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  )ره(ينيامام خم يو عمل يعلم ةريسد بر يبا تاك
  

  *مهدي اسماعيليمحمد
  دهيچك
جاد تمدن يحركت به سمت ا يبرا يمناسب ران بستريدر ا يانقالب سالم يروزيپ
ب به چهار دهه از عمر يامروز و بعد از قر. را فراهم كرده است ين اسالمينو

 يگاه بزرگ و نحوه ساخت بناين جايدن به ايرس ي، سازوكارهايانقالب اسالم
 يكه از سو» شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگو«دة يا. ع آن مورد توجه استيرف

. باشد يد مين تمدن جديدن به ايمطرح گشته است مدل رس يمقام معظم رهبر
هستند و  ير اسالميو غ يغرب يهاتوسعه برگرفته از مدل يفعل يهاقالب مدل
ستند يبرخوردار ن يبرخوردار نبوده؛ لذا از خصلت كارآمد يبوم ياز خاستگاه

.. شرفتين پيا يو معرفت يفكر ين مبانييتب ياست برا ين پژوهش كوششيا
محسوب » يميابرمفاه«، از جمله يرانيو ا يفقه، فلسفه و عرفان در تمدن اسالم

مهم  يژگي، و از ويو عمل يعلم يهاانيشوند كه به راه اندازندة جريم
شرفت و حركت از وضع يپ يم الگويدر ترس. برخوردار هستند» يسازندگ«

ر طونيو هم» سرشت انسان«موجود به وضع مطلوب، دانش فقه به جهت 
 يت مركزيانسانِ مسلمان، از موقع ين دانش در حلّ معضالت زندگيا ييتوانا

، يو عرفان ياز سنت فلسف يريگتواند با بهرهيبرخوردار است كه م يو محور
 يد تا نشان دهد الگوينما ين نوشتار تالش ميا. اسباب تحول را موجب شود

، يو نقد گذشته تمدن اسالم ي، با مالحظه سنت فكريرانيا – يشرفت اسالميپ
ن فقه، فلسفه و عرفان يو نسبت روشن ب يتعامل، همراه يجز برقرار يچاره ا
  .الگوي روشني در اين خصوص است) ره(امام خميني .ندارد

عرفان، انقالب  ،فقه، فلسفه شرفت،يپ يرانيا ياسالم يالگو :اه هژاوديلك
  .)ره(يني، امام خمياسالم

                                                                                                 

   m.m.esmaeli@ut.ac.ir  استاديارگروه علوم سياسي دانشگاه تهران *
  8/9/94 :شريذپ خيرات ،12/7/94 :تفايرد خيرات
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  يو چارچوب نظر  مقدمـه.1
ن ييبا تب يشرفت و سعادت انسانيجهت پ ييالگومباني انديشه اي ارائه  يتالش برا

 يز ضروري؛ اما قبل از هر چاستن نوشتار، يهدف ا ،فقه و فلسفه و عرفان ةرابط
شرفت يم كه منظورمان كدام انسان و كدام پيمهم را روشن كن ةن نكتياست كه ما ا

ن يشرفت از كدامين پيا يو نظر يفكر ياست و مبان ينيبر كدام جهان ب يو مبتن
م يم كنيشرفت را ترسياز پ يايكل يم نمايآنكه بتوان يبرا. ه خواهد شديمنابع تغذ

م در يمهم است كه ما بدان. ميكار خود را مشخص كن يمعرفت يالزم است مبان
ن يا. ميكنيه ميم تغذيدار يفكر يهاشرفت از كدام سرچشمهيپ يفكر يم مبانيترس

ا يشرفت مطلوب يدر نوع پ يمعرفت يمبان«. ر بنا را دارديكار در واقع حكم ز
 يو مبان يفلسف ي، مبانيمعرفت ي، مبانيهر جامعه و هر ملت. ر داردينامطلوب تأث

 يشرفتيد چه نوع پيگوين كننده است و به ما مييتع يدارد كه آن مبان ياياخالق
و  ياخالق ي، مبانيمعرفت يمبان... نامطلوب است يشرفتيمطلوب است، چه نوع پ

» ن كننده استييك كشور تعيشرفت در يف پي، در تعريو فلسف يتفكرات اصول
ن موضوع، ما بر ضرورت يا يكنندگنيياز جهت خصلت تع). 68: 1390،ياخامنه(

  .ميد فراوان داريخود تأك از وجود يمثابه جزئخود به ينگاه به گذشته و سنت فكر
جهت سعادت  ييالگومباني انديشگي  ةارائ يتالش برا ن پژوهشيا يهدف اصل

ن پژوهش ياست؛ ما ا يفقه و عقل و عرفان در تمدن اسالم ةرابط يانسان با بازخوان
را كانون  يانسان و سعادت و  يمحور يله مسئله ين وسيم تا بديرا انتخاب كرد
ن يتدو ةمسئل. باشد ين جهت ميز از همين ن پژوهشيت اياهم. بحث قرار دهيم

: مييتر بگوقيا دقيماست و  يجهت سعادت انسان، از مسائل كالن و اصل ييالگو
 يهااز ستون يكيكه ، چونياز طرف. ماست يش رويپ ةن مسئلين و مهمتريترياصل
ا علم و يمان و يوند عقل و ايرا، پ ياسالم يبزرگ جمهور ةدر بناكردن خان ياصل
وند ين پيا يسازدوار است كه بتواند در شفافين پژوهش اميدهد، ايل مين تشكيد

ن نوع نگاه به يا. د واقع شوديم، مؤثر و مفيعظ ين بنايجه، در ساختن ايو در نت
، اسباب ]شرفتيل آن جهت پيسنت و سپس اصالح و تكم يبازخوان[شرفت يپ

تجدد، بلكه از  ةران شديو يستادن بر سكويتحول و تحرك را نه از جهان غرب و ا
 يكه، برا يستن، آن است كه هنگامينگر ةن نحويج مثبت اياز نتا. طلبديدرون م

شرفت ين رابطه بر پير ايران و تأثيدر ا ين و دموكراسيد ةل رابطينمونه، به تحل
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ك، ين در نظام دموكراتيگاه ديل جايم، نه به تحليدهيكشور را مورد مطالعه قرار م
  .ميبپرداز ينيدر جامعه د يت دموكراسيموقع يبلكه به بررس

ران يفقه و فلسفه و عرفان، ما را با امهات تفكر در جهان اسالم و ا ةشرح حال رابط
دارد، چند پرسش  طرح به يق بستگيدا گشتن حقايجا كه هواما از آن. سازديآشنا م

گانه فوق م سهيچگونه مفاه: ميكنين ارتباط، مطرح ميا ةنيرا در زم يپرسش اساس
 يفايا يرانِ اسالميا يشرفت برايپ يم الگويو در ترس يتوانند در تمدن سازيم

: ديرون كشين سؤال بيتوان از درون ايز ميرا ن يگريد ينقش كنند؟ سؤاالت فرع
ن ين اياسالم و نحوة رابطة ب ياين فقه و فلسفه و عرفان در دنين و تدويتكو ةنحو

ر يپذق فقه و عقل و عرفان امكانيتلف يعنين سه يا جمع ايبوده است؟ آسه چگونه 
در » ت و عرفانيفقاهت، عقالن«است با يس يبودگتوان از امكان باهميا مياست؟ آ

ن يا را درآن يهان سؤاالت و پاسخيم ايطور كه گفتامروز سخن گفت؟ همان يايدن
  .م داديمورد بحث قرار خواه ينيامام خم يد بر آرايپژوهش و با تأك

ن سه ين است كه در بي، سخن ما ان پژوهشيا يبه سؤال محور ياحتمال پاسخدر 
و  يت مركزيهستند، فقه از موقع يدينقش كل يدارا يكه در تفكر اسالم يابرمفهوم
د و يل به تجري، كه تمايو عرفان يبرخوردار است و بر خالف دانش فلسف يمحور

ر يفكر غلبه كنند، با درگ يخيتار يهاتيكنند بر محدوديم يسعاستقالل دارند و 
 يبرا يسازنهيو زم يتمدن ساز يبرا يشتريت بيخود با تحوالت زمانه، از قابل

ن حركت محسوب ين حال، گرچه فقه، اس اساس ايشرفت برخوردار است؛ با ايپ
، ينطقح و مياست كه به طور صح يشرفت مطلوب، ضروريپ يشود، اما برايم

ب در عصر اضطراب ين تركيا .ز داخل در فقه ساختين را يو عرفان يفلسفعناصر 
 يبه نحو) ره(برخوردار است كه مرحوم امام  ييت بسزاياز اهم يو تكنولوژ

  .ش گذاشته استيق را به نماين تلفيمناسب صورت ا
اندازندة ند، به راه يزها و ساختارهايجادگر چيا«فقه، فلسفه و عرفان : روش لهمسئ
 نيهستند كه متفكر يمياز مفاه ، فلسفه و عرفانفقه. »سازندها جهانآن. نديهاانيجر

 ييهامكاتب و روش يايجاد و احيها، قادر به ار كردن خود با آنيمسلمان با درگ
كه در كتاب المنقذ دربارة علل  ينمونه، امام محمد غزال يبرا. شدند يخاص
 ها آن اعتقادات سستي و ايمان ضعف علت در آنگاه ...«: سدينويمردم م يگمراه
 كردار دوم فيلسوفان، گفتار نخست :يافتم علت چهار رامعلول آن و كردم بررسي

: 1363،يغزال(»روحانيان و دين نماهاي عالم چهارم و تعليميان، پندار سوم صوفيان،
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شه ياند يريگنة شكلي، زم"نيعلوم الد ياياح"كربن معتقد است بعد از  يهانر )56
لسوف يد فيا باين بن بست كه يزان پس ا«ن اساس كه ي؛ بر اشدگر فراهم ياز نوع د

لسوف يتوان فيبودن نم يدا شد كه بدون صوفين نظر پيشكست، و ا يا صوفيبود 
 ).250: 1393كربن،( »ديكامل گرد يتوان صوفيلسوف بودن نميكامل بود و بدون ف

س حكمت يد، موفق به تأسيجد ين رابطة به شكليان ييز با تبين يرازيش يمالصدرا
  .ه گشتيمتعال
معنا  يماست كه به واژگان اجتماع يعمل اجتماع يهاوهين است كه شيقت ايحق
 يهاوهيح است كه واژگان ما به استقرار آن شين اندازه صحيز به هميبخشد؛ و نيم

ه يرساندن به توج ياريما در  يارزش يبازشناختنِ نقشِ زبان. رساننديم ياريعمل 
ما و  ياست كه در آن واژگان اجتماع ياهمانا بازشناختن نقطه يعمل اجتماع

