الهی ميباشد و مقصد از نظام الهی هر آنچه 

                                                      
مجلة فکرية فصلية »  برای معلومات بيشتر از فکر سنن الهی به.  89

مراجع فرمايد . آدرس « محکمة ، المعهد العالمی للفکر اإلسالمی 

 .  www.eiit .org الکترونی
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رتباط  به قوانين و قواعد اساسی دارد که حرکت کائنات و انسان را می ا

سازد . فهم و ادراک از سنن الهی سبب هدايت بشر و ارتقای فکر انسان 

و تحقق مسئوليت خالفت انسان در زمين می باشد . در عدم فهم صحيح 

و معرفت کامل به سنن الهی مدنيت و ارتقای فکری و فرهنگی نا ممکن 

و روی اين منظور است که اسالم ، انسان را به تفکر به سنن الهی  است 

 دعوت می کند .

قضيه سنن الهی در فکر اسالمی و ثقافت و تحقيقات و نوشته های 

علماء متقدمين يکی از مهمترين قضايای فکری بود . متفکرين اسالم  

ه از سنن الهی  در تحقيقات همه علوم استفاده و از روش سنن الهی را

حل مشکالت را جستجو می کردند. نهضت و پيشرفت و قوت مدنيت 

اسالم و ثمره و حاصل علمی در همه ساحات معرفت و هندسه و طب و 

ثقافت و هنر به اقسام آن  و غيره  همه بسبب عنايت علماء به سنن الهی 

.  بود
90

 

از جمله «  انسان و حيوان و نظام شمسی»رابطه بين خالق و مخلوقات 

عات بود که مسلمانان در مورد آن تفکر می کردند . رسيدن به موضو

معرفت و آشنائی به کائنات و ادراک حقيقت زندگی و رابطه بين انسان 

و کائنات و خداوند از جمله موضوعات بسيار مهم و علمی بود که 

جامعه اسالمی را بخود مشغول ساخته بود .  مسلمانان برای فهم 

ز رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم سؤال می بيشترموضوعات اسالمی ا

کردند و تا زمانيکه آنحضرت حيات داشتندمسلمانان ضرورت و 

احتياج به معلم و رهنما ديگر درکشف حقائق علمی نداشتند . پيامبر 

صلی اهلل عليه وسلم مسلمانان را تربيت فکری نمود و از جانب ديگر فکر 

مسلمانان را متوجه افکار باطل  باطل وطرز تفکر غير سليم را اصالح  و

نمود تا آنرا اصالح نمايند . قبل از اسالم در جامعه ای عرب فکر دائروی 

حاکم بود باين معنی که مردم بشکل دائروی فکر ميکردند و از نقطۀ که 

                                                      
 .م  2006 44د إسالمية المعرفة ، العد.   90
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آغاز ميکردند بهمان نقطه بدون پيشرفت به مقابل به عقب بر می گشتند.  

فکر خط مستقيم را به جامعه آموخت  رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم

فکری که به عقب بر نمی گردد و هميشه درتقدم و پيشرفت ميباشد. در 

 وحدت فکریدر مسلمانان عصر اول اسالم مهمترين عنصر و امتياز 

بود و علت وحدت فکری بين مسلمانان وجود رسول اکرم صلی اهلل عليه 

وسلم در بين امت  بود .   
91

 

عليه وسلم چنانکه الشهرستانی  ول اکرم صلی اهللبعد از وفات رس

می نويسد: طرز تفکر مسلمانان تغير « الملل و النحل»خود بنام  کتابدر

ميکند و در بسا قضايا که از جملۀ اصل اسالم و از ثوابت دين نبود در 

مورد آن نظريات و آراء متفاوت ظهور می کند بطور مثال صحابه در 

اهلل صلی اهلل عليه و سلم با هم اختالف نظر پيدا مکان يا جای دفن رسول 

می کنند . در تعيين خليفه بين انصار و مهاجرين نظريات متفاوت به 

ميان می آيد . در جنگ با کسانيکه حاضر نشدند زکات بدهند بين 

حضرت ابوبکر و ديگران اختالف نظر بوجود می آيد .  در خالفت 

بيشتر می شود تا درجۀ که نظام حضرت علی کرم اهلل وجهه اختالفات 

خالفت ازانتخاب آزاد به نظام ميراثی تبديل می شود . 
92

 

تأسيس فرقه های فکری جديد در ساحۀ اسالمی مانند القدرية ، الجبرية 

، المشبهة ، المنزهة و المتصوفة در جوامع اسالمی  سبب آن تأثيرات 

 ميراث فرهنگ و ثقافت خارجی بود.

ت علمی و استدالل منطقی قادر شدند تا فرهنگ و علماء اسالم با قو

ثقافت اسالمی را از خطر تأثيرات منفی و مخالف عقيده اسالمی که از 

ناحيه ثقافت مسيحی و فلسفه های ال دينی وارد جامعه اسالمی شده 

بود حفظ نمايند و در اين راستا با زمامداران اسالمی که ثقافت و 

                                                      
االنسان باهلل فی  صلة» فصل «  روح الدين اإلسالمی » عفيف عبدالفتاح طباره .  91

 .م  2003للماليين  می  دار العلمطبع ،  224 ص  « اإلسالم 

 . 28 – 27جلد اول ، صفحات  « الملل و النحل » الشهرستانی  .   92
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د بود مجادله نمودند. حمايت فکر فرهنگ اسالمی شان ضعيف و محدو

اسالمی و مبادی اخالق اسالمی مديون علمای اسالم در ادوار مختلف 

تاريخ قديم و وسط و معاصر ميباشد. علمای کرام با دانش و تقوی و دور 

از تعصبات توانستند فکر و عقيده و وحدت مسلمانان و حتی خاک 

ايند و همچنان موفق اسالمی را از خطر حمالت مغول و صليبی حفظ نم

شدند تا طرز تفکر دينی و سياسی و عسکری مغول را کامال تغير دهند 

تا درجۀ که مغول ها به دين اسالم مشرف و در تاريخ اسالم  انقالب 

فرهنگی و فکری را اساس گذاشتند که بنام فرهنگ اسالمی مغولی ياد 

 ميشود .  

لمانان با علمای غير در مروز زمان و در نتيجۀ اختالط و نزديکی مس

اسالمی و همچنان  نزديکی مسلمانان با فرهنگ و ثقافت های مختلف 

و اسالم آوردن مردم فارس و مغول و هند و رومان و يونان با حفظ 

فکر اسالمی نيز وسعت يافت  .  در اين تحقيق  روشفرهنگ شان دائرۀ 

فکر و مهمترين روش فکرکه در جوامع اسالمی تا هنوز موجود است و 

انديشه مسلمانان را بخود مشغول نگاه داشته بحث می شود تا نسل 

جوان مسلمان افغانستان به مناهج فکری متقاوت اسالمی  با نقاط 

 منفی و مثبت و مفيد و غير مفيد آن آشنائی بيشتر  بدست آورند. 
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 فکر سلفی 

ی به در سايت ويکی پديا  ، دانشنامۀ آزاد در تعريف سلفی آمده:  سلف

گروهی از مسلمانان اهل سنت گفته ميشود که به دين اسالم تمسک 

جسته و خود را پيرو سلف صالح می دانند و در عمل و اعتقادات خود 

از پيامبر اسالم ، صحابه و تابعين تبعيت می کنند . سلفی ها تنها قرآن 

و سنت را منابع احکام و تصميمات خود می دانند . سلفی گری دو رکن 

 سی دارد : اسا

(  بازگشت به شيوۀ زندگی و مرام سلف صالح و در نهايت سنت حجاز  1

 سال پيش . 1400و به خصوص سنت اهل مدينه در 

(  مبارزه با بدعت ، يعنی هر چيزی که سلفی ها آنرا جديد و خالف سنت  2

می دانند . سلفيان بر بازگرداندن تفکر اسالمی به اصل آن ، تبعيت از 

ت ، مردود دانستن تفسير های جديد ، و حفظ اتحاد امت قرآن و سن

اسالمی تأکيد دارند . آنان تقليد را نفی می کنند و تالش می کنند 

 سازگاری اسالم و دانش جديد را نشان دهند .

در اصطالح  عمومی سلف صالح به معنی پيشگامان درستکار و عادل 

 اطالق ميشود .است . در اصطالح خاص اسالمی ، سلف به سه گروه  

  صحابه به معنی کسانی است که محمد صلی اهلل عليه و سلم را ديده

 و در زمان او ، دين اسالم را پذيرفته اند .

  تابعين  به کسانی که زمان حيات محمد صلی اهلل عليه وسلم را درک

نکردند اما صحابه محمد صلی اهلل عليه وسلم را ديده و در زمان 

 را پذيرفته  اند و در حال ايمان مرده اند . حيات آن ها دين اسالم
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  تابع تابعين به کسانی که زمان حيات محمد صلی اهلل عليه وسلم و

صحابه را درک نکردند اما تابعين را ديده و دين اسالم را از تابعين 

 فرا گرفته اند .

سلفی جديد در آغاز قرن بيستم و در واکنش به پيشرفت های غرب 

دين و محمد عبده  به هدف آزاد کردن امت اسالم از توسط سيد جمال ال

تقليد و جمود و احيای اخالق ، فرهنگ ، و سياست بنيان گذاری شد . 

آنان ريشه های بدبختی را نه در تعليمات اسالم ، بلکه در نفوذ تعليمات 

 خارج از اسالم ، نفاق جامعۀ اسالمی و استبداد می ديدند . 

چنين بر می شمرد . تفکر را از بند تقليد  امام عبده اهداف سلفيه را

برهاند و دين را همانگونه که مسلمانان اوليه قبل از پديد آمدن نفاق می 

فهمديدند بفهمند و دريافت علم و دين را به منابع اوليۀ آن باز گردانند 

 و با معيار عقل بشری بسنجند .

را بعهده رهبری فکر سلفی   عالمه  رشيد رضا در اوائل قرن بيستم

. امام رشيدرضا شاگرد مدرسۀ فکری و علمی  شيخ محمد عبده داشت

بود. رشيد رضا حرکت جديد فکر معاصر اسالمی را بنام حرکت سلفی 

تأسيس نمود و لسان يا سخنگوی حرکت سلفی در زمان شيخ رشيد رضا 

بودکه در قاهره به طبع ميرسيد .  عالمه رشيد رضا قرآن «  المنار» مجلۀ 

به طبع رسانيد اين « المنار » م را تفسير جديد و بنام تفسير کري

تفسيريکی از بهترين تفاسير ميباشد. حرکت سلفی اصالح جامع االزهر 

و نشر تعليم علوم معاصر را وسيلۀ فعال برای نهضت اسالمی می 

دانست . فکر سلفی استقالل سياسی و مبارزه عليه اشغال  و جهل و فقر 

 .مسلمانان در قرن بيستم ميدانستبرای  پيشرفت  را بهترين وسيله

مقاالت وکتب و نظريات علمی  رشيد رضا رهنما اکثر متفکرين فکر 

معاصر اسالمی است . امام رشيد رضا بغير از تفسير المنار فتوا ها و 

نداء للجنس » ، « يسر اإلسالم » ، « الوحی المحمدی » کتاب های  بنام 

 روشو غيره  . « محاورات المصلح و المقلد»، « الخالفة »، « اللطيف 
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فکری امام رشيد رضا مرشد و رهنمائی فکر اسالم معاصر شناخته می 

 شود .

امام رشيد رضا از نظام تعليم عصری و مدرن و اصالح مدارس دينی 

حمايت ميکند . فرق و تفاوت که حرکت سلفی در عهد رشيد رضا با 

ه فکر سيکولريزيم قرآن وسنت را حرکت سيکولريزيم داشت در آن بودک

مصدر و منبع قوانين نمی دانست در حاليکه فکر سلفی قرآن وسنت را 

دو منبع برای قوانين و راه حل وفصل حقائق دينی می دانست  . سلفی ها 

با مقارنه با علماء االزهر از جمله ای اصالح طلبان بودند . فکرسلفی  

در مسائل عقيده و امور ثابت مذهب فکری که اساس آن  آزادی  عقل  

 دين بود آنرا نمی پذيرفت  .

هدف از مطالعه و بررسی فکر سلفی در اين بحث فهم صحيح از روش 

فکر سلفی است زيرا اکثر مدارس فکری معاصر اسالمی به نظريات 

سلفی از دين و سياست متأثر ميباشند. علمای معاصر نظريات اصالحی 

ر می بينند . دکتور يوسف القرضاوی روش سلفی را بنظر احترام و تقدي

 فکری  و مبادئ و اصول و حقيقت سلفی را اينطور بيان ميکند:

 التزام و پابندی داشتن  به نصوص معصوم نه به اقوال رجال . .1

 رد متشابهات به محکمات  و ظنيات به قطعيات . .2

 فهم فروع و جزئيات در روشنی اصول کلی . .3

 فی تقليد و جمود .دعوت به اجتهاد و تجديد و ن .4

 دعوت به پابندی اخالق  . .5

 دعوت به آسانی نه  مشکل ساختن  مسائل فقهی . .6

 دعوت به بشارت  و عدم تنفر . .7

 عنايت و توجه به روح نه به شکليات  در امور عبادات . .8

 دعوت به متابعت در امور دين ، و کشفيات در امور دنيا . .9

ان و دشمنان خود مورد ظلم فکر سلفی مانند هر فکر ديگر از جانب دوست

واقع گرديد.  دشمنان فکر سلفی ، فکر سلفی را متهم به عقب گرائی و 
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بازگشت يا عودت به عقب و عدم قبول تجديد و اجتهاد می کنند . 

مهمترين دشمن فکر سلفی ، فکر شيعه است . متفکرين شيعه امام ابن 

گرائی متهم ميسازند تيميه و امام ابن القيم را به خروج از اسالم و عقب 

در حاليکه امام ابن تيميه و شاگردش ابن القيم از ستاره های درخشان 

حرکت تجديد اسالمی در عصر خود بودند . امام ابن تيميه و ابن القيم 

عليه فکر تعصب مذهبی با تمام احترام و تقدير به امامان مذاهب اربعه  

ميداند و سلفی ها  مبارزه کردند . أهل تصوف فکر سلفی را ضد تصوف

را متهم می سازند که جانب روحی و معنوی و عرفانی اسالم را اعتبار 

نمی دهند . متصوفين وگروه های تصوفی بدون اينکه در مورد عقيده 

امام ابن تيميه و ابن القيم در مسائل تصوف خصوصا نظريه وحدت 

الوجود توجه داشته باشند حرکت سلفی را ضد تصوف می دانند  . 

علمای سلفی خصوصا ابن تيميه و ابن القيم  عليه تصوف باطل مبارزه 

و از تصوف صحيح حمايت کردند . ابن القيم خدمات بزرگ را در ساحۀ 

»  إلی مقامات «  منازل السائرين » تصوف انجام داد و کتابش بنام ) شرح  

 در سه جلد از آثار بزرگ  و مهم در علم« ( إياک نعبد و إياک نستعين 

 تصوف به حساب می آيد .

فکر سلفی مانند هر فکر ديگر در بعضی مسائل از تعصب  دور نماند و 

سلفی های اواخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم از مبادئ اساسی 

و فکر اصيل سلفی تا اندازۀ مسافه گرفتند و از خط فکری امام رشيد 

، سلفی ها به دو  رضا دور شدند . در نتيجه اختالفات داخل فکر سلفی 

 دسته يا دو گروه تقسيم شدند .

سلفی فکری ، سلفی فکری خصوصا سلفی های مصر و سعودی از  .1

اواخر قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يکم از نظامهای استبدادی 

و عسکری خليج عربی حمايت کردند و فکر وسط اسالمی  و حرکت  

ميکند و همچنان حماس را که برای آزادی مقدسات اسالمی مبازره 

نهضت اخوان المسلمين را بصفت حرکات افراطی و تروريستی 

اعالن کردندو اين بزرگترين اشتباه بودکه متفکرين سلفی در تاريخ 
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معاصر مرتکب آن شدند . سلفی های جديد از خط وسط اسالمی 

کامال منحرف و بصراحت از انقالبات عسکری دفاع و مبارزين راه 

مرتدين دانستند درحاليکه سلفی های گذشته از آزادی را از جملۀ 

. در بين متفکرين سط و معتدل اسالمی حمايت ميکردندخط و

سلفی ، سلفی های  اردن و کويت و جنوب شرق آسيا از نهضت های 

 انقالبی عرب حمايت کردند.

سلفی جهادی ،  سلفی جهادی مبارزه مسلحانه را عليه استعمار  .2

ارج از ارکان ايمان می دانند . اشتباه جديد و زعمای وابسته به خ

سلفی جهادی در اين استکه در تشخيص مسلمانان و زعمای 

اسالمی و سياسی دچار مشکالت ميباشند و هر حرکت و حزب که 

مخالف عقيده شان باشد آن را متهم به خروج از اصل اسالم می کنند 

 . در بين سلفی فکری و سلفی جهادی دانشمندان بزرگ و محترم

وجود دارند که  در مسائل فکری و سياسی و جهادی از خط وسط 

اسالمی پيروی ميکنند ليکن متأسفانه آواز اين گروه از سلفی ها 

در نتيجۀ مبارزات و جنگهای مسلحانه بين کشور های اسالمی و 

استبداد سياسی و مبارزات  و مداخلۀ غرب در شئون داخلی 

اسی و تهاجم فکری و اشغال مسلمانان بی تأثير مانده و حالت سي

غربی فرصت تفکر و تدبر و تعقل را از جوانان معاصر سلفی گرفته 

است  و از جانب ديگر فکر افراط اسالمی و افراط غربی ساحه را 

برای فکر وسط سلفی تنگتر کرده است   .
93

 

  

                                                      
و « السلفية و دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب  » دکتور عبدالحليم محمود .  93

 «   .السلفية بين أهل السنة و اإلمامية  »  همچنان 
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  یفکر تصوف اسالم

زمان و  ن عقيده اندکه هسته اوليه تصوف در چهاز دانشمندان باي عدۀ 

ت . محققين در تاريخ معلوم نيسدرست گذاشته شده است  مکان

تأسيس و نشأت فکر تصوف اسالمی با هم  اختالف نظر دارند بعض 

اند که تصوف زاده اسالم نبوده و ريشه تاريخی و قبل از  باين نظر و فکر

و مسلمانان  صوف اسالمی امتداد تصوف قديم استاسالم دارد و ت

  ند .ه اس اسالمی دادبرای تصوف لبا

ود در مورد ضرورت خ القرضاوی در تحقيقعالمه دکتور يوسف 

و هدف  سالم موجود بودتصوف در تمام اديان  قبل از اتصوف می گويد 

فقرای هنود  ف قديم تقويت بعد روحی انسان بود.  در هند ،از تصو

و اهتمام بيشتر به بعد روحی ميکردند و تعذيب جسم را بخاطر تصفيه 

 پاک سازی و بلندی مقام روح انجام ميدادند .

صه ميشود و رهبانيت در تصوف در نظام رهبانيت خال در مسيحت  ،

 لذت های  دنيا محروم ميسازد . تصوف مسيحی انسانرا از خوشيها و

 در يونان قديم  خالصه ميشد .در فارس قديم  تصوف در مذهب  مانی 

 دند .رواقی ها از مدرسه تصوف پيروی ميکر

ت فوق را اسالمی و مرشدين طرق صوفيه نظريا أهل تصوف و عرفان 

تأييد ميکنند چنانکه متصوف و پير طريقت نقشبنديه مجدديه 

م بن عمر مجددی  در مقدمه حضرت ضياء المشايخ محمد ابراهيشهيد

لذا تصوف در هر مسلک »  مکتوبات امام ربانی  می نويسد:شرح  کتاب 

البته تصوف صورت حقيقی آن در اسالم بطوريکه  و دين موجود بوده و

شايدوبايد جلوه نموده چنانچه حقايق نص قرآنی و دقايق سنت نبوی 

علی صاحبها الصلوة و السالم در محکمات و متشابهات کتاب عزيز 
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و فعلی و تقريری نبوی هويدا  وفرقان حميد معلوم و در آثار قولی

 «  .......است

ر جوانب حيات بعد روحی توجه داشت و ديگتصوف قبل از اسالم در 

و بدين ترتيب توازن را در وجود بشر برهم ميزد  بشر را ناديده می گرفت

مسئوليت  به يک انسان نيمه کامل تبديل و و بشر را از يک انسان کامل

ت از خالفت های اجتماعی و نقش اساسی انسان را در خلقت که عبار

انع و عدم ترقی و اکتشافات در اين روش م است نفی قاطع ميکرد .

جامعه بشری گرديده و صوفی غير اسالمی در اصالح حال افراد جامعه 

توجه نداشته عقيده جبر و قدر و قسمت و  نصيب  بر او غلبه نموده که در 

بر عقيده تغيير غلبه می نمايد و  هنتيجه آن راضی بودن به حالت موجود

ی خود را به خمود و جمود می تجديد جای خود را به سکوت و حرکت جا

 دهد .

 مراحل تکامل فکر تصوف در اسالم 
از محققين باين نظر اندکه تصوف تا قرن اول و دوم اسالمی وجود  تعداد

نداشت و علم تصوف را مسلمانان  در عصر خالفت عباسی و خصوصا 

بعد از عصر ترجمه و تأسيس دارالترجمه در بغداد آموختند. استاد 

ری  در تحقيق خود بنام تصوف و انديشه وحدت ور احراعبدالعلی ن

ه درد دل بچاپ رسيده می نويسد:  درزمان خالفت که در مجل الوجود

نهضت علمی پديدآمد و به دانش و انديشه های ملت های  عباسيان ،

آثاری از زبان يونانی به  جه و عالقه زياد پيدا شد و نخست ،ديگر تو

از  .وسريانی و فارسی ترجمه گرديد دیعربی ترجمه شد وسپس کتب هن

زبان رمز وارد تصوف گرديده است يعنی پس  حکمت اشراق قديم ايران ،

از اين متصوفين مسايل و موضوعات دقيقه خويش را با زبان اشارت  و 

کنايت بيان کردند .  محققين گفته اندکه سريانيان نيز در تصوف 

ی  حکماء ه آخرين  سلسله تأثيرگذاردند . نظرات افالطونيون جديد ک

 .  يونان به شمار می روند ، نيز در تصوف اثر داشته است 
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ات علمای قديم و جديد باين نتيجه ميرسيم که تصوف ياز مطالعه نظر

دو قرن اول کار  در دو قرن اول اسالم نبود و مسلمانان در علوم تصوف در

الغزالی ،  اسالم  مانند امام محمدنکردند .  محققان بزرگ معاصر 

عالمه  ،عالمه دکتور محمد البهی  و عالمه دکتور يوسف القرضاوی  

 صفی الزرقا ،أبوالحسن علی الحسنی الندوی  و عالمه و مجتهد مص

عالمه مجتهد شيخ متولی الشعراوی و عالمه دکتور عبدالعليم 

از محققين ديگر نظريه عدم وجود  د شيخ جامع االزهر و تعدادمحمو

دو قرن اول اسالم بشدت رد نموده و به اثبات ميرسانند که  تصوف را در

تصوف اسالمی به معنی اسالمی آن  از وقت ظهور اسالم وجود داشت 

ليکن مسلمانان احتياج به بحث مستقل راجع به آن نداشتند و تصوف 

اسالمی را ضمن عقيده اسالمی می شناختند و حق آنرا کامال اداء 

 ميکردند .

 وف  تاریخ نشأت تص
علماء  را عقيده  .درتاريخ اسالمی طی نمود را تصوف مراحل متعدد 

برين است که تصوف بهمين اسم در عصر اول و دوم و سوم اسالمی 

مشهور نبود . شيخ اسالم ابن تيميه رحمه اهلل چنانکه در  رسالة الصوفية 

 ر مورد تاريخ تصوف می نويسد کهدر صفحه يازده  آن آمده دقراء  و الف

لفظ يا کلمه صوفی در سه قرن اول اسالم مشهور نبود و بعد از سه قرن 

اجع از امامان ر یشهرت يافت و تعداد و اين فکر اين اسم و اين اصطالح

امثال امام احمد بن حنبل و بعد از او  به تصوف وصوفی تکلم نمودند

سليمان الدارانی و ديگران و روايت شده که امام سفيان الثوری و بعد 

 . مورد تصوف وصوفی حرف زده اند  ز وی امام الحسن البصری درا

علمای تاريخ اسالمی نظر دارندکه تصوف تا اين زمان يعنی تا نهايت 

بودند که به زهد و  هجری بحيث طريقه نبود ليکن اشخاصقرن سوم 

 صالح باطن شهرت داشتند مانند حسن بصری .
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رابعة العدوية و  أدهم ، اشخاص مانند إبراهيم بن حله دوم تصوف رامر

 بشر الحافی و ديگران نمايندگی ميکنند .

انحرافات در مکتب تصوف داخل شد و در رأس اين  در مرحله سوم بعض

ابوبکر  الحالج ، علی بن محمد المزين ، مرحله الحسين بن منصور

بصفت يک علم مستقل در آمد الشبلی  ميباشند . در اين مرحله تصوف 

 . را بخود گرفت و طرق صوفيه تأسيس شد و اصطالحات خاص

قرن پنجم و ششم علم تصوف بدرجه عالی خود رسيد و در اين مرحله در 

را پيشه گرفت . الغزالی  اسلوب علم تصوف را در کتاب جا داد و زهد 

از متصوفين به فلسفه يونانی متأثر شدند مثل  در اين مرحله بعض

.   ديگران عربی و ابن الفارض والسهروردی و ابن 
94

 

نقشبنديه و نقشبنديه مجدديه است اصل خود   بزرگترين مکتب تصوف

 د .   نبه حضرت ابوبکر ميرسان را

امام مجدد الف ثانی شيخ احمد فاروقی کابلی چنانچه در مقدمه شرح 

ن در عهد اول اسالمی مکتوبات آمده بشدت از وجود تصوف و عرفا

. الم زاده خود دين اسالم استف اسمی نويسدکه تصو دفاع می نمايد و

معنوی  امام ربانی ثابت ميکندکه امت اسالم در حفظ حيات مادی و

و بدون اتکاء بدين ناموس الهی  احتياج باساس اسالمی داشت

نميتواند حيات خود را وقايه نمايد وهمچنان امام مجدد استقالل 

فت ثابت تصوف اسالم را بدليل عرفانی به مسلمانان از طريق علم و معر

 . ی سازدم

ضرت ضياء المشايخ محمد ابراهيم مجددی در مورد تکميل و تدوين ح

هجری بوجود آمده زيرا شريعت  می نويسدکه عرفان در قرن دوم عرفان

اسالمی اهتمام بعبادات و معامالت و حيات اجتماعی را که داراست 

                                                      
 صفحات «  ثره الثقافی فی مصر الفکر الصوفی المعاصر و أ»  عبدالعزيز القشعمی .  94

25 – 30 . 
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ه قلب همچنان اهتمام بمجاهده و محاسبه و مراقبه و تزکيه نفس و تصفي

و تطهير قلب را هم الزم می داند ازين حيث صنفی از دانشمندان در 

تحقيق عبادات و معامالت و اجتماعيات و طبعيات پرداختندکه بنام 

صنفی بمجاهده و تزکيه و  عالم متکلم ياد ميشوند و ،محدث و فقيه  

لب و تقويه غرائز حسنه و کيفيات ذوقی و روحی و ما ورای تطهير ق

مت گماشتند که آنرا صوفيه ميگويند البته موضوعات طبيعت ه

ورع ،  تقوی ،  مراقبه  ،  زهد  ،  صوف در قرن دوم هجری تحت عناوينت

اخالص و محبت و معرفت و واليت و عشق  توکل ، شکر  ، مجاهده  ،

برای انسان مکرم  بصورت يک عرفان مکمل حقيقی و معرفت الزمی

 . تبارز نمود 

 ف  مراحل تکامل تصو
حل متعددی را تصوف يا عرفان اسالمی مانند هر علوم ديگر مرافکر

حله تکامل رسيد و بصفت يک علم مستقل در بين سپری نمود تا به مر

را که علم  د . در اين بحث بطور خالصه مراحلش علوم اسالمی شناخته 

 . تصوف و عرفان اسالمی طی نمود اشاره ميشود

خداوند سبحانه و تعالی و نجات نفس از سخط يا غضب حضرت  .1

نفس با حفظ آداب شريعت و عذاب آخرت ازطريق زهد و مجاهده 

 . تقوی 

بنام  ) خوف  يا ترس ( ياد طريق و اسلوب خوف از خداوند که  .2

خوف را امام حسن البصری رضی اهلل عنه تأسيس  مدرسۀ . ميشود

 نمود .

حب را  که بنام  مدرسه حب خداوند ياد ميشود .  مدرسهحب الهی  .3

أبی سليمان  ز اوهجری تأسيس نمود و بعدا 185رابعه عدوی در 

و ابی يزيد البسطامی  245هجری و ذی النور مصری  215الدارانی 

مدرسه حب الهی ياد بنام  ه را تکميل نمودند .  مرحله سوماين مدرس

اطاعت اهلل نه از باب ميشود اصحاب اين مدرسه  باين عقيده اند که 
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و نه  رغبت به نعمت است بلکه به حب اهلل و طلب تقرب خوف از آتش 

 او تعالی ميباشد .

مرحله تحول تصوف و عرفان از روش و طريقت تربيت اخالقی و  .4

اين مرحله آغاز انحرافات در  .روحی  به فلسفه و مفاهيم غربی 

ميدان عرفان و تصوف اسالمی بحساب ميآيد در اين مرحله عقايد 

ف شدمانند:  عقيده الحلول و وحدت خالف شريعت داخل تصو

عقيده انتقال ارواح  و نظريه  (الوجود )حلول خالق در جسم مخلوق

 هجری .  309حالج ــ  انا الحق  ــ  در 

م محيی فلسفه وحدت الوجود را اما 638در قرن هفتم و باالخص در 

برای آن ابواب ساخت  نظريه وحدت  الدين بن عربی تدوين نمود و

عبارت کوچک اين طور بيان شده ميتواند :  ) وجود ندارد  الوجود در

وجود خدا است(  . در نتيجه عقيده و فکر وجودی  مگر يک موجود و آن 

اخيار و اشرار  ) خير و شر(  ،  تفاوت بين مسئوليت بنده نفی شد ،

 تفاوت بين موحد و غير موحد از بين برداشته شد و همه بدون تفاوت

 . ته شدمظهر تجلی حق شناخ

 ميگويد :در اين مورد امام ابن عربی 

 لقد صار قلبی قابال کل صورة                            فدير لرهبان و مرعی لغزالن 

 و بيت ألوثان و کعبة طائف                                  و آلواح توراة و مصحف قرآن 

چراگاه برای غزاالن و ير برای رهبان و د  ،اشکال را قبول کرد  قلبم همه

 الواح برای تورات و مصحف قرآن ها و کعبه برای طواف و  تبخانه برای 

. امام ابن عربی  در رباعی خود که در آن قلب خود را صفت ميکند بين 

کعبه و بت خانه و دير ــ  جای که راهبان عبادت ميکنند ــ  لوحه های که 

آن است جمع ميکند و همه در آن تورات نوشته شده بود و مصحف که قر

 . خالصه ميسازدوحدت الوجود را در 

ادامه نکرد  تصوف مثل مراحل اول خود که صفای قلب و تزکيه نفس بود

انحرافات در حلقه های تصوف پيش شد. در نقد انحرافات در  و بعض
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 ميدان تصوف و عرفان اسالمی امام ابن القيم الجوزی می نويسد:

مرحله اول در دائره اخالق  ، خود دوام نکرد تصوف مانند مرحله اول»

از علم اخالق اسالمی در عانی عبادات خالص برای خدا بود ، دينی وم

معرفت برای کشف و فيض الهی از طريق تزکيه نفس استفاده ميشد .  و 

 .انحرافات در علم تصوف راه يافت بعد از اين مرحله

موده می وصيف نابن القيم الجوزی مرحله اول تصوف را شرح و ت

تصوف در مرحله اول خود مقيد به شريعت و قواعد آن بود و  نويسدکه 

مشايخ طريقه های صوفی اشخاص عالم و صاحب عرفان عالی بودند و 

توانستند تصوف رابه عرفان اسالمی تبديل نمايند و در اعمال و اقوال 

 .  کتاب خدا و سنت پيروی ميکردند خود از

اول ت قول خود نظريه های متصوفين بزرگ مرحله ابن القيم برای اثبا

 تصوف  را اين طور نقل ميکند .

تمام راه بروی مخلوق مسدود  ـــ   می گويد 297الجنيد بن محمد  ــ   

يه وسلم  .   کسيکه قرآن را است مگر يک راه و آن راه محمد صلی اهلل عل

زيرا علم ما  حديث را نوشته نکند در طريقت ما راه ندارد ,حفظ نکند و

 مقيد به کتاب و سنت است . 

هر کسيکه اقوال و افعال اش در تمام اوقات به  أبو حفص می گويد

 کتاب و سنت ميزان نشود در جمله مردان ما نيست  .

به  نوع کرامات را داشته باشد حتی شخص هر أبو يزيد می گويد اگر

در امر  نيد اوه نشويد تا اينکه مشاهده نکهواء بلند شود به وی گرويد

  نهی و حفظ حدود و اداء شريعت پابند است  .  و 

بهمين منظور بود که امام ربانی شيخ احمد سرهندی کابلی طريقت خود 

شريعت در  طريقت در خدمت شريعت نه را شريعت  ياد نمودو فرمود 

 خدمت طريقت  .
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ز امام أبو الحسن الندوی انحرافات را در تصوف نيز در نتيجه دوری ا

دعوت به   السلوک و الطريقه در اواسطنويسدشريعت ميداند و می 

مجاهدات و حواس  استغناء از شريعت و اعتماد کامل به رياضت و

يعنی در بين طريقت و دائره تصوف فکر استغناء از  باطن بلند شد . 

شريعت يعنی عدم پابندی از شريعت به عقيده رياضيت و مجاهدات و 

انحراف بزرگ در  د که اين خود مقدمه برایطن حضور نموحواس با

 ميدان عرفان اسالمی بحساب می آيد .

 تعریف تصوف  
تصوف و  ور احراری در بحث خود تحت عنوان استاد عبدالعلی ن

 در باره واژه  می نويسد : صوفی  انديشه وحدت الوجود در باره واژه 

اختالف  ستو اين که اين کلمه از چه  صيغه يی مشتق شده ا صوفی 

 دانسته اند و صوف رابه اصحاب  صفه مشتق است . برخی آن را از  صفه

دانش  مشتق می  خی آن راکلمه يونانی سوفيا يعنینسبت می دهند بر

اشتقاق کرده اند . نظرات  يعنی پشم ، دانند و برخی آن را از صوف 

کلمه  صوفی   ولی بيشتر محققان برآنند که ،ديگری هم  موجود است 

صوفيان لباس  زيرا نی پشمينه پوش  ، از  صوف اشتقاق يافته است ،يع

 . پشمی می پوشيدند 

تعريفات فوق را که استاد احراری آورده اند مورد قبول اکثر دانشمندان 

افغانی ميباشد ليکن اگر به تعريفات فوق تسليم شد مقام تصوف و 

فقهاء  وفين ،يد .  متصعرفان اسالمی در بين علوم ديگر تنزيل می نما

ه در اين  و علمای سلفی  تعريفات جامع را در مورد علوم تصوف دارند ک

 را می آوريم  .اين تعريفات   از قسمت بعض

که عبارت از مختصر در کتاب الجد فی السلوک إلی ملک الملوک 

 شيريه است اين تعريفات آمده است :رساله الق

، تصفيه اخالق نفس  ، ت که بواسطه آن احوال تزکيهعلمی اس التصوف

رسيدن به سعادت ابدی شناخته ميشود و موضوع  تعمير ظاهر و باطن ،
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ف عبارت ازتزکيه و تصفيه که هدف و غايت آن عبارت است از تصو

و اين علم يعنی علم تصوف نتيجه عمل کرد به معنی و  .سعادت ابدی

ا اهلل و و اتقو» لبقرة است که خداوند ميفرمايدسوره ا 282مفهموم آيه 

می آمرزد و خداوند به  و بترسيد از خدا و خداوند شمارا « يعلمکم اهلل

علم الهی است که بنده  يز شما دانا است . به اين معنی که تصوفهمه چ

آنرا می آموزد .  متصوفين اين علم را به دانش در دين تعبير ميکنند و 

 در دين است .  يا دانش يعنی تصوف فقه گويند و هو الفقه فی الدين  می

وف بيک نظر و رای محققين در تاريخ تصوف در اصل معنی لغوی تص

باين عقيده اندکه تصوف و صوفی نسبت دارد به صوف و  نيستند . عدۀ

امام ابن تيميه به همين عقيده است که صوف در تعريف تصوف معروف 

 ميباشد .

در  انالقشيری می گويدکلمه تصوف مشتق يافته از الصف  و صوفي

 صف اول با قلوب شان در حضور خداوند ايستاده اند . 

م األصبهانی رحمه اهلل می گويد تصوف نسبت دارد به الصفاء .   ابو نعي

صفۀ که  ، تصوف و صوفی نسبت دارد به صفه السهروردی می گويد

فقراء مهاجرين در عهد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم در آنجا جلوس 

 می کردند .

 جواب سوال  از معنی تصوف  گفت أن تکون مع اهلل بال عالقةرالجنيد د

بدون رابطه ديگران يعنی رابطه با خداوند  بودن با اهلل بدون عالقه يعنی

 . مستقيما 

طريقه  احب محمدصادق المجددی که از جملۀ مرشدينحضرت ص

است تصوف را در کتاب خود بنام  نقشبنديه مجددی اواخر قرن بيستم

 اينطور تعريف ميکند: ق رهنمای طري

عی انسان است بسوی تکامل يتصوف عبارت از خواهش طب .1

اوصاف انسانيت و معرفت طريق رضاء خداوندی از طريق علم 
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يقينی که از الهام الهی يا از سبيل کشف روحی که از نتيجه 

متابعت سنت حضرت خاتم الرسالت صلی اهلل عليه وسلم  حاصل 

 ميگردد . 

که مطابق باشد با يقين و عبارتی است که  تصوف معرفتی است .2

 طالب را واصل کند بمقام تمکين .

تصوف عبارت از وقوف است با مراعات آداب شريعت در ظاهر  .3

و وقوف است با  ،بطوری که اين آداب به باطن صوفی سرايت کند 

کند از باطن در ظاهر و دقايق ايمان در باطن بطريقيکه سرايت 

 .حاصل گردد

ت فوق و متعددباين نتيجه ميرسيم که متصوفين و علماء در از تعريفا

ر اين مورد السهروردی می تعريف تصوف با هم اختالف نظر دارند و د

اقوال   ماهية التصوف تزيد علی ألف قول و أقوال المشايخ فیگويد

مشايخ در ماهيت تصوف زيادتر از هزار قول ميرسد. 
95

 

 موضوع علم تصوف  
سد: مجددی درموضوع علم تصوف می نويحضرت محمد صادق ال

چه  قدس حضرت خداوندی است جل سلطانه ،ذات م موضوع اين علم  ،

. از روی معرفت به دليل و برهان تصوف از ذات او تعالی بحث ميشود در

صوفيه  شيخ المجددی اضافه ميکندکه بعض  که نصيب واصلين است .

وف روح و قلب و وضوع تصمتصوف را چنين بيان کرده اند ،  موضوع

زيرا که در اين علم از تصفيه و تزکيه و تهذيب اين ها بحث  نفس است 

قريب است  زيرا درآثار وارد است من ميشود و اين تعبير با تعبيراول 

ينه خدا را هر آ ، کسيکه نفس خود را بشناسد  عرف نفسه فقدعرف ربه

 .شناخته است 

آيا فقيه را ديده ور گفته اند اء اين طفقه البصری  می گويدامام الحسن 

، در روز  در شب قائم  ، ای ؟  فقيه شخصی است که در امور دنيا زاهد 

                                                      
 .  448 – 447  صفحات« مشکلة الغلو فی الدين »  عبدالرحمن بن معال اللويحق .  95
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و اگر به وی دهی شکر خدای آورد و اگر ندهی حمد خدا   صائم  است

 گويد .

ر آخر اين جمله را اضافه ميکندنام متصوف باالی اين الحسن البصری د

از دو صدسال از هجرت اطالق يافته . بعد  «فقهاء  طبقه علماء و »طبقه 

از سخنان امام البصری اين معنی گرفته ميشودکه متصوفين در بدايت 

مرحله از جمله فقهاء و علماء بودند و همين فقهاء وعلماء بودند که علم 

و علم مستقل را درپهلوی علوم ديگر اسالمی  ندتصوف را ترتيب  نمود

 بنام علم تصوف  تأسيس کردند .

می   شهيدضياء المشايخ  محمد ابراهيم بن عمرمجددیت حضر

می توانيم که تصوف حقايق دين و علم است و عارف نويسد:  گفته 

واقعی کسی است که بر حقيقت فضائل و رذائل واقف گشته متحلی به 

فضائل روحی و معنوی گرديده و متخلی از رذائل اخالقی شده و با 

فس متصف گرديده و چنان وسعت عالی صفائی قلب و قالب و روح و ن

فکری و انشراح صدری را داشته باشد که صحبتش بهر جنسی از بشرکه 

رسيده سبب هدايت طرف مقابل و تکميل ذاتی آن شده و بر عظمت 

دستگاه معرفت خداوند وقوف وجدانی و قلبی و روحی علمی و 

 عرفانی حاصل کرده چنانچه آثار اين وقوف درتکوين و ما فوق تکوين

 ذوقيه اهل معرفت هويدا  است . از اعمال و اقوال و حاالت

صوف معانی عاليتر را نسبت  به  علمای شريعت و فقهاء معروف برای ت

 . متصوفين می آورند

تصوف را اين  عالمه ابن القيم الجوزی که از جمله علمای سلفی است 

 ،  ،  و الخلق مع الخلق الصدق مع الحق  طور تعريف می کند التصوف

الجوزی ميگويدکه اين   . و صداقت  با حق و اخالق با خلق راستی

الذين اتقوا و  إن اهلل مع  »سوره النحل استخراج شده  128تعريف از آيه 

در حقيقت ، خدا با کسانی است که تقوا داشته  .  «الذين هم محسنون 

 اند و } با { کسانی } است { که آنها نيکوکارند .
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متصوفين با خداوند با  اين آيه شريفه می نويسد تفسير الجوزی در

تقوی و با مردم با احسان اند که  از جمله اين مردم ميتوان از الحسن 

البصری و الفضيل بن عياض وابراهيم بن أدهم و ابی سليمان الدارانی 

نمايندگی از تعريف   ايشان و ابی القاسم الجنيد نام گرفت که همه

م الجوزی ادامه داده می نويسد  التصوف هو القي تصوف ميکنند . ابن

ک فی التصوف  . فقد زاد علي ، فمن زاد عليک فی الخلق  الخلق ،

زيادت کرد برتو  ، است و کسيکه زيادت کرد بر تو در خلق تصوف خلق 

 در تصوف .  

بل الدين هو را شرح جداگانه کرده می نويسد ابن القيم تعريف فوق

ليک فی الدين .  بل دين خلق خلق فقد زاد عفمن زاد عليک فی ال ،خلق

است  ، هر که بر تو زيادت کرد در خلق  ، زيادت کرد بر تو به دين  . علما 

وف آورده تبصره نموده می که ابن القيم در مورد تصدر تعريف 

گوينداين تعريف از حديث شريف إنما بعثت ألتمم مکارم األخالق ، 

مام البخاری در ازم اين حديث را مبعوث شدم تا اخالق را تکميل سا

 .االدب المفرد آورده است  

 امام  تقی الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين معروف به ابن تيميه 

 تصوف و صوفی را اين طور درکتاب خود بنام  الفقراء (   661متولد )

ت مثليکه بعض مردم فکر تصوف همه آن شر نيستعريف ميکند: 

 . در هرگروهدر ضاللت و گمراهی نيستند نيز همه  ميکنند و متصوفين

هستند کسانی که ظالم  ،وجود دارد  خوب و مستقيم و منحرف و خراب 

دل بر نفس خود بر نفس خود اند و همچنان هستند کسانی که عا

 .ميباشند

تحقيق گرفته ات ابن تيميه را به بحث ويدکتور يوسف القرضاوی نظر

نظريات باطل تصوف فلسفی حلول و  رديد مابدون شک و تمی گويد

را تکذيب   بدعت و منحرف  و فلسفه تصوفی االرتزاقی و تصوف اتحاد
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ن اوائل بشدت حمايت می از تصوف و زهد متصوفيکنيم و  و رد می

 .نمائيم  

 تصوف و سلوک بعض متصوفین  فکر اصالح
متصوفين بزرگ وعارفين معروف و همچنان علمای شريعت و فقها آن 

که  ت اسالم باشد و هر تصوفرا قبول دارندکه مطابق شريع تصوف

خالف  شريعت باشد آنرا از أعمال شيطانی می دانند . همانطور يکه در 

تمام عقايد و اديان حتی در بين اتباع و پيروان دين اسالم طبقه ای 

طبقه افراطی که از غلودر امور دين کار  ،معتدل و معقول وجود دارد 

و در سوره  171ود دارد . قرآن کريم در سوره النساء آيه : ميگيرندنيز وج

را غلو در « يهود و نصاری »اب سبب انحراف أهل کت ، 77المائده آيه : 

 .دين می داند 

تصوف و عرفان اسالمی نيز صالحين و صادقين و صابرين و أولياء در

 که تصوف اسالمی را به أعلی مراتبو علماء بودند و همين گروه بودند

آن رسانيدند و أمت اسالم و عقيده اسالمی را در مرور زمان حفظ 

غالی و منحرف چوکات تصوف و عرفان اسالمی گروه های  کردند . در

 . رفان را به تخيالت خود باطل ساختنددکه تصوف  وعننيز وجود دار

که از اسالم نيست و آنچه  صوفين زحمت کشيدند تا تصوف را پاکمت

بيرون سازند و تا اندازۀ در اين کار به موفقيت ه و در تصوف داخل شد

رسيده اند. علماء شريعت و فقهای بزرگ نيز در اصالحات تصوف توجه 

صوفين را نمودند و توانستند تا اندازه علم تصوف و سلوک بعضی مت

که در علوم تصوف و سلوک بعضی  اصالح نمايند . اصالحات

  قسمت تقسيم می شود  .ن بحث به  دو متصوفين صورت گرفت  در اي

 .تصوف که توسط متصوفين صورت گرفت اصالحات از داخل .1

 اصالحات ازخارج تصوف که توسط فقهاء و علمای شريعت صورت .2

 .گرفت 

 صوف گرديده است  .اول :   مسائلی که در تصوف نبود و داخل ت
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ه تصوف و متصوفين و به مدرسه خاص از امور ب انتساب بعضالف  :  

 ب ذيل را دارد :اسباتصوف 

تعصب داشتن مريد به پير :  بعضی مريدان از شدت دوستی و تعصب   

نسبت ميدهند که خالف حقيقت و در بسا  پير طريقتاشيائی را به 

 که متأسفانه در مرور ايام ارد خالف شريعت و علم  و عقل ميباشدمو

 .قبول می شوديک حقيقت  بحيث 

نسبت داده اند و مردم  بعه عدویيات را به متصوفه بزرگ اسالم رااب

د . محققان  در ابيات و اشعار رابعه عدوی  تحقيق کرده انآنرا قبول 

ت از رابعه عدوی نبوده نموده به اين نتيجه رسيده اند که اشعار و ابيا

ميباشد که حمدانی پسر کاکايش امير  بلکه از  ابی فراس الحمدانی

 .ضرت  خالق راو تمجيد ميکند نه ح سيف الدوله را صفت

ثابت ساختند که حمدانی از جمله شعرای قرن چهارم هجری بود  مایعل

 .  هجری  وفات نمود  185يا  135 در حاليکه رابعه عدوی در سال

که رابعه عدوی به اين عقيده بود که خداوند را از مردم اعتقاد داشتند

رابعه جنت عبادت نميکرد و  به  باب خوف و دوزخ و رغبت به داخل شدن

ه خدا را از راه عشق عبادت پيروی نميکرد بلک خوف و رجاءاز مدرسه 

در تصوف جمع  ميکرد. رابعه اولين متصوفه بود که بين خوف و محبت

 و در اين عمل توفيق فوق العاده يافت . کرد 

راجع به   حامد الغزالی در کتاب معروف خود  اإلحياءامام أبو 

حقيق  و شعار رابعه عدوی آمده تاصطالحات عشق و محبت  که در ا

نسبت به  ، کلمه حب يا دوستی  در اشعار رابعه باين نتيجه می رسدکه 

بعه بوده که حب بر خوف و رجاء بر را رب به خداوند آمده و اين در حالتتق

 ،وی مقصدش نبود بلکه  قصدش از حبغلبه نموده بود و رابعه حب  اله

و کلمه  بود ند نسبت به وی داشتحب خداوند نسبت به احسانی که خداو

حب  جمال و جالل الهی  ر اشعار خود از آن استفاده نمود ،حب که رابعه د

لذت مطالعه کشف نموده بود که در اصطالح تصوف بودکه رابعه آنرا 
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عقيب کلمات الغزالی می جمال ربوبيت ياد ميشود.امام القرضاوی به ت

ن است نه به عي  يعنی چشم دل مطالعه جمال ربوبيت به عين قلب  نويسد

 راس يعنی  چشم سر   . 

سالکين طريقت . از متصوفين  حرف  زده اند  بعضدر کشف نور الهی 

بدرستی معنی و مفهوم آنرا ندانسته به خطا رفته اند .  امام ابن القيم 

تصوف را اصالح نمود در باره حقيقت  وف ،الجوزی که از خارج تص

مدارج   ميزند در کتاب معروف خود بنامنورکه متصوف از آن سخن 

يقت در بيان حق مقامات إياک نعبدو إياک نستعين  السالکين  فی

، بعد از  کشف نور برای صوفی کشف نور برای صوفی می نويسد: 

که عانی اسماء الحسنی درقلب ميباشدنور تجلی م شهود است ، و نور ،

ا بلند ب کشف رنور حجا ر نتيجه آن تاريکی قلب  روشن ميشود ود

الجوزی ادامه داده می نويسدعارفين و متصوفين صادق ميکند. 

تجلی حقيقت ذات و صفات و افعال خداوند را نفی ميکنند و 

ميگويندکه نور عبارت از کمال معرفت و برداشت پرده غفلت و شک و 

استيالء معرفت در قلب است که در اثر آن قلب بغير از معرفت ديگر چيز 

ند يا مشاهده نميکند .  صوفی صادق اعتقاد بر اين ندارد که را نمی بي

ثليکه برکوه طور ذات مقدس و اوصاف او تعالی بر بنده تجلی ميکند م

 تجلی نمود . 

اسالم برای صوفی نور  قيم در نهايت موضوع می نويسد:امام ابن ال

احسان از هر دو  ، است .  ايمان برای صوفی نور قويتر از اسالم است 

مان و احسان در يک  شخص جمع .  پس اگر اسالم و اي  وشنتر استر

حجاب از عبادت خالق بر داشته شده و قلب و اعضاء مملوء از  شود ،

ات خداوند نور ميگردد نه به نوری که از صفات رب تعالی است زيرا صف

امتزاج بين خالق و اتحاد و حلول و  با مخلوقات يکجا نمی شود و

 مخلوق نيست . 
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حانه امام ابن القيم عقيده تجلی نور را که از صفات و اسماء اهلل سب

در اساس  بر صوفی تجلی ميکند آنرا اصالح  و می گيرد و وتعالی منشأ

آنرا نفی ميکند و ميگويد که نور اسماء و صفات در انسان تجلی نکرده 

و کسانيکه باين عقيده اند ايشان را از طبقه وحدت الوجود و صاحبان 

 قيده حلول ميداند .  ع

هل سنت و سلف صالح علوم تصوف را به ميزان قرآن و سنت سنجيده ا

اصالحات را در علوم تصوف و عرفان اسالمی آوردند .  مهمترين  عمل 

رج السالکين مدا تصحيح فکر تصوف کتابش بنام علمی ابن القيم در 

بارت ئرين عاست . مدارج السالکين إلی منازل السا إلی منازل السائرين

امات إياک نعبد و منازل السائرين إلی مق از شرح رساله تصوفی بنام

السالم إسماعيل الهروی الحنبلی خواجه اثر شيخ ا إياک نستعين

 .جلد ميباشد که مطابق به سنت است و درسه  عبداهلل انصاری  پير هرات 

که کتب تصوف و متصوفين أعمال ده اندمخالفين تصوف باين عقي

أعمال بدنی باالتر می دانند در  ا نسبت به أعمال جوارح يعنی رقلب 

 در رداين نظريه  .حاليکه تمام عبادات در اسالم  أعمال ظاهری است

متصوفين حق هرگز أعمال بدنی را دکتور يوسف القرضاوی می نويسد 

يا پابندی کامل به  از انسان ساقط نمی سازند و صوفی صادق التزام 

 د . اعمال جوارح دار

به أعمال قلبی دو القرضاوی از اسباب  توجه بيشتر تصوف اسالمی 

 سبب را ميآورد .

 أعمال قلبی  لب و لباب دين و روح آن ميباشد .  .1

از أهل  ثقافت شان محدود است و حتی بعض از مردم که علم و بعض .2

سنت  و علما بيشتر به أعمال ظاهری مشغول شده و به أعمال باطنی 

 آبادی ظاهر و خرابی باطن است .  ه نتيجه آنتوجه ندارند ک

و أهميت آن در دين اسالم  و در  ام ابن تيميه در موضوع أعمال قلبام

صدق و اخالص به اين  ، اسالم  زد علمای دين می گويد : أهل ايمان  ،ن
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امور باطنی  اساس بوده و أعمال ظاهری بدون أعمال  کهعقيده اند

باطنی فائده ندارد . 
97

 

فين و مدارس تصوف در باب أعمال قلبی و برتری آن نسبت به متصو

أعمال بدنی بر حق اند زيرا قرآن و سنت عنايت خاص به أعمال قلبی  دارد 

 ميکند . بحث ما را کمک های ذيل برای فهم بيشتر موضوع که مثال

  ايمان  به خداوند و رسل و آخرت است اساس آن  اصل دين  که

 . مربوط به عمل قلبی است

 شرط قبول آنرا اخالص  و علماء  همه ظاهری است عبادات در اسالم

 .داخالص ونيت از أعمال قلبی ميباش و نيت می دانند که در اسالم 

  ونا ممکن است در حاليکه بخشيدن گناه قلبی در اسالم مشکل

به توبه بخشيده ميشود .  گناه حضرت آدم عليه السالم از   گناه بدن

در صورتيکه گناه  بود و در اثر توبه بخشيده شد بدنی انجمله گناه

 بود و به توبه بخشيده نشد .  شيطان گناه قلب

يعنی انسان در  ، ذوق است  تصوف مدارس مصدر حکم در نزد بعض

ی باساس مسائل ذوق ه ذوق و قلب خود مراجعت ميکند .اصدار حکم ب

توار طق و ذوق شخص اسبر اساس من منطق شريعت استوار نيست بلکه

 ميباشد.

 از متصوفين به اسلوب محدثين که ميگويند : حدثنا فالن .....  بعض

حدثنی  صوفی می گويد  حديث کرد ما را فالن شخص  مخالفت دارند و 

 قلبی عن ربی .  قلبم از ربم برايم گفت . 

گان ميگيريد دين را از مرده و از مردمردم متصوفين ميگويندکه  بعض

ذاتی که زنده و فنا نا پذير  را از حی الذی ال يموت در حاليکه ما علم  

 . است 
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و ضعيف  طرق صوفيه در بعد تربيوی شخصيت مريد را پائين بعض

مثل مرده ای است  مريددر بين دستان پير خود ميسازد مثال ميگويند

غسل ميدهد . وهر که به شيخ خود بگويد برای چه  بدست کسيکه او را

  تراض نمود طرد ميشود .  اين روشاگر اع؟ فالح نصيب وی نيست و 

از طرق صوفيه  ضنظريه و فلسفه جبر را تقويت ميکند و بدين ترتيب بع

 در مقابل انحرافات جامعه و ظلم و فساد موقف سلبی يا بيطرفی را

 . اختيار ميکنند

موقف جبر را عارفين بزرگ و متصوفين يک عقيده دخيل در اسالم 

 ه اختيار دفاع ميکنند .ميدانند و بشدت از عقيد

 1307 – 1248 متوفی عالمه امام صديق حسن القنوجی البخاری )

در  «دليل الطالب علی أرجح المطالب  »  هجری( در کتاب خود بنام 

 ت عنوان  توحيد قدرية و جبرية می نويسد:موضوع جبر و قدر تح

عقيده  خارج ميدانند وپيروان اين عقيده افعال بنده را از اراده بنده 

که افعال بندگان عين افعال خداونداست و خداوند فاعل برين دارند

افعال را به بنده نسبت  باشد . اين طائفه معتقد است که افعال بنده می

  دادن منافی توحيد است .

و النهی ما کان الجبر ما توجه األمر  »موالنا جالل الدين رومی می گويد: 

هل سمع انسان ف ن بالشرائع و األحکام ،کلف اإلنساو ما  إلی األنسان  ،

شد و می بود انسان به امر و نهی امر نمی اگر جبر  « .يامر حجرا و نهاه ؟ 

آيا شينده شده که انسان  لف به شريعت و احکام آن نمی بود،انسان مک

 ،ه اش امر و نهیسنگ را امر و نهی کند . الرومی اضافه ميکندقرآن هم

ن عاقل سنگ رخام را امر و آهن را منع و انسا وعد و وعيد است 

پس آيا  :  حتی حيوان جبر را قبول ندارد ،نميکند .  الرومی می گويد 

 ممکن است انسان عاقل جبريت  را قبول کند ؟ .

 »سينا در جزء خاص در باب تصوف در اشارات خود می نويسد: ابن 

عارف انکار .    « ألنه مستبصر بسر اهلل فی القدر نکر منکرا ،العارف ال ي
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نميکند منکر را زيرا او بصيرت دارد يعنی دانا است به سر خداوند در 

قدر .  ابن عربی نيز همين عقيده را تاييد ميکند و در شعرش که قبال 

 ذکر يافت همين عبارات را مالحظه ميکنيم .

متصوفين در عقيده قضاء و قدر از  بعض مدرسه های تصوف و بعض

. امام ابن تيميه نظرات و آراء شيخ عبدالقادر جيالنی غلو کارگرفته اند

قرار ميدهد و همچنان شيخ مورد قضاء وقدر مورد انتقاد شديدرا در 

می و  ف را در مورد قضاء و قدر نفیحماد الدباسی نظريه مدرسه تصو

 گويدکه اين نظريه مخالف يا معارض به امر ونهی است .

دارد و دليل  آيه  شصت هزار معنی يه اند که هر بعض متصوفين باين نظر

سوره  12مثال در تفسير آيه  إن للقرآن ظهرا و باطنا  شان حديث شريف 

اشاره از بيرون يا خارج ساختن دنيا و آخرت از   « فاخلع نعليک »طه  

يعنی برای تو سند   «و الق عصاک  » لب است .  و آيه اول سوره النحل ق

 به غير خدا نيست .
98

 

ال تدخل »  حديث شريفمورد در عدۀ از متصوفين مثال تأويالت

در منزلی که سگ باشد مالئکه داخل نمی «  . المالئکه بيتا فيه کلب 

اشاره برای تطهير و پاک سازی قلب از حسد و حقد و غضب و   شوند . 

 بخل و مکر و باقی صفات ذميمه و بد است .  تأويالت  متصوفين  درعلم

 . اد می شودتصوف بنام  اشارات  ي

قنوجی در عقيده اين گروه می عالمه ال  در موضوع اراده انسان .

اصحاب اين مدرسه مطلقا اراده را از انسان نفی ميکنند و عقيده گويد

 برين دارند که انسان اراده خداوند را انجام ميدهند.

وع اراده انسان از غلو از متصوفين و مدارس تصوف در موض عدۀ

چون کفر و ا الزم به رضا و محبت می دانند و ميگويند ده رارا کارگرفته

پس ازکفر وعصيان  خداوند  صيان به اراده خداوند تعلق دارد ،ع
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پس بر ما واجب است که به کفر و  ، راضی و محبوب او تعالی است 

عصيان راضی باشيم و آن دو را انکار نکنيم . کافر و فاسق در کفر و فسق 

 يرا تسليم اراده و مشيئت الهی ميباشندند زخود اطاعت خالق را ميکن

 و خداوند اراده و مشيئت خود را در کائنات عملی ميکند . 

ظلم  کار گرفتند ،از غلو باساس همين نظريه و عقيده بعض متصوفين

کار ان م را به باطل و الحاد دعوت ميکردندو فساد و کسانيکه مرد

 :نکردند و دليل شان اين بود 

 ند به آنچه انجام ميدهند .ايشان مجبور ا .1

 ايشان اراده و قدر الهی را تمثيل ميکنند . .2

 البته  در نظر ايشان .  (اول و دوم يک  ) حقيقت است  .3

و آنرا  اين نظريه را بشدت نفی شيخ احمد کابلی سرهندی امام ربانی

 و اعمال نا جايز فرضتغيير منکر  می داند و می گويدمخالف شريعت 

و در طريقت . ات و در دين از ضروريات بحساب ميآيداز فرائض دين اس

و آنانکه اراده انسان را  ه اراده انسان را بحث مفصل ميکندخود عقيد

و حکم به ضاللت و  يشان را از جمله گمراهان ميداندنفی ميکنند ا

 گمراهی ايشان ميکند . 

رد دفتر اول مکتوبات شريف  در مو 289امام ربانی درمکتوب نمره 

قضای خداوند قدرت و اختيار را از و قدر و اراده می نويسد:   قضاء

خود عبد سلب نمی نمايد زيرا که وی قضاء فرموده که عبد بر اختيار 

مشايخ ماوراء النهر در تضليل ايشان  کار خواهدکرد يا نخواهد کرد ،

که حال مجوس نيکوتر است از حال رين مسأله مبالغه نموده گفته انداند

مجوس غير از يک شريک اثبات نکرده اند و معتزله شرکای  ايشان  چه

بی نهايت اثبات کرده اند و جبريه زعم نموده که نه فعل است هرگز مر 

 ه اختيار وحرکاتش در رنگ جمادات ،عبد را و نه قدرت و نه اراده و ن

محض است و اين قول کفر افعال بتمامها در حق است و عبد مجبور 

 است  .
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و  می نمايندشريعت نظريه قدر و قضاء متصوفين را رد  علمای فقه و

در مخالف سنت الهی قضاء و ق قر و عجز و ظلم  را به اساس عقيدۀقبول ف

انسان را تنبل و عاطل  ، تسليم به فقر و ظلم می دانند و ميگويند

ميسازد و در اسالم مقوله ای است که انسان از قضاء و قدر به قضاء و 

انچه حضرت عمر رضی اهلل عنه بجواب صحابه قدر پناه ميبردچن

فرمودند که من از قضاء و قدر فرار نکرده بلکه از قضاء و قدر خداوند 

 . به قضاء و قدر خداوند پناه ميبرم 

عقيده اإلشراق و صفاء النفس عقيده بسيار قديم ميباشدکه تحت تأثير 

 و روم بعض قديم يونان فلسفه  لسفه يونان و روم  رفته و از فکر  و ف

إلشراق و صفاء النفس و مدرسه ا است .اقتباس کرده موضوعات را 

باين نظر است که اشراق و صفاء النفس معصوم و خالی از  روحانيت  ،

خطا و فراموشی ميباشد که بواسطه آن انسان به يقين و علم صحيح و 

تهذيب اخالق  و تزکيه نفس و طهارت باطن و اقامت مجتمع انسانی و 

 يس مدينه فاضله  ميرسد .تأس

برای تحصيل يعنی  اين فلسفه ميگوينديگانه وسيله بزرگان و علماء

مشاهده ميباشد زيرا مشاهده  رسيدن به يقين و علم صحيح و حقيقت

بجز به صفاء النفس و نور باطن صورت نمی گيرد و ممکن نيست که به 

ت اشراق  به مجرد عقل خالص که عبارت از حکم حقائق امور رسيد مگر

تولد می شود در نتيجه رياضت و مجاهده  و نور باطن نور داخلی  و 

 نفس و هوی و فکر و مراقبه .

 داردنرا حس ششم ياد ميکند اعتقادمدرسه اإلشراق  به حس باطنی که آ

است بر انسان انوار غير  و در وجود حس ششم که  نتيجه آن   مشاهدات

کند که قابل خطأ نيست .  تجلی ميمرئيه  و اصوات غير مسموعه 

که آنرا عالمه قطب  است« حکمة اإلشراق » هترين کتاب السهروردی  م

شرح  ر بين طبقه يا حوزه  علمی بنام الدين الشيرازی شرح نموده و د

 .می شود  حکمة اإلشراق  ياد
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 فلسفه اإلشراق را کامال رد نظريه شيخ احمدسرهندی کابلی امام ربانی

در مکتوب بيست و سوم که عنوانی شيخ . رمايد و آنرا اصالح ميف

يه نظر ست امام  ربانی نظريات اشراق راخواجه ابراهيم قباديانی ا

اين طبقه در عوض متابعت انبياء  فلسفی محض می داند و می نويسد :

 نفس خود اعتماد دارند و ايشان عليهم الصلوات والسالم  به صفاء

است نور الهی را می  ه  تصفيه نفسبه عمل کرد خود ک يعنی اشراقی ها 

بينند .  صفاء القلب که دروازه نور و هدی است ارتباط به متابعت انبياء 

عليهم الصلوات و السالم می باشد و تزکيه نفس مربوط  به صفاء القلب 

در صورتی است که نفس تربيت و اصالح شود زيرا تصفيه النفس با  

چراغی برای ابليس ميباشدکه در  ،لمت قلب که مظهر انوار اهلل است  ظ

امام ربانی می نويسدکه انه را از اساس منهدم ميسازد . روشنی آن خ

تکذيب انبياء عليهم الصلوات  ،تصديق اشراقيون  و تصديق علوم شان 

 و السالم  و تکذيب علوم شان است .

طريق و راه عقل موضوعات از به مقام وفهم همۀ در موضوع  رسيدن

امام ربانی اين اصل را  ، ساس فلسفه مدرسه اشراقی است  که ا انسان

عقول ما » که اشراقيون بدان استنباط دارند اين طور تصحيح ميکند :  

مقصر است و بغير از استعانت به روشنی دعوت انبياء و رسل به وصول 

به مطلب بزرگ عاجز هستيم و مدارک ما ناقص است در غير تقليد و 

بلی !  عقل حجت  نويسد امام ربانی ادامه داده می .« متابعت انبياء . 

حجت انبياء  ، است ليکن حجيت بودن آن غيرکامل است و حجت بالغه 

 هم الصلوات و السالم ميباشد .و مرسلين علي

تشبيه گشته  تنزيه  ،» سفه ذوقی را نقد نموده  می نويسد: امام ربانی فل

حاد است . ين همه کفر و الوواجب ممکن شده و بيچون به چون آمده که ا

معنی کالم امام ربانی اين است که خداوند که منزه است يعنی بدون «  

شريک است به تشبيه تبديل شده و واجب که معنی وجود خداوند 

واجب و ضروری است به ممکن تبديل شده که ممکن بيچون يعنی 
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اين  ی خداوند شبهات پيدا کرده  . خداوند شبهات ندارد به چون يعن

 عقيده از نظر امام ربانی کفر و الحاد است .

 نظریه وحدت الوجود 
دی  در مورد سلسله حضرت ضياء المشايخ محمدابراهيم بن عمر مجد

و اين سلسله رفته رفته » می نويسد: شرح مکتوبات تصوف در کتاب 

لوجود در قرن سوم و چهارم بصورت دو مکتب عرفانی که بنام وحدت ا

ن اهل معرفت از د بظهور آمد و هزاراناميده ميشوو وحدت الشهود 

گرديدند و طريق حصول معرفت را برای حضرت انسان عرفان آن بهره ور

اين دانايان و آنهائيکه در رأس اين ادبکده های عرفانی قرار داشتند 

تلقين و تدريس نمودند و از اذواق روحانی و کيفيات عالم ناسوت 

 « .تصوف است آگاه گردانيدند . ات ملکوت و جبروت که ازمصطلح

 638عقيده وحدت الوجود به امام شيخ اکبر محيی الدين بن عربی ) 

تاريخ تصوف نشان ميدهدکه عقيده وحدت  ( نسبت دارد .هجری

در تصوف پيروی الوجود قبل از عصر ابن عربی موجود بود و مردم از آن 

 د از زبان بعضرا بررسی نموده ان که تاريخ تصوفميکردند .  مؤرخين 

زيادت در غيبت که عکس آن  متصوفين ميگويندکه در حالت سکر 

بعضی اقوال صادر شده که  که معنی رجوع به احساس را ميدهدالصحو 

وحدت الوجود را  اتحاد را می دهدکه بعداً اصطالح معنی نظريه

بخودگرفت قبل از ابن عربی مشهورترين عارفين در اين مدرسه شيخ 

 .حسين بن منصور الحالج را ميدانندبسطامی و بعد از آن الابی يزيد ال

ابن عربی   »د : مجموع سوم  می نويس 89امام ربانی در مکتوب نمره 

لم عقيده وحدت الوجود را تدوين نمود و برای آن ابواب و فصول مثل ع

مکتوب امام ربانی استنباط ميشود  از« . النحو و الصرف ترتيب داد . 

بلکه فکر را تدوين علمی نمود  ربی مؤسس اين فکر نبودامام ابن عکه 

مورد مناقشه  و وحدت الوجودکه در اسرار مورد مناقشه بود آنرا علناً

ی نور احراری در تحقيق خود بنام و بحث قرار داد .  استاد عبدالعل



کر معاصر اسالمی روش
 
 129                                                                               ف

تصوف  و انديشه وحدت الوجودمی نويسد شيخ اکبر در قرن هفتم 

د می درعرصه دانش وعرفان اسالمی پديانقالب و تحول عظي هجری ،

را بنا نهاد و انديشه های  آورد . وی مکتب عرفان نظری يا  عرفان بحثی 

داد  وحدت الوجود رادر آن به شيوه علمی طرح کرد و آن را شرح و بسط

 و به پايه اکمال رسانيد .

در وحدت الوجود است عبارت  از  مهمترين کتب ابن عربی که 

يه و فصوص الحکم  ميباشد و ابن عربی در حدود الفتوحات المک

 پنجصد کتاب و رساله دارد  .

با اينکه   (هجری 1225عالمه عبدالعلی بحرالعلوم اللکنوی ) متوفی 

عالم متبحر در فقه و اصول آن و در علوم حکمت بود اولين عالمی است 

 . کرد که نظريه الشيخ محيی الدين در وحدت الوجود را شرح 

عبدالعلی نور احراری می نويسد که فصول الحکم  مهمترين استاد 

کتاب ابن عربی است اولين کسی که آن کتاب را شرح کرده قونوی است 

که شاگرد ابن عربی است و بعد از آن شاگردان قونوی چون جندی و غيره 

آن را شرح کرده اند و عراقی و موالنا جامی نيز آراء و عقايد او را شرح 

  کرده اند . 

از غلوکار گرفت و عقيده در ساحۀ وحدت الوجود  عالمه التلمسانی

وحدت الوجود را عمال در حيات خود و ديگران تطبيق نمود و بين حالل 

ألنه إذا کان الوجود واحدا فلم  »حرام فرق را قائل نشد و می گفت : و 

ن اگر وجود يکی باشد پس چرا فرق بي « . التفريق بين الحالل و الحرام  .

 حالل و حرام باشد .

از پيروان وحدت الوجود برايم حکايت  ابن تيميه ميگويدشخص

دور  نمودکه سگی در راه مرده بود وما می خواستيم جسدش را از راه 

سازيم ,  پيروان وحدت الوجود به دليل اينکه در وجود سگ خدا و ذات 
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همه در خدا است  و هيچ شئ  خارج از ذات  او تعالی نيست و جميع يا 

ما را از کنار ساختن جسد سگ منع نمودند . ت او است ذا
99

 

همچنان ابن تيميه در مناقشه خود با متصوفين وحدت الوجود سؤال 

يکی است و وحدت  اگر وجودميکند :  ذيل را برای مناقشه مطرح

الل و يکجا شدن با پس چرا يکجا شدن با خانم ح الوجود حق است ،

 ؟مادر حرام است

را   را که ميگفت أنا ربکم األعلی ،عقيده وجودی ادعای فرعون پيروان 

 .عون در در وجود خود خدا را ميديدحق ميدانستند به دليل اينکه فر

(   هجری 736  - 659دوله السمنانی ) شيخ رکن الدين أبو مکارم عالء ال

که عليه فکر وحدت الوجود اولين شيخ صوفی و متصوف بزرگ بود

وحدت الوجود را در اساس آن نفی نمود و عالمه  قيام نمود و فکر

سمنانی را در دو کتاب الشيخ اقبال بن سابق السجستانی اقوال ال

جمع آوری  الء الدوله السمنانی و جهل مجلس أقوال الشيخ ع  بنامهای

 نمود . 

هی العبوديه  ال توحيد  غايه السالک  الشيخ السمنانی نظر دارد که

سالک عبوديت است نه توحيد الوجود يا . يعنی هدف   الوجودی

 وجودی .

حصه پنجم دفتر اول  291امام ربانی مجدد الف ثانی در مکتوب نمره  

جرأت انتقادات شديد را را نقد شديد نموده می نويسد من السمنانی 

نسبت به شيخ ابن عربی ندارم  . امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی فکر 

رام مورد نقد قرار داد و با تمام اختالف وحدت الوجود را با تمام احت

بن عربی به اجالل و اکرام فکری که بين او  و شيخ اکبر ابن عربی بود از ا

در مورد امام ابن عربی و نظريه وحدت الوجود ياد ميکند . امام مجدد 

 : می نويسد

                                                      
 . 145الفرقان بين الحق و الباطل ، ص     . 99
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اين فقير می دانم که شيخ محيی الدين بن عربی از جمله اشخاص قابل »

د ليکن معارف و علوم اش مخالف عقائد جمهور امت  و قبول ميباش

ظاهر کتاب و سنت است و مردم در مورد نظرات ابن عربی از افراط و 

اختالف من با کسانيکه دعوت به فکروحدت تفريط کار گرفته اند . 

الوجود دارند از طريق کشف و شهود است . من در اعتراف خود بر اينکه 

الوجود صادر ميشود حسنه است اگر  اقوال و احوال که از وحدت

يعنی سالک از اين مقام به مقام  فکر وحدت الوجود عبور کند صاحب

. امام  م علم اليقين به عين اليقين برسدرفيع تر بلند رود يعنی از مقا

ربانی اضافه نموده ميگويدکه امام ابن عربی اگر عمر بيشتر ميکرد و 

که از وحدت الوجود عبور  به مقام عين اليقين ميرسيد يقين است

ميکرد و وحدت الشهود را می پذيرفت . امام ربانی در اثبات قول خود 

ی بر اينکه عين  اليقين باالتر از مقام علم اليقين است اين جمالت را م

شيخ و مرشدما شيخ کبير عبدالباقی برای يک مدت کوتاه به  نويسد :

ی خود ذکر نمود و مذهب توحيدی بود و اين موضوع را در نامه ها

ام به مقام أعلی تر رسانيد .  عنايت خداوند او را از اين مق
100

 

» :  در تفسير وحدت الوجود می نويسد  44امام ربانی در مکتوب نمره 

صوفيه که بوحدت الوجود قائل اند و اشياء را عين حق ميدانند و حکم 

ق متحد اند مراد آن نيست که اشياء  با ح اينکه همه اوست می کنند، به

تنزيهه  تشبيه گشته و واجب ممکن شده و بيچون به چون آمده که اين 

، آنجا نه اتحاد است نه عينيت   همه کفر و الحاد است و ضاللت و زندقه 

معنای همه اوست آنست که اشياء نيستند و  ، نه تنزل است نه تشبيه  ،

من حقم و  منصورکه انا الحق گفت مرادش آن  نيست که ، موجود اوست 

آنست که من  يعنی معنای قول او ، با حق متحد شدم که آن کفر است 

در شرح مکتوبات آمده که وجودی ها اوال .    «نيستم موجود حق است  

                                                      
مجموع  266. مکتوب نمره  عنوانی شيخ فريد البخاری , مجموع اول  43مکتوب  .   100

 .اول  
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نفی ميکند وبعدا به اثبات آغاز ميکنند در حاليکه نفی برای  اثبات چه 

 ضرورت دارد .

ين و وحدت  الشهودی را امام ربانی توحيد وجودی را در مرتبه علم اليق

باالتر از مقام علم  مرتبه عين اليقين ، در مقام عين اليقين ميداند

بدليل اينکه علم اليقين در مرتبه يگانه دانستن و عين  اليقين است  ،

قام دانستن مرتبه ديدن باالتر از م ، اليقين در مقام يگانه ديدن است 

 .بعلم حضوری تعلق دارددن زيرا که دانستن به علم حصولی و دي است  ،

له وحدت الوجود اين نظر را امام ربانی در مسأ 43در مکتوب نمره  

عاليه رادست ميدهد دو قسم  توحيديکه در اثنای راه اين طائفه»  دارد: 

توحيد شهودی که درمرتبه عين  توحيد شهودی و توحيد وجودی . است 

يزی ديگری را اليقين است آن است که سالک غير از محبوب خود چ

توحيد وجودی آنست که  نمی بيند و بنفی و اثبات اشياء کاری ندارد .

سالک محبوب خود را موجود ميداند وما سوای آن را معدوم می 

تجلی محبوب خود  مظهر انگارد با وجود عدميت آن ما سوی را

 « . ميداند.

ن طور کلمه اي امام ربانی نظريه وحدت الوجود و وحدت الشهود را به دو

. عدم   فناؤها شئ و عدم رؤيتها شئ آخر عدم األشياء و بيان می فرمايد

 و فنای اشياء يک چيز و عدم رؤيت آن چيز ديگر است .

در حضور آفتاب و روشنی آن کواکب ديگر  ربانی مثال ميدهدامام 

نيست که ديگر کواکب وجود  مالحظه نميشود و اين به اين معنی

 .ندارند

نظريات وحدت الوجود و اشراقی را نوعی از انواع  ثرامام ربانی اک

 ربانی  بدعت ميداند .  در نظر امام ربانی بدعت فقط يک نوع است و امام

 بدعتتمام به  بدعت حسنه و سيئة تقسيم نميکند و مخالفتبدعت را به 

 دارد .   ها 
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يق حسن القنوجی البخاری در مورد توحيد پيروان امام الشريف صد

اين گروه اعتقاد دارند که وجو واحد  : وحيدوجودی می نويسدمدرسه ت

نه وجود خالق و نه  ، دو وجود نه در قديم ونه در حال وجود دارد ست ،ا

همه  ،بل همه يک وجود است ، مخلوق و نه واجب  و نه ممکن است 

اشياء را به چشم واحد ديدن بل در حقيقت يک چشم است و تمام اشياء 

 ل خداوند همه ای اشياء است .ب از خداوندبوده

 ضرورت  تصوف  
ضرورت  معاصر تصوف را در تربيت فرد مسلمانامام محمد الغزالی 

و اوضاع مسلمانان باين   ميداند .  الغزالی بعد از تحقيق در احوال

نتيجه ميرسد که تمام مشکالت و مصائب  مسلمانان در نتيجه قلب 

از شعور به عظمت و رقابت او  های خالی از خدا وند جل جالله و دوری

 تعالی ميباشد .

الغزالی ميگويد در تزکيه نفس بايد از تصوف استفاده شود .  تصوف  

عيوب نفس را کشف و راه های  داخل شدن شيطان را  ، در تزکيه نفس 

به نفس انسان نشان  ميدهد و قلوب را به حب و محبت خداوند عز و جل 

 لی جاری می سازد .وصل و زبان را به ذکر او تعا

الغزالی اضافه ميکند: ثقافت اسالمی وعرفان صوفی در تزکيه نفس و 

گر ما را کمک ميکند اگراز دوستی خداوند از هر ثقافت و فرهنگ دي

محمد الغزالی می  ود .که در تصوف داخل شده اجتناب ش خرافات

نداشت ليکن بعد از گويدکه در ابتداء حياتش به تصوف توجه عميق 

امام ابن القيم به تصوف نزديک از   العه کتاب  مدارج السالکينمط

تصوفی که می «  ی نريدالتصوف الذ»  شدو کتاب خود را بعنوان

نوشت و به اثبات رسانيد که تزکيه نفس قلب را به حب خدا  خواهيم

الغزالی درنهايت بحث خود  مملوساخته و سبب نجات بشريت می شود .

:  من يک متصوف نيستم ليکن عدالت و  اين جمالت را می نويسد

م ميکند که اعتراف نمائيم که يک بخش تصوف که انصاف بر من حک
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 کهعنايت خاص را ميخواهدبخش بزرگ از ثقافت اسالمی است توجه و

فقهاء  ، در مسائل فقهی کلمين در آن توجه جدی نکرده اند . فقهاء و مت

اند مگر از اينکه مردم و الهيات وغيبيات متکلمين زياد بحث نموده 

 .بحث نکرده اندوستی خدا را بدست آوردند آنرا به روش علمی چطور د

 تصوف عقیده اسالمی را حفظ کرد 
تصوف و متصوفين کرام تعداد زيادی از مردم را بدين اسالم مشرف 

ساختند و همچنان تعدادی از مجرمين و گناهکاران نزد متصوفين کرام 

 ن معارف بزرگ را از خود به ميراث گذاشتند .توبه نمودند .  متصوفي

تصوف و طريقه های صوفيه در حفظ عقيده اسالمی مساعی زيادی 

 از زحمات شان اشاره ميشود : خرچ دادند که بطور خالصه  به بعضب

 یطريقه نقشبنديه مجدديه اسالم را در قلب های مسلمانان آسيا 

 نمود . مرکزی که تحت اشغال الحاد کمونيزم بودند حفظ

  طريقه نقشبنديه مجدديه اسالم  و عقيده توحيد را در قلوب مردم

چيچنيا حفظ نمود و ناگفته نماندکه نود پنج فيصد از مردم چيچنيا 

 پيرو طريقه نقشبنديه مجدديه تا امروز ميباشند .

  ترکيه را بسوی بی دينی سوق داد و قانون کفر را تطبيق  ، اتاتورک

اعدام نمود و اسالم را بکلی در ترکيه لغو نمود و صدها علما را 

نمود. عقيده اسالمی را در قلب  ترکها طريقه نقشبنديه مجدديه تا 

ای ترکيه قسم مجدد شناسی تا امروز حفظ نمود و در پوهنتونه

 .هنوز است 

  در هندوستان طريقه نقشبنديه و شخص امام ربانی مجدد الف ثانی

مود و امام مجدد با قبول زحمات اسالم را از خطر دين اکبری حفظ ن

زياد توانست نظام سياسی بی دينی هند را به اسالم صاف تبديل 

نمايد و مردم هندوستان امام ربانی را تا امروز به جالل و عظمت ياد 

 ميکنند و مزار حضرت زيارتگاه عام و خاص است .
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  در افغانستان طريقه نقشبنديه مجدديه و قادريه و چشتيه خدمات

عرفانی را انجام دادند و ميراث بزرگ ادبی را از خود بجا  مهم

 .موس ملی قربانی را قبول نمودندگذاشتند و در حفظ استقالل و نا

جهاد فی سبيل اهلل در قرن  اجنگ استقالل و اخير ،جنگ ميوند

منهدم را بيستم بهترين دليل ميباشد.  کمونستها مدارس اسالمی  

را فکر ترور ناميدن و از  اسالمی  رساساختند . و غربی ها فکر مد

عرفان و تصوف حق  لباس تصوف باطل دفاع نمودندواسالم در 

 اسالمی را منهدم ساختند .

    معارف افغانستان از علوم تصوف استفاده نکرد و در پوهنتون

معارف تصوف و عرفان اسالمی درس داده نشد و های افغانستان 

فت اسالمی بی خبر ماندند و ملت افغانستان از اصل تصوف و ثقا

أميد است که علمای کرام و أهل عرفان بتوانند اين  نقص را در آينده 

 . ن سازندجبرا
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 فکر غلو و افراط گرائی 

 درعصر حاضر يکی از مهمترين مشکالتو افراط گرايی  غلوفکر 

و اين مشکل اهتمام جامعه غرب و شرق  بحساب می آيد جوامع بشری

يا افراط مسأله غلو  خود معطوف ساخته است . درغرباسالمی را به 

و  به خود گرفته  و هر روز صد ها مقاله در دين اهتمام بيشتر گرايی 

در دين اسالم بنشر ميرسد و هيچ اخبار و  و افراط کتاب در مورد غلو

روزنامه و جريده ای نيست که در صفحه اول آن اشارۀ در مسأله غلوتحت 

خود را صرف  سياستمدران نيز بيشتر وقت نباشد.عنوان ترور اسالمی 

هيچ کنفرانس بين المللی نيست  در ميکنند و و افراط گرايی مسأله غلو

 . فگر غلو و افراط گرايی نباشد  مبارزه عليهختامی آن در که  اعالميۀ 

افراط و غلو دين رجال سياست و مؤسسات استخبارات غرب در معرفی 

رئيس استخبارات  سابق « سير جون سورز » . اسالم را متهم می سازند 

 2015فبروری  18( بتاريخ    ( BBC – TO DAY( در برنامۀ   MI6بريتانيا )

ميگويد: اسالم قابليت إحياء و تجديد را ندارد لهذا نمی تواند با قافلۀ 

مدنيت حرکت کند . مسلمانان آمادۀ يکجا شدن با جامعۀ بريتانيا 

ی و اجتماعی در عدم يکجا شدن مسلمانان با نيستند و عوامل اقتصاد

جامعه غرب کمک کرده است . دين اسالم آماده تغيير نيست تا مطابق 

 مبادئ جامعۀ قرن بيست و يکم باشد. 

مؤسسات استخبارات غرب فکر غلو را به اسالم ارتباط می هند . 

سياستمداران غرب کوشش دارند تا فکر غلو را بين مسلمانان  برای 

ۀ غرب بزرگ نشان دهند و بر عکس غلو و افراط پيروان اديان جامع

بطور مثال عمل کردغالی های هنود را غلو ديگر را چندان بحث نکنند

در هندکه در نتيجه آن  1980نمی شمارند و حوادث سال  بودائی در دين

به انديشۀ غلو وافراط  زخمی شدنفر   2838مسلمان بقتل رسيد و  375
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  بيانات رهبر حزب کانگرس نمی دهند .دائی ارتباط گرايی به دين بو

و مسلمانان  نواسه گاندی مبنی بر اينکه هندوستان از هندوان است

فکر غلو و افراط گرايی نمی  بايداز هندوستان به پاکستان برگردند

هزار ها تا امروز  . غلوی مسيحيان فلپين را که در نتيجه آن  دانند

از جملۀ غلو  هصد ها مسجد تخريب شد و ه استمسلمان به قتل رسيد

در فلپين نمی دانند . قتل صدهاهزار مسلمانان را در  تدر دين  عيسوي

بوسينا در جمله غلو در دين عيسوی نمی شمارند. قتل و اخراج 

فلسطينی ها را از خانه های شان نسبت به غلو در دين يهوديت نمی دانند 

طفل و زن مسلمان را در  نهامليو قتل دو مليون را در عراق و قتل ،

غلو در دين مسيحی و فکر به  نستان در سال های  اخير نسبت افغا

 . دهند کمونستی نمی غرب و فلسفه  سيکولری 

إدريس الکتانی در مورد بزرگ نشان دادن فکر افراط از جانب دکتور 

 مربوط به افراد دست راست و چپاخبار غلو و افراط  غرب می نويسد:

ميگذرد در حاليکه وسائل تبليغات غرب هر روز زنگ ه آرامی در غرب ب

خطر را ضد غلو و افراط اسالمی بگوش مردم ميرسانند . 
101

 

 تعریف غلو از نظر فرهنگ اسالمی 
که در مسائل از  است فاعل و  غلو مصدر است و غالی شخصغالی اسم 

 .غلو کار ميگيرد 

 »لغة تحت عنوان ماده جم مقاييس الدر مع :زبان تعريف غلو درادبيات

الغين و الالم و الحرف قال ابن فارس  اين تعريف را ميخوانيم :« غلوی 

ميکند. نظر به اين تعريف غلو  المعتل داللت به ارتفاع و تجاوز حدود

بلند رفتن قيمت مواد خوراکه را  آن تجاوز از حدود و اندازه است . معنی

 .د معقول خود تجاوز ميکندی از حدوميگويند يعن «  غال اسعار» نيز 

                                                      
 .77 – 75صفحات « کيف نفهم التطرف الدينی  »دکتور إدريس الکتانی  .   101
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يا اهل کتاب در دين کتاب را مخاطب نموده ميفرمايد:  خداونداهل

يد مگر حق را .......... تا آخر.  النساء : يخودغلو نکنيدو نسبت بخدا نگو

يا أهل کتاب در دين  ميفرمايد: خداوند  77. و در سوره المائده آيه 171

رحمه اهلل می  ابن کثير .آخر آيهخود غلو نکنيد غير از حق ....... تا 

نويسدکه خداوند أهل کتاب را ازغلو منع نمود وعيسوی ها در 

او را بمقام و  سی عليه السالم از حد تجاوز نمودند وموردحضرت عي

حضرت عيسی عليه السالم را   منزلت اهلل رسانيدند و پيروان و اتباع

تند وهر آنچه را که معصوم شناختند و هر آنچه را که حق گفتند حق دانس

اتخذوا أحبارهم و  » باطل گفتند باطل دانستند تا اينکه گمراه شدند.

اينان دانشمندان و   « . رهبانهم أربابا من دون اهلل  و المسيح ابن مريم

 .(31التوبه : را به جای خدا بخدائی گرفته اند )راهبان خود را و پسر مريم 

تاب است ليکن هدف از آوردن آن اگر چه در حق أهل کآيات فوق الذکر 

در قرآن کريم موعظه و درس برای امت اسالم ميباشد تا مسلمانان 

بدانند که چرا غضب خداوند متعال باالی امت های قبل از ايشان نازل 

فی شهيد سيد قطب در تفسير شد تا از غلو در دين دوری نمايند . 

می نويسد:  815صفحه سوره النساء در  171در مورد آيه   الظالل القرآن

قصه های الدينی تحت تأثير قرآن کريم تصحيح عقائد أهل کتاب را که 

قرارگرفته بود روم و يونان  و قصه های خيالی مصری های قديم و هنود

بعهده گرفت و عقيده انسانرا نسبت به خداوند از انحالل و غلو و تفريط  

 فکری نجات داد . 

که آنحضرت مسلمانان را از غلو در زياد است  احاديث  در کتب سنت

عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روايت ميکند که  دين منع می فرمايند .

يعنی غلو  هلک المتنطعون کرم صلی اهلل عليه وسلم فرمودند: رسول ا

 سه بار تکرار نمودند .  کنندگان هالک شدند  و اين عبارت را
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م می شرح مسل در« المتنطعون »امام النووی در موردکلمه 

متنطعون کسانی اندکه غلو ميکنددر اقوال وافعال خود و از حد نويسد

 تجاوز ميکنند .
102

 

 اقسام غلو 
غلودر مسأله اعتقادی متعلق به کليات شريعت مثل غلو در تکفير (  1

را علماء اينطور خالصه  غلو اعتقادی اسباب  مردم در گناهان کبيره.

 ميکنند :

 بعضی مسلمانان قرآن را ميخوانند ليکن فقه  . عدم فهم قرآن کريم

 آن کريم و فقه آن سبب ميشود آياتقرآن را نميدانند و عدم فهم قر

که درحق کفار نازل شده آنراباالی مسلمانان تطبيق کنند و درين 

إنهم   »بن عمر رضی اهلل عنهما ميگويد: مورد حضرت عبداهلل 

« .المؤمنين   علی انطلقوا إلی آيات نزلت فی الکفار فجعلوها
103
 

که در حق کفار نازل شده بود آنرا در حق مؤمنين را  خوارج آيات

 تطبيق کردند.

 و ريختن خون شان راحالل دانستن . با انديشه غلو مردم را تکفير 

ــ  غلو در مسائل جزئی عملی که مربوط به جزئيات شريعت در مسائل  2

 آن است .  عملی

  اسباب  فکرغلو نزد مسلمانان

 زياد است و درين بحث فقط به بعض غلو نزد مسلمانان فکراسباب 

 اسباب اشاره ميشود :

 ــ  اسباب  علمی   اول

 .  نادانی به قرآن کريم و علوم آن 

                                                      
 .16/220هلک المتنطعون و شرح صحيح مسلم   ببا کتاب العلم ، 2055/  3مسلم  .   102

 ن , باب قتل الخوارج و الملحدين .کتاب استتابة المرتدي بخاری   .   103
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 . نادانی به سنت و اقسام آن 

 . نادانی به مقاصد شريعت 

 . نادانی به زبان عربی 

  تاريخ اسالمنادانی به . 

 . دوری  از علماء 

 بدون علم . داجتها 

  و طلب عجله داشتن در امور دين و زندگی و رسيدن به مقصد

 .نصرت به صورت فوری 

  مذهب و غيره . ،زبان  ،تعصب داشتن به قوميت 

 .  عدم مراعات شرايط زندگی مردم 

 .  بزرگ ساختن يک جانب از جوانب اسالم
104

 

 دوم  ــ  اسباب اجتماعی  

 سياری از کشور های اسالمی :در بام  اسالمی حکاعدم تطبيق  ــالف 

 را مسلمانانو فکر افراط گرايی را در بين محققين اولين سبب غلو 

الغای شريعت و حکم کردن بغير آنچه خداوند نازل نموده ميدانند . 

الحکم و قضية »ش بنام  کتابقق بزرگ استاد سالم البهنساوی درمح

بغير  لحکم» بنام  رور زين العابدين در کتابشو محمد س « تکفير المسلم

ذکر می کنند که آوردن يک دالئل زيادی را  «ما أنزل اهلل و أهل الغلو

 قسمت برای محققين مفيد است .

در جريان محکمه  ماعت التکفير و الهجرة در مصرامير ج صالح سری

 کفرقانون در تمام کشور های اسالمی بدون شک  قانون نافذه  : گفت

احکام  کفر در  : در جريان  محکمه گفت فرج. محمد عبدالسالم   است

کشور های اسالمی باالتر از احکام اسالمی است  و قوانين کشور های 

در  . ده اند و مسلمانان به آن راضی ميباشنداسالمی را کفار تدوين نمو

                                                      
 . 67. ص  1975، اپريل  1395مجلة المسلم المعاصر ، عدد اول ، ربيع الثانی .  104
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عدم تطبيق شريعت راپور محاکم در مسأله غلو و افراط آمده که 

غلو است . در فيصله محکمه   اولاسالمی در کشور های اسالمی اساس 

محکمه بدين مصری در قضيه تنظيم الجهاد اإلسالمی می خوانيم : 

نتيجه رسيده که احکام شريعت اسالمی در مصر تطبيق نميشود . راپور 

محکمه اضافه ميکندکه دولت اجازه فابريکه ــ خمرــ  شراب سازی را 

الف شريعت خ زيون برنامه هایتبليغات مثل تلويداده و در وسائل 

اسالمی پخش می شود . 
105

 

 امر به معروف و نهی از منکر در ترک امر بالمعروف و نهی از منکر:  ب ــ

از اصول دين ميباشد.  امر به  فرهنگ اسالمی از امور مهم و اصل

در بسياری از کشور های اسالمی در برنامه های معروف و نهی از منکر 

های اسالمی مسلمانان را کشور های نيست و حکومت شامل  دولت

بصورت انفرادی اجازه امر به معروف و نهی از منکر نميدهند . در غياب 

منکرات در جامعه اسالمی  هر روز بيشتر  ،امر به معروف و نهی از منکر

 شده ميرود .  

 نرا در بي و افراط گرايی غلو ری  فکراستبداد سياسی و نظام عسک  ج ــ

.  مسلمانان عقيده برين ی تقويت  ميکند انان درکشور های اسالمجو

اساس شوری و عدالت به رندکه نظام سياسی در کشور هايی اسالمی  دا

نيست و اکثر حکومت هادر کشور هايی اسالمی با همکاری  اجتماعی

 .غرب و شرق روی کار آمده اند و بيعت مردم را ندارند 

 جامعه ميباشد .  عوامل غلو و افراط دروات از عدم عدالت و مسا  د ــ

 بین مسلمانان  در غلوفکر اسباب  و عوامل بین المللی در ازدیاد 
المسلمون أمام التحدي »ر إحسان حقي در کتاب خود بنام دکتو

برنامه های ضد اسالم و مسلمين در تاريخ اديان می نويسد: « العالمي

 . رد مانند و مثال ندارد و اين ضديت تا حال ادامه دا

                                                      
 .445 – 442  لو فی الدين  ، صفحات مشکلة الغ.   105



کر معاصر اسالمی روش
 
 142                                                                               ف

از روح عداوت : من د حسنين هيکل می نويسداستاد محم

 .  به تعجب  هستمصليبی درغرب  معاصر

مسلمانان روح استاد لطفی الخولي می نويسد: روش غرب را در مقابل 

 صليبی به حرکت  می اندازد .

راطی دکتور محمد عمارة در مورد نقش غربی ها در ازدياد حرکات اف

ی در نتيجه تسلط و نفوذ عنف و شدت در جوامع اسالممی نويسد: 

غرب در منطقۀ اسالمی ميباشد . بعد از شکست مسلمانان در سال 

نيزم  با حمايت و همکاری ميالدی و ازدياد نفوذ حرکت صهيو 1967

در زير نظام جهانی جديد  غرب فکرغلو در جوامع اسالمی بيشتر شدو

تر و حقيقت و شکل افراط نسبت به گذشته زياد شدبلکه منظم  نه تنها

 شد . دائره آن بزرگتر
106

 

 سيبقی الغلو ما بقی التغريب» در تحقيق خود بنامدکتور طارق البشری 

غلو بدرجات متفاوت و اشکال متفاوت و مراحل متفاوت  :می نويسد  «

 سازی باقی باشد باقی می ماند تا زمانيکه تسلط غرب  يا حرکت  غرب

اسالمی و جامعۀ مدنی  هر قدر تسلط غرب  بر نظام سياسی کشور های و

 . قوت بيشتر می گيرد  بهمان  مقدار و اندازه غلو بيشتر شود

معروف بنام جان جهادی  در سخنرانی فيدوی خود که آنرا  محمد إموازی 

برنامه بی بی سی پخش کرد می گويد: سبب افراطی شدن من دستگاه 

 2009در سال ( است . محمد می گويدکه   MI6استخبارات بريتانيا ) 

يالدی به بطرف تانزانيا در سفر بودم که دستگير شدم و در ميدان م

. دمهوائی امستردام به مامورين استخبارات انگلستان سپرده ش

استخبارات انگلستان به من تهمت سفر به صوماليه را بست  و مرا 

 زندانی ساختند .

                                                      
 . 18ص  «  تطرفون ندوات و دوائر حوار الم»   يع دکتور عمرو عبدالسم  .   106
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د: خانم عائشه  در مصاحبه با بی بی سی در مورد محمد إموازی ميگوي

جوانان بريتانيا جان را مثال برازنده ميدانند و از ديدگاه جوانان 

بريتانيا جان يکی از افتخارات است . جوانان باين عقيده اندکه جون به 

نمايندگی از ايشان مبارزه ميکند.
107

 

 غلو و افراط گرایی  از نظر مسلمانان  عالج فکر
ع در حل مشکالت مسلمانان عقيده برين دارند که قرآن و سنت دو مرج

نان در مورد دو که مسلما اط و تفريط در دين ميباشد . دليلغلو و افر

النساء  است که خداوند  سوره 59عبارت از آيه مرجع اسالمی می آورند

يأيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل و أطعيوا الرسول و أولی األمر  »ميفرمايد:

ول إن کنتم تؤمنون باهلل و منکم فإن تنازعتم فی شئ فردوه إلی اهلل و الرس

ای مؤمنان ، از خدا و پيغمبر  .  « م الآخر ذلک خير  و أحسن تأويالاليو

کنيدکه از اطاعت کنيد و کسانيرا اطاعت  {محمد صلی اهلل عليه وسلم }

اطاعت خدا و رسول خدا  جملۀ شما صاحبان امر}قدرت مشروع{ باشند }

روط يعنی در حدود شرع بصورت مطلق و طاعت اولی االمر بصورت مش

بحکم قرآن  رچيزی اختالف نموديد آنرا بخدا }و اگر د {امر شده است 

روز اگر بخداوند و  ،ارجاع کنيد  {  و به پيغمبر } بحکم سنت نبوی {کريم 

هتر و برای شما ب {رجوع بخدا و رسول خدا آخرت ايمان داريد , اين کار }

 خوش عاقبت تر خواهدبود .  

 شئ  :می نويسد لقيم رحمه اهلل  در مورد فإن تنازعتم فی شئ م ابن ااما

طيه آمده است که شامل تمام به ترتيب يا صيغه شردرقرآن کريم نکره و 

ميشود که مسلمانان  در آن  با هم نزاع دارند .  امام الشاطبي  مسائلی

کتاب يعنی قرآن و مورد در الموافقات  می نويسد:رحمه اهلل در همين 

د أهل علم در مورد آنها خالف نيست و کتاب و سنت رهنما و سنت نز

ميباشد .  ل در مسائل متنازعه بين مسلمانانمرجع و اص
108
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 معاصر اسالمی  ینفکرمتغلو و افراط از نظر  اصالح فکر
که مسلمانان در عصر حاضر بدان لمای اسالم نظر دارند مشکالت ع

مسأله د . ممکن نيست بايد به شکل جدی ودر مجموع حل شو مواجه اند

يکه نظام سياسی و قوانين دولت غير غلو و افراط را حل نمود در حال

 و عدالت اجتماعی وجود نداشته باشد . ممکن نيست حلاسالمی 

زعمای سياسی از فلسفه و افکار  اسالمی را تطبيق نمود در حاليکه 

کر داشته باشندو اخيراً ممکن نيست فقومی و نژادی و مذهبی پيروی 

 . غلو و افراط را تصحيح کرد تا زمانيکه اشغال نظامی باشد

ه حل مشکالت درکشور های اسالمی دارندک تصور بعض مسلمانان

محدود و انگشت شمار است در حاليکه محققين و علمای جامعه 

های اسالمی شناسی اسالمی به اين عقيده اندکه فساد در کشور 

است و راه حل کامل و شامل سياسی صد در صد  خصوصا در داخل نظام

است .  تبديل نظامهای سياسیآ ن 
109

 

 ماهیت حل اسالمی 
الحل اإلسالمی فريضة و »وسف القرضاوی در کتاب اش بنام دکتور ي

مشکالت مسلمانان از روش فکرغرب و حل می نويسد« ضرورة 

مشکالت مسلمانان و يگانه راه حل  اسالم  غير وارد است کمونست

 ميباشد .

مادی  و زعامت و رهبريت المی معنی آن اينست که اسالم قيادت حل اس

داشته باشد . حل اسالمی معنی آن اينست که  راو معنوی جامعه 

داشته باشد .  حل اسالمی  معنی  ندگانی مردم صبغه و شکل اسالمیز

و شعار زندگی واخالق و تربيت مردم آن اينست که عقيده مسلمانان 

 . اشد وقوانين دولت اسالمی ب

                                                      
 – 14   فحاتص« التطرف الديني و الرأی الآخر » ) دکتور صالح الصاوی     (  111) .  109

15 . 
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 غلو از نظر علمای غرب و امریکا فکرحل 
عالج وروش علماء غرب را برای دکتور هرير دکميجيان  نظريات 

 :گرايی بين مسلمانان بحث و باين نتيجه ميرسد مشکالت افراط 

 برای اداره امريکا . اول ــ 

 در جهان عرب  . دوم  ــ  برای طبقه تعليم يافته و دانشمندان

مصالح واليات متحده امريکا در جهان  ايت منافع و جهت حمالف (  

را پيشنهاد می  جهان عرب علمای امريکا  دو راه حل  اسالم  و خصوصا

 کنند :

از تأسيس اداره حمايت و تسويه صلح آميز قضيه عرب ــ اسرائيل  .1

سياسی فلسطينی و قبول موجوديت اسالمی در اماکن مقدسه در 

 قدس .

)کشورهای شور های طرفدار امريکا باالی ک واردکردن فشار .2

جهت اصالحات اجتماعی و سياسی و اسالمی و خليج عربی(

 تحقيق عدالت اجتماعی و اقتصادی و حمايت حقوق انسان .

دار امريکا و نظامهای طرف تا سبب ميشود تطبيق عملی اين دو روش

که از سياست امريکا دفاع می  طبقه تعليم يافته درجهان اسالم

آورند .  يا صفت قانونی بودن را بدست ونيت قاننمايند
110

 

قوت بيشتر را  کوشش بعمل آيد تا عاطفه قومی در مقابل فکر اسالمی 

 .در جهان اسالم بدست آورد به معنی ديگر فکر قوميت تقويت شود
111 

سياست امريکا با مبارزه با فکرافراط گرائی بين مسلمانان  در اين 

آقای اوباما   2015 – 2 – 17ت . بتاريخ اواخر تا اندازۀ ا تغيرکرده اس

رئيس جمهور امريکا از هفتاد کشور اسالمی و غير اسالمی دعوت 

                                                      
 .240 األصولية فی العالم العربی ، ص  .  110

، صفحات     972، مجلة المجتمع عدد «  اإلسالم و الکونغرس »  دکتور احمد خضر  .   111

52 – 54   . 
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نمود تا در يک نشست مهم در واشنگتن موضوع افراط را در بين 

مسلمانان مطالعه نموده و راه حل آنرا به دولت امريکا تقديم نمايند. 

