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 دهیچک
احمد  اک»قرآن  ردســتان، حر ت جدیدی اســت  ه با ظهور فردی به نام مکتـب

زاده افکار خاصی جریان درآمد. مفتیشرو  شد و پس از او به صور  یب « زادهمفتی
اند. وی معتیدد بود  ه در تمام جهان، داشـت  ه مریدان و شاذردانش مروج آن بوده

هیچ  افری وجود ندارد و برخالف تمامی ائمه اهل سـنت، احادی  را مورد تشکیب 
یج قرار داده و ادعای از نو بررسـی شدن آنها را داشت. باید ذفت  ه در افکار او، ترو

شــودا در واقع نظریا  مـذهبی و نفی تیلیـد به وضــوح یافت میذری، بیســلفی
ل، طلب شفاعت، سما  موتی، بنای و ها در مباحثی چون توحید مکتبی شـرک، توسـّ

 ها دارد.بر قبور و... شباهت زیادی به عیاید سلفی
 شرک.و ذری، توحید زاده، سلفیقرآن،  ردستان، احمد مفتیمکتب :هادواژهیکل
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   مقدمه
امروزه دنیای اسـالم شـاهد به وجود آمدن جریانا  مختلفی است  ه هریب قرائتی 

هـایی  ـه در این زمان با آن روبرو دهنـد. از مهمترین جریـانمتفـاو  از دین ارائـه می
 تیمیه در قرن هشتم بنا نهاد  ه در اثرذری است. این تفکر را ابنهسـتیم، جریان سـلفی

 های ذوناذون، باهای مختلفی نیز در زمانخوش ترییراتی ذردید. ذروهدســتن ذذر زما
توان در طوع تاریم مشــاهده  رد. های آن را میاند  ه ریشـهعییده سـلفیت سـر برآورده

ای ههای زیادی در برخی ذروهتوان ذفت  ه ذذشـت زمان، باع  ایجاد افراط و تفری می
  سلفی شده است.

های غربی ایران رشد نموده، جریان یی  ه چند سالی است در استانهایکی از جریان
های اســاسی ها تفاو ها با دیگر ســلفیقرآن" اسـتا ذرچه آنها در برخی زمینه"مکتب

 شود.دارند، اما باورهای سلفیت در افکار آنان نیز یافت می
ام ن شــود، توســ  شــخصــی بهقرآن  ردســتان شــناخته میاین تفکر  ه به نام مکتب

ریزی شد و بعد از او، توس  شاذردانش ادامه پیدا  رده و ا نون در زاده" پایه"احمد مفتی
ــتان ــتان و آنربایجاناس ــفانه غربی طرفدارانی دارد.های  ردس تا به حاع، در زمینه  متاس

قرآن  ردستان،  ار چندانی صور  نگرفته استا اما در تحلیل و بررسـی جریان مکتب
 .قرآن  ردستان، مورد بررسی قرار ذیردافکار سلفی مکتب بر آن است  ه این میاله سعی

 قرآنتاریخ مکتب
ــاحمد مفتیهای فردی به نام " اکقرآن، تحت تاثیر فعالیتمکتب ــتان  ردس تان زاده" در اس

ــاع بـه وجود آمـد. مفتی ــویت در حزب دمو را  به زندان  ۱7۲۱زاده در س ه.ش، به اتهام عض
ت. او ذردیده اسهایی دیده  ه منشـل ترییرا  اساسی فکری در وی او در زندان خوابافتاد. ذویا 

رسـد  ه بزرذترین درد بشـریت به طور عموم، دور شدن آنها از قرآن و در زندان به این نتیجه می



 

 

 ۱7۲8شود و فعالّیت دینی خود را از ساع احمد از زندان آزاد میسنت است. پس از مدّتی  اک
 1 ند.مصطفی سنندج آغاز می مسجد سیده.ش، در 
او در  2ذردید.ه.ش، به سّمت حا م شرعی  ردستان منصوب ۱755احمد در سـاع  اک

 تلسیس نمود. « قرآنمدرسه »ای به نام ، ابتدا در مریوان و سپس در سنندج، مدرسه57ساع 
جاهلی  امعه نونی مسلمانان را ج احمد با تاثیر از سید قطب و مودودی، جامعه اک

ــبه جاهلی می ــانیا ش ــکیل حکومت برای پرورش انس ــتا لذا به امر تش ها اهتمام دانس
ــت. ی داش ــّ ــاع  او 3خاص ، همزمان با راهپیمایی و تظاهرا  مردم علیه ر یم ۱757از س

 ه انیالب  ۱753شـاهنشاهی، رهبری تظاهر نندذان سنندج را بر عهده ذرفت. در ساع 
قرآن را به طور موقت تعطیل  رد  های مدرسهشد، او نیز برنامه جدیدی ایران وارد مرحله

  4و با ر یم شاهنشاهی به میابله پرداخت.
احمد خواهان مسـائلی بود  ه با مسئولین در پس از پیروزی انیالب اسـالمی،  اک

زاده متوجه پس از آنکه مفتی  5 رد.ذذاشــت و برای تحی  آنها تالش زیادی میمیان می
، وظیفه خود ۱752ساع  رسد، در آبانهای خود نمیر مسیر انیالب به خواستهشد  ه د
احمد با ،  اک52ذیری از سـیاست و قطع رابطه با حکومت دانست. اوایل آبان را،  ناره

، مدرسه قرآن را ۱75۷جمعی از یارانش از سـنندج به  رمانشاه هجر  نمود و در ساع 
 6ترییر داد.« قرآنمکتب»به نام 
زاده و مولوی عبدالعزیز از احمد مفتی، بـا دعو  ۱775فروردین ســاع  ۱7و۱8ر د

هم آمدند سنت، در تهران ذردنظران اهل جمعی از علما و صاحب بلوچستان،و سیستان 
و شـورای مر زی سـنت )شـمس( را تشـکیل دادند. هدف از تشکیل این شورا، پیگیری 

مرداد  ۱5و  ۱۲الگرد تلسیس شورای شمس، در سنت ایران بود. سـ مسائل و حیوق اهل
                                              

 http://eslahe.com/15943سایت اصالحا مکتب قرآن ، چگونگی تلسیس ، اهداف و برنامه های آن، سایت نوذرا. . 1
 http://maktabquran00.blogfa.com/post/9وه فادارانا  اك احمد و حا م شرعی  ردستان، مکتب قرآن. . 2
 http://eslahe.com/22493زاده، سایت نوذرا. مولود بهرامیانا مروری ذذرا بر خطوط  لی افکار  اک احمد مفتی. 3
 http://eslahe.com/15943سایت اصالحا مکتب قرآن ، چگونگی تلسیس ، اهداف و برنامه های آن، سایت نوذرا. . 4
 عشری باشد، اعتراض داشت.از جمله نسبت به اصل دوازدهم قانون اساسی، مبنی بر اینکه مذهب رسمی  شور شیعه اثنی . 6
 http://eslahe.com/15943آن، سایت نوذرا،  های برنامه و اهداف ، تلسیس چگونگی ، قرآن اصالحا مکتبسایت . 5
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مــحتـوای جلسه، انتیاد از نظام به احمد( تشکیل شد. ، در  رمانشاه )منزع  اک۱77۱
چند روز پس  سنت و درخواست رسیدذی به مطالبا  آنان بود. توجهی به اهلخاطر  م

