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The purpose of this study is to critique the principles and arguments of
the theory of Khalafullah, the Egyptian modernist and one of the
successors of Al-Manar intellectual circle. Relying on the ijtihad
principles of the Arab reformers and based on the use of Quranic
words and related religious rules, while depriving the Prophet (PBUH)
of the position of sovereignty, he believes that after the end of
prophethood, by handing over worldly affairs such as governing
society to human reason, Rulings are a general interest that is
recognized by experts (the people of the settlement: the first order).
This theory has inspired some contemporary Arab and Iranian thinkers
on the idea of "removing religion from government." The findings of
this research, which was done in a descriptive-analytical method based
on Quranic verses and using Sunni sources, show that this theory is
based on artificial rules and unscientific analyzes and is based on
strong evidence from the book and tradition. is not. Interpretive
interpretations of Khalafullah are also interpretations of opinions; The
conclusion is that Khalafullah and his associates, despite their modern
thinking on the formation of the state in the Islamic society, were still
indebted to the classical Sunni thought in the authority of the word of
the people of the Qur'an and their difference is only in the new and
systematic reading of this thought based on incorrect interpretation of
the Qur'an and rules. Which does not have a solid Quranic basis.
Keywords: Khalafullah, Government Theory, First, Expediency,
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هدف پژوهش حاضر نقد مبانی و ادلّة نظریه خلفاهلل ،متجدد مصری و از ادامههدهنهداا
حلقه فکری المنار است .وی با اتکاء بر مبانی اجتهادی مصلحا عرب و بهر پایهة کهاربرد
واژاا قرآنی و قواعد شرعی مستنبط از آ  ،ضمن سلب منصب حاکمیهت از پیهامبر
معیارِ صدور احکام ،مصلحت عام است که توسط کارشناسا (اهش حشوعقهد :اولهواممر
ت خیص داده میشود .این نظریه الهامبخش برخی متفکرا عرب و ایرانی معاصر در ایهدة
«حذف دین از حکومت» بودهاست .یافتههای این پژوهش که به روش توصیفی ه تحلیلهی
و با تکیه بر آیات قرآ و بهرهایری از منابع اهش سنّت انجام شد ،ن ا میدههد کهه ایهن
نظریه مبتنی بر قواعد ساختگی و تحلیشهای غیرعلمی است و مستدل به ادلّهای محکهم از
کتاب و سنّت نیست .برداشتهای تفسیری خلفاهلل نیز تفسیربهرأی است؛ نتیجهه ایهنکهه
خلفاهلل و همفکرانش با وجود نواندی هی درزمینهه ت هکیش دولهت در جامعهه اسه می،
همچنا وامدار اندی ه ک سیک اهش سنّت در حجیّت قول اهش حشوعقد بودهاند و تفاوت
آ ها تنها در خوانش جدید و نظاممند این اندی ه و مبتنی بر تفسیر غیرصهحی از قهرآ و
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معتقد است پس از ختمِ نبوت ،با وااذاری امور دنیوی مانند اداره جامعهه بهه عقهش ب هر،

قواعدی است که پایه و اساس متقن قرآنی ندارد.

کلیدواژهها :خلفاهلل ،نظریه دولت ،اولواالمر ،مصلحت ،اهل سنّت.
دی

 ،پژوهش

ان فرهن د و اندیش ه اس

می ،ق

 ،ای را .
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 -1مقدمه

سال بیست و چهارم /شماره نود و پنجم /پاییز 0911

یکی اا اهداف م ن ضت مصلحا مصری که در قر اخیر تحتتأثیر اندیشههای غربی
و احساس قبماندگی مسلمانا شکل گرفت ،دس ییابی ب ه رانح ل مناس ب ب رای رف
مشک ت و پاسخ به مسائل نوپدید در جوام امروای بودن و ت له ای آن ا براس اس
بااگشت به نصوص اصلی دی  ،یعنی قرآ و سنت قفعی ،صورت گرفیهاست .ااجمله ای
مسائل ،قضیه «حکومت در جامعه اس می» است که اا دیرباا میا الما مسلما محل
مناقشه بودناست.
بهطورکلی نواندیشا و جریا قلگرای رب ی معاص ر ب ه دو دس یه س نتگرای ا
(گفیما اصالت) و مدرنیستها (مصلحا و لیبرا)ها) تقسی میشوند و گروهی مانند لی
بدالرااق (0622 0888م) طرح تووریک نفی ال وی خ ف ت و «نظری ه م در س اای
دولت در جامعه اس می» را دنبا) میکردند 1.ب هم وااات ای ت له ا ،اف رادی مانن د
رشیدرضا (0691 0821م) بدو کنارگذاشی اصالت هویت سنت دین ی ،ت ل کردن د
ضم حذف سنت تفسیری با خوانشی جدید اا میو اص لی و طراح ی ال وی ن وینی اا
دولت در جامعه اس می ،با نشا داد سااگاری اس م و مدرنییه اس می ،نوساای سنت را
سرلوحه کار خود قرار دهند.
محمد احم د خل فاهلل (0688 0602م) تح تت أثیر گ رون فک ری المن ار و ش اگرد
امی الخولی ،نظریهپرداا تفسیری معاصر ،ب ود .وی اا چ رنه ای مش ور مص لحا و اا
ادامهدهندگا مسیر حلقه المنار در نظریه حکومت در جامع ه اس می ب هش مار م یرود.
ش رت وی مدیو رساله جنجالیال ،الف القصص ی ف یالق رآ الک ری اس ت ک ه ب ا
انیقادهای سخت و جدی مواجه شد .او در پی تحقد آرما ن ایی مصلحا دینی ،در کیاب
القرآ و مشک ت حیاتنا المعاصرن با تمرکز بر قرآ و اا ااوی های جدی د ،هش ت قا دن
شر یای را پیریزی کرد که مبانی فکری او را در تمام آرائش ااجمله نظریه دولت دین ی
تشکیل میدهد .نظریه دولت خلفاهلل ذیل س ه قا دة مس یند ب ه دس یهای اا آی ات ب ا
محوریت تفسیر المنار قرار میگیرد.
 .0علی عبدالرازق ،نواندیش مصری ،دیدگاه سیاسی خود را با الهام از کتاب االسالم والنصرانیة بین العلم والمدنیه
عبده ،در کتاب االسالم و اصول الحکم منتشر ساخت که باا ماالتاتهاای شادیدی روبارو و ردیاههاایی بار
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نوشته شد.

 .0گزارش تتصیلی این مناظرات ،در کتاب مصر بین دوله االسالمیه و دوله العلمانیه بهکوشش محسنخالد در سال
 0901منتشر شد.
 .1برای گاهی بیشتر از اقوال مسلمانا سکوالر اهل سنت در زمینه جدایی دین از سیاست ،نا :العلال0911،ق،
صص.919- 930.
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ه چنی خلفاهلل در کیاب القرآ و الدوله با تشریح نسبتِ دی و دولت اامنظر قرآ ،
نظریهال را بهتفصیل بیا کردناست .وی در مناظرنای ،اندیشه خود را مبینی ب ر دالی ل
قرآنی اثبات میکند 1.نظریه او که مبینی بر سلب منص ب حکوم ت ال ی اا پی امبر ،
غیردینی معرفیکرد آ و واگذاری امور سیاسی جامعه اس می ب ه خ ود م ردم پ اا
رحلت ایشا است ،درتقابل با نظریه دولت دینی امامی ه اس ت ک ه حکمران ی در جامع ه
و جانشینا برح د ایش ا
اس می را منصبی ال ی و یکی اا شوو پیامبر  ،ائمه
می داند .در نظریه دولت امامیه ،دی میکفل تمام امور دنیوی و اخروی ااجمله ش یون ادارن
جامعه و نظام سیاسی است؛ ای مکیب ،امامت و رهبری جامعه را همانن د نب وت منص ب
ال ىای مىداند که ااسوی خداوند تعیی میشود.
2
با توجه به ه سویی نظریهپردااا معاصر رب در ای دن ج دایی دی و سیاس ت ب ا
نظریه خلفاهلل مانند محمد سعید العشماوی در کیاب اس مگرایی یا اس م ( شماوی،0986،
صص )68 69 .و بدو فی لیانصاری در کیاب اس م و الئیسییه (فی ل ی ،0981،ص )069 .و
نیز امیداد ای دیدگان در اندیشه نواندیشا دینی معاصر ایرانی مانند بدالکری سرول در
نظریه کفایت قل در تدبیر امور دنیوی ااجمله حکومت و سیاست (سرول ،0921،ص )00 .و
محمد مجی دشبسیری در میعلددانسی مبانی فق ی ک م ی موض و ات سیاس ی ب ه
گذشیه (مجی د شبسیری و کدیور ،0922،ص ،)02 .نقد مبانی و ادله ای نظریه ضرورت مییابد،
بهویژن آ که ت ل خلفاهلل نشا داد ریشه و ادله نظریه خود در آیات قرآ  ،ب ه ن وا
منب مشیرک و مورد وثوق هم ا بود .ااای رو ای مقاله درصدد پاسخ به ای سسا) است
که مبانی و ادله قرآنی خلفاهلل در نظریه دولت دینی چیست؟ و ای مبانی و ادل ه ح اوی
چه اشکاالتی است؟
هدف مقاله حاضر ا یبارسنجی مبانی قرآنی و قوا د شر ی مورد اسیفادن در ای نظریه
است و نویسندگا ت ل دارند دیدگان خلفاهلل را فارغ اا مکی ب تفس یری امامی ه ،تن ا
اامنظر اهل سنت به رول توصیفی تحلیلی و میکی بر قرآ  ،ادله قلی و مب انی خ ودِ
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خلفاهلل ارایابی کنند .دادنهای ای مقاله به رول کیابخانهای گردآوری شدناند ،لذا شیون
تحلیل اط ات نیز کیفی و ااطرید اسیدال) قیاسی و اسیقرائی ،تشخیص تفاوت ،تمایز و
مقایسه خواهد بود.
در امینه پیشینه پژوهشی ام ای مقاله گفینی است که بهصورت کلی نقدهای ایادی
میوجه مسلمانا سکوالر مصری است که درقالب کیاب و مقاله منیش ر ش دناس ت؛ اه ل
1
سنت نقدهای جدیای به دیدگان مشابه خلفاهلل مانند نظریه لی ب دالرااق داش یهان د.
ه چنی آثار میعددی اا مسلفا امامیه در نقد دیدگان اهل سنت دربارن مسوله حکوم ت در
جامعه اس می و اثبات والیت فقیه منیشر شدناست؛ اما در مورد پیشینه مفالعاتی خاص و
مرتبط با موضوع ای مقاله میتوا ب ه جل د پ انزده کی اب اندیش ه سیاس ی میفک را
مسلما تالیف لیاکبر لیخانی و همکارا اشارن کرد که توس ط پژوهش کدن مفالع ات
فرهن ی و اجیما ی سا) 0961منیشر شد .در مقاله مربوط به خلفاهلل در صفحات  662تا
 ،901دیدگان وی اامنظر سیاسی اجیما ی و با نظری اجمالی به ادله قرآنی وی و بررسی
واژگا حک  ،امر و اولواالمر تحلیل شدناست .نوآوری ای مقاله ،نقد اخیصاص ی مب انی و
ادله قرآنی و قوا د شر ی نظریه دولت خلفاهلل است.
 -2نظریه «دولت در جامعه اسالمی» از نگاه خلفاهلل

