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۱  
ب 	فاوت دن و 

  الّرحیم الّرحمنبسم الله 
  

تـرین  ی اساسی و مقـّدس دیـن اسـالم و مهـم سّنت دو سرچشمه قرآن و
اطاعت و پیروی بـدون چـون و چـرا از دو  حّجت دینی ما مسلمانان هستند.

مقـّدس و  . به اعتقاد مـا مسـلمانان،استی واجب منبع مزبور بر هر مسلمان
انحراِف مساوی بدون عیب و نقص بودن قرآن و سّنت نبوی، همچنین خطا و 

(قـرآن و  ،دانستن آثار و تألیفات دانشمندان اسالمی با دو منبع اساسـی دیـن
اّما متأّسفانه بسـیاری از  ؛بسیار محرز و غیر قابل تردید استسّنت) حقیقتی 

بینند علما و نویسندگان ما در بیان مطالب دینی بـه آیـات  مسلمانان چون می
کنند آن مطالب (شـرح و توضـیح و  ن میگما اند قرآن و احادیث استناد کرده

های تفسیر و فقـه و  هستند و لذا به کتاب »دین«تفسیر آیات و احادیث) عین 
 گفتگـو هنگـام و کننـد مـی نگـاه »دیـن« منابع عنوان به …حدیث و سیره و 

 و اسـالمی دانشـمندان قول نقل ضمن ،فقهی و اعتقادی موضوعاتی  درباره
در نتیجـه  پردازنـد. دیـن می از دفـاع به پندارند می ایشان نظرات و آرا از دفاع

و نظرات مخالف را ندارند و چه بسا غیر همفکـران خـود را  آراتحّمل شنیدن 
  دانند. گمراه و دنباله رِو باطل می

و  »دیـن«ی  بدون تردید این اشخاص اگر به فهم و شناخت درستی درباره
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و  »اسـتبداد رأی« انحرافـیل آینـد از روش یو تفاوت میان آن دو نا »مذهب«
هم بینش و طرز تفّکرشان تصـحیح ، یعنی ؛گیرند فاصله می »خود محوری«

 گـردد. ی مسلمانان اصالح می و قضاوتشان درباره گیری موضعشود و هم  می
  به اختصار بیان شود. »مذهب«و  »دین«تفاوت  ،بسیار ضروری است پس

بـه امیـد  اشاره است، ی موضوع مورد ی حاضر بحثی مجمل درباره رساله
جویان مسلمان در مباحـث دینـی آنکه روشنگِر اندیشه و روش طّالب و دانش

  قرار گیرد.

  :دین
-یعنی؛ قرآن و سـّنت شـریف پیـامبر »وحی الهی«عبارت است از  ،دین

ى ﴿ی با توجه به آیات قرآن از جمله آیه -ص َـوَ ـنِ اْل ـقُ عَ ـا يَْنطِ مَ ْحـ  وَ ا وَ ّـَ ِل ـوَ إ ُ ِْن  ٌي ـإ
َى ُو بـ﴿ی  هـ) و آی۴و٣(نجم/ ﴾1 ي َيَّ مِْن رَ ِ َى إ ُو ا ي َّبِعُ مَ ت ا أَ َّمَ ِن ْل إ ) ٢٠٣(اعراف/ ﴾2يـقُ
ْعلَمُ ﴿ی  و آیه ْن تَ كُ ْم تَ ا لَ كَ مَ َّمَ ل عَ ةَ وَ ْكمَ اْلحِ ابَ وَ تَ لَْيكَ اْلكِ لَ اهللاُ عَ ) ١١٣(نسـاء/ ﴾3أَْنزَ
ِلَْيكَ الذْكرَ ﴿ی  و آیه ا إ ْلنَ أَْنزَ َّاسِ وَ ِلن نَ ل بَ ِتُ ل

)؛ سّنت (سخنان حضـرت ۴۴(نحل/ ﴾4
 اهللاصلی  - محّمدرسول در تبیین دین) نیز از طریق وحی و الهام بر حضرت 

مطـابق وحـی الهـی  -ص-نازل شده است و چون پیامبر - سلمآله و  علیه و
در امـور  -ص-بنابراین قـول و فعـل و تقریـر آن حضـرت ، رفتار کرده است

                                            
گویـد آن بـه جـز وحیـی کـه بـه او  روی خـواهش نفـس سـخن نمیو (پیامبر) از «یعنی:  - ١