 1زندان شدند. راهی -احمداز جمله  اک-جلسه از این جلسه، افراد حاضر در 
ساع از زندان آزاد شد و  ۱5، پس از 3۱مرداد  ۱7زاده در تاریم احمد مفتی سـرانجام

زاده بر پیکره فو  مفتی 2بهمن همـان ســاع، بر اثر بیماری از دنیا رفت. 85تـاریم در 
قرآن آســیبی جدی وارد آورد و به تدریج، میان مریدان او اختالف به وجود آمد. مکتـب

احمد بود و به همین دلیل، اختالف، قرائت متفاو  شــاذردان او از تفکر  اکدلیل این 
ون زاده، شــاذردانی چپس از مفتی قرآن به دو ذروه ا ثریت و اقلیت تبدیل شــد.مکتب

ان قرآن  ردستفاروق فرساد، حسن امینی و سعدی قریشی افکار او را ادامه دادند. مکتب
هایی دارد و تمامی تصمیما  بر اسی و... فعالیتهای فرهنگی، اقتصـادی، سیدر زمینه

 3شود.زاده از  تاب و سّنت اتخان میمبنای برداشت مفتی

 قرآنعقاید مکتب
اشند. بقرآن، عیاید سـلفیت به خوبی مشـهود میبا  نکاش در عیاید و افکار مکتب

ت، عقرآن در بسـیاری از مباح   المی، مانند توحید و شرک، توّسل، طلب شفامکتب
فر و  و عییده هستندا اما در برخی مسائل، مانند ایمان ها همبنای بر قبور و... با سـلفی

د. ها، تفاو  اساسی دارننفی بسیاری از احادی  نیز، دارای رویکردی نو بوده و با سلفی
 فر و رویکردشان نسبت به احادی  و ای به دیدذاه آنان در مباح  ایمان در ادامه اشـاره

 پردازیم.ذرایانه آنان میشته و سپس به بیان عیاید سلفیدا

                                              
برذرفته از سایت  ۱72۲نامه  ردستان، پاییز انداز ایران، دومین ویژهذفتگوی احسان هوشمند با حسن امینیا مجله چشم .1

 http://eslahe.com/15943 اصالح و دعو : 
 همان .2

 ، سایت مکتب قرآن،تشابه منزل کاک احمد مفتی زاده با حسینیه هاپاریزه ران،  3.
http://fa.maktabquran.com/2015/01 
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 الف( ایمان و کفر
 فر اســت. او در و وی در زمینـه ایمان  زاده، دیـدذـاهیکی از تفکرا  خـاص مفتی

ذاهانه ح  را بفهمد و درک  ند، تعری   فر می ذوید:  فر به این معنی است  ه انسان آ
او معتید است، اذر دین به صور  درست و  1بایستد. ولی از آن متنفر باشد و در برابرش

ای، شـاهد)نمونه عینی( دین هم موجود باشد،  امل عرضـه ذردد و همراه چنین عرضـه
 2آنگاه  سی  ه با علم و عمد آن را انکار  ند،  افر خواهد بود.

شود و به همین زاده معتید بود  ه قرنهاست اسالم، " ما هو اسالم" عرضه نمیمفتی
توانیم ذوید: تنها در صورتی میتوان یافت  ه  افر باشد  او میجهت در دنیا  سی را نمی

ندازه به ا سـی را  افر بخوانیم  ه دریابیم نسبت به او، حجت تمام شده استا یعنی آن 
اسـالم و مکتب و نظامم میابلم آن، به آذاهی و شناخت رسیده،  ه درستی اسالم و نادرستی 

ر به خاط نّیت ومخال  آن را درک  رده استا با این حاع، آذاهانه و با سوء نظام یا مکتب 
آمـاع و تعّلیـا  و روابطی  ـه دارد، بـه میابله با اســالم برخیزد و در تاریکی و جهل و 
ذاهی مردم، راه نادرسـت خود را ادامه دهد. اما اذر در شــناســاندن اســالم راستین به  ناآ

برای فرد، تردید باشـد، مخالفت اشـخاص با  جامعه و یا حصـوع شـناخت خصـوصـی
 3آید.حساب نمی اسالم،  فر به

عملی اسالم، قائل به دوران فتر  و عدم اتمام  زاده به علت عدم تبیین و عرضـهمفتی
ــدق، اخالص و حیییت ــفت ص ــتا، ص طلبی در حجت بر مخاطبان بود. در همین راس

به عبار  دیگر، وی قائل به پلورالیسم  دانسـت.اعتیاد و ایمان دینی را، عامل نجا  می
نجا  بود. او حتی پیروان ادیان و شــرایع دیگر را نیز در صــور  وجود صــفا  مذ ور، 

 4دانست.اهل نجا  می
                                              

 http://eslahe.com/992، سایت نوذرا،  (1ایمان و کفر)ا ، احمدمفتی زاده .1
 محمد صال ا  افر  یست؟  فر چگونه واقع می شود ؟ از دیدذاه عالمه احمد مفتی زاده، سایت نوذرا، ، دهیان زاده. 2

http://eslahe.com/14879 
 http://www.aparat.com/v/olNMa، ۱8۲ص درباره کردستان،زاده، احمد، مفتی. 3
 http://eslahe.com/992، سایت نوذرا،  (1ایمان و کفر)ا زاده، احمدمفتی .4
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زاده، نسبت به تکفیر دیگران رویکردی انکاری های مفتیقرآن با توجه به آموزهمکتب
 قرآن چنین آمده است:نامه مکتبیدارد. در معرف

ه کتب قرآن  ردســتان، تمامی مســلمانان، با هر ســلییه و ذرایشــی را به حکمم ْك و ْل من لؤ 
ُته م  ََّنك ِن

ة وك خ  شـمارد و آماده اسـت تا براساس ضواب  دینی، با هر مسلمانی برادر دینی خود می ِن
تعـامل و همکاری داشــته باشــدا به عالوه با غیر مســلمانان و در قباع پیروان ادیان و 
ــت  ه، ارباب ادیان و پیروان  ــاهل باور دارد و معتید اس ــام  و تس مذاهب دیگر، به تس

نظر از هرذونه اعتبار و موقعیت اجتماعی، سالم، صرفمذاهب ذوناذون و غیر معاند با ا
 1باشند.قابل احترام می

ها در زمینه تحمل دیدذاه مخالفان معتیدند، هنگامی  ه پای به حوزه تمدن و مکتبی
ها مذهب فیهی و  المی موجود و منسوس و تعداد قابل ذذاریم، با دهفرهنگ اسالمی می

یم  ه خود، بارزترین های تصوف مواجه مییتهای عرفانی و طریتوجهی از مشرب شو
باشند. هنگام تلمل در رفتار پیروان این مذاهب با ناپذیر بودن تکثر میشاهد، بر اجتناب

 دام نه تنها همدیگر را ســّب و لعن و یابیم  ه جز معدودی نادان، هیچمییکـدیگر، در
اند. آنگاه  ه  تاب زیســته تکفیر نکرده، بلکـه در  ماع تفاهم و مســالمت در  نار هم

های عییدتی و مذهبی را مالحظه زنیم و اوراق سیاه جنگ و جداعتاریم بشـر را ورق می
لبی طنگری، انحصارها را در نادانی، مطل ذمان سرچشمه تمام این درذیری نیم، بیمی