خلفاهلل معیقد است پیامبر فقط پیامآور و مبلّغ دی بودن و وظیف ه تش کیل حکوم ت
نداشیهاست .او با اسیناد به آیات (آ) مرا 000،؛ مائدن22،؛ احزاب )01،بیا میدارد که توصیف
در قرآ هموارن با وصف رسو) و نبی بودن و یکبار ه اا ص فت پادش ان ی ا
پیامبر
و
رئی دولت برای ایشا اسیفادن نشدناس ت؛ ب ا ای ک ه در وص ف حض رت داود
صفت حاکمیت بهکار رفیهاست (خلفاهلل0628 ،م ،صص.)60 00 .
حضرت سلیما
میفرماید« :الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکممْ ینمنَکمْ وَ
قرآ در آخری آیة ناا)شدن به پیامبر
أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُمُ الْإِسْالمَ یننم » (مائ دن )9،و نفرم ود «الیموم امممت
را به نوا نبی و رسو) انیخ اب ک ردناس ت و ک ه ب ا ام ر
یولتکم» .خداوند پیامبر
خ فت تفاوت دارد؛ مسلمانا رب ،پ اا پیامبر  ،ابوبکر را ب رای خ ف ت انیخ اب
 .0رد هیئه کبارالعلماء علی کتاب االسالم و اصول الحکم که با ملدمه علای اممادخبیس ساال  0909در االزهار
منتشر شد.

 -3ادله قرآنی نظریه خلفاهلل و نقد آن

ادله قرآنی خلفاهلل در واگذاری امر دولت به مردم و لزوم نظام شورایی در جامعه اس می،
تاب نظریه او در واگذاری امور دنیایی به مردم است؛ در ای بخش با بررسی ای ادله ،ب ه
نقد و ارایابی آ ها میپرداای .
 )1-3کاربرد «نبی»«،رسول» و «حکم بین الناس» برای پیامبر

در قرآن و عدم کااربرد

«حکم الناس»

خلفاهلل در تبیی نظریه خود با بیا تفاوتهای معنایی «نبوت» و «مُلک» و تأکید ق رآ
(ف یح66 ،؛ اح زاب01،؛ آ) م را 000،؛ مائ دن )22،و ب ا اس یخدام واژگ ا
بر رسالت پیامبر
«نبی» و «رسو)» برای حضرت ،درصدد اثبات آ است که چیزی اا وظایف و اخیی ارات
نب ودناس ت .اا نظ ر وی ،واژن «نب ی»
رئ ی دول ت و حکم را ب ر دن پی امبر
خصوصیاتی دارد که در رئی دولت و حکمرا نیس ت؛ مانن د «اص ففا» ک ه ب همعن ای
ااسوی خدا و تأیید بهوسیله معجزن ،دریافت وحی و اب غ آ ب ه م ردم و ایج اد تریی رات
ریشهای در فرهند ،اخ ق و سلوک مردم و هدایتشا اا ظلمات به نور اس ت (خل فاهلل،
0628م ،صص .)60 - 61.اا ای منظر اطا ت اا رس و) ،فر ی اا اطا ت خداون د اس ت و
هیچیک اا امور سهگانه در مورد حکمرا صدق نمیکند .ه چن ی ادارن جامع ه اس می
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نبود ،چه ای که باوجود ن ص
کردند ،چو نصی در امینه اقامه حکومت بعد اا پیامبر
در مورد جانشینی ایشا اخی ف پیدا نم یکردن د.
م اجرا و انصار روا رحلت پیامبر
بنابرای ابوبکر منیخب م ردم اس ت (ن ک :خل فاهلل0629 ،م ،ص ص090 069.؛ خال د محس ،
0666م ،صص.)01 00.
ونبر نداشی هیچ نصی مبنی بر تشکیل دولت دینی (خل فاهلل،
بهنظرخلفاهلل ،قرآ
0686م ،ص )81.پیامبر را نیز نبیِ پادشان خفاب نکردناست؛ لذا با اتمام نبوت ،توجه آس ما
به اهل امی و ادامه ادارن جامعه ااسوی خداوند پایا یاف ت و ب ه خ ود جامع ه اس می
هیچ اقدامی در ای امین ه
سپردن شد (خلفاهلل0628 ،م ،صص .)60 60.اا نظر او پیامبر
انجام نداد ،م ر ای که با تشکیل نظام شورایی به تشخیص و رأی خویش ،ن ه مأموری ت
ال ی ،نظ اندگی را براساس آ و صرفا با ه دف تعل ی ام ت ق ائ ک رد (هم ا 0686 ،م،
تن ا ب ه ام ا
ص .)81 .به تأکید خلفاهلل بر دنداشی ادارن جامعه ااس وی پی امبر
ایشا اخیصاص دارد و با توقف صدور وحی به ادوار بعدی سرایت نمیکند؛ بن ابرای ادارن
جامعه باید اا ناحیه خود جامعه اس می انجام گیرد (خلفاهلل0628 ،م  ،صص.)60 66 .
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ابیدا در یثرب ،سپ در بقیه جزیرةالعرب توسط حضرت ،تن ا مخیص دورن ا امت ایشا
بود و به دورا دی ر سرایت نمیکند (هما  ،ص.)69 .
وی با بیا معانی لروی و اصف حی واژن «حک » تأکی د م یکن د ،در ق رآ ب رای
«حک بی الناس» 1نه «حک الناس» بهکار رفی هاس ت؛ تعبی ر او) مناس ب
پیامبر
قضاوت و تعبیر دوم مناسب ریاست دولت است (هما  ،ص .)91 .خداوند حضرت را «نبی» و
«رسو)» بران یخت ،نه حاک و رئی دولت و اگر چنی نبود ،صیره مناسب آ را بهک ار
میبرد .اساسا قرآ هیچیک اا مشیقات واژن «حک » را با بار معنایی سیاسی امروای مانند
«حاک » یا «حکومت» اسیعما) نک ردناس ت .آنه ه اا م ادن «ح ک م» در ق رآ آم دن،
بهمعنای قضاوت ،رف خصومت و داوری هن ام اخ ی ف اس ت .در ای معن ا نی ز ق رآ
سلفهای برای حاک قرار ندادناست ،بلکه منظور تشری حک توسط قاض یای اس ت ک ه
ااسوی خداوند صادر گردید (هما  ،صص .)90 99.اا ای منظر اسینباط معنای مدر اقیدار
سیاسی و حکومت سیاسی اا واژن حک در قرآ  ،بی انه با آی ات و ن و ی تحمی ل ب ر آ
محسوب میشود.
در نقدای بیا میتوا اذ ا داشت ،ونبر اشکاالتی که در قا دن بعد خواهد آم د،
به دالیل ایر ای اسیدال) ناتمام است:
 )1-1-3نارسایی دلیل

«نبی» و «رسو)» و قض اوت یک ی اا مناص ب ایش ا ب ود و
بدو شک پیامبر
هن ام اخی ف میا مردم طبد «ما أنز) اهلل» حک میکرد؛ اما اوال ،دلیل ی ب ر تقلی ل و
انحصار معنای «حک بی الن اس» ب ه «قض اوت» وج ود ن دارد؛ ثانی ا ،اس یعما)نش د
تعبیر«حک الناس»برای ایشا  ،لزوما بهمعنای سلب منص ب ریاس ت جامع ه اس می اا
حضرت نیست و دلیلی بر محدودکرد معن ای مس یفاد اا «حک بی ن » در آی ه «وَأَنِ
وجود
احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَ أَنْزَلَ اللََّهُ وَلَ تَتََّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» (مائدن )06 ،به شأ قضاوت پیامبر
ندارد .طبد آیه ،ایشا مأمور به اجرای حک مفابد دسیور ن اا)ش دة خداون د ب ود .ای
حک کرد مفلد و شامل قضاوت و غیر آ ااجمله امور اجیما ی و سیاسی خواه د ب ود.
در جامع ه اس ت ک ه رابف ه
به بارت دی ر قضاوت ،شأنی اا شوو حاکمیت پی امبر
موموخصوص مفلد دارد.
 .0مراد وی تعبیر «وامکم بینهم» میباشد «وَأَ ِ امْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللََّهُ» (مائده.)93 ،