  »رسد، نیست. می
  »کنم. شود، پیروی می بگو فقط از آنچه پروردگارم به من وحی می«یعنی:  - ٢
  »دانستی، به تو آموخت. خدا قرآن و حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه را نمی«یعنی:  - ٣
  »تا (آن را) برای مردم بیان کنی. و ما قرآن را بر تو نازل کردیم«یعنی:  - ٤
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  ٥شود. محسوب می شرعی سّنت

  مذهب:
به معنی محل رفتن و اصطالحًا بـه معنـی  »لَمفَعـ«ی مذهب بر وزن  واژه

ی مـذهب اسـتعمال نشـده  در قرآن کریم کلمه باشد. دیدگاه و رأی و نظر می
  برند. است با این وصف برخی به اشتباه آن را به جای دین به کار می

های بزرگـان  در کتاب »مذهب«بر اهل تحقیق پوشیده نیست به کار بردن 
 »احکام فقهـی«ی  و نظرات مجتهدان و دانشمندان اسالمی درباره آراما برای 

و نظـرات علمـای اسـالمی  آراکه از قرآن و سّنت استنباط شـده و نیـز بـرای 
ی  واژه …و »مباحـث کالمـی«و  »اصـول فقـه«و  »تفسـیر آیـات«ی  درباره

 و »اسـت چنـان او رأی=  ...مذهبـهُ « ،»اسـت چنـین من رأی=  .…مـذهبی«
  :مثالً  است رفته بکار »باورند این بر گروهی=  .…قومٌ  َذَهَب «ی  جمله

سخن ابن الصالح شهرزوری  ۴ص »التقریب«الف) امام نووی در کتاب 
و قـد کنـت امیـل الـی مـا اتفـاق علیـه فھـو «فرمایـد:  را نقل کرده اسـت کـه می

 و قد بان لی
ً
 قویا

ً
 قـبالً « :یعنـی ».…اآلن اّنه لیس کذلک مظنون و احسبه مذهبا

هستند  ظّنی اند کرده اتفاق آن بر) مسلم و بخاری( آنچه اینکه به داشتم تمایل
کردم که این رأی محکمی است ولـی اکنـون بـرایم روشـن شـده  و گمان می

 ».…است که چنین نیست

                                            
شـود، زیـرا خداونـد متعـال در  االمر) نیز جزو دین محسوب می اجماع (رأی شورای اولی - ٥

ی اصـطالح  دسـتور داده اسـت. دربـاره» االمـر اولی«بـه اطاعـت از  ۵٩ی  ی نسـاء آیـه سوره
اصـطالح ی هفـتم (کـاربرد نادرسـت  و روش صـحیح بـه کـار بـردن آن بـه رسـاله» اجماع«
  مراجعه شود.») اجماع«
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 رحمه –غزالی  محّمداثر امام  ١۶٨ی  صفحه »المستصفی«ب) در کتاب 

  حجـه الصـحابی مـذهب اّنه الی قوم ذهَب  َقد و« :است آمده –اهللا
ً
 ».… و مطلقـا

د از صحابه به طور مطلق حّجـت فر یک نظر و رأی معتقدند گروهی«: یعنی
 »…است و

ی بقره از قـول دانشـمند  سوره ١٠٢ی  ج) امام ُقرُطبی در تفسیرش ذیل آیه
  قاسمی آورده است: الّدین مشهور جمال 

 کثیرًة و اقواًال عدیدًة فمـنھم مـن ذهـب اعلم «
ً
اّن للعلماء فی هذه اآلیة وجوها

زیـاد و  یی این آیـه آرا درباره علما که بدان« :یعنی »…فیھا مذهب االخباریین
ی آیه بـه روش اخبـاریین رفتـه و  ای از آنان درباره سخنان فراوانی دارند، دسته

  .»…اند رأی آنان را پذیرفته
ی  آیـد معمـوًال مجموعـه در روزگار ما وقتی از مذهب سخن به میـان می

  شود. ها تداعی می ها و حنبلی ها و شافعی ها و مالکی فقهِی حنفی آرامدون 
فقهـی مـدّون  آراشـود مقصـود  یـاد می »مذهب شیعی«همچنین وقتی از

  فقهای شیعه است.
و  -ص-عبارت است از سخن خدا و سخن رسـول خـدا »دین« ،خالصه

می از عبارت است از تفسیر و برداشت و استنباط دانشمندان اسال ،»مذهب«
  آیات قرآن و احادیث نبوی.