ــهنحل میو  و خودخواهی برخی پیروان نـادان ملل ــانی  ه اندیش گران را دیهای یابیما  س
تحمـل نکرده و فضــای ســالم ابراز و تعـاطی افکار را به میدان نیار و دشــمنی تبدیل 

 2 نند.می
رین تباشــدا چرا ه مهمقرآن، از نکا  مثبت آنان میذرایی مکتبرویکرد تیریبی و هم

تحمل  رفت از مشـکال  جهان اسالم و نجا  از افراط موجود در میان مسلمین،راه برون
ایبند و های اسالمی پزاده معتید بود، تکفیرم بعضی از فرقهباشد. مفتیل  میعییده مخا

معتید به اصـوع عیاید اسـالمی)هرچند به طور آشـفته(، خالف موازین اسالمی استا 

                                              
 https://t.me/maktab_quran_kurdestanما  یمختصری درباره .1
 https://t.me/maktab_quran_kurdestanما،  اناع تلگرامی مکتب قرآن  ردستان، ی مختصری درباره .2
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ــلمـانی بـدون عمـد، حتی توحیدش هم، آلوده به انوا  عیاید و طرز تفکرهای  یعنی اذر مس
را  فر شـمرد، و نه خود او را  افر دانست. زیرا  فر)یا  اشتوان عییدهآمیز باشـد، نه میشـرک

 1است.نفاق و شرک و...(، عدم پذیرش قلبی وآذاهانه، پس از حصوع شناخت و معرفت 
ای به راحتی به تکفیر و  شــتار امروزه  ه جوامع اســالمی دچار افراط شــده و عده

، یکی از نیازهای اساسی ذرایی و تحمل عییده مخال پردازند، رویکرد هممسلمانان می
هایی  ه اسالم، مردم را به آن برای  اهش مشکال  موجود است. یکی از اصوع و ارزش

 و تعامل با آنان، با روشی -حتی غیر مسلمانان-اند، تسام  و مدارا با مخالفین خوفرا می
 افرماید: خداوند شمای بدون تعصـب و  ینه استا چرا ه خداوند می ریمانه و روحیه

اند نگیدهسبب دین با شما نجدارد از اینکه نیکی و بخشش  نید با  سانی  ه به را باز نمی
با  فار، پس از فت  مکه  رفتار پیامبر2اند.و از شــهر و دیارتان شــما را بیرون نرانده

 نیز شاهدی بر این امر است.

 ب( نفی حدیث
بسیاری از احادی  است. قرآن، رویکرد انکاری در مورد یکی از مشـخصا  مکتب

ا از هسـابیه اسـتا چرا ه سلفیجمع بین این رویکرد با افکار سـلفیت در نو  خود بی
زاده بسیاری از احادی  را ای دارند. مفتیاصحاب حدی  بوده و به احادی ، اعتنای ویژه

ور به ط هافرقه را از نو بازنگری  ردا زیرا تمام رد  رده و معتیـد اســت  ه باید احادی 
او بررسی جدید تمام احادی   3اند.ذفته دروغ رسوع حضر  ، از زبانحساببی

  4دانست.را از آماع خود می
                                              

 http://eslahe.com/583 ، سایت نوذرا،؛ درباره مکتب قرآن کردستانپایگاه رسمی اطال  رسانی مکتب قرآن  ردستان .1
 .2آیه ممتحنه، . 2
 http://masnaw.cast.ir/files/masnaw/2010-12-07_28--b.mp3?id=1 .احمد کبا  ا برادرشیعی یك مصاحبه. 3
بکوشیم این حر ت ایران به یك انیالب »او یکی از وظای  انیالب اسالمی را بررسی احادی  دانسته و ذفته است: . 4

و نظرا   اشود  ه، نید و بررسی آرالمی میعیار بیانجامد. تنها در صورتی این حر ت تبدیل به انیالب  امل اساسالمی تمام
 نیز ارزیابی احادی  را با تطبی  مجدد و دقی  و بدون تعصب با قرآن شرو   نیم. این اقدام بزرذترین انیالبیتمام دانشمندان و 

 (.78، صحکومت اسالمیاحمد،  زاده،)مفتی ذرداند.ذرایی ما را بسوی وحد  برمیخواهد بود  ه پس از قرنها تفرق و مذهب

http://eslahe.com/583
http://masnaw.cast.ir/files/masnaw/2010-12-07_28--b.mp3?id=1


 

 

زاده برای قبوع حدی ، عرضــه آن بر قرآن بود. او طب  یکی از شــرای  احمـد مفتی
پذیرفت. تمام احادی  را بر قرآن عرضه نموده و سپس می از رسـوع خدا 1روایتی

زاده برای بررسـی صـحت یب روایت، مراحل و شـروطی را بیان داشــته  ه شروط تیمف
 باشد:راوی آن به شرح زیر می

 حضــر )الیـهمنســوب روش و احواع و . معرفـت میـدور، بـه افکـار و اخالق۱
 یا غیر ایشان(ا رسوع
 . آشنایی میدور، نسبت به شرای  و احواع محل مربوط به روایتا 8
 درحد میدور هر زمانا . علم به قرآن 7
 . علم به موازین و اصوع اسالمی در موضوعا  مورد عنایت دینا۲

اذر این راوی، روایتی را قبوع  نـد، آنگاه نوبت به تحیی  درباره لفظ )ارزیابی درجه 
 ت.پرداخ سند ارزیابی به باید از این مرحله بعد ورسد ( میسبب و فصـاحت و بالغت

  2نیست. الزم بعد مرحله به پرداختن دیگر شد، مردود دوم و اوع مرحله در روایتی اذر
زاده، وا ذون، و خالف روش جمهور علمـاســـت. روش پـذیرش روایـت نزد مفتی

علمای اســالم در برخورد با یب روایت، ابتدا حدی  را از حی  ســندی بررســی  رده و 
  ه استنادزمانیروندا در واقع باید پرسـید، تا سـپس به سـراغ داللت و مضـمون آن می

ثابت نشـده اسـت، چه نیازی است  ه به داللت آن  سـخنم مطرح شـده به پیامبر
ــخن را ذفته ــان این س ــود  ه ایش ــود؟ یعنی ابتدا باید ثابت ش ــپسپرداخته ش به  اند، س

مضــمون آن رســیدذی شــودا اذر روایت در مرحله ســند دچار مشــکل باشــد، نیازی به 
اده در بررسـی نصوص، بیشتر به نهنیا  فردم محی  زبررسـی محتوای آن نیسـت. مفتی

 شوند.های نهنی او سنجیده میداوریها و پیشتکیه دارد و اخبار، به وسیله برداشت

                                              
 )طبرانی،« هالله فلم أقلالله فلنا قلته، وما لم یواف   تابالله، واعتبروه فما واف   تابفما أتا م من حدیثي فاقرءوا  تاب» .1

 (.  7۱7، ص۱8، جالکبیرالمعجمسلیمان بن احمد، 
 .7، شماره هاىمجموعه نامهحمد، زاده، امفتی .2



 

 

ــرایطی  ه مفتی ــته و دایره طب  ش ــیاری از روایا   اربردی نداش زاده بیان  رده، بس
احادی  مورد قبوع را  ها نیز دایرهاحادی  مورد اعتنا، بســیار اندک خواهد شــد. مکتبی

و فرماید: دانند. قرآن میبســیار اندک می هل تك  َ ُت هفك هل  ْ هعك  ْ ُتكل همُتهاك هوك وهل ذل خل
هخك ولل سُُل ه لركّ ْل  .1مُتهآَُتكل

ذیری از سـنت است و اذر ما سنت را از دست بدهیم، در تمام مسائل این ترغیب به بهره
 با مشکل مواجه شده و قطعا دچار بدعت خواهیم شد. 