نائب رئيس جمهور  2015روز سه شنبه هفدهم فبروری کنفرانس را 

نائب  . گتن افتتاح نمودتحت اسم ) محاربت تطرف ( در واشنامريکا 

هستيم  امريکا در افتتاح کنفرانس گفت :  انتظار جواباترئيس جمهور 

 با افراط  آن ما در امريکا به اساس تا  عسکری باشدکه خارج از حل 

 اشتراک داشتند کشور 70مايندگان از در اين کنفرانس ن.  معامله نمائيم 

بحث نمودند.  مشکل کنفرانس در ی دو در مورد حرکات افراطی و جها

آن بود که آقای اوباما نمايندگان حکومت های کشور های اسالمی را 

دعوت کرده بود و زمامداران مستبد درکشور های اسالمی هر جنبش که 

عليه استبداد سياسی باشد آنرا در جملۀ حرکت های افراطی و 

  يستی می دانند .ترور

 علمای امريکا اصولی ها نظريات شان با از نظر علمای غرب و خصوصا

يک است  و فکر اصولی ضد نظريات فاشيست ها و کمونستها نزد

ضد غرب ميباشند  بطور عموم ميباشد و اصولی ها (يهودسامی)جنس 

ندارند . و زندگی مسالمت آميز را قبول 
112

  

                                                      
، 71، مجلة الفرقان  عدد « موذج غربي للحقد علی اإلسالم ن»دکتور سالم عبداهلل .   112
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 فکر وسط اسالم  

عماره در مورد فکر وسط می نويسد: وسط به معنی اسالم دکتورمحمد

اسالمی را در روش فکر و زندگی و  روشخالص است و فکر وسط 

عملکرد انسان مسلمان  می سازد . اصطالح  وسط باالترين مقام را در 

فرهنگ و ثقافت اسالم دارد و اين اصطالح به مانند رهنما وچراغ است 

از انحراف محفوظ می دارد. اصطالح  که امت اسالمی را رهنمائی و

وسط در فرهنگ اسالم  مقابل فکر غلو و ظلم و باطل است و وسط بودن 

صفت فطری انسان ميباشد . خداوند سبحانه درمورد وسط می فرمايد: 

و کذلک جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و يکون » 

چنان بر گزيديم شما را ( . و هم 143البقرة : « ) الرسول عليکم شهيدا 

امتی وسط }بهتر ، عادل ،  معتدل { تا شما گواه مردم باشيد و پيغمبر 

گواه شما .  
113

 

اسالم مسلمانان را دعوت به وسط در تمام امور زندگی ميکند و از  

افراط و تفريط منع می نمايد . فکر وسط اسالمی  را عدۀ بنام فکر 

سالمی آسانی را در تمام امور سياسی نيز ياد می کنند . فکر وسط ا

 زندگی فرد و جامعه ميخواهد . 

 خصوصیت های فکر وسط اسالمی  
ـ   فکر وسط اسالمی فکر علمی است و هيچ  موضوع را بغير از دليل  اول ـ

موثق نمی پذيرد. فکر وسط به قضايای سياسی واجتماعی و اقتصادی 

نقد ذات را قبول و و تربيوی و تعليمی بواقعيت می بيند .  فکر علمی 

اعتراف به خطأ و استفاده از خطأ را يک حقيقت در زندگی ميداند. فکر 

                                                      
،   918، ص  « معرکة المصطلحات بين الغرب و اإلسالم » دکتور محمد عمارة  .   113

https//books.googke.com/books?id=pdNICw/AAQBJ  . 
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علمی نظريات متخصصين را به نظر احترام  می بيند. فکر علمی عجله 

را در فيصله ها قبول ندارد و فيصله را بعد از دقت و مطالعه و مشوره و 

 کر آزاد دارد. مناقشه  می پذيرد . فکر علمی احترام به عقل و تف

دوم ــ  فکر واقعی ،فکر واقعی ميخواهد تا بين ضرورت های جامعه  و 

امکانيات معادله و موازنه باشدو مسلمانان به آينده به واقعيت نظر 

نمايند . در فقه اسالمی  باب مستقل بنام فقه واقعی است . عالمه يوسف 

عی مبنی به القرضاوی فقه واقعی را اينطور تعريف ميکند: فقه واق

مطالعه و بررسی واقعيت های زندگی مردم ميباشد بشرطيکه تمام 

جوانب و اطراف زندگی  بررسی دقيق شود و در اين راستا از معلومات 

صحيح و احصائيه های دقيق استفاده گردد . 
114

 

واقعيت های جامعه الزم است تا بين مصالح و مفاسد در مطالعه ای 

و احتياج هر آنچه ضرر أن کمتر باشد به  مقايسه کرد و درحالت ضرورت

آن عمل کرد.  واقعيت های جامعه از متفکرين ميخواهد تا هر چيز را 

بجای اش قرار داد و مراتب را دقت کرد باين معنی که آنچه ضرورت اول 

است در مقدمه قرار داد و آنچه ضرورت اوليه نيست در آخر گذاشت و 

 ک امر بزرگ را کوچک دانست . نبايد يک مسأله کوچک را بزرگ و ي

مسائل سياسی و روابط بين المللی و سيستم های دولتی و نظام شورا 

و مسائل اجتماعی در ساحۀ فکر واقعی مورد بررسی و مطالعه قرار می 

گيرد . چون واقعيت زندگی و روابط بين المللی از يک عصر و زمان  تا 

در همچو مسائل  عصر و زمان ديگر تفاوت دارد لهذاجهت موفقيت

 مسلمانان احتياج و ضرورت به فکر واقعی دارند . 

سوم ــ  فکر وسط فکر متجدد است باين معنی که هميشه خود را تجديد 

ميکند . اجتهاد در همه امور زندگی حتی  مسائل فقهی از خصوصيت 

فکر وسط اسالمی است . فکر تجديدی اقتباس علوم معاصر را از هر 

                                                      
 .31 – 30صفحات   « فقه اقليتهای اسالمی در غرب »فضل غنی مجددی .   114
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ضرورت ميداند و مانع اقتباس در مسائل  سياسی و منبع و جهت باشد

 اجتماعی و علمی نيست . 

چهارم ــ  فکر وسط اسالمی فکر آينده است و برای آينده توجه خاص 

دارد و هرگز به عقب بر نمی گردد و عقب گرائی را فکر وسط اسالمی 

در نمی پذيرد . قرآن کريم مسلمانان را به آينده متوجه ميسازد . آيات که 

قرآن کريم به حرف سين  آغاز ميشود همه در مورد آينده است  . آيات قرآن 

آمادۀ تغيرات برای آينده  کريم فکر و حالت نفسانی مسلمانان را

. در پهلوی قرآن کريم ، سنت نبوی صلی اهلل عليه وسلم ميسازد

مسلمانان را درس آمادگی و پالن سازی و داشتن استراتيژی برای آينده 

 ايد .  می نم

پنجم ــ  ، فکر معاصر اسالمی ، فکر سياسی است و از نظر اين فکر 

اسالم  در ارکان عبادات خالصه نميشود.  صاحبان اين فکر باين عقيده 

اند که اگر سياست را از اسالم بيرون ساخت ، اسالم به دين ديگر غير از 

وسلم   دينی که خداوندبرای مسلمانان توسط رسول کريم صلی اهلل عليه

 فرستاده تبديل می شود. 

ششم ــ  فکر وسط و معاصر اسالمی توجه به اقتصاد دارد . فکر اسالم 

اقتصاد اسالمی را بعد اخالقی ميدهد و موضوع حرام  و حالل صفت 

خاص اقتصاد اسالمی است . در فرهنگ فکر اسالمی مال و سرمايه 

وکيل يا نماينده  مالک حقيقی آن خداوند سبحانه و تعالی است و انسان

ای خداوند در حفاظت سرمايه و مال است . انسان بصفت وکيل 

مسئوليت حمايت ، استفاده و توزيع عادالنه سرمايه را دارد . خداوند 

صاحبان مال و سرمايه را از سود ، غل و غش و اسراف و حفظ مال در 

ت انسان خزانه بدون استفاده منع می فرمايد .  در قرآن کريم در باب خالف

آمنوا باهلل و رسوله و أنفقوا مما جعلکم » از مال اهلل می خوانيم 

 . (7)الحديد : « وا لهم اجرا کبير مستخلفين فيه فالذين آمنوا منکم و أنفق

به خدا و پيامبر او ايمان آوريد ، و از آنچه شمارا در } استفاده از{  آن ، 
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کسانی از شما که ايمان جانشين } ديگران {  کرده ، انفاق کنيد ، پس 

آورده و انفاق کرده باشند ، پاداش بزرگی خواهند داشت .  
115

                                                      
« دور القيم واألخالق فی االقتصاد اإلسالمی » الدکتور يوسف القرضاوی  .  115

 . 20 – 19صفحات  
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 فکر معاصر اسالمی در مسائل سیاسی روش

موضوعات سياسی و مسائل مربوط به سياست  و ديموکراسی يکی از 

موضوعات پر جنجال و قابل بحث  در جمع متفکرين ، فکر معاصر 

اسالم در تفسير و تحليل مسائل  اسالمی است  .  متفکرين معاصر

سياسی دچار مشکالت بزرگ اند و در موضوعات ديموکراسی ، حقوق 

انسان ، آزادی های فردی ، آزادی بيان  و آزادی های عقيده تی  و آزادی 

های سياسی و روابط سياسی با جهان غير اسالم نظريات متفاوت 

کم تغييرات بنيادی و دارند . از اوائل قرن بيستم و آغاز قرن بيست و ي

جذری و مهم را در همچو مسائل در روش و طرز ديد فکر معاصر 

اسالمی مالحظه می نمائيم که قابل بحث و نقد و در بسا موارد قابل 

تشويش است  . در اين فصل روی مسائل متعلق به ديموکراسی و 

سياست و آزادی های اجتماعی و سياسی و حقوق مدنی به انواع  

بحث را ادامه ميدهيم و اميد است ساحۀ بزرگ و پر جنجال   مختلف آن

بحث را به صورت بسيار مختصر و فشرده ادامه داده و در نهايت به 

 نتيجۀ رضايت بخش علمی و انتقادی و اصالحی  برسيم .

در مقدمه اين فصل تعريف سياست و ارزش های سياسی را از منظور 

ث و بررسی می گيريم تا ديده وطرز ديدفکر معاصر اسالمی به بح  روش

شودکه فکر معاصر اسالمی و متفکرين معاصر در مسأله سياست چه 

موقف و نظر دارند و همچنان تفاوت نظريات  و روش ها و فلسفه های 

سياسی معاصر را  نسبت به  نظريات و روش و فلسفه های سياسی 

به بحث  گذشته مطالعه و بررسی  و مقارنه می نمائيم  . قبل از آغاز

مسائل سياسی وخصوصا موضوعات مربوط به ديموکراسی بايد 

واضح باشدکه مقصد و هدف از بحث ديموکراسی در اينجا، 

ديموکراسی سياسی است نه ديموکراسی اقتصادی و نه هم ديموکراسی 
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اجتماعی به دليل اينکه ديموکراسی سياسی از نظر تعريف و اساسات 

الم نزديکتر  و در بسا موارد توافق زياد اوليه آن  به اساسات سياسی اس

بين هر دو نظريه و فلسفه وجود دارد در حاليکه بين نظريه ديموکراسی 

سياسی اسالمی و ديموکراسی اقتصادی و ديموکراسی اجتماعی 

 غرب تفاوت  زياد وجود دارد و در بسا موارد با هم درتضاد اند..

  اسالمی دیموکراسی  در فرهنگ سیاسی معاصر
کلمه يا اصطالح ديموکراسی در فرهنگ سياسی و اجتماعی  معاصر 

اسالمی يکی ازموضوعات قابل بحث و با ارزش است . عدم فهم صحيح 

از حقيقت ديموکراسی سبب شد تا ديموکراسی وسيلۀ بدست حکام قرار 

داشته باشد و زمامداران مستبد در عقب آن پنهان واز نام آن استفاده 

امداران مستبد از اصطالح ديموکراسی جانبداری می نمايند. اکثرا زم

نمايند و اعمال زشت و استبداد خود را ديموکراسی تفسير می کنند. 

گروه از مسلمانان از ديموکراسی ليبرالی و گروه ديگر از ديموکراسی 

اقتصادی جانبداری دارند . اکثريت مردم درشرق اسالمی فقط و فقط به 

تفاء  وکمتر به مفهوم سياسی و اجتماعی و شنيدن کلمۀ ديموکراسی اک

 اقتصادی آن اهميت و توجه دارند. 

گروه از مسلمانان در تطبيق نظام سياسی اسالم در عدم فهم و ادارک از 

تغيرات که در جامعه پيش آمده و بدون اينکه نظام سياسی اسالم را 

بهتر و جامعتر مطالعه نمايند در تطبيق نظام سياسی اسالم سعی 

مودند و متأسفانه در تطبيق عملی آن  دچار مشکالت گرديدند. عدۀ  ن

ازاحزاب اسالمی متأسفانه تا هنوز موفق نشدند تا نظام سياسی 

اسالمی را بصورت صحيح آن در جامعه پياده نمايند و حتی موفق 

نشدند تا اصطالح معاصر را برای نظام سياسی اسالمی تعريف کنندو 

لم سياست معرفی نمايند . ناکامی اين گروه ها آنرا به جامعۀ  بصفت ع

سبب شد تا مردم در تطبيق عملی نظام سياسی اسالم  بنظر شک و ترديد 
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ديده وترديد و شک تا جای رسيدکه بعض از مسلمانان از تطبيق نظام 

 سياسی اسالم جانبداری و حمايت نکردند . 

اسی اسالمی مشکالت متفکرين اسالم  در تعريف اصول اوليه  نظام سي

بزبان و روش معاصر . عدم فهم و درايت امت اسالمی از نظام سياسی 

اسالم  . مخالفت جهان غرب و سيکولر های شرق از تطبيق نظام سياسی 

اسالم . تطبيق غير سليم از نظام سياسی اسالم در جامعه اسالمی توسط 

بعض احزاب سياسی اسالمی ، فرهنگ ضعيف سياسی در جامعه 

در مجموع سبب آن شد تا مردم از نظام سياسی اسالمی فاصله اسالمی 

م ديموکراسی غرب جانبداری گرفته و بدون مطالعه و دقت از نظا

.  در مقدمۀ بحث اين موضوعات الزم است اوال سياست را از نظر نمايند

فرهنگ و ثقافت اسالمی بررسی نمود تا جوانان کشورعزيز ما 

 اسالمی داشته باشند.معلومات مقدماتی از تعريفات 

 تعریف سیاست 
سياست در فرهنگ اسالمی و روش فکر معاصر اسالمی  معانی 

اسالمی سياست مصدر ساس در ادبيات زبان و فرهنگ مختلف دارد  . 

يسوس سياسة آمده است  . در دائرة المعارف علوم که از طرف پوهنتون 

تعريف شده  « انی علم  ادارۀ جامعه انس» کويت به طبع رسيده سياست به 

 است . 

سياست در فرهنگ سياسی اسالم به معانی متفاوت آمده مثل: حسن 

رعايت ، قيام به اجراء عملی که در آن مصلحت مردم باشد ، حسن اداره 

و تدبير امور مردم  . سياسی يعنی انسان که زعامت و ادارۀ شئون مردم 

سرائيل کان يسوسهم ان بنی إ»را بدست می گيرد . در حديث شريف آمده: 

بنی اسرائيل را انبياء شان رهبری ميکردند . « . أنبياؤهم
116

 

                                                      
القاموس » الفيروز آبادی لسان العرب ، مادۀ سوس و ساس . و » ابن منظور .  116

 « .المحيط 



کر معاصر اسالمی روش
 
 154                                                                               ف

ابن عابدين سياست را تعريف جامع تر نموده می نويسد: سياست 

اصالح حال مردم و رهنمائی و ارشاد شان به راه صحيح ميباشد تا نجات 

يابند در دنيا و آخرت . هدف از سياست در اسالم حفظ مقاصد شريعت 

عنی از بين برداشتن آنچه برای مردم ضرر دارد و جلب آنچه برای منفعت ي

در تعريف سياست اين عبارت حنبلی مردم است . ابن القيم از ابن عقيل 

سياست فعلی است که مردم را به صالح نزديک و از فساد  را نقل ميکند:

.   دور ميسازد
117

 

بحث می « ة السياسة الشرعي» علمای گذشته سياست را زير عنوان 

کردند و در تعريف و مقصد از سياست در کتب قديم  اسالمی وادبيات 

زبان آمده : سياست  اصال ح و تربيت و رهنمائی بشر به خير و تدبير امور 

دنيا  ونجات در آخرت است  . امام بن عقيل حنبلی در تعريف سياست با 

است که استفاده از تعريف فوق می نويسد: سياست عبارت از افعال 

انسان را به صالح نزديک و از فساد دور می سازد.  
118

 

هدف و مقصد از سياست شرعی تحقق  مصلحت فرد و جامعه  ميباشد 

و مقصد از شريعت يعنی در پرتو شريعت الهی و از نظر علمای فقه 

شريعت همه ای آن مصلحت است و در آنچه مصلحت امت است آن 

صد از سياست در فکرمعاصر شريعت است .  تفاوت بين هدف و مق

اسالمی و غرب در آن است که سياست اسالمی مصلحت و آرامش 

انسان را در آخرت و دنيا می خواهد در حاليکه سياست غرب تنها برای 

 مصلحت انسان در دنيا است و ارتباط به آخرت ندارد .

سياست شرعی در ساحۀ روابط بين المللی از مسلمانان می خواهد تا 

کامل به مقاصد شرعی برای تحقق مصالح عامه  داشته باشند و پابندی 

از شرايط بين المللی و تغيرات که در جوامع بشری پيش ميشود 

                                                      
 . 2002عدد  « رفة إسالمية المع  ».   117

 16ص  « السياسة الشرعية فی العالقات الدولية » احمد محمد ولد المصطفی   .   118

 .25الفقهية ، وزارت األوقاف بدولة الکويت  ، جلد  و  الموسوعة
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استفاده نمايند و با جهانيان روابط حسنه در صورتيکه مخالف به اصل 

شريعت نباشد قائم نمايند. سياست شرعی در ساحۀ  روابط سياسی از 

ا معاهدات امضاء شده با کشور های غير مسلمانان می خواهد تا ب

اسالمی احترام داشته باشند . سياست شرعی وسيلۀ برای تحقق روابط 

بين المللی در حالت صلح و دبلوماسی و تبادل تجارت و همچنان برای 

نگ اسالم سياست های حربی تثبيت صلح جهانی است و در حالت ج

دارد . 
119

 

لی آن را بحث نمودند و در مذاهب اسالمی علم سياست و تطبيق عم

 در بين مسائل سياسی مذاهب اسالمی و امامان مذاهب بيطرف نبودند. 

مذاهب اسالمی ، مذهب حنفی در مسائل مربوط به سياست بيشتر 

توجه دارد. عالمه ابن عابدين که در تاريخ اسالمی بنام ابو حنيفۀ دوم 

را اين طور ياد می شود تعزير را مرادف سياست می داند و سياست 

تعريف می کند:  سياست عبارت از فعل و عملی است که حاکم جهت 

مصلحت مردم آنرا پيش می گيرد واضافه ميکند اين تعريف از سياست 

يک تعريف صادقانه است و در مسائل فقهی ابن عابدين سياست را 

 باالتر و مهمتر از تعزير می داند .

و اجراءات يا اعمال است  سياست در فرهنگ اسالمی عبارت از تدابير

که از طرف ولی امر مسلمين وبه عبارت ديگر از جانب زمامدار به هدف 

تحقق بخشيدن مصالح مردم و دفع ضرر اجراء و عملی ميشود. با 

استفاده از تعريفات فوق الذکر  فکر معاصر اسالمی سياست را اينطور 

 تعريف و تفسير ميکند:

احکام است که  شئون  دولت  و سياست عبارت از مجموع قواعد و 

ايجاد رابطه  بين سلطه و مردم را تنظيم ميکند . قواعد سياست و احکام 

                                                      
« لعالقات الدولية المستجدات الفقهية فی ا» دايرو يوسف الصديقی .   119

« القانون الدبلوماسی اإلسالمی » و احمد أبو الوفا محمد «   1433دارالنفائس ، 

 . 1992اهرة دارالنهضة العربية ، الق
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اسالمی شامل انتخاب زعيم و حقوق و وجايب  زعيم جهت تحقق 

بخشيدن مصالح مردم و از بين برداشتن آنچه به ضرر مردم است می 

توجيه روش باشد. کلمۀ سياست اصالح و حسن تدبير و قوۀ اداره و 

اجتماعی و فردی به سوی خير و توحيد ملت و مقاومت و مبارزه با فساد 

و ظلم و آوردن صلح و آرامش در جامعه و حفظ شرف و ناموس و سرمايه 

مردم است.  
120

 

 فکر معاصر اسالمی سیاست را به دو بخش تقسیم میکند 
ت بخش نظری : در اين بخش سياست علم مستقل و دارای أهميت و منزل

 و مقام عالی است .

 بخش عملی  : سياست وظيفۀ با شرف برای منافع و مصالح مردم  است  .

سياست عادالنه در هيچ مورد مخالف شريعت نيست و با شريعت توافق 

کلی دارد و سياست در فکر اسالمی عدل خداوند و رسول اهلل است . 
121

 

ست بدرجۀ عالمه شيخ محمد عبده معرفت و علم داشتن ملت را به سيا

و » واجب ميرساند و دليل او در واجب بودن فهم سياست  آيۀ مبارکه 

لتکن منکم أمة يدعون إلی الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن 

شما  و بايد از جملۀ  ( .  104آل عمران : « ) المنکر و أولئک هم الملحفون 

ت اسالمی { } مؤمنان { گروهی باشد که } مردم را{ به خير }اسالم وشريع

دعوت کنند و به معروف } هر آنچه از گفتار و کردار که در نظر شرع 

پسنديده باشد{ امر دهند و از منکر } ضد معروف { نهی نمايند و آنان 

خود رستگارند. عالمه محمد عبده در مورد علم سياست می گويد: مراد 

                                                      
https://ar.wikipedia.org/wiki/    -alويکيبيديا ، الموسوعة  ،  –سياسة  .   120
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https://www.facebook .com/DFP.portsaid  المحکم و » همچنان  ) ابن سيه

 . 8جلد  354ص   « القاهرة ، معهد المخطوطات العربية « المحيط األعظم فی اللغة 

 . 701، ص  « فتاوی معاصرة  جزء دوم » الدکتور يوسف القرضاوی  .   121
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عصر و و مقصد از  علم سياست ، علم داشتن به احواالت کشور های  هم 

معاهدات و حقوق  بين طرفين است  و همچنان علم داشتن به  روش 

استعمار ، امت اسالم که برای دعوت ميباشد در وظيفۀ دعوت موفق 

نمی باشدمگر اينکه معلومات و معرفت به سياست کشور ها داشته 

باشند ، و سياست باين روش و اسلوب در عصر صحابه بود. 
122
  

سالم نظريات و تعريفات محمد عبده را از عدۀ از متفکرين معاصر ا

سياست نقدشديد می نمايند و در بين اين گروه از علماء دکتور محمد 

عمارة است . دکتور محمد عمارة در نقد خود باين عقيده است که 

نظريات سياسی محمدعبده حکومت فرد را تقويت می کندو حاکم 

تاتور تبديل می مستبد اگر چه عادل هم باشد به زودی به شخص ديک

شود . اما شاگرد محمد عبده عالمه رشيد رضا از نظريات سياسی او 

دفاع می کند و دليل مخالفت محمد عبده را از سياست به اين عبارت 

توضيح و تفسيرميکند: محمدعبده سياست را تقبيح کرد به دليل اينکه 

دی سياستمداران در تمام بالد مسلمين مستبد بودند و سياست استبدا

.   حکمفرما بود و تأييد سياست حکام مستبد سبب فساد  امت  شد
123

 

عدۀ باين عقيده اندکه کلمۀ و اصطالح سياست درقرآن کريم و سنت 

نبوی نيآمده و اگر در اسالم سياست ميبود قرآن کريم و سنت نبوی از 

سکوت نمی و قرآن در تعريف و تفسير سياست ذکر آن اباء نمی ورزيدند 

يات قرآن کريم صحيح از آ غير ين يک عقيده و فکر و برداشتکرد .  ا

است اگر به آيات  قرآن کريم توجه شود مالحظه می شود کلمۀ عقيده و  

فضيلت  نيز در قرآن کريم ذکر نشده و باين معنی نيست که قرآن کريم در 

 مورد عقيده و فضائل اخالق سکوت نموده   .

                                                      
جلد اول ، ص  « م محمد عبده  األعمال الکاملة لإلما» دکتور  عمارة ، محمد .   122
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سکوت قرآن کريم  و عدم ذکر عالمه شيخ يوسف القرضاوی در مورد 

يعنی حاکم  و « الملک » اصطالح سياست می نويسد: قرآن کريم کلمۀ 

قائد و زعيم را ذکر ميکند و از زمامدار عادل و ظالم  ياد ميکند در آيۀ 

فقد آتينا آل إبراهيم الکتاب و الحکمة و »سورۀ النساء می خوانيم  54

آل ابراهيم کتاب }آسمانی { و حکمت  و البته ما به« . آتينا هم ملکا عظيما

سورۀ البقرة می  247و همچنان به آنان ملک عظيمی داده ايم  .   در آيۀ 

و ممن آتاهم اهلل الملک : طالوت ، الذی بعثه اهلل ملکا لبنی » خوانيم  

إسرائيل ، ليقاتلوا تحت لوائه ، و قال لهم نبيهم إن اهلل قد بعث لکم 

شان به آنها گفت : خداوند همانا طالوت را بشما  و پيغمبر«. طالوت ملکا

پادشاه مقررکرد ، گفتندچگونه ممکن است که وی سزاوار پادشاهی بر 

ما باشد در حاليکه ما به پادشاهی شايسته تر از او هستيم ، و مال 

فراوان هم به وی داده نشده است ، پيغمبر گفت : خداوند او را بر شما بر 

وانائی جسمی به وی افزونی بخشيده است ، و گزيده و در دانش و ت

، اهد ميدهيد و خداوند گشايش دهندهخداوند ملک خود را به هر که خو

دانا است  . آيات متعدد در قرآن کريم است که مردم را به قيام عليه ظلم و 

استبداد و خصوصا حاکم ظالم و مستبدامر ميکند. ذکر پادشاه و مبارزه 

بيق عدالت اجتماعی و حمايت مساکين و شرف عليه حاکم مستبد و تط

و عزت مردم همه ازجمله مسائل است که ارتباط مستقيم به سياست 

دارد و در قرآن کريم در همه اين موارد آيات صريح است ، پس نميتوان 

گفت که قرآن کريم در موضوع سياست  سکوت کرده  است . 
124

 

ين معنی ذکر شده ، از در کتب احاديث  در مورد سياست احاديث زياد با

سياست های رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم .  مشکل بزرگ در فقه 

سياسی نزد عدۀ از محققين جوان در عدم فهم صحيح از سنت و سيرت 

در استنباط احکام سياسی است. گروه از مسلمانان خصوصا محققين 
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جوان که در مسائل سياسی اسالم بحث و تحقيق ميکنند عموما سيرت 

را بجای سنت در فقه سياسی قرار ميدهند. اين روش  مشکالت بزرگ را 

در ساحۀ سياسی اسالم معاصر بجا آورده است . سنت مرجع دوم در فقه 

سياسی است نه سيرت و در سيرت اموری داخل شده که اصل و سند 

قوی ندارد و آن توجه ودقت که علماء در علم سنت دارند  در علم  سيرت 

يد است محققين جوان و عزيز کشور ما در فقه سياسی فرق ندارند و ام

بين سنت و سيرت را بدانند و در مسائل سياسی به سنت صحيح 

استنباط و از استفاده سيرت در مسائل سياسی دوری نمايند. 
125

 

در فقه سياسی اسالم رئيس دولت دارای منصب دينی و سياسی است و 

ی جدائی نيست . علماء از در سياست اسالمی بين سلطۀ دينی و سياس

قديم الزمان تا امروز باين عقيده اندکه رئيس دولت وکيل و نائب رسول 

اکرم صلی اهلل عليه و سلم در حفاظت دين و سياست دنيا است .  سنت 

سياست را با عقيده و اخالق يکجا می کند . عقيده و اخالق دو عنصر 

دی سياست اسالمی مهم در سياست اسالمی است  و همين دو مبدأ مبا

را از سياست غرب جدا ميسازد . 
126

 

عدۀ از علماء ساحۀ بزرگتر را برای علم سياست اختصاص داده اند و 

عدۀ ساحۀ کوچک تر را و عدۀ هم سياست را ضمن موضوعات ديگر 

بحث کرده اند. از جمله علماء که موضوعات سياسی را بحث دقيق نموده 

استفاده ميشود عبارتند اند از ابی  اند و در اين بحث از نظريات شان

، ابی يعلی الفراء  در «  األحکام السلطانية» الحسن الماوردی در کتاب 

، الجوينی در « الغياثی » يا «  غياث األمم فی التياث الظلم » کتاب 

ابن .«الطرق الحکمية  »و ابن تيميه در کتاب « السياسة الشرعية » کتاب 

عدۀ از علماء « . حکمية فی السياسة الشرعيةالطرق ال» القيم درکتاب 

                                                      
فصل تفاوت بين «   مهيدی درسنت و حديث نبوی مطالعۀ ت» فضل غنی مجددی    .   125
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«  الخراج »ورت مستقل بحث می کنند مانند : سياست اقتصادی را بص

از يحيی بن آدم و األموال از ابی عبيد «  الخراج » از ابی يوسف و کتاب 

 از ابن زنجويه و ديگران .«  األموال » القاسم بن سالم و کتاب 

سکوت نمی کند  و متصوفين بزرگ تصوف اسالمی در مسائل سياسی 

سياست اسالمی را تعريف دقيق کرده اند و عدۀ از متصوفين  مانند 

امام احمد سرهندی کابلی عليه استبداد سياسی اعالن جهاد داد .  

حجت االسالم و المسلمين ابوحامدغزالی در کتب خود إحياء علوم 

و سياست و رابطه الدين و علم الکالم  و کتاب العلم  در موضوعات فقه 

بين فقيه و سياسی  بحث های جالب  دارد . در إحياء می خوانيم: فقيه 

عالم به قانون سياست  ميباشد ، فقيه معلم  سلطان و رهنماء سياست 

خلق جهت استقامت امور دنيا است . 
127

 

دانشمندان فکر معاصر اسالمی خالفت و زعامت را ارتباط مستقيم به 

فت را اينطور تعريف می کنند : خالفت نيابت از سياست می دهند و خال

صاحب شرع يعنی رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم درحراست دين 

وسياست دنيا . متفکرين اسالمی سياست اسالمی را رکن مهم از ارکان 

اسالم می دانند و دين و دنيا را ارتباط مستقيم به سياست ميدهند و 

را خالف شريعت اسالمی می دين بدون سياست و سياست بدون دين 

دانند. 
128

 

عالمه شيخ  2015ماچ  31تاريخ  القطرية به الشرق در مصاحبۀ با جريده

در ارتباط سياست با اسالم  و اسالم با سياست می يوسف القرضاوی 

 گويد: دين سياست و سياست دين ما است  .

متفکرين معاصر اسالمی بحث های مفيد و با ارزش را در ساحۀ سياسی 

انجام دادند و کتابخانۀ اسالمی را غنی تر ساختند و از جملۀ کتب جديد 
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در سياست اسالمی ميتوان کتب ذيل را نام برد .  ازمة الحرية السياسية 

فی الوطن العربی ،  حرية الرأی فی الميدان السياسی فی االسالم ، 

الحرية السياسية فی اإلسالم  ، الحرية الفکرية و السياسية فی ظل 

الحکم اإلسالمی ، الحرية و الفکر السياسی المصری ، الحقوق و 

الحريات السياسية فی الشريعة اإلسالمية ، النظم السياسية و 

الحريات العامة و النظريات السياسية اإلسالمية و غيره کتب که در 

 نهايت اين بحث معرفی می شوند .

سياست  استبداد داخلی و اشغال خارجی سبب شدکه عامۀ مردم از

دوری نمايند  و سياست را غدر و غل و غش بدانند . کراهيت مردم تا 

اندازۀ در مقابل کلمه  و اصطالح سياست رسيد تا اينکه عالمه بزرگ 

شيخ محمد عبده گفت :  أعوذ باهلل من السياسة ، و من ساس .   به خداوند 

الم پناه ميبرم از سياست و سياستمداران  . مخالفين فکر سياسی اس

کلمات شيخ محمد عبده را بدون اينکه اسباب و عوامل سياسی عصر 

محمدعبده را مطالعه و بررسی نمايند از نظريات او ضد فکر سياسی 

معاصر اسالم استفاده نمودند.  سلطۀ سياسی و زمامداران مستبد 

اسالم را وسيلۀ استبداد سياسی خود ساختندو از نام اسالم برای بقاء 

تفاده کردند و به عبارت ديگر سياست اسالمی را در زعامت خود اس

خدمت اغراض و سلطۀ استبدادی خود قرار دادند . علماء سلطه يعنی 

علمای که در خدمت زمامداران مستبد قرار دارند در فتوا های 

خودمخالفين سلطه سياسی  و زمامداران مستبد را مرتد و خارج از 

ز متابعت استبداد اسالم را وسيله اسالم می دانند و برای اجبار مردم ا

می سازند و فتوا را در خدمت سياست  و سياستمداران قرار می دهند.  

بطور مثال يکبار فتوا داندکه جنگ با اسرائيل جهاد اسالمی است و 

بار ديگر فتوا دادند که صلح با اسرائيل سياست اسالمی است . يکبار 

هديۀ خداوندمعرفی  جنبش ديموکراسی جوان مصر و بهار عرب را

کردند و بعداً از انقالب خونين عسکری و قيام ديکتاتوری جديد در 

مصر حمايت کردند ونهضت ديموکراسی بهار عرب  را خالف اسالم  و 
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آنانکه دعوت به آزادی می نمايند ايشانرا به نام تروريست و خوارج 

ی شناختند و قتل شانرا واجب اسالمی دانستند. مفتی مصر شيخ عل

جمعه در آخرين فتوا خود از مصری ها خواست تا زنان خود را اگر 

اعضای اخوان المسلمين باشند طالق کنند به دليل اينکه دختران اخوان 

المسلمين مشرک هستند و زن مشرکه نکاح اش با مرد مسلمان جواز 

ندارد و همچنان فتوا داد که کشتن مخالفين حکومت انقالب عسکری 

رد به دليل اينکه مخالفين سياسی نظام مارشال سيسی در مصر جواز دا

از جملۀ خوارج اند و خوارج بايدکشته شوند و همچنان فتوا داد که 

مارشال سيسی و جنرال ابراهيم وزير داخله انقالب از جمله ای رسل 

اندکه خداوند برای نجات مردم مصر فرستاد مثليکه قبال خداوند 

ات مردم مصر از ظلم فرعون فرستاده حضرت موسی و هارون را برای نج

 بود .

در افغانستان يک گروه از علما حکومت تحت حمايت خارجی را کفر و 

جهاد عليه آن را باالی تمام مردم فرض ميدانند و مخالفين امريکا را 

مجاهدين می دانندو گروه ديگر امريکا را دوست و حمايت کننده ای 

يت قوای ناتو را در خاک اسالم دولت اسالمی در افغانستان  و موجود

يکی از ضروريات دين معرفی ميکنند .  در عصر امام محمد عبده همين 

حالت در جهان اسالم  حاکميت داشت  و سياست اسالمی در خدمت 

استعمار و استبداد سياسی بود .  امام  محمدعبده سياست زمان خود 

و مسائل  سياسی را محکوم  و عليه آن فتوا داد نه اينکه با سياست  

مخالفت داشت . محمد عبده از جمله علمای معاصر اسالمی است که 

 . المی می داندسياست را برای ادارۀ شئون دولت از واجبات اس

عالمه محمد عبده روش جديد سياسی را به مسلمانان  معرفی کرد و در 

روش سياسی جديد آزادی های فکری و عقلی و سياسی  را ستون فقرات 

ت اسالمی دانست و سياست بدون آزادی و آزادی بدون سياست سياس

« جبر و اختيار»را استبداد خطاب کرد . محمد عبده در علم سياست بين  

جمع کرد و سياست را با شورا ارتباط داد . از نظر «  قضاء و قدر»و بين 
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و رابطۀ آن با سياست عامل مهم و اساس اول «  جبر»محمد عبده  عقيده 

ئی مسلمانان است و زمامداران فاسد از عقيده جبر و قضاء و عقب گرا

قدر در مسائل سياسی استفاده سوء کردندو ملت را غالم و اسير 

سياست جبروت خود ساختند و ملت در نتيجۀ فقر علمی و عدم دانش 

اسالمی به استبداد سياسی راضی  و استبداد سياسی را جبر و قضاء 

 ضی شد .وقدر الهی دانست و به آن را

محمد عبده سياست را بعد اخالقی داد وسياست اسالمی را سياست 

اخالق معرفی کرد و در بحث خود از سياست باين نتيجه  رسيدکه 

اصالح سياست  از اصالح اخالق شروع می شود و اصالح اخالق جامعه 

مقدمۀ برای  اصالح سياست است  . محمد عبده سياست اسالمی را 

ميداند و عقيده برين دارد که سلطۀ سياسی در کامال سياست مدنی 

نظام سياسی اسالم مدنی مطلق است و اضافه می کند که سلطۀ دينی  

در سياست اسالمی جا ندارد و يک اصطالح وارد شده  و خارج از 

فرهنگ اسالمی است که داخل  فرهنگ سياسی اسالم شده است  .
129

      

زاء از دين اسالم ميداند و فکر معاصر اسالمی سياست را جزء ال يتج

متفکرين معاصر خط اسالمی باين عقيده اند که مسلمان در تمام 

حاالت حتی در وقت نماز و حج سياسی است  و سياست اسالمی برای 

 ،الم يعنی حفظ حيات ، عقيده ، عقلحفظ اهداف پنج گانۀ  اس

ممتلکات و خانواده است  و اهداف پنج گانه ستون فقرات سياست 

 می را می سازد . اسال

مخالفين سياست در اسالم کوشش دارند تا سياست را کامال از اسالم 

جدا سازند اين گروه عقيده برين دارند که اسالم دين مقدس و پاک است 

و اگر سياست را داخل اسالم سازيم اسالم مقدس را ناپاک و آلوده می 

                                                      
،  166مجلة المستقبل العربی ، عدد «  اإلسالم و الديمقراطية » ، فهمی  هويدی  .   129
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سالم نيز بهمين نمائيم  متأسفانه بعضی از نويسندگان معاصر در جهان ا

عقيده اند و کوشش دارند تا اسالم را از سياست جدا سازند. مشکل اين 

گروه در عدم فهم صحيح از اسالم و سياست اسالمی و علم سياست 

است . در فرهنگ سياسی اسالم  سياست  هنر زشت و عقيده فاسد 

 نيست  که يکجا شدن  آن با اسالم ، اسالم را نا پاک سازد .

يده الهوتی و تنها شعائر تعبدی نيست و تنها رابط بين خالق اسالم عق

و مخلوقات را تنظيم نميکند بلکه رابطه بين خالق و مخلوق و بين مردم 

و سلطۀ سياسی را تنظيم می کند. اسالم موقف صريح و واضح از 

 سياست و  قواعد و احکام ثابت در مسائل سياسی دارد .

ميکند و اجازه نميدهد که مسلمان  اسالم مسلمانان را تربيت سياسی

در مسائل سياسی بيطرف باشد . اسالم می خواهد تا مسلمان در مسائل 

سياسی موقف ايجابی و مثبت داشته باشد . فرضيت امر بالمعروف و 

نهی از منکر و نصيحت زمامداران ، مقاومت فساد داخلی و اشغال 

انان بايد خارجی درفکر معاصر اسالمی عمل سياسی است و مسلم

موقف ثابت سياسی و مبارزه مسالمت آميز عليه استبداد سياسی و 

اشغال خارجی داشته و در مسائل سياسی بيطرف و بيننده نباشند. 

افضل الجهاد کلمة حق » رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم می فرمايند: 

بهترين جهاد گفتار حق در مقابل سلطان ظالم است . « عند سلطان جائر 

ان ظالم  و مستبدفساد داخلی را سبب می شود  و فساد داخلی سلط

اسباب مداخلۀ خارجی را آماده می سازد. مقاومت سلطان ظالم و مستبد 

از نظر فرهنگ سياسی معاصر اسالمی تشکيل و ايجاد جبهۀ مخالف 

عليه نظام است . فکر معاصر اسالمی مخالفت و مقاومت انفرادی و 

م و استبداد سياسی در عصر حاضر قبول ندارد فردی را عليه سلطان ظال

و برای اصالح دولت و زمامداران  فاسد واستبداد سياسی فکر سياسی 

معاصر اسالم  دعوت به تشکيل حزب يا احزاب سياسی  می نمايد به 

دليل اينکه  عصر حاضر عصر تشکل جمعيت ها و احزاب  و انجمن ها 

يافته است  .  انسان اگر در است و عصر فردی و حرکت انفرادی خاتمه 
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مبارزه با فساد و عليه حاکم مفسد و ظالم کشته ميشود به باال ترين درجۀ 

شهادت نائل می شود. هجرت ازکشوريکه در آن استبداد سياسی 

 حکمفرما باشدنوعی از انواع مقاومت سياسی به حساب می آيد  .

نتخابات ، در فکر سياسی اسالم بازی به کرامت انسان ، تقلب در ا

سرقت سرمايه های ملی و اشخاص  همه در جملۀ منکرات است  و اسالم 

 78لمائده آيت . در سورۀ ا منکرات می کند  مقاومتمسلمانان را امر به 

لعن الذين کفروا من بنی إسرائيل علی لسان داود و  »می خوانيم  79و 

ناهون عن عيسی ابن مريم ذلک بما عصوا و کانوا يعتدون * کانوا ال يت

آنانکه از بنی اسرائيل کافر شدند «   المنکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون 

بر زبان داود و عيسی پسرمريم لعنت شده اند، اين بخاطر آن بود که 

مرتکب گناه گرديدند و } از حدود حق { تجاوز می نمودند * آنها از 

را از آن } اعمال زشت که انجام داده بودند دست بر نداشته و همديگر 

اعمال بد{نهی نمی کردند ، چه کار بدی که انجام ميدادند . قرآن کريم 

يکی از اسباب هالکت قوم يهود را خاموشی  و عدم  مقاومت از اعمال 

زشت زمامداران شان ميداند به معنی ديگر قوم يهود در مقابل فساد و 

 استبداد سياسی  و استثمار اقتصادی سکوت کردند.  

تور يوسف القرضاوی باالترين و خطرناکترين منکر را منکر عالمه دک

سياسی ميداند به دليل اينکه منکر سياسی دروازۀ تمام منکرات را باز 

ميکند القرضاوی می گويد مسلمان به طبيعت ايمانداری نبايد در 

مقابل منکرات چه منکر سياسی ، اقتصادی  ، اجتماعی و فرهنگی 

منکرات  قيام نمايد .  باشد سکوت کند وبايد عليه
130

 

 فکر معاصر اسالمی و دیموکراسی  
ديموکراسی رکن از ارکان فرهنگ سياسی است . فرهنگ و ثقافت هر 

جامعه اساسات ديموکراسی آنرا ميسازد لذا مفهوم علمی و تطبيق 
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عملی ديموکراسی از يک جامعه تا جامعۀ ديگر نظر به ارزشهای معنوی 

کند بنابرين نا ممکن است معانی و مفاهيم و اخالقی ودينی تفاوت مي

سياسی ديموکراسی را از يک جامعه کاپی و در جامعۀ ديگر بدون 

تعديل و مطابقت دادن به شرايط خاص جامعه تطبيق کرد . ديموکراسی 

در رابطه بين فرد و سلطه خالصه نميشود بلکه شامل تمام امور زندگی 

نظام سياسی ، رابطه بين مردم و و آزادی  ها به انواع مختلف آن ، شکل 

، زاب  در ساختار دولت ، حزب مخالفدولت ، تشکيل احزاب و نقش اح

   غيره را شامل می شود.  اتحاديه ها و انجمن ها و

فرهنگ سياسی و تکامل سياسی مشترکا يکديگر خود را تکميل می 

نمايد . فرهنگ سياسی زير بنای هويت ملی  است و هويت ملت بيانگر 

کر سياسی و نمونۀ  از همبستگی و دوام  سيستم سياسی آن ميباشد . ف

ثبات و عدم ثبات سيستم سياسی يک ملت را در فرهنگ سياسی آن 

ملت بايد تحقيق و جستجو و بررسی کرد .  همانطورکه فرهنگ عالی و 

قوی  در ساختار و حفظ و تطبيق نظام سياسی و تطبيق عادالنه 

ساسی را دارد بهمان اندازه فرهنگ ضعيف ديموکراسی نقش فعال و ا

سياسی در ساختار تکامل سياسی نقش منفی رادارد. دانشمندان و 

متخصصين درامور سياسی و فلسفۀ ديموکراسی باين عقيده اندکه با 

وجود نا معين مفهوم فرهنگ سياسی ، کلچر سياسی  ، بايست فرهنگ 

ان دقيقا تحقيق و سياسی را برای تطبيق ديموکراسی در کشور های جو

مد نظر گرفت . 
131

 

در اسالم دين خارج از دائره ای فرهنگ و ثقافت و سياست مطالعه نمی 

شود بدليل اينکه دين فرهنگ و ثقافت روش سياسی جامعۀ اسالمی را 

ميسازد .  نقش دين در جامعه اسالمی باندازۀ قوی ومؤثر است تا درجۀ 

                                                      
نگاهی به ديموکراسی در فرهنگ سياسی اسالم و » ی دکتور خليل اهلل قدير  .   131
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جامعه اسالمی را فرهنگ که علمای جامعه شناسی و سياسی  فرهنگ 

 دينی می دانند . 

نطوريکه فرهنگ و ثقافت  و دين هر ملت با هم  تفاوت دارد سيستم هما

های ديموکراسی و آزادی های سياسی و روش فکری و سيستم 

اقتصادی هر جامعه نيز متفاوت ميباشد و ممکن نيست نظام سياسی و 

ساختن  در جامعۀ ديموکراسی جامعۀ غرب را بدون تعديل و اسالمی 

اسالمی تطبيق کرد و همچنان  ممکن نيست سيستم سياسی و قانون 

عه غير اسالمی در غرب اسالم را بدون تعديل و غربی ساختن در جام

. نظام سياسی و اقتصادی اسالم برای جامعۀ اسالمی و تطبيق نمود

 نظام اقتصادی و سياسی غرب برای  جامعۀ غرب ساخته شده است  . 

های ديموکراسی وتطبيق غير واقعی از ديموکراسی در کشور  تجربه

های اسالمی توسط نظامهای غير ملی و استبدادی  و مداخالت غرب 

نظر و رأی اکثريت مسلمانان را نسبت به ديموکراسی تغيير داده است  و 

اکثريت نهضت های اسالمی و مسلمانان عموما در شرايط موجوده از 

مايت نمی کنند و ديموکراسی را وسيله فلسفۀ ديموکراسی غرب ح

بدست سياستمداران غرب جهت اشغال کشور های اسالمی می دانند. 

واقعيت اين استکه کشورهای که از ديموکراسی حمايت می کنند و 

جهانيان را برای تطبيق ديموکراسی مجبور می سازند با اسالم و 

ملت های ضعيف مسلمانان  زير نام آزادی و ديموکراسی دشمنی دارندو 

و ناتوان را مجبور به اطاعت و تسليم شدن بخود می نمايند و زير نام 

ديموکراسی مبادئ اخالق و عقيده و دين  و ارزشهای اجتماعی و 

فرهنگی جامعه  اسالمی را احترام نمی کنند .  
132

 

فکر معاصر اسالمی ديموکراسی را بصفت يک فلسفۀ سياسی می 

شمندان فکر اسالمی معاصر باين عقيده شناسد نه بصفت دين  . دان

اندکه نبايد يموکراسی را به مقام دين ارتقا داد . ديموکراسی نتيجۀ 
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تجربه های انسانی در جامعه است که در آن نقاط مثبت و مفيد و نقاظ 

ضعف و قوت وجود دارد در حاليکه دين از جانب خداوند است و برای 

بديل اساسات و مبادئ دين حق هدايت بشر ميباشد و بشر در تغير و ت

تصرف  را ندارد  . عدۀ از نويسندگان غرب و عشاق فلسفۀ ديموکراسی 

کوشش دارند تا ديموکراسی را لباس دين داده و مردم  را دعوت به 

وزير خارجۀ فرانسه در « هيبير فيدرين » اعتقاد آن  نمايند. آقای 

يندگان از صدکشور کنفرانس بين المللی درشهر فرسوفيا که در آن نما

حضور داشت در مورد ديموکراسی گفت: غرب ديموکراسی را دين 

جديد معرفی ميکندو از مردم ميخواهد تا به دين جديد ايمان آورند. در 

عدم قبول ديموکراسی به حيث دين جديد عدۀ از دانشمندان غرب نيز با 

وزير « يت مدلين أوبرا» متفکرين فکر اسالمی هم عقيده ميباشند .  خانم 

خارجۀ اسبق امريکا درکنفرانس فرانسه با نظريات وزيرخارجۀ فرانسه 

به مخالفت برخاست و گفت ديموکراسی دين نيست، بلکه ديموکراسی 

.ايمان و قناعت است  
133

 

متفکرين مسلمان تجربه های اروپا را برای رسيدن به ديموکراسی 

ب  را بعد از بنظرتقدير و احترام می بينند و روش ديموکراسی غر

تعديالت و مطابقت دادن با روش اسالمی وسيلۀ فعال برای مبارزه عليه 

حکم فردی و ديکتاتوری و تسلط سياسی در کشور های اسالمی  

 ميدانند  . 

دکتور يوسف القرضاوی ديموکراسی را به اين عبارت معرفی ميکند : 

د و هيچ جوهر ديموکراسی يعنی مردم زعيم و حاکم را انتخاب می کنن

کس بدون رضايت مردم  خود را بصفت حاکم تعيين کرده نميتواند ، 

ملت حق محاسبه و عزل حاکم را اگر خطأ و انحراف نمايد ميداشته 

باشند و سلطۀ سياسی ،  سياست اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را 
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بدون اراده و رأی ملت ساخته  نمی تواند . اين است جوهر و حقيقت 

ديموکراسی به تعدد احزاب حق اکثريت به حکومت و حق  ديموکراسی .

اقليت به معارضه و آزادی بيان و استقالل قضاء احترام دارد .اگر 

ديموکراسی را بررسی و مطالعه نمائيم باين نتيجه ميرسيم که 

ديموکراسی با اصل اسالم در تضاد نيست . اسالم اجازه نمی دهدکه 

نمايد ، اگر شخص بدون رضايت مردم انسان  بدون رضايت مردم  امامت 

حق امامت را ندارد پس چطور ميتواند بدون رضايت مردم حق زعامت 

سياسی را داشته باشد .  
134

 

قرآن کريم کسيکه بدون ارادۀ مردم حکومت کند مثل نمرود و فرعون و 

سياستمداری که به سرنوشت مردم بازی کند مثل هامان و سرمايه داری 

را غصب  نمايد مثل قارون را شديداً تقبيح می که حاصل عرق ملت 

نمايد. قرآن کريم  أهل ايمان را متوجه خطر استثمار اقتصادی و سياست 

غير عادالنه و حاکم طاغی ميسازد و آيات صريح مسلمانان  را برای  

 مبارزه عليه استبداد سياسی امر می کند .

الم  درمصاحبۀ دکتور علی القره داغی سکرتر جنرال جمعيت علمای اس

در مورد ديموکراسی   2015مارچ  29خود با تلويزيون مکملين به تاريخ 

می گويد: مسلمانان در عصر استبداد و ديکتاتوری و طغيان زندگی 

دارند.  در سايه ديکتاتوری و استبداد سياسی مسلمانان فهم و ادراک 

شان از ديموکراسی بيشتر شده است و جامعۀ اسالمی به سوی 

وکراسی در حرکت است و در شرايط معاصرحکم اسالمی معتدل ديم

بهترين بديل حکم استبدادی در جهان اسالم است . ديموکراسی و 

قوانين مدنی غرب برای مصلحت مردم ساخته شده است  و اسالم هر 

قانون و نظام سياسی که برای مصلحت مردم باشد آنرا اسالمی می داند 

ب مصلحت و دفع مضرت آمده و بدليل اينکه اسالم برای  جل

                                                      
 . 707 – 706جزء دوم ، صفحات  « فتاوی معاصرة » دکتور يوسف القرضاوی .   134



کر معاصر اسالمی روش
 
 170                                                                               ف

ديموکراسی امروز به مصلحت مردم است  و تطبيق آن در جامعۀ اسالمی 

 منافی سياست اسالم نيست  .

فکر و فلسفۀ ديموکراسی حاصل تجربه و اجتهادات بشر است و 

نميتوان تجربه و فکر و اجتهادات انسان را خالف شريعت تفسير کرد . 

قد و مخالفت است که با اصل شريعت فکر و اجتهاد زمانی قابل ن

مخالف واقع شود در حاليکه مبادئ ديموکراسی مثل شورا ، تقديم 

نصيحت ، امر به معروف و نهی از منکر ، تطبيق عدالت اجتماعی  و 

مبارزه با ظلم و تحقق  مصالح و منافع  و دفع ضرر که از اساسات اوليه 

ديموکراسی خصوصا  نظام سياسی اسالم است با نظام سياسی و اصل

با ديموکراسی سياسی غرب مخالف نيست . بين ديموکراسی غرب و 

نظام سياسی اسالم  در بسا موارد وجه مشترک وجود دارد و ميتوان از 

مبدأ مشترک بين نظام  سياسی  غرب  و اسالم  استفاده کرد . وجه 

 مشترک بين نظام سياسی اسالم و ديموکراسی غرب عبارت است از :

(  قاعده ای شورا اصول اوليه نظام اسالمی و اصل نظام ديموکراسی  1

را می سازد. شورا نقطۀ توافق و نزديکی بين نظام ديموکراسی غرب و 

نظام سياسی اسالم است و ممکن است از همين  نقطۀ کار مشترک را 

 آغاز کرد . 

ا ( انتخاب رئيس دولت و قوانين برای ادارۀ شئون دولت و مبارزه ب 2 

استبداد و عدم  اعتراف به  نظامهای که از طريق انقالبات عسکری و 

تقلب درانتخابات و اشغال خارجی  روی کار آيد اساس نظام سياسی 

اسالم را ميسازد و در همين مبادی نظام ديموکراسی غرب نيز با نظام 

 سياسی اسالم توافق  دارد  .

در اعتراض . اين قاعده (  حق اکثريت به حکومت  و احترام حق اقليت  3

متابعت «  اتباع الجماعة و السواد األعظم » در فرهنگ اسالمی بنام 
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جماعت و يا اکثريت  ياد ميشود . اين قاعده در ديموکراسی غرب نيز 

وجود دارد . 
135

 

. ی و مؤسسات ديموکراسی مخالف نبودحسن البناء  با اصل ديموکراس

يگويد: ديموکراسی بدون البناء  در تعريف ديموکراسی اسالمی م

ضمانت آزادی خصوصا آزادی رأی و اشتراک ملت در تشکيل حکومت 

معنی و مفهوم ندارد . وجود دو حزب در امريکا و بريتانيا و اشتراک در 

انتخابات و اختالف نظر در عمل سياسی و مصالح ملی و همچنان حزب 

واحد در وحدت ملی قابل قبول و احترام  است . 
136

 

ناء اشتراک مستقيم مردم را در ساختار و ادارۀ دولت از حسن الب

اساسات نظام سياسی اسالم ميداند و به نظام سياسی و ديموکراسی 

امريکا و بريتانيا خوشبين است  . نظريه البناء  در مورد ديموکراسی 

از يک قرن باينطرف می  غرب روش فکر معاصر اسالم سياسی را

.سازد
137

   

می استفاده از تجربه های ديموکراسی غرب را متفکرين معاصر اسال

برای ساختار نظام سياسی و بناء دولت و مؤسسات از ضرورت های 

عصر می دانند اما به شرطيکه در نظام اساسی دولت  ثابت باشدکه دين 

دولت اسالم و شريعت مصدر تمام قوانين است و هر قانون که مخالف با 

ظام سياسی اسالم رأی اکثريت قطعيات شرع باشد باطل است .  در ن

قابل اعتبار و احترام است .  دليل قبول رأی اکثريت نزدعلما حديث 

ابوبکر »اگر شما دو نفر«  لو اجتمعتما علی مشورة ما خالفتکما »مبارک 

                                                      
و همچنان « من فقه الدولة فی اإلسالم » دکتور يوسف القرضاوی  .   135

تتوافق مع جوهر الشوری » ديده شود :  دکتور يوسف القرضاوی 
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در يک امر مشوره داديد يعنی رأی تان در يک امر متفق «  و عمر

می گويندکه رأی در  باشدبآن مخالفت نمی کنم . علمای سياست اسالمی

مسائل اجتهادی است نه در امور تشريع  به دليل اينکه امر خداوند 

نسبت به  رأی مردم  در مسائل شرعی أهميت بيشتر دارد و  بغير از امور 

شرعی خصوصا آنچه به مسائل روز و حکومتداری ارتباط دارد رأی 

اکثريت نسبت به رأی اقليت  أهميت بيشتر دارد.  
138 

يوسف القرضاوی در مورد اکثريت اضافه ميکنداکثريت بايد در دکتور 

% آراء در خطا و يک رأی  99حق و صواب باشد نه در خطا و اشتباه و اگر 

در حق و صواب باشد همان يک رأی اکثريت است . القرضاوی اضافه 

دی و ديموکراسی بهتر به مردم ساحۀ آزاميکند دعوت اسالمی در 

.  ميرسد
139

 

شمندان معاصر باين عقيده اندکه اصطالح ديموکراسی عدۀ از دان

معادل نظام سياسی اسالم نيست ونبايد مسلمانان از اصطالح 

ديموکراسی در تعريف نظام سياسی اسالم استفاده نمايند. درعصر 

حاضر علمای جليل القدراصطالح ديموکراسی را بدون ترس و خوف 

ح جديدکه داخل فرهنگ مورد استفاده قرار می دهند. هر کلمه و اصطال

. نمی شودزبان شود جزء همان زبان شناخته می شود و لغت خارجی گفته 

استفاده از اصطالحات سياسی غرب درفرهنگ اسالمی مانع در آن 

باس آن  وسيله برای معرفت نيست . استعمال اصطالحات سياسی و اقت

است . 
140

ز بدعت عدۀ از مسلمانان باين عقيده اندکه در اسالم پيروی ا

ممنوع است و نبايد مسلمانان از بدعت پيروی نمايند و اين گروه از 

مردم که در بين شان دانشمندان نيز شامل است باين فکر و نظر اندکه 

                                                      
 .227/  4روايت کرده امام احمد از عبدالرحمن بن غنم األشعری )  .    138

 . 720جزء دوم ، ص   « فتاوی معاصرة » ی دکتور يوسف القرضاو.   139
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ديموکراسی بدعت است زيرا در عصر رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و 

عصر صحابه نبود . عدۀ کثير از مسلمانان در فهم بدعت مشکالت زياد 

دارند و معنی و اصل بدعت را خوب درک نکرده اند . بدعت که در اسالم 

از آن منع است شده بدعت در اساسات دين است يعنی اضافت در اصل 

دين است . سياست و حکومتداری و نظام سياسی ارتباط به مردم و 

روش زندگی هر عصر دارد و نظام سياسی که ديموکراسی رکن بزرگ آن 

احۀ و دائره بدعت بحث نميشود بلکه در ساحۀ ضرورت را می سازد در س

های جامعه در روشنی تغييرات محيط  وز مان بحث می شود لذا 

اصطالح ديموکراسی يک اصطالح سياسی معاصر است و در جملۀ 

 بدعت های که اسالم آنرا منع نموده  نمی آيد .

و امام محمدالغزالی در مورد ديموکراسی اسالمی می گويد: مدنيت 

حقائق اسالم مشوش شده است . زمانيکه ديموکراسی غرب را مشاهده 

می کنم و می بينم که مردم با تمام  آزادی  با يکديگر مناقشه   و از حق 

جانبداری می کنند به حال مسلمانان حسد می خورم و اميد دارم روزی 

برسدکه مسلمانان نيز بتوانند با آزادی کامل  در مسائل که اختالف در 

آن است مناقشه  و از حق جانبداری نمايند . من شاهد مناقشه در پارلمان 

بريتانيا بودم در اين مجلس صدراعظم بريتانيا کوشش داشت تا عقوبت 

اعدام در قانون از طرف اعضای پارلمان پذيرفته شود ، اما اعضای 

پارلمان به عدم قبول عقوبت اعدام در قانون رأی دادند و صدراعظم و 

شکست خورد. با خود گفتم اين است فرق بين فکر شورا در بين  حزبش

ما مسلمانان و بين آنها.  ما فکر داريم که اجتهاد با نص نيست و شورا با 

 اش معنی ندارد ، اين دسته از مسلمانان سوء ظنکالم خداوند و رسول 

الغزالی  به اسالم دارند و اسالم را صحيح نفهميده اند . يعنی بد گمانی

ر نهايت بحث از ديموکراسی و اقتباس وسائل معاصر برای تحقيق د

استفاده از نظام و سيستم نظام ديموکراسی اسالم نظر دارد که 

بين اهداف و  مسلمانان  بايد بقدر ضرورت باشد وغرب ديموکراسی 

 يموکراسی غربرا بهتر درک نمايند. مشکل د آن   وسائل رسيدن به
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منکرات را مباح ميسازد و از حدود  بدرين است که ديموکراسی غر

خداوند تجاوز ميکند.   
141

 

مرجعيت در ديموکراسی غرب انسان است زيرا ديموکراسی غرب 

حاصل و نتيجۀ فکرانسان است . فلسفۀ ديموکراسی غرب ميراث روم و 

يونان است .  ميراث نظام سياسی يونان و روم را فالسفه و متفکرين 

فريدريک سيلز و ژان ژاک روسو و منتسکيه به اروپا مانند جان آدمز و 

صيغه جديد و با تعديالت به جامعۀ اروپا بنام ديموکراسی معرفی 

کردند. اما مرجعيت سياسی در نظام سياسی اسالم الهی و ربانی و 

تطبيق آن انسانی است باين معنی که خداوند آزادی  را به انسان اهداء 

ديل آن را ندارد . اسالم برای تطبيق کرده است و هيچ مرجع حق سلب  و تع

ديموکراسی تأسيس مؤسسات را الزم ميداند و مسلمانان آزادی مطلق 

برای تشکيل مؤسسات را مطابق  به شرايط محيط و زمان جهت تطبيق 

ديموکراسی دارند . 
142

 

اولين تجربۀ ديموکراسی سياسی اسالمی بود. با  م 2011بهارعرب 

ستبداد سياسی و سياست توسعه طلبی غرب  اينکه اين تجربه جديدبا ا

و حمايت اسرائيل از رسيدن به قدرت مؤقتاً باز ماند اما باب مناقشه را 

در مورد ديموکراسی وحريت بين علماء و دانشمندان اسالمی از طبقۀ 

 معتدل ، افراطی ، اسالم سياسی و سلفی  باز کرد . 

نظامی و حمايت  تجربه اسالم سياسی مصر در نتيجۀ انقالب خونين

اسرائيل و امريکا به بند بست مواجه شد و رهبران نهضت ديموکراسی 

جوان مصر به شهادت رسيدند و هفتاد هزار زندانی شدند و در تونس 

موفق شدبا همکاری « شعبۀ اخوان در تونس»حرکت نهضت اسالمی 

                                                      
دکتور  و  63 – 62 صفحات« غزو الثقافی يمتد من فراغنا ال» محمد الغزالی   .   141

غزالی . و محمد ال 256 – 255 صفحات« الشيخ الغزالی کما عرفته »  يوسف القرضاوی

 . 253 – 250 صفحات«  هموم داعية »
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احزاب سيکولر و قومی نمونۀ  از ديموکراسی معاصراسالمی را به 

رفی کند . تجربه سياسی اسالمی در يمن و ليبيا و سوريه نظر جهان مع

به آغاز جنگها و مداخالت خارجی و مبارزۀ کشور های خليج عربی و 

سعودی با ديموکراسی جديد اسالمی دچار مشکالت زيادگرديد و 

ديده شودکه آينده ديموکراسی در کشور های عربی بکجا می رسد و اما 

و سياستمداران غرب و خصوصا امريکا بايد نظام های استبدادی 

بدانندکه بهار عرب به عقب بر نمی گردد و از منفعت جهان غرب است تا 

با نهضت های آزادی خواه کنار آيند و با تفاهم سياسی همکاری مشترک 

 را اساس بگذارند.

ميدان سياست   ميالدی داخل 2011در سال سلفی ها برای اولين بار 

ز بهار عرب در انتخابات آزاد مصر اشتراک کردند  شدند و با استفاده ا

و عدۀ از کرسی ها را در پارلمان مصر بدست آوردندو برای اولين بار در 

تاريخ نهضت سلفی به تأسيس احزاب سياسی موافقه کردند و حزب 

تشکيل کردند .  حزب النور سلفی در « النور» سياسی را بنام حزب 

موقف مخالف را با نهضت اخوان  جلسات تدوين قانون اساسی جديد

المسلمين که اکثريت را در پارلمان داشت گرفت . نظر و فکرسلفی ها در 

مورد قانون جديد اين بود که در مقدمۀ قانون اساسی در عوض مبادی 

اسالم اصطالح شريعت اسالمی بحيث منبع قانون ذکرشود. سلفی های 

ی متمادی تحت مصر فراموش کردندکه نظام سياسی مصر از سالها

ادارۀ دولت امريکا و نظام استبدادی و سيکولر بود .  متأسفانه حرکت 

سلفی مصر با اينکه از تطبيق شريعت اسالمی در مصر حمايت می کرد 

ولی با نهضت اخوان المسلمين که درتطبيق شريعت اسالمی نظريه قدم 

از به قدم را بهترين روش سياسی می دانست  به مخالفت بر خواست و 

انقالب نظامی و استبداد سياسی يعنی کودتاچيان مستبدحمايت 

نمود. موقف حرکت سلفی مصر مانع رشد فکر ديموکراسی و آزادی 

سياسی و اقتصادی نه تنها در مصر شد بلکه ضربت شديد به نهضت 
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ديموکراسی جوان اسالمی وارد ساخت  و استبداد سياسی را تقويت 

 کرد .

است شيخ راشد الغنوشی از تجربه ای ناکام نهضت اسالمی  تونس بري

مصر استفاده و با سلفی ها و سيکولر ها و احزاب قومی همکاری نمود 

و ديموکراسی جديد تونس  را که تجربۀ جديد در شمال افريقا بود از 

سقوط حفظ نمود.  نهضت تونس به تقاضای احزاب سيکولر و قومی در 

را از قانون اساسی حذف  و در   پارلمان تونس پذيرفت  تا کلمۀ شريعت

بدل آن آورده شود : تونس دولت مستقل ، زبان رسمی آن عربی و دين آن 

اسالم است . قبول حذف کلمۀ شريعت  از قانون اساسی تونس را شيخ 

الغنوشی اين طور توضيح داد: ما يعنی حرکت نهضت  برای ايجاد 

يجاد فاصله بين همکاری بين افراد ملت و حفظ اتحاد ملی و عدم  ا

احزاب تونس راضی شديم تا در قانون اساسی شريعت را از مرجعيت 

قانون حذف نمائيم . همه بايد بدانيم که تونس کشور اسالمی قبل از 

تأسيس تمام حرکت های اسالمی بود ، تونس احتياج و ضرورت به 

شهادت ما و ديگران برای اثبات اسالمی بودن ندارد .  موقف حرکت 

اسالمی تونس ميتواند نمونه و مثال برازنده برای تمام نهضت نهضت 

های اسالمی باشد و در شرايط بين المللی معاصر و تغيرات که در ساحۀ 

فکری و اجتماعی جامعۀ اسالمی پيش شده هيچ حزب سياسی  به 

تنهائی و بدون همکاری مشترک با احزاب ديگر قادر به تشکيل 

 حکومت نمی تواند باشد .   

 28بتاريخ « العربی الجديد»لغنوشی درمصاحبۀ خود با مجلۀ ا

تغيرات جديد را در ساحۀ سياست اسالمی به جمالت ذيل  2/2016/

توضيح داد: عصر حاضر عصر تخصصات است و برنامه های اسالمی ، 

برنامه های شامل و جامع می باشد . حزب که ما می خواهيم ، حزب به 

ن می باشد و هدف از حزب اصالح معنی عصر و متشکل از متخصصي

اقتصاد و سياست و اخالق از داخل دولت است يعنی حزب به هدف 

اصالحات رسيدن به حکومت را حتمی و ضروری می داند و در شرايط 
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عصر نمی توان تغيرات را از خارج دولت  آورد . برنامه های اسالمی 

اديه ها و دعوت ديگر مثل برنامه های ادبی ، هنری و اعمال خيريه و اتح

 و مساجد و مؤسسات ديگر به جامعه مدنی گذاشته ميشود.

نظريات الغنوشی انقالب فکری را در ساحۀ اسالم سياسی آورد و عدۀ 

از اعضای نهضت اسالمی عرب به مخالفت با نظريات الغنوشی 

نوشتند و الغنوشی را متهم به قبول جدائی بين سياست و دعوت 

شی عصر جديد فکر جديد و روش سياسی جديد نمودند.  از نظر الغنو

و معاصر را مطابق تغييرات معاصر می خواهد و مسلمانان زمانی موفق 

 می شوند تا تغيراتی که در جامعه پيش آمده آن را بپذيرند . 

در مورد تعديل « اسماعيل کهرمان »سخنان رئيس پارلمان ترکيه آقای 

از قانون اساسی ترکيه « زمسيکولري»قانون اساسی ترکيه و حذف کلمۀ 

مشکالت سياسی و حقوقی بزرگ را سبب شد و احزاب سيکولری ترکيه 

.  هم به اسالمی ساختن ترکيه نمودندحکومت اسالمی ترکيه را مت

صدراعظم ترکيه آقای احمد داود أوغلو در جريان مصاحبه مطبوعاتی 

س با صدراعظم صربيا در پايتخت صربيا زغرب  گفت که سخنان رئي

پارلمان ترکيه مربوط به شخص خودش است و نظريات شخصی او است 

نه موقف رسمی دولت ترکيه. او اضافه کردکه  حکومت ترکيه اصطالح 

سيکولريزم را در مبدا قانون اساسی حذف نخواهد کرد و فکر 

سيکولريزم تقارب بين اديان را در ترکيه حفظ می نمايد .  آقای اردوغان 

در مورد  2011در سخنرانی خود در قاهره در سال  رئيس جمهور ترکيه

که ترکيه قانون اساسی ترکيه و اساس فکر سيکولريزم در قانون اساسی 

درج شده و مردم ترکيه آنرا پذيرفته اندگفت : قانون  م 1937در سال 

اساسی ترکيه باساس فکرسيکولريزم است و قانون مسافه بين پيروان 

هم نزديک می سازد و دولت با پيروان تمام اديان مختلف را درترکيه با

مذاهب و اديان رابطۀ نزديک ميداشته باشد نامبرده دولت مصر را 

نصيحت نمود تا در قانون جديد فکر سيکولريزم را مد نظر داشته 

 باشند. 
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باين معنی 1937قبول حکومت ترکيه از عدم تعديل قانون اساسی 

فکر اخوان الملسمين پيروی  نيست که حزب عدالت اسالمی ترکيه که از

ميکند به سيکولريزم معتقد است بلکه دليل اين استکه حزب عدالت 

نمی خواهد در شرايط بين المللی موجوده کشور های غرب را عليه خود 

تحريک نمايد از طرف ديگر احزاب مخالف فکر اسالمی در ترکيه ريشه 

رکيه اسالمی های عميق دارند . ممکن است در آينده قانون اساسی ت

شود اما در شرايط موجوده احزاب ترکيه از فکر سيکولريزم بشدت و به 

قوت حمايت می کنند . عدم موافقه حکومت ترکيه از تعديل قانون 

اساسی و حذف کلمه سيکولريزم از قانون رشد فکری و فهم اعضای 

حزب عدالت را نمايندگی ميکند و اين موقف حکيمانه ترکيه را از 

و حمايت می نمايد .داخلی و خارجی در وقت حاضر حفظ مشکالت 
143
 

اکثريت کرسی های پارلمان  2015حزب عدالت ترکيه در انتخابات سال 

را که بتواند به تنهائی حکومت تشکيل دهد بدست آورد نتوانست  . 

حزب عدالت  ترکيه حاضر شد با احزاب سيکولر حکومت ائتالفی را 

و تعاون احزاب سيکولری ترکيه با  تشکيل نمايد.  در عدم همکاری

حزب عدالت ، حزب عدالت ترکيه موفق به تشکيل حکومت  نشد و آقای 

رجب طيب اوردغان با استفاده از صالحيت های قانونی انتخابات 

اعالن کرد . حزب عدالت ترکيه  2015جديد را در اواخر ماه نوفمبر 

الم سياسی بهترين تجربه و مثال در پهلوی نهضت تونس برای اس

ميباشد و اميد است جوانان افغانستان  از تجربه های ترکيه و تونس 

استفاده نمايند . تجربه سياسی ترکيه و تونس  و قبال تجربه ماليزيا 

نمونۀ  از روش فکر سياسی معاصر اسالمی است و اميد است نهضت 

های معاصر اسالمی از تجربه های اسالم سياسی معاصر استفاده 

 تا وحدت ملی و سياسی در جوامع اسالمی حفظ شود .نمايند 
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استاد فهمی هويدی نظريات متفاوت دانشمندان معاصر فکر معاصر 

اسالمی را در مسأله ديموکراسی و رابطۀ آن با شريعت مطالعه و بررسی 

کرده می نويسد:  دکتور يوسف القرضاوی در يکی از جلسات گفت: 

تطبيق شريعت است . من با نظر او ديموکراسی مقدم تر يعنی اولتر از 

توافق کلی دارم ليکن ميخواهم اضافه کنم که آزادی کشور مقدمتر از 

تطبيق شريعت و ديموکراسی است  . از نظر من مصری ها قبل هر قضيه 

ديگر مثل ديموکراسی و شريعت  به هويت  و آزادی سياسی و اقتصادی 

سياسی و فکری بايد استقالل  فکر کنند .  مبارزه برای حفظ ارادۀ  آزاد و

در  حريت سياسی و استقالل فکری  قبل از هر قضيۀ ديگر باشد و بايد

.  قرار داشته باشدقضايای  همه  مقدمۀ
144

 

استاد جمال البناء تطبيق شريعت را در نظام ديموکراسی در کتاب خود 

به تفصيل بحث کرده می نويسد: موانع و مشکالت در تطبيق شريعت 

بطور مثال عدم آمادگی جامعه برای قبول تطبيق شريعت به  زياد است

دليل عدم اطمينان مردم به نهضت ها و احزاب دينی . ترس و خوف از 

تأسيس دولت اسالمی و حمايت از دولت سيکولر . وجود اقليت های 

غير اسالمی در کشور های اسالمی . عقيده در اسالم اصل و شريعت 

همتر در جامعه است که بايد قبل از تطبيق فرع است  . امور و مسائل م

شريعت به آن توجه داشت .  اوال باالی عقيده کار صورت گيرد تا عقيده 

در نفس های مردم جا گيرد و از راه و روش عقيده مسلمانان بدانند که 

اسالم قبل از همه مدنيت است و شريعت در طبيعت  و اصل خود عدل و 

مصلحت است . 
145

 

ن ضيف در تحقيق خود اصالح سياسی جامعه عرب را استادعبدالرحم

از اولويت های ديموکراسی ميداند . او خاموشی طبقۀ تعليم يافته 
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جامعه عرب را از واقعات معاصر بشدت انتقاد ميکند و می گويد: در 

شرايط معاصر که نظام جهانی واحدبعد از سقوط کمونيزم  تشکيل شده 

و جای نخواهد داشت مگر اينکه  است جهان عرب در نظام جديد مکان

ديموکراسی را اصالح کنندو متفکرين مسلمان قبول کنندکه 

ديموکراسی در مقدمۀ تمام مسائل سياسی است . 
146

 

استاد صالح الدين حافظ مشکالت فکر ديموکراسی را در عالم 

اسالمی و جهان سوم  بحث مفصل ميکند و باين نتيجه ميرسدکه قرن 

و تکنالوژی معاصراست و تکنالوژی  بيست قرن ديموکراسی

ديموکراسی و ديموکراسی تکنالوژی را تکميل می کند . او اضافه 

ميکند ديموکراسی در جهان سوم ضامن تمام امور نيست و در بسا 

موارد ديموکراسی نميتواند خود را بيمه و تضمين کند ، فساد 

 ديموکراسی و ديموکراسی فاسد ، ديموکراسی گرسنگی و فقر ،

ديموکراسی تقلب مشکل عمدۀ ديموکراسی در جهان سوم است و 

احزاب اسالمی و قومی و ديموکرات بايد از انتخابات بدون تقلب و از 

عدم رابطۀ انتخابات با دستگاه قضائی و سلطۀ سياسی حمايت نمايند 

و نقش مؤسسات عسکری را در مسائل ديموکراسی محدود سازند. 
147

 

نهضت اخوان المسلمين ديموکراسی را نهضت های اسالمی خصوصا 

نفی نمی کند و عمالً بعد از سقوط نظام استبدادی حسنی مبارک اخوان 

المسلمين قبول کرد تا تجربه های معاصر ديموکراسی را عملی نمايد. 

استاد خاشقجی اديب و نويسنده و ژورنالست معروف سعودی در مورد 

خوان  مصر ديموکراسی را اخوان المسلمين و ديموکراسی می نويسد:  ا

پذيرفت  و در راه تحقق ديموکراسی قربانی های زياد داد .  قبول 

ديموکراسی از طرف بزرگترين نهضت اسالمی معاصر معنی بزرگ را 
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دارد و نمونۀ از توافق و نزديکی و آشتی بين فکر ديموکراسی غرب و 

است .  اسالم سياسی 
148

 

ای ديموکراسی در جهان عرب اگرغرب فرصت و چانس را برای تجربه 

ميداد يقيناً ديموکراسی و عدالت اجتماعی و آزادی ها در کشورهای 

اسالمی تحقق می يافت ليکن متأسفانه اسرائيل و واليات متحده 

امريکا و نظامهای استبدادی خليج عربی اين چانس و فرصت را برای 

ارجی با اولين تجربه ديموکراسی معاصر اسالمی ندادند و مداخالت خ

همکاری استخبارات عسکری مصر و پول خليج عربی اسباب انهيار 

 نهضت ديموکراسی معاصر اسالمی را آماده ساخت  .

« ابياک » موشيه يعلون وزير دفاع اسرائيل در سخنرانی خود در مرکز 

در واشنکتن از حمايت امريکا و اسرائيل و کشور   15/3/2006بتاريخ 

ب نظامی مصر و سقوط اولين تجربه های خليج عربی از انقال

ديموکراسی پرده برداشت وگفت : نظام های عسکری و استبداد سياسی 

در شرق ميانه خصوصا مصر به نفع اسرائيل است . اسرائيل و امريکا با 

همکاری کشور های خليج عربی و استخبارات مصر انقالب عسکری را 

رابه حکومت  ضد نظام دکتور مرسی ترتيب دادند و جنرال سيسی

رساندند . صحيح است که نظام عسکری به ديموکراسی عقيده وايمان 

ندارد ليکن نظام عسکری در مصر به نفع اسرائيل است و بايد طرفداران 

تقويت و حمايت نمايند به دليل اسرائيل درامريکا جنرال سيسی را 

اينکه جنرال سيسی اسرائيل را تقويت و کمک می کند . 
149

 

اسی و مخالفت غرب با ديموکراسی معاصر اسالمی و استبداد سي

اسالم سياسی و حبس و شهادت رهبران نهضت های آزادی خواه سبب 

گرديدتا مسلمانان ديموکراسی رااشغال و استعمار بدانند. در حقيقت 

امرفکر معاصر اسالم با ديموکراسی مخالف نيست و هر وسيلۀ که 
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نرا وسيلۀ مشروع و قانونی عدالت اجتماعی بواسطه آن تطبيق شود آ

می داند . اسالم وسيلۀ مشروع را برای رسيدن به اهداف پاک تأييد و 

استفاده از وسائل غير شرعی و غيرقانونی را برای  رسيدن به اهداف 

منع می نمايد . 
150

 

 فکر معاصر اسالمی و تشکیل احزاب سیاسی 
 تعریف حزب 

ن منظور در تعريف حزب مصدر حزب حزبا ، يعنی جماعت و طائفه  . اب

می گويد: حزب جماعت از مردم است که جمع آن احزاب است  و احزاب 

در تاريخ اسالم عساکر کفار بودندکه عليه رسول اکرم صلی اهلل عليه 

وسلم از قبائل قريش  و قبيلۀ غطفان و بنو قريظة جمع شده بودند . 
151

 

ردم است و جمع فيروز آبادی در تعريف حزب می گويد: حزب جماعت از م

آن احزاب است . 
152

 

حزب سياسی عبارت از مؤسسۀ منظم به هدف رسيدن به سلطۀ سياسی 

است . اسامه غزالی در مورد حزب می گويد: حزب اتحاد و جمع افراد در 

يک تنظيم به هدف تحقق بخشيدن مصالح جامعه و رسيدن به سلطۀ 

سياسی است . 
153

 

للی و تغيرات که در ساحۀ تعددی احزاب سياسی در شرايط بين الم

روابط اجتماعی و فکری و سياسی در جهان پيش آمده أهميت فوق 

العاده دارد . دانشمندان معاصر غرب تعددی احزاب سياسی را حامی 

حقوق انسان و آزادی سياسی می دانند. با اينکه تعددی سياسی و 
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نهم چندحزبی درفکر معاصر اسالمی يا اسالم سياسی قابل قبول است بآ

عدۀ از متفکرين با فکر تعددی سياسی موافق نيستند به دليل اينکه 

 احزاب ملت واحد را به مجموعات کوچک تقسيم می کند .

تعددی حزبی و سياسی با قبول اختالفات فکری و ايدلوژيکی  و 

نظريات متفاوت و متعدد در صورتيکه ضرر به وحدت ملی و منافع و 

المت جامعه را متضرر نسازد يک مصلحت جامعه نداشته باشد و س

امر قبول شده در فکر معاصر اسالمی است .  متفکرين اسالمی 

اختالفات فکری و تعدد نظريات را يک امر فطری و از روش کائنات و 

قانون زندگی می دانند . اختالفات درفروعات و موقف گيری متفاوت 

بيعت دين سياسی و اجتهادات در فرهنگ اسالم يک امر طبيعی و از ط

و بشر و زندگی است  و در اسالم مانع در اختالفات در مسائل فرعی 

وجود ندارد و برعکس اختالفات در آراء و نظريات برای رشد فکری و 

ارتقاء علمی مفيد ميباشد. تعددی حزبی و سياسی مظهری از مظاهر يا 

نمونۀ از آزادی ها است که در ساحۀ آن  مردم به  آزادی و حق تعيين 

. سرنوشت و انتخاب مفکوره های سياسی مختلف ميرسند
154

 

تعددی سياسی و حزبی در ساحۀ فکر معاصر اسالمی در داخل دائرۀ 

قانون و مبادی اسالم يک امر قبول شده است و متفکرين  معاصر برای 

 قبول فکر تعددی سياسی شروط ذيل را وضع می کنند :

آميز از شروط  اعتراف به حق طرف آخر و قبول زندگی مسالمت .1

اساسی برای قبول  تعددی حزبی است  باين معنی که همه اطراف 

يکديگر را قبول و به استقالل فکری و سياسی همديگر احترام 

داشته باشند . احترام متقابل وتفاهم قاعده ای اساسی برای قبول 

 .ی وحزبی در فکر معاصر اسالمی استتعددی سياس
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مردم در سرمايه های ملی  و  قبول منافع و مصالح عامه و حق .2

همکاری برای تحقق مصالح و حفظ امنيت و حمايت کشور تهداب 

و اساس مشترک بين احزاب سياسی را می سازد و اين همکاری 

ياد ميشود . در «  اجماع »مشترک در فرهنگ سياسی اسالم بنام 

نظام اسالمی هيچ طرف حق ندارد منافع و مصالح عامه را قربانی 

 زبی و شخصی و خانوادگی و قومی سازد  .منافع ح

تعددی حزبی وسياسی در اصل و جوهرتعدد در برنامه های است که  .3

برای اصالح امور سياسی و اقتصادی واجتماعی و انتخاب 

اولويات برای تطبيق عملی آن ازطرف احزاب سياسی انتخاب و 

معرفی می شود . 
155 

است که تا هنوز  مسألۀ تعددی سياسی و چندحزبی از جملۀ مسائل

جامعۀ فکری و علمی اسالمی را بخود مشغول  ساخته است  . شرايط 

بين المللی وتغيرات که در ساحۀ اجتماعی و سياسی و اقتصادی در 

جهان رخ داده ، جهان را به قريۀ کوچک تبديل نموده و هر تغيرکه در يک 

شود .  نقطۀ از جهان پيش شود سائر نقاط جهان از نتائج آن متأثر می

درشرايط معاصر اگر برای تشکيل احزاب سياسی مخالفت کرد بايد از 

نظام استبدادی و حکومت مطلقه و يک حزبی حمايت نمود به معنی 

ديگر عدم تشکل احزاب متعدد و مختلف استبدادی را تقويت ميکند 

و تاريخياً ثابت است که حمايت از استبداد و حکومت مطلقه و حزب 

 ان به مصلحت اسالم و مسلمانان نبوده است  . واحد در هيچ زم

مخالفين تعددی حزبی بعض آيات قرآن کريم و احاديث که مسلمانان را 

بوحدت و عدم اختالف امر می کندو همچنان آيات که حزب و احزاب را 

مذمت نموده  دليل بر عدم قبول تعددی حزبی در جامعۀ اسالمی می 

و احاديث نبوی تأسيس و وجود   دانند و در روشنی آيات قرآن کريم

احزاب سياسی و تعددی سياسی و حزبی را در اصل نفی می کنند . هدف 
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اين گروه حفظ وحدت مسلمانان وجلوگيری از شقاق و نفاق در جامعه 

است . مخالفين تعددی حزبی تجربه های  ناکام احزاب اسالمی معاصر 

ه برين دارندکه عمل را دليل به عدم قبول تعددی حزبی ميدانند و عقيد

سياسی در جامعۀ اسالمی اسباب جدائی بين مسلمانان را بيشتر کرده 

است  .  
156

 

قرآن کريم و سنت نبوی شريف از تعدد افکار و تعدد نظريات ياد می کند 

و تعدد افکار و نظريات را در صورتيکه منافی عقيده اسالمی نباشد 

تأييد ميکند .  
157

 

م  ذکر شده عبارت از احزاب قومی و قبيلوی و کلمۀ حزب که در قرآن کري

شرکی بودکه به هدف مبارزه با اسالم  و مسلمانان تشکيل شده بود . 

حملۀ مشترک کفار باالی مدينه منوره در تاريخ اسالمی  بنام غزوة 

االحزاب  ياد ميشود . احزاب که در قرآن کريم مذمت شده عبارت از 

رزه با وحدانيت و رسالت تشکيل احزاب بودکه به هدف تخريب و مبا

شده  بود و قرآن کريم يک موضوع خاص را ذکر می کند  و نمی توان يک 

موضوع  خاص که در قرآن کريم ذکر شده آن را باالی عام تطبيق کرد و يا 

آنرا عام ساخت . عدم قبول تعددی احزاب سياسی در نتيجۀ تجربه های 

فهوم معاصراحزاب نسبت به احزاب قومی و دينی گذشته بود و ليکن م

مفاهيم تاريخی آن تفاوت دارد . مرشد دوم اخوان المسلمين استاد 

حسن الهضيبی حزب را به معنی و مفهوم تفرقه بين ملت نمی داند و در 

برنامه های سياسی اخوان المسلمين از تشکيل احزاب حمايت می 

عه می نمايد و تشکل احزاب سياسی را در دولت اسالمی به نفع جام

 داند .

دکتور يوسف القرضاوی تعددی سياسی و نظام چند حزبی  را يکی از 

ضرورت های معاصر می داند و می گويد تعددی افکار سياسی و حزبی 

                                                      
 .168ص« در نظام دولت اسالمی » فضل غنی مجددی  .   156
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وسيلۀ فعال برای جلوگيری از استبداد در دولت است . او برای قبول 

 تشکيل احزاب سياسی سه شرط را می گذارد .

 ده و شريعت .اعتراف به اسالم بصفت عقي .1

 عدم فعاليت به آنچه  مخالف اسالم و وحدت امت اسالمی باشد . .2

نبايد در برنامه های  احزاب  اهانت به مقدسات اسالم و قرآن کريم و  .3

 رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم باشد .

القرضاوی در مورد تعدد احزاب اضافه ميکند: تعدد احزاب در داخل 

شخاص نيست و نبايد هر حزب به يک دولت اسالمی معنی آن تعدد ا

شخص ارتباط داشته باشد و شخص برای مصالح و منافع خود از حزب 

استفاده کند و نبايد احزاب باساس تعصب قبيلوی و زبانی و نژادی که 

 منافی فکر اسالم است باشد . 

در فرهنگ اسالم احزاب سياسی شبهات به تعدد مذاهب فقهی و 

دارد . مذاهب فقهی عبارت از مدرسه های  اختالفات نظر بين فقهاء

فکری با اصول خاص در فهم شريعت است و هر مذهب فقهی روش خاص 

علمی دارد . حزب سياسی نيز مذهب در سياست است يعنی مذهب 

سياسی است که دارای فلسفه و اصول و روش اسالمی است و پيروان 

ر ساحۀ احزاب مثل پيروان مذاهب فقهی ميباشند. موضوعات که د

سياست قابل انتقاد و نقد است  در ساحۀ فقه نيز قابل نقد و انتقاد است 

و آن عبارت از تقليد و تعصب و همچنان قبول فکر قدسيت زعماء 

سياسی مثل قدسيت انبياء است  . 
158

 

در شريعت اسالمی  نص صريح برای منع احزاب نيست و چون نص در 

ز جانب ديگراحزاب معاصر اين باب نيست پس حکم آن  جواز است و ا

کامالً نسبت به احزاب قبيلوی و قومی و نژادی که در صدر اسالم بود و 

                                                      
 . 737تا  722جلد دوم ، صفحات « فتاوی معاصرة » دکتور يوسف القرضاوی  .   158
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قرآن آن را مذمت کرده تفاوت دارد به همين ترتيب تعدد احزاب سياسی 

 اسالمی در داخل دولت واحد اسالمی مانع ندارد. 

 احزاب اسالمی در دولت اسالمی    ) چند حزبی (  یتعدد
اصر اسالمی قبول احزاب اسالمی مختلف در داخل دولت در فکر مع

اسالمی واحد مانند مذاهب فقهی يک امر قبول شده است اما 

بشرطيکه وحدت فکری و عقيده تی جامعه متضرر نشود .  نظريات 

مختلف سياسی و برنامه های متفاوت برای ادارۀ کشور نه تنها از 

الم ندارد بلکه به منظور فکر اسالمی مخالفت به اصول اوليه اس

مصلحت مسلمانان نيز ميباشد مثليکه اختالفات در نظريات فقهی 

آسانی را برای مسلمانان می آورد .  شرط نيست تعددی سياسی و حزبی 

سبب نفاق و تفرقه بين افراد جامعه باشد. احزاب سياسی معاصر 

اسالمی مانند احزاب غير اسالمی مشکالت نيز دارند. معرفت داشتن  

ه مشکالت سياسی و تنظيمی و فکری احزاب اسالمی معاصر ب

مسئولين احزاب را برای اصالحات کمک می کند. مهمترين مشکالت 

 احزاب اسالمی معاصر را ميتوان  به نقاط ذيل خالصه کرد : 

فقدان رابطۀ قوی بين احزاب و نهضت های اسالمی از ناحيه فکری  .1

ی  . فقدان رابطه سبب و وسائل عملی در داخل دولت واحد اسالم

عدم همکاری و اطمينان بين احزاب اسالمی است و در نهايت هر 

حزب به تنهائی در مقابل مشکالت ايستادگی می نمايد و در 

شرايط امروزی نا ممکن است يک حزب به تنهايی قدرت تغير را 

داشته باشد .  تجربۀ عدم همکاری بين احزاب اسالمی و احزاب 

را عمال مشاهده نموديم و مالحظه کرديم  جهادی افغانستان

افغانستان بعد از حصول  آزادی و رسيدن به استقالل سياسی مورد 

تهاجم نظامی قدرتهای بزرگ جهان معاصرقرار گرفت و نظام 

سيکولری در افغانستان جانيشين نظام اسالمی شد. اگر احزاب 

 اسالمی افغانستان موقف واحد را برای حل مشکالت سياسی و
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اجتماعی و همچنان تقسيم وظائف و قبول انتخابات آزاد می 

داشتند و احزاب ديگر را نيز در دولت شريک می ساختند و حق 

سياسی تمام جنبش ها را احترام می کردند قادر به حفظ استقالل 

سياسی و اقتصادی افغانستان می شدند و برخالف در نتيجه عدم 

فغانستان به دامن فساد همکاری و نداشتن برنامه های جامع ا

داخلی و اشغال نظامی افتاد و نظام سيکولری و احزاب الحادی به 

 قدرت سياسی رسيدند . 

عدم برنامۀ مفصل و شامل برای حل مشکالت جامعه . اکثر احزاب  .2

اسالمی برنامۀ اقتصادی کامل و شامل را ارائه نمی کنند واکثر 

های زندگی معاصر  برنامه های احزاب سياسی اسالمی به واقعيت

 نزديک نيست و غير قابل عملی ميباشد . 

احزاب اسالمی قدرت مقاومت فکری و تبليغات را به سبب نداشتن  .3

وسايل تبليغاتی با احزاب سيکولر و غير دينی ندارند . فقدان فهم  

و اداراک سياسی و عدم امکانيات تبليغات و عدم همکاری فعال 

وامل مهم عقب ماندن نهضت های با کشور های غير اسالمی از ع

 اسالمی در ساحۀ ميديا و تبليغات است  . 

بعض احزاب در جهان اسالم زير نام اسالم صدمۀ بزرگ را به تمام  .4

احزاب سياسی اسالمی وارد نمود مثال رفتار غير انسانی داعش و 

القاعده و عدم فهم دقيق طالبان از فکر معاصر اسالمی و عدم 

ای احزاب اسالمی به عمل سياسی سبب فقدان اخالص عدۀ از زعم

 اعتبار احزاب اسالمی ميباشد .

تبليغات زهر آلود ضد نهضت های اسالمی قدرت فعاليت احزاب  .5

اسالمی را محدود ساخته است و عموماً احزاب اسالمی معاصر در 

موقف دفاع قرار دارند . حالت دفاعی احزاب اسالمی را از پيشرفت 

 قتصادی و قانونی و اجتماعی  باز مانده است  .در امور سياسی و ا

روش فکری و عمل کرد احزاب اسالمی قابل تجديد است اما  .6

متأسفانه احزاب اسالمی از تجديد فکری و سياسی و هم عصر 
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بودن فاصله دارند و عدۀ از احزاب اسالمی قابليت تجديد را 

ندارند و برای حل اين معضله سياسی تشکيل احزاب سياسی 

المی مطابق به عصر و تصفيه عناصر خرابکار و فاسد در داخل اس

احزاب اسالمی يک ضرورت مهم برای اصالح فکر معاصر اسالمی 

است   .
159

 

از اواخر قرن بيست تحول عظيم در فکر معاصر اسالمی رخ داد و احزاب 

اسالمی به صيغۀ معاصر و به روش نزديک به احزاب درغرب تأسيس 

ای اسالمی حزب سياسی مستقل از دعوت شد و در بعض کشور ه

بوجود آمد . اخوان المسلمين در مصر اين تجربه را نمود و حزب عدالت 

و آزادی را تأسيس نمود . حزب عدالت و آزادی  حزب به معنی سياسی 

است و در انتخابات اخير مصر اشتراک کرد . کانديد حزب دکتور محمد 

رئيس جمهور مدنی انتخاب  محمد مرسی به اکثريت آراء بحيث اولين

شد . حزب عدالت و آزادی يک تجربه جديد سياسی بود و مشکل حزب 

» آن در اين بود که نمی توانست از فيصله های مجلس اعلی اخوان 

دوری کند .  حزب عدالت ترکيه تجربه ديگر سياسی در « مکتب ارشاد

کری ساحۀ احزاب اسالمی است با اينکه حزب عدالت ترکيه از روش ف

عام اخوان المسلمين پيروی ميکند بآنهم استقالليت سياسی خود را 

حفظ نمود .نزديکی ترکيه به اروپا و ترکانی که در اروپا تعليم گرفته 

بودند در مسايل سياسی رول مهم را در حزب عدالت بازی نمودند و از 

تجربه های احزاب اروپا  با حفظ هويت اسالمی  و فکر اخوان المسلمين 

ستفاده نمودند . تجربه تونس بهترين تجربه سياسی اسالم معاصر است ا

 که در آينده مثال برازنده برای تمام احزاب اسالمی ميباشد .

حرکت نهضت تونس به رياست شيخ راشد الغنوشی با استفاده از تجربه 

های احزاب در اروپا و ناکامی احزاب اسالمی در جهان عرب وسقوط 

                                                      
الملتقی الفقهی ـــ » برای معلومات بيشتر از تعددی حزبی و سياسی به سايت  .   159

ة به آدرس انترنيت ذيل مراجعه فرمايد : شبکة الفقي

www.feqhweb.com/vb/t19257.html. 
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معاصر واحياء استبداد سياسی وحکومت های ديموکراسی اسالمی 

ديکتاتوری عسکری تحول عظيم را در روش فکر سياسی اسالم معاصر 

به جامعه ای اسالمی معرفی کرد . شيخ الغنوشی تعريف جديد از حزب 

نمود و امور دعوت و ادارۀ مساجد و خطبه و انجمن های خيريه را از 

 حزب سياسی جدا ساخت .

با شجاعت در بين حرکت های اسالمی ، حرکت  با يک حرکت همراه

نهضت تونس ، نهضت اسالمی تونس را به حزب سياسی معاصر تبديل 

نمود و مسائل دعوت و ارشاد و تبليغ و مسائل خيريه را از حزب نهضت 

 46بيرون ساخت . رئيس نهضت تونس شيخ راشد الغنوشی بعد از ختم 

مطبوعاتی گفت : ما اجالس مجلس شورای حرکت نهضت در مصاحبۀ 

کوشش داريم تا به حيث يک حزب سياسی عرض اندام نمائيم و مشغول 

فعاليت های سياسی باشيم و در اصالح سياسی در دائره دولت فعاليت 

داشته باشيم و حزب ما يک حزب تخصصی باشد و تمام فعاليت های 

سی غير سياسی را به جامعۀ مدنی می گذاريم تا راه انجمن های غير سيا

 و مستقل فعاليت های خيريه و دعوت انجام گيرد .

آقای زبير الشهودی عضو شورای عالی نهضت تونس در مصاحبه 

مطبوعاتی گفت : فيصله تغير نهضت تونس به حزب سياسی را اکثريت 

اعضای شورای نهضت تأييد نمودند و حزب سياسی جديد باساس 

و انتظار داريم که  قانون اساسی تونس و قوانين بين المللی ميباشد

به تغييرات  ماه می سال  جاری 22و  21نهضت بتاريخ کنگره عموم 

جديد موافقه نمايد . 
160

 

عبدالمنعم ابو الفتوح عضو شورای سابق اخوان المسلمين و دکتور 

مؤسس حزب مصر قوی در کنفرانس انجمن های اسالمی در تونس در 

ايل سياسی را از مسائل ماه اپريل سال جاری دعوت نمود تا امور و مس

دعوت و مسائل خيريه از احزاب اسالمی جدا ساخت او اضافه کرد که 

                                                      
 . www.ennahdha.tn) النهضة التونسية / و ( 11/5/2016،  21عربی  .   160
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در اين حالت استفاده از نصوص دينی در مسايل سياسی صورت نمی 

گيرد و دکتور ابو الفتوح دعوت نمود تا ارگانهای امنيتی و قوای 

ت نظامی در جهان عرب از فعاليت های سياسی دور باشند و در مشکال

 سياسی بين احزاب بيطرف باقی مانند .

دعوت دکتور ابو الفتوح مورد تاييد و اهتمام اکثر زعمای سياسی 

اسالمی واقع نشد اما موقف حرکت نهضت تونس که شاخۀ از بزرگترين 

حرکت اسالمی يعنی اخوان المسلمين است بدون شک مورد قبول 

ول جديد در اکثريت نهضت های اسالمی واقع خواهد شد و اين تح

ساحۀ سياسی و احزاب در جهان است و ديده شود که کنگره ای نهضت 

که در اواخر اين ماه انعقاد می يابد چه موقف را می گيرد . هر موقف که 

کنگره نهضت اتخاذ نمايد قابل بحث و مناقشه است و اما نقطه مهم اين 

زاب استکه احزاب اسالمی آماده شده اند تا به مدنيت سياسی و اح

مدنی را قبول نمايند سالهای بعدی نشان خواهد داد که تجربه های 

جديد سياسی و حزبی در جهان اسالم به کدام روش خواهد بود و اميد 

است احزاب اسالمی و انجمن های دعوت در افغانستان و خارج 

افغانستان  از تجربه های معاصر استفاده نمايند و نواقص خود را 

 اصالح سازند .
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أثیرمیراث فرهنگ و ثقافت میراثی در روش فکر معاصر ت
 یاسالم

فکر معاصر اسالمی از مدت ها باين طرف با مشکالت بزرگ مواجه 

مهمترين و اهم    Cultureاست . ميراث فرهنگی و ثقافت ميراثی   

مشکالت فکر معاصر اسالمی است . متفکرين  و اصالح طلبان تا حال  

نشده اند تا فکر معاصر اسالمی را از  با تمام سعی و کوشش موفق

تأثيرات ميراث فرهنگی و ثقافت ميراثی خصوصا فرهنگ قبيلوی و 

سلطۀ استبدادی و تقليد از گذشته گان پاک سازند . ميراث فرهنگی و 

ثقافت ميراثی باالی فکر معاصر اسالمی خصوصا در مسائل سياسی و 

قوق زنان  تأثيرات  منفی حقوق انسان و آزادی های فردی و اجتماعی  و ح

 را بجا گذاشته است  .

روش فکر هر ملت و جامعه  به فرهنگ و ثقافت  آن ارتباط دارد . فرهنگ 

و ثقافت تهداب فکر سياسی و اجتماعی و اقتصادی ملت را می سازد .  

در ساحۀ آزادی های سياسی و فکری ثقافت و فرهنگ جامعه به کمال و 

ديکتاتوری و استبداد سياسی روش فکری  رشدميرسد و در ساحۀ نظام

و فرهنگی و ثقافت  از نمو و ترقی باز می ماند . کشور های اسالمی از 

مدت ها باين طرف زير ادارۀ نظام های استبدادی و اشغال نظامی 

وتهاجم فکر استعماری غرب قرار دارند. تهاجم فکر استعماری غرب 

 باشد .مانع بزرگ برای رشد فکر معاصر اسالمی مي

مشکالت که فکر معاصر اسالمی درعصر حاضر از داخل  به آن مواجه 

است از ميراث فرهنگ و روش فکر قرن های گذشته است  . فرهنگ 

معاصر مسلمانان  را ميراث فرهنگی و ثقافت غير واضح و دور از 

حقيقت اسالم و خيالی يا افسانه ای  می سازد . فرهنگ و ثقافت  اسالم 
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نتيجۀ خرافات و قصه های افسانوی ودور از حقيقت که در از داخل در 

ياد ميشود صدمه ديده است و همچنان قصه « اسطوره» زبان عربی بنام 

های اسرائيالت و احاديث موضوعی و غير صحيح داخل کتب احاديث 

 گرديده و علماء در تصفيه و پاک سازی آن توجه نکرده اند . 

تن  نقش فرهنگ و ثقافت در مسائل عدم توجه و دقت و بی اهميت دانس

اجتماعی و سياسی يکی از مهمترين مشکل فکر معاصر اسالمی است 

.  مطالعه و بحث روی موضوع ميراث فرهنگی و ثقافت ميراثی  در عصر 

( جهت فهم بيشتر جامعه   ( Cultureحاضر و مطالعه و بررسی ثقافت  

مسائل مربوط به در مقدمۀ علوم اجتماعيات قرار دارد و مطالعات 

ثقافت و فرهنگ در قرن بيست و يکم  اهميت فوق العاده را کسب کرده 

است  . مطالعات  فرهنگ و ثقافت بحيث يک تخصص مستقل بنام 

شناخته شده است . متخصصين در    Culture Studiesمطالعات  ثقافت

رشته های فرهنگ و ثقافت مطالعات و بحث های جالب و مفيد را به نشر 

رده اندکه مطالعۀ  آن برای مسلمانان معاصر ضرورت و احتياج مبرم سپ

  Cognitiveاست . در علم نفس تخصص مستقل بنام علم نفس معرفی

Psychlolgy   بوجود آمده اين علم از رابطه و عالقۀ انسان با ثقافت بحث

می کند و همچنان در تخصص علم اجتماع شعبۀ بنام علم اجتماع 

ديده است. اين شعبه امروز در مقدمۀ علوم ثقافتی تأسيس گر

اجتماعيات قرار دارد.  
161

علماء ادبيات و فالسفه و جامعه شناسان 

اسالمی و غير اسالمی از آغاز قرن بيستم مطالعات  و تحقيقات مفيد 

و علمی را در موضوعات ثقافت و فرهنگ نمودند ودر تحقيقات شان 

بحث کردند و در بحث  فرهنگ و ثقافت هر جامعه را بصورت مستقل

                                                      
دة العربية ، بيروت ، مرکز دراسات الوح«  العرب و العولمة » الخولی ، اسامه امين 

فی الدالالت المتيافيزقية » و همچنان ديده شود  : الذوادی ، محمود   515، ص   2000
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های خود تأثيرات منفی و مثبت ثقافت و فرهنگ را باالی روش فکری 

 وعقلی افراد جامعه به اثبات رسانيدند.

ترجمه شده است . دائره    Cultureثقافت در ادبيات معاصر به کلمه   

المعارف های زبان خصوصا در تخصص علوم اجتماعيات تعريفات 

فرهنگ می آورند . کوبر وکاليکون در مورد زياد را برای ثفافت و 

اصطالح ثقافت می گويد: اصطالح  ثقافت زيادتر از يکصد و پنجاه 

 تعريف  دارد . 

عالم فرانسوی بنام  الروس   ثقافت را اينطور تعريف ميکند: ثقافت 

عبارت از مجموع نظام اجتماعی و هنر ها و دين و مسائل فکری است 

 انسانی از يکديگر تفاوت می کند .  که بواسطه ای آن جامعه

در فرهنگ دار الشروق در مورد اصطالح ثقافت اين تعريف را می 

خوانيم : ثقافت آنچه از جانب انسان از ناحيۀ فکری و ادبی و هنری و 

 علمی و اختراعات بوجود می آيدتشکيل می شود .

ية التنم»دکتور عبدالعزيز بن عثمان التويجری در کتاب خود بنام  

ثقافت را از نظر اسالم  تعريف ميکند و «   الثقافية من منظور إسالمی

می نويسدکه ثقافت عبارت از مجموع فعاليت های انسان در ساحۀ 

 فکری و ادبی و هنری است . 