  پردازیم. برای روشن شدن مطلب به ذکر دو مثال می
شـْر ﴿فرمایـد:  ی زمـر می سـوره ١٨و  ١٧ی  خداوند متعال در آیـه الف: بَ فَ
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ادِ  ـْولَ فَ ا  عِبَ ونَ اْلقَ عُ مِ ْسـتَ َ َّـذِينَ  مُ اهللال ُ ا ـدَ َ َّـذِينَ  ئِـكَ ال ُولَ ُ أ ـنَ ـونَ أَْحسَ َّبِعُ ت  کـالم ایـن ﴾6يَ

  .است) دین( متعال خداوند
 –هر کسی « ی مورد بحث بگوید: اّما اگر فردی بعد از تدّبر و تأمل در آیه

 بـا و بدانـد بهتـر را سـّنت و قرآن از استنباطی نظر و رأی هر – اهللا بین و بینه
 باشـد؛ هم خطا نظر آن واقع در اگرچه نماید پیروی آن از اخالص و صداقت
 تفسـیر و برداشت این »کند می هدایتش و دهد به او پاداش می متعال خداوند

  است. )-ص - مذهب (سخن غیر خدا و غیر رسول خدا ی مزبور، آیه از
سـانِ  لـيس أن و﴿ی  آیـه استناد به –علیه اهللا سالم –حضرت شافعی  ب:  للا

  عمله انقطع آدم ابن مات اذا« حدیث و ﴾سعي ما الّا
ّ
 أو جاریـة صـدقة ثـالث من اال

ثواب قرائـت قـرآن بـه مـرده « :فرماید می »لـه یدعو صالحٍ  ولدٍ  أو به ینتفع علٍم 
-اهللا. این عبارت نه در قرآن کریم آمده و نه جزو احادیث رسـول »٧رسد نمی
سـخن امـام شـافعی است (نه سخن خدا و نه سخن رسول خدا) بلکه  -ص

برداشت و استنباط آن بزرگوار از کتـاب و  است و باید به عنوان مذهب یعنی:
  سّنت به آن نگاه کرد.

 سـایر و رأی ایـن برای – علیه اهللا سالم –ناگفته نماند اگرچه امام شافعی 
ارائه داده اسـت امـا هرگـز  »دلیل استنباطی« سّنت و قرآن از خود فقهی آرای

بلکه آن بزرگوار فرموده  »دین خداستعین گویم  آنچه من می« است:نفرموده 
اگر کسی رأی من را موافق قرآن و سّنت بداند از آن پیروی کند و کسی که « است:

 »آن را به خالف قرآن و سّنت دانست حق ندارد از آن تبعیت نماید.
                                            

دهند پس، از بهتـرین آنهـا  پس مژده بده به بندگانم آنان که به هر سخنی گوش می«یعنی:  - ٦
  »کنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده است. پیروی می

  نگاه کنید. ١١٩و  ٩٠ص  ١و ارشاد الساری ج  ٨۵ص  ١١به شرح مسلم امام نووی ج  - ٧
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ت و ی کرام و تابعین و امامان اهل سنّ  الزم به ذکر است هر یک از صحابه

اّمـا هـیچ  انـد برای رأی و نظر خود به قرآن و سّنت استناد کرده ،فقهای بزرگ
 انـد نکرده اّدعـاو  اند کدام رأی و نظر خود را با قرآن و سّنت مساوی ندانسـته

گویند عین دین است بلکـه هـر  آنچه می اند چون از قرآن و سّنت دلیل داشته
کـه  اند و نیز مّدعی نشده »= این رأی من است هذا رأیی«فردی فرموده است: 

  رأی و نظرشان حتمًا از خطا به دور است.
 ای قضیه –علیه  اهللا سالم –مثًال در زمان خالفت حضرت ابوبکر صدیق 

 حضـرت .اسـت نبـوده سـنت و قـرآن در آن صریح حکم که شود می مطرح
 آنی  دربـاره را خـود استنباط و برداشت سّنت و کتاب در تدّبر از بعد ابوبکر
ه و ان کان «: فرماید می سپس دهد می هارائ قضیه