زاده معتید اســت، اذر روایتی مخال  قرآن باشــد، هرچند ظاهر آن از جهت یمفت
ایراد باشد، مطلیا قابل بح  نیستا اما اذر روایت، سند درستی سـند و سایر شروط بی

ی به شرط -المعنی بودنبه دلیل میبوع-هم نداشته باشد، مطرح  ردن آن از جهت معنی 
 2اشکاع است.، بیشودن داده نسبت پیرمبر به  ه صراحتا

زاده با بیان این شرای ، ا ثر روایا  مورد تلیید را رد نموده و در مواردی با فتاوای مفتی
پردازد. او بســیاری از روایا  قطعی را، به مســّلم فیهای مذاهب اربعه به مخالفت می

مجرد اینکه با تفکرش ســازذاری ندارد، رد نموده اســت. با پذیرش این شــروط، ســلییه 
ــ ــته و هر روایتی  ه به مذاق خواننده خوش اش خاص در قبوع روایا ، نیش زیادی داش

ــور  رد می ــد، معتبر و در غیر این ص ــازذار باش ــود. برخی از ادله آمده و با فهم او س ش
 باشند:اند، به شرح زیر میزاده سازذار نبوده و رد شدهمتینی  ه به مذاق مفتی

  3. روایا  مربوط به رجما۱
 4ایا  جانشینی پیامبر. روا8

                                              
 .3حشر، آیه . 1
 ، وبال   نید اندیشه و عیاید  اک احمد مفتی زاده،مرورى بر زندگی نامه احمد مفتی زادهصالحا  .2

http://www.radbedah.blogfa.com/post-1.aspx 
زاده، احمد، دانم.)مفتیدانم و حکم آن را مخال  قرآن و غیر اسالمی میذوید: روایا  رجم را مطلیا معتبر نمیاو می .3

زاده نه تنها با مذهب شافعی، بلکه با تمام مذاهب اهل سنت مخالفت  رده (. در این مورد مفتی8، شمارههامجموعه نامه
وارد اتفاقی تمامی مذاهب اسالمی است. این حکم، فتوای خوارج استا زیرا استا زیرا حکم رجم در زنای محصنه، از م

 آنان منکر رجم زنای محصنه به دلیل نبودن حکم آن در قرآن بودند.
 ، سایت رسمی جماعت دعو  و اصالح،کاک احمد« اجتهاد»جزوه ، ، احمدمفتی زاده .4

http://www.islahweb.org/node/2487 
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  1(اه  ،اوصات الدقَ و الدی . روایت )7
 2ا. برخی از فضائل اهل بیت۲

ســنت نداشــته و احادی  موجود در زاده در بیان احادی ، التزامی به منابع اهل مفتی
به  نامه خویشمنابع شیعه،  ه مطاب  میل وی بوده را نیز روایت  رده است. او در وصیت

اســتناد  رده و یارانش را به خواندن صــحیفه  4 و امام  اظم3 جواد فرموده امام
 5سجادیه و دعای  میل و... سفارش نموده است.

 قرآنافکار سلفی مکتب
شرک، توّسل، طلب  و قرآن در بسـیاری از مباح  اعتیادی چون توحیدافکار مکتب

یت مشابه عیاید سلف شـفاعت، سـوذند به غیر خدا، سما  موتی، بنای بر قبور و... دقییا
های هزاده، متاثر از دیدذاباشــد. برخی معتیدند  ه افکار متمایل به ســلفیت در مفتیمی

استناد به قوع سل   6تیمیه بوده است.استادش "مردوس" استا چرا ه مردوس متاثر از ابن
با   ه در ادامه به برخی از عیاید مشــترک آنان 7ها وجود داردهای مکتبینیز در نوشــتـه

  نیم.سلفیت اشاره می

 شرک و توحید  -۱
ان به عنو-قرآن، "فاروق فرساد" است. افکار اوهای مطرح در مکتبیکی از شخصیت

ها رایج است. فرساد معتید است  ه، مشر ین در وجود در میان مکتبی -زادهشاذرد مفتی
                                              

، ادهزامتیازاتی پیش از اسالم درجوامع جاهلی)ولو با رنگ دینی( است.)مفتیهای ذوید: روایت از رسوبا  فرهنگاو می .1
 (.7، شماره هامجموعه نامهاحمد، 

 http://masnaw.cast.ir/files/masnaw/2010-12-07_28--b.mp3?id=1 .احمد کبا  ا برادرشیعی یك مصاحبه .2
 .  ۱7، صنامه، وصیتزاده، احمدمفتی. 3
 .۱2همان، ص .4
 .  ۱۷همان، ص .6
 ، خبرذزاری تیریب،زادهمفتیکردستان و فتنه میام مجمع تیریبا وذو با قائمذفت .5

http://taghribnews.com/vdca06n6649nwe1.k5k4.html 
 https://t.me/maktab_quran_kurdestan،  اناع تلگرامی مکتب قرآن  ردستان، مختصرى درباره ما .7
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ذوید: چند او می اند.خـدا اشــکـالی نداشــتند و پیامبران برای اثبا  وجود خدا نیامده
ند. از اصفت از صفا  الهی وجود دارد  ه پیامبران برای تفهیم آنها به مردم، مبعوث شده

نظر او مردم باید قانون و برنامه تشریع و چگونگی زندذی  ردن را از خدا یاد بگیرندا در 
ادی و ها، در هنگام احتیاج مشـان، الله باشـد. او معتید اسـت  ه انسانواقع آمر زندذی

یش معنوی شـان، برای تحی  اسباب و جلب منفعت و دفع مضر ، فی  دع به خدا خو
رس زندذیشــان خدا باشــد ببندند و طلب  مب از او  نندا در واقع تنها فرمانروا و فریاد

 1در عربی است.« اله» ه این دو تعبیر دقییا مترادف  لمه 
یا را انب ه و محور اصلی دعو ها منکر شرک ربوبی مشر ین بودفرساد همانند سلفی

هذوید: توحید الوهیت دانسـته و می دل بل ع  َك ه َيُتکك بیان موضـع عملی انسان مسلمان در  ،2ِن
 ه هیچ فرمانروایی به غیر از تو وجود ندارد، میابل توحید فرمانروایی اســتا یعنی حاع

ه نیم. قید و شــرطم تو را میپس فی  عباد  و اطاعت بی َيُتکك نيِن عن تك سُ 
نیز بیان موضــع  نك

 ه غیر از تو هیچ رسـی اســتا یعنی حاععملی انسـان مسـلمان، در میابل توحید فریاد
ید طلبیما در نتیجه اذر  سی بگوفریادرس توانایی وجود ندارد، پس فی  از تو  مب می

ــت، باید از قرآن نمونه ــت اس ــتعانت از غیر خدا درس ای بیاورد  ه خداوند چنین  ه اس
ای داده اسـتا نه اینکه بعد از اثبا  فردی به عنوان ولی، نتیجه بگیرد  ه استعانت جازها

 3های پوچ و باطل باز خواهد شد.از او جایز استا زیرا در این صور ، میدان برای استدالع
ذری های سلفینفی اسـتعانت از اولیای الهی و ادعای شرک بودن آن، از مشخصه

ها، صـفت فریادرسـی مانند صفت خالییت، خاّص خدایم اسـت. طب  ادعای مکتبی
خال م مستعان استا زیرا به دلیل طریان نکردن و ادعای الوهیت نداشتن بندذان، این 

 ند یب از مخلوقا  خود نداده اســتا در واقع فرقی هم نمیصــفت و توان را به هیچ
ها در الم، دقییا سخن سلفیاین   4این بندذان مخلوق، انبیا و اولیا و یا غیر آنها باشند.

