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واگذاری آن به دیگران به هر صورت و بدون اجازه کتبی این مؤسسه مجاز نمی باشد.
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الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.
با خود  را  مکتب رسالت مند است که در یک کلمه سه رسالت واال  1. اسالم شناسی تمدنی، 

حمل می کند:
به عنوان دین تمدن  از طریق روش شناسی اجتهادی سنتی و مدرن،  الف. معرفی دین اسالم 

آفرین؛
ب. عبور جامعه از وضعیت قبیله ای، از طریق سبک زندگی تدینی تمدنی به وضعیت مدنی؛

ج. گفتگو با غرب انسانی و غرب علمی به منظور  بهره برداری از تجارب تمدنی غرب در روشنایی 
هدایات اسالم؛

2. اسالم شناسی تمدنی، مکتب گفتگویی با گفتمان تمدنی است که می خواهد:
الف. با گفتمان های درون تمدنی اسالمی مانند سلفیت،  تشیع ، نواعتزال و ...، از آدرس حنفیت 
و  ترویج  را در میان مسلمانان  و مسالمت آمیز  تا زیست گفتگویی، همدیگر پذیر  بنشیند  به گفتگو 

گسترش دهد.
اندویدوالیسم  )انسان  مداری(،  اومانیسم  مانند  غربی  مکاتب  بیرون تمدنی  گفتمان های  با  ب.  
پلورالیسم )کثرت گرایی(،  )آزادی گرایی(، کاپیتالیسم )سرمایه داری(،  )فردمداری(، »لیبرالیسم 
دموکراسی )مردم ساالری( و ...( به گفتگو بنشیند تا زمینه های زیست شهروندی ملی و شهروندی 

جهانی فراهم آید.
3. اسالم شناسی تمدنی، مکتب علمی است که:

الف.  قصد احیاء و تجدید دانش های اصیل اسالمی مانند تفسیر، حدیث، اصول، فقه،  حکمت، 
کالم، عرفان، سیره، تاریخ، ادبیات ، هنر و ... را با مقتضیات عصر جدید دارد.

مانند  جدید  انسانی  علوم  با  گفتگو  در  را  اسالمی  میان رشته ای  دانش های  تولید  قصد  ب. 
فلسفه های جدید، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، علوم حقوقی، روان شانسی و ... 

دارد.
4. اسالم شناسی تمدنی، کارگروه مدرسی – دانشگاهی  و روشن فکری است که می  خواهد:

منشور فصل نامه اسالم شناسی تمدنی
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الف. میراث گسترده حنفیت را بازسازی و نوسازی  کند.
تا  بپردازد  مطلوب«  »وضعیت  طرح  و  موجود«  »وضعیت  نقد  به  اسالمی  خرد  پرتو  در  ب. 

روشن فکری دین مدار را تداوم ببخشد.
ج. از رهگذر فقه تمدنی سبک جدید زندگی تدینی و تمدنی، پدید آورد  که با دیگر سبک های 
زندگی - به ویژه با سبک زندگی غربی -گفتگو کند، و توانایی پایداری و مقاومت در برابر تهاجم 

دیگر سبک های زندگی را داشته باشد.

با احترام
دوکتور هجرت الله جبرئیلی
مؤسس پایگاه اسالم شناسی تمدنی
drhjebraieely@gmail.co :ایمیل
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نمودند،  همراهی  را  ما  قدم  به  قدم  که  عزیزانی  واالی  همت  و  سبحان  خداوند  عنایت  و  لطف  با  که  اینک 
نخستین شماره فصل نامه »اسالم شناسی تمدنی« به چاپ رسید. شورای نویسندگان فصل نامه از همه عزیزانی 
که ما را در نوشتن مقاالت، ویرایش مطالب، صفحه آرایی یاری کرده و یا تشویق و ترغیب نموده اند، صمیمانه 

قدردانی می کند و بر همت واالی شان آفرین می گوید.

از آنجایی که دست اندرکاران این فصل نامه به هیچ ارگان دولتی و یا سازمان خاصی وابسته نیستند و تنها حرکت 
خودجوش عده ای خیرخواه به دین و دانش است، بنابراین تداوم چاپ و نشر فصل نامه اسالم شناسی تمدنی 

نیازمند کمک های مادی و معنوی شما عزیزان می باشد.

عزیزانی که قصد همکاری را دارند می توانند از طریق شماره های تماس، کانال تلگرام، وب سایت، ایمیل و ... 
که در فصل نامه درج شده است با ما تماس بگیرند.

با تشکر

شورای نویسندگان فصل نامه اسالم شناسی تمدنی

سپاسانهم
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راهنمای نگارش مقاالت

ازنویسندگانمحترمتقاضامیشودازارسالمقاالتیکهمطابقشیوهنامهنیست،خودداری
فرمایند؛مقاالتیدرنوبتارزیابیقرارمیگیرندکهمطابقشیوهنامهنگاشتهشوند.

الف( 
1. مقاالت دارای صبغه تحقیقی- تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، و مستند و مستدل بوده 
و با قلم روان و رسا به یکی از زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، اردو، پشتو، ازبکی و ترکی نگارش 

یافته باشد.
2. مقاالت دنباله دار نباشد و حجم آنها )حداقل 4000 و حداکثر 8500 کلمه( باشند.

3. مقاالت نباید به عنوان بخشی از کتاب، یا به عنوان مقاله چاپ شده باشد.
4. مقاالت ترجمه ای تنها در صورت داشتن نقد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

ب(
1. چکیده مقاله: )حداقل 150 تا 250 کلمه(. شامل بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی 

پژوهش و اجمالی از یافته های مهم پژوهش باشد.
2. کلید واژه ها شامل 3 تا 7  واژه کلیدی باشد.

3. مقدمه مقاله، شامل تعریف مسئله، پیشینه اجمالی پژوهش، ضرورت و اهمیت طرح، جنبه های 
نوآوری بحث، سواالت اصلی و فرعی باشد.

4. مقاله باید محصول مطالعه، تجربه و پژوهش های دست اول نویسنده و متضمن دست آورد علمی 
جدید با تکیه بر نتایج علمی باشد.

5. نتیجه گیری: بیانگر یافته های تفصیلی تحقیق است که به صورت گزاره های خبری موجز بیان 
می گردد.

6. ارجاع دهی داخل متن است. باید از نام خانوادگی و سال استفاده شود. به عنوان مثال: )محمودی، 
1393، ج، ص(.

6. فهرست منابع: منابع در انتهای مقاله می آیند. هر منبع می بایست یک بار در متن مقاله مورد استفاده 
 )APA( قرار گیرد. و یا به آن اشاره گردد. مشخصات هر منبع به صورت کامل و در قالب استندارد

ذکر شود. 
ج( یادآوری:

1. مجله در حق رد و یا قبول و نیز ویرایش مقاالت آزاد است.
2. حداکثر پس از سه ماه از دریافت مقاله، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش اعالم می شود.

3. امکان نقل مطالب در جای دیگر با ذکر نشانی مجله بالمانع است.
4. مطالب مقاالت مبین آراء نویسندگان آن هاست و مسئولیت آن نیز به عهده آن ها می باشد.
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سال 1298ش./ 1919م. شاه امان الله فقید استقالل افغانستان از استعمار انگلیس را اعالم 
کرد. این استقالل، نتیجة کارکرد روشن فکرانه و اصالح گرایانانۀ دو جنبش روشنفکری زیر عنوان 
جنبش مشروطیت اول و مشروطیت دوم بود. این دو جنبش، تلفیقی از علمای دین، تاریخ نگاران، 
ادیبان، شاعران، پیران تصوف، نظامیان، روزنامه نگاران و ... بود که عزم آن داشتند تا با استفاده از 
سنت تمدنِی مسلمانی و دستاوردهای مدرِن تمدنی غرب، جامعه سیاسی نوینی را بسازند و توسعه و 

تعالی را برای مردم شان به ارمغان بیاورند.
در میان کارهای برجسته ای جنبش مشروطیت، یکی آن، تأسیس لیسۀ حبیبیه بود. لیسه حبیبیه 
که نخستین نهاد آموزشی مدرن در کشور به شمار می رود، از بهر آن تأسیس شده بود که در گام 
نخست برای حکومت داری کارمند تربیت کند، و در گام دوم دانشمندانی پدیدآورد تا عهده دار رسالت 
روشنگری ملت باشند. مطالعۀ برنامه درسی لیسۀ حبیبیه نشان می دهد که مضامین درسی آن، 
چنان تلفیقی زیبایی از سنت و مدرنیته داشت که دانش پژوهانی متدین متمدن و متمدن متدین 

تربیت می کرد. 
هنوز ده سالی از قهرمانی شاه امان الله، سپری نشده بود که رخت سفر دور و دراز به اروپا بست 
و چنان تحت تأثیر زرق و برق تمدن غربی، کارنامه کمال اتاترک و رضاشاه پهلوی قرار گرفت که در 
بازگشت به میهن، برنامۀ تعطیل روزهای جمعه را به یک شنبه، پوشش سنتی را به دریشی، و داشتن 
حجاب را به کشف حجاب در پیش گرفت. او در ادامۀ همین کارها، فارغان مدرسه دیوبند هند را از 
قضاوت  منع کرد و شاید می خواست به این ترتیب فضای سکوالر را بر نظام قضائی کشور حاکم سازد. 
اگرچه در کارنامۀ نیک او نوسازی آموزش و پرورش کشور، بخش صحت، و فراهم سازی زمینه های 
آموزشی برای زنان ثبت است، اما فهم او از غرب سطحی و ظاهری بود؛ به همین گونه فهم او از 
سنت های تمدنی مسلمانی، نیز ظاهری می نمود. این کارنامه او باعث شد تا پیران تصوف، مفتی های 
مدارس و امامان مساجد علیه او فتوای قیام و جهاد سر دهند و به این ترتیب امیر حبیب الله کلکانی 
قهرمان جهاد سنت اسالم علیه مدرنیته غربی شود و در واقع ما شاهد پیروزی 1307ش. بر 1929م. 

سرمقاله/ سخن سردبیر

سرمقاله/ سخن سردبیر
دکتر هجرت اهلل جبرئیلی

اسالمشناسی تمدنی، گفتمان 1400
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در تاریخ خود باشیم و در پایان نخستین دهه استقالل کشور جنگ سنت و مدرنیته، توسعه و تعالی 
کشور را تا زمانی بسیار متوقف بسازد.