ّ
 فمن الل

ً
هذا رأیی ان کان صوابا

 فمنی
ً
این نظر من است اگر درست باشد از (لطف) خداست و «یعنی:  »خطأ

 )٣۶ص ١(اعالم الموقعین ابن قیم ج »اگر اشتباه باشد از من است.
نظرش مسـتند بـه قـرآن و  شود حضرت ابوبکر اگرچه رأی و مالحظه می
از قرآن یا سّنت دلیل استنباطی برای آن قضیه داشـته  ،یعنی ؛سّنت بوده است

 ذکـر را آن اّال  و –است و بـه نظـر خـودش اسـتنباطش درسـت بـوده اسـت 
 سّنت و قرآن با مساوی یا دین عین را خود نظر و رأی وصف این با – کرد نمی
  .است ندانسته خطا از َبری و

 ی خطبـه البالغـه نهـج در -الّسالم علیه –همچنین از قول حضرت علی 
سُت  َفِإّنی« :خوانیم می ٢٠٧

َ
ن ِبَفوقِ  َنفسی فی ل

َ
خِطـَئ  أ

ُ
  ِفعلـی ِمـن آَمـُن  ال وَ  أ

ّ
ِإال

ن َیکِفَی اللُه ِمن َنفسـی
َ
من نزد خود، باالتر از خطا نیسـتم و در کـار « یعنی: »أ

باشم مگر آنکه خداونـد مـرا کفایـت  خویش از خطا کردن آسوده خاطر نمی
ان تابعین و امامان اهل سّنت یدقیق و منصفانه در م گیری موضعاین  »فرماید.
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در آن  ،»اسـت نظرات دانشمندان اسالمی نقدپذیر و آرا«نیز رواج داشته و شعار

روزگار، بسیار مشهور بوده است و آن بزرگواران بـا شـعار مزبـور از انحـراف 
  اند. هفرمودمردم جلوگیری 

 -علیـه اهللارحمـة  -برای نمونه مفّسر مشهور اهل سّنت مجاهد ابن ُجبیر
ِه «فرماید:  ی تابعین بوده است می که از زمره

ّ
 -عَزّ و َجَلّ  –لیس احٌد ِمن خلِق الل

ای  هیچ آفریده« یعنی: »اال یؤَخُذ ِمن قوله و ُیترک اال النبّی صلی الله علیه وسلم
 ردّ  توان گفتار او را پـذیرفت یـا بزرگ نیست مگر آنکه می از مخلوقات خدای
(الطبقـات الکبـری  »- سالم و رحمت خدا بـر او بـاد -ا کرد جز پیامبر خد

 )٣٩ص١ج
در مسجد الّنبـی  -علیه اهللارحمة  –همچنین مشهور است که امام مالک 

  فرمود: می -ص-اهللاگاهی با اشاره به مرقد مطّهر رسول  ،هنگام تدریس
 صـاحب هـذا القبـر«

ّ
سـخن هـر «یعنـی:  »کّل احٍد یؤخُذ ِمن قوله و یترک اال

(اصـول  »شود جز سخن صـاحب ایـن قبـر. ردّ  کسی ممکن است پذیرفته یا
 )١۴ص ۶االحکام ابن حزم ج

صحابه و تابعین و امامان اهل سّنت ضمن اینکه برای رأی و نظر  ،خالصه
گوینـد دیـن  آنچـه می انـد نکرده اّدعـاباز  اند خود از قرآن و سّنت دلیل داشته

ی  و هر یک از ائّمه اند رأی و نظر خود را مصون از خطا ندانسته هرگز است و
 « :اند اهل سّنت به کّرات فرموده

ً
ه و ان کـان خطـأ

ّ
 فمن الل

ً
هذا رأیی ان کان صوابا

اگر رأی من را به خالف قرآن و سّنت تشخیص دادید از آن پیـروی « یعنی: »فمنی
 انگذشته و اکثر نویسـندگان و مبّلغـاّما متأّسفانه بسیاری از علمای  8»نید.نک

                                            
  مراجعه فرمایید.» حّجت نسبی و حّجت مطلق«ی  اطالع بیشتر به مقاله برای - ٨
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توجـه بـوده و  ه این مطلب بسـیار مهـم و اساسـی بـیمسلمان در روزگار ما ب