                                              
 http://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/07/28/post-2، سایت فاروق فرساد، استعانتفاروق فرساد،  .1
  .5آیه حمد،  .2
 http://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/07/28/post-2، سایت فاروق فرساد، استعانت ،فاروق فرساد،. 3
 https://t.me/maktabquraniشرک است.  اینکه چرا ذفتن یارسوع الله سـواع درباره .4
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تیمیه، محمد بن عبدالوهاب و دیگران به شــرک اســت و در آثار ابنمســلله توحید و 
بی نمایان است.   1خو

 توّسل -۲
های سلفی و وهابی را قرآن، در موضـو  توّسل نیز، دقییا افکار ذروهجریان مکتب

انان سلفیت و دیگر مسلم  ند. مسلله توّسل به اموا  از مسائل اختالفی بینتکرار می
 3حسن امینی، 2دانند.تیمیه، توّسل به اموا  را جایز نمیها با تاثیر از ابناست. سلفی

 اظهار داشت: در منابع دینی سه نو  توّسل ن ر شده است: 4در مصاحبه با شبکه  لمه
ل به اسـماء الحسـنی  -۱ ل به اعماع حسنه انسان  -8توسـّ توّسل انسان به یب  -7توسـّ

 5مؤمن دیگر  ه در قید حیا  بوده و فو  نکرده باشد.
ــتناد به آیه  ُتامینی با اس ك َك َبل ُتهذل ْك هلك ر  فن غ  تك ُته سُُ  َك ُت بك

ك
ُتهف و هيك ُتلل ــر   ،6قك ــران حض ــترفار پس به طلب اس

دانسـتند  ه حضر  ابراهیم از پدرشان پسـران یعیوب میذوید: یعیوب اشـاره  رده و می
تر استا ولی چون مرده بود از او طلب استرفار نکردند. او به ماجرای توّسل باالتر و بزر 

ذوید: ما در میان متوفی برای نزوع باران اشاره  رده و می عمر به عباس عموی پیامبر
 بســیار نزدیب م. با آنکه قبر پیامبرتر نداریباالتر و بزر  و مردذان، از پیامبر

ل نکردند. اذر این  ار درست بود، عمر به جای اینکه  بود، اما عمر به مرقد حضـر  توسـّ
 ذفت: یا رســوعرفت و میمی الله برود، نزد قبر رســوع پیش عموی پیامبر
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 جوازترین دلیل بر عدم ترین و محکمشــما برای ما دعا  نید. این ماجرا بزر  اللـه
 2باشد.می 1و از دیدذاه مردمان خیرالیرون اللهتوّسل به مرده از دیدذاه یاران رسوع

فی اند، دلیل بر ناین موضـو   ه پسـران یعیوب یا عمر به درذذشـتگان توسل نکرده
چرا ه در میابلم روایاتی  ه حسن امینی ن ر  رده، روایا   3باشـداتوسـل به اموا  نمی

دهد. بعد از وفا  ایشــان را نشــان می زیادی داریم  ه توســل اصــحاب به پیامبر
برای  بر ســر قبر پیامبر 4روایاتی چون بروز قحطی و رفتن صــحابی)مالب الدار(،

، حضور 5یامبراسـتسیاء، بروز قحطی و دستور عایشه برای ایجاد شکافی بر قبر پ
و تعداد دیگری از روایا   ه بر  7، عثمان بن حین 6اعرابی نـابینا ســر قبر پیامبر

 توسلم بعد از حیا  داللت دارند.
سنت  دام از مجتهدین مذاهب اربعه اهل حسن امینی مدعی است  ه در  تب هیچ

سراله یاأّم نه در  تاب  - ّ
ه آن مسلله توسل ب -ت و نه در بییه  تب ائمه اهل سن شافعی، الر 

م  داذوید: توسل به مرده، توسل به قبر، در هیچشـود وجود ندارد. او میمعنی  ه ادعا می
سنت موجود نیست. حتی در رأی بزرذان اهل تشیع هم نیست. حضر   از مذاهب اهل

  ند  ه فرمود:نیل می از جدش حضر  علی باقر
ْ  كــاَن فشى» َل اْ ْرضش أَمــا،ــانش مش ْ  اْخَخ و،َكل دل مــا، فــَ هل دل َع أَلــَ فش ْد رل ، َووــَ عــَ ابش اللــهش

ل  َ  َرســــــل ل َع َفهل فش ا اَْلَمـانل الـي   رل ، أمـي هش كل ا بـش ا اْ َمـانل الْباوشى اللـهَفَتَمســــــي ، َواَمـي

ْافارل  تش آن امان و پناهگاهی  ه از دست رفته و از زمین ذرفته شده است، پیامبر  8«.َفاإْلشسـْ
باقی و موجود هســت،  د  ـه از اینجا  وچ  رده اســت. اّما امان دوم  هبو خـدا

 استرفار است.
                                              

 ها رایج است.اصطالح "خیرالیرون" در ادبیا  سلفی .1
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ذویـد: او رفـت، او االن دیگر در میان مســلمانان نیســت. می حضــر  علی
ل را بـه مـا یاد میدر این دو مطلـب، این حضــر  علی دهدا ا نون  ه طور توســّ

ان تواند به ایشه نیست و  سی نمیاز میان ما رفته است، دیگر امان و پناهگا پیامبر
 1 پناه ببرد.

تل ید دارد  ه، به غیر از این سه نو  توّسل، نو   فاروق فرسـاد نیز مانند حسـن امینی
هاست، با استناد به  ه مسلمانان قرندر حالی 2اچهارمی در  تاب و سـنت وجود ندارد

ل،  5سمهودی، 4سنت چون سبکی، به این امر عمل نموده و بزرذان اهل 3ادله جواز توسـّ
تی اند. روایو... با استناد به ادّله متین، در رجحان توّسل، هیچ تردیدی نداشته 6قسطالنی

هنیل شـده نیز، ارتباطی به توّسل نداشته و ناظر به آیه   ه از امیرالمؤمنین ل ه ّللكّ ْك مُتهَک وك
ه  َُ
ك
ف هوك ل  ُك ذنّ عُك هلنيل ْك و رل فن غ  تك سُُ 

هسك هل  هوك ل  ُك ذنّ عُك همل ل ه ّللكّ ْك مُُتهَک هوك هفهْين  تك
فرماید: دو چیز مانع اســت  ـه می 7

از دنیا رفته است، به استرفار   ه پیامبرو استرفارا حاع عذاب استا پیامبر
 پناه ببرید. 