درتعريف اسالمی و غرب از ثقافت تفاوت زياد ديده نمی شود. از نظر  

فعاليت های فکری و مدارس فکر اسالمی و غرب ثقافت  حاصل و ثمرۀ 

عقلی انسان  است  و علمای فرهنگ و ثقافت دين را عنصر اول در 

تشکيل ثقافت  می دانند . 
162

 

ثقافت اسالمی در مجموع عبارت از دين اسالم و زبان عربی و رسم و 

روجهای حسنه و خوب مسلمانان است . علمای اجتماعيات غرب نيز 

دين و دين حاصل و نتيجۀ باين عقيده اندکه ثقافت نتيجه و حاصل 

                                                      
 .  90 – 89صفحات   «فتاوی فکرية » عبداهلل بن الشيخ المحفوظ بن بيه .  162



کر معاصر اسالمی روش
 
 195                                                                               ف

ثقافت است باين معنی که بين دين و ثقافت رابطۀ قوی و غير قابل 

جدائی است  . ثقافت اسالمی اصل و اساس آن دين اسالم و زبان های که 

مسلمانان به واسطۀ آن مفاهمه و مکالمه می نمايند و رسم و روجهای که 

ا می سازند .  مخالف اسالم نباشدهمه در مجموع ثقافت اسالمی ر

ثقافت اصيل اسالمی  دارای خصوصيت های خاص است و از عناصر 

متعدد ترکيب شده است و ميتوان  خصوصيت های ثقافت اسالمی را به 

 نقاط ذيل خالصه کرد :

اول  (   دين اسالم عنصر و خصوصيت اول ثقافت اسالمی را ميسازد . 

واردکرده است و  اسالم تأثير عميق و شامل باالی ثقافت مسلمانان

ثقافت مسلمانان ثقافت اسالمی خالص است . مطالعۀ تاريخ ثقافت 

نشان ميدهدکه  جميع ثقافت ها به دين متأثر ميباشند و حتی ثقافت 

معاصرغرب نيز متأثر به دين عيسويت است . بحث های که در موضوع  

افت ثقافت تا حال انجام يافته است همه در اين  نقطه مشترک اندکه  ثق

 بدون دين  وجود ندارد .

ترس جامعه اروپا از مهاجرت مسلمانان از بابت اين است تا ثقافت  

دينی غرب به ثقافت دين اسالم متأثر نشود. صدر اعظم مجارستان در 

مصاحبۀ اختصاصی خود با روزنامۀ  فرانکفورت اليجيمين زايتونج  

بصراحت  موضوع  راجع به قضيۀ مهاجرين  به اروپا 2015/ 9 /2بتاريخ 

تأثيرات فرهنگ و ثقافت اسالمی را باالی فرهنگ و ثقافت دينی اروپا 

بحث کرد وگفت :  اروپا غرق مهاجرين که عدد بزرگ شان را مسلمانان 

تشکيل ميدهند شده است . سؤال در اينجا است که آيا اروپا قدرت اين  

 را دارد تا ريشه های عيسويت را حفظ کند بدون شک مهاجرت

مسلمانان به اروپا زنگ خطر برای مدنيت و ثقافت اروپا است و اروپا 

قدرت حفظ مبادئ مسيحت را نخواهد داشت . 
163
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دوم (  زبان عربی اساس دوم ثقافت اسالمی را تشکيل ميدهد  . زبانهای 

که مسلمانان به آن مکالمه و مفاهمه دارند همه داخل زبان های اسالمی 

اسالمی امروز از زبانهای متعدد تشکيل  شناخته شده است و ثقافت

 می شود .

سوم ( ربانيت  خصوصيت بزرگ ثقافت اسالمی است باين معنی که 

 اعتقاد به خداوند جانب مهم  ثقافت اسالمی را می سازد .

چهارم ( اخالق عنصر مهم و خصوصيت خاص از خصوصيت های ثقافت 

 اسالمی است .  

فت اسالمی است . احترام انسان ، پنجم ( کرامت انسانی خصوصيت ثقا

رعايت کرامت انسان ، تکريم و حقوق سياسی و اجتماعی و حريت  دينی 

 اجزاء مهم ثقافت اسالمی را ميسازند .

 ششم ( ثقافت اسالمی جهانی است و به تمام بشر تعلق دارد .

هفتم ( ثقافت اسالمی متنوع يعنی از انواع  متعدد ساخته شده است 

زبان ، ادبيات ، فلسفه ، علوم طبيعی ، علوم اجتماعی و هنر مثل  دين ، 

های زيبا ، فقه ، عقائد و غيره . 
164

 

باتمام زيبائی های که فرهنگ و ثقافت  اسالم  دارد ، مسلمانان از آن 

فاصله گرفته اند و سبب فاصلۀ داشتن مسلمانان از فرهنگ و ثقافت آن 

نشده است و به عبارت ديگر  است که  تا هنوز دين جزء فرهنگ مسلمانان

فرهنگ جزء دين  و دين جزء فرهنگ مسلمانان نيست بطور مثال  پاکی 

بدن و روح و نفس يکی از خصوصيت های  نماز در اسالم است ، 

مسلمانان فکر کرده اند که پاکی بدن و روح و نفس فقط در وقت نماز 

حجاب باالی  ميباشد و بعد از ختم نماز پاکی روح و بدن معنی ندارد .

زن مسلمان فرض است و زن مسلمان در وقت خواندن نماز اگر تنها هم 
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باشد بايد سر خود را بپوشاند اگر اين روش داخل فرهنگ و ثقافت 

مسلمانان می شد در اينصورت زن مسلمان با فرهنگ اسالمی يکجا 

بزرگ شده و حجاب را در اوقات غير نماز نيز احترام و تطبيق ميکرد 

چون حجاب داخل فرهنگ جامعه نيست لذا حجاب يک عمل غير ليکن 

 فرهنگی و مردم به فرضيت آن معتقد نمی باشند . 

خرافات ثقافت و فرهنگ اسالمی را صدمه زده است . مسايل و 

موضوعاتی داخل فرهنگ و ثقافت اسالمی گرديده که اصل اسالمی 

شد . گذشته  ندارد و متأسفانه جزء از ثقافت و فرهنگ اسالم شناخته

گان ما ميراث بزرگ ثقافت و علم و فرهنگ و هنر و تربيت و اخالق  را از 

خود بجا گذاشتند و تاريخ اسالمی قرنهای اول  آن همه اش خير و برکت 

و علم و ادب و فرهنگ و ثقافت بود اما در مرور زمان موضوعات غير 

ات و حقيقی داخل ثقافت اسالمی راه يافت که در نتيجۀ آن خراف

باندازۀ در فرهنگ و ثقافت نفوذکرد تا  خرافاتانحرافات بوجود آمد و 

و مسائل فقهی و اخالقی و ت و اخالق و حتی احکام اعبادساحۀ  اينکه

. اعتقادی  و عرفان و تصوف اسالمی را متضرر ساخت  
165

 

« اسطورة » دکتور خزعل الماجدی در بحث خود از خرافات که آنرابنام 

نويسد:  اسطوره به اشياء بسيار عظيم و بزرگ اطالق می  ياد ميکند می

حکايت إله » شود . و در تعريف اسطوره می نويسد : خرافات يا اسطوره 

است و اين إله ارتباط به جهان خيال و خرافات و اديان گذشته بشکل « 

خاص دارد . با اينکه اکثر دانشمندان اسطوره را بنام خرافات و قصه 

ور از حقيقت تعريف ميکنند اما دکتور الماجدی های خيالی و د

 خرافات را در تعريف اسطوره غير صحيح می داند . 

فکر معاصر اسالمی در بسياری از موارد روش های گذشته را متابعت 

و تعقيب ميکند و مثال های که  مسلمانان  برای حل مشکالت امروزی 

شرايط موجوده می آورند عموما مثالهای قرنهای گذشته است که در 
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قابل تطبيق نيست .  مسلمانان معاصر زيادترين وقت خود را به مسائل 

تاريخی داده اندولی با تأسف در مطالعۀ تاريخ علت و اسباب و 

بحث مشکالت که جامعه ای اسالمی را در گذشته تهديد می کرد 

مسلمانان در مطالعه و تحقيقات علم تاريخ خصوصا تاريخ  نميشود و

مساحت بزرگ را به کشف حقائق فرهنگ و ثقافت در  استفکر و سي

تاريخ نمی دهند و جامعه را مشغول به گذشتۀ غيرمفيد می سازند. اين 

مسلمانانتا روش سبب  آن شد 
166
را فراموش و به  معاصرهای واقعيت .

گذشته مشغول  باشند و حل مشکالت معاصر را به حلول گذشته 

.  معالجه و بررسی نمايند
167

 

روش فکر اسالمی معاصر اسالمی را در موضوع فرهنگ و مشکل 

ثقافت دکتوره فاطمه نجا بررسی و تحقيق و می نويسد: زمانيکه 

مسلمانان دين را فراموش کردند و مشغول دنيا شدند ضعيف گرديدند 

و جدائی و تفرقه جای اتحاد و همکاری راگرفت و مسلمانان عظمت و 

مسلمانان سبب شدتا دشمنان قدرت خود را از دست دادند و ضعف 

اروپائی حمالت نظامی و فرهنگی و ثقافتی را عليه مسلمانان براه 

اندازندکه در تاريخ اسالمی بنام  جنگهای صليبی ياد ميشود و اين 

« . جنگها دو قرن مسلمانان را مشغول ساخت 
168

 

دکتوره فاطمه نجا اسباب ضعف فکری و انحراف فرهنگ و ثقافت 

سلمانان را در دوری از دين و مشغول بودن به امور وسائرمشکالت م

دنيا می داند . دکتوره فاطمه در کتاب خود اوضاع سياسی و اجتماعی 

مسلمانان معاصر را بحث نمی کند و اسباب و علل معاصرکه فرهنگ 

اسالمی را صدمه داده در مورد آن توجه عميق ندارد . محققين مسلمانان 
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حقيقی ضعف مسلمانان را بحث و تحقيق معاصر الزم است تا اسباب 

نمايند و راه حل مشکالت را جستجو و نگذارند تا تجربه های گذشته 

تکرار شود . بطور مثال مسلمانان عبداهلل بن سبأ يهودی اصل را که  از 

روی منافقت مسلمان شده بود سبب سقوط خالفت اسالمی ميدانند اما 

د. پيروان فکر معاصر از مشکالت داخلی مسلمانان بحث نميکنن

اسالمی از خود سؤال کنندکه چطور ممکن شد يک شخص يهودی 

موفق شد تا دو خليفه بزرگ اسالم حضرات عثمان و علی رضی اهلل و 

تعالی عنهما را به شهادت برساند و خالفت اسالمی را در موجوديت 

بهترين صحابه سقوط دهد؟  مسلمانان از نقش و برنامه های استعمار 

در سقوط دولت عثمانی حرف می زنند و تمام بدبختی ها را به  غرب

اروپائی ها نسبت ميدهند و اما از مشکالت داخلی دولت عثمانی 

صحبت نمی شود و از عقب ماندگی سلطنت عثمان  از مدنيت معاصر 

که عامل مهم در سقوط دولت عثمانی است سکوت می شود.  
169

 

ه و امريکا را عامل بدبختی و مجاهدين و رهبران احزاب اسالمی روسي

فساد در افغانستان ميدانند ليکن از مشکالت سياسی و اختالفات 

فکری و قومی و نژادی و عدم فعاليت دولت  افغانستان و سکوت 

دانشمندان  و عقب گرائی علماء حرف نمی زنند . اشغال افغانستان را 

اخلی را بين توسط قوای ناتو و امريکا تقبيح می کنند ليکن جنگهای د

گروه های اسالمی که اشغال  را آماده ساخت و از همکاری يک گروه از 

مجاهدين  با قوای خارجی سکوت می شود . از مداخالت همسايه ها 

زياد حرف زده ميشود ليکن از وجود پايگاه های نظامی کشور های غير 

 اسالمی سکوت ميشود .  از فعاليتهای جامعه ای مدنی و سيکولر ها و

حتی بازگشت کمونستها انتقاد می شود ليکن از عدم فهم در تطبيق 

شريعت اسالمی در دوران حکومت مجاهدين و طالبان و حتی در دوران 

 حکومت تحت حمايت غرب سکوت ميشود .

                                                      
 .  169.  196ص  « نکتب التاريخ اإلسالمی کيف » محمد قطب 
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ضعف فرهنگ و ثقافت اسالمی تا آنجا پيش رفت که مسلمانان معاصر 

غرب از دست دادند و توان مقاومت را در برابر تهاجم ثقافت و فرهنگ 

ثقافت و فرهنگ غرب با استفاده از نا توانی مسلمانان توانست فرهنگ 

معاصر اسالمی را صدمه زند. ضعف ثقافت و فرهنگ معاصر اسالمی 

اسباب و عوامل متعدد را دارد و مهمترين عامل آنرا عالمه شيخ محمد 

 غزالی به عبارت ذيل خالصه می کند  .

 عدم برنامه سازی و اشتباه در تطبيق برنامه ها  سوء فهم از اسالم  و

مثال آنچه بايد در مقدمه باشد در آخر و آنچه بايد در آخر باشد در 

مقدمه آورده ميشود. نشرخرافات باسم دين مانندقرائت صحيح 

 .و غيره فرهنگ اسالمی را صدمه دادالبخاری در اوقات مشکالت  

  برای امت اسالمی است ثقافت اسالمی قوت و غذاء فکری و روحی

اما متأسفانه خلل و بی نظمی در ثقافت اسالمی راه يافت و 

 مسلمانان فاقد تغذيه فکری و روحی شدند.

  ناتوانی مسلمانان در تجديد ثقافت اسالمی و تسليم  شدن به

 فرهنگ و ثقافت غرب بدون مقاومت . 

  عقيم يا عاجز ماندن مؤسسات علمی مثل پوهنتون و مراکز

ی  در سهم داشتن به فرهنگ و تقويت و حمايت ثقافت اصيل فرهنگ

اسالمی .  تحقيقات علمی نشان ميدهدکه ساالنه دو مليون بحث 

علمی در جهان صورت می گيرد و از آنجمله صد هزار تحقيق علمی 

به طبع ميرسد در بين اين همه تحقيقات که طبع ميشود نصيب و 

 . حصۀ  تحقيقات مسلمانان سه در صد است 

  عدم توجه به مطالعات و تحقيقات در ساحۀ اسالمی و عدم حمايت

 از فکر وسط و معتدل اسالمی .

  توقف اجتهاد در مسائل فقهی وعاجز ماندن فقهای اسالم در

معالجۀ مشکالت معاصر مسلمانان خصوصا در مسائل معامالت 

 و حتی در عبادات . 
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 م  و بصورت کل فقر و ناتوانی اقتصادی جامعۀ علمی در جهان اسال

فقر و ناتوانی جوانان مسلمان  سبب عدم تقدم و پيشرفت علمی 

 خصوصا در ساحات فرهنگ و ثقافت اسالمی است  .

  منع زنان از تعليم  و حتی مانع حضور زنان در مساجد در نتيجۀ اين

عمل نصف جامعۀ اسالمی از تعليم و ثقافت و فرهنگ اسالمی 

 محروم  شد .
170

ردم به روش کهنه  و زبان قديم نيز يکی از مشکالت  مخاطب ساختن  م

فکر معاصر اسالمی است . مسلمانان بايد از اسلوب جديد وادبيات و 

اصطالحات معاصر در بيان حقايق و رسانيدن آن به مردم استفاده کنندو 

در بدل عاطفه و احساسات عقل انسان را مخاطب سازند .  قبول نقد ذات 

و خطأ و استفاده از دروس تاريخ و تجربه های و اعتراف به اشتباه 

گذشته گان  و غير مسلمانان دوست و دشمن مسلمانان معاصر را به 

حقيقت زندگی نزديکتر می سازد و مانع تکرار اشتباهات تاريخی می 

 شود . 

روش تعليم و تربيت در مکاتب و پوهنتونهای جهان اسالم روش بسيار 

ا حفظ نصوص اسالمی و غير اسالمی قديم است . اساس روش تعليم ر

می سازد به عبارت ديگر طالب مدارس دينی فقط مشغول حفظ قرآن 

کريم و احاديث و اقوال امامان مذاهب هستند و اکثراً اجازه ندارند 

اقوال بزرگان را نقدکنند و نصوص شرعی را تفسير معاصر نمايند و يا 

اين روش مانع رشد و با نظريات و آراء امامان مذاهب مخالف باشند 

ارتقای فکری دانشجويان گرديده است . در اکثر مدارس در جهان اسالم 

 شخصيت فرهنگی شاگرد مورد توجه نيست  .

                                                      
، و   251- 250صفحات  « الشيخ الغزالی کما عرفته  » ضاوی دکتور يوسف القر

 . « تراثنا الفکری  » حمد الغزالی همچنان ، م

170  . 
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ثقافت و فرهنگ اصيل اسالمی از داخل قوی و مؤثر است و قوت خود 

را از دين می گيرد . قوت ثقافت اسالمی مانع استبداد و ظلم مغول شد 

که در جنگها با دولت عباسی پيروزشد و دولت عباسی را و مغول  با اين

سقوط داد اما در مقابل فرهنگ و ثقافت اسالمی شکست خورد و 

بزودی دين اسالم را به اساس فقه حنفی قبول و در عصر مغول  فرهنگ 

و ثقافت جديد اسالمی بنام ثقافت اسالمی مغولی تأسيس شد .  تجربه 

ت و سلطنت های اسالمی سقوط های تاريخی شاهد است که خالف

کردند اما فرهنگ و ثقافت اسالمی توسط علماء و دانشمندان حفظ شد 

ويگانه وسيله بازگشت مسلمانان به حيات جديد و احياء گذشته حفظ 

 ثقافت اسالمی است  . 

ضعف فرهنگ و ثقافت در جهان اسالم  زمينه را برای نمو و نشر فرهنگ 

ده کرد و فرهنگ و ثقافت نا معقول و ثقافت های غير معقول آما

مشکالت مسلمانان را در تمام ساحات زندگی بيشترساخت . مهمترين 

نتيجۀ ضعف فرهنگ و ثقافت اسالمی بوجود آمدن يا ظهور فلسفه های 

جديد فکری و عقائدی و مذهبی و روش فقهی جديد است . فقه جديد را 

ر نشر افکار جديد زير علماء دربار به امر امراء و سالطين ساختند و د

عناوين اسالم از جهل امت و سکوت علماء و خيانت درباريان استفاده 

شد .  فقه سکوت و قبول استبداد سياسی زير نام عدم خروج عليه امام و 

زمامدار فاسد و ظالم ساليان متمادی مسلمانان را رنج داد و جامعۀ 

ن  ازکاروان اسالمی غرق در فساد اخالقی و سياسی شد و مسلمانا

مدنيت عقب ماندند .  فقه سياسی ناديده گرفته شد و مسلمانان تصور 

کردندکه اسالم در مورد سياست سکوت کرده است  . عدم رشد فقه 

سياسی و بوجود آمدن فقه اطاعت و فقه قبول حاکم متغلب و سکوت  در 

مقابل ظلم و خاموشی در مقابل استبداد عامل مهم در تغير فرهنگ و 

 افت اصيل اسالمی ميباشد .ثق
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 فقه سیاسی 

رابطه بين نظام سياسی و بقيه نظم اجتماعی در جامعه اسالمی غير 

متوازن است  . سلطه ای حاکمه در شرق اسالمی باالی تمام نظامها 

خصوصا نظام سياسی تسلط کامل دارد و در هرم  دولت نظام حاکم در 

د المبارک استاد قانون بين رأس تمام نظامها قرار دارد .  دکتور محمو

الدول در پوهنتون ملک فيصل در مملکت عربستان سعودی رابطه بين 

نظام سياسی و بقيه نظامهای اجتماعی را بحث نموده باين نتيجه 

 ميرسد . 

روش عقالنی و سياسی در جهان عرب بر روش قانونی برتری و غلبه دارد 

نسبت به جانب سياسی  .  درجهان غرب علما و دانشمندان ، قانون را

باالتر می دانندبه عبارت ديگر روش عقالنی قانونی نسبت به روش 

سياسی برتری دارد .  برتری روش قانونی بر روش سياسی در امريکا 

سبب آن اين استکه اکثر رؤسای جمهور بغير از دو رئيس  از بين قانون 

اکم است دانان باشند . روش سياسی که امروز در کشور های اسالمی ح

نيست .  از نظر فکر سياسی اسالم  مورد پذيرش  فقه سياسی 
171

 

تسلط مطلق نظام سياسی باالی نظامهای اجتماعی درکشور های 

اسالمی بی نظمی را در روش فکر معاصر مسلمانان بوجود آورد و زمنيۀ 

نشرفرهنگ سياسی و اجتماعی غرب را در جهان اسالم آمده کرد . 

ی مشکالت سياسی مسلمانان را بشکل سؤال دکتور حبيب الحنجان

اين طورمطرح ميکند :چراحرکت های اسالمی امروز و حرکت سلفی 

ديروز اين سؤال را مطرح نمی کنندکه اسالم بصورت واقعی مگر در 

                                                      
 .  2015اپريل  17ون مکملين ، جمعه تلويزي.  171
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زمان های محدود تطبيق نشد؟   و چرا مسلمانان در تمام مناطق که دولت 

 ين ناکام اند ؟  .اسالمی را تأسيس کردند در احياء عصر راشد

ابو الحسن الندوی در جواب  سؤاالت مطرح شده می نويسد: ناکامی 

سياست اسالمی از آغاز تاريخ جدائی بين دين و دولت شروع ميشود . 

در نتيجۀ جدائی بين دين وسياست و بين دين و دولت  زمامداران تسلط 

خود از  کامل بر دولت و سياست يافتند و برای ادامۀ سلطۀ  استبدادی

فقهاء و رجال الدين استفاده نمودند و در تحت  اين شرايط ، سياست از 

دائره و تسلط و نفوذ دين خارج  شد و حکومت های قيصری مستبد روی 

کار آمد . در ايجاد حکومت های استبدادی عدۀ از علماء دست به 

مخالفت زدند و عدۀ خاموش نشستند و عدۀ با استبداد سياسی و 

همکاری کردند تا اينکه دين از سياست جدا و زندانی شد و  ديکتاتور

در نتيجه ای کنار رفتن دين از دولت نظام سياسی مستقالنه عمل کرد و 

سياستمداران و عدۀ از علمای سلطه طبقه خاص  و ممتاز را در جامعه 

تشکيل دادند.   
172

 

استبدادسياسی با حمايت غرب سبب قوت بيشترسلطۀ قبيلوی در 

اسالم شد و استعمار غرب از زعمای قبيلوی به نفع خود استفاده جهان 

نمود و نظام سياسی اسالم را کامال از زندگی سياسی مسلمانان جدا 

ساخت  .  نظام سياسی  بنام اسالمی و مساعدت اقتصادی و حمايت 

غرب از استبداد سياسی و زمامداران فاسد و وابسته ، نهضت 

ف و در بعض مناطق کامالسرکوب شد. ديموکراسی جوان اسالمی ضعي

زير فشار استبداد سياسی عدۀ از جوانان مسلمان از خط اعتدال و 

وسط اسالمی فاصله گرفتند و در بدل نظام ديموکراسی از گروه های 

افراطی حمايت کردند . غرب با استفاده ازسقوط حرکت و نهضت 

حکم ديموکراسی در جهان اسالم وضعف نظام سياسی و وابسته ت

سياسی خود را در کشور های اسالمی قوت بيشتر داد و اين تحکم و 

                                                      
 . 129ص  « الم بإنحطاط المسلمين ماذا خسر الع» ابو الحسن الندوی   .  172
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نفوذ سياسی واقتصادی غرب تا جای رسيدکه غربی ها اکثر زمامداران 

کشور های اسالمی را از راه انقالبات عسکری و اشغال نظامی تحت نام 

 مبارزه با ترور و يا از طريق  انتخابات تقلبی حاکم ساختند  . 

ديموکراسی معاصر اسالمی را ميتوان در عدم توجه  مشکل بزرگ

علماء  در امور سياسی و رابطه بين سلطه سياسی و مردم در فقه سياسی 

يا فکر اسالم سياسی يافت . در نتيجۀ عدم توجه ودقت دانشمندان و 

علماء در جهان اسالم به فقه سياسی خلل و بی نظامی در فکر سياسی 

ان در مسائل سياسی و فهم اصطالحات اسالم  راه يافت و مسلمان

سياسی دچار مشکالت شدند . علت خلل در ساحۀ سياسی و فکری در 

اين است که علمای اسالم در مسائل فقه عبادات و معامالت کار بيشتر 

انجام دادند و فقه معامالت و عبادات را با زحمات خود غنی تر ساختند 

. عدم توجه علماء وفقهاء در اما در ساحۀ فقه سياسی کمتر توجه نمودند

فقه سياسی سبب شد تا فکر سياسی اسالم  با مقارنه با مسائل عبادات 

و معامالت فقير تر و مطابق زمان و مکان و تغيرات جامعه نباشد . عدم 

رعايت فقه سياسی سبب شد تا جماعت بزرگ از مسلمانان در حکم خود 

طرناک در مسائل سياسی دچار اشتباهات بزرگ و حتی خ

شوندمثالگروه از مسلمانان باين عقيده اندکه زن در فقه سياسی اسالم 

حق اشتراک در مسائل سياسی و نظام سياسی را ندارد و جای زن خانه 

شوهر و بعد از آن قبرستان است . گروه ديگر باين عقيده اندتشکيل و 

تأسيس احزاب سياسی خالف عقيده اسالمی است اين گروه وحدت 

فکری مسلمانان را در عدم موجوديت احزاب متعدد سياسی سياسی و 

می دانند و از حزب واحد بنام حزب اهلل يا حزب اسالمی و جمعيت 

اسالمی حمايت می کنند و تصور و خيال دارندکه وحدت مسلمين 

درتشکيل حزب واحد سياسی خالصه ميشوداين تصور و خيال  فکر 

می درمقاومت استبداد سياسی اسالمی را صدمه داد و جامعه اسال

 سياسی که عموما در حزب واحد خالصه ميشود عاجز ماند  .  
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عالمه دکتور يوسف القرضاوی در مورد مشکالت مسلمانان در فقه 

سياسی ديالوک سياسی را بطور مثال می آورد . بسيار متأثر شدم 

زمانيکه در بين علمای افغانستان ، قهرمانانی که جهاد مقدس را با 

شور و شوق و اخالص به نتيجه و پيروزی رسانيدند عدۀ باين تمام 

عقيده هستندکه تعليم زن حرام است ، قبول انتخابات  را برای انتخاب 

نمايندگان  شورای ملی و انتخاب رئيس دولت حرام می دانند ، تعيين 

مدت معين را برای کار رئيس دولت حرام می دانند ، شورا از نظر شان 

جباری  نيست . ناکامی و عدم پيروزی حرکت های اسالمی الزامی يعنی ا

در عصر حاضر به دليل همين افکار عقب گرائی است که عدۀ آنرا فکر 

اسالمی تصور کرده اند . اين طرزتفکر و روش فکری با روش فکر 

اسالمی توافق ندارد 
173

 

مصيبت بزرگتراين است کسانيکه بنام اسالم حرف می زنند در مسائل 

نظر کوتاه و دانش کم دارند و متأسفانه با استفاده از نظريات اسالمی 

نا قص خود کتابها تأليف می کنند . اين گروه از مسلمانان  نظريه ای که 

اسالم به زن بودن کراهيت دارد به نشر می سپارند و اسالم را دين ضد 

زن  معرفی می کنند .  
174

 

اندکه اگر وظائف الغزالی می نويسد:بعض از مسلمانان باين عقيده 

بزرگ در دولت را بزنان اختصاص داد آينده امت اسالمی به مخاطره می 

افتد و دليل می آورندکه امپراطوری فارس به دليل اينکه يک زن در 

رأس آن بود سقوط کرد در حاليکه سقوط امپراطوری فارس بسبب عدم 

ينکه زن در آزادی ها و عدم مشوره ای امپراطوره با مردم بود نه به علت ا

رأس دولت بود . اين گروه از مسلمانان فراموش کرده اندکه خانم گولدن 

مائير  صدر اعظم اسرائيل يک زن بود ومارشالها و جنرالهای عرب را 

                                                      
صفحات  « اإلسالمية فی المرحلة القادمة أولويات  الحرکة » دکتور يوسف القرضاوی  

128 – 129 ).173  . 
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در شش ساعت شکست داد و صدر اعظم هندوستان اندرا گاندی زن بود 

ا و توانست در چند روز مارشل ايوب خان را شکست دهد و بنگالديش ر

از پاکستان جدا سازد.  قرآن کريم از ملکه بلقيس صفت ميکند.  بعض 

باين عقيده اندکه زن حق شهادت را در مورد قتل ندارد .  اين گروه از 

مسلمانان ازساخته کاری و غل و غش و تقلب درانتخابات  حرف نمی 

زنند و نمی خواهند اعتراف کنندکه مسلمانان در تقلب سياسی  خيانت 

ابات استادان  و متخصصين اند . درانتخ
175

 

مخالفت با تشکيل احزاب سياسی مشکل ديگر مسلمانان است در 

حاليکه در شريعت تشکيل احزاب سياسی مانع ندارد و در اسالم نص 

نيست که تشکيل احزاب را ممانعت کرده باشد بر عکس تعدد نظريات 

اد و احزاب متعدد در عصر حاضر يک ضرورت است تا مانع استبد

سياسی و ديکتاتوری شود . تکوين احزاب سياسی وسيلۀ فعال و خوب 

جهت مقاومت طغيان سياسی و حاکم مستبداست . تعدد برنامه به معنی 

تعدد افکار و روش در برنامه های سياسی است و احزاب سياسی 

شباهت زياد به مذاهب فقهی دارند ، مسلمانان مذاهب فقهی را قبول 

احزاب سياسی نيز يک امر قبول شده است .  کرده اند لذا قبول
176

 

قبول شده است و به عبارت  سياسی درسياست اسالمی اصل معارضه

حاکمه که بنام اوپوزسيون  و مسالمت آميز با سلطۀ ديگر مخالفت علمی

فقه  ياد ميشود يکی از خصوصيت های عمده سياست اسالمی است و

تجربه ی انسان ميداند .قانونی و فطر اسالم حق معارضه را حق سياسی

کم که مخالفت با رأی حانشان ميدهدهای سياسی عصر خلفای راشدين 

بود و اسالمی در سياست  ثابت  و سياست های دولت يکی از ضوابط

                                                      
 – 34- 33صفحات « السنة النبوية بين أهل الفقه ... و أهل الحديث » محمد الغزالی .  175

35  . 
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نام اصطالح معاصر ب ميتوان  مخالفت های صحابه را با نظام سياسی  به

ياسی را حزب مخالف يا اوپوزسيون يادکرد و بهترين نمونۀ معارضه س

انتخاب حضرت ابوبکر الصديق رضی اهلل عنه می بينيم  . در 
177

 

ياستهای غير مناسب و غير عادالنه  مخالفت با ساسالم فقه سياسی در

معارضه سياسی را باالی  از حق بوده و فقه سياسی اسالم  باالتر دولت

زن و مرد مسلمان به درجۀ فرض می رساند. معارضه سياسی مخالفت با 

سياسی است و منکر سياسی در فرهنگ سياسی اسالم منکر 

منکر سياسی  کترين منکرات به حساب می آيد به دليل اينکهخطرنا

وحدت ملی و تماميت روازه تمام منکرات را باز ميکند. منکر سياسی د

 اندازد و تهاجم نظامی خارجی را آماده می سازد به مخاطره میرا  ارضی

( اسباب  79 – 78و المائده :   110و  104ان : . قرآن کريم  در سورۀ آل عمر

لعنت شدن يهود را در عدم معارضه سياسی ميداند. قوم يهود امر 

و فراموش کردند و ضد منکرات قيام نکردند بمعروف و نهی از منکر 

 .  زمامداران خود سکوت کردند درمقابل اعمال زشت

تشکيل حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم مسلمانان را امر به 

من رأی منکم منکرا فليغيره بيده ، فإن  ميفرمايد:  اوپزيسون ميکند و

.  يع فبقلبه ، و ذلک أضعف اإليمان لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستط

حديث مبارک مراتب مقاومت را نشان ميدهد و ضمنا أهميت معارضه 

سکوت در مقابل منکرات . در نظام سياسی به مسلمانان می آموزندرا 

ياسی يا فساد سياسی عالمۀ ضعف ايمان افراد جامعه را نشان می س

ل جهاد کلمة حق أمام افضدر حديث ديگر آنحضرت می فرمايند:    . دهد

د گفتار حق در مقابل سلطان جبار يا حاکم ظالم . بهترين جها سلطان جائر

گفتار حق در مقابل سلطان مستبد نوع از انواع مخالفت سياسی است  . 

                                                      
فصل ابوبکر « مطالعۀ تمهيدی عصر نبوت و خالفت راشده »فضل غنی مجددی .  177

 .  هلل عنهالصديق رضی ا
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ام است و پيامبر صلی اهلل عليه وسلم آنرا به بهترين جهاد تشبيه می با نظ

 کنند .

بطور عموم روش سياسی معاصر اسالمی تابع ميراث فرهنگ و ثقافت 

تاريخی است . به همان اندازه که فرهنگ و ثقافت اسالمی صدمه ديد 

بهمان اندازه روش فکرسياسی اسالمی نيز صدمه ديد . اطاعت مطلق 

امر وحاکم  و سکوت در مقابل اعمال او عمده ترين مشکل در از ولی 

فکر سياسی معاصر است .  اطاعت ولی امر و سکوت  در مقابل سلطه 

سياسی  در فرهنگ سياسی اسالم قوت بيشتر را نسبت به مقاومت 

حاکم مستبدو ظالم دارد  . زعمای مستبد با همکاری عدۀ از علماء فقه 

 حاکم مستبد را صبغۀ دينی دادند . اطاعت را تقويت و اطاعت 
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  «فقه الطاعة »   فقه اطاعت

فقه اطاعت از حاکم و ولی امر مسلمين علماء و فقهاء را برای مدت زياد 

بخود مشغول ساخت . در اطاعت حاکم فاسق و مستبد و حاکم متغلب 

يعنی شخصيکه با استفاده از قوت به زعامت رسيده باشد بين  علماء و 

نظريات متفاوت  ، موافق و مخالف و موافق با شروط و مخالف فقهاء 

بدون شروط وجود دارد .  عدۀ از علماء با استفاده از نصوص شرعی 

اطاعت حاکم را در تمام حاالت حتمی و ضروری می دانند اگر چه حاکم 

شخص فاسد و ظالم نيز باشد.  عدۀ از دانشمندان  رابطه بين حاکم و 

س می دانند و باين عقيده و نظر هستند که رابطه و رعيت را رابطۀ مقد

عالقه بين حاکم ومحکوم يعنی زعيم سياسی و رعيت را قوانين مدنی 

و مجالس شورا يعنی پارلمان  تنظيم نمی کند و اين رابطه را خداوند 

سبحانه وتعالی ازآسمان هفتم تعين و رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم 

يده است  . عدۀ از علماء درگذشته اين رابطه آنرا به اطالع مردم رسان

مقدس را قبول و مخالفين آنرا از أهل بدعت و هواء می دانستند . 
178

 

در فقه سياسی تشيع اطاعت امام  از جمله فرائض در دين است  و در 

عقيده تشيع امام معصوم بوده و از أهل بيت رسول اهلل صلی اهلل عليه 

علی بن ابی طالب کرم اهلل وجهه خالصه  وسلم در ذريۀ بی بی فاطمه از

ميشود و رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم قبل از رحلت خود امامان 

دوازده گانه را باسم برای امت معرفی کردند .
179
  

                                                      
الخروج علی الحاکم و عزله ــ  بين » دکتور حمد بن عبدالمحسن التويجری .  178

 .  1105ص  «  النظم الوضعية ـــ   الشريعة و

«  ــ  مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری ــ توافق و تفاوت » فضل غنی مجددی  .  179
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دليل اين گروه از علماء در قبول اطاعت حاکم عدم تفرقه و جدانی بين 

و اساسی  مسلمانان است و عقيده برين دارندکه يکی از اهداف مهم

اسالم وحدت مسلمين و جمع کلمه  و اتحاد نظر و نفی اختالف و تفرقه 

است  و اين اهداف به اطاعت  از حاکم حفظ و به خروج از اطاعت حاکم 

از بين می رود و در نتيجه خارج شدن از اطاعت حاکم  مسلمانان 

درمقابل يکديگر قرار می گيرند. علمای که باين نظر و رأی اند برای 

دليل از قرآن کريم و احاديث نبوی می آورند و در روشنی  اثبات قول خود

از نصوص اسالمی  به اثبات ميرسانندکه آيات و احاديث بصراحت 

اطاعت امراء و حکام را اگر چه ظالم نيز باشند واجب می سازد و 

مسلمانان بايد در مقابل ظلم و فساد امير يا حاکم  صبر داشته باشند تا 

و قتال  بين مسلمانان پيش نشود و ارواح و شرف و سرمايه  خونريزی

 مردم تلف نگردد . 

علمای تسنن اطاعت ولی االمر مسلمين را از واجبات اسالم می دانند . 

ابو زرعة و أبو حاتم الرازيان قول علماء را در اطاعت حاکم نقل می کنند. 

و ال نری » : در شرح اصول اعتقاد أهل السنة اين عبارت را می خوانيم

الخروج علی األئمة و ال القتال فی الفتنة ، و نسمع و نطيع لمن واله اهلل 

عزوجل أمرنا ، و ال ننزع يدا من طاعة ، و نتبع السنة و الجماعة ، و 

از أئمه يعنی زعماء و  خروجبه « . نجتنب الشذوذ و الخالف و الفرقة 

کسی را که خداوند  جنگ در فتنه اعتقاد نداريم ، می شنويم و اطاعت

بر ما حاکم ساخته می نمائيم و دست از اطاعت او بيرون نمی کنيم و در 

اين مورد متابعت سنت و جماعت را می نمائيم و از عمل غيرمعتاد و 

اختالفات و تفرقه اجتناب و دوری  می نمائيم  .  
180

 

امام نووی از قاضی عياض نقل ميکندکه جمع از أهل سنت و فقهاء و 

ين و متکلمين می گويند حاکم در ارتکاب  فسق و ظلم و معطل محدث

کردن حقوق ، خلع نمی شود و جواز نيست که از اطاعت او خارج شد و 

                                                      
 ( . 177/  1جلد )« قاد أهل السنة لاللکائی شرح أصول اعت.  180
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واجب است که حاکم نصيحت  و ترسانده شود .  علماء در اين باب از قيام 

امام الحسين بن علی و عبداهلل بن زبير و مردم مدينه منوره عليه حجاج 

آورند و می گويندکه مخالفت با حجاج و خروج عليه او به خاطر مثال می 

فسق او نبود بلکه به سبب اين بودکه حجاج شرع را تغير داد و در 

ظاهرکفرکرد .  امام نووی می گويد خارج شدن از اطاعت امراء و جنگ 

با ايشان باجماع مسلمين حرام است اگر چه فاسق و ظالم نيز باشند . عزل 

ج عليه او نتائج خطر ناک دارد و فتنه بوجود می آيد و خون حاکم و خرو

و اطاعت  از   اکم فساد زيادتر است نسبت به بقاريزد و درعزل حمردم می 

او . 
181

 

از جانب ديگرگروه مخالف نظريه اطاعت از حاکم ظالم و مستبد برای   

ز اثبات قول خود دليل از قرآن کريم و احاديث نبوی  می آورند و خروج ا

اطاعت حاکم مستبد و ظالم  را يک امر شرعی و به مصلحت امت 

اسالمی می دانند .  از جمله آيات که اين گروه از دانشمندان برای اثبات 

 قول خود می آورند دو آيۀ مبارکه را نقل می نمائيم  .

( . و کسانی که  39الشوری : « ) و الذين إذا أصابهم البغی هم ينتصرون » 

ايشان رسد ، ياری  می جويند }و به انتقام بر می خيزند{  . چون ستم بر 

يعنی اگر حاکم و يا امير بر ضعيف ظلم و تعدی کند بزرگان متفق شوند 

شهيد سيد قطب در تفسير آيۀ مبارکه می نويسد: اين   و انتقام کشند.

آيه صفت جماعت مسلمين را نشان ميدهد ، صفت انتصار بر بغاوت و 

لم و اين يک امر طبيعی برای جماعت مسلمين است که  عدم تسليم به ظ

خلق شده اند تا بهترين امت ها باشند . و طبيعی است که وظيفه اين 

جماعت انتصار عليه بغاوت و رد تجاوز و ظلم  است . 
182

 

                                                      
ـ جلد اول  ، ص.  181 و همچنان   دکتور حمد  177شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللکائی ـ

نظم الخروج علی الحاکم و عزله بين الشريعة و ال» بن عبدالمحسن التويجری 

 .          11ص  « الوضعية 

 . 3166ص  « فی ظالل القرآن »قطب  سيد.  182
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  .( 41الشوری : « ) عليهم من سبيل و لمن أنتصر بعد ظلمه فأولئک ما » 

ياری جويد }و انتقام گيرد{ را  ،و هرکه پس از ستم } ديدن { خود

نکوهشی { بر ايشان نيست .  در تفسير اين آيه در فی ظالل القرآن می }

خوانيم: کسيکه بعد از ظلم به پيروزی می رسد و بدی را به بدی معامله 

ميکند يا بدی را به بدی جزاء می دهد و تجاوز نمی کند هيچ گناه بر او 

ی ميکند و از حق قانونی استفاده می نيست زيرا حق مشروع خود را عمل

کند و هيچکس بر او تسلط نمی داشته باشد.  اما کسانيکه بايد از راه و 

روش خود دوری کنندکسانی اندکه باالی مردم ظلم می کنند و در زمين 

بغير از حق عمل می کنند. زمين برای زندگی خوب بوده نمی تواند تا 

نند و ظالم  را از ظلم منع نسازند . مردم در مقابل ظالم ايستاده گی نک

خداوند ظالم و باغی را وعدۀ عذاب بزرگ داده است  .  وعده عذاب  باين 

معنی نيست که مردم عليه ظالم قيام  نکنند . 
183

 

ابن مسعود روايت ميکندکه رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم فرمودند: 

ازند و با بعد از من مردمان قدرت را تصرف و سنت را خاموش می س

بدعت کار می کنند و نماز را تأخير می نمايند . گفتم يا رسول اهلل اگر ما 

ايشان را ديديم يعنی در زمان شان زندگی داشتيم چه بايد کرد ؟  

؟ طاعت  يدفرمودند : از من سؤال می کنی يا ابن أم عبد چه بايد انجام ده

 کسيکه معصيت کند نيست .
184

حاکم   محمد الغزالی می گويد اگر

ايمانداری  و تطبيق عدالت و حفظ مصالح مردم را مراعات نکند عزل 

او باالی مسلمانان واجب می گردد . 
185

 

علمای معاصر عزل حاکم را در شرايط خاص باالی مسلمانان واجب می 

 دانند . 

                                                      
 .  3167يد قطب  ، مرجع سابق  ، ص  س.  183
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 . اگر به  آنچه خداوند امر کرده حکم نشود 

 کفار شود . معاونت  و مساعدت مالی و معنوی و حمايت از طرف 

 . اجازه دادن به معاملۀ سود 

  تسليم شدن به معاهدات  . ) معاهداتی که خالف عقيده و مصلحت

 اسالم باشد( .

 . تعطيل فريضه  جهاد 
186

عدۀ از مسلمانان در عدم فهم و دانش از نصوص اسالم باين فکر و 

عقيده اندکه خداوند ظالمين را به  واسطۀ ظالمين نابود می کند و در 

ا های روز جمعه شنيده می شود که خطيب می گويد خداوندا ظالمين دع

را با ظالمين بگير و ما را از بين شان سالم و بی ضرر بيرون کن . دکتور 

يوسف القرضاوی اين گروه از مسلمانان را بنام مسلمانان غافل و بی 

خبر از سنت ها و روش های دين می داند و می گويد: الغافل هو من يظن 

اهلل سيضرب الظالمين بالظالمين و يخرجنا من بينهم سالمين ......  لن أن 

يضرب اهلل الظالمين إال عزائم المظلومين   . غافل کسی است که فکر می 

کند خداوند ظالمين را بواسطه ظالمين از بين برد می دارد  و ما را از 

قاطع و  بين شان سالم بيرون می سازد ....   ظالمين را عزائم يعنی عزم

ارادۀ قوی  مظلومين از بين بر می دارد . 
187

 

فقه اطاعت از آغاز عقب مانده گی  مسلمانان  در ساحۀ سياسی و 

اجتماعی  مورد استفاده قرار گرفت  و در نتيجه آن زمامداران  فاسد و 

ديکتاتور و حکومت های ديکتاتوری و نظام های استبدادی  در جهان 

رهنگ و ثقافت سياسی و دينی مسلمانان اسالم روی کار آمد و در ف
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فقه که استبداد سياسی و   «فقه الطاعة » مفکورۀ جديد تحت عنوان 

 نظام ديکتاتوری را تقويت و حمايت کرد تأسيس و تدوين شد. 

 

 فقه المتغلب  

در فرهنگ سياسی اسالم مقوله يا نظريه جديد فقهی که  با اصول اسالم 

روی کار آمد . متغلب  «تغلب مال فقه»ن سياسی توافق ندارد تحت عنوا

باين معنی که شخص با استفاده و استعمال قوت به رياست دولت 

برسدو به مفهوم معاصرشخص که زعامت کشور و مردم را در نتيجۀ 

انقالب عسکری و يا توسط حمايت قوای اشغالگر در يک کشور 

رضايت مردم اسالمی بدست آورد. و به عبارت ديگر بدون رأی  و بيعت و 

به حکومت رسيده باشداطاعت اش واجب می باشد. متأسفانه اين 

مفکوره واين عقيده تا امروز در بين عامۀ مردم و عدۀ از دانشمندان و 

 محققين فکر اسالمی قابل پذيرش  است  . 

اطاعت از امام غير عادل و شخصيکه با استفاده از قوت نظامی زعامت 

وتجوز » سياسی اسالم به اصطالح   سياسی را غصب کند در فرهنگ

امامت يعنی زعامت « إمامة الجور ، و تجوز إمام الجبر يعنی المتغلب 

غير عادل وکسيکه به زور و جبر به قدرت برسد جواز دارد يعنی صحت 

دارد  . نظريه حاکم متغلب  در شرايط خاص سياسی زمانش تا حدی قابل 

م مسأله اطاعت حاکم و نظام تطبيق و قبول بود . در فقه سياسی اسال

سياسی تابع اجتهاد است و فقه سياسی در هر عصر و زمان و مکان  قابل 

تجديد و تغير ميباشد. با اينکه مسأله حکومت و زعامت سياسی در 

ساحۀ اجتهاد بحث ميشود اما عدۀ از علمای متأخر و حتی معاصر تا 

بسا مسايل سياسی   اندازۀ زير تأثير نظريات فقهای قديم ميباشند و در

نتوانسته اند از قيد مسائل فقهی و اجتهادی گذشته که قابل تطبيق در 
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عصر حاضر نيست بيرون شوند و اجتهاد را در در مسائل سياسی 

 نپذيرند  .

تا عصر الماوردی و ابن خلدون درساحۀ فقه سياسی در عدم اطاعت 

و ابن خلدون   حاکم مستبد و فاسق  زياد بحث صورت نگرفت .  المواردی

در مسأله اطاعت ازحاکم فاسق در فقه سياسی اسالم صفحۀ جديد را باز 

و موضوع را بحث جدی و عميق نمودند.  در مورد اطاعت حاکم فاسق 

بعض انتقادات عليه امام ابو حنيفه رضی اهلل عنه متوجه است و عدۀ 

ه سلطۀ باين عقيده اندکه امام جليل القدرامامت فاجر و فاسق را اگر ب

سياسی برسد واجب ميداند . اين اتهامات عاری از حقيقت است و امام 

ابو حنيفه اطاعت حاکم و زمامدار فاسق و فاسد را نمی پذيرد.  در 

مسائل فقهی خصوصا در فقه نماز امام ابوحنيفه باين عقيده است که 

نماز مسلمان عقب امام فاجر صحت دارد .نظريه فقهی در موضوع و 

مامت  نماز جماعت را نبايدارتباط به مسائل سياسی داد و در مسأله ا

باب اطاعت ازحاکم فاسق و ظالم آنرا قياس کرد .  عصر امام ابو حنيفه ، 

عصر تقلبات سياسی و مبارزه برای گرفتن قدرت بود . در اين عصر دو 

 نظريه  در جهان اسالم و خصوصا عراق  بوجود آمد . 

ـ امامت ظالم و فاس ق جواز ندارد و مسلمانان نبايدکار های مشترک اول ـ

وجمعی را زير سلطۀ استبداد و زعامت  شخص مستبد و فاسق انجام 

دهند. کار های جمعی يعنی خواندن نماز جماعت و نماز جمعه و نماز هر 

 دو عيد .

دوم ــ   ظالم و فاسق اگر زعامت سياسی را به هر وسيله  بدست آورد و بر  

 ل يابد اطاعت او واجب می گردد . امور تسلط کام

در نزد امام ابو حنيفه عدالت شرط اول برای خالفت و زعامت سياسی 

است و ميگويدکه ظالم و فاسق نميتواند خليفۀ شرعی و قاضی و حاکم 

و مفتی باشد و اگر فاسق و فاجر باين منصب برسد اطاعت او باالی مردم 

فاجر و رسيدن شخص امامت امامان مذهب حنفی قبول واجب نمی شود . 
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نفی ميکنند و عقيده بر اين  ابو حنيفهبه زعامات مسلمين  از  و فاسق را

دارندکه قبول اين نظريه استبداد سياسی و ظلم و فساد و تقلب را 

تقويت می کند و می گويند نسبت دادن اين نظريه به امام ابو حنيفه  اتهام 

و افتراء بحق امام ابو حنيفه است . 
188

 

شرح مفصل « أحکام القرآن » مام  ابوبکر الجصاص  اين مسأله را در ا

داده می نويسد : جواز نيست که  شخص ظالم  خليفه و قاضی و کسانيکه 

مردم را مجبور و مکلف  به قول شان در امور دين می سازندباشند . 

همچنان شاهد و کسيکه از پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم خبر می دهد 

ت ميکند نبايد ظالم و فاسق باشد به دليل اينکه  ال طاعة يعنی  رواي

لمخلوق فی معصية الخالق . اطاعت مخلوق در معصيت خداوند نيست. 

و اين داللت بر آن ميکندکه فاسق حاکم بوده نميتواند و فيصله و 

احکامی که صادر ميکند قابل اجراء نيست وشهادت او و آنچه از رسول 

لم روايت ميکند و يا فتوا ميدهد قابل اعتبار اکرم صلی اهلل عليه وس

.  . باشدنمی 
189

 

در زمان امام ابو حنيفه مسألۀ قيام و مبارزه عليه حاکم ظالم و مستبد 

مورد بحث بود.  سؤالی که  در مجامع علمی و بين علماء  در اين مسأله 

بحث می شد زيرعنوان : اگر امام مسلمين ظالم و فاسق باشد آيا انقالب 

 يه او جواز دارد يا  نه ؟عل

جماعت بزرگ از أهل حديث مبارزه را عليه حکومت ظالم  و مستبد به 

زبان و نطق در حضور حاکم ظالم جواز می دانند و اما قيام مسلحانه يا 

انقالب را که سبب ريختن خون بغير حق  شود جواز نمی دانند . اما ابو 

م باطل است و انقالب عليه حنيفه می گويد که امامت يا رياست امام ظال

او جواز دارد اما بشرط اينکه انقالب نتيجۀ آن کاميابی و مفيد باشد و 

نظام عادالنه جای ظلم و فساد و فسق را بگيرد نه اينکه نتيجه آن از دست 
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دادن ارواح مردم بدون نتيجه باشد. عالمه الجصاص در مورد مذهب ابو 

م می گويد مذهب يا روش ابو حنيفه در مسأله قيام عليه حکومت ظال

حنيفه در مبارزه مسلحانه و قتال حکام ظالم  روشن است . امام اوزاعی 

می گويد ابو حنيفه استخدام سيف يعنی استعمال اسلحه را در مقابل 

سلطۀ ظالم جواز می داند و عقيده برين داردکه اگر امر به معروف و نهی 

نظام مستبد و حاکم  تغيير استفاده از سيف برای يجه ندادتاز منکر ن

امام ابو حنيفه عمال از انقالب زيد بن علی و محمد  . ظالم جواز دارد

کرد و در نتيجۀ  هجری حمايت 120الحسين  در سال نواسۀ امام  الباقر

 آن هشام بن عبدالملک معزول شد. 
190

 

نظريه امامت متغلب يعنی شخصيکه با استفاده از قوت نظامی به 

بدون رضايت مردم و گرفتن بيعت  خود را حاکم اعالن  زعامت ميرسد و

قرن می کند و همچنان جواز امامت يا زعامت  غير عادل و متغلب از 

در فرهنگ و ثقافت سياسی اسالم راه يافت .   هــ ( 450پنجم هجری  ) 

الحافظ بن حجر نظريات فقهاء را در واجب بودن اطاعت شخصيکه با 

ت ميرسد اينطور خالصه می کند: و قد أجمع استفاده از قوت به  زعام

الفقهاء علی وجوب طاعة السلطان المتغلب و الجهاد معه ، و أن طاعته 

خير من الخروج عليه ، لما فی ذلک من حقن الدماء و تسکين الدهماء  . 

ن متغلب اجماع دارند وجهاد را همراه با سلطافقهاء در اطاعت سلطان 

عليه اوکه سبب خونريزی می شود  رزه رامتغلب واجب می دانند و مبا

منع می نمايند .  
191

 

امام و فقيه عظيم  الماوردی  فصل و عنوان جديد را در فقه سياسی 

اسالم بازکرد و رابطه بين حاکم و ملت را در بعدسياسی مطالعه و اصول 
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اوليه فقه سياسی را اساس گذاشت و در فقه سياسی رابطه بين حاکم و 

حاکم را بحث عميق و نظريات جديد را داخل فقه محکوم و صفات 

 سياسی  کرد .  

امام المواردی در تاريخ فقه سياسی اسالم و يا اسالم سياسی اولين 

فقيه به حساب می آيدکه موضوع اطاعت از امام ظالم و مستبد را در فقه 

سياسی اسالم بحث کرد. المواردی با استفاده از آراء و نظريات فقهی 

م (  942هــ / 330م ( و ابی الحسن األشعری ) 798هــ / 182ف )امام يوس

 م ( در فقه سياسی استفاده کرد . 1013هــ / 403و الباقالنی ) 

المواردی نظريه امام متغلب را داخل فقه سياسی اسالم ساخت و نظريه 

جديد را در فقه سياسی اسالم  به عبارت واضح اين طوربيان کرد :  و 

بيعة إثنين قياسا علی عقد نکاح  . امامت به بيعت دو نفر  تنعقد االمامة

به مقايسۀ دو شاهد در عقد نکاح صحت يا جواز دارد . الماوردی 

نظريات متفاوت را در مورد اطاعت حاکم بحث ميکند و می نويسدأهل 

علم در ثبوت و عقد واليت بغير از عقد يعنی بغير از بيعت اختالف نظر 

عراق باين عقيده اندشخصيکه به قدرت ميرسد دارند و بعض فقهای 

حق او به واليت يعنی زعامت  ثابت  و اطاعت او باالی ملت الزم می گردد 

. الماوردی  اضافه می کند جمهور فقهاء و متکلمين  باين نظراندکه 

قانونيت و استقرار رهبر سياسی  صحت ندارد مگر به رضا و اختيار 

  يعنی به بيعت مردم  از او  .

الماوردی در بحث خود در موضوع امامت و رهبريت سياسی  اقسام 

بيعت را می آورد و نظريه که شخص به هر وسيلۀ  بقدرت ميرسد اطاعت 

او باالی ملت واجب می شود آنرا به بحث می گيرد و اطاعت زعيم ظالم 
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و فاسق را به  دليل عدم نشر فتنه و فساد و جنگ بين مسلمانان قابل 

اند.  قبول می د
192

 

امام بزرگ به مقام المواردی  در بحث خود علت فساد و فتنه را در جامعۀ 

اسالمی  بحث نمی کند. تاريخ شاهد است که علت فساد و فتنه در 

جوامع اسالمی فقر، جهل وحکام مستبد وعلمای خاموش و از همه 

بيشتر استبدادسياسی است و تا نظام سياسی اصالح نشود و مردم حق 

و عزل حاکم را نداشته باشند فساد و فتنه دامنگير جامعۀ اعتراض 

 اسالمی ميباشد  .

المواردی با استفاده از نصوص فقهی که در بعض کتب فقه آمده 

انتخاب و معرفی ولی العهد را در حيات حاکم بدون رضايت مردم جواز 

ميداند. دليل او انتخاب حضرت عمر توسط حضرت ابوبکر و همچنان 

حضرت معاويه برای پسرش يزيد و سکوت علماء و فقهاء  گرفتن بيعت

از اين روش سياسی است . المواردی ميراثی بودن زعامت را جواز می 

داند و در ميراثی بودن  زعامت سياسی کفايت ولی عهدو رضايت امت 

را شرط نمی داند و از حق امام می داندکه ولی العهد را تعيين کند .
193

 

وضع تعيين ولی عهد از طرف معاويه اجماع در استدالل المواردی در م

قبول آن است به اين معنی که کسی به روش معاويه در انتخاب و معرفی 

ولی العهد مخالفت نکرد. اين استدالل در تاريخ اسالمی صحت ندارد 

بدليل اينکه بزرگان صحابه و علماء امت به انتخاب يزيدبه صفت خليفه 

را غير قانونی می دانستند وگروه از موافق نبودند و انتخاب يزيد 

علماء علنا عليه يزيد قيام مسلحانه و بعض ديگر مبارزه مسالمت آميز 

را انتخاب کردند .   تعيين حضرت عمر از طرف حضرت ابوبکر به  

اصطالح سياسی امروز کانديد به مقام خالفت است نه تعيين به مقام 
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مر رضی اهلل عنه مشوره کرد خالفت .  حضرت ابوبکر مردم را در تعيين ع

و حضرت عمر خليفه نشد مگر بعد از بيعت مستقيم مردم . ميراثی بودن 

زعامت سياسی که المواردی آنرا جواز می دانددر فقه سياسی اسالم 

صحت ندارد و بر خالف نظريه المواردی اجماع در عدم  ميراثی بودن 

جواز يا قانونی زعامت سياسی در فرهنگ سياسی و دينی اسالم است . 

بودن نظريه حاکم متغلب که در فرهنگ دينی وسياسی اسالم راه يافت 

به دليل واردکردن فشار و ترور فکری عليه علماء  و قبول يک امر واقع 

بود . در فرهنگ سياسی و دينی اسالم متغلب مساوی به غاصب  است 

و برای غاصب نميتوان  اصطالح جواز را استفاده کرد .  
194

 

اين اواخر بحث های جديد در باب نظريات سياسی المواردی در 

خصوصا در موضوع اطاعت از حاکم مستبد و متغلب به طبع رسيده 

است و محققين نظريات المواردی رابدقت بيشتر مطالعه نموده باين 

نتيجه می رسندکه المواردی در اساس ضد استبداد و امارت استيالء 

مت را تصاحب شده باشدبود . يعنی کسيکه بقوت امارت يا زعا

المواردی برای عزل و مقاومت حاکم شرايط خاص را وضع ميکند مثل 

شک در عدالت به دليل فسق  .  فسق در اصطالح فقه سياسی معاصر 

اسالم  انحراف سياسی و اخالقی  است . نقص درقوت فکری ،  عقلی و 

م جبار و جسمانی حاکم و همچنان تأکيد ميکند که امت نبايد از حاک

مستبد اطاعت نمايد . المواردی مبارزه عليه حاکم جبار را جواز می 

داند اما روش مقاومت را معرفی نميکند و در مورد روش مقاومت 

سکوت ميکند . المواردی در موضوع اطاعت و مبارزه عليه حاکم 

مقاومت و مبدأ اطاعت و تسليم باقی می ماند . مستبدبين مبدأ 
195
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« الغياثی » م ( در کتاب خود بنام  1085هــ /  478وينی ) مام حرمين الج

اين نظريه را می آورد:  حاکم  قانونيت  خود را از طرف مردم بدست می 

آورد و امت حق خارج شدن از اطاعت او را ندارد مگر اينکه دليل بسيار 

قوی مثل فسق در شخص حاکم ظاهر باشد و در اين حالت يعنی فاسق 

زل او ممکن است . شدن زمامدار ع
196

 

در  م ( 1111هـ / 505)  الغزالیحامد حجت االسالم و المسلمين امام 

معراج السالکين نظريه متغلب و امام فاجر را تأييد ميکند .   
197

دکتور 

حسين علی محافظة نظريات الغزالی را تحقيق و باين نتيجه می رسد 

تأييد می کند . او که امام الغزالی شرعی و قانونی بودن دولت عباسی را 

در فقه اطاعت شرط می گذارد که حاکم بايد شريعت را تطبيق نمايد و 

در غير آن خلع او واجب دينی است .  برای اصالح نظام سياسی الغزالی 

از نظريه امر به معروف و نهی از منکر و گفتار حق در مقابل امام مستبد 

ا زمانيکه حاکم مطابق جانبداری ميکند . از نظر حجت االسالم الغزالی ت

شريعت کار کند عزل او واجب نيست و اطاعت او باالی مسلمين واجب 

 می باشد و هر زمانيکه از شريعت عدول کند عزل او واجب می شود.

عصر امام الغزالی و امام المواردی ، عصر عدم استقرار سياسی بود و 

در هر  امنيت و استقرار سياسی وجود نداشت  و صاحبان قوت و قدرت

منطقه برای رسيدن به قدرت سياسی با يکديگر داخل جنگ بودند . نظر 

به شرايط خاص نظريه قبول حاکم متغلب ، نظريه ای که اصل اسالمی 

                                                      
 

« الفکر العربی اإلسالمی  مفهوم الحق بالغيير فی» دکتور حسين علی محافظة .  196

 .   13ص 

المعهد العالمی للفکر « خواطر فی االزمة الفکرية » دکتور جابر العلوانی .  197
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، ص   1994العلمية ، بيروت  الغزالی ، الرسالة األولی ــ معارج السالکين ، دار الکتب
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نداشت ، بخاطر آرامش و امنيت در فرهنگ سياسی اسالم قبول و راه 

يافت .  امام الغزالی و الماوردی اين نظريه را به دليل حفظ آرامش و 

 نيت حل وسط می  دانند . ام

را مشروط به عدم  م ( اطاعت حاکم 1328هــ / 728امام ابن تيميه ) 

معصيت او می داند و ميگويد اگر حاکم مخالفت شريعت را نمايد عزل 

او واجب می گردد . امام ابن تيميه در عدم اطاعت اوامر حاکم اگر خالف 

هلل عليه وسلم  می آورد و امر خداوند باشد دليل از قول رسول اهلل صلی ا

می گويد رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم امر به اطاعت امراء در غير 

معصيت خداوند نموده است و متابعت امراء در حسنات تعاون و 

همکاری و تقوی ميباشد . 
198

 

نظر است اگر زمامدار با حمايت  م ( باين  1333هــ / 733جماعة ) ابن 

ا حفظ کند اطاعت او واجب است اگر چه اکثريت مردم نظام دولت ر

فاسق نيز باشد به معنی ديگر اگر حاکم مستبد و غير عادل نيز باشد . 
199

 

بعد از مطالعه و بحث در موضوعات  م (  1405هــ / 808ابن خلدون ) 

و ستم و  ظلم سياسیسلطه اجتماعی و سياسی باين نتيجه ميرسدکه 

مجبور به تسليم شدن به مصالح استبداد را پيشه می گيرد تا مردم را 

شان سازد و زمانيکه مصالح نظام وسلطه با مصالح مردم تصادم کند 

انقالب صورت ميگيرد . ابن خلدون برای حل اين مشکل نظر می دهدتا 

قواعد سياسی ثابت تدوين شود تا رابطه بين دولت  و امت را تنظيم کند 

                                                      
ريعة الخروج علی الحاکم و عزله بين الش» يجری  دکتور حمد بن عبدالمحسن التو.  198
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اسالمی است  زيرا  و قواعد سياسی ثابت از نظر ابن خلدون  شريعت

است . شريعت ضامن عدالت و حمايت دولت از سقوط 
200

 

از جمله علمای ليبرال عرب ، مردم را به قيام م (  1873 – 1836المراش ) 

و انقالب خونين در مقابل حاکم ظالم دعوت می نمايد و می گويد حاکم 

ين افغانی ظالم مردم را  در جهالت  و نادانی نگه می دارد  .  سيد جمال الد

رعيت را دعوت برای سقوط حاکم مستبد و ظالم که قدرت تأمين 

عدالت و حفظ حريت و حمايت عالم اسالمی را نداشته باشدمی نمايد .  

محمد عبده عالج استبداد و اصالح حاکم ظالم را از راه و روش انقالب  

صالح نمی داند و باين عقيده است که  روش  تربيوی ملت بهترين  راه 

 برای اصالح حاکم مستبد است  .  

محمد الغزالی متفکر معاصر اسالمی نظريه اطاعت حاکم مستبد را 

نقد ميکند و با نظريات علماء در اين مورد مخالفت نشان می دهد . 

الغزالی کتاب العواصم من القواصم  امام ابی بکر بن العربی را بشدت 

کتاب را مطالعه  نقد ميکند و می نويسد: تعجب کردم وقتيکه اين

نمودم و نظريه ابن العربی مبنی بر اين که  بيعت صحت دارد با بيعت دو 

يا يک نفر ،  اين نظريه  صبر مرا برهم زد و اين نظر کامال بی وزن و بی 

معنی و بی قيمت  است و مبنی بر هيچ دليل نيست و حاکم ظالم غير 

قانونی و غيرشرعی است .  
201

 

ر نظريه اطاعت حاکم متغلب تجديد شد . شيخ در مص م 2013 در سال 

جامع االزهر دکتور احمد طيب که  عضويت کميتۀ مرکزی حزب وطن 

برياست حسنی مبارک را داشت  فقه اطاعت را در غير موضع آن استفاده 

کرد و از نظام انقالب حمايت نمود. دکتور احمدطيب فتاوا داد که 

لين رئيس منتخب سقوط حکومت ديموکراسی مصر به زعامت او

                                                      
، مکتبة المثنی ، بغداد ، صفحات  « المقدمة » ابن خلدون ، عبدالرحمن بن محمد .  200

 .  35 تا  9
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دکتور محمد مرسی واجب اسالمی بود و اطاعت جنرال سيسی که از 

 .  رسيده از باب فقه اطاعت واجب استطريق انقالب عسکری به زعامت 

دکتور احمد طيب شيخ االزهر باين معنی فتوا صادر کرد : کسانيکه در 

 انتخابات پارلمان مصر بعد از سقوط دکتور محمد مرسی اشتراک نمی

کنند عاق پدر و مادر ميباشند . دکتور عطية عبدالموجود استاد 

شريعت در جامع االزهر فتوا داد : جنرال سيسی حق دارد تا چشمان 

مخالفين خود را بيرون کند زيرا زعيم المتغلب است . دکتور احمد 

کريمة فتوا داد : هر کسيکه شعار حکومت عسکری سقوط کند را بلند 

 نجام ميدهد.کند عمل حرام را ا

دکتور سعد الدين الهالل استاد فقه اسالمی در جامع االزهر فتوا داد 

که جنرال سيسی و جنرال ابراهيم مانند حضرت موسی و هارون و به مقام 

انبياء اند . معين وزارت اوقات مصر دکتور سالم عبدالجليل مخالفين 

مفتی  سيسی را خوارج و قتل شانرا مباح دانست . دکتور علی جمعه

مصر اطاعت جنرال سيسی را واجب شرعی و مخالفت با او را حرام 

دانست و برای اثبات قول خود احاديث زياد را روايت نمود . وزارت 

اوقاف و شئون اسالمی مصر فتوا داد که صاحبان خانه ها و اپارتمانها 

حق دارند تا کرايه نشين اگر از اخوان المسلمين و مخالفين جنرال 

شد او را از خانه ها و اپارتمانهای خود خارج سازند و قرار داد سيسی با

 را فسخ نمايند .

دکتور صبر عبادة  فتوا داد که بيعت برای جنرال سيسی صورت گرفت و 

خارج شدن از اطاعت او خارج شدن از اسالم است و مظاهره کردن عليه 

او حرمت دارد . 
202
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اواخر از فقه اطاعت و فقه  مجمع علمای اسالمی  افغانستان نيز در اين

حاکم متغلب حمايت کردند و مردم را مجبور به قبول نتيجۀ  انتخابات 

تقلبی زيرنام مصلحت امت ساختند و حکومت متقلب و تحت حمايت را 

به مردم حکومت قانونی معرفی کردند و مخالفين سياسی نظام تقلبی را 

 خوارج  و قتل شانرا واجب  شرعی دانستند. 

منعقد در استنابول ،  2015/  18/  10علمای تسنن در کنفرانس مجمع 

ترکيه  تحت عنوان کنفرانس علمای أهل سنت برای مبارزه عليه استبداد 

 و ريختن خون مردم  اعالميه ذيل را صادر کرد :

نظام سياسی که توسط انقالبات عسکری روی کار می آيد غير قانونی 

ين نوع حکومت اطاعت کند و جامعۀ و غير شرعی است و ملت نبايد از ا

بايد برای تغير نظام سياسی که باساس انقالبات عسکری روی کار می 

 آيد سعی برای تضعيف و تغيير آن نمايند .

فقه اطاعت تا امروز در فرهنگ سياسی اسالم که از بقايای ميراث  

فرهنگ و ثقافت ميراثی است وجود دارد و وقت آن رسيده تا فقه اطاعت  

ا از فرهنگ دينی و سياسی و ثقافت اسالمی بيرون ساخت و به ر

ديموکراسی اصيل اسالمی و انتخاب وعزل زعامت سياسی از طريق 

مردم اعتراف کرد و اين حق را اسالم به مردم  عطا کرده و بايد علماء دين 

و زعمای سياسی حق مردم را که اسالم داده است  احترام و مراعات 

 نمايند .

ينی اطاعت از خلفای اموی و عباسی  و بعداً از حکام مستبد را مفهوم د

علمای دربار و استفاده جو زير نام  جلوگيری از نشر  فتنه  و فساد در 

جامعه  بوجود آوردند و برای آن لباس اسالمی دادند و در فقه سياسی 

بازکردند و اطاعت حاکم متغلب را « باب منع فتنه » فصل جديد را بنام 

فقه سياسی اسالم ساختند و خارج شدن از اطاعت حاکم  متغلب  داخل

و مستبد را فتنه و فساد و بغاوت دانستند. در حقيقت بحث روی  مسألۀ 

فتنه و فساد وسيله برای قبول هدف بزرگ يعنی  فقه اطاعت  بود که به 
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کريمه مرور زمان در فرهنگ سياسی اسالم جا گرفت . فقه اطاعت  به آيۀ 

نسبت داده ميشود در حاليکه خداوند در اين آيۀ مبارکه  النساء سورۀ 59

اطاعت حاکم را مربوط به اطاعت او از خداوند و نبی اهلل صلی اهلل عليه 

 وسلم می داند .

آيۀ مبارکه اطاعت أولی االمر را مربوط به اطاعت او از خداوند يعنی 

لم يعنی تطبيق احکام الهی و اطاعت رسول اکرم صلی اهلل عليه وس

اطاعت از سنت نبوی مشروط می سازد.  در فقه سياسی اطاعت ولی 

االمر مترادف به اطاعت خداوند و رسول اهلل شناخته شده است  . قرآن 

 کريم مردم  را از اطاعت مخلوق در معصيت خالق منع می نمايد .

آيۀ مبارکه قواعد و اساسات حکم و اهداف آنرا معرفی ميکند و نظام و 

ط و سيستم را به مردم نشان ميدهد و رابطه بين حاکم و محکوم انضبا

را تنظيم می نمايد . در  قاعده اطاعت از حاکم که در اصطالح اسالمی  

ولی امر است  شرط تطبيق عدالت  و پيروی حاکم از شريعت خداوند و 

سنت رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم است  . دليل از اطاعت ولی امر 

مردم و تطبيق عدالت اجتماعی و حفظ نظام است زيرا  تحقيق مصالح

جامعه بدون  نظام بسوی بی نظمی ميرود و بی نظامی سبب فقدان 

عدالت می شود . در فقه سياسی اطاعت بصورت مطلق نيست و اطاعت 

مقيد و همراه  با شروط است  و در اصطالح قرآن کريم اطاعت معنی 

ل همکاری و تعاون بين سلطۀ تسليم شدن را افاده نميکند بلکه شک

 سياسی و مردم را تنظيم می نمايد .

اطاعت در فقه سياسی اسالم باساس قواعد وسط استوار است و انقياد 

و پيروی و تسليم حاکم انقياد و تسليم کورکورانه و قبول ذلت نيست .  

کسيکه اطاعت او واجب ميشود بايد در او شروط خاص مثل عقل سالم 

مل و قدرت برای تحمل مسئوليت و علم و عدالت وجود ، صحتمندی کا

داشته باشدو در شرايط سياسی معاصر وابسته به استعمار و تعيين 

شده از طرف قوای اشغال نباشد . فقهاء باين عقيده اندکه مصدر سلطۀ 
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سياسی در اسالم عقد يا معاهده بين خالق و مخلوق از يکطرف و بين 

است و اطاعت مخلوق در معصيت خالق  رعيت و زمامدار از طرف ديگر

نيست و اطاعت رعيت از حاکم مشروط و مربوط به عدالت او در 

 حکومتداری  است  .

در فقه سياسی اطاعت حاکم فقط در يک حالت قابل  قبول است و آن 

اينکه حاکم عادل باشد و عدالت حاکم را ملت تصديق کند نه اينکه 

طاب کنند . اگر حاکم  عدالت را خودش و اطرافيان اش او را عادل خ

تطبيق نکند و عدالت در جامعه تحقق نيابد حضرت رسول اکرم صلی اهلل 

 عليه وسلم مسلمانان را امر می نمايد تا اطاعت ولی امر را نکنند

الطاعة » دکتور سعيدحوی در بحث خود از فقه اطاعت تحت عنوان 

ررسی کرده می موضوع اطاعت را از ناحيه فقهی بحث وب« المبصرة 

نويسد:  رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم نظريه و فکر اطاعت با بصيرت 

را به مردم آموخت و اعرابی که به اطاعت عادت نداشتند و انضباط 

اداری و سياسی را تجربه نکرده بودند آنها را تعليم اطاعت و نظام داد . 

مردم آموخت از فقه اطاعت که  رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم آنرا به 

نوع جديد بود . اطاعت  در معروف  و حق نه در باطل و ناحق ، اطاعت از 

عدل نه از ظلم  ، اطاعت از کسی که مستحق آن است نه کسی که مستحق 

آن نيست اطاعت از راه دانش و فهم و بصيرت نه از راه و طريق جهل و 

نادانی 
203

 

رضاوی در باب در بين علمای اخوان المسلمين دکتور يوسف الق

اطاعت باين نظر است که از اصول اوليه اسالم  است که انسان بعد از 

تصديق نبوت و ايمان به رسالت  و وحی آسمانی و آنهم از طريق عقل 

عقيده نمايد و اقرار کند که  ايمان آورديم و تصديق کرديم . ايمان و 

رسول تصديق باالی مسلمان حکم ميکندکه سمع و طاعت از خداوند و 

                                                      
و   www.ikhwanwiki.comدکتور سعيد حوی  .  203
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اهلل صلی اهلل عليه وسلم داشته باشد به عبارت ديگر اطاعت  فقط از 

خداوند و رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم و آنهم بعد از ايمان آوردن و 

تصديق نمودن است  و در اطاعت خداوند و رسول اهلل صلی اهلل عليه 

وسلم ايمان انسان تکميل ميشود و انسان به صفت مسلمان شناخته 

ود اما اطاعت از ولی امر بشرطيکه ولی امر مطيع اوامر خداوند و ميش

رسول اهلل باشد واجب است در غير آن اطاعت او واجب شرعی نمی باشد 

 .
204

 

اطاعت بدون دليل شرعی مرض اجتماعی و سياسی فکرمعاصر 

اسالمی است که قابل نقد و اصالح است . مشکل در مسأله اطاعت در 

در مقابل اوامر حاکم چه در حق باشد و يا در غير آن استکه انسان بايد 

حق اطاعت کند زيرا عدم اطاعت بغاوت و عصيان به حساب می آيد و 

عقوبت عصيان و بغاوت قتل است . باساس عقيده و روش اطاعت  در 

جهان اسالم مسلمانان از حکومت های که باساس انقالبات نظامی روی 

داشتند اطاعت کردند و اطاعت بغير کار آمدند و بيعت و رأی مردم را ن

از حق استحکام و تثبيت نظام ديکتاتوری گرديد و مسلمانان در آخر 

قافلۀ مدنيت باقی ماندند و استبداد سياسی در جهان اسالم حاکم شد.  

205
 

در مورد نقش علماء در نشر فقه اطاعت و تأثيرات منفی آن در روش فکر 

 ورو معاون حرکت نهضتعبدالفتاح مسياسی اسالم عالمه شيخ 

معاصر اسالمی در کنفرانس  بزرگ فکرينتتونس و يکی از م اسالمی

که در مسألۀ افراط گرائی 2015مارچ  15و  14، بتاريخ   اردنعمان ،

و علماء در جهان عرب از طريق فتوا ديکتاتوری ها را خلق بودگفت : 

 و اين فتوا  مثل فتوا عدم خروج عليه حاکم ظالم . اين روش تثبيت کردند

                                                      
  342، ص  « سالم للقرآن و السنة المرجعية العليا فی اإل» دکتور يوسف القرضاوی .  204

. 
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اسالم وارد ساخت و مبادئ شورا که از اصول  صدمه ای بزرگ به اصل

 .  حکم  در اسالم است صدمه ديد

می  عالمه مورو نهضت های اسالمیاز  در مورد عدم کاميابی بعض

بهار  و جنبش جوان اسالمیهای ت گويد: فهم ناقص سبب ناکامی حرک

مستقل  بصفت يکطرفمهم  یعرب بود . مسلمانان در مسائل و قضايا

ديگر را با خود شريک سازند.  اطراف  استندخوو نشدندميدان داخل 

مسلمانان بايد در موضوعات سياسی فهم و درايت کامل داشته باشند 

بدون شريک  و بفهمندکه در شرايط سياسی معاصر قادر نيستند

جرأت انسان برايش  توانند . کرده بافراد ملت حکومت  تمام ساختن

از مسلمانان غائب  خطأ خود اعتراف کند و اين جرأت  جازه ميدهد تا بها

ميباشد در حاليکه رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم به خطأ خود اعتراف 

 ميکرد . 

مفهوم الطاعة من »دکتور نبيل علقم در بحث خود تحت عنوان  

می نويسد : موضوع اطاعت و مفهوم سياسی « اإلستقرار إلی التناقض

ينی آن بعد از تهاجم فکر غرب باالی روش فکر اسالمی در ساحۀ و د

فرهنگ به درجات و اشکال متفاوت مورد استفاده است و استفاده های 

متفاوت با درجات مختلف مسأله و موضوع فقه اطاعت را مشکل 

ساخته است . اولين عالم اسالمی که دعوت اصالح فقه اطاعت را بلند 

( بود . شيخ 1835 – 1776يخ حسن العطار )نمود شيخ جامع االزهر ش

عطار با استفاده از تجربه های علمای فرانسه بعد از حملۀ ناپليون باالی 

مصر اصطالح فکر اطاعت را اصالح کرد . شيخ عطار تجديد علوم و 

اقتباس از علوم غرب را يکی از اسباب اصالح فقه اطاعت در جهان 

 اسالم  می دانست  .

المه عبدالرحمن الکواکبی فکر التجديد السياسی را به در قرن نزدهم ع

به طبع رسانيد . «  طبائع اإلستبداد»بحث گرفت وکتاب خود را بنام 

الکواکبی درکتاب خود در مسأله اينکه حکام برای خود صفات الهی را 
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انتخاب ميکنند شديدا انتقادکرد . او فکرغير مسئول بودن حاکم را در 

م استبداد دانست . از نظر الکواکبی هر مستبد مقابل مردم عامل مه

سياسی برای خود صفت قدسيت که از صفات خداونداست انتخاب 

ميکند و أهل دين يعنی  علماء  حاکم مستبد را در ظلم و استبداد اش 

بنام دين همکاری می کنند .  ترس و خوف از سلطۀ سياسی و يا خوف و 

شود. الکواکبی اضافه  ترس از حاکم مستبد سبب استبداد او می

ميکندکه استبداد و طغيان تنها به وجودحاکم خالصه نميشود و 

استبداد جزء از ثقافت اجتماعی شده است و در نظام استبدادی همه 

مسئولين دولت مستبد اند. 
206

 

جمال الدين افغانی مثل الکواکبی از نهضت علمی وتجديد فکر 

دليل در فقه سياسی و  سياسی حمايت ميکند و اطاعت مطلق را بدون

فقه اطاعت نمی پذيرد ودر مقدمۀ عمل تجديدی ، تجديد نظام سياسی 

را می داند .  سلطان عبدالحميد از نظريه تشکيل جامعه اسالمی جمال 

الدين حمايت کرد ليکن با نظر او در تجديد سياسی مانند حريت و شورا 

و جمال الدين که از اصل دين است مخالفت کرد . بعد از الکواکبی  

افغانی حسن البناء  روش اصالحات سياسی را با فکر تجديد سياسی و 

تجديد در فقه اطاعت پيش گرفت  . فکر البناء در مبارزه با فساد سياسی 

 و نظام حاکم مطلق خالصه ميشود . 

حرکت تجديدی البناء با نظام استبدادی ملک فاروق و بعداً با نظام 

ع شد و متأسفانه در عدم  ثقافت و دانش جمال عبدالناصر طرف واق

سياسی ملت مصر حرکت تجديدی البناء  ناکام شد و استبداد سياسی و 
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فقه اطاعت باالی فکر حريت سياسی غلبه يافت و تا امروز فقه متغلب و 

فقه اطاعت در مصر حاکميت  دارد. 
207

 

  

                                                      
الطاعة السياسية فی الفکر » دکتور هانی عبادی محمد سيف المعلس .  207

ناشر ، المعهد العالمی للفکر اإلسالمی، « اإلسالمی
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  فکر معاصر اسالمیدر روش اقتباس و تجدید 

ز تجديد و اعادت  نظام اسالمی بغير از فکر معاصر اسالمی ا

موضوعات فقهی و آن هم در فقه عبادات توجه عميق و جدی ندارد . 

روش معاصر اسالمی  بايد بين اسالم و واقعيت های زندگی مردم و بين 

اسالم و آينده و بين اسالم و حيات بشر توافق و نزديکی را بياورد و 

کر معاصر اسالمی از تقليد و زمانی اين موفقيت بدست می آيد که ف

جمود رهائی  و اقتباس علوم معاصر و تجربه های ديگران را در مسائل 

سياسی و علمی بپذيرد .  عدۀ از علماء  حتی در فقه عبادات تا هنوز 

مشغول مؤلفة القلوب در مسأله زکات اند و درافغانستان فکر معاصر 

زه با بلندکردن جنده اسالمی مشغول مسائل مربوط به فرهنگ مثل مبار

مزار شريف ، عدم رفتن به زيارت  و در خارج در مبارزه با تصوف است .  

دانشمندان و دعوتگران مردم را در مسائل و امور ثانوی مشغول ساخته 

اندکه بحث آن در وقت حاضر نفع به اسالم و مسلمانان ندارد و در 

اجتماعی ، موضوعات بسيار مهم مثل سرقت سرمايه ملی،فقر، ظلم 

استبداد سياسی و اشغال نظامی و عدم معرفت به علوم معاصر کمتر 

 بحث صورت می گيرد . 

عدۀ باين عقيده و تصور اندکه اقتباس از ديگران بدعت و خالف شرع 

است . اين گروه از مسلمانان در معنی و مفهوم اقتباس و استفاده از 

تا هنوز تفاوت بين علوم ديگران دچار مشکالت ميباشند و عدۀ ديگر 

امور ثابت و غير ثابت  را در اسالم نکرده اند .  جمود فکر وعدم استفاده 

از تجربه های علمی را علمای فکر معاصر اسالمی  دليل به مرگ 
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تدريجی امت اسالمی ميدانند و باين عقيده اندکه جمود مرگ تدريجی 

امت است  .
208

. 

فات فکری  و سد راه دکتور يوسف القرضاوی اضافه می کندجمود آ

نهضت اسالمی در عصر حاضر است  . در مورد تجديد القرضاوی باين 

عقيده است که تجديد معنی آن نفی قديم نيست بلکه اضافت و پاک 

سازی افکار قديم و تقديم آن در لباس جديداست وبرای اين هدف و 

منظور استفاده از وسائل و امکانيات معاصر و اقتباس  از ديگران  

ضرورت اسالمی است و برای مسلمانان واجب است تا حکمت و دانش 

را از هر جا که باشد حاصل نمايند .  
209

 

خوف و ترس مسلمانان معاصر از تجديد و اقتباس در اين استکه ممکن 

گروه از مسلمانان درفکر تجديد اصل دين شوند و تجربه اصالحات 

در مورد تجديد دين   دينی اروپا قرون وسطايی در اسالم تکرار شود .

عالمه محمد الغزالی می نويسد: تجديد دين معنی آن توضيح آنچه از 

دين مبهم مانده و مردم به فهم آن جاهل اند و احياء علوم اسالمی و کشف 

جوهر دين که خداوند نازل کرده ميباشد و همچنان ربط بين احکام دين 

ت احوال  و تغييرات و بين آنچه در امور دنيا صورت می گيرد با مراعا

که در زندگی مردم باساس قاعدۀ  مصالح مرسله رخ می دهد.  الغزالی 

ادامه داده می نويسد بدست آوردن يا طلب حق و حکمت در هر جا باشد 

برای مسلمان واجب است تا آنرا بدست آورد . 
210

 

الغزالی اقتباس از نهضت و مدنيت غرب را مصيبت و يک عمل زشت 

مورد اقتباس از علوم معاصر غرب باين عقيده است که  نمی داند و در

تا مانع نيست رب از معارف اسالمی اقتباس کرده پس نهضت غ

                                                      
 . 218ص   « سالمی فريضة و ضرورة الحل اإل» دکتور يوسف القرضاوی .  208

« أولويت الحرکة اإلسالمية فی المرحلة القادمة » دکتور يوسف القرضاوی .  209

 . 112 –11صفحات 
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اقتباس نمايند از آن   نهضت اسالمی اضافه کرده مسلمانان آنچه غرب به

 .
211

 

در مسألۀ اقتباس از علوم معاصر غرب و قوانين مدنی خصوصا در  

سيستم اداری و ديموکراسی  مسلمانان به امور متعلق به مسائل دنيا و 

 سه دسته تقسيم ميشوند .

گروه اول به اين عقيده اندکه هر آنچه در غرب از قوانين مدنی و سيستم 

سياسی  و نظام اداری است بدون تبديل و تغير مطابق اصل  اقتباس و 

 در جوامع اسالمی تطبيق شود  .

موجوده ای  مسلمانان راضی  گروه دوم اقتباس از غرب را رد  و از حالت

ميباشند. جمود و خمود اين دسته از مسلمانان نتائج منفی را برای 

جامعه اسالمی بار آورد و سبب عقب گرانی مسلمانان و رکود نهضت 

معاصر اسالمی شد  . مخالفين اقتباس از علوم معاصر در حقيقت مانع 

 تقدم علمی در جامعۀ اسالمی اند .

رين مدرسه ای تجديد نظام سياسی اسالم  تشکيل گروه سوم را متفک

می دهند. اين گروه اسالم را صحيح  فهميده  و دعوت به اقتباس از آنچه 

که بشرطي است می نمايندليکن جديد و به نفع اسالم و دولت اسالمی

دم و پيشرفت علمی تق گروه . از نظر اين مخالف با عقيده اسالمی نباشد 

و در بوجود آمدن آن تمام انسانها شريک می است  غرب سرمايه انسان

.  و حق همه انسان است تا از آن استفاده و سود برند باشند
212

 

تعيين مدت معيين برای رياست دولت مثال برای يک دوره يا دو دوره 

و هر دوره  برای چند سال و تشکيل پارلمان و مدت آن و روش انتخاب 

ت های مختلف مطابق قانون وکالء و گرفتن صالحيت رئيس دولت به عل

                                                      
 .193تا  161  ، صفحات« کيف نفهم اإلسالم »  محمد الغزالی .  211

» ، و همچنان محمد قطب  77ص   « اإلسالم و الطاقات المعطلة » محمد الغزالی .  212

التخلف العلمی قی واقع المسلمين » . و دکتور أحمد کرزون  10ص  « واقعنا المعاصر 

 .  55-53صفحات « المعاصر 
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 از استبداد سياسی است اساسی همه به مصلحت ملت و حمايت  آزادی 

. مسلمانان مجبور نيستند در مسائل سياسی از تجربه های چند قرن 

گذشته که برای امروز قابل تطبيق نيست استفاده نمايند و در عصر 

المی اقتباس حاضر بهتر است تا از تجربه های انسانی با حفظ عقائد اس

شود و در اقتباس شرط آن است که آنچه مخالفت با اصل شريعت دارد 

.  بايدمتوجه آن بود
213

 

اسالم فکر تجديد و آزادی فکری را به مسلمانان آموخت . در سورۀ البقرة 

و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اهلل قالوا بل نتبع ما »  ميخوانيم :  170آيۀ 

و چون «  . و کان آباؤهم ال يعقلون شيئا و ال يهتدون ألفينا عليه آباء نا أول

به ايشان گفته شودآنچه را خداوند نازل فرموده است پيروی کنيدگويند 

بلکه پيروی می کنيم آنچه را که پدران خود را بران يافته ايم ، آيا } 

بايست آنها تابع پدران باشند ؟ { در حاليکه پدران شان چيزی را نمی 

ه راه راست } به سوی ايمان و هدايت { يافته بودند .  ثقافت فهميدند و ن

و فرهنگ قابل تبديل و تجديد و تغيير است پس اگر انسان  فرهنگ و 

ثقافت ميراثی و فکر جامد اجداد را پيروی کند و تجديد را نپذيرد از 

قافلۀ نهضت عقب می ماند . مسلمانان صدر اول اسالم بعد از قبول 

فرهنگ ميراثی را کنار گذاشتند .بطور مثال مردم قبل اسالم ثقافت و 

ازاسالم بت ها را پرستش می کردند و  مشغول شهوت رانی و افتخار به 

نسب و قبيله بودند و دختران را زنده به گور می کردند اما بعد از قبول 

اسالم بحيث فرهنگ و ثقافت روش اجتماعی و فکری جامعه کامال 

با فکر روشن از تجربه های انسانی استفاده  تغير يافت  و مسلمانان

 کردند و مدنيت بزرگ اسالمی را تأسيس نمودند . 

                                                      
. و  172ص  « الشوری و أثرها فی الديمقراطية » نصاری دکتور عبدالحميد األ.  213

و دکتور يوسف « المسلم المعاصر » همچنان مقالة الدکتور فتحی عثمان فی مجلة 

 – 81صفحات « بينات الحل اإلسالمی و شبهات العلمانيين و المتغربين » القرضاوی 

 . ی فصل مسائل سياس« فتاوی معاصرة » و دکتور يوسف القرضاوی   84
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تجديد نظام سياسی و تأسيس و بناء ثقافت سياسی معاصر اسالمی 

ارتباط مستقيم به بازگشت به اصل اسالم دارد و اصل اول  دين عدل و 

ه اسالمی ظلم آموختن دانش و تجديد حيات است  . تا زمانيکه در جامع

و استبداد سياسی و اشغال نظامی حکمفرما باشد نظام سياسی و 

آيه  280ثقافت سياسی اسالمی غير قابل اصالح است  . قرآن کريم در  

ظلم و استبداد را تقبيح می کند و در تعريف ظلم و بی عدالتی قرآن کريم 

، الظالمون   جهت ثبوت بيشتر می آورد مثل  الظالم« فعل » را بدل « اسم » 

» و غيره . در حديث قدسی رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم می فرمايد: 

يا عبادی إنی حرمت الظلم علی نفسی و جعله محرما بينکم فال تظالموا 

(  خداوند می فرمايد: ای بندگان من ، من ظلم را بر خود  1957مسلم :« ) 

 نيد . حرام ساختم و ظلم را بين شما حرمت دادم پس ظلم مک

اقتباس علوم معاصر قسميکه ذکر شد يکی از ضرورت های معاصر 

معاصر  روشجامعه اسالمی است و اقتباس از علوم ديگران در فکر و 

اسالمی مانع ندارد و مسلمانان صدر اول اسالم و خصوصا سه قرن اول 

اسالم که به شهادت تاريخ بهترين عصر در تاريخ اسالم است علوم 

راگرفتند و آنچه مخالف عقيده اسالمی بود آنرا اصالح معاصر آنزمان 

و به جامعه معرفی کردند . فکر و انديشۀ اقتباس از علوم ديگران زمانی 

در جامعه اسالمی متوقف شدکه مسلمانان بسته شدن باب اجتهاد را 

که خالف سنت نبوی بود پذيرفتند . بسته شدن باب اجتهاد مانع بزرگ 

معاصر گرديد .  دانشمندان فکر معاصر اسالمی ، در استفاده از علوم 

مسلمانان را به شروط معين به اجتهاد دعوت می کنند و اجتهاد و نو 

تجديدنهضت معاصر اسالمی می آوری و اقتباس را عامل مهم در 

 .دانند



کر معاصر اسالمی روش
 
 238                                                                              ف

 

 

 فکر معاصر اسالمی روشدر حقوق انسان

سی  و حقوق انسان از يک قرن باين طرف يکی از اهم موضوعات سيا

قضيه ای مهم و بزرگ حقوقی در جوامع انسانی  و مؤسسات بين المللی 

/  12/  10است  .  بعداز  نشر اعالميه بين المللی حقوق انسان بتاريخ 

از طرف مؤسسۀ ملل متحد قضيه حقوق انسان صفت رسمی و بين  1948

المللی يافت  .  جامعۀ غرب مبادئ حقوق انسان را يکی از مهمترين  

تخارات و ترشحات  فکر علمای غرب می داند .  مبادئ حقوق انسان اف

بعد از جنگ جهانی دوم برای حمايت وحدت انسانی و حمايت حقوق 

انسان به جامعه بين المللی معرفی شد .  هدف اول عالميه حقوق انسان 

احترام گذاشتن به مقام انسان و حمايت آزادی او است  و برای تحقق 

اف ، جامعه ای بشری تصميم گرفت تا از راه  نشر تعليم بخشيدن اين اهد

و تربيت حقوق انسان را معرفی و انجمن ها و حکومت ها را برای احترام 

 حقوق انسان و حمايت  آن مجبور و مکلف سازند   .

مردم ميالدی   1215درسال  و بخصوص در قرن سيزدهم ميالدی

که از طرف دولت  بر مردم   انگلستان موفق شدند قوانين ظالمانۀ مالی را

 1776تحميل می شد لغو سازند . در مبادئ استقالل امريکا سال 

ميالدی در موردحقوق انسان و حق انسان برای حيات و آزادی و 

ميالدی انقالب  26/8/1789مساوات تأکيدگرديده است. بتاريخ 

 فرانسه وثيقۀ حقوق انسان را اعالن کرد . وثيقۀ حقوق انسان فرانسه

اولين وثيقه مهم حقوق انسان شناخته می شود . مبادئ حقوق انسان 

اروپا در اساس برای آزاد ساختن انسان از طغيان و تسلط رجال الدين و 

 کليسا بود .
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انسان محور اساسی را در فلسفۀ حقوق انسان ميسازد به عبارت ديگر 

ضر حقوق در محور انسان حرکت دارد .  قضيۀ حقوق انسان در عصر حا

به اسلحۀ سياسی تبديل گرديده و کشور های بزرگ و با قدرت جهان 

برای حفظ منافع سياسی و اقتصادی خود از حقوق انسان بحيث اسلحه 

و نقطۀ فشار باالی نظامهای سياسی جهان خصوصا جهان سوم استفاده 

می نمايند و در بعض حاالت حتی اشغال نظامی  زير نام حمايت و دفاع 

 ان صفت  قانونی  را می گيرد  . از حقوق انس

آزادی سياسی و فکری و عدالت اجتماعی و مساوات در مقابل قانون  

ارکان مهم حقوق انسان معاصر را می سازد . مفاهيم عالی حقوق انسان 

با اينکه در برنامه و مبادئ با يکديگر وجه مشترک دارنداما تعريف 

ديگر حتی دراروپا  علمی و تطبيق عملی آن  از يک کشور تا کشور

تفاوت ميکند . يک کشور آزادی و حريت  را به مفهوم سياسی و کشور 

ديگر حريت را به مفهوم اجتماعی و فرهنگی و فردی وکشور ديگر آنرا 

به آزادی جنسی تفسير و تعريف می کند .  مفهوم  سياسی و اجتماعی و 

ن در غرب تا منبع با صالحيت تدوين  حقوق انسان در اسالم با مفهوم آ

حدی تفاوت دارد . در اسالم حقوق انسان منبع آن شريعت است که غير 

قابل تغيير و تبديل و تعديل ميباشد باين معنی که حقوق انسان حق 

ثابت انسان است  به دليل اينکه شريعت اسالمی ثابت و غير قابل تبديل 

عديل و تغير وتعديل است  لهذا حقوق انسان نيز ثابت و غير قابل ت

 ميباشد . 

مشکل حقوق انسان در جهان اسالم  بصورت خاص و جهان سوم 

بصورت عام درعدم تطبيق عملی آن است .  خانم سلمی الجيوسی  در 

مشکالت مربوط به « حقوق اإلنسان فی الفکر العربی » کتاب خود بنام 

حقوق انسان را در عالم اسالمی بحث کرده می نويسد: موضوع حقوق 

مشکالت فکر عربی و فکر اسالمی معاصر در امتداد تاريخ   انسان در

معاصر  زياد را دارد و مهمترين مشکل موضوع حقوق انسان در فکر
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عدم همآهنگی بين مفهوم نظری وتطبيق  اسالمی و عربی در تناقض و

. در جامعه استآن عملی 
214

 

استاد محمدالسيد سعيد موضوع حقوق انسان را در مصر تحقيق 

نويسد: حقوق انسان در مصر مراعات نمی شود و با  نموده می

وجودقوانين بين المللی و قانون مصر ، استبداد و تعذيب در مصر 

حاکميت دارد  . حقوق انسان  نه تنها در نظام سياسی حاکم  بلکه  توسط 

مؤسسات غير حکومت نيز احترام نمی شود .  
215

 

باين طرف در نتيجۀ  مسلمانان در تطبيق عملی حقوق انسان از چند قرن

حکومت های استبدادی و زعامت های ديکتاتوری و عسکری  عاجز 

اند و با صراحت ميتوان گفت درتطبيق عملی حقوق انسان مسلمانان از 

چند قرن باين طرف ناکام اند و در جوامع اسالمی حقوق انسان حتی 

حقوق اوليه انسان تطبيق و احترام نمی شود .  برخالف کشور های 

سالمی ، حقوق انسان در کشور های غرب که  مردم آن  از عقيده ا

عيسويت پيروی ميکنند با مقارنه با کشور های اسالمی که مردم آن  از 

عقيده اسالمی پيروی می کنند بيشتر است و حتی مسلمانان  در غرب 

که اقليت دينی را می سازند از مبادئ حقوق انسان  غرب استفاده 

ت را بصورت کامل دارند .  عدم رعايت و تطبيق ميکنند و حق عباد

حقوق انسان درکشور های اسالمی سبب شده تا محققين جوان مسلمان 

در تحقيقات شان به مصادر غرب مراجعه نمايند و مبادئ حقوق انسان 

 را از منابع غربی خصوصا از مؤسسات بين المللی مثل ملل متحد و 

Hunan right مواد آن در تحقيقات خود  استنباط و اقتباس و از

استفاده نمايند. حرکت علمی و مطالعات در ساحۀ حقوق انسان و نشر 

                                                      
، بيروت : مرکز دراسات « حقوق اإلنسان فی الفکر العربی » سلمی الجيوسی  .  214

 . إشکالية حقوق اإلنسان  م ، فصل ، 2002الوحادة العربية ، 

اإلنسان ،  المنظمة المصرية لحقوق « حقوق اإلنسان فی مصر » محمد السيد سعيد .  215

 . م  1990، 
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مبادی حقوق انسان به روش فکر غرب تا حدی پيش رفت تا اينکه عدۀ 

از محققين جوان مسلمان خيال و تصورکردندکه  فکر حقوق انسان در 

ن خاموشی مبادئ اسالم نيست  و اسالم در مورد و مسأله حقوق انسا

 اختيار کرده  است  . 

جمع بزرگ از مسلمانان خصوصا طبقۀ تعليم يافته  نسبت به حقوق 

و روش اسالمی در شک و ترديد اند و عدۀ از دانشمندان  روشانسان در 

در جامعۀ اسالمی يقين  و باور ندارند که اسالم ضامن حقوق انسان 

وق انسان سکوت نموده است .  عقيده داشتن بر اينکه اسالم در مورد حق

و حقوق انسان را تضمين نکرده سبب گرديد تا جماعت بزرگ از 

مسلمانان از تطبيق شريعت اسالمی در جامعه خوف و ترس داشته  و 

تصور و خيال کنندکه تطبيق شريعت اسالمی نه تنها حقوق انسان را 

حفظ و تأمين نمی نمايدبلکه شريعت اسالمی حقوق انسان را محدود و 

نسان را از بسياری حقوق طبيعی اش محروم می سازد . مسلمانان ا

معاصر مبادئ حقوق انسان را در نتيجۀ فعاليتهای مؤسسۀ ملل متحد 

و جهان غرب خصوصا قانون فرانسه می دانند. از نظراين گروه 

که مواد آن از  1948مسلمانان مبدأ حقوق انسان بتاريخ دهم ديسمبر 

و همچنان عدۀ از محققين مسلمان باين عقيده  قانون فرانسه گرفته شده

و باور اندکه نبايد حقوق انسان را صبغۀ دينی داد و مرجعيت حقوق 

 انسان را بايد انسانی و از نتائج فکر انسان دانست  نه ربانی و آسمانی  .  

دانشمندان غرب باين عقيده اندکه دانشمندان فکر معاصر اسالم 

اسالمی حقوق انسان از مبادئ شريعت ه کميخواهندباثبات رسانند

است که حقوق انسان ای اسالم اولين عقيده شريعت و گرفته شده است 

 ، مسلمانان بايد بدانند که اين نظريه  فکراًو تضمين می نمايد را اعالن

غير قابل قبول است .  و عمالً و عقالً
216

 

                                                      
می و اإلعالن العالمی  ، دار قرطاس للنشر و الفکر اإلسال» احمد البغدادی .  216

 .  11 م ، ص  1994التوزيع ، الکويت 
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نوشته  « جاک دونللی » در بين مفکرين غرب نويسنده بزرگ امريکائی  

های دانشمندان فکر معاصراسالمی را در موضوع حقوق انسان نقد می 

کند و می نويسد: حقوق انسان درعقيده مسلمانان در وجايب  بين حکام 

و رعيت خالصه ميشود و در حقيقت حقوق برای فرد در شريعت اسالم  

نيست و آيات قرآن که مسلمانان از آن برای اثبات حقوق انسان در اسالم 

استفاده می نمايند عبارت از توصيه های الهی است که قتل نفس را 

 . حرام می سازد نه بيشتر از آن
217

 

دانشمندان  بزرگ امريکا و کشور های غرب  در انتقادات شان  از اسالم 

و حقوق انسان در عدم مطالعه صحيح از نصوص اسالمی دچار 

غرب عيسوی  مشکالت زياد ميباشند . صحيح است که حقوق انسان در

نسبت به شرق اسالمی بيشتر مراعات و تطبيق ميشود ليکن استعمار 

حقوق انسان را در طول  تاريخ معاصر در جهان اسالم مراعات نکرده 

است . اسپانيه ، پرتغال ، ايتاليا ، فرانسه ، انگستان و اخيرا امريکا 

کردند بعد از اشغال ممالک اسالمی حقوق انسان را احترام و  تطبيق  ن

و غرب در جنگهای خود با مسلمان پائين ترين درجۀ حقوق انسان را در 

حق زندانيان سياسی مراعات نمی کندو در بسا موارد مسلمانان را به 

صفت انسان نمی شناسند. زندانهای امريکا خصوصا زندان گوانتاناما 

بی در کوبا و زندان های امريکا در عراق خصوصا زندان ابوغريب و 

ن بگرام درافغانستان نقطه عار در جبين انسانيت است . ظلم زندا

فرانسوی ها در شمال افريقا و شام و ظلم ايتالوی ها در ليبيا و ظلم 

انگليسها در عراق و فلسطين و ظلم يهودها در فلسطين و ظلم روسها 

در وسط آسيا و افغانستان و امروز در سوريه را تاريخ حقوق انسان و 

 نميتواند فراموش کند . تاريخ انسانيت

                                                      
، ترجمه ، مبارک «  حقوق اإلنسان العالمية بين النظرية و التطبيق » جاک دونللی .  217

 .  69، ص   1998، القاهرة  عثمان ، المکتبة األکاديمية
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امريکا و اکثر کشورهای غرب مخالفين سياسی خود راً دستگير و 

آنجا تحقيقات بيکی از کشور های عربی و افغانستان می فرستند تا در 

در اين مورد به نشر  که در مورد شان صورت گيرد . راپور های مفصل

بتاريخ  خود یبرنامۀ عربدر شاهد اين قول است  . بی بی سی  سپرده شده

که جهت معلومات به نشر سپرده  اين راپور را 2016 فبروری 23

 خوانندگان عزيز تقديم ميشود .

محکمۀ حقوق انسان اروپا حکومت ايطاليا  2016فبروری  22بتاريخ  

را متهم به نقض حقوق انسان کرد . در حکم محکمه آمده که حکومت 

نصر معروف به ابو عمر  حسن مصطفی اسامه  CIAايطاليا با همکاری  

را اختطاف و برای تحقيقات به دولت مصر تسليم نمود و ابو نصر در 

زندان مصر چهار سال تعذيب شد .  محکمه حکومت ايطاليا را مجرم 

حقوق انسان را در چندين موارد احترام نکرده دانست به دليل اينکه 

و ايطالوی ميالدی ايطاليا بيست سه امريکای و د 2009است . در سال 

حقوق انسان و تعذيب انسان بصورت غيابی احترام را به جرم عدم 

محکوم ساخت .  محکمۀ حقوق انسان اروپا ايطاليا را در قضيه ابو عمر 

 هزار دالر  محکوم نمود و درحکم محکمه 127هزار ايرو معادل   115به 

نمی ايطاليا در جمله کشور های آمده که حقوق انسان را مراعات  اروپا

به همين ترتيب صدها جوان مسلمان در امريکا و اروپا از ادنی  کند .

ترين حقوق انسان محروم شدند و زندان بگرام و مصر و اردن شاهد 

 تعذيب است . 