ی موضوعی بـه صـرف ایـن کـه بـه  در نتیجه هنگام اظهارنظر درباره هستند،
هم ردیف قرآن  و ی خود را حِقّ مطلقمّدعانمایند  آیات یا احادیثی استناد می

عشان به دلیـل برابـر دانسـتن رأی و خبر از اینکه موِض  بی ،پندارند و سّنت می
َبری از خطا بودن به خود «نظر خود با قرآن و سّنت و نیز به دلیل نسبت دادِن 

  باشد. می آلود شرک »می دیگریا عالِ 
ی  دربـارهبرای دوری از این انحراف هر دانشمند و صاحب نظِر مسلمانی 

این نظر مـن « برداشت و رأیی استنباطی از قرآن و سّنت تنها حق دارد بگوید:
دینی صاحب نظر نیستند چنانچـه رأی و  مسایلو کسانی که خود در  »است.

من نظر فالن دانشـمند را « نظر دانشمندی را پسندیدند فقط حق دارند بگویند:
قـرآن و سـّنت برابـر  خود را بـا اّما اگر عالمی اسالمی رأی و نظر »قبول دارم.
 حـزٍب  كـل﴿مشمول عتاِب  ،و نظرات دیگران را باطِل محض بداند پندارد و آرا

م بما   .گردد می ﴾فرحون لدي
کید و یادآوری قـرار گرفـت مـردود و  البته آنچه در رساله ی حاضر مورد تأ

اجتهـادی و  یعیِن دیـن دانسـتن آراحِقّ مطلق و «باطل بودن روش و موضع 
اسـت و اّال بسـیار روشـن اسـت هـر دانشـمند  »استنباطی از قـرآن و سـّنت

کند درسـت و  مسلمانی حق دارد آنچه را خودش از قرآن و سّنت استنباط می
ی مسـاوی اّدعـارأی خالف آن را نادرست بداند و با ذکر دلیـل (البتـه بـدون 

رهیز و نظرات دیگران و پ راو نیز با احترام به آدانستن نظر خود با قرآن و سّنت 
مخالف) به نقد آن بپردازد اّما اگـر کسـانی بـه  یاز گمراه دانستن صاحبان آرا

علمـای اسـالمی  ؛اظهار نظـر کننـد ،خالف نصوص آیات و مسّلمات سّنت
موّظف هستند آن را تخطئه و ابطال نمایند و مسلمانان را از گرفتـار شـدن بـه 



 تفاوت دین و مذهب   ١٠
  ذر دارند.اندیشی برح کج بدعت و انحراف و

با توجه به آنچه گفته شد تمام برداشت و استنباط و شرح و توضیحاتی کـه 
ی مختلـِف تفسـیر و حـدیث و فقـه و کـالم و ها دانشمندان اسالمی در رشته

ی  حـوزه در اسـتثناء بـال اند شـده نگاشـته هـا کتـاب در کـه .…اصول فقه و
استنباطی و  نظرات و آرا( مذهب نباید وجه هیچ به و گیرد می جای »مذهب«

ی آیـات قـرآن و احادیـث  شرح و توضیح و تفسیر دانشمندان اسالمی درباره
و این موضع  ها نگاه کرد. نبوی) را عین دین دانست و مانند قرآن و سّنت به آن

ع موِضـرا باید در مباحث دینی مّد نظر داشت و رعایت آن را بـرای پرهیـز از 
  ن مذهب با دین) الزامی دانست.(مساوی و هم ردیف پنداشت آلود شرک

ی تفـاوت دیـن و مـذهب اشـاره  در اینجا به پـنج معیـار اساسـی دربـاره
  کنیم: می

الف) دین حق است و هیچ خطا و اشتباهی در آن نیست، اّما امکـان دارد 
و  آراممکن است از میـان  ،یعنی ؛هب خطا و اشتباه وجود داشته باشددر مذ

دهنـد بعضـی  ی قرآن و سـّنت ارائـه می نظراتی که دانشمندان اسالمی درباره
  واقعًا درست و بعضی نادرست و دارای اشکال باشد.