 طلب شفاعت -3
. فاعت استها در موضو  طلب شقرآن با سـلفییکی دیگر از نیاط اشـتراک مکتب

ما در اندا اها مانند دیگر مسلمانان شفاعت را به عنوان یب اصل اسالمی پذیرفتهسـلفی
عین حاع معتیدند، هرذز ح  نداریم در این جهان از انبیا و اولیا طلب شفاعت  نیم. از 
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تواند از ها، طلب شـفاعت در دنیا از غیر خداوند شرک است. انسان تنها مینظر سـلفی
خواست شفاعت  ند و در واقع، درخواست از شافعان، خواندن غیر خدا خداوند در

ــت. ــت: 1اس ــفاعت ذفته اس ــاد در رابطه با ش ــه نو  آیه در مورد  فاروق فرس قرآن س
یند: همه شفاعتشـفاعت دارد. دسته اوع آیاتی هستند  ه می ها از آن خداست. ذو

يعًُتهمانند:  ن هْجك
ةل ُتعك فك ّ ه لشُك ن ّ ك ّ  نند، در قیامت مطلیا دسـته دوم آیاتی هستند  ه عنوان می .2ّللن

ههیچ شفاعتی نیست. مانند: يهن هفن ع  ي  هبك هالكّ م  هُيك  ك ِتن
 
أ ْهيك

ك
هف ْن

ب  نهقك ْهمنّ ُتكل ْك ق  زك َك كُّته هعن
و   قل نفن

ك
هف و   ْل هآمك ينك ذن

ُته لكّ ك ُیلّ
ك
ُتهف يك

ه ة  ُتعك فك هشُك الك هوك ة  لكّ هخل الك نند.  صور  میید شفاعت را تایید میدسـته سـوم نیز آیاتی هستند  ه به  .3وك
نهذك مانند:  همك هن َن

ذ  إن هبن
الكّ هِن

ل َدك  ْ هعن عل
فك یهسكش  ذن

دسته سوم در واقع نوعی دعا برای تکریم خود آن  .4 لكّ
 ند و آموزی را  ه به درس توجه نمیبنـده اســت. به عنان مثاع، تو یب معلمی و دانش

ایســتد متوجه  نی. مدتی  ه بیرون میج میزند، از  الس اخرانظم  الس را به هم می
ذیری  ه او را به  الس برذردانیا اما مستییم عمل شـوی  ه متنبه شـده و تصمیم میمی

ذویی: تو بیا خواهش  ن زنی و می نی. شاذرد زرنگ و با اخالق  الس را صدا مینمی
ــ ــم و به  الس برذردانم. در اینجا تکریم و بزرذداش ــاذرد زرنگ ه من او را ببخش  تم ش

 الس شـده و خالف رأی تو نیز عملی انجام نشده است. خود  خواسته بودی  ه او را 
ــیه را منوط به خواهش او می ــاذرد زرنگ، قض ــی ولی به خاطر تکریم ش  نی. در ببخش

ــر میقیامت تب ــویم. خداوند رو به ما تب ما با  ارنامه اعمالمان پیش خداوند حاض ش
هفرماید:  ند و میمی کك ُتبك تك ُك ه

 
ف رك ذیری. ا  را میســپس بدون  مترین اشــتباهی نمره 5؛ ق 

 نندا در واقع خداوند پیش از این، آنها نیز برای تو طلب نمره قبولی و ورود به بهشت می
چنین تصــمیمی را دربـاره تو ذرفتـه اســتا اما به خاطر تکریم و احترام افراد فوق و با 

ذردد و نســبت به خدا نیز،  مترین ترییر حکم و اراده درخواســت آنهـا، به تو ابالغ می
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هذیرد. در غیر این صور  چطور ممکن است، ما قائل به صور  نمی َك هاله ْك هلنههبدي هُك هلن ُتتهمك
 ّلل

ــیم، اما در عین حاع بگوییم  ه فردی در قیامت بلند می 1 ــود و اراده و حکم باش ش
 2دهد.خدا را ترییر می

شفاعت مختص خداست و جایی برای طلب شفاعت از  ،براساس بیان فاروق فرساد
 ح  درخواسـت و شفاعت را ندارد. چرا ه حتی پیامبرماندا باقی نمیو اولیا  انبیا

شود. جالب این است اساسا  شفاعت از ابتدا ح  خداوند بوده و با خواست او انجام می
ها طلب شفاعت در حاع حیا  را قبوع دارندا اما طب  سخن فرساد، حتی در  ه سـلفی

وجه، توان از او درخواسـت شفاعت نمودا چرا ه به هیچنیز نمی حاع حیا  پیامبر
ن اعتیاد، تصمیما  شافعین به خداوند فشار نیسـت. طب  ایشـفاعت فعل پیامبر

  ند.آورد و نعونبالله، عرصه را بر خداوند تنگ میمی
شود و توحید عبادی و توحید افعالی را باید متذ ر شـویم، آنچه شـرک محسوب می

 نیم، او سـازد، این است  ه ما وقتی طلب دعا و یا شفاعت از غیر خدا میمخدوش می
فرماید: ذونه نیست. قرآن  ریم مینیما اما باید ذفت  ه شفاعت اینرا قادری مستیل بدا

ه رك هًُتهآخك ِن ه ه ّلَلن عك همك ْك و عل هالهيد  ينك ه َلذن عرض در این آیه موضو  آن است  ه اذر با خدا و هم .3وك
هفرماید: اید. در جای دیگر میاو،  س دیگری را بخوانید، مشرک شده ْن و

هدل ن  همن ْك و دل بل يع  وك
ه دك  ْ َُُتهعن عُُت ل

فك هشُُل الءن هاؤل ْك و ولل ققل هوك  ْ هل عل فك  ْ الهي هوك هل  رُّ ُل همُُتهاله پس مالکم شــرک، عباد  غیر  4ا ّلل ّلَلن
خـداســت. اما اذر ملنون از جانب خدا باشــد، اشــکالی وجود نداردا در واقع ما تنها 

دهیما رار میشافعین را به واسطه آبرویی  ه نزد خداوند دارند، واسطه بین خود و معبود ق
چرا ه اذر ما با این دیدذاه از اولیای الهی طلب دعا و شــفاعت  نیم، همچنان شــفاعت 

آید. از سـوی دیگر، این شکل از شفاعت، با منحصـر در خدا بوده و مشـکلی پیش نمی
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علم و اراده الهی نیز منـافـا  نـداردا زیرا خداوند از همان ابتدا علم دارد  ه اولیای الهی، 
  ار پس از تحی  شفاعت، اهل بهشت خواهد شد. نند و شخص ذناهعت میطلب شفا

 سوگند به غیر خدا -4
یمیه تقرآن رواج دارد. ابنخدا نیز تفکر سلفیت در میان مکتبدر مسلله سوذند به غیر

او در جای  1شود.ذوید: علما بر این نظر اتفاق دارند  ه قسـم به غیر خدا منعید نمیمی
: قسم خوردن به غیر خداوند مشرو  نیستا زیرا به صور  تحریمی و یا ذویددیگر می

باشندا البته قوع صحی ، نهی تنزیهی نهی شـده و علما در این مسـلله دارای دو نظر می
 2باشد.تحریمی می

ذوید: وقتی یب نفر در خدا می فاروق فرسـاد در مورد علت شرک بودن قسم، به غیر
 ند  ه این  سی خورد، در واقع اعالم میبه خدا قسم می حضـور یب یا چند نفر دیگر،

نظیر و معظمی، بین من و شماستا در واقع او خورم، شخص بی ه من به او سوذند می
ــخص معظم، بر فعل و قوع و نیتی  ه در جای دیگر، یا نفس من  ــت  ه آن ش معتید اس