 )2-1-3آیات دال بر منصب حکومتی پیامبر
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ظواهر بسیاری اا آیات با واژگا میفاوت ،بهصراحت و مفلد ،بر حاکمیت پیامبر
و نفوذ سیاسی ایشا بر تمام مردم داللت دارد .آیه «النََّبِیَُّ أَوْلَی بِ لْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِمهِمْ»
را بر تمام ش وو دی و
(احزاب )2،بهتصریح مفسرا اهل سنت ،والیت مفلد پیامبر
دنیای مسلمانا  ،ااجمله ادارن جامعه ،ثابت میکند (بروی0061،ق ،ج ،9.ص216 .؛ ماوردی ،بی-
تا ،ج ،0.ص929 .؛ آلوسی0001 ،ق ،ج ،00.ص.)006 .
اساسا ماهیتِ رسالت ،نافذبود قو) و فراگیرتربود تسلط رسو) اا تسلط حاکما ب ر
مردم و پدر بر فراندا است ( مارن6111 ،م ،ص .)011 .آنهه اا ای آی ه ب هدس ت م یآی د،
والیت مفلد حضرت بر تمام مسلمانا است و هما حاکمیت مفلقی را افادن میکند که
حیی در پادشاها وجود ندارد ،بنابرای توقف در واژگانی مانن د مل ک ،ح اک و خلیف ه و
در ق رآ ی ا دم اس یعما)ِ «الی وم اقم ت
اسیدال) به دم کاربرد آ برای پی امبر
لم ی جای اهی
دولیک » یا «حک الناس» ،نو ی فرافکنی و مرالفه است که در بح
ندارد.
آیه دی ر در نقض مد ای خلفاهلل «وَمَ کَم نَ لِمُمؤْمِنو وَلَم مُؤْمِنَمةو اِقَا مَاَم اللََّمهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرا أَنْ نَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمرهم» (احزاب )92،است .در ای آیه قضا بهمعن ی
حک قفعی و فصلالخفاب ( سکری0011 ،ق ،ص )080 .است و «قضیاهلل» بهمعنای قاضی
و داورِ مصفلح نیست« ،رسو)» ه فف به «اهلل» شدناست؛ درنییجه در مورد پیامبر ،نه
بهمعنای قضاوت مصفلح ،بلکه مفلد حک ن ایی و فصلالخف اب ب رای حض رت ثاب ت
میشود .ه چنی واژگا مف رد نک رنای چ و «م سم »« ،مسمن ه» و «ام ر» ب ا اف ادن
مومیت ،چنی معنا میشود :هیچیک اا مردا و انا مسلما  ،در تمام امور ،مقابل ام رِ
خدا و رسو) ،اخییار و حد گزینش ندارند .طبیعیا ای ک اربرد «ام ر» ،ش امل تم ام ام ور
دنیایی ااجمله ریاست جامعه اس می خواه د ب ود .مسی د ای برداش ت ،ا یق اد جم ور
مسلمانا بر رسو) و حاک امتبود پیامبر است ( مارن6111 ،م ،ص .)001 .به ون داللت
آیاتی که مفلقا بر وجوب اطا ت اا حضرت داللت دارند ،مانند «اطیعموا اللََّمهَ وَ أَطیعُموا
الرََّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء )16 ،و«وَ أَطیعُموا اللهمهَ وَ رَسُمولَهُ» (انف ا) )02 ،ش امل
اطا ت در امور سیاسی جامعه خواهد شد ،بهویژن آنکه با فف ب ا اطا ت «اهلل» مفل د
شدناست.
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 )3-1-3منصب حکومت پیامبر

الزمه عقلی مجموع خطابات قرآنی به ایشان
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به اب غ دی  ،مخالف سنت پیامبر
اد ای خلفاهلل در محدودیت وظیفه پیامبر
در تشکیل سپان ،ج اد و  ..است (خالد محس 0666 ،م ،صص .)92 99 .قرآ مکرر ایش ا را
در انجام اموری ،که الامه آ قدرت سیاسی است ،خفاب ق رار م یده د .ای م ام ت
غیرقابل انکار اا حک قل نظری بهدست میآید .برای مثا) میفرماید« :فَقَ تِلْ فِی سَبِیلِ
اللََّهِ لَ تُکَلََّفُ اِلََّ نَفْسَكَ وَحَرَِّضِ الْمُؤْمِنِینَ» (نساء)80،؛ «فَلْیُقَ تِلْ فِی سَمبِیلِ اللََّمهِ الََّمنِننَ
نَشْرُونَ الْحَیَ ةَ الدَُّنْیَ بِ لْآخِرَه» (نساء)20،؛ «وَ اَعِدّوا لَهُم مَ استَطَعتُم مِن مُوََّةو وَ مِن رِبم ِِ
الخَیلِ تُرهِبونَ بِه عَدُوََّ اهللِ» (انفا))21،؛ «خُنْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَمَة تُطَهَِّرُهُمْ وَتُمزَکَِّیهِمْ بِهَم »
(توب ه )019،و « وَاعْلَمُوا أَنََّمَ غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنََّ لِلََّهِ خُمُسَمهُ وَلِلرََّسُمولِ وَلِمنِل الْقُرْبَمی
وَالْیَتَ می وَالْمَسَ کِینِ وَابْنِ السََّبِیلِ» (انفا).)00 ،
مسلما امر به ج اد ،مج زشد به ادوات جن ی و افزایش قدرت رامی ،دریافت اکات
و مدیریت مصارف آ  ،تقسی غنائ  ،خم  ،جزیه و اقامه حدود نی اا ب ه ق درت سیاس ی
دارد .آیا معقو) است کسی مکلف به ای تکالیف سخت اجیما ی شود ،ولی حد حکومت
نداشیه باشد!؟ درصورتیکه طبد مدلو) صریح ای آی ات ،تم ام ای ام ور ،مأموری ت و
رسالت ال ی حضرت بهشمار میآیند.
بهطورکلی اقامه فرایض دینی در جامعه بدو حاکمی ت ق درت سیاس ی امک ا پ ذیر
نیست .طبیعتِ دی اس م ،اقیضای حاکمیت سیاسی دارد و اس م ص حیح ب دو برپ ایی
حکومت ،ملی و اجرا نخواهد شد؛ ایرا بسیاری اا احکام اس م خارج اا اخییارات فردی و
در حوان وظایف حاک جامعه است (اسما یل ،بیتا ،ص )89 .و بنا به دلیل قلی ای ح اک
باید کارشناس و میخصص امور دینی باشد.
 )2-3توصیه قرآن به مشورت با اولواالمر
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بهباور خلفاهلل ،قرآ بنا بر آیات «وَ شَ وِرْهُمْ فم ِ الْمأَمْر»( ،آ) م را  )016،و «وَ أممرهم
میخواهد که در مسائل م نظ ر اص حاب ی ا
شُورَى بَیْنهُمْ»( ،شوری )98 ،اا پیامبر
اولواالمر را جویا شود .مسلماً ای مشاورن در امور ا یقادی و ب ادات نیس ت ،بلک ه م راد
با بیا برخی مثا)ه ا ای
مشاورن در امور دنیایی و مسسلیتهای انسا است .پیامبر
آیات را تفسیر میکند ،ااجمله ای که با مشورت در امور صلح و جند با اصحاب خ ود ،در
بعضی اا جندها مانند بدر و احد نظر آ ها را میپذیرفت .ای گونه رفیارهای پیامبر ،
تن ا برای تعلی داد به امیش بود تا امر شوری بی حاکما و اولواالمر و اهل ح لو ق د

ه چنا باقی بماند (خلفاهلل0686 ،م ،صص.)91 -66 .
وی به نقل اا المنار مینویسد:
مراد اا «امر» در ای جا امر دنیوی مردم است که معموال حاکما به آ رسیدگی م یکنن د،
نه امر دی که م ک و معیارل وحی است؛ ایرا اگر مسائل دینی مثل قاید ،بادات ،ح )
و حرام اا اموری بودند که با مشورت تعیی میگردیدند ،الامهال ساخیه بشری بود دی
است ،درحالیکه دی به نوا حکمی ال ی ،هیچک
در اما پیامبر

و نه پ

حد رأیداد در مورد آ را ندارد ،نه

اا ایشا (خلفاهلل0686 ،م ،ص ص91 .؛ رض ا0000 ،ق ،ج،0.

صص.)611 - 066 .

در نقد ای اسیدال) میتوا به اشکاالت جدی و میقنی اسیناد ک رد ک ه در ذی ل ب ه
مواردی اا آ ها اشارن خواهد شد:
 )1-2-3عدم داللت آیات یادشده بر نظام شورایی

 )2-2-3تفسیر نادرست از عبارت «أمرهم»

اشکا) دی ر اسیدال) خلفاهلل ای است که ضم اخیصاص «أمره » به امور دنیوی،
ام
آ را به تمامی ای امور تعمی میدهد؛ درحالیکه «أمر» در ای آی ه ،اس ج ن
است؛ اضافهشد اس جن به ضمیر «ه » ،بر مومیت در حوان خ اص دالل ت دارد و
معنای آیه چنی میشود :در تمام موضو ات م مربوط به خودشا مشورت کنید .اما آیه
درای بارن ساکت است که آیا هر امر دنیاییای امر مردم است یا خدا ه م یتوان د در آ
دخالت کند.
مفابد قا دنای مقبو) در اصو) فقه ،حک نمیتواند ب رای خ ودل موض وع درس ت
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اشکا) خلفاهلل در اسیدال) به آیاتِ مشورت ،خلط می ا «ش ور» و «مش ورت» ب ا
«نظام شورایی» است .ش ور ی ا مش ورت ارال روانى لمى و نه اجیم ا ى دارد .ب ا در
که در بسیارى اا مسائل بدو مشورت اقدام مىکردن د
نظرگرفی سیرن ملى پیامبر
و با توجه به مق ام قدس ى آ حض رت ک ه اا مرحله ادراکات بشرى خارج است ،نمىتوا
تص ور ل زوم و وج وب مش ورت ب ر آ حضرت ک رد ،چ ه رس د ب ه تص دید آ  .قفع اً
مقصود اا لزوم مش ورت« ،نظ ام ش ورایى» نیست که هیچ شاهد و مسیدى ندارد .احیماالً
هدف اساسى توصیه به مشورت ،ایجاد امینه رشد ق ن ى براى جامعه اس مى بودناست
و حضرت با مشورت و نه با نظام شورایى شعور سیاس ى و اجیم ا ى جامع ه را رشد و
تعالى دادند (مددی ،0981 ،صص.)06 00 .
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کند .ای آیه فقط بیا حک کردن و موضوع حک را «أمره » قرار دادناست ،ولی اا خود
ای آیه نمیتوا تفسیر آ را اسینباط کرد .به بارت دی ر مشورت در مسائلى اس ت ک ه
مربوط به مردم باشد ،ولى در امور مربوط به خداوند نظی ر امام ت و رهب ری ام ت ،ج اى
اا
مشورت نیست ،ایرا امامت و رهبرى امت ،د ال ى اس ت .هن امیک ه اب راهی
خداوند درخواست کرد نسل او رهبر جامعه شوند ،خداوند فرمود :رهبرى و امامت ،پیما و
د م است و سپرد آ مربوط به گزینش م است (بقرن060،؛ قرائیی ،0988 ،ج ،8.صص.
.)000 - 009
 )3-2-3تفسیر نادرست اولواالمر به اهل حلوعقد
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اشکا) دی ر ای دیدگان ،تفسیر ناصحیح «اولواالمر» به «شورا و اهل حلو قد» است.
خلفاهلل با غفلت اا ای مسوله که اطا ت اا اولواالمر در رض اطا ت اا خ دا و رس و)
است و طبیعیا ،اقیضای امر به اطا ت مفلد اا اولواالمر ،صمت و بیخفایی آن ا اس ت
که هیچگان نمیتوا اد ا کرد که اهل حلو قد اجماع بر خفا نکنند و حک آنا هم وارن
موافد صواب و حقیقت خواهد بود.
 )3-3سکوت قرآن و پیامبر