مؤسسات حقوق انسان و انجمن های که از حقوق انسان در جهان دفاع 

يت ميکنند مانندحکومت های غرب از سياست دو جانبه و نفاق در حما

حقوق انسان استفاده می نمايند بطور مثال  اگر واقعۀ درغرب صورت 

گيرد که منافی حقوق انسان باشد فورا در توقف  آن سعی می نمايند و 

فعاليت های شان بسرعت نتيجه مثبت می دهد اما اگر يک گروه از 

مسلمانان مورد تجاوز قرار گيرند فعاليتهای انجمن های مدافع حقوق 

صدار بيانه های سياسی خالصه ميشود . تجربۀ بوسنيا ،  انسان درا



کر معاصر اسالمی روش
 
 244                                                                               ف

عراق ، سوريه و اخيرا مصر اين حقيقت را واضح می سازد . متأسفانه 

انجمن های حقوق انسان  و حتی مؤسسات بين المللی مدافع حقوق 

انسان زير تأثير و ادارۀ کشور های بزرگ قرار دارند و مطابق مصالح 

ی بزرگ عمل می نمايند و اگر دفاع از سياسی و اقتصادی کشور ها

حقوق انسان به نفع مصالح کشور های بزرگ بود از آن دفاع ميشود و اگر 

 .ای بزرگ نباشد از آن اغماض ميشودبه نفع منافع و مصالح کشور ه

ظلم اجتماعی و استبداد سياسی و ميراث فرهنگی و ثقافت ميراثی در 

نسان را در اسالم تقويت جوامع اسالمی فکر عدم موجوديت حقوق ا

ميکند . اگر حقوق انسان را از گفتار ، کردار و اعمال مسلمانان 

خصوصا حکام  بحث و بررسی شود جای شک نيست که محققين باين 

نتيجه ميرسندکه اسالم حافظ و حمايت حقوق انسان نيست اما اگر به 

اصل مبادئ اسالم مراجعه شود و نصوص اسالمی مطالعه و بررسی 

قيق شود در اصل حقوق انسان در اسالم معرفت بيشتر بدست می د

آوريم و يقين می کنيم که اسالم اولين دين است که کرامت انسان و 

 حريت سياسی و عقيده مردم تضمين نموده است .

در اين تحقيق کوشش بعمل آمده تا حقوق انسان را با استفاده از نصوص 

صر اسالمی  بحث و بررسی فکر معا روشاصيل اسالمی و از روش و 

شود و  از ذکر و استفاده از منابع غير اسالمی در معرفی حقوق انسان تا 

حد زياد دوری شده است به دليل اينکه جوانان عزيز افغانستان مفهوم 

و فلسفۀ غربی حقوق انسان را خوب ميدانند و کتب و تحقيقات که در 

است فوق العاده زياد  باب حقوق انسان بزبانهای مختلف به طبع رسيده

و در دسترس همه قرار دارد در حاليکه منابع اصيل اسالمی در مورد 

 حقوق انسان بسياز محدود است .

 حقوق انسان در روش فکر معاصر اسالمی   
حقوق انسان درفرهنگ سياسی و اجتماعی و ادبيات معاصر اسالمی  

و ثقافت تعريفات جامع دارد . در تعريف حقوق انسان در فرهنگ 
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فکر غرب وشرق  روشاسالمی وغرب تفاوت زياد نيست و اما در

اسالمی تفاوت در منبع و جهت حقوق انسان ميباشد. منبع و مصدر 

حقوق انسان در فرهنگ سياسی و اجتماعی غرب انسان است به اين 

معنی که مبادئ حقوق انسان از فکر انسان بوده و تابع ارادۀ انسان 

حقوق انسان در فرهنگ اسالم خداونداست به ميباشد. منبع وجهت 

عبارت ديگر حقوق انسان هديه خداوندبرای انسان به خاطر تثبيت 

کرامت انسان وخالفت او در زمين است . 
218

 

حقوق انسان در اسالم مشروعيت خود را از قرآن کريم وسنت نبوی می 

 گيرد و اسالم  حقوق انسان را قدسيت  می دهد و حقوق انسان را از

مشئيت الهی می داند . در اينجا الزم است اشاره کردکه هر امر و مسالۀ 

که از طرف خداوند تأييد و تثبيت شود در فرهنگ اسالمی قدسيت 

دارد .  آيات قرآن کريم  و احاديث صحيح قدسيت حقوق انسان را به 

 اثبات می رساند .

حقوق » در فرهنگ سياسی اسالم حقوق انسان از دوکلمۀ ترکيب يافته 

حقوق جمع حق  و حق در ادبيات زبان و لغت ثابت است  و «  .  انسان و

دليل برای نفی  آن نيست  . حق از نظر فکر اسالمی مطلق و غير قابل فناء 

است  به دليل اينکه حق از اسماء اهلل سبحانه و تعالی است  و خداوند 

أن » ميخوانيم:   25سبحانه و تعالی فناء نا پذير است . در سورۀ النور آيۀ 

و خواهند دانست که خدا همان حقيقت آشکار «  اهلل هو الحق المبين 

نزل عليک الکتاب بالحق »می خوانيم :  3است  . و در سورۀ آل عمران آيۀ 

فرو فرستاد بر تو }ای . «يديه و أنزل التورات و اإلنجيلمصدقا لما بين 

، آنچه که پيش از آن نازل ه} قرآن { را به حق ، تصديق کنندمحمد{ کتاب 

 73شده است و نازل فرمود تورات و انجيل را.  در سورۀ انعام آيۀ 

قول او حق است ، و روزی که}در « . قوله الحق و له الملک » ميخوانيم : 

آغاز رستاخيز{ در صور } بوق {  دميده می شود فرمانروائی و ملک از 
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ليحق الحق و يبطل » ی خوانيم : آن او است  . در سورۀ األنفال آيۀ هشتم م

تا حق را با حقانيت آن ثابت نمايد و باطل را با بطالن آن از ميان « . الباطل 

يهدی إلی الحق و إلی » می خوانيم :  30بر دارد. در سورۀ االحقاف آيۀ 

خداوند بسوی حق و راه مستقيم هدايت می کند . « . طريق مستقيم 

 رآن کريم است که داللت به حق می کند . بهمين ترتيب ده ها آيات در ق

حق در ادبيات زبان به معنی خالف و ضد باطل آمده است  . در قرآن کريم 

کلمۀ حق از حيث مدلول و داللت های لفظی آن به معانی زياد استفاده 

شده است مثل  حق اسم از اسماء وصفات حضرت خداوند سبحانه و 

دين و رسالت .  تعالی  . حق اسم از يک امر ثابت  و
219

 

در تعريف کلمۀ حق بين  فقهاء و قانون دانان اختالف نظر وجود دارد . 

علمای حقوق در غرب حق را اينطور تعريف ميکنند. حق مصلحت مادی 

و ادبی است که قانون آنرا حمايت ميکند و حق عبارت از سلطۀ اداری 

 است که به وسيله آن  سلطۀ شخص به اثبات ميرسد . 

اصر اسالمی حق را اينطور تعريف ميکند : حق عبارت از مزيت فکر مع

های شرعی است که خداوند سبحانه برای حفظ کرامت انسان اهداء کرده 

است . لقدکرمنا بنی آدم . شريعت اسالم تمام افراد جامعه را به احترام 

حق مکلف  می سازد . 
220

 

 ف می شود.همچنان درفکر معاصر اسالمی کلمۀ حق باين معنی نيزتعري

حق تمام ضروريات و احتياجات انسان است که به آن از آغاز زندگی در 

بطن مادر تا مرگ ضرورت دارد . انسان از بطن مادر آزاد تولد ميشود 

اما بعض حقوق از او بدون وجه حق سلب می شود . حقوق مجموع 

امتيازات است که انسان به آن در زندگی ضرورت دارد . حق ارتباط به 

و مستقل بذات و صفات  ل و رنگ و زبان و مکان و دين نداردشک

                                                      
ظام اإلسالمی و حقوق اإلنسان و حريته األساسيه فی الن» عبدالوهاب الشيشانی .  219

 م.1980، مطابع الجمعية العلمية الملکية  350، ص    «النظم المعاصرة 

 . 26 – 25، صفحات  «   حوار عن بعد» الشيخ عبداهلل بن الشيخ المحفوظ بن بيه .  220
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حقوقی خود است  .  حقوق انسان کرامت انسان را حفظ و امنيت و حريت 

فکری را بيمه  و زندگی راتنظيم ميکند
221

 

، ورد حق می گويدخداوند اصل حق استالقاضی عياض اليحصبی در م

باعتبار اينکه خليفه و حقوق هديه ربانی و برای تشريف و تکريم انسان 

خداوندبه هدف عمار زمين است ميباشد و درمقابل همه نعمت های که 

خداوند برای انسان داده در مقابل آن حق خداوند باالی انسان است که 

او تعالی را عبادت نمايد .حق خداوند و حق بنده دراصطالح حقوق 

 اسالم  بنام  وجايب و مسئوليت  است   .

استفاده از آيات قرآن کريم و سنت نبوی حق را به دو قسم علمای اسالم با 

 تقسيم می کنند .

  حق فرد شامل تمام حقوق است که مصالح و منافع افراد را حفظ می

نمايد مثل ) حق حيات ، ملکيت ، اعتقادات و کار و حريت با تمام 

 انواع و اقسام آن ...........  ( .

 م بنام حق جامعه ياد می حق خداوند ، حق خداوند را علمای اسال

کنند و حق جامعه عبارت از حقوقی است که مصالح عامه را تضمين 

» می نمايد . علماء فرهنگ اسالمی در پهلوی حق جامعه کلمۀ 

را اضافه می کنند تا مردم أهميت حقوق را بيشتر بدانند و « جالله

ان حق را حفظ نمايند .  هيچ منبع و سلطه حق تصرف را در حقوق انس

ندارد . عدۀ از علماء باين نظر اند که تمام حقوق انسان برای حفظ 

حريت او است و در اسالم حريت مطلق است و مقيد نميشود مگر 

اينکه با حقوق ديگران تصادم کند . 
222 
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 The concept of the right to change in the)  7-6-5صفحات « اإلسالمی 

Arab Islamic thougt , by : Dr. Hassein Mahafzah  
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عالمه القرافی درمورد تقسيمات حق می گويد که فرق بين قاعده ای 

ست که حق خداوند اوامر و حقوق اهلل تعالی و قاعده حقوق انسان  اين ا

نواهی او است و حق بنده مصلحت او . القرافی حق را به سه نوع  تقسيم 

می کند: حق خداوند ، حق بنده و قسم سوم  در مورد آن بين علماء 

اختالف است که آيا حق خداوند اول و با أهميت  است يا حق بنده .  

از حق خداوند است علمای اسالم باين عقيده اندکه حق انسان مقدمتر 

به دليل اينکه قطع نماز فرض در صورتيکه نا بيناه را از افتادن نجات 

 داد مقدمتر است از ادامۀ نماز که حق خداوند ميباشد . 

در مفهوم اسالم شريعت اساس حق است نه حق اساس شريعت  باين 

معنی که حق از شريعت استنباد ميشود و نه شريعت از حق و به عبارت 

شريعت اسالمی حق را تعين و تثبيت می نمايد .  حق حريت و  ديگر

آزادی در مفهوم اسالمی وسيله بزرگ برای تحقيق هدف پاک و نبيل که 

رسيدن به کمال انسانيت و عبوديت خداوند است ميباشد. برای رسيدن 

.  در عبوديت غير از خدا آزاد می سازد به اين هدف اسالم انسانرا از

حقوق انسان يک اصل قديم ميباشد به دليل اينکه  معتقدات اسالمی

حق سبحانه و تعالی قديم است و چون خداوندکه حق مبين است صفت 

قديم را دارد پس بايد حق و حقوق نيز يک اصل قديم را داشته باشد و 

آيات زياد در قرآن کريم است که داللت به احترام و تطبيق حقوق انسان 

ميکند . اسالم مبادئ حقوق انسان را با توسط انبياء عليهم السالم 

 مبادئ اخالق يکجا می سازد و حقوق انسان را بعد اخالقی می دهد .  

 حقوق انسان در اسالم   یخصوصیت و مزایا
مرجعيت و مصدر حقوق انسان در اسالم الهی است به عبارت ديگر  .1

 مرجعيت حقوق اسالم است  . 

 اوند است . حقوق انسان در اسالم هديه از جانب خد .2



کر معاصر اسالمی روش
 
 249                                                                               ف

حقوق انسان در اسالم ثابت و غير قابل تعديل و تغير و زيادت و  .3

نقصان است و در شرايط خاص و زمان و مکان و حاالت سياسی و 

 اجتماعی قابل تغير نيست  .

حقوق انسان در اسالم شامل و متکامل است مثل:  حق حيات ، حق  .4

، حق کرامت حقوق سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، حق عبادت 

انتخاب دين ، حق انتخاب شريک زندگی ، حق تعبير ، حق انتخاب 

زعيم سياسی ، حق عزل حاکم  ، حق ملکيت ، حق سفر ، حق کار ، 

 حق تعليم  و جميع حقوق اقتصادی و غيره .

حقوق انسان  موازنه يا هم وزن بودن را  بين حقوق و وجايب   تنظيم  .5

 می کند  .

ای زندگی و ضرورت  های انسان  حقوق انسان باساس واقعيت ه .6

 است .

حقوق انسان در اسالم جزء ال يتجزاء از شريعت اسالم است . انسان  .7

حق تصرف را در شريعت الهی ندارد بناءاً انسان به هر مقام و منزلت 

 که باشد حق تعديل و لغو حقوق انسان را ندارد  .

 اعالمیه قاهره از حقوق انسان در اسالم
قاهره که به مناسبت بحث  کنفرانسور های  اسالمی دروزراء خارجه کش

 31هجری مطابق  1411محرم  13الی  9روی حقوق انسان از تاريخ 

انعقاد يافته بود اعالميه ذيل را در ميالدی  1990اگست  4جوالی تا 

موضوع حقوق انسان در اسالم به تصويب رسانيدند . در اين تحقيق تنها 

 د .مواد اعالميه آورده می شو

 ماده اول :

الف ــ  بشر همه خانوادۀ واحد است  ، عبوديت خداوند اوالد آدم  را با هم 

جمع می نمايد ، تمام مردم در اصل کرامت انسانی با هم مساوی  و در 

اصل تکاليف و مسئوليت بدون تفاوت در رنگ و زبان و جنس و 

 .ی اندو اوضاع اجتماعی با هم مساومعتقدات دينی و ارتباط سياسی 
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ب ــ  مخلوقات همه بندگان خداوندهستند، بهترين در بين مخلوقات 

کسی است که خوبتر با خانوادۀ خودباشد ، فضيلت بين مردم فقط به 

 اساس تقوی و عمل نيک است .

 ماده دوم : 

الف ــ  حيات هديۀ خداوند است ، مسئوليت فرد و جامعه و دولت  

انسان بدون حق شرعی جواز  حمايت حيات انسان است و گرفتن روح

 ندارد  .

د حرام ب ــ  استعمال هر وسيله که سبب فناء و نابودی نوع انسان شو

 .است

ج ــ  حمايت و حفاظت ادامۀ حيات تا زمانيکه خداوند بخواهد واجب 

 شرعی است .

د ــ سالمت جسم انسان مصئون است و کسی حق اعتداء باالی سالمت 

 لت مسئوليت حمايت جسم انسان را دارد .جسم انسان را ندارد و دو

 ماده سوم :

الف ــ در حالت استخدام اسلحه جواز قتل کسانيکه در جنگ اشتراک  

ندارند مثل سالمندان ، زنان  ، اطفال ، مجروحين و مريض ها ، اسيران  

 جواز ندارد. 

ها غير عسکری جواز ب ــ  قطع درختان و تخريب زراعت و ساختمان 

 ندارد .

انسان حرمت خاص و نام نيک را در زندگی و بعد از مرگ اده چهارم : م

دارد ، دولت  و جامعه مسئوليت حمايت آنانکه وفات می کنند دارد و 

 حق دفن از حقوق ثابت انسان است  .

 ماده پنجم : 
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اول بناء جامعه است ، ازدواج اساس تشکيل تهداب خانواده  ــ 1 

حق کامل را برای ازدواج دارند ، به سبب خانواده است ، مردان و زنان 

 نژاد و رنگ و خون کسی حق ندارد انسان را از ازدواج منع نمايد .

 دولت و جامعه موانع در راه ازدواج را برطرف نمايند . ــ 2

 ماده ششم :

 در حقوق  وزن درکرامت انسانی با تمام انسانها مساوی است ، زنان   ــ 1

ميباشند و دارای شخصيت مدنی مستقل  مساوی ديگران با وجايب 

 حق حفظ نام استقالل کامل  دارد .  زن هستند . در مسائل مالی زن

 و نسب خود را دارد . خانوادگی

 د .ندار سئوليت نفقه و رعايت  خانواده رامردان م ــ 2

 ماده هفتم : 

باالی والدين و  حفاظت و حمايت و تربيت را والدت حق ــ  طفل بعد 1

دولت و  های  ه و دولت دارد و حمايت جنين و مادر از مسئوليتجامع

 خانواده و جامعه است .

پدران و کسانيکه مانندايشان هستند حق انتخاب تربيت را برای  ــ 2

اوالد خود دارند و الزم و واجب است تا مصلحت و آينده اطفال را با حفظ 

 د .قيم و مبادئ اخالق و احکام شرعی مد نظر داشته باشن

باالی يکديگر مطابق  ن باالی اوالد حقوق دارند و اقاربوالدي ــ 3

 احکام شريعت حقوق دارند .

اهليت خود انسان  ماده هشتم : هر انسان حق اهليت شرعی را دارد و اگر 

 . مسلمين ولی او ميباشد   ولی امر دادرا از دست 

 ماده نهم : 

جامعه واجب است ، دولت تعليم  باالی  موختن علم فرض است ، آ ــ 1

وسائل تعليم را آماده سازد و تعليم را حسب مصالح جامعه ضمانت 
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نمايد و برای انسان معرفت دين اسالم و حقائق کائنات و تسخير آن برای 

 خير بشريت واجب است .

سه و حق انسان باالی مؤسسات تربيوی مانند خانواده و مدر ــ 2

ست تا انسان را تربيت دينی و دنيوی جمعی اپوهنتون و وسائل تبليغات 

بخداوند و احترام  ايد تا شخصيت انسان قسمی نموکندکه ايمان نم

 حقوق ديگران و وجايب خود را بداند .

ماده دهم :  اسالم دين فطرت است ، جواز ندارد استعمال هيچ نوع از 

و يا   انواع اکراه باالی انسان ويا استفاده از فقر و جهل او برای تغير دين

 قبول دين غير از دين اش و يا قبول الحاد .

 ماده يازدهم : 

ــ انسان آزاد والدت ميکند هيچکس حق ندارد آزادی او را سلب کند و  1

 خداوند متعال نيست .او را ذليل و غالم سازد ، عبوديت بغير از 

 استعمار به تمام اشکال و انواع آن بد ترين نوع از انواع استبداد و ــ 2

 استعمار کامالً  سلطۀ و نفوذ حرام مطلق است . مردم حق کامل دارند تا از

واجب  مام کشور ها و مردم تباالی آزاد شوند و آينده ای خود را بسازند . 

است تا کسانيکه برای بدست آوردن آزادی خود از استعمار مبارزه می 

انواع نمايند ايشان را نصرت دهند و از حق تمام مردم است تا تمام 

واشکال استعمار واشغال را از بين بردارند و از حق تمام مردم است تا 

عی و سرمايه های ملی خود يشخصيت مستقل خود را حفظ و موارد طب

 را داشته باشند .

 ماده سيزدهم :

کارحق هر فرد است و انسان حريت کامل را در انتخاب نوع عمل برای 

نيست کارگر را فوق طاقت  مصلحت خود و مصلحت جامعه دارد ، جواز

و توان اش به کار مجبور ساخت . در مزد بين زن و مرد تفاوت نيست و زن 
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و مرد حق استفاده از اجازه يا رخصتی از کار و رتبه و مکافات را 

 مساويانه دارند .

ماده چهاردهم : انسان حق کسب مشروع را بدون غل و غش و رساندن 

 سود ممنوع است .ضرر برای خود و ديگران دارد ، 

 ماده پانزدهم :

ــ هر انسان حق ملکيت را از طريق مشروع  و استفاده از آنرا بشرطيکه 1

به ديگران ضرر نرساند دارد . حق مصادرۀ ملکيت شخص را کس ندارد 

مگر در حالت ضرورت و برای منفعت عامه  و آن هم  در مقابل پرداخت 

 قيمت فوری و عادالنه  برای صاحب ملک .

 ــ  گرفتن  سرمايه شخص را کس  ندارد مگر به حکم شرع و قانون . 2

 ماده شانزدهم :

هر انسان حق استفاده از حاصل و ثمره ای  سرمايه علمی و ادبی و هنری 

خود را دارد و حق حمايت مصلحت ادبی و مالی  از حقوق ثابت افراد 

 است بشرطيکه عمل او منافی احکام شريعت نباشد .

 هم :ماده هفد

ــ هر انسان حق دارد در محيط پاک و دور از فساد اخالق و محيط  1

زندگی نمايد ، جامعه و دولت مکلف به آماده ساختن محيط سالم  برای 

 فرد است  .

ــ هر انسان باالی دولت و مؤسسات صحی حق دارد تا رعايت صحی و  2

 اجتماعی را در حدود امکانيات آماده سازد .

است تا برای هر انسان اسباب زندگی با کرامت را آماده  ــ دولت مکلف 3

سازد تا انسان بتواند احتياجات زندگی خود و خانوادۀ خود را آماده 

نمايد و احتياجات الزمه عبارت است از خوراک و پوشاک و مسکن و 

 تعليم و ديگر ضروريات اساسی  زندگی .
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 ماده هژدهم :

يت در جان و دين و خانواده و شرف و ــ از حق هر انسان است تا با امن 1

 مال خود زندگی داشته باشد .

( حق انسان است تا استقالل ادارۀ شئون زندگی خصوصی خود را در  2

منزل و خانواده و سرمايه و روابط اجتماعی داشته باشد ، تجسس  و زير 

نظرگرفتن شخص و رساندن ضرر به شخصيت او اجازه نيست و حمايت 

 نوع مداخله غير عادالنه الزم است .انسان از هر 

ــ مسکن حرمت خاص دارد ، داخل شدن به منزل بدون اجازه خانواده و  3

بصورت غير قانونی ممنوع است ، تخريب و ضبط و کشيدن صاحب 

 خانه از منزلش جواز ندارد .

 ماده نزدهم :

ـ مردم در مقابل قانون مساوی اند ، حکام و محکومين در مقابل قان 1 ون  ـ

 متساوی اند .

 ــ رفتن به قضاء حق هر شخص است . 2

 ــ  مسئوليت انفرادی است . 3

 ــ جرم شناختن و جزاء نيست مگر به اساس احکام شرعی . 4

 ــ متهم تا فيصله محکمه بی گناه است  . 5

ماده بيستم ــ  اجازه نيست دستگيری  ، مقيد ساختن آزادی  ، فرار 

شرعی ، تعذيب  بدن و روح و هر نوع معامله ساختن انسان بغير اساس 

که سبب ذلت و منافی کرامت انسان باشدممنوع است . عدم تجربه های 

طبی باالی شخص بدون اجازه او ممنوع ميباشد و همچنان برای دولت 

 اجازه نيست تا قوانين را برای اين منظور تدوين نمايد . 

 ام و شکل حرام است .ماده بيست و يکم  ــ اختطاف انسان زير هر ن
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 ماده بيست و دوم :

هر انسان آزادی بيان را به هر شکل که بخواهد دارد بشرطيکه با  ــ 1

 مبادئ شريعت تعارض نداشته باشد .

هر انسان حق دعوت به خير و امر به معروف و نهی از منکر را مطابق  ــ  2

 ضوابط شريعت اسالمی دارد .

، راديو ، جرائد ، تلويزيون و غيره  مثل وسايل اطالع رسانی جمعی  ــ 3

مقدسات و  است ، استفاده از اين وسائل بر ضد ضرورت جامعه « 

برهم زدن  اختن قيم و مبادئ واتحاد جامعه وکرامت انبياء و مخل س

 آرامش و فاسد کردن عقائد ممنوع است .

قومی و مذهبی و هر عملی که دعوت به  به اساس نشر کراهيت ــ 4

 زات نژادی باشد ممنوع است .امتيا

 ماده بيست و سوم :

امانت است ، استبداد و سوء استفاده از واليت  يعنی زعامتواليت  ــ 1

 جهت ضمانت حقوق اساسی انسان ممنوع است .

ادارۀ شئون عمومی کشور بصورت  هر انسان حق اشتراک را در ــ 2

مومی را يم و غير مستقيم دارد، همچنان حق گرفتن وظيفه عقتمس

 مطابق احکام قانون دارد .

ماده بيست و چهارم : تمام حقوق و آزادی ها در اين اعالميه مقيد به 

 احکام شريعت اسالمی است .

ماده بيست و پنجم : شريعت اسالمی يگانه مرجع برای تفسير و توضيح 

 مواد اين وثيقه ميباشد .

 اعالمیه بین المللی حقوق انسان در اسالم 
 اإلسالمی العالمی (  ) البيان

 هجری قمری 1401ذی القعدة  21پاريس 
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الحمدهلل و الصالة و السالم علی رسول اهلل سيدنا محمد بن عبداهلل 

 وعلی آله و صحبه و من اتبع هداه ، و بعد :

حقوق انسان در اسالم هديه از طرف پادشاه يا حاکم و يا فيصله ای از 

لی نيست . حقوق انسان هديه از طرف سلطه محلی و يا انجمن بين المل

جانب خداوند سبحانه و تعالی است و مصدر و منبع آن الهی ميباشد و 

قابل حذف ، نسخ و تعطيل و تعديل نيست و اجازه نيست که باالی 

حقوق انسان اعتداء صورت گيرد و همچنان جواز نيست که از حقوق 

 انسان تنازل و صرف نظرکرد .

ن حقوق انسان را اعالن کرد و حمايت آنرا از اسالم قبل از چهارده قر

جميع تصرفات وعده داد و جامعه را به اصول و مبادئ حقوق انسان آشنا 

 ساخت  .

اسالم خاتمه اديان سماوی است که خداوند به واسطۀ رسل خود عليهم 

السالم برای تبليغ  و هدايت  و رهنماء برای مردم به هدف حيات پاک و 

 ر و عدالت و سالم را شامل است  فرستاد .   کريم  که حق و خي

اسالم از انسان می خواهد برای اقامت حيات با فضيلت  دور از رذايل 

سعی نمايدوهمکاری و تعاون  را در بدل بی عدالتی و برادری را در بدل 

دشمنی بياورندو جامعه ای را بسازندکه بين افراد آن تعاون و همکاری 

..  جامعۀ  که انسان در آن معنی حريت و باشد نه جنگ و دشمنی  .

مساوات و برادری و عزت و کرامت را در بدل  عبوديت ، تفرقه نژادی و 

 طبقات اجتماعی تميز کرده بتواند  . 

مبادی حقوق انسان از قرآن کريم و سنت نبوی استنباط شده و باساس 

ل را اين دو منبع حقوق انسان ابدی است و حذف و تعديل و نسخ و تعطي

نمی پذيرد ...  حقوقی است که خداوند سبحانه و تعالی شرع کرده و بشر 

 به هر مقام که باشد حق تعطيل و اسقاط آنرا ندارد .
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تصديق حقوق انسان مقدمۀ صحيح برای ايجادجامعه اسالمی حقيقی 

است ، جامعه ای که  مردم در آن بدون امتيازات و فرق بين انسان و 

 و رنگ و جنس  و زبان و دين زندگی داشته باشد .انسان به سبب نژاد 

جامعۀ که اساس آن مساوات و حقوق و وجايب مساوی بين افراد باشد 

و مساوات يک اصل اسالمی است و در اين اصل همه بشر مشترک اند 

.  جامعۀ که حريت انسان مترادف به حيات است و در سايۀ حريت و امنيت 

زندگی می نمايد . جامعۀ که خانواده  و دور از قهر و ذلت و استبداد

خشت اساس آن است و حمايت خانواده و شرف و عزت آن سبب استقرار 

و ترقی و پيشرفت  است . جامعۀ که در آن حاکم و رعيت مقابل شريعت 

 مساوی اند .  جامعۀ که سلطه در آن امانت است . 

دارد و  جامعۀ که هر فرد در آن به خداوند واحد مالک کائنات ايمان

کائنات همه برای بشر خلق شده است و هر انسان حصه و نصيب خود را 

 بصورت عادالنه از عطای الهی می گيرد . 

 جامعۀ که سياستهای آن باساس شورا و مشوره تطبيق می شود .

جامعۀ که افراد آن حق متساوی را در اداء مسئوليت به درجۀ قدرت و 

دنيا مقابل ملت و در آخرت مقابل امکانيات خود دارد و از امانت در 

 خداوند محاسبه می شود .

جامعۀ که در آن حاکم و محکوم در مقابل قضاء متساوی است . جامعۀ 

که انواع طغيان را برای حمايت فرد و امنيت و حريت و کرامت و عدالت 

 مطابق شريعت اسالمی نفی می کند .
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 حق حیات 

حقوق می آيد زيرا تمام حقوق ارتباط به حيات   حق حيات درمقدمۀ تمام

انسان دارد و اگر حيات نباشد حقوق معنی و مفهوم  ندارد . خداوند 

سبحانه و تعالی انسان را در بين مخلوقات بشکل و صورت بسيار زيبا 

خلق و انسان را با عطاء عقل از جملۀ اشرف مخلوقات و خليفه خود برای 

عقل و خالفت برای آبادی زمين و عبادت  آبادی زمين انتخاب نمود.

خداوند تکريم از جانب خداوند سبحانه ازمقام انسان است .  در مفهوم 

اسالم ، انسان باکرامت ترين موجودات و اشرف مخلوقات است و 

خداوند تمام کائنات را برای استفادۀ انسان تسخير نموده است  و انسان 
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تدبر عطاء کرده تا با استفاده از را خداوند نعمت عقل و قدرت تفکر و 

عقل و تفکر و تدبر زندگی خود را حفظ و در آبادی زمين بکوشد .  

تسخيرکائنات برای انسان اثبات کرامت انسان است و مهمترين عالمۀ 

 کرامت انسان حيات او است .  

عالمه دکتور يوسف القرضاوی  مفکر معاصر اسالمی حق زنده ماندن 

 می به اين عبارات بيان ميکند :را از مفهوم اسال

اسالم حق زنده گی را مقدس و محترم شمرده و آن را با تنظيم قوانين 

مدنی حمايت می کند . زندگی  هديه ای از جانب خداوند است که احدی 

غير از خداوند حق ندارد آن را بازستاند . نه حاکم اجازه دارد حيات  مردم  

زندگی زير دستش را از او بگيرد ، و   را سلب کند ، و نه کارفرمايی که

نه شوهرحق دارد حيات همسرش و نه پدرحق داردکه حيات فرزندانش را 

بگيرد . 
223

 

من أجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائيل أنه من » در قرآن کريم می خوانيم : 

قتل نفسا بغير نفس أو فساد فی األرض فکانما قتل الناس جميعا و من 

( . به همين سبب بر بنی  32المائده : « ) الناس جميعا أحياها فکأنما أحيا 

اسرائيل حکم نموديم که هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل نفس يا 

فساد در روی زمين ــ  از طريق اخالل امنيت عامه و نشر شرک و فساد در 

ميان مردم ــ  به قتل برساند ، مانند آنست که همۀ انسان ها را کشته باشد 

انسانی را از مرگ نجات دهد چنان است که همۀ مردم را حيات  ، و هرکس

 بخشيده است .

و ال تقتلوا  »ت انسان در قرآن کريم می خوانيم : حيادر مورد حمايت 

لحق  و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا النفس التی حرم اهلل إال با

نفسی را که  . و (  33االسراء :) «فال يسرف فی القتل إنه کان منصورا

                                                      
ترجمه  جليل بهرامی نيا ، تهران « ويژگيهای کلی اسالم » دکتر يوسف قرضاوی  223

 .  135 ، ص  1379
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خداوند حرام کرده است جز به حق مکشيد، و هرکس مظلوم کشته شود 

، به سر سرپرست وی قدرتی داده ايم ، پس } او{ نبايد در قتل زياده روی 

 کند ، زيرا او } از طرف شرع { ياری شده است .

نفس انسان گرفته نميشود مگر بحق و قصاص در قانون اسالم گرفتن 

بلکه قصاص وقايت و حمايت از حيات انسان است  حيات انسان نيست

و در قصاص ادامۀ حيات انسان بيمه شده و قصاص در منطق قرآن حفظ 

و لکم فی القصاص »حيات است . خداوند در مورد قصاص می فرمايد: 

شما حيات است يا  برای در قصاص«. حياة يا أولی األلباب لعلکم تتقون 

 . ۀ متقيان ا که باشيد از جملصاحبان خرد ت

قصاص به هدف حمايت و وقايت حيات انسان از اعتداء است وقرآن 

و » کريم جزاء سنگين برای قاتل تعيين نمود  . در قرآن کريم می خوانيم : 

کتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و األنف باألنف و 

( . و در آن  45 المائدة :« ) األذن باألذن و السن بالسن و الجروح قصاص 

کتاب } تورات { بر آنها } بنی اسرائيل { مقرر داشتيم که نفس } جان 

انسان { در مقابل نفس و چشم در برابر چشم ، و بينی در مقابل بينی ، 

وگوش درمقابل گوش ، ودندان در برابر دندان و هر زخمی } همه اينها { 

ر کسی آنرا به بخشد قصاص دارد . و در آخر آيه خداوند می فرمايد و اگ

}و از حق قصاص صرف نظر کند{ پس آن}کار نيک { کفارۀ } گناهان { او 

 محسوب می گردد.

يأيها الذين آمنوا کتب عليکم القصاص فی » درآيۀ ديگر می خوانيم : 

القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و األنثی باألنثی فمن عفی له من أخيه 

ليه بإحسن ذلک تخفيف من ربکم و رحمة شئ فاتباع بالمعروف و أداء إ

( .  ای مؤمنان ،  178البقرة : « ) فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب أليم 

فرض شده است بر شما قصاص در بارۀ کشته گان ، آزاد به عوض آزاد و 

غالم به مقابل غالم و زن به عوض زن ، و چون کسی که از جانب برادرش 

مورد عفو قرار گيرد پس مطالبه }از در چيزی } ازحکم واجب در قتل{ 
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طرف ولی مقتول{ با رويۀ نيکو و ادای واجب }از قبيل ديت{  توسط قاتل 

با کمال رضا و نيکی صورت می گيرد ، اين حکم تخفيف و آسانی و 

رحمت است از جانب پروردگار شما ، و آنکس که بعد از اين سرکشی 

 کند پس او راست عذاب دردناک .

 د کشی  انتحار یا خو
( از اصل )   Suicideخود کشی و انتحار در زبان انگليسی  به اصطالح ) 

Sui caedere   ترجمه شده است  . اعتداء باالی نفس و کرامت و شرف )

انسان  در فرهنگ اسالم و زبان قرآن جرم بزرگ است  . انسان حق ندارد 

خود کشی نفس خود را بگيرد يعنی به حيات خود خاتمه دهد . در مورد 

النساء )« حيما کان بکم رو ال تقتلوا أنفسکم إن اهلل »قرآن کريم می گويد: 

ته که خداوند به شما نکشيد و الب {همديگر  و خويشتن را } ( .  29: 

اسالم انتحار را تحريم قاطع نموده  و وعيد شديد را برای  . مهربان است 

 کسيکه انتحارکند ميدهد .

تحار را عملکرد و تصرف  شخص به قصد علماء معاصر اسالمی ان

گرفتن حيات  تعريف می کنند. قتل از بين بردن عضواز اعضای بدن ، 

ضعيف ساختن آن  بطريق قطع ، سوختاندن ، خوردن زهر و استعمال 

مواد مخدره همه را عمل انتحاری می دانند . انتحار عوامل و اسباب 

ری کار می کنند الزم مختلف دارد و کسانيکه برای عالج  عمل انتحا

است تا عوامل و اسباب آنرا درک نمايند. احصائيات رسمی نشان 

% حالت انتحار به سبب امراض عقلی و نفسانی 35ميدهدکه در حدود 

% عامل آن تربيه و ثقافت و فرهنگ جامعه و مشکالت 65می باشد و 

خانوادگی ، ناکامی در تعليم ، مريضی های مزمن و تجاوزت جنسی و 

ستعمال مواد مخدره و الکهول ، افالس مالی و فقدان سرمايه ، قمار ا

و در عصر حاضر اسباب سياسی و استبداد و ظلم اجتماعی و فساد 

 سياسی و اشغال نظامی را در عوامل انتحار می توان اضافه نمود .
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احصائيات که از انتحارگرفته شده است اکثر انتحار اسباب روانی و 

.  ذکور نسبت به طبقۀ اناث بيشتراستنتحار بين طبقۀ اجتماعی دارد و ا

انسان بطريقه 800000همچنان احصائيات نشان ميدهدکه ساالنه 

 20الی  10ميدهند و همچنان در حدود انتحاری حيات خود را از دست 

مليون ساالنه از عمل انتحاری نجات داده ميشوند . انتحار در قوانين 

مرتکب آن جزاء می بيند اما اين قانون غرب جريمه به حساب می آمد و 

امروز در جوامع اروپا تطبيق نميشود
224

 

  موقف قرآن وسنت از انتحار 
قرآن کريم  وعده خلود در آتش را برای انتحاری می دهد . قرآن کريم در 

و ال تقتلوا أنفسکم إن » باب جزاء شخص که انتحار می کند می گويد :  

فعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا اهلل کان بکم رحيما * و من ي

( . و خويشتن }همديگر{  30/  29النساء : « ) و کان ذلک علی اهلل يسيرا

را نکشيد و البته که خداوند به شما مهربان است * وکسيکه چنين کند 

} بنا حق خوردن اموال و کشتن يکديگر { از روی تجاوز و ظلم ، پس او 

{ و اين کار بر خدا آسان ل سازيم  } بسوزانيمآتش دوزخ داخرا بزودی در 

 است .

رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم انتحار را در جملۀ گناهان کبيره می آورد 

و می فرمايد: کسيکه خود را از کوه به نيت کشتن و انتحار اندازد و يا 

بوسيلۀ زهر خود کشی کند و يا بواسطه ای آهن خودکشی کند تا ابد در 

سبحانه بوسيلۀ که به آن انتحارکرده او را ی ماند و خداوند آتش جهنم م

و در حديث مبارک  ( . 109 ، مسلم  5442نمايد . ) بخاری:  تعذيب می

رساند به بهر وسيلۀ در دنيا خود را به قتل  به کسيکهديگر می خوانيم 

 110 ، مسلم  5700اری  همان وسيله در روز قيامت عذاب می شود . ) بخ

. ) 
225

 

                                                      
224  .96619.html-bafree.net/alhisn/archive/index.php/t  . 

 . www.manaratweb.com« ظاهرة االنتحار » سيدطه .  225
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لمانان درحکم منتحر يعنی کسيکه دست به قتل نفس می زند ، مس

نظريات متفاوت  دارند و عموما در جامعۀ افغانی باالی منتحر حکم 

کفر اطالق  می شود و در بعض کشور های اسالمی مردم جنازۀ شخص 

که خودکشی کند نمی خوانند .  متفکرين معاصر اسالمی باين عقيده 

ئل را به کفر و ايمان ارتباط داد و درحکم تکفير اندکه نبايد اين نوع مسا

بايددقت بيشتر داشت . در موضوع جزاء منتحر در آخرت علمای کرام 

 اين نظريات را می آورند :

ـ  عمل انتحاری را به کفر نرسانيم و امر منتحر  به خداوند تعلق دارد  الف ـ

 می بخشد . اگر خداوند بخواهد او را عذاب می کند و اگر بخواهداو را 

ب ــ   حکم به دخول دوزخ برای منتحر از حق انسان نيست و منتحر زير 

إن اهلل ال يغفر أن » مشيئت خداوند قرار دارد . در قرآن کريم می خوانيم:  

خداوند کسی را که به او « . يشرک به و يغفر ما دون ذلک لمن يشاء 

واهد می شريک بياورد نمی بخشد و بغير از شرک برای کسيکه بخ

بخشد . اهل سنت برای کسانيکه اهل قبله اندهيچگاه شهادت نمی دهند 

 که داخل جهنم می شوند .

ج ــ  اعمال ميت باالی منتحر اجراء ميشود يعنی غسل داده ميشود و 

نماز جنازه خوانده می شود و در مقبره ای مسلمانان دفن می شود . امام 

نماز جنازه منتحر را امام نووی در شرح صحيح مسلم نقل می کندکه 

بزرگ و أهل فضل و دانش نمی خوانند يعنی امامت نمی کنند تا مردم 

بدانندکه انتحار يک عمل زشت در اسالم است . 
226

 

از اواسط قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يکم عمليات انتحاری شکل 

سياسی و مقاومت عليه ظلم و استبداد و اشغال نظامی را بخود گرفت 

بسا موارد بنام عمليات استشهادی ياد می شود .  موضوع عمليات  و در

                                                      
الفتاوی   ar.islamway.net، «  حار رأی الدين فی اإلنت» عبدالحی يوسف .  226

 .. اإلسالم ( . االنتحارar.facebook.com/...2602/-https://arو

https://ar-ar.facebook.com/...2602/الانتحار
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انتحاری  در نتيجه استعمار جديدو استبداد سياسی واقتصادی  

درکشور های اسالمی از اواخر قرن بيستم رواج يافت . حرکت های 

فکر معاصر اسالمی و حتی فکر غرب   روشانتحاری در روش و 

ريات متفاوت بين تأييد و مخالف موضوع جديد و قابل بحث است و نظ

در مورد آن وجود دارد . چون قضيه در ساحۀ فکر اسالمی معاصرجديد 

است لذا بحث جديد را می خواهد. برای رسيدن به فهم وادارک موضوع 

انتحارمحققين و دانشمندان جوان مجبور ومکلف ميباشند تا نظريات 

در اول اسالم قضيه فقهی قديم را مطالعه و در روشنی نظريات فقهی ص

را مطالعه و بررسی علمی و آکادمی نمايند و با فکر علمی و روشن 

نتيجه گيری نمايند .  دکتور رجب أبو مليح محمد يک تن از دانشمندان 

فکر معاصر اسالمی در موضوع فقهی عمليات انتحاری و خودکشی که 

خود  عالمۀ جديد در ساحۀ اسالمی است بحث جالب  دارد .او در بحث 

نظريات موافق و مخالف را بررسی می نمايد . مطالعه نظريات متفاوت 

درموضوع انتحار برای جوانان فکر معاصر اسالمی حتمی و ضروری 

قتل النفس »است . بحث جديددکتور رجب ابومليح محمد به عنوان 

، قتل نفس به سبب ظلم بين «  بسبب الظالم بين الشهادة و االنتحار

ر است و خالصۀ آن بخدمت خوانندگان گرامی تقديم شهادت و انتحا

 ميشود .

قتل نفس به سبب ظلم سؤاالت فقهی زياد را برای مشروعيت و عدم 

مشروعيت آن مطرح ساخته است  و درمورد اينکه شخص که دست به 

قتل نفس به دليل ظلم می زند آيا آينده او چه است و مسلمانان کدام 

نفس به سبب ظلم و استبداد می کند موقف را نسبت به کسيکه قتل 

داشته باشند؟ قتل نفس يا انتحار در اوائل قرن بيست و يکم در جهان 

اسالم اول در تونس  واقع شد و بعداز آن در سائر کشور های اسالمی 

 رواج يافت . 

بحث قضيه انتحار از باب حالل و حرام  ، جواز و عدم جواز و فيصله در 

اسباب و نتائج و راه حل مشکل آن  و بدون  مورد آن بدون معرفت به
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مطالعه ای دقيق و به عمق در موضوع انتحار وحکم صادرکردن بدون 

مطالعه و دليل در مورد آن  يک حکم غير واقعی است . اگر فقيه بدون 

مطالعه و بحث و بررسی از حادثه و بدون علم داشتن يا علم يافتن به 

 .قت در حق فقه و دين ظلم کرده استقياسباب و نتائج ظلم فتوا دهد در ح

حضرت عمر رضی اهلل عنه در قضيه سرقت حکم جالب را نمود . صحابی 

نزد عمر با خادم خود حاضر شد و از عمر خواست تا امر به قطع دست دزد 

صادر کند . عمر از سارق علت دزدی را پرسيد و از جواب او حضرت عمر 

ی دزدی نموده است . حضرت عمر دانست که خادم به دليل فقر و گرسنگ

حد سرقت را باالی او تطبيق نکرد و در عوض صاحب مال را تهديد 

نمودکه اگر خادمش بار ديگر به سبب گرسنگی دزدی کند دست صاحب 

مال قطع ميشود به دليل اينکه  عدم رعايت و بخل صاحب مال سبب 

 گرسنگی خادم و دزدی او شده است  . 

ب ظلم اگر فتوا داده شودکه قتل نفس انسانرا از در قضيه انتحار به سب

جنت و رحمت خداوند بی نصيب ميسازد و در دنيا و آخرت کسيکه 

انتحار ميکند از رحمت الهی بی نصيب می شود،  اين نوع فتوا حالت 

ذلت مسلمانان را تقويت  و راضی بودن به ظلم را تشويق می کند و اين 

 داد سياسی است  .نوع حکم حمايت و همکاری با استب

شيخ يوسف القرضاوی می گويد ظالمين و مستبدين در زمين مستحق 

 هستند تا  در آتش باشند و بسوزند . 

اگر جوانان در مظاهرات و برای بدست آوردن حقوق شان به خيابان ها 

بيرون ميشوند و به امرطاغی کشته ميشوند نظر به معنی حديث مبارک 

عبدالمطلب ، و رجل قام إلی إمام جائر فأمره سيد الشهداء حمزة بن »که 

سيد شهداء حمزه و کسيکه در مقابل سلطان مستبد و «  . و نهاه فقتله

جبار قيام ميکند وکشته ميشودهر دو مقام بزرگ شهادت را دارد و 

انسانيکه در مقابل ظالم و مستبد قيام ميکند و به امر او کشته ميشود 

ی باشد. دکتور يوسف القرضاوی برای با سيدنا حمزه در جنت يکجا م
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روشنی بيشتر مطلب اين سؤال را مطرح می کند. مسئوليت قتل جوانان 

را که در خيابان ها بيرون می شوند و به امر مستبد و حاکم ظالم کشته 

ميشوند و يا خود را به آتش می زنندکی دارد ؟ به عبارت ديگر مسئول 

کتور القرضاوی ميگويد: بدون انتحا ر اين گروه کيست ؟  در جواب د

شک مسئول اول ظالمين و مستبدين و آنانيکه ناميدی را در نفس های 

مردم بوجود می آورند ميباشند . ظلم و استبداد و ناميدی از آينده سبب 

انتحار و فرار از مشکالت است که در نفس های جوانان جمع شده و 

 اسباب انتحار را آماده می سازد .

ر در جوار استبداد سياسی همه مردم هستند که چانس و و مسئول ديگ

فرصت را برای ظالمين و مستبدين می دهند تا باالی مردم حکومت کنند 

و در زمين فساد نمايند. سکوت مردم در مقابل ظلم و استبداد عامل 

فساد و ظلم و استبداد است و مردم  با سکوت و بيطرفی در مقابل ظلم 

 باشند . شريک جريمه انتحار می

استاد قشقجنی نويسنده معروف سعودی در صفحه تويتر خود بعد از 

تن جان های شرين خود را  37اثر آن که در 2016 /3/ 22حادثۀ بروکسل  

: اسباب اين  ازدست دادند و زيادتر از دوصد نفر زخمی شدند می نويسد 

 جريمه استبداد سياسی در جهان عرب است  .

ر صفحه تويتر خود در مورد عمل انتحاری عالمه يوسف القرضاوی د

بروکسل پايتخت بلجيک می نويسد:  اين نوع اعمال مردم بی گناه را 

هدف قرار ميدهد و اين نوع  اعمال را هيچ دين و اخالق و عرف و قانون 

تأييد نمی کند . اعمال اجرامی که در بروکسل رخ داد در نتيجه آن مردم 

يم اين نوع اعمال را که سبب قتل مردم بی بی گناه کشته شدند و قرآن کر

 گناه  شود تقبيح می کند . 

مردم و در رأس شان علماء و دانشمندان قبل از اينکه مردم انتحار کنند 

و در دنيا و آخرت به آتش بسوزند دراصالح امور بکوشند و نظام ظلمانه 

فسهم إن الذين توفاهم المالئکة ظالمی أن» و مستبد را اصالح سازند . 
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قالوا فيم کنتم قالوا کنا مستضعفين فی األرض قالوا ألم تکن ارض اهلل 

النساء : « ) واسعة فتهاجروا فيها فأولئک مأواهم جهنم و ساءت مصير 

کسانيکه فرشتگان جان شانرا ميگيرند } هنگام مرگ بسبب .  يقينا (  97

ها عدم هجرت  ماندن درکفر{ بر خود ستم نموده اند، فرشتگان بآن

: ما در روی زمين حالی بوديد؟ ايشان در جواب گويندگويند: شما در چه 

مردم ضعيف و ناتوان بوديم ، فرشتگان گويند: آيا زمين خداوند پهناور 

نبود که در آن هجرت مينموديد؟ پس جايگاه آنها جهنم است و چه بد 

جايگاهی . 
227

 

م مسئول شيخ القرضاوی در جای ديگر در نفس موضوع می گويد. حکا

انتحار مردم هستند . انتحار جوان تونسی بنام محمد البوعزيزی نتيجه 

شعور او به ظلم بود و لذا حکام مسئوليت انتحار او را دارند . از نظر 

القرضاوی عمل محمد البوعزيزی نوع از انواع جهاد در مقابل ظلم و 

ضی استبداد بود و اين جوان عذر داشت و حکام ملت را در حالت مري

روانی رسانيده اند.جوانان که شهادت نامه های عالی دارند حکومت 

برای شان وسائل عمل و کار را آماده نمی سازد بدون شک در حالت 

الشريعة و » نفسانی و روانی بد قرار می گيرند . القرضاوی در برنامه 

در تلويزيون الجزيره اين دليل را ذکر می کند ،صحابی جليل « الحياة 

ابو ذر الغفاری گفت : تعجب می کنم کسيکه در خانۀ خود لقمۀ نان  القدر

 ندارد چطور با شمشير در مقابل مردم قيام نمی کند . 

شيخ يوسف البدری عضو مجلس اعلی شئون اسالمی در مصر می: 

گويدانتحار در تمام حاالت جواز ندارد . انتحار عدم رضا به قدر و 

بر به بالء اهلل و معنی آن سوء ظن قضای خداوند است و همچنان عدم ص

به خداوند است و انتحار به هر دليل و سبب در شرع باطل است و 

کسانيکه در مصر و تونس انتحار کردنداشخاص ضعيف نفس بودند و 
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در مقابل امتحان خداوند ايمان و صبر خود را از دست داده بودند.جامع 

 االزهر فتوا به تحريم انتحار صادر کرد .  

خ عبدالحميد األطرش سابق  رئيس کميتۀ فتوا جامع االزهر در مورد شي

اينکه آيا انتحاری به عمل انتحار خود به دليل ظالم و استبداد سياسی 

در جملۀ شهداء حساب می شود يا خير می نويسد: جواز نيست که انسان 

تحت هر نوع شرايط انتحار کند زيرا انتحار خارج شدن از رحمت 

و انسان از رحمت خداوند مايوس نبايدباشد و فقط کافر خداوند است 

از رحمت خداوندبی نصيب است. شيخ عبدالحميداألطرش اضافه 

ميکندنبايدکسی که به سبب فقر اقتصادی و مبارزه با فساد سياسی 

خود را می کشد او را شهيد دانست بلکه او کافر است و امر او به 

هد او را عذاب ميکند واگر خداوندتعلق می گيرد اگر خداوند بخوا

بخواهد او را عفو ميکند . 
228

 

که سبب قتل نفس شود در اسالم منع است . تهلکه يعنی عدم  تهلکه

مراعات احتياط الزم برای حفظ سالمت حيات . تهلکه يعنی هالک 

شدن،نابودگشتن،مخاطره،مهلکه،نابودی،هالکت
229

. واژه نامه ی  

يکند: هر چه انجامش هالکت پارسی ويکی تهلکه را اينطور معنی م

باشد و نيستی ، هالکت و نيستی و نابودی  . 
230

 

حيات امانت الهی است که بغير از حق گرفتن آن حرمت دارد. 

«  تلقوابأيديکم إلی التهلکة و ال» خداوندسبحانه وتعالی می فرمايد: 

(  وخويشتن را بدست خود در ورطۀ هالکت نيفگنيد .  عدم  195البقرة : )

راک در عمل خيريه و انفاق برای مساکين و بيطرفی در قضايای اشت

اسالمی همه تهلکه است و مسلمان که در امور مسلمين بيطرف می ماند 
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خود را به تهلکه می اندازد . تهلکه جمع اموال و ترک جهاد را نيز معنی 

ميدهد . سبب نزول آيۀ مبارکه عدم اشتراک انصار در جهاد عليه روم بود 

ار در غزوات مسلمانان با روم نخواستند اشتراک کنند و خداوند . انص

اين آيۀ مبارکه را درحق شان نازل کرد . ابوايوب انصاری بعد از شنيدن 

آيۀ مبارکه دست از جهاد نکشيد و در جهاد ماند تا اينکه در سرزمين 

روم دفن شد .  آيۀ مبارکه سبب بيداری مسلمانان شد و اما متأسفانه 

مسلمانان معاصر آيۀ مبارکه را در غير حقيقت آن تفسير می نمايند . 
231

 

به هدف مقاومت استبداد سياسی و ظلم و از دست  اعتصاب غذائی

دادن زندگی به هدف حمايت شرف و ناموس و خاک اسالم و استقالل 

با اشغال نظامی تهلکه به حساب نمی آيد بلکه  سياسی و مبارزه

 مقاومت عليه ظلم است  . 

نزديک شدن به  محرمات مثل خمر و مواد مخدره در اسالم تهلکه گفته 

ميشود به دليل اينکه مواد مخدره برای حيات انسان ضرر دارد . 

مسلمان از حفاظت جسم و عقل و حواس خود نزد خداوند مسئول 

ميباشد
232

 

اسالم جنين در شکم مادر دارای حرمت است حتی اگر جنين از راه از نظر 

حرام  نيز باشد. فکر معاصر اسالمی حيات جنين را در بطن مادر حفظ 

ميکندو اعتداء باالی جنين را حرام می سازد . بعد از داخل شدن روح در 

جسم، طفل، انسان زنده شمرده ميشود وحيات او را اسالم حفظ ميکند 

الت استثنائی مثالدر حالت که حيات مادر که اصل است در مگر در حا

خطر حقيقی باشد. علمای اسالم برای زنان که مورد تجاوز جنسی قرار 
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می گيرند و می خواهند طفل را که در نتيجۀ تجاوز در بطن شان است  

سقط کنند توصيه می نمايند که اين عمل را انجام ندهند. 
233

 

انسان می شود در فکر اسالمی ممنوع  تعقيم که مانع استمرار حيات

است مگر اينکه داکتر متخصص تعقيم را  يگانه وسيلۀ عالج برای مادر 

تعقيم به هر در مورد تعقيم می نويسد: شيخ متولی الشعراوی بداند . 

 سبب که باشد حرام , حرام , حرام است .
234

 

 

 استبداد سیاسی از فکر معاصر اسالمی  روش

زبان اسم برای فعل استبد است و فاعل آن  مستبد  استبداد در ادبيات

ميباشد. ممکن است استبداد فردی و مستبد شخص واحد باشد مثال 

شخص  در رأی خود از استبداد کار گيرد يعنی بغير از نظر و رأی خود 

رأی و نظر ديگران را نپذيرد. 
235

 

ر استبداد در ادبيات زبان عربی انفراد بيک چيز را معنی ميدهد و د

اصطالح  سياسی  حکم استبدادی  و فردی را افاده می کند. استبداد در 

حکم را استبداد سياسی و در امور رأی و فکر را استبداد فکری و اگر 

در سرمايه وثروت باشد آنرا استبداد اقتصادی ميگويند و اگر از طرف 

يک کشور باالی کشور ديگری باشد آنرا استعمار و اشغال می نامند.  

                                                      
233  . www.onislam.net  ،Aug 1, 2004. 

نشرات فقه  طبع سوم  ، از» بحث های دينی و فتوا های فقهی » فضل غنی مجددی .  234

 .  118تا  115اسالمی ، امريکا ، صفحات 

 
 .3عمود   42ص  «   المعجم الوسيط ، مادۀ ) بده ( »  انيس ، ابراهيم  و آخرون .  235

http://www.onislam.net/
http://www.onislam.net/


کر معاصر اسالمی روش
 
 271                                                                               ف

236
ر فرهنگ زبان استبداد مرادف به طغيان نيست بلکه جزء از طغيان د

 است و مستبد در نفس الوقت طاغی و ظالم است  .   

( .  در   autarkyانفراد در حکم در زبان انگليسی مرادف است به ) 

)   فرهنگ سياسی معنی و مفهوم  و مدلول حکم انفرادی با حکم مطلقه  

absolutism زياد اختالف )  (  ندارد . اما کلمۀdespotism  يعنی )

استبدادی که از زبان انگليسی و فرانسوی و المانی و ايطالوی نقل شده 

است معنی و جوهر آن  استبداد است که موضوع بحث ما در اين تحقيق  

است  . 
237

 

بعض استبداد را از صنع ، ساختار ،  فساد می دانند و استبداد را به 

و تهاجم و ظلم تعريف ميکنند. کسانيکه استبداد  معنی طغيان و تجاوز

را به طغيان و ظلم تعريف ميکنند متأثر به فرهنگ و زبان قرآن کريم 

وسنت نبوی شريف اند. استبداد مطابق به نص اسالمی ظلم و دوری از 

شرع اهلل تعالی است  . با تمام مشکالت در فهم معانی استبداد دکتور 

ود باين نتيجه ميرسدکه استبداد صانع فساد هناء البيضانی در کتاب خ

است و قرآن کريم يعنی طغيان است و طغيان يعنی تجاوز و عدوان و ظلم 

داد را ظلم و طغيان می داند و ظلم و طغيان در بو سنت نبوی شريف است

فهم قرآن کريم و سنت نبوی شريف دوری از شريعت خداونداست . 
238

 

اصطالح جديد را می آورد و می الکواکبی برای استبداد تعريف و 

نويسد: استبداد اصل تمام فساد است  و  استبداد حکومت ويا سلطۀ 

مطلقه العنان يا مطلقه است که مقيد به ارادۀ امت وقانون نيست . 

حکومت استبدادی و نظام مستبد در تمام شئون و ادارات خود مستبد 
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ی نفر بلديه هر کدام است  . پوليس در وظيفه خود ، مدير  و مامور  و حت

در وظيفه خود مستبد ميباشند.  در ادامه و بقاء استبداد تنها وجود 

حاکم مستبد و حکومت استبدادی شرط نيست و برای ادامه سلطۀ 

ديکتاتوری و نظام استبدادی  ملت وجود داشته باشدکه استبداد را 

ايت  قبول نمايد باين معنی که ملت غير مستقيم با خاموش بودن  و رض

و سکوت ادامۀ استبداد را تقويت و کمک می کند .  الکواکبی تعريفات 

طبائع »زياد را برای معرفی بيشتر استبداد در کتاب مهم خود بنام 

می آورد « االستبداد و مصارغ االستعباد 
239

 

محمد عبده درمورد مستبدمی گويد: مستبد شخص است که بدون 

نفسانی خود حکم می مسئوليت عمل ميکند و باساس خواهشات 

نمايد، چه حکم اش موافق شرع و يا مخالف آن باشد و يا مطابق سنت يا 

مخالف آن باشد و هر زمان که مردم نام مستبد را می شنوند از ذکر آن 

دوری ميکنند و نمی خواهند نام مستبد را بخاطر اينکه مصيبت و ضرر 

 را برای  شان آورده ياد نمايند  .

اد حاکم  و انفراد او را در ادارۀ شئون مردم يک ابن خلدون استبد

واقعيت به دليل غلبۀ قبيله و نژاد خاص می داند . استبداد از نظر ابن 

خلدون ظلم است که منطق و عقل سليم و هيچ قانون و إنسانيت آنرا نمی 

پذيرد. 
240

 

دکتوره هناء البيضانی در تحقيق خود از بين تعريفات استبداد ، تعريف 

الکواکبی را از انتخاب می کند و آنرا  طبق اصل می آورد .  عالمه 

استبداد در ادبيات زبان  غرور شخص به رأی و نظريه اش و عدم احترام 

به مشوره و قبول نصيحت ديگران و استقالل به رأی  در حقوق مشترک 

مردم است .  الکواکبی  درتعريف استبداد اضافه ميکند: تصرفات فرد 

راد در حقوق مردم بدون خوف و ترس استبداد است يا جمعی از اف
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واستبداد صفت حکومت مطلق العنان  در عمل و حکم  و تصرف در امور 

رعيت بدون خوف و ترس و محاسبه و جزاء ميباشد. در نظام استبدادی 

فرد مستبد و مجموع از مستبدين سلطۀ مطلقه را بدست  دارند و تابع 

و مستبد هميشه فوق قانون است و  قاعده اخالق وقانون نمی باشند

قانون  تنهاباالی رعيت تطبيق می گردد. 
241

 

د راشد الغنوشی رئيس نهضت اسالمی تونس که نيم قرن عليه استا

ميالدی  2012استبداد در تونس مقاومت کرد تا بالآخره  در سال  

حکومت استبدادی ابن علی را سقوط داد در مورد ماهيت استبداد می 

 ياسی است که از هيچ تولد نميشود استبدادسعالمه بداد استنويسد: 

مجموع عوامل  دارد و  بعد داخلی و خارجی و اقتصادی و فرهنگی

. مفهوم استبداد با طغيان  را آماده می سازدمتعدد تولد استبداد 

مخلوط گرديده است با اينکه طغيان و استبداد دو لفظ مترادف 

دولت پوليسی با وجود قانون  ادی ويکديگر اند اما به معنی حکم انفر

استعمال می گردد . در نظام و دولت استبدادی با اينکه قانون  در دولت

در نظام سياسی حاکميت از قانون نيست و حاکميت  دارد اما وجود

.  حاکم است ارادۀ 
242

 

کلمۀ استبداد در قرآن کريم بصورت مستقل ذکر نشده اما معانی 

، فساد در سوره های قرآن کريم ذکر يافته   استبداد مثل  طغيان ، ظلم

 بطور مثال :  
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( به سوی فرعون بروکه او به  24إذهب إلی فرعون إنه طغی )  طه :  .1

 سرکشی برخاسته است  .

. نه ، } اين چنين نيست { (  29بل أتبع الذين ظلموا أهواءهم ) الروم :  .2

سهای بلکه کسانی که ستم کرده اند ، بدون هيچ گونه دانشی هو

 خود را پيروی کرده اند  .

( .  45و من لم يحکم بما أنزل اهلل فأولئک هم الظالمون ) المائدة :  .3

آنانکه به احکامی که خداوند نازل فرموده حکم نه کنند ، آنها خود 

 ستمگران اند .

الدنيا ، فإن الجحيم هی المأوی فأما من طغی و آثر الحياة  .4

غيان کرد ، و زندگی پست دنيا را (. اما هر که ط 39-37النازعات )

 برگزيد،پس جايگاه او همان آتش است . 

إنما السبيل علی الذين يظلمون الناس و يبغون بغير الحق أولئک  .5

انی است نکوهش { تنها برکسراه }( .  42لهم عذاب أليم ) الشوری : 

روی { زمين به نا حق سر بر می  ، و در }که به مردم ستم می کنند

 نان عذابی دردناک } در پيش { خواهند داشت .دارند، آ

استبداد مرض خطر ناک مانند مرض وباء و سرطان است و استبداد 

بدترين ادارۀ سياسی است که سبب بدبختی جامعه ميشود . استبداد 

کرامت و عزت مردم و قدسيت دين را زيرا پا ميکند و جامعۀ که توسط 

ور حيات وشئون زندگی عقب نظام استبدادی اداره ميشود در تمام ام

می ماند و در سايۀ استبداد افکار و نظريات تخريب کننده و فاسد و 

خرافات  و فکر غلو و افراط گرائی رشد مينمايد و فضيلت های اخالقی 

 ضعيف  و دانشمندان و مفکرين جامعه  مجبور به مهاجرت می شوند .

اندکه مشکالت  اکثرعلماء و دانشمندان در عالم اسالمی باين عقيده

معاصر مسلمانان در قدم اول استبداد حکام است  و شعار های که مردم 

در ميدان تحرير در قاهره و تونس و ليبيا و يمن و سوريه وديگر مناطق 
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اسالمی بلندکردند همه با صدای واحد شعار عليه استبداد حکام  و 

رسيدن به آزادی قبل از تطبيق شريعت  بود. 
243

 

در مجموع استبداد را تقويت و مرکز و مقام و سلطۀ عوامل متعدد 

مستبد را قوی و عمر نظام استبدادی را طوالنی می سازد. عوامل مهم 

استبداد را در جوامع اسالمی ميتوان به نقاط ذيل و بصورت بسيار 

 خالصه اينطور بيان کرد :

تبد استبداد و مسربط  عقيده ای  قضاء و قدر و تفسير غير واقعی از (  1

  . و عدم خروج از اطاعت اوبه قضاء و قدر الهی و عدم جواز عزل حاکم 

 در فکر اسالمی معاصر  از استبداد سياسی  .عدم وضاحت (  2

باسلوب  قتل  ،  زندان و فرار  رأی آخر ، تصفيۀ مخالفين  ( عدم قبول 3

 . ساختن  

  .سياسی حکمه  و ميراثی بدون نظامبودن حاکم  از قضاء و م مصئون( 4

( نشر عقيده ای جبر بنام دين استبداد وظلم و طغيان را تقويت کرد و 5

عامل ادامۀ استبداد شد . باساس عقيده جبر مسلمانان از نظام 

استبدادی و حاکم مستبد اطاعت کردند و وجود حاکم مستبد و 

استبداد را از ارادۀ خالق دانستند. عقيده جبر در تقويت نفوذ استعمار 

ور های اسالمی کمک کرد و استعمار از اين عقيده در بين  در کش

 مسلمانان که صبغۀ دينی نداشت استفادۀ اعظمی  نمود .

( همکاری و تأييدگروه از علماء با سلطان جبار و دادن صبغۀ شرعی  6

 برای حاکم جبار و مستبد .

 يعنی سرمايه ملی تحت اختيار و تصرف حاکم مستبد. بيت مال ( 7

244
و ديکتاتور و نظامهای استبدادی و ديکتاتوری از وسيله مستبد 

                                                      
243  .aafaqcenter.com/index.php/post/939. 

 . موقع الرسمی للدکتور محمد شحرور ال . 244
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قه خود کار می گيرند بطور های متعدد برای تحقق بخشيدن سلطه مطل

 :مثال

فساد سياسی رسيدن به سلطه سياسی را آماده ميکند ، استبداد  .1

حاکميت قانون و عدم مشارکت سياسی مردم  را در نظام سياسی از 

بدون حيثيت و مقام می شود ، حاکم  بين بر ميدارد، ادارۀ قضاء

مستبدو اطرافيان او با استفاده از قوت پوليس  ، عسکر و حکم 

 قضائی آزادی را از جامعه سلب  می سازند .

 سرمايه ملی باالی مؤسسات عسکری پوليس به مصرف ميرسد. .2

 فساد قضاء و تعطيل عدالت  .  .3

استبدادی  فساد دستگاه پوليس  نمونۀ از فساد اداری در نظام  .4

 است .

  تعيين اقارب در دستگاه حاکمه .  .5

انتخابات تقلبی ، روش ديموکراسی غيرحقيقی وتشکيل احزاب 

سياسی وابسته به نظام استبداد سياسی و حاکم مستبد را تقويت می 

قوت نظامی و پوليس و معامله غير انسانی  با مخالفين  استبداد ازکند. 

فتنه انگيزی و دروغ و  ميکند و روش  خود استفاده برای ادامه و بقای

در ات دادن رشوت و شريک ساختن گروه ها را اوق بازی دادن و بعض

از  سياسی وسيلۀ برای ادامه خود ميداند .  ترور و زندان و تعذيب  نظام

وسائلی است که مستبد از آن برای ادامۀ استبداد خود استفاه جمله 

 ميکند.
245

 

ارجی فکر وسط اسالمی را نمی پذيرند استبداد داخلی و استعمار خ

زيرا فکر وسط اسالمی مانع روش استبداد و بقای آن می باشد . عموما 

نظام های استبدادی و استعمار علماء و دانشمندان که مبارزه مسالمت 

آميز را روش مناسب عليه استبداد می دانند زندانی می سازند و در 

                                                      
، دار النشر : الدار العربية « الفکر السياسی االسالمی و االصالح » مهند مبيضين  .  245

 .  7/8/2008. الجزيرة نت   2008للعلوم ، بيروت  
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ه مسلحانه عليه نظام سياسی مقابل کسانيکه دعوت به افراط و مبارز

می کنند از زندان رهاء می شوند . نظامهای استبدادی و استعمار جنگ 

و مبارزۀ مسلحانه را تشويق و ترغيب می نمايند و جنگ و استعمال 

اسلحه در ادامه نظام استبدادی کمک ميکند و زعمای مستبد و 

ای استعمار عموما از حرکت های مسالمت آميز نسبت به حرکت ه

 افراطی و جنگ های مسلحانه خوف و ترس بيشتر  دارند  .

 اقسام استبداد 
فکری : فکر در فرهنگ اسالمی عمل ذهن و عقل برای  اول ــ  استبداد

رسيدن به حقيقت و معرفت  اشياء است .  مشکل استبداد فکری در اين 

 است که نظام استبدادی روش فکر و تفکر مردم را کنترول ميکند و مردم

در سايۀ نظام استبدادی بايد قسمی تفکر نمايندکه سلطۀ سياسی 

ميخواهد.  نظام استبدادی کوشش می کندتا تعليم يافتگان و 

فرهنگيان جامعه را در خدمت اهداف سياسی و اقتصادی و اجتماعی 

خود بياورد و فرهنگ و ثقافت جامعه را مطابق با فکر استبداد سازد .  

کر استبدادی خطر بزرگتر را برای روش فکر و همکاری دانشمندان با ف

ارتقای دانش در جامعه نسبت به استبداد عسکری و پوليسی دارد زيرا 

دانشمندان و فرهنگيان قدرت تأثير گذاری  باالی افکار عمومی را 

 نسبت به هر طبقۀ ديگر دارند .

را  ای خود گروه  با ثقافت و تعليم يافتهنظام استبدادی برای ادامه و بق

با خود يکجا می سازد . طبقۀ دانشمند  وتعليم يافته و فرهنگيان همکار 

تأييد نظام فاسد و مستبد برای مدح و رامستبد مقاالت وکتب و اشعار 

از عدالت  رسانند و در برنامه های تلويزيونی و ميز های گردبه نشر می 

و  دحر ف ميزنن و ترقی کشور زير نظام سياسی مستبد نظام و پيشرفت

مخالفين نظام استبدادی را متهم به افراطی وگروه های تروريستی می 

در تقويت نظام استبدادی در مقابل  . اين گروه فرهنگيان مستبد سازند

بداد می شوند . دولت شريک استدر ثروت و جاه و جالل و وظايف مهم 
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ناکامی نظام مستبد را ترقی و قتل مردم را توسط  فرهنگيان مستبد

استبدادی مبارزه عليه افراط گرائی معرفی ميکنند . خطر ناکترين نظام 

 های عقل يفه فرهنگيان و طبقه ای با ثقافت و تعليم يافته  فاسدکردنوظ

ذاب خود اين گروه عقل مردم را با مقاالت و شعارهای ج .  مردم است 

 تسخير می کنند و از مستبد ترين مرد دنيا قهرمان می سازند . 

به فرهنگ و ثقافت از رسالت و اشغال  ، طغيان  استبدادی ودر نظام  

 علم بردار نهضت انقالب که مشعل و  وظيفه تبديل ميشود . فرهنگيان

همکاری ضد استبداد بودند در نهايت با استبداد عسکری و بهار عرب 

  و قلم و شعر و نثر خود را در خدمت استبداد قرار دادند.کردند 
246

 

اکم مستبد برای بقاء خود نظام تعليم و تربيت را سلطۀ استبدادی و ح

کامال به نفع خود و نظام استبدادی تغيير ميدهد و موضوعاتی که 

مخالف فکر استبداد باشد آنها را از برنامه های تعليمی معارف بيرون 

ساخته و موضوعاتی را داخل می سازد تا باعث تقويت مرکز استبدادی 

ل در جموری مصر عربی بعد از  سقوط نظام سياسی باشد . بطور مثا

نظام ديموکراسی و احياء استبداد عسکری وزارت معارف مصر برنامه 

های تعليمی معارف را تغيير داد و موادی که فکر استبدادی را تقبيح 

 می نمود از کتب درسی بيرون ساخت .

دکتور عبدالمجيد دراين مورد می نويسيد : حاکم مستبد و نظام 

رای هيچکس اجازه نمی دهد تا رابطه بين حاکم و مردم را استبدادی ب

تعريف کند و در مورد رابطه بين حاکم و رعيت سخن بزند و حتی 

تفکرکند و حق تعريف رابطه بين حاکم و رعيت را فقط سلطۀ استبدادی 

 دارد .

                                                      
در نظامهای استبدادی و مشرع للفساد ، ديوان العرب ، منبر حر « مثقف السلطة » 

 .     2015اگست  24ألدب ،  االربعاء للثقافة و الفکر و ا
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دکتور کمال مغيث متخصص تربيه و تعليم می گويد : حذف  موضوعات 

عليمی و کتب درسی عالمۀ آن است که سلطۀ مهم از برنامه های ت

سياسی شاگردان را به سمع و طاعت حاکم ارشاد نمايد و موضوعاتی 

که در مورد عدلت و آزادی در کتب درسی بود برای حمايت استبداد از 

کتب درسی حذف شد و همچنان برای راضی داشتن اسرائيل از کتب 

افع و آيات جهاد حذف شد. تاريخ قصه ای صالح الدين ايوبی و عتبه بن ن

247
 

ــ  استبداد سياسی :  يعنی انفراد در سلطه و حاکميت سياسی .   در  دوم 

فرهنگ اسالمی انفراد در سلطه و عدم اشتراک ديگران در نظام و سلطۀ 

سياسی به استبداد سياسی تعبير می شود. مشکل در استبداد سياسی 

سياسی که همه بايد  اين استکه  فرد و يا يک حزب سياسی در سلطۀ

اشتراک داشته باشند به تنهائی آنرا غصب و ديگران را  شريک نمی 

سازند . مستبد بدون رضايت ملت و بدون قبول همه احزاب سياسی بر 

امور استيالء  و نظام سياسی را تصرف ميکند .  مشکل 

 استبدادسياسی  در اين است که دروازه های ظلم و فساد باز ميشود.   

در قرن هشتم هجری در فرهنگ سياسی  مستبد عادلره و اصطالح  مفکو

اسالم راه يافت  . مفکوره مستبد عادل آغاز و مقدمۀ فتنه و فساد در 

تاريخ سياسی اسالم است .  اصطالح مستبدعادل را علماء دربار از قرن 

هشتم هجری به نفع سلطۀ استبدادی استفاده کردند و در فقه سياسی 

اجتماعی طالح را داخل ساختند. مستبدعادل را عوامل اسالم اين اص

در جامعه تقويت نمود و  ترکيبات اقتصادی و اجتماعیو متعدد 

مستبداز فقرعلمی و اقتصادی و عدم توجه علماء و دانشمندان و 

حاکم و زعيم مستبد  .سکوت شان برای ادامۀ استبداد خود استفاده کرد 

اما می داندکه قانونيت ندارد لهذا  با اينکه زمام امور را بدست دارد

د ماننددعوت به برای کسب قانونيت  از وسائل قانونی استفاده ميکن

                                                      
 .  2016اپريل  27العربی الجديد .  247
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لويه جرگه ، برگزاری انتخابات عمومی زير نظرسلطۀ سياسی و قوای 

که ما نمونه های زياد آنرا در تاريخ کشور خود و سائر کشور گراشغال

 بات در مصر و رسيدن جنرالانتخاهای اسالمی و شرقی داريم که آخرآن 

سيسی به کرسی حکومت مصر و همچنان انتخابات تقلبی در 

و رسيدن  اشرف غنی احمدزی  به رياست دولت و عبداهلل به    افغانستان

 .  صدارت خالف قانون اساسی  و ارادۀ آزاد مردم 

دشمن خلق و کشور  استبداد سياسی برای ادامۀ و بقای خود برای مردم 

تا مردم  اختالفات مذهبی و قومی وزبانی را دامن می زند و ميکند

و برای بقای زندگی خود از  هميشه در خوف و بيم زندگی داشته باشند

ترس جنگ های داخلی و دشمن تصنعی خارجی از سلطۀ استبدادی 

 .حمايت نمايند

عالمه محمد . استبداد سياسی حيات دينی و روحی را صدمه ميزند

ود از استبداد سياسی باين نتيجه ميرسدکه استبداد الغزالی در بحث خ

و دين و دنيا را فاسد شت باالی دين و دنيا دارد بسيار ز نتيجۀسياسی 

الغزالی اضافه ميکند اسالم و استبداد ضد يکديگر اند و در  .سازد می

يک نقطه با هم جمع نميشوند . دين مردم را به عبادت رب رهنمائی 

نهای استبداد مردم را به سوی سياست بی دينی ميکند در حاليکه فرما

رهنمائی ميکند .
248
  

امام الغزالی در ادامه و بقای استبداد سياسی ملت را مسئول می داند.   

ملت را « االسالم و االستبداد السياسی »او در کتاب بزرگ خود بنام 

مسئول استبداد سياسی ميداند و از مردم دعوت می کندتا تعليمات 

در مبارزه عليه فساد و استبداد سياسی فراموش نکنند و منطق  دين  را

دين حکم ميکندکه مسلمانان يک ساعت هم برای مبارزه و انقالب عليه 

استبداد سکوت نکنند. الغزالی ادامه داده می نويسد اگر آواز و صدای  

دين برای دعوت به آزادی وحريت امروز شنيده نشود ، پس چه وقت 

                                                      
 .   41،  ص « هموم داعية » محمد الغزالی .  248



کر معاصر اسالمی روش
 
 281                                                                               ف

. مسلمانان از دين خود آموختند که طغيان حاکم   شنيده خواهد شد

جريمه ای بزرگ است وحاکم قانونيت خود را در موجوديت طغيان از 

دست ميدهد.
249

 

سوم  ــ  استبداد زير نام  دين  : استبداد دينی استبدادی را می گويندکه 

زير اسم دين و با استفاده از نصوص مقدس اسالم باالی جامعه حاکم می 

ر تعريف و اصطالح استبداد دينی بين نويسندگان و محققين شود. د

 اختالف نظراست . 

داد ه استبداد سياسی از استبعقيده دارند کاديان اکثرعلمای تاريخ 

به عبارت ديگر استبدادسياسی زاده ای استبداد  تولد ميشوددينی 

ی سياسداگراستبداکه اند باين عقيدهازمحققين  عدۀدينی است . 

د دينی تولدنشده باشدبه عبارت ديگر اگراستبداد دينی سبب ازاستبدا

و  برادرهر دو استبداد هم آنبا  بوجودآمدن استبداد سياسی  نباشد

 همکار يکديگر اند و در تقويت مرکز يکديگر همکاری مشترک دارند. 

 استفاده ی برای ادامه استبداد خودديننصوص زمامداران مستبد از 

کردند و در اين عمل غير صحيح تأويل و تفسير کردند و نصوص دين را 

عدۀ از علما با زمامداران ديکتاتور در تفسير نصوص مقدس اسالمی 

همکاری و زمينۀ ايجاد استبداد سياسی را آماده و حکم ديکتاتوری را 

 .  تقويت کردند

را متشدد مذهب نظريات و آراء امام الشاطبی در دادن فتوا استفاده از 

و باين نظر است که مفتی بايد . امی دانددر دين عی استبداد نوع از انوا

. ا حرج را از مردم بر دارد انتخاب کند تآسانترين مذهب را در فتوا 

تنها درحمايت شرف و ناموس  الشاطبی اضافه ميکندکه وظيفه دين

                                                      
249  .www.goodreads.co/work/quotes/646/550  . 

http://www.goodreads.co/work/quotes/646/550
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يفه دين حمايت نفس و عقل و ثوابت و مردم خالصه نميشود بلکه وظ

 دين است.ضوابط 
250

 

ن کريم  سبب بوجود آمدن استبداد دينی  قبل از اسالم  را گمراهی قرآ

علمای بنی اسرائيل و قبول مردم از نظريات شان می داند. يهود و نصارا 

علمای خود را بغير از خدا ارباب يعنی بجای خداوندگرفتند و علمای 

 بنی اسرائيل آنچه را حالل گفتند آنرا مردم حالل و آنچه را حرام ساختند

مردم آنرا حرام قبول کردند . ابن حاتم از رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم 

سؤال کرد: يا رسول اهلل ما يعنی قبل از ايمان آوردن به اسالم  علمای خود 

را بجای خداوند نگرفته بوديم . رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم 

ام گفتند فرمودند: شما آنچه را حالل گفتند حالل دانستيد و آنچه را حر

حرام قبول کرديد و اين عمل شريک ساختن ايشان با خداوند بود 
251

 

مستبدين در لباس دين عليه نهضت های آزادی خواه حرکت کردند و دين 

را وسيلۀ مبارزه عليه ديموکراسی جوان قرار دادند . استفاده از دين 

استبداد دينی ياد ميشود به  اين معنی که خالف نصوص دين عمل کردن 

و نصوص دينی را در خدمت استبداد تفسير کردن است . تفسير غلط از 

نصوص مقدس دين استبداد زير نام دين را تقويت و حمايت ميکند.  عدۀ 

از محققين علمای تسنن را مسئول ادامۀ استبداد دينی می دانند و برای 

اثبات قول خود دليل از نظريات علمای تسنن در مسأله اطاعت از حاکم 

می آورند وعقيده دارندکه  استبداد دينی و سياسی در عالم  ظالم

اسالمی تاريخ قديم دارد.  
252

علمای معاصر اسالمی استبداد سياسی و 

استبداد زير نام  دين را عامل بدبختی  مسلمين و مانع در راه رشد و 

ترقی و دعوت اسالمی می دانند . علماء بغير از علمای که در خط السير 

                                                      
 www.alriyadh.dom/611726  . )www.shameala دکتور عيسی الغيث ، .  250

رة ، الجزي« برنامه ای الشريعه  و الحياة » القرضاوی .  251

http://www.youtube.com    2009، اکتوبر   . 

252 . www.darbuna.net  . 
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رکت اند مشترکا عليه انقالبات عسکری و نظامهای استبداد درح

استبدادی مبارزه دارند و از ديموکراسی و حريت  حمايت و دفاع می 

نمايند.  عالمه محمد الغزالی از موقف علمای تسنن دفاع ميکند و می 

نويسد: استبداد سياسی عليه علمای بزرگ و صاحبان عقل مبارزه و 

است  . هر مسلمان از شهادت و قتل دائره را بر ايشان تنگ ساخته 

بزرگان فکر اسالمی رنج می برد . غياب علمای بزرگ سبب آن شد تا مردم 

جاهل بمانند و زمامداران مستبد دين و دنيا را فاسد سازند. محمد 

الغزالی استبداد سياسی را مصيبت بزرگ نه تنها برای دنيا بلکه برای 

استبداد مانع ارتقاء فکر معاصر  دين نيز ميداند و باين عقيده است که

اسالمی است . 
253

 

دولت ايران که خود را نماينده و حامی دين اسالم معرفی ميکند از   

استبداد دينی در سوريه و لبنان و عراق حمايت کرد.. مرشد انقالب ايران 

از دستگاه محافظه کاران حمايت نمود و نظريه امامت فقيه را در بدل 

ه زير نام مذهب و دين مورد اجراء قرار داد . سروش فقه سياسی در جامع

در نامۀ سرباز خود عنوانی زعامت دينی ايران نوشت شما قبول داريد که 

مردم از دين و تقوی  مسافه بگيرند بشرطيکه از واليت و زعامت شما 

فاصله نداشته باشند، دين سقوط کند ليکن لباس ديکتاتوری دينی 

پاک باقی ماند. 
254

 

 علی السيستانی زعيم شيعان عراق با دشمنان اسالم و شيطان آيت اهلل

بزرگ يعنی امريکا متحد شد و متأسفانه بعد از مبارزات طوالنی عليه 

استبداد سياسی در عراق و سقوط صدام حسين ديکتاتوری زير نام دين 

جای آنرا گرفت و ديکتاتوری جديد سبب جنگهای خونين بين شيعه و 

                                                      
و همچنان : محمد الغزالی «  سی اإلسالم و اإلستبداد السيا»  محمد الغزالی  .  253

 .  42 – 41صفحات  «  هموم داعية »

 .   www.ahewar.orgالحوار المتمدن  .  254

http://www.ahewar.org/
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ز عراق و جهان اسالم از نتيجۀ آن به آتش  می سوزد و سنی شد و تا امرو

 مهمترين نتيجۀ استبداد زيرنام دين در عراق ظهورحرکت داعش است .

 مقاومت علیه استبداد 
فکر معاصر اسالمی استبداد را با تمام  انواع و اقسام آن مصيبت بزرگ 

ل از برای جامعه ميداند. دعوت  اسالم برای  مبارزه عليه استبداد قب

قبول عقيده است  .  فکر معاصر اسالمی باين عقيده است که دعوت 

اسالمی در زير سايه و حکم استبدادی نا ممکن است و قبل از دعوت به 

اسالم بايد دعوت به حريت باشد زيرا استبداد سياسی و نظام 

ديکتاتوری مانع رشد فکری جامعه است و جامعۀ که افراد آن آزادی  

ه باشند قادر به قبول فکر اسالم نمی باشند و در داخل تفکر را نداشت

 شدن به اسالم  و قبول  عقيده اسالمی  تفکر و تدبر آزاد شرط اول است  . 

علمای فکر معاصر اسالمی حريت و استقالل و ديموکراسی را مقدمتر 

از تطبيق شريعت اسالمی می دانند و ميگويندکه شريعت اسالمی 

تطبيق است که انسان حريت و استقالل کامل زمانی در جامعه قابل 

داشته باشد و درموجوديت استبداد سياسی و حکومت های عسکری و 

ديکتاتوری و اشغال خارجی تطبيق شريعت اسالمی در حالت تعليق می 

باشد به عبارت ديگر استبداد و ديکتاتوری منافی فکر اسالم و تطبيق 

اد را عالمۀ از عالمات شريعت است . دکتور يوسف القرضاوی استبد

ساعت يعنی قيامت ميداند و می نويسد: استبداد سياسی از عالمات 

قيامت است .استبداد سياسی معنی آن اين استکه زعامت مردم را 

شخص بدست می گيرد که لياقت و احقيت و أهليت آنرا ندارد و از اهل 

ين مسئوليت نيست . حاکم مستبد با دشمنان اسالم ومسلمانان  و د

متحد و از خداوند و مردم فاصله می گيرد و نتيجه استبداد تخريب  دين 

و دنيا است . 
255

 

                                                      
 م. 12/5/2012موقع القرضاوی ،  االستبداد السياسی من عالمات الساعة  ، .  255
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 روش اصالح استبداد   
عدۀ از مسلمانان ديموکراسی غرب رابرای اصالح و مقاومت استبداد 

راه حل می دانند و باين عقيده اندکه روش معاصر اسالمی قادر به 

موفقيت جنبش های اسالمی در  اصالح  فساد و استبداد نيست . عدم

حل قضايای معاصر خصوصا در مبارزه با استبداد سياسی سبب آن 

شدکه عدۀ از مسلمانان معاصر باين انديشه و فکر باشندکه کليد حل 

مشکالت معاصر و جلوگيری از روش استبداد ديموکراسی ليبرال 

سالم غرب است .  مشکل اين گروه از مسلمانان در عدم فهم صحيح از ا

 و موقف اسالم از استبداد است .

جامعۀ مدنی اصطالح جديد در صحنۀ اجتماعی و سياسی افغانستان  

و باقی کشور های اسالمی است نيز در يافتن راه های عملی برای حل 

مشکل استبداد به بن بست رسيده است و از موجوديت حکومت متقلب 

فکر معاصر اسالمی  و اشغال نظامی خارجی حمايت می کند .  تجديد در

و قبول  تغير در فکر سياسی اسالم و شريک ساختن همه افراد ملت با 

تفاوتهای فکری و مذهبی و سياسی در ساختار نظام سياسی سالم 

ميتواند يکی از راه های مبارزه مسالمت آميز با استبداد سياسی باشد 

رب و . از جانب ديگر همکاری و نزديکی با احزاب سياسی کشور های غ

معرفی برنامه های اجتماعی و سياسی و اقتصادی و همکاری مشترک 

با جامعه جهانی از منظور فکر اسالم سياسی قدم مثبت برای رسيدن به 

تفاهم و همکاری مشترک در مبارزه با استبداد سياسی و نظامهای 

عسکری در جهان اسالم است . همکاری با جامعه مدنی اروپا و امريکا 

ی و حمايت امريکا وکشور های اروپائی از همکاری با مانع همکار

نظامهای استبدادی می تواند باشد
256

اصالح استبداد را علمای گذشته 

ابن علوان و متصوف . نامۀ شيخ معرفت صحيح از اسالم ميدانستند

                                                      
www.saaid اإلستبداد السياسی  ، « صيد الفوائد » سايت .  256

.net/arabic/471.ht. 

 



کر معاصر اسالمی روش
 
 286                                                                               ف

( عنوانی سلطان سليم بن عثمان نمونۀ ميالدی1530)متوفی  الحموی

صالح استبداد است . شيخ گی برای امبارزه فرهنروش از  خوب

عليه فيصله های والی  ( م 1773) المواهب الحنبلی دمشقی متوفی 

رعيت تحمل اين همه ماليات را  والی نوشت .دمشق قيام نمود و برای 

. نماز جمعه با ندارد يا دست از ظلم برداريد و يا از اينجا خارج شويد 

ين معنی که در موجوديت شما اداء نميشود يعنی صحت ندارد . به ا

موجوديت ظلم و استبداد نماز جماعت صحت ندارد و اين روش يکی از 

بهترين روش مقاومت عليه استبداد و اشغال خارجی در عصر حاضر  

 می تواند باشد .

 1731 متوفی)از بزرگان تصوف دمشق  شيخ عبدالغنی النابلسی

  مردمبرای « تخيير العباد فی سکنی البالد » در کتاب اش بنام  يالدی(م

هجرت نيز نوعی از انواع  استبداد والی فتوا داد .را  به سبب  هجرت

مقاومت و مخالفت با استبداد است  و مهاجرت معنی آن بيرون شدن از 

سلطۀ حاکم ظالم و مستبد و آماده شدن برای بازگشت و مبارزه با نظام 

 استبدادی است .

مبارزه با استبداد سياسی سيد جمال الدين افغانی روش انقالب را در 

راه مناسب برای مسلمانان ميداند . سيد جمال الدين برای مبارزه با 

استبداد سياسی بين نظريه ديموکراسی غرب و نظام شورا در اسالم 

جمع  می کند. او مسلمانان را دعوت به مبارزه جهت سرنگون ساختن 

تاد خود سيد استبداد می نمايد . محمد عبده با اينکه با نظريات اس

جمال الدين احترام زياد داشت  از روش انقالب عليه استبداد حمايت 

نميکند . محمد عبده اصالح تدريجی در نظام دولت و بلند بردن ثقافت 

و تعليم  را بهترين راه و روش برای مبارزه با استبداد سياسی و فساد 

ا استبداد می داند . عبدالرحمن الکواکبی روش تدريجی را در مبارزه ب

سياسی در جهان اسالم مفيد ميداند و باين عقيده است که هر قدر سويه 

تعليم ملت بهتر شود و اصالح از داخل دولت شروع شود نفس وشعور 

مردم بطرف حريت بيشتر شده  واستبداد ضعيف می شود . الکواکبی 
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اضافه ميکند زمانيکه مردم به روش علمی بيشتر آشنا شوند مرحلۀ 

سرعت بيشتر يافته و اصالحات صورت می گيرد و استبداد  انقالب

سقوط ميکند.  
257

 

مبارزه با  معاصر اسالمی با استفاده از نصوص ثابت اسالمی ينفکرمت

د و نرا از وجايب شرعی مردم می دانو استبدادسياسی فساد و ظلم 

و نهی از منکر بررسی می  مبارزه با استبداد را در باب امر به معروف

 سه روش را معرفی می کنند . برای مبارزه با استبداد و ظلمد و نماين

 استفاده از قوای عسکری . .1

 .رلمان .از طريق پا .2

 از راه ملت . .3

مظاهرات و خارج شدن مردم به خيابان ها جهت اصالح نظام سياسی 

تصميم قاطع برای اصالح فساد و استبداد وسيلۀ فعال است و اگر ملت 

د و استبداد قيام مسالمت آميز نمايند بدون داشته باشد و عليه فسا

 عمومی مردمقوای پوليس و عسکر قدرت مقابله را در قيام شک 

 د. نندار
258 

که مردم را به صبر در مقابل ظلم و ذکر ميشود  روايت و احاديث بعض

 برای  کهمحدثين و فقهاء احاديث و روايات  استبداد دعوت ميکند.

د وظلم است  بررسی دقيق و نقد علمی ل استبدادعوت به صبر در مقاب

قابل ظلم و در م کرده باين نتيجه می رسيده اندکه دليل يا ادله برای صبر

که برای مقاومت است دليل  ستم غير قطعی است و احاديث و روايات

قوی تر و صحت بيشتر را با مقارنه با احاديثی که برای صبر در مقابل 

 . دارداست استبداد 

                                                      
، 2007ت ت اإلصالحية  ، بيروفکرالمقاومة فی خطاب الحرکا» عبدالوهاب خالد .  257

مفهوم الحق بالتغيير فی » و همچنان  دکتور حسين علی محافظة  160 – 158صفحات 

 .  18 – 17،  صفحات  « الفکر العربی و اإلسالمی 

 .763- 762جرء دوم ، صفحات  « فتاوی معاصرة » دکتور يوسف القرضاوی .  258
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در مقابل ظلم و استبداد و بی عدالتی در دست است  صبر دليل که برای

يعنی قيام عليه حاکم « إال أن تروا کفرا بواحا »  مقولۀ که  عبارت است از

ديده شود به عبارت از او ظالم و مستبد زمانی جواز دارد که کفر واضح 

 .از حاکم ظاهر شود گر صبر کنيد تا اينکه کفر واضح دي

کفر حقيقی کفر بواح ،  سيرکفر بواح  می گويندکهدر تففقهاء و علماء 

نيست به دليل اينکه کلمه کفر در قرآن و سنت در بسياری اوقات برای 

» کتاب گناهان کبيره استعمال شده است .  امام الشاطبی در از تعبير

ث اخالل و بی مقصد اصلی از کفربواح در حدي :می گويد« الموافقات 

بداد و ظلم است . امام النووی نيز باين و است نظمی در ارکان دولت

 مگر اينکه« إال أن تروا معصية بواحا»حديث  :عقيده است و می گويد

آن اخالل و برهم زدن رکن از ارکان  معصيت آشکار را ببينيد، معنی

فر خاص در امور کدولت اسالم است مثل استبداد و ظلم نه به معنی 

روحی مانند ترک نماز وروزه . 
259

 

اهلل النائنی در باب مبارزه عليه استبداد می گويد چون استعباد و آيت  

استبداد در اين کشور ها مستحکم شده وسلطان خود را شريک خداوند 

در اسماء و صفات او تعالی ميداند و مبارزه مردم را عليه سلطۀ 

استبدادی خود خارج شدن از اطاعت تعبير می کند و مخالفين خود را 

می داند  پس در اين حالت از بين بردن  حاکم مستبد و يا از جملۀ خوارج 

تغير آن بواسطۀ علم و معرفت يک امر مستحيل است  . آيت اهلل از فکر 

انقالب در برداشتن حاکم مستبد و اصالح  نظام استبدادی حمايت می 

 کند .

عالمه محمد الغزالی از جملۀ علماء حنفی قيام و مبارزه ای مردم را عليه 

جبار و زعامت استبدادی راه حل صحيح می داند . الغزالی با اينکه  حاکم

ازقيام و مبارزه مردم عليه استبداد سياسی حمايت ميکند ضمنا برنامه 

سالم را نيزدر بدل استبداد سياسی حتمی ميداند تا اينکه مردم بعداز 

                                                      
 .«ية تماعالحکم االستبدادی وآثاره النفسية و االج» شبکة ذی قار .  259
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سقوط نظام استبدادی بديل آن که حريت و ديموکراسی است داشته 

  باشند   .

الکواکبی متفکر معاصر اسالمی باين عقيده است که انقالب به تنهائی 

برای مبارزه عليه استبدادکافی نيست  و انقالب عليه استبداد الزم 

است همراه با اصالحات شامل وکامل جهت اصالح فساد بعد از سقوط  

نظام استبدادی باشد . الغزالی و النائينی با اينکه از فکر رديکال در 

رزه با استبداد حمايت ميکنند با آنهم اصالحات شامل را برای از بين مبا

بردن فساد حتمی می دانند. محمد الغزالی نهضت های اسالمی معتدل 

را از همکاری با غرب و دشمنان اسالم هوشدار می دهد .  
260
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 آزادیازفکر معاصر اسالمی  روش

ای بسيار مهم و با قضيه حريت و آزادی از آغاز تاريخ  يکی از قضاي 

أهميت و قابل بحث است . اديان سماوی و غير سماوی و مدارس و 

فقهی و طريقه های تصوفی هرکدام در مورد و  مکتب های فلسفی و

 قضيه حريت نظريات جالب را تقديم ميکنند. 

قضيۀ حريت در فکر اسالم معاصر اولين قضيه است که از نواحی  

ود  و مدارس مختلف اسالمی مثل مختلف فلسفی بحث و بررسی ميش

مدرسه ای تصوف و مدارس فقهی و فلسفی و عقيده تی  مثل جبريه و 

أهل عدل و توحيد همه از قضيه حريت دفاع ميکنند.عالمه دکتورمحمد 

عمارة  يکی از ستارۀ های درخشان فکر معاصر اسالمی در کتاب خود 

يه حريت را از قض« مفهوم الحرية فی مذاهب اإلسالميين»تحت عنوان 

نظر مدارس مختلف اسالمی بحث ميکند.  در بين مدارس فکری و 

فلسفی و اديان سماوی و غير سماوی اسالم يگانه دينی است که حريت 

را به مقام حيات و زندگی ميرساند . در فکر اسالمی استبداد وعبوديت 

يم يعنی مرگ و آزادی يعنی حيات و زندگی است . در قرآن کريم می  خوان

 بود }دل {  که مرده آيا کسی(   22)األنعام : « أو من کان ميتا فأحييناه : » 

حريت در اسالم حق ثابت وطبيعی انسان است و  .و زنده اش گردانيديم

بدون حريت زندگی انسان معنی و قيمت ندارد و زمانيکه انسان حريت 

ر جملۀ را از دست ميدهد با اينکه طعام می خورد و آب می نوشد ولی د

اموات حساب می شود . حريت دروازۀ داخل شدن به اسالم است . کلمۀ 
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ال إله إال اهلل حريت مطلق را معنی می دهد باين معنی که انسان از قيد هر 

نوع بندگی خالص و فقط بنده خداوند ميباشد . 
261

 

 با هم  حريت تعريف و قضيۀ در دانشمندان و مفکرين معاصر اسالمی 

دارند. اختالفات  فکری و ايدلوژيکی بين دانشمندان  نظر اختالفات 

حريت و تعريفات و  تا صدها کتاب و تحقيق در مورد سبب  شده است 

مفهوم آن تأليف شود. عاطفه و شعور تأثيرات مثبت و منفی را در 

ار دانشمندان مسلمان در مسأله حريت بجا گذاشته است نظريات و افک

در بسا موارد برعقالنيت  غلبه دارد و يا  و تأثير عاطفه و شعور انسانی

حد اقل آنرا زير تأثير قرار می دهدو در نتيجۀ  آن به معنی و مفهوم حريت  

از جانب ديگر عدۀ از مسلمانان در تحقيقات  . ميرسد تا حدی صدمه 

شان در موضوع حريت تابع نظريات علمای گذشته اند و تا هنوز 

فات حريت که درکتب گذشته باقی مانده نتوانسته اند از نظريات و تعري

بيرون شونددرحاليکه مفهوم و معنی حريت در عصر حاضر نسبت به 

مفهوم حريت در گذشته تفاوت زياد دارد . حريات در عصر حاضر شامل 

حريت انسان ، رابطه بين حريت انسان و نظام سياسی و دولت و رابطۀ 

ا نظام های غير اسالمی دولت با فرد و جامعه و رابطۀ نظام اسالمی ب

ميباشدلذا ساحۀ حريات در عصر حاضر وسعت بيشتر را نسبت به قرن 

های گذشته  احتواء ميکند . تغيرات که در نظام اجتماعی و سياسی و 

رابطه بين حکام و محکومين و رابطه جهان اسالم با جهان غرب پيش 

جه عميق آمده از محققين مسلمان می خواهد تا در بحث قضيه حريت تو

داشته باشند تا بتوانند آزادی و حريت را از منظوراسالمی با مقارنه با 

نظام ديموکراسی و فکر غرب تبارز دهند. اما متأسفانه اکثر محققين 

جوان معاصر اسالمی در مطالعۀ قضيه حريت خصوصا حريت دينی و 

سياسی و فکری تا هنوز موفق نشده اند تا اين قضايا را بحث علمی و 

                                                      
261  . ( www.goodreds.com/book/show/15776527   همچنان ديده شود .

3.htm-111-www.islamtoday.net/toislam/art . ) 
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ستقل نمايند و اين خالء در جامعۀ علمی اسالمی تا هنوز موجود است  م

. همچنان تا هنوز عدۀ کثير از محققين اصطالحات قديم را در مسألۀ 

حريت و ديموکراسی مورد استفاده قرار ميدهند که در عصر حاضر قابل 

استفاده و فهم نيست و بايد از روش اجتهاد و اقتباس از اصطالحات 

تفاده کرد تا موضوعات قديم را به زبان معاصر بحث و به معاصر اس

 جامعۀ پيش کرد .  

رابطه بين دين و حريت مشکل بزرگ محققين معاصر را می سازد . عدۀ 

ميخواهند حريت را خارج از دائره دين بحث نمايند و باين عقيده اندکه 

دين يکی از عوامل مهم در محدوديت ساختن حريت است  اين گروه از 

دانشمندان چه از بين مسلمانان و غير مسلمانان تا هنوز تفاوت بين 

اسالم و اديان ديگر را کرده نتوانسته اند و درتعريف دين زير 

تأثيرتعريفات غربی ميباشند و تاهنوز فرق بين آزادی دينی و آزادی 

(Freedom, Liberalism  که در فرهنگ و ثقافت معاصر اسالمی است )

 برای شان است  .غير قابل فهم  

روش بحث و رسيدن به يک مفهوم واضح  در موضوع حريت الزم است 

باساس روش اکادمی و روش علمی  به هدف رسيدن به حقيقت باشد. 

محقق مسلمان بايد در بحث و بررسی حريت قبل از آغاز بحث  

خصوصيت های فرهنگ و مدنيت را از نظر فکر اسالمی مطالعه نمايد 

ل و دقيق و علمی از فرهنگ و ثقافت اصيل اسالم و معلومات مفص

داشته باشد. اسالم ميخواهد تا حريت و مفهوم علمی و تطبيق عملی آن 

جزء ال يتجزاء از فرهنگ و ثقافت مسلمانان باشد باين معنی که دين 

ثقافت و فرهنگ و ثقافت و فرهنگ دين باشد اما متأسفانه مسلمانان 

نگ و ثقافت به توافق نرسيده اند. در عدم معاصر در جمع بين دين و فره

فهم عميق از مدنيت اسالم غير ممکن است  محقق بتواند به صورت 

صحيح در مسأله حريت از باب اسالمی تحقيق نمايد. اگر تحقيقات در 

عدم فهم صحيح از اسالم و نصوص شرعی و نظريات علمای قديم و 

يد نخواهد بود و اين معاصر انجام يابد بدون شک و ترديد جامع و مف
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نوع تحقيقات نمی تواند صورت صحيح از حقوق انسان و مبادئ حريت 

از نظر اسالم باشد . 
262

 

حريت از دليل اينکه شريعت است به مهم از مقاصد حريت مقصد

ازحريت يات حيات انسان است و در زندگی انسان نميتواند ضرور

در حکم شريعت و بدون حريت زندگی داشته باشدو مسلمان  استغناء

اسالمی حق ندارد از حريت   صرف نظر نمايد. 
263

دکتور محمد عماره در 

مورد ضرورت حريت برای انسان می گويد: حريت در اسالم ازضرورت 

های انسانی و فريضه ای الهی و از جمله مکلفيت های شرعی  و از 

واجبات دينی است و در ثقافت و فرهنگ دينی حريت تنها حق و از جملۀ 

بکله فريضۀ الهی است .  قوق انسان نبودهح
264

 

در فکر معاصر  اسالم و از أهم استراتيژی اهداف رسالت حريت از

در استراتيژی اسالم حريت  قبل از ايمان به خداوند است .  یاسالم

شريعت و مکلفيت های  تطبيق سبحانه و تعالی و ايمان آوردن به  دين و

عبادت بغير از خدا در  نفی دينی است . عبادت خداوند سبحانه و 

معنی آن آزادی انسان  يت است  . شعار ال إله إال اهلل استراتيژی اسالم حر

يعنی عبوديت طاغوت که عقل و روح و حريت انسان  از بندگی ديگران 

 اززد است . استراتيژی اسالم برای تحقق آزادی انسان را زندانی ميسا

و  آزادی است که انسان را  وای شر و ظلمت و فساد استذلت و ق قيد

اسالم شکستاندن استراتيژی  فا. اهدبسوی عزت و کرامت ميرساند

خداوند در قرآن کريم  است . و رسيدن به حريت کامل اسارت های زنجير 

استراتيژی اسالم را در مبارزه با طغيان و استبداد و رسيدن به حريت 

« . ل التی کانت عليهم األغاليضع عنهم إصرهم و » اينطور بيان می کند: 

                                                      
، الدرر السنية  2013القاهرة ،« فضاء ات الحرية » سلطان بن عبدالرحيم العميری .  262

www.dorar.net/1529  . 

 . www.aljazeera.nt/2011/9/22الحياة   الشريعة و.  263

 .85السنة  11لجزء م ا 2012هــ اکتوبر  1433محمد عمارة ، مجلة األزهر ذوالقعدة .  264
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( . و از } دوش { آنان قيد و بند هايی را که بر ايشان بوده  157)  اعراف : 

. اغالل  در زبان قرآن زنجير های است که حريت و آزادی است بر می دارد

مردم را مقيد می سازد . 
265

 

فکر اسالمی آزادی  را زير عنوان فطرت بحث ميکند.  حريت در فرهنگ 

. ت فطری در وجود و روح انسان استاسالم يک حقيقو ادبيات 

مسلمانان صدر اسالم  حريت را در دائره فطرت انسانی می شناختند .  

