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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
إن اﳊﻤﺪ ﷲ ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﺘﻮب إﻟﻴﻪ وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﴍور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﻣﻦ

ﺳﻴﺌﺎت أﻋﲈﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﳞﺪه اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻞ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ

وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪﹰ ا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ.

اﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
اﺻﻼح »ﻓﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺪان ﻓﮑﺮی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ھﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺐ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ رھﻨﻤﻮدھﺎی اﺳﻼم را در ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ و
ﻣﯿﺪانھﺎی زﻧﺪﮔﯽ أﻋﻢ از ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،رواﻧﯽ ،ﻓﻨﯽ و  ...ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و آن ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺘﻔﮑﺮان در ﻣﯿﺪان
دﻋﻮت و اﺻﻼح داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ آن ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﻟﻤﻨﺎر و ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ،ﻣﻮدودی ،ﻧﺪوی ،ﺧﺎﻧﻮادهی ﻗﻄﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﮫﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﺒﺎرک ،ﺳﺒﺎﻋﯽ و ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن دوﺳﺮی ...و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،را
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاوان ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺗﺼﺤﯿﺢ دارد؛ زﯾﺮا ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻘﻞ و
رأی اﺳﺖ ﻧﻪ وﺣﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺻﻮرت در آن اﺷﺘﺒﺎه و ﻏﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد.
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺑﺸﺮی در ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ از
ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﯾﺎ ادراﮐﺶ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ّ
ھﻢ و ﻓﮑﺮش ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدن و
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺪون ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﺗﺄﻟﯿﻒ و ﮐﺘﺎﺑﺖ آﺛﺎر
زﯾﺎدی از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻮاﻧﺐ
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﺸﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۱۷م .در روﺳﺘﺎی ﺑﻪ اﺳﻢ »ﻧﮑﻼ اﻟﻌﻨﺐ« در اﺳﺘﺎن ﺑﺤﯿﺮهی ﻣﺼﺮ
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد ،اﯾﻦ ھﻤﺎن روﺳﺘﺎﺋﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﺸﺮی؛ ﺷﯿﺦ ازھﺮ ،و

٢
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ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ،و ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻠﺘﻮت ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻮده ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﮫﯽ در آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
) (۷۲ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ١ .وی ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ ﺟﮫﺖ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه اﺻﻮل دﯾﻦ در داﻧﺸﮕﺎه ازھﺮ راه ﯾﺎﻓﺖ ،و در رﺷﺘﻪی دﻋﻮت ﺗﺨﺼﺺ
ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ از آن از داﻧﺸﮑﺪهی ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ در درﺟﻪی ﺗﺨﺼﺺ در آﻣﻮزش ،ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮد ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪ .ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻗﺮن را در ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎزی،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ و آﻣﻮزش در ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وزارت اوﻗﺎف ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮔﺬراﻧﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ادارهی ﻣﺴﺎﺟﺪ و دﻋﻮت در ھﻤﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪ را ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪ .ﺷﯿﺦ در
داﻧﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ در داﻧﺸﮕﺎه ازھﺮ و
ﺳﭙﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و داﻧﺸﮕﺎه ام ﻗﺮی ،و ﻧﯿﺰ در داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻄﺮ ﺗﺪرﯾﺲ
ﻧﻤﻮد ،و در اواﺧﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﯽ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر در اﻟﺠﺰاﺋﺮ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ.
و ﺳﭙﺲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
داﻧﺸﮕﺎه را رھﺎ ﮐﺮد.
اﯾﺸﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺘﺎب ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻋﻘﯿﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ ،ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮة ،ﻇﻼم
ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ،ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﻖ ،ﮐﯿﻒ ﻧﻔﮫﻢ اﻹﺳﻼم ،ﻣﻊ اﻟﻠﻪ ،ﻣﻌﺮﮐﺔ اﻟﻤﺼﺤﻒ ،اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم ،دﻓﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﯿﺪة واﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺿﺪ ﻣﻄﺎﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ ،رﮐﺎﺋﺰ
اﻹﯾﻤﺎن ،ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﺤﻖ ،اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮﻧﮫﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﮫﺠﺮي ،دﺳﺘﻮر
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ھﻤﻮم اﻟﺪاﻋﯿﺔ،
ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ﺣﻮل اﻹﺳﻼم ،ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﺧﺎرج أرﺿﻪ وﮐﯿﻒ ﻧﻔﮑﺮ ﻓﯿﻪ ،ﻗﺼﺔ ﺣﯿﺎة،
وأﺧﯿﺮا اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أھﻞ اﻟﻔﻘﻪ وأھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ.
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺟﺎﺋﺰهی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﻠﮏ ﻓﯿﺼﻞ را در ﻣﯿﺪان ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أھﻞ اﻟﻔﻘﻪ وأھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ«  ٢ھﯿﺎھﻮی ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﯿﺎن
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺑﺴﯿﺎری از روزﻧﺎﻣﻪھﺎ در ﻣﺼﺮ و ﺳﻌﻮدی و دﯾﮕﺮ
 -١اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻪ .ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﺳﺎل  ١٩٩٦ﭼﺸﻢ از
ﺟﮫﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
ً
 -٢اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮادر ﻧﺎروﺋﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

٣

ﺟﺎھﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و دﯾﮕﺮ ﻣﺆﻟﻔﺎت او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺠﻠﻪھﺎ وروزﻧﺎﻣﻪھﺎﺋﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :اﻟﯿﻤﺎﻣﻪ ،اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ،
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،زھﺮة اﻟﺨﻠﯿﺞ و ﻣﺠﻠﻪی اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻌﻮدﯾﻪ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻟﺸﺮق اﻟﺴﻌﻮدﯾﻪ
واﻷھﺮام.
از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﭘﯽ درﻣﺎن آنھﺎ ﺑﻮده و دردروس و
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد درﺑﺎرهی آنھﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
 -۱دﻓﺎع از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽای ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ھﻤﭽﻮن ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ و ﻏﺮﺑﯽھﺎ
ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﻃﻌﻨﻪ ﻗﺮار داده ،و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﺒﮫﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۲ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ،اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﻼم را ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۳ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺑﻼغ و رﺳﺎﻧﯿﺪن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﺗﻼش در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ ﺑﻼد ﻋﺎﻟﻢ .اﯾﻦ
ً
ﯾﮑﯽ از آﻣﺎل و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺑﺰرگ او ﺑﻮده ﮐﻪ ﮔﺎھﺎ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻒ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده؛ ﺑﮕﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﺪﮔﺎهھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی او را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
 -۴درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﮫﻠﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »ﻧﻘﺪ ﻓﺮدی« و
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی اﻣﺮاض دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﻃﻌﻨﻪ و ﻣﺴﺨﺮهﮐﺮدن و ﮔﺎھﯽ آن را در ﻻ
ﺑﻪ ﻻی ﻧﮑﺘﻪ ﯾﺎ ﻟﻄﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۵از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ﻣﺴﺌﻠﻪی وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن وﺟﻮد دارد ،اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ وارد اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮم ﺑﻪ ﺳﺆاﻟﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی وﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ؟ ﭼﺮا ﮐﺘﺎبھﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ
را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه )ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻮده( اﯾﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ،ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ھﻤﺮاه ﻧﻘﺪ و ﺑﺼﯿﺮت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﯾﻢ ،ﭘﺲ از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﯾﺎ رد ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﺑﺪون
ً
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻒ آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﯾﺎ رد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ھﻤﭽﻮن ﻣﺮدهای در دﺳﺖ ﻏﺴﺎل ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری از ﺧﻮد ﻧﺪارد
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ .ھﺮﭼﻪ از او ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ودر ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ او را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ!!
ھﺮ دو روش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﺼﯿﺮت ﻋﺎدت دھﺪ ،و ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ً
ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻼ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ و اﻓﮑﺎر و آراﺋﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ اﺳﺖ ،اﻇﮫﺎر
ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﮑﺎر ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا او ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺌﻮری ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام و ﺑﺎ ھﺪف ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده و ﺗﻘﻠﯿﺪﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ را ﺣﺘﯽ از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺳﻠﻒ رد
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .واﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﻠﯿﺪ را در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﻧﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﺠﻠﻪی »اﻟﺸﺮق« ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری و ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ داﻣﻨﻪی ﻋﻠﻤﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ .آری؛ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﻌﻪی ﺻﺪر ،ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
و ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻮاﻧﺐ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد را ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام
ﻗﺮار داده و ﺑﺎ زﺧﻢ زﺑﺎن او را آزار ﻧﺪھﺪ .ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی رأی و اﺟﺘﮫﺎد
اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ او را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎورده و او را ﭘﺴﺖ ﻧﺸﻤﺎرد و ﺑﺪون دﻟﯿﻞ او را ﻣﺘﮫﻢ
ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺘﺮام و ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ
رھﻨﻤﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﻄﻠﻮب و دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﻟﺬا اﯾﻦ
ً
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ آرام ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﺮا ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻏﺰاﻟﯽ؟ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ً
ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ و آن ﮐﺮده  ...ﻣﺴﻠﻤﺎ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ دارد.
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ھﻤﻪ آراﻣﯽ در ﻧﻘﺪ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭼﺮا؟ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺳﺰاوار ﻏﺰاﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺪه )ﻋﻮده( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺪون ﺷﮏ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ دارد .زﺣﻤﺎت ﻏﺰاﻟﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﻞ
ﺧﻮد ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ و از ﻣﺎ و او درﮔﺬرد.

٥

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺑﺪون ﺷﮏ ﻏﺰاﻟﯽ دارای ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻨﺪی اﺳﺖ و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﻮری ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ رأی ﺗﻤﺎم ﯾﺎ اﮐﺜﺮ اﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ! اﯾﻦ ﮐﺎر او ﺧﺸﻢ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺴﯿﺎری از
ﻋﻠﻤﺎء و ﻏﯿﺮه را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام را ﺑﻘﺪر ﺗﻮان ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم .و از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ او
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﻢ دوری ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه ﻣﮫﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ و ﺣﺠﺖ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ.
َۡ
َ َ َّ َّ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ َ ٓ ٗ َ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
اس � َي ۡمكث ِ� ٱ� ِ
�ض﴾
ﻧﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪا﴿ .فأما ٱلز�د �يذهب جفاء ۖ وأما ما ينفع ٱ�
]اﻟﺮﻋﺪ.[١٧ :

ﯾﻌﻨﯽ» :ﭘﺲ اﻣﺎ ﮐﻒ )آب( ـ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻪ ـ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ،

در زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ«.
ﺑﻨﺪه ھﺮﭼﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ای را ﮐﻪ از روی ﺑﯿﻨﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از روی ﺗﻌﺼﺐ و
ھﻮی و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم.
واﷲ اﳍﺎدي إﻟﯽ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ
ﻣﺆﻟﻒ
ﻗﺼﯿﻢ ـ ﺑﺮﯾﺪه ـ ص ب٢٧٨٢ :
 ١٤٠٩/١١/٥ھـ ق.

ﻓﺼﻞ اول:
ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ھﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻏﺰاﻟﯽ را
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ :ﺷﯿﺦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﮑﺘﺐ )ﻓﮑﺮی( اﺳﺖ؟ و ﻣﺤﻮرھﺎی
ﻓﮑﺮیای ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دھﯿﻢ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺟﺮأت و ﺗﻮان ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺗﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؛ زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل و اﺳﺎس
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮوﻋﯽ ﮐﻪ از آن اﺻﻮل ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺪودهای ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ .و ﺳﻌﯽ
داﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ واﻗﻊ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻮی ﺑﻮدن دﻟﯿﻠﺶ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺳﺒﺒﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﺑﺮای ﺑﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ﺗﺎ از
ﺧﻼل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی او ،ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺤﻮر اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ وی در ﭼﺎرﭼﻮب آن
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻢ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻏﺰاﻟﯽ را از ﭘﯿﺮوان ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﺋﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و او را از
ﻓﻘﻪﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺪرﺳﻪی رأی ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ؟!
ً
اوﻻ :ﻻزم اﺳﺖ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻨﺪه )ﻋﻮده( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻓﮑﺮی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ .و آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﺑﮑﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﯾﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ
و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺰد ﻏﺮﺑﯽھﺎ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ را
اﻋﻢ از ﻧﺼﻮص اﻋﺘﻘﺎدی ،اﺣﮑﺎم و رواﯾﺎت را ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺸﺮوع ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﻌﻨﺎی
ﻇﺎھﺮی آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﻧﯿﺰ در رد رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ.

٨

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ:

ً
 -۱رد ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﻠﻘﺎ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
ً
دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮاﺗﺮ را ﻣﻄﻠﻘﺎ اﻋﻢ از ﻗﻮﻟﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ،ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و ﻏﯿﺮ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ً
ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ راوﯾﺎن آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو
ﻃﺮﯾﻖ رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﺮﺳﺪ.
آﻧﺎن از ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ھﺮﭼﻪ ـ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﺸﺎن ـ ﺑﺎ روح ﻗﺮآن ،ﻋﻘﻞ و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺑﺸﺮ
ھﻤﺨﻮاﻧﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،را ﻗﺒﻮل ،و ﺑﻘﯿﻪ را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻄﻮر
ﮐﻞ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ.
 -۲ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و زﯾﺎده روی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﭘﺮ ﺗﻮ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺷﮑﺎل آن ،ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻔﺘﺎری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ
ـ از ﺟﮫﺖ ﻟﻐﺖ ـ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢش ﻧﻘﻞ
ً
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ھﻤﭽﻮن :ﻣﻼﺋﮑﻪ ،ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ،ﺟﻦ ،ﺳﺤﺮ،
ﻗﺼﻪی آدم ،و ﻃﯿﺮ اﺑﺎﺑﯿﻞ )ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺑﺎﺑﯿﻞ( و ﻏﯿﺮه را ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ،ﺗﺄوﯾﻞ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
 -۳ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺟﻠﻮه دادن و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻣﻘﺎم اﺟﻤﺎع؛ ﺑﺮﺧﯽ ھﻤﭽﻮن »اﺣﻤﺪ ﺧﺎن
ھﻨﺪی« ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ آن را رد
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺣﻖﮔﺮاﯾﺎن دﯾﮕﺮ آنھﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ او اﺟﻤﺎع را ﺑﮑﻠﯽ ﻗﺒﻮل
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﺜﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻗﯿﺪھﺎی
ﺟﺪﯾﺪی ،ﮐﻪ ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺒﻮده ،اﻓﺰودهاﻧﺪ ،در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
 -۴آزادی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در اﺟﺘﮫﺎد و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﺷﺮوط ﻣﻄﻠﻮب در ﻣﺠﺘﮫﺪ ،و
ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﺟﺘﮫﺎد در ﭼﺎرﭼﻮب آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﭽﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ دارای
ﻧﻈﺮﯾﺎت و آرای ﺷﺎذ و ﻣﻨﮑﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آﻧﺎن ھﯿﭻ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ و
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﺎن در ﻗﺒﺎل اﺟﻤﺎع ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ آنھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 -۵ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﮐﺮدن زاوﯾﻪی اﺧﺒﺎر ﻋﯿﻨﯽ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن و اﯾﻦ در ﭘﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺎدی ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺪن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ و از اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻮدﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻏﯿﺒﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺗﺄوﯾﻞ ﺟﻦ ،ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﯿﺎن و اﻓﺮاﻃﯿﺎن ﻋﻘﻞ ﮔﺮا ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت ،روزه و ﺣﺞ را
ﻧﯿﺰ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۶ﺗﻤﺴﮏ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرھﺎ و ﺧﻮاﺳﺖھﺎی زﻣﺎن ﺳﺎزﮔﺎر
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺑﺎ ،ﻗﻀﯿﻪی ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ،وﺣﺪت ﻣﻠﯽ؛ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮑﯽ
داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻠﺖ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ھﺮ دﯾﻦ و آﯾﯿﻦ .و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن آزادی
اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻏﯿﺮه.
ً
درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺸﮑﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻣﻠﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﮑﺮی راﯾﺞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻧﻤﻮﻧﻪی
آﺷﮑﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ً
ﻣﺜﻼ ﻗﻀﯿﻪی زن در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻗﺎﺳﻢ اﻣﯿﻦ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه
درﺑﺎرهی آزادی زن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ،اﻓﺮادی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت درﺳﺖ و
ﺻﺤﯿﺤﯽ درﺑﺎرهی ﭘﺮھﯿﺰ از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ و اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه دارﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ھﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ را
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﺟﮫﺖ اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺎدی ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ:
از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺘﺎب» :اﻟﻔﮑﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺤﺪﯾﺚ وﺻﻠﺘﻪ ﺑﺎﻹﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮﺑﻲ« ﺑﻘﻠﻢ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﮫﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
و از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺘﺎب» :اﻟﺼﺮاع
ﺑﯿﻦ اﻟﻔﮑﺮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﻔﮑﺮة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ« ﺑﻘﻠﻢ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻧﺪوی و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب» :اﻟﻔﮑﺮ
اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ« ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻏﺎزی اﻟﺘﻮﺑﻪ را ذﮐﺮ ﮐﺮد.
و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب» :ﻣﻔﮫﻮم ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺪﯾﻦ« ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ و ﮐﺘﺎب» :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ« ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺷﯿﺦ ﻓﮫﺪ روﻣﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ادﯾﺐ و ﻣﻮرخ و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺼﺮی
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ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﺘﺎب »اﻹﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ« و ﮐﺘﺎب:
»اﻹﺳﻼم و اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ« از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺘﺎبھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮوزه اﻓﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ آن را
ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ( ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از آﻣﻮزﺷﮕﺎهھﺎ ،اﺣﺰاب ،اﺷﺨﺎص و ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ
در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ،
ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه و اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺪرﺳﻪی ﻏﺮﺑﯽ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ
ﺳﻮال ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ
را از ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد» :دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ« ص۷۷
ﻣﺪارس ﻓﻘﮫﯽ ﻗﺪﯾﻢ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده و اﺣﻨﺎف را ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﺪرﺳﻪی رأی ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺳﭙﺲ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از رواﯾﺎت و آﺛﺎر ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻣﺪرﺳﻪی
اﺛﺮ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﭘﺲ از آن ﻣﺪرﺳﻪی ﺳﻮﻣﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮده ﺑﻪ اﺳﻢ »ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﻮازﻧﻪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ« ﮐﻪ
ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺪرﺳﻪی اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ اﺳﺖ؛ ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺳﺘﻮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ رواﯾﺎت و آ]ﺛﺎر ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺑﻮده و از آﻧﭽﻪ در ﻣﺪرﺳﻪی رأی
اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه ﺑﺮده؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس ھﻤﻪ ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﭘﺲ از آن ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺪارس ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ:
 -۱ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪی اﺛﺮ و دﻧﺒﺎﻟﻪرو آن اﺳﺖ .وی از
ﻃﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ:
»ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ،ﺻﺪﯾﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ،ﺳﯿﺪ ﺳﺎﺑﻖ ،آﻟﺒﺎﻧﯽ« و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎﯾﺶ او از
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮن
ﻓﻘﮫﯽ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«
ﺳﭙﺲ در ص ۸۵اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ» :ﻣﺪرﺳﻪی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪرﺳﻪی رأی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮد را ﺳﻠﻔﯽ ﻧﮫﺎده ،آن ﻣﺪرﺳﻪی ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و ﺷﺎﮔﺮد او ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻠﺘﻮت،
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ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ دراز و ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﮫﯽ وﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺪﻧﯽ ،و ﻗﺒﻞ از آﻧﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻀﺮی و
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮزھﺮه ،از ﭘﯿﺮوان آن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ دارای ﻣﺤﺎﺳﻦ آﺷﮑﺎری اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻧﻘﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﻟﯿﮑﻦ ﻋﻘﻞ را اﺻﻞ واﺳﺎس ﻗﺮار داده و ادﻟﻪی ﻋﻘﻞ را ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .و ﭘﯿﺮوان آن ﻗﺮآن را ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﺷﺎرهھﺎی ﻗﺮآن را از
ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﻘﺪم ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ،ﻣﺒﺪأ ﻧﺴﺦ را رد ﮐﺮده ،ﺑﺸﺪت ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎن ﮔﺮاﯾﺶھﺎی
ﻣﺬھﺒﯽ را از اﻓﮑﺎر و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ای ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺗﻮان از آنھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻟﯿﮑﻦ آنھﺎ را ﺿﺮوری و ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ واز اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ
ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ را رد ﮐﺮده و در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻋﻠﻢ »اﺋﻤﻪ« را ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ودر ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ارزشھﺎی اﺻﯿﻞ ﺧﻮد ﺟﮫﺎن را اداره ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺮوی ﺷﺎن
را ﺻﺮف رد ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺮق و ﮔﺮاﯾﺶھﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ رھﺒﺮی »اﻻزھﺮ« را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ روش و ﻣﺴﻠﮏ
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺨﺸﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺗﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ از آن ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮده و آن را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد.
ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن
ﺗﻤﺎﯾﻞ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رأی ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪی اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﯾﺎراﻧﺶ
اﺳﺖ ،ﭘﻨﮫﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و درﺑﺎرهی آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ھﻤﺎﻧﺎ آنھﺎ ﻣﺤﺘﻮا ﮔﺮا و ﭘﯿﺮو ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻤﯿﻖاﻧﺪ«.
و در ﮐﺘﺎب» :دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪه« ص ۷۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺼﻮص ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺟﻤﻊآوری و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ رﺳﯿﺪه ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ«.
آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﺎر او درﺑﺎرهی ﻣﺪرﺳﻪ رأی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻮد.
و در ﮐﺘﺎب» :اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أھﻞ اﻟﻔﻘﻪ وأھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ص ۲۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﻘﮫﺎ در
ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎ رھﺒﺮان ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﻣﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و اﻣﺖ ﻣﮫﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی
و اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﺑﻪ آنھﺎ ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر و رواﯾﺎت
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻘﮫﺎ ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺴﺎزد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﺷﻮد«.
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ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﻓﻘﮫﺎء در ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ »اھﻞ رأی« ﺑﻮده و ﻟﻔﻆ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن :ﻣﺎﻟﮏ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺣﻤﺪ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از دﯾﮕﺮ اﺋﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﭽﻮن :ﻃﺒﺮی ،اوزاﻋﯽ،
ﺛﻮری ،داوود ،ﻟﯿﺚ و اﺑﻮﺛﻮر و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
در »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة« ﺷﯿﺦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺻﻄﻼح» :اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ« ﺳﻪ ﻧﻔﺮ »ﻣﺎﻟﮏ،
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،اﺣﻤﺪ« را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪی رأی ﺗﻤﺎﯾﻞ و رﻏﺒﺖ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ
ﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﯽ؛ زﯾﺮا درﮐﺘﺎب» :دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪه« ﺑﺮﺧﯽ از آرای آﻧﺎن
را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده و رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺎن را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺮاب اﻧﮕﻮر ،ﺧﻤﺮ و ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ
١
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدن ﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت در روزھﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ را اﻧﮑﺎر و رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎل آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﮫﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺗﻌﺼﺐ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ ﺑﺪور ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺬاھﺐ ﻓﻘﮫﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺳﺎده اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﮫﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﮑﺮیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﻏﺰاﻟﯽ را ﻗﻮت ﺑﺨﺸﯿﺪه و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﯿﺦ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ دارای ﻋﻨﻮان »ﺳﻠﻔﯽ« و ﻣﻀﻤﻮن »ﻋﻘﻠﯽ«
اﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده وﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﺻﻮل و ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺜﺒﺖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ؛
آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﺸﺎن را از رﺟﺎل اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد؟ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﭙﺮدازم ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﻪ دو اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﮫﻢاﻧﺪ.
ً
اوﻻ :ﻏﺰاﻟﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﮑﺮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮫﺎده ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺖ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺟﺪﯾﺪش ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ و ھﻢ از ﻧﻈﺮ
ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺸﮫﻮر وی» :ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم« اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮدم از ﺗﺮس ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد دﺳﺘﻢ را روی ﻗﻠﺒﻢ ﻧﮫﺎدم! »ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم«! ﻟﯿﮑﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﮐﺘﺎب را ﺗﺎ آﺧﺮ ﺧﻮاﻧﺪم دﯾﺪم؛ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روﺷﻦ و اﺳﻠﻮﺑﯽ آرام اﺳﺖ.

 -١ر ـ ک ـ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ١٣٠ـ ١٣١ـ  ٩٤ـ (٨١
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ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب دﻗﺖ ﮐﺮدم و اﺳﻢ ﻣﺆﻟﻒ را ﺧﻮاﻧﺪم ،ﺧﯿﺎل
ﮐﺮدم ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﺘﺎب
ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت آن ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﻔﺘﺎر او درﺑﺎرهی »راﻓﻀﻪ« ﻧﺎم ﺑﺮد .آن ﺟﺎ ﮐﻪ
اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ آﻧﺎن ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺰ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺟﺰﺋﯽ دﯾﮕﺮی دارد ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ را در اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ.
در آن ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺑﺎ ارزش را درﺑﺎرهی ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ
از آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﻮب و ﺑﺎ ارزش ﺷﯿﺦ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد ،ﻟﯿﮑﻦ اﮐﺜﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮب ﺷﯿﺦ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
آنھﺎ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻋﻠﻤﯽ واﻋﺘﻘﺎدی و ﻓﻘﮫﯽ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﮑﻠﻪ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺗﺰﮐﯿﻪ و اﺧﻼق و ﻏﯿﺮه ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب» :ﺧﻠﻖ
اﻟﻤﺴﻠﻢ«» ،ﻓﻦ اﻟﺬﮐﺮ واﻟﺪﻋﺎء ﻋﻨﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﯿﺎء« و » ّ
ﺟﺪد ﺣﯿﺎﺗﮏ« و ﻏﯿﺮه.
ً
در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﺻﻼ ﺑﺤﺜﯽ از ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻋﻘﻠﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺪل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و از اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﻔﻮظ ودورﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل
ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮد.
ً
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﺧﯿﺮا در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﮑﺮش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻓﮑﺮی وی ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺘﺎبھﺎی زﯾﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد:
» -۱دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ«.
» -۲اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أھﻞ اﻟﻔﻘﻪ وأھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ«.
» -۳ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ﺣﻮل اﻹﺳﻼم«  -ﮐﻪ در دو ﺟﻠﺪ اﺳﺖ . -
» -۴ھﻤﻮم اﻟﺪاﻋﯿﺔ«.

» -۵ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻲ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ«.
» -۶اﻟﺪﻋﻮة اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮنھﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ«.
» -۷ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﺧﺎرج أرﺿﻪ وﮐﯿﻒ ﻧﻔﮑﺮ ﻓﯿﻪ«.
ِ » -۸ﺳ ّﺮ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ«.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺷﯿﺦ ﻧﻈﺮﯾﺎت و دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﮐﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮده
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ
ً

ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﻻزم اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒﻪھﺎی اﺗﻔﺎق و اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺦ و ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ
ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ و اﻧﺼﺎف اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی او ﺑﻪ
آن ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻟﺬا ﺑﻨﺪه اول ﺟﻨﺒﻪھﺎی اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺦ و آن ﻣﺪرﺳﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﭙﺲ
ﺟﻨﺒﻪھﺎی اﺗﻔﺎق را؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺼﺎف ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺟﻮاﻧﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ

ﺟﻨﺒﻪھﺎی اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ،ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از:
 -۱ﻋﻘﻞ :از دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺰاﻟﯽ ﻋﻘﻞ ﻣﺤﺪودهی ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮدش را دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در
آن زﻣﯿﻨﻪ اﻇﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و ﮐﺎر ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،و آن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻠﮑﯽ،
ﺟﮫﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ھﻤﭽﻮن :ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ اﻣﺎ
در ﺑﺎب رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،ﻓﻘﻂ ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و دارای اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎب» :دﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻘﯿﺪه واﻟﺸﺮﯾﻌﻪ« ص ۱۲۱ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و
اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ» :ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻨﮫﺎ دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻞ ﯾﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺑﺎب
اﻋﺘﻘﺎدات و ﻋﺒﺎدات ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ و ﭘﺎک ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ
و او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﺻﻔﺎت ﮐﻤﺎل اﺳﺖ ،ﺧﻀﻮع ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اوﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ از ﺧﺪا و ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪودهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدات واﺟﺐ و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺪون وﺣﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺪان
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ :ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻣﺎورای ﻣﺎده )ﻃﺒﯿﻌﺖ( و
ﮐﺎﺋﻨﺎت اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و ﺗﻼش در راه اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﺳﻢ و اﺷﮑﺎل ِﻣﻦ درآوردی ﺑﺨﺼﻮص
ﺟﮫﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ در راﺳﺘﺎی اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﯿﻂ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮده
و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن و ﺗﻌﻠﯿﻢ آن را ﺷﺮﯾﻌﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﻌﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮده و
از آن ﺑﯿﺎﻣﻮزد«.

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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از ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻧﻈﺮ و ﺗﺌﻮری ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ در داﯾﺮهی
آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،و ﺑﺮ آن اﻋﺘﺮاﺿﯽ وارد ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﺨﻦ او
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد ﺗﺎ ﺟﻨﺒﻪی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ.
از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﺼﻮرت واﺿﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻘﻠﯽ را از ﻧﻘﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻨﻤﻮده
ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﺧﻼل آن ،ﻣﻨﮫﺞ ﻓﮑﺮی ،وی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد .و ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ او دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ
را ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ و آن را اﺻﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ھﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ از ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده؟ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻮدن ﻧﻘﻞ ،ﻋﻘﻞ را ﻓﻘﻂ در راﺳﺘﺎی ﻓﮫﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و آﯾﺎ در ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی وﺣﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻋﻘﻞ از ﻣﻌﺮﻓﺖ آنھﺎ
ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،ﻋﻘﻞ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ دارد؟ و ﻧﻘﺶ آن در اﺣﮑﺎم ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ...و دﯾﮕﺮ
ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ...؟!
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش آنھﺎ را ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده و
ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻋﻘﻞ  ١ﻗﺮار داده ،ﻋﻘﻞ را دﺧﺎﻟﺖ داده اﺳﺖ!! ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ،ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻋﻘﯿﺪه و اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد واﺟﺘﻤﺎع را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﭽﻮن ﺣﻼل و ﺣﺮام
و ﻏﯿﺮه.
از اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﮕﺬرﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ اﻧﺤﺮافھﺎی زﯾﺎدی ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی
ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ده
َ
ﻧﻔﺮ آن را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ آن را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ َﺣﮑﻢ ﻗﺮار دادن ﻋﻘﻞ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ،ﮐﺪام ﻋﻘﻞ؟ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ،ﺗﻮ ،ﯾﺎ ﻏﺰاﻟﯽ؟ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ،دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺣﺠﺖ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻘﺾ ﮐﺮده و ﺑﻄﻼن آنھﺎ را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻟﺬا از ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﻋﻘﯿﺪهاش را در ﻣﻌﺮض
ﺟﺪلھﺎ ﻗﺮار دھﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
و ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪل ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر او دﯾﻦ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﻢ؟!«
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻘﻞ
ﺑﻪ آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان از روی آنھﺎ ﺣﮑﻢ و ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد.
 -١از دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺰاﻟﯽ ،ﭼﮫﺎرﭼﻮب و ﻣﺤﺪودهی ﻋﻘﻞ :ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﻣﻮر دﻧﯿﻮی ﻣﺤﺾ اﺳﺖ.

١٦

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ
ً

ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﺄوﯾﻞ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻘﻞ ﻧﺰد او
ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺎھﺶ ﻧﺰد ﭘﯿﺮوان ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﺎن اﺳﺖ.
ً
اﯾﺸﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﺎن ﭼﻪ در ﻧﺼﻮص
ً
ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ اﺣﮑﺎم ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺜﻼ در »ﻋﻘﯿﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ« ص  ۴۵ﻣﯽﻧﮕﺎرد :ﺑﻌﻀﯽ
از ﺻﻔﺎت ﺧﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ وﺣﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺜﻞ :ﺻﻔﺖ »وﺟﻪ«» ،دﺳﺖ«» ،ﭼﺸﻢ«،
»ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻋﺮش«» ،ﻧﺰول ﺑﻪ آﺳﻤﺎن« و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺛﺎﺑﺖ داﻧﺴﺘﻪ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺻﻔﺎت را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﺮدھﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ،ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪن اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﺗﻼش
ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﺷﻮد«.
»ارواح ﻣﺎ در وﺣﺸﺘﻨﺪ از ﺑﺪنھﺎی ﻣﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ رﻧﺞ وﮔﺮﻓﺘﺎری اﺳﺖ«
»در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ از ﺗﻼش ﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺮدﯾﻢ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل
ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ«
»ﭼﻪ ﻗﺪر از ﮐﻮهھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﻠﻪھﺎی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ،و ﻣﺮدﻧﺪ و ﮐﻮهھﺎ،
ﮐﻮهھﺎﯾﻨﺪ«
ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻮال ھﺮ آﻧﭽﻪ از ﺻﻔﺎت ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻌﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﯾﺎ در
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ و آن را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ً
در ﺻﻔﺤﻪی  ۴۷ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ را ﺗﺮﺟﯿﺢ
داده و ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻢ و اﯾﻦ را رد ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺧﺴﺘﻪ
ﮐﻨﻨﺪهی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎوراء ﻣﺎده اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻨﺪ وﺑﺪان ﺧﺮﺳﻨﺪم ﮐﻪ آﯾﺎت و
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ اوﺻﺎف ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ را ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ ﻗﺒﻮل دارم«.
ﻧﯿﺰ ﺷﯿﺦ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﺑﺪون ﺗﺄوﯾﻞ ﺛﺎﺑﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیاش ﻣﻘﺪاری ﻣﻀﻄﺮب و ھﺮاﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ
ﮐﺮد.
و ﻋﻘﯿﺪهی اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﺎن و ﺟﻦ و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺑﺪور از ﺗﺄوﯾﻞ و ﮐﺞ اﻧﺪﯾﺸﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ
در ﮐﺘﺎﺑﺶ» :ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ﻋﻦ اﻹﺳﻼم« ) (۱۱۹ ،۱۱۲/۲آن را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .و ﻧﯿﺰ

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ

١٧

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻗﻀﺎﯾﺎی دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎن ،اﻧﮑﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺛﺎﺑﺖ
داﻧﺴﺘﻪ و ﻗﺒﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻮن ﻓﺮود آﻣﺪن ﻋﯿﺴﯽ÷ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﺧﺮوج دﺟﺎل و ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ
١
از ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب و ﺧﺎرج ﺷﺪن »داﺑﻪ« درآﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن و ﻏﯿﺮه.
ﻟﺬا در ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ«  ،۸۲در ﺧﺼﻮص ﺗﺄوﯾﻞ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .و اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺄوﯾﻞ او را ﻋﻤﻮم اھﻞ ﻋﻠﻢ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮم :اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻋﻤﻠﯽ.
آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺼﻮص ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻠﯽ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﻏﺰاﻟﯽ ارزش ﻧﺺ و ﺿﺮورت ﺗﻮﻗﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ آن را
ﺑﺼﻮرت آﺷﮑﺎر ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ دﯾﺪه اﺳﺖ.
درﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪه« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﺺ و ﻣﺼﻠﺤﺖ«  ٢ﺑﺎ ﯾﺎدآوری آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﺮس ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺼﻮص را ﻟﻐﻮ و ﯾﺎ ﺣﺪ
اﻗﻞ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ:
»اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎی آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺎم آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ،اﻧﺴﺎن اﺟﺎزه دارد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و
ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ .ھﺮ دو ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ ﺳﺨﻦ دروغ و ﻣﺮدود اﺳﺖ .ھﺮﮔﺰ ﻧﺼﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯽ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروقس ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ .ﻣﺜﻞ:
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻋﻤﺮ از دادن ﺳﮫﻢ ﺑﻪ »ﻣﺆﻟﻔﺔ اﻟﻘﻠﻮب« و ﻋﺪم اﺟﺮای ﺣﺪ ﺑﺮ دزد در ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﯽ
ً
و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن اھﻞ ﮐﺘﺎب و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺼﻮص ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت از
ﻧﻈﺮ ﺿﺮورت و اﺣﺘﺮام و اﺟﺮا ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ«.
ﺷﯿﺦ در »ﮐﯿﻒ ﻧﻔﮫﻢ اﻹﺳﻼم«  ،۱۸۳ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻼت زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را واﺿﺢﺗﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:

 -١ر.ک .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ ص ٣٦٥و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ص١٣٢،١٢٤
 -٢ر .ک ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت ٤٤ :ﺗﺎ ٤٧

١٨

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

»اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻋﺒﺎدات ،اﺧﻼق ،اﺣﮑﺎم و ﺣﺪود ھﻤﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮫﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ھﺴﺘﻨﺪ
و ھﺮ ﺗﻼﺷﯽ در راﺳﺘﺎی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آنھﺎ و ﯾﺎ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﺷﺎن و ﯾﺎ ﺟﻨﺠﺎل
آﻓﺮﯾﻨﯽ در آنھﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮوج از اﺳﻼم و اﻓﺘﺮاء ﺑﺮ ﺧﺪا و ﺑﮫﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم و ﯾﻮرش ﺑﺪون
ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺻﻮرت از ﮐﺴﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﺺ وﻗﺘﺶ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ زﻣﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﻣﺮوز زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم ﺗﺮک و ﯾﺎ از ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﺷﻮد؛ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ
ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم و ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،ﺑﺠﺎی آن اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺠﺪﯾﺪ دﯾﻦ ،اﻧﺠﺎم دادن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼشھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﮐﻪ ـ
ذﮐﺮ ﺷﺪ ـ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪی دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی روا داﻧﺴﺘﻦ ﺑﺪﻋﺖھﺎ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮاھﺸﺎت و ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺼﻮص و اﺻﻮل ،ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ھﺮ ﻣﺘﺠﺎوزی ،ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪهای در اﯾﻦ روزھﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼﺣﺎت دﯾﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ و اﺣﮑﺎم
آن را ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﯿﺦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن راه در ﺻﺤﻨﻪی ﻋﻤﻞ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺪان
ً
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﯽﺑﻮد؛ وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رھﮕﺬر
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺷﯿﺦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﺑﺎ رﺟﺎل ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻠﮕﺮاﺋﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ« ص ،۸۶ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی و
اﻇﮫﺎر ﺑﯽزاری ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮزھﺮه را از »ﺣﺪ رﺟﻢ« ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .وﯾﺎد آور
ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮزھﺮه ﺣﺪ رﺟﻢ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ،ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺪﯾﺪهام) .ﺣﺪ رﺟﻢ را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺠﺰ ﻋﺪهای از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺧﻮارج در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ص ۸۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻓﺘﺎوای
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻠﺘﻮت ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد دارﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺘﺎب »اﻹﺳﻼم واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻹﺷﺘﺮاﮐﯿﺔ« ص۱۲۹ـ  ۱۳۳ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ
اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪھﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺟﻮاز آن ﻓﺘﻮاﺋﯽ دادهاﻧﺪ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در
ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﻪ« ص ۶۰۵درﺑﺎره ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه و ﺷﺎﮔﺮدش ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ـ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻤﻨﺎر ـ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .و در ﻣﯿﺎن او و رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮب و ﺧﺎﻟﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .و

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ً
ﺿﻤﻨﺎ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﺦ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ را ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار داده و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪھﺎی اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ
ً
ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ را
ً
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻠﮕﺮاﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ،واﻗﻌﺎ ﻇﻠﻢ ﮐﺮده و در اﺷﺘﺒﺎھﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ داور و
ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﺼﻢ را ھﻢ ﺑﺸﻨﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﺟﺎﻧﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازم.
ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ:

ﺟﻨﺒﻪھﺎی ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﻌﻀﯽھﺎ
ﻣﯽﭘﺮدازم:
اول ـ أﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد )ﺧﺒﺮ واﺣﺪ( :ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ،رد و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ
آﺣﺎد در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺎ اﺷﺎرهھﺎی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ـ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﯿﺦ ـ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد در ﺻﻔﺤﺎت آﯾﻨﺪه ﺑﺼﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
دوم ـ اﺟﻤﺎع :آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻗﻠﻤﺮو ﻋﻠﻤﯽ اﺟﻤﺎع ،ﺑﺎ
ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ھﻢ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از :اﺗﻔﺎق اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ )ﻋﻠﻤﺎء ـ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن و ﺳﻼﻃﯿﻦ و رھﺒﺮان( و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﻘﺎم اﯾﻦھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﻟﯽ اﻻﻣﺮی ﮐﻪ دارای ﻗﺪرت و آ ﮔﺎھﯽ اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ
ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻟﯿﺲ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم« ص ۵۹ - ۵۸ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد او درﺑﺎرۀ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺟﻤﺎع اﺳﺖ .و ﺳﭙﺲ در آن ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺟﻤﺎع و ﻗﯿﻮدی را ﺑﺮ
آن اﻓﺰوده ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال«
 ۳/۲ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ :ھﺮﮔﺎه ﻻزم ﺷﺪ اﺟﻤﺎﻋﯽ
ﮐﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ اﺟﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻃﺮف اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ و ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮد ودر اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻨﯽ از ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺘﻮت را
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﻗﺮآن ﺑﺎ رﺳﻢ
اﻟﺨﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺎ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻢ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻣﺼﺤﻔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ اﻧﺘﺸﺎر دھﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع راﯾﺞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ اﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻗﺪﯾﻢ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده و رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﺟﺪﯾﺪ
را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺳﺎزﻧﺪ و اﻻ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺼﺤﻒ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺮوان ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻗﯿﻮدی را ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﯿﺪ اول:
آنھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
دارای ﻗﺪرت و در رأس اﻣﻮر اﺟﺮاﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ـ و ﺑﻪ اوﻟﻮ اﻷﻣﺮ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
اﺟﻤﺎع ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﻗﯿﺪ دوم :از دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن اﺟﻤﺎع ﻓﻘﻂ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ در ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال« ﻧﻮﻋﯽ
دﯾﮕﺮ از اﺟﻤﺎع را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در اﯾﻨﺠﺎ آن را ﻧﯿﺎوردهام؛ زﯾﺮا آن را در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد .او در آن ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺴﻢ دوم از اﺟﻤﺎع ـ ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ او در ﺗﺮﺗﯿﺐ اول ،اول ذﮐﺮ ﮐﺮده ـ اﺟﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺷﺮﻋﯽ )ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت
ﯾﻘﯿﻨﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﯾﺎ از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،اﺟﻤﺎع ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺎ
دﻻﻟﺖ آن ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ آن ﻧﺺ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﯾﺎ از ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺴﻢ دوم از اﺟﻤﺎع اﺗﻔﺎق اﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﯽ از
ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮآن ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﻮﻋﯽ اﺟﻤﺎع ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده ﭼﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ،ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺑﺎب ﺗﺄﮐﯿﺪ و
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد .ھﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼن ﭼﯿﺰ از ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮫﺞ ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻈﺮ
و دﯾﺪﮔﺎه اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻤﭽﻮن دﯾﺪﮔﺎھﺶ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻟﯽ از
ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪه« ص ۵۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﯿﻪ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ھﻤﻪی اﻣﺖ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎراﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺷﺪن
ﺑﻪ آنھﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ ﺧﺪاودﯾﺪار وﮔﻮش ﻓﺮا دادن ﺑﻪ اواﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از
دﺳﺘﻮرات او ،و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم آن ﻧﻮع از ﻋﺒﺎدات ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻣﺖ ﺑﺮ آنھﺎ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ﺗﺮک ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺖ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﻮدن آنھﺎ اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ ،و ﺗﺮﺑﯿﺖ روح وروان و ﺧﻮﺑﯽھﺎ و
ﻣﮑﺎرم اﺧﻼق ،اﻣﺘﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد در دﻧﯿﺎ و
آﺧﺮت ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﻪی اﺟﻤﺎع اﺳﺖ .و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از اﯾﻦ ،آن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻟﯿﺲ ﻣﻦ
اﻹﺳﻼم« ص ۶۱ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ :آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻮاﺳﺤﻖ اﻟﻔﺮاﯾﯿﻨﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺟﻤﺎع ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ :ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار
ﻣﺴﺌﻠﻪاﻧﺪ .ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺟﻤﺎع ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ؟ آﯾﺎ آنھﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﻄﻌﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق
ﻋﻠﻤﺎء و ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺟﻮاب ،ﺧﯿﺮ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ ﺳﺨﻦ اﻟﻔﺮاﯾﯿﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
واﻗﻌﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از اﺟﻤﺎع در اﻣﻮری ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ و در راﺳﺘﺎی وﺣﺪت اﻣﺖ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
اﺧﺘﻼف در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺒﯽ ﭼﻪ اھﻤﯿﺖ و ﻓﺎﯾﺪهای دارد؟
ارزش و ﻓﺎﯾﺪهی اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺮﻗﻪ در اﻣﻮر ﻋﺒﺎدی ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻌﻨﺎی ﺗﮏ روی در ﻓﮫﻢ ﻧﺼﯽ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی واﺣﺪ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺪدی اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ،
ﭼﯿﺴﺖ؟
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﺟﻤﻠﻪی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ،ﺣﺪود ﻓﺮاﺗﺮی را ﺑﺮای
اﺟﻤﺎع ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء در ﻓﮫﻢ آن ﺳﻪ ﻗﻮل دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﭼﮫﺎرﻣﯽ را در ﻓﮫﻢ آن ﻧﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .و اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ از اﺟﻤﺎع
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ و
ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﻤﺎع را در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻇﺎھﺮﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﻈﺮﯾﮥ اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ ﺧﻮن ﺑﮫﺎ ،ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ و ﺣﺠﺎب زن
)ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﻮرت(  ١و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ.
ﺳﻮم :اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ :اﯾﻨﮏ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﭼﻪ ﺑﺎوری دارد ،اﯾﺸﺎن ﺣﺪود و ﭼﺎرﭼﻮﺑﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و در ﺛﺒﻮت
ﻣﻼﺋﮑﻪ ،ﺟﻦ ،ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖھﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺜﻞ »دﺟﺎل« » ّ
داﺑﻪ« و ﻃﻠﻮع
 -١ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رو ﺑﻨﺪ زدن ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ.
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺎ آن ﭼﻪ در ﻧﺰد دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در زاوﯾﻪی ﺗﻨﮕﯽ ﻗﺮار داده و
ﺑﺮای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه ،در اﻧﮑﺎر آنھﺎ ﺷﺘﺎب زده ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ و از ﻣﻨﻄﻖ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎ اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ
ﮐﻪ از دﻧﯿﺎی ﺟﻦ و وﺣﺸﺖھﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ،وارد ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻇﺎھﺮی ـ ﻋﺎﻟﻢ ﺷﮫﺎده ـ
رﺑﻂ داده و دﯾﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ؛ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ از ﮔﺴﺘﺮده
ً
ﻧﮕﺮی در اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﻦ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﻇﺎھﺮا ﺷﯿﺦ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﺟﻦ زدﮔﯽ ـ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﺟﻦ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ـ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ؛ ﻗﻀﯿﻪای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده در ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﻪ« ص ۹۲ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﮫﺰاء ﻗﺮار داده اﺳﺖ .و ﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ آن را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ
ﮐﺸﯿﺪ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﻦ ،ﻗﻀﯿﻪی دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار دھﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ً
رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺼﻼ درﺑﺎرهی ﺟﻦھﺎ در ﺳﻨﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ زﯾﺎدی درﺑﺎرهی
ﺟﻦھﺎ ،ﻏﺬاﯾﺸﺎن وﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج و آﻣﻮزش آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج و ﺧﻮراک ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺸﺎن و رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی درﺑﺎرهی آﻧﺎن ،در ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎب »ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮه« رواﯾﺖ اﺳﻤﺎء را درﺑﺎرهی
ھﺠﺮت اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ در آن ﺧﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮدم در
ﻣﮑﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﺷﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺷﻌﺮ زﯾﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ﺧـــﺪای ﻣـــﺮدم ﺑﮫﺘـــﺮﯾﻦ ﭘـــﺎداش دھـــﺪ

ﺑﻪ دو ھﻤﺮاھﯽ ﮐﻪ وارد ﺧﯿﻤـﻪی ام ﻣﻌﺒـﺪ ﺷـﺪﻧﺪ

آندو در ﺧﺸﮑﯽاﻃﺮاقﮐﺮدﻧﺪﺳﭙﺲﺷﺒﺎﻧﮕﺎهرﻓﺘﻨﺪ

و آﻧﮑﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪﻣﺤﻤﺪ ج راھﻤﺮاھﯽﮐﺮد رﺳﺘﮕﺎر ﺷﺪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »ﺑﻨﯽ ﮐﻌﺐ« ﻣﻘﺎم ﺟﻮاﻧﺸﺎن را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه او ـ ام ﻣﻌﺒﺪ ـ ﺑﺮای
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮐﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :راﺟﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻨﯽ ﺳﺮوده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ اﯾﻤﺎﻧﺶ را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد و اﺧﺒﺎر ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮد  ...اﻟﺦ
ص۱۷۹

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ )ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﻪی اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ( ﮐﻪ آﻗﺎی
ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ »اﻟﮑﻠﺐ اﻷﺳﻮد ﺷﯿﻄﺎن« »ﺳﮓ ﺳﯿﺎه ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ« را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﮐﺘﺎب »ھﻤﻮم داﻋﯿﺔ« ص ۲۲ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﻦ رد ﻣﯽﮐﻨﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده
ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﮓ ﺳﯿﺎه ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﮓھﺎ و از ﺟﻨﺲ آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﺬا ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ،ﺳﮓ ﺳﯿﺎه
ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﻨﺪهای ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ او اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .و آن در رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﻔﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﺟﻤﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎ رد
ﮐﺮدهاﻧﺪ و رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﺨﺎری ﻗﻀﯿﻪ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ واﯾﻦ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺿﺪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﺳﺖ«.
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺸﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ وداﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺧﺮد و ﻋﻘﻞ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻣﻌﺎﺻﺮ وارد ﺷﺪه را درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
وارد ﻣﻌﺮﮐﻪای ﺿﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺳﻼم!!
ﺑﺪﯾﻦﺳﺒﺐ ﺣﺪﯾﺚ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :اﮔﺮ ﺷﯿﺦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ در ﻣﻌﺮﮐﻪای
در ﺧﺼﻮص ﺳﮓ ﺳﯿﺎه وارد ﺷﻮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻌﺮﮐﻪی اﺛﺒﺎت ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ و
ﺟﻦ و ﻣﻼﺋﮑﻪ ﮐﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻏﯿﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،وارد ﺷﻮد .اﻣﻮری ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدن آنھﺎ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﺗﻠﺴﮑﻮپ و ذره ﺑﯿﻦ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدی ﮔﺮاﯾﺎن آنھﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎھﺮی و ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮫﻮدی در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﺎدﯾﮕﺮاﺋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ را در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻀﺎﯾﺎ و ﺟﻮاب آنھﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه دﺳﺖ
ﺑﺮدارﯾﻢ؛ ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎرهی وﺟﻮد ﻣﻼﺋﮑﻪ و ﺟﻦ و ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ آﻧﺎن را ﻗﺎﻧﻊ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ً
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺎه در آورﻧﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

و در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﺷﯿﺦ آﻣﺪه و ﻗﻀﯿﻪی »ﺷﻖ ﺻﺪر« رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ .در ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج دوﺑﺎر ﺷﻖ ﺻﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب
»ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮه« ص ۶۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪیھﺎ و ﺧﺮاﺑﯽھﺎ ،ﻏﺪهای در ﺑﺪن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون آوردن آنھﺎ ﺷﺮ وﺑﺪی ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺮاد و ﻣﻘﺼﻮد از آﺛﺎر و رواﯾﺎت ھﻤﺎن ﻇﺎھﺮ آنھﺎ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﻏﺪهای را از ﻗﻠﺐ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﯿﺮون
ّ
ﮐﺮده ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﻮب وﺑﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن در ﺟﺎﻧﺐ
روﺣﯽ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار دارد .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد و آن ،اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﺘﺎز ھﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ ج ھﻤﺖ و اھﺘﻤﺎم را ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﺗﺮک
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ . ...
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺷﻖ ﺻﺪر را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﻮده و ﻗﺒﻞ از او ﺷﯿﺦ
ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ـ ﺧﺪا از ھﻤﻪ در ﮔﺬرد ـ آن را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ را در اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻏﯿﺒﯽ دﺧﺎﻟﺖ داده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻘﻞ
را در آنھﺎ دﺧﺎﻟﺖ داد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎرهی آنھﺎ اﺧﺘﻼف ﺷﻮد ،ﻧﯿﺴﺖ.
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺮاﻣﺎت و ﭘﺨﺶ
ﺷﺪن و اﻧﺘﺸﺎر آنھﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ زده و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺎت و ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻦ آنھﺎ را ﺟﺰء
اﻋﺘﻘﺎدات داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺮاﻣﺎت را
ﺑﺸﮑﻞ ﻋﻤﻮم اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺨﻨﺎن او در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺮاﻣﺎت و ﻃﺮﻓﺪاران آن ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻨﺪ اﺳﺖ.
و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺤﺮ ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده و ﻧﻈﺮ وی ﺑﺎ رأی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺒﺪه در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب »اﻹﺳﻼم واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻌﻄﻠﻪ« ص ۹۴ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺑﻪ ﻓﮫﻢ آﻧﺎن( ﮐﻪ ﺳﺤﺮ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺨﯿﻞ و
ﮔﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ.
ﭼﮫﺎرم :اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ:
در ﺧﺼﻮص اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺿﻌﯿﻒ ،ﻣﺮﺟﻮح و ﺷﺎذ را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده و ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﺸﺎن آنھﺎ را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ آنھﺎ اﺷﺎره
ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد و ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻞ آنھﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ،ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ﺷﯿﺦ ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ او در اﺛﺮ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻏﺮب وﺗﺴﻠﻂ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
وﻧﻈﺮﯾﺎت ﻏﺮﺑﯽھﺎ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﻮرت اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ در ﺑﯿﺶ از ھﻔﺘﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺑﺪان
ﺣﻤﻠﻪھﺎی ﺗﻨﺪ وﻏﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪی ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن
ﺻﻮرت از ﻣﻮاردی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﯾﺸﺎن ﮐﺮده و ﺧﻮاب را از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از آن ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎ در ﻣﺒﺤﺚ وﯾﮋه از آن ﺑﺤﺚ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻏﺮﯾﺐ و ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ زن« اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺴﺖھﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﻤﭽﻮن رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮫﻮری و ﻗﻀﺎوت ﻏﯿﺮه
را ﻋﮫﺪه دار ﺷﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻠﻘﯿﺲ ،وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ،ﺗﺎﭼﺮ ،ﮔﻮﻟﺪی ﻣﺎﺋﯿﺮ و
ﮔﺎﻧﺪی ﺗﺴﻠﯿﻢ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ!! و آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از ﮔﻮاھﯽ دادن زن ﺑﺤﺚ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﮫﺎدت زن در ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ .و اﯾﻦ را ﺑﺪان ﺳﺒﺐ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دوﺳﺖ ﻧﺪارم ،دﯾﻨﻢ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮫﯽ ﻣﻮرد اھﺎﻧﺖ
ﻗﺮار دھﻢ ،آن ھﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﻧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭼﻮن ﺷﯿﺦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت زن را
در ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ و دﯾﺪﮔﺎھﯽ ،ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻨﺪه ،اھﻤﯿﺖ دارد .آﯾﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺸﺎر آورده ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﻗﻮﻟﯽ را ﺑﺮ ﻗﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ دھﻢ!
اﮔﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﯽﺷﺪ و رأی و ﻧﻈﺮی را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﻔﺎر اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دوری از راه و روش
آﻧﺎن و ﻋﺪم ﻣﺸﺎﺑﮫﺖ ﺑﺎ آنھﺎ اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﻧﺼﻮص ﺑﺮ
آن ﮔﻮاه ھﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻣﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت و اوﺿﺎع و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎھﻠﯽ
ﻏﺮب ﻗﺮار دھﯿﻢ؟
ھﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﺣﺎﻟﺖھﺎی زﯾﺎدی در دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ از راز
ﻓﺮاﻧﮕﺮ او در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾﺎت و اﺟﺘﮫﺎدھﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﺘﯿﻦ و اﺳﺘﻮار ﺑﻨﺎ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽدارد!.
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ﺣﻮل اﻹﺳﻼم« ) (۲۶۴/۲/۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﺳﻼم
را در اﻣﺎﮐﻦ دﯾﮕﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽدارم ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در آن اﻣﺎﮐﻦ رﻓﺘﺎری را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻢ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ،اﮔﺮ آنھﺎ ﺳﮓ ﭘﺮورش ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﺪھﻨﺪ و
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺑﺪھﻨﺪ  ...و اﮔﺮ ﭘﺴﺖھﺎی ﻣﮫﻢ را ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ،
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ «...و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ـ ﺧﺪا ﻣﺎ را و او را ﺑﺒﺨﺸﺪ ـ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﺑﺎرهی ﺣﻼل ﺑﻮدن ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آﯾﻪی زﯾﺮ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ:
َ
َ
ُ َّ ٓ َ
ُ
َ َ َّ ُ َ َّ ً َ َ
َ ۡ َ ُ ُ ٓ َّ ٓ
َٓ
َ ُ َ
ون َم ۡي َت ًة أ ۡو َدماٗ
ُ
َ
ٰ
ِ
جد ِ� ما أو� إِ� �رما � طاع ِٖ� �طعمهۥ إِ� أن ي�
﴿قل � أ ِ
َ
َّ ۡ ُ ً َ
ُ
َ َّ ُ ۡ ٌ ۡ ۡ ً َّ َ ۡ َّ
�َ
وحا أ ۡو َ ۡ
� ٱ� ِ بِهِۚۦ] ﴾...اﻷﻧﻌﺎم[١٤٥ :
ِغ
ل
ِل
ه
أ
ا
ق
ِس
ف
و
أ
س
ج
ر
ۥ
ه
ن
إ
ف
�ر
ِ�
خ
م
مسف
ِ
ِ
ِ
ِ ٖ

»ﺑﮕﻮ :در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﭼﯿﺰی( ﺣﺮاﻣﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮرﻧﺪهای ﮐﻪ آن را
ﺑﺨﻮرد ،ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ .ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺮدار ﯾﺎ ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯽﮔﻤﺎن آن ﺣﺮام
اﺳﺖ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ )ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ )ھﻨﮕﺎم ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪن( آن ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﻧﮓ

ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ ﯾﺎد ﺷﺪه در آﯾﻪ ،دﯾﮕﺮ ھﻤﻪی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻣﺒﺎح و ﺣﻼلاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺳﻔﺎرش
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﮓ ﻓﺘﻮی ﻧﺪھﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﮔﻮﺷﺖ آن را
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .و ﻣﺎ ﻧﺼﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ آن دﻻﻟﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ در راه
ﺗﻮﺣﯿﺪ و اﺻﻮل اﺳﻼم ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ«!
آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن آب دھﺎن ﺳﮓ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺤﻀﺮت ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻃﻬﻮر إﻧﺎء أﺣﺪ�ﻢ إذا وﻟﻎ ﻓﻴﻪ الﻠﻜﺐ أن
ً
ﻳﻐﺴﻠﻪ ﺳﺒﻌﺎ أوﻻﻫﻦ ﺑﺎﻟﺮﺘاب«.
ﯾﻌﻨﯽ :ھﺮﮔﺎه ﺳﮓ ﺑﻪ ﻇﺮف ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ زﺑﺎن زد ﭘﺎﮐﯽ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن
را ھﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺎر اول ﺑﺎ ﺧﺎک ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
و آﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ آب دھﺎن ﺳﮓ ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻣﻐﻠﻈﻪ اﺳﺖ،
ﺗﺎ ھﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آن ﺑﺎ ﺧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﭘﺎک ﻧﻤﯽﺷﻮد.
آﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺼﯽ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺸﻨﻮد ﮐﺮدن ھﻮای ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮده و ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﭘﺲ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺧﻮﮐﯽ ﮐﻪ در

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ

٢٧

زﻣﺎن ﻧﺒﻮت ﺣﺮام اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻧﺸﺪه و دارای ﺳﻮء
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺧﻮک ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮراک
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮫﯿﺎ اﺳﺖ واز ﻧﻈﺮ ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ!! ﭼﻪ ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ؟ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﻮاﻧﻌﯽ در ﺟﻠﻮی ﮐﻠﻤﻪی ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻗﺮار دھﯿﻢ!! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎری ﮐﺮده
و ﻧﺼﻮص را ﺑﺎزﯾﭽﻪی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ!
ﻣﮫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ھﺮﮔﺎه ﮔﻔﺘﻪای را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ از آﯾﻪ ﯾﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ،آن را
ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ او ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ دﯾﻦ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻌﯽ  ...ﭘﺴﺖ ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﭼﯿﺰی را ﺗﻐﯿﯿﺮ
دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﻧﺪ .او درﻧﺘﯿﺠﻪ درﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو
ﺗﺎ را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻧﻪ آن ﻣﺮدم ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎ آﻧﺎن را اﺟﺎزه دادﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﮓ
را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و زﻧﺎن را ﻋﮫﺪه دار ﻣﻨﺼﺐھﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﺣﺖ
و ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﺼﻮص و اﺟﻤﺎع را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﯾﻢ .و آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ؟!
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺰ آﻧﺎن ھﺪاﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺼﻮص ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه در
ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻋﺎدات و ﺳﻠﯿﻘﻪی آﻧﺎن ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺜﻞ :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮک ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ اﺳﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ آن
ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﺗﻌﺪد ھﻤﺴﺮان ،ﻧﻈﺎم ﻃﻼق ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث و ﻏﯿﺮه.
آﯾﺎ ﺷﯿﺦ در ﻧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ را ﺷﺮط ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮی ﺑﺎ ﻧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد
دﯾﻨﻢ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ُﺳﺴﺖ ﻧﺸﺎن دھﻢ!!
اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺛﺒﻮت ﯾﺎ
ﻋﺪم ﺛﺒﻮت ﻧﺼﯽ و ﯾﺎ ﻓﮫﻢ در آن و ﯾﺎ روش ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﺺ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ...
.
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﮔﻔﺘﻪای ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺴﺎزد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺰاج و ﺳﻠﯿﻘﻪی ﮐﻔﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آﻧﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم
دھﺪ ،ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ روﺷﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺺ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﺮﻋﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺻﻠﯽ؟ ﭼﺮا ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده و روﺷﺶ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده
اﺳﺖ؟! در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ،ﺷﯿﺦ رﻓﺘﻦ زن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻪ و آن را ﺳﻨﺖ
ﻣﯽﭘﻨﺪارد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ زن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ راه ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻠﻨﺪ و ﺟﻮاﺋﺰ
ﺑﺰرگ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ آن ﻓﺘﻮی دھﯿﻢ ـ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﺷﯿﺦ
ـ از ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺷﮑﺴﺖ روﺣﯽ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺗﻤﺪن ﻏﺮب و ﺣﻤﺎﯾﺖ آن.
ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی زن را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺘﻪای دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ﺷﯿﺦ ﺟﻨﮓ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺸﺮ ﻋﻘﯿﺪه را رد و اﻧﮑﺎر ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در اﺳﻼم ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯽارزﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻋﻮت او را ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻘﯿﻨﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ،ﻣﮫﻢﺗﺮ اﺳﺖ از ﺗﺮﺳﺎﻧﯿﺪن ،و اراﯾﻪی دﻟﯿﻞ ﺑﮫﺘﺮ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
راه ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،و ﻣﻦ راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﻣﺮدم را ﺧﻮاھﺎﻧﻢ ﻧﻪ اﺳﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺸﺎن را ،و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ھﺪﻓﺶ ﭘﯿﺮوزی و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮده و داﻋﯽ اﻟﯽ اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،و او در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺟﺎھﻞﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺮت و ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج اﺳﺖ!
اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ﺣﻮل اﻹﺳﻼم« ) (۱۸۰/۲اﺳﺖ .ﺷﯿﺦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻧﺎداﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻄﻮر ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرت زن ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮ ﺳﺮش ﯾﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﺳﻢ ﮐﺮدن ﻋﮑﺲ ﺑﺮ
ﺻﻔﺤﻪای ،ﺟﻨﮓ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽھﺎ آﻣﺎدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﮐﻮﭼﮏ
و ﺣﻘﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺑﻪ راه اﻧﺪازﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺪﯾﺚ» :ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎلﺴﻴﻒ
ﺑ� ﻳﺪي الﺴﺎﻋﺔ« ﯾﻌﻨﯽ) :ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﯿﺶ روی
ﻣﻦ اﺳﺖ( را رد ﻧﻤﻮده و آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ آن
ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻋﺼﺎی ﻏﻠﯿﻆ در زﻣﺎن رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺷﺮوع ﻧﺸﺪ

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻋﺼﺎر دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ را ﺑﺪرد آورده و اﺳﺘﺨﻮانھﺎﯾﺸﺎن
را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ«.
از ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﮫﺎد از دﯾﺪﮔﺎه او ﻓﻘﻂ در ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ھﺠﻮم .ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ :ﻣﻦ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ
دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ اھﺘﻤﺎم ﻓﺮاوان ،اﺣﻮال ﻣﺮدم آن ﺳﻮی دار اﻹﺳﻼم را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﮑﺮی ﮐﻪ آﻧﺎن را رھﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ و ﺑﻪ روشھﺎی
اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻪ در آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﮫﺮهای ﮐﻪ از ﺗﻤﺪن ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ دارﯾﻢ  ...اﻟﺦ .و در ص  ۱۱۳اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺳﺖ اﺧﺒﺎر ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ،ﺣﺎل ﺑﮕﻮ اﺧﺒﺎر ﻋﺮب و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻟﺬا ﻓﺸﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ھﺠﻮﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺪﻋﻮة ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮنھﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ص «۱۱۸ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده،
و در ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ از ﺟﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﺒﻠﻐﯿﻦ ﻧﺼﺎری و ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن را
درﺑﺎرهی دروﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را
ﻣﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮده و ﺟﻨﺠﺎل ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ و در ﺗﻌﺼﺐ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم راه را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ھﺠﻮﻣﯽ ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ و
دﻋﻮت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ آﻧﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﺪﮔﺎھﺶ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻏﺰوهی
ﺑﺪر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻨﻮی ﺟﮫﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻓﻠﻪی ﻣﺸﺮﮐﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
آﻧﺎن ﻣﺸﺮک و ﻣﺒﺎح اﻟﺪم ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ در ﺑﺪ ﺟﻠﻮه دادن
ﻓﺪاﺋﯿﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻦ را در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﺑﻪ دو ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﺗﻌﻠﯿﻖ اول:

درﺑﺎرهی ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯽارزش ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺷﮑﺴﺖ داد ـ
ﻣﻨﻈﻮرش دﻋﻮت وھﺎﺑﯿﺖ اﺳﺖ ـ .
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﻣﺮاد او ﭼﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ دﻋﻮﺗﯽ از ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ دﻋﻮت
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻣﻮﻓﻖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده؟ و ﺗﺪاوم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ! ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و
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ﭘﯿﺮوزی ﺣﺮﮐﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮده و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ و ﺳﺎزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺗﻌﻠﯿﻖ دوم:

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺟﻨﮓ ھﺠﻮﻣﯽ در اﺳﻼم وﺟﻮد دارد ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺘﻨﻪ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼم،
ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﮓ ھﺠﻮﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺒﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﺳﻼم .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ٓ�َ ﴿ :إ ۡك َراهَ � ّ
ِين�﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» [٢٥٦ :ھﯿﭻ اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎری در ﭘﺬﯾﺮش دﯾﻦ
ٱ�
ِ
ِ
ِ
ﻧﯿﺴﺖ«.
و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ھﺠﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻇﺎھﺮ آﯾﻪی زﯾﺮ را ﮐﻪ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﺎل
ﻣﯽدھﺪ ،دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ:
َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َّ َ َ ُ َ ۡ َ ُّ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ٞ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و�تِلوهم ح ٰ
ِين � ُهۥ
� � ت�ون ف ِتنة و��ون ٱ�
َّ
ِ�ِۚ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[٣٩ :

آن ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ«
»ﺑﺎ آﻧﺎن ﻗﺘﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪای ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم دﯾﻦ از ِ

ً
و ﻧﯿﺰ از ﺳﻨﺖ ﺻﺮﯾﺤﺎ دﻟﯿﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻗﺘﺎل ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﻮرد را
ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ :اﺳﻼم ،ﺟﺰﯾﻪ و ﯾﺎ ﻗﺘﺎل.
و اﮔﺮ ﺟﮫﺎد و ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﺠﺎھﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را ﺑﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ
و در اﯾﻦ راه ﮐﺸﺘﻪھﺎ دادهاﻧﺪ را در راه زن و ﻣﺎل ﻃﻠﺒﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ و
ﺑﺪور از اﻧﺼﺎف اﺳﺖ؛ زﯾﺮا دﯾﮕﺮان از ﻧﯿﺖ و ﻗﺼﺪ آنھﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ درﺑﺎرهی آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﮫﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب
را از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﻠﺐ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﯾﮕﺮ
ً
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺎه ﺑﺤﺚ از اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻮرا ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﻮھﺮﺷﺎن روی ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ رﻧﮓ دارد و ﺑﺲ.
از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻞ آﺷﮑﺎر در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ وی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ھﺮﮔﺎه ﺣﺎﮐﻤﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﯾﺎ ﺧﻼﻓﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ او
ﻗﯿﺎم ﮐﺮد.

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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در ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم ص «۶۲ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دارد » َﻣﻦ ﻗﺘﻞ دون ﻣﺎﻪﻟ
ﻓﻬﻮ ﺷﻬﻴﺪ« ﯾﻌﻨﯽ :ھﺮ ﮐﺲ در راﺳﺘﺎی دﻓﺎع از ﻣﺎل ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺷﮫﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﺪﯾﺚ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ ﺷﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﻣﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﺎرع ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود و ﺷﺎرح ﺑﻪ ﮐﺠﺎ؟ ﻣﻦ
ﺷﮏ ﻧﺪارم ،در اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮس و ﺑﺰدﻟﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﺼﻮص ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺤﻮ ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﺘﻢ ﮔﺮ و ﺷﺎھﺎن اﺳﺘﺒﺪاد ﮔﺮ اﺳﺖ و دادن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ
آﻧﺎن ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻘﺮر دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ از اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاھﻨﺪ
ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮﻓﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻮدهھﺎ ﺗﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را ﺑﻨﺎم ﻓﺘﻮاھﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺮدم ﻧﯿﺮوی ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖﺷﺎن رادر ﻋﺼﺮی ﮐﻪ دﻓﺎع از ﻣﺎل و ﺟﺎن را ﺳﺮ داده و
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ آنھﺎ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارﻧﺪ ،از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .و در ﮐﺘﺎب »ﻟﯿﺲ ﻣﻦ
اﻹﺳﻼم ص «۴۱اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮ و واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻨﮏ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ را از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ:
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻼﻃﯿﻦ ﺳﺘﻢ ﮔﺮی ﮐﻪ
ﻣﺎل ﻣﺮدم را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :درﻋﺼﺮی ﮐﻪ
دوﻟﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺪای دﻓﺎع از ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس را ﺳﺮ داده و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﻓﺸﺎرھﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ را رد ﮐﻨﺪ .و ﯾﮏ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ از آن
ﺑﮕﺬرم و آن اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺗﺌﻮری او را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺣﮑﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯽ او ـ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ
ـ ﺳﺎزﮔﺎر و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ را در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻣﺼﺮ و ﻏﯿﺮه ﻋﮫﺪه دار ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺰرﮔﯽ در
وزارت اوﻗﺎف ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ھﻨﻮز ھﻢ ﻋﮫﺪه دار ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ ھﺴﺖ؛ زﯾﺮا از
ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در دوﻟﺖ ﻣﺼﺮ اﺳﺖ .و ھﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از ﻋﻠﻤﺎء ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای درﺑﺎرهی
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﮔﺮوھﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻘﺎمھﺎی رﺳﻤﯽ ،آن
را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮده و آن را ﺑﮫﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ً
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ آن ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺒﺪاد و اﺟﺮا ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻌﯽ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ اﺳﺘﻔﺎده
از زور را در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﺿﺮوری داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺠﻠﻪی »اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻌﻮدﯾﻪ« در ﯾﮑﯽ از
ﺷﻤﺎرهھﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ،ﺧﺒﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮه« ﯾﻌﻨﯽ:
ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮه را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ،و ﻣﻔﺎد آن ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رﺋﯿﺲ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
از ﻏﺰاﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ او ﻣﻨﺎﻇﺮه ﮐﻨﺪ .ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ راﺳﺖ ﯾﺎ دروغ ﺑﻮدن آن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﺧﻮد ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ( و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
او آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺮور و ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ .و
اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﺎن اﻓﺮادی ﻋﺠﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ...اﻟﺦ.
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی را ﺳﺎزﮔﺎر و ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ ﻏﺰاﻟﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﺪ .و اﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺌﻮری و ﻧﻈﺮی ﺧﻮد را در اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﻤﻠﯽ و آﺷﮑﺎر او ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ آﺷﮑﺎرا ـ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺸﺎرھﺎی وارد ﺷﺪه ،اﯾﻦ اﺳﺖ :روزی
ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺟﮫﺎن اﺳﻼم ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ و در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرھﺎ ﻃﺮﻓﺪار ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد ،اﻓﮑﺎر ﺗﻌﺪادی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ از آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﯿﺦ
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺳﺒﺎﻋﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮد ـ ﺧﺪا او را ﺑﺒﺨﺸﺪ ـ اﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد
و آن را »اﺷﺘﺮاﮐﯿﺔ اﻹﺳﻼم« ﻧﺎﻣﯿﺪ .و آﺷﮑﺎرﺗﺮ از او ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﻧﻮﺷﺖ و از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد .در ﮐﺘﺎب » ِﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ« ص،۱۸۲
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻠﺴﻔﻪی اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮح دادﯾﻢ و ﭼﮑﯿﺪهای از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﺑﺰرگ آن را در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺘﺎبھﺎ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه،
ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ» :اﻹﺳﻼم واﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ«» ،اﻹﺳﻼم واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻻﺷﺘﺮاﮐﯿﺔ«،
»اﻹﺳﻼم اﻟﻤﻔﺘﺮي ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﯿﻦ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﯿﻦ«.
در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی ﺗﺎ ﺣﺪ
اﺳﺘﻔﺎدهھﺎی ﺷﺨﺼﯽ دﻋﻮت ﻣﯽدھﺪ )اﻹﺳﻼم واﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻻﺷﺘﺮاﮐﯿﺔ ص.(۹۷
و ﺑﺮ ﺷﻌﺎر ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ) :از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮاﻧﺶ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ
و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎز ﭘﺲ دادن( در ص ۹۸ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
در ص  ۱۸۳ﮔﻔﺘﻪ» :اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮادری در دﯾﻦ و ﻣﺴﺎوات و اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ در

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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دﻧﯿﺎ« و ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ از ھﻤﻪ در ص ۹۱در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در
ﻣﺮﺣﻠﻪی آﺧﺮ ﺧﻮد اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺗﺌﻮری رﺳﻮا ﮐﻨﻨﺪه اﻗﺸﺎر و ﻃﺒﻘﺎت ﭼﭙﺎول ﮔﺮ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ھﻨﻮز ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاده ﺗﺎ آن را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻗﻀﺎوت درﺑﺎرهی آن آﺳﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف ﺷﯿﺦ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اﺳﺖ واﻻ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺐ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را در ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد رد ﮐﺮده اﺳﺖ .و در ص  ۸۳ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻼم درﺑﺎرۀ ﺣﺎل را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.
و در ﮐﺘﺎب »اﻹﺳﻼم اﻟﻤﻔﺘﺮی ﻋﻠﯿﻪ« ص ،۱۰۳ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺑﻮذرس
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻮده و او روﺣﯿﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺧﻮد را از رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و در
ص ۱۱۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪون ﺷﮏ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮس ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﻘﯿﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺷﺪت ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ
ﻗﻮاﻋﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ درﺳﺖ و ﺻﺤﯿﺢ ،و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ رﻋﯿﺖ ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد .ﺷﯿﺦ ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﺒﺎرت )اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت( را ﺑﮑﺎر
ﺑﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن »ﻣﺮدم ﻣﺼﺪر ﻗﺪرتھﺎﺳﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺷﺮح داده اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪه ص «۲۰۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻟﯿﮑﻦ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻌﻀﯽ از
ً
ﻣﺮدم ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺪﯾﺪا ﻧﮕﺮان ﺷﺪم!( و در ص ۲۱۰
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ رو اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ،درﻧﮓ ﮐﻨﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ در ج ۲از ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ« ﻧﻮﺷﺖ :اﯾﻦ ھﻤﻪ
دﻋﻮتھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم و ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯽ اﻣﺮوز ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آنھﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﮫﺞ اﺳﻼم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ،ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺪون ارزش
اﺳﺖ؛ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :از اﺳﻼم آن را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ و از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﯾﻦ را و از
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻓﻼن را ،و ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی آنھﺎ و اﻣﺜﺎلﺷﺎن ﻓﺮﻣﻮده
ََُۡ ُ َ
ون ب َب ۡعض ۡٱلك َِ�ٰ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ
ض﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[٨٥ :
اﺳﺖ﴿ :أ�تؤمِن ِ ِ
ب وت�ف ُرون بِبع ٖ �
ِ
»ای ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ«.
ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ! و ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
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 -۱ﺷﯿﺦ ﻧﻈﺎم اﺷﺘﺮاﮐﯽ را ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ آن ﻧﻈﺎم ﻏﻮﻏﺎی
ﺟﮫﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺒﺎراﺗﯽ را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد
ً
اﯾﺸﺎن از ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻗﺒﻠﯽاش ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،و ﻇﺎھﺮا ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺑﺎب ﮔﺬﺷﺖ و
ﺑﺨﺸﺶ از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻗﺒﻠﯽاش ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﺘﺎب »ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﺤﻖ ص «۱۲۴ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ اﺳﻼم را
ﺑﺎ اﺷﺘﺮاﮐﯿﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪاﯾﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﯿﺦ
در ﺟﻮاب او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و در ﺣﺎل رﺷﺪ ﭼﯿﺰی را ﻧﺸﺎن
ً
دادهاﯾﻢ ﮐﻪ آنھﺎ را از وارد ﮐﺮدن ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺒﺎدتھﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﻟﯿﮑﻦ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺼﺎﻓﯽ
ﺷﮕﺮف ﺑﺮای دﯾﻦ ﭘﺎک ﻣﺎﺳﺖ(.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺰاﻟﯽ از ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﺧﻮد درﺑﺎرهی
اﺷﺘﺮاﮐﯿﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دﻟﯿﻞھﺎی ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺸﺎرھﺎی وارد ﺷﺪه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .و از ﺑﺎب دﻓﺎع ﮐﻪ ﯾﮏ روش ﺿﻌﯿﻒ و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی اﺟﻨﺒﯽ اﺳﺖ ،وارد ﺷﺪهاﻧﺪ!!
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺷﯿﺦ ﯾﺎدآوری ﮐﺮده ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :آن ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻧﺴﻞھﺎ ﻧﺸﺎن
دادﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن را از وارد ﮐﺮدن ﻓﻠﺴﻔﻪھﺎی اﺟﻨﺒﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
 -۲ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﮫﯽ ﺧﻮد از ھﺮ ﭼﯿﺰی
ﺑﯽﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،و وارد ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی از ﺧﺎرج ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد،
ﺣﺘﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت دارای ﻣﻌﻨﺎ ،و در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ از آن ﻧﺸﺄت
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آنھﺎ را از ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﯾﺎ اﺣﮑﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻄﺐ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ـ اوﺿﺎع
ﺟﮫﺎن و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﮑﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد آن اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده
ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ از ﺧﺎرج وارد ﺷﻮد و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﺣﺮﮐﺎت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای راه ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
ﺷﮕﻔﺖ آور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﻼم را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاﮐﯽ و در ھﻤﺎن دﻗﺖ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﺷﺘﺮاﮐﯽ دو ﻧﻘﻄﻪی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﻮده و ھﻤﯿﺸﻪ دارای ﮐﺸﻤﮑﺶھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ و ﮐﺴﺎن زﯾﺎدی را ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ آن
ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮﺳﯽ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ ﺑﯿﻦ
أھﻞ اﻟﻔﻘﻪ وأھﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاھﯿﻢ داد.
ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ھﺮﮐﺪام از ﻣﺮدم ﻗﺎرهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای ﺳﺮودھﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽھﺎی
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دور آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮب از ﺑﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و
ھﺮﭼﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﻓﺘﻮای او ﺑﻪ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﻤﻪ ﺟﺎ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ھﻤﻪی ﻗﺎرهھﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ(.
ً
اﺧﯿﺮا در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪی )اﻟﺸﺮق ـ ﺷﻤﺎره (۴۹۹ :اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﺮأت ﻧﺪاده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺳﻮدی ﮐﻪ ﻓﻘﮫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮام ﺑﻮدن آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ ،ﺣﺮام اﺳﺖ ﻓﻘﻂ آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻪ اراﺋﻪ داده و ﮔﻔﺘﻪ
ﻓﺘﻮای ﺣﺮام ﺑﻮدن رأی ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺟﻤﺎع!!
ﺳﭙﺲ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻌﻠﻖ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻹﺳﻼم واﻟﻤﻨﮫﺎج اﻻﺷﺘﺮاﮐﯿﺔ ص «۱۱۸ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻧﺼﻮص اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ رﺑﺎ دارﻧﺪ وآن را ﻣﻨﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺰرگ ،داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن دارد ،آن ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد .و
ﺗﺤﺮﯾﻢ رﺑﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اﺳﻼم ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن دارای ﻋﻠﻞ اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ...
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ :و آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری را ﻧﯿﺰ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻧﺼﻮص و ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺘﺎوای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ
ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ و ﻏﻔﻠﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری  ...ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮدی در دﯾﻦ
ﺧﺪا و در دﻧﯿﺎی ﻣﺮدم ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﺟﮫﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و
ھﻤﭽﻮن ﮐﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ
ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ دارد.
ﭘﺲ ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﻓﺘﻮای ﻣﺼﻠﺤﺖآﻣﯿﺰ را ﻣﻘﺪم ﻣﯽدارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﻈﺮﯾﻪی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ ،ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم ﺗﺎ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ و آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ و ﻣﯿﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮده و ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ راﺑﻄﻪی
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻣﯿﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻀﺎرﺑﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﺎل اﺳﺖ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ!!
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﻮاز اﺷﺘﻐﺎل در اﻧﻮاع ﺑﺎﻧﮏھﺎ و ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل در دادﮔﺎهھﺎی ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ »ﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﻠﻪ« ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺘﻮی ﻣﯽدھﺪ  ...اﻟﺦ.
ﭘﻨﺠﻢ -ﻣﺴﻠﮏ و روش ﺷﯿﺦ در ﺑﺎب اﻋﺘﻘﺎدات:
در آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ
ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﺧﺼﻮص ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ زﯾﺮا او ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻮرد اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ و ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪی اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻔﯽ ھﺴﺘﻢ ﻟﯿﮑﻦ  ...اﻟﺦ .ﺳﭙﺲ ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ را
ﺷﺮح داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻔﻮﯾﺾ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻔﯽ .در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ﺣﻮل اﻹﺳﻼم
 «۱۰۹/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ در دوران ﻃﻠﺒﮕﯽ در ازھﺮ ،ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﻔﻮﯾﺾ و
ﺗﺄوﯾﻞ در آﯾﺎت ﺻﻔﺎت را ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ.
ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ را ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮاد او از ﺗﻔﻮﯾﺾ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺎء و
ً
ﺻﻔﺎت را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻄﻌﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﺮاد ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ )ﺗﻔﻮﯾﺾ( ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﮐﺮد.
ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺸﻨﺞ و ﺟﻨﮓ اﻋﺼﺎﺑﯽ
رخ دھﺪ ،آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪﯾﻢ ،و ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﻠﻒ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪم؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
آ ﮔﺎهﺗﺮ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﻋﻘﻞ و ﺗﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ(.
ﻋﺠﯿﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دﻋﻮت او ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ودور اﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﺎدﺑﻮد و وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ) :ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ
ﻣﻌﺎﺻﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪارد اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ذات اﺳﺖ ،ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ
ﺻﻔﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ذات ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ!!(
ﺣﺘﯽ دﻋﻮت او درﺑﺎرهی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ و دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺄﺛﺮ از
ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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و از دﯾﺪﮔﺎه اﻋﺘﻘﺎدی :ﺷﯿﺦ ﺑﻌﻀﯽ از دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻣﺬھﺐ ﺳﻠﻒ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده و
ﻃﺮﻓﺪاران و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ آﻧﺮ ا ﺗﻨﺪرو و اﻓﺮاﻃﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﺮح آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :در
ﮐﺘﺎب »ھﻤﻮم داﻋﯿﻪ ص «۱۱۰ﺳﻮاﻟﯽ را درﺑﺎرهی ﻋﻠﻮ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده
در آﻧﺠﺎ ﺳﺨﻨﯽ را ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﻓﮫﻤﯿﺪ ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻣﻮﺿﻊ ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ
ً
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﺎن دارد ﮐﻪ ذات ﺧﺪا ﺑﺎﻻ و ﻓﻮق
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ اﺳﺖ؟
ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ) :ﺳﻠﻔﯽ آﻧﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺻﻼح را ﻧﻤﯽداﻧﺪ و اﯾﻦ ﺟﺎ و آن ﺟﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻗﻀﺎﯾﺎی اﺧﺘﻼﻓﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از آنھﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آنھﺎ را وﻗﺖ ﮐﺸﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ( ﻟﺬا ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺮار دارﯾﻢ و
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﺮه ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ و ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮐﺘﺎب» :ﮐﯿﻒ ﻧﻔﮫﻢ اﻹﺳﻼم ص «۱۳۹ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرهی »اﺳﺘﻮاء« را
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﺑﯽارزش ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ!!
در ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﻪ ص «۱۲۶ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎق را اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ـ ﺳﺎق را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ـ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺎق ﭘﻮﺷﯿﺪه و ﻣﺒﮫﻢ و ﻣﻀﻄﺮﺑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎء آن را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺚ آن ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ! و ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺘﻦ آن
ﺑﺎ آﯾﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ! و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺟﺴﻢ ﮔﺮا )ﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺟﺴﻢ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ( ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺎﺗﯽ
را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ!!
ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده و
از ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ!
ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻗﺪم را ﺑﺮای ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ آن را ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻗﺮار داده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ﻗﺪم در ﻧﺼﻮص ﺻﺤﯿﺢ و
ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .و در ﮐﺘﺎب » ّ
ﺳﺮﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﺮب واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ص «۵۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﻠﻒ اﻣﺖ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ »ﭘﺎ« را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ ـ ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺒﺎت »ﭘﺎ« ﯾﺎ »ﻗﺪم« ﺑﺮای ﺧﺪا ـ و
ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻋﻮﺗﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﯾﻤﺎن آوردن ﺑﻪ آن دﻋﻮت دھﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻗﺪم را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوھﯽ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ راھﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
»رﺟﻞ« را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺮدم .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺐ ،ﭘﺲ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

از آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن راه
ﻣﯽرود؟.
ﺳﭙﺲ ﻋﺒﺎرت ﺿﻌﯿﻔﯽ را از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﻀﺤﮏ و ﺧﻨﺪه دار ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻘﯿﺪهی داﺷﺘﻦ »ﭘﺎ« ﺑﺮای ﺧﺪا!
اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟! و در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ص ،«۱۱۱/ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺻﻔﺖ »رﺟﻞ« را
ھﻤﺎن ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺮوف ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ھﻤﺎن
ﻋﻀﻮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،اﯾﻦ از ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﻤﺜﻠﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪا را ﻣﺜﻞ
ﺻﻔﺎت ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺻﻔﺖ ﻗﺪم را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده ﺑﺪون
ﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .و ﺗﺸﺒﯿﻪ را ﻧﯿﺰ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
﴿لَ ۡي َس َك ِم ۡثلِهِۦ َ ۡ
�ء] ﴾...ۖ ٞاﻟﺸﻮری» [١١ :ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻧﯿﺴﺖ«.
اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺖ ﻗﺪم ﺑﺮای ﺧﺪا ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از اﺛﺒﺎت »دﺳﺖ«» ،وﺟﻪ«» ،ﭼﺸﻢ« و
»ﺻﻮرت« ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺻﻔﺎت را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺪون ﺑﯿﺎن
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﯾﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ.
در »ﻋﻘﯿﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ« ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺎت ،ﻓﻘﻂ از ھﺸﺖ ﺻﻔﺖ ﺧﺪا ﺑﺤﺚ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺷﯿﺦ اﺷﺎﻋﺮه را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ ودرﺑﺎرهی آنھﺎ در
ﮐﺘﺎب » ّ
ﺳﺮ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﺮب ص «۵۷ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺰه داﻧﺴﺘﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺷﺎﻋﺮه ،روﺷﻦ و
ﻣﺪﺣﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺪا زﯾﺒﺎﺳﺖ و در ﺗﺄوﯾﻞ راه ﻣﯿﺎﻧﻪای را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ آﻧﺎن را در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﻌﺬور داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :اھﻞ رأی اﻋﻢ از ﺳﻠﻒ و
ﺧﻠﻒ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺒﺎرات ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﺗﺄوﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آنھﺎ را ﺑﺎ
آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮده و ﺑﺎ داوری ﻋﻘﻞ در اﺛﺒﺎت ﮐﻤﺎل ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﻔﯽ وھﻢ و
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺷﺄن او ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻢ ﮔﺎم ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻣﺪح و ﺗﻌﺮﯾﻒ را از اﺷﺎﻋﺮه ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻨﺎنﭼﻪ
ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮی داﺷﺘﻪاﻧﺪ؟ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ! ﮐﻪ اﺷﺎﻋﺮه ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﻟﺬا ﺑﺮ روش و ﻣﺬھﺐ ﺣﻖ و ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺼﻮص را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ
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ﻣﺪﻟﻮﻻت آنھﺎ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ وارد ﺑﺤﺚ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﯾﺎ ﺗﺄوﯾﻞ آن ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ
و اﯾﻦ ھﻤﺎن روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦش ﺑﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ.
و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد ﻟﻔﻆ »ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« در اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ را
ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺷﺎﻋﺮه ﺑﻮدهاﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﻼب
ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﺎﻋﺮه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ادﻋﺎی
ً
درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﻠﻒ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﻋﻘﯿﺪهی اﺷﺎﻋﺮه و ﻏﯿﺮه را
ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﻗﺮآن را ﺗﻼوت ﮐﺮده و در آن اﺛﺒﺎت »وﺟﻪ«» ،دﺳﺖ« »ﭼﺸﻢ«،
»رﺣﻤﺖ« و »ﻏﻀﺐ« و دﯾﮕﺮ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا رادﯾﺪهاﻧﺪ .و ﻧﯿﺰ اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ذﮐﺮ »ﺳﺎق«» ،ﻗﺪم«» ،رﺿﺎ« و »ﻓﺮح« و »ﻋﺠﺐ« و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﻮد
ً
اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آنھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ آنھﺎ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﻠﻒ
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،و از ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻠﻒ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن آن را از
ﻣﺪرﺳﻪای ﺧﺎص ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﯿﻢ ﺧﻮد ،آن را ﺑﻔﮫﻤﺪ و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن
آورده و ﺑﺪون ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻤﺜﯿﻞ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺳﻠﻔﯽ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ آن را درﮐﺘﺎب ﺧﺎﺻﯽ
ً
ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﻣﺮدم از
ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﯽﺧﺒﺮ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪهی زﯾﺎدی در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن
ﻧﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد )در ص (۶۳از ﮐﺘﺎب ﺧﻮد رﺳﺎﻟﻪی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه را ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﺸﺎن ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﻘﯿﺪه را در ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ؛ از ﺟﺪل
دوری ﮐﺮده و ﮐﺴﯽ از اھﻞ رأی را رﯾﺸﺨﻨﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪ را ﺑﺮادراﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻗﻀﺎﯾﺎی اھﻞ دﯾﻦ را ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺷﺮح داده و آنھﺎ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﭼﮑﯿﺪه در آورده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻀﺎد ﺷﺪﯾﺪی در روش ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﻘﻮﻟﻪی اﺳﺘﺎد ﻣﻮدودی /درﺑﺎرهی ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل )ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺪﺳﻪی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ( ﻣﯽاﻧﺪازد .ﻣﻮدودی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی او ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻤﯿﻠﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻹﺳﻼم ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ
واﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ص «۱۹۶ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
ھﻨﻮز اﯾﻦ ﺳﻮال در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روش اﻋﺘﻘﺎدی ﺷﯿﺦ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ او
ﻧﻪ اﺷﻌﺮی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺳﻠﻔﯽ ،ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
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آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ اﻣﻮر دارای روش ﻋﻠﻤﯽ ﺷﻔﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و
اﯾﻦ اﻗﻮال ﻣﺘﻔﺮﻗﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ آن را از ﺷﯿﺦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم ،ﻓﻘﻂ اﺣﺴﺎﺳﺎت و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻋﺎﻃﻔﯽ
زودﮔﺬر ھﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﻨﺪ .زﯾﺮا ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﺎﻃﻔﻪ ھﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮاری ﻧﺪارد و ھﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﯿﺦ
از ھﺮ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﺷﺎﻋﺮه ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺷﺎﻋﺮه را ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺸﻢ -وﺣﺪت ﻣﻠﯽ )ﻣﻠﯽ ﮔﺮاﺋﯽ(
ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺗﺰھﺎی ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﺎن ﺷﻌﺎر وﺣﺪت )ﻣﻠﯽ( و ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎن ادﯾﺎن
آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﻔﯽ در
ﺑﯿﺮوت ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،ﮐﻪ ھﺪف آن ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎن ادﯾﺎن ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ )اﺳﻼم ،ﯾﮫﻮدﯾﺖ و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ( ﺑﻮد .و ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻮدهاﻧﺪ و
دﺑﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﯿﺮزا ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻮد.
راﺳﺘﯽ ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ أدﯾﺎن ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ دارد؟
از ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی آﺷﻔﺘﻪی اوﺳﺖ .در )ھﻤﻮم داﻋﯿﻪ
ص (۹۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﺮادری ادﯾﺎن ،اﻣﺮی ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ .و روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮاﺧﻮانھﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ ﺑﻪ ھﺪف ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از دﯾﻦﺷﺎن اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺗﻤﺎم ،ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ادﯾﺎن ﺧﻮد و ﺗﺒﻠﯿﻎ آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ ﺷﻔﺎف ،ﻟﯿﮑﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺨﻨﯽ ﺧﻼف اﯾﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .در )ﻇﻼم ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ص (۷۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﺎن در راﺳﺘﺎی ﻋﺰت اﻣﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﮫﺎﺟﻢ را از ھﺮ دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﻨﺪ« .و در ص  ۸۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪون
ﺷﮏ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺮﺑﻨﺪ و ﯾﮏ ﻋﺮب ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ دارد .واﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن
دارد ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ج را ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد و او را ﺳﺮدار ﻣﺮدان ﻋﺮب و
ﻣﻮﺳﺲ ﻧﮫﻀﺖ ﺑﺰرگ آن ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻋﺮب از ﻋﺮﺑﯿﺘﺶ دارای اﺧﻼق و وﻓﺎداری
اﺳﺖ و ﯾﺎ دﯾﺎﻧﺘﺶ اﯾﻦ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .او در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻨﺎن زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدم.

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ ﻋﺮب ﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﻧﺒﻮت ﻋﯿﺴﯽ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﯿﮑﻦ ھﺮﮔﺰ ﺣﻖ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد«.
ﭼﻄﻮر ﺣﻖ ﻣﺤﻤﺪ ج را ﮐﻢ ﻧﺸﻤﺮده اﺳﺖ؟! و ﭼﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﻪ دروغ ﮔﻮﯾﯽ و ﮐﺬب ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ دﺷﻨﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﺳﺮاغ
دارﯾﺪ؟ ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل! اﯾﻦ اﺳﺖ،اﻋﺘﻘﺎد ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺤﯽ
)ﭼﻪ ﻋﺮب ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻋﺮب( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ج ،و اﯾﻦ دﺷﻨﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن از آن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺰ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺼﻒ و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ،اﺧﻼق ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﯿﺦ را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺗﻨﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ او ﺿﺪ
ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ؛ ﭘﺪر و ﻣﺎدر رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج در ﺟﮫﻨﻢاﻧﺪ ـ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ـ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽﺷﻮم .ﭼﺮا آن ﺟﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﻀﯿﻪای روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﻤﯽآورد
ﺑﻠﮑﻪ در آن ﻣﻘﺎم او را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ج ﻣﺮدم را از وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ آ ﮔﺎه ﻧﻤﻮده ...و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮ دﺷﻨﺎم دھﻨﺪﮔﺎن وﺗﮑﺬﯾﺐ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺣﻀﺮت ج ﺧﺸﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ!!
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ص ۲۵۶ﺷﯿﺦ درﺑﺎرهی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ در اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و او ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻃﺮف وزارت اوﻗﺎف در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﻮری وزﯾﺮ اوﻗﺎف وﻗﺖ ،از اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وی در آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺘﺎبھﺎی ﺧﻮد
اﺧﺒﺎر آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﻟﯿﮑﻦ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮدم ص۲۵۶
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺻﻠﺢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ دو دﯾﻦ و ﭘﯿﺮوان آﻧﺎن
)ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن( ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﯾﺎ اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ دﯾﺪم ،ﺳﯿﻄﺮه داﺷﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن .او ﺑﻪ اھﺪاف ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻮل ﺑﮫﺘﺮی ﺟﮫﺖ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دو دﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻪای
ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽھﺎ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و رواﺑﻂ را ﺗﯿﺮهﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در آﯾﻨﺪه آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻔﺎھﻢ و
دوﺳﺘﯽ ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ »ﺣﺼﺎر اﻟﻐﺮور ص۱۶۲ـ  «۱۶۳و
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ً
ﻇﺎھﺮا ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ رد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ،ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻗﺒﻄﯽ ﺟﮫﺖ ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ
ﺑﻮد.
ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﺤﻖ« از اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﭘﺎپ ﺷﻨﻮده اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورده و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ،ﭘﺎپ
ﺷﻨﻮده ،رﺋﯿﺲ دﯾﻨﯽ ﺑﺮادران ﻗﺒﻄﯽ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم داده ،ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻢ اﻣﺎ دﯾﺪم ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻮﺟﯿﮫﺎﺗﺶ در راه زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻠﯽ داﺧﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ« ص.۶۴
و در ﮐﺘﺎب »ﻇﻼم ﻣﻦ اﻟﻐﺮب« از ھﻤﺎﯾﺸﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎهھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در ﺷﺮق ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ .در ص ۹۳ـ ۸۳از دﻋﻮت
اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺼﺐ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﭘﺮده
ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ درﺑﺎرهی دﺳﯿﺴﻪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻏﺮﺑﯽ در ﻃﻮل ﻗﺮنھﺎ ،ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻋﺒﺎراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻹﺳﻼم
اﻟﻤﻔﺘﺮي ﻋﻠﯿﻪ« ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »دﻋﺎﺋﻢ اﻻﺧﻮة اﻟﻌﺎﻣﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ،آﻧﺠﺎ اﻇﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ
ھﻤﻪی اﻧﺴﺎنھﺎ ھﻤﭽﻮن اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮھﻨﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺖھﺎ ﮔﻤﺮاه و رﺳﻮا ﺷﻮد.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :و ﺑﺮادری ﻣﻄﻠﻖ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪا زدن و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺮدم
ﻧﺪارد« ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﯿﺦ را ﻣﻌﺬور ﺑﺪارﯾﻢ و ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ در آن ﮔﻔﺘﻪ
»ھﻤﺎﻧﺎ وﺣﺪت ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﻣﺸﮑﻮک ادﯾﺎن« اﮔﺮ ﭼﻪ از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت اوﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ
از آن ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺗﻮﻃﺌﻪھﺎی ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری را در ﺟﻨﮓ ﺷﺎن ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ؛
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺟﻮع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺿﻄﺮاب و ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﺑﺼﻮرت ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ھﻢ
َ ُۡ ۡ ُ َ
ت َ� ۡع ُض ُه ۡم أَ ۡو ِ�َا ٓ ُء َ� ۡ
ون َوٱل ۡ ُم ۡؤم َِ�ٰ ُ
ض﴾
ع
ﺑﺮادر و دوﺳﺖ و ﯾﺎر و ﯾﺎور ھﻤﺪﯾﮕﺮﻧﺪ ﴿وٱلمؤمِن
ٖ �
]اﻟﺘﻮﺑﺔ» [٧١ :ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ دوﺳﺖ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ«.
َّ ۡ ۡ
َ ۡ ٞ
﴿إِ� َما ٱل ُمؤم ُِنون إِخ َوة﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات» .[١٠ :ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮادرﻧﺪ«.
َّ َ َ ُّ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ
امنوا﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة» [٥٥ :ﺗﻨﮫﺎ و ﺗﻨﮫﺎ دوﺳﺖ ﺷﻤﺎ
﴿إِ�ما و ِ��م ٱ� ورسو�ۥ وٱ�ِين ء
ﻣﻮﻣﻨﺎن ،ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮﻟﺶ و ﻣﻮﻣﻨﺎناﻧﺪ و ﺑﺲ«.
ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻓﺼﻞ اول :ﻏﺰاﻟﯽ و ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ
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و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻐﺾ و دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺎﻓﺮان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ ٓ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ۡ َ ُ َ َ َّ َ ٰ َ ٰٓ َ ٓ
ُ
ى أ ۡو ِ�َا َء ۘ َ� ۡعض ُه ۡم أ ۡو ِ�َا ُء َ� ۡع ٖض﴾
خذوا ٱ�هود وٱ��ر
﴿۞���ها ٱ�ِين ءامنوا � �ت ِ
]اﻟﻤﺎﺋﺪة» [٥١ :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری را دوﺳﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،آنھﺎ دوﺳﺘﺎن

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ«.

ۡ َ ُ ْ
﴿ إِذ قالوا
َو َ� َدا بَ ۡي َن َنا

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻗﺼﻪی اﺑﺮاھﯿﻢ و ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ ۡ َّ ُ َ ُ ْ
ََ َ
ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ ُ َ
َّ
ُ
ُ
ون ٱ�ِ �ف ۡرنا بِ� ۡم
ل ِقو ِم ِهم إِنا بر�ؤا مِن�م ومِما �عبدون مِن د ِ
َََۡ ُ
� ُم ۡٱل َع َ� ٰ َوةُ َو ۡٱ�َ ۡغ َضا ٓ ُء َ�بَ ًدا َح َّ ٰ ُ ۡ ُ ْ َّ ۡ
� تؤمِنوا بِٱ�ِ َوح َد ُه ٓۥ﴾ ]اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ» [٤ :در آن ھﻨﮕﺎﻣﯽ
و�ين

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم )ﻣﺸﺮک( ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ و آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ﺑﯿﺰارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﺮﯾﻢ ،و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﻧﺼﻮص روﺷﻦ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
َ َّ ۡ
ُ َ ٓ ُّ َ َ ۡ َ ٓ َّ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ
َّ َ َ
ۡ
� ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُِنون بِٱ�ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر يوادون من حاد ٱ� ورسو�ۥ ولو �نوا
﴿� ِ
َ
َ
َ
َ َ ٓ َ ُ ۡ َۡ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ ۡ ۡ ََٰ ُ ۡ ۡ َ َ َ
ُ
ۡ
ءاباءهم أو ��ناءهم أو إِخ��هم أو عشِ ��ه ۚم﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ» [٢٢ :ھﯿﭻ ﮔﺮوھﯽ را ﮐﻪ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ

ﺧﺪا و روز ﻗﯿﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ دوﺳﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﭘﺪران ﯾﺎ

ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﺑﺮادران ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﺗﺎ اھﻞ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪی
ﻣﺸﺘﺮک ،دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و
آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﯾﻤﺎن آورﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را در ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻼف ،ﺧﺪا و ارﺑﺎب ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﻣﺮ ﮐﺮده ﻧﺸﺪه و
ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﯾﺸﯽ را در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻔﺮﻣﻮد و ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﯾﺪی را
ﺟﮫﺖ ھﻤﮑﺎری و ﺗﻔﺎھﻢ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دﺷﻤﻨﯽھﺎ و ﮐﯿﻨﻪھﺎ ،وﺿﻊ ﻧﮑﺮد .و ﻧﯿﺰ رﺳﻮل
اﻟﻠﻪج را در راﺳﺘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ دادن ﻧﮫﻀﺘﯽ ﻗﻮﻣﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ،ﮐﻪ در آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﺮب ﮐﻨﺎر
ﻣﻠﯽ ﮔﺮای ﻋﺮب ،ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻋﺮب ،ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻼﺷﯽ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻠﮑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﻋﺮب ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ
دارد ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ھﻤﻪ ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻋﻤﻞ ﺟﺪی ،ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ .و ﺗﻼش دﻋﻮت دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در راﺳﺘﺎی
اﺷﻐﺎل ﮐﺮدن ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ و اﻧﺪوﻧﺰی و ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺠﺎل ﻋﻘﯿﺪه و اﺣﮑﺎم و
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اﺻﻼح و ﻏﯿﺮه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻠﮕﺮاﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ
ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺮوف وی ھﻤﭽﻮن ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮزھﺮه ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻠﺘﻮت و
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﮫﯽ و ﻏﯿﺮه ،از رﺟﺎل ﻧﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ .واﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ او
در ﺗﻤﺎم ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﻣﺪرﺳﻪی ﻋﻘﻠﮕﺮاﺋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ داﯾﺮهی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﮫﺎد و اﺧﺘﻼف دﯾﺪﮔﺎهھﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن رﺟﺎل آن ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻋﺎدی از ﮐﺘﺎب ای ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای اﺳﻠﻮب
ﺳﺨﻦ ﭘﺮدازی ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺘﻮار و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺴﻨﺪ وﻋﻆ و ارﺷﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻔﺎوت ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﻧﻈﺮﯾﺎت و
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی ﺷﯿﺦ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ؛ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه از
ﮐﺘﺎبھﺎی او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺷﯿﺦ را درﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻨﮫﺞ ﺷﻔﺎﻓﯽ از او دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮔﻮﯾﺎ؛ ﺟﻮﯾﺎی ﭼﯿﺰی ﻧﺎﯾﺎب اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ دوم:
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد
ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از اﺣﺎدﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .و
ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ )ﻏﺮﯾﺐ ـ ﻋﺰﯾﺰ ـ ﻣﺸﮫﻮر( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﯿﺦ در اﯾﻦ ﺑﺎب ھﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ اﺑﻮاب ﺧﺎﻟﯽ از ﺗﻨﺎﻗﺾ و آﺷﻔﺘﮕﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﺘﺎب »ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﺤﻖ ص «۱۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ رواﯾﺎت آﺣﺎد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﮔﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ دارﻧﺪ .آنھﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﻓﺮﻋﯽ دﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
و ھﺮﮔﺎه ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺪث ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪای ارﺟﺢ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ آن را ﺗﺮک
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻮی دﻟﯿﻞ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽرود .در ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة ص «۶۸ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﺪﯾﺚ اﺣﺎد ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره در آن ﺷﮏ و ﮔﻤﺎن راه دارد ،و از آن ﻓﻘﻂ
در ﻓﺮوع اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ در اﺻﻮل و ﻣﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ،ﺟﺰ ﮔﻤﺎن اﻓﺎدهی دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ دارد؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ را در وﺟﻮب و ﯾﺎ
ﺣﺮﻣﺖ اﻣﺮی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای وﺟﻮب ﯾﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ و ﻓﻘﻂ از ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺎب ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﻣﮑﺮوه دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺣﺠﺖ
داﻧﺴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ در زﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از ﺧﺒﺮ واﺣﺪ در اﺛﺒﺎت
ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ آن ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻏﻠﻮ و اﻓﺮاط اﺳﺖ وﮔﺎھﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎز داﺷﺘﻦ از راه ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻮد .و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد دﻟﯿﻞ
ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﻮیﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻏﺰاﻟﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﻦ اﺳﺖ
ً
ﮐﻪ اﺷﺎرهھﺎی ﻗﺮآن را ﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد را در ﻋﻘﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد »ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم« ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ» :اﻧﮑﺎر ﮐﺮدن ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ در واﻗﻊ ﺧﺮوج از اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮب
ِ
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ﻣﯽﺷﻮد ،اﻧﮑﺎر ﮐﺮدن ﺳﺨﻦ آﺣﺎد از روی ھﻮا ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺼﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهای
ﺧﻄﺮﻧﺎک دارد«.
ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺮص و آزﻣﻨﺪی در
دروغ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ھﺪاﯾﺘﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ھﻮی و
ھﻮس ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ دارای ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ را رد ﮐﺮده و ﺑﺎﻃﻞ ﭘﻨﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ﭘﯿﺮو ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮ آن ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﺪان ﺿﺮوری و اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺪﯾﺚ »اﺤﻟﺒﺔ الﺴﻮداء ﺷﻔﺎء ﻣﻦ ﻞﻛ داء إﻻ الﺴﺎم« ﯾﻌﻨﯽ:
ﺳﯿﺎه داﻧﻪ )ﺷﻮﻧﯿﺰ( ﺷﻔﺎی ھﺮ دردی اﺳﺖ« ،را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ :واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺨﺎری آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.
ً
ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه را رد ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻇﺎھﺮا او از ﮐﻠﻤﻪی »ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری«
ھﻤﻪی ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﮫﻤﯿﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
اﺷﺘﺒﺎھﯽ اﺳﺖ ،و واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف از ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ
ُ َ ّ ُ ُ َّ
� َ ۡ َۡ َّ
�ء ِۢ بِأم ِر َر�ِها﴾ ]اﻷﺣﻘﺎف:
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ﴿ :تدمِر
» [٢٥ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺘﻮن را ﻣﻮرد ﻃﻌﻨﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﺎری ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺟﺎھﻼﻧﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠﻮه دادن ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠﻮه دادن ھﻤﻪی ﺳﻨﺖ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻨﺖ وارد ﺷﺪه در ﻣﻌﺮض ﺗﺮدﯾﺪ و ﮐﻢ اھﻤﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﮑﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺳﻼم را در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺘﻮن ﺣﺪﯾﺚ از
ﻣﺤﮑﻢﺗﺮﯾﻦ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﻧﯿﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ«.
ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﻌﺬرت! از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ را دوﺑﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ! در
ص ۳۷۰ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮﺗﺎه ﻓﮑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ً
ً
دﻗﯿﻘﯽ از اﺳﻼم ﻧﺪارﻧﺪ از روی ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ھﺠﻮم ﺑﺮده و آن را اﺟﻤﺎﻻ و ﺗﻔﺼﯿﻼ رد
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت در ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ؛ ﺷﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ«! و ﺑﺰودی ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از رواﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ در
ً
ﺗﮑﺬﯾﺐ آنھﺎ ﺷﺘﺎب زده ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﻣﻔﺼﻼ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد .ـ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ـ ﻓﻘﻂ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد
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ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آنھﺎ را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪه؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮﭼﻨﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺣﻖ از او
ﻣﺤﺘﺮمﺗﺮ اﺳﺖ.
در )ص (۳۳از ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺶ و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻨﺖ ،ﺑﺎ ﻗﺮآن را ﯾﺎدآور ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﺳﻨﺖ ھﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻣﺪار ﺳﻨﺖ ﺑﺮ
ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودهی ﻣﻔﺎھﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻗﺮآن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن در ﻇﺮوف ﻃﻼﺋﯽ و ﻧﻘﺮهای و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﻮر
اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺧﻮش ﮔﺬراﻧﯽ اﺳﺖ« .و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻨﺖھﺎی
دﯾﮕﺮی ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮآن را ﺧﺎص ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و در ﻗﺮآن آﻣﺪه:
ُ ُ َّ ُ ٓ َ َ ُ
� أ ۡو�ٰدِ� ۡمۖ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» [١١ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺳﻔﺎرش
﴿ي ُ ِ
وصي�م ٱ� ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
در ﺳﻨﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺗﻞ از ﻣﯿﺮاث ﺑﯽﺑﮫﺮه اﺳﺖ .و در آﯾﻪی ﻣﺒﺎرﮐﻪای دﯾﮕﺮ
َُّ ۡ ََ ُ ۡ َُ
ت عل ۡي� ُم ٱل َم ۡيتة﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة» [٣ :ﺣﯿﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده  -ﺑﺪون ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه﴿ :ح ِرم
 ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ«.و در ﺳﻨﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ از ھﺮ ﻧﻮع از اﯾﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت دو ﻧﻮع آن ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و ﺣﺪﯾﺚ:
»ﺣﻼل ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دو ﺧﻮد ﻣﺮده و دو ﺧﻮن ١ «...را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ َ
ۡ
َ
ُ
َ
و در آﯾﻪی ﻣﺒﺎرﮐﻪای ذﮐﺮ ﺷﺪه﴿ :وٱلسارِق وٱلسارِقة فٱ�طع ٓوا �يدِ�هما﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة[٣٨ :
»دﺳﺖ ﻣﺮد و زن دزد را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ«.
و در ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺖ ھﺮ دزد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب
دزدی ﮐﻨﺪ دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺳﻨﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم وارد
ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه آﺳﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎھﺎ در ﻗﺮآن و
ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻣﻮزهھﺎ را در ﺳﻨﺖ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن او را ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮهی ﻋﻤﻠﯽ او ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﮫﺎت ﺑﯽارزش رد ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ اﯾﻨﮏ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ از آنھﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:

 -١اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻮدن آن اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮﻓﻮع
را دارد.
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در ﮐﺘﺎب )اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ص (۱۰۳ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﻓﻊ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ ﺷﺒﯿﺨﻮن زد« .ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رد ﮐﺮده؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او
ﺷﺒﯿﺨﻮن زدن ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و رﺳﺎﻧﯿﺪن اﺳﻼم ﮐﺮده ،ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد و
در »ﻓﻘﻪ اﻟﺴﯿﺮه« ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﺎری ﺷﺒﯿﻪ ھﻤﯿﻦ ،دارد.
در ﮐﺘﺎب )دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة ص  (۳۱۱ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرش دارد و ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اول آﻧﺎن را دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم داد ﭼﻮن آنھﺎ
دﻋﻮت رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج را اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ﺟﻨﮓ ﺟﻮﯾﺎن ﺧﻮد
ﮐﺮدﻧﺪ .در آن ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ آنھﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد و ﺑﻪ آنھﺎ ﺷﺒﯿﺨﻮن زد.
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﯿﺦ ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﺬﺑﺬب اﺳﺖ ،اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
درﺳﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در دو ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪی ﻣﻌﯿﻦ ،دو ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ،در ﯾﮏ ﺟﺎ
ﻧﺎﻓﻊ را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﯿﻦ ھﻤﺎن ﻗﻀﯿﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آن را ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ :در )ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم ص (۲۸ﮔﻔﺘﺎری دارد از آن ﮔﻔﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ
ُ َّ ٓ َ
َُٓ َ َ َُ
ج ُد ِ� ما أ ِ
و� إ ِ َّ� � َّر ًما
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺪﯾﺚ »ﻞﻛ ذي ﻧﺎب  «...را ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ آﯾﻪی﴿ :قل � أ ِ
َ َٰ
� َطاع ِٖ� َ� ۡط َع ُم ُه ٓۥ» ﴾...ﺑﮕﻮ :در ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ وﺣﯽ ﺷﺪه ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﻮردن آن ﺑﺮ
ﺧﻮرﻧﺪهای ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ «...ﻣﯽداﻧﺪ ﻟﺬا در ﭘﯽ رد آن اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و آﯾﻪ ،اﻣﺮی ﻣﯿﺴﺮ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن ﯾﺎدآور ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﻼل و ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻃﺒﻖ ھﻮی و ھﻮس اﻧﺠﺎم ﻧﮕﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﺖ.
در ھﻨﮕﺎم ﻧﺰول اﯾﻦ آﯾﻪ ـ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺳﻮرهی اﻧﻌﺎم اﺳﺖ ـ ﺣﺮامھﺎ ھﻤﺎن
ﭼﮫﺎر ﺗﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﯾﺎت دﯾﮕﺮ و ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺟﻤﺎع
ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .و اﻣﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا آﯾﺎﺗﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﭘﺲ
َ َ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َّ� َما ۡ َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
از آن ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰٓ ﴿ :
ٱ� ۡم ُر
ِ
َ َّ ُ ُ ۡ
َّ
َ
َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َٰ ُ ۡ َ ۡ ّ ٞ
ٱلش ۡي َ�ٰن فَ ۡ
َ
ٱج َتن ِ ُبوهُ ل َعل� ۡم �فل ُِحون
وٱلمي ِ� وٱ�نصاب وٱ�ز�م رِجس مِن �م ِل
ِ
] ﴾٩٠اﻟﻤﺎﺋﺪة» [٩٠ :ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و  ...ﻧﺠﺲ و از ﻋﻤﻞ ﺷﯿﻄﺎن
اﺳﺖ ،ﭘﺲ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ«.