در امر نظام سیاسی

اا نظر خلفاهلل ،قرآ با سکوت دربارة بسیاری اا مسائل اندگی دنیایی ،که بهوسیله ش ورا
قابل تنظی و قانو گذاری است ،امر آ را به اولواالمر و اهل حلو قد سپردناس ت ت ا اا
طرید مشاورن و نظام پارلمانی امروای ،در مورد آ ها تصمی گیری کنند .او معیق د اس ت
شکل گرفت ،ب یری مثا)
مسوله خ فت در دولت ربی اس می که در اما پیامبر
نیز
برای بیا ای مقام است .قرآ به ای موضوع بههیچ نوا میعرض نشد و پیامبر
اا دنیا رحلت کرد ،بدو ای که به کسی وصیت کند ،چه رسد به ای که نظام ثابیی را برای
را اا ب اب
خ فت مسیقر نماید؛ پ ما نمیتوانی ای ب تکلیفی قرآ و رفیار پیامبر
فراموشی یا اهما)کاری ایشا تفسیر کنی  ،ایرا بدو خ فت دولت اص شکل نمیگیرد.
یا ق رآ (خل فاهلل0686،م،
ای امت است که رئی دولت را انیخاب میکند ،نه پیامبر
صص90 - 91.؛ بدالرااق ،0986،ص 81 .؛ شماوی0662 ،م ،ص.)610 .
در رد مد ای خلفاهلل توجه به موارد ایر ضروری است:
 )1-3-3دلیل عقلی بر عدم امکان سکوت قرآن و پیامبر
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در امر نظام سیاسی

ب یری دلیل که مد ای خلفاهلل را نقض میکند ،داللت قلی بر محا)بود س کوت
به نوا مسس حکومت اس می ،نس بت ب ه
قرآ و بیتفاوتی پیامبر خات االنبیاء

 )2-3-3تثبیت نظام سیاسی امت بعد از پیامبر

در واقعه غدیر

در مناب تفسیری امامیه ،مراد اا آیه اکما) ای است که در روا غدیر تداوم کما) دی
محقد خواهد شد و بدو ای جانشینی ،دی
با نصب جانشینا معصوم بهجای پیامبر
نقصا داشت (جوادی آمل ی ،0986 ،ج ،60.ص ص.
اس م در آیندن و پ اا رحلت پیامبر
 .)211 - 116بسیاری اا مفسرا اهل سنت بر ش أ ن زو) ای آی ه در والی ت حض رت
تصریح دارن د (اب اب یح ات 0006 ،ق ،ج ،0.ص0026 .؛ ثعلب ی0066 ،ق ،ج ،0.ص66 .؛
لی
حس کانی0000 ،ق ،ج ،0.ص ص611 - 611 .؛ س یوطی0010 ،ق ،ج ،6.ص .)668 .اف زو ب ر آ
اا هما آغاا د وت به اس م در مواض مخیلف ،مانند د وت خویشاوندا ب ه
پیامبر
اس م ،حدی منزلت و  ،...لی را به نوا جانشی خود معرفی کردن بود.

نقد مبانی و ادلّه قرآنی «نظریه دولت» محمد احمد خلفاهلل

ادارن و سرپرسیی امت اس می پ اا خود است .طب د دلی ل قل ی ه ر جامع های بای د
امامدار داشیه باشد .با اثبات والیت تکوینی و تشریعی خداوند ،ق ل ب ه وج وب اطا ت
و
مفلد اا خداوند و کسانی که والیت را به آ ها تفویض کردناست ،ااجمل ه پی امبر
جانشینا برحقش ،حک میکند.ای والیتِ واگذارشدن ،چو بهنیاب ت اا پروردگ ار اس ت،
جام االطراف و شامل امور سیاسی اجیما ی جامعه خواهد بود .بنابرای ق محا) است
نسبت به مسولهای با ای درجه اهمیت سکوت کردن باش ند؛ پی امبری
قرآ و پیامبر
که طی 69سا) دورا رسالت خود ،با مجاهدتها و تحمل مرارتها جامعه بدوی ج اهلی
را به امت اس م تبدیل کرد .شاهد بر ای مد ا ،گزارل تاریخی تشکیل حکوم ت توس ط
ابوبکر و مر و وصیت ایشا برای جانشینی پ اا خود است .چ ونه میتوا پذیرفت که
که «حَرِنصٌ عَلَمیْکُمْ
ای دو ن را ادارن امت اس می پ اا خود باشند ،ولی پیامبر
بِ لْمُؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ» (توبه )068 ،است ،دربارن ای ام ر بس یار م و حی اتی س کوت
کردن باشد؟!

 )3-3-3اعتراف برخی از اهل سنت بر تعیین سرپرست امت در واقعه غدیر

ا یرافات صریح برخی الما  ،مورخ ا و راوی ا اه ل س نت ب ر تعی ی ل ی ،
در واقعه غدیر ،دلیل ق اطعی ب ر رد اد ای خل فاهلل اس ت.
به نوا جانشی پیامبر
ابوحامد غزالی صریحتر اا دی را میگوید :اجماع جم ور ب ر م ی خفب ه غ دیر و ق و)
در «م کنت موالن فعلی موالن» است؛ مر نیز ضم تبریک به حضرت او را
پیامبر
موالی خود و دی را دانست .اما پ اا آ با غلبه هواه ا پیم ا ش کنی کردن د (غزال ی،
0060ق ،ج ،0.ص .)08 .ابونعی نیز ذیل آیه «اکما)» به اسناد مخیلف آیه را در شأ لیب
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ابیطالب و والیت ایشا بیا میکند (ابونعی اصف انی0012 ،ق ،ص .)21 - 12 .کیب تاریخی
اهل سنت نیز ب ر ای مس وله تص ریح داش یهان د (خفی ب بر دادی0002 ،ق ،ج ،8.ص680 .؛
اب ساکر0001 ،ق ،ج ،06 .صص.)690 -699 .
 -4قواعد شرعی خلفاهلل

در سفور پیشی اشارن شد که خلفاهلل هشت قا دن شر ی را به نوا مبنای آرای خود اا
قرآ اسیخراج کردناس ت؛ در ای بخ ش اا پ ژوهش ،ب ه نق د و بررس ی م ت ری و
مرتبطتری آ ها با ای بح پرداخیه خواهد شد.
 )1-4مشروطبودن عمومیت تحریم و تحلیلِ دینی به ورود نص قطعی با لسان تکلیف
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خلفاهلل ذیل ای قا دن با تفکیک نصوص قرآ به امور تعبدی ا یقادی و امور دنی ایی،
معیقد است نصوصی که فاقد دو شرط فوق باشند ،تشریعات امه محسوب نمیشوند .حا)
بر حک دین ی ،ا یق ادی،
اگر در امور دنیوی ،نص صریح یا سنت ملی اما پیامبر
بادی ،ح ) یا حرام داللت نکند ،جزء دی نیست .در نصوص امور دنیوی مانند مس ائل
سیاسی ،قضائی ،نظامی و اداری فاقد ای دو شرط ،حک به اجی اد اولواالمر ،ا اا حاک
و اهل حلو قد ،واگذار می گردد و نظر آنا ه برای حاک و ه برای همه افراد جامع ه
الاماالجرا است ،ایرا اقیضای مصلحت مومی ب ر نب ود مخالف ت و ایج اد اض فراب در
اندگی اجیما ی است (خلفاهلل0686 ،م ،صص.)62 61 .
ای قا دن اا ج ات ایر محل تأمل و نقد است:
 )1-1-4خارجشدن ظواهر نصوص دینی از دایره استنباط

طبد ای قا دن ،هر نوع برداشت اا میو دینی مشروط به قفعیبود نص و داش ی
لسا تکلیف است .با ای بیا بسیاری اا نصوص دینی که خالی اا ای دو قیدند ،ولی در
ظ ور خود داللت بر امر و ن ی میکنند ،ااجمله ظواهر آیات قرآ  ،با خارجش د اا دای رن
اسینباط ،نزو) بیثمری داشیهاند.
 )2-1-4خودشکن بودن استدالل
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دلیل خلفاهلل در مشروطبود مومیت تحری و تحلیلِ دینی به ورود نص قفع ی ب ا
لسا تکلیف ،خودشک است و مد ای خلفاهلل را باطل میکند؛ ایرا آی ات م ورد اس یناد
خلف اهلل در اسینباط و اثبات قوا د شر ی و نظریه دولت دینی ،نص نب ودن و وی نی ز ب ه
ظواهر آیات اسیناد کردناست .برای مثا) ،وی در تأیید قا دن «اخیص اص ح د تحلی ل و

تحری به خداوند» ،به آیات «اََّخَنُوا أَحْبَ رَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ بً مِنْ یُونِ اللََّهِ» (توب ه )90،و
«اتََّبِعُوا مَ أُنْزِلَ اِلَمیْکُمْ مِمنْ رَبَِّکُممْ وَلَم تَتََّبِعُموا مِمنْ یُونِمهِ أَوْلِیَم ءَ» (ا راف )9،اس یناد
کردناست (خلفاهلل0686،م ،صص )60 06 .و در تأیید قا دن «واگذاری امور دنیایی ب ه خ ود
انسا » آی ات «وَشَم وِرْهُمْ فِمی الْمأَمْر»ِ (آ) م را  )016 ،و «وَ أممرهم شُمورى بَیْمنَهُمْ»
(شوری )98 ،را به نوا دلیل ذکر میکند (هما  ،ص )66 .که هیچکدام نص صریح نیسیند.
 )3-1-4قصور ذاتی انسان از دریافت مصلحت واقعی

خداوند معموال برای ما راهی را ج ت شناخت مصلحتهای خودما قرار دادناست ،درنییجه
بهسبب یک امر مب می که احیما) دارد به مصلحت برسد یا نرسد ،نمیتوا آ ران را ترک
کرد .پیامبر

فرمود« :ال ضرر و ال ضرار» و ای مخصوص ب ه نف ی ض رری اس ت ک ه

نقد مبانی و ادلّه قرآنی «نظریه دولت» محمد احمد خلفاهلل

ت ل خلفاهلل ج ت اثبات «به توافدرس ید اه ل ح لو ق د و تش خیص ص حیح
مصلحت ااسوی آنا » ،بهدلیل قصور ذاتی انسا اا دریافت مص لحت واقع ی ،ب یفای دن
است .چه بسیار مسائلی که کارشناسا نه تن ا توافقی ندارند که کارشا به اخی ف و نزاع
نیز کشیدن میشود .تاریخ ناکارآمدی بس یاری اا ق وانی س اخیهوپرداخی ه دس ت بش ر را
درطو) اما ثابت کردناست.
صرفنظر اا مناقشات ،در حجیت مصلحت و مقاصد احکام ،مصلحت اد ایی خلفاهلل
غیرمنضبط و نابساما  ،مبنا ،حدود و میزا آ نامشخص و تن ا ش رط آ دم معص یت
خالد است (خلفاهلل0686 ،م ،ص .)61 .درحالیکه سساالت بیپاسخِ م می وج ود دارد ،مانن د
مبنای تشخیص مصلحت چیست؟ در تعارض مصلحت میفد لیه با مواای ش ر ی ک دام
مقدم است؟ درصورت دم وفاق اهل حلو قد بر ی ک مص لحت ،فص لالخف اب ک دام
است؟ و  . ...گفینی است خلفاهلل در ای بخش با اسیناد به ح دی «الض رر و الض رار»
مینویسد:

الامهال ر ایت مصلحت باشد .اگر جم بی ادله ممک نباشد ،در ای صورت مصلحت بر
سایر ادله مقدم می شود ،ایرا مقصود اصلی اا جعل احکام ،همی ر ای ت مص لحت اس ت و
باقی ادله به نوا وسائل محسوب می شوند و مسلما مقاصد ،مقدم بر وسایلند ،یعنی واج ب
است که همیشه در وهله او) مصلحت م حظه و ر ایت شود ،ایرا مصلحت به نوا رمز و
مرز شریعت محسوب میشود .قل قادر به درک مصلحت امه میباشد (هما  ،صص92 .
98 -؛ رضا0000 ،ق ،ج ،1.صص.)606 - 600 .