ــی غیر از خدا بر ــور ، چه  س ــت. در این ص ــور  ذرفته، باخبر اس نفس و درون  ص
ایم باخبر ها خبردار است؟ چه  سی غیر از خدا از فعلی  ه در تنهایی انجام دادهانسـان

 ند، نعونبالله اسـت؟ وقتی  سـی نام خدا را به دروغ آورد، مانند آن است  ه اعالم می
خوری، در واقع  ه تو به غیر خدا قســم میخبر اســت. هنگامیخـداوند از درون او بی

خدا، بین تو و من به طور مشترک معظم است و همچنین آن غیر  نی  ه آن غیرم اعالم می
 3قدر با عظمت است  ه از درون تو و ماجرا خبر دارد.خدا، آن

فرسـاد سوذند را منحصر در امور نفسی و مخفی نموده و به همین دلیل دچار اشتباه 
ند انجام  اری در آینده شـده اسـت. در بسـیاری از موارد، سوذند برای امور دیگری، مان

ــخص نیز، نزد طرفین به عظمت آن  ــوذند به ش و... بوده و امر مخفی وجود ندارد. در س
                                              

 .775، ص۱، جالفتاوىمجموعالحلیم، تیمیه، أحمدبن عبدابن .1
 .۱3، ص۱، جالرسائل و المسائلمجموعةالحلیم، تیمیه، أحمدبن عبدابن .2
 http://www.farooq-farsad.blogsky.com/category/cat-3، سایت فاروق فرساد، سوگند فاروق، فرساد، .3

http://www.farooq-farsad.blogsky.com/category/cat-3


 

 

ــخص بزر  تکیه می ــخص معظم، از فعل، قوع و نیت ش ــود و نیازی به اطال  آن ش ش
ــتا چرا ه در روایا  آمده: روزی مردی خدمت پیامبر ــوذند خورنده نیس  ا رمس

تر است؟ آن حضر  فرمودند : به پدر  سوذند قه اجرش عظیمآمد و پرسـید:  دام صد
ذاه می  1شوی.از آن آ

بریم  ه هیچ یب از مذاهب آن به نیز، پی میبـا تفحص در بین مـذاهـب اســالمی 
اند. به عنوان مثاع، شیعه خدا نکرده صـور  قطعی حکم به حرمت قسـم خوردن به غیر
دند، یها معتباشــد. حنفیا جایز میمعتیـد اســت  ـه ســوذنـد یاد نمودن به غیر خد

ــوذندهایی مانند  ــم به پدر »س ــم به جانت»و « قس و مانند اینها مکروه اســت. « قس
ــافعی ــی، بلکه جهت ها میش ــریب تراش ــوذند به غیر خدا، نه به عنوان ش ذویند: اذر س

ــت. ــد، مکروه اس ــحاب ما می المغنیقدامه در ابن 2تعظیم او باش ذوید: ذروهی از اص
قسمی است  ه شکستن آن  فاره دارد. از احمد  اند  ه سوذند به رسوع خداذفته

ســوذند یاد  ند و آن را  نیل شـده اســت  ه وی ذفته: هر  س به ح  رسـوع خدا
  3بشکند،  فاره دارد.

 سماع موتی -5
ها شــناســی آنان است. سلفیذری، در چگونگی هسـتییکی دیگر از مبانی مهم سـلفی

دنیا و عالم برزس هسـتند و برخالف جمهور مسلمانان، مسائلی چون شنیدن  منکر ارتباط بین
ند.  ها، سما  موتی را نفی میقرآن نیز با همان استدالع سلفیمکتب 4اموا  را قبوع ندارند.

                                              
َبَیاَء. )نیشابوری، م .1 ل  الن م  َر َوَتلن َفین َشی الن یٌ  َتخن یٌ  َشحم َت َصحم َق َوَأنن َدّ ه  أنن َتصـَ َلَنّ َنَبّ یَك َلت  ، حیح مسلمصسلم بن حجاج، َأَما َوَأبم

 (.3۱7، ص8ج
 .75۷، صآیین وهابیتسبحانی، جعفر،  .2
 .5۱7، ص۷ج المغنی، بن أحمد،الله قدامه، عبدابن .3
 .5۲، ص۱۱ج المعانی،روحالله، ، محمود بن عبدآلوسی .4



 

 

ــتناد به آیا  ــاد با اس هفـاروق فرس ِتك كو  ه م  عل من لسُُ  هت هالك َكّکك
ِن

هو  1 قل ه ل  نه ن همكّ
 
ع من لسُُ  هِبن

َتك
ك
ُتهف مك هوك َن و بل

منکر  2
 3سما  شده است.

سنت با استناد به ادله متین، مسـلله سـما  موتی دالیل فراوانی داشته و جمهور اهل 
 اند. آیاتی چون صحبت  ردناین مسـلله را پذیرفته و به دالیل منکرین، پاسم قاطع داده

 سالم پیامبر 6با قوم هالک شده و روایا  قلیب بدر، 5و شعیب 4حضر  صال 
ــده اند-و...  8خف  نعاع 7به اموا ، طابخ ــما  اموا   - ه در  تب معتبر ن ر ش بر س

شود  ه حتی افرادی داللت دارند. با بررسـی تاریخی مسـلله سما  موتی نیز، معلوم می
ــلله را پذیرفتهتیمیه، ابنچون ابن ــلفی قیم و... نیز، این مس ــر، منو فی  س کر های معاص

 سما  هستند.

 تقلید -6
قرآن و سلفیت مطرح است، مسلله نفی یکی دیگر از مسـائلی  ه در شـباهت مکتب

زاده منشل این اشتباه تیلید از مذاهب فیهی اسـتا در واقع مواضـع نظری و عملی مفتی
ها و مکتوباتش توصیه به تیلید از مذهب شافعی  رده و شـده است. او از سویی در نوار

فاهی و  تبی وی، فتاوایی بوده  ه با مذهب شافعی از سـوی دیگر، در بین آرای فیهیم ش
ــو  تیلید و اجتهاد،  ــت. او در موض ــته و یا طب  فتوای دیگر مذاهب اس هماهنگی نداش

 ند. او وظیفه خود را در مواردی  ه رأی وظیفـه خود و پیروانش را در دو بخش بیـان می
طور  ه عوام تیلید آنداندا اما منصـوص از شـافعی وجود داشـته باشد، تیلید از وی می

                                              
 .80آیه ، نحل .1
 .22آیه ، فاطر. 2
 فاروق، آیا مردذان صدای ما را میشنوند؟، سایت فاروق فرساد،. فرساد، 3

 http://www.farooq-farsad.blogsky.com/1390/08/02/post-15/ 
 .3۷آیه ، اعراف. 4
 .۷7آیه ، اعراف. 6
 .37، ص5، جصحیح بخارىبخاری، محّمد،  .5
 .8۱2، ص۱، جصحیح مسلمنیشابوری، مسلم بن حّجاج،  .7
 .۷5، ص8، جصحیح بخارىبخاری، محّمد،  .8
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ذوید: در مواردی  ه از داند. او در این زمینه می نند، خود را یب میلد صــرف نمیمی
شـافعی رأی منصـوصـی باشد از آن تبعیت  رده و در غیر این صور  از مشرب شافعی 

 نما اما اذر از آن طری  هم رأیی دسـتگیرم نشـد، مستییما از  تاب و سنت و پیروی می
ذونه باشـد  ه نصی از شافعی، مخال   نما اما اذر تشـخیصـم اینسـتنباط میاجما  ا

ادبی دانسته و خود  نما چرا ه أخذ آن رأی را بی تاب و سنت است، آن نص را ترک می
 ه  آیدشـافعی هم قبوع ندارد  ه  سـی به طور مطل  میلد ایشـان باشد. ذاهی پیش می

ــاند را نمیحتی مطلبی  ه قریب به اتفاق فیها ذفته نت پذیرما چرا ه آنها را با  تاب و س
در واقع من به دو دلیل میلد هستم. اوع به دلیل پرهیز از تفرق و دوم  1دانمامتعارض می

اب توانم رأیی را مستییما  از  تبه دلیل آنکه هفتاد درصد از مسائل را بررسی نکرده و نمی
 2و سنت استنباط  نم.