در روزگاران حکومت نادرشاه و ظاهر شاه )1929 – 1973م.( در کشور نظام آموزشی جدیدی 
پیریزی شد. نظام آموزشی جدید در کشور دوگانگی یا اسکیزوفرنی فرهنگی را تهداب گذاشت؛ به 
گونه ای که نهاد آموزشی علوم جدید و مدرن را مکتب نام گذاشتند و نام کهن مدرسه را به  نهاد 
آموزشی علوم سنتی گذاشتند. در این نظام، در صورتی که مردم می خواستند، برای فرزندان شان 
دانش دین بیاموزند و علمای دین تربیت کنند، می بایست فرزندان شان در مدارس خصوصی سنتی 
اقتصاددان،  فرزندان شان پزشک، مهندس، حقوقدان،  آنان می خواستند که  اگر  بیاموزند.  دانش 
زراعت شناس و ... بار بیاید، می باید به مکتب ثبت نام کنند و در آخر به دانشگاه ها بروند و از آنجا 
فارغ التحصیل شوند. این نظام آموزشی دوگانگی و تضاد فرهنگی را در میان ملت تعمیق و نهادینه 

کرد. 
بدین گونه بود که در سال های دهه دموکراسی )1963 – 1973م.( که می باید دموکراسی تجربه 
و نظام شاهی مشروطه نهادینه می شد و به این ترتیب، سی  سال نظام آموزشی معارف و تحصیالت 
عالی، فرآورده های خود را به نمایش می گذاشت، شاهد جنگ مدرسه و مکتب، یا مال و مکتبی در 

کشور بودیم. برجسته ترین َنمود آن جنگ های خیابانی دانشجویان چپ و راست دانشگاه کابل بود.
در اپریل سال 1978م. حزب دموکراتیک خلق علیه جمهوری استبدادی سردار داؤدخان )1352 
– 1357ش.( کودتا کرد. این کودتا که به نام کودتای هفت ثور  1357ش. مشهور است، در واقع 
کودتای اپریل 1978م. بود؛ زیرا این کودتا سودای آفرینش انسان نوین و جامعه نوینی را داشت که در 
سنت هجری نمی گنجید. نظام اپریلی چپ کمونیستی که با تجاوز اتحاد جماهیر شوروی پشتیبانی 
شد، چنان نظام آموزشِی را پی ریخت که دین در آن هیچ جای نداشت و حتی افیون جامعه شناخته 
می شد؛ نه تنها دین، بلکه حتی برنامۀ نابودی سنت های اجتماعی، تاریخی، تمدنی و قبیله ای جامعه 

را نیز داشت.
از آن سو، در روستاهای کشور، مکتبی ها، دانشگاهی ها، مدرسه ای ها و خانقاهی ها و مسجدی های 
مسلمان دست به دست هم دادند و در برابر رژیم کمونیستی ایستادند و با شعار انقالب اسالمی 
و برپایی حکومت اسالمی، جهاد خروشان سراسری را به راه انداختند. تنظیم های جهادی نظام 
آموزشِی را در مهاجرت پی ریخته بودند که سراسر استوار بر سنت های اسالمی و تاریخی و یک سره 
غرب ستیز و مدرنیته ستیز بود. آنها با این نظام آموزشی و تبلیغات دینی، سر انجام در سال 1371ش. 

دولت اسالمی مجاهدین را تأسیس کردند.
هنوز چند ماهی از تأسیس نظام نگذشته بود که جنگ های داخلی میان مجاهدین شروع شد 
و همه آرمان های اسالم گراها و جهادی ها را برباد داد. از دل این جنگ ها تحریک اسالمی طالبان 
که اعضای آن در مدارس خصوصی دیوبندی دانش آموخته بودند،  بر مجاهدین غلبه کردند و نظام 
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امارت اسالمی را به سال 1996م. تأسیس کردند. در واقع این جنگ روی دیگری از جنگ سنت و 
مدرنیته، و این بار جنگ سنت و مدرنیته درون تمدنی بود؛ جنگ اخوانیان معاصراندیش و طالبان 

سنت اندیش و جنگ امارت اسالمی علیه دولت اسالمی. 
به سال 2001م. در هم پیمانی نیروهای جبهۀ مقاومت ملی، نیروهای ظاهرشاه و جامعه جهانی 
به رهبری آمریکا، نظام جمهوری اسالمی تأسیس شد. اگرچه در سیاست اعالمی و نفس نام، این 
نظام نمایانگر تلفیقی از سنت اسالمی و مدرنیته غربی بود، ولی در سیاست های اعمالی، توجه 
به این بود که فرهنگ لیبرال دموکراسی و لیبرال سرمایه داری در جامعه حاکم شود. این سیاست، 
بستری بسیار مناسب را در جامعه روستایی برای تحریک طالبان مساعد ساخت و آنها توانستند با 
سربازگیری از مدارس خصوصی دیوبندی بستر فرهنگی قبیله ای، سرانجام  نظام جمهوری اسالمی 
را شکست بدهند و امارت اسالمی را در سال 1400ش. به پیروزی برسانند. این پیروزی در واقعیت، 
پیروزی 1400ش. بر 2021م. یعنی پیروزی سنت مسلمانی قبیله ای بر تجدد مسلمانی شهری، 
پیروزی سنت مسلمانی قبیله ای، بر سنت شهری نیمه غربی و در واقع برآمده از جنگ صد سالۀ 
سنت مسلمانی و مدرنیته غربی یعنی جنگ تمدن ها و جنگ صد ساله تجدد مسلمانی شهری و سنت 
مسلمانی قبیله ای است. بدین معنا که در این صد سال ما درگیر جنگ پیچیدۀ مدرنیته غربی، تجدد 

مسلمانی شهری و سنت مسلمانی قبیله ای بوده ایم. 
صد سال قبل که شاه امان الله دیوبندی ها را از قضاوت برکنار کرد، در واقع صد سال بعد امروزه 
دیوبندی ها قاضیان امانیست را از نظام قضائی برکنار می کنند. پس مائیم و صد سال جنگ فرهنگی 

و تمدنی، صد سال جنگ نظام های آموزشی، صد سال جنگ شهر و قبیله. 
پرسش این است که آیا می توان در میانه ایستاد؟ آیا می توان میان تجدد مسلمانی شهری و سنت 
مسلمانی قبیله ای آشتی و تلفیق برقرارکرد؟ آیا می توان غرب استعماری را از غرب انسانی تفکیک 
کرد؟ و از تلفیق غرب انسانی و سنت مسلمانی، با حفظ اصول اسالمی، تمدن و سبک زندگی جدید 
یا تمدن نوین مسلمانی بناء نهاد؟ اسالم شناسی تمدنی در پاسخ به این پرسش ها شکل می گیرد و 

قرن پانزده خورشیدی را قلمرو پیروزی اندیشه های خود می داند.
اسالم شناسی تمدنی، بر آن است تا بر هویت تمدنی مسلمانی تکیه کند، و هویت های فرقه ای، 
مذهبی، حزبی، طریقتی، قومی، نژادی و ... مسلمانان را در هویت تمدنی مسلمانی، به نمایش 

بگذارد.
اسالم شناسی تمدنی، بر آن است تا علوم سنتی مسلمانان مانند ادبیات، حکمت، کالم، تفسیر، 
حدیث، اصول فقه، اخالق، عرفان، تاریخ و ... با روش های میان رشته ای با علوم غربی مانند ادبیات، 
فلسفه، الهیات، هرمنوتیک، حقوق ، سیاست، جامعه شناسی و ... در گفتگو بیندازد، و از این منظر 

علوم جدید انسانی مسلمانی تولید کند.
اسالم شناسی تمدنی برآنست تا مبتنی بر علوم جدید انسانی مسلمانی، سبک زندگی ای تولید 
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کند تا بتواند از منظر روابط بین التمدنِی بیرون تمدنی میان تمدن غربی و مسلمانی، گفت و گو و 
رقابت؛ نه دشمنی و مخاصمت، برقرار کند، و در روابط بین التمدنِی درون تمدنی، میان مکاتب فکری 

مختلف مسلمانی گفت و گو و رفاقت برقرار کند.
اسالم شناسی تمدنی، بر آنست تا قید تمدنی، الهام بخش و جهت دهنده ای مطالعات اسالمی 
به سوی توسعه و تعالی و تمدن باشد و این دغدغه نگذارد که غبارها و خاک های توسعه نیافتگی و 

عقب ماندگی و بدویت در حکمت ها و احکام دانش های انسانی مسلمانی، رسوخ کند.
اسالم شناسی تمدنی، بر آنست تا دانش های انسانی مسلمانی چنان تولید شوند که توانائی عبور 

مسلمانان را از بدویت به مدنیت داشته باشند.
اسالم شناسی تمدنی بر آنست تا به وسیله دانش های انسانی مسلمانی، زمینه ساز عبور از زیست 

ساده بدون سازمان، به سوی زیست پیچیده سازمانی تمدنی مسلمانی باشد.
اسالم شناسی تمدنی بر آنست تا موانع همگرایی مسلمانان مانند تکفیر، تشریک، تبدیع، تفسیق، 
تضلیل، تغریب  و ... را از میان بردارد و به جای آن تعارف، تفاهم، تعامل و  تکامل تمدنی را جایگزین 

سازد و به این ترتیب به سهم خود از زد و خورد و کشت و کشتار جلوگیری کند.
در یک کلمه اسالم شناسی تمدنی بر آنست تا مسلمانان را از قبیله به مدینه و از زیست یثربی به 

زیست مدینة النبی عبور دهد.
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نقش بنیادهای دینی در شکل گیری عقالنیِت هم گرایانه
از بهر تحقق تمدن نوین اسالمی

عبدالحق حبیبی صالحی

چکیده
اندیشه وران  و  صاحب نظران  فکری  فضای  در  نوظهور  مباحث  از  یکی  اسالمی  نوین  تمدن 
واکاوی  جدید،  تمدن  این  بنیادهای  و  مبانی  بررسی  میان،  این  در  می رود.  شمار  به  مسلمان 
راهکارهای  و  راهبردها  و  آن  راه  فرا  آسیب های  و  چالش ها  بررسی  آن،  یافتن  تحقق  زمینه های 
به  پژوهش  این  نگریسته می شود.  آن،  کلیدی  به مثابۀ مسائل  که  از موضوعاتی است  آن،  تحقق 
نقش بنیادهای دینی در عقالنیِت هم گرایانه مسلمانان از بهر تحقق تمدن نوین اسالمی به  مثابه 
یک مسئله بنیادین می پردازد. بنابراین، این تحقیق با روش تحلیلی اجتهادی، بنیادهای دینی 
تمدن نوین اسالمی را که عقالنیت هم گرایانه را در میان مسلمانان تقویت کند، بررسی می کند. 
نوین  و معتقد است که تمدن  ارائه شده  نوین اسالمی  بنیاد اساسی دینی تمدن  درنتیجه هفت 
بر بنیادهای قویم دین استوار است که تقویت آن باعث شکل گیری عقالنیِت هم گرایانه در میان 

مسلمانان شده و در استقرار، تداوم و پایداری این تمدن نقش بایسته خواهد داشت.