در نقد ای دلیل باید اذ ا داشت:
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اوال ،آنهه به مصلحت ،کارایی اسینادی و اسیق لی میدهد ،فقدا نصِ خاص در هر
حادثه نیست ،بلکه نبودِ نص خاص و امِ قابل انفباق در حادثه است؛ درح الیک ه چن ی
موردی وجود ندارد و برفرض خالیبود واقعهای اا نص نقلی ام و خاص ،حضور ق ل،
که یکی اا اسناد معیبر اسینباط است ،با پرکرد خأل ،مجالی ب رای مص لحت ،ب ه ن وا
سندی جدا اا قل و نقل ،باقی نمیگذارد ( لیدوست0966 ،ب ،ص.)996 .
ثانیا ،در حجی ت اسیص ح ،اس یناد ب ه حف ص مقاص د ش ریعت ک ه اا پای هری زی
مجمو های اا نصوص و امارات ف میدن میشود دلیلی بر رد آ است؛ ایرا تقید مصلحت
به ه سویی با مقاصد ک شریعت (حفص مقاصد شریعت) و نیز تقید مقاصد (نص وص و
امارات شر ی) چیزی جز اصالتبخشی به مقاصد و نص و اا موضو یتانداخی مص لحت
و اسیص ح در اسینباط نیست (هما  ،ص.)999 .
ثالثا ،مسوله م دی ر آ که حیی اگر بپذیری ادارن امور دنیا ب ه انس ا س پردن ش دن
باشد ،ولی باا نمیتوا و نباید رابفه دی و دنیا را اا ه گسست .ب ه ب ارت دی ر تن ا
ر ایت مصلحتِ دنیوی در امور دنیوی کافی نیست و امور دنی وی نی ز بای د در چ ارچوب
مصالح کلی اس م و حفص کیا دی تعیی تکلیف شوند .اشکا) واردن ب ه خل فاهلل ای
است که نمیتوا مصلحت دی را بهدست مردم سپرد ،ایرا دی امری تخصصی اس ت و
بشر نمیتواند امور دی را ،که جزء محدودن حد اهلل است ،با قل ،اسیص ح و اسیحس ا
ناقص و محدود خود کشف کند .بنابرای بشر باید برای تشخیص مصلحت دی  ،حی ی در
امور دنیوی خود ،به نصوص اصلی شریعت ،یعنی قرآ و سنت ،مراجعه کند.
ه چنی الامه برداشت ناصحیح خلفاهلل اا حدی «ال ضرر» ،نبود و نباید وجود هیچ
ضرری در ال خارج اا اس م است؛ ایرا اوال ما هر روا شاهد ضررهایی هسیی که مردم
در ال خارج به یکدی ر وارد میکنند .ثانیا با مصلحتسنجی بشر نیز تمام احیماالت ایا
اا یک مسوله برداشیه نمیشود ،بنابرای طبد نظر فق ا ،معنای حدی ال ضرر ای است:
هر حکمی که اا طرف شارع مقدس صادر گردد ،اگر مسیلزم ض رر باش د ی ا ب ا اج رای آ ،
ضرری برای مردم حاصل شود ،طبد قا دن «ال ضرر» ،آ حک برداشیه می شود ،ااای رو
بعضی اا فق ا ااجمله مرحوم انصاری معیقدند مدخو) «ال» کلمه «حک » است که در تقدیر
است نه کلمه «ضرر» ،یعنی ای حدی در اصل میگوید« :ال حک ضرری ف ی االس م»،
یعنی هیچ حک ضرری در اس م وجود ندارد (طاهری ،0982 ،صص.)60 86 .
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به بارتدی ر آنهه رصه را بر سخ طوفی و ه فکرانش در اثبات سندیت مصلحت

اسینباط یا تمسک به حدی الضرر تند مینماید ،ای است که هرگان م ورد اس ینباط اا
مصادید الضرر باشد و مسینبط با توجه به ای دلیل معی  ،هرچند ام و کلی ،حکم ی را
اثبات یا نفی کند ،درواق به حدی و سنت ،نه مصلحت ،تمسک ک ردناس ت .ه چن ی
نسبت ضرر و مصلحت ،آ گونه که طوفی اد ا میکند ،نسبت تناقض نیست ،بنابرای نفی
یکی اثبات دی ری را بهدنبا) ندارد .به همی دلیل گفیه میشود حدی نف ی ض رر ،رف
تکلیف است و نمیتوا با آ تکلیفی را اثبات نمود ( لیدوست0966 ،ب ،صص.)990 - 991 .
 )2-4واگذاری امور دنیایی به انسان مشروط به رعایت مصلحت عمومی

نقد مبانی و ادلّه قرآنی «نظریه دولت» محمد احمد خلفاهلل

خلفاهلل با تبیی دیدگان سیاسی خود ذیل ای قا دن معیقد است «امور اندگی دنیایی ما به
خودِ ما واگذار شدناست و ما هسیی که با ر ایت مصلحت مومی در مورد آ ها باید نظر
بدهی  ».ااجمله امور اندگی دنیایی ،مسوله حاکمیت در جامعه اس می اس ت .او در ای
قا دن ،بی میعلد حداهلل و حدالناس تفاوت قائل میشود (خلفاهلل0686 ،م ،ص .)66 .اا نظر
او ،تفسیر صحیح ای است که ب ویی مسائل دنیایی به خود انسا وان ادن شدن ،چو ب ه
حقوق انسا مربوط است (خلفاهلل0686 ،م ،ص)90 .
او به نقل اا المنار اس میت را بر پایة قل و اسیق ) اسیوار میداند که با جم ب ی
مصلحتهای روح و جس  ،معنای انسانیت را محقد میکند .ای اس میت مبینی بر مبنای
اسیق ) بشری و میناسب با س رشد و دورا بزرگسالی قل است؛ لذا احکام امور دنیوی
در قرآ ک و رول تحصیل آ ها ،اجی اد است (خلفاهلل0686 ،م ،صص .)96 - 90 .اسیدال)
امور دنی ایی را ب ه خ ود
او مبینی بر روایت «انی ا ل بأمور دنیاک » است که پیامبر
امت سپردناست (خلفاهلل0629 ،م ،ص .)22 .وی به آیه «ن أَنَُّهَ الََّنِننَ آمَنُوا التَسْمََلُوا عَمنْ
أَشْی ءَ اِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ» (مائدن )010 ،اسیناد میکند که در تمام امور نباید انیظ ار ن زو)
وحی داشت (خل فاهلل0629 ،م ،ص)20 - 21 .؛ ایرا امور ثابت با اخی ف اما و مکا سااگار
نیسیند.
افزو بر نقدهایی که پیش اا ای گذشت ،م تری اشکاالت ای قا دن را م یت وا
ای گونه برشمرد:
 )1-2-4ناکافیبودن استدالل
تأبیر النخ ل (مس ل 0660 ،م ،ص ص.

اسیدال) خلفاهلل به حدی یادشدن یا هما حدی
 )0918 - 0912ناکافی است .صرفنظر اا ضعف س ندی و محی وایی ای ح دی (رض ایی
اصف انی ،0988 ،صص )001 62 .الما اهل سنت ای روایت را در امور کشاورای میدانن د
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که خارج اا حیفه دسیورات شریعت و اسیناد به آ در چن ی م واردی نابجاس ت (خفی ب،

0000ق ،ص08 .؛ شرقه0091 ،ق ،ص)908 .؛ تعمی ای روایت درصورت پذیرل س ند آ  ،ب ه
مسوله خفیر و سرنوشتساا ادارن جامعه ،ق یی نیست .قدر مییق دالل ت ای روای ت،
امور جزئ ی اندگی دنیایی است ،هرچندکه در بسیاری اا مسائل غیر م اندگی دنیایی نیز
در کیب اهل سنت ثبت شدناست.
نقلهای میعددی اا سخ و سیرن پیامبر
 )2-2-4فهم ناصحیح آیه «ال تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ»
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اشکا) دی ر اسیدال) خلفاهلل برداشت ناصحیح اا آیه «ن أَنَُّهَ الََّنِننَ آمَنُوا التَسْمََلُوا
عَنْ أَشْی ءَ اِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ» است .وی بدو توجه به تعلیل پایانی آیه ،چنی اسینباط
میکند که نباید در تمام امور انیظار دسیور دینی داشیه باشی  ،حا)آ که جمله شرطی«إِ ْ
تُبْدَ لَکُ ْ تَسُسْکُ ْ» بهروشنی بیا میکند اا اموری نپرسید ک ه اگ ر برایی ا آش کار ش ود،
ناراحت میشوید ،نه تمام امور! که ااجمله آ حاکمیت جامعه اس می باش د .ب هتص ریح
مفسرا مراد اا اشیا ،جزئیات و تفاصیل اوامر و تکالیف دین ی ی ا ام ور غیب ی اس ت ک ه
درصورت آشکار شد آ  ،کار مکل ف دش وار خواه د ش د ،مانن د س سا) بن یاس رائیل اا
مشخصات گاوی که باید ذبح میکردند و نییجه سساالت مکرر آنا  ،محدود ش د دای رن
انیخاب آ ها در خرید گاو با قیمت گزاف و مشخصاتی بود که خود مسبب بیا ِ آ شدن
بودند (طباطبایی ،0961،ج ،2.صص010 - 016 .؛ سیدقفب0061 ،ق ،ج ،6.ص.)682 .
در شأ نزو) ای آیه گفیه شدناست که پ اا نزو) آی ه وج وب ح (آ) م را )62،
مردی اا حضرت پرسید که آیا هر سا) واجب است یا ی کب ار ک افی اس ت؟ ب ا س کوت
حضرت او چندی بار سسا) خود را تکرار کرد .حضرت فرمود« :اگر میگفی بله ،ب ر ش ما
واجب (و امر بر شما مشکل) میشد ».که آیه مذکور ناا) شد (طبری0006،ق ،ج ،2.ص.)19 .
ه چنی نقل شدناست فردی که مورد طعنه و یبجویی اا نسبش بود ،پرسید پ در م
کیست؟ که پاسخ شنید پدرت ف نی(حذافه) است (اب اب یح ات 0006 ،ق ،ج ،0.ص ص-0608 .
.)0606
 )3-2-4تالش برای حداقلیکردن دین و کاستن گستره آن
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خلفاهلل تحتتأثیر اساتید تحصیلکردن در غرب بود که ب ه گم ا ش ا دی ِ س نیی،
امکا و ظرفیت پاسخگویی به نیااهای بشر امروای را ندارد و برای چارنج ویی بای د ب ه
قل مراجعه کرد؛ ااای رو پروژن دی پژوهی ،باان ری و تجدی د دی س نیی در گفیم ا
روش فکری غربادن ربی با کاسی اا محدودن دی و احکام ،تح ت ش عار حف ص کی ا