ﻓﺼﻞ دوم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد
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ﻟﺬا ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب ﺑﺎ ﻧﺺ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و اﻣﺖ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ آن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻨﮑﺮ
ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب ،ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب از ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ ﺣﺮام ﺷﺪه در
ُ َّ ٓ َ ُ َ ٓ ُ َ َ ُ َ
جد ِ� ما أ ِ
و� إ ِ َّ� � َّر ًما�ٓ] ﴾...اﻷﻧﻌﺎم [١٤٥ :ﻧﯿﺴﺖ.
آﯾﻪی﴿ :قل � أ ِ

و ﻧﯿﺰ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ ،ﺑﺎ ﻧﺺ ﻣﺘﻮاﺗﺮی ﮐﻪ ھﻔﺪه ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده و
ھﺸﺖ رواﯾﺖ آن در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺠﺎ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟! و اﮔﺮ ﺣﺼﺮی ﮐﻪ از آﯾﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪه

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻞﻛ ذي ﻧﺎب  «...و دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت،
ﻧﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺼﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺴﺦ آﯾﻪ ﺑﺎ
ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﻤﮑﻦ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺜﺎلھﺎی زﯾﺎدی ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺬھﺐ ﺟﻤﮫﻮر اھﻞ ﻋﻠﻢ ،ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ! او ﺣﺪﯾﺚ را
ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪی اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮام ذﮐﺮ ﺷﺪه ،رد ﮐﺮده اﺳﺖ .و در
ﺟﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب )ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ص (۳۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﮫﺎن
ﻧﻤﻮدن زن از اﺟﺘﻤﺎع ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُۡ َ
َ َ
ُ
� َج ۡٱل َ
� ۡج َن َ� َ ُّ
ِ� َّن َو َ� َ� َ َّ
�ٰ ِهل َِّيةِ ٱ� ٰ
﴿ َوق ۡرن ِ� ُ� ُيوت
و��﴾ ]اﻷﺣﺰاب» .[٣٣ :زﻧﺎن در
ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻮن زﯾﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ـ ﻋﺼﺮـ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ زﯾﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ«.
در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎت ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎرض ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪان زن اﺳﺖ
و ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺑﯿﺮون رود ،ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ زﻧﺎن اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺸﺎن ﺑﯿﺮون روﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻦ زن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آراﯾﺶ و زﯾﻨﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪن از اﯾﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
ُ
اﯾﺸﺎن ﺣﺪﯾﺚ» :إن اﷲ أذن ﻟ�ﻦ  «...را ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺎﻟﺘﯽ را از
آﯾﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،آن را رد دﮐﺮده ﺑﻮد؟!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ او ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدش ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ
َُّ ۡ ََ ُ ۡ ُ
ت عل ۡي� ُم ٱل َم ۡي َتة﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة [٣ :را ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪه و ﺧﺎص ﻧﻤﻮدن
آﯾﻪی﴿ :حرِم
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺣﺮامھﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻨﺖ رد ﮐﺮده ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
دو ﺧﻮد ﻣﺮده و دو ﺧﻮن ﺣﻼلاﻧﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ،در ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة« ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ،رد ﮐﺮده ،ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ» :ھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺲ از آن زﻣﺎن ﺑﺪﺗﺮی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ« .اﻧﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪم.
ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺖ ﻣﻦ ھﻤﭽﻮن ﺑﺎران اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اول از آن
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ آﺧﺮ آن« .و ﺣﺪﯾﺚ »ھﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﻮارﻧﺪ« و
اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎ آنھﺎ را ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮق ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﯿﻢ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺷﯿﺦ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ:
 -۱ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ )اﻣﺖ ﻣﻦ ھﻤﭽﻮن (...ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دارم ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن،
ﻣﺮﺳﻞ اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻃﺮق دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺻﺤﺖ در
ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن آوردهاﻧﺪ .ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :إن ﺻﺢ« )اﮔﺮ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ( ،اﯾﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﺻﺤﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻗﺮار داد.
 -۲روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ دادن ﻋﻘﻞ در ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ،
ﺧﻄﺮی ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﻨﺖ اﺳﺖ .او ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری را رد ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ُ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ »اﻣﻲﺘ ﺎﻛﻟﻐﻴﺚ  «...ﺗﻌﺎرض دارد .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ُ
»اﻣﻲﺘ ﺎﻛﻟﻐﻴﺚ  «...ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ
دو ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎرض دارﻧﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ و ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
ُ
در ﺣﺪﯾﺚ »اﻣﻲﺘ ﺎﻛﻟﻐﻴﺚ  «...ﺣﺮف )ﮐﺎف( در »ﻛﺎﻟﻐﻴﺚ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ و از ﻋﺒﺎرت
»ﻻ ﻳﺪري أوﻟﻪ ﺧﲑ أم آﺧﺮه« )اﯾﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اول آن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ آﺧﺮ آن( اﯾﻦ

ھﻢ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻟﻐﻮی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ از
ﺑﺎران ﻧﯿﺰ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اول آن از آﺧﺮش ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آﺧﺮ و وﺳﻂ ﺑﺎران ﻧﯿﺰ
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎران ھﺮ ﮐﺠﺎ و ھﺮ ﻃﻮر ﺑﺒﺎرد ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺪف
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج اﯾﻨﺴﺖ؛ ﮐﻪ اول اﻣﺘﺶ از آﺧﺮ آن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺧﯿﺮ ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﯽ ﻗﯿﺎﻣﺖ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد
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در اﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﺴﺖ .و ھﺮﮔﺰ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اول و آﺧﺮ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،و ﮐﺴﯽ از ﻋﻠﻤﺎ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ را از ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﻔﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ اﻣﺖ ﺑﺎ اول آن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
ﭘﺲ از وی ﻧﺴﻞ ﺻﺤﺎﺑﻪش در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟! اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ
رواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮی ﮐﻪ در ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،و از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟! اﯾﻦ ﻓﮫﻢ ﻏﺰاﻟﯽ ﻓﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ذھﻦ ﮐﺴﯽ
ﻗﺒﻞ از وی ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ھﺪف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎرهای ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﮫﺪی و ﻋﯿﺴﯽ÷
و ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﻣﻘﺎم آن دو ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﺮادی در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و از ھﻤﯿﻦ رھﮕﺬر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻄﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻘﻞ در ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه را درک ﮐﺮد و ﺑﻔﮫﻤﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای
ﻋﻘﻞ ھﺮ ﮐﺲ ﻓﮫﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ و ﯾﺎ از ﻋﮫﺪهی ﺳﺎزﮔﺎر و ھﻤﺴﻮ ﻧﻤﻮدن ﻣﻔﺎھﯿﻢ
آﯾﻪای ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺷﺘﺎب زده آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
 -۳در ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻻ ﺗﺰال ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﻦ أﻣﻲﺘ« ﺑﺮ
آن ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ آن ﺣﺪﯾﺚ راﺑﻄﻪای ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا »ﻃﺎﺋﻔﻪی
ﻣﻨﺼﻮره« ھﻤﻪی اﻣﺖ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﻣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ
زﯾﺎد و ﮔﺎھﯽ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ راﺑﻄﻪ ﯾﺎ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﺪارد.
در ﺻﻔﺤﻪی  ۱۹۵از ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة« ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﻠﻢ را ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ،اﻧﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ!!
در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ و ﺗﻮ در
آﺗﺶ ھﺴﺘﻨﺪ« و در ﻣﻮرد ﻣﺎدرﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :از ﭘﺮوردﮔﺎرم ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ ﻣﺎدرم
را زﯾﺎرت ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه داده ﺷﺪ و ﭼﻮن اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻨﻢ ﺑﻪ
ﻣﻦ اﺟﺎزه داده ﻧﺸﺪ« و در رواﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ در »اﺑﻮاء« ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮ ﻣﺎدرش رﻓﺖ و
ﮔﺮﯾﺴﺖ و اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﺰاﻟﯽ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮی ﺑﺮ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ
ٗ
َ َ ُ َّ ُ َ ّ َ َ َّ ٰ َ َ
� � ۡب َعث َر ُسو� ] ﴾١٥اﻹﺳﺮاء» [١٥ :ﻣﺎ ﺗﺎ
ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰ آﯾﻪی ﴿وما كنا معذِ�ِ� ح
رﺳﻮل ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﻗﻮﻣﯽ را ﻋﺬاب ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ؛ و اﯾﻨﮏ ﭘﺎﺳﺦ او از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ:
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

اﻟﻒ -ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در آﺗﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎری آﻣﺪه ﮐﻪ
اﯾﺮادی در آن ﻧﯿﺴﺖ و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ »ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ﻗﺎری« در ﮐﺘﺎب »ﻋﻘﯿﺪة أﺑﻲ ﺣﻨﯿﻔﺔ
اﻹﻣﺎم ﻓﻲ أﺑﻮي اﻟﻨﺒﻲ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در
آﺗﺶ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺑﺎ ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺳﺖ.
ب -درﺑﺎرهی ﻋﻤﻮم آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎی ﻋﺪم ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻘﯿﺪه
ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺖ از ﺳﻠﻒ ﺗﺎ ﺧﻠﻒ را »اﺷﻌﺮی« از ﻗﻮل اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﯾﻦھﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
و ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،اﺑﻦ ﻗﯿﻢ و اﺑﻦ ﺣﺰم و دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ »اھﻞ اﻟﻔﺘﺮه« آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎی ﻋﺪم ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زﯾﺴﺘﻪاﻧﺪ ـ در
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،از آن ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و ﺑﺰار ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻮد ﺑﻦ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
رواﯾﺖ اﺣﻤﺪ و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰار رواﯾﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺄﺋﯿﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺣﺴﻦ ﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ج -ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺮبھﺎ از ادﯾﺎن و ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﻣﯿﺎن
ﻣﯽﺗﻮان اﻣﯿﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺻﻠﺖ و ورﻗﻪ ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ را ﻧﺎم ﺑﺮد و ﺑﺮﺧﯽ اﻋﺮاب ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﮐﻢ ھﻢ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﺣﻨﯿﻒ )دﯾﻦ اﺻﻠﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺮ دﯾﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ھﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﻪی ﻋﺮبھﺎ )اھﻞ اﻟﻔﺘﺮه(
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از داﻧﺶ رﺳﺎﻟﺖھﺎ و ﻧﺒﻮتھﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ٗ
َ َ ُ َّ ُ َ ّ َ َ َّ ٰ َ َ
� � ۡب َعث َر ُسو� ] ﴾١٥اﻹﺳﺮاء [١٥ :را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﺖ در اﯾﻦ
آﯾﻪی ﴿وما كنا معذِ�ِ� ح
ﺧﺼﻮص ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ.
 -۴و ﻧﯿﺰ ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را زﻧﺪه ﮐﺮد و ﺑﻪ او
اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ﺣﺠﺖ ﻗﺮار داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺳﻨﺪش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
رواﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﻓﻘﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻋﻠﺖ ﺑﯽراھﻪ رﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ در ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻋﺬاب ﺷﺪن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮار اﺷﺮفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﯿﺪ« .ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﯽاﺳﺎس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ
دو ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد
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اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ رواﯾﺎت ،ﺧﻮدﺑﺎﻓﺖھﺎی دروﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ و اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﺪارد ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرض ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ .ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯽاﺳﺎس
ﺑﻮدن آن ـ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟ ﻋﻘﻞ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮐﺠﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮاری را زﻧﺪه
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ؟
اول اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦھﺎ از ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻧﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻧﻘﻞ آن
ﺣﺮﯾﺼﻨﺪ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪهی ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی آن ،اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﺑﻤﯿﺮد
ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﻨﮕﺎم ﭘﺎداش ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ.
ـ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺸﮫﻮر و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ـ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ در ﻗﺒﺮ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ
و ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻗﺒﺮ ھﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯽ و اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻏﺰاﻟﯽ
از اﯾﻦ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﻨﺪ ،آن را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ
دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ آن را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﺷﺪه ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯽراھﻪ ﻣﯽروﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﺬاب ﺷﺪن ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮار اﺷﺮفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ« .ھﺪف از اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت دروﻏﯿﻦ
ﺑﯽﻣﻔﮫﻮم ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﭘﺪر اﺑﺮاھﯿﻢ÷ در آﺧﺮت ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ
ََ َ َ ۡ َۡ ُ َۡ َ َ
َّ َ َّ َ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وما �ن ٱستِغفار إِب�ٰه
ِيم ِ��ِيهِ إِ� عن م ۡوعِدة ٖ
َ َ َ َ ٓ َّ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ ٓ َ َّ ُ َ ُ ّ ۡ َ َّ َ َ َّ ّ ٞ
�أ مِن ُه﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ» [١١٤ :آﻣﺮزش ﺧﻮاھﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ )از
وعدها إِياه فلما تب� �ۥ �نهۥ عدو ِ�ِ �
ھﯿﭻ( ﻧﺒﻮد ﺟﺰ از روی وﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺲ ﭼﻮن ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ او دﺷﻤﻦ

ﺧﺪاﺳﺖ از او ﺑﯿﺰاری ﺟﺴﺖ«.
اﯾﻦ ﻧﺼﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺟﮫﻨﻢ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻮح ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از
َ ّ َّ
َۡ
َّ َ ۡ َ َ ۡ َ ُّ َ َ َ َ َ
نت أ ۡح� ُم
ب إِن ٱبۡ ِ� ِم ۡن أه ِ� �ن وعدك ٱ�ق وأ
ﻗﻮل ﻧﻮح درﺑﺎرهاش ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ر ِ
َ
ۡ ۡ َ َّ ُ َ َ ٌ َ ۡ ُ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ۡ
َ َ َ ُ ُ َّ َ
ۡ َ
كم َ
�ٔل ِن َما
وح إِن ُهۥ ل ۡي َس مِن أهل ِك ۖ إِنهۥ �مل �� �ل ِٖح� ف� �
�  ٤٥قال �ٰن
ٱل�ٰ ِ ِ
ۡ ٌ ّٓ َ ُ َ َ َ ُ َ
َۡ َ َ َ
ۡ َ
َ
� أعِظك أن ت�ون م َِن ٱل�ٰ ِهل ِ� ] ﴾٤٦ﻫﻮد[٤٦ -٤٥ :
ليس لك بِهِۦ عِلمۖ إ ِ ِ

»ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﭘﺴﺮم از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﻦ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ وﻋﺪهات ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ.
ﮔﻔﺖ :ای ﻧﻮح او از ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ او )ﻣﺮﺗﮑﺐ( ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﭼﯿﺰی را از ﻣﻦ ﻣﺨﻮاه ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﻧﺪاری ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺪ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ )ﻣﺒﺎدا( از ﻧﺎداﻧﺎن

ﺑﺎﺷﯽ«.

َ ََ َۡ َ َ
ت � ۡب َديۡ ِن
و ﻧﯿﺰ ھﻤﺴﺮ ﻧﻮح و ﻟﻮط در ﺟﮫﻨﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ��﴿ :تا �
َ
ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َّ َ ۡ ٗ َ َ ۡ
ٱد ُخ� ٱ�َّ َ
ار َم َع
�ا و�ِيل
� فخا�تاهما فلم �غن ِيا �نهما مِن ٱ�ِ ش ٔ
مِن عِبادِنا �ل ِح ِ
َّ
خل َ
ِ� ] ﴾١٠اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ)» [١٠ :آن دو( در ﻧﮑﺎح دو ﺑﻨﺪه از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن
ٱل� ٰ ِ
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺲ )آن دو ﺑﻨﺪه( ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از )ﻋﺬاب( ﺧﺪا ﭼﯿﺰی را از آن دو )زن( دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ

ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ وارد ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﺗﺶ )دوزخ( در آﯾﯿﺪ«.
ﭘﺪر ،ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﺮادر و ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن را از ﭼﯿﺰی ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ
ﻓﻘﻂ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺴﺎن را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :إِن أ�رم�م ع
ِند ٱ�ِ
ً
ََۡ ُ
��قٮٰ� ۡ ۚم﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات» .[١٣ :ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
وﻟﯽ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﻔﺮ
ﺑﺪھﯿﻢ و ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در آﺗﺶ ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺖ ،ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در آﺗﺶ ﺟﺎوﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺰودی در ﻧﻘﺪ ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﺴﯿﺮة اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ« ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ وار ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻠﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻢ:
اﻟﻒ -ﺳﻠﻒ اﻣﺖ ،ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﺗﺒﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ـ ﺑﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد و ﻏﯿﺮه در ﻋﻘﯿﺪه
ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﯾﺎراﻧﺶ را ﺑﺮای آﻣﻮزش اﺻﻮل و ﻓﺮوع دﯾﻦ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻋﺰام ﮐﺮد و ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدن
اﺣﺎدﯾﺚ را ﻧﻤﯽﮐﺮد وﮐﺴﯽ را ھﻢ ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ آﺣﺎد ﺣﺠﺖ اﺳﺖ.
ب -اﺣﺎدﯾﺚ اﺣﮑﺎم ،ﻋﻘﯿﺪه را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر داده و آن
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ.
ج -اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد ﭼﻮن ﺑﺎ ﻗﺮاﺋﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ـ ﺑﺰودی
درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ـ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﻤﮫﻮر اﺻﻮﻟﯽھﺎ و ﻣﺬاھﺐ
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
د -ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ آن ﮐﺎﻓﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﺎ ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ و ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﮑﺮ ﯾﺎ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪهاش ﮐﺎﻓﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻣﺎ

ﻓﺼﻞ دوم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد
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در ﭘﯽ آن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ھﺮ ﮐﺲ »ﻗﺪم« ﯾﺎ »ﺳﺎق« ﭘﺮوردﮔﺎر را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ھﺮﮔﺰ! اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﺣﺪﯾﺜﯽ رﺳﯿﺪ؛ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را رد ﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم:
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﻘﺪﯾﺮ
ﺗﻘﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ:
اول :ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﯿﺎء ﭘﯿﺶ از ﺧﻠﻘﺖ آنھﺎ.
دوم :ﺧﻮاﺳﺖ و ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ؛ زﯾﺮا در ھﺴﺘﯽ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﻮﻗﻮع ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
اﺟﺎزهی ﺧﺪاوﻧﺪ.
ﺳﻮم :ﻋﻤﻮم ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮫﺎرم :آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺑﻮﺟﻮد آوردن )اﺷﯿﺎء در ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﮫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ(.
ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺪر ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻣﺘﺬﺑﺬب ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،وارد ﺑﺤﺚ ﻧﺸﻮﯾﻢ.
در »ھﻤﻮم داﻋﯿﺔ ص «۱۰۵اﺛﺮی را ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ دو ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺮون ﺷﺪ
و ﺣﺪﯾﺚ »ﺳﺪدوا وﻗﺎر�ﻮا ،ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺐ اﺠﻟﻨﺔ �ﺘﻢ ﻪﻟ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﺠﻟﻨﻪ ،و�ن ﻋﻤﻞ أ ّي

ﻋﻤﻞ ،وﺻﺎﺣﺐ اﻨﻟﺎر �ﺘﻢ ﻪﻟ ﺑﻌﻤﻞ أﻫﻞ اﻨﻟﺎر و�ن ﻋﻤﻞ أ ّي ﻋﻤﻞ« .ﯾﻌﻨﯽ) :ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺘﻮار
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪاش ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﮫﺸﺘﯿﺎن
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،و دوزﺧﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪاش ﺑﺎ اﻋﻤﺎل دوزﺧﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ھﺮﭼﻨﺪ ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ(.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
راﺑﻄﻪی ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺮدم راﺑﻄﻪی آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن و اﺣﺎﻃﻪ اﺳﺖ ،وراﺑﻄﻪ ﺳﻠﺒﯽ و
اﯾﺠﺎﺑﯽ ،و ﺑﻮﺟﻮد آوردن و ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ،و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر ﻧﯿﺴﺖ«.
و در )ص (۱۰۸ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه )در ازل( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺒﺮ اﻟﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪی )ﺳﺒﻖ اﻟﮑﺘﺎب( ﺟﺰ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

وﻗﻮع اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﻓﺎده ﻧﻤﯽدھﺪ و ﮐﻤﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ و ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی از آن داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و در )ص (۱۰۹ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮده :ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ ارادهاش را ﻟﻐﻮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در ﮐﺘﺎب »ﮐﯿﻒ ﻧﻔﮫﻢ اﻹﺳﻼم ص «۲۳۹رواﯾﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﺗﻘﺪﯾﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ  ...و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﯽﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﻋﺎم و ﻋﻠﻢ
ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻟﮫﯽ و ﺑﯿﻦ آزادی ارادی اﻧﺴﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی او را ﻧﯿﮑﻮ دﯾﺪهاﻧﺪ«.
و در اواﺧﺮ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ  «۱۴۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ آن را ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ ،ﮔﻮﯾﺎ و روﺷﻨﮕﺮ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد روﺷﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ
ً
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ دﻻﻟﺖ دارد ،ﺻﺮﻓﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ رخ ﻣﯽدھﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺲ .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ
آﺳﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﺟﻤﺎدات را ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺒﺪل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﮑﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﮐﻢ و
ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ھﯿﭻ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪارد و در »ﻋﻘﯿﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ«
) (۱۱۹ -۱۱۸ﺳﺨﻨﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ازﺟﻤﻼﺗﺶ را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ،و ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
»اﯾﻨﮑﻪ آزادی اراده ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ از داﯾﺮهی ﻋﻠﻢ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﺪاوﻧﺪی ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ؟ ﺟﻮاب آن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ؛ ﺗﻮ ﺑﺎ
ﭼﮫﺮهی ﻋﺒﻮس و دژم ﺟﻠﻮی ﯾﮏ آﯾﻨﻪ ﺻﺎف و روﺷﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﺑﺪون ﺷﮏ
ﭼﮫﺮهی ﻋﺒﻮس و دژم  ...ﺻﻔﺤﺎت درﺧﺸﺎن آﯾﻨﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﺼﺮف و ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﺸﻔﯽ و
روﺷﻨﮕﺮی دارد .«...
در ﮐﺘﺎب »ھﺬا دﯾﻨﻨﺎ  «۱۸ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،دروغ
ﮔﻮﺳﺖ.«...
آﯾﺎ ﺟﺰ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ را ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺤﯿﻂ و
ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻟﮫﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟! اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻠﻤﺎت
و ﻋﺒﺎرتھﺎی ﻣﺬﮐﻮر اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب »ھﺬا دﯾﻨﻨﺎ  «۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آنھﺎ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ارادهی
ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﭼﯿﺰی ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎش! و ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻮ و ﺳﭙﺲ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣﺮف و

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ
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در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ھﻢ زدن زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﻘﯿﺮ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﺎزا ،ﺑﭽﻪ دار ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﻓﺮدی
ﭘﯿﺮوز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻓﮫﻤﯽ ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ! ھﻤﺎﻧﺎ ارادهی
اﻟﮫﯽ ﺳﻨﺖھﺎی ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و اﺣﻮال زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺎ آن
اﻧﺘﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ .وﻗﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ارادهی آﻓﺮﯾﺪن ﻣﺮدی ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮدی ﺑﺸﻮ...
ﺑﻠﮑﻪ اﻣﻮر ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻘﺪر ﮐﺮده در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺨﻮاھﺪ
ﻣﯿﻮهای ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اراده ﻣﺴﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮدش را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺬر ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
 ...اﻟﺦ.
اﻧﺴﺎن ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﺎدی ﺑﺮﺗﺮی داده و
ﻣﺪار ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .و آزادی ﮐﻪ ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ارادهی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ھﻤﺎن اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﯿﺮ از آن را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽداد .و اﯾﻦ
ھﻤﺎن ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای اوﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺒﺮ و اﮐﺮاھﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ....اﻟﺦ.
و در ﻋﻘﯿﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ  ١ص ۱۱۹ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﯾﻌﻨﯽ آن ﺷﺨﺺ ﮔﻤﺮاھﯽ را ﺑﺮ ھﺪاﯾﺖ و راه راﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻣﺮادش ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﭼﯿﺰی راﺑﺮای او ﺗﻤﺎم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ« .و ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﺒﺮﯾﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـ ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت او:
 -۱اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ھﺮﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ارادهی ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﭼﯿﺰی ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺸﻮ
و در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺣﺮف آﻧﭽﻪ اﻟﻠﻪ اراده ﮐﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ  ...و اﯾﻦ را ﻓﮫﻤﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد ،اﯾﻦ ﺳﺨﻦ او ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﻪ در
دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة ص ۸۱ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺣﻨﺎف را
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺷﺮاب ﻓﺸﺮدهی اﻧﮕﻮر اﺳﺖ رد ﮐﻨﺪ؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر
آﺳﻤﺎن و ﺷﯿﺮهی اﻧﮕﻮر ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺑﯽﮔﻤﺎن ادب و اﺣﺘﺮام واﺟﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ
ﺑﺮای »اﻟﻠﻪ« ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ.
 -۲در ﻣﺠﻤﻮع آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ آﯾﺎ »ﻗﺪر اﻟﮫﯽ« ھﻤﺎن
ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ در ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻏﯿﺮ
 -١در ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ »ﺑﺎور راﺳﺘﯿﻦ« )ص.(١٢٨
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از ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟! و ارادهی اﻟﮫﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ و آﻓﺮﯾﺪن و ﺑﻮﺟﻮد
آوردن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
اﮔﺮ »ﻗﺪر اﻟﮫﯽ« ھﻤﺎن »ﻋﻠﻢ اﻟﮫﯽ« ﻣﯽﺑﻮد ،ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﺮوف ﺑﯿﻦ اھﻞ ﺳﻨﺖ و
ﻓﺮﻗﻪی ﻗﺪرﯾﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻣﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﺻﻔﺖ »ﻋﻠﻢ« را ﺑﺮای »اﻟﻠﻪ« ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ اھﻞ ﺳﻨﺖ و ھﻤﻪی ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای »اﻟﻠﻪ« اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ.
 -۳در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
آﯾﺎ ﮐﻔﺮ و ﻓﺴﻘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ارادهی اﻟﻠﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن اﯾﻤﺎن و ﻋﺒﺎدت ھﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻧﮑﺮده  ...آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺪون ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮﻗﻮع
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او »اﻟﻠﻪ«» ،ﺧﺎﻟﻖ«» ،ﺑﺎری« و »ﻣﮫﯿﻤﻦ« اﺳﺖ؟
َ
َّ
ََ ََ ُٓ َ
ون إ�ٓ أن � َ َشا ٓ َء َّ ُ
ٱ� َر ُّب
اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وما �شاء ِ
ۡٱل َ�ٰلَم َ
� ] ﴾٢٩اﻟﺘﮑﻮﯾﺮ» [٢٩ :و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اراده ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺰ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ِ
ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ﺑﺨﻮاھﺪ اراده ﮐﻨﺪ«.
َ
َ َ ۡ َ ٓ َ َّ ُ َ ٓ ۡ َ ُ ْ
�� ۗوا﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم» [١٠٧ :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اراده ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺮک
﴿ولو شاء ٱ� ما أ

ﻧﻤﯽورزﯾﺪﯾﺪ«.
ْ
ُ
َ
ۡ
ٱ� َ� ۡف َع ُل َما يُر ُ
� َّن َّ َ
﴿ َول َ ۡو َشا ٓ َء َّ ُ
ٱ� َما ٱ� َت َتلوا َو�ٰ
�د ] ﴾٢٥٣اﻟﺒﻘﺮة» [٢٥٣ :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ
ِ
ِ
اراده ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽﺟﻨﮕﯿﺪﯾﺪ وﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را اراده ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ«.
اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺸﮫﻮر و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﻏﺰاﻟﯽ از »ﻗﺪر« ﮐﻨﻢ؛ زﯾﺮا او ﻗﺪر را ﺑﻪ ﺳﻨﺖھﺎ و ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
آزادی و اﻧﺘﺨﺎب در ھﺪاﯾﺖ وﮔﻤﺮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ،ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ آﯾﺎ در
ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ھﺪاﯾﺖ وﮔﻤﺮاھﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﯾﺎ ارادهی آن دو )ھﺪاﯾﺖ و
ﮔﻤﺮاھﯽ( از ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ؟
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ
دارﯾﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ذرهای ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و او داوری ﻋﺎدل و ﺟﻮاد و ﺷﻨﻮا اﺳﺖ .و او
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ھﺪاﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺎن و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﮔﻤﺮاھﺎن اﺳﺖ .اوﻟﯽ را
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ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﺣﻤﺘﺶ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوم ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ
ﻋﺪاﻟﺘﺶ او را ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ داﺧﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم:
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻮان
ﻏﺰاﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻧﻮان ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده؛ ﻋﺠﯿﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺋﻤﻪ و ﻓﻘﮫﺎ اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﻋﺎدات و رﺳﻮم
ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ ،و اﯾﻨﮏ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﺶ را ﺑﺎ اﻧﺪک ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 -۱ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ زﻧﺎن:

در ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم  «۵۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮔﺎه زن ﻋﮫﺪه دار ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﺷﻮد
آﻧﭽﻪ از دﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ رﻓﺘﻪ ،زﻧﺪه ﮐﻨﺪ؛ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ زن ﺧﻮش آﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ«.
و ﺿﻤﻦ رد ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮﻣﯽ ﮐﻪ
اﺳﻼم را ﻣﺘﻀﺮر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﺳﻮدی ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه زﻧﺎن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎری«.
و در »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ﺣﻮل اﻹﺳﻼم  «۲۶۲/۲ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺣﺰم را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ :ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻋﮫﺪه دار ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﻮد ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮد ـ و ﻧﻈﺮﯾﻪی
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪن ﺧﻼﻓﺖ ،ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ اﺳﺖ
ّ
و ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺑﮑﺮه را ﮐﻪ در آن آﻣﺪه» :ﻻ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم ولﻮ أمﺮﻫﻢ امﺮأة«) ،ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺷﺎن زﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ( را ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
و درﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ  «۴۷/ﺳﺨﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارد ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
اھﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،او ﺳﭙﺲ از ذﮐﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی
اﺑﻦ ﺣﺰم ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺣﺰم را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ رد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ّ َ ٓ
ٱلرِجال ق�ٰمون � ٱلنِساءِ] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء[٣٤ :
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ﴿ :
»ﻣﺮدان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زﻧﺎﻧﻨﺪ .«...
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،ھﺮﮐﺲ اداﻣﻪی آﯾﻪ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﻗﯿﻢ ﺑﻮدن ﻣﺮد ،ﮐﻪ در آﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،در ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهاش اﺳﺖ و ﺑﺲ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮس ﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت را در ﺑﺎزار ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ زﻧﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ »رﻓﺎ« واﮔﺬار ﻧﻤﻮد
ﻗﻠﻤﺮو و ﺗﺼﺮف او ﺷﺎﻣﻞ ھﻤﻪی ﺑﺎزارﯾﺎن؛ اﻋﻢ از ﻣﺮد و زن ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
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ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺣﺰم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد» :ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ زن
ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻮﻣﯿﺪ و ﻧﺎﮐﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ«.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺣﺰم اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از آن راﺑﻄﻪای ﻧﺪارد.
دوﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﻧﮕﺎھﯽ ژرفﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .ﻣﺎ دﻟﺪاده و ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن رؤﺳﺎی دوﻟﺖھﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﺷﻖ و دﻟﺪادهی ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ھﺴﺘﯿﻢ،
اﯾﻨﮑﻪ در رأس اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد اﻣﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﺄﻣﻞ ﻓﺮاوان ﻧﻤﻮدهام ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻦ و
ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﻔﮫﻮﻣﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان زﯾﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﭘﺘﮏ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ
ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،دﯾﻦ ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮدهی ﺣﺎﮐﻢ از »ﺷﻮرا«
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،رواﺑﻂ وﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﻊ
و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد زﻣﺎم ﮐﺸﻮر را ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞ ﺧﺮوﺷﺎن ﺷﮑﺴﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ »ﻣﻠﺖ« و
»دوﻟﺖ« را ﺑﻪ ارث ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺎﺑﻮدی دارد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ آن ﺳﺨﻦ راﺳﺘﯿﻦ
ﺧﻮد را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ دﻗﯿﻘﯽ از ھﻤﻪی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮد.
اﮔﺮ روال اﻣﻮر در اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮرا ﺑﻮد و زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽدﮐﺮد ﺑﺎ
ً
»ﮔﻮﻟﺪاﻣﺎﯾﺮ« زن ﯾﮫﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮد ،ﺷﺒﺎھﺖ داﺷﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻈﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﮑﻪ ﺳﻮرهی ﻧﻤﻞ را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮده او در اﯾﻦ ﺳﻮره
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻣﻠﮑﻪی ﺳﺒﺎء را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻠﮑﻪی ﺳﺒﺎء زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزاﻧﮕﯽ و
ھﻮﺷﯿﺎری ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻤﺎن و درﺳﺘﮑﺎری ،رھﺒﺮی ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻤﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺣﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺮ او ﺗﻨﺎﻗﺾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«!!
ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪی  ۵۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮاﺳﺘﯽ آﯾﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺸﺎن را ﺑﻪ زﻧﯽ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺠﺴﺘﻪ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ واﮔﺬار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،دﭼﺎر زﯾﺎن و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟!

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻮان
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و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻋﺎدات و ﺳﻨﺖھﺎی »ﻋﺒﺲ« و »ذﺑﯿﺎن« را ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ ھﺴﺘﯿﻢ اﺳﻼم را ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺲ!
اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ،ﻗﺎﺿﯽ و وزﯾﺮ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺮﺷﺎن زﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ
ﺣﻖ را دارﻧﺪ .و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﻓﻘﮫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را
١
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﺧﺎص ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ؟
و در ﮐﺘﺎب » ّ
ﺳﺮ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﺮب  «۲۰/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻗﺒﻮﻻﻧﺪه ﻓﻌﻼ ﻣﺮدود اﺳﺖ و ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،و
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺎن ﺑﻨﺎم اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﭘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زن ﺑﻪ رﺳﻮم ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ واﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ ﺟﺎھﻠﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺧﻮار و ﺑﯽارزش ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﭼﺮ و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ او ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ زﯾﺮا او در ﻣﺠﻠﺲ اﯾﺴﺘﺎد و درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺎدهی ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻧﻤﻮد .و از
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺸﯿﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﭼﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻧﮕﻠﯿﺲ وآرژاﻧﺘﯿﻦ
ھﻤﻮاره ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﻮرش ﻋﺰادار ﺑﻮد.
و ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯽﺷﮏ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد«
و در ﺻﻔﺤﻪی  ۴۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﯿﻂھﺎ ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮ
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
در ﺻﻔﺤﻪی » ۶۱ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم« ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﺎن زﻧﺎن راﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!« و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ در ﭘﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺼﻮص
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮآن ﺟﻨﺲ زن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه ،ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.
از ﻻﺑﻼی اﯾﻦ ﺟﻤﻼت و ﻋﺒﺎرتھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺷﯿﺦ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ،او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ را ﻋﮫﺪه دار ﺷﻮد اﻋﻢ از رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ھﯿﭻ ﻧﺼﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ زﻧﺎن از ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪن
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
 -١در ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ.١٠٠/
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

و ﻋﺒﺎرتھﺎی ﻓﻮق ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﯾﺪﮔﺎهھﺎ ،دﻻﯾﻞ واﺳﺘﺪﻻلھﺎی او و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اوﺳﺖ.
»ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ«:
 -۱ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﭘﺴﺖھﺎی ﻣﮫﻢ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ از زﻧﺎن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻏﺰاﻟﯽ )ﯾﻌﻨﯽ اﺗﮫﺎم ﺑﯽﻣﻮرد ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان( از ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را وارد اﯾﻦ ﻣﯿﺪانھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﺷﻤﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ زﻧﺎﻧﻨﺪ
و آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺗﺤﻘﯿﺮ وﺑﯽ ارزش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﻏﺰاﻟﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و در ﮐﺘﺎب »ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ «۱۶۱/
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﻼم ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ زﻧﺎن را ﯾﺎری ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺿﯽ و ﯾﺎ وزﯾﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺟﻮدی زﻧﺎن ﺳﺘﻢ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺎن در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎری از ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﺼﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺰﯾﺰه
ﻋﺒﺎس ﻋﺼﻔﻮر« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ در ﺗﺒﺼﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪی وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺪام زﻧﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ از رﺷﺘﻪی
ﺣﻘﻮق در وﮐﺎﻟﺖ اﺣﺪاث ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻪ وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی در راه
اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن زن از رﺷﺘﻪی ﺣﻘﻮق در وﮐﺎﻟﺖ ﺣﻮادث ﺑﺮداﺷﺘﻪ زن را ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﮔﺎم را ﺑﻪ زﻧﺎن
ﻣﺒﺎرک ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻣﻦ از زﻧﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ از داﻧﺸﮑﺪهی ﺣﻘﻮق در اوﻟﯿﻦ دورهھﺎی ﻓﺎرغ
اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ،در رﺷﺘﻪی وﮐﺎﻟﺖ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم ،و ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدم ،و در آن ﺗﻮﻓﯿﻖھﺎﯾﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردم ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺳﭙﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،و ﺗﻠﺨﯽھﺎ و
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽھﺎی آن را ﺑﺎ ھﻢ ﭼﺸﯿﺪم ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ! ﻣﻦ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﻦ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ
ﻃﺒﯿﻌﺖ زن ﻣﻨﺎﻓﯽ و ﺑﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ او ﻣﻌﺎرض اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﺮاز دﻟﺴﻮزی ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
دﺧﺘﺮان ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺗﻠﺦ و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻪ آﻧﺎن ھﺸﺪار ﻣﯽدھﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ دام اﯾﻦ ﻓﺮﺟﺎم ﺗﻠﺦ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را درک ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺎنﺷﺎن ﮐﺎخ ﺳﻌﺎدت و ﻧﯿﮏ ﺑﺨﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ .و ﻣﺎ زﻧﺎن وﮐﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﻣﺸﻘﺖ ﮐﺎری ﺳﻼﻣﺘﯽ رواﻧﻤﺎن را از دﺳﺖ
دادهاﯾﻢ؛ زﯾﺮا از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺴﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ را واژﮔﻮن ﭘﯿﻤﻮدهاﯾﻢ ﺧﺴﺘﻪ
و ﻓﺮﺳﻮده ھﺴﺘﯿﻢ .ﺗﻮ را ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻓﺮﺟﺎم ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻃﺒﻖ
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ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی زﻧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد و ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﺰاوارش اﺳﺖ ﺳﭙﺮد و
ازدواج ﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ و
ﺑﺎزرﺳﯽھﺎ او را از ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ ،و او ﺷﻮھﺮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻪ دار ،رھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﭽﻪ را ﺷﯿﺮ دھﺪ؛ و زن ھﻤﭽﻮن ﻣﺮدی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﻃﻮل ﺷﺐ
و روز ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و وﮐﯿﻞ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ در ﺷﮫﺮھﺎی دوردﺳﺖ ﺑﺪور از
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ ﮐﻨﺪ؟ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﻧﺪارد ،آﯾﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎران ﻣﺮدش ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ؟ دﯾﻦ و اﺧﻼق و رﺳﻮم و ﻋﺮف
ﻧﯿﮑﻮ و ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﯿﺪ ،ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ از زﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ دور از ﺟﺎھﺎی ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺧﺘﻼط او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻣﺮدھﺎ او را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﻄﻌﯽ و زﯾﺎن
ﺣﺘﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و رﻓﺘﺎرش را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎی ﻣﺮدم ﻗﺮار داده و او را ﺑﺎ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ و
ﺑﯽﻧﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زن در زﻧﺪﮔﯽاش ﺟﻼل و ﻗﺪاﺳﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ او ﻣﯽدھﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آن زن روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﺎدهای ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ آﻏﻮش
دارد ﺑﺮای اﻣﺖ و ﻣﺮدم از ھﺰار ﺧﺎﻧﻢ وﮐﯿﻞ و ھﺰار ﺧﺎﻧﻢ وﮐﯿﻞ و ﻧﺎﺋﺐ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل درﺑﺎرهی ﺷﻤﺎ زﻧﺎن اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺠﻠﺲ و
وﮐﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎ«.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را وارد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺪانھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺎن ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ
ﻧﺪارد ،ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ دﺷﻤﻦ زﻧﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف ﯾﮏ زن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻏﺰاﻟﯽ
ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺖ و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎن اور ا ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﺷﺐ او ﮔﻔﺘﺎر روز او را ﻣﺤﻮ و
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟!!
 -۲در ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻀﺎوت ،ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮد و
دوﺑﺎره ﻏﺰاﻟﯽ ﺧﻮدش را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎی زﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
و د رﮐﺘﺎب »ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ  «۱۶۰/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺳﻼم در ﺧﺼﻮص
ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪن ُﭘﺴﺖھﺎی ﻗﻀﺎوت و ﻣﻨﺼﺐھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﻣﻌﺮوف و
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ«.
اﻟﻒ -اﺳﻼم ﮔﻮاھﯽ ﺑﺎﻧﻮان را در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺼﻒ ﮔﻮاھﯽ ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار داده
ً
و ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮔﻮاھﯽ ﺑﺎﻧﻮان را ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺪود و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻄﻠﻘﺎ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﮔﻮاھﯽ زﻧﺎن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد؛ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوت زن را در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ او را
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟!!
ب -ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﺒﯽ ﻣﮫﻢ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم وﻻﯾﺖ دارد و
ﺳﻠﻄﻪاش ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ اﺳﻼم ﻣﺮد را در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ زن ّﻗﯿﻢ و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ زن را در اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﻢ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻣﺮدان ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد؟!!
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺎزی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ در رد ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺤﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ او
ﺧﻮدش را رد ﮐﺮده .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دو راه را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد .ﯾﺎ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺧﯿﺮی ﮐﻪ از او ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﺮای زن ھﻤﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ را ﺑﭙﺴﻨﺪد ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻃﻮل ﻋﺼﺮھﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺎن ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻏﺰاﻟﯽ در ﻃﻮل ﺗﻤﺎم
ﺗﺎرﯾﺦ ـ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ـ ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺟﺰ ھﻤﺎن زﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪار
ﺑﺎزاری اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ،ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ از ﺟﮫﺖ »وﺛﺎﻗﺖ«
ﻧﮑﺮده و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده ﮐﻪ آن زن ﺗﺎ ﮐﺠﺎ و ﭼﻪ ﻣﺤﺪودهای از ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎ درﮐﺎرش ﻣﻮﻓﻖ
ً
ﺑﻮده؟ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﮐﻪ زﻧﯽ در
ﻣﺴﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺰاﻟﯽ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ
زن ﺣﻖ ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن دارد ،ﭼﯿﺴﺖ؟
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻧﺎن ،ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوی از ﻋﺎداﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﻣﺘﻀﺮر ﮔﺮداﻧﯿﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻋﺮﺑﯽ
ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻻزم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﺳﻮم و ﻋﺎدات »ﻋﺒﺲ« و »ذﺑﯿﺎن« را ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺳﻼم ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و د رﭘﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ رﺳﻮم و
ﻋﺎدات ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ذﻟﺖ ﺑﺎر زﻧﺎن اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدش
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯾﺶ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ وراه ﺳﻮﻣﯽ ﻧﺪارد.
 -۳در ﺧﺼﻮص ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻻ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻮان ،روﺷﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺪان ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮده و ﺑﺎور دارد؛ زﯾﺮا او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﮐﻔﺎﯾﺖﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن در اﻣﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮد ـ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﻪ
ّ
ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ او ﺑﻠﻘﯿﺲ را ﻣﺜﺎل زده و ﺣﺪﯾﺚ» :ﻻ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم ولﻮ أمﺮﻫﻢ امﺮأة«
ﯾﻌﻨﯽ) :اﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺎن زﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ( را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮده
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ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺨﻨﯽ ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ،ﻗﺎﺿﯽ،
ﺳﻔﯿﺮ و وزﯾﺮﺷﺎن زﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ« .ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺰاﻟﯽ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ،
رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ھﺮ وﻗﺖ ﺗﺤﺖ
واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهی ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ و ﻓﺸﺎرھﺎی آنھﺎ در ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم از ﻻ ﺑﻪ ﻻی ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﻼم ﯾﻮرش ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺼﺐھﺎ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ در ﮐﺘﺎب »ﺳﺮﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﺮب «۲۳/ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :زن ﺑﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ
در ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻠﯽ ،اداری و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺒﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻼﻓﺖ
ﻋﻈﻤﯽ را ﻋﮫﺪه دار ﺷﻮد«.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ در ﮐﺘﺎب » ِﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ  «۱۶۰/ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن ﺑﺪون
ً
ھﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻖ دارد اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد و ﻣﺎﻟﺶ را اﻧﻔﺎق
ﮐﻨﺪ و اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﺎن و ھﺴﺘﯽ
اﻣﺖ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺿﻊ دﯾﮕﺮی دارد ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زن ﺑﺪان ﺣﺪ ﻧﻤﯽرﺳﺪ
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرﺳﯿﺎن زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎدﺷﺎھﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ را ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ھﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ« .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ :ﻏﺰاﻟﯽ در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﮫﺪه دار
ﻣﻨﺼﺐ ﺧﻼﻓﺖ و ﻗﻀﺎوت ﮔﺮدد ،و ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر و ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ از ﻃﺒﯿﻌﺖ زن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﺠﺖ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎورش رﺟﻮع ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻈﻤﯽ را ﻋﮫﺪه دار ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﺎز ھﻢ ﻋﻘﯿﺪهاش را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده و ﮔﺎم ﺳﻮﻣﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺧﻮدش داده ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ
ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺼﺒﯽ را ﻋﮫﺪه دار ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻈﻤﯽ را!!.
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺰودی زن دﺳﺖ ﭼﭗ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺎر
او در ﺧﺎﻧﻪ از ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﺰودی ﻣﺮدان ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎی اﻣﻮر
ﺧﺎص و ﻋﺎم را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻮان و ﻃﺎﻗﺖ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ از زﻧﺎن ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺒﻌﻮث ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺠﺰ ﻣﻮاردی ﺷﺎذ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﻇﺮﯾﻒ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ
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اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻌﮫﺪه ﮔﯿﺮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻤﻠﻮ از ﻧﺎم ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﮫﻢ را ﺑﻌﮫﺪه داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﺳﻢھﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺑﻨﺎم وزﯾﺮ و ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﯾﺎدآور
ﺷﺪه از ھﻤﺎن ﻣﻮارد ﺷﺎذی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ!.
و در ص  ۱۳۹آﺷﮑﺎرا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ از ﻃﺮﻓﺪاران ﯾﺎری دادن اﺟﺘﻤﺎع؛ ﺑﺎ زﻧﺎن
ﺑﺎﺳﻮاد ھﺴﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺴﺖھﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﻮد .زﯾﺮا اﯾﻦ
ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن اﺷﯿﺎء از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ در دوﻟﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ً
ً
ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻼ در ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻣﺮد و زن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد ،ﻋﻤﻼ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ زﻧﺎن در آن دوﻟﺖھﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ھﻤﻪی ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮدھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدان ﺳﺨﺘﯽھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت را ﺑﻪ دوش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
دورﻧﻤﺎی ﺗﻘﻠﯿﺪی در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﻮراھﺎی ﻣﻠﯽ و دهھﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺻﺪھﺎ وزﯾﺮ و ھﺰاران ﻣﺪﯾﺮ و
ﺟﻤﮫﻮر داﻧﺸﻤﻨﺪان وادﯾﺒﺎن و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن دﻗﺖ ﮐﻦ! ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺖ ﺑﺮاﯾﺖ روﺷﻦ ﺷﻮد.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﻠﻤﺮو و ﻋﺮﺻﻪی ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺻﺤﻨﻪھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت در
ﺻﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ.
ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ رد ﮐﺮده وﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ دﺷﻤﻦ زن ھﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ
ﻧﺸﺎط او را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده وﻣﻮھﺒﺖھﺎی اﻟﮫﯽاش را از او ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﺶ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﻢ،
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪی زن در اﺟﺘﻤﺎع آ ﮔﺎھﯿﻢ ،و از ﻧﯿﺎز
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ از آﻣﺎدﮔﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ...اﻟﺦ.
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺸﺎن در
ﻣﺼﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ـ آﻧﭽﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﻪ ـ اﻓﮑﺎر
و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی او ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺴﻠﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ  .١و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﮐﻢ و ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ :زﻧﺎن را
ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﯽارزش ﮐﺮده و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﺟﺰ ﺧﻮد ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ!!

 -١ﯾﻌﻨﯽ :ﻏﺰاﻟﯽ را ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻏﺰاﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را رد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻋﻠﻤﺎ و دﻋﻮت ﮔﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ
را ﺑﻪ او ﺻﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎن اوﺻﺎف را از ﺧﻮدش در ﺑﺮاﺑﺮ اﺗﮫﺎﻣﺎت
ً
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و دﯾﮕﺮان ،دﻓﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﻣﮑﺮرا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖھﺎی
رواﻧﯽ ﻏﺰاﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻮاره درﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮد در ﻧﻈﺮﯾﺎت
ﻣﺘﻀﺎدش ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻠﻞ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن اﻋﻤﺎل را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﻮیﺗﺮ از اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﻮراھﺎی ﻣﻠﯽ و ﮐﺎﺷﻔﯿﻦ و ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن  ...ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﮫﺪه دار ھﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻻﺋﻠﯽ اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 -۱ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺎﭼﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﺒﻞ از او وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﻋﮫﺪه
دار اﯾﻦ ﻣﺴﻨﺪ ﺑﻮد  ...و اﯾﻦ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم او را زن آھﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ـ
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ـ!!
 -۲آﻧﭽﻪ در رواﯾﺎت ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ »ﮔﻮﻟﺪا ﻣﺎﯾﺮ« زن ﯾﮫﻮدی ﺣﺎﮐﻢ
اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ ﺑﻮده و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻋﺮب را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد ﺑﻮده ،ﺷﮑﺴﺖ
داده اﺳﺖ.
 -۳آﻧﭽﻪ درﺑﺎرهی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ »اﯾﻨﺪﯾﺮا ﮔﺎﻧﺪی« ﺑﺮ ھﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدن ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻻﺋﻞ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ؟!
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻓﻘﮫﯽ درﺳﺘﯽ در ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎرھﺎی زن ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺘﺎب زده آن را ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده» :ھﺮﮐﺲ ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه
رﻓﺘﻪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪاش ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ«.
 -۴واﺿﺢ اﺳﺖ ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﻮﺿﻊ دﻓﺎع از اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﺑﺎ
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎزﮔﺎر و ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره
ﻣﺜﺎلھﺎﺋﯽ ﺗﮑﺮاری ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ ﮔﻮﻟﺪاﻣﺎﯾﺮ ،ﺗﺎﭼﺮ ،وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ و اﯾﻨﺪﯾﺮا ﮔﺎﻧﺪی
اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﺳﻢھﺎی اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر و ﺷﺎذ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪهای را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ ،آﯾﺎ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪن ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻮاره در ﻣﺪار ﺗﺎرﯾﺦ
زن را در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺮد ﻧﮕﮫﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟! اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ زن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
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ﻣﻈﻠﻮم ﺑﻮده و ﺑﺮ او ﺳﺘﻢ ﺷﺪه ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و
ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ آﯾﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد از زن ﻗﻮیﺗﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ھﻤﯿﺸﻪ زن ﻣﻈﻠﻮم و ﻣﺮد ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮد؟ ﭘﺲ ﭼﺮا در ھﯿﭻ اﺟﺘﻤﺎع و ﯾﺎ ﻋﺼﺮی
ﻣﺮد ﻣﻈﻠﻮم و زن ﻇﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟
و از ﻃﺮﻓﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎر و ﺷﺎذ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺖ و
ﻣﻘﺮر را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ .ﻏﺰاﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎ از ازدواج و واﺟﺐ ﺑﻮدن آن ﺑﺤﺚ ﮐﺮده؛
آﯾﺎ ده ﯾﺎ ﺻﺪ و ﯾﺎ ھﺰار ﻣﻮرد از ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺮد ﺑﻮدن را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ وازدواج ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺻﻞ واﺟﺐ ﺑﻮدن
ً
ازدواج را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻃﺒﻌﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﺑﮫﺘﺮی ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﺳﺖ؛
ّ َ ُ َ َّ َ َ َ ّ ٓ
جال ق� ٰ ُمون � ٱلن ِ َساءِ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» [٣٤ :ﻣﺮدان ﻗﯿﻢ و
لر
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ﴿ :ٱ ِ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ زﻧﺎناﻧﺪ«.
اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و زﻧﺶ ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ را ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ اداره
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻢ ﺑﻮدن و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ زن
ً
وﻣﺮد؟ ﻃﺒﻌﺎ ﺧﯿﺮ.
ً
و اﯾﻨﮏ ﮔﻮش ﻓﺮا دھﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻏﺰاﻟﯽ ﺷﺨﺼﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ در ﮐﺘﺎب »ھﺬا دﯾﻨﻨﺎ
 «۱۳۶/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﻟﮫﯽ ﻣﺮد ﺻﺎﺣﺐ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ  ...و ھﺪف
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺣﺴﺎب ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻪ اھﺪاﻓﯽ ﻣﺘﻀﺎد و
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن؛ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪﺳﺖ زن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرھﺎ را ﻧﺎﺑﺠﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ و ﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺪوش ﻓﺮدی ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد از زﻧﺶ در
ﺣﻖ اداره و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ .زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺗﺤﻤﻞ و ﺻﻼﺑﺖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ ﮐﺎر و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺮد ﻗﺮار داده او را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ
ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺷﻮد.
در ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﮔﺎھﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﺘﺮ ﻧﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ زﻧﯽ
ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از دﺳﺖ
ﻣﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﻮدش ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﻣﯽﺳﭙﺎرد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎذ ﻗﺎﻋﺪهی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺧﺪﺷﻪ دار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺷﺎذ ﺑﻮدﻧﺶ ھﺮ ﺟﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮاری در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .و
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ﺧﯿﺮ در ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ آن ﭼﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪه
ََ
وف َول ّ
رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :ول َ ُه َّن م ِۡث ُل َّٱ�ِي َعلَ ۡيه َّن بٱل ۡ َم ۡع ُ
ِلر َجا ِل عل ۡي ِه َّن
ر
ِ
�
ِ ِ
ِ
َد َر َجةَ ۗ ٞو َّ ُ
�ز َحك ٌ
ٱ� َعز ٌ
ِيم ] ﴾٢٢٨اﻟﺒﻘﺮة» [٢٢٨ :و زﻧﺎن از ھﻤﭽﻮن ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮ
ِ
آﻧﺎن دارﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ«.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺨﻦ ﻏﺰاﻟﯽ واﺿﺢ و ﺑﻠﯿﻎ )رﺳﺎ( اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه زﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای
ﺳﯿﻄﺮه ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎذ و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﻧﺎﮔﻮار اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ادارهی ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺮد( ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ھﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را در ﻣﻮرد اﺟﺘﻤﺎع
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده؟! ﻣﻮارد ﺷﺎذ و اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎری ﮐﻪ زﻧﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ
ُﭘﺴﺖ و ﯾﺎ وزارﺗﯽ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦھﺎ را ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻌﻤﯿﻢ داده و ﭼﺮا آن ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم را
ﺑﺮ وﻻﯾﺖ زﻧﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ؟!
 -۵و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺰودی ﻏﺰاﻟﯽ را ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی ﮐﻪ دﻋﻮت
ﻣﯽدھﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
ﻏﺰاﻟﯽ اﺟﻤﺎع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﯾﺎدآور ﺷﺪه ،او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺟﻤﺎع آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اھﻞ ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ ،اﻋﻢ از ﻋﻠﻤﺎ و اﻣﯿﺮان در ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ،
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ ھﺮﮔﺎه اﺟﻤﺎع اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد ،ﺑﺠﺰ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع دﯾﮕﺮی ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه وﻓﺎدار وﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اھﻞ »ﺣﻞ و ﻋﻘﺪ« اﻋﻢ از ﻋﻠﻤﺎ و اﻣﺮا اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ زن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺼﺐ رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد و در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮرد ھﻢ
اﺗﻔﺎق ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﮐﻪ زﻧﯽ آﺷﮑﺎرا رﯾﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺪام اﺟﻤﺎع از اﯾﻦ روﺷﻦﺗﺮ و واﺿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،و در ﻣﻮرد وﻻﯾﺖ ﻋﻈﻤﯽ ﺑﻄﻮر اﺧﺺ
ھﻤﻪی ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﻋﮫﺪه دار ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺷﻮد .و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ از زﻣﺎن ﺣﯿﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺸﺪه ﮐﻪ زﻧﯽ
ﻣﻨﺼﺐ وﻻﯾﺖ ﻋﻈﻤﯽ را ﻋﮫﺪه دار ﺷﻮد؛ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﯾﮏ ﻋﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺟﻤﺎع ﺑﻮده وﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در »ﻣﺎﺋﺔ
ﺳﻮال  «۷/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان در ﺟﻮاﻣﻊ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎن ،در ﻣﻌﺮض
ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺟﺘﻤﺎع رو ﺑﻪ
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ﻧﺎﺑﻮدی و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺘﺠﺪدﯾﻦ را ﮔﺮد آورده و ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺼﻠﺤﺖھﺎ
دﻋﻮت داده و ﻓﺮاﺧﻮانھﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﮐﻢ و راﯾﺞ اﻣﺖ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﻤﺎع ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و اﺟﻤﺎع
ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﺷﻮد ودر ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﺟﻤﺎع
را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ وﯾﺎ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﻔﮏ ﺷﻮد.
و ﺳﭙﺲ ﻏﺰاﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﻗﺮآن ﺑﺎ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ
ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺎ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدم اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و اﺟﻤﺎع راﯾﺞ و ﺣﺎﮐﻢ را درھﻢ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﺗﺎرﯾﺦ را از ھﺠﺮت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮد ،اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدم؛ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﯽﺧﻮد و ﺧﺮوج از اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و آن ھﻢ ﺑﺪون ﻋﻠﺖ واﺿﺢ ﯾﺎ
ﭘﻮﺷﯿﺪهای«.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻏﺰاﻟﯽ از ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻨﻔﮏ ﺷﺪه؟ و ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮدش در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﮫﻮده ﮐﺮده؟ ﭼﺮا؟ زﯾﺮا اﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ زﻧﺎن از
ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺼﺐ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﯾﺎﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه را ﺷﮑﺴﺘﻪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﻮﻟﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه و از اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮآن ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻗﻮﻟﯽ و ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ اﺟﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪی ﻗﺮآن:
ّ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ ّ َ ٓ َ َ َّ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ
� َ� ۡ
ٰ
ض﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» [٣٤ :ﻣﺮدان
ع
ٱلرجال ق�ٰمون � ٱلنِساءِ بِما فضل ٱ� �عضهم
ٖ
﴿ ِ
ﺑﺮ زﻧﺎن )ﺣﻖ( ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دارﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ« و
ِلر َجال َعلَ ۡيه َّن َد َر َجةَ ۗ ٞو َّ ُ
�ز َحك ٌ
ٱ� َعز ٌ
َ ّ
ِيم ] ﴾٢٢٨اﻟﺒﻘﺮة[٢٢٨ :
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :ول ِ ِ
ِ
ِ
»و ﻣﺮدان را ﺑﺮ زﻧﺎن درﺟﻪی )ﺑﺮﺗﺮی( اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ«.
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ اﻣﻮرﺷﺎن را ﺑﻪ زن
ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ،ھﺮﮔﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ«.
و اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻻﯾﺖ ﻋﻈﻤﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی
ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن؛ زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎم اﺳﺖ و واژهی »ﻗﻮم« ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻟﻔﻆ »اﻣﺮأة« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زن ھﻤﻪی زﻧﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ
ﻗﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و رﺋﯿﺲ ﺷﺎن زن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻣﯿﺎب ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﺪف ﻧﻤﯽرﺳﺪ .آری!
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ و ﻓﺮﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻮان
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 -۶ﺳﺨﻦ آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن ﻏﺮﺑﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و
وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در آﻣﺪه ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ
دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل ﭘﺪر وﻣﺎدرش ﺑﺎ او ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺮبھﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،و ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﭘﺪری ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ادب ﺑﭽﻪاش را ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﭽﻪ از ﺧﺎﻧﻪی ﭘﺪرش ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس
ً
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﭘﺪرش را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ !!...دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ...و ﺗﺎﮐﯽ
در ﭘﮫﻨﻪی ﺑﺮزخ و اﻋﺮاف آﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺑﺴﯿﺎری را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدهاﻧﺪ واز راه راﺳﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ؟
 -۲ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب:

ً
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺗﺸﻮﯾﺶ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻟﺤﻦ او ﻣﺘﻮﺟﻪی زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﺳﺖ ـ ﺑﮫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ:
 -۱در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ج «۲۸۵/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺪن
ﺳﺎﯾﻪی زن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺎل ،ﺳﻮال اﯾﻨﺴﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ از دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ج اﺳﺖ؟ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺰﺧﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﺎوری ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ دﯾﻦ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ .آری ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،و ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارم«.
ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ دﯾﺪن ﺳﺎﯾﻪی زن
ً
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎ ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪی آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .واﯾﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
دﯾﺪﮔﺎه ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ« .ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیاش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ھﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ دارد:
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

 -۲او ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیاش را در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺗﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ١ «۳۶/ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻌﺮﮐﺔ اﻟﺤﺠﺎب«  ٢ﯾﻌﻨﯽ :ﺟﻨﮓ
ﺣﺠﺎب ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻨﮕﺎم ادای ﻣﻨﺎﺳﮏ در
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺑﺎزارھﺎ ،ﭼﮫﺮهی زﻧﺎن را ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ،وﻟﯽ ھﯿﭻﮔﺎه رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ
اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آنھﺎ داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻨﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﻦ،
ﺷﺮف و ﻓﻀﯿﻠﺖ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ھﺴﺘﯿﺪ؟«.
و ﺳﭙﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده دﻟﯿﻞ آورده ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺪار او ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﮫﺮهی زﻧﺎن
دﻻﻟﺖ دارد ،و در ﮐﺘﺎب »ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ« ﺣﺪت اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪاش را اﻓﺰوده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺺ
ﺻﺮﯾﺤﯽ در ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﮫﺮه ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ از رواﯾﺎت ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺸﻒ ﭼﮫﺮه اﺳﺖ
و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﮫﺎ ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ زن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮫﺮه را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ از ﻓﺘﻨﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .و ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻘﺎب و ﭘﻮﺷﺶ ﺻﻮرت زن وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﭘﺎک ﻣﺎﻧﺪن
او ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان رﺳﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
در دوران ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﻨﺎه آوردهاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب را ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺻﻞ و
ﭘﺎﯾﻪای ﺑﺮ ﺗﺄﺋﯿﺪ ﺣﺠﺎب در ﺷﺮﯾﻌﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دوران ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﺑﻪ
ﺣﺠﺎب ﭘﻨﺎه آوردهاﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺠﺎب ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ!!!
در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ج «۲۸۲/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﯽ دو ﭘﺎدﺷﺎه از ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ ـ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .آنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﺰرگ را ﺑﺎ ﺣﺮفھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺳﻨﻦ و
ﺻﺤﯿﺢ ،در ھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد و آﺛﺎر زﺷﺘﯽ را اﺑﺮاز ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ زن ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
را ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﻇﺎھﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ را از ﭼﮫﺮه ﺗﺎ ﻗﺪم ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و
ﭼﯿﺰی از آن ﻇﺎھﺮ ﻧﺸﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد زن ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻧﻘﺎب ﺑﻪ ﭼﮫﺮه ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺎن ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن
ﺑﺎ اﺳﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ از زﻧﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ازدواج ﻧﮑﻨﻨﺪ«.