ح يدر توض). 293: 1393نر،ياسك(دهند يم ياريگر را متقابالً يكدي يساختار اجتماع
- به ين اسالميآثار متفكر يبر آن شدند كه با معرف يكسان ير متون اسالميو تفس

در خأل  ين اسالميمتفكر يي، آن متون را فهم كنند؛ گويونانيعنوان وارثان تفكر 
 ين رو دچار خطايخود نداشتند و از ا يط فرهنگيبا مح يكردند و ارتباطيست ميز

لسوفان ياز آثار ف يريگن پژوهش با بهرهيما در ا .شدند يآشكار يشناختروش
 ) j.l. austin(نيآست.ل.،  ج )ludwig wittgenstein.(نيتگنشتايگ وير لوديزبان، نظ
و به )reinhart koselleck( نهارت كوزِلكيرا يهاخ مفهوميتار يشناسروش نظريه

ر يدرباب روش به رشته تحر ) (qenten skinnerنرين اسكيكه كوئنت يطور خاص كتاب
م يرابطة فقه و فلسفه و عرفان در ترس يم به بازخوانيكنيم يدرآورده است، سع

 يد بر رويما در بحث روش، تأك ياز نكات محور يكي. ميشرفت بپردازيپ يالگو
ستن به ينگر يباشد، لذا بر عناصر زمان و مكان در چگونگيم» حرف يايجغراف«

  .م داشتيخواه يد فراوانيشرفت تأكيپ يم الگويعالم و ترس
 
  م يف مفاهيتعر.2
  شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگو.2-1
، »الگو« يديشرفت كه از سه واژه كليپ يرانيا ياسالم يح مفهوم الگويتوض يبرا
ان يرا به طور خالصه بده ين ايحات طراح ايل شده، ما توضيتشك» رانيا«و » اسالم«

شود؛ يك نقشه جامع محسوب مي، به منزلة يـ اسالم يرانيا يالگو. م كرديخواه
نفشة ن يبا استفاده از ا. م شديخواه يچرا كه بدون نقشة جامع، دچار سردرگم
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ود به آن 
ك كالن 
وجود و 
د عناصر 

ت مورد 
. باشد ي

 مكاتب 
-شيبر پ
ه آن يمان

د بر ي تاك
واژة . ت

خست آن 
 يرانير ا

ن يد كه ا
ن و ملت 

اسمحمدمهدي 

ز وضع موجو
كيورد نظر ما 

ت مويز وضع
ل خودت در د

 

شرفتيه پي نظر
يم اسالمي تعال

 و وابستگان
ب يمبتن يهمگ

اسب با درون
ن الگويدر ا 
است ياسالم ي

نخ .مون دارد
ه فكر و ابتكا

ه به آن داردر
نيالقوة سرزم

دن ايرس ينگ
مو يفت اسالم

هت خروج از
شرفتيپ يگو

 .ا حائز است

ورت است كه
و يظام ارزش

انيتوسط غرب
 شده است ه

متنا يشناختش
»ياسالم«ژه
يم و مبانيتعال

ره به دو مضم
توان گفت كه

اشا» يرانيا«ة
بالفعل و با ي

 شود و چگون
شرفيپ يالگو

جه ي اجتماع
ن الگي واقع، ا

را يل اجتماع

ن ضرويگر ات
و نظ ياسالم

 توسعه كه ت
كنون عرضه

و ارزش ياخت
ن رو واژي از ا

ه تير درون ما
شرفت اشايپ 
تين الگو مي ا
دوم از واژة ي

يهاتيت و ظرف

ريد تصويب با
.ان شوديب يت

 كالن طرح
در. ب است

بزرگ تحول ي

تيب حكايرك
يبر مبان يبتن
متنوع يهادل
تا يستياليوس
شنا، معرفتي
بوده است ي
ن الگو بريء ا
يرانيـ ا يالم

نيصال و تدو
يمعنا. ه است

اتيجه به واقع

عت مطلوبيض
ستيلوب هم با
كيشرفت و

ه وضع مطلوب
يك مهندسيت 

ن تريدر ا يم
 همخوان و مب
داست كه مد

و سو يستيرال
يشناختانسان ي

يو فلسف يكر
و ابتناء يخوان

اسال يدر الگو
صورت استحص

د آوردي را پد
شرفت با توج

جامع، وض
وضع مطل

شيه پينظر
وصول به
الزم جهت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

واژة اسال
دينظر با

ديناگفته پ
بريل يفكر

يهافرض
مكاتب فك
لزوم همخ

د» يرانيا«
كه در صو

ن الگويا
شيپ يالگو
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ف و يدر ادامه به تعر) 11: 1390،ي؛ واعظ1390،ياخامنه(افته است ين يران تدويا
  .م كردياشاره خواه )فقه، فلسفه و عرفان( گريم دين مفاهيوتك
  
  علم فقه .2-2

ونان يگاه فلسفه در تمدن يممتاز، همانند جا يگاهيجا ياسالمعلم فقه در تمدن 
ر سقراط، افالطون و ارسطو در فلسفه ينظ ييابرمردها يونانيدارد و اگر تمدن 
، مالك ابن انس، يس شافعيمانند محمد ابن ادر يز بزرگانيداشت، در اسالم ن

خ ي، شينيعقوب كليسنت و محمد ابن  هلفه و احمد ابن حنبل در فقه ايابوحن
عه يگران در فقه شيخ الطائفه و ديو ش يعلم الهد يد مرتضيد، سيخ مفيصدوق، ش

در تمدن  يو مركز ين كننده، محورييتع يظهور كردند كه دانش آنان، دانش
انسان  يزندگ ير را بر روين تأثيشتريشود كه بيمحسوب م يرانيو ا ياسالم

ملموس و محسوس  ير به قدريتأثن يز دارد؛ اياست و همچنان ن مسلمان داشته
و » يفرد« ي، و زندگ»يفكر«ات يانسان مسلمان شروع شده تا ح» بدن«است كه از 

كتاب  يهااز بخش يكي، در يمحمد عابد الجابر. رديگياو را در بر م» ياجتماع«
- يعقل عرب ياد روش شناختيبن: دانش فقه«، تحت عنوان ين العقل عربيتكو
ش يهااز فراورده يكيرا به نام  ياگر روا باشد كه تمدن اسالم«: سدينويم» ياسالم
كه  يياست؛ درست به همان معنا» تمدن فقه« يم كه تمدن اسالمييد بگويم، بايبنام
تمدن «معاصر را به  ييگفت و تمدن اروپا» تمدن فلسفه« يونانيتوان به تمدن يم

، يفكر تمدن اسالم يهاكه به فرآورده يبه هنگام. ف كرديتوص» يعلم و تكنولوژ
ب و يچ رقيه يم كه فقه بينيبيم مينگريف، ميچه از جهت كم و چه از جهت ك

 ةبا توجه به حضور هم). 114: 1376،يجابر(» در مقام نخست نشسته است يمنازع
عالوه  يكه در خانه هر فرد مسلمان ييانسان مسلمان، تا آنجا يفقه در زندگ ةجانب

كند كه در يد ميتأك يشود، جابريافت مينه فقه يز در زمين يبر كتابِ قرآن، كتاب
» م شده بوديان مردمان تقسيبود كه م يزين چيعادالنه تر«، فقه يجامعه اسالم

فقه،  كه :دنكنيبه صراحت اشاره م ن موضوع،يبا علم به ا ينيامام خم ).همان(
 امام(است » و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور يواقع يتئور«

ن يف ايدر كتاب احصاءالعلوم در تعر يابونصر فاراب.)66: 11،ج1361،خميني
است كه  يصناعت فقه دانش:سدينويم يساز در تمدن اسالمصناعت سرنوشت

ه ح نكرديعت تصريز را كه واضع شريتواند حدود هر چيآن م ةليانسان به وس
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ان يعت بيها آشكارا در شرزان آنيكه حدود و م ييزهايسه با آن چيبا مقا، است
ح بر طبق مقصود واضع يبه دست آوردن احكام صح يص دهد، و برايتشخ ،شده
عت يروان همان شريپ يعت برايكه واضع شر يعتيو بر اساس آن شر - عتيشر

  ).113: 1389،يفاراب( اجتهاد كند–آورده است 
ز در يهان نياز فق ياريكند و بسيدر عبارت فوق به آن اشاره م يكه فارابگونه همان
ا و يبه اعتبار دن يك احكام فقهيشوند، تفكيب فقه متذكر آن ميف و تبويتعر

 يعمل يبه مسائل شرع يفقه آگاه: آخرت، به دو بخش عبادات و معامالت است
ا متعلق يباشد يعبادات ما متعلق به امر آخرت است و آن ي يو مسائل فقه. است

ن فقه و يتدو . شوديم مياست كه به مناكحات، معامالت و عقوبات تقسيبه امر دن
ن جهت كه ياز او با تحوالت زمانه دارد؛  يميآشكار و مستق ةتحول آن، رابط

و  يو اجتماع يفرد يشئونات زندگ ه يكل ةرندين اسالم دربرگيد ياحكام متناه
دربارة مسائل و  يقرون و اعصار بود اما احكام و مقررات اسالم يتمام يبرا
ان نشده يل درباره هر واقعه و حادثه بيو به تفص يو فرد يانات به طور جزئيجر

ت شكل و صورت واقع ينهايع در بيرا حوادث و وقايو امكان هم ندارد، ز -است  
. ن شده استايات و قواعد بيك سلسله اصول، كليبلكه به صورت  - شوديم
ن منبع احكام و مقررات اسالم ين و مهمتريم، كه اوليقرآن كر) 13: 1390،يمطهر(

ست و در قرآن صدها گونه مسئله طرح ين ياست، منحصر به احكام و مقررات عمل
زدهم از يك سيدر حدود (ه ياز آن كه در حدود پانصد آ يقسمت يشده است، ول

جه حاصل ين نتين ايبنابرا) 17: همان( .افته استيبه احكام اختصاص ) كل قرآن
چون مسائل  يباشد و از طرف ياز حكم شرع يد خالينبا ياچ حادثهيشد كه ه

ر به يو متغ ير متناهيحلّ مسائل غ يبود، الزم آمد كه برا يو نصوص متناه ينامتناه
، محتاج يانهيو زم يار و امور موضعيو ثابت تمسك جست و متغ ينصوص متناه

» ريمتغ« يافهياست، وظ» ثابت«ن كه ين، نص ديبنابرا. امر جهانشمول باشندثابت و 
ر، و يم عمل ثابت در متغيتنظ. خ و زمان بوديداشت كه عبارت عمل در تار