واژه های کلیدی: بنیادهای دینی، عقالنیت هم گرایانه، تمدن نوین اسالمی.
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طرح مسئله
 اسالم بزرگوار  پیامبر  است،  جهانیان  برای  معنوی  و  مادی  رهنمایی  و  هدایت  دین  اسالم 
پس از بعثت و انجام رسالت الهی، انقالب عظیم و کاملی را در اجتماع نخستین مسلمانان ایجاد 
کرد که در ادامه این انقالب، مسلمانان پس از ایشان در مدت کم تر از یک قرن امپراتوری بزرگ 
اسالمی را تأسیس و طی چندین قرن در بخش عظیمی از جهان سیطره و حکومت کردند، ضمن 
این سیطره و حکومت، تمدن عظیم و فرهنگ متعالی را برای جهانیان به ارمغان آوردند که از هر 
نگاه شگرف و بی نظیر بود؛ اما این تمدن پس از درخشش و سیر صعودی در جهان، سیر نزولی 
را طی کرده و آرام آرام پس از فروپاشی خالفت اسالمی، به عنوان یک تمدن زنده از ایفای نقش 

متعالی و رشددهنده باز ماند. 
جهان غرب با انقالب صنعتی و بهره وری از تکنولوژی، صفحه جدیدی را به روی جهان باز کرد 
و برای زندگی مادی انسان ها آسایش و رفاه آفرید و تمدن نوین غربی را ایجاد کرد، با آنکه نخبگان  
مسلمان زاده خودباخته، به هنگام رویارویی با تمدن پرزرق وبرق مادی غرب، گرویده ای تمدن جدید 
غربی شدند، اما بسیاری از مسلمانان دیگر به این باور بودند که اسالم بار دیگر در گفتگو و چه بسا 
در رقابت با  تمدن نوین غربی، توانایی هدایت خیزش های معرفتی، علمی، سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و ... را دارد. این اندیشه بنیادین باعث شکل گیری خیزش های سراسری فلسفی، علمی، 
ادبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی عرفانی در همه جهان اسالم شد که با رویکرد بازسازی 
و نوسازی، شوق رسیدن به تمدن نوین اسالمی را داشتند که امروزه به  دغدغه اصلی نهضت ها و 

دانشمندان مسلمان تبدیل شده است.
در زمان معاصر که از سوی صاحب نظران و اندیشمندان مسلمان، آفرینش تمدن نوین اسالم 
مطرح است، مکاتب لیبرالی غرب با شعارهای سکوالریسم و اومانیسم، بر انسان مداری توجه و به 
پرهیز از دین مداری تمرکز دارند و به نقش دین در تمدن سازی باوجود اذعان برخی از صاحب نظران 
غربی، باور ندارند. بنابراین، دغدغه آفرینش تمدن نوین اسالمی می طلبد که نقش بنیادهای دینی 
این  اکنون پرسش اصلی  بررسی شود.  نوین اسالمی  بهر تحقق تمدن  از  در عقالنیت هم گرایانه 
است که نقش بنیادهای دینی در شکل گیری عقالنیِت همگرایانه از بهر تحقق تمدن نوین اسالمی 
چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش، نیازمندیم که به این پرسش ها نیز پاسخ دهیم: تمدن 

نوین اسالمی چیست؟ عقالنیت چیست؟ همگرایی چیست؟ 

مفهوم شناسی
الف( عقالنیت

عقالنیت مصدر جعلی است، به معنای خردورزی و به کارگیری روشمند عقل، یعنی بکارگیری 
عقل در باور و عمل و گرایش؛ به عبارت دیگر هر عمل و باور و گرایشی که مبتنی بر استدالل مشروع 
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و برحق باشد، عقالنی است. عقالنیت را می توان حالت معقول بودن یک مقوله یا پدیده در نظر 
گرفت )ملکیان، 1390: 2(.

با  و  فعالیت است  نوعی  تفکر،  و  تعقل  نمایش می گذارد.  به  را  و خردورزی خود  تعقل  با  عقل 
فعالیت عقل است که یک مقوله معنای عقالنی پیدا می کند. ازاین جهت، عقالنیت گاهی وصف 
باورها قرار می گیرد و گاهی وصف گفتار و کردار و گاهی وصف ارزش ها، مانند باور عقالنی، رفتار 

عقالنی و ارزش عقالنی )قائمی نیا، 1383: 3(.
می شود  اطالق  شناخت  حصول  برای  عقل  به کارگیری  عمل  به  یونانی،  فلسفه  در  عقالنیت 
که در مقابل مفاهیمی چون تجربه گرایی یا اصالت حس قرار می گیرد. در انگلیسی به عقالنیت 
)Rationality( می گویند و به طور گسترده در رشته های علمی اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی 
و علوم سیاسی در معانی متفاوت به کار می رود. هرچند اشتراکاتی میان عقالنیت در فلسفه و دیگر 
علوم مانند علوم سیاسی و اقتصادی و جامعه شناسی وجود دارد، اما معنا و مبنای عقالنی در همه 

مقوالت یا پدیده ها یکسان نیست.
عقالنیت اسالمی از سه ُبعد مهم با شرح زیر برخوردار است: 1( ُبعدی که نظم عقالنی، یعنی 
روشمند  به کارگیری  با  که  ُبعدی   )2 می دهد.  نشان  را  عقالنی  تفکر  یک  نظام یافته  مؤلفه های 
ُبعدی که احراز عقالنی  نبایدهای کلی و جزئی می پردازد. 3(  و  بایدها  تولید  به  و منطقی عقل، 
بودن امور بر اساس معیارها و شاخص های مورد تائید عقل و دین را بر عهده دارد؛ اما در عقالنیت 
اسالمی، قبل از این که بحث متوجه نضج و شکوفایی عقل و تعقل باشد، به نتایج عقل و تعقل توجه 

را معطوف می دارد )هادوی، 1377(.
ب( هم گرایی

و  هم کننده  معنای  به  است،  »گرایی«  و  »هم«  واژه  از  مرکب  صفت  و  فارسی  واژه  هم گرایی 
پیونددهنده چیزها )دهخدا، 1377(. در اینجا منظور از هم گرایی، وحدت، اتحاد و اتفاق مسلمانان در 

ایجاد و استقرار تمدن است.
ج( عقالنیت هم گرایانه

این نوع عقالنیت به این معناست که انسان های مسلمان در فضای وحدت و همگرایی، اندیشه 
کنند و اندیشه ها را به هم آورده با پیوند عمیق تنیده شده در اعماق قلب ها، سبب ایجاد یک تمدن 
نوین اسالمی شوند؛ چرا که منشأ بیشتر تمدن ها، تعالیم انبیای الهی است، این تمدن ها همواره 
انسان ها را به اتحاد و هم گرایی دعوت کرده اند. همگرایی از بنیادهای اساسی یک تمدن محسوب 
می شود، اگر هم گرایی نباشد، تمدن ها به مشکل تفرقه و چند پارچگی دچار می شوند )خاکرند، 1390(.

د( تمدن نوین اسالمی
در یک تعریف روشن، تمدن نوین اسالمی عبارت است از ظهور و بروز مادی و معنوی پیشرفت های 
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هدفمند، نظام مند، و نوظهور امت اسالمی با محوریت فقه سیاسی، بر اساس تعالیم اسالمی در 
به مقاصد خود  را  و جامعه اسالمی  به خود گرفته  تمامی عرصه های اجتماعی که شکل معنادار 

نزدیک می کند )غالمی، 1396: 43(.
منظور از نوین، در مفهوم تمدن نوین اسالمی، بازسازی و نوسازی تمدن اسالمی ازدست رفته 
برحسب شرایط و امکانات جدید جامعه اسالمی است، احیای مجدد تمدن تاریخی اسالم منظور 
یک  به مثابه  تاریخی  تمدن  از  البته  نیست،  متصور  فروپاشیده  هم  از  تمدن  احیای  چون  نیست، 
سرمایه معنوی یا مادی بهره برداری می شود یا حداقل از تجربه تمدن تاریخی اسالم که یک سرمایه 
معنوی است، استفاده بهینه می شود، می توان این بهره گیری معنوی یا مادی را یک اصل مهم در 

تمدن نوین اسالمی محسوب کرد.

امکان تمدن نوین اسالمی
بی نظیر در جهان  تمدن  دارای  تا چندین سده  آغاز  از  تاریخ اسالم،  مسلمانان درگذشته های 
بودند که در آخرین روزگار پیری، با فروپاشی خالفت عثمانی، سقوط کرد. آرمان دستیابی به تمدن 
اسالمی یک آرمان همگانی و دیرینه ی امت اسالم است. این آرمان، از مکه تا بخارا، از کابل تا قاهره، 
و از تهران تا کواالالمپور با راهبردها و راه کارهای متفاوت تعقیب می شود. دانشمندان مسلمان، 
ابعاد  تبیین دقیق چیستی )هویت، مبانی،  با  انسانی و عقالنی می دانند که  را یک پدیده  تمدن 
عوامل و ویژگی ها(، چرایی )ضرورت، امکان و مطلوبیت( و چگونگی )الگوها، فرایندها، کارکردها، 
روش ها( و برنامه ریزی و اجرایی سازی آن با راهبرد و راهکارهای مشخص و انعطاف پذیر کوتاه مدت، 
میان مدت و درازمدت، رسیدن به آن دور از امکان نیست و نشانه های آن با چهره های متفاوت در 

مصر، ایران، مالیزیا، اندونیزیا و ... به شکل زنده قابل مشاهده و مطالعه است.

بنیادهای دینی تمدن نوین اسالمی
بر  مکان  و  زمان  مقتضیات  و  شرایط  داشت  نظر  در  با  اسالمی  نوین  تمدن  بنیادین  پایه های 
بنیادهای اعتقادی و فکری و اخالقی دین استوار است، در این مبحث یک سلسله پایه های  بنیادین 

تمدن نوین اسالمی تحلیل و بررسی می شوند. 
الف( اسالم باوری عقل مدار

عقل باوری یا عقل مداری و شناخت اسالم در پرتو عقل و رهنمایی و جهت دهی عقل با آموزه های 
اسالمی، یکی دیگر از بنیادهای دینی برای هم گرایی مسلمانان و ایجاد تمدن نوین اسالمی است. 
عقل از منظر اسالم پدیده ارزشمند و یگانه وصف تمایز او با دیگر جانداران است. تعقل صحیح از 
آموزه های مؤکد قرآن کریم و تعلیمات دین است و دین بدون عقل مفهوم ندارد، ازاین جهت قرآن 
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کریم به طور مکرر درآیات خویش به تعقل و تدبر و خردورزی تأکید ورزیده است و بیش از پنجاه مورد 
با واژه های »یعقلون« و »تعقلون« و »یتدبرون« و »یدبروا« از عقل باوری و عقالنیت سخن گفته است. 
نظر گرفتن  در  معنای  به  تأکیدات مکرر  این  یوسف:2، ص:22(.  انعام:32،  آل عمران:65،  )بقره: 44، 73، 76، 

انواعی از عقل گرایی است که یکی از انواع آن عقالنیت همگرایانه می باشد.
عقل مداری بنیه عمدۀ همگرایی بشر و خشت بنیادین احیاء و ایجاد تمدن نوین مبنی بر حکمت 
اسالمی در جهان کنونی است. ابعاد مختلف دین اسالم بر دایره عقالنیت استوار است، تکیه  بر 
نوید می بخشد. عقالنیت  را  آینده  و  نیازهای بشر کنونی  از  توانایی پاسخ گویی بسیاری  عقالنیت 
دینی با عقالنیت لیبرالیستی و غربی بسیار متمایز است، به این گونه که عقالنیت و خردمحوری 
استفاده  با  گرایانه  مادی  فایده  تحلیل  اساس  بر  و  است  سودمحور  و  سودگرایانه  لیبرالیستی، 
اما  مادیات است،  مقام  و  پی قدرت  در  و  تجربه شکل می گیرد  و  مانند حواس  مادی  ابزارهای  از 
خردورزی و عقالنیت دینی و اسالمی غایت گرایانه است، عالوه از حواس وتجربه، از وحی و شهود 
باطنی استفاده کرده، به دنبال کسب سعادت دنیا و زندگی اخروی نیز است. الله متعال عدم تعقل 
را باعث این می داند که انسان را از مرتبه انسانیت خارج کرده و به مرحله حیوانیت می رساند: »ِإنَّ 
ِذیَن َل َیْعِقُلوَن« )انفال: 22(؛ بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللی  مُّ اْلُبْکُم الَّ ِه الصُّ َواِبّ ِعنَد اللَّ َشرَّ الدَّ

هستند که تعقل و اندیشه نمی کنند.
  از منظر قرآن کریم، روی گردانی از دین و تمدن دینی و سبک زندگی معنوی و الهی، خود نتیجه 
ُهْم َقْوٌم لَّ َیْعِقُلوَن« )مائده:58(؛ آن ها  نَّ

َ
ِلَك ِبأ

َ
َخُذوَها ُهُزًوا َوَلِعًبا ذ ِة اتَّ

َ
ال ا َناَدْیُتْم ِإَلی الصَّ

َ
عدم تعقل است: »َوِإذ

هنگامی که )اذان می گویید و مردم را( به نماز فرامی خوانید، آن را به مسخره و بازی  می گیرند؛ این 
به خاطر آن است که آن ها جمعی نابخردند. 