 -١ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ.
 -٢اﯾﻦ ﻋﻨﻮان را آﻗﺎی ﻧﺎروﺋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺣﺠﺎب و ﻧﻘﺎب« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻮان
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ھﺪف ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺠﺎب زﻧﺎن از ھﻤﺴﺮان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻟﮕﻮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا در ﻋﺪم ازدواج ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺷﻮھﺮ ،اﻟﮕﻮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اداﻣﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺧﺸﻢ از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺧﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮم وارداﺗﯽ ﺑﻪ وﺣﯽ و اﻓﺰوده ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ
اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و از ﻃﺮﻓﺪاران آن ﺑﯿﻤﯽ ﻧﺪارﯾﻢ«.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ )ﻓﻮق( ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ:
اﻟﻒ -ﺷﯿﺦ ـ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از وی درﮔﺬرد ـ ھﺮﮔﺎه ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت او ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺎ آنھﺎ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﻟﯿﮑﻦ ھﺮﮔﺎه
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﺎ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی او را ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻧﮑﻨﺪ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻪ و ﻋﻠﻤﺎ را ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
ً
ﻣﺜﻼ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺑﻦ ﺣﺰم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻋﮫﺪه دار ﺷﺪن
ﻣﻨﺼﺐھﺎ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪای را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﺣﺘﯽ اﺑﻦ ﺣﺰم و ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از رﺳﻮم ﻋﺒﺲ و ذﺑﯿﺎن
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺟﻤﮫﻮر در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ او ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﯾﺪ .و در
ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮥ زن و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ دارد ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ و ﯾﺎ اﺟﻤﺎع ھﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
اﯾﻦ ﺑﺎز ھﻢ اﻟﻘﺎب و اوﺻﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻗﻠﻢ از ﺗﮑﺮار آن ﺷﺮم دارد.
ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺋﻤﻪ ،آنھﺎ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﺑﺮ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪای اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﻣﺎﻟﮏ و ﯾﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺳﻼم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ«! آﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻏﺰاﻟﯽ را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ؟!
ﭘﺲ ھﻼﮐﺖ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ً
وﻟﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﻦ اﺳﺖ؟ ھﺮﮔﺰ! ھﺮﮔﺰ! ﻗﻄﻌﺎ
اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ اﺋﻤﻪ و ﻓﻘﮫﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪی ﺑﺰرگ و ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ و ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ«.
او اﯾﻦ اﻗﻮال را ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭼﻮن ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﭼﮫﺮهی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﻣﯿﮑﻮﺑﺪ واﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ
اﺳﺖ .آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺼﻮص را رھﺎ ﮐﺮده و از ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻓﻼن و
ً
ﻓﻼن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از آنھﺎ ﺗﻦ در دھﺪ و ﻣﺬھﺒﺶ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ اﺳﺎس
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ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﺎن وﻓﻖ دھﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎورد .و ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪی آنھﺎ ﺑﻪ دﯾﺪهی اﺣﺘﺮام ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺜﺎل ا از ﻣﻄﻠﺐ دور ﺷﻮﯾﻢ .ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه را در
ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ واز ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر دارم ـ
اﮔﺮ ردی ﺑﺮ ادﻋﺎ دارد ـ ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ .ﻣﻦ )ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻮده( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪای
ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﮫﺮه ﻣﻄﺮح ﮐﺮده آﺧﺮﯾﻦ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از او ﮐﺴﯽ از اﺋﻤﻪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ و ده ﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻔﺘﻪ ،و از ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن و
ﭘﺴﯿﻨﯿﺎن ،ﮐﺴﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ وﺟﻮد دارد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ )ﻧﺺ(
ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ادﻋﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺛﺒﻮت اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻗﻮﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯽ
اﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﻧﺒﻮت ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪاش را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ رأی ﻣﻦ اﺳﺖ؟ ھﺮﮔﺰ! ھﺮﮔﺰ! اﯾﻦ رأی ﻓﻘﮫﺎی ﺑﺰرگ
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ« ﺑﺎ اﺟﻤﺎع اﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻏﺰاﻟﯽ را ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺠﺎب ﺑﺪﻋﺘﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،ادﻋﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﻦ و ﺷﺮف از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻏﯿﺮﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،و آن ﺷﺨﺺ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ رﺳﻮم
اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ دوران ﺳﺴﺘﯽ و ﺿﻌﻒ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ او ـ ﭘﺎدﺷﺎھﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺰرگ را
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻮم وارداﺗﯽ ﺑﻪ وﺣﯽ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦھﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ زن را ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺷﻮھﺮش ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﮔﯿﺮی از
اﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ از ازدواج ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦھﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣﺮف ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺎم ،ﻣﻘﺎم ﺑﺤﺚ
ﻓﻘﮫﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و زاری.
و اﻣﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﮫﺮه ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎوت آﺷﮑﺎر و ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﺲ دور ﺑﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﺋﻤﻪی ارﺑﻌﻪ و
دﯾﮕﺮان و ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻏﺰاﻟﯽ وﺟﻮد دارد .ﭘﺲ از ﺛﺒﻮت اﯾﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻏﺰاﻟﯽ از
ﻗﻮل ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ زﯾﺮا روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺑﻪ
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دور از ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺧﻮدش ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﺋﻤﻪی ارﺑﻌﻪ ﺑﺪون دﻗﺖ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ داده
اﺳﺖ.
ب -آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺳﺨﻨﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل از ﯾﮏ ﻓﻘﯿﻪ ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟! ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ـ ھﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ـ از ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﭼﮫﺮه ﻋﻮرت اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮم؛ زﯾﺮا ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻣﺎﻟﮑﯽ
اﺳﺖ؟!
ﺷﯿﺦ را ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﯽ از ﺟﺼﺎص ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻨﻔﯽ
اﺳﺖ .و از ﻗﺮﻃﺒﯽ ﻗﻮﻟﯽ را ﻣﯽآورد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ رأی ﻣﺎﻟﮑﯽ اﺳﺖ و از ﺧﺎذن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻠﻪای از اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺣﻨﺒﻠﯽ ھﺎﺳﺖ .ﭼﺮا از ﺧﻮد اﺋﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا از اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و
ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺎﻟﮏ و اﺣﻤﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻦ او ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻧﻘﻞ
ﮐﻨﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ﻏﺰاﻟﯽ از ﺳﺨﻦ ﻗﺒﻠﯽاش رﺟﻮع ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯽ
ﮔﻤﺎن از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬاھﺐ ارﺑﻌﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭼﮫﺮه ﻋﻮرت ﻧﯿﺴﺖ« .ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎی ارﺑﻌﻪ و ﺑﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ از ﻓﻘﮫﺎی
ﻣﺬاھﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل و
ﺑﻪ ﺻﺤﺖ از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »أﺣﮑﺎم اﻟﻨﺴﺎء« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی
اوﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ھﻤﮥ زن ﻋﻮرت اﺳﺖ« .و اﯾﻦ از رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
و ﻗﻮل ﻣﺸﮫﻮر ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ«.
ج -در ﺗﺄﺋﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﮫﺮهی زن ،ﻃﺒﺮی در ﺟﻠﺪ ھﯿﺠﺪھﻢ ص ۱۱۹دو
رواﯾﺖ ،ﺑﺎ دو ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﻠﺤﻪ
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺗﺄﺋﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺛﺮ دﯾﮕﺮی رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺛﺮ را ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ
اﺑﯽ ﺣﺎﺗﻢ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ و ﻣﺬھﺐ اﻧﺲ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﻋﺎﯾﺸﻪ
وﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ،واﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻠﻒ اﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﯿﺪه
ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﻗﺘﺎده ،ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ ،ﻋﻄﺎء ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﮐﻌﺐ ﻗﺮﻇﯽ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ـ ﺑﯿﻦ وﺟﻮب و اﺳﺘﺤﺒﺎب ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﮫﺮه ـ ﻣﺘﻌﺪد ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم
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آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﮐﺘﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﻮل ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮب ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﮫﺮه از اﯾﺸﺎن
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪادﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﺳﻠﻒ از اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻤﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮر ،ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺘﺎب زده و ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻤﮫﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
آﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﻈﺮﯾﻪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﺋﻤﻪی ارﺑﻌﻪ رأی ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ آﻧﺎن
ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺗﺒﺎﻋﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺎ
ً
اﯾﻦ ﺑﺎور از ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا آﻣﺪهاﻧﺪ اﻏﻔﺎل ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﺎن را از
ً
ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺤﺴﺎب ﻧﯿﺎورﯾﻢ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا آﻣﺪهاﻧﺪ
آ ﮔﺎھﺘﺮﻧﺪ .اﯾﻦ را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪار وﺟﻮب و
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﻮدن ﭼﮫﺮه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺪدی ﺑﺎﺷﺪ.
دـ ﺣﺠﺎب در ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ـ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺠﺎب ـ درﻧﮕﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؛ زﯾﺮا از ﺗﻌﺪادی ﺑﺮادران
ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ )ﺣﻮزهی ﺧﻠﯿﺞ( ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭘﺮﮔﻮﯾﯽھﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺮد آﻧﭽﻪ از ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻮت و ﺗﻨﺪی
و ﺷﺪت ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در ﺣﺼﺎر ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای
ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺖ و دارای آ ﮔﺎھﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯾﺶ آﺷﻔﺘﻪ ،ﻣﺘﺰﻟﺰل
و ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻮدش آﻣﺎدهی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه وی
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﺳﻮادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﯽ و آ ﮔﺎھﯽھﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻦ )ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻮده( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﺠﺎب در ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب ﺣﺘﯽ ﻋﺮب ﺟﺎھﻠﯽ ﻣﻌﺮوف و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻧﺎمھﺎ ﯾﺎ اﻧﻮاﻋﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﻧﻘﺎب ،ﺧﻤﺎره ،ﻧﺼﯿﻒ و . ...
»ﻧﺎﺑﻐﻪ« در ﻗﺼﯿﺪهای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺳـــــﻘﻂ اﻟﻨﺼـــــﻴﻒ وﱂ ﺗـــــﺮد إﺳـــــﻘﺎﻃﻪ

ﻓـﺘـﻨـﺎوﻟﺘــــــــــــﻪ واﺗـﻘـﻨـﻨـــــــــــﺎ ﺑﺎﻟـــــــــــﻴﺪ

رو ﭘﻮﺷﺶ اﻓﺘﺎد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .آن را ﺑﺮداﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﺶ ،ﺧﻮدش را از ﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد.
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و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺼﯿﻒ ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﺮ روی ھﻤﻪ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ  .١در
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری از اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﮐﺮده ،آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺿﻤﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻓﺮﻣﻮد ...» :اﮔﺮ زﻧﯽ از ﺑﮫﺸﺘﯿﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺮک ﮐﺸﺪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ روﺷﻦ و ﻧﻮراﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻮی ﺧﻮش اوزﻣﯿﻦ را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻧﺼﯿﻒ ـ رو ﭘﻮش ـ آن
از دﻧﯿﺎ وآﻧﭽﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .«...
ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺳﻼم زﻧﺎن
ﻣﺆﻣﻦ را ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺸﻤﺖ دﺳﺘﻮر داده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َ� ُ� ۡبد َ
ِين
َّ
ً
َ
ۡ
ََ
زِ�نت ُه َّن إِ� َما ظ َه َر مِن َهاۖ﴾ ]اﻟﻨﻮر» [٣١ :و آﺷﮑﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ زﯾﻮرھﺎﯾﺸﺎن را ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻗﮫﺮا آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮔﺮدد«.
آﻧﺎن ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ را ،ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
َ
ۡ
اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻘﺼﺪ از ﴿ َما ظ َه َر مِن َهاۖ﴾ در آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اراده زن ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد،

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎد ﺣﺠﺎب را ﮐﻨﺎر زﻧﺪ و ﮐﺴﯽ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎﻗﺶ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺪون ارادۀ زن ﺣﺠﺎﺑﺶ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،اﯾﺮادی ﻧﺪارد و اﯾﻦ ھﻤﺎن
دﯾﺪﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﺑﻦ ﻋﻄﯿﻪ« ذﮐﺮ ﮐﺮده و »آﻟﺒﺎﻧﯽ« در »اﻟﺤﺠﺎب« ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ.
َ
ۡ
و اﮔﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﮥ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻘﺼﺪ از ﴿ َما ظ َه َر مِن َهاۖ﴾ آراﯾﺶ ﻇﺎھﺮی اﻋﻢ از ﻟﺒﺎس و
دﯾﮕﺮ آراﯾﺶھﺎ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
ُۡ َ ََ
َ َ
ج�ٰبِيب ِ ِه َّنۚ﴾ ]اﻷﺣﺰاب» .[٥٩ :رداھﺎی ـ
ِ� عل ۡي ِه َّن مِن
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :يد�
ﺟﻠﺒﺎبھﺎ ـ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮو اﻓﮑﻨﻨﺪ«.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ :ﺟﻠﺒﺎب ﻟﺒﺎﺳﯽ از ﭼﺎدر ﮔﺸﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﺎ آن ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و
آن را ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻠﺒﺎب در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻋﺒﺎ اﺳﺖ و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از ام ﻋﻄﯿﻪ رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺰﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج! ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺒﺎب ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﻮاھﺮش
او را ﺑﺎ ﺟﻠﺒﺎﺑﺶ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ«.

 -١ر.ک .ﺑﻪ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ).(٣٣٣/٩
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و ﻗﺮﻃﺒﯽ در ) (۲۴۳/۷ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻃﺒﻖ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻠﺒﺎب ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم
ﺑﺪن را ﻣﯿﭙﻮﺷﺎﻧﺪ«.
و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎرۀ ﭘﻮﺷﺶ و ﻟﺒﺎس ﻣﺤﺮم ﺳﻮال ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :زن در
ھﻨﮕﺎم اﺣﺮام ﻧﻘﺎب ﻧﺰﻧﺪ و دﺳﺘﮑﺶ ﻧﭙﻮﺷﺪ« ١ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ و
ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻧﻘﺎب )روﺑﻨﺪ( در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ زﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﻤﻟﺮأة
ﻋﻮرة ﻓﺈذا ﺧﺮﺟﺖ اﺳتﺮﺸﻓﻬﺎ الﺸﻴﻄﺎن« ﯾﻌﻨﯽ» :ھﻤﻪی زن ﻋﻮرت اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺎه ﺑﯿﺮون
رود ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ او ﻣﯽﻧﮕﺮد« .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ھﻤﻪی زن ﻋﻮرت اﺳﺖ.
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از او اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺘﺐ ﺧﻤﺴﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺮﻣﺬی آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺮح :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮔﺎه ﺷﻤﺎ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮدهای ﻣﮑﺎﺗﺐ داﺷﺘﯿﺪ و ﺑﺮده
دارای ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮫﺎﯾﺶ را ﺑﭙﺮدازد؛ ﺑﺎﯾﺪ از او ﺣﺠﺎب ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ« .و ﻧﯿﺰ اﺣﻤﺪ و
اﺑﻮداوود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺞ
ﮐﺎروانھﺎ از ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ زﻧﺎن اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ
ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﺟﻠﺒﺎبھﺎ را ﺑﺮ ﭼﮫﺮهھﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ و ﭼﻮن از ﻣﺎ رد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺟﻠﺒﺎب را
٢
ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ«.
و ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﻢ از ﺣﺪﯾﺚ اﺳﻤﺎءل رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﭼﮫﺮهھﺎﯾﻤﺎن را از ﻣﺮدان ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ و ﭘﯿﺶ از اﺣﺮام ﻣﻮی ﺳﺮﻣﺎن را ﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽزدﯾﻢ«.
درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮ ﺷﺮط ﺷﯿﺨﯿﻦ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﺆﻃﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻨﺬر
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﮫﺮهھﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖب ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻮد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎروان زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ راھﯽ ﺣﺞ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺎﯾﺸﻪ و اﺳﻤﺎء و ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ
ﻣﻨﺬر در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ھﻤﻪ ﺻﻮرتھﺎﯾﺸﺎن را در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺮام
 -١ر .ک .ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری.
 -٢اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﮫﻘﯽ رواﯾﺖ دﮐﺮده و ﺳﻨﺪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
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ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﮫﯽ از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﻮرت در ﺣﺎل اﺣﺮام ﺑﺎز ھﻢ
زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﺻﻮرتھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر »اﻣﮫﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ« ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ اﯾﻦ
اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺻﻮرت واﺟﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮک ﻧﻤﯽﺷﻮد
ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﺣﮑﻤﯽ واﺟﺐﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .و ﻧﯿﺰ در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ از ﺣﺪﯾﺚ
ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮدهل ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺎب ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری
ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ـ او ﮐﻪ زﻧﯽ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﻗﯿﺎﻓﻪاش ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ او را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ـ ﻋﻤﺮس او را دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ،ای ﺳﻮده ﺗﻮ از ﻣﺎ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯽ  .از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺮس او را از ﺻﻮرﺗﺶ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی ﺑﺪﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ .و ﻧﯿﺰ اﺑﻮدرداء و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از ام ﺳﻠﻤﻪ
ُۡ َ ََ
َ
ِ� عل ۡي ِه َّن مِن َج�ٰبِيب ِ ِه َّنۚ﴾
رواﯾﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ :ﭘﺲ از ﻧﺰول آﯾﻪ﴿ :يد�
]اﻷﺣﺰاب [٥٩ :زﻧﺎن اﻧﺼﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن ﮐﻼغ ﻧﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﺎرﭼﻪای ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺮدوﯾﻪ از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪل رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ :وﻗﺘﯽ آﯾﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺎزل
ﺷﺪ زﻧﺎن ﭼﺎدرھﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﺎره ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻼغ روی ﺳﺮﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦھﺎ از دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ آورده ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ و واﺿﺢﺗﺮ ،در دﻻﻟﺖ اﺳﺖ و ﭼﻮن
ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره رﺟﻮع ﮐﺮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ :رﺳﺎﻟﻪی ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﮐﺘﺎب ﺣﺠﺎب ﻣﻮدودی و رﺳﺎﻟﻪی ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ و رﺳﺎﻟﻪی ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز و رﺳﺎﻟﻪی ﺳﻨﺪی وﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻلھﺎی آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﺆﯾﺪ ادﻋﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮھﯿﺰ از ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺜﺎلھﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻠﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﭼﺸﻢ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ .ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ از دﯾﺪن ﺻﻮرتھﺎ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﯽ دارد؟!« اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻇﺎھﺮی زﻧﺎن
ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﻣﺮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ او را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮای ھﺮ اﻧﺴﺎن
واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زن را ﺑﺎ ﺣﺠﺎب و ﻧﻘﺎب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .واﻧﮕﮫﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ از
ﺻﻮرت وﭼﮫﺮهی زن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﺎﻓﺮ و
ﻓﺎﺳﻖ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﻮر داده
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ﺷﺪه ،ﭼﺸﻤﺎن را از دﯾﺪن ﭼﮫﺮهی ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ زﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ از زﯾﺒﺎﯾﯽاش ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد«.
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﺪن ﺻﻮرت ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﯾﺪن ﺻﻮرت زن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت دﯾﺪن
ﺑﺪن ﭘﻮﺷﯿﺪهی زن از دﯾﺪن ﭼﮫﺮه در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ داﺳﺘﺎن زن ﺳﺒﺰهی
ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن »ﺳﻔﻌﺎء اﻟﺨﺪﯾﻦ« ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ از آن اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و
ﻓﺮﻣﻮد» :اﮐﺜﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺎن ھﯿﺰم ﺟﮫﻨﻢ ھﺴﺘﯿﺪ ،زﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﭼﺮا ای رﺳﻮل
ﺧﺪا؟  «...اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺣﺎدﺛﻪای ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎلھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮار داد .از ﺟﻤﻠﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻت :آﯾﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﺣﺠﺎب ﺑﻮده؟ آﯾﺎ آن زن آزاده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ
ﺑﻮده؟ و در ﻣﺴﻨﺪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آن زن از زﻧﺎن ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮده »أﳖﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺳﻔﻠﺔ

اﻟﻨﺴﺎء« و آﯾﺎ آن زن ﭘﯿﺮ وﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮده؟ و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ َ َ ٰ ُ َ ّ َ ٓ ِ َّ ٰ َ َ ۡ ُ َ َ
احا فَلَ ۡي َس َعلَ ۡيه َّن ُج َن ٌ
ِ� ٗ
اح أَن يَ َض ۡع َن � َِي َ
ا� ُه َّن
﴿وٱلق�عِد مِن ٱلنِساء ٱ� ِ� � يرجون ن
ِ
� ُم َت َ ّ َ
َ
َ� ۡ َ
ت ب ِ ِز�ن ٖة�﴾ ]اﻟﻨﻮر» [٦٠ :زﻧﺎن ﮐﺎر اﻓﺘﺎدهای ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ازدواج ﻧﺪارﻧﺪ اﮔﺮ
��ٰ ِۢ
ِ
ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮد را ـ رو ﺑﻨﺪ و ﻧﻘﺎب ـ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ )و ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﻌﺎﺷﺮت

ﮐﻨﻨﺪ( ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زﯾﻨﺖ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪھﻨﺪ«.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه » ...ﺳﻔﻌﺎء اﺨﻟﺪﻳﻦ« ﯾﻌﻨﯽ در ﮔﻮنھﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﻮد
از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن زن ﭘﯿﺮ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه:
» ...ﺳﻔﻠﺔ اﻟنﺴﺎء« ﯾﻌﻨﯽ از زﻧﺎن ﻓﺮوﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
داردﮐﻪ ﯾﺎدآوری ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و اﺳﺘﺪﻻل دﯾﮕﺮش از داﺳﺘﺎن ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس و آن زن ﺧﺜﻌﻤﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺠﺔ
اﻟﻮداع ﻓﻀﻞ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮد ،زﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ از او ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮد ﻓﻀﻞ
ﺑﻪ آن زن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و رﺳﻮل ﺧﺪا ﭼﮫﺮهی ﻓﻀﻞ را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.(...
ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻮرت آن زن ﻇﺎھﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ آن زن اﯾﺮاد ﻧﮕﺮﻓﺖ.
ﺟﻮاب اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر آن زن او را آورده ﺑﻮد ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ ،و
ﻋﻠﺖ ﻇﺎھﺮ ﺑﻮدن ﺻﻮرﺗﺶ ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ دﯾﺪن زﯾﺒﺎﺋﯽاش ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻮان
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ازدواج ﺑﺎ او ﮔﺮدد ،ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  ١ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻗﻮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ
ﺟﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻓﻀﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﻮار ﺑﻮدم
ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی زﯾﺒﺎ ھﻤﺮاه داﺷﺖ و آن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ« .و اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺪرم ﭘﯿﺮ و ﻓﺮﺗﻮت ﺷﺪه و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روی
ﺳﻮاری ﺧﻮدش را ﻧﮕﻪ دارد ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .واﻧﮕﮫﯽ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ آن زن ﻧﻘﺎب زده ﻧﺒﻮده؟ زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﻘﺎب و روﺑﻨﺪ
ﻣﻘﺪاری از زﯾﺒﺎﯾﯽ ـ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن زن ﺑﻄﺮف
ﻓﻀﻞ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد.
داﺳﺘﺎن زن ﻧﻘﺎب زدهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮزﻧﺪش آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدی ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ
ﻧﻘﺎب زده از ﻓﺮزﻧﺪت ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯽ؟!
آن زن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪم را از دﺳﺖ دادم ﺣﯿﺎﺋﻢ را از دﺳﺖ ﻧﺪادهام«.
ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از روﺑﻨﺪ و ﻧﻘﺎب
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ« .اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ ﭘﺎﺳﺦھﺎﺋﯽ دارد از ﺟﻤﻠﻪ:
 -۱اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻮداود ) (۱۳/۳رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﺿﻌﯿﻒ و در
ﺳﻨﺪ آن ﻓﺮج ﺑﻦ ﻓﻀﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺒﯿﺮ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ
در ﺳﻨﺪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﮫﻮل اﻟﺤﺎل اﺳﺖ و ﭘﺪرش ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﻣﺘﺎﺑﻊ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
 -۲و ﺑﺮ ﻓﺮض ﺻﺤﺖ در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎی ﻏﺰاﻟﯽ دﻻﻟﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺣﺘﯽ ﻧﻘﺎب زدن آن زن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮدن ﻧﻘﺎب در ﻣﯿﺎن زﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدن ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ زن ﮐﻢ ﻃﺎﻗﺖ
و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﻣﺼﯿﺒﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ادب ﻻزم را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
و داﺳﺘﺎن اﺑﻮﺳﻨﺎﺑﻞ و ﺳﺒﯿﻌﻪ اﺳﻠﻤﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎک ﺷﺪن از ﻧﻔﺎس ﺧﻮدش را ﺑﺮای
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد .در آن آﻣﺪه ﮐﻪ ﺧﻮدش را آراﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﯿﻔﯿﺖ آراﯾﺶ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﻧﺸﺪه و آراﯾﺶ در دﺳﺖھﺎ و ﭘﺎھﺎ و ﭼﺸﻢھﺎ و ﻟﺒﺎسھﺎ و روﺑﻨﺪ و ﻏﯿﺮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭼﮫﺮهی آن زن ﻇﺎھﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 -١ر .ک .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری ٦٨/٤
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﭙﻮﺷﯿﺪن ﺻﻮرت در ﻧﻤﺎز و اﺣﺮام ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ درﺑﺎرهی آن ﺑﺤﺚ
ﮐﺮده از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺪﻋﻮة ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮنھﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ص «۱۶۲اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ و ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ
ﻣﻨﺬر در اﯾﻨﺒﺎره ذﮐﺮ ﺷﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻏﺰاﻟﯽ درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻄﺎﺑﯽ در
»ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻦ« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زن اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ را از
روﺑﻨﺪ زدن ﻧﮫﯽ ﮐﺮده ،وﻟﯽ آوﯾﺰان ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس از ﻃﺮف ﺳﺮ ،ﺑﺮﭼﮫﺮه را ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻘﮫﺎء
ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ از ﭘﯿﭽﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﭼﺎدر و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻘﺎب و ﻟﺜﺎم و روﺑﻨﺪ ﺑﺮ ﭼﮫﺮه
ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ زن ﻟﺒﺎﺳﺶ را از ﺳﺮش ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت آوﯾﺰان
ﮐﻨﺪ .ﻋﻄﺎء ،ﻣﺎﻟﮏ ،ﺳﻔﯿﺎن ﺛﻮری ،اﺣﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ ،اﺳﺤﺎق ﺟﺰء ھﻤﯿﻦ ﻓﻘﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺟﻮاز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺼﻮرت
ﻣﺸﺮوط ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻷم  «۱۶۲/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن در ﺟﺎﯾﯽ
ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ـ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ـ اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﺒﺎب ﯾﺎ ﭼﺎدر ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ
را از ﻃﺮف ﺳﺮ ﺑﺮ روﯾﺶ آوﯾﺰان ﮐﻨﺪ ،و آن را از ﭼﮫﺮهاش ﻣﻘﺪاری ﺟﺪا ﮐﺮده ﺗﺎ ﭼﮫﺮهاش
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد و ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن
اﺣﺮام ﭘﻮﺷﯿﺪه .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﻔﺎف
اﺳﺖ .واﻧﮕﮫﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در اﯾﻦ ﺑﺎره رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ» :زن درﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﺑﺎ ﺟﻠﺒﺎﺑﺶ
ﭼﮫﺮهاش را ﺑﭙﻮﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﭙﯿﭽﺎﻧﺪ«.
از ﻃﺎووس رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﮐﻪ زن در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮ ﭼﮫﺮهاش آوﯾﺰان ﮐﻨﺪ و
ﻧﻘﺎب ﻧﺒﻨﺪد« ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎ ھﻨﻮزم ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﭼﻄﻮر اﺻﺮار دارد ﮐﻪ
ﺣﺠﺎب ﺑﺪﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ؟!
 -۳ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﻪی زن:

در ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ« ص ۱۱ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﻪی زن را ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﻧﺼﻒ دﯾﻪی ﻣﺮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﮏ ﺧﻼء ﻓﮑﺮی و ﯾﮏ ﻋﯿﺐ اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺮ
١
دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻓﻘﮫﺎء آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ  ...ﺗﺎ آﺧﺮ«
 -١ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ٥٣/ ...
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و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﻪی زن و ﻣﺮد در ﻗﺮآن ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﺧﻮد زن
ارزاﻧﺘﺮ و ﺳﮫﻤﯿﻪاش ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻤﺎﻧﯽ دروﻏﯿﻦ وﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻇﺎھﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ  .«١اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آزﻣﺎﯾﺶھﺎ و ﺳﺨﺘﯽھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در ورﻃﻪی آن ﻓﺮو رﻓﺘﻪ!!!
زﯾﺮا ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻋﻢ از اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،اھﻞ ﻓﻘﻪ و دﯾﮕﺮان اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮن ﺑﮫﺎی زن ﻧﺼﻒ ﺧﻮن ﺑﮫﺎی ﻣﺮد اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﮐﺘﺎب اﻷم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ از
ﻋﻠﻤﺎی ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺑﻮدن دﯾﻪی زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ .و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻪی زن ﻧﺼﻒ دﯾﻪی
ﻣﺮد اﺳﺖ«.
و اﺑﻦ ﺣﺰم در ﻣﺮاﺗﺐ اﻻﺟﻤﺎع ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﻪی
ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن آزاد ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ﺻﺪ ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ،و دﯾﻪی زن آزاد ﻣﻘﺘﻮل ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺘﺮ اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در »ﻧﻘﺪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﺟﻤﺎع« ﺑﺎ
اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ،و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ از ﻗﻮل اﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در اﻟﻤﻐﻨﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﭼﺮا ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ؟ اﯾﻦ در ﭼﻪ درﺟﻪای از
اﻣﺎﻧﺖ داری ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار دارد؟ واﻧﮕﮫﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :اﯾﻦ ﺧﻼء ﻓﮑﺮی وﯾﮏ ﻋﯿﺐ
اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺮدارد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و ﻓﻘﮫﺎء اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ«.
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻓﻘﮫﺎء و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ای ﮐﺎش ﻏﺰاﻟﯽ ﯾﮑﯽ
از آﻧﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﮔﺮﻓﺘﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع را ـ ﺣﺪاﻗﻞ اﺟﻤﺎع
ﻇﻨﯽ ـ را ﺑﻪ ﺧﻼء ﻓﮑﺮی و ﻋﯿﺐ اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﺮأت
اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت را دارد ﮐﻪ اﺋﻤﻪی ارﺑﻌﻪ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎتﺷﺎن اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎرﺗﯽ رﮐﯿﮏ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ ادب و اﺣﺘﺮام ﺑﺰرﮔﺎن و
رﺟﺎل اﺳﻼم اﺳﺖ؟ آﯾﺎ آﻧﺎن ھﻤﺎن اﺋﻤﻪای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮادث ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﺎدآوری ﺷﺪه ﻏﺰاﻟﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻀﺎد
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﭼﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!!!

 -١ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ٥٤/...
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

 -۴ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﯿﺮون ﺷﺪن زن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎز )ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ(:

در ﮐﺘﺎب »ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ «۱۴۹/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺑﺎﻧﻮان و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ زن و رﺳﺎﻟﺘﺶ
در رواﺑﻂ او ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ .و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن زن ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎزھﺎی
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﮑﺮار ﺧﺮوج زن ﻣﯽﮔﺮدد.
ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ را اﺳﻼم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﻖ ﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺮدان ﺳﻨﺖ
ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز زن را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط
ﺣﻘﻮق آن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺮﺗﺮ و اﻓﻀﻞ ﻗﺮار داده ،و زﻧﺎن اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﺑﺮای ادای
ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ھﻢ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ«.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،ﮐﺪام ﯾﮏ در ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﯿﺮون ﺷﺪن زن ﺑﺮای
ً
ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز در ﺧﺎﻧﻪ؟ ﻃﺒﻌﺎ؛ ﻧﻤﺎز زن در ﺧﺎﻧﻪ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورش ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺖ؟ ﺧﯿﺮ! ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺶ اﺳﺖ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ او را
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ ﻣﻮﺷﮏ و ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎل ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم  «۶۵/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮏ
آﻧﺎن زﻧﺎن را در ﭼﮫﺎر دﯾﻮاریھﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ،و از ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎزھﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﻊ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :آﺛﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎزﺷﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﻓﻀﻞﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه.
ﻣﻦ اﯾﻦ آﺛﺎر را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﻢ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ از زن ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪی
ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺷﻮھﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی
روز و در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﺪون ﮐﻮﺗﺎھﯽ در وﻇﺎﺋﻒ،
ﺑﺮای زن وﻗﺘﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ او را از ﺣﻀﻮر در
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد«.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیاش آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ و واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺰﺋﯽ در ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﯿﺦ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺨﺶ را از
ً
زﺑﺎن ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ» :ﻗﻄﻌﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﺎم اﺳﻼم را ﺑﺒﺮﯾﻢ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و آن را زﻧﺪان زﻧﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﻼم ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﮐﺮده
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وﺣﻘﻮق زن را ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ زن ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮده ،و ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا ھﺴﺘﯿﻢ!«.
و در ﮐﺘﺎب» :اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮﻧﮫﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ «۸۴/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
راﺑﻄﻪی زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻪ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﻦ و اﺟﺘﻤﺎع رﺳﯿﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺗﺼﻮر زﻧﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﻼم زﻧﺪان زﻧﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﺘﻢ ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﯽارزش وﮐﻢ
اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار داده ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ و در ﭘﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻣﮫﻢ ﻗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدن زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ زﻧﺎن دﻧﯿﺎ
ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﺷﯿﺦ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺪﻋﻮه ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮﻧﮫﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ  «۸۶/از اﯾﻦ ھﻢ
واﺿﺢﺗﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :زن روﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن راه
ﻣﺴﺠﺪش را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ودﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻓﺸﺎرھﺎی رواﻧﯽ واﻗﻊ از ﻃﺮف ﻏﺮب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم در ﻧﻈﺮ ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال
ً
 «۲۸۶/۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻄﻌﺎ آﻣﺪ و ﺷﺪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ از داﻧﺶ ﺳﻨﺖ،
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻨﺖ ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺷﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪی اوﻟﺶ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺠﺰ
اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب ﻏﺰاﻟﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﺋﻤﻪ ارﺑﻌﻪ ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺖاﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟ آﻧﺎن ﮐﻪ
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ زن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻏﺰاﻟﯽ ﻃﺒﻌﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ زن
از ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ ...اﻟﺦ.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻓﻀﻞ
ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز زن در ﺧﺎﻧﻪ را راﺟﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ او ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻋﺎدت دارد.
ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﻮء ﻇﻦ و ﺷﺪت ﻏﯿﺮت ،و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ﺗﻮھﻤﺎت ﺷﺪﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺮی و در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و
از رﻓﺘﻦ زن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ اﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺮﺟﯿﺢ آﻧﭽﻪ در
دل دارﻧﺪ ـ ﺑﯿﻤﺎری ـ ھﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪای را ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ«.
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺣﺎل ﺗﻮی ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدی ﻧﻤﺎز زن در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻼش
ً
ﻣﯽﮐﺮدی زن را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺮی ـ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺧﻮد ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ـ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ھﺴﺘﯽ!!
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺰان ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟! ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖھﺎی ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد؟! در
ص ۸۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻋﻘﺪهھﺎی رواﻧﯽ و ﻣﺰاجھﺎی ﻋﺼﺒﯽ وﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮت ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و
اﻓﺰودن ﺑﺮ ﺣﻘﺎﺋﻖ درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و درﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎی ـ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ـ ﮐﮫﻨﻪﭘﺮﺳﺖ دﯾﺪه اﺷﺎره
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻃﺒﻌﺎ ھﺪف او از ﮐﮫﻨﻪﭘﺮﺳﺖ و ﺳﻨﺖ ﮔﺮا اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ـ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ـ اﺳﺖ .از اول ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه در رﻣﻀﺎن
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻣﺴﺠﺪی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺑﺨﺶ وﯾﮋهی ﺑﺮای زﻧﺎن
در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک ھﺴﺖ و اﺋﻤﻪی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ وﻋﻆ و ارﺷﺎد زﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
دارﻧﺪ .اﯾﻦ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﮐﮫﻨﻪﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪه و در ﻏﯿﺮ
رﻣﻀﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز و ﺷﻨﯿﺪن
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ واﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻏﺰاﻟﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ذھﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺶ از  ۱۷ھﺰار ﻣﺴﺠﺪ وﺟﻮد دارد و اﯾﻦ در زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﺴﺎﺟﺪ در وزارت اوﻗﺎف ﺑﻮده و ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدهای ﮐﺮده ﺗﺎ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ
ﺧﻮدش ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺠﺰ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده و ھﻨﻮز
ﻣﺮدان ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
دﯾﮕﺮ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار داده ـ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده ـ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ
اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ را در ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ« ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :راوی
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ـ ﺣﺪﯾﺚ ام ﺣﻤﯿﺪ -ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ زن ﻧﻤﺎز ﮔﺬار ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻟﺠﻨﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪﮐﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ در ﺗﻨﮓﺗﺮﯾﻦ ودروﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺤﺼﻮر
ﺷﻮد«!

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻮان
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ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻏﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻣﺴﺎﺟﺪ دﻻﻟﺖ
دارد .و ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ﺻﺤﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮده» :ﻧ� الﺮﺟﺎل أن ﻳﻤﻨﻌﻮا �ﺴﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﺨﻟﺮوج إﻰﻟ اﻤﻟﺴﺎﺟﺪ إذا اﺳﺘﺄذﻧﻬﻢ«.
»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺮدان را از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻧﮫﯽ ﮐﺮده
اﺳﺖ« .ﺑﺠﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ھﺪف ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
زن ﺑﯿﺮون ﻧﺮود ،ﻟﯿﮑﻦ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺣﺎل ﺑﻮده و اﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﻀﻠﯿﺖ و ﻋﺪم ﺧﺮوج او ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺘﻮاﺗﺮی ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اوﻟﯽ
اﺳﺖ .و ﺣﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺮاﻣﯽ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪ
و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن ﭼﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪای را ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ درﮐﺘﺎب »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال« ﺳﺨﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺟﺎزه داده در ﻣﻮرد ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺪون ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ .او در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۷۴اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده» :ﺷﻤﺎ زﻧﺎن
ھﯿﺰم ﺟﮫﻨﻢ ھﺴﺘﯿﺪ« ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮان و ﺿﻌﯿﻔﺎن
زﻧﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﮫﻨﻤﯽھﺎ را از زﻧﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
رﯾﺴﻤﺎن ﺷﯿﻄﺎن و اﺑﺰار ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺎﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ«.
ﺟﻤﻠﻪی :ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ از زﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﮔﻔﺘﻪ ،و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪ ،ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻧﺪاده و آن را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده و ﺗﺄوﯾﻞ ھﻢ ﻧﻨﻤﻮده ،در ﺳﺨﻦ او ﺑﯽادﺑﯽ و ﺗﻮھﯿﻦ آﺷﮑﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﻧﺒﻮت روا داﺷﺘﻪ!!.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﺨﻦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻢ ﮐﻪ در رد ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ در ﮐﺘﺎب »ﻣﻦ ھﻨﺎ
ﻧﺒﺪأ« ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ در ﭘﯽ رد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮐﻨﻮن
ﻧﮕﻮﯾﯿﺪ» :اﮔﺮ اﻣﻮرﺗﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن ﺳﭙﺮده ﺷﺪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺘﺎن از روی زﻣﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
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ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ» :اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی ﻧﺎﭘﺨﺘﻪاﯾﺴﺖ و
آﻧﭽﻪ اﺳﺘﺎد ﺧﺎﻟﺪ از آن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮده ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺮوف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ« .١

 -١ﺣﺎل ﻗﻀﺎوت را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ ـ م ـ

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ:
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻌﻪ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺎدﺗﺶ ﮐﻠﯽ ـ ﻣﺎﺷﺎء اﻟﻠﻪ ـ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب
»ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم «۶۴/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح دادﯾﻢ و
ﭘﺲ از ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﻮدن ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺧﻼﻓﺖ و اﺧﺘﻼف در ﻣﻮرد ﺧﻼﻓﺖ ،از ﺟﻤﮫﻮر ﺟﺪا
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻘﺎی ﺗﻔﺮﻗﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﯿﮫﻮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺷﯿﻌﻪ از
ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺬاھﺐ اھﻞ ﺳﻨﺖ در اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﺑﺎ ھﻢ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ«.
و ﺳﭙﺲ از ﮐﺘﺎب »ﻣﻊ اﻟﺸﯿﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﯿﺔ« ﻧﻮﺷﺘﮥ »ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ« ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﻌﻪ در ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل ﺑﺎ اھﻞ
ﺳﻨﺖ ﻓﺮق ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت واﺧﺘﻼفﺷﺎن از ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف ﻓﻘﮫﯽ و اﺻﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﺬاھﺐ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﭽﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻮده در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﻼﻓﺖ
ﺑﻮده ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺑﻘﺎی اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﯿﮫﻮده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و در ﮐﺘﺎب »ﮐﯿﻒ ﻧﻔﮫﻢ اﻹﺳﻼم «۱۴۲/ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »وﺣﺪة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ«
ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻈﺮ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﻗﺮﯾﺶ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﯿﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت ﺑﺎﺷﺪ .واﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺑﻪ درازا ﮐﺸﺎﻧﺪه و در
ﺟﺎھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ا زﻣﺒﺤﺚ »ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ« ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﺣﺪت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،و
ﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ و ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ﺷﯿﻌﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺳﺘﻮده ،و اﯾﻦ را ﺗﻼﺷﯽ در ﻣﺴﯿﺮ وﺣﺪت ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻏﺰاﻟﯽ را در ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ:

اول اﯾﻨﮑﻪ :آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﺰرگ دارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮادی از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﯾﻨﺪ
اﻣﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺮﺟﻊ ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮآن
ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺳﺨﻦ از ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن در ﻣﯿﺎن اﺋﻤﻪ و ﻋﻠﻤﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮده و ھﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺘﺎب ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ واﻟﮑﺎﻓﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ ،و ﻣﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺧﻄﯽ دارم از
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ﻃﺒﺮﺳﯽ ﮐﻪ »ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﺛﺒﺎت ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺘﺎب ّ
رب اﻷرﺑﺎب« ﻧﺎم دارد ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در
آن از ﻗﻮل ﺑﯿﺶ از ﭼﮫﺎر ﺻﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺠﺘﮫﺪان ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ارﺗﺪادی ﺑﺰرگ از اﺳﻼم اﺳﺖ ،و ھﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﻓﺮق ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻗﺮآن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،و ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﻤﺎنھﺎ ھﻢ
ﻗﺮآن را ﺗﺄوﯾﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺧﺼﻮص واژهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻗﺮآن« »ﻧﻮر«
»آﯾﺎت« »اوﻟﻮاﻷﻟﺒﺎب« و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت »اﺋﻤﻪ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ« اﺳﺖ و
دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺗﺄوﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .و ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار
ج۲۸۶/۲۴ـ  (۳۰۴ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺎب أﻧﮫﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺰﮐﺎة واﻟﺤﺞ واﻟﺼﯿﺎم وﺳﺎﺋﺮ
اﻟﻄﺎﻋﺎت وأﻋﺪاؤھﻢ اﻟﻔﻮاﺣﺶ واﻟﻤﻌﺎﺻﯽ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ اﻟﻘﺮآن« ﯾﻌﻨﯽ» :اﯾﺸﺎن )اﺋﻤﻪی ۱۲
ﮔﺎﻧﻪ( ﻧﻤﺎز ،زﮐﺎت ،ﺣﺞ ،روزه و دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻋﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ودﺷﻤﻨﺎﻧﺸﺎن در ﺑﻄﻦ ﻗﺮآن ﻓﻮاﺣﺶ
و ﻣﻌﺎﺻﯽ ھﺴﺘﻨﺪ« و آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن از واژهھﺎی ﮐﻔﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﯿﺎﺷﯽ » «۲۲۳/۲و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺎﻓﯽ »«۸۸۵/۱
واﻟﺒﺤﺎر » «۳۶۸/۲ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ :در ھﺮ ﺟﺎی ﻗﺮآن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﯿﻄﺎن ﻣﻨﻈﻮر از آن
ﻋﻤﺮ اﺳﺖ!! »ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ« و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﺋﻤﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺎﻃﻤﻪ« و »ﻟﻮح ﻓﺎﻃﻤﻪ« و ﺻﺤﯿﻔﻪھﺎی  ۱۲ﮔﺎﻧﻪ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
١
در ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.
دوم :ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﯿﻌﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺖ:
 -۱آﻧﺎن ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ﺿﻌﯿﻒ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدھﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ و ﺻﺤﯿﺢ و
ً
ﺿﻌﯿﻒ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺠﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺪان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،آﻧﮫﻢ
ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ آﻧﺎن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد آنھﺎ اﯾﻦ
٢
ﻣﺴﺌﻠﻪ را از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ودر ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
 -۲در ﻣﯿﺎن ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﺨﻨﺎن اﺋﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪا ورﺳﻮل ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﺮای ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻨﯽ از زﺑﺎن اﺋﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ آن را
 -١ر .ک .اﻟﮑﺎﻓﯽ  ٢٣٨/١ـ  ٣٤٠و دﻻﺋﻞ اﻹﻣﺎﻣﺔ ٢٧ـ ٢٨وإﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ٢٦٣
 -٢ر .ک .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﺣﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯽ .٢٦٣
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ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ آن را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ« ١ .و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :رد
ﮐﻨﻨﺪهی ﻓﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن در ﺣﺪ ﺷﺮک و رد ﮐﻨﻨﺪهی ﺧﺪاﺳﺖ.
 -۳رواﯾﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺠﺰ  ۳ﯾﺎ  ۵ﻧﻔﺮ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺷﺎن اﺳﺖ ،ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ!!!
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ آل ﮐﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺳﻨﺖ )ﺣﺪﯾﺚ( ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اھﻠﺒﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ
اﻓﺮادی ﭼﻮن اﺑﻮھﺮﯾﺮه و ﺳﻤﺮه ﺑﻦ ﺟﻨﺪب و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص و اﻣﺜﺎل اﯾﻦھﺎ رواﯾﺖ
٢
ﮐﺮدهاﻧﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﻪی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭘﺸﻪای ارزش ﻧﺪارد.
و دﯾﮕﺮ اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﮐﺎﻓﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ آنھﺎ اﺻﺤﺎب را ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ رواﯾﺎت ﮐﺎﻓﺮان را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ؟!! ﺧﯿﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس
اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ھﻤﻪی ﺻﺤﺎﺑﻪ آﻣﺪه ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺠﺰ رواﯾﺎت
ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ از اﻓﺮادی ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ،ﻣﻘﺪاد ،ﺳﻠﻤﺎن و اﺑﻮذر و از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﺎﻓﺮ
ً
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .و ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎن رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪھﺎی وﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ رﺟﺎل ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه.
ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺪﯾﺚ و ﺳﻨﺖ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎدر دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮوﻓﺶ )ﮐﻪ ھﻤﺎن
ﻣﻨﺒﻊ رواﯾﺖ اﺳﺖ( ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺧﺬ ﺳﻨﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻌﻪ داﺳﺘﺎنھﺎی ﺧﻨﺪه
آور و ﺳﺎﺧﺘﻪی ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎم
ﯾﺎزدھﻢ -ﮐﻪ ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮد و ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ـ ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ و ﻏﺎﺋﺐ ﺷﺪه ،و
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﯾﺐ ﺷﺎن دادهاﻧﺪ .آﻧﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎم ﻏﺎﺋﺐ از ﺳﻮالھﺎی ﻗﺼﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎص اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻧﻮاب ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ.
ﻣﺮدم ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮرده ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ ،و ﻓﺘﻮای اﻣﺎم را ﺑﺼﻮرت
آﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ِ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ در آنھﺎ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﭽﻪای
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﻟﯿﮑﻦ ﺷﯿﻌﻪ آن را از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﻔﺎوت
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ.