 )4-2-4همسانسازی دین اسالم با مسیحیت تحریفشده در تعریف و مأموریت

نییجه واگذاری امور دنیایی به انسا و کوتانکرد دست دی اا تنظی امور سیاس ی و
اجیما ی ،همسا ساای دی اس م با مسیحیت در تعریف و مأموریت خواهد بود .دی دگان
ای گرون اا روشنفکرا دینی تحتتأثیر مسیحیت شکل گرفیهاست (خال د محس 0666 ،م،
ص.)06 .
اا منظر اینا دی اس م همانند دی مسیحیت فعلی و تحریفشدن ،تن ا میکفل امور
روحی و معنوی (اسما یل ،بیتا ،صص )82 - 82 .و مح دود ب ه ام ور ف ردیِ انس ا اس ت و
دخالیی در حیات اجیما ی و سیاسی بشر ندارد ( قل0066 ،ق ،ص)969 .؛ حا)آنکه اس م ب ا
مسیحیت تفاوت ذاتی و ماهوی دارد و آیات و سنت نبوی و ادله قلی بر شمولیت اس م
بر آموانهای اجیما ی سیاسی داللت دارند.
آغاا ای اندیشه ،با تجزیه امپراتوری ثم انی و الر ای خ ف ت در ترکی ه ب ود ( ق ل،
0066ق ،ص )960 - 969 .فروپاشی ایربنای جامعه سنیی اس می ،موجب توجه نواندیشا
به طراحی دولت در جامعه شد؛ دولیی که دی در آ نقش ی نداش ت .اگ ر ه دف بعث ت
تن ا رشد ا یقادی و معن وی اف راد ب ود ،حض رت م یبایس ت فق ط در خان ه
پیامبر
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دی  ،آغاا شد؛ لذا ای قا دن خلفاهلل را باید در ای گفیم ا تحلی ل و نق د ک رد .اساس ا
تجدیدنظر در قوانی ناظر به امور دنیایی ،محوریت گرون المنار بودناس ت (گل دای ر،0988 ،
ص.)901 .
ش امل احک ام بس یاری در ام ور دنی وی
ح ا) آنک ه ق رآ و س نت پی امبر
است (خفیب0000،ق ،ص .)02.اا لحاظ قلی نیز قابل قب و) نیس ت ک ه ق رآ ب ا داش ی
دسیورالعملهای فراوا در امور دنیایی ،نسبت ب ه مس وله ادارن جامع ه و حاکمی ت ام ت
اس می دخالیی نکردن باشد ،دسیوراتی مانن د «وَ ابْتَغِ فِیم آتم ََ اللََّمهُ المدََّارَ الْمآخِرَةَ وَ
التَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدَُّنْی » (قصص« ،)22،وَلَ تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحً اِنََّمكَ لَمنْ تَخْمرِ َ
الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَ لَ طُول » (اسراء« ،)92،وَلَ تُؤْتُوا السَُّفَهَ ءَ أَمْوَالَکُمُ الََّتِی جَعَملَ اللََّمهُ
لَکُممْ مِیَ مًم وَارُُْمُمموهُمْ فِیهَم وَاکْسُمموهُمْ» (نس اء« ،)1،أَوْفُمموا الْکَیْملَ وَلَم تَکُونُمموا مِمنَ
خلُوا ُبیُوتم َغیْم َر ُبیُمو ِت ُک ْم حتمی
ن آ َمنُموا لَم تَم ْد ُ
الْمُخْسِرِننَ» (شعراءَ « ،)080،ن َأ َُّن َه ا ََّلنِن َ
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلَِّمُوا عَلی أَهْلِهَ » (نور .)62،اس م دینی اس ت ش امل تم ام ام ور و ش وو
انسا  ،ا اا ابعاد فردی ،سیاسی ،اجیما ی ،ه چنا ک ه نظ ام ا یق ادی ک املی درب ارن
انسا  ،خالد و اندگی پ اا مرگ و نیز ج ا هسیی بهدست میدهد.
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مینشست و مردم را ارشاد میکرد ،ولی مناب تاریخی معیبر ،خ ف ای مفلب را گزارل
کردناند .قائلی به حداقلیبود گسیرن دی اس م و مح دودک رد آ ب ه ام ور ف ردی،
درحالی نسبت به بسیاری اا امور اجیما ی سیاسی ترافل کردناند که حضرت طی دورا
بعثت خود ،بهویژن پ اا هجرت به مدینه ،میکفل آ بود.
 )3-4تغییر مصلحت سیاسی مکلفین بهاقتضای زمان و مکان

خلفاهلل اا ای قا دن نیز برای اثبات مد ای خود ب رن م یجوی د .طب د ای قا دن
شر ی «احکام با ترییر اما ها و مکا ها ترییر میکنند ».خلفاهلل در تبیی ای قا دن ب ه
نقل اا صاحبا المنار میگوید:
امور دنیایی مانند مسائل قضایی و سیاسی با اخی ف اما ها و مکا ها ترییر میکنند؛ قرآ
م تری اصو) و فروع مورد نیاا صر پیامبر

را بیا کردناست .اا معجزنها و کماالت

اس م اصل مفابقت نصوص با مصالح مردم در تمام اما ها و مکا ها است که اول واالمر و
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لم ای ق وم را ب هس وی انیخ اب ب ی ری رانه ا ااقبی ل ش ورا و اجی اد ه دایت
میکنند (خلفاهلل0686 ،م ،ص.)96 .

به نوا خ ات النبی ی خواس یار ا ف ای
به نظر خلفاهلل ،قرآ با معرفی محمد
آاادی و اسیق ) و واگذاری امور اندگی دنیایی به قل بشری بود تا با ر ای ت مص لحت
مومی در مورد آنا تصمی گیری کند (هما ) .قرآ قل را اا سلفه دین ی سیاس ی ره ا
کردناست (خلفاهلل0686 ،م ،صص.)81 28 .
باید توجه داشت که خلفاهلل و همفکرانش ،اصل ترییر احکام بهتناسب اما و مک ا
را به امر دولت نیز تسری دادناند .در نقد ای بخش اا اسیدال)ه ای خل فاهلل ،ونب ر
پاسخ هایی که در بند قبلی نسبت به شرط مص لحت در ای نظری ه دادن ش د ،ب ه دی ر
اشکاالت ناظر بر ای قا دن اشارن خواهد شد.
 )1-3-4ابتنا بر پیشفرض نادرست
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شکی وجود ندارد برخی اا مصلحتهای مومی با ترییر اما و مکا میفاوت میش وند،
کماای که در مکیب امامیه نیز یکی اا ادله لزوم حضور ولی فقیه در رأس حکومت ،همی
تجدید و باان ری احکام میناسب با اما است؛ مانند مص لحتنب ود اج رای احک ام در
مأل ام در یک باان امانی .اشکا) خلفاهلل در ای قا دن مفلدان اری و دم وجود اس یثنا
در تبی ی مص لحت م ومی ب ا میریره ای ام ا و مک ا اس ت .ب ها وی ،چ و