عقالنیت در تمدن نوین اسالمی، قلمرو گستره دارد و نگاه عمیق به سطوح مختلف خردورزی 
در  خردورزی  و  تمدن  هنجارهای  در  خردورزی  تمدن،  معرفت شناختی  در  خردورزی  می کند، 
ابزارهای تمدن. عقالنیت و خردورزی معرفت شناختی به معنای نگاه تمدن اسالمی به غایت و معاد 
باشند.  برابر خدای متعال پاسخگو  نوین در روز قیامت در  انسان رقم زننده ای تمدن  باید  است، 
این نگاه تمدن نوین موجب می شود که همگان در جوامع متمدن رفتارها و کردارهای خود را با 
خردورزی با پیامدهای معاد و زندگی اخروی تنظیم نماید. این چنین رابطه انسان متمدن باخدا و 
جهان آخرت تنظیم می شود و اهتمام به مبانی و پیامدهای این ارتباط، همه زندگی جامعه متمدن 
نوین اسالمی را سامان می بخشد. انسان متمدن با نگاه خردورزی هنجاری، با ابزارهای هنجاری 
به دنبال هدف است و برای دستیابی مطلوب دنبال ابزارهای مشروع می رود. خردورزی ابزاری، 
محاسبات ابزارها و مادیات بر اساس کسب سعادت خردمندانه دوراندیشانه انجام می دهد، یعنی 
عقالنیت ابزاری، هر محاسبه ی خرج و دخل را بر اساس معیار کم هزینه ترین و پرفایده ترین محاسبه 

انجام می دهد و کوتاه ترین را برای رسیدن به هدف، اهتمام می ورزد )دهشیری،1393: 97 و 146-145(.
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نوین  تمدنی  مسائل  در  اصول گرایانه   اجتهاد  رهگذر  از  خردورزی  و  عقالنیت  براین،  عالوه 
اسالمی، این تمدن را به پویائی رسانده آن را بر اساس شرایط زمان و مکان و جوامع مسلمان و 
چنین  که  است  روشن  می کند.  جهت دهی  مسلمانان،  مصالح  اساس  بر  نیز  و  آن ها،   مقتضیات 
رویکرد خردورزانه در تمدن نوین اسالمی، قدرت تمدنی را در سطوح مختلف افزایش بخشیده و 
آن را از دگم اندیشی، تحجر و تعصب نامشروع نجات می بخشد و با تفسیرگرایی نظریه پردازاِن نوین 
دینی، تصویر زیبا و منصفانه از دین و اسالم ارائه می کند. ازاین جهت دانشمندان مسلمان گفته اند: 
عقل خود سرچشمه علم و منبع و اساس آن است و در حقیقت دانش ثمره درخت عقل و به منزله نور 
نسبت به خورشید و رؤیت نسبت به چشم هست. عقل سرمایه کسب سعادت در دنیا و آخرت است.

ب( اسالم باوری توحیدمدار 
از  یکی  آن،  مبانی  تعیین کننده   و  اسالمی  تمدن  پایه گذار  ایدۀ  به عنوان  اسالم  دین  به  اعتقاد 
بنیادهای تمدن نوین اسالمی است. دین اسالم با عقاید و باورهای آن به عنوان پایه های یک تمدن 
خدامحور و جهان شمول می تواند سبب بازیابی شکوه جهان اسالم شود و کشورهای اسالمی را با 

شکوفایی قدرت نرم و قدرت معنوی دینی، دارای قدرت بالقوه جهانی دینی بگرداند.
نقش دین باوری خدامحور در هم گرایی مسلمانان و تحقق تمدن نوین به این معناست که تأکید 
بر اصول و مبانی اعتقادی واحد و مشترک، اصل توحید مداری، اصل باور به وحی الهی به عنوان 
منبع نخستین دین و منبع آغازین علم و دانش، موتور و ماشین اولیه تحریک هم گرایی بین مردم 
جوامع اسالمی در سطح ملی و بین المللی می باشد. خدای متعال در قرآن به سوی این باور توحیدی 

امت مدار هم گرا مردم را چنین فرامی خواند:
ِخَذ َبْعُضَنا  َه َوَل ُنْشِرَك ِبِه َشْیًئا َوَل َیتَّ لَّ َنْعُبَد ِإلَّ اللَّ

َ
ْهَل اْلِکَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلی َکِلَمٍة َسَواٍء َبْیَنَنا َوَبْیَنُکْم أ

َ
»ُقْل َیا أ

ا ُمْسِلُموَن« )آل عمران:64(؛ بگو: اي اهل کتاب! بیائید  نَّ
َ
ُقوُلوا اْشَهُدوا ِبأ

َ
ْوا ف ِإْن َتَولَّ

َ
ِه ف ْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَّ

َ
َبْعًضا أ

به سوی سخن دادگرانه ای که میان ما و شما مشترک است )و همه آن را بر زبان می رانیم، بیائید 
بدان عمل کنیم، و آن این( که جز خداوند یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریك او نکنیم، و برخی از 
ما برخي دیگر را، به جای خداوند یگانه، به خدایی نپذیرد. پس هرگاه )از این دعوت( سر بر تابند، 

بگویید: گواه باشید که ما منقاد )اوامر و نواهی خدا( هستیم.
اسالم باوری با این نگرش جامع توحیدمدار می تواند زمینه ساز ایجاد وحدت و هم گرایی میان 
جوامع شود، زیرا در صورتی که باور به توحید بتواند، پیروان یهودیت، مسیحیت و اسالم را با هم 
همراه و هم گرا سازد، به طریق اولی توانایی این را دارد که جوامع مسلمان را عقالنیت هم گرایانه 
ببخشد، البته با این تمرکز که مسلمان تسلیم استلزامات باور توحیدی باشند، زیرا باور و عقیده 
واحد وسیله ی وحدت قلوب، الفت دل ها و ارتباط تنگاتنگ باهمی دل های انسان می گردد، این 

وحدت و هم گرایی هم آثار ظاهری دارد و هم دارای آثار باطنی هست )ابن حنبل، 1416: 4، 270(.
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ج( اسالم باوری معادمدارانه و جاویدگرایانه
باور به معاد پس از باور به خدا و توحید باوری، دومین اصل بنیادین تمدن نوین اسالمی است. 
پیامدهای پذیرش باور به معاد و باور به جاودانگی گرایی نقش اساسی در اراده بشر دارد، اختیار و 
اراده انسانی را در ساخت وساز تمدن نوین توجیه می کند به هنگام ایجاد تمدن، جامعه را به مسیر 
کمال و ارزش گرایی جاودانگی سوق می دهد و برای آن بهترین مسیر زندگی ارزشمند، توانمند، 
دوراندیش، عاقبت مدار، آزاد از بندهای هوا و هوس بیهوده را رقم می زند. انسان های عاری از باور 
به معاد و تهی از معادمداری، تمدن را به بیراهه سوق داده زندگی تمدنی شان را در ناعاقبت اندیشی 
و بی ارزشی رقم می زنند. برای همین است که خدای متعال منکران باور به معاد و جاودانه گرایی را 
بی مایه و بی دانش تلقی کرده، و سبک زندگی آنها را ظاهرگرایی مادی خوانده است: »َیْعَلُموَن َظاِهًرا 
ْنَیا َوُهْم َعِن الِْخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن« )روم: 7(؛ آن ها فقط ظاهری از زندگی دنیا را می دانند و از  َن اْلَحَیاِة الدُّ ِمّ

آخرت )و پایان کار( غافل اند!«. 
دارای  نیز  دنیا  این  زندگی هدفمند است،  و جاودانه گرایی،  معادمدار  زندگی  قرآن  دیدگاه  از 
هدفی است که بشر متمدن آن را باید بشناسد و نباید فراموش کند.  بشر عبث و بی هدف خلق 
نشده است، بایسته است که دنبال هدف اصلی این زندگی دنیا باشد، ازاین جهت در روز رستاخیز، 
َبْعَض  ْو 

َ
أ َیْوًما  َلِبْثَنا  َقاُلوا  ِسِنیَن،  َعَدَد  ْرِض 

َ ْ
ال َلِبْثُتْم ِفي  َکْم  »َقاَل  انسان های بی هدف نکوهش می شوند: 

ِإَلْیَنا  ُکْم  نَّ
َ
َوأ َعَبًثا  َخَلْقَناُکْم  َما  نَّ

َ
أ َحِسْبُتْم 

َ
ف

َ
أ َتْعَلُموَن؛  ُکنُتْم  ُکْم  نَّ

َ
أ ْو  لَّ  ،

ً
َقِلیال ِإلَّ  ِبْثُتْم  لَّ ِإن  َقاَل  یَن،  اْلَعاِدّ ِل 

َ
اْسأ

َ
ف َیْوٍم 

)مؤمنون: 112-115(؛ )خداوند در روز رستاخیز( می گوید: چند سال درروی زمین توّقف  َل ُتْرَجُعوَن« 
کردید؟ )در پاسخ( می گویند: تنها به اندازه یک روز، یا قسمتی از یک روز! از آن ها که می توانند 
بشمارند بپرس! می گوید: )آری(، شما مقدار کمی توّقف نمودید اگر می دانستید! آیا گمان کردید 

شمارا بیهوده آفریده ایم و به سوی ما بازنمی گردید؟«. 
وسایل  و  دنیا  دینی  متون  آموزه های  برخی  در  آنچه  نیست،  بی ارزش  تمدن  به  رسیدن  و  دنیا 
دنیا نکوهش شده، همان نگاه مادیگرایانه و بی هدف و دل بستگی به مظاهر مادی دنیا است، بلکه 
در تمدن نوین اسالمی این بی هدفی و مادی گری از معایب و آفت های تمدن محسوب می شود، 
برعکس دنیای هدفمند و رسیدن به تمدن و حرکت به پیش در مسیر زندگی دنیا با نگاه معاد باورانه 
و  رفتار بشر در ساختار  و وسیله توجیه  ارزشمند  اندیشۀ جاوید گرایی، در تمدن اسالمی بسیار  و 
استقرار و تداوم تمدن محسوب می گردد و قرآن در چنین مواقع انسان ها را به دو گونه ی دنیامدار 
بی معاد و دنیامدار آخرت محور تقسیم نموده اولی نکوهش و دومی را تمجید می کند، در یک مورد 
ْنَیا َحَسَنًة َوِفي  َنا آِتَنا ِفي الدُّ ن َیُقوُل َربَّ دنیامداران معادباوران را تمجید نموده چنین می فرماید: »َوِمْنُهم مَّ
اِر« )بقره: 201(؛ و بعضی می گویند: »پروردگارا! به ما در دنیا نیکی عطا کن!  الِْخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّ

و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما! و ما را از عذاِب آتش نگاه دار!«. 
همان گونه که دنیا تجارت خانه بندگان خدامدار و معادمدار است، ساخت وساز تمدن و حرکت 



 علمی ـ پژوهشی

سال اول.شماره 1.زمستان 1400

18

Civilizationl Islam
ology

18

18

تنبلی،  سستی،  است،  جهانیان  خدای  عبادت  و  تجارت  عین  نیز  نوین  تمدن  سازندگی  به سوی 
اظهار عجز و ناتوانی مسیر از منظر پیامبر اکرم نادرست است، بلکه پیامبر از آن امور به خدا پناه 
ُهمَّ  جسته اند و همیشه در امر و دین و دنیا سرزندگی و کوشایی خواسته اند، چنان که می فرمایند: »اللَّ

 ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَکَسِل«؛ بارالها! از ناتوانی و تنبلی به تو پناه می برم« )ابن حبان،1414: 3، 28(.
ُ

ُعوذ
َ
ي أ ِإنِّ

بنابراین، باور معاد و آخرت محوری نقش بزرگ و اساسی در باورها، گفتارها، رفتارها و اندیشه های 
به خرج داده در مسیر تمدن سازی  را  او همواره در همه موارد کمال دقت  انسان متمدن دارد، 
بر اساس  امور تمدنی  و استقرار و پیشرفت آن، به جهان واپسین جاودانه نگاه می کند و همگان 
عاقبت اندیشی و جاودانه گرایی به کار می گیرد تا این همه تمدن گرایی او پیش فرستاده ای برای 
زندگی جاودانه آخرت باشد. این چنین مسلمانان در دایره ای تمدن نوین اسالمی، با توجه به اراده 
خدای جهانیان به نظام هستی و آزادی انتخاب و گزیش خود، زندگی نوین را رقم می  زند و با این 
آزادی انتخاب در چهارچوب ذکرشده باال، به رشد فکری و معنوی می رسد و این باعث اساسی برای 

تکوین تمدن نوین اسالمی می شود. 
د( اسالم باوری اخالق مدار

اسالم باوری اخالق مدار بنیاد دینی اصیل، برای بازسازی و تحقق تمدن نوین اسالمی است. 
نهادینه سازی اخالق  اسالمی در جوامع مسلمان، تصمیمات جامعه دینی را با نیازهای توسعه در 
جامعه دینی هماهنگ می کند و جایگاه اخالق و معنویت گرایی را در تقویت اصول و هنجارهای 
جهان شمولی ارتقا می دهد و در برقراری نظام نوین متمدن جهانی خواستار تکامل روحی و معنوی 
از  نخست  گام  در  که  می شود  نوینی  تمدن  چنان  پایه گذار  می شود.  اسالمی  اخالق  پایه های  بر 
بی حرمتی به معتقدات مکاتب و مذاهب درون تمدنی جهان اسالم و در گام دوم از بی حرمتی، به 
معتقدات پیروان دیگر ادیان بپرهیزد. اختالفات جوامع ملی و بین المللی را از طریق گفتگوی منطقی 
و اخالقی به گونه مسالمت آمیز حل وفصل می کند و با تکیه بر روحیه برادری دینی و حقیقت جویی، 
از هرگونه هیاهو وحشت زایی اجتناب می ورزد. به حقوق و کرامت بشری جوامع، احترام گذاشته و 
به همکاری و همیاری و همدلی و روامداری و دروی از تفرقه و جنجال ها را توصیه می کند و آینده 

تمدن نوین را بر اساس شیوه های گفتار و رفتارهای اخالقی امیدبخش، نوید می بخشد.
جامعه  به  اخالقی  چشم انداز  ارائه  برای  جدیدی  فرصت  معنوی،  ارزش های  و  اخالق مداری 
متمدن جهانی نوین می بخشد. اسالم باوری اخالق مدار، عالوه بر حرمت کرامت انسانی، به سرشت 
استوار  موقعیت سنجی  بر  را  این همه  و  دارد  توجه  نیز  آن  آرمان طلبی  و  بشر، کمال جویی  معنوی 
می داند، بدین معنا که اخالق مدار در موضع گیری و رفتار خویش، صالح و مصلحت جامعه را مدنظر 
داشته و آن را بر مصالح فرد مقدم می داند. قرآن به گوشه ای از این اسالم باوری اخالق مدار چنین 

اشاره می کند:
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ایمان  که  کسانی  ای  119(؛  )توبه:  اِدِقیَن«  الصَّ َمَع  َوُکوُنوا  َه  اللَّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذیَن  الَّ َها  یُّ
َ
أ »َیا 

آورده اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید و با صادقان باشید!«
اگر راه را کوتاه کنیم، صادقان را خود قرآن در آیات متعدد )بقره: 177؛ مؤمنون: 1-9؛ حجرات: 
15؛ حشر: 8( تفسیر نموده که همه بیانگر ایمان و اعمال و مواصفات اخالق مدارانه ی است که 
مفهوم وسیع دارد و شامل همه مؤمنان می شود، همگامی با چنین اخالق مدار جامعه مدرن الگویی 

را ببار می آورد. در آیه دیگری گوشه ی از مواصفات اخالقی را چنین بیان می دارد:
ْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلیَن« )اعراف: 199(؛ با آن ها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به 

َ
ُمْر ِباْلُعْرِف َوأ

ْ
»ُخِذ اْلَعْفَو َوأ

نیکی ها دعوت نما و از جاهالن روی بگردان )و با آنان ستیزه مکن(!«. 
در این آیه طرز رفتار اخالقی با مردم جامعه را بیان می کند که اتصاف به آن عقالنیت هم گرایانه 
می کند.  باز  اسالمی،  نوین  تمدن  تحقق  برای  را  راه  و  می بخشد  تحقق  را  جوامع  در  اخالق مدار 
بر  نوین  را سامان می دهد، جامعه  و دوام زندگی اجتماعی بشر  و استقرار  سالمت زندگی فردی 
پایه ای ارزش های اخالقی الزام آور را تحقق می بخشد، این ها آموزه ای اخالقی است که فرازمانی، 

فرا مکانی و فرا نژادی است و ایده جهانی را بر بنیاد ارزش های اخالقی اسالم استوار می کند.
و  هم گرایانه  عقالنیت  از  سرشار  زندگی  می تواند  اخالق مدارانه،  رویکردی  چنین  با  جامعه ای 
وحدت افزا برای همه بشر به ویژه جوامع اسالمی را تجربه کند. اسالم با ارائه الگوهای کامل اخالقی 
پیشرفته عرضه  و  انسان ها، منظومه اخالقی متمدن  و شئون  ابعاد  تمامی  تربیتی جامع نگر در  و 
می کند، این منظومه پاسخ گوی امور حیات بشری و راه حل بسیاری از معضالت معنوی آن ها است 

)خسروشاهی،1351: 42-67(.

البته ترویج اخالق و ارزش های معنوی از قبیل ترویج فرهنگ مدارا، کمک به هم نوع قطع نظر 
از نژاد و تبار و آئین، تحمل نظر مخالف، تبلیغ باورهای دینی با نرمش و محبت، نفی و طرد هرگونه 
انسان،  استعدادهای  درآوردن  فعلیت  به  شایسته ساالری،  بی عدالتی،  زدودن  تحقیر،  و  تبعیض 
آراستگی به فضائل اخالق در مسیر رسیدن به جایگاه انسانی، ترویج ارزش های معنوی و فرهنگی، 
ترویج روحیه ایثار و فداکاری، این ها و غیره موارد اخالقی، از اوصاف عقالنیت دینی و زمینه ساز 
افزایش هم گرایی و افزایش قابلیت و قوت تمدن نوین اسالمی جهانی است. اهتمام به این گونه 
و  اخالق  ترویج  باعث  بشری،  جوامع  تمامی  در  اخالقیات  کردن  جهانی  ضمن  اخالق مداری، 

ارزش های جهان شمول دینی در دنیای متمدن نوین جهانی می گردد.
هـ( اسالم باوری  انسان مدار

انسان مخلوق مکرم و بزرگوار است. کرامت و گرامی داشت انسان از شاخصه های ممتاز نگرش 
اسالمی است. در میان سایر موجودات آفریده شدۀ جهان هستی، از ارزش برتر و ارج واالتر برخوردار 
َواْلَبْحِر  اْلَبِرّ  ِفي  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  َبِني  ْمَنا  َکرَّ »َوَلَقْد  می فرماید:  چنین  دراین باره  متعال  خدای  هست، 
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گرامی  را  آدمی زادگان  ما  )اسراء: 70(؛   » ً
َتْفِضیال َخَلْقَنا  ْن  مَّ ِمّ َکِثیٍر  َعَلی  ْلَناُهْم  ضَّ

َ
َوف َباِت  ِیّ الطَّ َن  ِمّ َوَرَزْقَناُهم 

روزی های  انواع  از  و  راهوار( حمل کردیم؛  )بر مرکب های  دریا،  و  را در خشکی  آن ها  و  داشتیم؛ 
پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آن ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم، برتری بخشیدیم«.

این نگرش انسان مدارنه و انسان گرایانه قرآنی، بیانگر تقدم انسان در تمامی زمینه هاست، در 
تصمیم گیری ها، راهبردهای مختلف اجتماعی، سیاسی، نظامی، امکانات، توانائی ها، حرکت طبق 
شرایط و مقتضیات، کاربرد امکانات و وسایل بر اساس اولویت ها و غیره، نسبت به همه موجودات 
پیشتازی و تعالی دارد، در ایجاد تمدن نقش عوامل انسانی که او را به حرکت تمدنی وامی دارد، 
بیشتر از ابزار و وسایل مادی است، ازاین جهت نقش انسان گرایی در ساز و کار آفرینش تمدن نوین 

اسالمی، نقش بنیادین و اساسی دارد.
کنش های انسان ها وابسته به نیت و انگیزه های آنان است، نیت و انگیزه انسانی و سبک زندگی 
مبتنی بر کرامت و گرامی داشت انسان، در ایجاد و استقرار تمدن نوین مسیر حرکت و نیکی و زشتی 
اِت«؛ مسلمٌا  یَّ ْعَماُل ِبالنِّ

َ
َما ال این تمدن را روشن می سازد، به گونه ای که پیامبر اکرم   می فرماید: »ِإنَّ

اعمال منوط به نیت است« )بخاری،1422: 1، 6(.
از منظرگاه اسالم، انسان خلیفه خدای جهان بر روی زمین است و او مرکب از دو بعد عنصر 
ملکوتی و عنصر مادی هست که این دو از هم جدایی ندارد و این تصور اسالم نسبت انسان کاماًل 

بادید اومانیسم نسبت به انسان و انسان گرایی حاکم بر غرب، متفاوت است )جمشیدی،1378: 40(.
و( اسالم باوری امت مدار 

مؤمنان  همه  کریم  قرآن  است.  اسالمی  نوین  تمدن  سیاسی  پایۀ  یا  امت محوری،  امت مداری 
جوامع اسالمی را به عنوان یک امت خوانده و آنان را به باور واحد دینی و اسالمی فرامی خواند، 