 -١ر.ک .ﺷﺮح اﻟﻤﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﮑﺎﻓﯽ .٢٧١/٢
 -٢ر.ک .أﺻﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ وأﺻﻮﻟﮫﺎ .٧٩/
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ﺳﻮم :در ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ ھﻢ در آن ھﺴﺖ ،ﻏﺰاﻟﯽ از ﻗﻮل ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮاد ﻣﻐﻨﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ در ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع ﺑﺠﺰ اﻧﺪک اﺧﺘﻼﻓﯽ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﺟﻤﺎع ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺷﯿﻌﻪ اﺟﻤﺎع ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﻨﯿﺎن را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و آﻧﺎن اﺟﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﮔﺎه
ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮔﺮوه اﺳﺖ و ﺑﺲ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺑﻦ ﻣﻄﮫﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺟﻤﺎع ﭼﻪ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺟﻤﺎع ﻣﺮدم  .١وﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ از
ﺿﺮورﯾﺎت اﺟﻤﺎع ﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺟﻤﺎع اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﻠﯿﻨﯽ در ﮐﺎﻓﯽ رواﯾﺘﯽ آورده ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﺮﺧﯽ اﺋﻤﻪ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻓﺪای ﺷﻤﺎ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﻣﺎ در دو ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ را ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﯿﻢ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ :ھﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ اﺳﺖ و
ﻣﻘﺼﺪ از ﻋﺎﻣﻪی ﻣﺮدم؛ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮﮔﺎه ﺷﯿﻌﻪ در دو ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮد
ﺳﺨﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ در ھﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻪ اﻣﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ھﺮ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻮد ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﻗﻀﺎوتھﺎﯾﺸﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺮک ﺷﻮد و ﻧﻈﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮ را
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ھﺮ دو ﻧﻈﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮑﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺪه ﺗﺎ
٢
اﻣﺎﻣﺖ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯽ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ،ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ را ﻣﻨﮑﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺮ ﺧﻼﻓﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﺳﭙﺲ ﺧﻼﻓﺖ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق و
ﻋﺜﻤﺎن ذی اﻟﻨﻮرﯾﻦب را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﮐﺴﯽ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﮑﺮده،
اﯾﻦ درﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﻀﯽس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ وﭘﺲ از آن ﺑﺎ ھﺮ ﺳﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﭼﻮن اﺑﻮﺑﮑﺮ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ﺳﯿﺪﻧﺎ
ﻋﻤﺮ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪان رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪو ﺧﻼﻓﺘﺶ را ﻧﯿﮑﻮ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﻋﻤﺮس ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺧﻼﻓﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮوه ۶
ﻧﻔﺮه واﮔﺬار ﻧﻤﻮد .و آن ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﺧﺸﻨﻮدی از آﻧﺎن وﻓﺎت
 -١ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻟﻮﺻﻮل.٧٠/
 -٢ر.ک .اﻟﮑﺎﻓﯽ  .٦٨/١و رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﺔ  ١٨٫٧٥و ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار .٢٣٣/٢
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ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ در ﻣﺪﯾﻨﻪ و اﻃﺮاف ھﯿﭻ ﻣﺮد ،زن،
در ﺧﺎﻧﻪی ﻧﺰدﯾﮏ و دور ،ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﺴﯽ را ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮﺷﺎن را در
ﺧﺼﻮص اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮس ﺑﺮای ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﺴﯽ را ﻧﯿﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺎ ﻋﺜﻤﺎنس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺻﺤﺎﺑﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﺑﻌﺪ از
آنھﺎ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ً
و ﭘﺲ از او ﻋﻤﺮ و ﭘﺲ از او ﻋﺜﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻃﺒﻌﺎ رواﻓﺾ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻓﺮﻧﺪ و
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ آﯾﺎ ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آﻧﺎن ﮐﻪ اﺟﻤﺎع را ﻣﻨﮑﺮﻧﺪ؛ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن را
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و اﻓﻀﻞﺗﺮﯾﻦ اﻣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ!!.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺟﻤﺎع ﺷﯿﻌﻪ و اﺟﻤﺎع اھﻞ ﺳﻨﺖ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ!!! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ
دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دوری از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد
ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ اﺷﺎرهای ﮔﺬرا ـ از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ـ ھﺮ ﮐﺲ ﺧﻮاھﺎن ﺗﻔﺼﯿﻞ
اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﻮص ﻣﺤﮑﻢ و واﺿﺢ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﻌﻪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ.
از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪی ﮐﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
 -۱ﻋﻘﯿﺪهی اﻣﺎﻣﺖ:

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﺎم از اھﻞ ﺑﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ً
ﻓﻘﻂ در ﺑﺤﺚ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﻮدن ﺧﻠﯿﻔﻪ از ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف
اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ از اﯾﻦھﺎﺳﺖ .ﺷﯿﻌﻪ اھﻤﯿﺖ اﻣﺎﻣﺖ را ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺒﻮت
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﺪ و ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﻣﺎﻣﺖ
ﻧﻤﯽﺑﻮد زﻣﯿﻦ دﮔﺮﮔﻮن و ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﮔﺸﺖ و در اﻟﮑﺎﻓﯽ ) (۳۷۳/۱ﭼﻨﯿﻦ
رواﯾﺖ ﺷﺪه» :از اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ
آنھﺎ ﻧﮕﺎه و آﻧﺎن را ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺬاب دردﻧﺎک ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ -۱ :ھﺮ ﮐﺲ
ادﻋﺎی اﻣﺎﻣﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ -۲ .ھﺮ ﮐﺲ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪا ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ -۳ .آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ آﻧﺪ و )اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب(
ﺑﮫﺮهای در اﺳﻼم دارﻧﺪ«.
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺼﻮص ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ و اﺋﻤﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم از
آﻧﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﻋﻘﯿﺪهای ﺑﺎ اﯾﻦ اھﻤﯿﺖ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه -
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ـ و اﮔﺮ وﺟﻮد اﻣﺎم ﻧﺒﻮد زﻣﯿﻦ آﺷﻔﺘﻪ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪ  ...و
ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪهی اﻣﺎم ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺮﺗﺪ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ!!! ﭘﺲ ﭼﺮا اﻣﺎﻣﺖ در ﻗﺮآن ﺑﻪ
ﺻﺮاﺣﺖ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه؟!! ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺎﻣﺖ در ﻗﺮآن ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.
 -۲ﻋﻘﯿﺪهی ﻋﺼﻤﺖ:

ﺑﺮ اﺳﺎس ھﻤﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺋﻤﻪ  ۱۲ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺼﻮم ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎنﺷﺎن
ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﮫﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻔﺘﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﻦ اﻟﻠﻪأ
اﺳﺖ و ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ از آﻧﺎن ﺳﮫﻮ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﻏﻠﻂ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
ﻧﻤﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺲ را ﺑﺨﻮاھﻨﺪ وارد ﺑﮫﺸﺖ و ھﺮ ﮐﺲ را ﻧﺨﻮاھﻨﺪ از ورود ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺼﻞھﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﮫﻢ »ﮐﺎﻓﯽ« ﮐﻠﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
 -۳ﻧﯿﺰ ﻋﻘﯿﺪهی ﺗﻘﯿﻪ:

ﺗﻘﯿﻪ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎورھﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻤﻠﯿﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن
ﺧﻼف آﻧﭽﻪ در دل دارﻧﺪ اﻇﮫﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻘﯿﻪ در اﻋﺘﻘﺎدات ﺷﯿﻌﻪ از اﺻﻮل اﻋﺘﻘﺎدﯾﺸﺎن ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻗﻮل ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺗﻘﯿﻪ
دﯾﻦ ﻣﻦ و ﭘﺪراﻧﻢ اﺳﺖ«  ١و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻧﮑﺲ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،دﯾﻦ ﻧﺪارد«  ٢و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ُ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻪ دھﻢ دﯾﻦ در ﺗﻘﯿﻪ اﺳﺖ«  ٣ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﭽﻪھﺎﯾﺸﺎن را
ﺗﻘﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ از او در ﻣﻮرد وﺣﺪت ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ اﺳﻤﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻗﻤﯽ اﺳﺖ!
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از اھﻞ ﺳﻨﺖ ﻓﺮﯾﺒﺸﺎن را ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ؛ زﯾﺮا
آﻧﺎن آﻣﺎده ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪاھﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻼن و
ﻓﻼن ﭼﯿﺰ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﯾﻢ و ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ دروغ و اﻓﺘﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻮب

 -١اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ .٢١٧/٢
 -٢اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ .٢١٧/٢
 -٣اﺻﻮل ﮐﺎﻓﯽ .٢١٧/٢
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ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻏﺎﻓﻞ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﻤﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدﺷﺎن رﺟﻮع ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۴ﻋﻘﯿﺪهی رﺟﻌﺖ:

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورھﺎﯾﺸﺎن »ﻋﻘﯿﺪهی رﺟﻌﺖ« اﺳﺖ .رﺟﻌﺖ
ﯾﻌﻨﯽ :وﻗﺘﯽ اﻣﺎم دوازدھﻢ ﻇﮫﻮر ﮐﻨﺪ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ و ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ را
زﻧﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﺮده و از آﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮب را ﺑﻪ
دو ﭼﻮب در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره ﺑﻪ دار ﻣﯽآوﯾﺰﻧﺪ و ﻗﺒﺮ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺴﺠﺪ را ﻓﺮو
ﻣﯽرﯾﺰد و ﺑﺰودی ھﻤﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻤﺶ در دﻧﯿﺎ ﮔﺮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺳﻠﯿﻤﺎن و داود و
ﻣﻮﺳﯽ و دﯾﮕﺮان زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻤﺶ ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ« ١ .ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﻣﯿﺎن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﻓﻘﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﻄﺮﻧﺎک و اﺻﻞ
ﻋﻘﯿﺪهی ﯾﮫﻮد اﺳﺖ.
 -۵ﻋﻘﯿﺪهی اﻟﺒﺪاء:

در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ اوﻗﺎت ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻇﺎھﺮ و
ً
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼن
ﭼﯿﺰ ﺑﻪ زودی اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻇﮫﻮر اﻣﺎم ﻣﮫﺪی وﻗﺘﯽ ﺑﻮﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد،
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ در ﻋﺪم ﻇﮫﻮر اﻣﺎم
اﺳﺖ ٢ .اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهای ﮐﻔﺮ آﻣﯿﺰی اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻘﺺ و ﺟﮫﻞ را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﭼﻨﺎن روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺪارد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎی
ﺷﯿﻌﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۶ﻋﻘﯿﺪهی ﻏﯿﺒﺖ:

آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم دوازدھﻢ از ﺳﺎل  ۲۶۵ھـ ،ﻏﺎﺋﺐ ﺷﺪه و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
اﯾﻦ اﻣﺎم ـ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه ـ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﺳﺮداب ﺳﺎﻣﺮاء ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ و
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد او »ﻋﺴﻞ و آب اﺳﺖ« .و آﻧﺎن از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﺤﺎل
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﮫﻮر او ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ او زﻧﺪه و ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .و او ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺛﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ
 -١اﻹﯾﻘﺎظ ﻣﻦ اﻟﮫﺠﻤﺔ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﻋﺎﻣﻠﯽ ٥٨/و ﺣﻖ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﮫﯽ ﺷﯿﺮ .٢/٢
 -٢اﻟﮑﺎﻓﯽ  ١٤٦/١و ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ـ  ٩٢/٢ـ .١٢٩
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ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز و ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮﺷﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر در ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻇﮫﻮر« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﻧﺎ آﺷﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
ﭼﻮن در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی درﺑﺎرهاش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﯽرود و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  ...و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ .و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ـ ﺷﯿﺨﯽ از ﺷﯿﻮخ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی زردش
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ـ ﺧﯿﺮ او ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ
و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ درﺑﺎرهی اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻏﯿﺮه در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪھﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ:
ادب و اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
از ﺟﮫﺖ ﺗﺌﻮری ﺻﺮف ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﯿﺦ را از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮدش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ :او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﺧﺘﻼف ﻓﺮوع ﻓﻘﮫﯽ از اول ﺑﻮده و ھﻨﻮز ھﻢ ھﺴﺖ ﺗﺎ آﺧﺮ زﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ
ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﺖھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ«.
»واﺟﺐ اﺳﺖ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﮫﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺗﻼش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮑﺸﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺎداﻧﺶ ﻧﺨﻮاﻧﯿﻢ« ١ .و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺦ اﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮﻋﯽ را ﯾﺎدآور ﺷﺪه
ً
و ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺻﻔﺤﻪی  ۱۳۳ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﻄﻌﺎ اﺧﺘﻼف و
دﯾﺪﮔﺎهھﺎی ﺷﺮﻋﯽ و ﻓﺮوﻋﯽ ﺣﻘﯿﻘﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺰی از آن ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن و رﺷﺪ ﻣﺪارس ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺤﻮرھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪی ھﻢ ﻧﺪارد«
ﻏﺰاﻟﯽ در آن ﮐﺘﺎب رﺳﺎﻟﻪی »رﻓﻊ اﻟﻤﻼم ﻋﻦ اﻷﺋﻤﺔ اﻷﻋﻼم« ﻧﻮﺷﺘﻪی اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ را
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و در ﺻﻔﺤﻪ  ۶۷ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و در ﮐﺘﺎب »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال  «۲۸۵/۲ﭘﺲ از ذﮐﺮ
ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﺠﺎب زن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﺠﺎب ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و
اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮدش ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺿﺮر ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪی دوم :ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺘﺎب زده ﻣﺮدم را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮدن و ﻧﺎم ﺷﺎن را ﺑﺪ ﻧﻤﻮدن
ﺣﮑﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮب در درﻣﺎن اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ» :إن اﷲ �ﺐ
ً
الﺮﻓﻖ ﻲﻓ اﻷمﺮ ﻠﻛﻪ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﻗﻄﻌﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺮﻣﯽ را در ﺗﻤﺎم اﻣﻮر دوﺳﺖ دارد«  ٢ﺑﻨﺎﺑﺮ
ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﺦ از وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ آن آراﻣﺶ و درﻧﮓ اﺳﺖ« .٣
 -١دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة .٥٧ /
 -٢دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة .٢٣١ /
 -٣ھﻤﺎن.
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در ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ «۸/ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :در ﻣﻮرد ﺟﻮ ﻓﮑﺮی راﯾﺞ ﺑﺎ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﺮدم ،و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪاده ﮐﻪ آن ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ و اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ:
»ھﻤﻪی ﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﮑﺎرﯾﻤﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﻧﺮﻣﯽ و ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺴﻮی راه راﺳﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ و آراﻣﯽ.
ﻧﮑﺘﻪی ﺳﻮم :در ﮐﺘﺎب »ھﻤﻮم داﻋﯿﺔ «۴۷/ﻏﺰاﻟﯽ ﻗﺎﻋﺪهای را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از او »ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎء« ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ» :ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﻣﻌﺬور ﺑﺪاﻧﯿﻢ و درﻣﺴﺎﺋﻞ اﺗﻔﺎﻗﯽ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺗﻔﺎﻗﯽ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و از ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ودر ﯾﮏ ﺻﻒ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫﺎﺟﻢھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎن ﻣﯽاﯾﺴﺘﯿﻢ و ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮاﻧﯿﻢ«.
ﻧﮑﺘﻪی ﭼﮫﺎرم :در دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة ۹۷/ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﺟﺘﮫﺎد ﻓﻘﮫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪی
ﺻﺤﺖ و ﺷﺮف ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﻧﮕﮫﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪ و اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﺑﺪور از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺮﻣﻼء ﮐﻨﻨﺪ ،و
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ را از اﺳﻼم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ« .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﺗﺌﻮری ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارﯾﻢ و آن اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻘﮫﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و واﺟﺐ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﻊ و آرام ﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎز ھﻢ اﺧﺘﻼﻓﯽ
ﻣﺎﻧﺪ اﯾﺮاد و ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺑﺮادری ﻣﺎ ﻧﺪارد و ﺑﺮای ھﻤﻪی اﺧﺘﻼف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺰاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺋﻤﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪی
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدھﺎی ﺷﯿﺦ اﺳﺖ ،او ﮐﻪ اﺧﺘﻼف را ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽداﻧﺪ و راه ﺣﻞ را در
ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و درﻣﺎن آن را ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺣﻔﻆ اﺣﺘﺮام
ﻣﺮدان و ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ادﺑﯽ واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﻣﻨﺼﻒ
ﺑﺪان آراﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎری اﺳﺖ ﺑﺪون ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد.
ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او درﮔﺬرد ،ﺑﺎ ﻣﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دﯾﻦ اﺳﻼم
ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺎزش و ﻣﺠﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﺮﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،او ﮐﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪی ﭘﺎپ ﺷﻨﻮده را رد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت او را ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ» :ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰ ﺷﻨﻮده رﺋﯿﺲ دﯾﻨﯽ
ﺑﺮادران ﻗﺒﻄﯽ ﻣﺎ«.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آداب و اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
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اﯾﻦھﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ای ﮐﺎش ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از
ﻋﻠﻤﺎء و ﺷﯿﺦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارد ،ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد.
و در »ﻣﺼﺎدر اﻟﻐﺮور  «۱۶۸/ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮده ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻧﺼﺮاﻧﯽ ﻣﺼﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻧﺎم
ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﺮﯾﺪة اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﮑﻨﯿﺴﺔ« اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ـ را
دﺷﻨﺎم داده و آن ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ و دروغﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻮچ و ﺑﯽارزش و ﻏﻠﻂ و ﺗﮫﻤﺖ و ﻏﯿﺮه زﺑﺎن درازی ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﮐﺘﺎب را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮده و ﻣﺆﻟﻒ را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺶ را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮده اﺳﺖ» :ﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﯿﻢ و ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎه و اﺷﺘﺒﺎھﯽ در ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺘﺄﺳﻒ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﺑﻪ
ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻔﺎرش ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادران
ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ«.
ﭼﻪ ﻗﺪر در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺮﻣﯽ و ﻟﻄﻒ وﺟﻮد دارد! اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت از ﺷﺪت ﻧﺮﻣﯽ و
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺳﺎزش ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﯾﺪ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ رد ﮐﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ ﮔﻨﺎه ،و ﭼﻪ ﮔﻨﺎھﯽ؟! او رﺳﻮل ﺧﺪا ج را
دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﺪ آﻧﮫﻢ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﻧﺼﺮاﻧﯽ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ ،و ﭼﺎپ
ﺷﺪه اﺳﺖ .و در ﺻﻔﺤﻪ ی ۱۷۰/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻮده ،اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ آﺷﮑﺎر ﻋﮫﺪی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنھﺎ و ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ -اﮔﺮ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺑﻮد ـ.
در ﺑﺤﺚ از رواﻓﺾ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف اﺻﻮﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و آنھﺎ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و او ﺑﺎ
ھﺮ دو ﮔﺮوه  -ﺳﻨﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ـ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دوﺳﺘﺎن ﺷﯿﻌﯽ
دارد« .ﺷﯿﺦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺣﺘﯽ از آﻧﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﯿﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و
ﻣﺴﻠﮑﯽاش روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻓﻘﮫﯽ ،ﻗﻀﯿﻪ ﺑﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
اﯾﻦ اﺣﺘﺮام ﺗﺌﻮری ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ
او را ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺒﺎرتھﺎ وﺟﻤﻼت او را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﭘﯿﺶ از ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻼت
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهام ھﻤﻪی ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ ،ھﺮﮔﺰ! ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ واﮔﺮ ﮔﺮد آوری ﺷﻮد ـ ﻓﻘﻂ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

در ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ـ دﺷﻨﺎمھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﺎﺻﺮ را داده اﺳﺖ ـ ﮐﺘﺎﺑﯽ
ﺑﺰرگ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﯿﺎﻣﺮزد ـ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﺧﯿﺮش از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﺮای دﺷﻨﺎم دادن و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﯿﻮهی ﻓﮑﺮیاش ﮐﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻟﻘﺐھﺎی زﺷﺖ ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار داده ،ﺑﺴﯽ
اوﻗﺎت ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﯾﺎ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﮫﻮد و ﯾﺎ از ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﯾﺎ ﻗﻀﯿﻪی ﺗﺒﺸﯿﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯽ در اﻧﺪوﻧﺰی ،ﯾﺎ از ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻋﻠﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮی ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و زﺷﺖ
ﮔﻮﯾﯽ و ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ و اﯾﺮاد وارد ﮐﺮدن را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﺷﺘﻪی ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﺦ
ﺑﺪھﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدش از ﺧﻮدش ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺠﺰ در ﺟﺎھﺎی ﻣﮫﻢ و ﺣﺴﺎس
ھﯿﭻ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻢ:
اول :ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ او از ھﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ رﺳﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮاد و ﻋﯿﺐ از ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ :ﺗﺎ در اﯾﻦ
ِ
در ﮐﺘﺎب» :اﻹﺳﻼم اﻟﻤﻔﺘﺮی ﻋﻠﯿﻪ «۱۱۲/ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻔﯿﺎنس ـ ﻣﻘﺪﻣﮥ وﺳﯿﻊ و ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﻗﺘﺼﺎد وﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ
و ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺮه وری ﺧﺎﻧﻮادهی »ﻋﺒﺪاﻟﺸﻤﺲ« از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﺮﯾﺾ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮوی و ھﺮﻗﻠﯿﻪ ﺑﻮد«.
و در ﺻﻔﺤﻪی  ۱۱۳ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺰل ﻣﻌﺎوﯾﻪس را ﻗﺼﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را
ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮد» :آﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﮫﺒﺎن ﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ در
»ﺧﻮﻓﻮ« را ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن »ھﺮم« ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﺸﺎورزان را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﺧﻮﻓﻮ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻋﻮنھﺎﺳﺖ!
ﻣﻌﺎوﯾﻪس ﺻﺤﺎﺑﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن و ﺳﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی او اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺲ از ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻗﺪرت اﺳﻼم را ﺑﺮﮔﻮﺷﻪ
و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ وﺳﻌﺖ و ﮔﺴﺘﺮش داد و از ﭘﯿﺶ اﻣﯿﺮ ﺷﺎم ﺑﻮد ھﻤﺎن ﺷﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی و ﻧﺼﺮت وﻋﺪه داده ﺑﻮدﻧﺪ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ـ ﻃﺎﺋﻔﮥ ﻣﻨﺼﻮره ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
آنھﺎ در ﺷﺎم ھﺴﺘﻨﺪ .او ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و رھﺒﺮی در آن ﻣﺪت از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ از

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آداب و اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
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او ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ودر ﺻﻔﺤﮥ ) (۱۱۲/۵ﻓﺘﻮای »ﮐﻌﺐ اﻻﺣﺒﺎر« را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﭼﯿﺰی ﺟﺰ دﺳﯿﺴﻪی ﯾﮫﻮدی ﺑﺮای اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ« .و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را در ﻣﻮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮس ﭘﺎی ﺳﺨﻦ او ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و از
ﻧﺼﯿﺤﺖھﺎی او ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ واو را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
او ﻣﺴﻠﻤﺎن و اﺳﻼم او ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﻮرد ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟!.
در ﺻﻔﺤﻪی » ۸۷/اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ« ﺳﺨﻦ ﺧﺒﺎب را ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ
١
اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ھﺮ ﭼﯿﺰ ـ ﺑﺠﺰ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎک ﻣﯽﮔﺬارد ـ ﭘﺎداش داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺨﻦ ﺧﺒﺎبس ﺟﻠﻮهای از ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ
ﺑﺮاﺛﺮ ﺳﻮزاﻧﺪن و داغ ﮐﺮدن ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮ او ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ،ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻋﻤﻠﯽ
رذﯾﻞ ﺑﺸﻤﺎر آورﯾﻢ« .ﺑﺰودی در اﯾﻨﺒﺎره در ﻓﺼﻞ آﯾﻨﺪه ﺑﺤﺚ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
در ﺻﻔﺤﻪی  ۱۲۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻮﻻی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ ـ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد و ھﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪه و اﯾﻦ
رواﯾﺖ ﻧﺎﻓﻊ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎه او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ورﻃﻪی آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻠﮑﻪ از او
ً
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺑﺪﺗﺮ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ھﻢ ﺳﺮ زده اﺳﺖ« در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻔﺼﻼ ﺑﺤﺚ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد.
و ﺳﭙﺲ در ﺻﻔﺤﻪی  ۳۳ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ و ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺒﺎر
دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ھﻤﻨﻮا ﺷﺪن ﺑﺎ رﺳﻮﻣﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ زن اھﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ« و در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻏﺰاﻟﯽ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ ـ ﺑﻪ ﺣﻨﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﺎن
٢
دارای وزﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
و در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۴۴از ﮐﺘﺎب ھﻤﻮم داﻋﯿﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻧﺴﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدش
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﺸﺮوی در ﻣﯿﺪان ﻓﺮھﻨﮓ داﻧﺶ اﺳﻼﻣﯽ رود ،ﺣﻤﺎﻗﺖ اﺳﺖ!؟
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از او درﮔﺬرد ـ دروازهی ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺷﺪن در ﻣﯿﺪان ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼم
و ﻋﻠﻢ ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮ ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ ﺑﺴﺘﻪ ،و ﻓﻘﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ و ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺪود ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﺦ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
 -١ر.ک .ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ١٦٢/
 -٢ر.ک .ﺑﻪ ھﻤﻮم اﻟﺪاﻋﯿﺔ  ١٢٩/و در ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ« ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺣﻨﺒﻠﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺨﻮاھﺪ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﻦ
او ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﺪودهی ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺰل ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ را ھﺮﭼﻨﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺬھﺐ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﻣﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﻪ ھﺮ ﻣﺬھﺐ
و ھﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ و اﻣﺮ را ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﻟﯿﮑﻦ ﭼﺮا ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده؟ واﻟﻠﻪ
اﻋﻠﻢ.
و در ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﺧﺎرج أرﺿﻪ «۸۵/از ﺷﺎرح ﺑﺨﺎری ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ
ً
ﭘﯿﺮزﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .و در اداﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻗﻄﻌﺎ ﺳﯿﻪ روزی اﺳﻼم از
ھﻤﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖھﺎی ﮐﺞ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﺖ« .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﻮاریھﺎ و اﺣﺘﺮامھﺎ را درھﻢ
ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ!!
و در ﺻﻔﺤﻪ  ۸۳/ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ از ﻧﻮﺷﯿﺪن اﯾﺴﺘﺎده را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ذﮐﺮ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻧﮫﯽ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪن اﯾﺴﺘﺎده« .ﺑﺎ رد
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ دارﻧﺪ و ﻋﺼﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺖ
ﮔﯿﺮی و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺣﺮﯾﺼﻨﺪ«.
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ دارﻧﺪ ـ ﺗﻨﺪﺧﻮ و ﺧﺸﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ً
ﻋﻼﻣﻪ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ؟ ﻃﺒﻌﺎ در روش و ﻣﻨﮫﺞ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،آری و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ!!!
و در ھﻤﻮم اﻟﺪاﻋﯿﺔ  ۱۴۱/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ از ﺷﻨﻘﯿﻂ ـ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻗﻄﺮ اﺳﺖ
ـ و ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻣﺬھﺐ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮی ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ ،در ﺣﯿﻦ درس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﮫﺮهی زن ﻋﻮرت ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ اﻧﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﺣﺸﺖ
ﮐﺮدم«.
و ﺳﭙﺲ ﻏﺰاﻟﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺗﻘﺪﯾﻢ و
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ ـ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ ـ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺑﯿﺎدم ﻣﯽآﯾﺪ:
ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ« أھـ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺟـﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴـﺖ
آری ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺰاﻟﯽ »ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ« ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺗﻔﺴﯿﺮ »اﺿﻮاء اﻟﺒﯿﺎن«
اﺳﺖ .او ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺰرﮔﻮار در ﻋﻠﻢ و ﺣﻔﻆ و ﻓﻘﻪ و دﯾﮕﺮ ﻓﻨﻮن اﺳﺖ! وﻟﯽ ﻋﯿﺐ و
اﯾﺮاد اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص زن و ﺑﯽﺣﺠﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻏﺰاﻟﯽ ﻋﻘﻞ ﮔﺮا
ﻧﯿﺴﺖ.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آداب و اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
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در » ّ
ﺳﺮ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﺮب «۵۳/ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻟﻔﻘﯽ« ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﮐﻪ
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ« .ﻣﻨﻈﻮرش از اﻟﻔﻘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻔﻘﯽ »رﺋﯿﺲ ﺟﻤﺎﻋﺔ أﻧﺼﺎر
اﻟﺴﻨﺔ« در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺸﮫﻮر ﺳﻠﻔﯽ در ﻣﺼﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺪه
)ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻮده( ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ـ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ـ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل دروغ ﻣﺤﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ھﯿﭻ ﺳﻨﺪی ﻧﺪارد .ھﺮﭼﻨﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از »اﻟﻔﻘﯽ« ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ زﻧﺪه
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد داﻧﺸﻤﻨﺪی ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﺪﯾﺚ
اﻓﺮاد ﻣﺠﮫﻮل را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ »اﻟﻔﻘﯽ« ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻘﺪهای دارﻧﺪ ،و در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاردی ﺳﺨﻦ دو ﮔﺮوه ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ درﺑﺎرهاش ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ
ﺧﺎﻟﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ھﺮﮐﺲ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﮔﻤﺮاه و
ﮔﻨﺎھﮑﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺰاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ ﺗﻌﺰﯾﺮی ﺑﺠﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﭼﻮن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ج از
زﻣﺎن ﺧﻮد اﻣﺎم ﺗﺎ ﺑﺤﺎل از او ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ در
ﮐﻞ در اﺑﻮاب اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻣﺎﻣﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ.
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﻓﺮاد ﺑﮕﺬرﯾﻢ در ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻤﺎء و دﻋﻮﺗﮕﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی از ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ و ﺻﻔﺤﻪای از ﮐﺘﺎبھﺎی اﺧﯿﺮ او از ﺗﮫﺎﺟﻢ و ﺗﮫﻤﺖ ﺑﺎ
ﻟﻘﺐھﺎ و اﯾﺮادھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ دﻋﻮﺗﮕﺮان و ﻋﻠﻤﺎء اﺳﺖ ،ﺧﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺘﻢ ،آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.
در »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة «۱۹۶/درﺑﺎرهی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﺮاﺷﺘﺒﺎه و او
ﺑﺮﺣﻖ اﺳﺖ و ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ آﻧﺎن ادب و اﺣﺘﺮام ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪ ﮐﺮده و
ﺣﻘﺶ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺷﯿﺦ ھﻢ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و اﺷﻔﺘﮕﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ  ...ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض
ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ را در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از او ﭼﺎپ ﺷﺪه
ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ از او ﻧﻤﯽﺷﻨﻮﯾﻢ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﻤﺎ در ﻓﻘﻪ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ و ﭘﻮﭼﯿﺪ! ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﮐﺎرواﻧﯿﺪ و ﻧﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺎداﻧﯽ زﺷﺖ و
ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،زﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻧﺪارد ﺷﻤﺎ اﺷﺘﮫﺎی ﻣﺬﻣﺖ ﻣﺮدم در ﺳﺮ دارﯾﺪ و ﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﯿﺐ و اﯾﺮاد ﺑﺮای ﺑﯽﮔﻨﺎھﺎن ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ :زﻧﺒﻮر ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه
ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ و آن ﺑﻨﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی و دﻓﺎع از ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺶ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻣﺎ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﺑﻨﺎم دﻓﺎع از وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﺜﻤﺎن را ﺑﻨﺎم دﻓﺎع از ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ و
آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎبس را ﺑﻨﺎم دﻓﺎع از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ!!! ای ﻓﺮزﻧﺪان
اﻓﻌﯽھﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را در راه اﺳﻼم و ﯾﺎری دادن آن و
ﺟﮫﺎد اﺳﻼﻣﯽ وﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽزﻧﯿﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزان ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن و
ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺎن و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﺪرتھﺎ ﺗﻼشھﺎ وﮐﻮﺷﺶھﺎ ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ؟«.
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ دارد؟
ھﻤﻪی ﻣﺮدم دﺷﻨﺎم را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻋﻠﯽ را ﺑﻨﺎم دﻓﺎع از وﺣﺪت
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﺘﻪاﻧﺪ؟ آﻧﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﯽ را ﺑﻨﺎم دﻓﺎ ع از وﺣﺪت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ ،ﺧﻮارج ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮارج و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﮫﺞ اھﻞ ﺳﻨﺖ ﺧﺎرج
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮔﺮوه »ﺷﮑﺮی ﻣﺼﻄﻔﯽ« ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ واﻟﮫﺠﺮة« ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ از ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ.
او در ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة« ﻃﯽ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺘﮑﻔﯿﺮ در آﺧﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺷﮑﺮی
ﻣﺼﻄﻔﯽ را ﻧﻘﺪ و ﻣﺬﻣﺖ ﮐﺮده ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻠﻤﺎت او ﺑﺎ ﺷﮑﺮی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺮم اﺳﺖ و در
ﺻﻔﺤﻪ  ۲۴۲ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺧﻮﻧﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﭙﺬﯾﺮد«.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺮی ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﺧﻮارج اﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ
ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﻔﯿﺮ را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻔﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺧﺘﺼﺎص داد اﺳﺖ ،ﭘﺮوردرﮔﺎرا ﺗﻮ
ﺑﺒﺨﺶ.
و اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮس را ﮐﺸﺘﻨﺪ ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﻧﻮادﮔﺎﻧﺸﺎن را آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﺪهی اﺣﺘﺮام ﻣﯽﻧﮕﺮد؛ آﻧﺎن رواﻓﺾ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ آﻧﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ
در اﺻﻮل و ﻓﺮوع ﻧﺪارﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
واﻧﮕﮫﯽ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدان ھﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﯿﺴﺘﻨﺪ؟ و آن ﻣﺮدان
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ رﺟﺎل ﺧﻮد ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ! ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺴﯽ از ﺣﺎﻣﻼن ﺳﻨﺖ و ﻋﺎﻣﻼن ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
و ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﻓﺸﺎرھﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮫﺮھﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آداب و اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
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ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺪرت ﺑﻮده و ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و ﺣﻀﻮر در رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﺑﺮ
اﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ،آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ
ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ـ ﻣﺴﻠﻤﺎن ـ ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﻨﺪ.
در ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ از ﮔﺮوه »ﺷﮑﺮی ﻣﺼﻄﻔﯽ« ﺻﻔﺤﻪی  ۲۴۴از ﮐﺘﺎب »اﻟﻮﺣﺪه«
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﯾﻨﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل ﺷﮑﺮی در ﻗﺎرهی ھﻨﺪ و ﺟﺰﯾﺮة
اﻟﻌﺮب و وادی ﻧﯿﻞ ﻓﺮاوان ھﺴﺘﻨﺪ«.
ھﺪﻓﺶ از اﻣﺜﺎل ﺷﮑﺮی ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮرش ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی
ﺳﻠﻒ اﻣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮ و ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻧﺪ؟ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ.
در ﮐﺘﺎب »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة «۱۳۴/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﺴﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ دﯾﻨﯽ
ﮐﻪ اﺟﺘﮫﺎدﺷﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﺶ وﺿﻮ و ﻋﺒﺎدت ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎن را
در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ھﺴﺘﻢ«.
ﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد را از اﻓﺘﺨﺎرات اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ
ً
ﺷﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻼم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﻋﻠﺖ
ﺧﺸﻢ او از ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺤﺚ از ﻃﮫﺎرت و ﻋﺒﺎدات را رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ؟!!
و در ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم «۷۲/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﺮھﺎ
و ﺿﺮﯾﺤﮫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ زن
ﭼﮫﺮهاش را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻗﯿﺎﻓﻪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﻼم در ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﺟﻠﺒﺎب ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺻﺤﺮای ﻧﺠﺪ ھﺴﺘﯿﻢ ،و ﺑﺮﺧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ
ﺳﺒﯿﻞھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ و رﯾﺶ را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ھﺮ ﻣﻮی رﯾﺶ او ﺑﺎ ﻣﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺟﻨﮓ دارد ودر اﻣﺘﺪاد اﯾﻦ ﭘﮫﻨﻪی ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺴﺎﻧﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺮت و وﺣﺸﺖ را ﺑﺮ ﻣﯽاﻧﮕﯿﺰﻧﺪ! ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯽ اﺑﺮواﻧﺸﺎن را ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ ﺗﺎ زﺷﺘﯽ ﭼﮫﺮۀ ﺷﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد ،و ﻻزم
ﻧﻤﯽداﻧﻢ از او ﺑﭙﺮﺳﻢ ھﺪﻓﺶ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻣﻦ ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﻣﯽداﻧﻢ ،ﺑﺰودی
ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ«.
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ از روﺑﻨﺪ زدن زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻨﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از
داﺳﺘﺎنھﺎی »ﺳﻨﺪﺑﺎد« ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ..آﻧﺠﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ  ...ﮔﻮﯾﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪای
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ . ...
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

آری در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﺎب را در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ و
داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺑﺎ ﻃﻮﻓﺎن ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
ھﻤﻪی ﻋﻠﻤﺎء ـ ﮐﺴﯽ را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ـ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﮫﺮهی زن واﺟﺐ و ﯾﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ .و در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﻌﺬرت ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﭘﺎﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺪارد.
و در ﺻﻔﺤﻪی  ۷۶ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ارﮐﺎن و ﻣﻌﺎﻟﻢ اﺳﻼم ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺮ را اﻓﺰودﻧﺪ:
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻇﺎھﺮ ﻧﻤﻮدن ﭼﮫﺮهی زن ﺣﺮام اﺳﺖ ،آواز ﺧﻮاﻧﺪن
ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻋﮑﺲ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ادﮐﻠﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ،رﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ«.
اﯾﻦھﺎ ھﺸﺖ ﺗﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ارﮐﺎن اﺳﻼم ۱۳
ﺗﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺟﻠﺴﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽ
و ﯾﺎ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ودر ﺻﻔﺤﻪی  ۱۶۴ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺸﮑﻞ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از زاوﯾﻪای
ﺧﺎص ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻓﮫﻤﺸﺎن را ﻣﻘﺼﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﺮار داده و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺸﺎن
ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐﺮده و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮنھﺎﯾﺸﺎن را
ﻣﺒﺎح ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻏﻢ ﺑﺎری
در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ«.
و در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۰۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦھﺎ را آزﻣﻮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم
ﮐﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ و ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﻟﺠﺎﺟﺖﺷﺎن ﻣﻈﮫﺮﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ
ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ اﻓﺮاد و اﯾﻦھﺎ ﺧﻮﺑﯽھﺎی ﻓﺮدی و ﺑﺮﺗﺮی »اﻟﻠﻪ« و اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ«.
ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﭼﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺗﻮپ را در ﻣﯿﺪان او ﺑﯿﻨﺪازد و
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻋﯿﺐھﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﯽ در ﺧﻮد ﺗﻮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟ و ﻋﯿﺐ و
اﯾﺮادی ﮐﻪ از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮی ھﻤﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدت ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎری ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ
ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ اﺳﺖ» :ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮد و ﺧﻮدش را ﺧﻼص ﮐﺮد« و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺨﺺ زﺷﺖ ﺷﻮد ﮔﻤﺎنھﺎ و ﺑﺎورھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ
زﺷﺖ ﻣﯽﮔﺮدد«.

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آداب و اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
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آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ھﺰاران دﻟﯿﻞ
در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﯿﺦ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺛﻖ از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺑﺮ
ﻣﺪﻋﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﺠﺰ داﺳﺘﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﮐﺘﺎب »ﻓﻲ ﻇﻼم اﻟﻐﺮب «۲۶۰/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رواﯾﺖ ﺷﺪه ـ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﯿﻐﻪی
ﻣﺠﮫﻮل و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎری اﺳﺖ ـ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎزﮔﺬاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﻪ را
در ﺗﺸﮫﺪ ﺣﺮﮐﺖ داد اﻧﮕﺸﺖ رﻓﯿﻘﺶ ﮐﻪ آن را در ﺣﯿﻦ ﺗﺸﮫﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد ﺷﮑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ«.
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪارم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ
داﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﻘﯽ او را وادار ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﺑﻨﺪه )ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻮده( اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺼﻮرت دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
ﻗﻀﯿﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﻣﻐﺮض وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
اﺷﺘﺒﺎھﺎت و ﻋﯿﺐھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺳﻨﺖاﻧﺪ؛ و در ﭘﯽ دروغھﺎ و
داﺳﺘﺎنھﺎ ﺧﻮدﺑﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ دروغ و راﺳﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .او ﺧﻮدش اﯾﻦ
دروغ را ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ھﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎورد.
و در ﮐﺘﺎب » ّ
ﺳﺮ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﺮب «۱۰۱/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ »اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻗﺮآن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،آ ﮔﺎھﯽ ﺷﺎن از ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺖ اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ،
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺷﺒﯿﻪ »ﻇﺎھﺮﯾﻪ« و اﺧﻼق ﺧﻮارﺟﯽ دارﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺟﻤﻮد ﻓﮑﺮی ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﻨﺎم »اﺗﺒﺎع« وﺟﻮد دارد .آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪی ﺑﺰرگ ﻓﻘﻪ ﺟﺴﻮرﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ
ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺪﮔﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
و دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ دﯾﮕﺮان را ﻟﮑﻪ دار ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ھﺠﻮم ﺑﺒﺮﻧﺪ و در اﯾﻦ روزھﺎی
ً
ﻧﺎﻣﺒﺎرک زﯾﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽداﺷﺘﻢ ﮐﻪ )ﺟﺎھﻞ دﺷﻤﻦ ﺟﺎﻧﺶ اﺳﺖ( ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪهی ﺷﺎن اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻢ وا ﻣﯽدارد و
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﺮوهھﺎ و دﺳﺘﻪھﺎﯾﯽ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دور ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد؛ زﯾﺮا آﻧﺎن در ﺗﮑﻪ ﭘﺎره
ﮐﺮدن وﺣﺪت اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎھﺮ و ورزﯾﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ! اﻟﮕﻮی ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﻧﺪﯾﺶھﺎ و ﺑﺎورھﺎی اﻟﮕﻮ در اﺧﻼق ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
درﺳﮫﺎی ﺣﮑﻤﺖ و رواﯾﺖ و آراﻣﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ آﻧﺎن ﮐﻪ وﺣﺪت اﻣﺖ را ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎم
ﺟﻮﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻨﺪ؟ ﺗﻮ را دﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﺴﺎرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺋﻤﻪ و
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و اﺷﺘﮫﺎی ﻟﮑﻪ دار ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن
ﺟﺮأت ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﺑﺮ اﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮرد ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮخ ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دهھﺎ ﺳﺎل در ﻣﯿﺪان دﻋﻮت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ ،ﺑﻪ ﻓﻘﮫﺎء ﻣﻌﺮوف و
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺑﺰرگ دﺷﻨﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﯽ از اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در
ﺑﺰرﮔﻮاری اﺋﻤﻪ ﺗﺮدﯾﺪ و ﺷﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﻧﺎدر و ﺷﺎذی در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ،
وﻟﯽ ﭼﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎذ و ﻧﺎدر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻮم ﺑﮕﺬارﯾﻢ! و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ! و ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه
ً
ﻓﮑﺮی ر ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﯾﻢ؟!!
واﻧﮕﮫﯽ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ...» :اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪهی
ﺷﺎن اﺳﺖ «...اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﻔﺘﻪ در »ھﻤﻮم اﻟﺪاﻋﯿﺔ  «۱۳۱/اﯾﻦ ﮔﺮوه را ذﮐﺮ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :آﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم ﻣﮑﺮ و ﺣﯿﻠﻪ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن آﻧﺎن در اﻃﺮاف دور ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺷﺪ«.
ﺳﭙﺲ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ در ﻣﺼﺮ از او درﺑﺎرهی ﺣﮑﻢ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﻮال ﮐﺮده .ﭘﺲ از
آن ﺑﻪ اﺑﻮﻇﺒﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده وﭘﺲ از ﺧﻄﺒﻪی ﺟﻤﻌﻪ ﻧﯿﺰ از ﺣﮑﻢ ﺳﺮﮐﻪ ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺷﯿﺦ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﮔﻔﺘﻢ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺳﻮال و ﺳﻮالھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﺸﯿﺮیھﺎ و ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻨﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ؟ در ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎنھﺎ
ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎبھﺎ از ﭘﺸﺖ ﻣﺮزھﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ و راﯾﮕﺎن ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﮫﻀﺖ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﻮد«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ـ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ـ ﻧﻮﮐﺮان ودﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎن
ﺗﺒﺸﯿﺮیھﺎ و ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦاﻧﺪ و از ﺧﺎرج ﻣﺮزھﺎ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎبھﺎ راﯾﮕﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺟﻮاﻧﯽ از ﺗﻔﺼﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد ﺳﻮال
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻮش ﻣﯽآﯾﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮫﻤﺖ زدن را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
از ﺑﺎب ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ!
در ﮐﺘﺎب ھﻤﻮم داﻋﯿﺔ  ۱۴۹/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﻮﯾﺎ دﻋﻮتﮔﺮان ﺷﯿﻮهای را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﮫﺮهی ﺷﻔﺎف اﺳﻼم را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒھﺎﯾﯽ آﺷﻔﺘﻪ در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺳﺮﮔﺮدان ﮐﻨﻨﺪ،
اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ھﺴﺘﻨﺪ دﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎدﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﻨﺪ و در ﺷﯿﻮهی رﻓﺘﺎری

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آداب و اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
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ﺷﺎن ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و اﻓﺮاد ﺑﺎھﻮﺷﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺤﺮان
دﻋﻮتﮔﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ھﺮ روز ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،رھﺎ ﻧﮕﺮدد .ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺻﺎدق و ﻋﻠﻤﺎء ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻓﻘﮫﺎء داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻃﺮد و رد ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻠﯿﻪ
آﻧﺎن ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮای ﺟﻐﺪھﺎ و ﮐﻼغھﺎی ﺑﯽﺳﻮاد و ﻧﺎدان ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮ
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﯾﻦھﺎ ﻧﻘﺸﻪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب
ً
ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آﻧﺎن ﻧﻘﺸﻪھﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﺣﺴﺎب ﺷﺪهاﯾﺴﺖ .و اﯾﻦ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑﻪ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ در ﭘﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﻋﻠﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﯿﺮوھﺎ و ﻗﺪرتھﺎی رﺳﻤﯽ ﺳﺨﻨﺎن ﻏﺰاﻟﯽ را
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ و ﮔﺮوهھﺎی ﺑﯿﺪاری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻨﻄﻮر ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻘﺸﻪی اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺧﺎرج ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﯽرﺳﺪ؛ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻗﻮل ﺧﻮد ﻏﺰاﻟﯽ
اﺳﺖ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ھﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺤﻪی  ۱۵۲ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮﮔﺮم دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ دلھﺎﯾﺸﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاﺳﺖ و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ آﻧﺎن را ﺗﻔﮑﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺪیھﺎﯾﺸﺎن را ﺷﺎﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺠﺰ در
ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﺳﻔﺎﮐﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺟﻠﻮه دھﻨﺪ دﯾﻦ دار ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
ﻓﮫﻢ و داﻧﺶ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪی دﯾﻦ آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫﺮهی ﺷﺎن از دﯾﻦ ﺳﻄﺤﯽ
ﻧﮕﺮی اﺳﺖ و ﺑﺲ«.
و در »ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻮال ﺣﻮل اﻹﺳﻼم «۳۱۳/۲/ﯾﺎد آور ﺷﺪه از ﻣﻔﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﻪ در رادﯾﻮ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ« و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺷﯿﺦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ را ﻧﻘﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﭙﺮدازد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ« اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ» :از ﺧﺸﻢ ﻣﻔﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﺘﯽ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮔﻠﻮی او
را ﻣﯽﮔﯿﺮد و او را ﺧﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻓﮫﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را دﯾﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ؟ ﭼﺮا اﻓﻖ دﯾﻨﺪاری
را ﺗﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ .«...
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ -در ﺣﻘﯿﻘﺖ -از ﺧﺸﻢ ﻣﻔﺘﯽ ﭼﯿﺰی ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده ،ﻓﻘﻂ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﺘﻮا داده .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﺬھﺐ اﺋﻤﻪی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺸﮫﻮر
اﺳﺖ ﮐﻪ دادن ﺻﺪﻗﻪ ﻓﻄﺮ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻏﺰاﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و در »اﻟﺪﻋﻮة ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻗﺮﻧﮫﺎ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ «۷۱/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺒﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را
ﻣﺮدﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم را از ﭼﮫﺎر ﺟﮫﺖ ﺑﻪ رﯾﺶ در ﭼﮫﺮهی ﻣﺮد و روﺑﻨﺪ در ﺻﻮرت زن
و ﻣﺮدود داﻧﺴﺘﻦ ﻋﮑﺲ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ورﻗﻪ ،و دوری ﺟﺴﺘﻦ از ﺳﺎز و آواز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺘﯽ
در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖھﺎی ﻣﮫﻢ و ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﻧﯿﮑﻮ ،ﻣﺤﺪود ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
واﮐﻨﺶ ﺷﺪﯾﺪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اوج ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ اش؛
ﺟﻤﻼت ﺗﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪش در » ّ
ﺳﺮ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﻌﺮب «۵۲/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ از
ﻃﺮف دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪی دﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻔﯽ اﺳﺖ ،آﻧﺎن از ھﻤﻪ از ﺳﻠﻒ
ﺳﻠﻔﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ«.
دورﺗﺮﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ادﻋﺎی ﺳﻠﻔﯿﺖ اﺳﺖ و
ِ
ﭘﺲ در ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻠﻔﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه و اﺧﻼق ﭘﺎک و
ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪی ﺳﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﻋﻮت ﺑﺎ درﺷﺘﯽ وﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی«.
ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ـ ﯾﻌﻨﯽ ـ ﺳﻠﻔﯿﺖ ـ ﺑﺮای اﺳﻼم از ﯾﮫﻮد ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ اﺳﺖ؟!!
)ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ( :آری ،از ﻧﺼﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ اﺳﺖ؟ آری ،از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ھﺎ؟ آری ،از
ﺣﮑﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮ ھﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﻧﺪ؟ آری ،از ﻗﺒﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ھﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﻧﺪ؟ آری ،آﯾﺎ از
ﺻﻮﻓﯿﺎن ھﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﻧﺪ؟ آری .ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن ﺑﺮای اﺳﻼم از ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﻧﺪ ،اﻧﺪﯾﺸﻪی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻨﺎم ﺳﻠﻔﯿﺖ دارﻧﺪ؟
ﺳﺨﻨﯽ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﮔﺮ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺺ را ﺧﺎص ﻣﯽﮐﺮد،
ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺷﺘﺎب زده ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮیھﺎی ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮاﻧﻪ دارﻧﺪ،
اﯾﻦ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﺖھﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻓﮑﺮ ﺳﻠﻔﯽ« ﺑﻪ ﮔﺮوه و ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ،و اﻣﺮوز
اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﻠﻔﯿﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯿﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪی اﺳﻼﻣﯽ را ﻓﺮا
ً
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻓﮑﺮی ﻣﻨﺘﺴﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آداب و اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
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ً
ﺷﺨﺺ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﮔﻔﺘﺎری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮدم
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :اﯾﻦھﺎ ـ ﺳﻠﻔﯽھﺎ ـ ﻧﺎﮔﮫﺎن در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دور ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪﻧﺪ« و در ﺟﺎی
دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد »در اﯾﻦ روزھﺎی ﺳﺨﺖ آﻧﺎن زﯾﺎد ﺷﺪاﻧﺪ«.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻢ:
اول اﯾﻨﮑﻪ :ﺳﺨﻦ از درﻣﺎن ﺗﺌﻮری و ﻧﻈﺮی ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و ﺑﺼﯿﺮت اﺳﺖ .در
ﮔﻔﺘﺎر ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ آراﻣﯽ و ﺣﮑﻤﺖ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ
درﻣﺎن ،و اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدی رواﺑﻂ دوﺳﺘﯽ ﻧﺸﻮد ،از ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺳﻠﻒ و
ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﺑﺪون ﺳﻠﻒ و اﺋﻤﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎری در ﺣﺪ ﺗﺌﻮری ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﺷﺪ؟
دوم اﯾﻨﮑﻪ :در اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺳﻮال آن را ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﺮدود ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻮال اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻃﺮح ﮐﻨﺪ ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﻮد؟
آری آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﺎﮐﺎم و ﻣﺮدود ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻔﺤﻪی  ۹۳ﻋﻘﯿﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت در اﺧﻼق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ و در
ﺷﯿﻮهی رﻓﺘﺎر ﺷﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ را ﺑﺮ ﺑﺪی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ،در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدھﻢ؛ زﯾﺮا ﻣﺎ اﻣﺘﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺣﺪت دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻨﺮا
از اﻋﺼﺎب و رواﻧﻤﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﻣﺮﺟﻊ ھﻤﻪی ﻣﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﻪ را
ﺳﺰاﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ اﺑﻮاﻷﺳﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دھﻨﺪ :ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺷﻌﺮ:
ای ﻣــــﺮدی ﮐــــﻪ دﯾﮕــــﺮان را آﻣــــﻮزش ﻣﯽدھــــﯽ
ﭼـــــــﺮا ﺧـــــــﻮدت را آﻣـــــــﻮزش ﻧـــــــﺪادهای
از ﻧﻔﺲ ﺧـﻮدت ﺷـﺮوع ﮐـﻦ و آن را از ﺳﺮﮐﺸـﯽ ﺑـﺎزدار
و ﭼــﻮن از ﺳﺮﮐﺸــﯽ ﺑــﺎز آﻣــﺪی ﺗــﻮ ﺣﮑــﯿﻢ ھﺴــﺘﯽ
وﻗﺘــــﯽ ﭘﻨـــﺪ و آﻣــــﻮزش ﺗــــﻮ ﺳﻮدﻣـﻨــــﺪ اﺳـــﺖ
ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ آﻧـﭽـــﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـــﯽ ﭘـﺎﯾﺒـﻨــــﺪ ﺑـﺎﺷــــﯽ
از اﺧﻼﻗـــﯽ ﮐـــﻪ ﮔﺮﻓﺘـــﺎری ﮐﺴـــﯽ را ﻣﻨـــﻊ ﻧﮑـــﻦ
اﮔــﺮ ﭼﻨــﯿﻦ ﮐﻨــﯽ ﺑﺮﺗــﻮ ﻋﯿــﺐ ﺑﺰرﮔــﯽ ﺧﻮاھــﺪ ﺑــﻮد
ﺑﯽﮔﻤﺎن اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ دارد ،ھﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﺟﮫﺖ
ﺳﻠﻔﯽھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﻪی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻏﺰاﻟﯽ اﻋﻢ از ﺧﺸﮏ و ﺗﺮ و ﺻﺤﯿﺢ و ﺧﻄﺎء را ﻣﺮدود
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻣﯽداﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ھﺰاران ﮔﻤﺎن و ﺳﻮال ﺑﻪ ذھﻨﺶ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮدش ﺑﭙﺮﺳﺪ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻏﺰاﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ و ﺣﻖ ھﻢ دارد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ
روش ﺑﺪون ﺷﮏ روش اﺳﺘﻮار در ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ و آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده ـ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ و او درﮔﺬرد ـ
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ :ﻏﺰاﻟﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی آنھﺎ ھﯿﺎھﻮ ﺑﭙﺎ ﮐﺮده واﻗﻊ ﺑﯿﻦ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺳﺎده ﺑﻮدن ،ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی ،ﺣﻤﺎﻗﺖ ،ﻏﻔﻠﺖ،
ﺑﯽﺧﺮدی ،ﮐﻮری و دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﺮضھﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻔﺎﮐﯽ ،و ﻋﺼﺒﯽ و ﮐﯿﻨﻪ
ﺗﻮز ،ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ و ﻣﺘﺸﻨﺞ  ...و ﻏﯿﺮه ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦھﺎ و ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦھﺎ در ﻣﻘﺎم
ﺣﺠﺖ و ﺑﺮھﺎن ﻧﻘﺪ ﻋﻠﻤﯽ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد.
ﭼﮫﺎرم اﯾﻨﮑﻪ :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ـ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای او ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺶ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎم
دﯾﺪﮔﺎه ﻓﮑﺮی آﻧﺎن ﻧﮕﺬارد و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در »ﻋﻘﯿﺪة اﻟﻤﺴﻠﻢ« ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺴﺰا ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد و ھﺰﯾﻨﻪاش را از اﻋﺼﺎﺑﺶ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و اﯾﻨﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ واﯾﺜﺎر و
ً
وﺣﺪت و اﺗﺤﺎد اﻣﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ـ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ھﻢ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ـ ﻓﮑﺮ ﺳﻠﻔﯽ ـ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ھﺠﻮم ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ از
ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ دﺷﻨﺎم و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﺋﯽھﺎ و
ﺗﺨﻠﯿﻪ آﻧﭽﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﭼﻨﺘﻪ دارد ،ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎی ﺷﯿﺦ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻃﺮﻓﺪاران اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎی ﻣﻨﺤﺮف ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ از ﭼﭙﯽھﺎ ﯾﺎ ﺑﯽدﯾﻨﺎن و دﯾﮕﺮان ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪھﺎﯾﺶ را ﭘﺮ و ﺑﺎل داده و ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﻧﻤﻮده و ﮔﻠﭽﯿﻦ و
ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ ﮐﺮده و از آنھﺎ در ھﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻏﺰاﻟﯽ را )ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﻮﻗﺘﯽ( ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﺎ دﻋﻮتﮔﺮان
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮐﻨﻮن آﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮاھﺎن اﺧﺘﻼط و آزادی ـ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﺪ اﺳﻼﻣﯽ ـ زن و ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﮐﺎرﯾﺶ در ھﺮ ﻣﯿﺪان ھﺴﺘﻨﺪ
و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ زﻧﺎن وزﯾﺮ و ﻗﺎﺿﯽ و  ...ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ وﻋﮑﺲ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﻧﺎم
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻠﻢ وداﻧﺶ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ
آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﮫﻤﻨﺪ!!!

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ :آداب و اﺣﺘﺮام ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺰد ﻏﺰاﻟﯽ از ﺗﺌﻮری ﺗﺎ ﻋﻤﻞ
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و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬﺷﺖ ـ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﻮد ـ و
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ زودی آﻧﺎن از اﻧﺪﯾﺸﻪی آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪی او را اﻧﺪﯾﺸﻪای
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ
آزادﺗﺮ و در آن آﺳﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﮑﺮ ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد،
و ﺑﺎ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ھﺪﻓﯽ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺟﻨﮓ
ﻓﮑﺮی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ:
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ وأﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ«

١

ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﻮل ،ﻓﻌﻞ ،ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺻﻔﺖ وﺟﻮدی ﯾﺎ رﻓﺘﺎری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﺳﻨﺖ
ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﺛﺒﻮت و ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد آن از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ؛ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﯾﻤﺎن دارد وﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ وﺟﻮب ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺣﮑﺎم و ﻋﻘﺎﯾﺪ از ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﮑﺮان ﺳﻨﺖ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﮐﺘﺎب
»ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم« ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اھﻞ ﻗﺮآن و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را اھﻞ ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ رد ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﻨﺖ را ﻣﺮدود ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه وﺟﻮد دارد ﮐﺸﻮر ھﻨﺪ اﺳﺖ .آﻧﺎن ﺑﺠﺰ ﻗﺮآن و آﻧﭽﻪ در ﻗﺮآن آﻣﺪه ،ﺑﺎور ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را از ﺳﻨﺖ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺪاﻧﺪ و
ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎﺋﺮ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ ،زﮐﺎت را
ً
اﻧﺠﺎم دھﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻗﺮآن اﺣﮑﺎم را ﻣﻔﺼﻼ
ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮش ﮐﻪ »ﮐﯿﻒ ﻧﻔﮫﻢ اﻹﺳﻼم« ﻧﺎم دارد ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺴﻨﺔ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده و در آن از ﺳﻨﺖ و اﻗﺴﺎم آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﮐﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﮐﺪام اﻗﺴﺎم ﺳﻨﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮد و ﮐﺪام اﻗﺴﺎم
ً
ﺳﻨﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻧﯿﺴﺖ ـ ﻃﺒﻌﺎ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮدش ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ـ و در ﺟﺎھﺎی
دﯾﮕﺮ و ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮش از ﺗﻼش ﻋﻠﻤﺎء ﺳﻨﺖ در ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻨﺖ
ﺻﺤﯿﺢ از ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﺶ
اﺳﺖ و »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ.
ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻪ ذھﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ »اھﻞ ﻓﻘﻪ و اھﻞ
ﺣﺪﯾﺚ« ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ و ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 -١اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺎم ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ ...ﺗﻮﺳﻂ داوود ﻧﺎروﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ
ھﺪﻓﺶ از ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ دو اﺻﻄﻼح ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮش
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .او ﮔﺎھﯽ »اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ« را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ در »دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪه «۵۱/ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ...» :
ﺟﮫﺎن اﺳﻼم را ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻓﻘﮫﯽ رھﺒﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻪ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﻪ دو
ﻋﻠﺖ :اول اﯾﻨﮑﻪ :ﻓﻘﻪ ﻣﺬاھﺐ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺶ و ﺑﺼﯿﺮت در ﻣﻌﺎﻧﯽ و اھﺪاف ﺑﻪ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ
اﺗﮑﺎء دارد.
دوم اﯾﻨﮑﻪ :ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ـ ﺑﺠﺰ ﻋﺪهای اﻧﺪک ﺑﻪ ﺳﻨﺪھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺘﻦھﺎ اھﻤﯿﺖ دادهاﻧﺪ و
آﻧﺎن را »ﻋﻨﻌﻨﻪ« از ﻓﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮده و داﻣﻨﻪ دار ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ!!«
در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎھﺎ ،آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺋﻤﻪی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ :ﻣﺎﻟﮏ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ و أﺣﻤﺪ
ﻧﯿﺰ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ـ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻞ ﺑﻮدﻧﺶ ـ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و
درﺟﺎھﺎی زﯾﺎدی ﻏﺰاﻟﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮی ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را آﻣﻮزش
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ١ ،و در دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة ،۱۲۱-۱۰۵/
ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻓﺘﻨﻪی ﺣﺮم اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﻗﺼﺪ ﻏﺰاﻟﯽ از اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﮐﺪام رﻧﮓ و ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺧﻂ و ﻧﺨﺮا را در ھﻢ و
ﺑﺮھﻢ ﻧﻤﻮده؛ زﯾﺮا ﻣﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪش ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ را آﻣﻮزش
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آن دﻋﻮت ﻣﯽدھﻨﺪ ،ھﺠﻮم ﻣﯽﺑﺮد و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ و ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ
ﻧﯿﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاز ازدواج زن ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺪون اذن ﺧﻮدش ھﺴﺘﻨﺪ و
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دﯾﻪی زن ﻧﺼﻒ دﯾﻪی ﻣﺮد اﺳﺖ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر زن
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ھﺠﻮم ﺑﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ اﺋﻤﻪ ارﺑﻌﻪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ
ھﺴﺘﻨﺪ ،و ھﺠﻮم ﭼﮫﺎرﻣﺶ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦھﺎ
ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺖ اﻋﻢ از اﺋﻤﻪی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ودﯾﮕﺮاناﻧﺪ!!!
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻃﺮف ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪی اﺟﺒﺎر
زن ﺑﺎﮐﺮه در ازدواج ـ و ﮔﺎھﯽ ﻃﺮف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺴﺌﻠﻪی ازدواج
زن ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ.