فقه  يفه و فلسفه اصليمواجهه نص با واقع در امتداد زمان و مكان، وظ يچگونگ
منابع استنباط،  يو برخ ي، به رغم تفاوت در مبانيعه وسنيدر هر دو مذهب ش. است

خود را در  يبه عهده گرفتند و همه توان فكر ين اصول فقه سهم مهميدر تدو
خ يژه تا زمان شي، به و)ه 329( يبت كبرين دانش به كار بستند، عصر غيتوسعه ا

خ يبه همت ش يعيس اصول فقه شين و دوران تأسيعصر تدو) ه 460م ( يطوس
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شمندان اهل سنت و در رأس يكن، انديل. ه استخ الطائفيو ش يد مرتضيد، سيمف
ن اصول يان به تدويعيها قبل از شسال) ه 150-204( يس شافعيها محمد ابن ادرآن

ن اصول فقه و پرداختن يتدو يبرا يعان با وجود معصوم، ضرورتيش. فقه پرداختند
 يجتهادا يبه روش شناس يازين) ع(دند؛ چرا كه با وجود علم امام يديبه اجتهاد نم
  . نبوده است

ان احكام يب يعه، برايش ي، علمايبت كبريبت امام دوازدهم، به خصوص غياما با غ 
اما از . دنديد يعه را واجب و ضروريش يمراجعه به فقها يويو مصالح دن يشرع

اهل سنت  يافت كه مذاهب فقهين يتكو ي، هنگاميعه به لحاظ زمانيآنجا كه فقه ش
ها متأثر آن يو كالم يروش شناخت يهان رو، از تجربهيشكل گرفته بودند از ا

ه يه قم و مكتب اماميافت كه دو مكتب امامي» دوگانه يتبار«عه يشدند و لذا فقه ش
خود را در تضاد و  ين دوگانگيا. باشنديعه ميدر فقه ش ين دوگانگيامد ايبغداد پ
استنباط احكام كه در  يان كسانينشان داد؛ م يث و اهل رأين اهل حديب يدشمن
كه با منحصر كردن  يكردند و كسانيبه كتاب، سنت، اجماع و عقل رجوع م يشرع

 يدانستند و حتيده ميفا ين منابع در كتاب و سنت، عقل را در استنباط احكام بيا
ات معصوم يدادند و اخبار و رواين منابع قرار ميرون از ايز بيم را نيقرآن كر يگاه

در قالب مكتب  ين تضاد و دوگانگيا. دانستندياستنباط احكام مرا تنها راه ) ع(
  .مطرح گشت يعيون در تفكر شيون و اصولياخبار
در اجتهاد،  يجاد چرخش مفهموميبا ا يعه، محقق حلين فقه شيتكو لهمرح مهدر ادا
با الهام از ) ق 602- 676( يمحقق حل. كرد ياد و تازهيعه را وارد فاز جديفقه ش

 يديجد ةويرا به ش يع السالم، احكام فقهيب فقه، در كتاب شرايروش سالر در تبو
د يشه. ن كرده استيين و تبيقاعات و احكام تدويدر چهار بخش عبادات، عقود، ا

ان را، در ادامه فلسفة نبوت و يعيش يحضور مجتهد در زندگ) ق 911- 965( يثان
عه، يفقه ش-1: شوديح، دو نكته بر ما آشكار مين توضيبا ا. دانديم يامامت، ضرور

احكام (اش ياسيآن نسبت به بخش س يبر خالف فقه اهل سنت؛ كه بخش فرد
» اجتهاد«مفهوم -2افت؛ يج فربه شده و توسعه يف و الغر بود، به تدري، نح)يسلطان

ز به عنوان نائب يشود و فقها نيبت مطرح ميغ ةن مفهوم در دوريتربه عنوان مهم
. دا كردنديعه پيات شيح يو اجتماع يفرد يدر زندگ يگاه محوري، جا)ع(امامان 

ه اهل سنت صرفاً يكند؛ چرا كه فقيه اهل سنت جدا ميعه را از فقيه شين نكته فقيهم
كند نه به عنوان ينقش م يفايا يجامعه سن ياسيات سيبعنوان مفسر شرع در ح
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كه وجود دارد به حضور بارز عقل در منهج اجتهاد  يگرينكته مهم د. »حاكم«
 .گردديبر م يخ طوسيو ش يد مرتضيد، سيخ مفيعه به خصوص در آثار شيش يفقها

، يو فلسف يبا كمك از نگرش عقل يعيدر واقع در قرون چهارم و پنجم، فقه ش
ه ه را بيعهد آل بو ي، و جامعه اسالميزير يرا پ يعيش يشجره مباركه تفكر عقالن

  .مبدل كرد يفصل درخشان تمدن اسالم
ن رو دانش يبرخوردار بود و از هم  انهيخردگرا ياديعه از بنيش ياجتهاد اصول

ازدهم يقرون  يكه در ط يبعد از نزاع متاخر. گرا استعقل يز دانشيعه نيش ياسيس
در  يو اجتهاد يان عقليبت جري؛ به تثداد ن رخيين و اخبارين اصوليو دوازدهم  ب

و  يات زمانيبه مقتض ييتوسعه آن و پاسخگو يعه منجر شد و فضا را برايفقه ش
 يروزيپ. ش فراهم كرديش از پيست ب يكه همان توجه به اقتضائات عقالن يمكان

  .دارد يخين تحول تاريشه در ايرو تداوم آن،  يانقالب اسالم
  
  عرفان.2-3

همراه باشد؛ از  يبا آرامش روحشود كه ياطالق م يدر لسان عرب، عرفان به دانش
همراه باشد، به كار  ينان و آرامش قلبين رو در مورد معرفت به خدا، كه با اطميا
آمنوا و تَطْمئنُّ قلوبهم بِذكْر اللَّه أَال بِذكْرِ اللَّه تَطْمئن الْقلُوب  الّذينَ .روديم
و نام علمى است از عرفان يعنى شناسائى و مراد شناسائى حق است ) 28/رعد(

و بالجمله راه و  .علوم الهى كه موضوع شناخت آن حق و اسماء و صفات اوست
نامند و عرفان و اند عرفان مي روشى كه اهل اهللا براى شناسائى حق انتخاب كرده

يكى به طريق استدالل از اثر به مؤثر و از  :دو طريق ميسر است شناسائى حق به
ذات و اين مخصوص علماء است و دوم طريق تصفيه  فعل به صفت و از صفات به

باطن و تخليه سر از غير و تحليه روح و آن طريق معرفت خاصه انبياء و اولياء و 
عرفا است و اين معرفت كشفى و شهودى را غير از مجذوب مطلق هيچ كس را 
ميسر نيست مگر به سبب طاعت و عبادت قالبى و نفسى و قلبى و روحى و سرى و 

و عرفا ) 7: 1371،يجياله(و غرض از ايجاد عالم، معرفت شهودى است خفى 
عقيده دارند كه براى رسيدن بحق و حقيقت بايستى مراحلى را طى كرد تا نفس 
بتواند از حق و حقيقت بر طبق استعداد خود آگاهى حاصل كند و تفاوت آنها با 

ناى كار آنها بر شهود گردند و بلكه مب حكما اينست كه تنها گرد استدالل عقلى نمى
  .و كشف است
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. ان و عارفان در كسب معرفت با روش حكما تفاوت داردين، روش صوفيبنابرا
شد به قلب يمبهوت مران و يرا كه عقل در آن ح يه افتخار كسب معرفتيصوف

عقل اگرچه آلت معرفت است، اما از » قلب محل معارف است«: واگذار كردند
گوهرالمراد راه  ةديدر گز يجيعبدالرزاق  اله. استعاجز  يق پنهانيمعرفت حقا

راه ظاهر راه . دانديشناخت حضرت حق را به دو راه ظاهر و باطن منحصر م
توان خدا را ياز راه اول م. است ير معنوياستدالل و راه باطن راه سلوك و س

د و سلوك راه ظاهر و باطن بر عكس يتوان به خدا رسيشناخت اما از راه دوم م
شود  يا كند مرتبه به مرتبه تا منتهيسالك راه ظاهر، به استدالل اثبات اش. گرنديكدي

ا را مرتبه به مرتبه يست، و سالك راه  باطن اشين يچ سببيكه او را ه يبه اثبات سبب
: 1389ان،يپورنامدار(ست يرسد كه فنا را در او راه ن يد تا به وجود باقينما ينف

49.(  
ن عارف يم كه در اسالم نخستيم، اذعان كنيفات كه بگذريرحات و تعين توضياز ا

آسمان به پرواز  يسون بهيسفر معراج، از زم ياند كه در پدانسته يرا محمد مصطف
 يكيم، يعارفان بدان ةشود كه حضرت محمد را سرسلسليدو عامل باعث م. درآمد

، يسفر روحانن يا ةجيامد و نتيپ. اقوال عارفانه است يگريافعال عارفانه و د
. بوده است كه سخت مورد توجه و استناد عارفان قرار گرفته است يث قدسياحاد

پرورش و رشد  يبرا يانهيتوانست زميكه م ين اصل اسالمين و مهمترياما نخست
ف زاهدان آمده يالبالغه در توصدر نهج. تصوف و عرفان فراهم سازد، زهد بود

اما ا بودند يدر دن يعنيبودند، اما اهل آن نبودند ا ياز مردم دن يآنان گروه«: است كه
اپرستان مرگ اجسادشان را يدند كه دنيديم ...كه در آن نبودند يهمچون كسان

رونَ يو ... دانند يتر مزندگان را بزرگ يهاها مرگ قلبنيشمرند، اما ايبزرگ م
نهج ( »ائهميأحعظمون موت اجسادهم و هم اشد إعظاماً لموت قلوب يا يأهل الدن
) ع( يم كه كه دربارة عرفان علينجا فرصت آن را نداريدر ا ).230: 1388البالغه،

 ينيبا غارنش يچ نسبتيه يم كه عرفان عليشويمادآور ين نكته را يم اما ايصحبت كن
است كه كسب سعادت را در  ياز مردم ندارد، بلكه عرفان زندگ يريو كناره گ

  .ينيه نشيو زاو ينينه در غارنشند يبياست و اجتماع ميس
فقه و  يني، هم چنان كه تجربه هم نشيعيعرفان با فقه ش ينيهم نش يخيتجربه تار