آنجا که می فرماید:
اْعُبُدوِن« )انبیا: 92، نحل: 58(؛ این )پیامبران بزرگ و پیروانشان( 

َ
ُکْم ف َنا َربُّ

َ
ًة َواِحَدًة َوأ مَّ

ُ
ُتُکْم أ مَّ

ُ
»ِإنَّ َهِذِه أ

همه اّمت واحدی بودند )و پیرو یک هدف(؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا پرستش کنید!«. 
امت مسلمان  و مذهبی،  دینی  و جوامع سیاسی،  ملت های  نفس  معنای  به  امت مداری  البته 
نیست، بلکه این ها عناصر طبیعی تاریخی این امت را شکل می دهند و می توانند با سازوکار عقالنیت 

هم گرایانه در هویت بزرگ عقیدتی، جغرافیایی و سیاسی به وحدت سازمانی برسند.
تحقق بخشیدن امت مداری در گستره ای جوامع اسالمی جهانی به معنای استقرار جامعه جهانی 
مؤمنانه است و تالش برای امت محوری بیانگر رویکرد جهان گرایانۀ دین اسالم و قلمرو فراملی ایده 
جهانی اسالم است. امت واحد به عنوان جامعه بزرگ جهانی، جامعه تفسیر گر و تحقق بخش آینده 
مطلوب و پویا و نمونه، گذشته را تفسیر می کند و به مقابله با چالش های جدید پرداخته، راهکارهای 
نوین وحدت سازمانی را در پرتو عقالنیت همگرایانه برای یک جامعه متمدن نوین شناسایی می کند. 
چنین جامعه متمدن در جهان نوین، معتدل، عقالنی، ارزش محور است. نقش دین در برقراری 
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جوامع چندفرهنگی که بیشتر ملت های مسلمانان از چنین ویژگی برخوردارند، مصالحه زا، روادار، 
دوستی گرایانه، انعطاف پذیر می باشد. این چنین رویکرد که بر هویت ایجابی استوار است، می تواند 
باعث تحقق تمدن جهانی نوین متعلق به تمامی بشریت با نگاه عادالنه و برابری انسانی باشد، ضمن 
گسترش برادری دینی و ترویج فرهنگ هم بستگی ملی و بین المللی، به حقوق غیرمسلمانان نیز 

احترام داشته باشد و از این مجرا نیز برای بارورسازی تمدن خویش بهره ای بهینه گیرد.
روابط برادرانه جهانی یکی از دستاوردهای وحدت باور و الفت دهنده قلوب است، زوال کدورت ها 
و تعویض روابط خصمانه به وحدت و الفت برادری جهانی در سایه همدلی و هم گرایی، تقویت کننده 
وحدت جوامع و سازنده تمدن نوین است. مهم ترین دستاورد این هم گرایی و تمدن نوین اسالمی، 

حفظ صلح و آشتی، آرامش و امنیت جهانی، گریز از جنگ و خونریزی و تفرقه زایی است.
ز( اسالم باوری  اعتدال مدار

مهم  شاخصه  وسطیت  اعتدال گرایی  و  اعتدال مداری  جهانیان،  و  جهان  خدای  صفت  عدل 
اندیشه دینی امت محمد است. ازاین جهت اعتدال در تمامی امور زندگی اصلی از اصول اسالم 
و ریشه در قرآن کتاب هدایت مسلمانان دارد. قرآن در بیان شاخصۀ پیروانش چنین می فرماید: 
ًة َوَسًطا« )بقره: 143(؛ همان گونه )که قبله شما، یک قبله میانه است( شمارا نیز،  مَّ

ُ
»َوَکَذِلَك َجَعْلَناُکْم أ

امت میانه ای )در حد اعتدال، میان افراط وتفریط(؛ قراردادیم«.
 وسطیت به معنای اعتدال مداری و اعتدال گرایی از ارکان اساسی نگرش اسالمی است، اعتدال 
به معنای پرهیز از هرگونه افراط  و تفریط در تمامی امور و شئون زندگی است )ترمذی، 1395: 5، 207(. 
بنابراین، انسان اعتدال گرا در مسیر ساختن تمدن نوین اسالمی، هیچ گونه افراط  و تفریطی را در 
تصمیمات، اندیشه ها و هنجار و کنش های خود راه نمی دهد، بلکه مبانی و شئون تمدن نوین را بر 
اساس اصل اعتدال تنظیم  میکند. نتیجه آن پایه ریزی ارزش های عادالنه، کنش های برابرانه بدون 

از افراط  و تفریط در یک جامعه متمدن می باشد )فارابی، 1995: 43(.
اعتدال ویژه امت محمدی و از شاخصه های ممتاز آن است. مبنای شرف و فضیلت این امت 
در دنیا و آخرت قرارگرفته است )بقره: 143(. انسان امت محمدی در ساختن تمدن نوین از اعتدال 
روحی، اعتدال مزاجی، اعتدال اخالقی، اعتدال فکری و.. استفاده نموده هم نوا با هدایات آسمانی 
چنان تمدنی می سازد که سراسر قانون عدل و انصاف در آن حاکم باشد و بتواند همه کمی ها و 
کاستی و امراض و بیماری روحی، جسمی، مادی، معنوی، اجتماعی و.. را با شاخصه ی اعتدال 
مداوا کند )عثمانی،1388: 2،12-13(. یکی از حکمت های بعثت پیامبران الهی علیهم السالم نیز همین 
است که مردم بر اساس عدل و انصاف در زندگی شان استوار باشند و تمامی ساخت و شد تمدنی شان 

را بر اساس عدل و انصاف رقم بزنند )حدید: 25(.
قرآن  است،  عدالت پیشه  زندگی  شئون  تمامی  در  قرآن  صراحت  طبق  امت  این  از  انسان تر 
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ٌة َیْهُدوَن ِباْلَحِقّ َوِبِه َیْعِدُلوَن« )اعراف:181(؛  و از آن های که ما آفریدیم، چنان  مَّ
ُ
ْن َخَلْقَنا أ می فرماید: »َوِممَّ

امتی است که به حق و راه راست هدایت  می کنند و با حق اجرای عدالت می کنند.
با  دور،  به  خود  خواهشات  مفاد  و  ذاتی  سودگرایی  از  محمدی،  امت  نوین  تمدن ساز  انسان   
اعتدال روحانی و اخالقی، طبق هدایات و رهنمودهای آفریدگار جهان، عدل و انصاف را در تمامی 
زمینه ها بر اساس حق اجرا می کند، در نتیجه هیچ اختالف و درگیری در جامعه متمدن نوین به 
بار نمی آید، همه بر مبنای وجود انصاف و عدالت نابود می شود. دایره تالش و ساخت و شد تمدنی 
آن ها به کشور و اقلیم خاصی و به بخش و شعبه ای خاصی محصور نیست، بلکه فراقومی، فراملیتی، 
فراکشوری، فرا اقلیمی، شامل تمامی بخش های زندگی بشر و فراگیر تمامی محیط زیست بشر در 

جهان می گردد )عثمانی، 1388: 2، 15-16(.
ح( اسالم باوری فضیلت مدار

در  هم گرایانه  عقالنیت  در  اسالم  بنیادین  مؤلفه های  دیگر  از  فضیلت گرایی  و  فضیلت مداری 
اخالقی ای است  ارزش های  به  باور  از فضیلت گرایی،  منظور  نوین اسالمی است.  تمدن  آفرینش 
زندگی  در  که  هستند  فضیلت هایی  واقع  در  ارزش ها  این  می شود.  متعالی  کنش های  سبب  که 
را در مسیر زندگی و  ایجاد می شوند و سمت وسوی و جهت گیری های فرد و جامعه  فرد و جامعه 
ایجاد تمدن تعیین و توجیه می کنند. فضیلت در نگرش حکیمان مسلمان معیار و مالک اساسی 
یک جامعه و مدینه فاضله است. مردم مدینه فاضله یکدیگر را برای تحصیل سعادت کمک و یاری 

می کنند )فارابی،1993: 75(.
ایمانی، فضیلت تقوایی و  از نظرگاه اسالم را می توان شامل فضیلت  فضیلت های مهم و ویژه 
عدالت نفسانی، فضیلت دانشی و معرفت گرایی، فضیلت مبارزاتی و جهادگروی و فضیلت اتحادی و 
وحدت گروی دانست، این ها فضائل برتر انسانی هستند که به عنوان شاخص های ارزشی و متعالی 
در ایجاد و ساختن تمدن نوین نقش عمده می توانند داشته باشند، توضیح مختصری از این ها قرار 

ذیل است:
ایمان جهت دهنده  زندگی انسان در تمام ابعاد فردی و اجتماعی است. ایمان و فرد مؤمن سراپا 
سود است، اگر همراهش شوی سودت دهد و اگر با وی مشورت کنی سودت دهد و اگر با وی شریک 
شوی سودت دهد و همه کار وی مایه ی سود است )پاینده،1324: 3098(. نخستین نقش سازنده ایمان 
در خود فرد مؤمن است که فرد مؤمن فرد شریف و کریم است و نسبت به اهل ایمان رئوف و رحیم 
است )همان، 3087(. دومین نقش سازنده ایمان در تحول انسان و جامعه است، انسان مؤمن با ایجاد 
انگیزه، امید و آینده نگری، به سوی پیش برنامه می سازد، حرکت می کند و با اهداف عالی تحول 
می آفریند، این تحول آفرینی در ایجاد و پویائی تمدن نوین یاری بزرگ می رساند؛ و مؤمن این قوت و 

توانمندی را از آدرس ایمان کسب نموده است )متقی،1401: 540(.
تقوی و پرهیزگاری از شاخصه های برتر انسان و مورد تائید و تأکید خدای متعال است، تقوی 
یعنی انسان محامد حق را وقایت خود سازد و همه کماالت و فضائل را به حضرت او اضافه کند. 
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در تقوی دو معنا وجود دارد: یکی ترسیدن است و دیگر پرهیز کردن، انسان در سایه ی ترسیدن 
از اوامر و نواهی خدا روی برنتابد و در سایه پرهیز کردن از غیر خدا بپرهیزد و جز باخدا آرام نیابد 
)حقوقی،بی تا: 63(. انسان بدون تقوی ارزش ندارد، ارزش وبرتری او با تقوی است )حجرات:13(. در اثر 

به گونه درست  او  از  ایجاد می شود که در مسیر زندگی  ممارست تقوی برای انسان ملکه عدالت 
حفاظت و نگهداری می کند، انسان های که از تقوی و عدالت نفسانی برخوردارند در مسیر زندگی با 
دیگران با رفتار انسانی فضیلت مآب، رشد و تعالی همگانی را زمینه سازی می کنند، یعنی با دیگران 
چون خود رفتار می کنند، در تمدن انسان های متقی و دارای عدالت نفسانی، دروغ نیست، فریب 
و  راست کاری  وفا،  صداقت،  سراپا  نمی دارند،  روا  ستم  و  ظلم  نیست،  وعده خالفی  ندارد،  وجود 