 -١ر .ک .ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم ١٦٣ ،١٦٢/ـ دﺳﺘﻮر اﻟﻮﺣﺪة .١٦٩ ،٥١/

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٢١
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻧﺠﺎت ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺳﺨﻨﺮان و ﺣﺮاف و دارای اﺳﻠﻮﺑﯽ ادﺑﯽ و ﻗﻠﻤﯽ اﺳﺘﮫﺰاء ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ
ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮداز و ﻋﺎﻟﻢ وﻓﻘﯿﻪ و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﯽ .و در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺟﻮ
ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ و ﻓﻘﻂ ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ
از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ »اﺻﻄﻼح« را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ...و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اھﻞ ﻓﻘﻪ و
اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯿﺴﺖ ،وارد ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
١

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اول او :ﮔﺮﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﺮده:

در ﺻﻔﺤﻪی  ۶۱ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ :ﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،آن را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ
وﻗﺴﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن را ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻧﮑﺎرش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻤﺎ از
ََ َ ُ َ َۡ ُ َۡ ٞ
ى﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم:
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯿﺪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده﴿ :و� ت ِزر وازِرة وِزر أخ َر ٰ ۚ
» [١٦٤ھﯿﭻ ﺑﺎر ﺑﺮﻧﺪهای ﺑﺎر دﯾﮕﺮی را ﺑﺪوش ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ«.
او ﺑﺎ ﺟﺮأت و اﻃﻤﯿﻨﺎن رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،رد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻋﺎﺋﺸﻪل ھﻤﭽﻨﺎن در ﮐﺘﺎبھﺎی »ﺻﺤﺎح« ﺛﺒﺖ اﺳﺖ ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ،اﺑﻦ ﺳﻌﺪ در
»ﻃﺒﻘﺎت اﻟﮑﺒﺮی« ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻨﺪ آن را ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.
و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮده :ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﮥ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«.
ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 -۱ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺮده ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ« .ﺣﺪﯾﺜﯽ
اﺳﺖ »ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ« ﮐﻪ ﻋﻤﺮس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮب و ﻧﯿﺰ ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی و اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از
ﻋﻤﺮس آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺴﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ) (۱۷/۴رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﮑﺎر ﻋﺎﺋﺸﻪل ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از ﺻﺤﺎﺑﻪ روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
 -١ر.ک .ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ.٤٩/٤٨/٤٧/...
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از :ﻋﻤﺮ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی ،ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ،و
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪهی اﺻﻮﻟﯽھﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ:
ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺬاب ﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﺪه و آن را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن را
ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺎﺋﺸﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﻤﺮ ﯾﺎ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ـ اﺑﻦ ﻋﻤﺮبـ دروغ ﻧﮕﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ
رﻓﺘﻪاﻧﺪ« .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮھﻢ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دھﯿﻢ،
واﻧﮕﮫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از ﻋﻤﺮس ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
اﮔﺮ آﻧﺎن از ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﺎب ﺟﺪل ﻓﺮض ﻓﺮض
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺪار ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ ﻋﻤﺮس ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺎز ھﻢ آنھﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺪﯾﺚ را
از ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهای رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ھﻢ از
ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ و ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﺣﺪﯾﺜﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،آﯾﺎ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ؟!!
 -۲ﻋﻠﻤﺎء در ﻓﮫﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ »ﻣﺮده ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ«
ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﮏ و ﺷﯿﻮه ،ﻣﺴﻠﮑﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎء در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آن
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮده ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺬاب
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ« اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﯾﻪ وا ﻧﺪوه ﺧﺎﻧﻮادهاش دردﻣﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ،و
اﯾﻦ ﻋﺬاب ﻗﺒﺮ ﯾﺎ ﻋﺬاب آﺧﺮت ﻧﯿﺴﺖ.
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮده ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺮ او ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺰدﯾﮑﺶ .اﯾﻦ در ھﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﺮش ﻧﺒﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺒﺮش ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ رﺳﻢ اﺳﺖ ودر ﻋﺼﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ رﺳﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ روح ﻣﺮده ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ در رواﯾﺎت »ﺻﺤﺎح«
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﮔﺮﯾﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﯾﮥ ﺷﺎن اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٢٣
و ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺮده ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺬاب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
از ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن آﻧﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮده ﯾﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده و دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در
ﻋﺼﺮ ﺟﺎھﻠﯿﺖ رﺳﻢ ﺑﻮده اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﺎم ﺧﻄﺎﺑﯽ اﺳﺖ.
و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮده ﺑﺎ ﺧﺼﻠﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او ﺷﯿﻮن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ:
اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎھﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﻣﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ای وای! ﺑﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﻓﻼﻧﯽ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺰرﮔﻮار و ﺷﺠﺎع و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی  ...ﺑﻮد ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ ،و ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻠﺖھﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او از اﯾﻦ ﺧﺼﺎل در دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﮑﺮده وﻟﯽ در راه ﮔﻨﺎھﺎن و ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻋﺬاب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ او
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻧﻈﺮﯾﺎت درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی اول ﮐﻪ ﻣﺮده ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮔﺮﯾﻪ و ﺷﯿﻮن ﺧﺎﻧﻮادهاش اﻧﺪوھﮕﯿﻦ و دردﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ از ھﻤﻪ ﻗﻮیﺗﺮ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺮادی ﻧﺪارد.
 -۳ﺣﺎل ﺑﻪ اﺑﺮاز اﻧﺰﺟﺎر ﻣﺆﻟﻒ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در »ﺻﺤﺎح« ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ رد ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﭽﻨﺎن در »ﺻﺤﺎح«
ﺛﺒﺖ اﺳﺖ« .ﻣﺎ اﺑﺮاز اﻧﺰﺟﺎر درﺑﺎره ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪش ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﺪش
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ ـ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ-
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ و دﯾﮕﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از رﺳﻮل
ﺧﺪاج رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺻﺤﺎح ﺛﺒﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ و اﯾﻦ اﯾﺮادی ﻧﺪارد ﮐﻪ در
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت اﺑﻦ ﺳﻌﺪ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺘﺎبھﺎی ﺣﺪﯾﺚ.
 -۴ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ :ﻣﺮده ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪی  ...ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و ﺣﺪﯾﺚ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﺬاب ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮﯾﻪی
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﺋﻤﻪای ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯿﺪﻧﺎ
ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮش را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪل را ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﮐﻨﺎر آن ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪاری
ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺮﻋﯽ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه  -ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ـ ﺣﺪﯾﺚل
ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽدھﺪ.

١٢٤

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

 -۵اﻟﻔﺎظ اﯾﻦ دو راﯾﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارﻧﺪ؟ ﻏﺰاﻟﯽ از ﺣﺪﯾﺚ» :ﻣﺮده ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪی
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﻨﯿﺪ« اﻇﮫﺎر ﺗﻨﻔﺮ ﮐﺮده و ﺣﺪﯾﺚ» :ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪی
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ را ﺛﺎﺑﺖ داﻧﺴﺘﻪ ،اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ھﻢ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ
دارﻧﺪ؟
ً
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ھﺮ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ رد ﮐﻨﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺟﺰ اﻧﺪﮐﯽ از
ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ـ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و ﻃﺒﺮی ـ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﺮادی در آن ﻧﯿﺴﺖ ،و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﻟﻔﺎظ را ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮر
از »ﻣﺮده ﻋﺬاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ  «...ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪل دﻻﻟﺖ دارد،
ُ َ ۡ
ٱ� َ ٰ
�� ُن
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻨﺖ در ﻗﺮآن ﻓﺮاوان اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قتِل ِ
َٓ ۡ َ
َما أ�ف َر ُهۥ ] ﴾١٧ﻋﺒﺲ» [١٧ :ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎد اﻧﺴﺎن ﭼﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺮ ﻣﯽورزد«!
َ ٰٓ َ ُّ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ َّ َ َ ّ َ ۡ َ
ٱ���ن ما غرك بِر�ِك ٱلك ِر� ِم ] ﴾٦اﻹﻧﻔﻄﺎر» [٦ :ای
و ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ���﴿ :ها ِ
اﻧﺴﺎن! ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرﮔﻮارت ﻣﻐﺮور ﮐﺮده اﺳﺖ؟«.
َ َ َّ ۡ َ ٰ ُ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ َ ُّ ُ َ َ ۡ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ ُ
ٱ���ن إِذا ما ٱ�تلٮه ر�هۥ فأ�رمهۥ و�عمهۥ �يقول
و ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ﴿ :فأما ِ
َّٓ َ ۡ
� أ� َر َم ِن ] ﴾١٥اﻟﻔﺠﺮ» [١٥ :اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارد
رِ
و ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﺮا ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ«.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻧﺴﺎن از ﺳﯿﺎق و ﺳﺒﺎق آﯾﺎت ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ـ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ـ ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ
ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ـ در آﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺎص ﺑﺮ ﻋﻤﻮم
اﻃﻼق ﺷﻮد؛ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در آﯾﺎت
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ـ ﺗﺤﺮﯾﺮ رﻗﺒﻪ ـ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﺋﺸﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ ،و
اﯾﺮادی ھﻢ وارد ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﺣﺘﯽ ﻋﺬاب ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﯿﻮن و ﮔﺮﯾﻪی
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسھﺎی آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺬاب
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺳﺮ ﻧﺰده اﺳﺖ .ﺧﻮد ھﻤﯿﻦ اﺷﮑﺎل در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ وارد اﺳﺖ ،ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
ۡ
﴿ َّل ۡي َس ل ِِ� َ ٰ
�� ِن إِ� َما َس َ ٰ
� ] ﴾٣٩اﻟﻨﺠﻢ» [٣٩ :ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻼش ﺧﻮدش
ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٢٥

ٞ
َ َ
و در آﯾﻪای ﮐﻪ ﺳﯿﺪﺗﻨﺎ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﻣﻮدر اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار داده ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و� ت ِز ُر َوازِ َرة وِ ۡز َر
ُ ۡ
ى﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم [١٦٤ :اﯾﻦ ﻋﺎم اﺳﺖ و ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ـ ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻓﺮ را ـ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
أخ َر ٰ ۚ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﺮادی ﮐﻪ ﺷﯿﺦ از آن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻧﯿﺰ وارد
اﺳﺖ.

واﻧﮕﮫﯽ :اھﻞ ﻓﻘﻪ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻋﻤﺮس از ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻘﮫﺎء
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻋﻈﻤﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ واز ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﻘﮫﯽاش ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺷﺪ ﻧﻤﻮد و
داﻧﺶ و ﻓﻘﻪ را در ﮐﻮﻓﻪ اﻧﺘﺸﺎر داد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﻨﺎف ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺻﻞ و رﯾﺸﻪی
ﻓﻘﮫﯽ ﺷﺎن از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺪرﺳﻪی ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪی رأی
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ آن را آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻨﺎم »اھﻞ ﻓﻘﻪ«
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﺪ ،ﭘﺲ داﺳﺘﺎن از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ؟!
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی دوم :داﺳﺘﺎن ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﯽ÷ و ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻣﺮگ )ص(۲۰۶ :

آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در اﻟﺠﺰاﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ :آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن
اﺟﻞ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﯽ÷ رﺳﯿﺪ ،ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻣﺮگ آﻣﺪ ﺗﺎ روﺣﺶ را ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺳﯽ÷
ﭼﺸﻤﺶ را ﮐﻮر ﮐﺮد؟
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮔﻔﺘﻢ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ارﺗﺒﺎط دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدت را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻦ! و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدم
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻢ ،ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ،وﻟﯽ ﻣﺘﻦ آن ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮگ را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن اﺟﻠﺶ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻣﻔﮫﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی آﻣﺪه» :ﻣﻦ أ َّ
ﺣﺐ ﻟﻘﺎء اﷲ أﺣﺐ اﷲ ﻟﻘﺎءه« »ھﺮ
ﮐﺲ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻣﻼﻗﺎت او را دوﺳﺖ دارد«.
ً
ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺧﺪا؟ آﻧﮫﻢ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اوﻟﻮاﻟﻌﺰم؟ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮگ
ﭘﺲ از آﻣﺪن ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ،واﻧﮕﮫﯽ آﯾﺎ ﻋﻮارﺿﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮری
ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮای ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ھﻢ ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻔﺤﻪی  ۲۸/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎزری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻠﺤﺪان اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آن را ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ«.

١٢٦

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

و ﺳﭙﺲ ﻏﺰاﻟﯽ ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ھﻤﻪی اﯾﻦ دﻓﺎع ﮐﻢ وزن و
ﺑﯽارزش و ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ اﻟﺤﺎد و ﺑﯽدﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ آﺑﺮوی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و از
ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮان ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!!«
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﻪ در آن ﻣﺎﺟﺮای آﻣﺪن ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ ،را
ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪش ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ
ﺳﺨﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭼﻪ ﺳﻮدی در ﺑﺮ دارد؟
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺎد اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ :آزﻣﻮدن اﻧﺴﺎن در اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
َ
َّ َ ۡ
اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻏﯿﺐ را از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﺮار داده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ٱ�
ِين يُؤم ُِنون
َۡۡ
ب﴾ »آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺐ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ«.
بِٱلغي ِ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،از ﻏﯿﺐ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻪ آن اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺆﻣﻦ از ﻻﺑﻼی اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ ﻧﺴﻞھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺴﯿﺎر اوﻗﺎت
ﻣﺴﺎﺋﻞ و داﺳﺘﺎنھﺎ و ﺗﻔﺼﯿﻼت وﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﻧﺴﻞھﺎ و ﻗﺮنھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داده ﺑﻮد
را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎراﻧﺶ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن و آﯾﻨﺪﮔﺎن اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﯾﮏ اﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ .و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺷﺎن درﺣﻖ
آﯾﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن و آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﺮاد ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮدن ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از داﺳﺘﺎنھﺎی ﻗﻮم ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ وارد اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪه )ﻋﻮده( ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﻓﻮاﯾﺪ آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮی و اﻧﺴﺎن اﺷﮑﺎرا ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎھﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهای ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ از اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن و ﺑﺸﺮ ﺑﻮدن ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻮاﺋﺪ ﻓﻘﮫﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاوان ھﻢ ھﺴﺖ ،از اﯾﻦ داﺳﺘﺎنھﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻠﻤﺎ آنھﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ:

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٢٧
ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺮدن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖَ » :ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻨ�ﻢ أن ﻳﻤﻮت ﺑﺎﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ« »ھﺮﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﺑﻤﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ«.
و ﻋﻠﺖ آن ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در آﺧﺮ ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺮا ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس ھﻤﭽﻮن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻨﮓ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻦ.
و ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺟﺎﻧﺒﺪاری ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان از ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا از
اﯾﻦ دﻋﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ ﺷﯿﻔﺘﻪی ﻋﺪم ﺷﮫﺮت و آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﻗﺒﺮش ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﯿﻢ آن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮش را ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻓﻮاﺋﺪ
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻘﮫﯽ.
 -۲اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺮگ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﺑﺪاﻧﺪ آﻧﮫﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪی ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاغ او ﺑﯿﺎﯾﺪ!«
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﯽ و دﯾﮕﺮان از ﻣﺮگ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﻣﺮگ در ﺧﻠﻘﺖ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻋﻠﺖ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪ و اﺑﻮھﺮﯾﺮه ﮐﻪ ھﺮ دو رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮﻣﻮده» :ھﺮﮐﺲ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ را دوﺳﺖ
ﻧﺪارد« .ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮگ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﻪی
ﻣﺎ ﻣﺮگ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻟﯿﮑﻦ وﻗﺘﯽ ﻣﺮگ ﻣﺆﻣﻦ ﻓﺮا
رﺳﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﺧﻮﺷﻨﻮدی و ﺑﮫﺸﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﮋده داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻼﻗﺎت و
دﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،و ﭼﻮن ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﮐﺎﻓﺮ ﻓﺮا رﺳﺪ از ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﻋﺬاب و آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل را ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ھﻢ ﻣﻼﻗﺎت او را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ھﻤﯿﻦ اﺷﮑﺎل را وارد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ھﻤﻪی ﻣﺎ از ﻣﺮگ ﺧﻮﺷﻤﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟! اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺎ در ھﻼﮐﺖ ھﺴﺘﯿﻢ!
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮگ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ و
ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ÷ ھﻢ از ﻣﺮگ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ.
 -۳ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﻘﺼﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻋﺎرض ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺎرﺿﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ

١٢٨

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻇﺎھﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺪان ﺻﻮرت در آورده ،ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن
آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﯿﺴﺖ .و در رواﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪھﺎ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﺑﻪ
ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ
ﻋﺎرﺿﻪای ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻓﺮﺷﺘﻪ ھﻢ ﺑﻨﺪه و ﻣﺨﻠﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد ،و ﺗﻨﮫﺎ »وﺟﻪ« ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻼل و ﺑﺰرﮔﻮاری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :دﻓﺎﻋﯽ ﺑﯽارزش
و ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ« ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦھﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﺣﺘﺮاﻣﺸﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺮﯾﺎت آﻧﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و از دﯾﺪ
ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮان ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺪﯾﺚ ـ آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺋﻤﻪی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ ،اﺣﻤﺪ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ و ﻧﯿﺰ
رﺟﺎل اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺪﯾﺚ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی ﻣﺘﮫﻢ
ﮐﻨﯿﻢ؟!
واﻧﮕﮫﯽ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر او از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﯾﮑﯽ را
ﺑﺮای ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻧﺎم ﻣﺤﻘﻖ را ﺑﺮ او ﮔﺬاﺷﺖ را ﺑﺮای
ﻣﺎ ذﮐﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؟ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ از ﻧﻈﺮ اﺳﻨﺎد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﺎء آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی
زﯾﺎدی ﮐﺮدهاﻧﺪ .و ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و
آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﮫﺘﺮ و داﻧﺸﻤﻨﺪﺗﺮ و
ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ و آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﺗﻮ ﺑﺎ رد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﮐﺎﻓﺮ ،ﮔﻤﺮاه ،ﻣﻠﺤﺪ و زﻧﺪﯾﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮی .و ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎزری و اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻠﺤﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ
ﮐﺲ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﻣﻠﺤﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺤﺪان
زﻣﺎﻧﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ھﻤﻪی ﺳﻨﺖ را زﯾﺮ ﺳﻮال
ﺑﺒﺮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻠﺤﺪ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٢٩
ﭼﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﯾﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﮑﺮ آن ﺣﮑﻢ اﻟﺤﺎد ﺑﺪھﯿﻢ .ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻓﺎع از
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯽارزش و ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ
ﻧﮕﺮی ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺳﻮم :داﺳﺘﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ:

آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﻦ رو ،رواﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ از اﻧﺲ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ،ﻏﺮﯾﺐ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮدی ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎ ﺑﺎ ام وﻟﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ـ ﻣﺎرﯾﻪی
ﻗﺒﻄﯿﻪ ـ ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮو ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰن .ﻋﻠﯽ ﻧﺰد او رﻓﺖ .ﺷﺨﺺ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آب ﭼﺎه ﺧﻮدش را ﺧﻨﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ .و دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و
او را ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺪارد .ﻋﻠﯽ او را رھﺎ ﮐﺮد و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آﻣﺪ
و ﮔﻔﺖ ای رﺳﻮل ﺧﺪا! او آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺪارد«.
ﭘﺲ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺣﮑﻢ ﻗﺘﻞ ﻣﺮدی در ﯾﮏ اﺗﮫﺎم ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﺘﮫﻢ روﺑﺮو ﺷﺪه و دﻓﺎﻋﯽ از او ﺑﺸﻨﻮد ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن روزھﺎ دروغ را
آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ«.
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺤﺖ ش ۲۷۷۱/و اﺣﻤﺪ در  ۲۸۱/۳و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از اﺋﻤﻪ
ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﯽ اﺳﺖ و ھﯿﭻ اﯾﺮادی در آن
ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎم اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺳﻨﺪ آن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ او اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺖ«.
ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﺎز ھﻢ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ اﺳﻨﺎد آن را ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و رﺟﺎل آن را »ﺛﻘﻪ« داﻧﺴﺘﻪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ آﻧﺎن اﯾﺮادی ﮔﺮﻓﺖ
و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ از آﻧﺎن را ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار داد.
و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺣﺪﯾﺚ وارد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده ،او در زاد اﻟﻤﻌﺎد  ۱۶/۵ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢاش آورده ـ ﺟﻮاب ﻣﺤﮑﻤﯽ
داده ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ وزﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﮫﻢ
اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻟﯿﮑﻦ
در ﺳﻨﺪ آن ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ آن اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﺧﯽ آن را ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ھﺪف از اﯾﻦ ﻗﻀﺎوت ﮐﺸﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺒﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ از آﻣﺪن
ﻧﺰد ﻣﺎرﯾﻪ دﺳﺖ ﺑﺮدارد .و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎوت ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن÷ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دو زﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﯾﮏ ﺑﭽﻪ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﮐﺎردی ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ
را در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دو ﻧﺼﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ ،ﻗﺼﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﻀﯿﻪ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦھﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻋﻠﯽ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد دﮐﻪ او را ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺟﺮأت ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ام وﻟﺪ رﺳﻮ ﻟﺨﺪا ،ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ
ﺷﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ او از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎک اﺳﺖ ،او را ﻧﮑﺸﺖ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻮارد ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪ ﻻزﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ او ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ام وﻟﺪ او وارد ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ او ﺧﻠﻮت ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .و
ﭼﻮن او ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮﺋﯽ درﺑﺎرهی ﺧﺎﻧﻪی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺷﺎﯾﻊ
ً
ﺷﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﻌﺰﯾﺮا دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﮔﺮدﻧﺶ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮫﻪی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
ﺣﺮام ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭼﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم روﺷﻦ ﺷﺪ و ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﺮد
آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ھﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و
ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﭼﻬﺎرم :اﻋﻼم ﻣﺮگ )ص(۳۰ :
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آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﮫﻢ ﺻﺤﯿﺢ دارد .ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﻋﻼم ﻣﺮگ اﺳﺖ :ﺑﺨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻋﻼم ﻣﺮگ اﺳﺖ از اﯾﻨﺮو آﻧﺎن اﻋﻼم ﻣﺮگ ،ﻣﺮدﮔﺎن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :آن اﻋﻼم ﻣﺮﮔﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ رخ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻔﺎﺧﺮ و ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮏ و
ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دادن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ و ﻻزﻣﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﭽﻪ ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺧﻼف ﮔﻔﺘﻪی ﺗﻮ اﺳﺖ .از ﺣﺬﯾﻔﻪ
ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻟﺤﻈﻪی ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ھﺮﮔﺎه ُﻣ َ
ﺮدم ﮐﺴﯽ را ﺧﺒﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ،

 -١ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ ٧١ ...

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٣١
ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ اﻋﻼم ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ از اﻋﻼم ﻣﺮگ ﻧﮫﯽ
ﻣﯽﮐﺮد«.
ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ و
اﺣﮑﺎم زﺷﺘﯽ از آنھﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻨﺪ آنھﺎ را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ
١
ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﺘﻦ آنھﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 -۱اوﻟﯿﻦ ﺗﺬﮐﺮ درﺑﺎرهی اﻋﻼم ﻣﺮگ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﻨﻊ اﻋﻼم ﻣﺮگ
ً
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،و رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﺮگ ﻋﻤﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از
رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻊ از اﻋﻼم ﻣﺮگ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺬﯾﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮﻣﺬی رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ »ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ
اﺳﺖ« و در ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎپھﺎ »ﺣﺴﻦ ﺻﺤﯿﺢ« ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی
رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ«.
از رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاز اﻋﻼم ﻣﺮگ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺣﺪﯾﺜﯽ »ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه
رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح» :أن اﻨﻟﻲﺒ ج ﻧﻲﻌ اﻨﻟﺠﺎﻲﺷ إﻰﻟ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻲﻓ اﻴﻟﻮم اﺬﻟي ﻣﺎت
ً
ﻓﻴﻪ ﻓﺨﺮج ﺑﻬﻢ إﻰﻟ اﻤﻟﺼ� ّ
و�ﺮﺒ ﻋﻠﻴﻪ أر�ﻌﺎ« ﯾﻌﻨﯽ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻧﺠﺎﺷﯽ را در
ھﻤﺎن روز ﮐﻪ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺑﺎ ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﯽ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﭼﮫﺎر ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﺮ
او ﻧﻤﺎز ﻏﺎﺋﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ«.
ً
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ در ﺟﻮاز اﻋﻼم ﻣﺮگ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﻤﻼ اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد
ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از دو رواﯾﺖ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﻮد ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد ،زﯾﺮا ﻋﻠﻤﺎء رواﯾﺎت ﻣﻨﻊ و
ﺟﻮاز اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ورواﯾﺎت ﻧﮫﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﯾﺎت ﺟﻮاز اﻋﻼم
ﻣﺮگ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از رواﯾﺎت را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﮐﺮدهاﻧﺪ.
واﯾﻦ ﺷﯿﻮهی راﺳﺨﺎن در ﻋﻠﻢ وﮐﺴﺎﻧﯿﮑﻪ ھﺮﯾﮏ از ﻧﺼﻮص را ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺧﺎص ﺣﻤﻞ ﮐﺮده
و ھﺮ ﻣﻮﺿﻮع را در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت اﺛﺒﺎت ﯾﺎ رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻃﺒﯽ
ً
ﻣﻔﺼﻼ در اﯾﻦ ﺑﺎره در ﮐﺘﺎب »اﻹﻋﺘﺼﺎم« و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ
آﻧﭽﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻃﺒﯽ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ» :اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻤﺎز
 -١ر.ک ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ٧٢/...
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦھﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻋﺎدی و ﻋﺮﻓﯽ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻋﻼم ﻣﺮگ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ.
اﻋﻼم ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺪف اﻓﺘﺨﺎر و ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﻧﯿﮑﯽھﺎ و ﯾﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا و آه و
واوﯾﻼ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺷﯿﻮه رد را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﭼﯿﺰی از ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ
در ﻗﺮآن ﻣﻮارد زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رد ﮐﻨﯿﻢ.
 -۲اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﺳﻨﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺤﺖ ﻣﺘﻦ آن
را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ«.
ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻧﮕﯿﺰه و ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺮای ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ آن
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ در رد ﻣﺘﻦ آن ﭼﻮن ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ
ً
ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺘﺎب ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺘﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎرض دارﻧﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺎزﮔﺎر و ھﻢ ﺳﻮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﺎص
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ دروازهای ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﭼﻨﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎرض دارﻧﺪ ،ﻋﻠﻤﺎء
ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺎرضھﺎ را دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و دﯾﮕﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺷﯿﺦ ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ در اﯾﻨﺒﺎره ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎم »دﻓﻊ إﯾﮫﺎم اﻻﺿﻄﺮاب ﻋﻦ آي
اﻟﮑﺘﺎب« و ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰ در رواﯾﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﻢ وﺟﻮد دارد ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد ھﺮ دو ،ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﻌﺎرض ھﻢ ﺳﻮﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ راوی را ﻣﻮرد
ﻃﻌﻨﻪ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ـ ﺑﻪ ﺷﺮط وﺟﻮد دﻟﯿﻞ ـ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ وﺟﻮد داردﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء در ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺑﺎ
ھﻢ ﺗﻌﺎرض دارﻧﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﻣﺎم ﻃﺤﺎوی ،و ﭘﯿﺶ از او اﻣﺎم ﻃﺒﺮی .و
ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ
اﯾﻦھﺎ ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﮑﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ ﻗﺘﯿﺒﻪ ،اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ،اﺑﻦ ﻗﯿﻢ،
و اﺑﻦ ﺣﺰم و ﺧﻄﺎﺑﯽ وﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از ﺷﺮح دھﻨﺪه ﮔﺎن رواﯾﺎت رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٣٣
آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻓﮫﻤﯿﺪه ،ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺳﺨﻦ اھﻞ ﻋﻠﻢ؛ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﮫﻢ او از ﺣﺪﯾﺚ درﺳﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
ﻗﺎﻋﺪهی رد و ﻗﺒﻮل اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﯾﺎ آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻋﻘﻞ ﺷﺨﺼﯽ از ﻓﮫﻢ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪ ،ﺷﺘﺎﺑﺰده آن را
ﺗﮑﺬﯾﺐ و رد ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از او ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﮐﺮاﻣﺖ را ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪی ﻋﺪم
ﺳﺎزﮔﺎری و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ،ردﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ وﺣﺮج و ﻣﺮج را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟ و در ﺑﺮاﺑﺮ
روﯾﮑﺮد ﺟﺴﺎرت ﺑﺮ ﺳﻨﺖ و رد آن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؟ و ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪون ﻗﺎﻋﺪه
و ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ.
اﺷﺎرهی ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺬوذ و ﻋﻠﺖ ﻗﺎدﺣﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﺠﺎ و ﺑﺤﺜﯽ ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﻨﺪھﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﻮال راوﯾﺎن و
ِ
اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ﺑﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺷﯿﻮخ اﺳﺖ و رواﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ھﻤﯿﻦ رھﮕﺬر ﺗﺮﺟﯿﺢ داده
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﭘﻨﺠﻢ :ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺎم)ص(۳۱/۳۰ :

١

ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در »اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ« ﻣﻨﺬری ﺷﺎﻧﺰده ﺣﺪﯾﺚ در ﻣﻮرد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺎم و
ﻓﻀﯿﻠﺖ آﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪم ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺗﺮﻣﺬی ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺒﺎن،
اﺑﻮداود و اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺣﻤﻞ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم از ﻧﺎﺣﯿﻪی آن
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ در ﻣﺮزھﺎی آن رﺧﻨﻪای ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮدﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺎم اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﮔﺮﯾﺰ از آن را ﮔﻨﺎه ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،و ﭘﺎ ﻧﮫﺎدن
در آن را ،ﺟﮫﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآورﯾﻢ .و ﺑﺮای ﻣﺪاﻓﻌﺎن اﺳﻼم در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ
و دﯾﮕﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ھﺠﻮم ھﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻋﺮبھﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 -١ر.ک .ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ .٧٢/...

١٣٤

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

 -۱از ﺳﺨﻨﺎن آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺎم
آﻣﺪه را ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﯿﺎق آن اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را آورده» :اﮔﺮ ﺳﻨﺪ آن را
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ« ﺳﺨﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ
اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ اﺳﺖ ،و از آنھﺎ اﺣﮑﺎم زﺷﺘﯽ اﺳﺘﻨﺘﺎج
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از ﺳﻨﺪ ،آنھﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ ،ﺻﺤﺖ ﻣﺘﻦ آنھﺎ را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ،و ﺷﺎﻧﺰده ﺣﺪﯾﺚ از ﻣﻨﺬری /ﺧﻮاﻧﺪم«.
ﻇﺎھﺮ ﺳﺨﻦ او ،ﺑﺮ رد اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ دﻻﻟﺖ دارد ﻟﯿﮑﻦ در ﺳﺨﻦ آﺧﺮ او ﻧﻮﻋﯽ
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ او ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،وﻟﯽ آنھﺎ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وآن در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا
او در اﯾﻨﺼﻮرت ،اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ رواﯾﺎت را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﺑﻪ آنھﺎ اﯾﻤﺎن دارد و ﺳﭙﺲ آنھﺎ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
اﺳﻼم از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺎم از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ
ﺑﺲ ﮐﻪ او از ﻣﻨﺬری ﺷﺎﻧﺰده ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦھﺎ را ﺗﺮﻣﺬی،
ﺣﺎﮐﻢ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ و دﯾﮕﺮان رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ در
ﺑﺨﺎری رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ :ﺣﺪﯾﺚ »ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮره« اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺳﯿﺪﻧﺎ ﻣﻌﺎوﯾﻪس رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﯾﺨﺎﻣﺮﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺑﺰرﮔﻮار و ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ـ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :از ﻣﻌﺎذ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮره« در ﺷﺎم اﺳﺖ،
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺷﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﯾﺎ
در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن و ﯾﺎ در روزھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﮔﺮوه در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﺎم آﻣﺪه ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی آﻧﺎن در ﺟﮫﺎد ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ آن ﮔﻮاه اﺳﺖ .آﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آن ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن در ﺟﮫﺎد ﺑﺎ
ﺻﻠﯿﺒﯽھﺎ و ﺗﺎﺗﺎرھﺎ و دﯾﮕﺮان و زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺖ و دﻓﺎع از آن در ﮔﺬر
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه وﻣﺠﮫﻮل ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺰ آﻧﺎن ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از
رواﯾﺎت آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن در روزھﺎی ﻧﺰول ﻋﯿﺴﯽ÷ و ﻣﮫﺪی و دﺟﺎل و ﻏﯿﺮه ،ﺛﺎﺑﺖ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٣٥
و رواﯾﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را ﻣﺠﺎل ﺑﺮای ﻃﻌﻨﻪ و
اﯾﺮاد ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﺸﻢ :اﺟﺒﺎر دﺧﺘﺮان ﺑﺮ ازدواج)ص۳۲ :ـ(۳۳

آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﺪﺛﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮده :زن ﺑﯿﻮه ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮره ﻧﺸﺪه و دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از او اﺟﺎزه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﮐﺴﯽ در آورده ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ و ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ اﺟﺎزه دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﻣﺠﺒﻮرﮐﻨﺪ«.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﭘﯿﺮوی از ﺳﻨﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زن ﺗﻮھﯿﻦ روا
ﻣﯽدارد و ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 -۱اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺤﺪﺛﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ :زن ﺑﯿﻮه ﺑﻪ ﻧﮑﺎح داده
ً
ﻧﺸﻮد «...ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری،
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﺋﯽ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ واﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
»ﺷﯿﺨﯿﻦ« ،رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪش ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ
»ﻣﺤﺪﺛﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ« ﺟﻤﻠﻪای ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺰرگ اﺳﺖ.
 -۲آﻧﭽﻪ از ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ و ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در
اﯾﻨﺒﺎره دو رواﯾﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
دوﺷﯿﺰهی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح داده ﺷﻮد ،و ﻗﻮل راﺟﺢ ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،و
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﻤﮫﻮر ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده و ﮔﺮوھﯽ از ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﺑﻦ
ﻗﯿﻢ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻗﻮل ﺷﺎﻓﻌﯽ  ١در اﯾﻨﺒﺎره ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،در ﮐﺘﺎب »اﻷم «۱۸/۵اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﯾﺎدآور
ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮش را ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﺪھﺪ ،و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺜﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ اﺟﺘﮫﺎدی اﺳﺖ ﺧﻄﺎ و ﺻﻮاب در آن راه دارد.
در ﻣﺴﺌﻠﻪی ازدواج ﺑﺎﮐﺮه )دوﺷﯿﺰه( ﺻﺤﯿﺢ ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻏﺰاﻟﯽ
در ھﻤﯿﻦ ﺑﺤﺜﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ
 -١ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و ھﻤﻪ ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن ـ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ـ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

١٣٦
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ازدواج ﮐﺴﯽ داده ﺷﻮد و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﭘﺪر ﯾﺎ ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻖ ﻧﺪارد او را
ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺘﺶ ﺑﻪ ازدواج ﮐﺴﯽ ﺑﺪھﺪ.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را در ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﻧﻈﺮﯾﻪی دﯾﮕﺮی
ﻧﺪارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻣﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﺳﺖ« و
ً
١
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻔﺼﻼ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ.
واﻧﮕﮫﯽ ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﻪ» :اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ و ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ ﭘﯿﺮوی از
رﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زن اھﺎﻧﺖ روا ﻣﯽدارد و ﺷﺨﺼﯿﺘﺶ را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :اﺋﻤﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺠﺘﮫﺪ ھﺴﺘﻨﺪ و
دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار دادهاﻧﺪ واز ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ اﯾﻦ واﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﻮﺑﮑﺮ
دﺧﺘﺮش ﻋﺎﺋﺸﻪ را ﺑﻪ ازدواج رﺳﻮل اﻟﻠﻪ داد و در رواﯾﺎت ذﮐﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ از او اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در ﮐﺘﺎب
ً
»اﻷم« ﻣﻔﺼﻼ ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮده ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺟﺘﮫﺎد ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﭘﺪر ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ از اﻣﻮال دﺧﺘﺮش ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
زﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮم ﮔﺎھﺶ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ وی ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ او ھﺮ دﻟﯿﻞ را ھﺮﭼﻨﺪ دﻟﯿﻠﯽ
ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ!!
ﺑﯿﻦ اﺟﺘﮫﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﯿﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از رﺳﻮم ﮐﻪ زن را ﻣﻮرد اھﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ زن را
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد دارد!!
ً
 ....در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪی ﻗﺒﻞ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺻﻔﺤﻪ ی ۱۱ :از ھﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮﺧﯽ
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﻪ اﺋﻤﻪ ﻃﻌﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده ﺑﻮد.
و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻮاﻧﮑﯽ ﺑﺸﻨﻮی ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ،
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﻔﺘﺎح و ﺳﻨﺖ ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﺎذه را ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮده و اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ را درک ﻧﮑﺮده ،و
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دو ﺳﻼم را ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪھﺪ ،از ﻧﻤﺎز ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او از ﺳﻨﺖ ﺑﯽﺧﺒﺮ
اﺳﺖ«.

 -١ر .ک .ﺑﻪ زاد اﻟﻤﻌﺎد ـ ٩٦/٥ـ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٣٧
در اﯾﻨﺠﺎ ﻏﺰاﻟﯽ از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا در ﻣﻮرد اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺮﻓﯽ زدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺟﻮاﻧﮏ دﯾﮕﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از رﮐﻮع »رﻓﻊ اﻟﯿﺪﯾﻦ« ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺳﻔﺎرش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﺣﺮﻓﯽ از ﻗﺮآن ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ وﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﭘﺲ از ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن زن ،ﺑﺪون
وﺿﻮء ،ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺪون وﺿﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ«.
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻃﻌﻨﻪ زدﻧﺸﺎن ﺑﻪ اﺋﻤﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻠﮏھﺎی اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ
ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ و آﻧﺎن را ﻟﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﮫﻢ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ وﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ«.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .و
ﻣﻦ در دروس ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام اﻧﺪﮐﯽ در اﯾﻨﺒﺎره ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻮدهام ،ھﺮﭼﻨﺪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻋﺎدﺗﺶ در ﻧﻘﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮارد ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ـ ﻏﺰاﻟﯽ ـ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺟﻮاﻧﺎن را ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن اﺋﻤﻪ و ﺑﺰرﮔﺎن
ﻣﺬاھﺐ ودﯾﮕﺮان را ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار داده و از زﺣﻤﺎت ﺷﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ودر آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﺧﻄﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ آنھﺎ را ﻣﻌﺬور ﺑﺪاﻧﻨﺪ و از ﻃﻌﻨﻪ زدن ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن در ﭘﯽ رﺳﻮم و
ﺳﻨﺖھﺎی ﮐﮫﻨﻪ وﻣﻨﺎﻓﯽ اﺳﻼم ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﭙﺮھﯿﺰﻧﺪ .ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ و ﯾﺎ ﻓﻘﮫﺎی ﻣﺠﺘﮫﺪ،
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻏﺰاﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻧﮕﺮی ،دروغ ﮔﻮﯾﯽ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل رﺳﻮم و ﻋﺎدتھﺎی اﺟﺘﻤﺎع و ﺳﻨﺖھﺎی ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ!!
 -۳ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اھﻞ ﻓﻘﻪ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل رﺳﻮم و ﺳﻨﺖھﺎی ﺟﺎھﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زن اھﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ و
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻏﺰاﻟﯽ ـ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ زن را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ از ﻓﻘﮫﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ اھﻞ
اﻟﺤﺪﯾﺚ؟ ﯾﺎ از دﺳﺘﻪی ﺳﻮﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻫﻔﺘﻢ :ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب )ص ۳۶ :ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(
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ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺟﻨﮓ ﺣﺠﺎب« آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﯾﺎزده دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺟﻮاز ﮐﺸﻒ ﭼﮫﺮهی زن و
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺣﺠﺎب و وﺟﻮب آن ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﺗﻔﺼﯿﻞ در
ﻣﻮﺿﻮع زن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﺳﺨﻨﯽ از ﻣﺆﻟﻒ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در
ﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم ﺧﺎرج أرﺿﻪ وﮐﯿﻒ ﻧﻔﮑﺮ ﻓﯿﻪ« ﻧﺎم دارد ،در ﺻﻔﺤﺎت ـ  ۱۴۷ـ
 ۱۴۸ـ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎھﯽ و ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﻮده وﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻢ ،ﺷﻨﯿﺪم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻓﻼﻧﯽ  ۷۰دﻟﯿﻞ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺎب زدن از
اﺳﻼم اﺳﺖ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﭼﮫﻞ و اﻧﺪی دﻟﯿﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮده
ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺪور آن ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ«.
ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪای ﮐﻪ در آن  ۷۰دﻟﯿﻞ ﺑﺮ وﺟﻮب
ﺣﺠﺎب »ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﮫﺮه ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن« ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در ﻣﯿﺪان داﻧﺶ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﻣﯿﺪان را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﭘﺎک ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را از ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺠﺎت
دھﻨﺪ«.
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦھﺎ را از ﺟﻠﺴﺎت ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽداﻧﺪ ،ﭘﺲ او را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ وارد اﯾﻦ
ﺑﺤﺚھﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻏﺰاﻟﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫﺎﺟﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی
ﺳﺮﺧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮدش را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﺒﻮد در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﺮاﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ؟
و ﭼﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺴﺎد ﮐﺎران ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﮔﺮوھﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﻪی اﺳﻼم اﺳﺖ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺪ؟
اﯾﺎ در اﯾﻨﺒﺎره ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ؟!
آری روزی آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺑﺰرگ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد و ھﻤﻪ از او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺸﯽ
ﮐﻪ در دﻓﺎع وﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻋﻘﺎﺋﺪ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ ﺗﺠﻠﯿﻞ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ً
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻫﺸﺘﻢ :آﯾﺎ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ازدواج ﺷﺨﺼﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ؟ )ص(۲۵ :

ً
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زن در اروﭘﺎ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ازدواج اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
دارد ﮐﻪ از آن دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ارﮐﺎن اﺳﻼم،

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٣٩
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ
ذوق وﺳﻠﯿﻘﻪی ﺷﺎن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود
ﻣﺮدم ﺑﻪ راه ﺧﺪاﺳﺖ« .ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻤﻠﻪی زﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻨﺪی و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود ﻣﺮدم ﺑﻪ راه ﺧﺪاﺳﺖ ،اﺷﺘﺒﺎه ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎﺷﺪ!
و ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در ﭘﺎورﻗﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ:
اﺣﻨﺎف ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻗﺮآن ﻋﻘﺪ ازدواج را ﺑﻪ ﺧﻮد زن ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ و ﻓﺮﻣﻮدهَ ﴿ :ح َّ ٰ
�
َ

َۡ

تنك َِح َز ۡو ًجا � َ
�هُ ۗۥ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» [٢٣٠:ﺗﺎ زن ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ازدواج ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ

ازدواج ﮐﻨﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮐﻪ زن ﺧﻮدش ازدواج ﺧﻮد را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،و آﻧﺎن اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده» :ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﺨﺼﯽ در آورد ﻧﮑﺎح او ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ .ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ« رد ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
� تَنك َِح َز ۡو ًجا َ� ۡ َ
 -۱ﻣﻌﻨﺎی واژی »ﻧﮑﺎح« در آﯾﻪ ﴿ َح َّ ٰ
�هُ ۗۥ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة [۲۳۰:ﮐﻪ
اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ازدواج ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﺪ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
اﺳﺖ ﯾﺎ ھﻤﺒﺴﺘﺮی؟ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده :آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ
رﻓﺎﻋﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯽ؟ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ از او و او از ﺗﻮ ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ« ﻣﻨﻈﻮر
َ َّ ٰ َ
� تنك َِح﴾ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ
از ﻧﮑﺎح در اﯾﻦ آﯾﻪ ھﻤﺒﺴﺘﺮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﴿ح

ﺗﺎ ﺷﻮھﺮ دوﻣﯽ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎن زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ازدواج ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺶ از ھﻤﺒﺴﺘﺮی او را ﻃﻼق داد ،ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ اوﻟﺶ
ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۲در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺟﻮاز ﻧﮑﺎح ﺑﺪون وﻟﯽ ـ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبھﺎی اﺣﻨﺎف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﺮدم ـ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻧﮑﺎح ﺑﺪون وﻟﯽ را ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ.
ً
 -۳اﯾﻨﮑﻪ زن ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزهی وﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ﮐﻨﺪ را ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل
ﺑﻪ ﻗﺮآن رد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

١٤٠

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

وﻗﺘﯽ آﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ »ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﺨﺼﯽ در آورد  «...را ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل از
ﻗﺮآن ردﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟﻤﮫﻮر ھﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮای زن ﺟﺎﺋﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدش
ََ َۡ ُ ُ ُ
وه َّن أَن يَنك ۡ
ِح َن
را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﮐﺴﯽ در آورد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ف� �عضل
َ
أ ۡز َ� ٰ َج ُه َّن﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» [٢٣٢ :اوﻟﯿﺎی زن اور ا از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ«.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ آﯾﻪ آﺷﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ آﯾﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز
ﻧﮑﺎح زن ﺑﺪون اذن وﻟﯽ دﻻﻟﺖ دارد«.
زﯾﺮا اﮔﺮ ﭘﺪر ﺣﻖ ﻧﻤﯽداﺷﺖ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ را از ازدواج ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﮫﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :آنھﺎ را ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮاﻧﺸﺎن
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ« .از اﯾﻦ آﯾﻪ
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای زن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﮐﺴﯽ در آورد.
و ﻧﯿﺰ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪل را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده» :ﻧﮑﺎح زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
اﺟﺎزهی وﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ« اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
را اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ راﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﻦ
ﺧﺰﯾﻤﻪ و ﺣﺎﮐﻢ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و دﯾﮕﺮان آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
و رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﯿﺮ از ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻻ ﻧ�ﺎح إﻻ ﺑﻮ�« »ﻧﮑﺎح ﺑﺪون ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد« .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ و دﯾﮕﺮان از ﻗﻮل
ﺟﻤﻌﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ام ﺳﻠﻤﻪ ،زﯾﻨﺐ ،ﻋﻠﯽ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﻣﻌﺎذ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ،
اﺑﻮذر ،ﻣﻘﺪاد ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﺟﺎﺑﺮ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص،
ﻣﺴﻮر ﺑﻦ ﻣﺨﺮﻣﻪ ،و اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ش از آن ﺟﻤﻠﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از اﺑﻮھﺮﯾﺮهس از ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺗﺰوج َ
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻓﺈن الﺰاﻧﻴﺔ � اﻟﻲﺘ ّ
ﻧﻔﺴﻬﺎ« ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﮐﻪ زن ﺑﺪون
رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﺮﮐﺲ ازدواج ﮐﻨﺪ ـ »زن زﻧﺎﮐﺎر ھﻢ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ازدواج
ﻣﯽدھﺪ« .ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
و ﭼﻮن ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ
دوﺳﺖ ﺷﻮد و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ زﻧﺎ ﺷﺪه و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ اﯾﻦ ﺟﻮان در

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٤١
آوردم و ﺑﻪ ھﻤﺴﺮی او رﺿﺎﯾﺖ دادهام اﮔﺮ اﯾﻦ زﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ زﻧﺎ ﺑﺠﺰ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻪ
دار دﯾﮕﺮ وﺟﻮدی ﻧﺪارد و زﻧﺎ در زاوﯾﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
 -۴واﻧﮕﮫﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻨﯿﺎدی اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﮐﺎن اﺳﻼم
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ را ﺑﺮ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،و اﯾﻦ در ﺗﻮان ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﺳﻼم اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورد او را ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ،ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ً
دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﯾﺎ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ وﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮ رﺣﻤﮫﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﮫﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ و
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺸﺎرھﺎی واﻗﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ً
اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زن در اروﭘﺎ ﺷﺨﺼﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﮐﺴﯽ از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم ﻧﮕﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ از دﻻﯾﻞ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ اﺳﺖ.
واﻧﮕﮫﯽ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اروﭘﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ھﻤﻪ ﺑﺰودی ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﯿﻢ .و ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪای
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ و ﻧﺎ آﺷﻨﺎ در ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮرد ،ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﮫﯽ ھﺮﭼﻨﺪ
ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ روﺷﻨﯽ و وﺿﻮح ﮐﺎﻣﻞ از اول ﺗﺎ
آﺧﺮ ﺑﻪ اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﮫﺸﺖ و
ﺟﮫﻨﻢ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻔﺎﺗﺸﺎن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ .ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻧﺎن ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﯾﺎ
اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﮫﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺪون اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ھﻤﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﯿﻮهی دﻋﻮت اروﭘﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد واﯾﻦ
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ را ﭘﺮﯾﺸﺎن و وادار ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت آﺗﺸﯿﻦ و ﻗﻮی را
ﺑﮕﻮﯾﺪ.
 -۵ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ؟ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ در ﻧﮑﺎح واﺟﺐ اﺳﺖ .ﭘﺲ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ
آن را رﮐﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﯾﻢ؟.
و ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ :آﯾﺎ ﻣﺆﻟﻒ آﻧﺎن را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ارﮐﺎن اﺳﻼم دﻋﻮت ﻣﯽدھﺪ؟

١٤٢

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﯾﺎ ﺑﺰودی دﯾﮕﺮ واﺟﺒﺎت را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و آﻧﺎن را از ﺗﻤﺎم ﺣﺮامھﺎ ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ او ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ارﮐﺎن اﺳﻼم ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺴﺘﯽ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ را
درک ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!
 -۶واﻧﮕﮫﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده ﻇﺎھﺮ ﻗﺮآن ﺑﺮ ﺟﻮاز ﻧﮑﺎح ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد زن دﻻﻟﺖ
دارد ـ ﺑﺎ ﻓﮫﻢ ﻟﻐﻮی او ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا در ﺗﻌﺪادی از ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺶ ـ از ﺟﻤﻠﻪ:
ھﻤﻮم داﻋﯿﮥ ـ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺠﺎز ﻟﻐﻮی ھﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اور ا
ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻇﺎھﺮ ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﯿﺪه ،ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﯾﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وقَ َال ف ِۡر َع ۡو ُن َ� ٰ َ� ٰ َ� ٰ ُن ٱبۡن � َ ۡ
� ٗحا﴾
ِ ِ
]ﻏﺎﻓﺮ» [٣٦ :ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :ای ھﺎﻣﺎن ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺟﯽ ﺑﺴﺎز« ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟
ً
آﯾﺎ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺪف ﻓﺮﻋﻮن اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ھﺎﻣﺎن ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮج را
ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﮐﺴﺎﻧﯽ را دﺳﺘﻮر دھﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ََۡ ۡ َ َ َ ُ ََ
ٱلط� فَ ۡ
ٱج َعل ّ� َ ۡ ٗ
� ّ
�حا﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ[٣٨ :
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ﴿ :فأوق ِد ِ� �ٰ�ٰ�ٰن
ِ
ِ
ِ
»ای ھﺎﻣﺎن ﺑﺮﮔﻞ آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﻦ ـ و ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﭘﺨﺘﻪ ـ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺮﺟﯽ ﺑﺴﺎز«.
آﯾﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﯽرود ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﺎﻣﺎن ﮔﻞ ﺑﯿﺎورد و زﯾﺮ آن آﺗﺶ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ!!
اﻣﺜﺎل اﯾﻦھﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ.
واﻧﮕﮫﯽ در آﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ھﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻮاھﺎن ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟ ﺷﺮوط ﻧﮑﺎح ﮐﺪام اﺳﺖ؟
 -۷ﺳﻨﺖ در ﻗﺮآن دارای ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺳﻨﺖ ﻣﺠﻤﻞ ﻗﺮآن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ
ً
و ﻋﺎم آن را ﺧﺎص ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﻄﻠﻖ آن را ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﺣﮑﺎﻣﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻼ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﮫﯽ از ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ زن و ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪاش
 ،...ﭼﺮا ﺗﻨﮫﺎ روی ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟ ﭼﻮن ﺑﺎ روﺣﯿﻪی زﻧﺎن
زردﭘﻮﺳﺖ )اروﭘﺎﺋﯿﺎن( ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ!! ﺧﯿﺮ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺮﻣﺴﺎرﺷﺎن ﮐﻨﺪ ،ﺑﺠﺰ
اﺑﺎﺣﯽ ﮔﺮی و ﭘﺴﺘﯽ و ﺧﻼف ﭼﯿﺰی از آﻧﺎن ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪهھﺎ و
َّ َّ َ َ َ ُ ْ
ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﺮﻣﺴﺎریھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮاه ،اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ﴿ .إِ� ٱ�ِين ءامنوا
َ ُ َّ ٞ
َ ُ ْ َّ َ
ت َوقل ِيل ما ه ۡمۗ﴾ ]ص» [۲۴ :ﺑﺠﺰ آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﻋﻤﻞ
َوع ِملوا ٱل�ٰل ِ�ٰ ِ
ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و آﻧﺎن اﻧﺪکاﻧﺪ«.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٤٣
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻧﻬﻢ :ﻧﻤﺎز زن در ﻣﺴﺠﺪ)ص(۵۴ :

ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭘﺨﺶ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻧﻤﺎزھﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از زن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ھﺮﮔﺎه
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﻘﻄﻪای ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﺘﺮوک و ﺧﻠﻮت را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﺎز زن در زﯾﺮزﻣﯿﻦ از ﭘﺴﺘﻮ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
راوی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻮاﺗﺮ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺸﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﻨﺪد.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
ﻣﻨﻈﻮر ﻏﺰاﻟﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﺪﯾﺚ ام ﺣﻤﯿﺪ ،زن اﺑﻮﺣﻤﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪی اﺳﺖ .و ﻋﺒﺎرت
ﺣﺪﯾﺚ ام ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﻧﻤﺎز ﺗﻮ در اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻤﺎز در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺗﻮ ،واﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ در اﺗﺎق
ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻤﺎز در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ،ﻧﻤﺎز ﺗﻮ درﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از ﻧﻤﺎز در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ  ...اﻟﯽ آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ.
 -۱در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺣﺘﯽ در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن از ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻨﻊ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻮع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی آن زﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻧﻤﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ« .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺷﺎرهای ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ دور ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ زﻧﺎن از ﺣﻀﻮر
در ﻧﻤﺎزھﺎی ﺟﻤﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ در ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ از
زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎﯾﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ،ﺗﺎرﯾﮏ ،دور و ﻣﺘﺮوک ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .و در ﻋﺼﺮ ﻧﺒﻮت و ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺘﻮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد ﺗﺎ از زﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد در آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻠﮑﻪ از زن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ھﺮﮔﺎه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ درﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﻧﻘﻄﻪای ﺗﺎرﯾﮏ ،و ﺧﻠﻮت را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﻤﺎز زن در
ﭘﺴﺘﻮی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ...و ﻧﻤﺎزش در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« .اﯾﻦھﺎ در
ﺣﺪﯾﺚ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل اﯾﻦھﺎ ﮔﺰاف ﮔﻮﺋﯽھﺎی ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ.
آری اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺧﺮ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،در ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻞ رﻓﺘﺎری ام ﺣﻤﯿﺪ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺪت دﻗﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮداریاش آﺧﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﺧﺎﻧﻪاش
را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد و در آن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺬارد .ﻟﯿﮑﻦ در ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ او
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ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

دﺳﺘﻮر داده ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﺘﺮوک ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ.
 -۲ﺑﮫﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز زن در ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ،در رواﯾﺎت زﯾﺎدی ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮد ﺑﺠﺰ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض ،ﺧﻮاﻧﺪن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎزھﺎ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺻﺤﯿﺤﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبھﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮج
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧ� ﺻﻼة الﺮﺟﻞ ﻲﻓ ﺑیﺘﻪ إﻻ اﻤﻟﻜﺘﻮ�ﺔ« »ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﻣﺮد آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺰ ﻧﻤﺎزھﺎی ﻓﺮض«.
ّ
و ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺻﻠﻮا أﻳّﻬﺎ اﻨﻟﺎس ﻲﻓ ﺑﻴﻮﺗ�ﻢ«» :ای ﻣﺮدم در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ« .در اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺮد و زن ﻓﻀﯿﻠﺖھﺎی زﯾﺎد و ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ :ازﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻮراﻧﯽ ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز و ذﮐﺮ .و دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ و آﻣﻮزش دادن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن
ﻧﻤﺎز .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎنھﺎ و ﺟﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن از ﺧﺎﻧﻪ دور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻤﺎز
ﮔﺬاردن در ﺧﺎﻧﻪ از رﯾﺎ ﺑﺪور اﺳﺖ و زﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﮔﺬار در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﯽ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺮدان و ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺪوراﻧﺪ .و ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن در آن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪان و اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺎن اﺳﺖ.
 -۳راوی ﺣﺪﯾﺚ ـ ﺧﻮاه ھﺪف آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ از راوی ،اﺑﻦ ﺧﺰﯾﻤﻪ ﮐﻪ آﻧﺮ ا ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮده
ً
اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ـ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﭘﺸﺖ ﻧﮑﺮده و ﻗﻄﻌﺎ از اﯾﻦ
ﭘﺎک و ﻣﺒﺮاﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﺋﻤﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪی ﭘﯿﺮوی از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم از ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر آن ﺣﻀﺮت ج اﻟﮕﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
و ﺑﺮﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ از آﻧﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﻮانھﺎ در ﻋﯿﺐﺟﻮﯾﯽ ﺷﺎن ﺟﺴﻮر
ﻧﺸﻮﻧﺪ.
و ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺘﻮاﺗﺮ واﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا در ﺳﻨﺖ ﺷﺮﮐﺖ زﻧﺎن در
ﻧﻤﺎز ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﭘﺲ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ،
و در ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺴﺠﺪ ھﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺮد
روا ﻧﯿﺴﺖ در ﺻﻮرت ﺧﻮاﺳﺖ زن ،ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮد.
 -۴از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﯾﺎد ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽاﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ د رﮐﺘﺎﺑﺶ »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم
 «۶۴/ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ او ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ام ﻋﻄﯿﻪ را ـ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺤﻦ ـ اﺳﺖ،

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٤٥
آورده ،ام ﻋﻄﯿﻪل ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺎ زﻧﺎن دﺳﺘﻮر داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﺗﺎزه ﺑﺎﻟﻎ
و ﭘﺮده ﻧﺸﯿﻦ ھﻢ در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ زﻧﺎن ﺣﯿﺾ دﺳﺘﻮر داده
ﻣﯽﺷﺪ در ﮐﻨﺎری از ﻣﺼﻼی ﻋﯿﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ« و در آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ ام ﻋﻄﯿﻪ ـ ﻋﻠﺖ
ﺣﻀﻮر زﻧﺎن را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺗﺎ در ﺧﯿﺮ و دﻋﻮت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻃﺤﺎوی ودﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
آن را ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ً
ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻗﻄﻌﺎ ادﻋﺎی ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن دروغ اﺳﺖ ،ﻃﺤﺎوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ در آﻏﺎز اﺳﻼم
ﺑﻮده وﺑﯿﺮون ﺷﺪن زﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و دﺷﻤﻦ از
اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﭘﺲ از ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﻼم ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪ« ﻏﺰاﻟﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭘﻮچ و ﺑﮫﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای رھﺎ ﮐﺮدن آﻣﻮزشھﺎ و
ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم و ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻮدن رﺳﻮم دﯾﮕﺮان ﺑﺮ رﺳﻮم و ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ«.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻧﻤﺎزھﺎی ﻋﯿﺪ ﻣﺴﺘﺤﺐ وﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ،و ﻗﻮل
راﺟﺢ ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺪﯾﺚ ،ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ .واﻣﺎ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آراﺳﺘﻪ ﻧﺒﻮده و از ﺧﻮﺷﺒﻮﺋﯽ و آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻣﯽﺷﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺰی از آن ﻧﯿﺴﺖ و رواﯾﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره
ھﻢ ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﻪ »ادﻋﺎی ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن دروﻏﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﭘﻮچ و
ﺑﮫﺎﻧﻪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮای رھﺎ ﮐﺮدن ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼم و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﯿﻄﺮهی دﯾﮕﺮان ﺑﺮ رﺳﻮم اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﻧﺪارد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در
ﻣﯿﺪان ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ودر ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺤﺚھﺎی ﻣﻨﺒﺮی و ﻟﻔﻈﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .و ﻣﺎ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﺗﮫﺎﻣﯽ دروﻏﮕﻮﯾﯽ را در ﺧﺼﻮص اﻣﺎم ﻃﺤﺎوی ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﯿﺖ و
اھﺪاف ﻋﻠﻤﺎ را ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮده و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آنھﺎ رﺳﻮم ﺟﺎھﻠﯿﺖ را ﺑﺮ رﺳﻮم اﺳﻼم ﺑﺮﺗﺮی
ﻣﯽدھﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦھﺎ رﺳﻮم ھﺴﺘﻨﺪ.
و ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا در رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ﻗﻮل
ﻋﺎﺋﺸﻪل ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :اﮔﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻧﭽﻪ را زﻧﺎن ﭘﺲ از او اﻧﺠﺎم
ً
ﻣﯽدھﻨﺪ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ از ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻣﯽﮐﺮد.