جاد دوره پرشكوه نظام يشد، به ا يقرون چهارم و پنجم منته ييفلسفه به دوره طال
ن يا يت محوريشخص. منجر شد يران دوره صفويدر قرن دهم در ا يعيش يمدن
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تمام تالش خود را  يعيه شيك فقياو به عنوان . است يدر آمليد حيتعامل مرحوم س
ن تالش در يبه كار برد كه ا يعيو فقه ش ين عرفان ابن عربيجاد تفاهم بيا يبرا

. ا كرديه مهيرا در قالب صفو يعيش يجاد دولت صوفينه ايت ها زمير فعاليكنار سا
ن يصدراست و هم چنه مالين تعامل كه نقطه اوج آن حكمت متعاليق اين دقيتب

ون كه تضاد يت اخبارين تعامل كه با حاكميجاد نقار و شكاف در اياز ا ييرمزگشا
تواند  يوجهه همت خود قرار داده بودند، م يو عرفان يان عقليو تقابل را با جر

شرفت يتحقق پ يان مهم براين سه جريا ينيرا به فهم ضرورت هم نش يانيكمك شا
  .دينما يدر جامعه اسالم

  
 فلسفه .2-4

مالصدرا . از فيالسوفيا يعنى محب حكمت استكلمه فلسفه يونانى االصل و مشتق 
عبارت از استكمال نفس انسانى است بواسطه شناخت : گويديدر تعريف فلسفه م

ها از راه  حقايق موجودات بدان صورت كه واقعيت دارد و حكم به وجود آن
ه وسع انسان و بر حسب طاعت بشرى كه تحقيق برهانى و نه از راه گمان به انداز

هدف آن تشبه به بارى تعالى است و در حقيقت اين تعريف، تعريف به ثمره فلسفه 
باشد، نظر مال صدرا بيان اين امر است كه فلسفه حقيقى عبارت از آن علمى  مى

است كه ثمره آن كمال انسان باشد در جهت علم و عمل و لذا در توجيه تعريف 
انسان مركب از دو ماده اصلى است يكى صورت معنوى كه از عالم : دگوييفوق م

امر است و ديگر ماده حسى كه از عالم خلق است، و نفس را نيز دو جهت است 
يكى جهت تعلق آن به ماده و ديگر جهت تجرّد آن و لذا حكمت حق بر حسب 

ى و عملى كند كه به واسطه دو فن نظر آباد كردن و اصالح هر دو نشأ ايجاب مى
حكمت هر دو قوه اصالح شده كمال يابند يعنى قوه نظرى و قوه عملى 

به كاربرده  ياست كه در تأمالت فلسف يعنصر مهم» عقل«). 380: 1379،يسجاد(
از اين جهت به اين نام خوانده . عقل در لغت به معنى منع و نهى است. شوديم

خود را از عدول از راه شده است كه شبيه افسار شتر است زيرا عقل صاحب 
عقل را . دارد ها بازمى شتر را از بدى) افسار(دارد، همان طور كه عقال  درست بازمى

از جهت . 2از جهت لغوى . 1: توان مورد بحث و بررسى قرار داد از سه جهت مى
اى ادراكى در  به معنى قوه. 3فلسفى، به عنوان موجود جوهرى حى دراك مستقلّ 

» وصل كردن«شة ياز ر يـ اسالم ين كه كلمة عقل در زبان عربيگر اينكته د. انسان



 ... شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگواي در تدوين  مباني انديشه   12

  

) مذهب( religion ينيشة التياد ريكه انسان را فوراً به  يزيد، چيآيم» گره زدن«و 
 يعنياست، » وصل كردن« ين به معناياندازد كه در زبان التيم religare يعني

تفكر . زنديكند و گره ميمقت وصل يكه انسان را به حق يزيقت، چياتصال به حق
كه  يريبه تعب ،intellectus يو عقل به معنا ratioن عقل به عنوان ياز ابتدا ب ياسالم

د آن، تفاوت قائل بود يجد يدر نظر داشت و نه به معنا ينيتوماس آكوئ
مانند  ياشخاصآن طور كه نزد  يل تصوف اسالمين دليبه هم). 78: 1372نصر،(

 و ينوران يافته و تصوفيوند يت پيمطرح گشته، با عقالن يابن عربا ي يسهرورد
  .د آورده استيرا پد يعقالن

برخوردار بود و فلسفه نه به  يفلسفه از شرافت و قداست نسبتاً خوب ،در آغاز اسالم
شده  يق طب وارد فرهنگ اسالميبلكه عمدتاً از طر ياسيس يلحاظ ضرورت زندگ

د نام برد كه چون نتوانست بر يزيتوان از شخص خالد بن ينه مين زميدر ا. است
 يا را به زبان عربيميدر طب و ك يعلم يهان ترجمهيند، نخستيتخت خالفت بنش

لسوف عالم ين فياو را نخست يرونيحان بين رو است كه ابوريكرد و از ا يسرپرست
معروف و متمول در  يهااز افراد برجسته و خاندان ياريبس. ده استياسالم نام
برخاستند و زبان در وصف آن  يو طب يت از ترجمه كتب فلسفيصف حما
در  يغيدريت بيخصوص مأمون، حمابه يعباس ين زمان خلفايدر ا يحتّ. گشودند

توان بدان اشاره نمود، يكه م يجالب توجه ةنكت. ج فلسفه مبذول داشتنديترو
تا آنجا  ين همگاميا .بوده است يسفو فل يمتون طب ةرجمت يزمانو هم يهمگام

لسوف تا بدانجا يبان هم فياند فالسفه خود اطبا بودند و طبش رفته است كه گفتهيپ
د ينه شاين زميدر ا. شمار آوردندكه فلسفه را طب روح و طب را فلسفه بدن به

خود را  يبرجسته بود و كتاب مهم فلسف يبيس قابل ذكر باشد كه خود طبيالرئخيش
منظور ز بهين يراز. خود را قانون نام نهاد يف كرد و كتاب پزشكينام شفا تألبه

ن روش يا. نام نهاد يت جسم و جان، هر دو، كتاب خود را الطّب الروحانيرعا
لسوفان مسلمان بود كه عالوه بر شرق يج نزد فيرا ي، روش»فلسفه و طب يختگيآم«

ل است كه در جهان ين دليبه هم. ع بوديشا زين يجهان اسالم، در مغربِ اسالم
  .فه و سلطان دارنديبا خل يكيلسوف نسبت نزدياسالم، فلسفه و ف
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  ك تا توافقياز تفك: فلسفه و عرفانفقه، .3
فقه، فلسفه ( يسه نظام معرفت شناس يريگو شكل ييدايپ يچگونگ يپس از بررس

كه از  يام؛ رابطهيپردازين سه در جهان اسالم ميا ةرابط ي، حال به بررس)و عرفان
در ) ك و توافقيتضاد، تفك(ن نوع رابطه يا. كنديت ميك و توافق حكايتضاد، تفك

ك بحران و معضل در عالم يدر جهان اسالم خود را به شكل  يحركت فكر يابتدا
، از آن به ي، به درستيكه محمد عابد الجابر ينظر وعمل نمودار ساخت؛ بحران

-ياد مي) 256: 1984،يالجابر(» هيعه االسالميالثقافه العرب يفأزمه االسس «عنوان 
 )6-20: 2ج،1924،يديالتوح(در كتاب االمتناع و المؤانسه  يديان توحيابوح .كند

دان و ك منطقيو  يرافيد سيه به نام ابوسعيك فقين يكند كه بياشاره م يابه مناظره
ن يمتن ا. صورت گرفت يهجر 326ونس در سال يابن  يابوبشر مت يعنيلسوف يف

 يانگر حالتيكه ب يونانيو برهان   ين فقه اسالميب ةاز رابط يتيوضعمناظره ما را با 
ن بحران را در ياد ايو اساس و بن كنديك آشنا مياز نزداز كشمكش و اختالف بود، 

ن يم و ايتر برگردسته است به عقبياما شا .دهديمنشان  يچهارم هجر ةل سدياوا
  .ميريبگ ياز آغازش پ بحران را

 يفكر يهاتين كالم و برهان به فعالين جدال بيا. باشد ي، آغاز مناسبيد اشعريشا 
ان روش يانه، ميم ياو كه در صدد انتخاب راه. رسدي، ميمؤسس علم كالم، اشعر

» هياآلثار العلو«و » السماء و العالم«اصحاب عقل و اصحاب نص بود، در كتاب 
  و الكالم  المنطق  صون در كتاب يوطين سيجالل الد. د و رد كردد ارسطو را نقيعقا

كند يت مينه رواين زميعن المنطق و الكالم و القول المشرق فى تحريم المنطق در ا
را كنار  يشده است كه زبان عرب يجا ناشن مردم از آنيجهل و اختالف ب«: كه

ن يعامل جهل و اختالف بس، يل به زبان ارسطاطاليو م يترك زبان عرب. گذاشتند
به آنچه در زمان مأمون در مورد قبول  يشافع«: ديافزايم يوطيگاه سآن .»مردم است

 ةهم: ها رخ داده است اشاره كرد و گفتگر بدعتيت و ديرؤ يبه خلق قرآن و نف
ان يو ب يو بالغت موجود در آن، چون معان يبه زبان عرب ييها به سبب ناآشنانيا

آمده  يآمده است و آنچه را كه به زبان عرب» زبان عرب«ون قرآن به مت. ع استيبد
و  يقرآن را به زبان عرب. و منطق ارسطو، آلودن، بدعت است يونانيبه زبان 

ز يسنت ن يآن زبان، نازل شده است؛ بنا يهامحاوره، و اصطالحات و استدالل
زبان  يرا هر قوميد، زانامدهيو اصطالحات آن ن يونانين دو به زبان ين است و ايچن

ه تنها اختالف در ين قضيبنابرا ).390: همان(» خود را داراست ةژيو اصطالحات و
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 ييادهايدر واقع اختالف در بن. تر استگردد و به مراتب از آن ژرفيدگاه باز نميد
از  يونانيشه يو اند يشه اسالميساختار اند .ها را بنا نهاده استدگاهين دياست كه ا

از  يزيچ چيه« يكيبرخوردار بود؛ چرا كه شاخص  يو اساس ياشهياختالف رك ي
  .است» چينش از هيآفر« يگريو شاخص د» شوديده نميچ آفريه

لسوف مسلمان را به خود مشغول كرده بود، يكه ذهنِ ف ين مسأله و موضوعيمهمتر
موضوعات لسوفان مسلمان به يبوده است، گرچه ف» ن و فلسفهيد ةرابط« ةمسأل

پرداختند، اما يار بشر در اعمال خود ميا اختير وحدت و كثرت و ينظ يگريد
 يداد، به طوريل مين و فلسفه تشكيد ةن رابطيآنان را هم ياصل ةمشكله و دغدغ