حضرت عمر رضی اهلل عنه موضوع حريت را با کلمات بسيار ساده ليکن 

متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم » با معانی بزرگ اين طور بيان نمود: 

ه وقت مردم را غالم ساختيد در حاليکه همه  از از چ«.  أمهاتهم أحرارا

مادران خود آزاد به دنيا آمده اند . 
266

 

اسالم حريت را به قيم و مبادئ انسانی ارتباط می دهد و حريت را حق 

مسلم انسان بدون در نظر داشت دين و نژاد و رنگ می داند . درمفهوم 

می اسالمی حريت در جامعۀ اسالمی و زير ادارۀ حکومت اسال

مخصوص برای مسلمانان نبوده بلکه شامل تمام انسانها به هر دين و 

آئين ميباشدو هر انسان از نظر مفهوم اسالمی حريت کامل را در شئون 

 عبادت و روش زندگی خود دارد.

حريت معنی آن زعامت  انسان در کائنات است و در فرهنگ  و دائره 

زعامت و رهبريت «  حريت ال سيادة بال» المعارف اسالمی می خوانيم:  

نيست مگر با داشتن  آزادی . سيادت و حريت است که انسان را حق 

خالفت در زمين ميدهد. 
267

 

                                                      
 .  www.alwaei.comالوعی االسالمی ، .  265

  فی المفهوم اإلسالمی ، صيد الفوائد  الحرية .  266

www.saaid.net/arabic/656.htm . 

منشورات المعهد « خالفة اإلنسان بين الوحی و العقل » عبدالمجيد النجار .  267

 .56م ص   1993العالمی للفکر اإلسالمی 

http://www.alwaei.com/
http://www.saaid.net/arabic/656.htm


کر معاصر اسالمی روش
 
 295                                                                               ف

در فقه اسالمی کفارۀ قتل خطأ و کفارۀ  شخص که روزه ماه رمضان را 

قصداً می خورد آزاد ساختن يک غالم است . مقصد شريعت از کفاره ، 

ريت  به انسان که حريت از او سلب شده آزاد ساختن غالم يعنی دادن ح

ميباشد. علمای معاصر در فتوا های خود می نويسندچون عصر غالمی 

باتفاق جامعۀ جهانی خاتمه يافته است لذا حکم فقهی نيز نظر به شرايط 

زمان و تغيير اسباب تغيير می کند و در عصر حاضر کفاره گناهان در 

اشغال  و مسلمانانيکه  آزادی فلسطين و کشور های اسالمی تحت

حريت شان سلب شده به مصرف ميرسد. 
268

 

را  ی و اسارت و غالم به حيات و زندگی تشبيه  را اسالم آزادیبزرگان 

م(  کفارۀ قتل خطأ  1310 – 710به مرگ تشبيه می کنند . امام النسفی ) 

ی زمانيکه يک انسان به قتل غالم می داند . از نظر امام النسف را آزادی

فقدان حيات يک  در مقابلو حيات خود را از دست می دهد رسدمي

 . بايد آزادی بخشيد انسان ديگر راانسان ، 

استاد الفاسی در بحث خود تفاوت بين نظريه  و مفهوم  اسالم از حريت 

و بين نظريات فلسفۀ سوسيالستی و غربی را بحث کرده می نويسد:  در 

م ميدهد و حريت حق طبيعی فلسفه های غربی حريت را قانون به مرد

انسان نيست به اين معنی که حريت در پرتو قانون به مردم داده ميشود نه 

باساس حق طبيعی . انسان به حريت خود نائل نشد و نرسيد تا اينکه 

وحی الهی بر رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم  نازل شد . در فکر اسالمی 

لق شده و بايد آزادانه حريت حق طبيعی انسان است و انسان آزاد خ

زندگی داشته باشد و در فرهنگ اسالمی حريت به حق قانون داده 

نميشود که در حاالت مختلف در مواد آن تغير صورت گيرد بلکه حق 

طبيعی است که با خلقت انسان تولدمی شود .  
269
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علمای باين عقيده اند که حريت سبب ميشود تا انسان در آخرت مورد 

رار گيرد و عقل انسان را مکلف به اداء شعائر دينی می حساب و سؤال  ق

.  را حر و صاحب عقل خلق نموده است سازد و خداوند عزوجل انسان
270

 

آزادی از داخل انسان شروع می شود و تا نفس انسان از خواهشات 

نفسانی آزاد نشود انسان به حريت سياسی و اجتماعی و فرهنگی 

بزرگ در داخل انسان است . قرآن نميرسد. خواهشات نفسانی  زندان 

کريم مسلمانان را از زندان هوی و نفس هوشدار ميدهد . نفس انسان 

زمانی از اسارت آزاد و به حريت ميرسد که انسان به عقيده توحيد ايمان 

بيآورد . اقرار و اعتراف و تصديق به محوريت خالق تعالی ، اقرار و 

ن معنی که عقيده ای توحيد تصديق و اعتراف به حريت انسان است باي

اصل حريت را می سازد و اعتقادبه اصل توحيد انسان را به حريت و 

استقالل اراده و فکر و رأی می رساند . شهيد سيد قطب حريت و اراده 

آزاد و استقالل فکر و رأی را تهداب  بناء و رسيدن به آزادی  می داند. 
271

 

ان را به عبوديت خداوند و ابن تيميه استقالل اراده و حريت انسامام 

اصل توحيد ارتباط مستقيم می دهد و می گويدعبوديت خداوندمعنی 

آن  آزادی انسان از تمام عبوديت ها است .   امام محمد عبده رأی و نظريه 

رابطه بين عبوديت خالق و حريت انسان را تأييد ميکند و می نويسد 

از تمام قيودات که  توحيد يعنی رسيدن انسان به حريت و اراده آزاد

بواسطۀ رجال الدين پديد آمده مانند رابطه ای انسان با قبرها و سنگها 

و درختها و ستاره ها و  از طريق اين خرافات حريت انسان محدود شده 

است  .  عقيده توحيد نه بايد نظری بلکله قلبی و يکجا با ايمان کامل 

د به صورت مطلق باشد . انسان قسميکه علمای تصوف می گويند باي
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تسليم ارادۀ خداوند باشد تا از زندان هوی و نفس و عبوديت که حريت 

او را کنترول می نمايد آزاد شود . 
272

 

 معانی آزادی و مفردات آن 
علمای زبان و سياست و فقه و تصوف برای حريت تعريفات زياد را می 

فردات آورند . مطالعه و بررسی تعريف حريت ما را به حقيقت فهم از م

حريت از نظر فرهنگ زبان کمک بيشتر ميکند . يکی از علل تفاوت 

تعريف حريت را مجلۀ موتمر األمة ، الفکر اإلسالمی ، اين طور بيان 

ميکند : مفهوم حريت و آزادی در هر جامعه نظربه شرايط زمان و مکان و 

عقائد تفاوت ميکند. 
273

 

اما مشتقات و   کلمۀ حريت در قرآن کريم بصورت مستقل ذکر نشده

مترادفات آن که داللت به حريت ميکند در قرآن کريم ذکر شده است مثل 

در اصطالح قرآن کريم ، حريت : تحرير ، محرر ، عتق و ال اکراه و غيره . 

و حر مقابل عبد استفاده شده است . در قرآن کريم می مقابل عبوديت 

العبد بالعبد  حر وکتب عليکم القصاص فی القتلی الحر ، بال :»خوانيم 

. بر شما قصاص در بارۀ کشته گان ،  (  178البقرة : )  «و األنثی باألنثی 

فتحرير » آزاد به عوض آزاد ، غالم به مقابل غالم و زن به عوض  زن  .  و 

 ( آزاد ساختن يک غالم مؤمن است  .   92النساء : « ) رقبة مؤمنة 

حر در بين  انسان ها يعنی بهترين و « حر » گرفته شده از « حريت » کلمۀ  

و فاضلترين و شريف ترين  شان . حر فعل خوب يعنی عمل خوب و 

پسنديده . حرة که به صيغۀ مونث آمده و مقصد از آن  زن آزاد است ، مثال 

اگرگفته شود زن حره يا زن آزاد اين معنی را افاده می کندکه زن شريفه و 

ر در زبان عربی احرار است . دارای نسب عالی و نام نيک و جمع ح
274
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زنان صدر اول اسالم معنی حريت را شرافت و عزت و کرامت و پاکی از 

فحشات می دانستند . قصۀ بيعت زنان از رسول اکرم صلی اهلل عليه و 

سلم که امام بخاری آنرا نقل می کند بهترين مثال از فهم زنان مسلمان از 

سول اهلل صلی اهلل عليه وسلم کلمۀ حريت است در کتب حديث آمده که ر

برای قبول بيعت زنان شرط گذاشت تا به خداوند شريک نياورندو اوالد 

خود را نکشيد ، و عمل زنا را انجام ندهند...  هند بنت عبته از بين زنان 

 .ايستاده و با تعجب سؤال می کند يا رسول اهلل  !  آيا زن آزاد زنا ميکند

275
 

مردی که به آزادی رسيده  و از غالمی نجات  کلمۀ حر به صيغۀ مذکريعنی

يافته  و صالحيت و اختيار زندگی خود را خودش دارد و بدون مداخله 

ديگران برنامه ای زندگی را برای خود می سازد و همچنان مرد شريف و 

دارای صفات عالی اخالق و صاحب فضيلت  .
276

 

انسانی که از در المصباح المنير در تعريف حر آمده : حر عکس غالم ، 

غالمی به آزادی رسيده باشد و جمع حر در زبان عربی احرار است . 
277

 

عالمه شيخ محمد الخضر حسين حريت را به استقالل اراده ، و آزاد شدن 

از غالمی تعريف ميکند . شيخ الخضر مانندتمام متفکرين معاصر 

ت اسالم حريت را معادل حقوق و وجايب می داند. او اضافه ميکند حري

ارتباط به حقوق اساسی انسان دارد وجزء از انسان است و دفاع از حريت 

به معنی دفاع از حقوق اساسی انسان مثل دفاع از مال وشرف و عزت و 

والدين است .  
278

 

در فرهنگ ادبيات حريت يعنی داشتن قدرت فرد در تصميم گيری 

يا مناسب بدون مداخله و تأثيراطراف ديگر چه اين تصميم مادی و 
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ر و تصميم معنوی باشد. هر انسان حق دارد حريت و استقالل را در تفک

، البته داشته باشدمناسب می داند آنرا که برای خود ای  فيصلههر یريگ

ضمن قواعداخالقی و عدم سلب حريت ديگران . 
279

 

عالمه رفاعه رافع الطهطاوی حريت را اجازه عمل يا کار مباح بدون 

داند، يعنی فرد قسميکه می خواهد در وقت  موانع از طرف ديگران می

و وظيفه و نفس خود بدون مانع طرف ديگر بغير مانع شريعت و قانون 

 تصميم گيرد .

دکتور احمد کمال ابو مجد از جمله متفکرين معاصر فکر اسالمی از 

حريت باين عبارت ياد ميکند:حريت برای انسان آدميت و انسانيت را 

در دائره مشيئت قرار دارد اگرهم مخالف عطا ميکندو حريت دائما 

رضای خالق باشد.  
280

 

 دائره المعارف ها تعريف حريت به سه معنی می آورند .

حريت ضد غالمی به اين معنی که انسان عاقل در تمام شئون زندگی  .1

 .خود آزاد وحق تصرف کامل را دارد 

. به معنی متصف بودن به اخالق فاضله و پاک شدن از اخالق رذيله  .2

 اين تعريف صفت نفسانی حريت است  . 

به معنی خلوص  يعنی خالص از شهبات  . اين  صفت مادی  حريت  .3

 است  .

 اصطالح حریت  
أهل تصوف آزادی  را باين معنی می دانند : شريف الجرجانی می  .1

گويدحريت در اصطالح أهل حقيقت بيرون شدن انسان  از بندگی 

 کائنات است .
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 ستقالل اراده می دانند. أهل حديث حريت را ا .2

قانون دانان حريت را  آزادی انسان در آنچه عمل ميکند بشرطيکه  .3

 به ديگران ضرر نرساند می دانند   . 

درتعريف فقهاء  حريت معنی آن مباح است که در اصل تشريعات  .4

اسالمی  باصطالح انتخاب و اختيار بين  انجام فعل و ترک آن آمده 

. است 
281 

که  آن اين است معنیباين نتيجه می رسيم که آزادی  از تعريفات فوق

تهديد و فشار آنچه را  ی از انواع نوعانسان به اختيار و ارادۀ  آزاد بدون 

کند .   انتخاب  برای خودکه ميخواهد
282

 

به عبارت ديگر داشتن قدرت و صالحيت  و وسيلۀ که انسان برای 

ه و اجبار از آنهااستفاده رسيدن به اهداف و اقوال و افعال خود بدون اکرا

ميکندحريت است  . 
283

 

حريت وسيلۀ است که افراد ميتوانند به اختيار و ارادۀ آزاد و بدون 

فشارخارجی تصميم گيرند. 
284

 

انسان به طبيعت بشری موجود اجتماعی است و ممکن نيست انسان 

بدون اجتماع زندگی داشته باشد . نظام اجتماعی بعض قيودات را برای 

جامعه وضع می کند لذا حريت بدون قيودات اجتماعی و بدون  ادارۀ

سرحد در جامعۀ انسانی وجود ندارد و فرد در جامعه بايدچيزی را بدهد 
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و چيزی را بگيرد و حريت بدون  ضوابط اجتماعی بی نظمی را در جامعه 

سبب می شود . 
285

 

انی اسالم حريت فردی را تأمين ومساوات را بين انسانها در بهترين مع

آن تضمين می کند ليکن بی نظمی را در جامعه نمی خواهد . در اسالم 

جامعه جايگاه خود را دارد و انسان اعتبار خود را و برای تحقق حريت 

فردی اسالم متابعت فرد از جامعه را در مقابل حفظ حريت اواز طرف 

جامعه می خواهد و همکاری و تعاون بين  فرد و جامعه را اسالم برای 

ختار جامعۀ مرفع و سالم حتمی ميداند اين تعاون و همکاری  در سا

اصطالح مفاهيم اسالمی بنام  تکافل اجتماعی  ياد می شود . 
286

 

 حریت در روش متفکرین معاصر اسالمی 
متفکرين معاصر اسالمی حريت را از باب ثقافت و فرهنگ و مدنيت 

ظر معاصر را  بطور اسالم  بررسی و مطالعه ميکنند . در اين  تحقيق دو ن

 مثال و نمونه بررسی می شود .

اول  (  آزادی در فکر شيخ محمد الخضر حسين عبارت از استقالل اراده 

، آزادی از قيد بندگی است  . شيخ خضرحريت را معادل حقوق و وجايب  

می داند و اعتقاد برين داردکه حريت ارتباط به حقوق اساسی انسان 

قوق اساسی خود دفاع کند .  و همچنان حريت از دارد و انسان بايد از ح

 نظر اوارتباط به وجايب و اخالق حميده دارد .

شيخ خضر مانند دانشمندان فکر معاصر اسالمی طرفدار دعوت به 

آزادی تصرف انسان به هر عملی که بخواهد انجام دهد است . شيخ خضر 

اند تا امت برای رسيدن به حريت کامل تربيت امت را حتمی و اساس ميد

» مستحق حريت شود . الخضر قواعد عمومی را جهت معرفت انسان به 

يعنی آنچه مربوط به او است و آنچه از ديگران باالی او « ما له و ما عليه 
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است وضع ميکند. از نظر الخضر علم به حقوق و وجايب شرط اول برای 

امعه عمل کردن به حريت است . از نظر الخضرکسيکه جاهل به حقوق ج

باشد تصرفاتش زير کنترول قرار می گيرد تا اينکه به آنچه جاهل است 

 علم يابد . يعنی حقوق جامعه را بداند . 

شيخ الخضر قاعده اخالق را در مسأله حريت وضع ميکند و می گويد 

کسيکه مستحق به استفاده از حريت است بايد نفس پاک و نيت خير 

گران اجتناب نمايد  و همچنان پابندی داشته  و از اعتداء باالی حقوق دي

به قانون داشته باشد .  شيخ الخضر قاعده مقاومت عليه باطل را وضع 

ميکند و می گويد کسی مستحق حريت است که باطل را اطاعت نکند 

و عليه باطل مبارزه نمايد و اضافه ميکندکه حريت گرفته می شود و 

آنرا بدست  بياورد و داده نمی شود وکسيکه مستحق حريت است بايد 

برای حفظ آن  مبارزه و از حريت خود و جامعه دفاع کند . 
287

 

. ساس و قاعده دعوت خود انتخاب کرددوم ــ امام حسن البناء حريت را ا

دعوت البناء برای حريت از منظر اسالمی بود . البناء حريت را فرض از 

يت کامل فرائض دين می داند و باين عقيده است که بنده ای که حر

 نداشته باشد قادر به عبادت خداوند نمی تواند باشد .

حريت عقيده در فلسفه ای البناء حريت فردی و شخصی است و اسالم 

 حريت عقيده را برای همه کفالت و حفظ می کند . 

حريت سياسی  و رفع اشغال در رأی البناء مقدمتر از حريت فردی است و 

زادی وطن اسالمی از اشغال خارجی در اين باب می گويد  تحرير يا آ

هدف اول دعوت است  او عقيده داشت که آزادی فردی زمانی قابل اجراء 

است که قوای خارجی از کشور اسالمی خارج  شود . البناء باين عقيده و 

نظر بود که با خروج قوای خارجی از وطن اسالمی ، اسالم ضمانت حريت 
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باشد حريت تضمين نمی شود و  است به عبارت ديگر تا زمانيکه اشغال

 در عقيده ای البناء  با اشغال و استعمار حريت نيست .

البناء در حفظ و حمايت حريت می گويدکه از حق هر انسان است برای 

حفظ حريت خود از تمام وسائل موجوده استفاده کند و جهاد وسيلۀ از 

عزت و وسائل دفاع از حريت است . البناء مفهوم حريت را با مفهوم 

کرامت و مبارزه با ظلم و ذلت يکجا ميسازد .  البناء حريت و وجايب را 

يکجا می سازد و باين عقيده است که حريت بدون وجايب و وجايب 

بدون حريت نيست و هر انسان که وجايب خود را بفهمد و آنرا درک کند 

 می تواند آزادانه  زندگی نمايد .

ه شريعت و مصلحت عمومی مردم فکر معاصر اسالمی حريت را در دائر

بحث می کند و مرجعيت حريت از نظر اين فکر اسالم است . حريت امت 

را متفکرين معاصر اسالمی ارتباط به  آزادی از استعمار می دهند و 

فکر اسالمی حريت فردی را بعد از حريت امت يا ملت می داند باين 

صر اسالمی مبادئ معنی که حريت امت در مقدمه قرار دارد .  فکر معا

حريت غرب را نمی پذيرد و عدۀ از متفکرين معاصر اسالمی  دعوت به 

حريت را وسيلۀ بدست استعمار می دانند.  با تمام موانع و مشکالت 

داخلی و خارجی مفکرين معاصر اسالمی تا اندازۀ زياد موفق شده اند 

تطبيق  تا حريت را از نظر اسالمی تعريف نمايند و ليکن متأسفانه در

عملی آن به دليل استبداد داخلی و فشار خارجی تا حد زياد موفق 

نيستند. مفکرين معاصراسالمی بصورت قطعی و صحيح تا هنوزحقوق 

نسوان  را تفسير و بيان نکرده اند و اکثراً حقوق زنان را ضمن حقوق 

 افراد بحث می نمايند .

 از نظر فکر معاصر اسالمی مفردات حریت  
 ه حريت عقيد .1

 حريت فکر ، رأی  ،نوشتن ، نشر و مطبوعات  . .2

 حريت نسوان  . .3
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 حريت های خاص به انجمن ها :

 حريت تکوين احزاب سياسی و عضويت  به آنها . .1

 حريت انتخابات پارلمانی . .2

 حريت تشکيل اتحاديه های کارگری . .3

 حريت نقد دولت و احزاب سياسی  . .4

 سياسی .  حريت اشتراک در رأی در امور  دولت و احزاب .5

 حريت اشتراک در بناء  و مستقبل شکل دولت و جامعه . .6

 نتائج  حريت  

 نمو و تکوين  مؤسسات به هدف پيشرفت امور دولت  . .1

احساس مردم به ادامۀ  زندگی زير سايۀ ديموکراسی وعدالت   .2

 اجتماعی  .

 آرامش اجتماع و دوری مردم از افراط و تفريط  . .3

 بين المللی  .  تقويت روابط سياسی و همکاری .4

.رمايه ملی و بهبود صناعت و زراعتانکشاف و زيادت در س .5
288 

 حريت سياسی : 

  حق انسان برای انتخاب حاکم و مراقبت ومحاسبه او مستقيما يا از

 طريق مجلس نمايندگان .

 . عدم مقيد ساختن حريت مگر به حق  قانون 

 آداب اسالمی . حفظ لسان و مراعات 

 ی تهاجم ديگران نيست .حريت سياسی وسيله برا 

                                                      
288  .MADARIK ( FOR STUDYING THE MECHANISMS OF CONCEPTUAL 

PROMOTION  

Htt://madarik.net/mag7/4.htm    ؤسسة لدراسة آليات الرقی ) م، مدارک

 .  الفکری 
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 لح عامه و جلوگيری و منع از فسادحريت سياسی برای جلب مصا.
289
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 و  عقل فکرآزادی 

قضيۀ آزادی فکر و عقل در فرهنگ معاصر اسالمی بحث تحليلی و 

تحقيق مفصل و بصورت مستقل نشده است و کتابخانه اسالمی فاقد 

فکرغرب از يکطرف و عدم فهم همچو ابحاث و تحقيقات است . تهاجم 

عدۀ از مسلمانان از آزادی فکر و عقل بحث و تحقيق در قضيۀ حريت را 

بصورت عموم و حريت فکر و عقل و اعتقاد را بصورت خاص در فرهنگ 

و ثقافت معاصر اسالمی أهميت بيشتر می دهد. تفکر اعمال  و فعاليت 

و عقل رابطۀ قوی عقل جهت  رسيدن به حقيقت است لذا رابطه بين فکر 

و غير قابل انفصال است و ممکن نيست قضيه عقل را جدا و منفصل از 

 قضيه فکر بحث کرد . 

خداوند سبحانه و تعالی انسان را با مسئوليت خلق کرده  و مسئوليت 

از انسان ميخواهد تا حريت فکر و تعقل آزاد را حفظ و برای حمايت آن 

دی عقل ، انسان مکلف به هيچ امر سعی نمايد . در عدم حريت فکر و آزا

از امور دين نمی شود و در اسالم  مکلفيت های دينی مربوط به عقل 

سليم و تفکر آزاد است و حتی قبول اسالم که  در مورد آن بحث مستقل 

خواهيم داشت به آزادی عقل و حريت فکر ارتباط مستقيم دارد . ايمان 

عقل آزاد در قبول آن به عبارت انسان کامل نمی شود مگر بعد از تفکر و ت

ديگر قبول عقيده رابطه مستقيم به تفکر و تعقل آزاد دارد . در فکر 

اسالمی انسان مکلف است تا در مسائل اعتقادی و قبول رسالت اسالم 

و وحدانيت خالق به نفس خود و به کائنات تفکرکند. مسلمانان صدر اول 

داوند و ارشادات نبوی می اسالم حريت فکر و عقل را در روشنی آيات خ

دانستند و حريت رأی و فکر و عقل را حفظ و در دفاع از آن مبارزه می 

به « جبر و قضاء و قدر »کردند. در عصر عقب گرائی  افکار مثل فکر 

معنی غير صحيح داخل ساحۀ فکر اسالمی شد و مسلمانان متوجه خطر 
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ر صحيح مسلمانان آن نشدند و مفهوم اصلی آنرا درک نکردند.  قبول غي

مشيئت يعنی ارادۀ آزاد انسان محدود شد و به «  جبر»از مفهوم عقيده 

مرور زمان فلسفه های غير عقالنی و فکر نا معقول و نظريه جبر بر 

اختيار و نا معقول بر معقول و غير عقالنی بر عقالنی غلبه يافت و انسان  

عدم حريت بر حريت  آزادی های فکری و عقالنی را از دست داد تا اينکه

غلبه يافت  و تقليد و پيروی گذشته گان  جای اجتهاد و روش فکر آزاد 

را گرفت که در اثر آن فکر معاصر اسالمی از مسير اصلی خود منحرف 

 شد.

 فکر از منظور اسالمی 
اصطالح و مفهوم فکر در بين مفاهيم و اصطالحات علمی مقام واال را 

ارد اما متأسفانه  مفهوم فکر و آزادی  در فرهنگ و ادبيات اسالمی د

های  فکری  در اثر تأويالت نا درست و دور از حقيقت از خط اعتدال و 

از دائره علم فاصله گرفت و تأويالت نا درست و غير معقول از فکر و 

 روشآزادی فکری ، فکر معاصر اسالمی را متضرر ساخت تا جای که 

ل شد و نا معقوليت فکری جای فکرمعقول به  روش فکر نا معقول تبدي

 معقوليت فکری را گرفت  .

علمای زبان و ادبيات فکر را تعريفات متعدد می کنندکه دانستن آن 

 انسان را به حقيقت نزديکتر می سازد . 

» را به سوی « علم » نيروی است که « فکر » راغب اصفهانی ميگويد:  

وی فکر به اقتضای عقل کوشش و جوالن نير« تفکر » می برد . و « معلوم 

و خرد است . اين نيرو ويژه ای انسان است و در حيوان نيست . تفکر يا 

انديشه تنها در چيزی است که صورتی از آن در خاطر انسان حاصل 

شود.
290
. 
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ابن منظور در لسان عرب در معنی و اصطالح و مفهوم فکر می نويسد:  

معنی تأمل آمده است . الفکر : اعمال انسان در يک شئ است  وتفکر به 

291
 

فيروز آبادی ، فکر را به اعمال نظر در يک شئ تعريف می کند. يعنی 

نظرکردن به يک چيز .
292
  

در المعجم الوسيط در مورد فکر اين تعريف را می خوانيم : فکر اعمال 

 عقل در يک امر معلوم جهت رسيدن به معرفت مجهول است .

: تفکر عبارت از اعمال عقل در الجرجانی فکر را اينطور تعريف ميکند

يک قضيه ای از قضايا برای رسيدن به  حقيقت است ، به معنی ديگر 

تفکر حرکتی است که عقل برای رسيدن به معرفت انجام ميدهد . نظر 

باين معنی در نزد مسلمانان فکر عين تفکر است 
293

 

تفکر و انديشيدن مرکب  از دو حرکت است : حرکت به سوی مقدمات هر 

طلب ، سپس حرکت از مقدمات به سوی نتيجه ، مجموعه اين دو م

 نام دارد . چون تفکر« فکر » حرکت که سبب شناخت و معرفت اشياء است 

. فکر مستقل و آزاد به ذات خود استل است لذا تفکر يا حرکت عق
294

 

فکر و مشتقات آن در قرآن کريم در چندين آيه بصيغۀ فعل آمده بطور 

ما فی السموات و ما فی األرض جميعا منه ، إن فی  و سخر لکم» مثال 

و آنچه را در آسمانها و آنچه  ( . 13الجاثية : « ) ذلک أليات لقوم يتفکرون 

                                                      
« لسان عرب » منظور  ( ) ابن 287مادة: فکر . « القاموس المحيط » الفيروز آبادی .  291

 . مادة : فکر 

،  1976بيروت ،دار الکتاب الجديد ، « اإلسالم و العقل » ن المنجد صالح الدي   . 292

 .  17 ص 

 .  176 ، ص  1985بيروت ، « التعريفات » الجرجانی ، علی بن محمد الشريف .  293

برای معلومات بيشتر از تعريفات فکر از نظر اسالمی به .  294

www.ennmirate.arabblogs.com/maqalats/archive/2006/19701.html 

 .مراجعه فرمايد 

http://www.ennmirate.arabblogs.com/maqalats/archive/2006/19701.html
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را در زمين است به سود شما رام کرد ، همه از اوست . قطعا در اين } امر 

 { برای مردمی که می انديشند نشانه هايی است  . 

آری } آن دشمن حق { انديشيد و سنجيد  ( . 18ر : المدث« ) و قدرإنه فکر» 

و  ايته خاشعا متصدعا من خشية اهلل لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لر»و  

 . « تلک األمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون 

لقوم » و « أفال يتدبرون » و « لم يتفکرواو أو « لعلکم تتفکرون » و 

 و ده ها آيه ديگر . « يتفکرون 

آن کريم در آغاز نزول خود مردم را به تفکر آزاد و نظر انداختن به قر

به  اسالم و  اصول دعوتاصل اول از کائنات دعوت و تفکر آزاد را 

و يونس  46خداوند دانست  .  تفکر به کائنات  را سوره سبأ در آيۀ  معرفت 

رة آيۀ و البق 22و الزخرف آيۀ  67و االحزاب آيۀ  46و الحج آيۀ  101در آيۀ 

قبل از قبول اسالم می داند. قبول اسالم و ايمان  102و يونس آيۀ  111

بوحدانيت و رسالت در فرهنگ اسالم ارتباط مستقيم به تفکر آزاد دارد 

 و اسالم عقيده بدون تفکر را نمی پذيرد .

آيۀ قرآن کريم به صيغۀ فعل آمده است  18مشتقات فعل )فکر( در 

فکروا ، يتفکرون(. ذکر فکر به صيغۀ فعل در )تتفکرون ، تتفکروا ، يت

قرآن کريم از انسان ميخواهد تا قدری در معنی و مفهوم آن دقت بيشتر 

داشته باشد. فعل برخالف اسم هميشه در حالت تغييراست و در ادبيات 

قرآن کريم فکر هميشه تغيير ميکندو در روش قرآن کريم فکر بايد 

نه اسم و اسم هميشه در ادبيات اسالم درحالت تغير باشد زيرا فعل است 

ثابت و غير قابل تغير است و ما نمی توانيم عاقل را در جملۀ اسماء 

حسنی داخل سازيم زيرا خداوندثابت وقديم است. موضوع مهم ديگر در 

ذکر فکر بصيغۀ فعل در قرآن کريم اين استکه فعل فکر و تفکر به صيغۀ 

ل و بصيغۀ جمع از مسلمانان جمع آمده است  . ذکرفکر به صيغۀ فع

ميخواهد تا قدری در مورد آن دقت بيشتر نمايند. صيغۀ فعل نشان 

 ميدهدکه فکر در حالت تغيير است .
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صيغۀ جمع از فعل در قرآن کريم  اين معنی را افاده ميکندکه مسلمانان  

بايد همه بشکل مجموع و مشترک تفکرکنند با اينکه تفکر در فرهنگ 

انفرادی الزم و ضروری است اما اسالم تفکر انفرادی اسالمی بصورت 

و فردی رابرای جامعۀ اسالمی مفيدنميداند. متأسفانه ازقرنهای باين 

طرف جامعه اسالمی تفکر جمعی و مشترک را فراموش و در بدل تفکر 

جمعی  يک فرد و يا سلطۀ سياسی و يا کميتۀ مرکزی  يک حزب سياسی 

و ملت بطور عموم از تفکر عاجز مانده به نمايندگی ملت فکر ميکند 

است و در نتيجۀ اين روش ،عقل مسلمانان فلج و مريض شد. 
295

 

تفکر و تعقل را به مقام تعظيم و احترام ذکر ميکند و در تمام قرآن کريم 

مسائل و امور متعلق به امر و نهی ، حالل و حرام قرآن کريم انسان را امر 

را اجازه نمی دهد فکر خود را زندانی  و دعوت به  تفکر می کند و انسان

سازد . تفکر و تدبر و تعقل در انفس  و کائنات از مسائل است که قرآن 

کريم به آن فوق العاده تأکيد دارد . فکر و تفکر و مشتقات آن در قرآن 

لفظ می رسد و اين خود دليل واضح از أهميت تفکر و  1043کريم به   

 ست .فکر و تدبر وتعقل در اسالم ا

إنما » :  مثاال آيه راجع به تفکر آزاد ميخوانيم در قرآن کريم در ده ها 

.   (46)سبا : « دی ، ثم تتفکرون اأعظکم بواحدة أن تقوموا اهلل مثنی و فر

من فقط به شما يک اندرز ميدهم که : دو دو به تنهايی برای خدا » بگو : 

فی السموات و األرض قل انظروا ماذا » و به پا خيزيد سپس بينديشيد. 

به همين چه چيز است در آسمان ها و زمين  . بگو ببينيد (101)يونس : « 

و  22و الزخرف :  67و االحزاب :  28و النجم :  46ترتيب در سورۀ الحج : 

 ، قرآن کريم مسلمانان را به تفکر آزاد دعوت ميکند . 111البقرة :

ايمان به خداوند می داند قرآن کريم تفکر به انفس و مخلوقات را اساس 

أولم » و در قرآن کريم در مورد تفکر به انفس و مخلوقات می خوانيم : 

                                                      
،  1976بيروت ،دار الکتاب الجديد ، « اإلسالم و العقل » صالح الدين المنجد    . 295

 .  17 ص 
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يتفکروا فی أنفسهم ما خلق اهلل السموات و األرض و ما بينهما إال بالحق 

(. آيا در خودشان به تفکر نپرداخته اند؟ خداوند آسمانها و  9)الروم : « 

ست ، جز به حق و تا هنگامی معين ، زمين و آنچه را که ميان آن دو ا

نيافريده است ، و } با اين همه { بسياری از مردم لقای پروردگار شان را 

 سخت منکرند .

در صحيح البخاری در باب يفکر الرجل الشئ فی الصالة و در مسلم در 

باب فضل دوام الذکر و الفکر فی امور الآخرة احاديث  در موضوع تفکر 

ت . و فکر ثبت شده اس
296

 

را به تفکر آزاد تشويق و  رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم مسلمانان 

ترغيب می کرد حتی اگر تفکر و فکر انسان خالف مبادئ اسالم و در 

اشياء غير سالم وغير مفيد نيز باشد انسان در تفگر به آن گناهکار نمی 

وست إن اهلل تجاوز ألمتی عما وس» گردد . در حديث مبارک می خوانيم : 

خداوند امت من را از « أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتکلم 

وسوسه کردن و حرف زدن با خود يعنی تفکرکردن با نفس تا آنکه به آن 

عمل نکند محاسبه نمی کند . اين بهترين بيمه برای تفکر و فکر  آزاد 

است . 
297

 

طيکه انسان آزادی مطلق را در فکرکردن با نفس خود دارد اما بشر

نتيجۀ که انسان از نظر فکری  به آن ميرسد در دائره ذهن و فکر و ضمير 

شخص باقی بماند و اين نوع تفکر يک امر شخصی و تفکر ما بين 

شخص و ضمير و نفس او است  و انسان مسئوليت تفکر خود را در آخرت 

خودش دارد اما اگر حاصل و ثمره و نتيجۀ  تفکر شخص متوجه 

                                                      
296  .ate.arabblogs.comwww.ennmir . 
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باشد در اين حالت وضعيت تفاوت ميکندکه در معتقدات جامعه 

قسمت آزادی عقيده راجع به آن بحث خواهيم داشت  . 
298

 

پيغمبر اسالم صلی اهلل عليه وسلم مقام تفکر آزاد را باالتر از عبادات 

يک ساعت « فکرة ساعة أفضل من عبادة سنة » می داند و می فرمايد: 

و همچنان می فرمايند: تفکر فضيلت دارد نسبت به يک سال عبادت . 

فکرکردن  « فکرک يهديک إلی الرشاد ، و يهدوک علی إصالح المعاد »

ترا هدايت و رهنمائی ميکند به طرف  صالح معاد يعنی قيامت . از اقول 

نبی اهلل صلی اهلل عليه وسلم در مورد ارزش و مقام تفکر باين نتيجه 

نيست و عبادت ميرسيم که در تفکر فضيلت های است که در عبادات 

بدون تفکر يک عمل غير فکری وغير عقالنی و بی فائده و بی نتيجه 

ميباشد . نماز و روزه و حج از جمله عباداتی است که با تفکر و تعقل بايد 

باشد و نماز بدون تفکر به آيات الهی و روزه بدون تفکر به سنن الهی 

و به هدايت نزديک معنی و مفهوم ندارد  . تفکر انسان را به حقيقت آشنا 

می سازد و اسالم به کسانيکه تفکر نمی کنند و فکر خود را زندانی می 

سازند و ميگذارند تا ديگران به نمايندگی شان فکر کنند به آنها 

ضرورت و احتياج ندارد و انسان غير متفکر را اسالم  در پائين ترين 

مقام و درجه انسانيت حساب ميکند. 
299

 

سالم آزادی فکری به مفهوم آزاد بودن انسان در درفرهنگ و ادبيات ا

فکرکردن بيک موضوع است  . در اسالم از حق هر شخص است تا  آزادانه 

رأی و نظر خود را اظهار کند و در وسائل مختلف به نشر برساند و از نظر 

و رأی خود دفاع نمايد. حريت فکر شامل تعليم و تحقيق و بحث و نشر 

تعبير ازطريق بيان و مطبوعات است .  افکار و تهداب و اساس
300
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 شتن و خواندن و تحقيق است .ونوآزادی فکر شامل نظريات و آراء 

آزادی فکری را علماء مظهری از مظاهر رحمت الهی می دانند . 
301

 

نحو تاريخ مقارن » استاد محمدارکون درکتاب معروف خود بنام 

ر قرن چهارم  و پنجم اسباب پيشرفت مسلمانان را د«  لألديان السماوية 

اسالمی به بحث می گيرد و بعداً علت و اسباب عقب ماندگی مسلمانان  

و آغاز عصر تاريک اسالمی را بحث می کند . ارکون در مورد فکر 

اسالمی در عصر کالسيک اسالمی می نويسد: فکر اسالمی  و عربی 

در مضمون و روش در مجموع فکر انسانی بود خصوصا نزد التوحيدی 

و مسکويه . فکر انسانی در نزد علمای عصرکالسيک اسالمی يعنی 

عصر پيشرفت علمی ارتباط به دين و نژاد و مذهب و قوم نداشت و فکر 

خاص اسالمی و جهانی بود .  اما متأسفانه و بدبختانه مسلمانان از فکر 

اصيل اسالمی دور شدند و دور شدن از فکر و فرهنگ و ثقافت اسالمی 

اريک درتاريخ اسالم است  . محمد ارکون در نهايت بحث آغاز عصر ت

خود باين نتيجه ميرسدکه فکر انسانی در جامعۀ اسالمی به علت تسلط  

و حاکميت فکر قبيلوی و قومی  و زبانی و نژادی و تعصب دينی و 

مذهبی از ساحۀ اسالمی بيرون شد و جای آنرا تعصبات و افکار افراطی 

ريخ فکر اسالمی از فکر روشن به فکر تاريک و و قومی گرفت و از آن تا

.از فکر پيشرفته  به فکر عقب گرا انتقال  نمود 
302

 

در فرهنگ اسالم تفکر دو نوع است  . تفکر سلبی يا منفی  و تفکر 

ايجابی يا تفکر بناء. فکر سلبی ظاهره عجيب و خطرناک است که جامعه 

ندان است تا فکر اسالمی را تهديدميکند . وظيفه متفکرين و دانشم

سلبی را به فکر ايجابی مبدل سازند. فکر سلبی در نتيجۀ  تجارب منفی 

بوجود می آيد و در ثقافت اسالمی بنام فکر شکست خورده ياد ميشود 
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. فکر شکست خورده را مسلمانان در نتيجۀ عقب ماندن از کاروان 

ناحيه مدنيت  و از شکست های که در مقابل فرهنگ و ثقافت غرب چه از 

علمی و چه از ناحيه سياسی و نظامی از چندقرن باين طرف مواجه اند 

آموختند . عالمۀ و نشانۀ فکر شکست خورده در جوامع اسالمی فکر 

ظاهری است . فکر ظاهری يعنی به ظاهر نصوص شرعی اکتفاء و مقاصد 

شريعت را ناديده گرفتن است . ناديده گرفتن مقاصد عالی شريعت سبب 

 سلمانان تفاوت بين مصلحت و مضرت را درک نکنند .  شد تا م

فکرشکست خورده تقليد را در جامعه رواج داد .  مشکل فکر تقليد در 

اين استکه انسان برای حل مشکالت معاصر جامعۀ به کتابها و نظريات 

گذشته گان مراجعه می نمايد در حاليکه گذشته گان روش شان برای حل 

ود و مشکالت معاصر مسلمانان نسبت به مشکالت معاصر خود شان ب

مشکالت قرنهای گذشته تفاوت دارد و حل و فصل متفاوت را از نظر 

فکری می خواهد .  فکر تقليدی و سلبی فکر تجديدی را نمی پذيرد و 

قابليت تجديد را ندارد و چون قابليت تجديد را ندارد لذا صدمۀ بزرگ 

تجديد تسلط و حاکميت می  برای آزادی فکری وارد ميکند و تقليد بر

يابد .
303

 

در فرهنگ اسالم هر انسان حق دارد به آزادی فکر کند و به آزادی از 

افکار و معتقدات خود بدون مداخله و تصرف و ممانعت ديگران 

استفاده نمايد بشرطيکه حدود شريعت مراعات  و احترام  شود . تفکر 

فکر آزاد خالصه نمی  آزاد و بحث از حقيقت  تنها به کلمۀ حق آزادی و

شود بلکه بدرجۀ واجب در دين است  و از حق هر انسان است که عليه ظلم 
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ظالم اظهار قيام کند و عليه ظلم بنويسد و کلمۀ حق را در مقابل سلطان 

.کند
304

 

آموختن تعليم و بدست آوردن معلومات جديد روش فکر انسان را به 

فکر جديد مبنی با علم و  امور زندگی بيشتر تقويت می کند و انسان با

معرفت  از خيال به حقيقت نزديکتر می شود . فکر آزاد  و استفاده از 

تجربه های فکری ديگران انسانرا برای رسيدن به اختراعات علمی  

Invention     . و اکتشافات وکشفيات علمی کمک و مساعدت ميکند

وضوعات فکر مثبت و مفيد از منظور اسالمی فکری است که هميشه م

جديد را بحث و به نتائج مفيد انجام می يابد . فکر اسالمی فکری است 

را به فکر عملی    Creativityکه از ال شئ به شئ می رسد و فکر ابداعی 

تبديل می سازد . به معنی ديگر فکر اسالمی فکر     Inventionو اختراع  

فاده و به تجديدی است و در مسائل علمی از دانش و معرفت  قديم است

آن اضافت ميکند و فکر معاصر  اسالمی را از خمود و جمود بيرون و 

روح تجديد را به آن اضافه می نمايد .  فکر ابداعی يعنی فکر مخترع 

فکری که موضوعات جديد راکشف ميکند . امتيازی که اين نوع فکر 

فکری که سابقه ندارد  Newness دارد عبارت است از  جديد و بکر  

Novel     و فکری که غير معروف و غير مروج در جامعه است

Uncommon    و فکر نادر يعنی بی مانندRare    فکر مفيد در هر وقت و

. روش فکر که دارای معانی فوق باشد   Approriatenessدر هر شرايط  

آنرا فکر اسالمی می گويند. فکر اسالمی يک موجود زنده و قابل 

طبيق را در هر مرحلۀ از مراحل زندگی و در هر تجديد و قابليت فهم و ت
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عصر از عصور دارد و مطابق ضرورت های  جامعه و تغيرات محيط نشو 

و نمو می کند و  در حالت رکود و جمود نمی باشد .   
305

 

وظيفه مفکر اسالمی در عصر حاضر است تا فکر نظری را به فکر 

ويه زمانی امکان تطبيقی و عملی برساند. رسيدن به اين مستواه يا س

پذير است که نظام و روش تعليم و تربيت را از افکار غير علمی و غير 

واقعی به نظام علمی و واقعی تبديل نمود و شاگردان را قسمی تربيت 

انقالب کرد تا قادر به عملی ساختن فکر نظری به فکر تطبيقی باشند و 

است .  تکنالوجی جديد اين فرصت و چانس را بيشتر آماده ساخته
306

 

 میالدی 1990،اجتماعیعالمیه کامباال در مورد آزادی فکر و مسئولیت  های ا

 .کری دارد مادۀ اول  : هر شخص حق تعليم و اشتراک  را در فعاليتهای ف

مادۀ سوم : هيچ  متفکر  نبايد به سبب دست آورد های علمی و فکری 

 مورد تهاجم و تعذيب قرارگيرد .

عۀ آزادی مطلق را از حق تعبير و نظريات و افکار و مادۀ نهم :  افراد جام

آراء  دارند و همچنان حق دارند تا افکار آزاد شانرا  را در وسايل  اطالع 

 رسانی جمعی   به نشر رساند .

.را باالی اعمال فکری مردم  نداردمادۀ يازدهم :  دولت حق مراقبت 
307
علم  

  ، هدی و کتاب منير
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لم ضروری ، علم فطرت  و غريزه و هدايت را به مفسرين کرام علم را به ع

استدالل و نظر و رأی برای کشف حقيقت و رسيدن به معرفت  و کتاب 

 منير را به وحی تفسير می کنند .

استاد کارم غنيم اصول معرفت را از طريق وحی به نقاط ذيل خالصه می 

 نمايد .

 علم عقلی مبنی بر دليل و برهان . .1

 ت و فطرت  انسان است .علم فطری که در طبيع .2

وحی الهی که دعوت می کند انسان را به دين و ايمان و مبادئ  .3

 مدنيت  و اخالق  .

استاد کارم غنيم اضافه می کند که سنت نبوی شريف جزء مهم و اساس 

از اصول فوق  است  . 
308

 

دکتور الجابری باين نظر است که در فرهنگ و ثقافت اسالمی عقل 

« نظام عرفانی ، نظام بيانی و نظام برهانی»انه انسان از عناصر سه گ

تشکيل می شود و اين سه عنصر انقالب بزرگ وتحول عظيم برای عقل 

 مسلمان معاصر است .

 در فرهنگ و ثقافت و عقائد اسالمی دو نوع معرفت است  :

( معرفت به غيبيات : معرفت به غيب مصدر و منبع آن اهلل سبحانه  1

معرفت به غيبيات از طريق وحی به رسول اهلل  وتعالی است و بشر در

 صلی اهلل عليه وسلم ميرسد . 

( معرفت به قوانين طبيعت وکائنات . جهت  رسيدن باين نوع معرفت  2

قرآن کريم انسان را به نظر انداختن  يعنی به بحث  علمی و تحقيق  و تفکر 

 و تعقل  در امور کائنات  امر ميکند .
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در مورد اين دو نوع معرفت  می نويسد:  عقل دو  عالمه قدامة بن جعفر

و مکتسب يعنی کسب و « هديه شده يا اهداء شده» قسم است  . موهبه 

آموخته شده. عقل موهبه را خداوند سبحانه عطاء و خلق نموده است  و 

. نظر انداختن ومطالعه حاصل می شودعقل اکتسابی در نتيجۀ تجربه و 

به دو اصل تحت تأثير نظريه و آراء عالمه قدامة در تقسيم عقل 

المحاسبی می باشد و المحاسبی در موردعقل می گويد: عقل نور غريزه 

است که بواسطۀ علم نور آن بيشتر می شود . 
309

 

 امام يوسف القرضاوی عقل را به دو صنف تقسيم می کند . 

عقليت علمی و  عقليت عامی  . عقليت علمی هيچ نتيجه را بدون 

ل نمی کند و تسليم به هيچ نظر نمی شود مگر با حجت و مقدمات قبو

برهان  و دليل علمی و در نتيجه عاطفه و ظن را نمی پذيرد و در تمام 

مسائل علم و يقين را مقياس قرار ميدهد . عقليت علمی متکی به برهان 

قل هاتوا برهانکم إن کنتم » ودليل قاطع است و خداوند می فرمايد : 

( .بگو بياوريد برهان خود را اگر از جملۀ صادقين  64ل : النم« ) صادقين 

 هستيد . 

عقليت عامی غالبا عقليت خرافی است و هر آنچه برايش ميرسد آنرا 

قبول ميکند خصوصا اگر معلومات از طرف شخص معروف يا مقام 

بزرگ باشد مثل پدران و اجداد . عقليت عامی معلومات را بدون دليل 

تفکر می پذيرد و در مسائل فکر و عقل را مقياس قرار و برهان و تعقل و 

نمی کند . و تحقيق ومعلومات را مناقشه و بحث  نمی دهد
310

 

عقل از نظر اسالم  برای رسيدن به مراتب کمال ضروری است و در نهايت 

مراتب نازله عقل در صورت متابعت از آن ، انسان را به انوار وحی که 

می شود ارتباط می دهد . بدين  ترتيب  مراتب باالتری از عقل محسوب

                                                      
309  .www.ahlahdeeth.com  . 

 .38 ، ص  2002، طبع هفتم «الرسول و العلم » دکتور يوسف القرضاوی .  310

http://www.ahlahdeeth.com/


کر معاصر اسالمی روش
 
 319                                                                               ف

هر مرتبه ای از عقل در محدوده خود دارای حجيت بوده و آنچه مذموم 

است يعنی غير پسنديده است  تحکم و جمود در انکار حقايقی است که 

. عقل که اسالم از ل به مراتب باالتر از معرفت دارددرک آنها نياز به اتصا

انسان را به سوی دين ــ که عهده دار آن حرف ميزند ، عقلی است که 

سعادت بشری است ــ راهنمايی می کند. 
311

 

 عقل در قرآن کریم 
در قرآن کريم عقل بصيغۀ مباشر ذکر نگرديده اما به صيغۀ های متعدد 

مانند: عقلوه ، تعقلون ، يعقلون ، تعقل ، يعقلها آمده و در مجموع 

شناخت بين حق و « تميز » ی تقريبا در پنجاه موقع درقرآن کريم به معان

باطل و ضرورت ادراک حق و باطل از طريق و روش تفکر به کائنات  

البقرة « ) کذلک يبين اهلل لکم آياته لعلکم تعقلون » ذکرگرديده است مثل 

( . همچنان خداوند آيات } احکام {  خود را بشما بيان ميکند تا  242: 

صورت عادی و بی مفهوم ذکر باشدکه شما بفهميد.قرآن کريم عقل را ب

نمی کند و در تمام سوره ها قرآن کريم عقل را با تکريم ومقام عظيم ياد 

ميکند و عمل کرد با عقل را قرآن کريم باالی مسلمانان واجب می سازد 

. در مسائل امر و نهی قرآن کريم مسلمانان را امر می نمايد تا حاکميت 

را ناديده نگيرند. عقل که قرآن  عقل را بپذيرند و در همچو مسائل عقل

کريم آنرا مخاطب می سازد عقل روشن ، عقل متفکر ، عقل صادق ، 

عقل مدرک و عقلی که در جميع امور دقت وتأمل  دارد نه عقل های 

مريض و ناتوان و غير مدرک به امور دين و دنيا . از منظور و ديد قرآن 

و دنيا را درک و در  کريم عقل سالم و مدرک عقلی است که معانی دين

 مسائل دنيوی و دينی حکم صحيح می کند .

و الفاظ و کلماتی « عقل » در صدها آيۀ از آيات قرآن کريم لفظ يا کلمۀ 

 که ارتباط به عقل دارد مثل  فقه ، علم و تفکر ذکر يافته است  .

                                                      
311  . www.islamquest.net/fa/archive/question/fa8434 . 

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa8434
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بار ذکر  48« عقلوه ، تعقلون ، تعقل و غيره »   عقل و مشتقات آن  .1

 . يافته است

بار ذکر يافته  866« علم ، يعلم ، يعلمون و غيره »  علم و مشتقات آن  .2

 است .

بار  20« تفقهون ، تفقه ، يفقهوا ، يفقهوه و غيره »  فقه و مشتقات آن  .3

 ذکر يافته است .

بار ذکر  18« فکر ، تتفکروا ، يتفکرون تا آخر » فکر و مشتقات آن  .4

 يافته است .

 بار ذکر يافته است . 87« اقرأ ، قرآن تا آخر  قرأ ،» قرأ و مشتقات آن   .5

بار ذکر يافته  4« تعيها ، أوعی ، واعية تا آخر » وعی و مشتقات آن    .6

 است .

هزارلفظ ذکر شده که همه در دائره ای عقل و  40مجموعا در قرآن کريم 

نظر و تفکر است و اين خود نمونۀ از تقدير واحترام قرآن کريم از عقل 

است . 
312

 

ن رشد می گويد: قرآن کريم همه اش دعوت به ديدن و نظر کردن و تعقل اب

و تفکر است و قرآن کريم مردم را به استعمال عقل به صيغۀ تعقل و تفقه 

وظيفۀ عقل از تصبر و تذکر دعوت به معرفت و علم می نمايد. و تفکر و 

منظور و ديد قرآن کريم کشف مجهول و رسيدن به حقيقت و استفاده از 

 ن برای خدمت جامعۀ انسانی است . آ
313

 

در قرآن کريم تأمل و دقت بيشتر شود مالحظ « تعقل » اگر به آيات 

آيه به صيغۀ فعل و بصورت جمع آمده است  مثل:   49ميشود تعقل در 

                                                      
العقل » و عبدالمنعم خالف « التفکير فريضة إسالمية » عباس محمود العقاد .  312

، « مقام العقل فی القرآن الکريم » ، و دکتور جابر قميحه  128، ص « المؤمن 

www.alukah.net/culture/0/71119  . 

،  1967بيروت ، دار الکتاب الجديد ، « اإلسالم و العقل » صالح الدين المنجد .  313

 .  363، ص   2003و همچنان إسالمية المعرفة  ،   20 - 17 صفحات

http://www.alukah.net/culture/0/71119
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عقلوه ، نعقل ، تعقلون ، يعقلون ، يعقلها و در يک آيه بصيغه مفرد آمده 

 ر مثال  .واما فاعل آن بصورت جمع  است  بطو

 ( . 75البقرة : « ) يسمعون کالم اهلل ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه »  .1

کالم خداوند را می شنيدند سپس آنرا تحريف می نمودند بعد از 

 آنکه فهميده بودند و ايشان می دانند .

همچنان  ( . 242البقرة : « ) ه لعلکم تعقلون کذلک يبين اهلل لکم آيات»  .2

{ خود را بشما بيان می کند تا باشدکه شما  خداوند آيات }احکام

 بفهميد .

ما آن را قرآنی  ( . 2يوسف : « ) إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلکم تعقلون »  .3

 عربی نازل کرديم ، باشدکه بينديشيد . 

. (  67األنبياء : « ) أف لکم و لما تعبدون من دون اهلل أفال تعقلون »  .4

 می پرستيد . مگر نمی انديشيد؟  اف بر شما و بر آنچه غير از خدا

« اس و ما يعقلها إال العالمون و تلک األمثال نضربها للن»  .5

واين مثالها را برای مردم می زنيم و } لی { جز  ( . 43العنکبوت : )

 دانشوران  آنها را در نيابند .

: )النحل« إن فی ذلک لآيات لقوم يعقلون و النجوم مسخرات بأمره »  .6

گان مسخر اند به فرمان وی هر آيئنه درين نشانه هاست و ستار ( . 12

 گروهی را که در می يابند .

همچنان بيان  ( . 28الروم : « ) کذلک نفصل الآيات لقوم يعقلون »  .7

 می کنيم نشانها برای قومی که می فهمند .

« أکثرهم ال يعقلون إن الذين ينادونک من وراء الحجرات »  .8

نه آنانکه آواز ميدهند ترا از پس حجر ها هر آئي  ( . 4 الحجرات : )

 اکثر ايشان نمی فهمند .

آمده است . «  جمع » و « فعل » عقل و مشتقات آن در قرآن کريم بصيغۀ 

صيغۀ فعلی و جمع از عقل در قرآن کريم از مسلمانان  می خواهد تا قدری 

فت در مورد آن  تفکر و دقت  بيشتر نمايند . در اين قسمت برای جهت معر
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بيشتر به صيغۀ جمع و فعل در ذکر عقل  در قرآن کريم به نقاط ذيل توجه 

 فرمايد:

صيغۀ فعلی نشانه آن است که عقل جوهر و قائم بذات خود نيست  .1

مثليکه علمای قديم تصور و فکر می کردند . اسم داللت به يک امر 

و شئ ثابت ميکند در حاليکه تعقل عمليه فعل است و فعل ثابت 

هميشه قابل تغير و تجديد است عدم تجديد در فعل تعقل نيست و 

 فرهنگ و ثقافت را به فساد می کشاند .

عقل عمل فعل است نه اسم ، خداوند سبحانه خود را به ) عقل (  .2

وصف نکرده است بلکه به ) العليم ( وصف نموده است زيرا تعقل 

 صفت متغير را دارد يعنی قابل تغير است ، ممکن است انسان در

يک مسأله تعقل کند و انسان ديگر در همان مسأله تعقل ديگر 

 نمايد اما العالم و العليم معنی ثابت را افاده ميکند .

فعل تعقل در تمام آيات به صيغۀ جمع آمده مثل: عقلوه ، نعقل ،  .3

يعقلون ، تعقلون  و فقط در يک آيۀ به صيغه مفرد آمده اما فاعل آن 

يعقلها إال العالمون  . ذکر عقل به صيغۀ  به صيغۀ جمع آمده است ، ما

جمع اين معنی را افاده ميکندکه انسان ها بصورت و بشکل 

دستجمعی تفکر و تعقل نمايند و در فرهنگ و ثقافت اسالم تعقل 

انفرادی با اينکه يک عمل خوب است ليکن  قابل تأييد نيست به 

قدرت  دليل اينکه تعقل انفرادی و يا فردی يک عمل شخصی بوده

تغير را در جامعه ندارد و تعقل دستجمعی می تواند ثقافت و 

 فرهنگ نا معقول را به ثقافت و فرهنگ معقول  تبديل نمايد  .

آيات تعقل موضوعات زياد را در بر دارد که مهمترين آن  ايمان به  .4

وحدانيت اهلل و تعقل در انفس و آفاق و آنچه تعلق به زندگی انسان 

( .  53فصلت : « ) آياتنا فی الآفاق و فی أنفسهم  سنريهم» دارد . 

نشان داد ايشان را نشانه های خود را در اطراف عالم و در خواهيم 

نفس های ايشان .   ذکر آفاق و انفس در قرآن کر يم  از مسلمانان 

ميخواهد تا در علوم مربوط به آفاق يعنی علوم طبيعی تعقل نمايند 
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ان است تا در علوم مربوط به انسان و ذکر انفس دعوت از مسلمان

 يعنی علوم اجتماعيات و جامعه شناسی تفکر وتعقل نمايند .

و روش  آزادی تعقل را در عدم متابعت تقليد  روشقرآن کريم  .5

» کورکورانه ازاجداد و گذشتگان می داند . در قرآن می خوانيم : 

عليه آباءنا أولو وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اهلل قالوا نتبع ما ألفينا 

( .  و چون به  170البقرة : « ) کان آباؤهم ال يعقلون شيئا و ال يهتدون 

گفته شود : آنچه را خداوند نازل فرموده است پيروی  ايشان

کنيدگويند بلکه پيروی کنيم آنچه را که پدران خود را بر آن يافته ايم 

ران شان چيزی ، آيا }بايست آنها تابع پدران باشند؟{  در حاليکه پد

را نمی فهميدند و نه راه راست } به سوی ايمان و هدايت { يافته 

بودند . همچنان قرآن کريم در مسائل عقلی ، مسلمانان را از سوء ظن 

يعنی گمان بد و متابعت هوی و نفس منع ميکند. سوء ظن و متابعت 

هوی و نفس عقليت انسان را از راه خيرو مستقيم منحرف می سازد 

نسان در متابعت از نفس و هوی قدرت تفکر عقالنی را از دست و ا

 می دهد  .

ذکر مترادفات عقل درقرآن کريم معنی آن تکرار مفاهيم و اصطالحات 

نيست بلکه دليل أهميت عقل از منظور اسالم است  . مهمترين مترادف 

 عقل در قرآن کريم  فعل فقه است  .

غۀ فعل و بصورت جمع در بيست فقه  و مشتقات آن در قرآن کريم به صي

آيۀ مانند عقل آمده است  . صيغۀ فعل فقه که در قرآن کريم ذکر شده 

عبارت است  نفقه ، تفقهون ، يفقهون ، يفقهوه ، يتفقهوا .  تفقه در قرآن 

ميکند و همچنان به صيغۀ فعل و جمع معنی آن « تعقل» کريم داللت به 

يه فعلی غيرثابت است و بصيغۀ اين استکه تفقه نيز مانندعقل يک عمل

جمع معنی آن اين استکه بايد همه مسلمانان  از دانش بصورت 

 دستجمعی استفاده نمايند .

فکر ارتباط مستقيم  با عقل دارد و کلمۀ فکر و مشتقات آن در قرآن کريم 

بصيغۀ فعل و جمع مانند عقل و فقه آمده است بغير از يک آيۀ که به 
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فکر نيز مانند عقل و فقه قابل تغير است و بصفت  صيغۀ مفرد ذکر شده .

جمع معنی آن اين استکه همه مسلمانان در امور دين و دنيا  آفاق و انفس 

.مشترکا فکر کنند 
314

 

عقل در قرآن کريم همچنان به معنی و مترادف  علم و معرفت و فهم و 

وسيلۀ فرق بين خير وشر استعمال شده است . دکتور صالح الدين 

د در مورد استعمال عقل در قرآن کريم می نويسد: وظيفه عقل المنج

.  است انسانکشف مجهول و فهم آن  به هدف خدمت برای 
315

از ديدگاه 

قرآن کريم عقل و انديشه نعمت بزرگ است که  خداوند به انسان عطاء 

نموده است . قرآن کريم آنانيکه تعقل و تفکر نمی کنند ايشان را پائين تر 

ان ميداند. عقل ازديدگاه قرآن و احاديث عقل حسابگر و از چهارپاي

منطق ارسطوئی  نيست . عقل حسابگر و منطق ارسطوئی  هر چند می 

توانند ابزاری برای عقل باشد، اما تمام عقل نيست از اين  رو در قرآن 

تذکر شده است که اکثريت مردم اهل تعقل نيستند ، يا از عقل استفاده 

 نمی کنند .

اساس بايد توجه داشت که تعقل در قرآن به معنای عقل مصطلح  بر اين

يا اصطالحی  نبوده و در هر جا که قرآن به تفکر و نگرشی جديد در 

راستای بندگی بيشتر و رهايی از بند ظلمت و تاريکی نفس ، دعوت 

کرده است ، می تواند نشانه ای از تعقل و تفکر باشد . با اين ديدگاه 

فکرتا بدان حد باال و واال است که خداوند در قرآن حتی جايگاه تعقل و ت

                                                      
 363-362، صفحات  «  ية و التجديد اإلسالمي الثقافة العرب»الدکتور نبيل علقم .  314

، فريجنيا ، « القرآن و النظر العقلی » ، و همچنان : فاطمه إسماعيل محمد إسماعيل 

 .  175، ص    1993امريکا ، المعهد العالمي للفکر اإلسالمي 

) بيروت ، دار الکتاب الجديد ،  2طبع « اإلسالم و العقل » صالح الدين المنجد .  315

 . راجع به کتب و تحقيقات استاد المنجد مراجعه فرمايد به   20 – 17، صفحات   1976

and : htt://www.ahlalhdeeth.com, and: seach.tb.ask.com 

http://www.startimes.com  قل و نام مؤلف را و جهت مطالعۀ کتاب اإلسالم و الع

 . يد تايپ فرما

 

http://www.startimes.com/
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در يک آيه نيز بندگان خود را امر به نفهميدن يا راهی را کورکورانه 

پيمودن نکرده است . 
316

 

 تعریف عقل 
درفرهنگ ادبيات اسالمی عقل  به غريزه در وجود انسان تعريف شده 

و انسان  بيک  است که در موجوديت آن انسان از حيوان تفاوت می کند

موجود با مسئوليت تبديل می شود . با داشتن عقل انسان تعقل می کند 

و تفاوت و فرق بين مصلحت و مضرت را درک می نمايد . امام احمد بن 

حنبل در مورد عقل می گويد: عقل غريزۀ است در نفس انسان و قوت آن 

بحدی قوت ديدن در چشم است . 
317

حامد  حجت االسالم و المسلمين امام

الغزالی در تعريف عقل می گويد: عقل صفت است که فرق بين انسان و 

حيوان را ميکند .  الماوردی در مورد عقل می گويد: غريزۀ عقل حقيقت 

است و به سبب آن انسان مکلف به امور شرعی می شود و عقل عالمه 

فرق بين انسان و حيوان است . ابن تيميه می گويد: عقل شرط برای 

بواسطۀ عقل علم و علوم و کمال و صالح اعمال انسان است و معرفت 

عقل در کتاب ديگر خود می  عمل به تکامل ميرسد . ابن تيميه درتعريف

عقل غريزۀ است که بواسطه آن انسان تعقل ميکند .   نويسد:
318

 

سفيان بن عيينه در مورد عقل می گويد: بواسطۀ عقل انسان خير و شر 

است که خير را بداند و به آن عمل کند و شر را را ميداند و عاقل کسی 

قالوا لو کنا نسمع »بداند و از آن دوری نمايد . در قرآن کريم می خوانيم : 

اگر می شنيديم و تعقل می کرديم « و نعقل ما کنا فی أصحاب السعير

 امروز در جملۀ مردمی که در مشکالت بودند نمی بوديم.

                                                      
316  .www.islamquest.net/fa/archive/question/id21731   . 

317  .htt://www.eltwhed.com.317 

 
 .  263 – 260صفحات  « المرتاد» ابن تيميه .  318

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/id21731
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ائده عقل است و گروه از علماء عقل دوری از معصيت ثمره و نتيجۀ و ف

را به چهار معنی تعريف می کنند: غريزه ، علوم ضروری ، علوم کسب 

شده و عمل کردن به علم و برای تفسير اين معانی ابن تيميه می گويد: 

عقل علم يا عمل به علم است و غريزه همين را می خواهد . 
319

 

: عاقله ، عقال ، عاقول  در المعجم الوسيط کلمۀ عقل به اين معانی آمده

، عقول و غيره . معانی که از عقل در المعجم الو.سيط آمده عبارت است 

از عقل عقال يعنی ادراک اشياء به حقيقت آن و عاقل شخصی است که 

ادراک کامل دارد و  مدرک است . در اين فرهنگ عقل در مقابل غريزه 

عاقل و هم به اصطالح  نيز بکار برده شده است و همچنان انسان به حيوان

تفکر و استدالل آمده است .  در مورد عقل آمده که عقل وسيلۀ تميز و 

فرق   و تفاوت بين خير و شر و خوبی و زشتی و حق و باطل است . در آخر 

تعريف عقل در اين فرهنگ می خوانيم :عقل مجموع روش و سلوک مثل 

ه شعوری تعريف تذکر ، تفکر و ادراک و همچنان عقل مرادف به تجرب

 شده است .

دکتور فرج طه درفرهنگ علم نفس در مورد تعريف عقل می نويسد: 

مقصد از عقل ذکاوت ذهن است مثال اگربگويم که فالن شخص عقل 

ممتاز دارد يا صاحب عقل عالی است مقصد اين استکه شخص دارای 

درجۀ عالی از ذکاوت و فهم است و اگر گويم فالن شخص ضعيف عقل 

يعنی در ذکاوت ضعيف است ، و اگر بگويم که فالن شخص مريض است 

عقلی است باين معنی است که  به مرض جنون مبتالء ميباشد. 
320

 

ابن منظور در تعريف عقل می گويد:  عقل مصدر عقل ، يعقل ، عقال و 

معقول است  و اضافه ميکند که عقل وسيلۀ تميز و فرق  است که بين 

ن تفاوت می شود و انسان با داشتن عقل نسبت انسان و حيوان به دليل آ
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به ديگر حيوانات متفاوت می گردد . 
321

الحارث المحاسبی کتاب بزرگ 

تأليف « مائية العقل و معناه و اختالف فيه » خود را در مورد عقل بنام 

نمود. او در کتاب خودتعريفات علمای ما قبل خود را در مورد عقل 

 .دکه عقل نزد علماء سه معنی دارديانتقاد ميکند . الحارث می گو

 عقل غريزه است . .1

 عقل فهم است . .2

 عقل بصيرت است . .3

الحارث تأکيد ميکند که عقل غريزه است که خداوند در بندگان خود 

قرار داده است  و اضافه ميکند که عقل غريزه ای است که حس و فهميده 

بدن  و  نميشود مگر به افعال و کردار در قلب و جوارح يعنی  اعضای

انسان قدرت صفت کردن عقل را در خود و ديگران ندارد مگر در روشنی 

اعمال . الحارث المحاسبی تعريف عقل را که امام احمد به اين معنی 

:عقل نور غريزه است که با تجربه زياد و با علم و حلم قوت می گيرد نقد 

 می کند . 

باين نظريه موافق  عدۀ از علماء عقل را بصيرت می دانند اما المحاسبی

نيست و دليل او اين استکه بصيرت فهم حقائق معانی بيان است و 

حاصل می شود بغير از عقل از جانب اهلل تعالی بعد از اينکه عظمت 

تقدير و اندازه کرد .  خداوند را تعظيم نمود و نعمت ها و احسان اهلل را
322

 

 ل خالصه کرد .از تعريفات فوق ميتوان  واژه ای عقل را به عبارت ذي

به نيروی می گويندکه آماده ای پذيرش علم است . همچنان به « عقل » 

به معنای طنابی « عقال »علمی که به وسيلۀ آن به دست آيد . همچنين 

يعنی کسی که « عاقل » است که بر پای شتر می بندند تا حرکت نکند و 

نی به او نفس خود را حبس کند، و نگذارد که هوی يعنی خواهشات نفسا
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سرايت نمايد . از آنجاکه نيروی عقل انسان را از کار های ناهنجار باز 

العقل ما :» می دارد ، به آن عقل گفته می شود .  در روايات آمده است 

مراد از آن « ما خلق اهلل خلقا اکرم عليه من العقل « ...  » عيد به الرحمن 

ه همين جهت ادراکی همان نيروی مهم و درک و معرفت انسانی است ، ب

که انسان دل به آن می بندد و چيزی را با آن درک می کند ، نيز عقل ناميده 

 می شود .

عالمه طباطبايی می گويد: خدای متعال در قرآن ، عقل را به نيرويی 

تعريف کرده که انسان در دينش از آن بهرمند شود، و به وسيله آن راه را 

ح پيدا نموده و در پيش گيرد. به سوی حقايق معارف و اعمال صال
323

 

 آزادی رأی و تعبیر و نشر 
آزادی رأی وتعبير و نشر حق طبيعی هر انسان است و تمام اديان سماوی 

به قدسيت آن تأکيد دارند و يکی از مهمترين قضيۀ است که تمام 

متفکرين و سياسيون و فالسفه در معنی و مفهوم آن بحث دارند و از 

وز حريت تعبير و رأی و نظراز قضايای مهم در حيات قديم الزمان تا امر

انسان است  . حريت تعبير و رأی و نظر از روز اول خلقت انسان تا عصر 

حاضر مراحل متعدد و مختلف را طی نمود. آزادی رأی و حريت تعبير در 

مفهوم فکر اسالمی رابطه ای محکم با آزادی فکری و عقلی و روح 

اشتن اين حق ميتواند به آنچه اعتقاد دارد انسان دارد و انسان با د

اظهار نظر و به آنچه فکر ميکند آنرا بدون خوف و ترس به روش مختلف 

مثل خطابه و گفتار و نوشتن  و تأليف و بصورت مظاهرات و از طريق 

هنر های زيبا مثل رسامی ، خطاطی ، درامه  و فلم  بيان و  اظهار نمايد 

 و از آن دفاع کند . 

ن مدنی غرب مانند قوانين اسالمی به آزادی بيان و رأی و تعبير قواني

ارج می گذارد و آزادی رأی و بيان و تعبير را حق مسلم انسان می داند . 
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آمده :  هيچ نوع  1789در ماده ای دهم اعالن حقوق انسان فرانسه در سال 

اعتراض باالی انسان به سبب حريت آراء و معتقدات  او نيست  

ميثاق بين  19ضرر به نظام عمومی جامعه نباشد . در مادۀ  بشرطيکه

المللی برای حقوق سياسی و مدنی انسان تأکيد شده که هر انسان حق 

ی ديگران بدون در نظر داشت معلومات را براآزادی تعبير و نقل 

به هر وسيلۀ ديگر که باشد دارد. يا چه بشکل نامه و طبع و سرحد
324

 

باب آزادی بيان و حق تعبير آمده:  هرفرد حق  در قانون مدنی اسالم در

دارد آزادانه تفکرکند و حاصل افکار و معتقدات خود را بدون مداخلۀ 

سلطۀ سياسی و مانع از هيچ طرف بشرطيکه حدود شريعت را احترام 

کند بيان و تعبير نمايد و جواز نيست باطل و فحشات را به نشر رساند . 

325
 

ممکن نيست تحقق يابد تا اينکه موانع در راه  آزادی تعبير و رأی و بيان

نشر آن برداشته نشود و انسان به حق طبيعی خود نرسد تا بتواند به آنچه 

فکر ميکند و به آنچه اعتقاد دارد از آن بصورت آزادانه تعبير نمايد . 

مفکرين اسالم برای آزادی رأی و بيان و تعبير عناصر ذيل را حتمی و 

حترام به عقل ، ضمانت آزادی و از بين برداشتن ضروری می دانند :ا

موانع برای نشر و اظهار رأی  و بناء و آماده ساختن محيطی که در آن 

 همکاری و نزديکی بين افراد جامعه آماده باشد .

تعبير ، رأی و نشر در مجموع از اعمال فکر و عقل است به عبارت ديگر 

نيا نتيجه و ثمره ای از اعمال تعبير و اظهار نظر و رأی در امور دين و د

عقل و فکرانسان است . عقل و فکر آزاد و روشن ، حاصل آن رأی صائب 

و تعبير جميل است بر عکس رأی فاسد و تعبير بی معنی و بی مفهموم و 

 نظر غير واقعی از ثمر و نتيجۀ  عقل و فکر مريض است . 
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برای همه افراد اسالم حريت رأی و تعبير آزاد را به مفهوم اسالمی آن 

جامعه  مسلمان و غير مسلمان  تضمين و بيمه می کند و رأی و تعبير 

صادق از منظور فکر اسالمی حق ثابت است و انسان در دائره اسالم حق 

مطلق را برای اظهار نظر و رأی خود به صورت علنی و در تمام امور 

صلحت مربوط به  دنيا و دين دارد بشرطيکه در اظهار و تعبير آن م

جامعه در نظر باشد .  در ثقافت و فرهنگ اسالمی حريت رأی و بيان و 

حق تعبير مسأله ای نيست که توسط سلطۀ سياسی و نظام دولتی به 

مردم داده شود .  حريت رأی و حق تعبير و بيان با انسان فطرتا خلق شده 

أله است . قرآن کريم و سنت نبوی صلی اهلل عليه وسلم انسان را متوجه مس

برای انسان  «  قرآن و سنت »فطرت می سازد . دو مصدر معصوم در اسالم  

اجازه ميدهد تا به آنچه فکر ميکند و به آن معتقد است بصراحت و آزادی  

بيان  و از آن تعبير نمايد و رأی و نظر خود را نسبت به معتقدات خود 

از حق فطری نشرکند . از صدر اول اسالم مثالهای زيادی داريم و صحابه 

خود در اظهار رأی و بيان و تعبير استفاده می کردند و در بسا موارد با 

رأی و نظر رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم البته در مواردی که ارتباط 

به شريعت و وحی نداشت مخالفت می کردند و رسول اکرم صلی اهلل عليه 

مقابل رأی اصحاب صرف نظر ميکردنداز رأی خود در 
326
. 

باين « غطفان»سول اکرم صلی اهلل عليه وسلم برای بيطرف ساختن قبيلۀ ر

فکر ونظر شد تا نصف حاصل خرما مدينه را برای شان بدهد  و در اين 

مورد با سعد بن معاذ و سعدبن عباده مشورت کردند و رأی و نظر شانرا 

پرسيدند . ابو هريره رضی اهلل عنه روايت می کند صحابه از رسول اکرم 

لی اهلل عليه وسلم پرسيدند: آيا اين نظر شخص شما است و يا وحی از ص

جانب خداوند و اگر وحی باشدما به امر خداوند تسليم هستيم و اگر از 

رأی شما باشد نظر ما درمورد آن  اين استکه  يک دانه خرما را برای شان 

ی خود نمی دهيم .  رسول اکرم  نظريه و رأی صحابه  را می پذيرند و از رأ
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صرف نظر می کنند .  موقف رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم دليل واضح 

از احترام رأی و آزادی بيان و تعبير در اسالم است .
327

. 

وسيلۀ اظهار رأی و بيان و تعبير زبان و قلم است  . خداوند سبحانه و 

تعالی انسان را با نعمت بيان و نطق و لسان خلق نموده است و قرآن کريم 

» قلم به عظمت و بزرگواری ياد می کند . در سورۀ البلد می خوانيم : از 

 8البلد : « ) الم نجعل له عينين * و لسانا و شفتين * و هديناه النجدين  

(  آيا نيا فريده ايم برای او دو چشم را و زبان را و دو لب را و  10 – 9 –

لت و رهنمائی کرديم  داللت  } رهنمائی { کرديم او را بر دو راه } يعنی دال

انسان را به خير و شر{ . قرآن کريم  از نعمت زبان که وسيلۀ برای بيان و 

اظهار حق و تعبير است ما را با خبر می سازد .  دکتور خالد ابوبکر علی 

می « مفهوم حرية التعبير فی المنظور االسالمی»در کتاب خود بنام 

ت تعبير و رأی است که نويسد  نعمت زبان در وجود انسان نعمت حري

خداوند برای انسان عطا کرده است . 
328

 

 آزادی عقل 
در تاريخ کليسای غرب در عصور وسطائی می خوانيم که زعمای کليسا 

يا رجال الدين اعتقاد داشتندکه عقل ضد وحی  ، علم  دشمن دين  و فکر 

و عقل آزاد دشمن ايمان و شريعت و حکمت است . اسالم اين عقيده را 

الح و عقل و وحی را  دو نمونه و عالمه و نشانۀ از آيات الهی دانست  اص

. قرآن کريم عقل را تمجيد و توصيف و انسان را امر به استفاده ازعقل 

نمود و در فرهنگ و ثقافت اسالم عقل دليل و رهنماء برای صدق وحی و 

 وسيلۀ فعال برای شرح و تفسير احکام شرعی است  .
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 www.alukah.net.sharia/0/25826/  
328  . www.hiramagazine.com   . 

 

http://www.alukah.net.sharia/0/25826/
http://www.hiramagazine.com/
http://www.hiramagazine.com/


کر معاصر اسالمی روش
 
 332                                                                               ف

خرافی را که اساس آن ظن و گمان  است نفی و به برهان قرآن کريم عقليت  

و دليل عقلی در امور مادی تأکيد و تجربه های انسانی را برای رسيدن 

به حقيقت علمی ارزش می دهد . قرآن کريم انسان را به تعقل و تفکر در 

فهم و مطالعۀ کائنات امر می کند . اسالم عقل خارج از دائره ايمان را 

ه دليل اينکه عقل به تنهائی خود قادر به کشف اسرار حيات  نمی پذيرد ب

و کائنات نيست لذا اسالم برای حفظ و سالمت عقل ايمان را ضروری 

می داند .  در دائره اسالم عقل سرحد معين  داردکه نمی تواند از آن خارج 

شود و عقل در بعض اوقات ازکشف حقائق عاجز  است  و برای رسيدن 

ور غيبی ايمان عقل را کمک می کند. قرآن کريم در آيات به حقائق و ام

متعدد ايمان و علم و عقل را جمع  می نمايد و از جمع بين ايمان و عقل 

انسان به مدارج عالی می رسد . 
329

 

تحرير العقل » عالمه شيخ يوسف القرضاوی در بحث خود زير عنوان  

رين چيزی است که آزادی عقل از بزرگت« من أعظم ما دعا اليه اإلسالم 

اسالم به آن دعوت ميکندمی نويسد: اسالم دعوت به آزادی عقل از تمام 

قيد و بست و بندگی و تسلط ديگران می کند و انسان را به تفکر و تعقل 

آزاد امر می کند و از انسان می خواهد تا در تمام امور و مسائل شرکت 

نباشد و نگذارد تا داشته باشد و در مسائل عقلی و فکری تابع ديگران 

ديگران در بدل او تعقل و تفکر کنند . القرضاوی اضافه ميکند که بعض 

از مردم عقل های خود را زندانی ساخته اند و باين عقيده اندکه  در 

مسائل از اکثريت متابعت  می کنند در حاليکه هر انسان دارای عقل و 

استفاده از عقل، فکر مستقل است و  بايد از آن استفاده کند و درعدم 

عقل جامدمی ماند. 
330
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علمای اسالم باين عقيده و نظر هستندکه عقل مستقل بذات خود نيست 

و ضرورت و احتياج به شريعت دارد و می گويندکه عقل همراه با شريعت 

مثل انسان بی سوادی است که در زنده گی همراه با عالم ميباشد  . امام 

يعت می نويسدکه عقل شرط معرفت ابن تيميه در رابطه بين عقل و شر

علوم و کمال و صالح است و بوسيلۀ عقل علم و عمل به کمال ميرسد با 

تمام اين صفات باز هم عقل بذات خود مستقل نيست  . او اضافه ميکند  

عقل عبارت از غريزه و انرژی و قوت در نفس مانند قوت بينائی 

عقل يکجا شود مثل  وبصيرت در چشم است و اگر نور ايمان و قرآن با

نور چشم است که با آفتاب يکجا می شود ، و اگر عقل به تنهائی و 

انفرادی عمل کند در بسا مسائل به  دانش و بصيرت  نمی رسد  و از  

 ادارک عاجز می ماند .

علماء اصول يعنی فقهاء می گويند عقل اساس نقل است . نقل يعنی آنچه 

ن معنی که وحی بوسيلۀ عقل به ثبوت از امور دين روايت شده است ، باي

می رسد وهمچنان عقل برهان و دليل برای اثبات نبوت حضرت محمد 

صلی اهلل عليه وسلم و صدق رسالت او است پس اگر انسان  اطمينان به 

عقل را از دست داد نقل نيز منهدم می شود .  امام النسفی در بحث خود 

د اين است :  حقائق اشياء ثابت در باب عقائد اولين جملۀ که تحرير ميکن

است ، و علم به آنها محقق است .  امام النسفی عقل را جهت فهم و 

رسيدن به حقائق عقيده الزم می داند . حجت االسالم و المسلمين 

الغزالی اضافه ميکند که عقل دليل قاطع برای اثبات نبوت محمد صلی 

قل جای خود را به وحی اهلل عليه وسلم است و بعد از ايمان به رسالت ع

می دهد.  دکتور يوسف القرضاوی می گويد عقل بعد از تصديق نبوت 

و ايمان به رسالت اسالم امر به اطاعت از وحی ميکند و می گويد آمنا و 
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صدقنا ، يعنی آنچه از احکام بطريق وحی آمده آنرا تصديق و اطاعت می 

نمائيم . 
331

 

يعت را در باب نواهی و اوامر اکثر علمای اسالم رابطه بين عقل و شر

بحث می کنند و نقش عقل را برای توجيه مسلمانان براه خير و منع  از راه 

شر وضاحت بيشتر می دهند . به همين ترتيب علمای کرام رابطه بين عقل 

و قلب را مستحکم و قوی می دانند و باين نظر و عقيده اند که بين عقل 

و غير قابل جدائی وجود دارد و اين انسان و قلب او رابطۀ بسيار قوی 

رابطه بحدی نزديک است که عدۀ از علماء عقل را قلب می دانند و دليل 

شان اين است که قلب تميز يعنی فرق بين شر و خير و حق و باطل را می 

کند. 
332

 

و من » علماء  رسيدن به مقام معرفت و حکمت را در روشنی آيۀ مبارکه  

 20لقمان : « ) بغير علم و ال هدی و ال کتاب منير الناس من يجادل فی اهلل 

و برخی از مردم در باره خدا بی } آنکه { دانش و رهنمود وکتاب روشن  (  .

 به سه مرحله تقسيم می کنند :  }داشته باشند { به مجادله بر می خيزند . 

علم ،هدی و کتاب منير. مفسرين کرام علم را به علم ضروری ، علم فطرت 

زه  و هدايت را به استدالل و نظر و رأی برای کشف حقيقت و رسيدن و غري

 به معرفت و کتاب منير را به وحی تفسير ميکنند.

استاد مکارم غنيم اصول معرفت را از طريق وحی به نقاط ذيل خالصه 

 می نمائيد.

 ـ علم عقلی مبنی بر عقل و برهان .1

 ـ علم فطری که در طبيعت و فطرت انسان است .2

                                                      
صفحات  « قرآن و السنة لالمرجعية العليا فی اإلسالم ل» دکتور يوسف القرضاوی .  331

340 -341 . 
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ـ وحی الهی که دعوت می کند انسان را به دين و ايمان و مبادی و 3

 مدنيت و اخالق .

استاد مکارم اضافه ميکند که سنت نبوی شريف جزء مهم و اساس 

 Library. Islamweb.netاوالزاصول فوق است . اسالم ويب ،

دکتور الجابری باين نظر است که در فرهنگ و ثقافت اسالمی عقل 

نظام عرفانی ، نظام بيانی و نظام برهانی » ر سه گانه انسان از عناص

تشکيل ميشود و اين سه عنصر انقالب بزرگ و تحول عظيم برای « 

 عقل معاصر است .
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 قرآن کریم   گاهآزادی  رأی و بیان و حق تعبیر از دید

قرآن کريم حريت تعبير و بيان و رأی را تقديس و به آن احترام  وارج می 

ه از طرف مخالفين اسالم و حتی از جانب کسانيکه ادعای گزارد اگر چ

نبوت و الوهيت داشتند و حتی آنانکه بوجود خدايان متعدد ايمان و 

مردم را به آن دعوت ميکردندتضمين می کند . قرآن کريم آراء آنانکه می 

گفتند چند خدا وجود دارد به بحث می گيرد و در جواب اين گروه می 

معه الهة کما يقولون إذا البتغوا إلی ذی العرش سبيال قل لو کان »گويد: 

:  . بگو ( 43 – 42)اإلسراء : « * سبحانه و تعالی عما يقولون علوا کبيرا

اگر }چنانکه می گويند{ با او خدايانی } ديگر { بود ، در آن صورت حتما 

درصدد جستن راهی به سوی }خداوند{ صاحب عرش بر می آمدند او} 

است و از آنچه می گويند بسی واالتر است  . اگر خداوند  پاک { و منزه

سبحانه و تعالی آزادی بيان و تعبير را از مردم سلب می کرد و اجازه نمی 

داد تا رأی و نظر خود را اظهار نمايندو قرآن  نظر آنها را ثبت و از آن نقل 

ريم از قول نمی کرد و ما از نظر و رأی آنها با خبر نمی شديم . نقل قرآن ک

نظريات و آراء مخالفين بزرگترين تقدير و احترام از آزادی  بيان و 

تعبيراست . خداوند درقرآن کريم نخست نظريات و آراء کفار و مشرکين 

را می آورد و بعداً آنرا به نقد می گيرد و جواب ميدهد و نظريات باطل و 

 تعبيرات غير سالم را اصالح ميکند .

آراء و تعبيرات و نظريات دشمنان خود را با  خداوند سبحانه و تعالی

اينکه ارزش ثبت را نداشت ثبت ميکند و در قرآن کريم بدون تغير و 

تبديل می آورد و مسلمانان همان آيات را در نماز تالوت می کنند . 

خداوند حتی نظريات و تعبيرات بی ادبانه مخلوقات را نسبت بخود ذکر 

...« و قالت اليهود يد اهلل مغلولة  »خوانيم می کند.  در سوره المائده می 

و يهود گفتند دست خدا بسته است } خدا بخل می ورزد و فضل و عطای 
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خود را از ما باز ميدارد{ .  خداوند اين نظر و تعبير يهودان را مطابق 

غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا » اصل می آورد و در جواب شان می گويد: 

دست های شان بسته باد، و ...«  فق کيف يشاء  بل يداه مبسوطتان ين

بخاطر آنچه گفتند از رحمت خداوند دور و محروم شوند، بلکه هر دو 

دست } قدرت و رحمت { او تعالی گشاده است ، هرگونه بخواهد انفاق 

 می کند . 

لقد سمع اهلل قول الذين  قالوا إن اهلل فقير و نحن » در جا ديگر می خوانيم 

( . به تحقيق خداوند سخن  181آل عمران : ..« ) کتب ما قالوا أغنياء سن

آنانی را شنيد که } به تمسخر { گفتند : خداوند فقير است و ما 

 ثروتمندانيم ، ما گفتار شانرا خواهی نخواهی  ثبت می نمائيم  . 

فحشر فنادی ، فقال أنا » همچنان در قرآن کريم می خوانيم فرعون گفت : 

من رب  اعلی و بزرگ شما هستم و در جای ديگرمی « ربکم األعلی 

« )  و قال فرعون يأيها المال ما علمت لکم من إله غيری » خوانيم : 

( . و فرعون گفت:  ای بزرگان قوم ، من جز خويشتن برای  38القصص : 

شما خدايی نمی شناسم . قرآن گفتار و تعبير و نظريه فرعون و حاميان و 

تمام امانت و صراحت نقل می کند. همچنان قرآن کريم  طرفداران او را با

گفتار شيطان را با تمام امانت نقل ميکند و جواب او را می دهد . آزادی 

بيان و حريت تعبير در قرآن کريم تنها شامل انسان نيست بلکه قرآن از 

 حشرات  و حيوانات و پرنده ها نيز نقل قول ميکند. 

امعه تأييد و آنرا عالمۀ خير می داند. از قرآن کريم تعدد آراء را در ج

منظور اسالمی و ادبيات قرآن کريم انسان در آراء و تعبيرات متفاوت 

و لو شاء ربک لجعل الناس أمة »می باشند. در قرآن کريم می خوانيم : 

می خواست پروردگار و اگر ( .  118هود : « ) واحدة و ال يزالون مختلفين 

ردمان را يک ملت و هميشه باشند مختلف . تو البته می گردانيد م

هميشه باشند مختلف باين معنی که هميشه در نظريات و روش فکری و 

رأی  با هم متفاوت می باشند و اين تفاوت مظهری از مظاهر خلقت است 
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. از منظورقرآن کريم اختالف بين مردم در نظريات و تعبير و رأی يک امر 

ه است . اگر خدا می خواست تمام طبيعی و مثبت و به مصلحت جامع

مردم را امت واحد خلق ميکرد در اين حالت انسان سلب اختيار و حق 

تعبير و حريت رأی را نمی داشت  ليکن خداوند مردم را آزادی بيان و 

تعبير و رأی داد و تفاوتهای فکری و عقلی و آزادی رأی و بيان و تعبير 

 ی داند .را قرآن کريم  يک امر طبيعی و فطری  م

قرآن کريم اظهار رأی وتعبير و بيان و مناظره و مناقشه با حکمت و 

موعظه حسنه با مخالفين  را با کلمات و الفاظ مؤدبانه حق طبيعی هر 

انسان می داند. قرآن کريم اجازه دشنام دادن را برای مخالفين در نظر و 

لف را با کمال  آراء نمی دهد و مسلمانان را امر می کند تا رأی و بيان مخا

ادب استماع و جواب دهند .  قرآن کريم دشنام دادن و استفاده از کلمات 

و جمالت غير مناسب و بی ادبانه را جواز نمی داند . در قرآن کريم می 

و ال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا بغير علم :» خوانيم 

عهم فينبئم بما کانوا يعملون کذلک زينا لکل أمة عملهم ثم إلی ربهم مرج

( . و به } معبودان و بت های { کسانيکه غير خدا را می  108األنعام : « ) 

پرستند دشنام ندهيد تا مبادا آنان از روی دشمنی و جهالت به خداوند 

دشنام دهند، اين چنين برای هرامتی عمل شانرا زينت داده ايم ، سپس 

شان است ، پس آنها را از آنچه عمل  بازگشت همه آنان به سوی پروردگار

 می کردند آگاه ميسازيم .

قرآن کريم در آيات متعدد از حريت رأی و تعبير حمايت می کند و مردم 

را به آزادی در اظهار رأی دعوت  و اختالف نظر بشرطيکه معقول و با 

حکمت باشد آنرا تأييد می نمايد . اين مفهوم را قرآن کريم اينطور بيان 

أدعو إلی سبيل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم » د: ميکن

بالتی هی أحسن ، إن ربک هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم 

و اندرز نيکو به راه پروردگارت .با حکمت (  125النحل : « ) بالمهتدين 

دعوت کن و با آنان به }شيوه ای{ که نيکوتراست مجادله نمای . 
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تو به }حال { کسی که از راه او منحرف شده داناتر ، درحقيقت پروردگار 

 وبه } حال { راه يافتگان } نيز { داناتر است .

منافقين آزادی نشر فساد و دعوت به آنرا بدون ترس و خوف در دولت 

اسالمی داشتند و آزادی تعبير و نشر فساد را حق مسلم خود در جامعۀ 

فتنه و فساد را اصالح حال  اسالمی می دانستند و زيادتر از اين  نشر

جامعه البته از نظر خود می دانستند . قرآن کريم موقف شانرا اينطور 

و إذا قيل لهم ال تفسدوا فی االرض قالوا إنما نحن »بيان ميکند: 

(.   12 – 11البقرة : « ) مصلحون أال إنهم هم المفسدون و لکن ال يشعرون 

ين فساد مکنيدگويند ما خود و هنگاميکه به ايشان گفته شود ، در زم

يگانه مصلحانيم . آگاه باشيدکه ايشان سخت مفسدان اند ولی احساس 

نمی کنند. منافقين در غزوه أحد با تمام حريت موقف خود را برای 

مسلمانان اظهارکردند و شکست مسلمانان را انتقاد شديدکردند و 

در اوقات  دليل شکست مسلمانان را عدم قبول نظريات خود دانستند و

مشکالت و جنگها در داخل مدينه عليه رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم 

و مسلمانان تبليغات سوء کردند و هيچکس مانع نشر نظريات و آراء 

ايشان با اينکه عليه مسلمانان و شخص رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم 

افقين بود نشد. قرآن کريم در سوره های متعدد از موقف آزاد کفار و من

حکايت می کند. 
333

 

فقهای حنفی حريت رأی و تعبير را به مرتبۀ فرض ميرسانندو حنفی ها 

باين عقيده اندکه اگر مسلمان از حق تعبيرحمايت نکند در حقيقت فرض 

از فرائض دين را بجا نيآورده است . عالمه امام الجصاص نظريه و رأی 

بيان و تعبير تحقيق  امام ابو حنيفه را برای اثبات فرضيت حريت رأی و

بيشتر نموده می نويسد: ابو حنيفه بجواب سؤال ابراهيم الصائغ يکی از 

علماء و مشايخ خراسان نوشت:  امر به معروف و نهی از منکر از جمله 

                                                      
www.ahl-،  2015جوالی  6أهل القرآن  ، .  333
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فرائض دين است و عکرمه از عبداهلل بن عباس روايت کرده که آنحضرت 

ه بن عبدالمطلب و افضل الشهداء حمز» صلی اهلل عليه وسلم فرمودند: 

با « رجل قام إلی امام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنکر فقتله 

فضيلت ترين شهداء حمزه بن عبدالمطلب و مردی که در حضور حاکم 

مستبد ايستاده و او را امر به معروف و نهی از منکر کند و به امر حاکم 

ا آزادانه در ظالم کشته شود به عبارت ديگر رأی و نظر وعقيده خود ر

حضور سلطان ظالم اظهارکند . يکی از فقهای  خراسان با استفاده از 

نظريه امام ابو حنيفه ابو مسلم خراسانی را از قتل مردم و ريختن خون 

مردم بی گناه منع کرد و با تمام صراحت رأی خود را در اين مورد بيان کرد 

امر به قتل  را نکرد وو ابو مسلم حوصله آزادی بيان و تعبير صادقانه او 

او داد . 
334

 

حرکت ابراهيم بن عبداهلل برادر نفس ذکيه  در امام ابو حنيفه بصراحت از 

يالدی عليه خليفه عباسی منصور حمايت م 763هجری مطابق  145سال 

کرد. امام ابو حنيفه برای اثبات فرضيت حريت رأی و بيان و احترام آراء 

. مخالف مثالهای زيادی را می آورد
335

 

اسالم  مسلمانان را امر ميکند تا در اظهار رأی و تعبير از صدق و امانت 

کارگيرند و نبايد از آزادی رأی و حريت تعبير در نشرکذب و خيانت 

استفاده شود . مذاهب فکری اسالم باين عقيده اندکه پيشرفت و تقدم 

و از امت اسالم درگذشته به سبب آزادی رأی و نظر و تعبير صادقانه بود 

زمانيکه اين آزادی ها از مسلمانان سلب شد امت اسالم از کاروان 

  .مدنيت عقب ماند و در جملۀ کشور های جهان سوم شناخته شد
336

تاريخ 
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اسالم  آزادی  بيان و اظهار رأی و حق تعبير را بين دانشمندان  و علمای 

ه و اسالم  و بين علمای اسالم و غير اسالم  ثبت و مثال های از مناقش

و قيروان در « اسپانبا » مناظره و تعبيرات متفاوت بين علماء در اندلس 

مغرب می آورد .  در مناظره بين علمای مسلمين و غير مسلمين شرط 

اول علمای غير اسالمی اين می بود که علمای اسالم حق استفاده از 

نصوص دينی را در مناظره و اظهار رأی ندارند و علمای اسالم اين شرط 

درکتاب معروف  هــ  (  414متوفی را می پذيرند . ابن حبان التوحيدی ) 

اختالف رأی بين علما را به تفصيل ذکر «  اإلمتاع و المؤانسة »اش بنام 

در مورد توحيد يا يکجا ساختن  هــ (  595رشد ) متوفی ميکند . ابن 

وف فلسفه با دين نظريات و آراء متفاوت علمای اسالم را در کتاب معر

می « فصل المقال فيما بين الشريعة و الحکمة من االتصال » خود بنام 

هــ ( را به  271متوفی آورد و نظريات و آراء ابی سليمان السجستانی ) 

دکتور  گيرد و مثالهای زيادی از آزادی رأی و بيان می آورد. مناقشه می

رة المثقفون فی الحضا»محمد عابدالجابری درکتاب معروف خود بنام 

آزادی رأی و تعبير و مناظره بين علمای اسالم و علمای «  العربية

عيسوی و يهودی و زردشتی و ملحدين  را بحث ميکند و می نويسد که 

علمای اسالم برای ملحدين اجازه می دادند تا رأی خود را با کمال  آزادی 

 بيان کنند . دکتور الجابری اضافه ميکندکه علمای اسالم از آزادی رأی

وبيان و تعبير در جامعه اسالمی و بين مسلمانان تنها دفاع نمی کردند 

بلکه برای حفظ آزادی رأی و بيان وتعبير برای غير مسلمانان نيز مجادله 

می نمودند و فرضيت رأی و بيان و تعبير را تنها حق مسلمانان نمی 

دانستند بلکه اين حق را از جمله فرائض برای جامعۀ انسانی می 

تند. دانس
337
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بعض تصور دارند که اختالفات در رأی و تعبير بی نظمی فکری و 

اختالفات اجتماعی را در جهان اسالم  بار آورده و مصيبت های که 

امروز مسلمانان به آن موجه اند در نتيجۀ اختالف در نظر و رأی بين 

فقهاء و علماء است. اين حکم غير منطقی و دور از حقيقت است و نمونۀ 

ل عدۀ از مسلمانان به حقيقت اسالم و آزادی رأی و بيان و تعبير در از جه

فرهنگ اسالم است . صحيح است که فقهاء با هم در بسا موارد اختالف 

نظر دارند و اختالف آراء و نظر بين فقهاء نعمت بزرگ  و نمونه و مثال از 

ن حريت رأی و بيان و تعبير است که بايد جامعه ای اسالمی معاصر به آ

افتخار و از آن حمايت و پيروی کند .  
338

 

 رأی در فرهنگ و ادبیات اسالم   روش
در فرهنگ زبان مصدر فعل رأی به معنی نظرکردن استعمال شده است  

 و رؤيت به معنی نظر با چشم و عقل است . 

ی کنند .  رأی تعريف م ی مختلف و متفاوتی را به معانعلمای زبان رأ

نيز تعريف شده است  .  عالمه بن قيم  به اعتقادان  همچن و ديدن  با قلب 

در معنی  رأی می گويد: رأی حقيقت است که قلب آنرا بعد از تفکر و تأمل 

 به هدف بدست آوردن معرفت  بکار می برد .

عدۀ معانی بزرگتر را از رأی می آورندومی گويند: هر آنچه از طرف 

در شود رأی است و حريت انسان ازگفتار به زبان و اشاره و نوشتن صا

رأی يعنی حريت اظهار و حريت تعبير و حريت قول و حريت ضمير .  

339
استاد الخياط حريت رأی را اينطور تعريف ميکند : تعبير از آراء بقصد 

                                                      
، ترجمه قاضی بهاء « اختالف  ائمه و حکم تقليد شان » دکتور يوسف القرضاوی .  338
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بناء و تکوين امت و رهنمائی امت بسوی خير و نصيحت برای زمامداران 

ديم نظر عقلی رأی و رهنمائی شان بطرف خير و بيان پيشرفت علمی و تق

است  .
340

 

اکثر علمای اسالم حريت رأی و تعبير و بيان را با ضوابط شرعی يکجا 

بررسی کرده و آزادی بيان و رأی را حق قانونی هر انسان می دانند و باين 

عقيده اندکه حريت رأی از مهمترين حقوق انسان در جهان معاصر است 

به انسان عطا نموده بود.  الس 1400از  و شريعت  اسالم  اين حق را قبل

اسالم برای انسان  تضمين می کند تا هر چه می خواهد بگويد و آراء خود 

را اظهار نمايد بدون اينکه به عقائد و شعور ديگران صدمه وارد نمايد. 

حريت رأی ستون فقرات تمام آزادی های فکری است و انسان حق دارد تا 

کند. فکر انهآزاد
341

 

از افتخارات معاصرغرب     Free Speechأی و بيان آزادی تعبير و ر 

است با آنهم غرب تعبيرات که منافی مصلحت و منافع  ملی و نشر 

اختالفات مذهبی و قومی و نژادی  باشد آنرا بنام بيان و تعبيرکراهيت 

Hate Speech   دانسته منع ميکند. اسالم در باب آزادی رأی و بيان

ت و آراء که منافی اخالق جامعه و سبب تعبيرات غير اخالقی و نظريا

کراهيت بين افراد جامعه اسالمی و غيراسالمی باشداجازه نمی دهد و 

. قانون اسالمی مرتکب آنرا جزاء می دهد
342

آزادی رأی و بيان و تعبير 

ضرورت به وسايل اطالع رسانی جمعی دارد تا بوسيلۀ آن انسان 

مطالعۀ مردم  رساند. وسائل  نظريات و آراء و معتقدات خود را نشر و به

                                                      
 .   50، ص  « السياسی فی اإلسالم  النظام» الخياط .  340

حقوق اإلنسان العامة فی » منصور الرفاعی و دکتور اسماعيل عبدالفتاح کافی .  341

سان و حرياته األساسية حقوق اإلن» و دکتور هانی سليمان الطعيمات   69ص  « اإلسالم 

 . /www.alukah.net/culure/0/227117 و  181ص « 
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نشر بيان و اظهار رأی نظر به پيشرفت تکنالوژی معاصر نسبت به 

گذشته تفاوت  دارد . انقالب  تکنالوجی در ساحۀ ميديا  وسايل اطالع 

رسانی جمعی نشر وقائع و احداث و افکار جديد و معاصر را سرعت 

کرين معاصر بخشيده است . وسائل نشر اطالع رسانی جمعی از نظر مف

 اسالمی  صدمۀ زياد به تربيۀ اخالقی نسل جوان مسلمان وارد می کند. 

تجليل  2016افغانستان از روز مطبوعات و آزادی بيان  در سوم ماه می 

نمود . آقای اشرف غنی احمد زی در همين مناسبت سخنرانی داشت . 

اودرسخنرانی خود به موضوعات غيراخالقی در ميديا و مطبوعات 

اره کرد . آقای احمد زی بصراحت گفت که دولت او موضوعات اش

اخالقی را در مطبوعات کنترول نمی کند زيرا اين عمل به آزادی رأی و 

حکومت در ترتيب موازين :» بيان صدمه ميزند . آقای احمد زی گفت 

اخالقی خبرنگاران نقشی نخواهد داشت ، زيرا دخالت دولت سبب 

.آقای غنی « د برای آزادی بيان خواهد شد . سانسور و خلق مشکالت زيا

علمای دين بيشتر شکايت را از رسانه ها دارند ، » احمدزی اضافه کرد: 

« خبرنگاران در تعيين موازين اخالقی شان با آنها نيز مشورت کنند.

.آقای احمدزی بصراحت اعالن نمودکه دولت مسئوليت بداخالقی و 

رد و نمی خواهد اين آزادی را از نشر فساد اخالقی را در ميديا ندا

مطبوعات سلب کند . او از خبرنگاران و أهل مطبوعات دعوت کردکه 

بهتر است از علمای دين در موضوعات اخالقی مشوره نمايند تا بين 

جامعه مدنی و مسجد فاصله ايجاد نگردد . آقای احمد زی رول علماء را 

نشر ميشود به  دادن در موضوعات اخالقی که در مطبوعات افغانستان 

مشوره خالصه نمود و دولت را از کنترول مسائل اخالقی در ميديا و 

مطبوعات بيطرف اعالن کرد و اعالن نمود که حکومت در نشر فساد 

اخالقی مانع در مطبوعات نمی شود زيرا مانع نشر فساد اخالقی توسط 

مطبوعات سانسور مطبوعات است و حکومت او حاضر به سانسور 
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وعات نيست . مطب
343

آزادی بدون سرحد و نشر فساد اخالقی توسط 

مطبوعات در افغانستان مشکالت فکری و اجتماعی را خلق نموده 

است و همچنان آزادی بدون سرحد و غير اخالقی سبب تقويت مخالفين 

مسلح گرديده است و مخالفين مسلح نظام کابل و خصوصا حرکت 

يکنند و عدۀ از جوانان افغانستان طالبان از اين وضعيت استفاده زياد م

را در نتيجه برنامه های آزاد و غير اخالقی بخود يکجا ساخته اند . از 

جانب ديگر مطبوعات آزاد و غير مقيد به اخالق سبب شده که عدۀ 

خبرنگاران بعد از تهديد ها از افغانستان خارج شوند تا حيات خود و 

م ابراهيم است . خبرناگار بی بی خانواده ای خود را حفظ کننداز جمله خان

سی يلدا حکيم می نويسد :خانم ابراهيم هم با اين واقعيت رو به رو شده 

،حاال فهميده ام که در پی ديدار با من در کابل کشور را ترک کرده و فعال 

در ترکيه است . شايد در آينده به کشورش باز گردد ولی فعال می گويد 

امن نيست . در آخرين راپور بی بی سی در که آن جا برای رشد کودکانش 

 حدود سه صد خبرنگار از افغانستان فرار کرده اند .