١٤٦

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺎﺋﺸﻪل ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی دﻫﻢ :ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ در اول وﺿﻮ و رواﯾﺎت ﻋﻘﻞ )ص(۵۷ -۵۶ :

آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ» :ﻻ وﺿﻮء ﻤﻟﻦ لﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ« »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اول وﺿﻮ
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﻧﮕﻮﯾﺪ ،وﺿﻮﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ« را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎء
ﻣﺬاھﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ـ در اول وﺿﻮ ـ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮض .آﻧﺎن از
ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ دارﻗﻄﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و ھﻨﮕﺎم وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ وﺿﻮ ﺳﺒﺐ
ﻃﮫﺎرت ھﻤﻪی ﺑﺪن او ﻣﯽﮔﺮدد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﻧﮕﻮﯾﺪ وﺿﻮی او ﻓﻘﻂ
ﺳﺒﺐ ﭘﺎﮐﯽ اﻋﻀﺎی وﺿﻮی او ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮض ﯾﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺠﺰ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺪور از ﺷﺒﮫﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺑﻀﺎﻋﺘﯽ اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ از ﺣﺪﯾﺚ وارد ﻋﺮﺻﻪی دﯾﻨﺪاری ﻣﯽﺷﻮد درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﮑﻪی ﺗﻘﻠﺒﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ از اﯾﻦ اﮔﺮ ﭘﻠﯿﺲھﺎ دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ او
را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺰ ﺧﻮد ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻣﺎ از ﺟﻤﺎﻋﺖھﺎی
اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﻪ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻮل آﺛﺎر و
رواﯾﺎت ﺑﯽاﺳﺎس و ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺨﻮرﻧﺪ.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از رواﯾﺎت ﺿﻌﯿﻒ وﻣﻮﺿﻮع اﺟﺘﻨﺎب و
دوری ﺷﻮد.
 -۱اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﮫﺎء ﻣﺬاھﺐ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ در اول وﺿﻮ ﺳﻨﺖ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ .و درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎء ﻣﺬاھﺐ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ در اول وﺿﻮ ﺳﻨﺖ و ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻣﺎﻟﮏ و ﺷﺎﻓﻌﯽ و
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ رواﯾﺖ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ از
ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ در اول وﺿﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ .و ﻃﺒﻖ
رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راھﻮﯾﻪ و ﻇﺎھﺮیھﺎ و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و
ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ـ در اول وﺿﻮ ـ واﺟﺐ اﺳﺖ .وﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
ھﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ در اول وﺿﻮ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٤٧
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ از ﻓﻘﮫﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آﻧﺎن
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۲ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و از ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
ﮐﻪ دارﻗﻄﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ھﺮﮐﺲ وﺿﻮ
ﺑﮕﯿﺮد «...آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺘﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
از ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎی اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪاق ﺳﺨﻦ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ از رواﯾﺎت
ﺑﯽاﺳﺎس و اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺪان ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻓﻘﮫﺎء
اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﮫﻘﯽ و دارﻗﻄﻨﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در اﺳﻨﺎد آن
»اﺑﻮﺑﮑﺮ داھﺮی« آﻣﺪه و او ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ.
و ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﯿﮫﻘﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺳﻨﺪ آن »ﻣﺮداس ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ذھﺒﯽ درﺑﺎرهاش ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و اﯾﻦ رواﯾﺘﺶ درﺑﺎرهی
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ در اول وﺿﻮ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ«.
و دارﻗﻄﻨﯽ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮای ﺑﺎر ﺳﻮم از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﻨﺪش
»ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ھﺎﺷﻢ ﺳﻤﺴﺎر آﻣﺪه و او ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺘﺮوک در ﻣﻨﮑﺮ در ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﯿﭻ در ﺻﻔﺮ،
ھﯿﭻ در ﺻﻔﺮ ،ھﯿﭻ در ﺻﻔﺮ!!
 -۳آﻧﭽﻪ ﻏﺰاﻟﯽ درﺑﺎرهی رواﯾﺎت ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ را از ﻧﻘﻞ
واﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدش از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ
رواﯾﺎت ﺧﻮدداری ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻀﺎﻋﺘﯽ اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ از ﺣﺪﯾﺚ وارد ﻣﯿﺪان دﯾﻨﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﮑﻪی ﺗﻘﻠﺒﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﻠﯿﺲ
دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ او را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﮐﺴﯽ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
و در ﺧﻮاﺳﺘﺶ از ﮔﺮوهھﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﺮﯾﺐ آﺛﺎر و رواﯾﺎت ﺑﯽاﺳﺎس و ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺨﻮرﻧﺪ .ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ در ﺧﻮر ﺳﭙﺎس
ﮔﺬاری و ﻗﺪرداﻧﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﻨﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ رواﯾﺎت ﺿﻌﯿﻒ و
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﺎﻧﺐ
اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻣﻦ اﻹﺳﻼم «۶/ﺧﺮاﻓﺎتھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده وﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ اﯾﻦھﺎ رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ
اﺑﻦ ﺟﻮزی ﺑﻪ ﺳﻨﺪش از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺻﺎدق ﻣﯽآﯾﺪ .از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ اﺳﺖ
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ﮐﻪ :ﺑﺮ ﻋﺎﺋﺸﻪل وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای ام اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ زﻧﺪه
داریاش ﮐﻢ و ﺧﻮاﺑﺶ زﯾﺎد اﺳﺖ در ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدت ﺷﺒﺶ
زﯾﺎد و ﺧﻮاﺑﺶ ﮐﻢ اﺳﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﻮال ﮐﺮدم ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺗﻮ از
ﻣﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﯽ ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﻦ از
ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﺎﺋﺸﻪ از آن دو از ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن ﺳﻮال ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻓﻘﻂ از
ﻋﻘﻞھﺎﯾﺸﺎن ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد .ھﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت اﻓﻀﻞﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺖ«.
ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و از اﺑﻦ ﻋﻤﺮب رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ و روزه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮود و ﺟﮫﺎد ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ
آن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺎداش داده ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻋﻘﻞ و ﺧﺮدش«.
و آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ دو ﺣﺪﯾﺚ در ﭘﺎورﻗﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﮔﺮدآوری اﯾﻦ
رواﯾﺎت ﺑﺮ اﺑﻦ ﺟﻮزی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدم ،ﻟﯿﮑﻦ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺿﻌﯿﻒ ھﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦھﺎ را در رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ وﺣﺴﻦ ﻧﺪﯾﺪم!! و ﭼﻮن ﻧﺼﻮص ﺛﺎﺑﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ دو
ﺣﺪﯾﺚ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ آن را ﺧﻮردم!!
اﻟﻒ :ﺗﻤﺎم رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻘﻞ و ﻓﻀﯿﻠﺖ آن آﻣﺪه ،ھﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﮫﻮر در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رواﯾﺎت ﻋﻘﻞ درﮐﺘﺎب
دروﻏﯿﻦ داود ﺑﻦ ﻣﺤﺒﺮ اﺳﺖ.
و دارﻗﻄﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺘﺎب رواﯾﺎت ﻋﻘﻞ را »ﻣﯿﺴﺮه ﺑﻦ ﻋﺒﺪرﺑﻪ« ﺳﺎﺧﺘﻪ وﺳﭙﺲ داود
ﺑﻦ ﻣﺤﺒﺮ از او دزدﯾﺪه اﺳﺖ.
و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت و اﻣﺜﺎل اﯾﻦھﺎ را در اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ۱۳/۳ـ۲۳
آورده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ ﻣﻮﺿﻮع و ﺟﻌﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﯿﭻ ﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻮﺻﯿﺮی
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎم رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮعاﻧﺪ.
ً
ب :آﯾﺎ ﻋﻤﻼ ﻧﺼﻮص ﺛﺎﺑﺖ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺎت دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؟!
ﻣﻦ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎﯾﯽ در ﺧﺼﻮص دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر دارم:
اول -ﺻﻮرت ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺳﻮال :آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭘﯿﺶل ﺑﯿﺎﯾﺪ
و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﺮد روزه دار ،ﺷﺐ زﻧﺪه دار ،و ﻋﺒﺎدت ﮔﺬار ،زاھﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮان ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﺮد ﮐﻪ زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ ،ﺗﻨﺒﻞ اﺳﺖ و روزه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﺟﮫﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٤٩
ً
ً
اﺳﺎﺳﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و اﺻﻼ اﯾﻦ دو ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺻﻮرت ﺳﻮال ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
واﻧﮕﮫﯽ ،ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ازل و ﻋﺎﯾﺸﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ!
دوم -در رواﯾﺖ آﻣﺪه :آن دو از ﻋﺒﺎدﺗﺸﺎن ﺳﻮال ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺮآن ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد.
َ َ ُ ْ
ُ َ
َََّ َ
ك لَنَ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ
�ع َ
� َّ � ٩٢ما �نوا َ� ۡع َملون ﴾٩٣
�ٔلن ُه ۡم أ ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :فور� ِ
]اﻟﺤﺠﺮ» [٩٣ – ٩٢ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت از ھﻤﻪ آﻧﺎن از آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ﺳﻮال ﺧﻮاھﯿﻢ

ﻧﻤﻮد«.
ۡ
ۡ
َّ
َ
ُُۡ
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َما َخل ۡق ُ
ت ٱ� َّن َو َ
ون ] ﴾٥٦اﻟﺬارﯾﺎت» [٥٦ :ﺟﻦ و
ٱ��س إِ� ِ�َعبد ِ
ِ
ِ
اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت«.
و آﯾﺎت و رواﯾﺎت در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﻋﻤﻞ و ﻋﺒﺎدت
اﻧﺴﺎن ﺳﻮال ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺰرگ و ﺛﺎﺑﺖ از ذھﻦ ﻏﺰاﻟﯽ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ دروﻏﯿﻦ و ﺟﻌﻠﯽ را ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه و در ﺑﺮﺗﺮی آن اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد.
از اﯾﻦ رو ﺑﺮﺗﺮی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﻘﻞھﺎ ﺧﺎرج از ﺗﻮاﻧﺸﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه
ﮐﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻋﻤﻞ و ﺟﮫﺎد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺎداش ﻣﯽدھﺪ.
ھﺮﭼﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن داده ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎھﻮش و ﺗﻮاﻧﺎ از ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻢ ﻓﮫﻢ و ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺳﻮال
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺳﺨﻦ ﻏﺰاﻟﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻼک ﺳﻨﺠﺶ ورود ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﻋﻘﻞھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
دﯾﻮاﻧﻪھﺎ ﺟﮫﻨﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻋﻘﻞ ﻧﺪارد ھﺮﮔﺰ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد.
ﺑﺴﯽ اوﻗﺎت ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﻋﮫﺪه دار ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ
ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ ﻧﺎﺑﻐﻪھﺎی ﻣﺸﮫﻮری در ﺗﺎرﯾﺦ و در ﺣﺎل ،ﮐﻪ ﻋﻘﻞھﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﮥ ﺷﺎن را در راه
ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻘﺸﻪھﺎ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻧﺸﺎن و آواره
ﮐﺮدن دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﻪ اﺳﻼم و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺒﮫﺎت در دﻟﺸﺎن ،ﻣﺴﺨﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ.
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 -۴ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﺑﺠﺰ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺠﺎی ﻣﺎ زﺣﻤﺖ آوردن دﻟﯿﻞ را ﺑﻌﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
 -۵ﻇﺎھﺮ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ،در اول وﺿﻮء واﺟﺐ اﺳﺖ و
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺟﻤﮫﻮر ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؛
ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻗﺮﯾﻨﻪھﺎی ذﯾﻞ:
اﻟﻒ :آﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ در اول وﺿﻮ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ۲۲ﻧﻔﺮﻧﺪ
ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اول وﺿﻮ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ب :در ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ در اول ﻏﺴﻞ اﻣﺮی وارد ﻧﺸﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺴﻞ از
وﺿﻮ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮﻋﺪم وﺟﻮب ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ در اول وﺿﻮ دﻻﻟﺖ دارد.
ج :در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﮐﻪ از ﻗﻮل ﭘﺪرش از ﭘﺪرﺑﺰرﮔﺶ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه» :ﺻﺤﺮا ﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﺿﻮ ﺳﻮال ﻧﻤﻮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
آب ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺠﺰ ﺳﺮش دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎء را ﺳﻪ ﺑﺎر ﺳﻪ ﺑﺎر ﺷﺴﺖ و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ :وﺿﻮء
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺪی ،ﺗﺠﺎوز و ﺳﺘﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻮداود و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺴﻦ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اول اﯾﻦ وﺿﻮ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﻧﮕﻔﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﺮاﺑﯽ ﻓﺮدی ﻧﺎآ ﮔﺎه و ﺑﯽﺧﺒﺮ
ﺑﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻔﺼﯿﻞ داﺷﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﺿﻮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ!
ﯾﻌﻨﯽ وﺿﻮ واﺟﺐ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .و اﯾﻦ واژهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺼﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
د :از اﯾﻨﮑﻪ در اول آﯾﮥ وﺿﻮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ »واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ«.
 -۶و در آﺧﺮ ﺳﻮال ﻋﺎدی و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﻓﻘﻪ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ در
اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؟!
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﯾﺎزدﻫﻢ :اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد )ﺧﺒﺮ واﺣﺪ( )ص(۵۶ :

ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻓﺮض ﺑﺠﺰ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺮام
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و دﻻﯾﻞ ﻇﻨﯽ ﺑﺮﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦھﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﻗﺎﻋﺪه اﺻﻮﻟﯽ از ﻃﺮف ﺧﻮدش ﻣﻘﺮر ﮐﺮده!
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ واﺟﺐ ﺑﺠﺰ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٥١
ﺣﺎل ﭼﻪ زﻣﺎن دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻏﺰاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ھﺮﮔﺎه ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﺳﻼم «۱۸۴/و ﻧﯿﺰ
در ص ۶۵از ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ دارای اھﻤﯿﺖ
و وزﻧﻪای اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻋﯽ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺒﻮل و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ«.
ً
در ﺻﻔﺤﻪ ۸۲/از ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه دﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖّ » :
ﺳﻢ اﷲ ،و� ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ،و� مﺎ ﻳﻠﻴﻚ« )ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮ و ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ و از ﺟﻠﻮ
ﺧﻮدت ﺑﺨﻮر(«.
ً
از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ او دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﺳﺨﻦ اوﻟﺶ را ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻓﺮض ﺑﺠﺰ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد« را ﻧﻤﯽداﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ً
»ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ دارای وزﻧﻪای ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﺪان در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻋﯽ دﯾﻦ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮک و ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﺑﺪان در ﺑﺮاﺑﺮ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﮫﺎ ،ﻗﻀﯿﻪای ﻣﺴﻠﻢ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﮐﻪ ھﺮ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ،ﭘﻮچ و ﻣﺮدود اﺳﺖ«.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 -۱ﺳﺨﻦ دوم ﺷﯿﺦ اﯾﻦ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮض ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮاه
ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﻇﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﭘﻨﺪار ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ آﺣﺎد ھﻤﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺎت ﻣﺘﻮاﺗﺮ
ﯾﻘﯿﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﻮچ و ﻣﺮدود اﺳﺖ« اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ دارد.
ﺣﺪﯾﺚ ـ ھﺮﭼﻨﺪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ـ وﻗﺘﯽ اﻣﺖ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و راﺳﺘﯽ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺑﻪ
آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﯿﻦ ھﺴﺖ ،اﯾﻦ ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺼﻨﻔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﺮﺧﺴﯽ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از اﺣﻨﺎف ،ﻗﺎﺿﯽ
ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب و اﻣﺜﺎل او از ﻣﺎﻟﮑﯽھﺎ ،و اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ و ﻗﺎﺿﯽ اﺑﻮﻃﯿﺐ ﻃﺒﺮی و
اﺑﻮاﺳﺤﺎق ﺷﯿﺮازی و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ
ﺣﺎﻣﺪ و اﺑﻮﯾﻌﻠﯽ و اﺑﻮاﻟﺨﻄﺎب و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

١٥٢

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

و ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اھﻞ ﮐﻼم ﺣﺘﯽ اﺷﻌﺮیھﺎ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮاﺳﺤﺎق اﺳﻔﺮاﯾﻨﯽ و
اﺑﻦ ﻓﻮرک و ﺟﺒﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮان ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؛ در ﻣﺠﻤﻮع »اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ« ھﻢ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ.
ﺑﻠﻘﯿﻨﯽ در »ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻹﺻﻄﻼح« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻓﻈﺎن از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ از ﻗﻮل ﮔﺮوھﯽ
از ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ و ﺣﻨﻔﯽھﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯽھﺎ و ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ ،ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ را
اﻣﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺣﮑﻢ آن ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ رواﯾﺎت آﺣﺎد آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻣﺖ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ از ﻧﻈﺮ
ﺻﺤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در
»ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺼﻮاﻋﻖ« و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﻗﺴﻤﺖ اول از »اﻟﻨﮑﺖ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ اﻟﺼﻼح« ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ،
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی دوازدﻫﻢ :ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ)ص(۶۷ :

آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﺼﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﺎن را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺷﺐ دارای اھﻤﯿﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ« و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻤﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ،اﺣﺎدﯾﺚ
دروﻏﯿﻦ و ﺟﻌﻠﯽ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺎزار ﮔﺮﻣﯽ دارد .ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ!
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،درﻧﮓ ﮐﺮده و در
آنھﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادم ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻢ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪی ﺷﻌﺒﺎن رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ از اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در
ﺧﺼﻮص ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﻨﺎ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ« .ﭘﺲ از اﯾﻦ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ
دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦ ﺣﺰم را در ﺧﺼﻮص رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه آورده ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ اﺷﻌﺮی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه» :ﻴﻟﻜﻮﻧﻦ ﻣﻦ أﻣﻲﺘ أﻗﻮام �ﺴﺘﺤﻠﻮن
ً
اﺤﻟﺮ واﺤﻟﺮ�ﺮ واﺨﻟﻤﺮ واﻤﻟﻌﺎزف«» :ﻣﺴﻠﻤﺎ در اﻣﺖ ﻣﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ زﻧﺎ و
اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺷﺮاب و آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﻨﺪ«.
ً
ً
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﻌﻠﻘﺎت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎ
دارای اﺳﻨﺎدی ﻣﺘﺼﻞ ھﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺎری و
ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،راوی ﺣﺪﯾﺚ اﻧﻘﻄﺎع وﺟﻮد دارد« اﯾﻦھﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٥٣
»ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ھﻤﻪی ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ً
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاب ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و زﻧﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺣﺮام و ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ ھﺴﺘﻨﺪ«.
ﺑﺎﻵﺧﺮه آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در ﻻﺑﻼی اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ وارد ﻧﺸﺪه و ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ھﻢ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد؛ ﭼﻮن ﻃﺒﻖ
ﮔﻔﺘﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎﻟﻔﺮض ﺻﺤﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻤﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ در
ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ :ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ در آن ﺧﻮردن ﺷﺮاب ،و ﻧﻮاﺧﺘﻦ
ﺑﺮ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و زﻧﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ .و از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮارد
ﻣﺬﮐﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 -۱ﺳﺨﻦ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻘﺎت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻨﺎد ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﻌﻠﻘﺎت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﻣﺘﺼﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺨﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻘﺎت اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ:
ﻧﻮع اول -ﻣﻌﻠﻘﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط اﻣﺎم ﺑﺨﺎری
ﺳﻨﺪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻮع دوم -ﻣﻌﻠﻘﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺑﺎ ﺻﯿﻐﮥ ﺟﺰم و ﻗﻄﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻗﺎل ،ﺣﮑﯽ ،روی ،و ﯾﻘﻮل
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻧﻮع را از ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻠﻖ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ً
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺤﺚ رﺟﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺻﺮﯾﺤﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﮔﺎھﯽ آن رﺟﺎل ﺑﻪ ﺷﺮط اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺻﺤﯿﺢ
و ﮔﺎھﯽ ﺣﺴﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺗﻨﮫﺎ از ﺧﺎﺻﺮ اﻧﻘﻄﺎع در ﻣﯿﺎن راوﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
ب :دﺳﺘﮥ دﯾﮕﺮ رواﯾﺖھﺎی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﯿﻐﻪی ﺗﻤﺮﯾﺾ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﯾﺮوی ،ﯾﺤﮑﯽُ ،ﯾﻘﺎل و
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ« رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺖھﺎ ﺑﺠﺰ ﻣﻮارد اﻧﺪک و ﻧﺎدر ﺑﺮ ﺷﺮط اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﺑﺮ ﺷﺮط ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺻﺤﯿﺢ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺴﻦ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ رواﯾﺖھﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ
ﺿﻌﻔﺸﺎن ﺟﺒﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺖھﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺰ
دﯾﮕﺮ ﺿﻌﻒﺷﺎن ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯽﺷﻮد.

١٥٤

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺨﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻨﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﻠﻘﺎت ﺑﺨﺎری ﻣﺘﺼﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﺳﺨﻨﯽ
واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻣﺎ اﺑﻦ ﺣﺰم ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ واﯾﺖ ﺑﯿﻦ
ﺑﺨﺎری و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،راوی ﺣﺪﯾﺚ اﻧﻘﻄﺎع وﺟﻮد دارد«.
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از اﺑﻦ ﺣﺰم اﺳﺖ و ادﻋﺎی اوﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﻧﻘﻄﺎع وﺟﻮد دارد اﮔﺮ
در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ از اﺑﻦ ﺣﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻋﻠﻤﺎ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﺑﺰودی ذﮐﺮ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد .و اﮔﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﻨﺪھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
درﺑﺎره اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﺻﻼح ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ -ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ ـ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ
و ﺳﻨﺪ آن ﻣﺸﮫﻮر و ﺑﺮ ﺷﺮوط ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ«.
و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ در ﮐﺘﺎب »ﺗﻐﻠﯿﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ« ﮐﻪ در آن ﺳﻨﺪھﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻌﻠﻘﺎت ﺻﺤﯿﺢ
ﺑﺨﺎری را ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮد ﺑﺎ رواﯾﺖ  ۹ﻧﻔﺮ از راوﯾﺎن از ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺎر؛ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻌﻠﻖ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را آورده اﺳﺖ .و
ﺳﭙﺲ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻋﻠﺖ و
اﯾﺮادی ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺟﺎی ﻃﻌﻨﻪ و ﻧﻘﺪی در آن ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺰم اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﺎ اﯾﺮاد و ﺟﻮد اﻧﻘﻄﺎع در ﻣﯿﺎن اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻦ
ﺧﺎﻟﺪ و اﺧﺘﻼف در اﺳﻢ اﺑﻮﻣﺎﻟﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺤﺎﺑﯽ رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از رواﯾﺖ  ۹ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺼﻞ از ھﺸﺎم ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﯽ اﺳﺖ
آوردهام و در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن راوﯾﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺟﻌﻔﺮ و ﻓﺮﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ و ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ھﺴﺘﻨﺪ.
واﻧﮕﮫﯽ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﻨﮫﺎ ھﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺎر و ﺻﺪﻗﻪ
رواﯾﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺰد ﻣﻦ ﺷﻮاھﺪ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮﺷﺎن ﺑﺤﺚ ﺑﻪ درازا
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺮدﻣﻨﺪان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ .و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻠﻤﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ ودر ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢﺷﺎن آن را ﺗﺨﺮﯾﺞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺮاﻗﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را
ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در ﺗﮫﺬﯾﺐ ﺳﻨﻦ اﺑﻮداود اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از  ۶ﺟﮫﺖ ﺻﺤﯿﺢ
داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم ﭘﺎﺳﺦ داده اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ اﺑﻦ رﺟﺐ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ .اﯾﻦھﺎ ﮔﺮوھﯽ از اﺋﻤﻪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٥٥
اﯾﻦ ﺳﻨﺪھﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ دﻻﻟﺖ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﯾﺮاد و ﺣﺮﻓﯽ در
آن ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﯿﭻ ﺻﻮرت اﯾﺮاد و ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮ آن وارد ﻧﯿﺴﺖ .واﻧﮕﮫﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻮاھﺪ
دﯾﮕﺮی دارد از ﺟﻤﻠﻪ:
رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در ﻣﺴﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻢ در اﻟﻤﺴﺘﺪرک از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ و اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی
از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ در ﺗﺮﻣﺬی ﺷﻮاھﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﻋﻠﯽ و
اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﯿﻦ ﺷﻮاھﺪی از ﮔﺮوھﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ،ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺒﺎده ،اﻧﺲ ،اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ،ﺳﮫﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺮ،
ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ واﻧﮕﮫﯽ آﺛﺎر و رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺼﻮرت
ﻣﻮﻗﻮف از ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺳﻠﻒ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ.
اﺟﺎزه دھﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﺤﺚ را ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد اﺳﺒﺎب
و ﻋﻠﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح:
اول :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ.
دوم :اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰی ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺳﻮم :اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن ﭼﮑﯿﺪهای از ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ھﻤﯿﻦ
ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ«.
در ﺑﺨﺸﯽ از روزﻧﺎﻣﻪی »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« در اﯾﻦ روز ـ ﯾﻌﻨﯽ :ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
 ۱۴۰۹/۹/۱۳ﻣﺼﺎدف ﺷﺪه اﺳﺖ  .١ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺮدم ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد ھﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ اﮔﺮ در ھﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را
ﻣﻘﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﺮادی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ آﺟﺮی و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﻧﯿﺰ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺳﺎﺟﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺠﺰ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺒﺮی در ﻧﮫﯽ از آواز ﺧﻮاﻧﺪن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ واﯾﻦ در ﺧﺼﻮص آواز ﺧﻮاﻧﺪن
اﺳﺖ ﻧﻪ آﻻت و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ«.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮش دادن ﺑﻪ آﻟﺖھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺳﻠﻒ ﺑﻪ آن
اﺟﺎزه ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﯽ از ﻇﺎھﺮیھﺎ و ﺻﻮﻓﯽھﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ اﯾﻦ را ﺟﺎﯾﺰ ﻗﺮار
 -١ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻒ ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(

١٥٦

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

دادهاﻧﺪ .اﺑﻦ ﺻﻼح ھﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﺟﻮاز ﺷﻨﯿﺪن
ً
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﻪ اﺣﺪی از ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ آنھﺎ اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻗﺘﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و
آواز ﺧﻮاﻧﺪن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺟﻤﺎع ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده
١
اﺳﺖ.
و اﯾﻨﮏ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن اﺋﻤﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع:
از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐﻪ اھﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻮال ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
»ﻓﺎﺳﻘﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« و ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ از اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﺧﺮاﻋﯽ و ﻗﺎﺳﻢ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻠﻤﺎی ﻣﮑﻪ اﻣﺜﺎل ﻣﺠﺎھﺪ و ﻋﻄﺎء و ﻋﻠﻤﺎء ﺷﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺤﻮل و اوزاﻋﯽ و از
ﻋﻠﻤﺎء ﻣﺼﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﯿﺚ و از ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻮﻓﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺛﻮری و
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﺪو ﺷﻌﺒﯽ و ﻧﺨﻌﯽ و ﺣﻤﺎد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮی و ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺼﺮه و ﻓﻘﮫﺎی اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺣﻤﺪ و
اﺳﺤﺎق و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ارﺑﻌﻪ ـ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﺎﻟﮏ و ﺷﺎﻓﻌﯽ واﺣﻤﺪ ـ ﺟﻤﮫﻮر
ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
و اﺑﻮﻃﯿﺐ ﻃﺒﺮی ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ در ﻣﺬﻣﺖ ﺳﻤﺎع و ﮔﻮش دادن ﺗﺮاﻧﻪ و ﺳﺮود ﺗﺄﻟﯿﻒ
ﻧﻤﻮد و در آن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮاﻧﻨﺪهای
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن آواز او ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻓﺮد اﺣﻤﻖ اﺳﺖ و
ﺷﮫﺎدت او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۱اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آواز ﺗﺮاﻧﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺨﻦ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺮﮐﺲ ﺑﻪ آواز ﺗﺮاﻧﻪ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش
ﻓﺮا دھﺪ دﯾﻮث و ﺑﯽﻏﯿﺮت اﺳﺖ و ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن آزاده
 -١از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻨﺪهآوری ﮐﻪ ﺟﺎی ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﻧﺎﻣﻪی اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ در ﻣﻮرﺧﻪ
 ١٤٠٩/١١/٣ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ .آری ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ روی آن ﭘﺎ
ﻣﯽﮔﺬارد »وإﻟﯽ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺸﺘﮑﯽ«.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٥٧
ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻨﮑﻪ آواز ﺗﺮاﻧﻪ از رادﯾﻮھﺎ ﯾﺎ ﻧﻮارھﺎی ﮐﺎﺳﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ اﻧﺴﺎن در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﺑﺪان ﮔﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ از وﯾﺪﺋﻮ و ﺳﯽ
دی آواز ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎ و ﺑﺎ ﺳﺮ و ﮔﺮدن و ﺑﺎزوھﺎی ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺠﺰ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ھﻤﻪی آن ﻟﺨﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ آھﻨﮓھﺎ وﺗﺮاﻧﻪھﺎی ﻣﺸﮫﻮر را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت اﺟﺮای آن ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺒﺎح و ﺷﻨﯿﺪن آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .و اﻣﺎم اﺑﻮﻃﯿﺐ
ﻃﺒﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎی ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺮ ﮐﺮاھﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮاﻧﻪ و آواز ﺧﻮاﻧﺪن
اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی )۴۰۰ـ  ۴۸۸ھـ ( ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ ﻓﺘﻮاﯾﯽ
درﺑﺎره ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﻨﺎ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻋﻠﻤﯽ
ﺑﻐﺪاد اﻋﻢ از ﻓﻘﮫﺎی ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﺣﻨﻔﯽ و ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ۡ
ُ َّ َ
ِيث﴾ ﻣﺬﮐﻮر در ﴿ َوم َِن ٱ�َّ
اس َمن � َ ۡش َ�ي ل َ ۡه َو َ
و ﴿ل َ ۡه َو ۡ َ
ِ
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د
ٱ�
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ِ
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ِ
َّ َ ۡ ۡ
َ
� عِل ٖ�﴾ ]ﻟﻘﻤﺎن [٦ :را ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد،
يل ٱ�ِ بِغ ِ
سب ِ ِ
اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺎز و آواز ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
َ
َ ۡ َۡ ۡ َ ۡ ََ ۡ َ ۡ
ت مِن ُهم ب ِ َص ۡوت ِك﴾
و در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وٱستف ِزز م ِن ٱستطع
]اﻹﺳﺮاء.[٦٤ :
ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ،ﺳﺎز و آواز اﺳﺖ«.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻠﻒ و اﺋﻤﻪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ و
ﺟﻤﮫﻮر ﯾﺎران وﭘﯿﺮوانﺷﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﺮاﻧﻪ و آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و آواز ﺧﻮاﻧﺪن ھﺴﺘﻨﺪ
وﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺠﺰ از ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻇﺎھﺮیھﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ
ﺣﺰم و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮﻓﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ و ﻏﯿﺮه ﻧﻈﺮﯾﺎت و دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﺸﺎن اﻋﺘﺒﺎری
١
ﻧﺪارد.
و ﺳﭙﺲ ﻏﺰاﻟﯽ در ﺻﻔﺤﻪی  ٢ ۷۰ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 -١ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ آواز ﺧﻮاﻧﺪن را ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﻮت
ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﻮرد ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -٢ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ.١٣١/

١٥٨

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺗﺮاﻧﻪھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻢ اﺟﺮا و ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ارزﺷﻤﻨﺪی
ھﻢ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪھﺎ ﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﮔﺎھﯽ دﯾﻨﯽ و ﮔﺎھﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روح ﺑﺎ
آنھﺎ ھﻤﻨﻮا ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ آھﻨﮓھﺎی آن ﺑﺴﻮی اھﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﺪ .و
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ازاﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪھﺎ و ﺳﺮودھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده و از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺮودهی ﺑﻮﺻﯿﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻣﺪح رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ـ ﺑﻮﺻﯿﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن او را ﺑﺒﯿﻨﯽ از ﺑﺲ ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ دارد،
ﮔﻮﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ«.
و ﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوده ﺷﻮﻗﯽ را آورده ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا! آﯾﺎ ﺑﺮھﺎن و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻨﺪه
را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﻐﺰشھﺎ و ﺧﻄﺎھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد«
و ﺳﭙﺲ ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺼﻪ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ:
ﺑﯿﺎد دارم زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﻣﺪرس ﺑﻮدم رادﯾﻮ را روﺷﻦ ﮐﺮدم از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪم
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪام را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم .ھﻨﻮز ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ و آھﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ھﻤﮕﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ/
رﺳﺎﻟﻪاش را ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ درب زد ﺗﺼﻮر ﮐﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد او ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪام اداﻣﻪ دھﻢ .وﻟﯽ او ﻣﺮا ﻗﺴﻢ داد ﮐﻪ رادﯾﻮ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ
دﯾﺪم ﺑﻪ اﺣﺘﺮام او ﺧﻮاﺳﺘﻪاش را ﺑﭙﺬﯾﺮم و ﺧﻮدم ﻣﻘﺪاری از ﺗﺮاﻧﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدم ـ ای
ھﻤﻪی ﺷﺐ! آﻧﭽﻪ ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻧﻮر ﺧﺪا در دل ﻣﻦ اﺳﺖ ،و
اﯾﻦ اﺳﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ«.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :داﻧﺸﺠﻮ ﻓﺮﯾﺎد زد اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ھﺮﮐﺲ
ﺑﺮای ﻟﯿﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﯾﮕﺮی دارم.
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ھﻤﻪاش ﺣﺮام اﺳﺖ!! ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ اﯾﻨﺮا ﻧﻤﯽداﻧﻢ .و
ﺳﭙﺲ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ او رو ﮐﺮدم وﮔﻔﺘﻢ» :اﺳﻼم دﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻪ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪای دارﯾﺪ
ﮐﻪ اﻓﻖ ﺗﻨﮕﯽ دارد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه آن را ﺑﺎ اﺳﻼم در ﯾﮏ ﮐﻔﻪ ،ﺗﺮازو ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺑﺰودی ﮐﻔﻪی
اﺳﻼم ﺳﺒﮏ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﻣﺮدم از آن ﻣﻨﺤﺮف ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﺎ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان را ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ.
و اﻣﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺳﺮودھﺎی دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﻮاﺷﯿﺢ اﺳﻼﻣﯽ و دﯾﮕﺮ
ﺗﺮاﻧﻪھﺎ و ﺳﺮودھﺎﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ در ﻣﯿﺎن ﺻﻮﻓﯽھﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮل و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٥٩
اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻗﺮار ﻧﺪاده و از ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺻﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ در ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪش ﮐﻪ »ﻧﺰھﺔ اﻷﺳﻤﺎع ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎع« ﻧﺎم
دارد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺎ ﺳﺮودھﺎ و
آھﻨﮓھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮوﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان
درﯾﺎﻓﺖ از دﯾﻦ اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ از ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و دل و ﻗﻠﺐ را ﺑﺎ آن
ﺗﺰﮐﯿﻪ و ﭘﺎک ﻧﻤﻮد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ھﺮﭼﻪ دل را از زﻧﮕﺎرھﺎ و ﻧﺎﭘﺎﮐﯽھﺎ،
ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺑﺮ زﺑﺎن ﮐﺴﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان در ھﯿﭻ دﯾﻨﯽ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﺻﺤﺖ از اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در ﻋﺮاق ﭼﯿﺰی دﯾﺪم ﮐﻪ
ﺗﺮاﻧﻪھﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و آن را ﺑﯽدﯾﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺮدم ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ«.
ً
در ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ واژهای »اﻟﺘﻐﺒﯿﺮ« ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن دﻗﯿﻘﺎ ھﻤﯿﻦ واژه
ﺑﻨﺎم ﺳﺮودھﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ وﭼﻮن ﺑﺮای اﺟﺮای ﺳﺮود دﯾﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ـ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ و در ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن دف ـ داﯾﺮه ـ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
اﺑﻦ رﺟﺐ در ھﻤﺎن ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻣﺮدم از اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺮآن روﯾﮕﺮدان ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از
ﻗﺮآن ﺑﺮوﻧﺪ و آن ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ روانھﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽاﻓﺰاﯾﺪ .و از ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻟﺬت
ﻗﺮان ھﻢ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ و ﺳﺮودھﺎی دﯾﻨﯽ ـ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ـ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .واﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺮاﻧﻪھﺎ و آوازھﺎ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آن را
ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﺋﻤﻪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده و در ﺳﻨﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ »ﯾﺴﺘﺤﻠﻮن« آن را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺷﺎرهای ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎز و ﺳﺮودھﺎ ﺣﺮاماﻧﺪ و آﻧﺎن ﺣﻼﻟﺶ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ً
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﮑﻪ آن را ﻋﻤﻼ ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺣﻼل اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻌﯿﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﯾﮑﯽ از آنھﺎﺳﺖ ،و ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر واﻗﻌﯿﺖ و ﮐﺜﺮت
ﺳﺎز و آواز در رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺻﻮرﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺪان ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎی

١٦٠

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ً
واژهای »ﯾﺴﺘﺤﻠﻮن« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش
ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺣﻼل ﻣﯽداﻧﺪ.
و اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﺎز و وآواز را در ﮐﻨﺎر زﻧﺎ ،اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺷﺮاب ذﮐﺮ ﮐﺮده و اﯾﻦھﺎ از
ﻣﻮاردی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺖ ﺑﺪانھﺎ ﻣﺒﺘﻼﯾﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ آنھﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ھﻤﻪی ﻣﻮارد
ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎ ھﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺮام ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﺨﻦ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﻨﺎی
ﮐﻠﻤﻪ »ﯾﺴﺘﺤﻠﻮن« ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ﺗﻤﺎم ﻣﻮاردی
ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ«  .ﭼﺮا اﻣﺎم ﺑﺨﺎری را دﺧﺎﻟﺖ داد؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او
ﻓﻘﻂ ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ و ﺑﺲ و اﯾﻦ از ﺳﺨﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺨﻦ اﻣﺎم
ﺑﺨﺎری و ﮐﺲ دﯾﮕﺮ.
و اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﺳﻼم دﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺷﻤﺎ
ﻓﻘﻪ ﺑﺪوی ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮاﻧﻪی دارﯾﺪ« .ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻼم آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﻼم ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺧﺎص و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺪ و
ﺣﺠﺎز ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻣﺘﮫﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ۡ
َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ۡ َ ٗ ّ َ َ َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وما أرسل�ٰك إِ� َر�ة ل ِل�ٰل ِم� ] ﴾١٠٧اﻷﻧﺒﯿﺎء[١٠٧ :
»ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﺗﻮ را ﻣﮕﺮ رﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن«.
﴿ َو َما ُه َو إ َّ� ذ ِۡك ٞر ّل ِۡل َ�ٰلَم َ
� ] ﴾٥٢اﻟﻘﻠﻢ» [٥٢ :و آن ـ ﻗﺮآن و اﺳﻼم ـ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ
ِ
ِ
اﻧﺪرز ﺑﺮای ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن«.
ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ.
و آن داﻧﺸﺠﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺮش دھﺪ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ را ﻗﺴﻢ داده ﺗﺎ رادﯾﻮ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .و
در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺋﻤﻪ ارﺑﻌﻪ ،ﻓﻘﮫﺎی ﻣﮑﻪ ،ﻣﺪﯾﻨﻪ و ﺷﺎم و
ﻣﺼﺮ و ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﻓﻘﮫﺎء اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ودﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ھﻢ ھﻤﯿﻦ
اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺪیھﺎ ﯾﺎ
ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٦١
ﺑﻠﮑﻪ دﯾﺪﮔﺎه و ﻣﺬھﺐ ھﻤﻪی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﯿﻦ اﻋﻢ از ﺷﺎم و ﺣﺠﺎز ،ﮐﻮﻓﻪ و
ﺑﺼﺮه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﺳﻼم دﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺨﻨﯽ
ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺋﻤﻪ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
راﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰﯾﺮة
اﻟﻌﺮب از دﯾﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪﺗﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺼﻮص ﺻﺮﯾﺢ از ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و
ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪای
ھﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ را ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎل آنھﺎﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮑﻪ
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻪ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪای دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﻘﯽ ﺗﻨﮓ دارد« ﻣﻌﻨﺎی آن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﻘﻪ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻘﯽ ﺗﻨﮓ دارد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﺎﯾﺸﻪ ،ﻣﮑﺤﻮل ،اوزاﻋﯽ ،ﻟﯿﺚ،
ﻋﻄﺎء ،ﺛﻮری ،ﺷﻌﺒﯽ ،ﻧﺨﻌﯽ ،اﺣﻤﺪ ،اﺳﺤﺎق و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪش ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟؟؟
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦھﺎ را ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ و ﺑﺪوی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﻘﻪ اﯾﻦھﺎ اﻓﻘﯽ
ﺗﻨﮓ دارد؟ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ را ﺟﺰ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮد.
ً
ﻗﻄﻌﺎ اﺣﮑﺎم ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂھﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﺣﮑﺎم از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و
ﺳﺨﻨﺎن ﺳﻠﻒ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ وﻣﻨﻄﻘﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
در اﺣﮑﺎم ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ اﺣﮑﺎم را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ و
ً
ً
ﻣﻨﻄﻘﻪھﺎ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ واﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺪان ﻣﺒﺘﻼ ھﺴﺘﻨﺪ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ در آﻣﺪه ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ
اﻣﺖ ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع دارد ،ﻧﯿﺰ ﺟﺪال و ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﯿﺮ ھﻤﻪی اﻣﺖ اﺳﻼم از ﺷﺮق ﺗﺎ ﻏﺮب و ﺑﻄﻮر ﻓﻄﺮی،
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ.
روﺷﻦﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺟﻮاز ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد روز اﻓﺰون ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺻﺤﻨﻪھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻓﺮار ﮐﺮده و اﻋﻼن ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﯾﺎ ﺑﺠﺰ ﮔﻨﺎه و ﺣﺮام از
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺑﻪای ھﺴﺖ.

١٦٢

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

و ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﺎﻧﻪ  ١ھﺴﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﺑﻨﻈﺮ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ
اﻓﺮاد ھﻢ ﺑﺪوی ـ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ـ ھﺴﺘﻨﺪ و اﻓﻖ ﻓﮫﻢ و ﻓﻘﻪ ﺷﺎن ﺗﻨﮓ و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ!!
و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ،و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻤﮫﻮر
اﻣﺖ ﺧﻠﻒ آن از ﺳﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ،
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ دارد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ھﺮﮔﺎه
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺪون ﻣﺴﺎﺋﻞ زﺷﺖ و ﻣﺒﺘﺬل  ...و دﯾﮕﺮ ﺷﺮطھﺎ و ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ
ﺑﺤﺚ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ـ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ
دﯾﺪﮔﺎھﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ واﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪام ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮشھﺎ و ﺷﻨﻮاﯾﯽ را اﺷﺒﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
و ﭼﻪ ﻧﻮع ﻋﻔﻮﻧﺘﯽﺑﯿﻨﯽھﺎ را از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺳﺨﻦ روز ﻣﺮدم
اﺳﺖ؛ آزار ﻣﯽدھﺪ .آﯾﺎ ﻣﮕﺮ از ﻓﻘﻪ دﻋﻮت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮ ﻋﻮاﻗﺐ ﮐﻼم ﺧﻮﯾﺶ و
ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ او ﺑﺰودی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺪهای در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺨﻨﺶ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮھﯿﻦ ﺑﻪ آنھﺎ را دارد،
ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را آﺷﮑﺎرا
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ.
اﻣﺎ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ!! آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﺴﺎ
اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﺋﻤﻪ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه و ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ!!
و ﺣﺎل ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﺪه ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﯽ؟ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺷﺎذی ﮐﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس ...
ﻗﺮار ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ آﻧﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻤﮫﻮر ـ اﮔﺮ اﺟﻤﺎع ﻧﺒﺎﺷﺪ ـ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﭘﯿﺶ از
ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻣﯽﺧﻮاھﻢ آھﺴﺘﻪ در ﮔﻮش ﺧﻮاﻧﻨﺪه زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﻢ.
در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ اھﻞ ﻓﻘﻪ ﮐﺠﺎ ھﻢ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﺮزﺑﻨﺪی در اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ـ ﯾﻌﻨﯽ :اﺑﻦ ﺣﺰم ـ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ؟!!

 -١ﻣﺼﺮ؛ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ در آن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و زﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺘﺮﺟﻢ(.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٦٣
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺳﯿﺰدﻫﻢ» :ﺣﺪﯾﺚ ﺧﺒﺎب در ﻣﻮرد ﻋﻤﺎرت و ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی« )ص(۸۷:

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ از آداب ﻣﺴﮑﻦ و ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :از اﯾﻦ رو ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ از ﺧﺒﺎب ﺑﻦ ارت رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽداﻧﻢ .ﺧﺒﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :إن أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﺬﻟﻳﻦ ﺳﻠﻔﻮا ومﻀﻮا لﻢ ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ
ً
اﺪﻟﻧﻴﺎ و�ﻧﺎ أﺻﺒﻨﺎ ﻣﺎ ﻻ �ﺪ ﻪﻟ مﻮﺿﻌﺎ إﻻ اﻟﺮﺘاب«
ً
ﯾﻌﻨﯽ» :ﻣﺴﻠﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﺎل ﺑﺪﺳﺖ
آوردﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺰ ﺧﺎک ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ« .ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺎب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :إن اﻤﻟﺴﻠﻢ
ﻳﺆﺟﺮ ﻲﻓ ﻞﻛ ﻲﺷ ﻳﻨﻔﻘﻪ إﻻ ﻲﻓ ﻲﺷ �ﻌﻠﻪ ﻲﻓ ﻫﺬا اﻟﺮﺘاب«
»اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺟﺮو ﭘﺎداش ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺟﺰدر
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎک ﻣﯽﮔﺬارد«.
و ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺨﻦ ﺧﺒﺎب ﺟﻠﻮۀ از ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ
ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در اﺛﺮ آن داغ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی را ﻋﻤﻠﯽ رذﯾﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻓﺮض اﺳﺖ«.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺧﺒﺎبس را ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ؛ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ و در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺧﺒﺎب ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﺎدداﺷﺖھﺎﯾﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ
دھﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺒﺎبس ،ﺟﻠﻮهای از ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در اﺛﺮ آن داغ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮاو ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ً
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﻦ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻻزم اﺳﺖ ـ ﺧﺼﻮﺻﺎ ـ ادب ﺑﺎ
ﺻﺤﺎﺑﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺴﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﺮای ھﻤﺮاھﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ج ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﺎ او آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﯿﮑﻮ در ﺟﮫﺎدھﺎ وﻣﺒﺎرزات از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﮑﻮ در ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دﯾﻦ و
ﻧﻘﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﺲ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.
ادب و اﺣﺘﺮام ﺻﺤﺎﺑﻪ اﯾﻦ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ را و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺮدی ﭼﻮن
ﺧﺒﺎب را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﮑﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮان
ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ وﺑﻪ ﺧﺒﺎب و دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺎﺑﻪش ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.

١٦٤

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﭘﯿﺶ از ﻏﺰاﻟﯽ »ﮐﻮﺛﺮی« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮدﺳﺘﻪھﺎی اﻧﺤﺮاف و ﮔﻤﺮاھﯽ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ
اﺳﺖ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ را ﺑﻪ ھﺬﯾﺎن ﮔﻮﯾﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖھﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮده اﺳﺖ!!
و اﯾﻦ از ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دروازهی ﺗﻮھﯿﻦ و ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪش
را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﯾﺎ ﺑﮫﺮ ﺷﯿﻮهی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﯿﻊ آرزوی
رواﻓﺾ و دﺷﻤﻨﺎن ﺳﻨﺖ و دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ذﮐﺮ ﺧﯿﺮ ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن
زﯾﺎد اﺳﺖ ،ﻏﺰاﻟﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺮورت از آراﺳﺘﻪ ﺑﻮدن دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺑﻪ اﺣﺘﺮام
ﺑﺰرﮔﺎن واﺳﺎﺗﯿﺪﺷﺎن و ھﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ و اﺋﻤﻪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ،ﺑﺴﯿﺎر
ً
ﺣﺮف زده و ﻣﻔﺼﻼ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎل او در ﻣﻮرد ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺧﺒﺎبس ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ!!
و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺪﯾﺚ
ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﭘﻨﺪار آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
و آن ﺣﺪﯾﺚ از ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﺣﺎزم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺑﺮ ﺧﺒﺎب ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﯿﺎدت او وارد ﺷﺪﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻔﺖ داغ روی ﺑﺪن او ﺑﻮد
ﮔﻔﺖ :ھﻤﺎﻧﺎ دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎران ﻣﺎ رﻓﺘﻨﺪ و دورﺷﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ در
آﻧﺎن ﻧﻘﺼﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺎک ﺑﺮای آنھﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ً
و اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮگ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻤﯿﺮم .و راوی
ً
ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﯾﺪار او رﻓﺘﯿﻢ او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﻮاری ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺎداش داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ
ﺧﺎک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در اﯾﻦ واﯾﺖ ﺧﺒﺎب دﯾﻮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺧﺒﺎب اﯾﻦ ﺳﺨﻦ راﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﻮده .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﺑﺪﺷﮕﻮﻧﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ در اﺛﺮ آن داغ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .از
اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او از ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ودﯾﻮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و
راوﯾﺎن او را ﺑﺮ روی دﯾﻮار ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺧﺒﺎب از روی دﯾﻮار ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺳﺨﻨﯽ
ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺧﺒﺎبس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮده و اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﯿﺎز،
ﻣﯽﺷﻮد .و اﯾﻦ اﻓﺰون ﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ھﺮﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺪان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺛﻮاب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﭘﺎداش داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٦٥
و ای ﮐﺎش آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﻠﻤﺎ و ﺷﺎرﺣﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﺮد و از ﺑﻪ
ﻣﺸﻘﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮدش در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﺟﺎھﺎ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده راﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ.
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی را ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺴﺖ و رذﯾﻞ ﺑﺸﻤﺎرﯾﻢ و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﻓﺮض اﺳﺖ«.
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی را ﭘﺴﺖ و رذﯾﻼﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ .آﯾﺎ در
ﺳﺨﻦ ﺧﺒﺎبس اﺷﺎرهای اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺴﺖ و رذﯾﻼﻧﻪ اﺳﺖ؟!
ﺧﺒﺎبس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺎداش داده ﻧﻤﯽﺷﻮد« .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ او را
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﯾﺮادی ﻧﯿﺴﺖ وﺣﺘﯽ اﮔﺮ از
ﺑﺎب ﺟﺪال ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ھﺪف ﺧﺒﺎب ھﻤﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎﺳﺖ ـ ھﺮﭼﻨﺪ
اﯾﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ـ وﻟﯽ ﺑﺎز ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ھﺪﻓﺶ اﯾﻦ ﺑﻮده آﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺎداش داده
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻋﻤﻞ رذﯾﻼﻧﻪ و ﭘﺴﺖ اﺳﺖ؟!
ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺧﺒﺎب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﻣﺒﺎح
اﺳﺖ و ﻣﺒﺎح ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮام ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻋﻤﻠﯽ رذﯾﻼﻧﻪ و ﭘﺴﺖ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪهاش اﯾﺮاد ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﯿﮑﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻨﺪ و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻏﺰاﻟﯽ،
ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﯿﺪان ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻘﮫﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﺑﺤﺚ ﺟﻦزدﮔﯽ )ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﺟﻦ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن( )ص(۹۱ :

ﻏﺰاﻟﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ و درﻣﺎن ﺟﻦ زدﮔﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﯾﺎ ﺟﻦھﺎ ﺗﻨﮫﺎ در ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺨﺼﺺ دارﻧﺪ؟ ﭼﺮا ھﯿﭻﮔﺎه ﯾﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﯾﺎ ژاﭘﻨﯽ از ﺗﺴﻠﻂ ﺟﻦ ﺑﺮ اﺟﺴﺎمﺷﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟!«
ً
١
در اﺛﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮھﻤﺎت و ﺧﺮاﻓﺎت ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد دﯾﻨﺪار ،ﻧﺎم دﯾﻦ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮔﺰارش دادﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز /ﯾﮏ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮداﯾﯽ را از
ﺑﺪن ﯾﮏ ﻋﺮب ﺑﯿﺮون ﮐﺮده ،و آن ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﭼﮫﺮهھﺎی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم و اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم آﻧﺎن در درون ﺧﻮد ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ﭼﻘﺪر
ً
٢
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.

 -١ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ.١٧٥/....
 -٢ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ.١٧٥/....

١٦٦

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎﺟﺮاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ »آ ﮐﺎم اﻟﻤﺮﺟﺎن« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
١
ﺧﺮاﻓﺎت و ﺧﯿﺎﻻت اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ اﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و دﯾﮕﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 -۱در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻦ زدﮔﯽ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :داﺧﻞ ﺷﺪن ﺟﻦ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اھﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ« و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﮐﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ وﺟﻮد ﺟﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺟﻦ زده و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و
ً
ھﺮﮐﺲ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮد و ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺑﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ دروغ ﺑﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ادﻟﮥ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ«.
و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ! ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ ﻋﻮﯾﺲ ھﻢ در ﻧﺸﺮﯾﮥ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﻪ
دﻓﺎع از ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﮐﺘﺎب ﻏﺰاﻟﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻨﺎم »ﻻ ﺑﺮو ﺳﺘﺮوﯾﮑﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم« در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻓﮫﻤﯽ ھﻮﯾﺪی را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺳﺨﻨﺎن ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ
ھﺴﺖ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﯾﺪﮔﺎه وارد ﻧﺸﺪن ﺟﻦ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ـ رد ﺟﻦ زدﮔﯽ-
ﻣﺬھﺐ ﺟﻤﮫﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﺟﻤﮫﻮری ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺑﺪون ﺣﺴﺎب
و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ھﺮﮐﺲ ھﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺟﻠﻮه ﮐﻨﺪ ،آن
را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ! ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎھﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
واﻗﻊ ﺷﻮد و ﭘﺨﺶ ﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ داری ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ھﺮﮐﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ
ﻣﺬھﺐ ﺟﻤﮫﻮر اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎم ﺑﺒﺮد ﮐﻪ آن دﯾﺪﮔﺎه را ﺑﻪ
ﺟﻤﮫﻮر ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ در ﺑﺤﺜﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻦ زدﮔﯽ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ و ﺣﺘﯽ
از ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎدآور ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ورود ﺟﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺎل
ﺑﺎﺷﺪ!
و ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﯽ ﺧﺒﺮی از ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم آن ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮی اﻧﺴﺎن از وﺟﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﻧﺒﻮدن آن ﭼﯿﺰ
ﻧﯿﺴﺖ«.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه و ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری ﭼﯿﺰھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﻠﻢ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮدﺷﺎن را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،آﯾﺎ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻠﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﺟﻦ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
و آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﻘﻞھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﺟﻦ را ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
 -١ھﻤﺎن.١٨١/

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٦٧
ﺗﻤﺎم دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺟﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ رد ھﺴﺘﻨﺪ و
اﯾﻦ دﻻﯾﻞ در ﺣﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻧﺼﻮص ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ ،در اﺛﺒﺎت
وﺟﻮد ﺟﻦ و وﯾﮋﮔﯽھﺎ و اوﺻﺎف آن ﺑﺮﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و
ﻋﻘﻞ اﺛﺒﺎت آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺟﻦھﺎ و اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺴﺎنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺟﻦ ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
و ﺣﺘﯽ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداود و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻣﻮاردی ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن »وازع« ﮐﻪ آن ﮐﻮدک را آورد و و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ او
ﺧﻮاﻧﺪ واو را زد و ﺟﻦھﺎ را از ﺑﺪﻧﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد«.
و ﻧﯿﺰ داﺳﺘﺎن آن زﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ھﺮ
روز دو ﺑﺎر ﺑﯽھﻮش ﻣﯽﺷﻮد«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮاو »دم« ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ای دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﺑﺮو ﺑﯿﺮون! ﻣﻦ رﺳﻮل
ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ .ﺳﭙﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻪ آن ﮐﻮدک ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺮد .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ھﻤﻮاره ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ
زﯾﺎدی را ﯾﺎدآور ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؛ ﮔﺬرا ﯾﺎدآور
ﻣﯽﺷﻮم ،و اﯾﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد داﺳﺘﺎنھﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه او در
»اﻟﻔﺘﺎوی« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﻣﺮد ﺟﻦ زدۀ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ؛ ﺟﻦ ﺑﺠﺎی آن ﻓﺮد داد و ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺮفھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﺧﻮد ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﯾﻢ .و ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ذﮐﺮ و وﺻﻒ آن
ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎنھﺎ را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺧﯿﺎﻻت اﺳﺖ  -ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ -اﻣﺎ ﻏﺰاﻟﯽ
ً
را ﭼﻪ ﺷﺪه ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﻋﯿﻨﺎ دﯾﺪه و ﺧﻮدش ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﻀﻮرش
ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی ـ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮﺷﺎن ﺑﻪ درازا ﻣﯽﮐﺸﺪ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﻪ آن
را ﺷﻨﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮاﻓﺎت و ﺧﯿﺎﻻت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ﺗﮫﻤﺖ دروغ ﭘﺮدازی ﺑﺰﻧﺪ.