بود كه تالش كرد مسأله ارتباط  ين كسي، نخستيلسوف مسلمان، كندين فيكه نخست
است  يا، مشكلهيعقل و وح يماجرا. دهدن دو را نشان يا ين و عقل و هماهنگيد

ز متفكران يلسوف مسلمان اثرگذار بوده و كماكان نيكه در تمام اعصار بر ذهن ف
-ي، م)يعقل و وح ةرابط(نه ين زميدر ا. ن رابطه دارنديا ين و بررسييدر تب يسع

و  يگانه، وحي يرغم اعتقاد به خدا يكه عل يگروه: توان به سه گروه اشاره نمود
است كه معتقد بود كه اگر  يكس) 251-313( يا رازيزكر. كردنديوت را انكار منب
كه  يدر حال«: ستين يگريز ديچ» ن خرَديد«بشر ضرورت دارد، جز  يبرا ينيد

 ياز آن اوست، طوق بندگ يكه سرور يم و در حاليرش نكنير است، اسيخود، ام
امور به او  ةد در هميبل با م؛يم و فرمانده را فرمانبردار نسازيفكنيدر گردنش ن

ن يا. »ميه كنيز او باشد و همواره بدان تكيار ما در همه چيم و مالك و معيرجوع كن
-يگر معتقدند كه ميد يبود اما گروه» زانهين ستيد يافراط ييخردگرا«از  يايتلق

ن سطح معارف عوام و ين شروط كه بيجاد كرد، با ايق اين و فلسفه توفيان ديتوان م
. ميل بپردازيات به تأوياز آ ير برخيطور در تفسنيك قائل شد و هميخواص تفك

ن يگر در ايلسوفان دياز ف يارينا، ابن رشد، مال صدرا و بسي، ابن سي، فارابيكند
عه ين الشريما بيدر فصل المقال ف ينمونه ابن رشد اندلس يبرا. رنديگيم يگروه جا

 يؤديالقطع انه ال  ين نعلم عليمعشر المسلم فانا«: ديگويو الحكمه من االتصال م
شهد يوافقه و يضاد الحق بل يمخالفه ماورد به الشرع فان الحق ال  يال يالنظر برهان

ن و يد يكه با اشاره به هماهنگ يرازيا مال صدرا شي) 35: 1986ابن رشد،(» .له
حاشى «: ندارد يكه با كتاب و سنت هماهنگ ياست باد فلسفهيد نيگويفلسفه، م

الشريعة الحقة اإللهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية 
:  8 ،ج1981مالصدرا،(» و تبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب و السنة
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ن و فلسفه يق دين است و تلفيقت تنها در ديز معتقدند كه حقيگر نيد يبرخ). 303
در . داننديد مردم مين و فساد عقايو فلسفه را باعث تزلزل در د ستير نيپذامكان 

ف كتاب تهافت يد كه با تأليآيشتر به چشم ميب ين گروه نام ابوحامد غزاليا
كر فلسفه وارد كرد كه تالش يبر پ يريناپذن و جبرانيالفالسفه ضربات سنگ

ر يز او مسنجات آن كارساز نشد و فلسفه پس ا يهمچون ابن رشد برا ياشخاص
  . را دنبال كرد يگريد

فلسفه و  ينابود يها براكار نبودند و از انواع حربهيلسوفان بيفقها در مواجهه با ف
فالسفه سخت نمودند و از آزار،  يتا بدانجا كه كار را برا. لسوفان استفاده كردنديف

تهافت ف كتاب يبا تأل يامام محمد غزال. نداشتند ييچ ابايد و اعدام آنان هيتبع
ده ين كتاب در صدد بود تا بطالن عقيدرا يو. لسوفان پرداختير فيالفالسفه به تكف

ما يدتهم و تناقض كلمتهم فيتهافت عق... «: ات اثبات كنديفالسفه را در فنّ اله
ظهور كردند كه  يگر گروهيد يو از طرف) 61: 1382،يالغزال(» ...اتيتعلق بااللهي

دانستند و كار  يخالت در كار الهكردند و آن را دم يعلم طب را تحرپرداختن به 
ن ياً و اثباتاً با دينف يچ ارتباطيد كه علم حساب و هندسه هم كه هيبدانجا كش

ن يان اهل ديجدال م. دنديگرد ينداشت مورد نفرت قرار گرفت و دانندگان آن منزو
ژه يشد به و شترين دو روز به روز بيان ايو اهل فلسفه باال گرفت و شكاف م] فقها[

ت با فلسفه دنبال كردند چنان كه يرا در ضد ياز دانشمندان راه غزّال يآنكه برخ
ف كرد و در آن يكتاب حدوث العلم خود را تأل يالنيد غيالن معروف به فريابن غ
قائل بودند ابطال  يگذشته آغاز زمان يرا كه برا يل كسانينكه دالينا را در ايابن س

و ابن سينا إما أن «ز جمله س ايخ الرئيبه ش يچ اهانتير آن از هكرده بود رد كرد و د
و ابن سينا لم يحم حول الجواب «ا يو »  يكون قد عمى عن وجه االستدالل او تعامى

ابن (نكرد  يفروگذار»  من هذه التّقسيمات لكن أخذ يروغ روغان الثّعلب
  ).41-61: 1377الن،يالغ

عت را در يان حكمت و شريد تا ميكوش يدلسز ابن رشد انيدر غرب جهان اسالم ن
دهد  يعه من االتّصال آشتين الحكمه و الشريما بيكتاب معروف خود فصل المقال ف

نكه در يبر ا ياو مبن يشه ابتكارياورد و انديبه دست ن يقين راه توفياو هم در ا يول
 يمخطا يب است و يا مصي يلسوفيهر متكلم و ف يشناسو جهان يمسائل خداشناس

ده خود مضطر و مجبور است يو هر كدام پس از جد و جهد و اجتهاد نسبت به عق
ر و يفتاد و بازار تكفيمقبول ن] فقها[ن يچ وجه نزد اهل دينه مختار و آزاد، به ه
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: 1383،يشابوريالن ينياالسفرا(لسوفان همچنان رونق خود را همراه داشت يق فيتفس
 يعيش يرانيلسوفان ايحنت سرانجام با ظهور فام ميك و اين دوران تاريا). 27-9

خوانند رو به زوال نهاد و دوره يه ميكه معموالً آنان را اهل حكمت متعال مذهب
ث و توسل به تجوز ينان با استظهار به قرآن و حديا. د آمديپد ييدرخشان و شكوفا

كه مورد طعن و لعن بود  يل موفق شدند كه فلسفه را از آن تنگنائيو توسع و تأو
ن دسته از متفكران يا. ن سازنديس فلسفه را جانشيم و تقديرون آورند و لحن تكريب
ث در آثار خود يات و احاديو وارد كردن آ» حكمت«ر نام فلسفه به ييبا تغ يعيش
ن فلسفه خود را به يصدرالمتأله. نمودند تا از تنفر نسبت به فلسفه بكاهند يسع

حكمت «عرفان، به  ياين قضاييتب ييقدرت تطابق با شرع و توانات و يجهت جامع
بود كه در نمط نهم اشارات  ين كسينا نخستيالبته ابن س(نمود  يگذارنام» هيمتعال

ك نگرش تعامل محور از يه با يحكمت متعال). ن اصطالح را به كار برده استيا
، عرفان ابن يت اشراق، حكمييحكمت مشا: ها بهره برده استشهياز اند يامجموعه

مالصدرا  يدر منظومه فكر يگاه ممتازيجا يوح يبه طور كل. و علم كالم يعرب
ن يمتأسفانه ا. د شده استيعت و عقل تأكيشر يش بر هماهنگيش از پيدارد و ب

منشأ «در اين نگاه،. كمتر مورد توجه قرار گرفته است يبخش از فلسفه اسالم
كه  يدارد و هر كس يعبادات منشأ عقل. »سراغ گرفتد در عقل يمان را بايش ايدايپ

 يهانا در كتابيابن س. ببرد ين منشأ پيتواند به ايمده باشد، يرس» يبلوغِ مذهب«به 
شفا، نجات و اشارات بر ضرورت وجوب وجود نبوت استدالل  يعنيمهم خود 

نبوت از  ن برهان ضرورتيترجين و رايترز به عنوان مهميكرده كه تا به امروز ن
در  هاتيخ در كتاب االشارات و تنبيش. لسوفان پس از او ارائه شده استيف يسو

جا به بحث ما كمك نيوت دارد كه در اعت و نبيدراثبات شر يان مهمينهم بنمط 
انسان -1: كند كهيطور استدالل منيان حاجت به نبوت، ايدر ب. كنديم ياديز

منوط به تعاون و  يات آدميدارد و ح يمدن-يت اجتماعيفطرتاً و ضرورتاً ماه
گذرد يم ياجتماع ير زندگيندگانِ خدا تنها از مسيجو ير زندگياجتماع است و مس

- 2. گرددير ميپذامكان يندگين جويان است ايو در جامعه، كه محلّ مشاركت آدم
ازمند قانون و عدالت است وگرنه يز نيمشاركت متوقف بر معامله است و معامله ن

ان مردم داد و يد مين رو باياز ا -3. كشديمردم به هرج و مرج و شورش مكار 
ك شارع آورده شده حافظ آن ي يلهيكه به وس يعتيستد و عدالت باشد و شر

- 4. اطاعت باشد ةستيباشد كه تنها او شا ياد به گونهين شارع بايعدالت باشد، و ا
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بدكار نزد خدا جزا و پاداش  كوكار ويات نوع بشر الزم است كه نياستمرار ح يبرا
بازدارنده  يبه عنوان عنوان عوامل» پاداش«و » مجازات«س به يخ الرئيداشته باشند، ش

كند يد ميتأك» عتيشر يبقا« ةديبر فا» ختم نبوت«نظر به كند و با عطفيتوجه م
 ةدگار، با دور شدن از زمانياعتقاد مردم به مبدأ و معاد و معرفت آفر يكه باعث بقا

عت ين جهت بر لزوم وجود عبادات و رسوم در داخل شريشود و به هميامبر ميپ
و در آخر، -5. »م داشته باشدير عظيد تدبيعت بايشر يبقا يبرا ينب«نگرد چراكه يم

در  يعدالت اجتماع ين صرفاً در جهت برقراريكند كه كاركرد دينا اشاره ميابن س
ان است كه آنان يآدم يبه زندگ يمعنا بخش يست بلكه باالتر از آن، برايشهر ن

- يكمال سوق م ةرا به درج) اندعت خو گرفتهيكه به راه و روش شر يكسان يعني(
ن گروه خاص اشاره يا يبيو افاضات غ يو مقامات معنو» نيد للعارفيز«و به . دهد