ب) دین ثابت و بدون تغییر است اّما ممکن است با عوض شـدن شـرایط 
ها مذهب تغییر یابد و همچنـین امکـان دارد  محیط و معیشت و احوال انسان

کنند تجدید نظـر نماینـد و از رأی قبلـی  اسالمی در آنچه بیان میدانشمندان 
شـوند رأی و  خود منصرف شوند و البته دانشمندان مخلص وقتـی متوجـه می

بالفاصـله آن را اعـالم  ،نظرشان در موضوعی ناقص یا نادرسـت بـوده اسـت
ان نمایند و سخنان زیادی در این مورد از قول دانشمندان در آثار و تألیفاتش می

  شود. مشاهده می
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مقّدس و غیر قابل نقد است اّما مـذهب مقـّدس نیسـت و قابـل  ،ج) دین

  باشد. نقد می
د) اطاعت از دین بر آحاد مسلمین واجب است اّما پیروی از مذهب تنها 

  بر کسی واجب است که آن را درست بداند.
) در دین (کتاب و سّنت) هیچ تعارضی وجود ندارد اّمـا اخـتالف نظـر  ه

و نظرات دانشمندان اسالمی امری بدیهی و غیر قابـل انکـار  امیان مجموع آر
  است.

 ی اختالف نظرها درباره
 احکام در چه و اعتقادی و نظری موضوعات در چه –وجود اختالف نظر 

 ؛اسـت طبیعی کامالً  امری اسالمی دانشمندان میان – عملی لمسای و فقهی
 وهای مختلف اسـت  قابل برداشت ،نبوی احادیث هم و قرآن آیات هم ،زیرا
  .دندار تفاوت هم با استنباط و فهم در ها انسان ذهن هم

های متفاوت مورد بحث از آیـات قـرآن بـه وضـوح  طبیعی بودن برداشت
 ١٨و  ١٧ی  ی زمــر آیــه قابــل درک اســت چنــان کــه خــدای متعــال در ســوره

ادِ ﴿ فرماید: می شْر عِبَ بَ ُ  فَ ـنَ ونَ أَْحسَ َّبِعُ ت يَ ْولَ فَ ونَ اْلقَ عُ مِ ْستَ َ َّذِينَ  ـْولَ « از مقصود ﴾ال  »اْلقَ
ز قرآن ا اسالمی دانشمندان مختلف های استنباط و ها برداشت مزبور ی آیه در

  ٩باشد. و سّنت می
ْم فـِ﴿که:  خوانیم می ۵٩ی  آیه ی نساء همچنین در سوره ْعتُ ـازَ نَ ِْن تَ ـ ــفَ ْيٍء ـي شَ

                                            
باشد پاسخ این است کـه در آن صـورت  قرآن و سّنت می» القول«اگر گفته شود مقصود از  -٩

» احسـن«به معنی این خواهد بود که در قرآن و سّنت به دنبال پیـدا کـردن » احسن«تبعیت از 
 شود. و نظرات منجر می آرابگردید که باز هم به اختالف 
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ولِ  الرَّسُ َى اهللاِ وَ ِ وہُ إ دُّ رُ  به را آن کردید پیدا اختالف چیزیی  درباره اگر«: یعنی ﴾فَ

ـا ﴿: اسـت آمـده ١٠ ی آیـه شـوریی  سـوره در و »برگردانیـد سّنت و قرآن مَ وَ
ِ مِْن  ْم فِي لَْفتُ ـْي اْختَ ى اهللاشَ ـَ ِ ُ إ ْكمُ حُ  کردیـد پیـدا اخـتالف آنچـه در و«: یعنـی ﴾ٍء فَ

 ».است) قرآن( خدا سوی به آن حکم
شود که قرآن کریم به دلیل بدیهی بـودن اخـتالف نظـر میـان  مالحظه می

دانشمندان نفرموده است نباید تنازع و اختالف نظر میان مسلمانان رخ دهـد 
آن  ،فرماید اگر دچار اختالف نظر شدید برای رسیدن به وحدت نظر بلکه می

را به قرآن و سّنت ارجاع دهید به عالوه آنچه در قرآن کـریم مـورد نهـی قـرار 
ی  ی شوری آیـه چنانکه در سوره است. »تفّرق« دارد گرفته و ما را از آن باز می

ِ ﴿فرماید:  می ١٣ وا فِي رَّقُ فَ تَ ا تَ لَ وا الدينَ وَ ی  سـوره ١٠٣ی  چنـین در آیـه هم ﴾أَقِيمُ
وا ﴿فرماید:  عمران می آل رَّقُ فَ َ ا  لَ ا وَ يعً مِ ْبلِ اهللاِ جَ وا بِحَ مُ صِ اْعتَ  متعـال خداونـد ﴾في وَ
 یها نشـانه از را تفرق بلکه است فرموده نهی تفرق از و امر وحدت به تنها نه