 )2-3-4عدم اطمینان مطلق به فهم عقلی

هرچند قل ارمرانی ال ی و حجیی درونی درکنار حجت بیرونی یعنی انبیا ق رار دارد و
برای دسییابی انسا به سعادت حقیقی ،مکرر در قرآ انسا مأمور به تعقل و اندیشهورای
شدناست ،اما باید کارکرد محدود قل را پذیرفت ( لیدوس ت0966 ،ال ف ،ص ص )089 26 .و
ای که خفاناپذیری آ مفلد نیست؛ ایرا قل مدرک کلیات و در دریافت جزئیات ،میکی
به حواس است .درصورت خفای حواس ،قون اقله نی ز ب ه خف ا م یرود و حک قل ی
مصاب نخواهد بود.
نواندیشا بدو توجه به قصور ذاتی قل ،چن ا جای ان و ارال خاص ی ب ه ق ل
بخشیدناند که بر نقل و نصوص شر ی ،ااجمله امور غیبی ،اولویت پیدا ک ردناس ت .ای
کاربرد قل ،در قلگرایی دورن روشن ری و رهیافتهای فیلسوفا قر هجده دربرابر
 .0از شاصیتهای مهم فکری ا فرهنگی منتی قر دوازدهم هجرى در شبه قاره هند.
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مصحلتهای سیاسی دائما درحا) ترییرند ،لذا امر حکومت در هر دورنای اا تاریخ جامع ه
اس می میفاوت و مخصوص به دورا خود خواهد بود؛ حا)آ که بسیاری اا مصلحته ا،
مفابد با ففرت مشیرک تمامی انسا ها هسیند و با ترییر اما و مکا ه چن ا ثاب ت
خواهند بود و دلیلی برای ترییر همیش ی آ ارائه نشدناست .با ابف ا) ای پ یشف رض،
نییجة گرفیهشدن اا ای قضیه منفقی نیز باطل خواهد بود.
درصورت پذیرل ترییر برخی اا مصلحتها در گذر اما و مکا  ،الام است که ای
ترییرها ضابفهمند و مبینی بر اصو) ،مبانی و الزامات دینی باشد .اشکا) اصلی ای جاست
که خلفاهلل و همفکرا او با تفبید اصو) بر مصادید و نیز در فرآیند تشخیص مصلحت،
با کوتانکرد دست شریعت اخییارآ را بهطورکلی به قل انسا  ،یعنی اول واالمر و لم ا
قوم ،میدهند که مسیند و در کنار وحی نیست؛ اشکا) م ت ر ،چن ا ک ه گذش ت ،ای
نواندیشا با ابینا مصلحت به مناف و مصالح دنیوی ،اا مص الح اخ روی و س عادت اب دی
انسا مرفو) ماندناند.
اساسا اما مندبود احکام دی  ،اا پیامدهای نادرست نظریه خلفاهلل اس ت و خ ود در
ای امینه با نقلقولی اا اقبا) ب ه تأثیرپ ذیری اا اندیش ه ش انول یاهلل دهل وی 1ا ی راف
کردناست (خلفاهلل0686،م ،ص .)90 .نظریه اما مندی احکام شر ی خلفاهلل ،مخالف اصل
ج ا شمولی و جاودان ی قرآ و احکام دی است که قرآ بهصراحت به آ اشارن دارد.
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ایم ا  ،جم ودگرایی و ن صگرای ی ریش ه دارد ک ه تقاب ل خاص ی ب ا مس یحیت س نیی
داشت (سخنور ،0986 ،ص.)91 .
در مقابلِ اصالتبخشی نقش قل در جریا روشنفکری معاصر ،ای دی دگان مف رح
است که نقش قلِ انسا  ،تن ا دریاف ت و ف پی ام آس مانی اس ت .وح ی ب ا طراح ی
برنامههای اساسی برای قل ،انسا را به خوبیهای دنیا وآخرت میرساند؛ بنابرای نقش
قل تعیی صحت و بف یا رد و پذیرل آ نیست ،بلک ه ب ا پی داکرد یق ی ص دور
قوانی ااسوی خداوند ،باید مقصود قوانی آ را نیز ف کند .اگر قل ح د پ ذیرفی ی ا
نپذیرفی قوانی را داشت و پ اا درک مقاصد احکام دی  ،میتوانست ب ه آ ه ا پاس خ
ندهد و آااد و رها باشد ،سزاوار قاب نبود .اساسا شایسیه نیست قل ب وید قاید و شعائر
بادی را می پذیرم ،ولیک میبین اما االحاظ برنامه ان دگی و نظ ام حک ومیی تریی ر
کردناست و  . ...اگر خدا میخواست ملکرد نصوص را مقید به اما سااد ،آ را مح دود
به اما مقرر میکرد .اجی اد قل ،تن ا در تفبید نص ام بر حالت جزئ ی اس ت ،ن ه در
پذیرل یا دم پذیرل آ و بعد اا ای واگذاری ،حد قانو گذاری و تنظی برنامه اندگی
نیز به او دادن نشدن ،بلکه پیادنساای برنامه اندگی به او سپردن شدناست (سیدقفب0061 ،ق،
ج ،6.صص.)818 812 .
در تأیید ای دیدگان گفینی است قل ادتا بهدلی ل ض ید دای رن درک و مح دودیت
اط ع ،اا کشف تمام ابعاد مصلحت یک فعل و نیز قف به دم وجود هیچ مزاحم ی ،ک ه
دلیل صحت و لزوم انجام یک فعل است ،اجز میباش د (ص در0008 ،ق ،ج ،6.ص .)686 .اا
نظر سیدقفب قلِ منزن اا نقص و هوی در ج ا وجود واقعی ندارد و تن ا ی ک ای دنآ)
است (سیدقفب ،بیتا ،ص )20 .خلفاهلل نیز با پذیرل امکا خفای قل تأکید میکن د ک ه
قدرت تشخیص خفا و تصحیح خود را دارد (خلفاهلل0686 ،م ،ص )22 .ولی م ای ک ه در
بیا معیار تشخیص خفای قل و نیز ضابفه تصحیح آ خفا ساکت است.
نتیجه
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خلفاهلل ،شاگرد امی الخولی ،بهدنبا) تحقد هدف روشنفکرا مصری در حل مش ک ت
جامعه اس می با تمرکز بر تفسیر المنار ،قوا د شر ی و آیات قرآنی «نظریة دولت دینی»
خود را صورتبندی کردناست .اا نظر وی با خی نبوت ،ام ور دنی ایی و حاکمی ت جامع ه
اس می بهطورکلی به قل و مصلحت انسا واگذار شدناست .وی بر ای قیدن بود که با
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روحِ شورا ،که اساس آ برگرفیه اا اس م است ،و نفی بد تها دربارن اس م و مقیض یات
اما بح کرد.
برداشتهای قرآنی خلفاهلل در اثبات ای نظریه ،تفسیربهرأی اس ت و مبن ای میقن ی
ندارد .وی با و جود تأکید بر نواندیشی ،در ای نظری ه پی رو اندیش ه رای اه ل س نت در
حجیت قو) اهل حلو قد است و ت ل وی تن ا به مسیندکرد ای نظریه ب ه ق رآ و
نظاممندی صوری آ انجامیدناست ،درحالیکه خل فاهلل و ه فک رانش درمقاب ل آی ات
فراوا ناقض ای اد ا سکوت کردناند.
در
م تری اشکا) نظریه خلفاهلل ،مخالفت با ظواهر مسیقر آیات ،سنت پی امبر
تشکیل حکومت ،مخالفت با اجماع و اسیدال) به نافذبود رأی اهل ح لو ق د ب هدلی ل
قصور ذاتی قل بشر در تشخیص صحیح تمام امور است .اساسا مبنای مصلحا ِ نواندیش،
اصالتبخشید به قل بشری فارغ اا وحی است که اا مکیب اومانیس نشأت میگی رد و
دی کارایی اندکی در ادارن حیات دنیایی انسا دارد .ای اندیشه مل اا تعریف و ماهیت
دی مسیحیت ،ت ل دارد اس م را همانند مسیحیت ،تبدیل به آیینی ف ردی و تجربی ات
معنویِ شخصی نماید.
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منابع
قرآن کریم.
آلوسی ،م4141( .م) .روح المع نی فی تفسیر القرآن العظیم و السمبع المام نی( .ج( .)44.محقم.. :
عبدالب رل) .بیروت یار الکتب العلمیه.
ابنعس کر .) 4141( .. ،ت رنخ مدننمه یمشم( .:ج .)14.بیمروت یار الفکمر للطب عمه و النشمر و
التوُنع.
ابنابیح تم .) 4141( .تفسیر القرآن العظیم( .ج .)1.رن ض مکتبه نزار.
ابن ب بونه ممی (صدو ) .)4731( .األم لی .تهران کت بچی.

ابونعیم اصفه نی ،ا .) 4141( .النور المشتعل منکت ب م نزل ممن القمرآن فمی علمی

 .تهمران

وُارت فرهنگ و ارش ی اسالمی.
سال بیست و چهارم /شماره نود و پنجم /پاییز 0911

اسم عیل( .. ،بیت ) .کت ب االسالم و اصول الحکم للشیخ علی عبدالراُ ؛ یراسمة وصمفیة نقدنمة.
م هره ج معة االُهر.
بغول ،ح .) 4144( .مع لم التنزنل( .ج .)7.بیروت یار احی ء التراث العربی.
ثعلبی ،ا .) 4144( .الکشف و البی ن( .ج .)1.بیروت یار احی ء التراث العربی.
جوایل آملی .)4731( .. ،تسنیم( .ج .)44.مم اسراء.
حسک نی .) 4144( .. ،شواهد التنزنل لقواعد التفامیل( .ج .)4.تهمران موسسمة طبمع و نشمر
وُارت ارش ی.

خطیب.. ،ا .) 4141( .ری هیَه کب ر العلم ء علی کتم ب االسمالم و اصمول الحکمم للشمیخ علمی
عبدالراُ  .م هره االُهر.
خطیب بغدایل ،ا .) 4143( .ت رنخ بغدای( .ج .)3.بیروت یار الکتب العلمیة.
خلفاهلل ،م.ا4133( .م) .مف هیم القرآنیه .کونت مجلس الوطنی للاق فة و الفنون.
خلفاهلل ،م.ا4134( .م) .القرآن و مشکالت حی تن المع صره .بیروت آل موسسة العربیه للدراسم ت
و النشر.
خلفاهلل ،م.ا4137( .م) .القرآن و الدولة .م هره مکتبة االنجلیو المصرنه.
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رض  ،م.ر .) 4141( .تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المن ر( .ج .)1.بیروت یار المعرفه.
سخنور ،م.ی .)4731( .نقش عقل یر معرفت یننی اُ یندگ ه محمد غزالمی و کمینرکگمور .ممم

بوست ن کت ب.
سیدمطب ،م .) 4141( .فی ظالل القرآن( .ج .)4.بیروت یار الشرو .
سیدمطب ،م( .بیت ) .ونژگیه ل اندئولوژل اسالمی( .مترجم س.م .خ منهال) .تهران بعات.
سیوطی .) 4141( .. ،الدر المناور فی التفسیر ب لم ثور( .ج .)4.مم کت بخ نه آنتاهلل نجفی.
شرمه ،ظ.ف .) 4171( .نهج االعتزال فی االتج ه ت الفکرل المع صره .رن ض یارالموعی للنشمر
و التوُنع.
صدر ،م.ب .) 4143( .یروس فی علم االصول( .ج .)4.مم یار الموسسة نشر اسالمی.
طب طب نی ،م.ح ( .)4714المیزان فی تفسیر القرآن( .ج .)1.مم انتش رات اسالمی حوُه علمیه.
ط هرل ،ح.ا .)4733( .مواعد فقه .مم انتش رات اسالمی حوُه علمیه.
طبرل ،ا .) 4144( .ج مع البی ن فی تفسیر القرآن( .ج .)3.بیروت یار المعرفة.
عبدالکرنم ،خ4111( .م) .االسالم بین الدولة الدننیة و الدولة المدنیة .م هره سین .
عسکرى ،ح .) 4144( .الفرو ف اللغة .بیروت یار االف

الجدنده.

عشم ول ،م.س .)4734( .اسالمگرانی ن اسالم( .مترجم ا .رض نی) .تهران مصیده سرا.
عشم ول ،م.س .)4111( .االسالم السی سی .م هره مدبولی الصغیر.
عقل ،ن .) 4144( .اتج ه ت العقالنیه الحدناه .رن ض یار الفایله.
علیدوست ،ا4711( .الف) .فقه و عقل .تهران پژوهشگ ه فرهنگ و اندنشه اسالمی.
علیدوست ،ا4711( .ب) .فقه و مصلحت .تهران پژوهشگ ه فرهنگ و اندنشه اسالمی.
عم ره ،م4444( .م) .االسالم و اصول الحکم للشمیخ علمی عبمدالراُ ؛ یراسمة و وثم ئ .:مم هره
المؤسسة العربیة للدراسة و النشر.