  .كنديم
 يماوردر ينظ ييفقها ياسيشه سيان كرده و در آن به اندينا بيكه ابن س يبرهان

 ةك شده، تا به امروز مورد استفاديه نزديصاحب كتاب معروف احكام السلطان
- ن راه در صدد اثبات لزوم وجود نبوت و قانونيلسوفان قرار گرفته و آنان از ايف

است فاصله يدان عمل و سين برهان، فالسفه عمالً از ميبا ا. برآمدند يگذار اله
» ر المتوحديتدب«ر ابن باجه به يو به تعب آوردند يرو يگرفتند و به دانش تجملّ

. گذاشتند يهان و مجتهدان باقيب خود، فقيرق يدان عمل را برايپرداختند و م
ست مدن ايدر س«به عهده اصحاب فقه،  ياسير سين با واگذار كردن تدبيبنابرا
 ينا، مالصدرايابن س يبر منظومه فكرراثيم .»است فرع شديعت اصل و سيشر
عت و ين شريان نسبت بيدر ب هيالمناهج السلوك يه فيالشواهد الربوب ، دريرازيش
  : ديگوياست ميس

است، يو س. است كه روح دارد يعت، مانند نسبت روح به جسدينسبت نبوت و شر
ه عن المجرّد عن الشرع ياسيو الس«روح است؛  يمجرّد از شرع چونان جسد ب

است يعت و سين شريگمان بردند كه بنماها لسوفياز ف يبرخ. »هايكجسد ال روح ف
س فساد قول آنان را آشكار ي، در كتاب نواميكه افالطون اله يست در حاليفرق ن

ح يتوض) انفعال(ر يو تأثت، فعل يكرده و تفاوت آن دو را از چهار جهت؛ مبدأ، غا
  .داده است
عن  هياسيو الس«عت داللت دارد؛ ياست بر شريس يازمندي، به وضوح، بر نمتن فوق

عت راست يشرياست بيكه، كار سنيو ا» هايالمجرّد عن الشرع كجسد ال روح ف
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است مدن را يدرك كرد كه س ينويسنت حكمت س ةد در ادامين متن را بايا. نشود
. كشديرون مياست بيس ةريفلسفه را از دا يكند و پايبه اصحاب فقه واگذار م

ر يو تدب ياست امت اسالميرد و ريگيم ز در كتاب الملهين يكه فاراب ياجهينت
پرتالطم  يايدن«كند و يعت واگذار ميه و اصحاب شريمؤمنان را به فق يزندگ

ه از آن يرد كه فقيگيجه ميدر المله نت يو. كنديشه ترك ميهم يرا برا» استيس
و مقدمات استنباطش  يمباد) يعت اسالميشر(عت خاص يكه به اعتبار شر يرو

است يكند، در ريعت اخذ ميو شر» ملّه«آرا خود را از منبع  است، و ينوعاً نقل
ه، يرئاستها سنّ يو اما التابعه لها، الت«ازمند فلسفه نخواهد بود؛ ين يجامعه اسالم

در  يفكر فاراب ةجينت). 340-341: 1986،يفاراب(» الفلسفه بالطبع يس تحتاج اليفل
داده شد  يشتريشرح و بسط بنا ياست توسط ابن سيپرتالطم س يايترك دن يراستا
  . ديرس يرازيش ين فكر به مال صدرايو ا
لسوفان يرغم باور فين است كه عليم ايرين بگيشيم از سخنان پيتوانيكه م ياجهينت

م يتنظ يعت برايو اثبات حاجت به نبوت و شر يگذار الهبه ضرورت وجود قانون
رساندن او به كمال و سعادت، خود به ترك  يانسان برا يو اجتماع يفرد يزندگ

 ين جهت در زندگيبه انزوا و عزلت آوردند، به هم ياست پرداختند و رويدان سيم
 يزندگ ةيلسوفان در حاشيگر، فيا به عبارت دين فاقد اثر بودند يمسلم ياسيس
دا يعرض و اندام پ يبرا يهان، مجاليفق يينماو با وجود قدرت يو اجتماع ياسيس
بر  هيتكاست و اجتماع و يت به جهان سين امر، عدم ورود عقالنيا ةجيردند و نتنك

كه مؤسس  ين، بعد از فارابيبنابرا. ن بوديمسلم ياسيس ير زندگينقل به جهت تدب
به  يلسوفان بعد از او توجه چندانيبود، ف) ياسالم ياسيو فلسفه س( يفلسفه اسالم

شتر يپرداختند و وقت خود را ب ياست مدن نداشتند و كمتر به حكمت عمليس
ر المتوحد و بنا كردن ينمودند و با گسست از امر واقع، به تدب يصرف حكمت نظر

ه كه يم كه در حكمت متعالينيبين جهت ميبه هم. فاضله مشغول شدند يهانهيمد
به شكل جامع  ياسيس ةبرهان، عرفان و قرآن است، فلسف يريناپذ ييه دار جدايداع

وند تصوف يبه مجتهدان و پ ياسيس ير زندگيود ندارد و با سپردن تدبو منسجم وج
ر ينه و شهر امكان پذين موضوع كه سعادت در خارج از مديعت و طرح ايو شر

انداختند و  ييعمل و اجتماع جدا ةن عرفان، فقاهت و فلسفه در عرصياست، عمالً ب
  . گر شدنديكدين عناصر از يك ايقائل به تفك يبه نوع
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ا يبا عقل سازگار است  يا وحين شكل مطرح بوده است كه آيهمواره مسأله به ا
 يجواد ه اهللايآور كه طاما همان. ن دو برقرار استيان ايم يناسازگار؛ و چه نسبت

 )1391،يآمل يجواد( ينيمنزلت عقل در هندسه معرفت دكتاب در  يبه درست يآمل
است كه خدا به  يمعرفت يوح. است وه نادرستين شيكند، طرح مسأله بدياشاره م

كند و محتوا و مضمون آن فقط در دسترس معصومان است يامبر و حجتش القا ميپ
ر او يدارد و فهم و تفس يدسترس يتنها به الفاظ وح) ر معصوميغ( يو بشر عاد

به  ياز وح ين فهم بشر عاديبنابرا. ا نباشديباشد  ين مضمون و منظور وحيد عيشا
به  ير بشر عاديست؛ گاه فهم و تفسيهر شكل كه باشد، فهم ناب و حق محض ن

ن آنچه در سطح يبنابرا. برديكند و گاه ره به خطا مياصابه م يوح يواقع يمعنا
عقل و  يالوگ و گفت و گويتوان از ديلذا نم. يباشد، نه وحيعقل است نقل م

هم  ينقل است، و علوم عقل ياست، بلكه همتين يوح يعقل همتا. ن سخن گفتيد
است، نه  ير ما از وحينقل فهم و تفس. يهستند، نه هم سطح وح يسطح علوم نقل

ما مصون از خطاست، ا يوح. ندارد ير معصوم به آن دسترسيكه غ» يوح«خود 
  .نقل همچون عقل امكان خطا دارد

. يو وص يشوند، نه با نبيده ميه و محدث سنجيلسوف و متكلم با فقين فيبنابرا
را به ) هانيمان و فقيحك( يو نقل يكه سلطان علوم است، صاحبان علوم عقل يوح
اند، ييهر دو همراه با اشتباهات و خطاها يو نقل يعلوم عقل. ستين يم آن راهيحر

عقل و نقل، هر دو، منبع معرفت . خطا راه ندارد ياله يحال آن كه در ساحت وح
ما «لذا اگر نقل معتبر : اندينيق ديشناخت حقا و هر كدام باب وصول بشر به ينيد

 يآمل ين نوع نگاه، جواديبا ا. است» ما الهمه اهللا«ز ين ياست عقل برهان» انزله اهللا
ن ين پنداشته شده، در واقع تعارض بين علم و ديكند كه آنچه تعارض بياشاره م

ل و علم را در اگر عق. نيا علم و دي يعقل و نقل بوده است، نه تعارض عقل و وح
ممكن است كه عقل . شوديمعنا مين بيها با دم، تعارض آنينين ببيدرون د

ز ممكن است با يكه دو نقل ندا كنند، چنانيبا نقل تعارض پ يو تجرب يديتجر
ن تعارض يمناسب به حلّ ا يهاد از راهيگر تعارض داشته باشند كه بايكدي

اكنون در  .انداصول فقه به دست داده شدهر و يكه در علم تفس ييهاپرداخت؛ راه
ت اهللا يجستن از كتاب ارزشمند استاد گرانقدر، آ يارين قسمت از پژوهش و با يا

، و قرار دادن عقل و علم در درون يعقل، نقل و وح ةطي، با روشن كردن حيجواد
 يبا اسالم ساز. مييسخن بگو» علوم ياسالم ساز«م از يتواني، مينيمعرفت د ةهندس
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 ةم پروژيتوانيعت، ميبه عالم و آدم، به صنعت، خلقت و طب يديعلوم و نگاه توح
استوار به  يت دارد، با خاطريت و انسانيمعنو يبسو يكه رو يشرفتيشرفت را، پيپ
م و خود را از خطرات يعمل در آور ةده به مرحليا ةشرفت از مرحلين پيج اينتا

 ين، برايبنابرا. ميگرفتار آن شده، دور نگه دار يغرب يكه توسعه و نوساز ينيسنگ
جهان . حاكم بر آن را اصالح كرد ينيد فلسفه و جهان بياصالح علم موجود، با

حاكم بر علم موجود، به جهت غفلت از مبدأ و معاد، منقطع االول و اآلخر  ينيب
و  ياند از علم طلب كرد؛ بلكه عقل برهيرا نبا يني، جهان بيدر نگاه اسالم. است

ده و يكه عصر ما را درنورد يلذا بحران. هستند ينيجهان ب ةدار ارائنقل معتبر عهده
، بلكه بحران در ياسيا بحران فقه سي يباعث اضطراب ما گشته، نه بحران دموكراس
ر، بحران ينظ ييهاماست كه بحران ينينوع نگاه به وجود آمده و نوع جهان ب

  .وجود آورده استا بحران فقه را به ي يدموكراس
  
  سازدانشِ تمدن: فقه.4

فقه در  يو اساس يت محورين پژوهش بر موقعيمختلف ا ينجا و در جاهايتا به ا
ن يتريم كه اصليم و گفتيد كرديتأك ي، در تمدن سازيو به طور كل يتمدن اسالم

 يكه در سرنوشت زندگ يمين ابرمفاهيدانش فقه است و در ب يفرآوردة تمدن اسالم
ن كاركرد را بر يتركنند، دانش فقه، مهميفا كردند و ميرا ا ينقش بارز نيمسلم