بی بی سی راپور می دهدکه تلويزيون طلوع و يک به سبب آزادی های 

زياد مورد تهاجم مخالفين خصوصا طالبان قرار دارد و خانم آريانا 

يگران او را متهم سعيد چندين بار تهديد به  قتل شده است و طالبان و د

به نشر فساد و فحشاء کرده اند .  بی بی سی در نهايت نشر اين اخبار و 

 را به نشر سپرده . (2015اکتوبر  12طالبان  )راپور اطالعيه خبری 

شبکه های تلويزيونی طلوع و يک .....  شبکه هايی تبليغاتی اندکه 

غانستان است هدفشان ترويج عقايد ، فرهنگ و اطالعات کافران  در اف

. اين شبکه ها ، با حمايت کامل امريکايی ها ، دين و فرهنگ ما را 

مسخره می کنند، مشوق اعمال قبيح و فحشاء اند و ذهن جوانان را با 

                                                      
 .  4/5/2016سی  . بی بی 343
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عناصر خطرناکی چون بی دينی ، فساد ، خشونت ، قمار و کفر گويی پر 

می کنند . 
344

 

ايی است اما عدم نظر طالبان در مورد مطبوعات با اينکه نظر عقب گر

احترام اخالق اسالمی در مطبوعات داخل افغانستان نيز قابل نقد است 

و أهل مطبوعات بايد باين نتيجه رسيده باشند که در صورت خروج 

نهائی و کامل قشون امريکا از خاک افغانستان مسئوليت آينده آزادی 

الق مطبوعات و بيان را دارند و نبايد در نشرات مطبوعات موضوع اخ

اسالمی را ناديده و بی اهميت بگيرند . آقای احمد زی بايد ميدانست 

که در نظام اسالمی و حتی در نظام غربی دولت حق دارد تا موضوعات 

غير اخالقی را که در ميديا و مطبوعات به نشر ميرسدکنترول نمايد . 

نظام اسالمی رئيس دولت را مسئول اول حفظ اخالق جامعه ميداند و 

ئيس دولت در مسائل نشر موضوعات غير اخالقی دولت  را بی اگر ر

 مسئوليت بداندپس کی مسئول خواهد بود ؟

 مطبوعات و رسانه های جمعی غرب 
مطبوعات و رسانه ها در غرب نمونه و مثال برازنده از ديموکراسی و 

و وسائل نشرات روش ديموکراسی  مطبوعات .نظام سرمايه داری است 

سرمايه داری را به نشرمی رسانند . انقالب تکنالوژی  ليبرالی و فلسفۀ

و اقمار فضائی  وسائل رسانه يی و مطبوعات  چه ديدنی مثل تلويزيون 

و خواندنی مثل انترنيت ، فيسبوک ، تويتر و جرائد و مجالت و مسموع 

يا شنيدنی مثل راديو و وسائل مشابه آن  را سرعت زياد بخشيد وکرۀ 

وچک تبديل کرده است و اخبار غرب به مردم شرق قبل زمين را به  قريه ک

از  بيدارشدن از خواب ميرسد و مردم امريکا واقعات فلسطين و 

افغانستان و آسيای دور را قبل از اينکه  مردم آن از خواب بيدار شوند 

 می خوانند و می بينند و می شنوند .
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ائل امريکا در بين کشور های غرب تسلط کامل بر مطبوعات و وس

رسانه ها مثل انترنيت و ستاليت و اقمارمصنوعی دارد و در حقيقت 

امريکا سياست رسانه ها و مطبوعات غرب را می سازد . مطبوعات 

امريکا سياست جهانی و اقتصاد سرمايه داری را کنترول و رهنمائی 

ميکند و حاضر نيست نظريات و آراء مسلمانان را که به منافع سياست و 

يکا موافق نباشد نشرکند. محقق سوری استاد در يکی از اقتصادی امر

پوهنتونهای امريکا در مورد مطبوعات و وسائل نشرات و رسانه های  

جمعی در امريکا می نويسد: در جريان جنگ خليج آراء و نظريات عرب 

ها  را ميديای امريکا به نشر نمی رسانيد و آنچه در مطبوعات غرب به  

افی ديموکراسی و آزادی بيان بود . نشر می رسيد کامالمن
345

حقيقت 

مسلمانان در مطبوعات غرب غير ازآن است که مسلمانان هستند. مرد 

مسلمان در مطبوعات غرب ظالم و قاتل و تروريست و مخالف آزادی 

زنان  و ديکتاتور و شهوات ران و شرير و مخالف ديموکراسی و آزادی 

رسانيده دليل واضح برای اثبات های فردی . راپور که بی بی سی به نشر 

شکل عرب در پردۀ تلويزيون » اين قول است  .بی بی سی  تحت عنوان 

، ثروتمند ، رقاصه و تفجيرکننده ای بمب . بی بی سی افالم « غرب 

امريکائی را بررسی نموده می نويسدکه افالم امريکا عربها را بصورت 

ار ميدهند به نمايش می مليونر ها و رقاصه ها و کسانيکه بمب را انفج

گذارد و اين وضعيت انتقادات بسيار زياد را متوجه شرکت های 

فلمبرداری امريکا ساخته است  . جاک شاهين  در کتاب خود بنام 

طبع رسيد صورت  م به1984که در سال « العرب علی شاشة التليفزيون»

و شکل عرب را در سينما و پردۀ تلويزيون غرب به صورت اشرار می 

 انفجاری نشان ميدهند .آورد و هميشه نقش عرب را مليونر ، رقاصه  و 

ما و تلويزيون های غرب  مثال راپور آمده که در قرن بيست و يکم سين در

م ريم و جوهرة النيل و اکاذيب و فلمغامرات إنديانا جونز و الح در فلم
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 فت زن باز و رابطۀ جنسی وعرب ها را بص 2کمودی بنان ابو العروس 

حمق نشان ميدهند . ام و تروريز
346

 

بسمه النسور نويسنده اردنی فلم های امريکائی را نقد ميکند و دکتوره 

می نويسد : فلم های امريکائی امروز فاقد موضوعات هنری و اخالقی 

است و ضعف اخالق در افالم امريکائی بدرجۀ رسيده است که عار و 

ت و آدميت را از انسان و ننگ در جبين انسانيت ميباشد و صفت انساني

آدم نسخ و پاک می کند . 
347

 

وسائل اطالع رسانی جمعی و مطبوعات درغرب جهت نشرکراهيت    

ضد اسالم و مسلمانان  و حمايت از سياست های غرب و اسرائيل از 

 سياست و روش  ذيل پيروی ميکنند: 

انتخاب وقت و زمان  مناسب  برای تبليغات عليه مسلمانان مثال  .1

ر حرکت مقاومت فلسطين عملی  را ضد اسرائيل انجام دهد در اگ

وقت مناسب و در مقدمۀ اخبار به نشر می رسد تا توجه  بيشتر مردم 

 وعمل کرد مقاومت به ترور نسبت داده ميشود .  به آن  جلب شود

روش تکرار ، مثال اگر يکی از عساکر غرب و يا يکی از باشندگان  .2

ران غرب در عراق و افغانستان و اسرائيل و يا يکی از همکا

فلسطين به قتل ميرسد در نشرات اخبار چندين بار تکرار ميشود 

در حاليکه قتل مردم بی گناه توسط اسرائيل و قوای ناتو و حکومت 

های تحت حمايت يا پخش نمی شود و يا ضمن اخبار غير مهم و 

نشر  عادی و در يک وقت غير مناسب که مردم به آن توجه ندارند به

 سپرده می شود.  

قبل از روشن شدن  يک واقعۀ تخريبی نسبت دادن آن به مسلمانان  .3

و عرب و يا منطقه شرق اوسط . مثال اگر يک عمل تخريبی در يکی 

از شهر های امريکا و اروپا رخ دهد ،  مطبوعات اخبار ومصاحبه ها 

                                                      
 صحفۀ هنر  . 2016فبروری  26سايت بی بی سی عربی .  346

 .  2016،  16. بی بی سی ، اپريل  347



کر معاصر اسالمی روش
 
 349                                                                               ف

ه را از زبان مردم بنشر می سپارند و عموما گفته ميشود يک موترک

در بين آن جوانان از شرق اوسط بودند از منطقه در وقت حادثه عبور 

ميکرد و يا چند جوان که ريش های اسالمی داشتند يکروز قبل در 

آنجا ديده شده بودند و بعداً معلوم ميشودکه واقعه يک عمل 

تخريبی نبود و يا توسط شخص از اروپا و يا امريکا صورت گرفته 

ات علت واقعه را مريضی روانی شخص بود در اين حالت مطبوع

تشخيص می کندو خبر قبلی که پخش شده بود و صدمۀ بزرگ برای 

جامعه اسالمی وارد ساخته بود اصالح نمی شود و خبر نگاران و 

مؤسسات نشراتی از پخش اخبارکاذب که قبال نشر شده بود 

معذرت نمی خواهند و در بسياری اوقات خبر نفی واقعه را از طرف 

لمانان  مردم زياد متوجه نميشوند زيرا دراوقات غير مناسب و مس

 مهم به نشر می رسد . 

مصاحبه با اشخاص مهم مثل وزيرخارجه و رئيس امنيت ملی و يا  .4

سفير و سخنگوی ملل متحد در موضوعی که برای منافع غرب با 

اهميت است  صورت می گيرد تا مردم أهميت موضوع را درک کنند 

بيشترداشته باشند.  و اما اگر موضوع به مصلحت  و به آن توجه

سياست امريکا و غرب نباشد اشخاص غير مهم و ضعيف و ناتوان 

برای مصاحبه انتخاب می شوند . در قضيه ای افغانستان قبل از 

حملۀ ناتو به حريم افغانستان و بعد از آن عموما مصاحبه با داکتر 

( صورت می گرفت و  CNNاشرف غنی احمدزی توسط سی ان ان )  

هدف از دعوت احمدزی ضعف شخصيت وعدم معرفت جامعۀ 

امريکا و افغان از او بود و ضمنا يک نوع تبليغات مقدماتی برای 

 جا دادن او به کرسی حکم در افغانستان بود .

خلق اصطالحات و اسماء جديد و استفاده از آن برای هدف بزرگ ،  .5

آزادی مردم افغانستان از  مثال برای حمله به افغانستان  شعار

اشغال القاعده و طالبان و در عراق  شعار دفاع از مظلومين و 

تخريب بمب آتوم و سرنگون ساختن نظام ديکتاتوری وآوردن 
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ديموکراسی ، در مصر شعار حمايت اسرائيل و مبارزه با فکر 

فاشيست اسالمی .  اصطالحات جديد هر لحظه در مهمترين وسائل 

 ی شود تا ذهنيت عامه را آماده تهاجم نظامی سازد . اخباری پخش م

تحقيقات که در اروپا و امريکا در مورد سلبيات وسايل رسانه های 

جمعی خصوصا تلويزيون صورت گرفته باثبات می رساندکه وسايل 

جمعی روابط اجتماعی و روابط خانوادگی را برهم زده است و برای 

واليات متحده امريکا بنام چهار  چشم مضر می باشد .  در تحقيق که در

دليل برای الغاء تلويزيون به طبع رسيده تعدادی از شهروندان امريکا به 

نشرات تلويزيون در امريکا مخالفت کرده اند. صدراعظم اسبق المان 

آقای هلموت شميث دعوت به توقف نشرات تلويزيون در هفته چند روز 

 .المان دانستدر  نمود و تلويزيون را سبب مشکالت اجتماعی

در نتيجۀ بحث و بررسی درمورد مطبوعات و وسايل اطالع رسانی 

جمعی ميتوان گفت که در غرب آزادی مطبوعات بصورت مطلق موجود 

است ليکن مطبوعات آزاد نيست  در حاليکه در جهان اسالمی نه 

مطبوعات آزاد و نه هم آزادی مطبوعات وجود دارد . مطبوعات در جهان 

ظيفه آن تعريف و بلند داشتن مقام فرعون ها و مستبدين  و اسالم و

زعمای جبار و مستبد و دست نشانده ای غرب است . هر حزب سياسی و 

هر شخص که  به زعامت سياسی برسد مطبوعات و رسانه ها او را وصف 

می کنند و مخالفين او را افراطی  و تروريست می دانند . ميديای غرب 

اق و نشر فتنه  بين مسلمانان وجه مشترک دارند و و شرق اسالمی در نف

مشترکا اين وظيفه را انجام ميدهند.   
348
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مطبوعات و وسایل اطالع رسانی جمعی  در روش فکر معاصر 
 اسالمی  

مطبوعات و وسايل اطالع رسانی جمعی درفرهنگ ادبيات و زبان 

ی به اين معنی آمده .  إعالم در دائرة المعارف  اسالم« إعالم » عربی بنام 

.  تعريف شده : إعالم  مصدر علم   و علم صفت از صفات خداوند است 

علم ضد و نقيض جهل است  . اعالم  يعنی معرفت  به حقيقت يک  اعالم و

امر وموضوع  چه از طريق غائب و يا از طريق حاضر باشد.  
349

 

علماء معاصرهر يک از نظر ديدگاه فرهنگ و ثقافت خود وسايل اطالع 

رسانی جمعی يا ميديا را تعريف می نمايند و با تفاوت های فکری همه 

در يک مورد با هم متفق اندکه اعالم عمليه يا وسيلۀ اتصال و رابطه بين 

. با استفاده د و کسيکه آنرا دريافت ميکند استکسيکه آنرا می فرست

در موضوع ميديا را  از تعريف فوق ميتوان اصطالح اتصال و رابطه 

برد .اتصال عمليه انتقال معلومات و نظريات و آراء و افکار  و بکار

به معنی دقيق  . د به هدف تأثير گذاشتن باالی فکر گيرنده آن است عقائ

اعالم و سيله است که جهت  قناعت دادن مردم و تأثير گذاشتن باالی 

افکار عامه از آن استفاده می شود.  
350

 

ح مطبوعات  و ميديا درفرهنگ و ثقافت معاصر اسالمی اصطال

اصطالح کامال جديداست . در قرن گذشته درساحۀ فکر و ادبيات 

، مطبوعات اسالمی ، ادبيات اسالمی اسالمی اصطالحات جديد مثل

هنر های اسالمی ، درامه  اسالمی ، علم روان شناسی اسالمی و اقتصاد 

اسالمی روی کار آمد و دانشمندان معاصر در نوشته های خود از 

طالحات جديد استفاده کردند . هدف از اصطالحات جديد در ساحۀ اص

مطبوعات و آزادی های بيان و حريت تعبير مبارزه متفکرين معاصر 
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مسلمان با فکر غرب بود و دانشمندان فکر اسالمی خواستند تا با 

استفاده ازاصطالحات جديداستقالل فکری مسلمانان راحفظ 

 ين  اصطالحات غرب  نمايند .واصطالحات معاصر اسالمی را جانش

از اواسط قرن نزدهم مطبوعات اسالمی در ساحۀ نوشتار به بعض 

موفقيت ها رسيد و در نقاط مختلف کشور های اسالمی جرائد و 

مجالت و کتب به طبع  رسيد و همچنان اساس اوليه مطبوعات اسالمی 

با خصوصيت های خاص و با استقالل فکری  و ضد استعماری گذاشته 

که شدکه ميتوان از جريدۀ العروة الوثقی ، المنار ، الشهاب و البصائر  

فکر اسالمی را نشر می کردندنام گرفت  . نشر جرائد در افغانستان 

معاصر نيز قدامت تاريخی دارد و با اينکه افغانستان يک کشور فقير 

نشرات  گ غرب بود بآنهم مطبوعات خصوصاو دور از تأثيرات فرهن

د زياد پيشرفت کرده بود .کتبی تا ح
351

 

استاد عزی عبدالرحمن در مفهوم و اصطالح  مطبوعات اسالمی می 

نويسد: مطبوعات اسالمی در نشر قضيه های دينی و جنبش های 

سياسی نقش مهم را دارد ومرجعيت اسالمی اساس اوليه وسايل اطالع 

فکر و فرهنگ معاصر است  . رسانی جمعی در 
352

 

د مصطفی الدميری در تحقيقات خود از مطبوعات به همين ترتيب استا

فکر  ۀيجنويسد: مطبوعات معاصر اسالمی نتدر جهان اسالم می 

معاصر اسالمی است . 
353
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می نويسد: مطبوعات  استاد محمد در مورد مطبوعات اسالمی

اسالمی قضايا و مسايل مربوط به  زندگی جامعه را از منظور اسالمی 

 و سنت صحيح رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم استناد از قرآن کريمو با 

بحث می کند و نويسندگان معاصراسالمی با فهم و درايت بيشتر از 

حقايق اسالم به قضايا نظر می اندازند
354

هدف از  استاد سامی الکومی

تقديم معلومات صحيح برای خوانندگان از حقائق را مطبوعات اسالمی 

رسول اهلل می داند و می نويسد  از کتاب اهلل و سنتدين اسالم مستند 

نويسنده ،  مطبوعات اسالمی دارای سه بخش يا عنصر مهم است :

 وسايل نشرات  و موضوع .  

قواعد و اصول اوليه وسايل اطالع رسانی جمعی در فکر اسالمی 

 عبارت است  از:

 پابندی به اخالق حميده و آداب اسالمی . .1

ار می کنند دارای ژورناليست و آنانکه در ساحۀ مطبوعات ک .2

درجات عالی علمی و ثقافت اسالمی و عصری بوده  و در نقل 

 معلومات امانتدار و صادق باشند .

در نقل معلومات از دقت و صداقت کارگرفته شود و خبرنگار  .3

بايد به منابع اصلی بطريق مشروع و قانونی دسترسی داشته  

شروع باشد و نبايد معلومات از طريق غير قانونی و غير م

ومنابع غير موثق اقتباس و به نشرسپرده شود و أهل مطبوعات 

تابع ظن وهوی نفس  و مشغول تجسس در مسايل شخصی مردم 

 نباشند . 

عدم نشر معلومات که به ضرر و مصلحت جامعه و مسائل که  .4

 مربوط به زندگی خصوصی مردم باشد  .
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مان احساس به مسئوليت در آنچه تبليغ  و به نشر ميرسد و اي .5

داشتن باينکه انسان از شنيدن و ديدن و آنچه در قلب اش خطور 

 می کند نزد خداوند مسئول است  . 

نسبت به  آينده باشند و آنچه فهم و درايت أهل مطبوعات دارای  .6

را به نشر می رسانند در آن خير جامعه در نظر باشد و از آنچه به 

 ضرر جامعه باشد از آن اجتناب شود .

 ن عقل  و فکر انسان  به زبان و ادبيات عصر  .مخاطب ساخت .7

از وسايل اطالع رسانی جمعی برای امور مشروع  استفاده شود  .8

زيرا اسالم هر  وسيلۀ که برای هدف نا مشروع از آن استفاده 

شود نمی پذيرد.
355

» و همچنان : ايمان محمد سالمة برکة  

 ( . 10ص  « الجريمة اإلعالمية فی الفقه اإلسالمی 

الم آزادی رأی و تعبير را حق هر فرد می داند و از آن حمايت ميکند اس

اما تعرض و تهاجم  باالی اشخاص را  منع و مرتکب آنرا جزاء می دهد.   

 از نظر اسالم تهاجم و تعرض باالی اشخاص عبارت است از :

تجسس با استفاده از وسائل جديد به هدف ثبت گفتار اشخاص  .1

جريمه است  و مسائل شخصی وخصوصی  بدون علم و معرفت  شان

اشخاص در شريعت اسالم از هرنوع تعرض مصئون می باشد . قرآن 

تجسس را اعتداء به حرمت و زندگی  12کريم در سورۀ الحجرات آيۀ 

خصوصی و کشف عورت انسان می داند و آنرا شديداً منع ميکند.   

356 

جواز  استفاده از مستندات و وثائق خصوصی اشخاص بدون اجازه .2

ندارد به همين ترتيب بازکردن نامه های شخص توسط دستگاه های 

جاسوسی و يا مؤسسات مطبوعات و نشرات جرم بزرگ شمرده 

                                                      
355.347 

 www.qaradawi.net/sit/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=3778    
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ميشود . مؤسسات نشرات حق نشر و تبصره را در مورد وثائق 

 شخص بدون  اجازۀ صاحب  آن ندارند .

گرفتن عکس و انتقال آن به ديگران و نشر آن در وسائل اطالع  .3

رسانی جمعی بدون اجازه ممنوع ميباشد  
357

نشر شائعۀ از طريق 

وسايل اطالع رسانی جمعی مثل راديو و تلويزيون و سايت های 

. شائعه وعات بصورت عموم جرم شمرده ميشودالکترونی  و مطب

خبری را می گويندکه منبع و مصدر آن مجهول و نا معلوم باشد. 

شر و پخش ميشود و شائعات در عصر حاضر در جامعه بسرعت ن

در  هدف از نشر شائعاتشائعات خطر بزرگ را برای جامعه دارد و 

است  .  و قتل شخصيت معنوی انسان جامعهنظام تخريب  اصل

358
اسالم شائعات را  از جملۀ جرائم خطر ناک می داند. شائعۀ مردم را 

با يکديگر  بی اعتماد و مشکوک می سازد و اسباب اختالفات و 

 ين افراد جامعه بوجود می آورد . جدائی را ب

قوانين معاصر شائعه به دو دليل منع ميکند . اول اينکه شائه تأثير منفی 

باالی رأی عمومی مردم دارد. دوم اينکه تجاوز از حدود مقرره نشر و 

تبليغات و بيان و اظهار رأی  است  . بسياری اوقات واقع می شود که 

ت و تلف سرمايه ملی می شوند و در مردم به خيابانها ريخته سبب اذي

نهايت به اثبات می رسدکه همه در نتيجۀ شائعات بود. امروزکشور های 

غرب و نظامهای استبدادی شرق برای اهداف استعماری خود با 

استفاده از ميديا در نشر شائعات سعی دارند و زعمای ملی و اسالمی 

فی و به قتل می کشور های اسالمی را بنام  افراطی و تروريست معر

رسانند. کشور های استعماری و نظامهای استبدادی ازاسلحه شائعه 
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برای بقاء و مبارزه با دشمنان استفاده می نمايند.  ازنظر اسالم شائعه و 

نشر آن مخالف قانون است .  
359

 

شائعه عمل تعبيری است به اين معنی که بواسطۀ  کلمات و گفتار و 

ر منفی و خطرناک را باالی شعور و نفس  و کتابت تعبير می شود و تأثي

روش انسان بجا می گذارد . شائعه در جامعه  به صورت و اشکال و طريقه 

های مختلف به نشر ميرسد . از طريق زبان يعنی شفوی  ، نوشتن در 

جرائد ، شبنامه ، کتاب ، انترنت ، عکس ، فکس و غيره . و يا به روش 

 از طريق رسم و کاريکاتور  .  فزيکی توسط حرکات جسم  همچنان

جرائم اظهار رأی و نظر و تعبير بنام جرائم اطالعات و مطبوعات ياد 

ميشود . قوانين اسالم افعال وگفتار و نوشتن غير مشروع را مخالف 

قانون اسالمی می داند و آنرا شديداً منع می کند . علمای قانون جرائم 

و می گويند: جرائم جنائی اعتداء نشرات را مانند جرائم  جنائی می دانند 

باالی جسم انسان  و جرائم نشرات اعتداء باالی شرف و امور معنوی 

اشخاص است و انسان در دائره اسالم حرمت و عزت خاص را دارد و کس 

اجازه ای اعتداء باالی حرمت انسان  و اسم و شرف او را ندارد و شرف و 

ن است . محفوظ و مصئوعزت انسان در قانون اسالم 
360

 

و تعبيرکه به مصلحت جامعه و امنيت دولت  و  رأیی اسالم قوانين جزاء

حمايت حقوق معنوی اشخاص نباشدبرای آن عقوبت  تعزيری تعيين 

ميکند . عقوبت تعزيری  عقوبت غير معين است و قاضی نظر به أهميت 

قضيه در مورد آن حکم می کندکه از جزاء مالی و حبس تا اعدام ميرسد . 

قوانين مدنی عقوبت تجسس و شنيدن مکالمات تيلفونی اشخاص را 

                                                      
دار الفکر العربی  ، « شرح القواعد العامة لقانون العقوبات » هدی عبدالرءوف م.  359

 .  121 – 115 – 112، صفحات   1997

 
کلية التربية ، الرياض  « أساليب مواجهة الشائعات»دکتور عبدالفتاح ولدباباه  .  360

م ،  2012هــ  /  1434

repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/59643   . 



کر معاصر اسالمی روش
 
 357                                                                               ف

بدون اجازه و ثبت آن و عکس شخص را بدون اجازه به ديگران جهت 

استفادۀ غيرقانونی ارسال نمايديک سال زندان و جريمه ای نقدی 

361
جريمه ای که خطر آن بيشتر باشدعقوبت آن به پنج سال زندان تعيين 

ه سرقت معلومات بدون اجازه و همچنان سرقت شده است  . اگر جريمه ب

معلومات شخص مثل سرقت تحقيقات اشخاص و سرقت معلومات ثبت 

شده در کتابخانه ها بدون اجازه و بدون ذکر منبع آن صورت گيرد در 

جمله جرائم سرقت به حساب می آيد . جرائم مربوط به نشر و مطبوعات و 

عنوی جرائم م نوی  ياد می شود . اطالعات در قانون اسالم بنام جرائم مع

شعور و احساس و کرامت و شرف انسان را آن نوع جرم را می گويند که 

متضرر سازد . 
362

 

اکثر قوانين کشور های شرقی و اسالمی به هدف حمايت استبداد و 

مادۀ در مبارزه با فکر آزاد و خاموش ساختن صدای  مردم ميباشد .  

ه: هر شخص در اوقات جنگ اخبار و فقرۀ الف قانون مصر آمد هشتاد

بيانات و شائعه دروغ و مغرضانه را نشر کند و نشر آن به ضرر مسائل 

نظامی  و ضعيف شدن معنويات مردم باشد محکوم به حبس مدت کمتر 

آن شش ماه و زيادتر از پنج سال و جريمۀ مالی کمتر از صد پوند و زيادتر 

قانون وسائل  102در مادۀ از پنجصد پوند نباشد محکوم می گردد . 

اطالع رسانی جمعی آمده: شخصيکه شائعات کاذب را به نشر بسپارد 

 24و يا آنرا تحريرکند و به طبع رساند و دارالنشرکه آنرا به نشر رساند از 

محکوم می شود.  سال زندان 3ساعت تا 
363
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انترنيت وسيلۀ جديدبرای نشر آراء  و بيان و تعبير است . محققين 

يت را اتصاالت سريع  می دانند و در تعريف انترنيت می گويند: انترن

شبکۀ انترنت ارتباط بين شبکه ها است . 
364

 

مشکل انترنيت دراين استکه دانشمندان فکر معاصر اسالمی و نهضت 

های اسالمی قدرت کنترول آنرا ندارند . انترنيت انتقال جرائم را بيشتر 

فکر و نشر و اظهار رأی و  ساخته است خصوصا جرائم که مربوط به

عقيده و تعبير و اخالق و حياء باشد  . 
365

در بين کشور های اسالمی 

اگرافغانستان بطور مثال و نمونه اننخاب شود ، ديده می شود که 

وسائل اتصاالت الکترونی در بدل نفع ضرر آن برای جامعه بيشتر 

نترول انترنيت ميباشد و تا هنوز نظام کابل موفق نشده تا قوانين برای ک

و ديگر وسائل دستجمعی الکترونی وضع کند . در راپوری که شبکۀ بی 

بی سی از وسائل الکترونی جمعی در افغانستان به نشر رسانيده  منبع 

خوب برای محققين جوان کشور می باشد و از مطالعۀ آن تأثيرات منفی 

 انترنيت باالی فکر و اخالق  جامعۀ افغانی  مالحظه می شود .

از تصاوير » در راپور بی بی سی که خانم زينب محمدی  تحت عنوان 

تهيه «  برهنه تا حساب های جعلی  ، درد سر های زنان افغان در فيسبوک 

 کرده  می خوانيم  : 

گفته می شود که در حال حاضر شمار کاربران شبکه های اجتماعی در 

از اين تعداد  افغانستان به يک مليون و سيصد هزار نفر رسيده است ،

يک مليون نفر از فيسبوک ، دو صد هزار نفر از توييتر و يکصد هزار نفر 

ديگر از ساير شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. اما افزايش شمار 

کار بران شبکه های اجتماعی در افغانستان به دور از جنجال نبوده و 
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وصا زنان بسياری از کار بران اين شبکه ها ، بخصوص فيسبوک ومخص

، از مزاحمت هايی که در شبکه های اجتماعی برای آنها ايجاد شده ، 

 شاکی هستند .

وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان گفته است که کار بر روی افزودن 

يک فصل به قانون رسانه های اين کشور برای قانونمند ساختن استفاده 

 از شبکه های اجتماعی آغاز شده است .

صطفوی ، معاون مطبوعاتی اين وزارت گفته است که اين خانم مژگان م

مشکالت و موارد منفی استفاده از شبکه های » کار را برای کاهش 

اجتماعی چون تهمت ، تهديد ، استفاده از حساب های جعلی و 

 آغاز کرده اند .« بخصوص توهين به زنان 

م سميرا از جمله کسانيکه از شبکه های اجتماعی استفاده ميکنند ، خان

سادات ، خبرنگار آزاد می نويسد: مردان تصاوير برهنه خود را برايم می 

فرستند. او اضافه ميکندبايد نهاد و مرجعی برای رسيدگی به اين 

مشکالت باشد ، گاهی اين مشکالت اعتماد به نفس زنان را از بين می 

 .کندفعاليت های اجتماعی تشويق می برد و حل آنها ، زنان را بيشتر به 

خانم منيره يوسف زاده ، فعال حقوق زنان می گويد : آزار و اذيت زنان  

حاال از دنيا حقيقی وارد دنيای مجازی شده است . حاال آزار و اذيت  از 

 دروازه مکاتب وتلفن به فيسبوک رسيده است .

خانم مريم دانش ، دانشجو می گويد : با فرستادن پيام های عاشقانه می 

 م شان شوم  .خواهند هم کال

خانم فاطمه عارفی ، دانشجو می گويد : مزاحمان هميشه پيام های 

مزخرفی می فرستند و نظرات توهين آميز و زشت زير پست های ما می 

نويسند . حتی اگر حساب شان را بالک کنيد ، باز حساب جعلی ديگری 

ک می سازند و شروع به مزاحمت دوباره می کنند و باز  مجبور هستی بال

 شان کنی .
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خانم آناهيتا فردوس می گويد: معموال در کشور های ديگر اگر 

شخصيت مشهوری باشی در شبکه های اجتماعی در امان نيستی . اما 

وقتی افغان باشی وزن باشی و يک زندگی عادی هم داشته باشی از 

مزاحمت های فيسبوکی در امان نيستی . از پيام های غير اخالقی و 

 رفته تا حساب های جعلی با نام های مستعار  .تهديد آميز گ

خانم شريفه مهراد ، دانشجو می گويد : به نامم و با استفاه از عکس هايم 

بار ها حساب های جعلی ساختند. اما مزاحمت ها به اينجا ختم نمی شود 

چت های يک طرفه ، تقاضای های غير اخالقی و حتی تهديد را هم 

شامل می شود 
366

  Kabul TAXIاننده ی کابل تاکسی هستم ، من ر» سايت 

مشکالت بزرگ را برای ادارۀ امنيت ملی افغانستان بار آورده است . « 

اين سايت که از طرف اشخاص يا شخص مجهول اداره ميشود از روش 

حکومت و رجال دولت و رهبران جهادی انتقاد ميکند . ادارۀ عمومی 

برنگاران به اتهام گردانندگی  امنيت ملی روند تحقيق را از شماری از خ

اين صفحه باز کرده است و تا حال  اداره ای امنيت ملی با عدۀ از 

 خبرنگاران تحقيق کرده است .

به »برخی از کار بران از نيروی های امنيت ملی انتقاد کرده و نوشته اند : 

جای گرفتاری راننده کابل تاکسی ، راننده الری هايی را گرفتار کنيد که 

 « . ب گذاری می کنندبم

 

. ترونی بزرگترين استفاده را دارندملحدين و مرتدين  از شبکه های الک

ملحدين و مرتدين درکشور های عربی با استفاده از فيسبوک ، تويتر و 

يوتيوب نظريات الحادی را پخش می کنند . شعبۀ مطبوعاتی بی بی سی 

ی در جهان عرب تحقيقات مفصل و جامع را در مورد شبکه های اجتماع

                                                      
 . 2015اگست  23صفحۀ افغانستان ،  بی بی سی ، فارسی ، . 366
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انجام داده است و صفحۀ ملحدين بعض از کشور های عربی را باز و اين 

 راپور را می آورد . 

اين صفحه ده هزار عضو دارد ، صفحۀ « ملحدين تونس » صفحۀ 

ملحدين سودان ، سی هزار عضويت دارد و شبکه محلدين سوريه چهل 

جهان عرب دارد  هزار عضو دارد. تويتر بيننده و مشترکين زيادتر در

هشتاد هزار عضو دارد . هدف از وسائل « أراب أئيست »بطورمثال 

هدم خرافات دين با استفاده » الکترونی هدم دين است و دين را زير نام 

اين عمل اجراء می شود . در يوتيوب ملحدين عرب « از وسيلۀ عقل 

 شبکه های متعدد را دارند و برای جلب توجه اشتراک کنندگان خود

«  خرافات الدين»فيديو ها وکلپ های ضد دين اسالم  را زير عنوان های 

العقل الحر » مستقيم بنام  گذارند. همچنان برنامۀ تلويزيونميبه نمايش 

عقل آزاد از طريق انترنيت پخش می شود . « 
367

انترنيت و وسايل 

تکنالوژی معاصر اگر از آن استفاده سليم و مفيد صورت گيرد برای 

فکر و فرهنگ و ثقافت جامعه بسيار مفيد ميباشد . در پهلوی  ارتقاء

استفاده های غير اخالقی  از انترنيت و وسايل جمعی الکترونی جوانان 

معاصر استفاده های بسيار مفيد می کنند . دکتور علی العمری 

درتحقيق خود از انتقال معلومات بواسطه وسايل الکترونی می گويد 

معلومات تنها در عربستان  مليون 90ر ساعت  و چهاکه در مدت بيست 

سعودی پخش می شود . او اضافه ميکند که انترنيت روش فکری 

جوانان مصر ، سعودی و يمن را کامال تغيير داده و اکثر تغييرات فکری 

مفيد و مثبت ميباشد . وسايل جمعی الکترونی فرهنگ و ثقافت ميراثی 

انقالبات بهار عرب را با اينکه در را تجديد نمود . دکتور العمری قيام 

مصر به ناکامی مواجه شد از نتائج اتصاالت الکترونی در جامعۀ عرب 

می داند و اميدوار است که انقالبات عسکری و نظامهای فاشيستی با 
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اينکه از طرف اسرائيل و امريکا حمايت می شوند بالآخر سقوط می کند 

می رسد .  و فکر معاصر اسالمی در نهايت به پيروزی
368

 

 علت مراقبت و تحقيق نظامهای استبدادی درکشورهای اسالمی ازکار

بران وسائل الکترونی جلوگيری از انتقادات عليه نظام است نه کنترول 

و حفظ مسائل اخالقی و اجتماعی . خانم شهزاداکبر ، رئيس نهاد جامعه 

، باز در افغانستان می گويد : معموال در کشور های در حال جنگ 

هنگامی که مشکالت امنيتی اوج می گيرد و حکومت توان حل اين 

 مشکالت را ندارد ، تالش می کند رسانه ها را زير فشار قرار دهند  . 

افغانستان قانون که در مورد کار برد شبکه های اجتماعی صراحت 

داشته باشد ، ندارد اما مسئوالن وزارت اطالعات و فرهنگ اين کشور 

ال کار روی چنين قانون هستند . گفته اند در ح
369

 

 خصوصیت های جرائم انترنیت  
جرائم انترنيت جريمه عادی و به روش قديم نيست بلکه جريمۀ است  .1

که توسط متخصصين و آنانکه قدرت   استفاده از عقل الکترونی 

 را دارند ميباشد .

جرائم انترنيت تا حال در ساحۀ جهانی حل نشده و بعض دول قوانين  .2

 را برای منع نشر جرائم انترنيت روی دست دارند .جديد

است به عبارت   Soft Crimesاکثر جرائم انترنيت جرائم آسان  و آرام   .3

 ديگر جرائمی است که با خشونت همراه نمی باشد .

جريمۀ است که نميتوان مرتکب آنرا يافت و شناخت زيرا در بسياری  .4

يشود و قربانيان اين موارد از اسماء و عناوين مستعار استفاده م
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نوع جرائم به جهات رسمی به دليل حفظ آبرو و عزت خود اطالع نمی 

 دهند .

جرائم انترنيت  جهان سوم قربانیاکثراً کشور های عقب مانده يا  .5

.اند
370 

مراقبت جرائم انترنيت ضرورت بين المللی است و همکاری جهانی را 

جرائم انترنت  نيست . می خواهد و يک دولت به تنهائی قادر به کنترول 

جامعه اروپا يک تعداد قوانين را جهت جلوگيری از جرائم  1989در سال 

انترنيت وضع کرد اما تجربه به اثبات رسانيدکه تدوين و وضع قوانين 

 به تنهائی قادر به کنترول جرائم نيست  .

 

قانون » ، حکومت انقالب مصر قانون جديد را زير نام  2015/ 8/ 15در 

به نشر سپرد . در قانون جديد برای کسانيکه سايت «  زه با تروريزم مبار

الکترونی برای نشر و پخش افکار ترور باز ميکنند به هفت سال زندان 

محکوم می شوند .  خبرنگاران  و وسائل نشرات اگر اخبار مربوط به ترور 

را خالف اعالميه رسمی دولت به نشر بسپارند به دوصد هزار تا پنجصد 

زار پوند مصری جريمه می شوند و اين جزاء شامل کسانی نيز می شود ه

که اخبار را خالف اعالميه وزارت دفاع به نشر می سپارند . آنانکه اخبار 

را غير از منابع رسمی دولت در مورد مخالفين دولت و حرکت های 

سال حبس  25تروريستی به نشر می سپارند محکوم به اعدام و يا 

عکس از داخل محکمه بدون اجازۀ محکمه قطعا ممنوع ميشوند. نشر 

است و مرتکب آن  زندانی می شود . 
371

اتحاديه خبرنگاران و انجمن های 

حقوقی قانون جديد را انتقاد شديدکردند و آنرا مخالف آزادی بيان و 
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تعبير دانستند خصوصا که قانون جديد بين نقد و انتقاد از دولت و عمل 

گذارد  و هر نوع نقد و نشر اخبار را بدون اجازۀ تروريستی تفاوت نمی 

 رسمی از حکومت عمل تروريستی می داند .

372
تدوين قوانين  و تسلط دولت باالی وسايل اطالع رسانی جمعی نمی 

تواند حل مشکالت جوانان معاصر در کشور های اسالمی باشد . برای 

شکالت حل مشکالت اخالقی جوانان بايد قبل از وضع قوانين ريشۀ م

بررسی وبحث  و طريق حل آن جستجوشود. مشکالت جوانان در جهان 

اسالم و افغانستان تقريبا يکی است . حرمان از ازدواج بسبب فقر و رسم 

و روجهای غير اسالمی و آزادی های غير اخالقی مثل موسيقی و رقص 

                                                      
، ص   1437العدد الحادی و الثالثين ، رجب « العدل » دکتور ناول عبدالهادی .  372

الحماية القانونية من جرائم » يان الرشيد و غازی عبدالرحمن ه  144تا  126

، 2004لجامعة اإلسالمية ، لبنان ، کلية الحقوق ، ا« المعلوماتية ) الحاسب و إلنترنت 

www.khayma.com/education-،و همچنان مراجعه شود    92ص 

tudy33.htmtechnology/s  .-htt://www..univ

biskra.dz/pg/images/stories.folio_magistere برای معلومات بيشتر از  . )

قوانين اظهار رأی و بيان و تعبير از طريق انترنيت و  رسيدن به منابع و تحقيقات علمی 

بزبان عربی به آدرس ذيل مراجعه فرمايد 

search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?searchfor و . )

http://ar.wikipedia.org/wiki/  و بحث های قانونی در مورد جرائم انترنيت  مراجعه

و   http://mohamedaddlnaby2010.wordpress.comشود به  ) 

ttp://www.dralmani.com/Research.asph   : و

http://www.ummto.da/IMG/pdf_Youcef.pdf   عبير علی محمد النجار  ( . و «

پوهنتون غزة  ،  « جرائم الحاسب الآلی فی الفقه اإلسالمی 

Library.iugaza.edc.ps/thesis/8688f.pdf  الجريمة » ( و ايمان محمد سالمة برکة

 pdf-Adobe.82556غزة ،  –، الجامعة اإلسالمية « اإلعالمية فی الفقه اإلسالمی 

Reader  جهود السلطنة فی مواجهة جرائم » ( ، و دکتور حسين بن سعيد الغافری

 ( .  ws.comhttp://www.eastla، «  اإلنترنت 

کيف ندعو الناس » و  246ص : « رؤية إسالمية ألحوال العالم المعاصر » محمد قطب و 

 .  /www.alukah.net/sharia/0/6460 ،   72 – 43صفحات  « 
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دختران جوان در حضور جوانان و افالم سيمنائی و درامه های تلويزيونی 

ائل جنسی را بين دختران و پسران جوان شعله آور می سازد و جوانان مس

برای اشباع جنسی به انترنيت و فيسبوک نزديک می شوند و با استفاده 

 از اين وسيلۀ جديد اشباع جنسی می نمايند .

 معاصر  اسالمی   مشکالت میدیا و مطبوعات
اسالم  بصورت عموم در جهان وسايل اطالع رسانی جمعیمطبوعات و 

پيروی از فرهنگ و .  است رو برو به فقرفرهنگی و روش غير واقعی

رسانه  قومی و مذهبی و نژادی وسائل اطالع افکار ثقافت نا معقول و

تسلط احزاب سياسی   .جمعی و مطبوعات  اسالمی را صدمه داده است 

ات  و ميديا از و قبيلوی و مذهبی و نژادی باالی وسائل نشر و مطبوع

از و روش مطبوعات و رسانه های غرب  و تسلط فکر و عقل يکطرف

ميباشد. ميديا ف ميديا اسالمی ادر انحرمهم عامل  طرف ديگر

علمی و اکادمی و نقد بناء فاصله دارد و ميتوان ضعف  روش اسالمی از

 و ناتوانی ميديا اسالمی را به نقاط ذيل خالصه نمود :

علمی فاصله دارد  قبحث وتحقي روش مطبوعات اسالمی از روش  .1

 . و زير نظر سياست دولت و  تسلط سرمايه داران فعاليت دارد 

ندارد و از  ل المدتاسالمی استراتيجی و برنامه طويميديا  .2

 سياست روز و روش سياسی قائم در دولت پيروی می کند .

در جهان اسالم از رأس يعنی باال شروع  مطبوعات و وسائل نشرات .3

خدمت زعامت سياسی بوده اين معنی که در و به پائين می رسد ب

و از مشکالت جامعه بی خبر بوده آنچه را رأس ندارد ملی  قاعده

 د .اندولت بخواهد آنرا بدون نقد و دقت به نشر ميرس

سلطۀ سياسی و  ا در جهان اسالم در خدمتمطبوعات و رسانه ه .4

نشر  برای و وسيلۀاست احزاب سياسی و قومی و نژادی و مذهبی 

. در افغانستان بعد از اشغال ميباشد افت ميراثی و افکار قومیثق

نظامی و تشکيل حکومت وحدت فساد و تحت حمايت ، مطبوعات 
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هر قوم و هر مذهب  درخدمت اهداف سياسی و قومی قرار گرفت  و

نمود . ميديا معاصر  خود وسائل نشرات را تأسيساهداف برای 

 . م دارد  اندازی بين ملت واحد نقش  مه تفرقهدر

معاصر اسالمی را از  در روش اخالقی ميديا و بی تفاوتی  بی نظمی .5

. ميديا و وسائل نشرات در جهان وظيفه اصلی آن دورساخته است 

 غير اخالقی و نمايش افالم و درامه ها اسالم درخدمت نشر افکار

و رقص و پا کوبی دوشيزه گان مسلمان و غير مسلمان بنام 

. نمايش ميباشد  که منافی اخالق اسالم است  ديموکراسی و آزادی

معاصر اسالمی عامل نشر فساد صحنه های غيراخالقی در ميديا 

 . اخالقی است 

 وسائل اصالح میدیا معاصر اسالمی  
و تربيت  فرهنگ و ثقافت اسالم معاصر اسالم  إحيااز نظر مفکرين 

و وسايل جوانان تربيه اسالمی بهترين وسيله برای اصالح مطبوعات 

 د .جمعی ميباش

و سياسی تسلط دولت واحزاب وسايل جمعی و مطبوعات ازاستقالل 

صادقانه بين رجال مطبوعات برای تحقق ايجاد همکاری و بزرگان قومی

 ، معلومات و تبليغ  Echangتبادل افکار بخشيدن سه هدف ، 

Transfert و تأثير گذاشتن Impact  ميتواند وسيلۀ مفيد برای اصالح

  باشد .معاصر اسالمی يديا م
373 
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 مشکالت فکر و عقل معاصر مسلمانان و طریق عالج آن  
فکر و عقل ثقافت و فرهنگ جامعه را می سازد و از جانب  ديگر فرهنگ 

و ثقافت تأثير مستقيم باالی فکر و عقل جامعه می گذارد به اين ترتيب 

غير قابل  رابطه بين فکر و عقل و فرهنگ و ثقافت رابطۀ ازدواجی و

جدايی است  . اسالم ثقافت و فرهنگ مسلمانان را می سازد و اگر دين  

از فرهنگ و ثقافت جدا شود فرهنگ و ثقافت اسالمی به فرهنگ و 

 ثقافت غير اسالمی تبديل می شود  .

دانشمندان مشکل فرهنگ و ثقافت معاصر اسالمی را در 

مکان می و شرايط زمانبدون در نظر داشت  تفسيرنصوص اسالمی

دانند و برای حل اين مشکل مدرسۀ تفسير نصوص اسالمی را بنام  

 .  تفسير موضوعی  تأسيس کردند

و فکر و عقل  صدمۀ بزرگ به اصل اسالم واردکردافراط و تفريط 

دربرابر از جادۀ صواب منحرف ساخت  و مسلمانان مسلمانان را 

ند و عليه يکديگر گرفتند و يکديگر را متهم به کفر ساختيکديگر قرار

اسلحه کشيدندکه در نتيجۀ آن فرهنگ صلح و برادری به فرهنگ جنگ 

بر روش فکر و  .  افراط و تفريط نه تنها صدمهو دشمنی تبديل گرديد

که صدمه به اصل دين نيز بلواردکرد  اجتماعی مسلمانانمسايل و  عقل

معرفی شد . در جهان  دين خشونتبصفت و اسالم وارد ساخت 
374   

در بين کشور های اسالمی ميتوان  دولت مغرب را بصورت نمونۀ 

و فرهنگ  ثقافت مغرب انتخاب کرد . داشنمندان معاصرمملکت

يت می دانند. هلاجعصر  معاصر مغرب را نزديک به فرهنگ و ثقافت 

بحث   7/2015/ 7دو دوشيزۀ مغربی بتاريخ قضيۀ لباس نيمه برهنه 

فکرين مغرب تب بازکرد و اکثر مرا درکشور مغر فرهنگی و ثقافتی

ر اسالمی در مغرب نمودند و انتقاد از فرهنگ و ثقافت ميراثی و غي

                                                      
 aafaqcenter.com/index.plp/post/1545أفاق ، .  374
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درساحۀ فرهنگ و ثقافت نمودند. دانشمندان  اصالحات دعوت به

مغرب مشکالت اجتماعی کشور مغرب را نتيجۀ فرهنگ و ثقافت وارد 

.  شده از خارج می دانند
375

 

ان در نتيجۀ استبداد داخلی و فقر مسلمان معاصر عقلتو  تفکرروش 

باب اجتهاد و عدم توجه به  بسته شدنعلمی و عدم مسئوليت علماء و 

فقه  از نصوص قرآن کريم و سنت نبوی و عدم فهم عدۀ از مسلمانان 

و تقليد از ميراث گذشته سير نزولی راگرفت . در ساحۀ مصلحت و وسط 

داخل عقايدو  دينی ولو قصه های غير حقيقی و نا معق فاتاخرعقيده 

و نژادی و زبانی . فساد اجتماعی و رابطۀ قبيلوی فرهنگ مسلمانان شد

در ساحۀ اقتصاد فساد و ظلم اقتصادی و سود  . راگرفت اخوت جای 

جای اقتصاد اسالمی را گرفت  و بطور عموم فرهنگ و ثقافت و روش 

فت و عقالنی و فکری مسلمانان از فرهنگ و ثقافت اسالمی فاصله يا

فرهنگ نا معقول جانشين فرهنگ معقول گرديد و دشمنان اسالم با 

استفاده از اوضاع جامعۀ اسالمی فرهنگ قبل از اسالم را احياء کردند 

و مسلمانان را متوجه فرهنگ های قبل از اسالم ساختند .  
376

 عدم توجه در

مقام و منزلت عقل ، عقل زندانی شد و  مذاهب و مدارس فکری از

فرهنگ و ثقافت ميراثی و خرافات نمودند و به بيشتر توجه ان مسلمان

شد مريض و ناتوان  مسلمانانمعاصرعقل اين روش ادامه يافت تا اينکه 

 .  و قدرت مقاومت را از دست داد 

وظيفه مهم دولت اسالمی پنج چيز است که يکی آن حمايت عقل است  . 

يم ، وسايل اطالع برای حمايت عقل  سه عنصر مهم ضرورت است :  تعل

رسانی جمعی يا مطبوعات و ثقافت و فرهنگ . برنامه های مفيدتعليمی 

و مطبوعات سليم و ثقافت عالی در حمايت عقل و آزادی آن نقش مهم 

                                                      
375  .BBC   ،9/7/2015   . 
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دارد اگر اين سه عنصر صحيح نباشد و بصورت صحيح و منظم از آن 

 استفاده نشود عقل و فکر از رشد باز می ماند.. 

ء غير واقعی و خرافات  و تقليد از روش نادرست اجداد اعتقاد به اشيا

عامل مهم  زندانی شدن عقل و تفکر آزاد است  . اسالم مردم را دعوت 

ميکند تا خرافات و قصه های غير واقعی و اسرائيالت که داخل فرهنگ 

وثقافت اسالم گرديده  و مسلمانان آنرا دين تصورکرده اند بگذارند زيرا 

قصه های غير واقعی مانع تفکر آزاد ميشود و عقل  تصديق خرافات و

را مريض می سازد . انسان برای تصديق هر حکايت و قصه دليل داشته 

باشد و هر آنچه بدون دليل است خرافات و غير حقيقت است . در قرآن 

و قالوا لن يدخل الجنة إال من کان هودا أو نصاری »کريم می خوانيم: 

(. و  111البقرة : « ) هانکم إن کنتم صادقين تلک أمانيهم قل هاتوا بر

گفتند} يهود و نصاری { هر گز به بهشت نرود جز طايفۀ يهود و نصاری ، 

اين آرزو های } باطل { ايشان است ، بگو }ای پيغمبر{ برهان آوريد اگر 

راست می گوئيد .  قرآن کريم از مسلمانان ميخواهد تا عقائد فاسد و 

.د و برای صدق قول  دليل و برهان بخواهند غير حقيقت را نپذيرن
377

 

امامان بزرگ و مجتهدين کرام مسلمانان را از تقليد منع و اجازه نمی 

دانند آنچه بغير از قرآن و سنت  است بدون فهم و دقت و تعقل و تفکر 

ردکرد  کالم هر انسان را ميتوان گرفت و قبول کنند. امام مالک ميگويد:

عليه وسلم . امام يعنی رسول اکرم صلی اهلل  رمگر کالم صاحب اين قب

مرا تقليد نکنيد ، مالک و شافعی و ثوری را تقليد  احمد می گويد

اگر  شافعی روايت شده  نکنيد و بگيرد از هر جا که ميخواهيد .  از امام

 حديث صحيح ثابت شود آن مذهب من است و قول مرا به ديوار بزنيد .

                                                      
377  .www.goodreads.com/show/17303048  . 
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ن بشر هستم و خطأ می کنم ، قول مرا به کتاب م امام ابو حنيفه می گويد:

وسنت ميزان کنيد 
378

 

دکتور محمد عماره با تمام احترام که به مذاهب  فقهی داشت باين 

 يت های زندگیواقعه و مالک و شافعی فقه را از ابو حنيفعقيده بود که 

های زندگی معاصرمسلمانان تدوين کردند.  نه از واقعيت عصرشان

دم را از تقليد مذهبی منع ميکند و به تفکر آزاد در ساحۀ دکتور عماره مر

اسالمی دعوت می نمايد. اقوال محمد عماره باين معنی نيست که او به 

مذاهب تقدير و احترام نداشت و مسلمانان را از پيروی نظريات امامان 

مذاهب منع می نمود و يا دعوت به ال مذهبی می نمود بلکه هدف او 

) .نان از تقليد مذهبی استتصحيح فکر مسلما
379380

مرحله اول آزادی عقل 

عدم  تقليد ومتابعت وپيروی بدون تفکر و تعقل و تدبر از روش گذشته 

گان است  . قرآن کريم در قصص انبياء متابعت و پيروی از روش  اجداد 

را مانع قبول  مردم از دعوت  انبياء عليهم السالم  می داند و مثالهای 

د می آورد . در قصۀ حضرت هود عليه السالم می خوانيم زياد را برای پن

أجئتنا لنعبد اهلل وحده ونذر ما کان يعبد آباؤنا فأننا بما تعدنا إن کنت » 

آيا به سوی ما آمده ای که تنها » (. گفتند:  70األعراف : « ) من الصادقين 

 خدا را بپرستيم و آنچه را که پدرانمان می پرستيدند رها کنيم ؟ اگر

متابعت « . راست می گويی ، آنچه را به ما وعده می دهی برای ما بياور . 

و پيروی غير عاقالنۀ قوم هود از اجداد و ميراث گذشته گان مانع قبول 

 شان از دعوت حضرت هود شد .

                                                      
.   10 ، ص م1981القاهره مکتبه وهبه  «الفکر اإلسالمی فی تطوره » محمد البهی .  378
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و إذا قيل لهم تعالوا إلی ما أنزل اهلل و إلی »در جای ديگر می خوانيم: 

عليه آباءنا أولوکان آباؤهم ال يعلمون شيئا الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 

(.  و هنگاميکه به آنها گفته شود به سوی  104المائدة : « ) و ال يهتدون 

آنچه خداوند نازل فرموده و به سوی رسول خدا بياييد، گفتند: آن } دينی 

{ که ما پدران ما را برآن يافته ايم  برای ما کافی است ، آيا اگر پدران آنها 

نمی دانستند و هدايت نمی يافتند}بازهم فرزندان شان  چيزی

» کورکورانه از آنها پيروی می کنند؟{ .  در آيۀ مبارکه ديگر می خوانيم: 

و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اهلل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو 

ون به ايشان ( . و چ 170البقرة : « ) کان آباؤهم ال يعقلون شيئا و ال يهتدون 

گفته شود : آنچه  را خداوند نازل فرموده است پيروی کنيدگويند بلکه 

پيروی کنيم آنچه را که پدران خود را بران يافته ايم ، آيا } بايست آنها 

تابع پدران باشند؟{ در حاليکه پدران شان چيزی رانمی فهميدند و نه راه 

 راست  } به سوی ايمان و هدايت { يافته بودند .

بهمين ترتيب ده ها آيه در قرآن کريم است که مسلمانان را از   

تقليدکورکورانه اجداد وگذشته گان منع ميکند. تقليداز اجداد بدون 

علم و ادراک مانع آزادی عقل و تفکر آزاد است لذا قرآن کريم مسلمانان 

را متوجه اين موضوع می سازد .  اکثرمسلمانان معاصر به عقل مرده ها 

ی دارند و به عقل گذشته گان تفکر می کنند و حل مشکالت زندگ

معاصر را در نظريات قرنها قبل جستجو می نمايند به عبارت ديگر در 

قرن بيست و يکم زندگی دارند ليکن به اساس قرن چهاردهم  تفکر و 

تعقل می کنند . در بين جامعۀ مدنی و دانشمندان معاصر کسانی اند که 

انی و مذهبی و برتری يک قوم بر قوم ديگر حمايت از مسائل قومی و زب

می کنند و متأسفانه تا هنوز نتوانسته اند از تقليدگذشته گان در همچو 

مسائل بيرون شوندو عقل خود را از زندان تقليد آزاد سازند و پيروی 

عقايد غير صحيح اجداد را بگذارند و در امور زندگی باساس زندگی 
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معاصر فکر نمايند.  
381

امر ميکند تا فکر و عقل خود را انسان  را الم اس

بزرگان و رهبران قومی و سياسی آزاد سازند و  وتقليد  از قيد و زندان

در مسائل زندگی  عقل و فکر خود را مقياس قرار داده و نگذارند تا 

سليم فکر و تعقل کنند زيرا در عدم تفکر آزاد و تعقل تديگران برای شان 

.  شرط نيست که بزرگان و صاحبان ز دست ميدهدعقل وظيفه خود را ا

ند سلطه دائما در حق باشند. عرب ها قبل از اسالم باين تصور وخيال بود

د در می شو بايد متابعت  که هر آنچه بزرگان فکر می کردند صحيح 

قرآن  .  که بزرگان و زعمای شان در حق نبودندمی گويد حاليکه قرآن کريم

»  و  رؤساء و بزرگان  را به اين عبارت بيان ميکند:کريم پيروی از رهبران 

 67األحزاب : « ) و قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا و کبراءنا فأضلونا السبيل 

. و گويند: پروردگارا، ما رؤسا و بزرگان خويش را اطاعت کرديم و ما (  

أولو کان آباؤهم ال » را از راه به درکردند. در جای ديگر می خوانيم:

ی در حاليکه پدران شان چيز ( . 70البقرة :. ) «لون شيئا و ال يهتدون يعق

 .   {  به سوی ايمان و هدايت يافته بودند را نمی فهميدند و نه راه راست  }

بعض مرشدين طريقه های تصوفی عقل و فکر مريد را کنترول و برای 

تمام  مريد اجازۀ تفکر و تعقل آزاد را نمی دهند البته اين حکم باالی

طريقه های تصوفی صدق نمی کند و يک حکم عام نيست  .  همچنان عدۀ 

از استادان برای شاگردان شان اجازه بحث آزاد را نمی دهند و شاگردان 

را مکلف به تقليدخود می کنند. اين روش سبب می شود تا انسان قدرت 

تفکر و تعقل را از دست بدهد . 
382
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زندانی شدن عقل و فکر قل عامل مهم بدون تفکر و تع پيروی از اکثريت 

پيروی از اکثريت د . ممکن است اکثريت در خطأ و اشتباه باشاست و 

بايد با فکر باز و عقل سليم باشد و انسان عاقل اگر مالحظه نمودکه 

اکثريت در خطا است نبايداز آن پيروی کند و بايد در موضوعات و 

رار دهد . در قرآن کريم می مسائل عقل و فکر خود را مقياس حق و باطل ق

ؤاد کل و ال تقف ما ليس لک به علم إن السمع و البصر و الف» خوانيم: 

.  و چيزی را که بدان علم نداری  (36اإلسراء : )« أولئک کان عنه مسئووال

دنبال مکن ، زيرا گوش و چشم و قلب ، همه در مورد پرسش واقع 

خواهندشد. 
383

 

قل مسلمانان را صدمه زد و مسلمانان بسته شدن باب اجتهاد فکر و ع

برای حل مشکالت معاصرعاجز و ناتوان شدند . اجتهاد عمل فکری  و 

. صوص شرعی مجتهد را کمک ميکندعقلی است . عقل و فکر در فهم ن

اسالم  انسان را به هر مقام و منزلت اجتماعی و علمی باشد اجازه 

ديل و تأويل نمايد. نميدهد تا وحی الهی را تغير و حکم الهی را تب

بعضی باين عقيده اندکه دين را مطابق زمان و مکان  تجديد می نمايند 

.  تجديد دين معنی آن تغير دين نيست بلکه شرح دين به روش و زبان 

معاصر است .  عالمه محمد الغزالی اين نوع اجتهاد را فساد برای دين 

ندکه تجديد دين خدا می داند و عامل آنرا ملحد می نامدو اضافه ميک

معنی آن اين نيست که مقام و منزلت دين را به هوی نفس تغير و تبديل 

کرد .  
384

علمای معاصر برای حل مشکالت معاصر اجتهاد فردی را مفيد 

نمی دانند. روش جديداجتهاد معاصر روش جمعی يعنی فيصلۀ جمع از 

                                                      
،  1/5/2013« العقل و حرية و التفکر فی اإلسالم » مسعودأومری .  383
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علماء و مجتهدين در يک قضيه و يا اجتهاد توسط مجمع علمی و 

اراالفتاء است. همچنان علمای معاصر باين نظرهستندکه دربين د

اعضای مجامع علمی و داراالفتاء علماء در تخصصات غير شرعی مثل 

علوم اجتماعيات و سيانس و اقتصاد و سياست عضويت داشته باشند 

 .
385

 

عالمه يوسف القرضاوی به اين نظر است  تا در هر قاره دار االفتاء 

کالت معاصر مسلمانان در امريکا و اروپا نسبت تأسيس شود زيرا مش

به مشکالت مسلمانان درکشور های اسالمی و افريقا و آسيا تفاوت می 

کند .  عالمه القرضاوی در مورد اجتهاد دستجمعی يا اجتهاد جمع از 

علماء می گويد: اجتهادی که امروز به آن ضرورت داريم ، اجتهاد جمعی 

فقهاء در يک امر از امور معاصر  است که بصورت دستجمعی مجمع

دقت و به آزادی کامل اجتهادکنند و احکام را بعد از مطالعه و بررسی و 

.  فشار حکومت ها و مردم عوام بيان کنندبدون 
386

دکتور نبيل علقم باين 

عقيده و نظر است که تأسيس مراکز  و مجامع  علمی برای حل مشکالت 

يات جديد و معاصر در مسائل معاصر زمانی مفيد واقع ميشودکه ادب

اجتهادی بکار برده شود و وظيفه مجتهد معاصر تنها حل مشکالت 

نيست بلکه ارتقاء فکری مسلمانان به سويه جهان امروز است  .  آزادی 

عقل برای برداشتن مانع اجتهاد در تکوين وساختار فرهنگ و ثقافت 

و ثقافت  اسالمی معاصر کمک می کند و اجتهاد معاصر بايد فرهنگ

                                                      
 – 163صفحات «  مطالعۀ تمهيدی در فقه حنفی و جعفری» فضل غنی مجددی .  385

164-165  . 
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معاصر اسالمی را تجديد و آنچه از فرهنگ نا معقول داخل فرهنگ 

معقول اسالمی شده آنرا بيرون سازد . 
387

 

ظن يعنی گمان و خيال عامل زندانی شدن عقل و فکر است  . بعض 

شود در حاليکه صحت آن به قبول می حقيقت يک ظن بحيث اوقات 

اقع ضد فکر و عقل کار می . ظن در بسا موارد و مو است  اثبات نرسيده

 کند و انسان مظنون ، انسان فاقد شعور و عقل است . 

  

                                                      
 .  385ص  «  ية و التجديداإلسالمی الثقافة العرب» دکتور نبيل علقم .  387
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 اصالح فرهنگ و ثقافت 

و فرهنگ ميراثی و ثقافت غرب مقدمۀ  برای آزادی رابطه با ثقافت قطع 

گر قطع رابطه با ثقافت و فرهنگ به عبارت دي فکر و عقل معاصر است 

فکر و عقل را حمايت و  فت معقولمعقول و بازگشت به فرهنگ  و ثقا نا

انسان معاصر از تسلط ثقافت  نا معقول  اگر عقلاز قيد آزاد می سازد. 

قرائت صحيح از  .شودراه برای بناء ثقافت معقول آماده می  آزاد شود

بناء ثقافت قرآن کريم و سنت نبوی صلی اهلل عليه وسلم مسلمانان را برای 

اسالم نيست و داخل اسالم شده و  کمک می کند و نفی آنچه ازمعقول 

رسيدن به اصالح   برایمسلمانان آنرا اسالم فکرکرده اند اولين قدم 

 . فرهنگ و ثقافت و تأسيس فرهنگ معاصر است 

کشور های اسالمی عدم معرفت مسلمانان از ثقافت ديگران سبب شدتا 

از ديگر بدست دشمنان اسالم سقوط کند . قرآن کريم  بعد يکی

و ال يزالون » از اين خطر هوشدار می دهد و می گويد:  ان را مسلمان

( ،  217البقرة : « ) ...يردوکم عن دينکم إن استطاعوا يقاتلونک حتی 

وکافران پيوسته با شما در جنگ اند تا آنکه اگر بتوانند شما را از دين 

تفسير آيۀ مبارکه می نويسد تا تان برگردانند. عالمه محمد الغزالی در 

ما زندگی دارند جاهل و نادان اطراف  ه وقت درامورکسانيکه درچ

غزالی دو وسيله را برای امت اسالمی جهت رسيدن به  معرفت لباشيم . ا

 خود و ديگران معرفی می کند:

و جمع معلومات از فرهنگ و ثقافت  الف ــ  ارتقاء فرهنگ اسالمی 

را چطور مخاطب  طرف هستيم و آنهاچه کسانی ديگران تا بدانيم که با 

پيشرفت صناعت  و فرهنگ و سويه علمی و داشتن به . معرفت سازيم 

قوت اسرارمطالعه و بررسی افکار سياسی و مدنيت جهان معاصر و

 . مسلمانان را کمک می کند  غير مسلمانان به آن رسيده اندکه نظامی 
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 و غلط  و انحراف فکری که سبب دوریفرهنگ نا قص  ب ــ   مبارزه با

ول اهلل شده است . پاک سازی مسلمانان از کتاب خداوند و سنت رس

و بيرون کردن آنچه از  اصل دين را مشوش ساختهکه  فرهنگ و ثقافت

. اسالمی شده است  فرهنگ معاصرو داخل  کتاب وسنت نيست 

388
با نظريات امام الغزالی موافق است و  دکتور يوسف القرضاوی

کالت که جامعه ای اسالمی به آن  عقب گرائی مسلمانان و مشميگويد

است که از منابع غير اسالمی آن افکار و نظرياتی  سبب مواجه است

مشکالت معاصر  شده است . دانشنمدانوارد فرهنگ و ثقافت اسالمی 

» د.  فکری و عقلی مسلمانان را در روشنی دو آيۀ مبارکه بحث می کنن

در حاليکه  ( . 170البقرة :« ) و ال يهتدون  أولو کان آباؤهم ال يعقلون شيئا

به سوی ايمان و ی را نمی فهميدند و نه راه راست }پدران شان چيز

بهم شتی ذلک بأنهم قوم تحسبهم جميعا و قلو» و  {  هدايت يافته بودند.

. آنان را متحد می پنداری ولی دلهايشان  (14الحشر : « ) ال يعقلون

ه نمی انديشند . به معنی ديگر  پراکنده است ، زيرا آنان مردمانی اند ک

 . مصلحت ايشان يکی نيست 

از ميراث  با اينکه  يترا دعوت ميکند تا از نا معقول آيۀ اول مسلمانان 

و آيۀ دوم مسلمانان را متوجه است متابعت و پيروی نکنند گذشته گان 

ليکن  می سازد با اينکه ربع باشندگان کرۀ زمين را تشکيل می دهند

تفکر و تعقل را  قرآن کريم مسئوليت ا هم يکجا نيست .قلوب شان ب

 .  مشترک  می داند 

و نشان می هر دو آيه مبارکه حقيقت زندگی معاصر مسلمانان را بيان 

به دليل اينکه تعقل  . ما قومی هستيم که قلوب ما با يکديگر نيست دهد

تبديل شده است و نمی  نمی کنيم و معقوليت نزد ما به نا معقوليت

                                                      
،  1992، طبع سوم « ا الفکری فی ميزان الشرع و العقل تراثن» محمد الغزالی .  388

 .   42 -41 صفحات
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ميراث رسيده بيرون شويم . تاريخ به  توانيم  از نا معقول که از اجداد

اسالمی شاهداست تا زمانيکه فرهنگ و ثقافت عقالنی درجامعه 

در نتيجۀ انحراف از اما  داشت عقل مسلمانان بيدار بود وحاکميت 

فرهنگ معقول عقل مسلمانان فلج و از تفکر باز ماند و جامعۀ اسالمی 

ت علمی و فکری جامد و راکد شد . در تمام ساحا
389

دکتور نبيل علقم در 

بحث خود از فرهنگ و ثقافت معاصر مسلمانان باين نتيجه می رسدکه 

که رابطۀ ندميرس فکری و عقلی و سياسی مسلمانان زمانی به آزادی

خود را با فرهنگ و ثقافت ميراثی و فرهنگ و ثقافت غربی قطع و از 

اگر عقل از تسلط نا معقول آزاد شود  ند .وزندان فرهنگ ميراثی آزاد ش

راه برای بناء ثقافت معقول آماده و فکر و عقل مسلمانان معاصر از جمود 

.  گيرندسهم فعال می  زمين  و خمود بيرون و در بناء و تعمير
390
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 آزادی عقیده و دین  

الحرية الدينية فی »دکتور محمد الزحيلی در مقدمۀ کتاب ب خود 

درموضوع آزادی های دينی « عة اإلسالمية ــ أبعادها و ضوابطهاـ الشري

می نويسد: حريت دينی از اولويات دعوت انبياء و رسل و شعار اول هر 

نبی و رسول بود .  رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم آزادی دينی را اعالن 

 .را تثبيت نمود و قرآن کريم در آيات  متعدد آزادی عقيده و انتخاب دين

بعض از زمامداران مستبد و اشغالگران ، دين را وسيله برای رسيدن به 

اهداف خودساختند و زير نام دين بر مردم ظلم روا داشتند به عبارت 

ديگر دين را در خدمت اغراض اقتصادی و سياسی خود قرار دادند. 

متفکرين اسالم باين عقيده اندکه حريت دينی يکی از مقدس ترين حق 

و دين ارتباط به عقيده و ايمان و فکر و قلب دارد. در فرهنگ انسان است 

اسالمی دين جزء فطرت انسان است و با انسان يکجا تولد ميشود . 

استاد سعيد کامل معوض حريت اعتقاد و آزادی دينی را مقام ارجمند 

اعتقاد مادر تمام آزادی ها است.می دهد و می نويسد: آزادی 
391

 

  در قرآن کریم  نحریت دی
و اخيتار  ارتباط به عقل و فکر و ارادۀ از منظور قرآن کريم حريت دين

بعد از مطالعه و قناعت و  دين رااز منظور قرآن کريم دارد و انسان آزاد 

با  صراحت مطلق از آزادی عقيده ند . قرآن کريم بامی کقبول  آزادی کامل

انسان را  حرف می زند و دين متوجه ساختن انسان از اشتباه در انتخاب

داوند سبحانه و تعالی می به انتخاب صحيح و سالم رهنمائی می کند . خ

در   .(256البقرة : «  ) الرشد من الغی ال إکراه فی الدين قد تبين »  فرمايد:

دين } در امر داخل شدن در دين اسالم { اجبار نيست ، به تحقيق که راه 

ارکه انسان را رهنمائی به هدايت از گمراهی جدا و روشن گرديده . آيۀ مب

                                                      
 ( . 81حقوق اإلنسان فی اإلسالم ، مقاالت ، ص  » ( ) سعيد کامل معوض 382)  .  391
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اختيار و انتخاب صحيح می سازد و ضمنا انسان را متوجه مسئوليت 

هايش درانتخاب و اختيار دين ميکند . خداوند آيه مبارکه را به اين 

من يکفر بالطاغوت و يؤمن باهلل فقداستمسک »ترتيب خاتمه می دهد: 

پس هرکه از طاغوت « . بالعروة الوثقی ال انفصام لها ، و اهلل سميع عليم 

}کفر و معبودان باطل که مايۀ طغيان و سرکشی گردد{ انکار نمايد و به 

خداوند ايمان آرد بدون شک بدست آويزی محکم چنگ زده است که 

 هرگز نخواهد گسست ، و خداوند شنوا ، دانا است .

و لو شاء » خداوند درآيۀ مبارکه ديگر در باب حريت دين می فرمايد: 

 ا ، أفانت تکره الناس حتی يکون آمن من فی األرض کلهم جميعربک ل

( .  و اگر پروردگا تو می خواست ، قطعا هرکه در  99يونس :)  .«مؤمنين 

زمين است همه آنها يکسر ايمان می آوردند. پس آيا تو مردم را ناگزير 

می کنی که بگروند؟  يعنی ايمان بياورند . در اين آيۀ مبارکه خداوند 

اجبار و إکراه را در . قرآن کريم انه و تعالی کلمۀ اکراه را ذکر می کندسبح

نفی عقل و ا سقوط وقبول دين نفی ميکند به دليل اينکه اکراه اسقاط ي

سلب اراده و اختيار آزاد است و اکراه روش تسلط و فساد و را ايجاد 

 ميکند. 

»  کند: ليه وسلم را اينطور خطاب میخداوند رسول اکرم صلی اهلل ع

(  .  56القصص : « ) إنک ال تهدی من أحببت ، و لکن اهلل يهدی من يشاء 

در حقيقت ، تو هرکه را دوست داری نمی توانی راهنمايی کنی ، ليکن 

خداست که هر که را بخواهد راهنمايی می کند ، و او به راه يافتگان 

 داناتر است .

ون ، و ما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقول»  : در آيۀ ديگر می خوانيم

( . ما به آنچه می گويند داناتريم،  45ق : « ) فذکر بالقرآن من يخاف وعيد

{ قرآن هرکه را از  و تو به زور وادارنده آنان نيستی ، پس به } وسيله

 من { می ترسد پند ده .تهديد }
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سورۀ الکافرون در زمانی نازل شدکه مشرکين مکه با مسلمانان درمورد 

مان و عبادت خداوند بحث ميکردند و يکی از پيشنهادات شان اين اي

بود که يک دوره مسلمانان خديان ايشان را پرستش کنند و يک دوره 

ايشان خداوند مسلمانان را پرستش می کنند . قرآن کريم اين موضوع را 

ای » برای گذشته ، حال و آينده روشن می سازد و می فرمايد .  بگو : 

ه می پرستيد ، نمی پرستيم و آنچه می پرستم ، شما نمی کافران آنچ

پرستيد و نه آنچه پرستيديد من می پرستم و نه آنچه من پرستم شما می 

در آخر آيۀ قرآن .« پرسيتد ، دين شما برای شما و دين من برای خودم 

آزادی عقيده و دين را تثبيت ميکند و می گويد :دين شما برای شما 

 مبارزه عليه تعصب است . نمونۀ از تسامح و

قرآن کريم انسان را به سوی دين حق يعنی اسالم که دين فطرت است 

فطرة اهلل التی فطر الناس عليها ال » دعوت ميکند. خداوند می فرمايد : 

( . با همان سرشتی که  30الروم : « ) تبديل لخلق اهلل ذلک الدين القيم 

خدای تغيير پذير نيست . اين خدا مردم را بر آن سرشته است ، آفرينش 

 است همان دين پايدار .

 ی: مرد سورۀ البقره می گويد 256امام مسروق در سبب نزول آيۀ مبارکه 

از قوم بنی سالم بن عوف دو پسر داشت و هر دو قبل از بعثت رسول اکرم 

نصار به اصلی اهلل عليه وسلم عيسوی شده بودند . دو برادر با گروهی از 

د و با خود طعام داشتند و از پدر خود دعوت کردند تا با مدينه آمدن

شان ايشان طعام بخورد ، پدر شرط خوردن طعام را اسالم آوردن 

ول اکرم گذاشت اما پسران اسالم را نپذيرفتند و پدر و فرزندان نزد رس

پدرگفت : يا رسول اهلل پسرانم به دوزخ داخل  صلی اهلل عليه وسلم رفتند. 

نازل ال اکراه فی الدين می بينم ؟ در اين وقت آيۀ مبارکه  می شوند و من

 شد .

 خانواده زرج  بود که اگر زنی حمل نمی کرددر قبيلۀ اوس و خرسم و رواج 

رکنند و او را يهودی ند طفل خود را نذاگر طفل دار شو نيت ميکرد اش
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جوانان اوس و خزرج يهودی شدند . هر دو  سازند . روی اين عقيده بعض

يله به دين اسالم مشرف شدند و اراده کردند تا پسران خود را به اسالم قب

خارج سازند با اينکه بين مسلمانان  تبرگردانند و ايشانرا از دين يهودي

 جنگ شديد جريان داشت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم  ويهودان

ود پسران خ دين وس و خزرج  با استفاده از وسيلۀ اکراها ند تانداداجازه 

ابن جرير در سبب .  و آنها را بوسيلۀ اکراه مسلمان سازند ر دهنديرا تغي

از عبداهلل بن عباس و سعيد بن جبير و السدی «  ال اکراه »نزول آيه مبارکه 

ال إکراه فی الدين  و مجاهد و الشعبی وديگران روايت ميکندکه اين آيۀ

م آوردن می حق قومی از انصار نازل شد زيرا ايشان بعد از اسالدر

فشار و اکراه  به اسالم داخل  استفاده از خواستند پسران خود را با

 سازند.
392

 

يت دين و دينداری حرال إکراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی ، اسالم 

. رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم زمانيکه به  را  بيمه وتضمين ميکند 

) ص  داشتند ، رسول اهلل در مدينه يهود و نصارا زندگیمدينه رسيدند 

را مجبور به قبول اسالم  هيچکسو  ندآزادی عقيده ودين را اعالن کرد ( 

. امام شافعی نظريه و قول عجيبی را در مسأله آزادی دين می  ندنساخت

تا اسالم را برای زن کتابی  برای مسلمان اجازه نيست می گويدآورد و 

دعوت با فشار ا به اسالم پيش کند يعنی او ر اهل کتاب  يعنی از خود

تحدی به دين او است   تجاوز و کردعمل اين و نمايد
393

 

مردم را برای  ير در تفسير آيۀ مبارکه ال إکراه فی الدين می گويد:ابن کث

قبول به اسالم مجبور نسازيد و اين واضح و دليل قاطع و برهان است که 

الم اجبار نيست ضرورت و احتياج برای تفسير ندارد يعنی برای قبول اس

فشار دين را قبول کند نه برای . در منطق اسالم کسيکه تحت اکراه و 
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. ابن کثير ادامه داده می و نه هم برای اسالم مفيد تمام ميشود خودش

نويسد : عدم اکراه برای قبول اسالم اصل است  و اسالم احتياج به اکراه 

فال می گويد خداوند بسبب اينکه واضح و با داللت است ندارد . امام الق

به اساس اختيار و قناعت  امر ايمان را به روش اکراه و جبر نگذاشت بلکه 

. گذاشت 
394
  

سيد قطب در تفسير و معنی آيۀ ال اکراه می نويسد در مبدأ عدم اجبار به 

قبول دين کرامت انسان تجلی می کند و خداوند انسان را مخلوق با 

ادۀ آزاد و شعور انسان و ترک امور کرامت خلق کرده است . احترام وار

 برای انسان بهترين خصوصيت و نمونۀ از آزادی در اسالم است  .

که آيه ال أکراه  امام ابن حزم باين عقيده اندبين شان بعض علماء  و در 

 و دليل که برای قول خود از حديث می آورند نه از قرآن کريم منسوخ است  

نزد علماء  نسخ آيه  نمی پذيرد ونسوخ . رأی ابن حزم را علم ناسخ و م

قرآن در .  آيه نمی تواند باشد نيست مگر به آيۀ ديگر و سنت دليل نسخ

و ننسها نأت بخير منها ما ننسخ من ءآية أ »به اين معنی آمده کريم نسخ 

ر از آن يا آنچه از آيتی را نسخ کنيم يا فراموشش سازيم بهت «أو مثلها 

 . مانند آنرا بياوريم 

جمع  آيه ميرسد 21که به رامنسوخ شده  امام السيوطی رحمه اهلل آيات

شامل  ه فی الدينال اکرا ، آيۀ  و در بين آيات منسوخ شده می نمايد

 ال إکراه فی الدين را نيست .  امام السيوطی و امام شافعی آيه کريمه

.   می آورند اساس حکم اسالم در باب آزادی عقيده
395

شيخ محمد عبده و 

قاعده  که در اسالم آيۀ مبارکه  ال إکراه فی الدين شيد رضا عقيده دارندر

و از جملۀ  اساسی در اسالم  و رکن عظيم از ارکان سياست اسالمی است

 . آيات منسوخ نيست 

                                                      
 

 .  195 ص 1جلد « اصول الفقه االسالمی » مصطفی شلبی .  395
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دکتور محمد الزحيلی حريت عقيده را به اين معنی می آورد: حريت دين 

قناعت انسان دارد ، زيرا  ارتباط به عقل و فکر ، ارادۀ آزاد و اختيار و

دين از قلب منبع ميگيرد و تسلط باالی قلب نيست مگر از جانب خداوند 

. دکتور الزحيلی ادامه داده می نويسد: حريت دينی از مهمترين حق 

انسان در زندگی است زيرا دين يکی از ضرورت های پنجگانه است بل 

ا درجه يی که دين مهمترين و أهم اين ضروريات به حساب می آيد ت

شريعت حريت دينی را از حق زندگی مقدمتر می داند و برای اين منظور 

شريعت اسالم قوانين حمايت دين و آزادی دينداری را وضع کرده است  

. حريت دين برای انتخاب و اختيار اقوال و افعال  بدون اکراه و فشار و 

اجبار از طرف ديگران است .  
396
. 

تاريخ معاصر اسالمی از ميراث فرهنگ غرب  عقيده در اصطالح آزادی

در محيطی نشو و  آزادی عقيده اصطالح   .و فکر سيکولريزم است

روحانيون و رجال و  بود نموکردکه دين در خدمت استبداد و طغيان

ند لذا اصطالح آزادی عقيده در ضد علم و فرهنگ بودالدين عيسوی 

به دليل اينکه آزادی  تاريخ قديم و وسيط اسالم زياد مورد بحث نبود

 .عقيده يک اصل قبول شده در شريعت اسالم و عقيده مسلمانان بود

397
دارد و مهمترين اصل آن قناعت  اصول خاصاسالم برای قبول عقيده 

وش جبر اسالم ر مجادله و مناظرۀ آزاد به روش و اسلوب حسنه است . و

مبدأ حريت قبول دين نمی پذيرد. قرآن کريم  و فشار را در دعوت برای

. می کنددين را تضمين و اکراه را برای قبول و دعوت به دين بشدت منع 

جنگ ها بين مسلمانان و غير مسلمانان سبب آن تحميل دين و اکراه 

مردم به قبول اسالم نبود . قرآن کريم مسلمانان را به زندگی مسالمت آميز 

دخلوا فی السلم يا أيها الذين آمنوا ا»می کندپيروان اديان ديگر امر با

کسانيکه ايمان آورده ايد به سلم  ای. «کافة و ال تتبعوا خطوات الشيطان 

                                                      
  369ص  « فی الشريعة اإلسالمية  الحرية الدينية» دکتور محمد الزحيلی .  396
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ريم ک داخل شويد و ازبرنامه های شيطان متابعت و پيروی نکنيد. قرآن

 مسلمانان را دعوت و امر به زندگی مشترک و مسالمت آميز با پيروان

اديان می نمايد.  تمام
398

 

ست تا دين و شخصيت های محترم واز نياسالم ج و فرهنگ در ادبيات

از انسان  کرد . حريت دين کلمات و جمالت نا مناسب ياد را با دينی

احترام عقائد و  افکار و نظريات اديان احترام شود . ميخواهد تا تمام

در  و روش انتخاب  آزاد عقيده افکار و نظريات اديان جزء از فرهنگ 

اسالم است . 
399

 معتقدات ديگران را بهاجازه نمی دهداسالم 

 گران از اخالق عالی و اسالم تمسخرگرفت و تمسخر به معتقدات دي

ت و آزادی باالی حري دکتوره آل فريددر اين مورد می نويسد بنام نيست .

ميشود و مقدسات دينی احترام نمی گردد در حاليکه  عقيده مردم حمله

دينی جزء از  مقدسات دينی احترام به دين است و مقدساتبه احترام 

را  م مقدسات تمام اديان هر دين است . اسالم احتراپيروان عقيده برای 

 ديگران باالی مقدسات دينیاجازه نميدهدمی داند و  و ضروری حتمی

 ز شود . تجاو

اشخاص به  و حملۀ بعض شيخ سلمان بن فهد العودة در مورد تهاجم

ضرت خصيت آنحشخصيت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و دفاع از ش

دفاع از رسول اکرم نبايد به اسلوب خارج  صلی اهلل عليه وسلم ميگويد:

دفاع از  باشد .از ادب و به الفاظ غير اخالقی و يا تهديد به قتل 

شخصيت رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم و مقدسات دينی بايد به روش 

مدنی و قانونی و رفتن به محکمه باشد . 
400

 عليه و رسول اکرم صلی اهلل

                                                      
 .  68 – 51 حرية الرأی فی االسالم صفحات » محمد عبدالفتاح الخطيب .  398
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در مدينه منوره آزادی عقيده را برای يهودان  اساسی سلم در اولين قانون

اعالميه ای که در تاريخ و پيروان اديان ديگر برسميت شناخت و در 

 يهودان را با مسلمانان ياد ميشود ،« النبويةصحيفه ال»اسالمی بنام  

کرم صلی اهلل رسول ا با اينکهامت واحد اعالن کرد .  در فتح مکه مکرمه 

از  قدرت کافی برای اجبار قريش به قبول اسالم داشت عليه وسلم قوت و

إذهبوا فأنتم الطلقاء ، برويد شما آزاد هستيد آن استفاده نکرد و فرمود 

 .
401

 

حضرت عمر رضی اهلل عنه بعد از تسليم شدن بيت المقدس برای 

به مقدسات و را آزاد گذاشت ان داد دين و کليسا و صليب مسيحيان ام

دينی عيسويان توهين و اهانت نکرد و آزادی دينی را در فلسطين  تأمين 

حاضر نشد در کليسا  و تضمين نمود و برای تأمين و حفظ  آزادی عقيده

به  در آينده  نماز بخواند تا نشود اين روش را مسلمانان تعقيب نمايند و

حريت دينی مردم صدمه وارد شود. 
402

هلل عليه روش رسول اکرم صلی ا

وسلم و روش خلفای راشدين و چند قرن اول اسالمی نمونۀ از آزادی دين 

و احترام اديان است . اسالم آمد تا حريت دينی را نه تنها برای مسلمين 

و مؤمنين  تضمين کندبلکه برای پيروان تمام اديان تضمين کرد . در 

ريت تضمين آزادی عقيده دکتور محمد الزحيلی می نويسد: اسالم ح

دينی را برای هر شخص حفظ و تضمين نمود . حريت دين به نصوص 

قطعی قرآن کريم و سنت نبوی ثابت است و دولت اسالمی حمايت و 

حفاظت حريت دين را برای تمام باشندگان در ساحۀ قلمرو اسالمی 

تضمين و حفظ نمود و روش اکراه را در دعوت به اسالم منع ساخت و 

يان  را مصئون و حفظ نمود . علماء اسالم و عبادتگاه های  تمام اد

                                                      
و ابن  55/2« تاريخ األمم و الملوک » و الطبری   411/2« سيرة النبوية ال» ابن هشام .  401

 .  4/ 301« البداية و النهاية » ر کثي
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مفکرين اجازه ندادند تا غلو و تعصبات دينی به حق آزادی دينی ديگران 

صدمه وارد کند. 
403

 

شيخ يوسف القرضاوی در نفس موضوع در صفحۀ تويترخود می 

نويسد: اسالم فکر را با فکر و شک را با حجت و دليل مقابله می کند . 

بار را در قبول فکر و عقيده نمی پذيرد و همچنان اسالم  اسالم  اکراه و اج

شدت را در دعوت قبول ندارد.  القرضاوی در مورد وسيلۀ جهاد در نشر 

شمشير نيست عقيده می گويد جهادکه اسالم آنرا فرض می سازد تنها با 

است.  قلب و زبان و حجت و بيان و علم وتعليم جهاد در اسالم با 
404

اسالم 

باشد . يهود ها يکروز  بازيچه بدست گروه از مردم ديننمی خواهد 

مسلمان و روز ديگر از دين خارج ميشدند و يا يک هفته در اسالم می 

ماندند و هفته ای بعدی از اسالم بر می گشتند . اسالم اين وضعيت را 

ذاشت آزاد و به ارادۀ مردم گ. داخل شدن به دين را اسالم  می کندتأييد ن

باين دانست داخل شدن به اسالم را مطالعه و قناعت  و شرط قبول و

انسان هرآزادی و قناعت حق مسلم   معنی که داخل شدن به اسالم به کمال

آزاد نگذاشت   به ارادۀاسالم است  اما خارج شدن و ارتداد از دين خدا را 

  .
405

 

 :اسالم  آزادی عقيده  را مقيد به دو بعد می سازد

تا در مورد معنی که شخص آزاداست بعد شخصی باين  حريت در .1

 معتقد ميرسداعتقادات خود فکرکند و به هر نتيجۀ که بعد از تفکر

                                                      
 .  370ص   « سالمية فی الشريعة اإلالحرية الدينية » دکتور محمد الزحيلی .  403

 
404  .57-33-23-08-2015-qaradawi.net/new/takareer/8142  ، 23يکشنبه 
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باقی مانده ودر اين  فکر شخصشود بشرطيکه اين روش در دائره  آن

نوع اعتقاد شخص مسئوليت اعتقادات خود را در روز قيامت در 

 مقابل خداوندسبحانه و تعالی خودش دارد .

به عبارت ديگر آيا فرد  .  اعتقادی در بعد اجتماعیحريت دينی و  .2

قبول نموده  آزاد آنرا تا معتقدات خود را که بعد از تفکر آزاداست

در جامعه بصورت علنی اظهار نمايد و مردم را به معتقدات خود 

 علنی . يا دعوت کند چه بصورت فردی و يا  دستجمعی ، سری و 

کير و اعتقاد دينی از نظر فکر حريت در تف صی و اجتماعی شخبعد در 

اسالمی به دليل اينکه هر حکم دينی در منع و اجازه و محدوديت ها و 

باالی مصلحت و فساد جامعه تأثير مستقيم دارد متفاوت که ضوابط آن 

فکر معاصر اسالمی اعتقاد در بعد انفرادی و يا فردی تأثير تاست  . در 

عد اجتماعی آن کمتر است لذا آن برای مصلحت و فساد جامعه نسبت به ب

را در قبول معتقدات دينی نا ديده  حريت شخص فکر اسالمی معاصرت

  گرفته اما در بعد اجتماعی آنرا جواز نمی داند . 

 تعریف دین و مفهوم اعتقاد در فرهنگ معاصر اسالمی 
و در اصطالح تصديق « عقد » عقيده درادبيات زبان گرفته شده از فعل 

حيح و چه باطل باشد و معتقد ايمان کامل و قوی داشته عقيده چه  ص

عقيده را اينطور تعريف .  عدۀ باشد که عقيده اش کامال صحيح است 

و بعد از آن  .   فکرکلی از کائنات و حيات و انسان  قبل از آنمی کنند : 

406
ايمان به خداوند و مالئکه «  عقيده اسالمی » عقيده در اصطالح خاص 

رگ و ايمان به قدر خير و شرآن.و زندگی بعد ازمو کتب و رسل 
407

 

                                                      
للغة و همچنان  المجعم الوسيط ) مجمع ا 383ص  « عقد » القاموس المحيط ماده .  406

 (  . 2/614العربية 

 
برای فهم بيشتر از تعريف و اصطالح عقيده به کتب عقائد مراجعه فرمايد و .  407

علی الطنطاوی  ب و مقاالت را مطالعه فرمايد :  ميتوانيد از آدرس ذيل مجموع از کت
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تعريف دين :   دين  ايمان و عمل است ، ايمان به قدرت ما فوق که حيات 

انسان و جميع کائنات را درکنترول خود دارد و عمل عبارت از بجا 

آوردن فرائض و شعائری است که  دين سماوی آنرا فرض کرده  و هدف از 

 ليم به امر خالق و جلب رضايت او   . اداء شعائر و فرائض تس

در  لسان عرب  در مادة  دين  آمده : دين يعنی اطاعت  و از کلمۀ دين لفظ 

ديان گرفته شده است و ديان يکی از اسماء اهلل سبحانه است که معنی آن 

حکم و قاضی و قهار است . عالمه دکتور محمد الزحيلی برای دين اين 

وضع الهی است برای رهنمائی به حق در  تعريف را می آورد: الدين

اعتقادات ، و بطرف خير در روش و معامالت 
408

يوم الدين يعنی روز 

الرحمن الرحيم . »جزاء . دين به معنی حساب چنانکه در قرآن کريم آمده 

( . بخشايندۀ مهربان . مالک روز جزا } 4)الفاتحه : « مالک يوم الدين 

روز پاداش بندگان { . 
409

طه بين انسان و خداوند است ، و فعل دين راب

عبادت نتيجۀ ايمان بعد از قناعت است يا ايمان مطلق و تسليم به آنچه 

.   خارج از ساحۀ عقل بشر و ادراک او است و عمل نتيجۀ ايمان است

410
کلمۀ دين شامل تمام اديان سماوی و غير سماوی است مثالدين 

چنان کلمۀ دين مفرد عيسويت و يهوديت و دين زردشتی و غيره و هم

است و قابل جمع  است  مثل اديان . اسالم جمع را قبول نمی کند باين 

معنی که نمی توانيم بگويم اسالم ها .  اسالم مستقل بذات خود و غير 

                                                      
،     fille://definition of islam%20(1) pdf، «تعريف عام بدين اإلسالم » 

Ar.islamway.net , Goodreads.com 
 , mawdoo3.com, iqraa.com , islamhouse.com , we3rb.net/t59158 , 

info.net/books1-www.daawa,    www.binbazorg.sa/mat/8772  . 

، ابعادها و  الحرية الدينية فی الشريعة اإلسالمية» د الزحيلی دکتور محم.  408

 .  369ص  «  ضوابطها 

 المعجم المفهرس أللفاظ القرآن مادۀ ) د ی ن ( ..  409

 
410  .(www.alkalema.net/3arab/deen.htm   و 

https://www.youtube.com/watch?v=3UmcBJU  . 
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قابل تقسيم و جمع  است . قرآن کريم اسالم را دين پسنديده نزد 

«  عند اهلل اإلسالم إن الدين»خداوندمی داند . در قرآن کريم می خوانيم:  

 »( . بی شک که دين پسنديده نزد خداوند اسالم است   19:    عمران) آل 

«  ه و هو فی الآخرة من الخاسرينو من يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل من

. و هرکه غير از اسالم دينی اختيار کند پس هر گز از وی   (85عمران :   )آل

 زيان کاران است .پذيرفته نشود و او در آخرت از 

اسالم نسبت به اديان سماوی تعريف مختلف وخاص دارد و در عقيده 

مسلمانان اسالم نظام مستقل و قانون شامل و کامل برای زندگی دردنيا 

و آخرت است به عبارت ديگر اسالم نظام و سيستم برای زندگی بشر در 

ز دين اسالم دنيا و نجات در آخرت است و خداوند سبحانه و تعالی بغير ا

ديگر اديان را قبول ندارد .  خداوند دين اسالم را دين مختار و قبول شده 

 برای خود ميداند و اما برای قبول آن انسان را آزادی مطلق داده است .

در تعريف اسالم حديث مبارک است که راوی آن حضرت عمر فاروق  

مبارک  است وحديث مبارک بنام حديث جبرئيل ياد ميشود . در حديث

» رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم اسالم را اينطور تعريف ميکند: 

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل و أن محمدا رسول اهلل و تقيم الصالة 

« .  وتؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيال

خدا اسالم آن است که گواهی دهی بآنکه نيست هيچ معبودی بحق مگر 

وگواهی دهی که به تحقيق محمد فرستاده خدا است بسوی مردم برای 

تبليغ احکام دين اسالم  ، و بر پا داری نماز را ، و بدهی زکات را ، و روزه 

نی خانه کعبه را و مناسک حج را بگذاری داری در ماه رمضان ، و قصدک

 اگر توان رفتن را بآن داشته باشی .
411

برای  اسالم روح و نور و هدايت

اسالم جواب دهنده به سه سؤال مهم  زندگی و شفاء برای هر مرض است  .

 در زندگی است :

                                                      
از نشرات فقه اسالمی « اسالم چيست و ايمان چيست ؟ » مولوی عبدالقدير شهاب .  411

 .   2 ، ص  2007، اکتوبر 
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از کجا آمديم  ؟ ، و برای چه آمديم ،  و به کجا بر می گرديم  ؟
412

 

 آزادی اعتقاد
ت در رأس ومقدمۀ تمام عقايد و وحدانيبه يمان بخداوند و عقيدۀ ا

يدنا آدم عليه السالم زمانيکه دات اجماال و تفصيال قرار دارد. سقتمع

بزمين آمد با خود عقيده توحيد را آورد ليکن به مرور ايام مؤسسان 

مدارس و مکاتب فلسفۀ نظری و صاحبان حکمت های دينی در صفات 

 خداوند تعريفات مختلفه را آوردندکه منافی عقيده و اصل توحيد بود

.  و نظريات فلسفی عقيده توحيد را صدمه زد 
413

اعتقاد ايمان  ازمقصد 

نسان معتقد آنرا حق بجمله مفاهيم و افکاری است که او باور داشتن 

اعتقاد يعنی حريت انتخاب و اختيار برای قبول مفاهيم  ميداند . آزادی

و  از راه تبليغ مثالبوسائل ديگر  آزاد و ياو افکار که انسان از راه تفکر 

معتقدات در مجموع  ت مفاهيم و افکار و نظريا.  ميرسد به او دعوت 

می داشته باشد به آنچه که و باور شخص را می سازد و انسان يقين 

اين   در منظور اسالمی حق است و شرط در قبول عقيده معتقد است 

استکه انسان عقيده را بعد از تفکر آزاد نه از راه و روش اکراه و فشار 

باشد و به و به آن ايمان کامل و يقين صادق داشته خارجی بپذيرد 

معتقدات خود شک نداشته باشد به عبارت ديگر در حالت يقين و نفی 

  .نباشد 

تکميل نميشود مگر اينکه به آنچه اعتقاد  حقيقت اعتقاد در نزد معتقد

می کند در قلب خود آنرا تصديق و در ظاهر آنرا عملی نمايد و حريت 

اشد و معتقد لبی و عمل ظاهری يکجا نباعتقاد معنی ندارد تا تصديق ق

 .  به آنچه اعتقاد ميکند آنرا عملی نسازد 

                                                      
، باب األول ــ  موضوع  الدعوة ، فصل «  الموسوعة الحرکية » برای تعريف فوق به  .  412

 412ألول : تعريف اإلسالم  .ا

 . 4، ص 2010جون از نشرات فقه اسالمی ، « ايمان و توحيد » فضل غنی مجددی .  413
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و بيان و اش اعالن معتقد از عقيده  يق قلب ،حريت اعتقاد بعداز تصد

به  نحريت عمل کردبه برای ديگران  و ای قبول شده شرح مفهوم عقيده 

مناسبت های  ائر تعبدی و گرفتن محفل برایآنچه اعتقاد دارد  و اداء شع

م حيات فردی و خانوادگی و اجتماعی به اساس معتقدات دينی و تنظي

 .  کرده و به آن ايمان آورده است  قبولکه انسان آنرا دينی 

وسائل  از دعوت به معتقدات و نشر آن در جامعه و حق استفاده

و تشکيل محافل علنی در بيان و تفسير اعتقادات مطبوعات و نشر 

های دينی برای معتقد به عقيده  برای  اظهار و نشر عقيده از جملۀ حريت

شرط قبول عقيده تصديق در قلب است و عقيده زمانی قابل قبول  . است

 است که ظاهر و باطن انسان مطابق به آنچه معتقد است باشد .

اسالم دين »در مورد آزادی عقيده آمده :  10در اعالميه قاهره در مادۀ 

ه و از فقر و جهالت فطرت است و جواز نيست استفاده از وسايل اکرا

«. انسان برای تغيير دين اش به دين ديگر و يا ملحد ساختن شخص 
414

 

 آزادی عقیده مبادی 
 تصديق معتقدبه اينکه عقيده او حق است . .1

اعالن از عقيده و تعبير از آن به صورت :  بيان از حقيقت عقيده ،  .2

شرح ومفهوم آن ، و استدالل به نصوص عقيده وحريت  درعمل کرد 

به  اساس عقيده  مثل اداء شعائر تعبدی و انعقاد محفل برای 

 مناسبت های دينی .

دعوت به اعتقاد و سعی برای نشر آن بين مردم با استفاده از وسائل  .3

 نشرات  .

                                                      
جهت مطالعۀ نص کامل اعالميه قاهره که از طرف کنفرانس اسالمی اجازه نشر آن .  414

ه شده است مراجعه فرمايد به :  داد

www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.html   . 
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صاحب عقيده و حتی مرتد آزادی دارد تا نظريات و آراء خود را در  .4

علمی مجمع علماء مطرح سازد بشرطيکه در دائره علمی و ضوابط 

 باشد .

آزادی کامل دارد تا عقيده ای خود را در مجمع  همعتقد به عقيد .5

عمومی به شروط خاص  : الف : عدم طرح افکار ضد اسالم . ب : عدم 

استهزاء و تمسخر به احکام اسالمی و نظريات و آراء مسلمين 

 مطرح سازد . 
415

بحث در مسأله و اصطالح آزادی عقيده در مجامع 

ها در جهان اسالم از اواخرقرن بيستم بصورت علمی و کنفرانس

بدعوت  1413لکت هاشمی اردن سال علنی آغاز شد . در مم

مؤسسة آل بيت ( کنفرانس برای بحث عقيده تشکيل يافت  . )

ازحق هرانسان » اعضای کنفرانس  عقيده را اين طور تعريف کردند: 

اد نمايد و است تا  هر دين را که ميخواهد انتخاب کند و به آن اعتق

کس حق ندارد انسان را مجبور به ايمان آوردن به عقيدۀ سازد که 

مخالف معتقدات و روش تفکر آزاد او باشد. حريت دين مشروط 

برين است تا آزادی ديگران را در معتقدات صدمه نزند. خداوند 

ال إکراه فی الدين قد تبين الرشد من » سبحانه و تعالی می فرمايد: 

ره أفانت تک» (. و قول خداوند سبحانه و تعالی :  256رة : )البق« الغی 

( . آيا تو اجبار توانی کرد  99يونس : )«. الناس حتی يکونوا مؤمنين 

فذکر » مردمان راکه تا مسلمان شوند. و قول اهلل سبحانه و تعالی : 

( . پس  22 – 21الغاشية : « ) إنما أنت مذکر * لست عليهم بمصيطر 

ين نيست که تو پند دهنده ای * نيستی برايشان گماشته پند ده جز ا

« شده . هدايت از جانب خداوند است و خداوند هادی و رحيم است . 

. 

حريت » دکتور حسن محمد سفر حريت عقيده را اينطور تعريف ميکند: 

عقيده يعنی انسان حق دارد تا به رضايت و آزادی کامل به کائنات و 

                                                      
 .   www.balagh.com  2013/  6/  11لموسوعة اإلسالمية ، ا.  415 .1
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دون اکراه و فشار از طرف ديگران تفسير و خالق و حيات و انسان ب

تحقيق کند . 
416

عقيده در فرهنگ و ثقافت اسالمی تنها به آزادی 

تعريفات و حمايت معنوی خالصه نمی شود بلکه اسالم قوانين را جهت 

حمايت آزادی عقيده وضع می کند.  اسالم انسان را مکلف می سازد تا 

ه استفاده از اسلحه نيز باشد از عقيده خود دفاع کند حتی اگر ضرورت ب

و همچنان اسالم  امر ميکند تا از آزادی عقيده دفاع شود تا اينکه فتنه 

 417 ظهور نکند .  

 فرق بین آزادی  عقیده و ارتداد و مرتد 
و به نص قرآن  است ردت و ارتداد در اصطالح فقهاء کفر بعد از اسالم

زشت است .  در  کريم و سنت نبوی و اجماع مسلمين ارتداد يک عمل

و دليل  است حکم مرتد بين دانشمندان معاصر اسالمی اختالف نظر

در تعريف مرتد است باين معنی که آيا ارتداد جرم  در بين علماء  اختالف

جريمه ارتداد است و حکم آن تحت عنوان عقوبات می آيد و يا اينکه 

ز اسالم ارج شدن ابه معنی دقيق تر آيا ارتداد و ردت خ.  سياسی است

نظام  دائرۀ از اردتداد خارج شدن اگر ؟اسالم  است يا مبارزه عليه 

 . حکم آن تعزيزی است  در اين حالت سياسی اسالم باشد

ترس وخوف اعالن و اظهار مرتد از ارتداد و مرتد شدن در جهان اسالم 

سبب شده تا محققين نتوانند احصائيۀ دقيق از تعداد مرتدين بدست 

بی سی در راپوری که از مؤسسات رسمی بعض کشور های آورند .  بی 

اسالمی تهيه کرده می نويسد :  دار األفتاء مصر در راپور رسمی که در 

نفر  866به نشر سپرد تعداد مصری های که مرتد شده اند به  2014سال 

                                                      
 .  29ص  « الحريات فی النظام اإلسالمی» حسن محمد سفر . 416

 
417  .08-2004-scholar/8257-eth-www.onislam.net/arabic/ask    . 
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می رسد در حاليکه راپور های غير رسمی و مؤسسات غير دولتی 

 م مرتد شده اند به هزار ها نفر می رسند .کسانيکه در مصر از دين اسال

شبکه های مطبوعات عربستان سعودی مطالعات دقيق  2014در سال  

در موضوع مرتد جمع « وين غالوب الدولية لألبحاث »راکه مؤسسۀ 

% از باشندگان  5راپور آمده که  اين در آوری شده بود به نشر سپرد . 