ات آیـ رومی  سـوره در چنانکه .فرماید می معرفی مشرکین روش و راه و مسیر
ونُوا مِنَ ﴿ :خوانیم می ٣٢ و ٣١ كُ ا تَ لَ ِ وَ ك ْشرِ ا   ناْلمُ عً ـيَ ـانُوا شِ كَ ُْم وَ ـوا دِيـنَ رَّقُ َّذِينَ فَ مِنَ ال

ونَ  رِحُ ِْم فَ يْ دَ ا لَ   .﴾ كُلُّ حِْزٍب بِمَ
گوییم اختالف نظـر در برداشـت و  وقتی می ،شایسته است یادآوری شود

استنباط از قرآن و سّنت امری طبیعی است به این معنی است کـه هـر رأی و 
ستند به قرآن و سّنت باشد لذا هیچ کسی حق ندارد بـدون نظری حتمًا باید م

نظـر  ی طبیعـی بـودن اخـتالف استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی بـه بهانـه
  یی را مطرح نماید.اّدعااظهار نظر کند و هر 
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موجب نـزاع  ١٠»مسّلمات سّنت«و  »نصوص آیات«دانیم که استناد به  می
اسـالمی از قـرآن و اّمـت  علمـای ی گوناگونها همچنین برداشت .شود نمی
چنانچه در طول هم باشند و یکدیگر را تأیید و تکمیل نمایند باز سبب  ،سّنت

و  آرادهـد کـه  در صورتی اخـتالف و نـزاع رخ می ،گردد تنها ایجاد نزاع نمی
 ردّ  نظرات دانشمندان اسالمی در عرض هم قـرار گیرنـد و یکـدیگر را نفـی و

برای جلـوگیری از  ،یعنی ؛ییها م برای حِلّ چنین نزاعنمایند و البته قرآن کری
ارشـاد فرمـوده  »شـوری«بـه برپـایی  »نظر به تفّرق در عمل تبدیل اختالف«

شـورای اولـی االمـر= شـورایی متشـّکل از مجتهـدان و «چون اکنون  است.
دارد؛ به حکم ضـرورت ناچـار از وجود ن »ی عالم اسالم دانشمندان برجسته

ل عملـی از ینیم و هر مسـلمانی حـق دارد در مسـاک مختلف پیروی می یآرا
داند پیروی نماید و در موضـوعات نظـری آنچـه را نادرسـت  آنچه درست می

 االمـر یاولـ شـورای که زمانی -خدا امید به –داند مورد نقد قرار دهد اّما  می
ی  جنبـه کـه لیمسای در زمان گذشت با و تدریج به مسلمانان تمام گردد احیا
ی  جنبـه که موضوعاتی از بسیاری در و شوند می مسیر هم و مّتحد دارد عملی
رسند که البته شرح ایـن موضـوع از جهـات  می نظر وحدت به نیز دارد نظری

  ل نیاز دارد.هایی مفّص  مختلف به بحث
فقهـی طبیعـی اسـت امـا  مسـایلنظـر در  وجود اختالف« اگر گفته شود:

 »نظری قابل قبول نیست. مسایلنظر در  اختالف
مغایر با آیاتی است کـه ذکـر شـد، وقتـی  اّدعاتوان گفت این  در پاسخ می

                                            
 -ص-ی قـول و فعـل تقریـر حضـرت رسـول مقصود از مسّلمات سّنت، احادیثی درباره - ١٠

اختالف نظری ندارند  -ص-است که علمای اّمت اسالمی در صّحت نسبِت متن آنها به پیامبر
  و به معتبر و بالاشکال بودن اسناد آن احادیث نیز باور دارند.
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ِي ﴿فرماید:  خدای متعال می ْم  ْعتُ ازَ نَ ِْن تَ ـْي فَ ولِ شَ الرَّسُ َى اهللاِ وَ ِ وہُ إ دُّ رُ  اخـتالف ﴾ٍء فَ