راست گویی و نیک رفتاری حاکم است )ری شهری،1379: 7،3500(.
از توجهات  و معرفت گرایی،  و معرفت است، علم گروی  شاخص دیگر تمدن فضیلت گرا، علم 
بنیادین دین و بنیادهای تمدن نوین اسالمی است. درواقع تمدن در همه ابعاد چه در ُبعد معنوی 
و چه در بعد مادی، بدن علم و معرفت تحقق نمی یابد؛ بر همین اساس است که قرآن و پیامبر اکرم 
به علم آموزی و طلب دانش تأکید کرده اند )علق: 1-5(.  عالمان و دانشمندان از فضائل بی شماری 
برخوردارند )مجادله:11( دانش طلبان و پژوهشگران تا زمانی که در طلب و جستجوی علم و دانش اند 
درراه خدا و تحت حمایت خدا قرار دارند. علم و دانش سرآمد همه خوبی هاست، پیامبر اکرم بر 
مبنای آموزه های قرآن و نشر علم و دانش در میان قوم ناخوان و نادان، نخستین تمدن اسالمی را 

پایه گذاری کرد، امروز نیز علم و دانش به حق که بنیاد پایه گذاری تمدن نوین اسالمی است.
مبارزه و جهاد گروی از آموزه های واالی دین اسالم است، جهاد از ریشه جهد به معنای کوشش 
و تالش با سختی و مشقت آمده است، یعنی کار و تالش در عرصه هستی، حرکت به سوی رشد و 
توسعه و تغییر و تحول، تحمل سختی و مشقت در ساختن مدنیت و تمدن. )نوری،1375: 21(. اسالم 
دین مبارزه، قیام و تالش و جهد مستمر است، پویایی جامعه و ابعاد زندگی انسانی نیز در گروه 

جهاد و مبارزه است.
باتحمل  همراه  و  توان  حد  در  مبارزه  و  تالش  بیانگر  قرآن  و  اسالم  دید  از  جهاد  کلی  مفهوم 
سختی ها در را خداست، شامل جهاد با طبیعت برای ساختن جامعه و تحول آن برای رسیدن به 
تمدن نیز هست، چنین جهادگران حتمًا از سوی خدا یاری می شوند و راه های موفقیت به روی باز 
َوِإنَّ  ُسُبَلَنا  ُهْم  َلَنْهِدَینَّ ِفیَنا  َجاَهُدوا  ِذیَن  »َوالَّ فرموده اند:  متعال چنین وعده  و هموار می گردد، خدای 
)عنکبوت: 69(؛ و آن ها که درراه ما )با خلوص نّیت( جهاد و تالش کنند، قطعًا  اْلُمْحِسِنیَن«  َلَمَع  َه  اللَّ
به راه های خود، هدایت شان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است«. تکوین تمدن ها یک امر 
تدریجی است و الزمه ی ایجاد یک تمدن، مجاهدت و تالش پیوسته هست، همه پیشرفت ها، همه 

تمدن سازی ها، به برکت مجاهدت های دائمی صورت می گیرد )شریعتی،1389: 157(.
و  تمدن  و  انسانی است که در جهت تحقق مدنیت  برتر  و وحدت گروی فضیلت دیگر  انسجام 
امور جمعی، نقش اساسی دارد. آموزه های قرآنی منادی وحدت هستند، انسجام و وحدت را قوت 
)آل عمران: 103(. قرآن  و توانمندی تلقی کرده اند، بهره گیری قوت در راه خیر، پیامدهای نیکو دار 
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بر  پارچگی  و چند  تفرقه  از  آموزه های خود  در البه الی  و  به خوبی می شناسد  را  تفرقه  پیامدهای 
حذر داشته است )انفال:46(. مسلمًا تفرقه میان امت اسالمی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و نظامی اثرات منفی بر جای می گذارد، ازاین جهت است که پیامبر اکرم در 
فرمایشات خویش نیز بر وحدت و انسجام امت تأکید ورزیده از تفرقه بر حذر می دارد، تفرقه سبب 

سقوط امت اسالمی می داند )ابن حنبل،1416: 8703(.
وحدت و انسجام در نگرش دانشمندان مسلمان نیز به عنوان یک استراتژی مؤثر امت اسالمی 
تلقی شده است. وحدت سطوح گوناگون دارد.  وحدت در سطح ملی، وسیله حفظ کشور، به غارت 
نرفتن منافع ملی است. وحدت در سطح جهان اسالم وسیلۀ حفظ عزت مسلمانان و ضربه نخوردن 
اسالم و قرآن است. وحدت، مستضعفان جهان را در برابر استکبار به مبارزه می کشاند و امت های 
دشمنان،  نابودی  اسالمی،  امت  پیروزی  وحدت،  میوه های  می کشاند.  پیروزی  به  را  مستضعف 
شکوفایی و پیشرفت کشورهای اسالمی و مسلمانان است. وحدت ضامن بقای مسلمانان و تمدن 

آنان است )جمشیدی و محمدی،1389: 1،59(.

نتیجه گیری
چون:  دینی،  بنیادین  ارزش های  احیای  با  اسالمی  نوین  تمدن  گذشت،  آنچه  به  توجه  با 
اسالم باوری عقلم دار، توحیدمدار، معادمدار، اخالق مدار، انسان مدار، اعتدال مدار و فضیلت مدار 
نوین  تمدن  آفرینش  بهر  از  اساسی  زیربنای  که  شود  هم گرایانه  عقالنیت  ایجاد  باعث  می تواند 
اسالمی است. با رعایت این پایه های دینی، تمدن نوین اسالمی می تواند، آفریده شود و با هم گرایی 
در سراسر جهان اسالم گسترش پیدا کند و بتواند با تمدن غربی و غیر غربی گفت وگو و رقابت 
کند. این بنیادهای دینی، با شکل دهی عقالنیت هم گرایانه، می تواند بحران مادی گری بشریت را با 
جاگزینی فرهنگ معنویت، حل نماید و با نگاه عمیق و دورنگر معادباورانه برای انسان ناامید جهان 

امید و سرزندگی خلق کند.
تمدن نوین اسالمی با عنایت این پایه ها، با در نظر داشت هردو جنبۀ مادی و معنوی انسان، 
در شیوه زندگی تمدنی بشر امروز، توازن را رعایت می کند و بجای نگاه های انسان گرایی مکاتب 
و  می کند؛  پیشنهاد  متوازن  پویای  تمدنی  نموده  جایگزین  را  انسان ساز  خدامحوری  مادی گری، 
در عین تکثرپذیری فرهنگی جوامع، انسجام و وحدت امت را هسته ای مرکزی این تمدن مترقی 

می داند.
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چکیده
تمدن اسالمی منشأ ومنبع تحوالت بزرگ در حوزه های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی 
به  اندیشه  و  بوده است. تمدن اسالمی معلول مکاتب فکری مختلف وگوناگون است. هر مکتب 
امام فقاهت  این میان  این تمدن نقش داشته است. در  اندازه توش و توان خود در رشد وتعالی 
ابوحنیفه و پیروان مجتهد او که با الهام و قرائت استداللی خویش، از آیات بینات کتاب آسمانی 
بنیاد  فقهی،  اجتهادی  مکتبهای  میان  در  را   فقهی  عقالنیت  مکتب  نبوی،  سنت  و  )قرآن( 
آموزه های  جاودانگی  و  ماندگاری  راه های  رأی ساالرشان،  و  خردگرا  مکتب  با  آن ها  گذاشتند. 
اسالمی را ترسیم کردند و بدین ترتیب فقه حنفی را به عنوان روش کمال یافته و نظام مند »مکتب 
نوین  تمدن  شکل گیری  در  را  حنفیه  فقه  نقش  پژوهش  این  کردند.  معرفی  جهان  به  رأی«  اهل 
با تکیه بر منابع فقهی وحقوقی مورد بررسی  اسالمی، باروش کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی و 
و ارزیابی قرار داده یافتهها و دستآورد های آن را می توان چنین برشمرد: تبیین رئوس اندیشۀ 
تبیین واقع  گرای و عقالنی بودن فقه  عقالني تمدنی حنفیان در جهت گیری های کالن تمدنی، 
حنفی به عنوان حلقه وصل امت ها و ملت ها در طول تاریخ،انسان  شناسی حنفیان در باب توجه 
برجسته خواهد داشت  نوین اسالمی نقش  تازه مسلمانان در شکل گیری تمدن  و  زنان، ذمیان 
تمدن  می گذارد،  نمایش  به  را  معاصر   عقالنیت  و  ابوحنیفه  فقهی  دیدگاه های  هماهنگنی  که 
نوین اسالمی در اصل، امتداد تمدن پربار گذشته اسالمی است. مکتب حنفی، به عنوان میراث 
گران  سنگ کالمی و فقهی در کنار سایر مذاهب همچون گذشته توانایی  نقش ازرنده در زندگی 

مسالمت آمیز و شکل گیری تمدن نوین اسالمی را دارد.
واژه های کلیدی: عقالنیت، هم گرایی، تمدن، دیانت، مذهب حنفیه، زندگی مسالمت آمیز.

محمد عمر مبارز
با همکاری: حمید الله مرادی

نقش عقالنیت فقهی مکتب حنفیه
در شکلگیری تمدن نوین اسالمی
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1.مقدمه
الف ـ بیان مسئله 

است.  استوار  اساسی  پایه  هایی  و  مبانی  اساس  بر  تمدنی  هر  که  دارند  اعتقاد  دانشمندان 
با اندک تند باد و  هیچ تمدنی برشالوده های نا استوار بنا نمی شود، زیرا تمدن بی پایه و اساس، 
لرزش نابود و ویران می شود. از همین جهت تمدن نوین اسالمی بدون داشتن دور نما، نقشه راه، 
چارچوپ جامع و همه شمول که تمام ملت ها، نحله ها، گروه  ها و مذاهب اسالمی در آن حضور 
خود را ببینند، شکل نخواهد گرفت. در این میان، یکی از برجسته ترین شاخص های تمدن نوین 
اسالمی،  تمدن  زیرشاخه های  و  شاخه ها  در  مذهبی  هویت  که  است  آن  بودن  فقهی  اسالمی، 
کالن ترین و برجسته ترین شاخص، نمایه و حلقۀ وصل احساس تعلق مردمان را پیوند داده و سبب  
حنفیت  مذهب  سنت  اهل  جهان  در  اسالمی  اندیشه  تاریخ  در  می شود.  هم  گرایی  و  هم  بستگی 
شهسوار عرصه فقه و فقاهت بوده و در شکل  گیری و گسترش تمدن اسالمی تأثیر به سزایی داشته 
است و تا قرن ها در عمق و گستره وسیعی تمدنی، پاسخگوی نیازهای امت در عرصه های گوناگون 
ملیون ها مسلمان  زندگی  در سبک  دینی  نظام های سیاسی  انحطاط  از  بعد  بوده است، هرچند 
حنفی اکنون نیز تأثیر گذار است، ولی در کنار از بین رفتن سایر ارزش های سیاسی وحکومتی این 
مذهب از سطح  کالن حکومت و نظام جامعه اسالمی کنار رفته است. در این باره پرسش بنیادی 
نوین  تمدن  شکل گیری  در  تمدنی  توانمندی  و  نگرش  دانش،  سابقه  با  حنفی  فقه  که  است  این 

اسالم چه نقشی می تواند داشته باشد؟
ب ـ فرضیه

 به نظر می رسد همان  گونه که فقه حنفی قرنها در عمق وگسترة وسیعی، پاسخ گوی عقالنی 
در بخش هایی بزرگی از جغرافیایی تمدن کهن اسالمی بوده است، اکنون نیز این ظرفیت را دارد 