در اصــطالح فیهی به معنای پیروی از مجتهد در احکام  شــایان ن ر اســت  ه تیلید
دینی، یـا عمـل  ردن طب  نظر و تشــخیص فیهی یـب مجتهـدم معین در احکـام فرو  

زاده مبنی بر اینکه )اذر رأی مجتهد، دین)مـاننـد نماز و حج( اســتا در واقع نظر مفتی
 تیلید مرایر بوده و در نم(، با مفهوم دید خودم عمل میمرایر با نظر من باشد، به صالح

 واقع اجتهاد است. 
زاده معتیـد بود  ـه دین خـدا در هر زمـانی احتیـاج بـه تبیین داردا لذا بر لزوم مفتی

اجتهاد تل ید داشــت. او با تلیید مســلله مرجعیت در میان شــیعیان، قائل بود  ه بعضــی 
در  لذا مرجعیتخداوند نیستا  مسائل و موازین، بدون تبیین شدن، مطلوب و پسندیده

ــتاادیان الهی و غیر الهی امری اجتناب همه بنابراین در تکلی  پیروان خود  3ناپذیر اس
ذوید: در صـورتی  ه من، رأی خاصـی داشته باشم، پس از اطمینان به صحت، باید می

                                              
 نمازجمعه و... فتاوای جدید دارد.به عنوان مثاع در خصوص طالق، تیمم، . 1
 ، سایت رسمی جماعت دعو  و اصالح، کاک احمد« اجتهاد»جزوه  احمد، مفتی زاده،. 2
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ام  ه نظرا  من اما الحذر الحذر، مرا بت نکنید. من همیشه نگران بوده 1پیرو آن باشیدا
مذهب جدیدی  ند و از آن طری ، دردی بر دردهای امت تفرقه زده بیافزاید. عامل ایجاد 

 2ام، همین موضو  است.اساسی اینکه تا نون نظرا  خاص خود را جمع نکرده
ــربهمفتی ای به زاده همواره از تفرق در دین ذالیه  رده و وجود مذاهب مختل  را ض

مذهب است. او در این واستار اسالم بالدین و مصداق شرک دانسته استا در واقع او خ
های مختل ، شرک است. ذوید: ساختن مذاهب از دین و تیسیم شدن به فرقهزمینه می

یم. برای غیرخداوند قائل می -فی الجمله-ه وص  خاص خداوند را همین اسـت   شو
ن ای از احکام خدا، و آرای غیر خدا )بزرذان مذهب( استا بنابرایهر مذهب، مجموعه
مشتمل بر تبعیت از  -ای از حکم خدا و غیر خداست ه مجموعه-تبعیت از هر مذهب 

ترین صور  شرک و  فر، پذیرفتن و اطاعت از مکتبی است، شود. اذر  املغیر خدا می
 ه مجموعه آن از طرف غیر خدا باشـد، پس تبعیت از برنامه و مذهبی  ه قسمتی از آن، 

 3یر  امل از شرک است.از طرف غیر خدا باشد، صورتی غ
َرق دینی تبدیل شقرآن نیز به شاخهبینیم این است  ه، مکتبآنچه در واقع می ده ای از فم

 و عملکرد آنان، حاصلی جز تفّرق در دین و اختالف بیشتر میان مسلمانان نداشته است.

 بنای بر قبور و عزاداری -7
قرآن با سلفیت، مسلله مراسم سوذواری و بنای بر قبور یکی دیگر از مشتر ا  مکتب

هایش، این مسائل را از مصادی  بدعت دانسته است. او زاده در یکی از نامهمفتیباشد. می
ا دوت ، مراســم عزاســت  ه منکرا م غالبا حرام رایج در آن، یکیعرفیا یکی از ذوید: می

                                              
ن  نم  ه شرط آن داشتمن چگونه وظایفی بر شما تحمیل می ها خطاب به پیروانش ذفته است:زاده در یکی از نامهمفتی .1

ذیرم  ه خارج از رأی پذیرفته شده این برادرتان، دانم نداریدا لذا از شما تعهد می ه میتوانایی اجتهاد آزاد استا در حالی
 (.8، نامه شمارههامجموعه نامهزاده، احمد، ملتزم به راج  مذهب شافعی باشید. )مفتی

 ، سایت رسمی جماعت دعو  و اصالح، کاک احمد« اجتهاد»جزوه  احمد، مفتی زاده، .2
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 ایه نندهبار، معموال  مســتکبران و تلییدها و آداب زیاندذان بدعتوجود آورننیســت. به
بیشتر استفاده  نند. از  1شدنم « ماقوع»برای ، ایآنهایندا چرا ه همیشـه درصـددند از هر حادثه

برق و  های پر زرقها، تا ساختن و پیراستن میبرهرنگارنگ برای زنده هایترتیب دادن سفره
تر اینکه برای پیشــوایان بزرذوار دین هم،  ه تمام جهادشــان، برای ها. عجیببرای مرده

بار استثماری بوده، این آداب های نکبتآزادسـازی خل  فریب خورده، از زنجیر فرهنگ
های سراسر تجمل و زر و زیور و برندا مانند ساختن بارذاهرا ضد راه خودشان، به  ار می

 2اینها. برذزاری مراسم چّله و سالگرد و امثاع
به هزینه ســاخت قرآن، نســبت های مجازی مکتبها و  اناعنین در ســایتچهم

 3اعتراض شده است. بیت ضری  اهل

 نتیجه
ــوی دیگر با جریان مکتب ــلفیت، و از س ــویی با وجود افکار س قرآن  ردســتان از س

ب باشــد. در یذری میرویکرد عـدم تکفیر دیگران و نفی حـدی ، قرائتی نو از ســلفی
سنت غرب  شور، دارای مذهب اشعری توان ذفت، با توجه به اینکه اهل بندی میجمع

ا ذرایانه، برای میابله بقرآن با رویکردی روشــنباشــندا مکتبو ذرایش به تصــّوف می
یمیه و سلفیت تاشاعره به نفی حدی  پرداخته و برای میابله با تصّوف، به ترویج افکار ابن

ه سابی، در نو  خود بی«ذریسلفی»و « حدی نفی»جمع بین  روی آورده اسـت. نظریه
 است.سنت نیز بوده  اهل زرذان و علمایی از بزیاداست و مورد انتیاد تعداد 

  

                                              
 اصطالح  ردی به معنای: جایگاه بیشتر. .1
 ، نامه ششم. هامجموعه نامهزاده، احمد، مفتی .2
 درب طال برای  اظمین،  اناع تلگرامی مکتب قرآن  ردستان،  ۱8ساخت  .3
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