 در را -عملی و فقهی مسایل هم و اعتقادی مسایل هم – چیزی هر در نزاع و
 مدلول شرح در ۵١٨ ص ١ ج تفسیرش در کثیر ابن حافظ چنانکه .گیرد می بر
ـه « :فرماید می مذکوری  آیه

ّ
بـان کـل شـیٍء تنـازع  –جـل جاللـه  –و هذا امر مـن الل

 »و فروعـه أن یـرد التنـازع فـی ذلـک الکتـاب و السـنةِ  الـّدین الناس فیه من اصـول 
 از مـردم کـه چیـزی هـر کـه است – جالله جّل  –و این دستور خدا « یعنی:
 ارجـاع سـنت و قـرآن به را آن کنند می نظر اختالف آن در دین فروع و اصول
  .»دهند

نظر، اختالف برداشت و استنباط  الزم به ذکر است برای رسیدن به وحدت
ای از قرآن و یا حدیثی باید به قرآن و سّنت ارجـاع داده شـود اّمـا  ی آیه درباره

ی صّحت یا عـدم صـّحت صـدور حـدیثی از  دربارهاگر دانشمندان اسالمی 
دچار اختالف نظـر شـدند بـرای حـل اخـتالف بایـد  -ص -حضرت رسول

ِ  ﴿د: ــــفرمای د چنانکه خدا میـــجاع دهنموضوع را به قرآن ار ْم فِي لَْفتُ ا اْختَ مَ وَ
ى اهللاِ ـمِْن شَ  ـَ ِ ُ إ ْكمُ حُ  با را حدیث آن مغایرت عدم باید یعنی ؛)١٠/شوری( ﴾ْيٍء فَ
ن -ص-خدا رسول سخنان زیرا نمایند اثبات قرآن آیات  بـه و اسـت قرآن ُمبِیّ
رآن فرمـوده قـ خـالف بـه سـخنی -ص-حضـرت آن ندارد امکان وجه هیچ

  باشد.

  که: خالصه این
و  »-ص-سـخن خـدا و سـخن رسـول خـدا«عبـارت اسـت از  :دین -١

و نظرات استنباطِی علمای اسـالمی از کتـاب و  آرا«عبارت است از  :مذهب
 »ی آیات قرآن و احادیث نبوی. سّنت و شرح و توضیح آنان درباره
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قابل نقد و بررسـی  -ص-سخن هر انسانی جز سخن حضرت رسول -٢
و نظرات تمام محّدثین و علما و مفّسرین و مجتهدین و نیز  بنابراین آرا ؛است

بررســی اســت و نبایــد ســخن هــیچ یــک از آثــار و تألیفاتشــان قابــل نقــد و 
قرار داد  -ص-دانشمندان اسالمی را در ردیف سخن خدا و سخن رسول خدا

  و آن را عین دین دانست.
اعتقادی و نیز موضوعات  مسایلوجود اختالف نظر در شرح و تفسیر  -٣

فقهی و عملی امری طبیعی است و خدای متعال به بندگانش حق داده اسـت 
زمر) بنابراین هیچ  ١٨و١٧دانند پیروی نمایند ( از هر رأی و نظری که بهتر می

ِی خدایی کند و اّدعاکسی حق ندارد این حِقّ الهی را از دیگران سلب نماید و 
  روی کنند. ه از وی دنبالهبندگان خدا را ملزم بداند ک

 چون اختالف میان مسلمانان به اخـتالف نظـِر علمـای اسـالمی بـر -۴
مسـّلم و  »و نظـرات علمـا و دانشـمندان قابل نقد بـودن آرا«گردد و اصل  می

ی  هبنـابراین مـا مسـلمانان هنگـام بحـث و گفتگـو دربـار ؛ناپذیر استتردید
فاصـله بگیـریم و  »پنـداری حـقخود «آلوِد  ع شرکدینی باید از موِض  مسایل

و نظرات مخالف را داشته باشیم و ادب و نزاکـت را نسـبت  تحّمل شنیدن آرا
و چنانچـه فـردی  به یکدیگر رعایت کنیم و با احتـرام متقابـل رفتـار نمـاییم.

یعنی سخن علمـا را بـا کتـاب و سـّنت  ؛اصول بدیهی و مسّلم فوق را نپذیرد
و نظـرات آنـان بـاور نداشـته باشـد بحـث و  آرابرابر بداند و به نقدپذیر بودن 

 .فایده است گفتگو با وی بی
 