شرفت، توجه يپروژة پ يدارد كه در راستايت، ما را بر آن مين اهميا. عهده دارد
م يقرار ده» فقه«ساز ، بلكه بر مفهوم سرنوشتياهيم خرد و حاشيخود را نه بر مفاه

-يدانش فقه عل. مي، خود را آمادة تحول ساز»سازدانشِ نظام«ن يژه به ايو با نگاه و
داشته است، در بخش ) يدر بخش فرد(كه در عرصة عبادات  ييهاشرفتيرغم پ

شرفت مطلوب همراه يبا پ) هيا به اصطالح قدما، در بخش احكام السلطاني(اسات يس
ن بخش يبه ا يشتريما شاهد پرداختن ب ينبوده است؛ اگرچه با وقوع انقالب اسالم

ف يست تأليباي، ميل مباحث فقه حكومتين راستا و در تكميدر هم. ميبود مهم
اقدام كرده و در حوزه  ياسيو س يمستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماع يهاكتاب

ها و معضالت پاسخ گفت و احكام متناسب را به پرسش يو خارج ياست داخليس
 يپلماسيو د يخارجاست يگر در سيد يدر ارتباط با كشورها: استنباط نمود

ن يا. اسات كه در فقه ما وجود ندارديم  به كتاب سياج داري، احتياسالم يجمهور
  ).10/9/66، ياخامنه(د يايد در فقه به وجود بيكتاب با
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. نيدحفظ جان، مال، نسل، عقل و : اندز خالصه كردهين را در پنچ چيفقها مقاصد د
ن را يلة تحقق مقاصد ديكه وسن حكومت است يو ا ).286: 1،ج1376غزالي،(

-ينجا ميستة توجه است و در ايش شايش از پيب ياسين رو فقه سيداراست و از ا
وند ين كه چگونه با پياست را مشاهده كرد و ايك رابطة سعادت و سيتوان از نزد

شود و سعادت، هدف يدن به سعادت محسوب مياست راه رسياست، سيانت و سيد
قرار دارد كه با قول به  يدگاهين نوع نگاه، مقابل ديا. شودياست محسوب ميس

دانند يم يت فقهيرياست و اجتماع را خارج از مديفقه و سعادت، س يدگيدرهم تن
را كارآمدتر از  يت علميريشت و سعادت، مديو با منقطع ساختن ارتباط مع

 يسخن ين رو، معتقدند كه اگر فقه در امور اجتماعيدانند و از ايم يت فقهيريمد
) 137: 1387سروش، . (ستيسخن گفته كه از جنس خودش ن يد، از موضوعيبگو

شود كه بدون ي، فقه، اساس ادارة فرد و جامعه محسوب مين نگاه سلبيبر خالف ا
  . شوديادارة اجتماع را عهده دار م» يت ناقصيريمد«آن، 

ن دانش يفاده از همافته است و با استيت دانش فقه استقرار يبا محور يانقالب اسالم
ن فقه يبنابرا. تكامل حركت كرد يتواند دست به تحول زد و در راستاياست كه م

د در كنار فقه عبادات يبا) ي، فقه حكومتير مقام معظم رهبريا به تعبي(اسات يس
در مرحلة  يانقالب اسالم. شرفت را هموار سازدير پيدا كند، تا بتواند مسيتوسعه پ

بر  يشرفت مبتنياز پ ييم الگويآن كه بتوان يبود اما برا يمتك ياستقرار بر فقه سنت
-تياز جمله شخص. ميا هستيساز و پوازمند به فقه نظاميم نيم كنيدانش فقه را ترس

از . است ينيروح اهللا خم امام رودينه شاخص به شمار مين زميكه در ا يمهم يها
فقه، اجتهاد  يانقالب بر مبنا يدر كنار ارائة تئور ينيمام خما يهاين نوآوريمهمتر
را در  يران تحول مهميا يشان با انقالب اسالميا. و انقالب در اجتهاد بود يانقالب

ه بر يرا با تك يشان، انقالب اسالميرا هر چند كه ايجاد كردند؛ زياجتهاد و فقاهت ا
ن انقالب با توجه ياستوار كرد، اما هم يو جواهر يفقه سنت يادهايعه و بنياجتهاد ش

 يعموم يهافقه در عرصه ياست و حضور عملير فقه و سيناپذبه ابعاد اجتناب
. ج فراهم كرديبه تدر يرا در درون فقه و اجتهاد سنت يجامعه، الجرم مقدمات انقالب

م اصول يخواهين مسئله بود كه ما چگونه ميح ايتوض ينيامام خم يهدف اساس
در  يمعضالت زندگ يم برايم و بتوانياده كنيفقه را در عرصه فرد و جامعه پمحكم 

ن يشان در هميا). 98: 1392،يسبزوار(م  يامروز جواب متقن داشته باش يايدن
  :نديفرمايراستا م
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، جامعه از حالت ركود به تحرك يو معنو يان عقالنيسرگرم شود بلكه با ورود جر
  .ديآيدر م

افزود،  ينيشه امام خميدر اند يو هماهنگ ين همرويتوان به ايكه م يگرينكته د
ن يكه ا ياست؛ به طور يرانِ اسالميدر ا يو فلسف يق تفكر عرفانيوجود سنت عم

 يو عمل يان قدرتمند را در قلمرو نظري، سه جريو عرفان ي، فلسفيان فقهيسه جر
دهد تصوف يح ميتوض ين نصر به درستيد حسيهمانطور كه س. دهنديل ميتشك

ت آن يران و قلب معنوين جوانب فرهنگ ايترن و پر ارجياز گرانبهاتر يكي] عرفان[
ت آن يحفظ معنو يكه از آن براسته است ين جهت شايفرهنگ است و به هم

ست مگر با توجه به رابطة يسور نين امر ميآن استفاده شود و ا يستيفرهنگ و نه ن
چرا «عام آن وجود داشته است،  ين تصوف و تعقل و فلسفه به معنايكه ب يقيعم

ز يت نياج به عشق و محبت است به عقل و درايش از هرگاه احتيكه اكنون كه ب
مرحوم امام با قرار دادن فقه در مركز ). 54: 1361نصر،(» وجود دارد ياتياج حياحت

ز داخل در يرا ن يو عرفان يگر غافل نشدند و تفكر عقالنيد يامور، از دو سنت فكر
ن يا يامام مهم است به چگونگ يب آنچه در منظومه فكرين ترتيفقه ساختند و به ا

ظاهرگراست، با  يبه فقه، كه دانشرغم توجه  يامام عل. گردديب بر ميب و تركيترت
ن توجه خاص امام به يا. به سطوح مختلف معنا نظر دارد يعطف نظر به علوم باطن

ازمند به عشق و محبت يرا كه ن يتواند انسان امروزيظاهر، م يو ورا يامور معنو
را از  يان كاذب دور نگه دارد و وينما و ادعرفان يهااست، از افتادن در دام دسته

 يدر هرم كل ين، سه بعد اصلين چنيا. نجات دهد» يست انگارين«قوط در پرتگاه س
رد، يچ بگياست را به هيپر تالطم س يايرد كه بدون آنكه دنيگيشه امام شكل مياند
ا يكند و دنياست عبور ميس ياير سعادت از دنيده استوار است كه مسين عقيبر ا

ت اهللا يه زمانة خود آيمتأثر از عارف و فقشه ين انديشان در ايا. مزرعة آخرت است
- يشان ميبودند كه امام دربارة ا) ش.ه 1253- 1328( يشاه آباد يرزا محمد عليم

 ن جانب داشت كه با دستيبه ا يات روحانيخ بزرگوار ما حقّاً حقّ حيش«: نديفرما
دارد ت يشان، امام و ما اهميآنچه كه از نظر ا .»ميآيو زبان از عهده شكرش بر نم

و امام راحل، هر دو، با  يمرحوم شاه آباد. ت استيم و تربين است كه هدف، تعليا
و » شرفتيو پ يشة ترقياند«ن، يمسلم يضرورت بر توجه به علل عقب ماندگ

د بر يامام با تأك. اندژه قرار دادهين را مورد توجه ويمسلم يو فرهنگ ياسياستقالل س
كه  يكنند كه اسالميح ميد، تصريمف يوردهابا دستا يكامل نظام اسالم يهماهنگ
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از  يشه و فكر قرار داده است و انسان را به آزاديد خود را بر اندين تأكيترشيب
كند، چگونه يدعوت م يو ضد انسان يارتجاع يهاهمة خرافات و اسارت قدرت

اوست  يهاد بشر كه حاصل تجربهيمف يهايشرفت و نوآوريتواند با تمدن و پيم
د يآن تأك يكه امام بر رو يشرفت و تمدنيپ) 409: 5،ج1369امام،! (گار نباشد؟ساز
شان يا. ن پژوهش مورد بحث قرار گرفته استياست كه در ا يزيكند، همان چيم
د كوركورانه از غرب باشد و نتواند اخالق را در جامعه يجة تقليرا كه نت يشرفتيپ

 يتگاهكنند خاسيشان از آن صحبت ميكه ا يشرفتيپ. داننديحاكم سازد، مردود م
  .دارد) يرانيا-ياسالم( يبوم

-به علت خصلت تجمل يم كه دانش فلسفين خاطرنشان ساختيشيپ يهاما در بخش
قطع  يو اجتماع ياسيس يت زندگيكه دارد با واقع يايشيو نما انهيگراانه، نخبهيگرا

 يشود كه سعيبرخوردار م يو انتزاع يديكند و از چنان خصلت تجريرابطه م
ن يبنابرا. ش فراتر رفته و استقالل خود را حفظ كنديكند از زمان و مكان خويم

-نهينهند و خود به ساختن مديرا به اصحاب فقه وا م ياسيس ير زندگيفالسفه تدب
كه رابطة  يشوند، درست بر عكس دانش فقهيمشغول م يفاضله و شهر آسمان يها

و  ياسيس ير زندگيدر واقع آنچه در تدب. تحوالت زمانه دارد با يآشكار و مستقم
به عنصر زمان و مكان است و آن  يت فراوان است، توجه اساسيحائز اهم ياجتماع

ن نقش زمان و يدهد هميامام خود را پررنگ نشان م يوة فقاهتيكه در ش يزيچ
بر  يو عرف يقدسر و يز ثابت و متغيامام در حلّ نسبت رازآم. مكان در اجتهاد است