نقد مبانی و ادلّه قرآنی «نظریه دولت» محمد احمد خلفاهلل

عبدالراُ  .)4734( .. ،اسالم و مب نی مدرت( .مترجم ا .رض نی) .تهران مصیده سرا.

فیاللیانص رل .)4734( .. ،اسالم و الئیسیته( .مترجم ا .رض نی) .تهران مصیده سرا.
عیّ شی ،م .) 4734( .تفسیر العی شی .تهران المطبعة العلمیة.
غزالی ،ح .) 4141( .سرالع لمین و کشف م فیالدارنن( .ج .)4.بیروت یار الکتب العلمیه.
مرائتی ،م .)4733( .تفسیر نور( .ج .)3.تهران مرکز فرهنگی یرسه نی اُ مرآن.
کلینی ،م .) 4143( .الک فی( .ج .)4.تهران یار الکتب االسالمیه.
گلممدُنهر ،ا .)4733( .گممرانشه م ل تفسممیرل یر میم ن مسمملم ن ن( .متممرجم س.ن .طب طب م نی).
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تهران مقنوس.
م وریل( .. ،بیت ) .النکت و العیون( .ج .)1.بیروت یار الکتب العلمیه.
محسن ،خ4114( .م) .مصر بین یولة االسالمیة و یولة العلم نیة(نصک مل من ظرات الکبرل) .م هره
مرکز اعالم العربی.
مسلم (4111م) .صحیح مسلم( .محق :م.س .ه شم) .بیروت یار الکتب العلمیه.
مفید ،م .) 4147( .االرش ی فی معرفة حجج اهلل علی العب ی( .ج .)4.مم موسسة آلالبیت.
رض نی اصفه نی ،م .)4733( ...بررسی حدنث «تأبیر النخل» (ایع ل خط ل علمی پی مبر

یر

لق ح و ُوجیت گی ه ن) .علوم حدنث ،)14(4،صص.444 - 13 .
سروش .)4731( .. ،اندئولوژل و ینن ینیول .کی ن ،74 ،صص.44 - 4 .
مجتهد شبسترل ،م .)4731( .نقدل بر مرائت رسمی اُ ینن .ب ُت ب اندنشه ،44،صص.74 - 43 .
سال بیست و چهارم /شماره نود و پنجم /پاییز 0911
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مجتهد شبسترل ،م.؛ کدنور ،م .)4733( .ینن ،مدارا و خشونت .کی ن ،11 ،صص.41 - 1 .
مدیل ،س.ا .)4731( .جمهورل اسالمی و پیوند می ن یولممت و ملممت .حکوممت اسمالمی،71 ،
صص.11 - 77 .

* Holy Quran.
Alusi, M. (1415 AD). Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Quran al-Azeem wa-al-Sab'
al-Mathani. (A. Abdul Bari, Ed., Vol. 11). Beirut: Dar al-Kotob al-ilmiyah.
[In Arabic]
Ibn Asaker, A. (1415 AH). History of Medina Damascus (Vol. 42). Beirut:
Dar al-Fikr for printing, publishing and distribution. [In Arabic]
Ibn Abi Hatim. (1419 AH). Interpretation of the Great Qur'an (Vol. 4).
Riyadh: Nizar School. [In Arabic]
al-Shaykh al-Saduq. (1376 AP). al-Amali. Tehran: Ketabchi.[ In Arabic]
Abu Naim Isfahani, A. (1406 AH). al-Nur al-Moshta'il min kitab ma
nazalmin al-Quran fi Ali (AS). Tehran: Ministry of Culture and Islamic
Guidance. [In Arabic]
Ismaeil, A. (n.d.). Book of Islam and Principles of Judgment for Sheikh Ali
Abdul Raziq; Cash Description Course. Cairo: Al-Azhar Society. [In Arabic]
Baghawi, H. (1420 AH). Ma'alim al-Tanzil (Vol. 3). Beirut: Dar al-Ihya
al-Turath al-Arabi. [In Arabic]
Tha'labi, A. (1422 AH). Discovery and statement (Vol. 4). Beirut: Dar
al-Ihya al-Turath al-Arabi. [In Arabic]
Javadi Amoli, A. (1389 AP). Tasnim (Vol. 21). Qom: Captives.
Hasakani, A. (1411 AH). Evidence of reduction for the rules of subtraction
(Vol. 1). Tehran: Ministry of Guidance Publishing Institute.[ In Arabic]
Khatib, A.A. (1414 AH). Rejecting the delegation of the great scholars on
the book of Islam and the principles of ruling on Sheikh Ali Abdul Raziq.
Cairo: Al-Azhar. [In Arabic]
Khatib Baghdadi, A. (1417 AH). History of Baghdad (Vol. 8). Beirut:
Scientific Library. [In Arabic]
Khalafullah, M. A. (1978 AP). Concepts of the Qur'an. Kuwait: National
Assembly for Culture and Arts. [In Arabic]
Khalafullah, M. A. (1982). The Qur'an and the problems of our
contemporary life. Beirut: Al-Arabiya Institute for Studies and Publishing.
[In Arabic]
Khalafullah, M. A. (1973). The Qur'an and the State. Cairo: Egyptian
Library. [In Arabic]
Reza, M. R. (1414 AH). Tafsir Al-Quran Al-Hakim Al-Shahir bi Tafsir
Al-Manar (Vol. 4). Beirut: Dar al-Ma'rifah. [In Arabic]
Sokhanvar, M.D. (1389). The role of reason in religious knowledge from the
perspective of Mohammad Ghazali and Kierkegaard. Qom: Bustaneketab.
[In Persian]
Sayyid Qutb. (1425 AH). In the shadow of the Qur'an (Vol. 2). Beirut: Dar
Al-Shorouq.
Sayyid Qutb. (n.d.). Characteristics of Islamic ideology. (S. M. Khamenei,
Trans.). Tehran: Besat.
al-Suyuti, J. (1404 AH). Al-Durr Al-Manthur Fi Tafsir Bil-Ma'thur (Vol. 2).
Qom: Ayatollah Najafi Library.

Abstracts

References

Vol 24, No. 95, Atumn 2021

Sharqeh, Z. F. (1435 AH). The approach of retirement in contemporary
intellectual trends. Riyadh: Dar Al-Wai for Publishing and Distribution.
Sadr, M. B. (1418 AH). Lessons in the science of principles (Vol. 2). Qom:
Islamic Publishing House.
Tabatabaei, S. M. H. (139). al-Mizan fi Tafsir al-Quran (Vol. 6). Qom:
Islamic publications of the seminary.
Taheri, H.A. (1387 AP). Rules of jurisprudence. Qom: Islamic publications
of the seminary. [In Persian]
Tabari, A. (1412 AH). Tafsir al-Tabari: al-musamma jami' al-bayan fi-ta'wil
al-Qur'an (Vol. 7). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
Abdualrazaq, A. (1382 AP). Islam and the principles of power (A. Rezaei,
Trans.). Tehran: Qasidehsara. [In Persian]
Abdul Karim, Kh. (1995). Islam between the religious state and the civilized
state. Cairo: Sina. [In Arabic]
Askari, H. (1400 AH). The differences in language. Beirut: Dar al-Afaq
al-Jadidah. [In Arabic]
E'shmawi, M. S. (1382 AP). Islamism or Islam (A. Rezaei, Trans.). Tehran:
Qasidehsara. [In Persian]
E'shmawi, M. S. (1996). Political Islam. Cairo: Madbouli Al-Saghir.
[In Arabic]
Aql, N. (1422 AH). The rational implications of the hadith. Riyadh: Dar
al-Fadhilah. [In Arabic]
Alidoost, A. (1399a AP). Jurisprudence and reason. Tehran: Institute of
Islamic Culture and Thought. [In Persian]
Alidoost, A. (1399b AP). Jurisprudence and expediency. Tehran: Institute of
Islamic Culture and Thought. [In Persian]
'Amarah, M. (2000). Islam and the principles of ruling for Sheikh Ali Abdul
Razaq; Studies and documents. Cairo: Arab Institute for Studies and
Publishing. [In Arabic]
Filali Ansari, A. (1380). Islam and secularism (A. Rezaei, Trans.). Tehran:
Qasidesara. [In Persian]
Ayashi, M. (1380 AH). Tafsir al-Ayashi. Tehran: Scientific Press.
[In Arabic]
Ghazali, H. (1424 AH). The secret of the worlds and the revelation of what
is in the worlds (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kotob al-ilmiyah.
Qara'ati, M. (1388 AP). Tafsir Noor (Vol. 8). Tehran: Cultural Center for
Lessons from the Quran. [In Persian]
al-Kulayni. (1407 AH). Al-Kafi (Vol. 1). Tehran: Islamic Library.
[In Arabic]
Goldziher, A. (1388 AP). Interpretive tendencies among Muslims (S. N.
Tabatabaei, Trans.). Tehran: Qoqnoos. [In Persian]
Mawardi, A. (n.d.). Points and eyes (Vol. 4). Beirut: Dar al-Kotob
al-ilmiyah. [In Arabic]
Mohsen, Kh. (1992). Egypt between the Islamic State and the German State
(full text of the Great Debates). Cairo: Al-Arabi Information Center.

Abstracts

[In Arabic]
Muslim ibn al-Hajjaj. (1994). Sahih Muslim (M. S. Hashem, Ed.). Beirut:
Scientific Library. [In Arabic]
Al-Shaykh Al-Mufid. (1413 AH). Kitab al‑ Irshad (Vol. 1). Qom: Aal
al-Bayt Institute. [In Arabic]
Rezaei Isfahani, M. A. (1388 AP). A study of the hadith of "Tabir al-Nakhl"
(claiming the scientific error of the Prophet (PBUH) in the fertilization and
mating of plants). Science of Hadith, 2(52), pp. 97-110. [In Persian]
Soroush, A. (1375 AP). Worldly ideology and religion. Kiyan, (31), pp.
2-11. [In Persian]
Mujtahid Shabestari, M. (1379). A critique of the official reading of religion.
Reflection of Thought, (12), pp. 17-32. [In Persian]
Mujtahid Shabestari, M., & Kadivar, M. (1377 AP). Religion, tolerance and
violence. Kiyan, (45), pp. 6-19. [In Persian]
Madadi, S. A. (1385 AP). Islamic Republic and the link between the state
and the nation. Islamic Government, (39), pp. 33-45. [In Persian]