.ميرسد دين را ترک کرده اندمليون  29سعودی که اجمالی نفوس آن به 
418
 

در گذشته ترک دين يک موضوع کامال سری  و در دائره بسيارکوچک 

بود و مرتد جرأت اعالن ارتدا را نداشت زيرا قوانين کشور های اسالمی 

حتی کشور های که از نظام اسالمی در دولت حمايت  نمی کردند اين حق 

ارتداد خود را بيان کنند. را برای اتباع خود نمی دادند تا بصورت علنی 

اما درعصر حاضر ديوار ها برهم ريخت و خوف و ترس جای خود را به 

تهاجم و صراحت داد ومرتدين با استفاده از وسائل و شبکه های 

دين  الکترونی نظريات خود را به نشر سپرده مردم را به  ارتداد و ترک 

ش نا مناسب و رودعوت می کنند .  حرکت های افراطی و غلوی دينی 

عليه نهضت های بين المللی  از يک طرف و مبارزه عدۀ از دعوتگران 

درتقويت فکر ارتداد کمک علمی و معتدل اسالمی از جانب ديگر 

ميکند. امريکا واروپا درتقويت وحمايت نظامهای استبدادی و 

سيکولر درجهان اسالم فکرالحاد و ارتداد را تقويت می نمايند . از 

ؤسسات تبشيری )دعوت به عيسويت( از فقر مادی جانب ديگر م

ومعنوی وعلمی مسلمانان و ضعف و ناتوانی علمای اسالم و سکوت 

شان در مقابل استبداد سياسی و اشغال نظامی و فکر وارد شده از خارج 

استفاده و در نشر عقيده عيسويت سعی می دارند و کتابهای 

ده بدون مقابل به اختيار ضدعقيده اسالمی را بزبانها مختلف بنشر سپر

                                                      
 .  2015اگست / آب  31،  بی بی سی  ، قسم المتابعة اإلعالمية.  418
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و مطالعۀ مسلمانان قرارمی دهند و در نشر و توزيع کتاب مقدس 

 سرمايه داران غرب مليونها دالر صدقه می کنند . 

مؤسسات رسمی و دار األفتاء درکشور های اسالمی اسباب متعدد را 

در ارتداد مسلمانان از دين می آورند بطورمثال دار اإلفتاء در مصر 

داد را روش عملی تروريستها مسلمان و غلو فکری  می داندو سبب ارت

همچنان به نمايش گذاشتن قتل عام و اعدامات توسط حرکتهای 

افراطی و تخريب مقابر و آثار تاريخی فکر الحادی را در بين جوانان بی 

به نقل از داراألفتاء « ديلی نيوز مصری » دانش تقويت می کند .  جريدۀ 

گروپ تقسيم را به سه « محلدين »ار اإلفتاء مصری مصر می نويسد: د

 ميکند : 

کسانيکه عليه دين اسالم قيام نمی کنند اما سياسی ساختن نظام  .1

کشور های  الم رد و دعوت به نظام سيکولری دررا به اساس اس

 اسالمی می نمايند  . 

 گروهی که اسالم را بصفت دين کامال نفی ورد می نمايند .  .2

. سالم به دين ديگر رجوع می کنندا گروهی که از .3
419

داراإلفتا در مصر و 

مملکت عربستان سعودی از استبداد سياسی و سکوت علماء  و 

همکاری عدۀ از علماء با نظامهای استبدادی و عسکری و عدم تطبيق 

عدالت اجتماعی در تقويت الحاد ياد نمی کنند . اين صحيح است که 

واند ضديت را نسبت به اسالم روش افراط گرائی و غلو در دين ميت

سبب شود ليکن سکوت علماء و همکاری شان با استبداد سياسی  و 

مستبدين و عدم دفاع از حقوق عامه وتطبيق عدالت اجتماعی  و 

 اشغال نظامی غرب اساس اول و عامل مهم در ارتداد از دين است  . 

دی و قابل علما در گذشته مسأله مرتد و ارتداد را با اينکه يک قضيۀ ج

تشويش در عصر شان نبود ،  بحث  و  نتائج ابحاث و تحقيقات  خود را 

                                                      
 .   2015اگست  31. بی بی سی ،  419
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به جامعه با تمام امانت سپردند دانشمندان معاصرتحقيق را در موضوع  

از سر نگرفته و در قضيۀ مرتد شرايط زمان و مکان و تغييرات که در 

جامعۀ اسالمی و جهان پيش شده خصوصا انقالب در وسائل 

را نا ديده گرفته  فقط به نظريات گذشته گان اکتفاء دارند در  دستجمعی

حاليکه شرايط جهانی و نظريات و آراء فکری جديد ومعاصر تجديد 

 نظر را در مسأله و حکم ارتداد می خواهد . 

نکه اگر مرتد و اي : اول   دو حکم است در فقه اسالمی در مسأله مرتد

قوۀ عسکری دارند  يرد وارتداد توسط گروه از مردم صورت می گ

 و حالت مثليکه در ايام خالفت حضرت ابوبکر واقع شد در اين قضيه

استفاده از قوۀ نظامی و جنگ عليه مرتدين حتمی و ضروری است و 

يک ارتداد ابوبکر رضی اهلل عنه  اين کار را انجام داد .  دوم  در مورد 

بعضی  شخص است که مرتد ميشود در اين قضيه اختالف نظر است

حد را جواز  دش گذاشت و گروه ديگربه حال خوباين نظر اند که مرتد را 

می دانند و عدۀ او را آزاد می گذارند زيرا موجوديت اش برای جامعه 

 خطر ندارد.

تأليف عالمه ابن « بداية المجتهد و نهاية المقتصد » در کتاب 

جنگ عليه مرتد اگر به پيروزی برسد )نواسه(  در باب ردت آمده :رشد

من  »می رسد او جواز دارد و مرتد به اساس قول رسول اکرم ص به قتل

اما در قتل زن اگرمرتد شود اختالف نظر است و امام .  « بدل دينه فاقتلوه

 شود قتل او را جواز نمی داند . تدمر  زناگر ابو حنيفه 

دکتور نصر فريد مفتی سابق مصر می گويد: مقصد از اختيار و آزادی 

ای قبول عقيده که در نص قرآن کريم آمده ، اختيار در آغاز و بدايت بر

است ، يعنی دخول به اسالم و قبول اسالم بايد به آزادی و قناعت شخص 

حق و آزادی  او نيست به دليل اينکه از  دائره اسالم  باشد و اما خروج از

ايد به اسالم از راه قناعت و به آزادی کامل داخل شده است پس مرتد ب

عقاب شود يعنی جزاء داده شود و هدف از جزاء حمايت  توبه کند و بعداً
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اضافه ميکندکه عقيده اسالمی دکتور نصرجماعت مسلمين است . 

عهد و پيمان بين خداوند و بنده است و جواز ندارد اين پيمان وعهد 

شکستانده شود و ارتداد اعتداء و تجاوز به حق خداوند است و عقوبت 

جامعه ودولت و  يت دست خداوند است و اما اگر ارتداد امنآن نيز ب

جماعت مسلمين را تهديد ميکرد در اين حالت ارتداد از حق خداوند 

خارج و از حق دولت يا سلطۀ سياسی ميشود و حق بنده ممکن نيست 

 بخشيده شود وبدون عقاب يعنی جزاء باقی ماند .

ميگويد که در قرآن  ميدهد وفتوا بعدم قتل مرتد  عالمه رشيد رضا

کريم عقوبت مرتد قتل نيآمده است و عدم ذکر حکم عقوبت مرتد درقرآن 

است بشرطيکه مرتدين به جنگ مسلمانان  او کريم معنی آن عدم قتل

 قيام نکنند و از اطاعت حکومت خارج نشوند .

صطالح قانون معاصر بنام )خيانت سنت نبوی در باب عقوبت مرتد با در

 يشود و حکم خيانت بزرگ درتمام قوانين اعدام است .بزرگ(  ياد م

در بحث حکم مرتد در نتائج سياسی آن فکر می کردند  درگذشته فقهاء

نه در باب آزادی عقيده به معنی ديگر قضيۀ مرتد را در باب غير از باب 

آزادی عقيده بحث می کردند . مرتد از نظر فقهاء خارج شدن از جماعت 

ليه مرتدين در عهد ابوبکر رضی اهلل عنه جنگ مسلمين است . جنگ ع

و جنگ عليه عليه کسانی بودکه عليه دولت و نظام اسالمی قيام کردند 

واجبات دولت بود وجنگ عليه مرتدين تنها به سبب ردت  شان يکی از

نبود بلکه اسباب سياسی نيز داشت  . محمد عبده و رشيد رضا باين 

اصل حکم قتل مرتد در سنت   حرابه عقيده اندکه خارج شدن از جماعت و

 .  رسول اهلل و خلفاء است
420

استاد العلوانی حديث شريف ) من بدل دينه 

د . تحقيق نموده باين کسيکه دين خود را ترک کندکشته شو (فاقتلوه

                                                      
التشريع الجنائی » در مورد حکم فقهی مرتد مهربانی نموده به :  عبدالقادر عودة .  420

 .  34تا  12 اإلسالمی ، جزء دوم  ، صفحات 
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که اين حديث از جمله احاديث احاد است و اعتماد به نتيجه می رسد

 نظر اختالفبين فقهاء  ن آ مورد احاديث احاد برای تدوين تشريع در

 است .

استاد قانون و فقهی معاصر محمد سليم العوا می گويد: در سنت 

صحيح يک حديث ثابت نيست که رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم برای 

صحابه  حکم مرتد در باب تعزير می آيد و عقوبت مرتد امر داده باشد و

در حکم مرتد با هم اختالف داشتند.
421
ر شريعت اسالمی دموضوع ردت  

ندارد . در حديث مبارک عقيده  زادیموضوع مستقل است و ارتباط به آ

که امام بخاری روايت ميکند آمده : ) من بدل دينه فاقتلوه( عدۀ از علماء 

دين اسالم نيست  عقيده و ارتداد در باين عقيده اندکه ارتباط بين آزادی

ارکان  د و تخريب. ارتداد خارج شدن شخص از نظام عمومی  و تهدي

ردت  « .الخيانه العظمی » که بدرجۀ خيانت بزرگ ميرسد دولت ميباشد

مفکرين جريمه و جرم ميدانند و بين ارتداد و آزادی عقيده  را بعض

ارتباط نمی دهند. در عصر خلفای راشدين زمانيکه مسلمانان با روم 

جنگ  وفارس درگير بودند ارتداد خيانت بزرگ برای دولت و وطن بود.

ی بودکه در وقت ابوبکر رضی اهلل عنه با مرتدين در حقيقت عليه کسان

خيانت کردند و در خدمت و صف دشمنان دولت  یجنگ با دولت اسالم

 .و جبهۀ داخلی را ضعيف ساختند قرارگرفتند یاسالم
422

 

مرتد را بحث می کند و باين نتيجه می  محمد عابد الجابری حکم فقهی

نيست بلکه بخاطر  او مرتد عليه معتقدات موردرسدکه حکم فقهاء در 

خيانت به دين و  چنانبه امت و وطن و دولت است و هم او خيانت

.  است با جبهۀ مخالف مسلمانان و دولت و نظاممن و همکاری با دش

                                                      
کتور عاصم حنفی د 451.  421

https;//ar.facebook.com/nots/1066359197353 ،10  2012اکتوبر . 

 
 .  50 ص « الحريات العامة فی الدولة اإلسالميي » راشد الغنوشی .  422
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ميکند و در مسلحانه فقهاء بين محارب يعنی کسيکه عليه دولت قيام 

ين مرتد توافق را می آورند .  مقابل جامعه و مردم اسلحه می کشند و ب
423

 

و علت  حکم فقهی مرتد از يک فقيه تا فقيه ای ديگر متفاوت است

تفاوت درحکم در عملکرد و موقف مرتد و نتيجۀ ارتداد او در جامعۀ 

 . آيا مرتد محارب است يا محارب نيست  ؟ مرتد محارباسالمی است 

شد در حکم آن  محارب نبا مرتد اگر به اتفاق همه به قتل ميرسد و

ه شود؟  اختالف نظر است . آيا اول توبه کند و يا اينکه بدون توبه کشت

در حالت جنگ و با دولت زندگی دارد  مرتد در داخل کشور اسالمی آيا

 ی که با مسلمانان در حالت کشوراسالمی  )کشوراز  است  و يا خارج 

اختالفات شده است  . اسالم يکجا و با دشمنان  رفته  (ی است دشمن

مرتد از زوايۀ آزادی شخصی و به سبب آن استکه  فقهاء در مسألۀ فقهی 

می به کشور و عقيده آزادی عقيده نمی بينند و بلکه از زاويه خيانت 

  .بينند
424

 

  مرتد در قرآن کریم
ر بعض جا مرتد دکريم قرآن  . در قرآن کريم مرتد در چند جا ذکر شده است

به  هآي 15قرآن کريم در  .  ه معنی آن می آوردرا باسم و در بعض آيات  ب

» : و مرتد اشاره می کند، بطور مثال موضوع کفر بعد از ايمان و ارتداد

(  . و 198 و من يتبدل الکفر باإليمان فقد ضل سوآء السبيل  ) البقره : 

که ايمان را به کفر مبدل گرداند بی شک راه راست را گم کرده است . و هر

( . چگونه 86)آل عمران :  اهلل قوما کفروا بعد ايمانهم .ی کيف يهد» 

إن الذين » خداوند هدايت نمايد گروهی را که کافر شدند بعد از ايمان  و 

کفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا کفر لن تقبل توبتهم و أولئک هم الضالون 

                                                      
 .  178 – 177 صفحات« الديمقراطية و حقوق اإلنسان » محمد عابد الجابری .  423

 
  .  179- 178صفحات  « قوق اإلنسان الديمقراطية و ح» محمد عابد الجابری  .  424

tafahom.com . 
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 ( . يقينا کسانيکه بعد از ايمان شان کافر شدند سپس در 90)آل عمران :« 

کفر افزودند هرگز توبه آنها پذيرفته نه شود و آن گروه خود گمراهان اند 

إن الذين اشتروا الکفر باأليمان لن يضروا اهلل شئيا ولهم عذاب أليم » . و 

( . آنانکه کفر را به ايمان خريدند هرگز ضرری بخداوند  177آل عمران : « ) 

الذين آمنوا ثم کفروا ثم إن  »نرسانند و ايشانرا عذاب درد ناکی است . و 

« سبيالآمنوا ثم کفروا ثم ازادادوا کفرا لم يکن اهلل ليغفر لهم و ال ليهديهم 

همانا کسانيکه ايمان آوردند، سپس کافر شدند ،  ( .  137) النساء : 

بازهم ايمان آوردند ، دوباره کافرشدند ، سپس برکفر خود افزودند ، 

م براهی } بسوی نجات { هدايت خداوند ايشان را نمی بخشد و نه ه

 نمايد .

و قرآن کريم عقوبت  بت مرتد را در دنيا ذکر نمی کندجميع آيات عقو

مرتد را درآخرت گذاشته و تنها در سورۀ التوبه خداوند عذاب بزرگ را 

  کل عقوبت را ذکر کند ياد می کند.در دنيا و آخرت بدون اينکه ش

کلمة الکفر و کفروا بعد اسالمهم و  يحلفون باهلل ما قالوا و لقد قالوا»

هموا بما لم ينالوا و ما نقموا إال أن اغناهم اهلل و رسوله من فضله فإن 

يتوبوا يک خيرا لهم و إن يتولوا يعذبهم اهلل عذابا أليما فی الدنيا و 

به خدا ( .  74التوبة : « ) الآخرة وما لهم فی األرض من ولی و ال نصير

سخن  ناروا { نگفته اند ، در حالی که قطعا سخن  سوگند می خورند که }

کفرگفته و پس از اسالم آوردنشان کفر ورزيده اند ، و برآنچه موفق به 

انجام آن نشدند همت گماشتند ، و به عيبجويی برنخاستندمگر } بعد 

از { آنکه خدا و پيامبرش از فضل خود آنان را بی نيازگردانيدند . پس اگر 

آنان بهتر است ، و اگر روی برتابند ، خد آنان را در دنيا و توبه کنند برای 

آخرت عذابی دردناک می کند ، و در روی زمين يار و ياوری نخواهند 

 داشت .

قرآن کريم در قتال با مرتدين صيغۀ جمع را ذکر ميکند و همچنان  باز  

رتداد و مرتد شکل گشت از دين را به صيغۀ جمع می آورد باين معنی که ا

ر مرتد به صيغۀ جمع در قرآن کريم  از ما می خواهد تا ردی ندارد . ذکف



کر معاصر اسالمی روش
 
 402                                                                               ف

 همه آيات که  قدری بيشتر در موضوع مرتد و حکم آن دقت داشته باشيم .

و ». بطور مثل :  در مورد مرتد در قرآن کريم آمده همه به صيغه جمع است 

رتدد ي ال يزالون يقاتلونکم حتی يردوکم عن دينکم إن استطاعوا و من

دينه فيمت و هو کافر فأولئک حبطت أعمالهم فی الدنيا و  منکم عن

( . و کافران   217البقره : « الآخرة و أولئک أصحاب النار هم فيها خالدون 

پيوسته با شما در جنگ اند تا آنکه اگر بتوانند شما را از دين تان 

بميرد پس کفر  برگردانند ، و هرکس از شما از دين خود برگردد و درحالت

که اعمال شان در دنيا آخرت ضايع شده و آن مردم أهل آن گروه کسانی اند

 آتش اند و در آن هميشه خواهند بود .

 سورۀ التوبه زيادتر از کفر و کفار و ارتداد سخن می زند . در اين سوره

است نه مرتدين زيرا مشرکين  به اسالم ايمان  مقصد و هدف ازمشرکين

مرتد شوند و قتال با مشرکين در نتيجه عدم احترام به نياورده بودند تا 

معاهدات شان با مسلمانان بود نه بواسطه شرک و يا کفر شان . در 

که جنگ با کفار به  در قتال کفر فتوا دادجنگهای صليبی امام ابن تيميه 

سبب کفر شان نيست بلکه به سبب ظلم شان است  . باين معنی که کفر 

 ظلم و تجاوز و ستم سبب قتال است .  سبب قتال نيست بلکه

مفارفت »گ با مرتدين ذکر شده همه در باب احاديث که در قتل و جن

از جماعت مسلمين است و در عهد يا ترک  يعنی خارج شدن «جماعت 

کند رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم چنانکه امام بخاری روايت مي

هلل بيعت کردند و بعد از عرينة ( با رسول اجماعتی از قبيلۀ ) عکل ( و )

ايمان آوردن مرتد شدند و مردم را به قتل رسانيدند و اموال مردم را به 

غارات بردند .  رسول اکرم امر به قتال شان داد و اين جماعت تنها بخاطر 

حکم باالی شان  ارتداد از دين کشته نشدند بلکه به سبب چور و چپاول 

 حد )الحرابة(  تطبيق شد نه حد مرتد
425

الحرابة يعنی قطع الطريق و 

                                                      
حرية العقيدة بين الشريعة اإلسالمية و اإلعالن العالمی » دکتور فوزية العشماوی .  425

 .   7 – 6صفحات «  لحقوق اإلنسان 
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سرقت بزرگ  . الحرابة جمع بين سرقت و قطع الطريق است  و فرق ميان 

سرقت و الحرابه اين استکه سرقت مال بصورت سری است در حاليکه 

قطع الطريق و سرقت مال مردم بصورت علنی می باشد . 
426

 

سه احاديث که امام بخاری در باب تطبيق حد ردت آورده از آنجمله 

 در موضوع مرتد در اين قسمت انتخاب می نمائيم  .را حديث مبارک 

از قبيلۀ  شده که خالصه آن اين است : گروه از انس رضی اهلل عنه روايت

عکل و عرينة به حضور رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم آمدند و بيعت 

کردند و اسالم آوردند اما بعد از اسالم آوردن مرتدشدند يعنی از دين 

خارج شدند و مردم را به قتل رسانيدند و اموال مردم را غارت کردند.  

مردم نزد رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم آمدند و شکايت کردند. از اين 

حديث و از اين واقعه اينطور استنباط می شود که رسول اکرم صلی اهلل 

نکه عليه وسلم بخاطر ارتداد شان امر به قتال شان نداد بلکه بخاطر اي

با  مردم جنگجو و قاتل و فساد پيشه بودند و به اساس قانون الحرابة 

کشته شدند نه باساس قانون مرتد و ارتداد . ابن ايشان معامله شد و 

تيميه در اين مورد می گويد : اين ها با عمل رده کشته شدند ، و مال مردم 

 بودند . را غصب و از جملۀ قطاع الطريق و محارب با خدا و رسول اهلل 
427

 

ال يحل  » امام بخاری از عبداهلل بن مسعود رضی اهلل عنه روايت ميکند:

دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل وأنی رسول اهلل إال بإحدی ثالث : 

 «النفس بالنفس ، و الثيب الزانی ، و المارق من الدين التارک للجماعة 

بارت است از اخير حديث مربوط به قضيه بحث ما است و ع تقسم

                                                      
 

التشريع الجنائی اإلسالمی » برای معلومات در مورد الحرابة به  : عبدالقادر عوده .  426
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در اين حديث ارتداد يا مرتد با « المارق من الدين و التارک للجماعة »

 تارک يا خارج شدن از جماعت يکجا ذکر شده است .  

معنی اجمالی حديث شريف اين استکه اين گروه از مرتدين از جماعت 

با خدا و رسول اهلل و مسلمين  سلمين خارج شدند و از جملۀ محاربم

 . و قتل شان به اساس حکم قانون الحرابة است دل شدند مب

فقهاء در مجموع در حکم مرتد باين حديث مبارک در تطبيق حکم اکتفاء 

کسيکه دين خود را تبديل کندکشته « من بدل دينه فاقتلوه » کرده اند . 

وی اين حديث اشود يعنی اگر از دين اسالم خارج شود به قتل ميرسد. ر

امام بخاری اين  ی عبداهلل بن عباس است وعکرمه غالم آزاد شده ا

و امام مسلم احاديث که روای آن عکرمه بود در  حديث را ذکر ميکند

صحيح خود نياورده است به دليل اينکه عکرمه از جملۀ خوارج بود و 

خوارج ريختن خون مسلمان را مباح می دانستند .
428

 از دين درمقصد 

« ) إن الدين عند اهلل االسالم  »حديث اسالم است و قرآن کريم می گويد 

( . بی شک که دين پسنديده نزد خداوند اسالم است . رأی  19آل عمران : 

دين اسالم را بعد از قبول ترک ميکند و در  اگر کسفقهاء اين استکه 

همان روز توبه کند و اگر بعد از سه روز به دين اسالم عودت نکند به قتل 

و مفسرين و در بين شان شيخ محمود ميرسد. ليکن بسياری از فقهاء 

ال » شلتوت باين عقيده نيستند و می گويندکه حديث به نص آيه مبارکه 

توافق ندارد .  فقهاء باين نظر اند که حدود به حديث « إکراه فی الدين 

واحد تثبيت نمی شود و کفر تنها دليل قتل نيست بلکه محاربت 

                                                      
از نشرات فقه  «مطالعۀ تمهيدی از سنت و احاديث نبوی  »  فضل غنی مجددی .  428
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ت مسلمين اساس قتل مرتد مسلمانان و قتل شان و خارج شدن از جماع

است .
429

 .
430

 

و تشکيل حکومت  کشور های اسالمیلمللی واشغال در شرايط بين ا

يگر های تقلبی و تحت حمايت کفر مسأله ارتداد و مرتد را يکبار د

. ارتداد عبدالرحمن در افغانستان از اسالم  مسأله ای وقت و روز ساخت 

و مردم بلند کرد فغانستان و عيسوی شدن او سر و صدا های زياد را در ا

نمايند.  صادراز علماء خواستند تا در حکم مرتد فيصلۀ قطعی را 

مشکل مرتد شدن عبدالرحمن يک مشکل بزرگ سياسی بود به دليل 

حمايت حقوق افراد  اينکه سياست علنی کشور های اشغالگر آزادی و

تحت  . استدين و سياست و ديموکراسی  خصوصا آزادی عقيده و

اگر قضيه ای مرتد و ارتداد بدون عقاب و جزاء گذاشته ط موجوده شراي

شود وسيلۀ تخريب جامعه ای اسالمی می شود و دشمنان اسالم از اين 

قضيه نه تنها برای تخريب اسالم استفاده می کنندبلکه بی نظمی را 

. خطر مرتد و ارتداد در شرايط بوجود می آورنددرجوامع اسالمی 

علمای و ناتوانی ضعف ضعيف و مستبد و  ی حکومت ها ی وامروز

خطر بزرگ  بداد سياسیاست عدۀ از علماء با اشغال و اسالم و همکاری

دارد .  محققين معاصر  برای دين و وطن و امنيت کشور های اسالمی

باين  تطبيق حکم مرتد اسالمی برای حل معضلۀ و مشکالت ارتداد  و

قضيۀ مرتد در عصر عقيده و نظر هستند که  سياست شرعی در 

 حاضرعملی و  مراعات شود .

                                                      
: ده شودو همچنان دي  30القاهرة ، ص :« اإلسالم عقيدة و شريعة » محمود شلتوت .  429

، مراجعه دکتور عبدالستار «  در مسأله رده يا ارتداد و مرتد » فضل غنی مجددی 
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اگر مقصد و هدف از قتل مرتد اين باشد تا ديگران در فکر ارتداد از دين 

نشوند و به عبارت ديگر پند و درس برای کسانی باشدکه ميخواهنداز 

در ظاهر که مرتدين شوندنتيجۀ آن اين خواهد بوددائره اسالم خارج 

ند .آنانيکه ميخواهند از دين اسالم مرتد باشمسلمان و در باطن کافر 

و دين  االيمان و ضعيف شخصيت هستنديقين که مردم ضعيف به شوند 

اسالم به همچو اشخاص ضرورت ندارد و ارتباط مرتدين تنها باسم به 

نفع اسالم و مسلمانان نيست .  اين گروه اشخاص که در ظاهر مسلمان و 

له کسانی هستندکه مسلمانان را در حقيقت از جم مسلمان در باطن غير

فريب ميدهند. رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در مورد اين گروه از مردم 

کسيکه با ما غش يعنی فريب کاری « من غشنا فليس منا »: می گويند

کند از ما نيست و نفرمودندکسانيکه با ما غش و غل دارند او را به قتل 

 مرتدين است . عالماتاز  اق عالمۀ. غل و غش و نف برسانيد

ی و نفسانی و شخصی نيست بلکه تغير نارتداد از دين موقف عقال

هويت و جدائی و قطع رابطه با امت اسالم و پيوستن با ملت غير اسالم 

است . رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم اعرابی که اسالم آورد و بعد از آن 

دينه خارج شود البته به قتل نرسانيد و اجازه داد تا از م رامرتد شد او

اگر قضيۀ ارتداد و مرتد قضيۀ فردی و شخصی يعنی متعلق به يک 

جمعی را گرفت اما اگر ردت و ارتداد شکل  واينطور است انسان باشد 

داخلی مسلمانان  جبهۀ در اين حالت تطبيق حد ردت برای حمايت وحدت

و جلوگيری از نفوذ مؤسسات تبشيری و نفوذ سياسی غرب عيسوی 

تمی است زيرا ارتداد بشکل گروهی وحدت مسلمانان را صدمه می ح

زند و نفوذ دينی و سياسی غرب را در جهان اسالم قوت بيشتر ميدهد و 

در اين حالت تطبيق حد ردت به مصلحت امت اسالم است و از باب 

سياست شرعی ضرورت ميباشد. 
431

وظيفه علماء و نظام اسالمی در 
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ارتداد در  عالج مشکلست و بهترين عصر حاضر تربيت مسلمانان ا

 عصر حاضر تربيت و تقويت معلومات اطفال مسلمان از دين اسالم است

فرهنگ و ثقافت مسلمانان اسالمی نشود مشکالت زمانيکه تا  .

مسلمانان بطور عموم و مشکل ارتداد بطور خاص حل و فصل نخواهد 

هداب عقيده شد و تربيت اسالمی قسميکه امام حسن البناء می گويد ت

 و آينده امت اسالم است . 

عدۀ از مسلمانان معاصر در موضوع مرتد به مشکالت فرهنگی و 

ثقافتی و فکری رو برو هستند . گروه از مسلمانان خصوصا آن دسته که 

عليه استعمار فکری و اشغال نظامی ميباشند باين عقيده اندکه 

رتداد است  و از تطبيق همکاری با کفار عليه اسالم  و مسلمانان کفر و ا

حکم مرتد در حق  کسانيکه با کفار متحد شده اند جانبداری دارند . اين 

گروه از مسلمانان بين خيانت بزرگ و مرتد را کرده نتوانسته اند . 

کسانيکه عليه اسالم و مسلمين با کفار متحد می شوند از جملۀ کسانی 

نه مرتد و کافر .  به حساب می آيند که مرتکب خيانت بزرگ ميباشند

خيانت بزرگ در تمام قوانين بين المللی بزرگترين جريمه است و در اکثر 

قوانين بين المللی حکم خائين به وطن اعدام ميباشد .  مسلمانان حق 

ندارند با غير مسلمانان قتال کنند و کفر سبب قتال در اسالم نيست . 

که کفر سبب قتال  امام ابن تيميه در ايام جنگ های صليبی فتوا داد

 نيست بلکه تجاوز و ظلم سبب قتال است .

همکاری با غير مسلمانان انواع و اقسام زياد دارد و نمی توان تمام 

همکاری را خيانت بزرگ دانست و کسانيکه با غير مسلمانان همکاری 

دارندنمی توان ايشانرا مرتد و يا کفار تلقی کرد. دکتور يوسف 

« غیر حق »که اگر کافر را ضد مسلمانان در  القرضاوی باين نظر است
معاونت و همکاری کرد نوع از انواع ارتداد است . در فتوا دکتور 

 القرضاوی در کلمۀ غير حق بايد توجه بيشتر داشته باشيم .
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نهايت  موضوع  ارتداد و مرتد عالميه حق آزادی دين را از منظور در 

 1948ديسمير  10بتاريخ ملل متحد جهانی ذکر می نمائيم  . مؤسسۀ 

ميالدی حقوق عبادات و آزادی عقيده را برای همه مردم تضمين کرد . در 

 :  اعالن حقوق انسان آمده است 18بند 

هر شخص آزادی کامل در تفکر و ضمير ودين دارد و اين حق برای انسان 

شتن عقيده و تعليم آن و عمل حق تغيير ديانت را می دهد و انسان در دا

 جمعی آزادی مطلق دارد .و اداء شعائر به صورت انفرادی و آنه کرد ب

کشور های اسالمی به اعالن آزادی عقيده بغير از تغير دين موافقت 

ر يآزادی تغياز کردند و عدم موافقت نمايندگان کشور هايی اسالمی 

 زيرا ارتداد و مرتددين در عدم جواز اسالم به ارتداد و مرتد شدن است 

 . معامله ميشودبه آن  که مطابق قانون  سالم جريمه بزرگ استدر قانون ا

ارتداد از دين يهوديت و عيسويت عقوبت سنگين دارد . در عقيده 

که رب به نبی موسی عليه السالم امر به قتل  :يهوديت در مورد مرتد آمده

کسانيکه عبادت گوساله را می کنند نمود و اين گروه کسانی بودندکه 

عليه السالم بيرون شدند و گوساله را به پرستش گرفتند . از دين موسی 

سی عليه السالم سه هزار را کشت .از اين مردم مو
432

در عيسويت در سفر 

التثنية آمده : اگر گمراه کند ترا برادرت در سر ، و بگويد بيرون شويم و 

د بل که او را به قتل يندات کنيم ، اين امر او را ستر نکخدای ديگر را عبا

پرداخت سنگها تا وقت مرگ  اسانيد و رجم نمايد بر
433

 

 

 

                                                      
 .  28: 32. سفر الخروج ) 432

 
 .   www.kantakji.com( .   13:  6سفر التثنية ) .  433

http://www.kantakji.com/


کر معاصر اسالمی روش
 
 409                                                                               ف

 



کر معاصر اسالمی روش
 
 410                                                                              ف

 

 

 فگر معاصر اسالمی روشدر  زن

مقام و منزلت زن يکی از مهمترين و جنجال بر انگيز ترين موضوعات و 

( در  شرق شناسانقضايای عصر است  . فقهاء و علماء و شرق شناسان ) 

و در روش  قضيه ای زن کتابهای زياد به رشته ای تحرير در آورده اند

تحقيقات دانشمندان  از منزلت و مقام زن اختالف نظر زياد ديده می 

شود . دانشمندان غرب اسالم را در حق زن متهم می سازند و باين عقيده 

اندکه اسالم زن را يک مخلوق ناقص و غير متساوی با مرد می داند و 

ل به آن مسلمانان عدالت و مساوات را بين زن و مرد که قانون بين المل

 دعوت می نمايد تطبيق و رعايت  نمی کنند . 

محققين و مدافعين حقوق زن در جهان معاصر در موضوع و قضيه زن 

دچار اشتباه و خطأ اند و قضيه زن را در عالم اسالم از نظر واقعيت های 

عينی و جاری در جوامع اسالمی  بحث می کنند نه از نظر و اصول واقعی 

تا اعمال مسلمانان را در مسأله زن به اصل  اسالمی وکوشش دارند

اسالم ارتباط داده اسالم را متهم ومحاکمه نمايند .  
434

قرن های اول در

شد و بحث نميمرد مستقل و جدااز موضوع  ی موضوع زن اسالم

از  و مستقل ضيۀ منفصلقرا يک  دانشمندان اسالمی مسأله زن 

ماعی و مسائل اجتو مرد در  و زن قضايای مسلمانان نمی شناختند

متساوی را داشتند . زن مسلمان مقام و  سياسی و اقتصادی نقش 

و هرطبقه  های خود را درک وظيفه خود و مرد مسلمان مقام و مسئوليت

وظائف و وجايب خود را در پرتو تعليمات و ارشادات اسالم می 

دانستند و تنها در مسائل فقهی ، فقهاء مسائل مربوط به زنان و مردان 
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در  یرا جداگانه بحث می کردند به دليل اينکه در بسا موارد تفاوتها

وجود دارد مانند حيض  مسائل فقهی و آنهم در عبادات بين زنان و مردان

 و تأثير آن باالی عبادات شرعی . و نفاس 

به يک قضيه واحدخالصه نمی شود بلکه به مسأله زن در حال حاضر 

و حقوقی به قضيه دينی تبديل شد  مرور زمان قضيه زن از قضيه سياسی

 م صحيح از نصوص شرعی ندارندو دشمنان و حتی دوستان اسالم که فه

را طوری معرفی می   و اسالممی سازندزن متهم  را در مورداسالم 

کنندکه زن را قشر دوم جامعه می داند و در ساحۀ حقوق زن به  درجۀ پا 

 . ئين تر از مرد قرار می دهد

مسلمان در عدم درک و فهم صحيح از مسايل اسالمی  عده ی از جوان

راجع به قضيه زن بحث دارند و بنام غيرت و ناموس داری و حمايت از 

شرف زنان  دست به تفاسير نادرست از حقوق زن  می نمايند که تفاسير و 

تأويالت نادرست شان از نصوص دينی نه به نفع اسالم و نه نفع زن تمام 

فاع از قضيۀ زن ، بسياری از حقوق زنان تلف و ميشود و برعکس در د

زنان مسلمان در بين مدافعين سيکولر وافراط گرايان مسلمان و رسم و 

 رواجهای نا معقول تا حد زياد متضرر شدند.

 قضيۀ زن در اصول معاصر به سه روش بحث می شود . در اين بحث

فکری و مکتب هر سه  دانشمندان  کوشش بعمل آمده تا نظريات و آراء

و نظريات و آراء اين بررسی  زن مورد دانشمندان فکر اسالمی در

 .  مدارس را بدوت تعديل آورده و نقد می نمائيم  

علمای اين مدرسه ای  . در مقدمۀ شخصيت زن در اسالم استقالل اول ـ  

شيخ عبدالحليم  دکتور يوسف السباعی ،  استادان بزرگ چون ،فکری

.  دکتور السباعی  القرضاوی و ديگران می آيندر يوسف ابو شقه و دکتو

،  زن بين فقه و « المرأة بين الفقه و القانون » در کتاب معروف خود بنام 

تحرير المرأة فی » قانون ، و شيخ عبدالحليم ابو شقة در کتاب خود بنام 

، آزادی زن در عصر رسالت ، و دکتور يوسف القرضاوی « عصر الرسالة 
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 « مرکز المرأة فی اإلسالم » ابهای اش خصوصا در کتاب در تعداد از کت

مرکز زن در اسالم قضيه زن را از ديدگاه اسالمی بحث و بررسی علمی 

را در دائره و شخصيت مستقل زن  می نمايند . علمای معاصر حقوق زن

اسالم  مورد مطالعه و بحث قرار داده و در تحقيقات شان استقالل 

 ز قرآن و سنت به اثبات می رسانند . مفکرينشخصيت زن را با دالئل ا

عموما استقالليت شخصيت زن در مطالعات و بحث های شان مدرسۀ 

 . دنبحث می نماي زن در مسائل حقوقی زن و معرفی شخصيت اسالمی

مدرسه کوشش دارند اشتباهاتی و محققين اين  : علماء رد شبهات دوم ـ 

عالمه محمد  الح شود . را که در مورد حقوق زنان صورت گرفته اص

قضايا المرأة بين التقاليد الراکدة و »  در کتاب خود بنام الغزالی 

و عالمه البهی  « السنة النبوية بين أهل الفقه و الحديث » و  «  الوافدة

و دکتور عبدالکبير « يا المرأةاإلسالم و قضا» الخولی درکتاب خود بنام 

بين أحکام الفقه و الدعوة إلی المرأة » المدغری در کتاب خود بنام 

و می کوشند تا شبهات در را بحث  ان قضيۀ زنو عدۀ  ديگر « التغير 

 . موضوع زن را بحث و حقائق را توضيح کنند 

قضيۀ زن معاصر . ساحۀ اين مدرسه فکری فوق العاده  روی  سوم ـ بحث

و در اين ساحۀ مسائل فقهی و قانونی و موضوعات معاصر است  عيوس

قضيه حجاب ، نقش زن در سياست و ادارۀ دولت ، آزادی فکری  مثل

زنان ، حق انتخاب شريک زندگی ، حق داشتن طالق ، حق سفر و 

آموختن تعليم ، حق مبارزه عليه ظلم و استبداد ، حق اشتراک در دفاع 

و غيره بحث می شود . محققين و علمای  ، حق دعوت  از عقيده و وطن

از تهاجم فکر غربی و فرهنگ  را تا زن مسلمان اين مدرسه  کوشش دارند

حفظ شود . دانشمندان معاصر اين  شرق اسالمی و ثقافت نا معقول

مدرسه فکری کوشش دارد تا اصطالحات گذشته را در قالب ادبيات 

آورند و اصطالحاتی که وضاحت ندارد آنرا توضيح وتعريف بي معاصر

( ، اصطالح )عدالت /  The Freedomنمايد . مثال اصطالح )  آزادی / 

The Justice   / ( ، اصطالح ) حقوقThe Truths  ( ، اصطالح ) مساوات
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/ The Equality  . علمای مدرسۀ معاصر  ( و غيره اصطالحات معاصر

کوشش دارند تا در بين اصطالحات معاصر ، تساوی بين زن و مرد را که 

لمانان در فهم و ادراک در قرآن کريم و سنت نبوی آمده و عدۀ کثير از مس

آن دچار مشکالت شده اند تفصيل بيشتر داده و اشتباهات وخطا را از 

مسأله تساوی بين زن در اصطالحات قرآن کريم تصحيح نمايند و تا 

در اين مبحث از نظريات  اندازۀ زياد در اين ساحه به موفقيت رسيده اند .

بيشتر  هاستفاد خصوصا فکر معاصر اسالمی  همه مدارس فکری

است .  قبل از اينکه موضوعات معاصر بررسی شود الزم صورت گرفته 

موقف زن را از نگاه اسالم واقعی شرح است تا بصورت بسيار خالصه 

  بدهم.

 نظر اسالم در مورد زن 
قضيه ای زن در قرنهای اول اسالمی زن بحيث يک موجود مستقل و 

 محدود ر مسائلمورد بحث نبود مگر دجدا گانه ت يک قضيه وربص

زن .  اسالم زن را مقام ارجمند داد و   بود زنان و مردانبه فقهی که مربوط 

وجايب و و دختر خطاب کرد و همچنان حقوق  هرابصفت مادر و خورا 

در جامعۀ اسالمی  مسئوليت های زن را وضاحت داد . زنان و مردان

يۀ محبت و درسا ) مذکر و مونث (  جنسیاز ناحيه بدون تعصبات  قرنها

خود را می ند و هرکدام حقوق و وجايب مودت با يکديگر زندگی داشت

شناختند و از حدود آن تجاوز نمی کردند . قرآن کريم اجر زن و مرد را 

وا و للنساء للرجال نصيب مما اکتسب» بصورت مساويانه می داند مثال : 

ده اند بهره ( . مردان از آنچه کسب نمو 32النساء : )« نصيب مما اکتسبن 

 مند شوند و زنان از آنچه کسب نموده اند بهره مندگردند .

و هيچ  بصورت مساويانه خطاب گرديده يکجا ودرقرآن کريم زن و مرد

مساوات و وجايب و مسئوليت ،را در مسائل حقوقی  و تفاوت نوع فرق

ه مرد و زن بدون خطاب اسالم ب مرد قرآن کريم قائل نيست . ها بين زن و

مساوی است . قرآن کريم در تمام آيات زن و مرد را ظر داشت جنسيت در ن
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و من يعمل من الصالحات من ذکر و انثی » مخاطب قرار ميدهد مثال : 

( .  124النساء : « ) و هو مؤمن فأولئک يدخلون الجنة و ال يظلمون نقير 

 و کسيکه از اعمال شايسته انجام دهد خواه مرد باشد و يا زن وحال آنکه

مؤمن باشد پس چنين کسانی داخل بهشت شوند و کمترين ستمی 

 بايشان نمی شود .

و من آياته أن خلق »قرآن کريم زن را به آيه تشبيه می کند و می فرمايد : 

امام « . لکم من انفسکم ازوجا لتسکنواإليها و جعل بينکم مودة و رحمة

نند که  بعد از الترمذی و ابن ماجه از ثوبان رضی اهلل عنه روايت می ک

الذين يکنزون الذهب و الفضة و ال ينققونها فی سبيل اهلل » نزول آيۀ 

کسانيکه طال و نقره را ذخيره می کنند و در راه « فبشرهم بعذاب اليم 

خدا مصرف نمی کنند ايشان را بشارت به عذاب بزرگ بدهيد . صحابه 

مايه که بايد از رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم پرسيدندکه بهترين سر

در حفظ آن سعی کرد کدام است . حضرت محمد فرمودند : لسان ذاکر و 

قلب شاکر و زن مؤمنه . 
435

قرآن کريم و سنت نبوی زن و مرد را يکجا 

حقوق زن و مرد را  بعد از ياد آوری از کرامت انسان مخاطب می سازد و

اشاره   آن قرآن کريم تثبيت می کند و از جمله حقوقی که قرآن کريم به

ميکند عبارت است از :  حق زندگی ، حق آزادی ، حقوق مدنی حق 

انتخاب شريک زندگی ، حق ازدواج ، حق داشتن اوالد ، حق ميراث ، 

و حق انتخاب دين   حق نسب ، حق حفظ لقب و نام خانوادگی ، حق طالق

شريعت مرد و زن در تمام حقوق با هم شريک و  . از نظرو غيره  و عبادت 

زمين با هم مسئوليت  اوی و در اداء مسئوليت و وجايب و آبادیمتس

زن  و روش  و سنن خداوند را در اشتراک روش. قرآن کريم مشترک دارند

ولهن مثل الذی عليهن » در وجايب و حقوق اينطور بيان می کند : 

( . زنان را حقوقی است چنانکه بر آنها واجباتی  228البقرة : «. ) بالمعروف 

. نظر به آيۀ کريمه همانطوريکه مردان ده ومشروعوجه پسندياست ب

                                                      
 .  178ص « در نظام دولت اسالمی »ـ فضل غنی مجددی.  435
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حقوق و مکلفيت ها دارند زنان نيز دارای حقوق و مکلفيت ها هستند و 

در آبادی زمين و خالفت خداوند در زمين زن و مرد هر دو شريک و هر 

دو مسئوليت آبادی زمين و رسانيدن رسالت الهی را به جهانيان دارند .  

ابطه بين زن و مرد را رابطۀ متکامل می داند يعنی زن و مرد قرآن کريم ر

 195آل عمران : « ) بعضکم من بعض » يکديگر خود را تکميل می سازند. 

( . بعضی از شما از بعضی ديگر اند .  مرد و زن در اجابت دعا و ثواب و 

عمل يکسان و اصل مشترک دارند . 
436

 

ا مساويانه اينطور مرد رقرآن کريم در مسأله آداب اجتماعی زن و 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا » :  مخاطب می سازد

فروجهم ذلک أزکی لهم إن اهلل خبير بما يصنعون و قل للمؤمنات 

يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و ال يبدين زينتهن إال ما ظهر 

ه فرو نهند و ديد» ( . به مردان با ايمان بگو :  31 – 30النور : « ) منها 

پاکدامنی ورزند ، که اين برای آنان پاکيزه تر است ، زيرا خداوند به آنچه 

ديدگان خود را } از هر نا » و به زنان با ايمان بگو : « می کنند آگاه است . 

محرمی { فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زيورهای خود را آشکار 

 .  «نگردانند مگر آنچه که طبعا از آن پيداست . 

يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسی أن يکونوا خيرا منهم و » 

ال نساء من نساء عسی أن يکن خيرا منهن و ال تلمزوا أنفسکم و ال تنابزوا 

باأللقاب بئس االسم الفسوق بعداأليمان و من لم يتب فأولئک هم 

، نبايد ( . ای کسانی که ايمان آورده ايد  11الحجرات :« ) الظالمون 

قومی قوم ديگر را ريشخندکند ، شايد آنها از اينها بهتر باشند ، و نبايد 

زنانی زنان } ديگر{ را } ريشخند کنند{ شايد آنها از اينها بهتر باشند ، 

و از يکديگر عيب مگيريد ، و به همديگر لقبهای زشت مدهيد، چه نا 

رد آنان خود پسنديده است نام زشت پس از ايمان . و هر که توبه نک

 ستمگارند .

                                                      
 .، کتاب مشترک « المرأة المسلمة  االموقف الدينی من قضاي.  436
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ن کريم در دنيا و آخرت قرآ ئوليت های اجتماعی و عقوبات وجزادر مس

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم »زن و مرد را مشترکا خطاب می کند : 

أولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و يقيمون الصالة و 

هم اهلل إن اهلل عزيز يؤتون الزکاة و يطيعون اهلل و رسوله أولئک سيرحم

( . و مردان و زنان با ايمان ، دوستان يکديگرند ،  71التوبة : « ) حکيم 

که به کار های پسنديده وا می دارند ، و از کار های ناپسند باز می دارند 

، و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند ، و از خدا و پيامبرش فرمان 

که ی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد ، می برند ، آنانند که خدا به زود

و السارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما  السارق» خدا توانا و حکيم است . 

( . مرد و زن دزد را به  38المائدة : « ) کسبا نکاال من اهلل و اهلل عزيز حکيم 

سزای آنچه کرده اند ، دستشان را به عنوان کيفری از جانب خدا ببريد ، 

رت انا وحکيم است . و درآيۀ ديگر در مورد جزای خير درآخو خداوند تو

فاستجاب لهم ربهم أنی ال أضيع عمل عامل منکم من ذکر »می خوانيم : 

( . پس پروردگار شان دعای  195آل عمران : « ) و أنثی بعضکم من بعض 

آنان را اجابت کرد } و فرمود که { من عمل هيچ صاحب عملی از شما را ، 

زن ، که همه از يکديگريد ، تباه نمی کنم . در مورد معصيت و از مرد يا 

ليعذب اهلل المنافقين و المنافقات و المشرکين و » جزاء قرآن می گويد : 

را المشرکات و يتوب اهلل علی المؤمنين و المؤمنات و کان اهلل غفو

 آری چنين است { تا خدا مردان و زنان منافق،( . } 73األحزاب : « ) رحيما 

و مردان و زنان مشرک را عذاب کند و توبه مردان و زنان با ايمان را 

 بپذيرد ، و خدا همواره آمرزنده و مهربان است .

 قرآندرو در مورد کسانيکه زنان مؤمن و مردان مؤمن را اذيت می کنند 

و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما » : خوانيم  می کريم 

کسانی که  ( . و 58األحزاب : « ) بهتانا و إثما مبينا اکتسبوا فقد احتملوا 

ی آنکه مرتکب } عمل زشتی { شده باشند آزار می مردان و زنان مؤمن را ب

 رسانند ، قطعا تهمت و گناهی آشکار به گردن گرفته اند .
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در طلب استغفار از طرف رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم قرآن می 

ه إال اهلل و استغفر لذنبک و للمؤمنين و فاعلم أنه ال إل» فرمايد : 

( . پس بدان که  19محمد : « ) المؤمنات و اهلل يعلم متقلبکم و مثواکم 

وی ، و برای دا نيست ، برای گناه خويش آمرزش جهيچ معبودی جز خ

 ت کن { ، و خداست که فرجام و مرامطلب مغفر} مردان و زنان با ايمان 

 . هر يک از { شما را می داند}

خطاب يا روش قرآن کريم در مورد زن و مرد خطاب و روش تساوی و 

عادالنه است و قرآن کريم هر نوع تبعيض و تعصب را بين انسانها نفی 

کرده و آنرا از روش جاهليت می داند و زن و مرد را در تمام ساحات 

 بطور مثال : زندگی تساوی خطاب می نمايد

بين زن و مرد  )انسان بودن(  ر انسانيتاول ــ  انسانيت زن : قرآن کريم د

يا أيها الناس » تساوی را اعالن نمود و هر دو را از اصل واحد دانست 

اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما 

رجاال کثيرا و نساء و اتقوا اهلل الذی تساءلون به و االرحام إن اهلل کان 

( .  ای مردم ! از پروردگار خود بترسيد ، آن  1ء : النسا« ) عليکم رقيبا 

پروردگاری که شما را از يک نفس ) انسان ( بيافريد و از آن ) انسان 

واحد( همسر او را خلق نمود واز آن دو تن مردان و زنان بسيار منتشر 

فرمود ، و بترسيد از آن خدائی که به ) نام( او از يکديگر در خواست و 

د ميدهيد و بترسيد از ) قطع رشتۀ ( ارحام ، بی شک که همدگر را سوگن

 . خداوند مراقب ) اعمال و احوال ( شما است 

: قرآن کريم زن را مانند مرد مسئول دانست و در خالفت  دوم ــ مسئوليت

و إذ قال ربک »شريک ساخت .  وند برای آبادی زمين زن را با مردخدا

( . و هنگاميکه 30البقرة : ) « للمالئکه إنی جاعل فی األرض خليفة 

پروردگار تو به فرشتگان گفت : من در زمين خليفه ميآفرينم . آيۀ مبارکه 

از خالفت انسان خبر ميدهد و خالفت را مربوط مرد نمی داند بلکه 

شامل مرد و زن می داند  و خداوند مرد و زن را امر برای آبادی زمين می 
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هو أنشاکم من » رک می سازد .  کند و مسئوليت را بين زن و مرد مشت

( .  او شما را از زمين پديد آورد و  61هود : « ) األرض و استعمرکم فيها 

مرد و زن است باين حال در آن شما را استقرار داد . کلمۀ استقرار شامل 

دارند  تفاده از زمين حق مساویمعنی که زن و مرد در آبادی زمين و اس

ا در مسئوليت و اداء واجبات نيز لذ مشترک اندو چون صاحب حق 

 . ميباشند مشترک

عبادت خداوند را به هدف عبادت خلق نمود و در امر  خداوند مرد و زن

و ما خلقت الجن و األنس إال »نگذاشت  .  بين زن و مرد فرق و تفاوت

( . و جن و انس را نيافريدم جز برای آنکه مرا  56الذاريات : « ) ليعبدون 

وند در پرستش خود تنها مرد را خطاب نکرد بلکه اسم از بپرستند . خدا

 انسان برد که انسان شامل زن و مرد است .

است .  مستقل زن در اسالم دارای شخصيتشخصيت مستقل :  سوم ــ

صورت  ا رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بهقرآن کريم از بيعت نسوان ب

يم اينطور بيان می مستقل ياد ميکند . بيعت مستقل نسوان را قرآن کر

يا أيها النبی إذا جاءک المؤمنات يبايعک علی أن ال يشرکن باهلل » کند: 

شيئا و ال يسرقن و ال يزنين و ال يقتلن أوالدهن و ال يأتين ببهتان يفترينه 

بين أيديهن و أرجلهن و ال يعصينک فی معروف فبايعهن و استغفر لهن 

( . ای پيامبر ، چون زنان با  12حنة : الممت«  ) اهلل و إن اهلل غفور رحيما 

ايمان نزد تو آيند که } با اين شرط { با تو بيعت کنند که چيزی را با خدا 

شريک نسازند ، و دزدی نکنند ، و زنا نکنند ، و فرزندان خود را نکشند 

و بچه های حرامزاده پيش دست و پای خود را با بهتان } و حيله { به شوهر 

کار { نيک از تو نافرمانی نکنند ، با آنان بيعت کن واز  نبندند ، و در }

خدا برای آنان آمرزش بخواه ، زيرا خداوند امرزنده و مهربان است .  

437
و رسالت اسالم در حقيقت  بعثت رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم

                                                      
الطيبی ترتيب و تنظيم : عکاشة عبدالمنان « المرأة فی الظالل القرآن » سيد قطب .  437

 . ، دار الفضيلة ، القاهرة 



کر معاصر اسالمی روش
 
 419                                                                               ف

بعثت نبوی عليه فرهنگ و ثقافت نا معقول بود و يکی از نتائج  انقالب

و فرهنگ  آزادی زن از ظلم و جبروت نظام قبيلوی سلم صلی اهلل عليه و 

. اسالم زن را آزاد و تکريم کرد . اسالم زن  نا معقول عصر جاهليت  است 

و برای زن حق انتخاب شريک  شهوانی مردان آزاد را از بازيچه جنسی و

زندگی و استفاده مشروع جنسی مشترک را داد و اجازه نداد تا مردان 

و حقوق جنسی و مشروعه زن را  رای شهوت رانی استفادهزنان باز وجود 

پامال سازند. 
438

 

مدنی شريک ساخت . امام ابن القيم  وقوزن را در حق شريعت اسالم مرد

ميگويد : زن عاقله و جوان حق کامل را در ادارۀ شئون مالی خود دارد و 

پدرش حق ندارد در سرمايه و ادارۀ مال دخترش بدون اجازه او مداخله 

نمايد . 
439

امام ابو حنيفه و امام شافعی باين عقيده اندکه زن حق دارد تمام 

سرمايه خود را صدقه کند يا برای کسی ببخشد و شوهر در اين حالت حق 

مداخله را ندارد و در فقه اسالمی شوهرحق تصرف سرمايه زن خود را 

 ندارد مگر به اجازه زن و زن در حالت مداخلۀ شوهر در سرمايه اش حق

شکايت را به  محکمه دارد .  ميراث و مهر حق قانونی و ثابت از حقوق 

اقتصادی زن است  . در موضوع ميراث نظريات جديد در جامعۀ افغانی 

پيش ميشود که مخالف نص صريح قرآن کريم است . موضوع تقسيم 

ميراث بصورت مساويانه در تاريخ اسالم جديد نيست و اين دعوت قبل 

شد ليکن بعض از دانشمندان افغان ادعا دارندکه اين  از صد سال آغاز

دعوت را برای اولين بار براه انداخته اند .  خداوند سبحانه و تعالی 

ميراث را به تفصيل در قرآن کريم شرح داد که قابل تغيير و تأويل نمی 
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باشد . مشکل در مهر و ميراث در فرهنگ و ثقافت افغانستان در ين 

افت افغانی حق ميراث و مهر را از زن سلب می است که فرهنگ و ثق

نمايد و حل مشکل ميراث و مهر در اصالح فرهنگ و ثقافت غير معقول 

افغانی است . 
440

 

در قانون مدنی اسالم زن حق گرفتن طالق را دارد و حتی حق دارد تا در 

وقت نکاح شرايط خود را بگنجاند و اگر شوهر از شرايط قبول شده 

ميتواند طالق خود را اگر بصورت مسالمت آميز و  صرف نظر کند زن

رضايت شوهر بدان نرسيد از محکمه بدست آورد و هيچکس زن را از 

اين حق محروم ساخته نمی تواند . 
441

زن در حالت زندانی شدن شوهر و 

مريضی که مانع عمل جنسی شود و همچنان مفقود شدن شوهر و عدم 

مه دارد . مرحوم حضرتصاحب انفاق نفقه حق مطالبه طالق را از محک

محمد هاشم المجددی می نويسد: در محيط که قانون اسالم تطبيق 

نميشود و محکمه ای اسالمی نيست دو نفر از مسلمانان که ديگر 

مسلمانان به عدالت و خوبی شان شهادت بدهند می توانند طالق زن را 

صادر نمايند . 
442

 

است که اسالم آنرا تثبيت  حفظ نام خانواده گی از جمله حقوق مدنی زن

می کند اما اگر زن به رضايت خود نام خانوادگی شوهر و يا هر نام ديگر 

را انتخاب ميکندآزادی کامل دارد . در انتخاب شريک زندگی زن حق 

کامل دارد و پدر حق ندارد دخترش را از انتخاب شوهر مانع شود و اگر 

محکمه دارد. خانواده ممانعت کردند دختر حق شکايت را به 
443

قضيۀ 
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مسأله کامال سياسی تبديل  بيک تساوی بين زن و مردم در عصر حاضر

. عدۀ با داشتن شهادتنامه های عالی شعار : هيچ مرد بر زن و هيچ  شده

برتری ندارد را بلند و ميخواهند با استفاده از اين شعار به  برمرد زن 

لمانان اين گروه از مسطبقۀ نسوان خدمت نمايند ممکن است 

بين زن و مرد در موضوع تساوی اماهدف نيک داشته باشند معاصر

اين گروه از  .اند و اصل تساوی را خوب درک نکرده اند دچار مشکالت

که در قرآن کريم آمده آنرا « القوامة » مسلمانان معنی و مفهوم اصطالح 

صحيح درک نکرده اند و برداشت شان از قوامه يعنی حاکميت مرد باالی 

ن است . عالمه دکتور محمد عماره اصطالح قوامه مرد باالی زن را ز

تحقيق و بررسی نموده می نويسد : قوامه ) رياست مرد( باين معنی 

نيست که مرد به تنهائی قائد و رئيس در مؤسسۀ خانوادگی است بلکه 

معنی آن بلندی مقام مرد بشرطيکه اهليت آنرا داشته باشد در مؤسسۀ 

و شرط قيادت اين است تا هر نوع فيصله در مسائل خانوادگی است 

زندگی خانوادگی صورت می گيرد باساس مبداء شورا و مشوره باشد و 

مرد به تنهائی حق فيصله را ندارد و نمی تواند اراده زن و زعامت او را 

نفی کند و در مفهوم اسالمی زن و مرد راعی يعنی رعايت کننده  در 

ستند ... و هر دو امير و راعی در يک ساحه می ميدان واحد يعنی منزل  ه

باشند و قوامه درجۀ بزرگتر در درجات قيادت و زعامت است نه کل 

زعامت و قيادت . 
444

 

قوامه در اسالم  مکلفيت و مسئوليت است نه شرف و برتری و تسلط . 

متأسفانه معنی و مفهوم قوامه از اصل فرهنگ و ثقافت اسالمی 

وامه ارتباط به انفاق دارد و مسئوليت مرد را در انحراف کرده است . ق

مصارف خانواده ثابت می سازد . قوامه از مرد می خواهد تا مسئوليت 
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های خود را در قبال خانواده درک کند و آنرا بصورت صحيح اداء نمايد 

و قوامه مشروط به شروط مثل عدالت ، تقوی ، احسان و رحمت است  . 

445
است که مردان از آن نظر به عدم فهم صحيح از  درجه نيز از جمله اموری

نصوص اسالمی استفاده می کنند . در اسالم درجه مثل قوامه 

مسئوليت و مکلفيت مرد نسبت به خانواده اش است . قرآن کريم به 

و لهن مثل الذی عليهن » موضوع درجه اين طور اشاره می کند : 

( .  و زنان را حقوقی  22 8:البقرة «  . ) بالمعروف و للرجال عليهن درجة 

است چنانکه بر آنها واجباتی است بوجه پسنديده و مشروع ) طوريکه 

مردان حقوق و مکلفيت دارند زنان  نيز دارای حقوق و مکلفيت 

ميباشند( و مردان را بر زنان برتری است ) از لحاظ اختصاص مرد به حق 

 .رجوع در ايام عده به اساس تخصيص طالق برای مرد ( 

اگر آيه کريمه  بصورت مجمل در روابط و عالقه بين مرد وزن يا بين زن 

اطالق شود پس  زنان را حقوق و مکلفيت ها و مردان را حقوق و  و شوهر

مکلفيت ها است به عبارت ديگر زندگی بصورت خوب و پسنديده و 

تفاهم و همکاری و مشوره بين زن و شوهرميباشد . احترام حقوق زن و 

هر بدون مراعات وجايب و مسئوليت های مشترک غير قابل حقوق شو

اجراء و تحقق است . درجۀ باالتر يعنی مسئوليت بيشتر و اين حقيقت 

است که در تمام انجمن ها اجتماعی و احزاب سياسی شخص اول 

مسئوليت بيشتر را می داشته باشد اما فرهنگ های ميراثی گذشته 

و ثقافت  معاصر تا هنوز گذاشته تأثيرات منفی خود را باالی فرهنگ 

است و در فرهنگ و ثقافت های گذشته چون مرد قدرت کار فزيکی را 

نسبت به زن بيشتر داشت بدين لحاظ مسئوليتهای او يک درجه باالتر 

از مسئوليت های زن در زندگی خانوادگی بود و اين روش از ميراث قبل 

صالح کند و قرآن کريم از اسالم است اما اسالم آمد تا اين روش  را ا
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مسلمانان را متوجه مکلفيت های شان خصوصا در نظام خانوادگی 

 ساخت و برای زن حق مثل مرد را ثابت کرد .

« إنما النساء شقائق الرجال » رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم می فرمايد 

.  يعنی که  زن  يک جزء از مردرا تشکيل ميدهند زنان شق از مردان اند

446
اکرم صلی اهلل عليه و سلم در حديث مبارک موضوع قيادت و رسول 

کلکم » زعامت و رياست زن و مرد را بصورت واضح بيان می فرمايند: 

راع و کلکم مسئول عن رعيته ...  و الرجل راع علی أهل بيته و هومسئول 

عنهم ...  و المرأة راعية علی بيت بعلها و ولده و هی مسئولة عنهم أال 

همه ای شما راعی و مسئول از « ، و کلکم مسئول عن رعيته  فکلکم راع

رعيت خود هستيد ، مرد راعی أهل منزل خود است و از آنها مسئوليت 

دارد و زن راعی در خانه شوهر و اوالد خود است و از آنها مسئوليت دارد 

، همه ای شما راعی و همه ای شما از زير دستان خود مسئول هستيد .   

را در مسئوليت زن و « راعی » صلی اهلل عليه وسلم اصطالح رسول اکرم 

مرد استفاده کرد تا تساوی را در مسئوليت بين زن و مرد تثبيت کند . 

حديث مبارک تساوی مطلق را بين زن و مرد در وجايب و مسئوليت ها 

نشان می دهد. معنی درجه در مسئوليت داخل منزل امتياز برای مرد 

مرد را در رعايت خانه وأهل بيت اوبيشتر می نيست بلکه مسئوليت 

سازد و موضوع مهم در معنی حديث مبارک رعايت مشترک است که 

مسلمانان آنرا خوب درک نکرده اند و تصورکرده اندکه اسالم مرد را 

قوت وصالحيت بيشتر در ادارۀ شئون منزل نسبت به زن ميدهد و اين 

د که فرهنگ نا معفول به تصور قابل اصالح است و زمانی اصالح ميشو

 فرهنگ معقول اسالمی تبديل گردد  .

در فرهنگ را يک امر طبيعی می داند و فرق  اسالم فرق بين انسان ها

تفاوت و  ه با خلقت انسان يکجا خلق شده .يک امر فطری است ک دينی 
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در فرهنگ اجتماعی اسالم عيب و امتياز و برتری فرق بين انسانها 

همراه با افتخارات وت  زمانی قابل تشويش است که فرق و تفا .نيست 

يا » قومی و نژادی باشد . قرآن کريم در تساوی بين انسانها می فرمايد : 

( . ای  1النساء : « ) أيها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة 

مردم ! از پروردگار خود بترسيد ، آن پروردگاری که شما را از يک نفس 

 بيافريد . ) انسان (

که انسان جزء کوچک آنرا تشکيل ميدهد  اختالف و تفاوت درکائنات

مختلف خلق . خداوند سبحانه و تعالی کائنات را است از سنن الهی 

کائنات يکی از زيبائی های خلقت  انسانها و نموده است و تفاوت بين

است . تفاوت در سرمايه ، قوت و ضعف ، علم ، ذکاوت ، زيبائی و 

در رنگها و غيره .  از عدالت نيست که زن دانشمند و پاکدامن با  تفاوت

مرد دانشمند و  از عدل نيستمرد بی دانش و نا پاک مساوی باشد و 

عالم با زنی که فاقد علم است مساوی باشد . قرآن کريم می گويد : آيا 

کسانيکه می دانند با کسانيکه نمی دانند مساوی اند . اسالم در اصل 

و در پيشگاه قانون مدنی و قانون جزاء همه را مساوی می داند  انسانيت

و يا غير مسلمان و برتری در اسالم به  زن باشد يا مرد و چه مسلمانچه 

با کرامت و بهتر از بين « إن اکرمکم عند اهلل اتقاکم » اساس تقوی است 

 شما نزد پرودگار با تقوی ترين شما است چه تقوی در وجودمرد باشد و

زن . قرآن کريم از حسادت مسلمانان را نسبت به يکديگر شان  وجود يا

و ال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضکم علی بعض » منع ميکند و می فرمايد: 

للرجال نصيب مما اکتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن و سئلوا اهلل من 

) از ( .  آرزوی چيزی  32النساء : « ) فضله ، إن اهلل کان بکل شئ عليما 

روی حسد(  نکنيدکه خداوند به آن برخی از شما را بر بعضی ديگر برتری 

داده است . مردان از آنچه کسب نموده اند بهره مند شوند و زنان از آنچه 

کسب نموده اند بهره مندگردند و ) با تالش و سعی آنچه ميخواهيد( از 

بجوئيد ، خداوند بخواهيد ) و رحمت و برکت ( از فضل وکرم او تعالی 

آيۀ مبارکه حسب سياق آن و آيات که  حقا که خداوند به هرچيز دانا است .
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قبل از آن و بعد از آن آمده نشان ميدهد که فضل خداوند به هر دو جنس ) 

زن و مرد ( داده شده است و بعض از انسانها نسبت به بعضی ديگر در 

که نسبت به  نعمت های الهی با درجات متفاوت اند . هستند عدۀ مردان

بعضی زنان  فضيلت بيشتر در بعضی نواحی زندگی دارند و هستند عدۀ 

خداوند زنان که نسبت به بعضی مردان فضيلت های بيشتردارند و 

مردان فضيلت بيشتر عطاکرده است نسبت به بعضی از زنان را از بعضی

 .
447

حکمت و دانش از لطف و مرحمت خداوند است برای هر کس بخواهد 

يکند و در عطاء خداوند مرد و زن مورد سؤال نيست . خداوند عطاء م

سبحانه و تعالی از بين بندگان خود چه مرد باشد و چه زن انتخاب ميکند 

و بعض زنان از حکمت الهی با مقايسه با مردان زيادتر نصيب دارند. در 

يؤتی الحکمة من يشاء و من يوت الحکمة فقد » قرآن کريم می خوانيم : 

( . به هرکه خواسته باشد حکمت و دانش  269البقرة : « ) يرا کثيراأوتی خ

عطا فرمايد و هر که  را حکمت و دانش نصيب شود يقينا خير فراوانی 

 دريافته است .  آيۀ مبارکه در عطاء حکمت نام از مرد و يا زن نمی برد.

زن بودن  از جملۀ نواقص  نيست مثليکه مردم بودن فضيلت نيست ، زن  

مرد يکديگر خود را تکميل می کنند و بدون موجوديت زن و مرد ادامۀ و 

زندگی نا ممکن است . بدون موجوديت زن و مرد ماشين زندگی توقف 

می کند . خداوند سبحانه و تعالی برای ادامۀ زندگی بشر درکرۀ زمين 

خصوصيت های متفاوت را بين زن و مرد گذاشته است و همين 

را تکميل می سازد . مرد دارای قوت  خصوصيات متفاوت زندگی

فزيکی بيشتر نسبت به زن دارد و در مقابل زن رحمت و مهربانی و عاطفه 

بيشتر نسبت به مرد دارد . قوت فزيکی در مرد و عاطفه و مهربانی در 

وجود زن صفت مستقل برای هر دو است  و در روشنی همين تفاوتها 

 .ن زن و مرد تقسيم می نمايندعه بيعلمای اجتماعيات وظائف را در جام

                                                      
 .  244- 243 م  ، صفحات 1999هـ ،  1420ول طبع ا« فتاوی  » مصطفی الزرقا .  447

 



کر معاصر اسالمی روش
 
 426                                                                               ف

در تساوی بين زن و مرد در نظام اسالمی دکتوره مريم السباعی استاذ 

دراسات اسالمی در جامع االزهر می نويسد: مقصد از مساوات بين زن 

و مرد در شريعت اسالمی در منزلت و مقام انسانی و مسئوليت 

ين مرد و زن اجتماعی است در حاليکه درغرب تساوی در ساحۀ معنوی ب

سلب شده است . در غرب بنام تساوی حقوق مقام عالی زن سقوط کرده و 

در هر بيست ثانيه يک زن در امريکا طالق ميشود و از زن در تبليغات 

تجارتی استفاده ميشود . 
448

در اديان قبل از اسالم خصوصا در يهوديت 

 زن مجرم شناخته ميشدو زن در فرهنگ و ثقافت يهوديت سبب شقاوت

مرد و خارج شدن او از جنت ميباشد. متأسفانه اسرائيالت و قصه های 

غير حقيقی و خرافات داخل فرهنگ و ثقافت اسالمی شد و مسلمانان 

در سالهای عقب گرائی خرافات و اسرائيالت را حقيقت تصور کردند و 

به زن به نظر خوب نديدند و زن ستيزی داخل فرهنگ نا معقول مسلمانان 

 مروز باقی مانده است . شد و تا ا

 عالمه يوسف القرضاوی موضوع نقش زن را در اخراج آدم از جنت

 :  بررسی کرده باين نتيجه می رسد 

غير  حکايت نقش حواء در خارج ساختن آدم از جنت يک قصه و حکايت

اسالمی ميباشد .  مصدر اين حکايت تورات و ملحقات آن است و يهود 

ارند و نويسندگان و شعراء ايشان هر کدام و نصاری باين قصه عقيده د

 اشعار سروده اند که متأسفانه بعضدر باب اين حکايت قصه هانوشته و 

قصه آدم  از مسلمانان بدون دقت و نقد همه حکايات را قبول کرده اند .

 : يم باين نتيجه ميرس ر آيات متفرقه قرآن کريم می خوانيمرا د

به درخت وعدم  خوردن از ميوه آن برای (  امر خداوند برای نزدک شدن  1

و قلنا يادم اسکن انت و زوجک الجنة و کال منها رغدا   »آدم و حواء بود 

( .  35البقرة :  «)  حيث شئتما و ال تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظلمين

                                                      
 .م 3/1/1996الشرق االوسط ، .  448
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و گفتيم ای آدم , تو و همسرت در بهشت اقامت گزينيدو بخوريد از 

چه و هر جا که خواسته باشيد , و نزديک  بهشت بدلخواه و زياد هر

نشويد به اين درخت ) گندم يا انگور يا غير آن ( پس از جملۀ ستمگاران 

 خواهيد بود.

( آدم و حواء را شيطان با حيله های خود و قسم کاذب اغوی و گمراه  2

فازلهما الشيطن عنها  »داوند در سوره بقره می فرمايد: ساخت و خ

( پس شيطان هر دو ) آدم و حواء( .   36البقرة :  « )ا فيه فاخرجهما مما کان

 را از آنجا در لغزش افگند و از نعمتی که در آن بودند بيرون شان کرد . 

در سوره األعراف تفصيالت بيشتر از اغواء شيطان آمده است  ) پس 

وسوسه داد ايشان را شيطان تا آشکار گرداند برای ايشان آنچه پوشيده 

ظر ايشان از شرم گاه های ايشان گفت منع نکرده است شما را بود از ن

ته يا پروردگار شما ازين درخت مگر برای احتياط از آنکه شويد دو فرش

ت يح* و قسم خورد برای ايشان که من از نصشويد از جاويد باشندگان . 

پس بسوی پستی انداخت « *  20/21األعراف :  » کنندگانم شما را 

دادن پس چون چشيدند آن درخت را ظاهر شد ايشان را ايشانرا بفريب 

شرمگاهای ايشان و شروع کردند که برگی باالی برگی می چسپانيدند 

بر خويش از برگ درختان بهشت و ندا کرد ايشان را پروردگار ايشان که 

آيا منع نکرده بودم شما را ازين درخت و نه گفته بودم به شما که هر آئينه 

من آشکار است * گفتند ای پروردگار ما ستم کرديم شيطان شما را دش

بر خويش واگر نيامرزی ما را و مهربانی نکنی بر ما البته از زيان کاران 

د که آدم عليه وره طه مالحظه می شودر س . { 23 /22.  } االعراف :باشيم  

السالم مسئول اول از معصيت بود نه حواء و کالم خداوند بخصوص و 

آدم است  و تقصير به آدم نسبت داده شده نه به حواء و  در اساس متوجه

عصيان و سرکشی با اينکه با آدم حواء شريک بود به آدم نسبت دارد نه 

 به حواء  . 
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در حديث صحيح آمده که آدم و موسی عليهما السالم در عالم غيب با هم 

ن موسی عليه السالم آدم را مسئول از آنچه انسان از آ ،مالقات نمودند 

 ،در دنيا مشقت و رنج ميکشد به سبب خوردن اش ازدرخت  می کند 

ليکن آدم برای موسی می گويدکه اين موضوع قبل از خلقت آدم از جانب 

خداوند مقدر و ترتيب شده بود و آدم را خداوند برای تعمير زمين خلق 

نموده بود و اضافه ميکند و می گويد ای موسی اين موضوع در تورات 

 وشته شده است .پيش تو ن

 از حديث فوق دو و نتبجه گرفته ميشود :

الف : موسی عليه السالم آدم را مسئول ميداند نه حواء را و گفتار موسی 

استنباط ميشود که آنچه در تورات نسبت به مسئوليت حواء در اخراج 

آدم از جنت آمده است صحت ندارد و از تحريفاتی است که در تورات 

 داخل شده است .

:  نزول آدم به زمين مقدر بود و خداوند انسان را برای آبادی زمين خلق  ب

 نموده بود و ارادۀ خداوند بايد تحقق می يافت  .

 زن در تفکر معاصر اسالمی 
موضوع و مفهوم زن از چند قرن باين طرف از موضوعات قابل بحث و 

ديموکراسی  .يکی از أهم مشکالت در فرهنگ و ثقافت اسالمی است

م می رب مسلمانان را بعد از آزادی های ليبرالی در مورد قضيه زن متهغ

 اند . سياستمداران و أهل مطبوعات غرب به وکالی مدافع حقوق زنساز

مسلمان تبديل شده اند و اکثرکمک های اقتصادی غرب مشروط به 

در ارگانهای  زنان   قبول مسلمانان به حقوق زن و خصوصا اشتراک

 و انجمن ها است . دولتی و مؤسسات 

که طبقۀ نسوان در همه کشور های نمی توان اين حقيقت را انکار کرد

اسالمی بدون استثناء تحت فشار قرار دارند و قوانين اسالمی مربوط 

. مشکالت  داردبه حقوق زنان در اکثرکشور های اسالمی تطبيق عملی ن
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رهنگ نا ث شد در نتيجۀ فجامعۀ اسالمی قسميکه قبال در مورد آن بح

و تا فرهنگ نا  گرفته ميباشدکه جای فرهنگ معقول اسالمی را  معقول

معقول که حاصل آن نا معقوليت است به فرهنگ معقول که حاصل آن 

در عصر بديل نشود قضيه زن و قضايای مشابه آن معقوليت است ت

.  دانشمندان معاصر اسالمی مشکل  می شودحاضر درجهان اسالم حل ن

و  و رسيدن به ديموکراسی سياسی عد از مشکل استبدادقضيه زن را ب

قرار  در مقدمۀ کار های خود آزادی های که اسالم از آن حمايت می کند

. از نظر علوم نظری مسلمانان در حل قضيه زنان در جوامع می دهند 

اسالمی به نتائج خوب و مفيد رسيده اند اما متأسفانه در تطبيق عملی 

.  وز پيشرفت قابل مالحظه صورت نگرفته استنظريات اسالمی تا هن

 باين نتيجه رسيده اندکهنهضت های معاصر اسالمی بعد از تجربه ها

و زنان را در فعاليت های سياسی و اجتماعی با مردان حق مساوی داد 

عمال زنان را در تمام امور زندگی شريک ساخت . از نيم قرن باين طرف 

وظائف  ت های اجتماعی و سياسی ودر مراکز مهم فعاليزنان مسلمان 

 سهيم  و نقش مهم را بازی می کنند  . نهضت نسوان ی دولتمهم و اساس

بدست  رهبريت ضد انقالب خونين عسکری مصر را م  2012از سال  مصر

و يا به زندانی مسلمان در مبارزات عليه استبداد  و هزار ها دختر دارد 

. تجاوز جنسی قرار گرفته اند  شهادت رسيده اند و در زندان زنان مورد

شعبۀ « ی اصالح اجتماع»غانستان حرکت اسالمی جديد بنام در اف

و دختران جوان و تعليم يافته ای افغانستان  نسوان را تأسيس کرده است

با جوانان اصالح اجتماعی مشترکا کار می کنند و اميد است اين روش 

 . ينده باشدر و فعالتر شود و نمونۀ خوب برای آتيمعاصر قو

قضيۀ مهم در بين « جبر و اختيار » ه ای نصف دوم قرن دوم هجری قضيتا 

از قضايای « دين و علم » اواسط قرن نزدهم ميالدی قضيه  علماء بود و از

و  ه بودجامعه علمی اسالمی را بخود مشغول ساختو مهم  بودکه  بزرگ

ايای است که قضيۀ زن از مهمترين قضتا امروز  از اواسط قرن بيستم 

و تا ختم  اين تحقيق قضيه زن   جهان اسالم را بخود مشغول ساخته است 
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بصورت کل حل و فصل نشده است  و مناقشه بين مسلمانان درقضيه 

زنان و اشتراک شان در مسائل  اجتماعی و سياسی و ادبی بصورت 

 .جدی ادامه دارد  

م و مهمترين دانشمندان معاصر فکر اسالمی قضيۀ زن را يکی از أه

و قضيه بين قضايای معاصر اسالمی می دانند و در راه حل آن مساعی 

برای حل اين معضله و قضيه از نصوص صحيح  و اکثراً کوشش دارند

اسالمی استفاده ميشود . از جملۀ علمای معاصر محمد الغزالی قضيه 

زن را بحث نقدی کرد و درکتب خود نواقص و عدم فهم صحيح  جامعه 

در مورد زن  توضيح داد . الغزالی در ی را از نصوص اسالمی اسالم

که ثابت کرد«  ه و أهل الحديث السنة النبوية بين أهل الفق»کتاب اش بنام 

اکثر احاديث نبوی در مسأله زن يا صحيح فهميده نشده است و يا 

صحيح نقل قول نشده است و يا اصال صحت ندارد . الغزالی با صراحت 

ق اساسی زنان امروز نه تنها در جهان اسالمی بلکه در می گويدکه حقو

 جهان معاصر قابل تشويش است . 

دکتور يوسف القرضاوی پريشانی خود را از قضيه زن در جوامع 

در بين اسالمی اينطور اظهار می کند :  قضيه زن درجوامع اسالمی 

. القرضاوی نهضت دارد  قرار  « افراط و تفريط »موقف غلو و تقصير 

های اسالمی را در عدم اشتراک زنان در مسائل سياسی و اجتماعی 

می داند و اعتقاد برين دارد که عدم شان يکی از مهمترين اشتباهات 

اشتراک زنان در قضايای اسالمی سبب ايجاد فاصله بين طبقۀ نسوان و 

در نتيجه آن نهضت و مدنيت اسالمی آسيب ديد.  ه است کهذکور شد

449
های اسالمی را در قضيه  مفکرين معاصر و نهضتعالمه القرضاوی 

می نويسد : امروز با مرور  در اين موردزنان تا حد زياد مسئول می داند و

                                                      
 1990دار القلم ،  الکويت :« تحرير المرأة فی عصر الرسالة » عبدالحليم أبو شقة .  449

 .  9، ص   1جلد 
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سال از تأسيس نهضت اسالمی معاصر زعامت اسالمی در بين زنان  60

بوجود نيامده است تا در مقابل حرکت سيکولری و کمونيزم مقاومت و 

در عدم رسيدن زنان به مقام مسئوليت ايستادگی نمايد. علت اساسی 

نقش مردان در قيادت و زعامت است و مردان به نمايندگی از طبقۀ 

نسوان حرف می زنند .  به نظر من فعاليت های زنان در عمل اسالمی 

وقتی موفقانه ميباشدکه زنان در ساحۀ فکر و علم و ادب و دعوت و 

که در شک نيست  جایداشته باشندوبدست تربيت زعامت را تعليم و

بين زنان عالمه ها و دانشمندان بزرگ وجود دارد و دانش و فهم و درايت 

. در پوهنتون قطر مالحظه نمودم که دختران در  مخصوص مردان نيست 

 ساحه علوم نسبت به پسران تفوق دارند .

نظريات و افکار شديد يا افراطی در عالمه القرضاوی ادامه ميدهد : 

راه يافت و سبب شد تا زنان از زعامت عمل اسالمی  ساحۀ عمل اسالمی

کنفرانسهای که داشتم درامريکا در دورساخته شوند. درسالهای هفتاد

شدند و دختران و  دختران و پسران بدون فرق زير يک سقف حاضر می

را خود شان با تمام صراحت می نمودند اما در سالهای  زنان سؤاالت شان

کنفرانسها و سمينار ها زنان را از مردان  هشتاد مالحظه نمودم که در

جدا ساخته بودند و زنان از اين موقف مردان برايم شکايت کردند . مردان 

را مخاطب ساختم و خواهش کردم تا زنان را به حال خود شان بگذارند و 

درانگلستان « مانچستر » درکار های شان مداخله نکنند . درکنفرانس 

تم و در نهايت کنفرانس مالحظه کردم که برای دختران سخنرانی داش

 پسران سؤاالت دختران را قرأت می کنند اين موقف را شديدا تقبيح

کردندکه بعداز ازدواج شوهران  ردم . درالجزائر دختران شکايتک

ايشانرا از فعاليتهای اسالمی منع ميکنند و اکثر دختران مسلمان 

بهمين سبب نمی خواهند ازدواج کنند . 
450

محمد الغزالی  عالمه

                                                      
« أولويات الحرکة اإلسالمية فی المرحلة القادمة » دکتور يوسف القرضاوی .  450

 .  74 ـ 70م ، صفحات  2001 مؤسسة الرسالة
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و رواجهای زشت که از ميراث مشکالت زنان را در پيروی از رسم 

 : زنان و ثقافت نا معقول است می داند و در اين مورد می نويسد فرهنگ

در هر دين که هستند حق دارند تا برای عبادت به معابد حاضر شوند ، 

فرهنگ اما زن مسلمان اجازه ندارد به مسجد داخل شود به دليل اينکه 

مسجد در جهان اسالم خالی ها جامعه برايش اين حق را نمی دهد و هزار 

درعصر رسالت زنان به از زنان است . اين روش خالف روش اسالم است 

هر نماز حاضر می شدند و اين روش بعد از رسول اکرم  مسجد نبوی در

ها صلی اهلل عليه وسلم ادامه داشت . روش نا معقول در مقابل زنان نه تن

سالم بصفت دين نيز صدمه به زنان مسلمان صدمه وارد ميکند بلکه به ا

را متوقف می سازد .  یاسالمو دعوت  و رسالت  وارد می کند
451

 

در وظايف دولتی و سياسی  نان در امور اجتماعی و اشتراکنقش ز

مناقشه و مناظره و مجادله بين علماء و فالسفه است . در قضيه  محور

امور اجتماعی و سياسی و اقتصادی نظريات متفاوت  اشتراک زنان در

ل شيخ محمد رشيد رضا، در کتاب اش ابين علماء وجود دارد بطور مث

، « حقوق النساء فی اإلسالم و حظهن من اإلصالح المحمدی العام » بنام 

زنان با مردان  بات می رساند که اسالم در اشتراک،  به اث 11در صفحۀ : 

نه تنها مخالف نيست بلکه ار های اجتماعی وسياسی در شعائر دينی و ک

امر ميکند . اما شيخ محمد ناصر الدين األلبانی در اين مشارکت را 

و قرن » کتاب می نويسد  : اين نظريه و رأی نظر به آيۀ همين تحقيق اش از 

مخالف است . و در خانه هايتان قرارگيريد ( 33األحزاب : « ) فی بيوتکن 

ول اسالمی در امور سياست مداخله نمی کردند . شيخ و زنان عصر ا

و المؤمنون و المؤمنات بعضهم » رشيد رضا دليل خود را از آيۀ مبارکه 

، مؤمنان يعنی مردان مؤمن و زنان مؤمنه ولی « أولياء بعض 

يرد و ميگويد خداوند برای زنان واليت گيکديگرخود هستندمی 

و  و برابری لقه شامل برادریمطلقه را تثبيت کرده است و واليت مط
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مؤدت و همکاری مالی و اجتماعی و نصرت حربی و سياسی است . 

محمد الغزالی اختالف نظر بين عالمه رشيد رضا و شيخ محمد ناصر 

األلبانی و ديگر دانشمندان معاصر اسالمی را بنام اختالف در روش و 

زديک ساختن الغزالی برای ن .  بين أهل فقه و أهل حديث می داند روش

السنة النبوية بين أهل » نظريات أهل حديث و أهل فقه کتاب خود را بنام 

 .در اين بحث از آن استفاده ميشود تأليف نمود که« الفقه و أهل الحديث 

از مدافعين حقوق زنان باين نظر است که تا ، يکی دکتوره منی يکن 

فاصله دارند  هنوز زنان از اشتراک در مسائل اجتماعی و سياسی بسيار

و طبقۀ زنان از ايجاد اين فاصله رنج می برند . خانم صافی ناز کاظم در 

اين مورد می گويد : چانس زن تعليم يافته در ساحۀ اجتماعی محدود 

که ميراث فکری . نامبرده اضافه ميکنداست و زن قربانی اين ظلم است 

 ست . نامبرده ا و عقلی جاهليت قبل از اسالم سبب ظلم باالی طبقۀ زنان

برای حل اين حقيقت دعوت به اصالح فرهنگ ميراثی و عقليت و فکر 

.کند دوران جاهليت قبل از اسالم  می 
452

. شهيد سيد قطب قبل از دکتور 

. سيد قطب تمام مشکالت معاصر  کاظم به اين مطلب اشاره می کند ناز

مناسبت مسلمانان را در احياء جاهليت قبل از اسالم می داند و بهمين 

 نوشت .« جاهليت قرن بيستم » کتاب خود را بنام 

 زن درادبیات معاصر اسالمی
قضيه زن در ادبيات معاصر اسالم چه در نوشتار ، گفتار ، تلويزيون ، 

راديو ، خطابت و غيره مورد توجه جدی دانشمندان و علمای معاصر 

 اسالمی است و نويسندگان و علمای فکر اسالمی در کتابهای خود

ن اقضيه زن را بحث جدی می کنند و در تحقيقات معاصر دانشمند

معاصرکوشش دارند تا نظريات قديم اسالمی را بعد از پاک سازی و 

 اضافت و تجديد در قالب عصری تقديم جامعه نمايند . 
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مناقشه ای قضيه زن در ادبيات معاصر اسالمی تصادم و اختالفات 

فکری و فرهنگی بوجود آورده  فکری را بين دانشمندان و انجمن های

است و دانشمندان مدارس فکری متفاوت ، موضوع زن را از ناحيه 

خاص  درساحۀ فکری اجتماعی و فرهنگی وسياسی و تساوی حقوق

. تصادم فکری و اختالفات ايدولوژيکی در بحث خود بحث می نمايند

 قضيه زن معاصر ، قضيه زن را در مقدمۀ تمام قضايای معاصر اسالمی

 قرار داده است  . 

ادبيات معاصر اسالمی بطور عموم در مسأله زن روش تکرار را تعقيب 

کار های گذشته گان را  ميکند و مفکرين معاصر اسالمی عموما

ند به عبارت ديگر روش و مرحله تجديد فکری در ساحۀ تجديدمی کن

قضايای زنان متوقف است  . زنان معاصر در جامعۀ اسالمی از تکرار 

ائل گذشته و عدم تجديد فکری و عدم عمق علمی  در ساحۀ قضايای مس

زنان شکايت دارند . عالمه دکتور يوسف القرضاوی با نظريات و 

انتقادات زنان از روش معاصر فکر اسالمی در موضوع زنان همفکر 

است و با صراحت ميگويد : عدۀ از خواهران مسلمان از تحقيقات 

سهای اسالمی که به خاطر قضيه زنان مطبوع و خطابه ها در کنفران

انعقاد می يابد شکايت دارند و شکايت های خود را به من فرستاده اند 

در نوشته ها و  ان. خواهران مسلمان می گويند دانشمندان و سخنران

گفتار خود عموما آنچه قبال گفته بودند تکرار می کنند و اين تکرار در 

اد است که زنان تصور دارند که اسالم نوشته ها و سخنرانی ها باندازۀ زي

از اين بيشتر در مورد زن چيز نگفته است . 
453

عدم تجديدمفهوم اسالمی 

و عدم مطالعۀ جديد از نصوص اسالمی و عدم مراعات شرايط زمان و 

زنان بصورت ميراثی و  مربوط به  تا قضايایاست مکان سبب شده 
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وضوع تا هنوز در م را شود و محققين اسلوب و روش نقد تقليدی بحث

کنند و همچنان ادبيات معاصر در نوشته ها و زنان مراعات نمی 

کشور های عقب ماندۀ انی های دانشمندان معاصرخصوصا درسخنر

يدی و ميراثی اسالمی مثل افغانستان تجديد نشده است و بصورت تقل

. عدم تجديد در مسأله وقضيه زن علمی معاصر ادامه دارد  در ساحۀ

که عدۀ از زنان به عدالت اسالمی در مورد خود شک کنند. اگر  سبب شده

ادبيات اسالمی معاصر در افغانستان خصوصا در موردزنان 

تجديدنشود يقين است که زنان معاصر افغانستان بدامن فرهنگ غرب 

مسيحی می افتند و مسئوليت را بايد دانشمندان و علمای معاصر 

 .افغانستان بپذيرند 

بيستم مفکرين بزرگ اسالمی و از آنجمله عالمه رشيد رضا  در آغاز قرن 

بحث جديد را در مورد قضيه زنان باز کرد و نظريات جديد را درکتاب 

تأليف کرد و در بحث خود « حقوق النساء فی اإلسالم » بنام خود بزرگ 

مشارکت زنان را در زندگی عمومی جامعه و ساحۀ سياسی از نظر اسالم 

ليکن بعد از رشيد رضا ديگران کار او را تعقيب و  به اثبات رسانيد

 نکردند . و در آن اضافت  تجديد

در اواخر قرن بيستم تحقيقات و بحث های جديد به اسلوب معاصر به 

طبع رسيد و در بين اين بحث ها و تحقيقات مهمترين آن که فکر معاصر 

ساحۀ در  فقه و حديث است . تفسير واسالمی را تغيير داد در ساحۀ 

« تفسير موضوعی » تفسير قرآن کريم روش جديد را امام الغزالی بنام 

نحو تفسير موضوعی » بوجود آورد . محمد الغزالی تفسير جديد را بنام 

به طبع رسانيد و بعد از اواستاد عکاشة عبدالمنان « لسور القرآن الکريم 

قرآن آنچه الطيبی عمال تفسير موضوعی را آغاز و از تفسير فی الظالل ال

المرأة فی الظالل » مربوط به زنان بود يکجا و در کتاب مستقل بنام 

 به طبع رسانيد . «  القرآن ، زن در سايۀ قرآن  
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، تحرير المرأة فی عصر الرسالة » در ساحۀ حديث اولين کتاب بنام 

مجلد  16از عبدالحليم أبو شقة است که در « آزادی زن در عصر رسالت 

استاد عبدالحليم احاديث را در مورد زن از کتابهای  به طبع رسيد .

معتبر حديث خصوصا صحيح البخاری مطالعه کرد و به احاديثی دست 

محققين را در مسأله زن تغيير داد .  ینظر عمومدر روشنی آن يافت که 

با  ان  و رابطه شانکه به زن قدمۀ کتاب خود می نويسد : احاديثاو در م

عی ارتباط دارد فوق العاده مهم است و مطالعه اين مردان در امور اجتما

احاديث فکر و روش مسلمانان را از شخصيت زن کامال تغيير می دهد 

و مشارکت زنان را با مردان در عصر رسالت توضيح می کند . 
454

در ساحۀ 

فقه عالمه شيخ محمد مهدی شمس الدين روش جديد ومعاصر را 

به طبع « ائل حرجة فی فقه المرأة مس»بوجود آورد و کتاب خود را بنام 

رسانيد . شيخ شمس الدين فقه معاصر زنان را برای زنان  ترتيب کرد و 

در فقه جديد بين فرهنگ و فقه جمع نمود و بدين ترتيب مدرسۀ جديد 

شمس الدين مسائل جنجال بر  شيخ معاصر را در ساحۀ فقه زنان باز کرد .

شغول ساخته بود و اکثر علماء در انگيز را که سالها مردم را به خود م

کرد و قضايای فقهی زنان را از چهار مورد آن سکوت کرده بودند بررسی 

 نواحی مورد مطالعه قرار داد :

قضيه ستر زنان ) حجاب در حضور  مردان و ديدن نا محرم به طرف  .1

 ( . زن و نظر زن به طرف نا محرم .

رياست » دولت  صالحيت و اهليت زن برای رسيدن به حاکميت در .2

رياست دولت ميگويد : به شيخ شمس الدين در تولی زن « . دولت 

کتاب و سنت مرد بودن را شرط تولی رياست دولت نمی داند بلکه 

  .می داندشرط زعامت اهليت را 

 حقوق مشترک بين زن  و شوهر . .3

 کار کردن زن در تجارت و ساحۀ بشر دوستی . .4
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ده اندکه در مسائل فقه زنان بايد شيخ شمس الدين و ديگران باين عقي

تجديد نظر شود تا وضعيت زنان معاصر اصالح گردد و آينده از امروز 

 بهتر باشد . 

455
نظر در مورد قضيه زن بين دانشمندان  مفکرين غرب از اختالف

زنان در جوامع اسالمی معاصر اسالمی و همچنان از اوضاع خراب 

مسلمان به اهداف  و  ن زنتجربه های غرب را برای رسيد استفاده و

با مردان در مسائل اجتماعی وسياسی بهترين وسيله  مشارکت آنها

در نهضت قرن  زن به مقام عالی در جامعه و اشتراک زنان جهت رسيدن 

دانشمندان و حقوق دانان و مدافعين حقوق زن  . دنبيست و يکم می دان

داف خود قرار يکی از مهمترين اهرا در غرب  شعار دفاع از حقوق زن 

داده اند و نهضت فکری غرب در مسأله زن با مقارنه به نهضت فکری 

 .  رسيده است معاصر اسالمی به موفقيت های زياد 

غرب در موضوع زنان در نتيجۀ تقليدتجربه و دعوت برای استفاده از 

و نظامهای فاسد و اجتماعی  ظلم اجتماعی و عدم تطبيق عدالت 

مردم و ضعف و ناتوانی علما و دانشمندان در استبداد سياسی و جهل 

قوت بيشتر گرفته است و فلسفه و نظريه غرب را جوامع اسالمی 

و توجه تبليغ  بسرعت در جهان اسالم  مؤسسات تعليمی و ميديای غرب

 . ه است را بخود معطوف ساخت (نسل معاصر اسالمی ) زن و مرد

ساحۀ  می را درروش تفکر معاصر اسالنهضت و مدنيت غرب مفکرين 

ساخته اند و شرقی ها را  مجبور  به شکست و عقب نشينی مواجه زنان

 . کرده  اند تا  از تجربه های غرب در مورد زنان استفاده کنند 

تطبيق تجربه های غرب  در مسأله زنان اسباب ترس وبيم جمع کثير 

 مسلمانان  را بوجود آورده است  و عدۀ از دانشمندان مسلمان  تصور
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دارند که در صورت کاپی  تجربه های غرب و تطبيق آن در جوامع 

اسالمی مبادی اسالم زير سؤال قرار می گيرد . تهاجم فرهنگ غرب 

هميشه و در تمام ساحات زندگی مسلمانان ادامه خواهد داشت و غرب 

هميشه فرهنگ و ثقافت خود را به شرق صادر ميکندو امروز جهان به 

است و ممکن نيست تأثيرات فرهنگ غرب را  قريه کوچک تبديل شده

در جوامع اسالمی مانع شد. برای مانع فرهنگ غرب يگانه وسيله نزد 

مسلمانان تطبيق مبادئ اسالم و تثبيت حقوق اساسی زن که اسالم آنرا 

آورده ميباشد نه مانع شدن از رسيدن فرهنگ غرب زيرا ممکن نيست 

سانسور مانع شد واما ممکن فرهنگ را با استفاده از قوت پوليس و 

است  فرهنگ و ثقافت را به فرهنگ و ثقافت معامله نمود و مانع انتشار 

 فرهنگ غيراسالمی در جوامع اسالمی شد.  

اسالم قاعده متين و مستحکم اجتماعی را گذاشته است و نبايد خوف 

و ترس از انهدام اين قاعده داشت زيرا قاعده اسالمی متين و پايه های 

حکم دارد و در هر زمان و مکان قابل تجديد و تطبيق است .  اسالم  مست

تساوی را بين زن و مرد در تمام مسائل زندگی قاعده اساسی می داند .  

ترس مسلمانان خصوصا مردان از تهاجم فرهنگ غرب زيادتر باين سبب 

است که جامعۀ اسالمی از تطبيق قاعده اساسی اسالم عاجز مانده است 

ر زن مرتکب عمل فحشات می شود بصورت فوری مجازات می مثال اگ

شود در صورتيکه درحق مردان در بسياری اوقات  حکم  تطبيق نميشود 

، ميراث که خداوند آنرا به وضاحت و به تفصيل تقسيم کرده است  بين 

زن و مرد تطبيق نميشود. جامعه اسالمی نمی خواهد تسلط مردان را 

اکثر مردان باين عقيده اند که زنان را خداوند  باالی زنان معامله کند و

برای والدت و خدمت منزل خلق نموده است ، پس ترس از قوت فرهنگ 

و تهاجم غرب در جوامع اسالمی نيست بلکه ترس و خوف در عدم تطبيق 

قاعده اساسی اسالم است و مردان می دانند که در صورت تطبيق مبادئ 

ان به حقوق اساسی خود ميرسند و با و قاعده ای اسالمی در جامعه زن

مردان در تمام امور مساوی می شوند به عبارت ديگر ترس از قوت غرب 
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نيست بلکه ترس از ضعف و ناتوانی مسلمانان است . 
456

در سالهای 

در  زنان معاصر مسلمان هشتاد ميالدی اروپا موقف جدی تر را در قبال

می را مخالف با اروپا خصوصا در مورد حجاب گرفت و حجاب اسال

در فرانسه جنگ عليه حجاب آغاز  1989مدنيت غرب دانست . در سال 

شد و در سالهای نود ميالدی موضوع حجاب در تمام اروپا بصفت يک 

مشکل فرهنگی و ثقافتی شناخته شد . قضيه فرشته لودين ) افغانی 

ز اصل (  در جرمنی و اخراج او از وظيفه تدريس به دليل حجاب نمونۀ بار

از خوف و ترس زمامداران اروپا از نشر فکر معاصر اسالمی در بين 

زنان اروپائی از آزادی های بی بند و بار  و  .  اروپا است در طبقۀ جوان

تجاوز های جنسی و استفاده از زن در اعالنات خسته شده و باين فکر و 

انديشه اند تا به فرهنگ و ثقافت اسالم نزديک شوند و خاليی که در 

جامعه ای زنان در غرب بوجودآمده آنرا به اسالم آوردن پر سازند .  قبول 

اسالم  و نشر ثقافت اسالمی در اروپا تصادم بين دوفرهنگ را آماده 

کرده است و مفکرين و سياستمداران غرب جنگ علنی را عليه فرهنگ 

و ثقافت اسالمی در غرب  اعالن کردند و کوشش دارند تا مانع نشر 

 ثقافت اسالمی در جوامع اروپائی شوند .  فرهنگ و

های فکری و سياسی بين المللی اهتمام  در سالهای نودميالدی نهضت

خاص به قضيه زن نمودندو کنفرانسهای بزرگ بين المللی جهت دفاع از 

ميالدی  1995حقوق مدنی وسياسی زنان انعقاد يافت . در سپتمبر 

تخت چين افتتاح شد . کنفرانس بين المللی در موضوع زن در پاي

حقوق مدنی   کنفرانس چين و نتائج آن يکی از مهمترين وثيقه در ساحۀ

و اکثر زنان درجامعه اسالمی از وثيقۀ چين دفاع می نمايند .   است زن

بين مدنيت اسالم  مشکالت فرهنگ و ثقافت کنفرانس بين المللی چين 

 بين روشفکری  وتصادم و غرب را نسبت به گذشته عميقتر ساخت

                                                      
، «   متی و کيف يتغير ؟  المرأة و الخطاب السائد .» اشطح ناهد ب.  456

www.alriyadh.com/2141. 
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وتصادمات فکری بين  اسالمی شديدترشد. اختالفات فکرغربی و

دانشمندان غرب و اسالم در اثناء کنفرانس و بعد از آن تأثيرات مثبت و 

زنان بجا گذاشت و تا امروز دانشمندان جهان  قضيۀ منفی را در موضوع

اسالم و جهان غرب در تطبيق عملی فيصله های کنفرانس چين با هم 

) برای مطالعه وثيقۀ کنفرانس پيکنگ به آدرس ذيل .نظرندارنداتقاق 

مراجعه فرمايد : 
457

 1996رسيدن طالبان به حکومت افغانستان در 

ميالدی و تطبيق برنامه های اجتماعی خاص برای زنان که باساس آن 

در ادارات  م شدند و آموختن تعليم و کارزنان از حقوق اوليه خود محرو

بروی زنان مسدود شد . روش فکری طالبان دولتی و غير دولتی 

مشکالت بسيار بزرگ را برای فکر معاصر اسالمی بار آورد اگر چه 

نهضت های معاصر اسالمی بشدت موقف طالبان را از مسأله زنان 

محکوم کردنداما غربی ها از موقف طالبان عليه زنان استفاده بيشتر 

روش تفکر  .ر دادندنمودند و فکر معاصر اسالمی را مورد سؤال قرا

و زنان را در مناطق  دۀ از حرکت های اسالمی قبول طالبان را متأسفانه ع

و از طرف ديگر مختلف اسالمی از حقوق اوليه شان محروم ساختند 

نهضت های اسالمی به دليل اينکه غربی ها از موقف طالبان برای  بعض

ی طالبان مبارزه عليه مسلمانان استفاده نکنند در مقابل روش فکر

خصوصا در موضوع زنان سکوت کردند و سکوت در مقابل روش عقب 

گرائی نه تنها اينکه مسلمانان را از تهاجم فکر و فرهنگ غرب مصئون 

نساخت بر عکس سکوت صدمۀ بزرگتر به روش فکر معاصر اسالمی 

کرد . بعد از حرکت طالبان حرکت داعش ظهورکرد ، اگر چه انگيزۀ وارد

عش دفاع از حقوق  سنی مذهبان در مقابل اتحاد شيعه اصلی حرکت دا

مذهبان و امريکا در عراق و سوريه بود اما به مرور زمان به حرکت 

                                                      
457  .iadh.org/docs/convntions/tachriaat/pekin950K.pdf-www.aihr  و . )

المرأة فی المؤتمرات اإلسالمية و الدولية ، رؤية تحليلية » دکتور ليلی حسن القرشی 

 . 9، فصل اول ، ص :  2012،  1طبع ، « 
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سياسی بزرگ زير نام دفاع از مقدسات اسالمی تبديل شد. حرکت 

داعش را نهضت های اسالمی خصوصا اخوان المسلمين و اتحاديه بين 

 يوسف القرضاوی شديدا تقبيحالمللی علمای اسالم برياست دکتور 

نهضت داعش موقف متشدد را که خالف روش اسالم است در  .  نمودند 

مقابل زنان اختيارکرد اما با شدت عليه زنان عدۀ از زنان اروپا به حرکت 

 داعش پيوستند. 

روش افراط گرايی تا هنوز در جامعه ای سنتی افغانستان حکمفرما 

از موقف طالبان نسبت به زنان حمايت  است و تا هنوز نسل جوان افغان

 Afghanمی کنند . انستيتوت مطالعات استراتژيک افغانستان 

Institute For Strategic Studies     تحت عنوان  21/9/2015بتاريخ

راپور « ان نگرانی از نفوذ افراط گرايی در مدارس غير رسمی افغانست»

که به موضوع زن آن م در اينجا به نقاط مه مفصل را به نشر سپرد و

در صد مصاحبه شوندگان گفته  60اربتاط دارد اشاره ميشود . بيش از 

اندکه برای زنان رسيدگی به امور خانه و فرزندان ضروری تر از آموزش 

در صد آن معتقدند که زنان اجازه فعاليت سياسی را نداشته  32است ، 

 باشند . 

 13و به طور کلی نزديک به در صد  96در شرق ) واليت کنر( نزديک به 

 .حقوق زنان و مردان مخالفت کردند در صد مصاحبه شوندگان با برابری

در صد مصاحبه شوندگان حکومت افغانستان را  75بر عکس بيش از 

حکومت در صد آن ها عضويت فعال در  80حکومت مشروع اسالمی و 

 را بال مانع دانسته اند . افغانستان
458

فغانستان موقف جوانان معاصر ا

و در برابر زنان متأسفانه نتيجه تفسيرات غير علمی از نصوص اسالمی 

پيروی از ميراث فرهنگ و ثقافت افغانی که در بسا موارد منافی 

                                                      
ود به طبع راپور را در سايت خ 2015/  9 /210بی بی سی ) فارسی ( بروز دو شنبه .  458

  رسانيده است .
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. از چند قرن به اين طرف بين ميباشد است فرهنگ و ثقافت اسالمی 

و رسم و نصوص دينی و فکر اسالمی و فرهنگ و ثقافت ميراثی 

لمانان در مرور زمان خلط شده است و مسو قبيلوی  رواجهای کهنه

عدۀ کثير و ثقافت ميراثی را دين تصورکرده اند و تا هنوز  فرهنگ

نتوانسته اند تفاوت بين دين و ثقافت را نمايند .  عدم فرق و تفاوت بين 

را در فهم نصوص اسالمی  یثبات بی دين و فرهنگ ميراثی بی نظمی و

ميراثی را حکم و ثقافت  تا هنوز ميراث فرهنگآورده است و عدۀ بوجود 

. از طرف ديگر اوضاع سياسی و فرهنگی و  شرعی تصور کرده اند

اجتماعی افغانستان ضديت عليه نقش زنان را در اشتراک در مسائل 

اجتماعی و سياسی بيشتر کرده است . آزادی های غير اخالقی و بی 

کوبی زنان با لباس های نيمه  حيائی در برنامه های زندۀ تلويزيونها و پا

ساخته فغانستان را عليه حق قانونی زن برهنه ذهنيت اکثريت جوانان ا

 است .