١٦٨

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ در ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن أﺣﺪاث
ﺻﻨﻌﺖ اﻟﺘﺎرﯾﺦ« ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﯾﺎد آور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،داﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺦ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ /ﺑﻪ ﺷﮫﺮی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد و ﭼﻮن وارد ﺷﮫﺮ ﺷﺪ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﭘﯿﺮوان و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در ﮐﻨﺎری ﺑﺪور از
ﻣﺮدم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد! وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮد ﭘﯿﺶ ھﻤﺎن ﺑﺮادر ﮐﻪ در ﮐﻨﺎری
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ داری؟ ﮔﻔﺖ :ھﻤﺴﺮم ﮔﺎه و ﺑﯽﮔﺎه ﺑﯽھﻮش
ﻣﯽﺷﻮد واﮐﻨﻮن ﺑﯽھﻮﺷﯽ او ﺑﺎ آﻣﺪن ﺷﻤﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ھﺮﮔﺎه ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺸﻨﺞ ﺑﻪ او
دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺎ را ﻣﯽزﻧﺪ و اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و داد و ﻓﺮﯾﺎدھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ ﻣﯽاﻧﺪازد.
و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ »ﺑﻨﺎ« ﺑﻪ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮو داﺧﻞ و ھﻤﺴﺮت را ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﺑﻪ
ﻣﺎ اﺟﺎزه ورود ﺑﺪه.
ﻣﺮد داﺧﻞ ﺷﺪ و ﻣﻼﻓﻪای ﺑﺮ او اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﺟﺎزه ورود داد .ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ داﺧﻞ
ﺷﺪ و ﺑﺮ زن ﺑﯿﮫﻮش آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و دم ﻣﯽﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او دﺳﺖ و ﭘﺎ
ﻣﯽزد .و او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﯿﮑﻦ از ﺷﺪت دﺳﺖ و ﭘﺎ زدنھﺎ ﻣﻼﻓﻪ از روی او ﮐﻨﺎر رﻓﺖ
و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎق ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زن ھﺮﮔﺰ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ
را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ـ ﻣﯽﮔﻔﺖ ای ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ! ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﯾﮑﯽ از
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﯽ؟! و ﺑﻪ ﻋﻮرت زﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ! ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻨﺎ ﺳﺮش
را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎق ﭘﺎﯾﺶ ﻋﺮﯾﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .دﺳﺘﻮر داد آن را
ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻦ از ﺟﺴﺪ آن زن ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و او ﺑﻪ ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ! در ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ ﻣﺮدان!...
ﺷﯿﺦ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ ﻇﺎھﺮی در ﻣﺠﻠﻪ »اﻟﻌﺮﺑﯽ« داﺳﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ
ً
ﺷﺨﺼﺎ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﺟﻦ را از ﺟﺴﺪ زن ﻣﺼﺮی ﺟﻦ زدهای ﺑﯿﺮون ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از آن،
ﺟﻦ او را آزار ﻧﺪاده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ در اﻓﻖ و ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺿﺮورﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺮ و
ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪاری ﺗﻮھﻢ ﮔﺮاﯾﯽ و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم وﺟﻮد
دارد .وﻟﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،و اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
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و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز /اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﺮدﯾﺪی در آن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ! ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن
رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ! ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫﺶ از ﻇﺎھﺮ آﯾﻪ ﻗﺮآن
ﺑﺪور ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ
َّ
َ
َّ
َّ َ َ ۡ ُ ُ َ ّ َ ٰ ْ َ َ ُ ُ َ
َ
ون إ� ك َما َ� ُق ُ
وم ٱ�ِي َ� َتخ َّب ُط ُه ٱلش ۡي َ�ٰ ُن م َِن
ٱلر�وا � �قوم
ِ
﴿ٱ�ِين يأ�لون ِ
ۡ
س﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» [٢٧٥ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﺑﺎ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ﻣﮕﺮ ھﻤﭽﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن
ٱل َم ّ ِۚ
او را دﭼﺎر دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺟﻦ زدﮔﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ رﺳﻮل ﺧﺪا
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إن الﺸﻴﻄﺎن �ﺮي ﻣﻦ اﺑﻦ آدم �ﺮي اﺪﻟم« »ھﻤﺎﻧﺎ ﺷﯿﻄﺎن در ﺑﺪن
اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺟﺎری اﺳﺖ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ«.
ً
واﻧﮕﮫﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﺛﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮھﻤﺎت و ﺧﯿﺎﻻت ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯿﺎن
اﻓﺮاد دﯾﻨﺪار ،ﺑﺮ آوازه دﯾﻦ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﭘﺨﺶ اﺳﺖ .و
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺨﺼﻮص دﯾﻨﺪاران ﻧﯿﺴﺖ .اﻓﺮاد ھﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﺧﺒﺎر راﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
آنھﺎ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دﯾﻨﺪاران ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﯿﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ رواج دارد.
واﻧﮕﮫﯽ ﺑﺠﺎﺳﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ھﻤﻪی اﻣﻮر ﻏﯿﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻋﻢ ازوﺟﻮد ﺟﻦ،
ﺷﯿﻄﺎن و آﻧﭽﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮانھﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺟﻦ داده ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اول
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﯿﻦ ـ ﻋﻠﻒ و ﺧﻮراک ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻦھﺎﺳﺖ و ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﯿﻄﺎن را ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :لﻮﻻ دﻋﻮة أﻲﺧ ﻷﺻﺒﺢ
ً
مﻮﺛﻘﺎ ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻪ ﺻﺒﻴﺎن أﻫﻞ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ«» .اﮔﺮ دﻋﺎی ﺑﺮادرم ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«.
و داﺳﺘﺎن اﺑﻮھﺮﯾﺮهس ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را دﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از اﻣﻮال ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ ﻣﯽدارد .و
ﺻﺪھﺎ رواﯾﺖ و اﺛﺮ از ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع وﺟﻮد دارد و ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهھﺎ در ﻏﺮب وﻗﺘﯽ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

١٧٠

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻨﺪاران و ﻋﻠﻤﺎ و دﻋﻮﺗﮕﺮان در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ راه دھﻨﺪ؟!
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ،ﺑﺪور از ﺣﻘﯿﻘﺖ!!
اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻄﺎب ﻧﻤﻮدن ﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻣﻮرﭼﻪ و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺴﺮ )ھﺪھﺪ( را ﮐﻪ در ﻧﺺ ﻗﺮآن
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﺑﺮای ﺷﺎن از زﻣﯿﻦ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ﮐﻪ ﻧﺺ ﻗﺮآن
اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهھﺎی ﻏﺮﺑﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺄوﯾﻞ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ.
و آﻧﮕﺎه ﮐﻪ دروازه ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻪ را در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،واﺿﺢ و آﺷﮑﺎرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ،ﺣﺴﺎب رﺳﯽ ،ﺑﮫﺸﺖ ،ﺟﮫﻨﻢ و ھﺮ ﭼﯿﺰ را
ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ـ و ﺑﺎﻃﻨﯽھﺎ ـ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮھﻤﺎت و ﺧﯿﺎﻻﺗﯽ
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ارﺗﺪاد ﺑﺰرﮔﯽ از دﯾﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎز ﮐﺮدن دروازهی ﺗﺄوﯾﻞ در اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ
ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎردﻻن ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻦ زدﮔﯽ ﻣﺠﺎدﻟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪاﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ﺟﺮأت اﻧﮑﺎر آﺷﮑﺎرای آن را ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﭼﮫﺮهی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ و اﺣﺴﺎس
ً
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ آﻧﺎن ﻗﻠﺒﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺳﺨﻨﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﮫﺮهھﺎﯾﺸﺎن را
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در دﻟﺸﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ  ...ﺗﺎ آﺧﺮ.
و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﯽ از آﻧﭽﻪ در دل ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻃﺒﻖ ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ دارد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
داﺳﺘﺎنھﺎ را ﻣﯽﺷﻨﻮد ﻣﺎت و ﻣﺒﮫﻮت و ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽﺷﻮد از ﭼﮫﺮه
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺣﯿﺮت ،ﺗﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺖ زدﮔﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ،و ّردی ھﻢ در ﮐﺎر
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
و ﻧﯿﺰ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎرد در
دل ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی و ﺑﺰرگ ﭘﻨﺪاری را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
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ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻮر اوﺳﺖ و ﭼﻮن او ﺧﻮدش اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را دروغ ﻣﯽﭘﻨﺪارد
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﺘﯽ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رد و ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ! اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺷﻌﺮ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﺑﯽ در »اﻟﻌﺰﻟﻪ« از زﺑﺎن
ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭘﺎدﺷﺎه او را اﺣﻀﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد و او ﻓﺮار ﮐﺮده و
ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽاﻧﺪازد آن ﻣﺮد ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮی ﭘﺮ
ﻣﯽزد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ :دﺷﻤﻦ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ آھﻨﮓ ﮔﺮوھﯽ اﺳﺖ!
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﯽاﺳﺎس و ﻧﯿﺮﻧﮓ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺳﺨﻦ ﺑﺪی ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ :ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ و آﻣﺎده ﻓﺮار ﻣﯽﺷﻮم!!
ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﺮا ﺟﻦھﺎ ﺑﻪ ژاﭘﻨﯽھﺎ و آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ....اﻟﺦ«
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ژاﭘﻨﯽھﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽھﺎ و روسھﺎ دﭼﺎر
ﺟﻦزدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟!
در آن ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ درﻣﺎن و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺘﻼ و ﺑﯿﻤﺎر و
ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺑﻨﺎم ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ راھﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﻦ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺟﻦ اﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺟﻦ زدﮔﯽ را ﺑﺎور
ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺟﻦ زدﮔﯽ را آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .و آﻧﺎن ﻧﺎم اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری را ،ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ ،ﺗﺸﻨﺞ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﻨﺎم
ﺟﻦ زدﮔﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ و ژاﭘﻨﯽھﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽھﺎ
 ...ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺟﻦ زدﮔﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ھﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ
ﺗﻌﺪادی از ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺳﻌﻮدی ﺗﺒﺎر ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﻣﺼﺎدف ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدی دﭼﺎر ﺟﻦ زدﮔﯽ ﺷﺪه و ھﺬﯾﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ و او را ﺑﻪ ﺳﻌﻮدی
ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎرﯾﺎن و ﺷﯿﻮخ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

١٧٢
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﻧﺬر )ص(۱۰۲ :

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ
١

آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ از ﻗﻮل ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﯾﺎد آورده ﺷﺪه؛ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺬر ﺣﺮام اﺳﺖ.
او ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮب از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻧﺬر ﻧﮫﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺬری ﮐﻪ ﺧﯿﺮی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﯽآورد ھﻤﺎن ﻧﺬر ﻣﺸﺮوﻃﯽ
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻓﺮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻢ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻢ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار ﻧﺬری ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﻢ
ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ﻧﺬرھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد«.
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ:
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از ﻧﺬر ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،ﻣﺴﻠﻢ ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ،و ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﻧﺬر از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ و ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺗﺮﻣﺬی ﭘﺲ از ذﮐﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎ از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده وﻧﺬر را ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻨﺎی ﻣﮑﺮوه ﺑﻮدن ﻧﺬر در اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪاﺳﺖ اﮔﺮ
ﻣﺮدی ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﻧﺬرش را ادا ﻧﻤﻮد ﺑﻪ او
ﭘﺎداش داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻧﺬر ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺣﺠﺮ /در ﺷﺮح اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﮫﯽ ﺻﺮﯾﺢ از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺬر ﻣﮑﺮوه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﺨﺖ در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ،ﻣﮑﺮوه ﺗﻨﺰﯾﮫﯽ اﺳﺖ«.
ﮔﺮوھﯽ از ﺳﻠﻒ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ »ﻧﺬر« ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺎن آﯾﺎﺗﯽ
ََۡ َ ُ ْ
از ﻗﺮآن را ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۞﴿ :وأقسموا
ْ َ ٌ َ ۡ َّ ٞ
َّ َ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ َّ ُ ۡ
ج َّنۖ قل � �قس ُِم ۖوا َطاعة مع ُروفة ۚ﴾ ]اﻟﻨﻮر» [٥٣ :آﻧﺎن
بِٱ�ِ جهد �ي�ن ِ ِهم ل�ِن أمر�هم �خر
ﮐﻪ ﻣﺆﮐﺪاﻧﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎی ﻣﻐﻠﻈﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﺪﯾﺸﺎن دﺳﺘﻮر دھﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽروﻧﺪ ،ﺑﮕﻮ

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای اﺳﺖ«.
َ
َ ۡ ُ َّ ۡ َ ٰ َ َ َّ َ َ
َ
َ ُ َ
َ ۡ
َ
� ل� ِ ۡن َءاتى ٰ َنا مِن فضلِهِۦ �َ َّص َّد� َّن َو�َكو� َّن
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۞﴿ :ومِنهم من �هد ٱ
َ
َ ُ ْ
َ َۡ
ُ َ
َ ۡ
َ َّ
ََ ٓ َ
َ َّ ْ ُ
ٱل�ٰلِح َ
�  ٧٥فل َّما َءاتٮ ٰ ُهم ّمِن فضلِهِۦ �ِلوا بِهِۦ َوت َولوا َّوهم ُّم ۡع ِرضون  ٧٦فأ�ق َب ُه ۡم
مِن
ِ
 -١ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ١٩٢/...

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٧٣
َ ٗ

ُُ

َ

َۡ َ

ن ِفا�ا ِ� قلو� ِه ۡم إ ِ ٰ
� يَ ۡو ِم يَلق ۡون ُهۥ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ» [٧٧ - ٧٥ :در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ِ
ﺧﺪا ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻪ ﺻﺪﻗﻪ و اﺣﺴﺎن
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و از زﻣﺮهی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﺨﻞ ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و روی ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺎق را در دلھﺎﯾﺸﺎن
ﭘﺪﯾﺪار و ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺖ ،آﻧﺮوزی ﮐﻪ ﺧﺪا را در آن ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
و در ﺧﺼﻮص ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮫﯽ از ﻧﺬر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﮫﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢ دﻻﻟﺖ دارد.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :دﻋﻮت ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ )ص(۱۰۴ -۱۰۳ :

١

ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻮن رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﻧﻮﺷﺘﻢ واز
او در ﻣﻮرد دﻋﻮت ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺖ :اﯾﻦ ﺷﯿﻮه
در اﺑﺘﺪای اﺳﻼم وﺟﻮد داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪھﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ﮐﻨﺪ ﺑﺮ
ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ ﺷﺒﯿﺨﻮن زد.
ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺎﻓﻊ -ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ -در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم ھﻢ در اﺑﺘﺪا وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﻌﺪا ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻣﺎ
آﻧﺎن ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
و اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺎﻓﻊ ھﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در او داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ !.و او
اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﺑﺪﺗﺮ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ از اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ٞ
ُٓ ُ
ﺳﭙﺲ ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ رواﯾﺖ ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی ﴿� َِساؤ� ۡم َح ۡرث
َّ ُ

ل� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[٢٢٣ :

»زﻧﺎﻧﺘﺎن ﮐﺸﺘﺰار ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ« ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش از راه
ﭘﺸﺖ آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ آن ﺷﺨﺺ دﺷﻮار ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺎزل
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻟﺮزان ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ آن« ﻣﻨﻈﻮرش رواﯾﺖ
اول اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ ﺷﺒﯿﺨﻮن زد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
 -١ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ١٩٣/...

١٧٤

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ ﻟﺮزان ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ آن» ،اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ« ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﮫﻢ اﻧﺪﮐﺸﺎن در اﺣﺎدﯾﺚ آن
را ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع را ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮار داده »ﺷﺒﯿﺨﻮن
ﺑﺪون ھﺸﺪار« و ﺳﭙﺲ آﯾﺎﺗﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮﻋﺪم اﺟﺒﺎر ـ در دﯾﻦ ـ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ« .و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ راوی ﺣﯿﺮان ﺣﻮاس ﭘﺮت ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ
در ﺻﺪر اﺳﻼم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﻟﻐﺎ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
دﻋﻮت را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«؟!
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ:
ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻧﺎﻓﻊ را ﺧﻄﺎﮐﺎر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده ،و ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ او ﻏﺮق در اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ! و
اوﻟﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻵﺧﺮه ﻧﺎﻓﻊ را ﺑﻪ راوی ﺣﯿﺮان و
ﺣﻮاس ﭘﺮت ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ!! آﯾﺎ ﻧﺎﻓﻊ /ﺳﺰاوار اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺗﻮھﯿﻦ ھﺴﺖ؟ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻋﻠﻤﺎ وﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﺎﻓﻊ و اﻣﺜﺎل او از اﺋﻤﻪ و راوﯾﺎن را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،درﺑﺎره او ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؟
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮحاﻧﺪ :ﻣﺎﻟﮏ از ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ
ﻋﻤﺮب.«...
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﻧﺎﻓﻊ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺮواﯾﯽ ﻧﺪارم
ﮐﻪ آن را از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺸﻨﻮم«.
و اﺑﻦ ﻋﻤﺮب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ« ،و ﺧﻠﯿﻠﯽ در
»اﻹرﺷﺎد« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﺎﻓﻊ در ﻋﻠﻢ اﻣﺎم اﺳﺖ و ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ او اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ اﺳﺖ«.
و رواﯾﺖ او در ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ اﺷﺘﺒﺎھﯽ از او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﻓﻊ /ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎب ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲ھﺪف از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻓﻊ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻋﻮت در اول اﺳﻼم ﺑﻮده و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺪون
دﻋﻮت در ﺣﺎل ﺑﯽﺧﺒﺮی ﺑﺮ ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ ﺷﺒﯿﺨﻮن زد روﺷﻦ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ھﺮﮐﺴﯽ دﻋﻮت اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪه و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺰودی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ وارد ﺟﻨﮓ
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﺨﻮن ﻣﯽزﻧﯿﻢ.
اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺪون دﻋﻮت ﺑﺮ آﻧﺎن ﯾﻮرش ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در آﻏﺎز ھﻨﻮز اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺗﻮﻗﻒ

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٧٥
ﮐﺮده و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﻣﯽدادﻧﺪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ـ ﮐﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮﻗﻮع
ﻧﻤﯽﭘﯿﻮﺳﺖ ـ و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ اﺳﻼم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب در
ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎ اﺳﻼم آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،از دﻋﻮت ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪون ھﺸﺪار
ﺷﺒﯿﺨﻮن ﻣﯽزدﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻃﻮاﯾﻒ ﺑﺎ آ ﮔﺎھﯽ اﺳﻼم را رد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻠﺰم ﮐﻨﯿﻢ ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻏﯿﺮ
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺳﺮﺑﺎز زدهاﻧﺪ را از ﺗﮫﺎﺟﻢ ﺷﺎن آ ﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺜﻼ
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﺻﺒﺢ ﻓﻼن روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﻤﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن و
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای ﯾﻮرش ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﺎری ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﺜﺎل اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﯾﻞ در ﺟﻨﮓ از اﺑﺰار ﭘﯿﺮوزی اﺳﺖ .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ آﻧﺎن رﺳﯿﺪه و
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﻓﻊ /از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ و اﯾﺮادی ھﻢ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اھﻞ ﻋﻠﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ« .و رواﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از آن رواﯾﺖھﺎﺳﺖ.
ُ َّ ٞ
ُٓ ُ
 -۳ﻏﺰاﻟﯽ »ﻧﺎﻓﻊ« را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﴿� َِساؤ� ۡم َح ۡرث ل� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة [۲۲۳ :در

ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﻧﺎزل ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش از راه ﭘﺸﺖ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﺮ او
ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻋﻠﻤﺎ و آ ﮔﺎھﺎن در اﯾﻦ رواﯾﺖ

اﺷﺘﺒﺎه از ﻧﺎﻓﻊ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﺮده ﭼﻮن دﻟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪه از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪاش ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺑﺨﺎری /اﯾﻦ رواﯾﺖ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ رواﯾﺖ از ﻧﺎﻓﻊ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﻟﻔﺎظ آن از ﺧﻮد اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺮدی ﻧﺎزل
ُٓ ُ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺶ از راه ﭘﺸﺖ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ ﺷﺪ و آﯾﻪ ﴿� َِساؤ� ۡم

ُ َّ ٞ
َح ۡرث ل� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة [٢٢٣ :ﻧﺎزل ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه از ﻧﺎﻓﻊ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﻏﺮق آن
ﺷﺪه ﺻﺤﯿﺢ و واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﻏﺮق اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﺎر اول ﯾﺎ ﺑﺎر دوم آن
ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رواﯾﺖ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺤﯿﺢ و از او
ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻧﺴﺎﺋﯽ ،اﺑﻮداود ،ﻃﺤﺎوی ،اﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ و دارﻗﻄﻨﯽ از

١٧٦

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از ﻣﺎﻟﮏ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺮدم از ﺳﺎﻟﻢ از
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﮔﻔﺖ» :ﻋﺒﺪ ﻧﺎﻓﻊ -ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪرم دروغ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ«.
ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ از ﻗﻮل
ﺳﺎﻟﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ھﻤﭽﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
دارﻗﻄﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ از ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺤﻔﻮظ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺷﮏ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ از راه ﭘﺸﺖ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ ﻗﺮآن ﺣﺮام اﺳﺖ.
َ ٓ ُ ُ ۡ َ ۡ ۡ ٰ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ ٞ
ُ
ۡ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪِ �﴿ :ساؤ�م حرث ل�م ف�توا حرث�م �� شِئتمۖ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[٢٢٣ :
»زﻧﺘﺎن ﮐﺸﺘﺰار ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰارھﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ«.
اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ راه ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ زن ﻣﺤﻞ ﮐﺸﺘﺰار اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻣﻠﻪ
ﺷﺪن زن ﺑﺎ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ از راه ﺟﻠﻮ اﺳﺖ .ﺧﻮاه از ﺟﻠﻮ ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و
اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ و ﺧﻠﻒ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
١
و ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﻊ در اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
 -۳آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ درﺑﺎره اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪک ﺑﻮدن ﺗﻔﻘﻪ
ﺷﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮ را ﺗﺮوﯾﺞ دادهاﻧﺪ«.
ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از اﺋﻤﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺮوﯾﺞ دادهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از اﺋﻤﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ،ﺗﺮوﯾﺞ دادن اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪک ﺑﻮدن ﻓﻘﻪ ﺷﺎن ﺑﻮده.
ﻏﺰاﻟﯽ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ را ﻃﺒﻖ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺑﻪ ﮐﻢ ﻓﮫﯽ ﻃﻌﻨﻪ زده اﺳﺖ ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ رﺣﻤﮫﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﻘﮫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ ،اﺳﺤﺎق ،ﻟﯿﺚ ،اوزاﻋﯽ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ را ﻧﺎم ﺑﺮد .و ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﻮا و اﻟﮕﻮﯾﺸﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ آﻧﺎن ھﻢ ﻓﻘﯿﻪ و ھﻢ ﻣﺤﺪث ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺷﯿﻮه درﺳﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را از آﻧﺎن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ ﺑﻪ اھﻞ
 -١در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎء ﻧﻈﺮﯾﻪی دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﺋﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ و ﺷﻨﻘﯿﻄﯽ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ
ﮐﻪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ،رﺟﻮع ﻧﻤﻮد .و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺬھﺐ ﺟﻤﮫﻮر
رﺟﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻣﺆﻟﻒ(.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٧٧
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای دﻋﻮﺗﮕﺮان و ﻋﻠﻤﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ھﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ھﯿﺎھﻮ ﺑﭙﺎ ﮐﺮده و ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ و اھﻞ ﻓﻘﻪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ اھﻞ
ﻓﻘﻪ ﭼﻨﯿﻦاﻧﺪ و اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﺎن ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﺨﻦھﺎ از ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ از ﻓﻘﮫﺎ و ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬھﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻔﺮت ﻧﻤﻮده و ﺑﯿﺰاری
ﺧﻮﯾﺶ را اﻋﻼن ﮐﻨﻨﺪ.
و در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﺎ ﭼﻨﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ
و از ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺮوان آن روی ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﺮ دو ﺷﯿﻮه اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﯿﻔﺘﻪی وﺣﺪت
ﺻﻔﻮف اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻻزم اﺳﺖ ،ﺣﻖ را از ھﺮ
ﮐﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻦ از ﻏﺰاﻟﯽ در ﺷﮕﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
»ﺷﺒﯿﺨﻮن ﺑﺪون ھﺸﺪار« ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮاﻧﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ھﺪف ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان رادر ﮐﺘﺎب ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم
ﻗﺮار داده؛ زﯾﺮا وی اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﮐﻪ در ﺑﻠﻮغ اﻟﻤﺮام ذﮐﺮ ﮐﺮده و
در ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﮫﺎد« ﺷﺮح داده اﺳﺖ.
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺑﺎبھﺎی »ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم« از ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ .و
ﻋﻨﺎوﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎبھﺎ ﮐﺎر اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﺳﺖ .و ھﺮﮔﺰ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ از ﺧﻮدش ﻧﯿﺎﻓﺰود .ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮانھﺎ در »ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم« ھﺴﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦھﺎ را ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﺎ
١
ﻧﺎﺷﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻫﻔﺪﻫﻢ :رواﯾﺎت زﻫﺪ )ص(۱۱۹ :

آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﻨﺠﺎه ﺣﺪﯾﺚ ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻓﻘﺮا ،ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ،ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ،ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن و
ھﻤﻨﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻮد .ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻦ ھﻔﺘﺎد و ھﻔﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ ازدﻧﯿﺎ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪک آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،و از ﻋﺸﻖ
 -١ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﮐﺘﺎب آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﭘﺎورﻗﯽ ﮐﺘﺎب اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ر.ک .ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ١٩٤/....

١٧٨

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ورزﯾﺪن ﺑﻪ آن و اﻓﺰون ﻃﻠﺒﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻢ ﻣﯽدھﺪ .و ھﻔﺘﺎد و ھﻔﺖ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاﻧﺪم ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﯾﺴﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﺎن و اﺳﻼف و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺗﻮأم
ﺑﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻮده ـ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ را ﻣﻨﺬری در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ« ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺘﺎبھﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود؛ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ـ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺆﻟﻒ را ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ و ﻣﺎ و او را ﺑﯿﺎﻣﺮزد .او دارای ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ و
ﺧﯿﺮﺧﻮاه اﻣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻓﮫﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺘﻀﯽ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
و ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ ،در ﺻﻔﺤﻪ ۱۱۷/ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»آﯾﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﺑﺎﻃﻞ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی
دارم .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺤﺪود ،ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺤﺪود ﻧﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ داروھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎز از آنھﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن رواﯾﺎت ﻏﺮق در ﻋﺸﻖ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎ ﻧﮕﺮدﻧﺪ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖھﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﺤﺪود و ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺤﺪود ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦھﺎ
ﺟﺮﻋﻪھﺎﯾﯽ از دارو ھﺴﺘﻨﺪ ...اﻟﺦ.
ﭘﺲ ﮔﻨﺎه ﻣﻨﺬری ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت را در ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ« آورده
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻟﯽ ﻓﮫﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻘﺘﻀﯽ روﺷﯽ دﯾﮕﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﮫﺘﺮ
اﺳﺖ« .روش دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ روﺷﯽ اﺳﺖ؟ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﮫﺘﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﺬری در
ﮐﺘﺎﺑﺶ »اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ واﻟﺘﺮھﯿﺐ« ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ،رواﯾﺎت ﺻﺪﻗﻪ و اﻧﻔﺎق و ﯾﺎ اﻧﺬار را
ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﺮ را در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﻤﯽآورد ،و ﯾﺎ رواﯾﺎت
ﺟﮫﺎد و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻧﮑﺎح ﯾﺎ ﻟﺒﺎس و زﯾﻨﺖ و ﯾﺎ ﻃﻌﺎم و ﯾﺎ ادب و ﻏﯿﺮه را از ﮐﺘﺎﺑﺶ
ﺣﺪف ﻣﯽﮐﺮد.
ھﺮﮔﺰ!
ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ھﺸﺪار» ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮھﯿﺐ« دﻻﻟﺖ دارد ،آورده
اﺳﺖ .و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽآورد.
از اﯾﻦ رو اﯾﺸﺎن رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را در ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺟﻤﻊآوری و ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٧٩
واﻧﮕﮫﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﻨﺬری را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ رواﯾﺎت زھﺪ را
ﮔﺮدآوری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ،اﺑﻦ ﻣﺒﺎرک ،اﺑﻦ اﺑﯽ ﻋﺎﺻﻢ ،وﮐﯿﻊ و ﺑﯿﮫﻘﯽ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ رﺣﻤﮫﻢ اﻟﻠﻪ را
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .اﯾﻦ ﭼﻪ اﯾﺮادی دارد؟ ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺚ
در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﮔﺮدآوری ﺷﻮد و ھﻢ رواﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ
اﻧﺴﺎن و ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.
و ﭼﻮن آنھﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎن ﭼﻮن در
زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر
ﻧﮑﺮده ﺗﺎ در ﭘﯽ ذﮐﺮ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎن در
زﻣﯿﻨﻪی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ و در زﻣﯿﻨﻪھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .و
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ؛ از ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در آن
ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ.
ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ رواﯾﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺮﻋﻪای از دارو اﺳﺖ«.
آری! اﯾﻦھﺎ ﺟﺮﻋﻪھﺎﯾﯽ از دارو ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺮﻋﻪھﺎﯾﯽ دارو ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦھﺎ ﺟﺮﻋﻪھﺎی داروﯾﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺗﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در ﭘﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ
اﯾﻦھﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ھﻢ ﺟﺮﻋﻪھﺎی دارو ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ
ﮔﻮﺷﻪ از اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی زھﺪ در آﻧﺎن آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ
و از اﻓﺰون ﻃﻠﺒﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﯿﺎزھﺎﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﺗﺎ ﻣﺮدم را ھﻤﻮاره ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی آﺷﮑﺎراﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ دﻧﯿﺎ ﻃﻠﺒﯽ و ﮔﺮدآوری آن ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺬﮐﺮ دھﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺬری در »ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺮھﯿﺐ« رواﯾﺎت زھﺪ و
ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﻔﺎف زﻧﺪﮔﯽ را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ در ﺧﺼﻮص زھﺪ ﺑﺼﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺤﺚ ﮐﻨﻨﺪ و زھﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺸﺮه
ﻣﺒﺸﺮه ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زاھﺪ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﮫﻢ زھﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺤﺜﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ دارد.

١٨٠

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎق )ص(۱۲۶ :

آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎق را ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﯾﺎد آور ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺳﺎﻗﺶ را
ََۡ ُ ۡ َ ُ َ َ
اق﴾ ]اﻟﻘﻠﻢ» [٤٢ :روزی ﮐﻪ ﺳﺎق ﻋﺮﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ
ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﯾﻪی ﴿يوم ي�شف عن س ٖ
ﺷﺪ« ﺑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ رﺑﻂ داده ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﻗﺶ را ﻇﺎھﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه ،آﺷﻔﺘﻪ و ﻣﺒﮫﻢ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو
ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﻋﯿﺎض ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﮑﻞ ﻧﺰد ﻣﻮﻣﻨﺎن آﻣﺪه و آﻧﺎن ﻣﻨﮑﺮ او ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در اداﻣﻪ
ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :واﻧﮕﮫﯽ ﭼﺮا ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ً
ﺑﻪ اﺟﺎزه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ؟ و اﺳﺎﺳﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه در ﺑﺮ دارد؟«
و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻌﻠﻮل و آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ .و اﻟﺼﺎق آن ﺑﻪ آﯾﻪ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﯿﺶ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎر دﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮض ﺟﺴﻢ ﮔﺮاﯾﯽ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ
١
دھﺪ«.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 -۱ﺻﻔﺖ ﺳﺎق ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ از ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ و دﯾﮕﺮ
رواﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﺎﻗﺶ را ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺖ ﺳﺎق ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎر از اﺛﺒﺎت ﺻﻔﺖ »وﺟﻪ« و »ﯾﺪ« و »ﻗﺪم« و دﯾﮕﺮ
ﺻﻔﺎت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ آﻣﺪه ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﻘﺎم
و ﺑﺰرﮔﯽ اوﺳﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .و ﻣﺎ ﺻﻔﺎت ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻔﺎت ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ.
 -۲ﺟﻤﮫﻮر ﻋﻠﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﮫﻮر دﻻﻟﺖ دارد ،ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﺎ ﯾﻘﯿﻦ دارﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺖ از آﻧﺎن
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺳﻢھﺎ و ﺻﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﻨﺖ آﻣﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .و اﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از آنھﺎﺳﺖ ،و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و  ...اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در ﮐﺘﺎبھﺎﯾﺸﺎن ذﮐﺮ

 -١ر.ک .ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ.٢٢٦/...

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٨١
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ رﺣﻤﮫﻤﺎ اﻟﻠﻪ و ﻏﯿﺮه را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد .و ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻌﺪادی را ﯾﺎدآور ﺷﺪﯾﻢ.
 -۳ھﺪف آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ از اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎردﻻﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮض ﺟﺴﻢ ﮔﺮاﯾﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ اﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺑﻮدن
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻠﻤﻪی ﺗﺠﺴﯿﻢ »ﺟﺴﻢ داﺷﺘﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ« ﻟﻔﻈﯽ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ و در زﻣﺎن
ً
ﺳﻠﻒ اﻣﺖ اﺳﻼم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﺼﻼ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺤﺚ ﺷﻮد:
ھﺮﮐﺲ ﺑﭙﺮﺳﺪ :آﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﻗﺮآن
و ﺳﻨﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺸﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از آن روﺷﻦ ﻧﮕﺮدد ﻧﻤﯽﺗﻮان آن
را ﻧﻔﯽ ﻧﻤﻮد.
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای ذات ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﺪاﺳﺖ و ﺑﺎﻻی آﺳﻤﺎنھﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺎم ﺟﺴﻢ را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮑﺎر ﻧﻤﯽﺑﺮﯾﻢ.
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺴﻢ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ .و ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی آن ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت -ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ واژهای ھﺮﮔﺰ در ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۴آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺴﻢ ﮔﺮاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺳﻠﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﻼص
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا و رﺳﻮل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺷﮏ ﻧﻤﻮد.
و ﭼﻪ ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ در ﮐﺘﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺷﺎن
آن را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق و ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﯿﺪ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ آن را ﻧﻘﻞ
و رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ﭼﻪ اﻧﺘﺸﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮان ﻗﺮآن آن را در ﮐﺘﺎبھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮﺷﺎن
ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﻔﺴﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ و ﺳﯿﻮﻃﯽ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ؟!
ھﺮﮔﺰ! و اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺆﻟﻒ از اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ
رودروی او ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ او ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ

١٨٢

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﺣﺪی رﺳﯿﺪه ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺘﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﺣﻖ
ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ھﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ رواﯾﺎت ﺻﺤﯿﺢ را ﺷﺎﯾﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ً
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ١ :ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﺪﻋﺘﯽھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ
را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺸﺒﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﯽھﺎ ،ﻋﻤﻮم اﺋﻤﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺎﻟﮏ و ﭘﯿﺮوان او وﺛﻮری و اوزاﻋﯽ
و ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﺣﻤﺪ و ﭘﯿﺮواﻧﺸﺎن و اﺳﺤﺎق و اﺑﻮﻋﺒﯿﺪ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ از اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﻣﺸﺒﻪ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
اﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ درﺑﺎس ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﻨﺰﯾﻪ اﺋﻤﺔ
اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻋﻦ اﻻﻟﻘﺎب اﻟﺸﻨﯿﻌﺔ« ﯾﻌﻨﯽ) :ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﺷﺮﯾﻌﺖ از ﻟﻘﺐھﺎی
زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ( در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻠﻒ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ را در اﯾﻦ ﺑﺎره ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺮ ﻓﺮﻗﻪ از ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻣﺒﺘﺪﻋﻪ ﺑﺎ ﮔﻤﺎنھﺎی ﺑﺎﻃﻞﺷﺎن ﺑﻪ اھﻞ ﺳﻨﺖ
ﻟﻘﺐھﺎﯾﯽ دادهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ رواﻓﺾ اھﻞ ﺳﻨﺖ را ﻧﺎﺻﺒﯽ و ﻗﺪرﯾﻪ آﻧﺎن را ﺟﺒﺮﯾﻪ و
ﻣﺮﺟﺌﻪ آﻧﺎن را ﺷﮑﺎک و ﺟﮫﻤﯿﻪ آﻧﺎن را ﻣﺸﺒﮫﻪ و اھﻞ ﮐﻼم آﻧﺎن را ﺣﺸﻮﯾﻪ  ...ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻧﻮزدﻫﻢ :رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﻮد )ص(۱۲۸ :

ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺪﯾﺸﺎن اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و اﺑﻌﺎد ﯾﮏ رواﯾﺖ را
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﺑﺮ آن ﻓﺮو ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺎ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﭙﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻧﭽﻪ را ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ
دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :زن ،ﺧﺮ ،ﺳﮓ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﺎز را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻤﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎ
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز را
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .واﻧﮕﮫﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ھﻤﺴﺮشل
ﺟﻠﻮی او ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺳﻮار ﺑﺮ اﻻﻏﯽ از ﺟﻠﻮی ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ رد ﺷﺪ و ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺸﺪ و ﺳﮓھﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ«.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 -١ر.ک .اﻟﻔﺘﺎوی.

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٨٣
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺪﯾﺸﺎن اھﻞ ﺣﺪﯾﺚ ...اﻟﯽ آﺧﺮ« .و ﺳﭙﺲ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ
ﺣﺪﯾﺚ در ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﺎز را زن ،ﺧﺮ و ﺳﮓ ﺳﯿﺎه( ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻤﮫﻮر ﻓﻘﮫﺎء اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را رد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺎت
ﻣﺘﻌﺪدی در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد؛ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن ﻧﻤﺎز را ﻋﺒﻮر زن و ﺧﺮ و ﺳﮓ
ﺳﯿﺎه ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮذرس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﯿﺰ اﻣﺎم
ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﺣﻤﺪ ،اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ
از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و »اﻟﺒﺰار« ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از اﻧﺲس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
رﺟﺎل اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ .و ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ :رﺟﺎل آن ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ از ﻋﺎﺋﺸﻪل رواﯾﺖ ﮐﺮده:
»ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﺎز را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﺠﺰ ﺧﺮ ،ﺳﮓ ،ﮐﺎﻓﺮ و زن«.
ﻋﺮاﻗﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺟﺎل اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ھﯿﺜﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :رﺟﺎل آن،
َ
رﺟﺎل ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﯾﺎت دﯾﮕﺮی از اﺑﻦ ﻣﻔﻀﻞ و َﺣﮑﻢ ﺑﻦ
َﻋﻤﺮو ﻏﻔﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺻﺤﺎﺑﻪای ﭼﻮن اﺑﻮذر ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،اﻧﺲ،
ﻋﺎﯾﺸﻪ ،اﺑﻦ ﻣﻌﻘﻞ و ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ش ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را و ﯾﺎ
ﻣﻌﻨﺎی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۲ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﺎز را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻓﻘﮫﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻣﻮرد اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را اﺑﻮداود از
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺳﻨﺪ آن »ﻣﺠﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ« آﻣﺪه و او ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ.
و دارﻗﻄﻨﯽ و ﺑﯿﮫﻘﯽ آن را از اﻧﺲ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺳﻨﺪ آن دو راوی ﻣﺠﮫﻮل
اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺲ را اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ و ﻧﻮوی و
ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺿﻌﯿﻒ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
و دارﻗﻄﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﻋﻔﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﺪان در آن اﺳﺖ رواﯾﺖ
ﮐﺮده و ﻋﻔﯿﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﺪان ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ آن را اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻨﺎھﯿﻪ
ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ.

١٨٤

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

در ﻣﺠﻤﻮع در اﯾﻦ ﺑﺎره رواﯾﺎت ﺑﯽاﺳﺎس و واھﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ و ﺟﺎﺑﺮش
وﺟﻮد دارد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎز
ﻧﻤﯽﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -۳ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد
ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮھﺮﯾﺮه ،اﻧﺲ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در رواﯾﺘﯽ و ﺣﮑﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو و ﻧﯿﺰ
ﻋﺎﯾﺸﻪل ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﯾﺸﻪ زن را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻄﺎء ،ﺣﺴﻦ ،و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و ﻇﺎھﺮیھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻮارد
ﻣﺬﮐﻮر در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد واﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ و ﺷﻮﮐﺎﻧﯽ و ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ھﻤﯿﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮد! ﺑﺪون ﺷﮏ
ﭘﺎﺳﺦ از ﻧﻈﺮ ھﻤﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.
و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺟﻤﮫﻮر ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﻧﻤﺎز را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﮫﻮر در اﯾﻨﺠﺎ اﺋﻤﻪای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ :اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺎﻟﮏ و اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ رﺣﻤﮫﻢ اﻟﻠﻪ ـ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﻤﮫﻮر اﻣﺖ اﻋﻢ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﭘﺲ ازآﻧﺎن ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ـ ھﺮﭼﻨﺪ
ﺗﺮﻣﺬی اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اھﻞ ﻋﻠﻢ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و ﭘﺲ ازآن ﻧﺴﺒﺖ داده
اﺳﺖ.
 -۴اﺳﺘﺪﻻل ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻋﺎﯾﺸﻪل اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ
ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻋﺒﻮر از ﺟﻠﻮی ﻧﻤﺎز ﺑﺤﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ودر اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺤﺚ ازﻋﺒﻮر از ﺟﻠﻮی ﻧﻤﺎز
اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﻮر اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﺟﻠﻮی ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻘﺘﺪیھﺎ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺳﺘﺮهی اﻣﺎم ﺑﺮای ﻣﻘﺘﺪی ھﻢ ﺳﺘﺮه ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ  -ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﻮر اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ھﻢ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﯿﺴﺖ.-

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٨٥
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﯿﺴﺘﻢ :ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ)ص(۱۴۶ :

١

ﻏﺰاﻟﯽ ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ »اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ /ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ »از
ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ده ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﯿﺮ دادن )ﻣﮑﺎﻧﺪن(
ﺑﻪ ﮐﻮدک او را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻨﺴﻮخ
ً
ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﮔﺬﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت از ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺪﯾﺚ را رد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ
اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﻦ را در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﻤﺖھﺎ و ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪھﺎ ﻗﺮار
دھﺪ!!«
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
 -۱ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر را اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺎﻟﮏ ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﻧﺴﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ
ﺷﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -۲آﯾﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺧﻼل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻣﺎ
ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد اﺧﻼل آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر آﻗﺎی
ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ در ﻗﺮآن ﺑﺼﻮرت ﻣﻄﻠﻖ وارد ﺷﺪه و
َ َ َ َ ٰ ُ ُ ّ َ َّ َ
ٱلر� ٰ َع ِة﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء» [۲۳ :و ﺧﻮاھﺮان
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :وأخ�ت�م مِن
ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ« .ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻞ آﻣﺪه و ﺣﺪﯾﺚ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﻣﮑﯿﺪن اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﯿﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻏﻮﻏﺎ و
ھﯿﺎھﻮ ﺑﭙﺎ ﺷﻮد.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ وﻓﺎت ﻧﻤﻮد در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﺎت از ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ اﯾﺮادی ﻣﻮﺟﺐ رد ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻮد ،وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﺣﮑﻢ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ده ﺑﺎر ﻣﮑﯿﺪن
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪه و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه و اﯾﻦ آﯾﻪی ده ﺑﺎر ﻣﮑﯿﺪن ﺗﺎ
آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻗﺮآن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﺪ.
 -١ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ٢٥٢/....ـ ٢٥٣
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻮن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن ده ﺑﺎر ﻣﮑﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد
اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن آﯾﻪ آ ﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را
ﻧﺨﻮاﻧﺪﻧﺪ.
و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺴﺦ ﺷﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻧﺰول آﯾﻪای از ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ از آن آ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
 -۳اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺴﺖ« .درﺳﺖ اﺳﺖ
وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ :اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺣﺪﯾﺚ را رد
ﮐﺮده ،رد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ او دﯾﺪﮔﺎه دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ
رد ﮐﺮدن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻌﺪادی از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ،اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ،اﺑﻦ ﺣﺰم ،و اﺑﻦ ﺣﺰم و
ﮔﺮوھﯽ از اﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﮑﯿﺪن را ﺷﺮط ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ـ
دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎ آﺷﻨﺎ و ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ
ِ
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ :دﺳﺖﮐﺸﯿﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آدم )ص(۱۴۷ – ۱۴۶ :

١

ﻏﺰاﻟﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮﻣﺬی ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﻓﻮع از ﻋﻤﺮس رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﺪه.
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﮔﻔﺖ :ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ آدم
را آﻓﺮﯾﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﺸﺖ او را دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و از او ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺧﺎرج
ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن را ﺑﺮای ﺑﮫﺸﺖ آﻓﺮﯾﺪهام و ﻋﻤﻞ ﺑﮫﺸﺘﯿﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .ﭘﺲ از
آن دوﺑﺎره ﭘﺸﺖ او را دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و از آن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺮون آورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن ﺟﮫﻨﻤﯽ
ھﺴﺘﻨﺪو ﻋﻤﻞ اھﻞ ﺟﮫﻨﻢ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ.
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻧﺼﯽ در ﺟﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو آن را
رد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﻟﻔﺎظ آن را ﺟﺰ ﺗﻮھﻤﺎت راوﯾﺎن ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رواﯾﺖ
از ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻗﺮآن ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ«.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
ً
 -۱اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﻪی ﺣﺪﯾﺚ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺪر ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و ﻏﯿﺮه،
ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ زﯾﺮا در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ای
 -١ر.ک .ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ.٢٥٤/....

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٨٧
رﺳﻮل ﺧﺪا! ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪهای را
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ او را در ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺑﮫﺸﺘﯿﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﯽ از اﻋﻤﺎل ﺑﮫﺸﺘﯿﺎن ﺑﻤﯿﺮد .و ھﺮﮔﺎه ﺑﻨﺪهای را ﺑﺮای آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ او
ً
را در ﺟﮫﺖ اﻋﻤﺎل دوزﺧﯿﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ ﻧﮫﺎﯾﺘﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯽ از اﻋﻤﺎل دوزﺧﯿﺎن
ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن وارد دوزخ ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﮫﺎﻟﺖ راوی ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ اﯾﻦ
ﺣﺪﯾﺚ را ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ و اﺳﻨﺎد آن
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن و ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﯿﺴﺖ«.
ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺑﯿﺴﺖ و دوم :وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ )ص(۱۵۸ :

آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺸﮑﻞ در اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮی ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ دارﻧﺪ
اﻣﺎ ﻣﺘﻦھﺎی آنھﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺎ و ھﻤﻪ را وادار ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ راه ﻧﺠﺎت ﯾﺎ ﺗﻮﺟﯿﮫﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ.
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل او ـ ﮐﻮدک ﻣﺴﻠﻤﺎن ـ ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ از ﮔﻨﺠﺸﮑﺎن ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ«.
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﺰودی ذﮐﺮ ﺧﻮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺟﻨﺎزه ﮐﻮدﮐﯽ از
اﻧﺼﺎر ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل او ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ از ﮔﻨﺠﺸﮑﺎن
ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻋﺎﯾﺸﻪ! ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻀﯿﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
ﺑﮫﺸﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را آﻓﺮﯾﺪه آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺑﮫﺸﺖ آﻓﺮﯾﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺟﮫﻨﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ را آﻓﺮﯾﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن در ﭘﺸﺖ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.
دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﯿﺦ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﺳﮫﻞ ﺑﻦ
ﺳﻌﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در آن آﻣﺪه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﺎه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﻞ
دوزﺧﯿﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺳﺖ .و ﮔﺎه ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﻞ
ﺑﮫﺸﺘﯿﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﯾﮏ دوزﺧﯽ اﺳﺖ.
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﺮ آﻧﺎن از ﻧﻮر ﺧﻮد ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ
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ﻧﻮر ﺑﺮﺳﺪ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻧﺮﺳﺪ ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :ﻗﻠﻢ
ﺑﺮ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﺸﮑﯿﺪه اﺳﺖ«.
ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ:
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ و ھﻤﻪ را وادار ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی راه ﺑﺮون رﻓﺘﻦ و ﺗﺎوﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺎوﯾﻞ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻮدن در ﺧﺼﻮص ﻧﺼﻮص ﺷﯿﻮه راﺳﺨﺎن در ﻋﻠﻢ
ـ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ـ اﺳﺖ و اﯾﺮادی ھﻢ ﻧﺪارد.
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺸﮑﻞ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ را ﺷﺘﺎﺑﺰده ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﺿﺒﻂ راوﯾﺎن
را ﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮﯾﻢ و ﯾﺎ اﺣﺎدﯾﺚ
ﺻﺤﯿﺢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ رد ﮐﻨﯿﻢ ـ ﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺑﺮ
آﻧﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮ آن ﮔﻮاھﯽ داده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۲ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﺋﯽ
آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﯾﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ
اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
 -۳ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل او ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ از ﮔﻨﺠﺸﮑﺎن ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ.
و او ﮐﻮدﮐﯽ از اﻧﺼﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻧﮑﺎر ﮐﺮده ﺻﺪور ﺣﮑﻢ
ﻗﻄﻌﯽ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻮدن در ﺧﺼﻮص ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺳﺨﻦ ام ﻋﻼء را ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن وﻓﺎت ﻧﻤﻮد و ﮔﻔﺖ :ای اﺑﻮ ﺳﺎﺋﺐ ﺑﺮ ﺗﻮ
ﮔﻮارا ﺑﺎد! ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ اﮐﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ در
ﻃﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﮫﺸﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﻮارا ﺑﺎد ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻦ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ھﺴﺘﻢ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺧﯿﺮ دارم«.
ﺑﻮدن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ دادن ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﯾﺎ دوزﺧﯽ ِ

ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﺑﺮ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎ دوزﺧﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ﮔﻮاھﯽ دھﺪ .ﺗﻨﮫﺎ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﺑﺮ ﺑﮫﺸﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﮑﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ـ در رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﺮاﻧﯽ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﻣﻈﻌﻮن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ـ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ رﺣﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﯿﺪوارم و ﺑﺮ
او ﺑﯿﻢ از ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ دارم« .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن دو

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٨٩
را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﮫﺸﺘﯽ
اﺑﻮزﯾﺪ ﻣﺎﻟﮑﯽ و ﻧﻮوی ﻧﻘﻞ
ھﺴﺘﻨﺪ و اﺟﻤﺎع ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎ و اﺑﻦ
ِ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﻣﺎم اﺣﻤﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ اﺧﺘﻼف ﻧﺪارد ﮐﻪ آﻧﺎن ـ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ـ ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﺟﻤﺎع ـ و اﺟﻤﺎع واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ ـ و از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﻔﺴﺮان و ﻓﻘﮫﺎ و ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﺑﮫﺸﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری ،اﺑﻦ ﺣﺰم و ﻧﻮوی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،و
اﻣﺎم ﻧﻮوی در ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﻧﺪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ازدﻻﯾﻞ آﻧﺎن اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖَ ﴿ :و َما ُك َّنا ُم َع ّذِ� َ
�
ِ
ٗ
َ َّ ٰ َ َ
� � ۡب َعث َر ُسو� ] ﴾١٥اﻹﺳﺮاء» [١٥ :ﺗﺎ رﺳﻮل ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﮐﺴﯽ را ﻋﺬاب ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ«.
ح

ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻤﺮه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج داﺳﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد ﮐﻪ اﻣﺎم ﺑﺨﺎری در

ﺻﺤﯿﺤﺶ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻣﺮد ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪی
رادر ﺧﻮاب دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن در اﻃﺮاف او ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ :آن ﻣﺮد ﺳﯿﺪﻧﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ اﺳﺖ وﮐﻮدﮐﺎن ﺑﭽﻪھﺎی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ وﻓﺎت ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ ﺑﭽﻪھﺎی ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ھﻢ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﭽﻪھﺎی
ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در ﮐﺘﺎب »أﺣﮑﺎم أھﻞ اﻟﺬﻣﺔ« ﭘﺲ از ذﮐﺮ ده ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺮﮐﺎن در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ اﻟﮫﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ :او اﯾﻦ
١
ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﻪ  ۱۹دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ.
در ﻣﺴﺌﻠﻪی وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﻗﯿﺎﻣﺖ اﯾﺮادی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 -۴ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﻗﺪر« و ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ اﻓﺮادی را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﮫﺸﺖ و اﻓﺮادی را ﺳﺰاوار ﺟﮫﻨﻢ اﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﯿﺦ ﻣﺸﮑﻞ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ؟
 -١ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ر.ک .ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اھﻞ اﻟﺬﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻦ ﻗﯿﻢ.

١٩٠

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال در ﭼﮫﺎر ﻧﮑﺘﻪ:
اﻟﻒ :در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ م در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﺳﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻃﺮف ﺑﮫﺸﺖ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﮫﻨﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آن
اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻠﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ از ھﻤﯿﻦ
رھﮕﺬر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺮگ دروازهای اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﺮدم وارد آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ اﻓﺴﻮس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭼﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟!
و ﺷﺎﻋﺮ دﯾﮕﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا را ﺧﺸﻨﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﮐﻨﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎھﺖ ﺑﮫﺸﺖ ﺟﺎوﯾﺪان اﺳﺖ،
و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪاش آﺗﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
راه ﺳﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو ِ
ﺣﺎل ﺑﯿﻦ ﺗﻮ ﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﯽ«.
ب :در اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺶ از ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﯿﺰ اھﻞ ﺳﻨﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ
دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻟﻒ در اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻼن اﻧﺴﺎن را آﻓﺮﯾﺪه و
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻘﺪر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ او دوزﺧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﮫﺸﺘﯽ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻋﻤﻠﺶ وارد ﯾﮑﯽ ازاﯾﻦ دو ﺗﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺰودی ﺑﺮای ﻓﻼن ﺑﻨﺪهاش ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﻋﻠﻢ و ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ او ﺑﻪ زودی ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺣﻤﻞ
و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺪﯾﺚ آﻣﺪه اﯾﻦھﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺑﮫﺸﺖ ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ھﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را آﻓﺮﯾﺪه و ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﺎن در دﻧﯿﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﮫﺸﺘﯿﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و
ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻞ دوزﺧﯿﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻪ دوزخ ﻣﯽروﻧﺪ و
ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻘﺪﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ج :ﻣﺴﺌﻠﻪی وﺟﻮد »ﻻم« در »ﻟﻠﺠﻨﺔ  -ﻟﻠﻨﺎر«.
آﯾﺎ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ اﯾﻦ ﻻم را ﻻم ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻓﮫﻤﯿﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ آنھﺎ را آﻓﺮﯾﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺑﻮی ﺟﺒﺮی ﮔﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺗﺎوﯾﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ ...

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ :ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ و أﻫﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ« ١٩١
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻻم در اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ »ﻻم« ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ »ﻻم«
َۡ ّ َ ّۡ ٞ
ﻻم اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و�ل ل ِل ُمط ِففِ� ] ﴾١اﻟﻤﻄﻔﻔﯿﻦ[١ :

»ھﻼک ﺷﻮﻧﺪ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ آﺗﺶ ھﺴﺘﻨﺪ« .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﯾﺮ و آﻧﭽﻪ در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،آﻧﺎن ﮐﺎرھﺎی دوزﺧﯿﺎن را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،داﺧﻞ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ »ﻻم«» ،ﻻم« ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﺻﯿﺮورت اﺳﺖ ،آن ﻃﻮر ﮐﻪ
ُ
َ ََۡ
َ َ ُ َ
ٱ�ق َط ُه ٓۥ َءال ف ِۡرع ۡون ِ�َكون
ﻧﺤﻮﯾﮫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ف
َ ُ ۡ َ ُ ّٗ َ َ ً
ح َزناۗ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ» [٨ :آل ﻓﺮﻋﻮن اور ا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﺷﻤﻨﯽ
لهم عدو� و
ﺑﮕﺮدد«.
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﮫﺸﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ھﻢ آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽروﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
اﯾﺮادی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر اﯾﺴﺘﺎد ﺷﺪم ،ﮔﻔﺘﻪی ﻣﻮﻟﻒ -ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ و او
درﮔﺬرد -اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻦ رواﯾﺎت ﻣﺎ را وادار ﮐﺮده ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﺣﻤﺪ ﺑﮫﺠﺖ ﺟﻤﻠﻪای ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺮای
ﺑﮫﺸﺖ و ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺘﻦ در آﺗﺶ ﺟﮫﻨﻢ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ« و ﭘﯿﺶ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺳﺨﻦ زﯾﺒﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ درﺳﺖ ،ﺑﺎ
آھﻨﮓ و ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ« .آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ و ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ از اﺣﻤﺪ
ﺑﮫﺠﺖ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؟!.
در واﻗﻊ ھﺮﭼﻨﺪ اﻟﻔﺎظ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻔﺎوت اﻧﺪﮐﯽ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ.
د :ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﻪ رﺑﻄﯽ دارد؟! ﯾﻌﻨﯽ :اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻓﺮادی را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی
ﺑﮫﺸﺖ و اﻓﺮادی را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺟﮫﻨﻢ آﻓﺮﯾﺪه اﻟﺦ...
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﺪه ﻋﺎﯾﺸﻪل ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﻮدک
ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ از ﮔﻨﺠﺸﮑﺎن ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ.

١٩٢

ﮔﻔﺘﮕﻮی آرام ﺑﺎ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ

آﯾﺎ ﻏﺰاﻟﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺖ اﯾﻦ را ﻓﮫﻤﯿﺪه ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﻮدک ھﻢ ﺑﺮای آﺗﺶ ـ
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ـ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﮫﻢ
ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و اﻣﺎ راﺑﻄﻪی ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و آن اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ً
ﻣﺜﻼ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ ﺳﺒﺐ ورود ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺪون ﺑﺨﺸﺶ و
رﺣﻤﺖ و ﻓﻀﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻓﺮدی ﻋﻤﻞ ﻧﯿﮑﻮ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﺪ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ
ﺧﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﮑﻢ دادن ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻌﺎﺻﯽ و ﻓﺴﻮق اﺳﺖ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﮫﻨﻤﯽ اﺳﺖ ،ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻪ ﺟﮫﻨﻢ
ﺑﺮود؛ زﯾﺮا ﻋﻤﻞ آﻧﺪو ﻣﻮﺟﺐ دﺧﻮل ﺑﮫﺸﺖ و ﯾﺎ ﺟﮫﻨﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
ھﻤﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺲ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ،ﺑﺪون ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﮫﻨﻤﯽ
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ .و اﯾﻦ ھﻤﺎن درﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻪ
ﺳﯿﺪه ﻋﺎﯾﺸﻪ و ﭘﯿﺶ از او ﺑﻪ ام ﻋﻼء اﻧﺼﺎری و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزد ،ﺗﺎ
ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺟﮫﻨﻤﯽ ﺑﻮدن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ:
 -۱ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪود راﺑﻄﻪاش را ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪۀ اﺷﺎﻋﺮه از ﻧﮑﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻔﯽ و اﺛﺒﺎت ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ
و ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺗﺒﺎع ﭘﯿﺮوی از ﻋﻘﯿﺪه ﺳﻠﻒ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.
 -۲از ﺣﺪود راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن ﺷﯿﻮهی ﺗﺌﻮری و ﻋﻤﻠﯽ
دﯾﺪﮔﺎهھﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ آ ﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ.
 -۳ﺑﺎ ﺣﺪود ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻮهی ﻧﻈﺮی و ﺗﻄﺒﯿﻖ او آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
 -۴ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی او در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ ﺧﻮاه از ﺳﻠﻒ اﻣﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﯾﺎ ﺟﻮاﻧﺎن
ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
 -۵ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﻤﺎن آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﺎء را ﻣﺆﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪاش ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺪان ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﺶ را ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ .و ھﺮﮔﺎه ای ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﺎ
دﯾﺪﮔﺎه او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻘﻞ ﺷﺎن ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﺑﻪ آنھﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﻮال ﻣﻮرد اﺷﺎره را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
 -۶آﻗﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻘﮫﯽ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺷﺎذ و
ﻧﺎدری دارد!
 -۷او ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داده و در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ وﻓﻖ دھﺪ.
 -۸او در ﺧﺼﻮص اﺣﺎدﯾﺚ »آﺣﺎد« ﺷﯿﻮهای دوﮔﺎﻧﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﮔﺎھﯽ آنھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻗﺎﻋﺪه و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنھﺎ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 -۹ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر او اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺳﺨﻨﻮری ﺻﺮف ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﻠﻮب ﻋﻠﻤﯽ ﻏﻠﺒﻪ دارد.
 -۱۰ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی ﻓﮑﺮیاش ،ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺳﺒﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازیاش را در ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﻪی ﯾﮏ ﺗﻔﮑﺮ ﻗﺮار داد ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪ  -ﻣﺎدهی  -ﭘﯿﺶ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ:
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