نه را يند اجتهاد، زميت و وارد كردن عنصر مكان و زمان در فرآيت عنصر عقالنياهم
  . كنديفراهم م يو اخالق يو اجتماع ي، فرهنگياسيحلّ مشكالت س يبرا

دانند كه مقدمة يم يعلم«نگرند و علم فقه را را يه به فقه مين زاويامام كه از ا
ر و يس يو برا يحلّ معضالت اخالق يرا برا ياز كتب اخالق ياري، بس»عمل است
 يراداتيا ين غزالياء العلوم الدين رو بر كتاب احيدانند و از اينم يسلوك كاف

را سبب دور افتادن از مقصد و  يخيو تار يشان اخالق علميا. كنديوارد م ياساس
ن آثار، موعظه يكه ا دانديموثر م يرا در صورت يفات اخالقيداند و تاليمقصود م

كه بر  يراداتيد از جمله ايبه باشند و خود دردها را معالجه كنند؛ چرا كه شايكت
ن باشد كه مقصد و مطلوب آن را نشان يا يكيوارد است،  ياخالق و عرفان اسالم

ا به طور مجمل يكند يان نميدن به آن را بيرس يبرا يعمل يراهبرد يدهد، وليم
اخالق را فهماندن و راه  يهاشهيچرا كه ر«) 17: ،؟يبجنورد يموسو(كند،يان ميب
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را نور ندهد  يك قلب ظلمانيك نكند و يك نفر را به مقصد نزديعالج نشان دادن، 
ن كتب يا. د كالمش حكم دوا داشته باشد نه حكم نسخهيبا يب روحانيطب... و

امام با محور قرار دادن دانش فقه،  .)13: 1382امام،(» مذكوره نسخه هستند نه دوا
 يبرا يو عرفان يادارة انسان از گهواره تا گور است، از علوم عقل يواقع يكه تئور

» دانستن«ف كه ين نكته ظريان ايكند بلكه با بينظر نمادارة فرد و اجتماع صرف
، ينقبل از امور آمد يستيده استوار است كه باين عقياست، بر ا» دل بستن«مقدم بر 

توان گفت كه امام به عشق يدر واقع م) 82: همان(را فرا گرفت  يامور آموختن
را  يندارد و هم انسان امروز يتوجه دارند كه هم با تحجر و خرافات نسبت يعقالن
دارد و يبرحذر م يست انگاريازمند به عشق و محبت است از افتادن در دام نيكه ن

سازند يرا داخل در اجتماع و حكومت م يالنن عشق عقياز همه مهمتر آنكه امام ا
كه امام از آن صحبت  يعرفان. دارنديه ابراز ميت مطلقه فقيو آن را در قالب وال

وند برقرار يشان با پيست، بلكه اياز مردم ن يريگو كناره ينيكنند، عرفانِ غارنشيم
ن يترن و مهميتريت عارف، عرفان را در اصليه و شخصيت فقيان شخصيكردن م

 يدر معنا يكي: ت دو معنا دارديمفهوم وال. كننديخود وارد م ياسيدستاورد س
ت را يوال ي؛ عموم عرفا از جمله ابن عرب»يسرپرست« يدر معنا يگريو د» يدوست«

اند و ن باب نوشتهيز در اين ينخست آن به كار بردند و كتب گوناگون يدر معنا
معتقد به  ينياما امام خم. ارائه ندادند يجمدوم گفتار منس يت در معنايدربارة وال

بت از يعه بود كه امام دوازدهم به علت غيمزبور در امامان ش ين دو معناياتحاد ب
سپرده كه صاحب  يهيارات خود را به عنوان انسان كامل به فقيانظار ظاهر، اخت

  .باشد يد وييها و مورد تأيژگيو يبرخ
  
  
  يريگ هجيتن .5

 يرامونيپ يهاتيكشورها در تالش هستند كه با تمام توان بر محدود يامروزه تمام
قبل از انقالب . كنند يشدن را ط ير توسعه و صنعتيدا كنند و مسيخودشان غلبه پ

 يدوسترانيا» يادعا«كرد ين حكومت مين سرزميكه بر مردم ا يدولت ياسالم
ال و اهداف آنان بود؛ يكنندة ام قت دست نشاندة غرب و فراهميداشت اما در حق

ن ملت به يا يبخشتيهو يبه عنوان عناصر اصل» اسالم«و » رانيا«كه  يبطور
است يبر فرهنگ، اقتصاد و س ير بوميگانه و غي، عنصر ب»غرب«ه رفته بودند و يحاش
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ك حكومت نوساز و ياول  يدوم همانند پهلو يدولت پهلو. ما مسلط گشت
كه هم قبل انقالب و  بود يك موضوعيشرفت ين ضرورت پيا البته گرا بودتوسعه

ران ندارد بلكه ضرورت يم و تنها اختصاص به ايهم بعد از انقالب شاهد آن بود
ران به ين حال مردم ايبا ا. شوديشود و همة كشورها را شامل ميزمان محسوب م

ن بار، حركت يستادند تا اين حركت رو به جلو ايدر برابر ا) ره( ينيخم امام يرهبر
جة يانجام شد نت 57كه با انقالب  يكار. را خلق كنند يگريرو به جلو از نوع د

غرب . انجام داد» غرب«و » رانيا«، »اسالم«ن يبود كه امام در رابطة ب ينيادير بنييتغ
ران به عنوان يده گرفتن غرب نبود و اسالم و ايناد ين به معنايه رفت اما ايبه حاش

از نظر امام : ميكوتاه كن. شدند ين معرفين سرزميا يبخش تيهو يعناصر اصل
ت يد كه بر هويشرفت مطلوب را تجربه كند، باين ملت پياگر قرار است كه ا ينيخم

دة يطرح ا. ت به آدم و عالم بنگردين هويه كند و از درون ايخود تك يرانيا ياسالم
د از درون يز باين را يمقام معظم رهبر ياز سو» شرفتيپ يرانيا ياسالم يالگو«

  .ستينگر ين چهارچوبيچن
 يو عرفان يفلسف يطور آرانيو هم يو جواهر يه بر فقه سنتيمرحوم امام با تك

ه بر يه را با تكيت مطلقه فقيشة واليزد و اندينظم كهن را فرو بر يادهايتوانست بن
گانه فوق مطرح كند، كه البته كماكان دانش فقه به جهت ضرورت عناصر سه

 ياز طرف. مانديم يادارة فرد و اجتماع باق يواقع يم، تئوريكه گفت يايشناسانسان
ج و مصطلح، به ضرورت وارد كردن عنصر زمان و مكان در يامام با نقد اجتهاد را

 يخيو تار يعلم يامام با نقد كتب اخالق. ورزدياصرار م يفقه يهايريگميتص
-يرا باز م يه، بابيب االخالق ابن مسكويذن ابوحامد و تهيعلوم الد يايمانند اح

 يم وضع مطلوب و الگويدر ترس. ر كرديتعب» تيفقه ترب«توان از آن به يكنند كه م
كردن  ياتيم، اما در مرحلة عمليدار ياز جديگرچه به هر سه عناصر فوق ن شرفتيپ

نظر  امام با در. زندين دانش فقه است كه حرف اول و آخر را ميها ايريگميتصم
ند از مهجور افتادن يبياو، الزم م يمختلف در انسان و زندگ يهاهيگرفتن وجود ال

ر و يمتغ يازهايبه ن ييگوپاسخ يا ممانعت به عمل آورد و برايفقه آخرت در دن
ن يامام در آخر .دهديخوش نشان م يز روين يو عرفان يثابت انسان به علوم فلسف

حال تمسك را در  يشورو يستيرت بزرگ كمونات خود آنجا كه ابرقديح يماه ها
برد و  يند دست به قلم ميب يماز نوع سرمايه داري توسعه  يغرب يبه مدل معرفت

دهد و او را  ين اشتباه بزرگ حذر ميرا از افتادن به ا ير شورويرهبر اتحاد جماه
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كه متشكل از  آن يمعرفت يان هايو فهم بن يانقالب اسالم يمدل فكر يبه بازخوان
 يه ميتوص است، يو عرفان ابن عرب ،و مالصدرا يسهروردنا، يابن س، يفارابفلسفه 

توامان و  ينيهم نش ،يتوسعه غرب يالگو يامام به جا يميترس يالگوه يتك .كند
جامعه است؛ قطعا جامعه  يرساخت معرفتيز يك فلسفه و عرفان برايتعامل نزد

ن الگو عمل يتواند فارغ از ا ي، نمين اسالميبه تمدن نو يابير دستيز در مسين يرانيا
ت؛ و ين از عقالنيشدن د يعت از ابزار فلسفه به تهيك شريو تفك يگرياخبار. دينما

  .ديت خواهد انجامي، به سقوط اخالق و معنويو تضاد با عرفان اسالم يدشمن
ن سه يا يما هم ضرورت توامان يتجربه تمدن) ره(و نگاه امام ين مشيدر كنار ا

درخشش  يم ماندن دوره هايعق يل اصليد دليشا. شود يرا متذكر م يخيان تاريجر
ن ين ايقت نهفته باشد كه بين حقيازدهم در ايقرون پنجم و ششم، و دهم و  يتمدن

قرون پنجم و  ييدوره طال. بر قرار نشد يا استواريان، تعامل سازنده و يسه جر
ازدهم با ياهل سنت دچار انحطاط شد و قرون دهم و  يفقه يششم با نگرش قشر

و ضد  يضد فلسف يان هايمتاسفانه امروز هم جر. يعيش ياخبار يان فقهيجر
 ينظام عقالن يبرا يو تمدن يجهش بزرگ علم ينه هايكه زم يدر حال يعرفان
ات يشده و خوف تكرار تجرب فعال يفكر يفراهم شده است، در فضا يعيش يمدن

 تيامام كه به منشور روحان 1367اسفند 3د نامه يشا. اورد يد ميگذشته را پد
نه باشد؛ انجا كه دردمندانه از غربت و ين زمين هشدار در ايمعروف شد بهتر

 ييشعار جدا يقتو" :ديگويمسلك م ين قشريش در مقابل متحجريت خويمظلوم
و  يفقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فرداست جا افتاد و ين از سيد

رون رود و در يره و حصار بين دايه هم مجاز نبود كه از ايشد و قهراً فق يعباد
و فلسفه و ، كفر يگرفتن زبان خارج ادي ...د، يحكومت دخالت نما واست يس

  )192:همان(. رفت يشمار م بهعرفان، گناه و شرك 
ن يش رو قرار دادن اي، با پين اسالميجاد تمدن نوياد است در حركت به سمت يام

  .شود يريگيم و پيشرفت، ترسيپ يرانيا - يمطلوب اسالم ينكات و تجارب، الگو
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