که  «  ندوة حول العنف األسری و قضايا المرأة » کنفرانس لندن زير عنوان 

از طرف مرکز فرهنگی اسالمی در لندن و انجمن نسوان  جهت ارتقاء 

انعقاد يافته بود در مسأله ای ميراث  «فورورد » زنان و خانواده بنام 

فرهنگی و رسم و رواجهای که در جوامع اسالمی  و در بين اقليتهای 

اسالمی در غرب تا هنوز رواج دارد بحث صورت گرفت . در اعالميه 

کنفرانس آمده : جوامع اسالمی بصورت عموم و اقليتهای اسالمی در 

ی قبيلوی مشکالت غرب بخصوص از جمع بين رسم و رواجهای ميراث

زياد را دارند خصوصا که فرهنگ ميراثی و رواجهای قبيلوی قديم با 

اصل دين يکجا شده است و مردم ميراث فرهنگی و ثقافت  ميراثی را 

دين قبول کرده اند . اعمالی که در جوامع اسالمی و در بين اقليتهای 

نه به اسالمی در غرب صورت می گيرد ارتباط به فرهنگ ميراثی دارد 

دين اسالم  و ميتوان گفت که اسباب تمام مشکالت معاصر مسلمانان 

جمع بين دين و فرهنگ ميراثی و رسم و رواجهای قديم قبيلوی است .  

ضعف و عدم دانش کافی مسلمانان درجوامع اسالمی از دين ،فرهنگ 



کر معاصر اسالمی روش
 
 443                                                                               ف

مجددکرده ميراثی و رسم و رواجهای کهنه و قبيلوی را تقويت و احياء 

است .  
459

رجب طيب اردوگان رئيس جمهور ترکيه در کنفرانس اول بين 

ترتيب شده «  کنفرانس اسالمی » المللی زنان در استنابول که از طرف 

 بود به موضوع رسم و رواجهای ميراثی و فرهنگ نا مناسب گفت  :

مشکالت که زنان در جهان اسالم بدان مواجه اند سبب آن دين نيست 

جهای است که با دين يکجا شده  و مردم آنرا دين بلکه سبب آن رسم و روا

تصورکرده اند . طيب اردگان اضافه کرد : مشکالتی که زنان در جوامع 

اسالمی به آن مواجه اند و مانع اشتراک شان در مسائل اجتماعی شده 

ساحۀ اقتصادی و است از ناحيه دين نيست  و مشکالتی که زنان در 

در جوامع به آن مواجه هستند زنان اجتماعی در کشور های اسالمی 

 57نبول نمايندگان امواجه هستند . در کنفرانس اول است ديگر نيز به آن

کشور اسالمی اشتراک داشتند . 
460

در ختم مجلس وزراء کشور های 

اعالميۀ به نشر رسيد و در  ميالدی  1990اگست  5اسالمی در قاهره  

کرامت و انسانيت است و مادۀ  ششم آن آمده است : زن مساوی مرد در 

زن دارای حقوق و وجايب می باشد و همچنان زن شخصيت مدنی و 

حقوقی و مالی مستقل دارد و حق دارد تا نام و نسب خودراحفظ کند . 
461

 

 در جهان اسالم حرکت و نهضت بزرگ علمی جهت ماز اوائل قرن بيست

يافت  و قبول زنان در کار های اجتماعی وسياسی آغازحمايت حقوق زن 

زنان تعليم يافته جهان اسالم نقش بزرگ و مؤثر را  در نهضت جديد . 

وضع المرأة » ميالدی ( تحت عنوان  1999داشتند.  در کنفرانس قاهره ) 

» درکنفرانس  وضعيت زنان در جهان اسالم ( و« ) فی العالم اإلسالمی 

                                                      
 .  www.alriyadh.com/442123م ،  2009جوالی  4هـ   1403رجب 11.  459

 
 .   www.alriyadh.com/203639،  2006نومبر  22هــ  1427اول ذی العقدة   . 460

 
461  .fule:///C:/Users?Documents/ بخانه حقوق اإلنسان ، اعالن القاهرة ، کتا

 .پوهنتون منيسودا ، امريکا
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مسلمان  نبين المللی زنا)کنفرانس « العالمی للمرأة المسلمة المهاجرة 

موقع المرأة فی الفکر » کنفرانس ميالدی  و 1994شارقه ،  مهاجر( در 

ر اسالمی ( کنفرانس موقعيت زنان در فکر معاص« ) اإلسالمی المعاصر 

المرأة فی السياسة اإلسالمية بين » کنفرانس  ميالدی در کويت  و 1995

ت اسالمی زن در سياس« ) الظهور فی المجال العام و أخالقيات الجماعة 

 1996( ، استنابول در ساحۀ عمومی و اخالقيات جماعت بين ظهور

التقاء چهارم  بين المللی « ) الملتقی العالمی النسائی الرابع » ميالدی و 

زنان ( در خرطوم ، سودان ، کنفرانس بين المللی دوم در مورد نقش زنان 

تون عدن ، م در پوهن 2009ديسمبر  14 – 12در علوم و ترقی و پيشرفت 

يمن . در اين کنفرانس ها که عموما در داخل کشور های اسالمی انعقاد 

يافت زنان مسلمان فعاالنه اشتراک نمودند و با تمام صراحت و بصورت 

حل مشکالت را های مسلمان را بحث و راه  قضيه معاصر زناکادمی 

د . کردنجستجو 
462

ث طبقۀ نسوان در جهان اسالم وظيفۀ مهم شانرا که بح

و تحقيقات در مسائل اجتماعی است بصورت صحيح بجا نمی آوردند 

و تا هنوز زن مسلمان نتوانسته در مسائل تحقيقات سهم فعال را بازی 

کندو در قضايا مهم سياسی و اجتماعی با مردان مشارکت و سهم فعال 

اکثريت دانشمندان داشته باشد . تحقيقات و بحث ها نشان می دهد که 

می کنندو  بحث و تحقيق  در عصر حاضر که در موضوع زن و نويسندگان

                                                      
( . برای معلومات بيشتر از  www.kalema.net/v1/?pt=339&artالکلمة / .  462

المرأة فی » دکتور ليلی القرشی  راجعه شود به :  للی برای زنان مکنفرانس های بين الم

م ، بورصة للنشر و التوزيع ،  2012طبع اول « المؤتمرات اإلسالمية و الدولية 

https://books.google.com/books?id=2BKCgAAQBAJ&pg  برای مطالعۀ .

کنفرانس عدن مهربانی نموده به : ) جامعة عدن ، مرکز المرأة للبحوث و موضوعات 

، مراجعه فرمايد .   Woman’s Research and Training Centerالتدريب 

wrtcau.net/pages.aspx?pageid=93   . 
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از جملۀ مردان بودند و فقط دو فيصد را در  آنانکه  در گذشته می کردند

بين محققين و دانشمندان اسالمی زنان تشکيل می دهند 
463

 

زنان تکراری است و فاقد عمق علمی و  اکثر تأليفات اسالمی در مسأله

لين مسئول نهضت اسالمی زنان روش . زينب الغزالی او بحثی است

تقاد نمود و اين تکراری و غير عميق دانشمندان اسالمی را بشدت ان

. دکتور يوسف القرضاوی از موقف نمی داندۀ نسوان قبروش را به نفع ط

زينب الغزالی حمايت ميکند و می گويد : اکثر خواهران درکنفرانسهای 

دم شکايت داشتند که اسالمی که من در امريکا و اروپا حاضر بو

سخنرانان در قضيه زن و حقوق و وجايب شان بصورت تکرار سخنرانی 

دارند و اشتراک در همچوکنفرانسها فقط ضياع وقت است و زنان از اين 

سخنان در مورد خود زياد شنيده اند . 
464

از جانب ديگر نوشته ها و بحث 

و  القياتهای دانشمندان اسالمی درموضوع زنان عموما در دائره اخ

جهای غرب و قضيۀ اتقليد زن مسلمان از رسم و روحياء و آداب  و عدم 

از نقش و اشتراک زنان در نهضت  دانشمندان  حجاب خالصه ميشود و

و همچنان اکثر  . و تربيت و تعليم عالی کمتر صحبت دارندو مدنيت 

در موضوع زنان بحث نظری است و در مورد تطبيق عملی بحث  بحث ها

نمی گيرد و طريقه های عملی معرفی نمی شود تا در روشنی آن صورت 

اطالع  ر مسأله زنزنان و مردان و جامعه بصورت کل از موقف اسالم د

 حاصل نمايند  . 

در عصر حاضر و در شرايط جديد بين المللی در موضوع حقوق زن و 

بلکه يستند تنها مردان مسئول ن اشتراک شان در شئون دولت و سياست 
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. زنان حتی از طبقۀ تعليم  يت دارندن مسلمان نيز تا حد زياد مسئولزنا

يافته در حل قضيه زنان و اشتراک شان در مسائل اجتماعی وسياسی 

مقصر اند . زنان مسلمان در مناقشه و تقديم قضيه شان بصورت علمی 

زياد موفق نيستند .  زنان درکشور های در جامعه  و بحثی و تحليلی

حل مشکالت طبقۀ نسوان زيادتر به جامعۀ غربی متکی اسالمی برای 

که جامعۀ مدنی غرب قدرت حل مشکالت می کنند  می شوند و فکر

و اشغال  2011بعد از يازدهم سپتمبر  اما تجربۀ غربشان را دارد 

در ساحۀ حقوق  آن نظامی افغانستان توسط امريکا و متحدين غربی

غانستان در حمايت غرب زيادتر زنان چندان نتيجۀ نداد و نهضت زنان اف

تحت اشغال و  نعنوی واقع گرديد و مردهاجهای عازير فشار رسم و رو

استعمار نوين زيادتر باالی زنان حاکميت يافتند و در حق زنان ظلم 

و آزادی های که زنان در اين اواخر بدست آوردند عدۀ از  بيشتر شد

شئون خانواده و نظام مردان آنرا مداخله استعمار و خصوصا امريکا در 

 . اسالمی می دانند 

استاد زکی الميالد ناتوانی و عجز طبقۀ نسوان را در مسائل اجتماعی 

 وسياسی اينطور بحث ميکند :

ــ در اکثر انجمن های اجتماعی و سياسی و اسالمی زنان درمرکز مهم  1

. ميرمن  درموقعيت قيادی حضور ندارندسياسی به سبب تسلط مردان 

حرکت اخوان المسلمين را مطالعه کرده می نويسد: در « ة قحف مهج» 

حرکت اخوان المسلمين در مجلس شورا و مکتب ارشاد که باالترين 

مقام تصميم گيری است زنان عضويت ندارند و مردان برای مردان و زنان 

را « اخوات المسلمات ، خواهران مسلمان » تصميم می گيرند . حرکت 

اخوات  ل از اخوان المسلمين تأسيس کرد و بعداًزينب الغزالی مستق

المسلمات به دعوت حسن البناء عضويت کامل اخوان المسلمين را 

بدست آورد با اينکه زنان عضويت کامل اخوان المسلمين را بدست 

آوردند ليکن در قضايای مهم سهم بارز نداشتند اما اين وضعيت در 
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وز زنان مسلمانان کرد و امر اوائل قرن بيست و يکم تا حد زياد تغيير

 . در دست  دارند مقاومت و دعوت را های ت رهبريت اکثر حرک

و قطع سازند ــ زنان کوشش نمايند تا تسلط مردان را از نهضت زنان  2

زنان را در تحقق اين امر کمک نمايند ، زمانی اين امر تحقق  نيز مردان

را باال  سالمی خودشخصيت ا مسلمانان سويه علمی و می يابد که زنان

و در مسئوليت های اداری و سياسی و اجتماعی اشتراک فعاالنه  برند

 داشته باشند .

زنان مسلمان از همکاری  . ــ  فعاليت زنان در دائره خاص به زنان  است  3

و اشتراک در دعوت و قضايای مهم مربوط به جامعه دور باقی مانده 

نخواستند در ساحات نسوان طبقۀ قرن بيست و يکم ازتا قبل . اند

مختلف فعاليت نمانيد . عدم اهتمام زنان به غير مسائل و قضيه زنان 

فاصله بين نهضت زنان و انجمن ها و حرکت های سياسی و نهضت های 

 نقالب اسالمی ايران زنان مسلماناسالمی را ايجاد کرد.  بعد از ا

ماعی فرصت وچانس بيشتر برای اشتراک در مسائل سياسی و اجت

. در کردندبدست آوردند و زنان ايران از فرصت و چانس استفاده زياد 

نحو تيار إسالمی جديد ، » مصر مفکرين معاصر نهضت جديد را بنام 

تأسيس کردند و به اثبات  « حرکت به سوی روش اسالمی جديد 

رسانيدند که اسالم اشتراک زنان با مردان را البته با مراعات شروط 

نع نکرده است و در اشتراک زنان در مسائل سياسی و آداب شرعی م

 اجتماعی و اقتصادی اسالم حرج نگذاشته است  . 

و سدبزرگ در  جدائی بين زنان و مردان در فعاليت های اجتماعی مانع

نهضت اسالمی است . زنان نتوانستند نقش فعال را در دعوت  مقابل 

رابطة » عنوان اسالمی داشته باشند . در کنفرانس اسالمی تحت 

« الشباب المسلم العربی ، اتحاديه يا رابطه جوانان مسلمان عرب ،  

امريکا زنان با مردان يکجا گن در واليت ميشي 1993بتاريخ دسمبر 

نبودند .  عالمه دکتور يوسف القرضاوی در جدائی بين زنان و مردان 
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معه وان از جااحتجاج کرد و گفت اين طرز العمل نتيجۀ آن جدائی نس

کشور های اروپائی و امريکا گروه های هستندکه  است . امروز در بعض

ن ديوار ايجاد می کنند و درکنفرانسها و سمينار ها بين زنان و مردا

سخنرانان در کنفرانس های انجمن دعوت اسالمی افغانان مقيم  يکعده

امريکا ) آمو ( به سبب يکجا بودن زنان و مردان زير يک سقف معذرت 

مساجد زنان را حق اشتراک با مردان در صنف های  بعضواهند .  می خ

درسی نمی دهند و اگر بدهند بين معلم و شاگردان پرده ايجاد می شود 

را به  اين روش معاصر که به اصل اسالم ارتباط ندارد  صدمۀ بزرگ

و در نتيجه آن  جامعۀ بزرگ اسالمی از نصف  جامعه زنان وارد ساخت

  ن هستند محروم شد.که زنا اعضاء آن

 

ـ زنان فعال بعد از ازدواج از اکثرفعاليت های اجتماعی و سياسی  باز  4 ـ

می مانند و نمی توانند نقش فعال خود را بعد از ازدواج و آوردن اوالد 

 حفظ کنند .

ــ زنان که از غرب به کشور های اسالمی عودت می کنند از قضيه زن  5

رای خود و برای مؤسساتی که در آن کار بسياسی و اقتصادی برای منافع 

و ميخواهند زنان کشور های اسالمی صد  نمايندمی می کننداستفاده 

 بين بدون در نظر داشت تفاوت ئیو امريکا ئیدر صد از روش زنان اروپا

بازگشته گان از .  پيروی نمايندو شرق اسالمی  ساختار جامعه ای غرب

انجمن های اجتماعی و سياسی  کشور های غربی به کشور های اسالمی 

تأسيس  خارجی و سفارتخانه های غرببرای زنان از کمک مؤسسات را 

و اکثر کمک ها بدون فائده و نتيجه به مصرف ميرسد . از طرف می کنند 

به کشور های اسالمی  دوباره ديگر زنان که در غرب تحصيل کرده اند و

مکان و مسائل به هدف خدمت زنان عودت می کنند شرايط زمان و 

اسالمی را مراعات نمی کنند و در آوردن تغييرات به زمان و وقت ارزش 

قائل نيستند لذا فعاليت های شان صدمه می بيند و در بدل خدمت به 



کر معاصر اسالمی روش
 
 449                                                                               ف

جامعۀ نسوان مشکالت طبقۀ نسوان را بيشتر می سازند
465

جايگاه  زن در 

قرار  « افراط و تفريط »  :  زندگی معاصر اسالمی بين دو روش فکری

 دارد  .

اول : موقف غلو :  عدۀ زياد از مسلمانان در حق زن مقصر و به مقام زن به 

ر دارند که زن ناقص عقل و دين و سبب چشم حقارت می بينند و تصو

مرد را با نظرات شهونی خود گمراه می  گمراهی مرد است باين معنی که

انی است و هر سازد . عدۀ تصور دارند که زن برای استفادۀ جنسی و شهو

وقت مرد بخواهد شهوت خود را با نزديکی با زن آرام می سازد .  زن در 

نظر عدۀ مجبور و مکلف است با مردی که او را دوست ندارد ازدواج و 

در مقابل شوهر صبرکند و هر وقت شوهر او را طالق دهد خانۀ شوهر را 

و نمی خواهد ترک کند و اما خودش حق گرفتن طالق را از انسانی که با ا

 زندگی داشته باشد ندارد .

بعض و  شور اسالمی از حق ميراث محروم  می شوندزن در بسياری از ک

د و بعد از وفات نپدران قبل از وفات ميراث را برای پسران تقسيم ميکن

پدر برادران حاضر نمی شوند خواهران را در ميراث شريک سازند . زن 

ان است و حق رفتن به مکتب و کار را در خانۀ پدر و شوهر محکوم به زند

در خارج از منزل ندارد و مردان تصور دارند که زن يکبار از خانه ای پدر 

به منزل شوهر و بار دوم از منزل شوهر به قبرستان رفته ميتواند . قرآن 

 کريم حبس زن را در خانه عقوبت بسيار بزرگ ميداند و با آن شديداً

زنان مسلمان از تعليم و تربيت جميع  يردر چند قرن اخمخالف است . 

ساخته شدند و حق رفتن به مساجد از طبقۀ نسوان گرفته  علوم محروم

می گويد که برای اولين بار داخل مسجد را ماللی مجددی . خانمم   شد

و تراويح را با جماعت  ديد و برای اولين بار نماز های فرض در امريکا

                                                      
الکلمة  ، « المرأة فی المشروع اإلسالمی المعاصر من منظور نقدی » زکی الميالد .  465

 .  art  www.kalema.net/v1/?rpt=50&.   1995سال دوم  9 عدد 

 

http://www.kalema.net/v1/?rpt=50
http://www.kalema.net/v1/?rpt=50


کر معاصر اسالمی روش
 
 450                                                                               ف

ر افغانستان مسجد در جوار منزل شان در امريکا اداء کرد در حاليکه د

بود . در صحيح البخاری از رفتن زنان برای خواندن نماز عشا و صبح 

احاديث زياد است و رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم مردان را امرکردند 

ال تمنعوا إماء اهلل مساجد اهلل » تا زنان را از رفتن به مساجد منع نکنند ، 

 »
466

اديث نبوی از يک جانب و راه يافتن احاديث عدم فهم صحيح  از اح

غير صحيح در ثقافت اسالمی سبب آن شد تا گروهی از مسلمانان زنان 

را از رفتن به مساجد برای اداء نماز و آموختن تعليم منع نمايند . از أم 

حميد روايت شده که رسول اکرم صلی اهلل عليه و سلم در جواب زنی که 

را برای نماز می خواست او را از رفتن به  اجازه حضور در مسجد نبوی

مسجد منع نمود و گفت نمازت  در خانه خواب بهتر است نسبت به 

نمازت در اطاق نشيمن و نمازت در خانه ات بهتر است از رفتن به  

مسجد نزديک خانه ات و نمازت در مسجد نزديک خانه ات بهتر است 

ن کتاب خود را از اين حديث از نماز ات در مسجد من  .  ابن خزيمة  عنوا

صالة المرأة فی بيتها أفضل من صالتها فی مسجد رسول »  انتخاب کرد  

نماز زن در خانه اش با فضيلت تر است از نمازش در مسجد رسول « اهلل 

اهلل ،  درحاليکه قول رسول اکرم اين بود : نماز در مسجد من از يکهزار 

حديث مبارک شامل مردان و  نماز در مساجد ديگر فضيلت دارد و اين

زنان است . و همچنان رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم امرکردند تا زنان 

 را از رفتن به مساجد منع نکنيد .

ابن حزم تمام احاديث که در منع زنان از مساجد روايت شده است آنرا 

تکذيب ميکند و می گويد اين احاديث همه باطل است . 
467

اما در عصر 

و دوری مسلمانان از مدنيت اسالم و عدم فهم صحيح از  عقب گرائی 

مضمون حديث مانع اشتراک زنان در نماز های جماعت و درس در 
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مساجد شد و متأسفانه درقرن بيست و يکم  در بين مسلمانان گروه های 

هستند که بدون فهم صحيح زنان را از تعليم و نماز در جماعت منع می 

انه صدمۀ بزرگ نه تنها به طبقۀ زنان وارد نمايند و اين روش عقب گراي

ساخت بلکه صدمۀ شديد به اصل اسالم وارد نمود و اسالم ضد زن 

 معرفی شد. 

زنان را از حق انتخاب شريک زندگی محروم ساختند و در اکثر جوامع 

اسالمی از دختر راجع به شريک زندگی اش سؤال نميشود و دختر 

.  متأسفانه  روسی می بيندخود را در شب ع عموما شريک زندگی

مسلمانان برای رسيدن به هدف زندانی زنان احاديث جعلی و غير 

مثال برای عدم خارج شدن و تا هنوز می کنند صحيح را استفاده کردند 

زن از منزل و پوشيدن نقاب و برقه و عدم حرف زدن با مردان از حديث 

و را ببيند و نه او بهترين چيز برای زن اين استکه نه مرد ا» غير صحيح 

مرد را ببيند . اين حديث هيچ نوع قيمت ندارد و حتی قيمت رنگی که بآن 

نوشته شده ندارد اما متأسفانه در کتاب إحياء علوم دين راه يافته است 

با زنان مشوره کنيد ليکن خالف « شاوروهن و خالفوهن » . مثل حديث : 

صحت ندارد ، به همين مشوره های شان عمل نمايد . اين حديث اصل و 

. ستفاده شدد از آن عليه زنان انترتيب ده ها حديث را که صحت ندار

استفاده از احاديث غير صحيح نه تنها به مقام زن صدمه وارد نمود بلکه 

صدمه زد .  سالم که حديث و سنت است نيزبه مصدر دوم ا
468

 

بزرگ به  تفريط صدمۀفکرتقصير و غلو ،  دوم : تفريط  :  در مقابل فکر

. يک عده از مسلمانان با استفاده  کردزن در جوامع اسالمی وارد  مقام

از فرهنگ نا معقول غرب دعوت به آزادی مطلق زنان کردند و خواستند 

زنان مسلمان را کامال از دائره فرهنگ و ثقافت اسالمی جدا سازند . 

لباس اخالقی و تقليد از  غير جنسی ، آزادی های دعوت به آزادی های
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های نيمه برهنه اروپائی و اختالط غير اخالقی بين زنان و مردان ، 

کشيدن زنان به سينما و دراما و رقص و غيره بنام هنر های زيبا دختران 

جوان مسلمان را به گمراهی کشانيدن و نتيجۀ آن از بين رفتن آرامش 

ده سال است  . در اين سيز هبه طالق و جدائی تمام شد خانوادگی که اکثراً

اخير نه تنها در افغانستان بلکه در اکثرکشور های اسالمی ميديا نقش 

بسيار خطرناک را برای از بين بردن فرهنگ خانوادگی بنام آزادی زن 

را در  بانهای مسلمانان تأثيرات منفیتبليغ ميکند .  ميدايای قوی و بز

 جامعۀ اسالمی بجا گذاشته است . افراط در دين و روش نا مناسب

دعوتگران از دين و خشونت عليه طبقۀ زنان چانس و فرصت بيشتر را 

. برای ميديا وفرهنگ غرب داده است 
469 

ضوع ند در دعوت خود مورقرار داوان در مقدمۀ فعاليت های نس آنانکه

.  حرام و حالل را مراعات نمی کنند
470

 

زنان مسلمان در جوامع اسالمی در بين دو روش فکری ) غلو و افراط 

قی و تفريط غربی ( مقام و منزلت که اسالم برای شان داده است از شر

هر دو روش فکری که مخالف روش پيروان  دست دادند . در افغانستان 

فکر وسط معاصر اسالمی است از قضيه نسوان برای منافع سياسی و 

اقتصادی خود استفاده می نمايند . متأسفانه جامعۀ زنان افغانستان 

اط و غلو بنام اسالم و عنعنه قبيلوی و قومی  و تفريط قربانی فکر افر

شده اند و اميد است دختران جوان مسلمان افغانستان متوجه اين 

موضوع شده دست بکار شوند و روش وسط و معتدل معاصر اسالمی 

را به زنان افغانستان معرفی نمايند و عليه افراط زير نام دين و تفريط 
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ارزه علمی و مسالمت آميز را در پيش زير نام ديموکراسی غربی مب

گيرند تا مقام زن در جامعه حفظ شود . فکرافراط و غلو مانع رسيدن 

فهم و متأسفانه در عدم  ی که اسالم برای شان داده گرديدزنان به حق

از دعوتگران بنام اسالم زنان  صحيح از اسالم و روش زشت بعض

دامن تفريط غرب  قانونی شان به وقمسلمان برای بدست آوردن حق

افتادند و تجربه چند سال اخير در افغانستان نشان ميدهد که تا چه حد 

راه و اندازه زنان افغانستان قربانی افراط و تفريط شده اند .  يگانه 

رسيدن به مقام عالی زن پيروی از فکر وسط اسالمی است اما فکر وسط 

است و بايد اوال اسالمی در بين افراط اسالمی و تفريط غربی زندانی 

دکتور محمد   فکر وسط اسالم را از اسارت غرب و شرق آزاد ساخت .

.عمارة  ،  التحرير اإلسالمی للمرأة  
471

   

جمعيت ماسونی)فراماسونری(  صدمۀ بزرگ را به نهضت زنان در 

جامعۀ اسالمی وارد ساخت . ماسونی حرکت سری است که ارتباط 

کت کوشش دارد تا نظام خانواده را بين مستقيم به صهونيزم دارد اين حر

مسلمانان تغيير دهد . بحث روی موضوع ماسونی جايش اينجا نيست و 

اميد است جوانان معاصر افغانستان حرکت ماسونی را بدقت مطالعه 

راه يافت و  1919نمايند زيرا فکر ماسونی در افغانستان از سالهای 

توجه آن در گذشته نبودند متأسفانه دانشمندان معاصر و علمای کرام م

 و در حال حاضرنيز نيستند . 

از نظر فکر و روش حرکت ماسونی جامعۀ اسالمی تخريب نميشود تا 

اينکه نظام خانوادگی و روش فکری زنان مسلمانان تغيير نکند و برای 

منحرف ساختن فکر زنان مسلمان حرکت ماسونی روش غير اخالقی را 

کوشش دارد تا رابطه بين زن وشوهر را در جامعه ای اسالمی ترويج و

صدمه داده فرهنگ فحشات و آزادی های غير اخالقی و جنسی را بين 
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مسلمانان با استفاده از  زنان رواج دهد . از نظر فکر وروش ماسونی زن 

يک جنس لطيف و ضعيف است اما قدرت بزرگ را در نشر رذايل 

القی و نشرفساد در اخالقی دارد . برای تحقق بخشيدن اهداف غير اخ

جامعه اسالمی توسط زنان مسلمان حرکت ماسونی انجمن های زياد را 

تحت عناوين مختلف در جوامع اسالمی برای زنان تأسيس کرد . در 

حرکت ماسونی فيصله نمود تا « بولونيا » ميالدی درکنفرانس  1899

ع کوشش شود همکاری زنان را در جامعۀ اسالمی بدست آورد . در اجتما

بوفريه » ميالدی ، رئيس جمعيت  1900بزرگان جمعيت ماسونی در سال 

اعالن کرد تا  زنان بصفت سفراء فکر ماسونی انتخاب شوند و اين « 

 اقدام زمانی به کاميابی و نتيجه ميرسد که زن لباس دين را بر اندازد . 

 جمعيت ماسونی اولين اتحاديه زنان را در قاهره تأسيس کرد . در آغاز

عدۀ از زنان از فکر ماسونی استقبال کردند ليکن در نهايت فکر 

ماسونی بدبختی بزرگ را برای جامعه زنان  مسلمان آورد . زنان مسلمان 

خصوصا دختران مسلمان جامعه افغانی بايد متوجه فکر جمعيت 

ماسونی باشند زيرا جمعيت ماسونی با قوای خارجی همکاری نزديک 

ی که اشغال ميشود همراه با عساکر سفراء دارد و هر کشور اسالم

جمعيت ماسونی که عموما از طبقۀ زنان ميباشند داخل می شوند و بين 

زنان مسلمان فعاليت می نمايند و فعاليت های شان در ظاهر خدمت 

زنان ليکن در باطن تخريب عقائد و اخالق زن است . در جوامع اسالمی 

به را چيزی ديگری و بدبختی فعاليت های جمعيت ماسونی جزء فالکت 

نهضت نسوان ارمغان نياورده است . 
472
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 فکر اسالمی   او ارتباط آن ب صحیح در مورد زن مفاهیم غیر
مفاهيم غير صحيح که ميراث فرهنگ و ثقافت غير اصيل اسالمی است 

به مشکالت مواجه کرده  قضيه زن روش فکری مسلمانان را نسبت به

لمای با مسئوليت معاصر اسالمی کوشش است . دانشمندان بزرگ و ع

اسالم تصور کرده اند  که مسلمانان آن را دارند تا مفاهيم غير صحيح

اصالح سازند . در جمله بزرگان اسالم عالمه شيخ محمد الغزالی با 

فقاهت و شجاعت آنچه از اسالم نيست و داخل فرهنگ اسالمی شده 

که  ه بحث های جالبی دارده وارد نموداست و به مقام و منزلت زنان صدم

 در اين قسمت بحث از آن استفاده ميشود .

 ( عدم خارج شدن زن از منزل : 1
عدۀ از مسلمانان زنان  را از کار در مؤسسات و انجمن های اسالمی منع 

می نمايند و رهبريت زن را در ارگانها و مسائل سياسی و اجتماعی نمی 

ن فی بيوتکن و ال تبرجن تبرج و قر» پذيرند و دليل شان آيۀ مبارکه 

( . و در خانه هايتان قرار گيريد و مانند  33األحزاب : « ) الجاهلية األولی 

 روزگار جاهليت قديم زينتهای خود را آشکار مکنيد . 

مسلمانان که از خط افراط پيروی ميکنند تا هنوز درک نکرده اند که آيۀ 

يه وسلم است  و زنان مبارکه مخصوص زنان رسول  اکرم صلی اهلل عل

رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم خصوصيت های خاص را برای خود 

يا نساء النبی » دارند و مانند سائر زنان نيستند . خداوند می فرمايد : 

( . ای همسران پيامبر ، شما مانند  32األحزاب : « ) لستن کأحد من النساء 

قرآن کريم از باقی ماندن زنان هيچ يک از زنان } ديگر { نيستيد . با اينکه 

پيامبر صلی اهلل عليه وسلم در خانه های شان حکايت ميکند با آنهم أم 

حاضر « الجمل » المؤمنين بی بی عائشه رضی اهلل عنها در صحنۀ جنگ 

ميشود و رهبريت را بدست می گيرد و در تحت رهبريت اش بزرگان 

حرکت خود در نهايت  صحابه حاضر می باشند با اينکه بی بی عائشه از
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راضی نبود اما برای خارج شدن خود از منزل هيچ مانع در شريعت نمی 

 ديد .

تمام زنان مسلمان اگر معنی و مقصد و مفهوم آيۀ مبارکه را عام  و شامل 

سازيم  و زنان را از خارج شدن از خانه های شان  منع نمائيم معنی آن 

کريم در عدم خارج شدن زنان  تطبيق عقوبت جزاء در حق زن است  . قرآن

و االتی يأتين الفاحشة من نسائکم » از خانه های شان می فرمايد: 

فاستشهدوا عليهن أربعة منکم ، فإن شهدوا فأمسکوهن فی البيوت 

(  . و آن 15النساء :  « ) حتی يتوفاهن الموت أو يجعل اهلل لهن سبيال 

( گردند ، چهار مرد را کسانی از جملۀ زنان شما که مرتکب فحشاء ) زنا

بوقوع نها شاهد بخواهيد و اگر شاهدان )از ميان خود ) مسلمين ( بر آ

عمل فحشاء ( گواهی دادند پس آن زنان را در خانه ها نگاه داريد تا 

( مقرر يرسد يا خداوند برای آنها راهی )ديگروقتيکه مرگ شان فرا م

به فحشات و بعد از  فرمايد . قرآن کريم فقط در يک حالت و آن عملکرد

اثبات امر ميکند که زنان را اجازه ای خارج شدن از خانه ندهيد و اين 

 يک نوع جزاء برای انجام عمل فحشات ) زنا ( است  .

و ال تبرجن تبرج » سورۀ النساء خداوند می فرمايد:  33و در ادامۀ آيۀ 

شکار زينتهای خود را آ و مانند روزگار جاهليت« . ی الجاهلية األول

مکنيد . عدم آشکار زينت به معنی خارج شدن از خانه نيست و معنی آن 

خارج شدن از خانه با ستر است و قرآن کريم در خارج شدن از منزل شرط 

حجاب بودن را برای زنان پيامبر حتمی می داند .  
473

 

شهادت در فرهنگ اسالم امتياز و فضيلت نيست که   ( شهادت زن  : 2

می آورد . شهادت در اسالم مسئوليت بزرگ ميباشد  انسان آنرا بدست

که اکثر مردان صادق و مسلمانا و امين از قبول آن اباء می ورزند و 
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مسلمانان صدر اول اسالم از دادن شهادت معذرت می خواستند و 

کوشش می کردند تا از مسئوليت دور باشند . قرآن کريم مسلمانان را 

و ال » ت و امر به دادن شهادت نمود متوجه عدم اشتراک در شهادت ساخ

خطاب قرآن کريم برای زن و مرد بصورت « يأب  الشهداء اذا ما داعوا 

مساوی است و قرآن کريم زن و مرد را در دادن شهادت  امر و نصاب را 

تعيين ميکند  . 
474

 

شهادت زن در عدم فهم صحيح از نصوص اسالمی بيک قضيه بسيار  

 شده است و اکثر مسلمانان حتی بعضتبديل  مهم و قابل بحث و جنجال

از علماء شهادت زنان را کامال انکار می کنند و قبول ندارند . قرآن کريم 

و استشهدوا شهدين من » در موضوع شهادت صراحت کامل دارد . 

رجالکم ، فإن لم يکونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداء 

( .و گواه  282البقرة : « ) ا األخری ، أن تضل إحداهما فتذکر إحداهم

بگيريد دو شاهد از جملۀ مردان تان و اگر دو مرد نباشند پس يک مرد و 

دو زن از جملۀ شاهدانی که به آنها راضی شويد تا اگر يکی از دو زن 

اسالم ه يکديگر را ياد دهانی نمايند . فراموش کند ديگری بخاطر داشت

د اما او را مجبور و مکلف به اين امر حق زن را در شهادت تثبيت ميکن

نمی سازد . با اينکه قرآن کريم شهادت زن را در تمام اموری که به شهادت 

ضرورت داشته باشد تثبيت کرده است اما عدۀ هستندکه شهادت زن را 

در بسا مسائل بسيار مهم و خطرناک که به امنيت جامعه ارتباط دارد 

 کاح ، طالق و غيره .قبول ندارند مثل قتل ، قصاص ، ن

را بحث و اشتباهات را در  ضوع شهادت زنعالمه محمد الغزالی مو

 موضوع شهادت زن تصحيح می نمايد .

ابن حزم به اثبات می رساند که عدم قبول شهادت زن در قصاص و حدود 

المحلی » در سنت نبوی صحت و اصل ندارد . ابن حزم در کتاب خود بنام 
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در امر زنا جوازنيست کمتر از قبول » ويسد : در مورد شهادت می ن« 

و زن مسلمان عادل دچهار شاهد مرد عادل مسلمان و يا در بدل يک مرد 

. و در سائر حقوق مانند حدود ، قصاص ، نکاح و طالق شهادت دو مرد 

 مسلمان و عادل و يا در بدل يک مرد دو زن عادل و مسلمان است  . 

که مرد نشه زن خود را سه مرتبه طالق داد از زبير بن الخريت روايت شده 

 و چهار زن در حضور عمر شهادت دادند و عمر شهادت شانرا پذيرفت .

سفيان بن عيينه می گويد علی بن ابی طالب شهادت چهار زن را در قتل 

پذيرفت . عطاء می گويد : عمر بن الخطاب شهادت زنان را با مردان در 

ديگر از عطاء بن أبی رباح شهادت  طالق و نکاح پذيرفت و در روايت

 . را با مردان در تمام امور جواز می داندزنان 

از رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم و از  امام زهری می گويد روايت

ابوبکر وعمر استکه شهادت زنان در نکاح و طالق و حدود صحت ندارد 

 روايت او صحت ندارد وو  اين روايت را إسماعيل بن عياش کرده 

 ضعيف است . 

مربوط به جنسيت يعنی مرد و قرآن کريم و سنت نبوی نصاب شهادت را 

از مصلحت اسالم  ثابت است . اسالمنصاب در دين زن بودن نساخت. 

 نيست که نظريه فقهی که برای اسالم ضرر ميرساند آنرا گرفت  .

475
 الغزالی در بحث خود ادامه ميدهد و نظريه ابن حزم را در باب  حاکميت

زن در دولت باين معنی می آورد : جواز دارد که زن حکومت را بگيرد 

يعنی زن حاکم باشد . اين قول ابو حنيفه است که می گويد حضرت عمر 

بحيث رئيس بلديه تعيين کردند و « الشفاء»بن الخطاب يک زن را بنام  

الشفاء  بازار را کنترول می کرد و باالی مردان وزنان در شهر حاکميت 

 شت  .دا
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قضيۀ حجاب : در عصر حاضر نقاب يکی از أهم مشکالت در جامعه 

اسالمی و غربی است . عدۀ از دانشمندان و مفکرين اسالمی  باين نظريه 

اندکه نقاب اصل شرعی دارد و باالی زنان واجب می باشد . نقاب 

مشکالت زياد و بزرگ را در غرب بوجود آورده است تا جای که قوانين 

ر غرب نقاب را ممنوع ساخت و برای زن نقاب پوش اجازه مدنی معاص

کار و حاضر شدن در دفاتر رسمی را نمی دهد . نقاب در افغانستان از 

قديم الزمان بين زنان بنام ) چادری ( رواج داشت و بايد به صراحت گفت 

که چادری يک اصل اسالمی ندارد بلکه از ميراث فرهنگ افغانی است 

المی چادری رواج نداشت و ندارد .  در مورد نقاب و در هيچ منطقۀ اس

رأی اسالم وضاحت کامل دارد که قابل بحث و مناقشه نيست و نبايد 

دانشمندان و علماء مسأله نقاب را به مناقشه بکشند زيرا نه به دين و نه 

هم به دنيا منفعت دارد و نه هم به مصلحت اسالم در عصر حاضر است و 

ف فيه است و مسائل اختالف فيه در عصر حاضر نقاب از مسائل اختال

 بجز ضياء وقت فائده ديگر ندارد .

اجماع فقهاء در مورد نقاب اين است : نزد أهل علم عقيده برين است که 

نقاب باالی زن واجب نيست و اسالم برای زن  مسلمان اجازه ميدهد تا 

 اشد .روی و کفان دستان او در حضور مردان غير محرم غير پوشيده ب

در نزدامام ابو حنيفه در پهلوی کف دستان و رو قدم نيز عورت نيست 

يعنی کف دستان و پاها ضمن حجاب نمی آيد  . 
476

حجاب يک امر شرعی 

است و معنی حجاب، پوشانيدن موی و يا سر است نه رو و کفان دست 

 وپا . 

ن و ليضربن بخمره» بعض از مسلمانان در مورد نقاب در فهم آيۀ مبارکه 

در اشتباه اند اگر مقصد از قرآن کريم ستر يا پوشاندن «  عل جيوبهن 

 تمام رو ميبود قرآن از رو بصراحت ياد ميکرد . 

                                                      
476  .2013 -01-qaradqwi.net . 19   . 
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و قرآن کريم امر به پوشانيدن  روی زنان نکرد بلکه مردان را امر به حفظ 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا »  حجاب چشم  نمود 

( . به مردان  30النور : « ) ن اهلل خبير بما يصنعون فروجهم ذلک أزکی لهم إ

بگو : ديده فرونهند و پاکدامنی ورزند ، که اين برای آنان پاکيزه با ايمان 

 تر است ، زيرا خداوند به آنچه می کنند آگاه است .

آيۀ مبارک بصراحت و بدون تأويل زنان را امر به پوشانيدن  روی و منع 

مردان را مر به پاکدامنی و عدم نگاه کردن به زن نا از نظر نمی کند بلکه  

محرم البته به هدف شهوت رانی می کند . امام الشوکانی روايت ميکند 

که  قاضی عياض از علمای عصر خود روايت ميکند که زن مجبور نيست 

روی خود را زمانيکه در راه حرکت می کند بپوشاند و اين مردان هستند 

چنانکه خداوند امرکرده از ديدن زنان بردارند  .   که بايد چشمان خود را

در موضوع عدم ستر روی زنان احاديث صحيح در کتب احاديث زياد 

است و مسلمانان معاصر بايد اين احاديث را بدقت مطالعه نمايند تا 

داخل اشتباه نشده زنان را محکوم نسازند و نقاب و چادری را از 

 واجبات اسالمی معرفی نکنند .

النساء من بعد و ال أن تبدل هن من  ال يحل لک» آيۀ ديگرمی خوانيم :  در

گرفتن ز اين پس ، ديگر }( . ا 52)األحزاب : « أزواج و لو أعجبک حسنهن 

{ زنان و نيز اينکه به جای آنان ، زنان ديگری بر تو حالل نيست و هر چند 

ضاوی در مورد زيبائی آنها برای تو مورد پسند افتد .   دکتور يوسف القر

پسند زنان در آيۀ مبارکه می گويد : از کجا زيبائی زنان معلوم ميشود 

اگر فرصت ديدن نباشد و زيبائی زن به ديدن روی است  . باين معنی که 

پوشانيدن روی زن از واجبات نيست و زن حق دارد روی خود را نپوشاند 

و محققين   . در مورد عدم جواز نقاب احاديث زياد در کتب حديث است

 گرامی می توانند به آنها مراجعه فرمايند .

عدۀ نقاب را واجب می دانند و دليل شان فتنه و فساد در جامعه است و 

از نظر اين گروه نقاب مانع نشر فساد و حمايت زنان می باشد . دليل اين 
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گروه برای واجب بودن نقاب حديثی است که از أم المؤمنين بی بی 

حديث عائشة » ه است . اين حديث باين عبارت است : عايشه روايت شد

فی سدل الحجاب علی وجهها فی الحج : احمد و ابو داود و ابن ماجه و 

کان الرکبان يمرون بنا و نحن » بيهقی از عائشه روايت می کنند که گفت : 

محرمات مع رسول اهلل ــ صلی اهلل عليه وسلم ــ فإذا حاذوا بنا سدلت 

سواران «  ا من رأسها علی وجهها ، فإذا جاوزونا کشفناه أحدانا جلبابه

از طرف ما می گذشتند و ما با رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم در حرام 

بوديم و زمانيکه با ما نزديک می شدند يکی از ما چادر های خود را 

بروهای خود می آورديم يعنی روی خود را می پوشانديم و زمانيکه می 

 خود بر می داشتيم .گذشتند از روی 

علماء حديث را بررسی  و در مورد آن می گويندکه اين حديث برای  

 پوشانيدن روی حجت نيست به  داليل ذيل :

 حديث ضعيف است و به حديث ضعيف احکام گرفته نمی شود . .1

عمل عائشه رضی اهلل عنها داللت به واجب شدن نمی کند ، همچنان  .2

 سلم داللت به واجب بودن نيست .فعل رسول اهلل صلی اهلل عليه و

ممکن است اين يک عمل خاص برای أمهات المؤمنين بوده باشد و  .3

از جمله احکام خاص برای آنها است .  
477

در نتيجۀ انتشار فساد و 

فتنه در جوامع اسالمی عدۀ امر به نقاب و عدم حضور زنان حتی به 

عصر نبوت مساجد برای اداء نماز شدند و دليل شان اين بود که در 

جامعه از فسق و فساد و فتنه دور بود . اين دليل صحيح نيست در 

عصر اول اسالم نيز فتنه و فساد و فسق موجود بود مسلمانان بطور 

عموم در همه اوقات انسان هستند و انسان خطاء ميکند و در مقابل 

اشتباه و خطاء جزاء می بيند در صدر اول اسالم عدۀ قليل به جرم زنا 

م شدند و جزاء ديدند . نبايد فسق و فجور و فتنه را دليل به محکو

                                                      
  qaradqwi.net .19/01/2013و همچنان :   185 /1مواهب الجليل من أدلة خليل  .  477
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قيد ساختن زنان دانست اما چيزی مهم در عصر حاضر اين استکه 

زنان را به حال خودشان بگذاريم و آنانکه نقاب می پوشند زنانی بی 

مورد نقاب را متهم نسازند و همچنان بی نقابان زنان با نقاب را 

اهانت قرار ندهند . 
478

مام يوسف القرضاوی در بحث خود از قضيه ا

حجاب باين نتيجه ميرسد که حجاب فرض از فرائض برای زنان 

است  اما فرع از فروع دين به حساب می آيد و اگر شدت در مورد آن 

زنان را از اصل دين دور می سازد و از دين فرار می نمايند در اين 

حالت نبايد اصل را قربانی فرع نمود . 
479

زن در سياست و  اشتراک

 تولی مناصب عالی در دولت 

معاصر اسالمی را متوجه  ين و دانشمندانفکرمتامام محمد الغزالی 

 دو امر مهم می سازد . 

 ( دوری از خطاء ، زيرا خطاء عامل انحراف امت اسالمی می شود . 1

( تقديم عملی اسالم تا شبهات قديم اصالح  و وحی الهی انصاف شود  2 

 الهی بصورت صحيح به مردم رسانيده شود . يعنی وحی

معاصر اسالمی در عدم فهم صحيح از نصوص  ينفکرمتمشکل بزرگ 

شرعی خصوصا نصوصی که ارتباط به اشتراک زنان در مسائل سياسی 

عدم فهم صحيح  مناصب عالی در دولت است ميباشد . و رسيدن شان به

ای سياسی و تولی تا زنان را از فعاليت ه شداز نصوص شرعی سبب آن 

که اصال برای عميق شد فکر تا درجۀطرز ت. اين  شوندمناصب عالی منع 

د .  در شوهر و تربيت اوالد را نمی پذيرن زن هيچ وظيفه بغير از خدمت

سالهای اخير زنان افغان به مناصب عالی در دولت مثل وزارت و واليت 

کا و قوای و سفارت رسيده اند ليکن وسيلۀ رسيدن شان حمايت امري

                                                      
، فصل معرکة « السنة النبوية بين أهل الفقه .. و أهل الحديث » محمد الغزالی . 478

 . و ما بعد آن  44 الحجاب ، ص 

فتاوی و أحکام ، ما موقف جمهور المسلمين من النساء » دکتور يوسف القرضاوی . 479

 . م ، سايت القرضاوی  2007/ 05/  02« المتبرجات ؟ 
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خارجی و اشغال در افغانستان است و زنان افغان رسيدن شانرا به 

اسالمی و  از ايديالوژی تفکر مناصب عالی از برکت اشغال می دانند نه 

اگر روش معاصر اسالمی بهمين ترتيب ادامه کند اکثر زنان تعليم يافته 

 ای افغان از اشغال نظامی و فکر سيکولری غرب حمايت می کنند و

 بقای خود را در بقای اشغال نظامی می بينند .

مسلمانان از قديم الزمان در فهم صحيح نصوص اسالمی خصوصا در 

فهم احاديث نبوی دچار مشکالت اند و متأسفانه زحمت های علمای 

در اصالح فهم مسلمانان تا هنوز نتيجه رضايت بخش نداده   عالی مقام

ع اشتراک زنان در فعاليتهای است و عدۀ از مسلمانان بشدت در موضو

 سياسی و دولتداری مخالفت دارند .

سياست و فعاليتهای سياسی در عصر حاضر در مقدمۀ  اشتراک زنان در

تمام قضايای معاصر می آيد . روش تفکر معاصر اسالمی در عصر 

حاضر به قضيه زن و اشتراک زنان در مسائل سياسی و اجتماعی در اکثر 

شده است . با  به ما قبل به واقعيت نزديک ترجوامع اسالمی نسبت 

تا هنوز روش فکر در مورد زنان در تطبيق عملی نظريه اسالمی اينکه 

شرفت های زيادی اسالمی به نتيجه نرسيده است اما در تطبيق نظری پي

 .  اميدوار کننده برای آينده ميباشد صورت گرفته که

» صب حتی خالفت بزرگ ابن حزم می گويد اسالم تولی زن را به هر من

منع نکرده است اما متأسفانه عدۀ با نظريه و قول ابن حزم « رياست دولت 

بشدت مخالفت دارند و دليل برای نفی نظريه ابن حزم از قرآن کريم می 

الرجال »  ،  مثال : يند جواز ندارد زن رئيس مرد باشدآورند و می گو

عض و بما أنفقوا من قوامون عل النساء بما فضل اهلل بعضهم علی ب

ستی دارند ( .  مردان بر زنان حمايت و سر پر 34النساء : « ) أموالهم ....  

بخاطر  را بر بعضی بر تری بخشيده است و بخاطر آنکه خداوند بعض

نکه مردان از اموال شان ) برای نققه زن و مصارف خانواده ( خرچ می آ

 کنند . 
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رد نظريه  :پشتيبانی کرده می گويد امام محمد الغزالی از نظريه ابن حزم

ابن حزم قابل قبول نيست و آنانکه آيۀ کريمه را تا آخر قراءت کنند می 

خل خانواده است و مرد در دانند که قوامه در آيه برای مرد در منزل و دا

ندارد و حتی حق مداخله را درکارهای اداری زن  اداره تسلط باالی زن

دامه داده می نويسد: من طرفدار اين هستم نمی داشته باشد .  الغزالی ا

انسان باکفايت از بين امت باشد .که در رأس دولت و حکومت 
480

امت در 

 تعريف اسالمی شامل زن و مرد است .

 اشتراک زنان در سیاست از نظر نصوص دینی 
 اول ــ قرآن کریم : 

در فصل حکومت و سياست مطالعه نموديم که قرآن کريم نوع معين و 

خاص را برای حکومت و سياست معرفی نميکند اما مبادئ و شکل 

اصول اوليه سياسی و نظام حکم را بصورت بسيار فشرده ذکر می کند 

مثل بيعت ، مشوره ، طاعت ولی امر و مبادئ اخالق درساحۀ سياسی و 

اجتماعی و حکم و غيره با عدم ذکر و اشاره به روش تطبيقی آن زيرا قرآن 

را به امت اسالمی واگذار   لتساختار نظام دو عمل تطبيق سياست و

 کرده است تا مطابق شرايط زمان و مکان آنرا عملی  نمايند .

( را در زعامت امت تعيين نکرده است  قرآن کريم جنسيت ) زن يا مرد

ليکن نوعيت شخص را با تمام صراحت بيان ميکند . قرآن کريم با نص 

مانند قيصر و فرعون را به واضح و صريح رسيدن شخص ظالم و طاغی 

زعامت امت نفی ميکند و آيات کثير قرآن کريم اسباب فتنه و فساد و 

و  انه ظلم و رشوت و خيانت را در جامعه در وجود سلطۀ سياسی ظالم

 . وديت يک زن در قيادت و زعامت حاکم مستبد می داند نه در موج

وت به فعاليت قرآن کريم مؤمنين و مؤمنات را در هر زمان و مکان دع

های سياسی در دائره اخالق می کند و روش اخالقی را يکی از ارکان 

                                                      
 .    56 – 55 صفحات« السنة النبوية بين أهل الفقه و أهل الحديث » محمد الغزالی .  480
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مهم نظام سياسی و فعاليت های سياسی می داند . قرآن کريم اشاره در 

مورد قيادت و زعامت سياسی به زن و مرد بودن نمی کند و مرد بودن را 

زن و  امتياز و فضيلت برای فعاليت و عمل سياسی نمی داند بل قرآن

مرد را بيک زبان و يک ادبيات مخاطب می سازد و تفاوت را بين مرد و 

زنان را از ، مرور زمان در جوامع اسالمی مردان  اما به زن نمی پذيرد .

ساحۀ فعاليت های سياسی و اجتماعی و حتی دينی و تصوفی خارج 

به دليل عدم کفايت زن را در ساختار دولت  شتراکساختند و اجازۀ ا

دند اين روش در مسير تاريخ اسالمی به يک حقيقت و امرقبول شده ندا

شناخته شد . 
481

طرفداران اشتراک زنان در ساحۀ سياسی شخصيت ملکه 

بلقيس را حجت می دانند و بلقيس را مثال واضح و صريح از رسيدن زن 

به زعامت می دانند. قرآن کريم ملکه بلقيس را بصفت يک حاکم عادل و 

يمی که با مردم مشوره می کرد و مشوره را می گرفت ديموکرات و زع

معرفی ميکند . سيد قطب در تفسير فی ظالل القرآن ملکه بلقيس را به 

ملکه ای با ذکاوت و با حکمت ياد « الملکة الذکية و الحکيمة » لقب 

ميکند . قرآن کريم  از ملکه بلقيس در زمانيکه هنوز آفتاب را پرستش 

عمای فاسد و طاغی که از جملۀ و عدۀ از زمی کند ميکرد  به خوبی ياد 

 مذمت می کند .  قرآن کريم ايشانرامردان بودند

قرآن کريم از انتقاد ملکه بلقيس از زمامداران و حکام مستبد ) طاغی ( 

قالت إن الملوک إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا » اينطور ياد ميکند : 

(  .  }  ملکه { گفت :  34النمل : ) « . أعزة أهلها أذلة و کذلک يفعلون 

پادشاهان چون به شهری در آيند ، آن را تباه و عزيزانش را خوار می 

 گردانند ، و اين گونه می کنند .

و » قول خداوند عزو جل  ن عباس مفسر قرآن کريم می گويد:عبداهلل ب 

تأييد از انتقاد ملکه بلقيس از پادشاهان طاغی است . « کذلک يفعلون 

                                                      
النساء و السياسة فی اإلسالم : بين النصوص الدينية و » رابط دکتوره أسماء الم.  481

 . aspx?C=5723   www.annisae.ma/Articl.، 1جلد « الواقع المعاصر 
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482
ملکه بلقيس بعد از مطالعه نامۀ حضرت سليمان به حقيقت رسيد و 

رب إنی ظلمت » شرک را گذاشت و با سليمان عليه السالم ايمان آورد . 

» ( . }ملکه { گفت :  44« ) نفسی و أسلمت مع سليمان هلل رب العالمين ... 

، من به خود ستم کردم و }اينک{ با سليمان در برابر خدا   !پروردگارا

« پروردگار جهانيان ، تسليم شدم . 
483

 

و همچنان مشوره از طرف ملکه بلقيس  مبارزه عليه ظلم و استبداد حکام

و قبول رأی اکثريت  با مردم در مورد نامۀ حضرت سليمان عليه السالم

 . کردآورد و قرآن کريم از آن به خوبی ياد  عمل سياسی بودکه يک زن بجا

از امپراطوره ای  ه بلقيس تاريخ اسالمبر خالف تمجيد از مقام ملک

فارس که در جنگ با مسلمانان شکست می خورد ياد ميکند و علت 

شکست فارس را در موجوديت زن ديکتاتور و خود خواه می داند نه در 

موجوديت يک زن در رأس دولت . رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم از 

زن اطالعات کافی اوضاع فارس و نظام استبدادی آن تحت رياست يک 

داشت و مسلمانان را از سقوط فارس با خبر ساختند . دليل سقوط فارس 

رهبريت يک زن  درو پيشبينی حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم 

خاب قوم ولوا »در رأس دولت بود  و فرمودند :  ديکتاتور و خود خواه 

و معنی حديث مبارک را صحيح نگرفتند  انمسلمان«  . أمرهم امرأة 

که مقصد از کالم رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم بودن زن در کردندفکر

رياست دولت است . امام ابن حزم حديث را بررسی کرده می گويد که 

حديث مقصد از آن رياست دولت است و ارتباط به وظائف پائين تر از آن 

ندارد . امام محمد الغزالی در تبصره اش به کالم ابن حزم می گويد هدف 

مهم از زعامت آن است که يک انسان با کفايت رياست دولت را بدست 

 داشته باشد . 

                                                      
 .    13/195.  تفسير القرطبی ،  482

 .  57 ص « السنة النبوية بين أهل الفقه و أهل الحديث » محمد الغزالی .  483
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قرآن کريم زنان را امر ميکند تا در فضاء آزاد با مردان در امر دعا اشتراک 

ياد شده است « المباهلة » کنند و اين اشتراک در فرهنگ و زبان قرآن بنام 

فقل تعالوا ندع أبناءنا و فمن حاجک فيه من بعد ما جاء ک من العلم . » 

أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت اهلل 

( . و هر که با تو ) در باره عيسی ( به  61آل عمران : « ) علی الکاذبين 

مجادله پردازد بعد از آنکه ) به احوال او( آگاهی کامل يافتی ، در آن 

ا و شما ، و زنان ما و شما و خود ما و شما صورت بگو ، بيائيد فرزندان م

را فراخوانيم و سپس با تضرع و التجاء به درگاه خداوند دعا کنيم و 

 .اين نوع دعا مباهله گفته ميشود(لعنت خدا را بردروغ گويان بخوانيم ) 

قرآن کريم زنان مسلمان را امر به اشتراک در مسائل سياسی مثل بيعت 

ورد بيعت زنان رسول کريم را اينطور خطاب می ميکند . قرآن کريم در م

يا أيها النبی إذا جاءک المؤمنات يبايعنک علی أن ال يشرکن باهلل » کند : 

شيئا و ال يسرقن و ال يزنين و ال يقتلن أوالدهن و ال يأتين ببهتان يفترينه 

بين أيديهن و أرجلهن و ال يعصينک فی معروف فبايعهن و استغفر لهن 

( . ای پيامبر ، چون زنان با ايمان  12الممتحنة : « )  غفور رحيم اهلل إن اهلل

خدا شريک نزد تو آيندکه } با اين شرط { با تو بيعت کنند که چيزی را با 

، و زنا نکنند ، و فرزندان خود را نکشند ، و بچه نسازند ، و دزدی نکنند

ه شوهر های حرامزاده پيش دست و پای خود را با بهتان } و حيله { ب

نبندند ، و در } کار { نيک از تو نافرمانی نکنند ، با آنان بيعت کن و از 

 خدا برای آنان آمرزش بخواه ، زيرا خداوند آمرزنده مهربان است .

زنان به حضور رسول اکرم صلی اهلل مستقيما حاضر شدند و بيعت خود  

ان وکالت را اعالن کردند و رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم در بيعت زن

و نيابت را قبول نکرد باين معنی که نگفت شوهران و يا پدران و يا پسران 

تان بوکالت شما بيعت نمايند به دليل اينکه شما زن هستيد بيعت زنان 

، استقالل ارادۀ سياسی زنان را نشان  از رسول اکرم بصورت مستقل

 ميدهد . 
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يه وسلم تعذيب شدند و زنان با مردان در دفاع از رسول اکرم صلی اهلل عل

اولين شهيد در تاريخ اسالم يک زن بود . هجرت يک عمل و حرکت 

مقاومت سياسی بود و در آن زنان با مردان اشتراک داشتند و همچنان 

زنان صدر اول اسالم در راه دعوت و حمايت عقيده و دولت اسالمی در 

دفاع از جوار مردان انواع عذاب را متحمل شدند . هجرت و مقاومت و 

 .م در اصطالح معاصر عمل سياسی استرسول اکرم صلی اهلل عليه وسل

زنان مسلمان در مسائل مهم که ارتباط به آينده و حال زنان داشت سکوت 

نکردند و به اصطالح سياسی امروز جبهه ای مخالف يا اپوزيسون را 

تشکيل کردند . حضرت عمر در قوانين اصالحات اجتماعی مهر را 

 قانونی زن رد اما تعيين مهر صدمۀ به اوضاع اقتصادی و حقتعيين ک

بود لذا زنان در مقابل عمر ايستادگی کردند و از حق خود دفاع نمودند 

و دليل از قرآن برای قول خود آورند که در نهايت عمر به نظريات زنان 

زن در حق بود و عمر در « اصابت المرأة و أخطا عمر » : شدو گفتتسليم 

مهم سياسی زنان را زياد اهميت ندادند و نقش تأسفانه مؤرخين خطا . م

اسالم بحث نکردند و تمام اول از أهميت نقش سياسی  زنان در صدر 

افتخارات را مربوط به مردان دانستند و از مردان قهرمان ياد و از زنان 

قهرمان ياد نشد ليکن امروز وقت آن رسيده که از نقش زنان در مسائل 

جتماعی يادکرد و افتخارات زنان مسلمان را ياد و از آن سياسی و ا

تمجيد نمود تا روش زنان صدر اسالم نمونۀ خوب برای زنان مسلمان 

 معاصر باشد .

 نحقوق سیاسی ز
در مورد حقوق سياسی و اشتراک زنان متفکرين معاصر فکر اسالمی 

بان در ساحۀ سياست مطالعات بيشتر و نظريات و آراء متقدمين را به ز

معاصر به جامعۀ اسالمی تقديم نمودند و همچنان مفاهيم غلط  که عدۀ 

از مسلمانان بآن اعتقاد داشتند و آنرا اسالمی تصور می کردند اصالح 
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نمودند . در اين جا نظريات تعداد از دانشمندان فکر اسالمی را نقل می 

 نمائيم . 

 ؟ باشدآيا زن ميتواند رئيس دولت و عضو پارلمان 

 ی مصر فتوا ميدهد مفت

اسالم فقط برای زنان منصب خالفت را منع نموده است و منصب خالفت 

يک موضوع تاريخی بوده و در وقت حاضر اصال وجود ندارد و 

منصب خالفت  1924خصوصا بعد از سقوط دولت عثمانی در سال 

 لغوگرديد .

يکه گذشته منصب خالفت را برای زنان منع نموده بودند در حال فقها در

ديروز است و در گذشته از غير  معنی و مفهوم رياست دولت امروز

خصوصا در زمانيکه خالفت وجود سياسی داشت يکی از مهمترين 

وظيفه خليفه امامت مسلمانان در نماز بود و وظيفه امامت در شريعت 

 اسالمی  از وظائف مردان است .

ه به نشر فتوا را ک مضمون تی اضافه ميکند که وسائل تبليغاتمف

که در آن زنان از تولی منصب رياست دولت منع شده اند  رسانيده بود

تغير  ت هامربوط به خالفت بود نه رياست دولت . امروز کشور ها و دول

اساس نموده است و جهان قرن بيست و يکم به کشور های متعدد ب

در تحت شرائط جديد  رئيس دولت  چه  قوميت و منطقه تقسيم شده است

جمهور يا پادشاه يا صدراعظم باشدمکلف به امامت مسلمين  رئيس

نمی باشد و در تحت شرائط جديد زن ميتواند منصب  رياست دولت را 

 داشته باشد .

است که مربوط به سالهای گذشته  مفتی اضافه ميکند که اين نظر

وسائل تبليغاتی بشکل صحيح آنرا به نشر نسپرده بودند و بايد 

. ئق را به نشر برسانندل اخبار از دقت کار بگيرند و حقاژورنالستها در نق

مفتی ميگويد که ممکن است علماء و فقهای افاضل  مخالف فتوای من 
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فتوای ديگر صادر نمايند و بايد فتوای جديدکه مخالف فتوای من  

باشد در آن موضوع خالفت و رياست دولت که امروز است مد نظر باشد 

می نويسد که : اسالم مرد و زن را در مسائل در آخر فتوا مفتی مصر  .

ساوی داده و تساوی در حقوق  بين مردان و حقوق م سياسی و اجتماعی

زنان را بعد از سی سال تحقيق در علوم فقه و مسائل اسالمی  قبول نموده 

 ام  .

 حق زنان در انتخابات مجلس شورای ملی
ر انتخابات و اشتراک زنان را ددکتور شيخ يوسف القرضاوی موضوع 

کانديد زن در  :عضويت مجلس شورای ملی باين معانی بحث می کند 

 .مجلس شورای ملی بين  جواز و عدم جواز 

زن مانند مرد مکلف به عبادت خداوند و اقامت دين خدا و اداء فرائض 

و دوری از آنچه حرام است ميباشد و همچنان زن مکلف است که حدود 

 .معروف و نهی از منکرکند م را دعوت و امر بهرا مراعات و به اسالم مرد

خداوند زن و مرد را يکجا مخاطب نموده می فرمايد :   ) يايها الناس *  

اين  (  . منوا * ای کسانيکه ايمان آورده ايدآای مردم (  و ) يايها الذين ء 

 خطاب الهی شامل زنان و مردان است و تنها مردان را شامل نمی باشد .

لمه سول اهلل صلی اهلل عليه وسلم گفت : } أيها الناس {  أم سزمانيکه ر

مشغول بود فورا کار را ترک نموده و به  رضی اهلل عنها در کار خاص 

د سرعت داشت سرعت به ندا پيامبر حرکت کرد وبه اندازه در حرکت خو

واب داد :  ج که مردم تعجب کردند و در سؤال مردم از سرعت حرکت خود

 مردم هستم . من از جمله 

مرد و زن در واجبات اسالمی با هم مساوی و مشترک اند مگر در بعضی 

کريم مرد و زن را در اصالح آن . قراموريکه استثناءات موجود می باشد

و المؤمنون و المؤمنت  »ئوليت مشترک ميدهد و ميفرمايد : جامعه مس

يمون ينهون عن المنکر و يق بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف و
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و يطيعون اهلل و رسوله أولئک سيرحمهم اهلل إن  ةو يؤتون الزکا الصلوة

( . و مردان و زنان با ايمان دوستان 71التوبة : « ) اهلل عزيز حکيم * توبه 

يکديگرند ، که به کار های پسنديده وا می دارند ، و ازکار های نا پسند 

می دهند ، و از خدا و باز می دارند ، و نماز را بر پا می کنند و زکات 

پيامبرش فرمان می برند ، آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار 

 خواهد داد ، که خدا توانا و حکيم است .

در اين آيه خداوند صفات و عالمات أهل ايمان را ذکر ميکند و در آيه 

و المنفقون  »ديگر صفات و عالمات منافقين را اين طور بيان ميکند : 

« نهون عن المعروف منفقت بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر و يو ال

به  مردان منافق و زنان منافق يکی از ديگر خود اندکه امر  ( . 67)التوبه : 

زنان منافق يکجا با مردان منافق در  . منکر و نهی از معروف ميکنند

در عصر رسالت زنان  .تباهی جامعه و نشر فساد همکاری و تعاون دارند

اساسی و اولی خود را بازی نمودند و اولين صدای تصديق به  نقش

رسالت صدای زن مؤمن بی بی خديجه بود که رسالت را تصديق و رسول 

بی بی سميه أم  ان اولين شهيد در اسالم زن بنامرا تأييد کرد و همچن

 عمار رضی اهلل عنها است . 

ه احد و حنين تعداد از زنان با رسول خدا صلی اهلل عليه وسلم در غزو

جهاد کردند و امام بخاری نقش زنان را در جهاد تحت عنوان } باب غزو 

 النساء و قتالهن { ثبت نموده است  .

داللت های قرآن و سنت اگر به دقت نظر انداخته شود مالحظه ميگردد  در

که احکام برای زنان و مردان بصورت عام آمده غير از آن احکاميکه 

ند احکام  حيض و نفاس و والدت و حمل و شير مخصوص زنان است مان

 دادن و امثال شان .

در احکام ميراث که مرد دو برابر زن حق دارد به سبب مسئوليت های 

جهت  اقتصادی مرد نسبت به زن است و احکام ديگر مثل شهادت
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تر نسبت شهادت زن اهميت بيش مراعات زنان است و در بعضی مسائل

 ن در والدت و شيرخورگی .ز به مرد دارد مثل شهادت

 توجه مهم 
 می خواهم  توجه شما را به نقاط ذيل بيشتر سازم  :   

التزام و پابندی  به نصوص ثابت داشته  اول : برای ما واجب است تا

باشيم و نصوصی که ثابت نيست و احاديث ضعيف و يا احاديث که 

خواهد و ممکن است دارای معانی متعدد باشدکه تفاسير متعدد را می 

يا آنچه مخصوص زنان پيامبر است خصوصا در امور عمومی اجتماعی 

 خود را مشغول نسازيم  .

آنرا جدا ه نمی توانيم از عصر و محيط واحکامی است ک دوم : فتوا ی

و احکام قابل تغيير است .  باين اساس   ها بررسی کنيم و اين نوع فتوا

زمان و مکان و حالت و عرف  محققين فيصله نموده اند که فتوا به تغيير

 تغيير ميکند .

سوم : سيوکولر ها امروز به قضيه زنان تجارت ميکنند و کوشش دارند 

که موضوعات زنان را به اسالم ارتباط بدهند و ميخواهند آنچه در 

دهند گذشته نسبت به زنان پيش آمده آنرا به حالت امروزی زنان ارتباط ب

 سياه را به زنان آورده است  .  رتا ثابت سازند که اسالم روزگا

پس الزم است دليل هر مدرسه را در موضوع اشتراک و عدم اشتراک 

 .نی شريعت و دليل آن بررسی نمائيمزنان در مجلس شورای ملی در روش

تقنين ) قانون گذاری (   بعضی نظر دارند که اشتراک زنان در مجالس

در اصل  ،به دليل قطعی  حرمت نيست مگر  حرام و گناه است .  در اسالم

 تمام اشياء حالل است مگر آن اشياء که دليل قطعی به حرمت آن  باشد . 

به اين آيه استدالل ميکنندکه جواز ندارد  } و قرن فی بيوتکن {  بعض آيه

که زنان از منزل خارج شوند مگر به اساس ضرورت و احتياج . واين دليل 

 : شان غير صحيح است نظر به داليل  ذيل
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(  آيه کريمه مخاطب ميکند زنان رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم را و  1

زنان رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم مقام خاص را در حرمت برای خود 

دارند .  زنان پيامبر صلی اهلل عليه وسلم اگر يک عمل صالح را که انجام 

 ميدهند برای شان دو اجر حساب ميشود و اگر يک گناه را مرتکب

 ميشوند  دو گناه برای شان حساب ميشود .

( با وجود اين آيه شريفه أم المؤمنين عايشه رضی اهلل عنها از خانه خود  2

خارج شد و در جنگ ) الجمل( اشتراک کرد و بی بی عايشه اشتراک در 

جنگ الجمل را يک واجب دينی برای قصاص قاتلين عثمان می دانست 

 به خود خطأ کرده بود .,  با اينکه در اجتهاد و محاس

مدرسه و پوهنتون ميرود و خارج شده است , زن به  (  زن فعال از منزل 3

کار  هادار مختلفه مثل طبابت و معلمی وزندگانی در رشته های  در ساحۀ

کرده است و عدم ن ) نفی ( ميکند و هيچکس خارج شدن زن را انکار

اجماع در  او را ر کردناز منزل و کا  در خارج شدن زن انکار و مخالفت 

 مشروعيت آن ميدانند ليکن به شروط .

( ضرورت است که زنان مسلمان که پابندی به دين دارند در انتخابات  4

اشتراک کنند و عليه زنان سيکولر خود را کانديد کنند در غير آن زنان 

دان زنان از زنان مسلمان عمل را در مي و زعامت  سيکولر قيادت

 .ميگيرند

زندانی کردن زن در خانه در شريعت يک مرحله خاص را دارد و آن هم (  5

در صورتيکه زن  يک عمل فحشات را مرتکب شود } فأمسکوهن فی 

 . بعض{   15البيوت حتی يتوفهن الموت أو يجعل اهلل لهن سبيال * نساء : 

زندانی نمودن  تصور کرده اند که اين امر و اجرا در حاالت عادی است و

 .    خانه  يک واقعيت برای زنان است  زنان در

) عملی که انسان را به در موضوع خارج شدن زنان از باب سد ذرائع  عدۀ

می بيند و نظر دارندکه زمانيکه زن خود را گناه نزديک می سازد ( 

با مردان غير محرم به تماس می  شدن کانديد ميکند در روزهای کانديد
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ام است و هر آنچه به حرام نزديک شود و خلوت ميکند و اين حالت حر

 شود حرام است .

بدون شک سد ذرائع الزم است ليکن علما می گويندکه مبالغه کردن در 

سد ذرائع مانند مبالغه در باز نمودن دروازه آن می باشد که در نتيجه آن 

مصالح مهم از دست رفته و خطر آن بزرگتر از آن فسادی است که از ترس 

واين دليل برای کسانی است  سد ذرائع بسته می شود .و بيم آن دروازه 

که زنان را از دادن رأی در انتخابات از ترس فتنه و فساد منع ميکنند در 

حاليکه بی دين ها يعنی سيکولر ها از رأی زنان که پابند دين نيستند و 

 سيکولر اند استفاده ميکنند .

پوهنتون به مدرسه و در يک زمان به استناد سد ذرائع علما ضد رفتن زن 

کنندنه  ( )خواندن گفتند :  زنان تعليم قرائت بودند به درجه ای که بعض

تا نامه های عاشقانه تحرير نکنند در حاليکه ) نوشتن ( تعليم کتابت 

بلکه خير و  اشتند که تعليم بذات خود شر نيستتعدادی بودند که نظر د

 صالح برای افراد جامعه می باشد .

د را کانديد ميکند بايد پابندی کامل به اسالم داشته باشد زنی که خو 

و زمانيکه با مردان بيگانه تماس ميگيرد خالف احکام اسالم رفتار 

 نکند و بی عفت و برهنه نبوده  حجاب اسالمی را مراعات نماييد .

 بعض مخالفت به کانديدشدن زن به ولسی جرگه : واليت زن باالی مرد

ی ملی واليت باالی مردان دارند و ااعضای شورميکنند بدليل اينکه 

واليت زن باالی مرد ممنوع است و قرآن ثابت نموده که مرد باالی زن  

 واليت دارد .

 برای توضيح اين مطلب به دو نقطه اساسی توجه فرمايد :

کانديد ميکنند محدود اند و تا  :  تعداد زنانيکه خود را به شورااول 

ی را مرد ها تشکيل ميدهند و در مجالس هنوز اکثريت اعضای شور

 اکثريت حق تصويب را دارد .
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دوم : آيه کريمه که واليت مرد را باالی زن ثابت ميکند اين آيه و قوامه 

مربوط به زندگانی مشترک بين زن و شوهر است , در زندگانی مشترک 

 بين زن و شوهر مرد رئيس خانواده و مسئول از اداره آن می باشد و قوامه

مردان   . (34نساء  )به دليل انفاق يعنی نفقه است و بما انفقوا من أموالهم 

بر زنان حمايت و سرپرستی دارند بخاطر آنکه خداوند بعضی را بر 

بعضی برتری بخشيده است و بخاطر آنکه مردان از اموال شان } برای 

 نفقه زن و مصارف خانواده { خرج ميکنند.....  تا آخر آيه . 

تن رياست مرد در خانه زن در مشوره امور زندگانی حق و نقش با داش

اساسی را دارد و بايد رأی زن در امور زندگی گرفته شود و قرآن 

بصراحت مشوره و رأی زن را در امور زندگی ثابت می داند که سوره بقره 

 در موضوع مشوره است . 228آيه 

 عليه وسلم می اهلل حديث شريف که امام احمد روايت نموده پيامبر صلی

زنان را در مسأله ازدواج دختران  «آمروا النساء فی بناتهن »فرمايد که : 

 زنان باالی بعضی مردان خارج  شان مشوره کنيد .  اما واليت بعض

خانواده در آن ممانعت نيآمده است بلکه ممنويعت در مسأله واليت از

 عامه است .

لن »  هلل عنه روايت نموده  :و حديث شريف که بخاری از ابو بکره رضی ا

فالح و کاميبابی نيست برای قوميکه زن  «يفلح قوم و لوا أمرهم امرأة

واليت شانرا داشته باشد در موضوع واليت عامه يعنی رياست دولت 

است يعنی امر قيادت شان ليکن بعضی امور است که در آن واليت زن 

و روايت حديث و اداره تعليم  ،اجتهاد  ،ممانعت ندارد مثل واليت فتوا 

و اين واليت به اجماع برای زن جواز دارد و ابو حنيفه قضاه را برای زن 

جواز ميدهد و فقهای گذشته شهادت زن  را در قصاص جواز ميدانند و 

در شريعت برای منع  ينکه به ظاهر حکم ميکند دليل صريحابن حزم با ا

ه سبب اب واليت زن کنمودن زن در قضاه نمی بيند . و حديث شريف در ب

فارس است که بعد از وفات امپراطور  فالح نيست در باب امپراطوره
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دخترش پوران بنت کسری رياست دولت را بدست گرفت و حديث در 

 موضوع خاص و موقعيت خاص می باشد .

باالتر از حکومت است بلکه  بعض نظر دارند که عضو مجلس شورا

شوری به اساس عضويت خود حق باالتراز رئيس دولت می باشد و عضو 

دارد رئيس دولت را محاسبه کند و بدين ترتيب زن صاحب واليت عامه 

 می شود. 

را بيان  رأی الزم است وظيفه عضو مجلس شورابرای حل و مناقشه اين 

 کنيم :

 در نظام ديموکراسی مجلس شوری دو وظيفه دارد : 

 الف : محاسبه . ب : تشريع يعنی قانون سازی .

:  معنی محاسبه :  محاسبه يا مراقبت در شريعت و يا در اصطالح  الف

اسالمی به معنی امر به معروف و نهی از منکر و همچنان بنام نصحيت 

در دين که هر دوی آن برای زعمای امت و ائمه مسلمين و عامه مردم 

 واجب می باشد .  

باشد  امر ونهی و نصيحت از طرف زن و مرد در نظام اسالمی مطلوب می

بر زن و مرد مسلمان نصحيت و امر به معروف و نهی  71و سوره توبه آيه : 

» عليه وسلم زمانيکه گفت : از منکر را واجب می سازد . رسول صلی اهلل 

دين  «ة المسلمين و عامتهم هلل و لرسوله و لکتابه و ألئم الدين النصحية

کتاب و نصيحت است به خدا يعنی پيروی احکام خداوند و پيروی 

در اين   برای رؤسای مسلمين و عامه مردم . پيروی رسول و نصحيت

بلکه زن و حديث پيامبر صلی اهلل عليه وسلم مرد را مخصوص نساخت 

 .مرد را يکجا ياد کرد 

مالحظه نموديم که زن در مسجدعليه عمربن الخطاب حرف زد و عمر از 

زن در صواب بود  « أصابت المرأه و أخطأ عمر » رأی خود گذشت و گفت : 

 و عمر در خطأ چنانکه ابن کثير روايت نموده است  .
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رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم در غزوه حديبيه أم سلمه را مشوره کرد و 

أم سلمه بهترين رأی و مشوره را داد و پيامبر آنرا عملی کرد و در نتيجه 

 آن خير بزرگ برا ی مسلمانان رسيد .

ره دادن و امر به معروف و نهی از منکر را به چون زن حق نصحيت و مشو

طور منفردانه دارد پس دليل شرعی وجود ندارد که زن را از اشتراک و 

عضويت مجلس شورای ملی ممانعت کرد واصل در همه امور و 

حرمت آن نص صريح آمده معامالت مباح بودن است مگر به آنچه در 

عضو مجالس  گذشته زنان های ميگويندکه درعصر باشد . بعض

مشورتی نبودند , اين نظريه دليل شرعی شده نمی تواند و از همين جا 

کان وحال ثابت است . شورا است که قانون تغيير فتوا به تغيير زمان و م

گذشته نه برای مردان و نه برای زنان تنظيم دقيق شده بود .  در عصر های 

عروف نبود و برای ما امروز برای زنان وظائفی را ميدهيم که در سابق م

است و بعض زنان مديره در  زنان مدارس و پوهنحی ها تأسيس شده

 می باشند . و زير دست شان  اند که مردان مامورين دفاترها

س دولت ينظريه ای که مجلس شورای ملی باالتر از حکومت است  و رئ

کند معنی را محاسبه ميکند قول درست نيست .  هر کسيکه محاسبه مي

می پائين س دولت می باشد و در نظام اساليئنيست که باالتر از رآن اين 

 را دارد. ترين شخص حق محاسبه 

در اسالم در گذشته امير المؤمنين عالی ترين مقام بود با آنهم کوچک 

را داشت و خليفه اول ) ابوبکر او ترين و پائين ترين فرد حق محاسبه 

اگر در حق بودم مرا حمايت رضی اهلل عنه ( در اولين بيان خود گفت که 

کنيد و اگر در خطأ بودم مرا مقاومت نمايد .  کسی انکار کرده نميتواند 

 که زن حق دارد شوهرخود را در مسأله منزل و نفقه محاسبه کند .
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 مسأله تشریع در مجلس شورای ملی :
تشريع وظيفه دوم مجلس شورای ملی بعد از کنترول و محاسبه می 

ند که تشريع مهمتر و خطرناکتر از محاسبه است باشد بعضی می گوي

 پس زن حق اشتراک را در تدوين قوانين ندارد .

در اسالم تشريع , تشريع خداوند است و اصول حالل و حرام در تشريع و 

نهی وامر از جانب خداوند است و وظيفه بشر استنباط احکام در آنچه 

در استنباط و  نص نيست ميباشد به عبارت ديگر وظيفه ما اجتهاد

 تفصيل است .

 بروی مردان و زنان باز است و کس اجتهاد در شريعت اسالمی دروازه آن

يکی از شرايط اجتهاد است و زن حق   تا حال نگفته است که مرد بودن

اجتهاد را ندارد .  أم المؤمنين عايشه رضی اهلل عنها يکی از مجتهدين 

ا صحابه مناقشه ميکرد و در بين صحابه بود و حق فتوا را داشت و ب

امام الزرکشی کتاب مهم در  يات صحابه را تاييد و رد ميکرد .نظر

الستدراکات عائشه علی الصحابه ( را نوشت و  ةموضوع ) اإلجاب

(  استدراکات بی بی عايشه  ی در کتاب خود بنام ) عين اإلصابةالسيوط

 را تدوين نمود .

نسبت به مردان کمتر است و  تعداد مجتهدين از طبقه نسوان در گذشته

دليل آن عدم انتشار علم در بين طبقه زنان بود در حاليکه تعليم بين زنان 

شرط و مردان امروز مساوی است و در بين زنان نابغه ها وجود دارد و 

 . مرد بودن نيست نبوع 

در قرآن کريم قصه ملکه ) سبأ ( را می خوانيم که حکمت  و رأی صواب 

با سليمان )ع( مناقشه کند و قوم خود را از هالکت  داشت و توانست

نجات بدهد و با سليمان مسلمان شد . حکايت قرآن کريم و حکايت ملکه 

سبأ يک قصه عبث و بی فايده نيست بلکه داللت به بصيرت و ذکاوت و 

حسن الرأی و تدبير زن را در شئون سياسی و حکومت نشان ميدهد در 

 .و دانش نسبت به زنان کمتر بودند ر سياستوقتيکه بسياری از مردان د
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در اين نوع تشريع  ،در تشريع مسائلی است که متعلق به زنان است 

گرفتن نظر زنان حتمی است و زنان در قوانين خاص به زنان نسبت به 

 مردان دانا تر اند . 

حضرت عمرکه قانون مهر را ساخت چون ارتباط به زن بود زنی در مجلس 

عف قانون و ضعف نظر خليفه را شرح داد و خليفه از نظر ايستاده شد ض

خود نه تنها که گذشت بلکه گفت عمر در خطأ بود و زن در صواب .  

که ارتباط به زنان بود مشوره زنان را ميگرفت  حضرت عمر در قوانين

مثال در قانون عسکری که شوهر نبايد شش ماه زيادتر از زن خود دور 

بی بی حفصه دختر خود مشوره کرد و حفصه گفت  باشد واين مسأله را با

 که زن می تواند چهار ماه تا شش ماه از شوهر خود دور باشد .

ما که اشتراک زنان را در مجلس مباح ميدانيم معنی آن اين نيست که 

زنان با مردان بدون حدود و قيود باشند و حق شوهر و اوالد و مسئوليت 

می و حجاب شرعی بيرون شوند و بايد منزل را ترک کنند و از آداب اسال

آداب اسالمی را در لباس و کالم حفظ کنند و در مجلس برای زنان مکان 

 خاص را تعيين کنند تا از فتنه عام محفوظ باشند .

ر مجلس شورای ملی و راء مخالفين اشتراک زن دخالصه و مناقشه آ

 : مؤسسات حکومت 

ق اشتراک را در مجالس اول : تعدادی از علما ميگويندکه زنان ح

تشريعی ندارند و به آيات قرآنی که نسبت به زنان نبی اهلل صلی اهلل عليه 

وسلم آمده است استنباط ميکنند در حاليکه اين دسته فراموش نموده 

اند که آياتی است که مردان را نيز مالمت ميکند مثال در سوره الجمعه 

ز غزوه احد صحابه که بهترين بعد ا 152و در سوره آل عمران ِآيه  11آيه 

مردان اسالم بودند بعضی شان غنيمت را بهتر دانسته بی امری رسول 

را نمودند که سبب شکست مسلمانان شد و در  اهلل صلی اهلل عليه وسلم

باره اين آيه حضرت عبداهلل بن عباس ميگويد : من نمی دانستم که در 
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تا زمانيکه اين آيه نازل  بين ما کسانی هم هستند که دنيا را می خواهند

 اين را نبايد تعبير کردکه مردان صالحيت کار را ندارند .  نشد .

 های دولت مريضی زنان را دليل به عدم اشتراک زنان در کار دوم : بعض

 و مجلس شورای ملی می دانند :

وظيفه اولی مادر تربيه اوالد و پيشبرد امور منزل است ليکن اگر يک 

در مجلس  خود فارغ  شده باشد در اشتراک او سیزن از وظيفه اسا

 شوری ملی و حکومت چه مانع خواهد بود .

اين  «لن يفلح قوم و لوا أمرهم امراه   » سوم :  بعضی حديث مبارک که : 

حديث را بخاری از ابی بکره روايت ميکند که زمانيکه دختر کسری بعد 

ث را گفت ما اين از وفات کسری امپراطوره فارس شد پيغمبر اين حدي

 حديث را اينطور مورد مناقشه قرار ميدهيم :

الف :  آيا حديث بشکل عام آن گرفته ميشود و يا اينکه سبب گفتن آنرا 

 نيز بايد مد نظر گرفت ؟

زيرا نظام حکومت در به کاميابی نمی رسدمعنی آن اين است که فارس 

در حاليکه  بين شان ميراثی است و حال دختر امپراطور حکومت ميکند

 در ملت فارس اشخاص عاقل و دانشمند و فاضلتر از او وجود دارند  .

اصولی ها ميگويندکه عبرت در عموم لفظ حديث است نه بخصوص 

عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن عمر و   . سبب آن که اين يک اشتباه است

ديگران ميگويندکه ضرورت رعايت اسباب نزول حتمی است در غير آن 

د چنانکه خوارج و هم غلطی پيش شده در تفسير اشتباه رخ ميدهدر ف

که در شأن مشرکين بود بشکل عام آن گرفتن و حکم آنرا  امثال شان آيات

باالی مسلمين نيز تطبيق کردند . اسباب نزول آيات که اينقدر اهميت 

دارد پس سبب ورد حديث مهمتر است و نبايد عموم لفظ را قاعده 

 يث دانست .اساسی در فهم حد
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در موضوع حديث فوق اگر به صورت عموم ومعنی ظاهری آن گرفته شود 

با ظاهر قرآن متعارض واقع ميشود و قرآن قصه بلقيس ملکه سبأ را می 

کندکه زنی ذکی و عادل و با حکمت بود و با حرکت عاقالنه اش قوم خود 

ه می نجات داد و با حسن رأی ک خراب شدنرا از خرابی و کشورش را از 

دانست نتيجه جنگش با سليمان شکست است و مردان کشورش کشته 

 و اموال دولت مصرف ميشود با قوم خود با سليمان  مسلمان شد .

همچنان اگر به عموميت حديث اتکاء شود خالف واقعيت روز است .  اگر 

حکمت و دانش و کفايت و قدرت سياسی بعضی از زنان مد نظر گرفنه 

ری از حکام عرب و مسلمين که مردان اند باالتر و شود نسبت به بسيا

 بهتر است .

ج :  بعضی از علما واليت عام را سبب منع زن در اشتراک در حکومت و 

مجلس های مشورتی و قانونی ميدانند و همين حديث را دليل قول خود 

می آورند .  بغير از امامت و خالفت که امروز رياست دولت گفته ميشود 

برای زنان در آن منع نيآمده است مثال وزارت و قضاوت ....     ديگر وظايف

حضرت عمر الشفاء بنت عبداهلل العدوی را بحيث مراقب بازار مدينه که 

 س بلديه است مقرر کرد و اين وظيفه يکی از امور واليت است .يرئ

زن وظيفه وزارت را داشته باشد  در نظامهای ديموکراسی معاصر اگر

يست که حاکميت مطلق دارد زيرا در نظامهای معاصر معنی آن اين ن

مسئوليت مشترک است و نظام و اداره امور کشور را پيش ميبرد نه فرد 

 واحد  .

می بينيم که حکومت کردن صدر اعظم انگلستان کارتشر و صدر اعظم 

هندوستان انديرا گاندی و صدراعظم فلسطين اشغال شده گولدن ماير 

رت و شکل مطلق آن نيست بلکه حکومت معنی آن حکومت زن بصو

مؤسسات است و نظام حکومت ميکند با اينکه در باال زن قرار دارد و 
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مجلس وزراء را زن در اين نوع نظامها به تنهائی و بشکل مطلق به دست 

 ندارد . 
484
. 

حرکت اسالمی زنان که جديداً در ساحۀ اجتماعی و سياسی عالم 

و بحث های جالب را در مورد زنان  اسالمی بوجود آمده است تحقيقات

انجام داده است و مطالعه اين ابحاث و تحقيقات برای محققين جوان 

کشور ما يک ضرورت است . در مقدمۀ فعاليت اين حرکت آمده است : 

زنان سيکولرکوشش دارند تا دين را از قضيه زنان جدا سازند در مقابل 

جهای ثقافتی و فرهنگی حرکت زنان مسلمان کوشش دارند تا رسم و روا

را از دين جدا سازند . رسم و روجهای فرهنگ وثقافت در مسير تاريخ 

اسالمی داخل دين شده و امروز مردم آنرا رکنی از ارکان اسالم قبول 

کرده اند . حرکت زنان مسلمان قرآن کريم و سنت نبوی را مرجع کار خود 

يات قرآن کريم استفاده می داند و در دعوت به مساوات بين زن و مرد از آ

ميکند . فعاالن حرکت نسوان در ساحۀ سياسی باين عقيده اندکه اسالم 

مساوات را بين مرد و زن ثابت ساخته و مردان در مسير تاريخ اين 

 مساوات را صدمه زده اند .

النساء و نقل المعرفة الدينية » مهمترين عمل علمی اين حرکت کتاب 

السيد است . أسماء السيد نقش أم المؤمنين  تأليف أسماء« فی اإلسالم 

. گو و نمونه برای زنان می داندبی بی عائشه رضی اهلل عنها را بهترين ال

حرکت جديد می خواهد از مرجعيت اسالم ابحاث علمی و اکادمی را 

جهت حل مشکالت زنان و تساوی حقوق بين زن و مرد بحث کند .  
485

بعد 

                                                      
فصل : حقوق جلد اول   ، « دينی و فتوا های فقهی بحث های »  فضل غنی مجددی .  484

 . 345سياسی زنان ، ص  

485  . www.annisae.ma/Article.aspx?C=6018   المرأة » ( . و ايت عال عبدالرحيم

سائی فی القرآن الکريم ــ التحرير الن» و مونية الطراز « . فی الخطاب األدبی الفقهی 

و همچنان : « بناؤه النظری و وظيفته اإلصالحية 

,    www.saaid.net/female/083.htm www.alukah.net  ،Najah Scholars -An

http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=6018
http://www.annisae.ma/Article.aspx?C=6018
http://www.saaid.net/female/083.htm
http://www.alukah.net/
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ميد است باين نتيجه رسيده باشيم تا از مطالعۀ حقوق زن در اسالم ا

متفکرين معاصر اسالمی بايد در مورد زنان در روشنی نصوص صريح 

اسالم تجديد نظر نمايد و مفکرين اسالم قضيه زن را بحث جديد نموده 

و آنچه در مورد زن تاريک مانده روشن شود و در تحقيقات جديد 

ی پيش شده مورد شرايط عصر و زمان و تغييرات که در جامعه انسان

نظر محققين باشد . تجديد و نو آوری معنی آن مخالفت و عدم پيروی از 

نصوص قاطع و صريح اسالم نيست بلکه شرح نصوص اسالم بزبان و 

روش معاصر است  . متأسفانه خطاب و روش تفکر معاصر اسالمی در 

تمام جهان اسالم خصوصا در افغانستان نسبت به قضيه زنان ناقص و نا 

مکمل و در بسا موارد ظالمانه است .
486

 

 حرف اخیر 
ر جريان اين بحث باين نتيجه رسيدم که مشکالت معاصر جامعه د

اسالمی بطور عموم در کمبودی دين و دينداری مسلمانان نيست و 

همچنان برايم ثابت شدکه دينداری در عدم فهم و دانش صحيح از اسالم 

. دين اسالم به نص قرآن کريم دين انسانرا به گمراهی و فالکت می رساند 

إن الدين عند اهلل » برحق و پسنديده نزد خداوند سبحانه و تعالی است 

قرآن وسنت و روش صحابه بهترين مرجع برای قوانين و تنظيم « . اإلسالم 

 زندگی مسلمانان است .

مشکالت معاصر مسلمانان چنانکه در اين تحقيق روشن شد از ناحيه 

داخل خود مسلمانان و از ناحيه خارجی يعنی از جانب  داخلی يعنی از

دشمنان اسالم است و مشکالت مسلمانان معاصر فوق العاده عميق و 

                                                      
, schoar.najah.edu/…the_woman_politcal-work-in_islam_institute_stu 

pdf  ،hizb.net/?p=4056  ،www.wow.com  . 

برای مطالعۀ بيشتر از مسائل زنان در اسالم به مراجع ذيل مراجعه فرمايد :  مرکز .  486

و الحرکة   www.annisae.maالدراسات و البحوث فی القضايا النسائية فی اإلسالم  

 النسائية اإلسالمية ... تيار نسائی إسالمی ، 

 

http://www.wow.com/
http://www.annisae.ma/
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قابل تشويش است . مشکالت مسلمانان ريشه های تاريخی دارد و در 

مسير تاريخ عميقتر شده و اگر مسلمانان بطور عموم و دانشمندان 

در تصحيح را دی و فعال معاصر اسالمی بطور خاص قدمهای ج

مشکالت معاصر بر ندارند و قوانين و ارشادات اسالم را عملی ننمايند 

آينده امت اسالم تاريک و کشور های اسالمی يکی بعد از ديگر بدامن 

 . می کنداستعمار نوين سقوط 

، نظامی ،  لف مانند ساحۀ اقتصادی ، آزادی مسلمانان در ساحات مخت

ی ، اشغال نظامی وی ، اجتماعی ، سياساخالقی ، روحی و معن

باين نظر هستند که مشکالت  مشکالت فراوان و خطرناک دارند . بعض

مسلمانان هر کدام جداگانه بحث و راه حل آن جستجو شود اين نظريه از 

ناحيه تطبيقی راه حل نيست زيرا مشکالت جامعه اسالمی حل عمومی 

مشکالت مسلمانان به . حل ندارد را می خواهد و حل جزئی نتيجه

. در قرن اخير تجربه و نشر فرمان ها قابل حل نيست  ی حکومتفيصله ها

که انقالبات عسکری راه حل مشکالت نيست  به اثبات رسانيد

وانقالبات عسکری مشکالت سياسی و فرهنگی جامعۀ اسالمی را 

بيشترساخت و نظامهای استبدادی جای نظامهای نيمه ديموکراسی 

ل مشکالت مسلمانان ضرورت عمل دستجمعی امت را می . ح راگرفت

خواهد و حل بايد از داخل امت شروع شود . ضعف پالن گذاری ، فقدان 

روحيه علمی ، عدم همکاری مشترک ، نظام سياسی بدون مسئوليت ، 

عدم عدالت اجتماعی و نظام قبيلوی و عدم تفکر و تعقل آزاد را ميتوان 

ی دانست که از دانشمندان حل فوری و از أهم مشکالت جامعه اسالم

 جذری و شامل و کامل را می خواهد .

م که فرهنگ اصيل و ثقافت اسالمی از در جريان بحث باين نتيجه رسيد

چند قرن باين طرف صدمه ديده است و فرهنگ اصيل اسالمی جای خود 

ابعاد مختلف دارد و اگر  داده  .  ثقافت و فرهنگ را به فرهنگ نا معقول

می ک بعد آن صدمه ببيند يا مريض شود تمام ابعاد را متضرر و فلج ي
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و ثقافت اسالمی را عقيده می سازد و تا  سازد . ستون فقرات فرهنگ

 .خواهد شدعقيده تصحيح نشود نظامهای فرهنگی و ثقافتی مستقيم ن

ثقافت و فرهنگ ارتباط مستقيم به عقل و روش تفکر دارد و در جريان 

وديم که روش فکری و عقلی مسلمانان از خط مستقيم بحث مالحظه نم

و روش اسالمی منحرف شده است و انحراف از خط مستقيم انحرافات 

حل  یفکری و عقلی و فرهنگی را به وجود آورده است . يکی از راه ها

مشکالت معاصر مسلمانان تجديد فرهنگ و مثقف ساختن مسلمانان 

 است .

.  است  يعنی دستجمعی مل اجتماعیيک عساختن مسلمانان با ثقافت 

 عۀ ديگر نظر به شرايط محيطبا ثقافت ساختن مردم از يک جامعه تا جام

و دين و روش های اجتماعی متفاوت است بطور مثال ثقافت امريکائی 

جها جامعۀ امريکا را تقليد و از آن اميخواهد تا مردم امريکا رسم و رو

ساختن فرد مسلمان است تا پيروی نمايند . جامعه اسالمی هدف آن 

مبادئ و روش اسالم را قبول و مطابق آن حرکت نمايد و اين عمليه 

بين فرهنگ ميراثی و ميراث ثقافتی ثقافتی و فرهنگی در خلط 

کارساده و بسيط نيست و از مسلمانان خصوصا دانشمندان کار و صبر 

 را می خواهد .و تحقيق بيشتر 

دن به اهداف عالی آن است که قرآن معنی تجديد اسالم عبارت از رسي

، تحقق بخشيدن کريم و سنت نبوی معرفی ميکند. اهداف عالی اسالم 

زمين است ، خالفت انسان شامل عبادت ، روش  خالفت انسان در

اخالقی ، روابط اجتماعی و اقتصادی و سياسی به روش اسالم است .  

وی حل فردی قرآن و سنت نبنظرحل اين معضله فرهنگی و ثقافتی از 

نيست و در جريان اين بحث ديديم که قرآن کريم زمانيکه تفکر و تعقل را 

عنوان قرار می دهد از آن به صيغۀ جمع ياد ميکند باين معنی که تمام 

افراد جامعه تفکر و تعقل نمايند زيرا از منظور فرهنگ و ثقافت اسالم 
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ی می باشد و شامل تفکر انفرادی با اينکه مفيد است اما در دائره انفراد

 تمام افراد جامعه نمی شود .

خداوند سبحانه و تعالی مسلمانان را امر به تغيير جمعی می کند و می 

(  11الرعد : « ) إن اهلل ال يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم » فرمايد : 

. در حقيقت خدا حال قومی را تغيير نمی دهد تا آنان حال خود را تغيير 

از حقائق می سازد . آيۀ  تعداد آيۀ مبارکه مسلمانان را متوجه ندهند .

مبارکه دعوت برای تغيير شامل در تمام جوانب فرهنگ و ثقافت ميکند 

. آيۀ مبارکه تغيير را از طرف تمام قوم يعنی تمام مسلمانان می خواهد . 

ات زمانی در جامعه نتيجه ميدهد که آيۀ مبارکه نشان ميدهد که تغيير

باشد و در منطق قرآن کريم اصالحات فردی با اينکه مفيد است جمعی 

ليکن نتيجۀ فعال و مثبت ندارد لذا قرآن کريم در پهلوی تغييرات 

اصطالح قوم يعنی ملت را می آورد و مسلمانان را بصورت جمع مخاطب 

 .می سازد

اسالم در آغاز مردم را به ثقافت اسالمی و نفی ثقافت جاهليت دعوت 

وظيفه رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم اصالح ثقافت و فرهنگ ميکند و 

جامعه برای قبول اسالم و ايمان و اعتقاد بوحدانيت بود به دليل اينکه 

تا ثفافت و فرهنگ جامعه اصالح نشود دعوت به نتيجه نمی رسد . 

نيست که انسان بزبان کلمۀ شهادتين را بخواند بلکه  اسالم دعوت

ات کلی بعد از قبول اسالم آماده تغييرمی خواهد تا اسالم از مسلمانان 

د . تغيير از نا معقول به معقول نباشدر زندگی و روش فرهنگ و ثقافت 

اسالمی صبر و استقامت می خواهد . رسول اکرم صلی اهلل عليه وسلم 

آنحضرت مسلمانان را  ت .بهترين مثال استقامت و صبر در راه تغيير اس

و اهلل لو وضعوا الشمس » می سازد و می فرمايد : متوجه مقاومت و صبر 

بخدا « . فی يمينی و القمرفی يساری علی أن أترک هذا الدين ما ترکته 

قسم اگر آفتاب را در دست راستم و مهتاب را در دست چپ ام قرار دهند 

تا اين دين را ترک نمائيم ، آنرا ترک نخواهم کرد . اين بهترين قاعده و 

 مانان برای صبر و استقامت به دين خدا است . اساس برای مسل
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و از طبيعت ثقافت و فرهنگ اين استکه قابل تغيير و انحراف می باشد 

گذشته گان و زندانی ساختن ازکه تقليدمالحظه نموديم در جريان بحث 

فرهنگ و ثقافت اسالمی را تغيير و از جاده ای صواب  ،عقل و فکر

داخلی و تهاجم فرهنگ خارجی  منحرف ساخت . در اين بحث اسباب

 نيز نان روش و اسلوب حل مشکالت فرهنگ و ثقافتتوضيح شد و همچ

تطبيق صحيح و شامل و کامل اسالم و قبول  تا اندازه ای پيشنهاد شد .

جهای اتجديد و اجتهاد در دائره اسالم و مبارزه با تقليد و نفی رسم و رو

فت مسلمانان شده است قبيلوی و غير اسالمی که شامل فرهنگ و ثقا

مقدمۀ برای تغيير شامل و جامع شده ميتواند بشرط آنکه شامل و کامل 

و همه مسلمانان در تغيير آن يکجا کار نمايند .  اگر زندگی باقی بود در 

مسائل عمده اسالمی که ادامه اين بحث است کار خواهم نمود و از تمام 

ه در اين بحث بررسی ک عزيز می خواهم جوانب مختلف قضايایجوانان 

شده در مورد آن تحقيقات عميقتر و بيشتر نمايند زيرا هيچ تحقيق 

اين تحقيق متواضع اميد است  شامل و کامل و خالی از نواقص نيست .

و جامعۀ علمی در اصالح  باشد و ساده مقدمۀ برای بحث مفصل و جامع

 .  می نمايندآن کوشش نمايند و نواقص آنرا بيان و اشتباهات آنرا نقد عل

عالقه داشتم اکثر موضوعات که مربوط به سياست اسالمی و فرهنگ 

و ثقافت اسالمی است در اين تحقيق بياورم ليکن مشکالت بحث از 

يک طرف و عدم امکانيات مالی برای طبع کتاب از طرف ديگرمانع اين 

عمل شد. فقر اقتصادی مهمترين مانع در نشر تحقيقات است  و اميد 

وطنان عزيز وگرامی محققين جوان کشور را همکاری نمايند. است هم

در خاتمه برای هموطنان گرامی وعده می دهم إن شاء اهلل اگر حيات باقی 

بود اين بحث را ادامه خواهم داد و موضوعات که از بحث در اين تحقيق 

مانده آنرا تکميل نمائيم و اين موفقيت بدون مساعدت مالی و حمايت 

موطنان عزيز نا ممکن است و در فرهنگ و ثقافت اسالمی معنوی شما ه

 آمده که تغيرات در جامعه بدون همکاری همه  افراد آن نا ممکن است . 
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 طه جابر العلوانی ، األزمة الفکرية المعاصرة . .189

 

 مجالت 
 . 1924،  1923مجلة المجمع العلمی العربی  

 . 1958  15، عدد     Al Islamمجلة 

 1975مجلة المسلم المعاصر اپريل 

 . 17مجلة الفرقان ، عدد 

  36مجلة النبأ عدد 

 . 106 ، 105مجلة دراسات تاريخية ، جامعة دمشق عدد 

 . 85السنة  11الجزء  2012هـ / اکتوبر  1433مجلۀ األزهر ذوالقعدة 

 العربی الجديد .

 . 21العربی 

 االخوان المسلمين .

 نافذة مصر .

 العروة الوثقی 

 إسالمية المعرفة .

 2015الشرق القطرية مارچ 

 .  48-47درد دل افغان ، عدد 

 . 2014ديسمبر  17اعالمية مجمع اللغة العربية  ، 

  2015مارچ  29مکملين 

 . 2/92015فرانکفور اليجيمين زايتونج  

 

 دائره المعارف  اإلسالمية 

 الموسوعة الفقهية ، وزارة األوقاف بدولة الکويت .

القاهرة ، معهد « ابن سيه ، المحکم و المحيط األعظم فی اللغة 

 المخطوطات العربية 

 القاموس المحيط 
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 الموسوعة العربية العالمية 

 المعجم الفلسفی 
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موقع الشيخ راشد الغنوشی رئيس نهضت اسالمی تونس  

ar.wikipedia.org/wiki  وشی الغن 

Ar-ar.facebook.com/rached.ghannoushi 
 2008جوالی  8.   2012اپريل  12الجزيرة نت  
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 شبکة ذی قار ، الحکم االستبدادی و آثاره النفسية واالجتماعية .
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