تا برای شکل گیری و گسترش تمدنی در هماهنگی با عقالنیت معاصر، نقش مرکزی بازی کند. 
ج ـ اهمیت وضرورت

پوشش  را  مسلمان  انسان  اجتماعی  و  فردی  حیات  گوناگون  جنبه های  فقه  که   جائی  آن  از 
می دهد، مسائل بسیاری از زندگی انسان مسلمانان مانند عبادات مانند نماز، حج و زکات، احوال 
شخصیه مانند ازدواج، طالق و ارث، مسائل اقتصادی و معامالت اعم از خرید وفروش، قراردادها و 
مالکیت، قوانین مربوط به مجازات ها همچون، حدود، قصاص، تعزیرات و دیات،  جزئیات زندگی 
خالفت،  و  قضاوت  مانند  سیاسی  جامعه  کالن  مسائل  نوشیدن،  خوردن،  همچون  مردم  روزمره 
جنگ و صلح، اداره و مدیریت کشور را در بر دارد. در معنای عام، فقه تمام مظاهر حیات دینی، 
الجابری می گوید:  از همین جهت محمد عابد  بر می گیرد،  را در  اجتماعی، اقتصادی وسیاسی 
اگر روا باشد تمدن اسالم را به یکی از نام هایش نام گذاری کنیم، باید آن را تمدن فقه بنامیم.  در 
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از جنبه کیفی،  بنگریم وچه  اندیشگی تمدن اسالمی  به دستاورد های  از جنبه کمی  واقع ماچه 
می بینیم که فقه بی هیچ رقیبی جایگاه نخست را از آن خود خواهد کرد. فقه برای خود قدرت و 
سلطنتی بنیان نهاده است و این امکان را می دهد که از آن در لباس مذاهب سخن گفته شود، لذا 
این پژوهش در صدد آنست که  نقش عقالنیت فقه حنفی را که در عرصه های مختلف نظر و دیدگاه 
ارائه کرده است، در شکل گیری تمدن نوین برجستهسازی کنیم. اگر کلیت فقه اسالمی متناسب 
با زمانه مد نظر گرفته شود، این ظرفیت را دارد که با تمدن جدید آگاهانه رو برو شود؛ زیرا جایگاه 
از میان سایر مذاهب اسالمی نقش فقه حنفیان  تأثیری که در تمدن اسالمی داشت و  فقاهت و 
در شکل گیری تمدن اسالمی گسترده تر و برجسته تر است؛ زیرا فقه حنفیه فقه تمدنی است که 
بیشترین پیروان را در جهان اسالم دارد و تمدن نوین اسالمی نمی تواند، بدون این میراث کهن 
تمدنی شکل بگیرد، از همین جهت الزم است که نقش عقالنیت فقه حنفی در شکل گیری تمدن 

نوین اسالمی کاویده شود.
دـ اهداف تحقیق

مهم ترین اهداف این پژوهش را می توان این گونه برشمرد: 
الف( تبیین نقش عقالنیت فقهی حنفی در آفرینش و گسرتش تمدن نوین اسالمی؛

ب( تبیین مشارکت عقالنیت فقهی حنفی در رفاقت و همکاری با مذاهب فقهی دیگر؛
ج( ارائه سبک زندگی فقهی معاصر  بدیل در گفتگو با تمدن غربی؛

و  افراط  از  دور  به  اسالمی،  زندگی  سبک  از  گرائی  خرد  چهره  تئوریزه کردن  برای  تالش  د( 
تفریط و زندگی مسالمت آمیز و صلح جویانه در چارچوب تمدن نوین اسالمی؛

ه ـ روش پژوهش
از طریق پژوهش در کتاب ها و مقاالت  نوع اسنادی و کتابخانه ای است که  از  روش پژوهش، 
مرتبط، موضوع با روش توصیفی وتحلیلی نقش فقه عقالنی حنفیه را در شکل گیری تمدن نوین 

اسالمی بررسی می کند.
وـ پیشینه بحث

در  که   پژوهش هایی  از جمله  ولی  نگرفته است،  این خصوص صورت  در  پژوهشی  اکنون  تا   
و  کتب  از  برخی  می  تواند،  بوده  بخش  الهام  پژوهش  این  رویکرد  و  موضوع   وشکل  دهی  ساخت 
ابوزهره، مقالة »ابوحنیفه رحمه  آراءه و فقهه« محمد  و  مقاالت مانند »ابو حنیفة حیاته و عصره 
الله بنیان گذار مکتب خرد گرایی در فقه اسالمی« سید عنایت الله »شاداب« و مقالة »ابوحنفیه و 

عقالنیت معاصر« از مسعود انصاری می باشد. 

۲.مفهوم  شناسي
از آن ضرورت دارد که نخست به توضیح  در بحث مفهوم شناسی جهت تبیین و درک درست 
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و  لغوی  نظر  از  واژه ها  برخی  این رو  از  شود.  پرداخته  پژوهش  در  کاربردی  و  کلیدی  مفاهیم 
اصطالحی بررسی می  شود.

1-۲. عقالنیت
عقالنیت وخرد گرایی به عنوان اصلی ترین عامل در فرایند تحقق تمدن نوین اسالمی است، 
تعریف  طبق  عقل  از  منظور  است.  عقل  اسالمی  نوین  تمدن  گفتمان  در  مهم  ابزار های  از  یکی 
روابط  معین، همچون  مناسباتی  و  روابط  برحسب  معلومات  تنظیم  از»قوۀ  است:  عبارت  فولیکه 
)پل  آن  ها می باشد  ونظایر  وسیله  نوع وجنس، هدف  فرع،  و  اصل  ومعلول،  میان علت  ومناسبات 
فولیکه، 1366ش: ص80(. عقالنیت منش وگرایشی است که انسان  ها باگروه های انسانی در افکار و 

نظری  و  به عملی  که عقل  نمایش می گذارند، همان طوری  به  اجتماعی خود  نهاد های  و  اعمال 
تقسیم می شود، عقالنیت نیز در هر دو حوزه جاری می شود.  فهم نظری زمانی عقالنی است که 
اصول مند باشد و از معیار ها وروش های معینی تبعیت کند )شجاعی1398ش: ص383(. »ماکس وبر« 
عمل اجتماعی را به دو قسم عقالنی و غیر عقالنی دستهبندی کرده است: از منظر او عمل عقالنی 
که عامل آن برای رسیدن به هدف های خود از وسائل منطقی استفاده کند و عمل غیر عقالنی 
عملی است که در آن از وسیله و هدف با محاسبات غیر منطقی استفاده شود )قرائی مقدم، 1375ش: 
باید عقالنی  لزومًا  فرایند تمدن سازی  انسان ها در  به مطالب فوق عمل اجتماعی  باتوجه  ص53(. 

باشد، تا به رشد و شگوفایی برسد و در تمدن کمال  یافته، عقالنیت هدف ذاتی آن در همه مراحل 
استخدام، ابزار و روش، فرایند عمل و جهت گیری و هدف گذاری آن است. عنصر عقالنیت در فقه 
حنفیان نسبت به سایر مذاهب اسالمی در مبانی، روش ها و اهداف آن عمق دارد، از همین جهت 
بنام »مکتب اهل رأی« یا »فقه  شناسان خرد  ورز« معروف  هستند )زحیلی، بی تا: ج، 1ص 28(. فقیهان 

حنفی در طول تاریخ، خردگرایی را جزئی عمل اجتماعی شان محسوب کرده اند.
۲-۲. تمدن و تمدن اسالمی

تمدن در لغت منسوب به مدینه، به معنای شهر یا روش زندگی کردن در شهر است )علم  داری، 
شهر  معنای  به   ،)civitas( ریشه   از   )civilization( التینی  واژۀ  معادل  و  ص46(،  ش،  1381هـ 

از  که  لفظ  این  ص142(،  ش،  1370هـ  )اکبری،  می باشد  فرانسه  و  انگلیسی  زبان های  در  شهروندی  و 
کلمه عربی مدینه )شهر( گرفته شده، معادل رایج آن در عربی الحضارة )از ریشه حضور و تجّمع( 
است )دیکسون، 1980م، ص6(. در فارسی کلمه تمدن را به مفهوم شهرنشین شدن، خوگرفتن با آداب 
شهریان، همکاری افراد یک جامعه در امور اجتماعی، اقتصادی، دینی، سیاسی و... )معین، 1386هـ 
ش، ج1، ص484(، تخّلق به اخالق شهر و انتقال از خشونت و جهل به حالت ظرافت، انس و معرفت و 

تربیت و شهر نشینی معنا می کنند )دهخدا، 1377هـ ش، ج5، ص6972(.
همواره  تمدن ها  زیرا  دارد؛  گوناگون  تعریف های  اندیشمندان  اصطالح  در  تمدن  مفهوم 
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در حرکت اند که گاهی در حالت ترقی و تعالی و گاهی هم در وضعیت سقوط و انحطاط به سر 
می برند، جامعه شناسان و اندیشمندان مانند: ابن خلدون، اسوالد اشپنگلر، ویل دورانت، آلفرد 
کروبر و توین بی، در مورد تعریف مشخص از تمدن به دشواری روبرو شدند، مفهوم تمدن نخستین 
)مهینی، 1379هـ ش،  بربریت مطرح شد  مفهوم  برابر  در  در سدۀ 18  فرانسوی  اندیشمند  توسط  بار 
و در  اندیشمندان مطرح شده  از طرف  و دیدگاه های متفاوتی  تعاریف  از آن  بعد  صص203 - 204(. 

آن تعاریف اصطالح تمدن را با مقولۀ فرهنگ بیشتر مطرح کردهاند که بعضی ها این دو مقوله را 
مترادِف هم می دانند و آن را ترکیب پیچیده ای از علوم، اعتقادات، هنرها، اخالق، قوانین، آداب 
و رسوم، عادات و دیگر اعمال انسانی در جامعه معرفی می کنند، بعضی ها فرهنگ مادی را معادل 
یافته ی  و تکامل  پایانی  را نقطه  ی  را فرهنگ می دانند و بعضی   ها تمدن  تمدن و فرهنگ معنوی 

فرهنگ معرفی می  کنند )عالمی، 1386هـ  ش، ص159(.
ابن خلدون در تعریف تمدن می نویسد: »تمدن عبارت از باهم سکونت گزیدن و فرود آمدن در 
و  با عشیره ها، جمعیت ها  ُانس گیری  به منظور  و دهکده ها  اجتماع چادرنشینان  یا جایگاه  شهر 

تأمین نیاز مندی هاست )ابن خلدون، 1394هـ ش، ج1، ص146(.
از نظر ابن خلدون تمدن تنها منحصر به شهر نشینی نیست، بلکه یکی از شاخصه های تمدن 
و  یا در دهکده ها  و  پذیرد  این اجتماع در شهر صورت  انسان ها در کنار هم است، خواه  اجتماع 
چادرها باشد، اما با این ویژگی که این سکونت باهمی باعث ُانس گیری با یکدیگر و برآورده شدن 
نیازمندی  های آنان گردد. بنابر این، تمدن در نقاط خاصی از زمین می تواند تشکیل شود، مشروط 
تمدن  نماد های  از  یکی  تشکیل دولت  باشد. چون  داشته  آن وجود  در  فوق  مؤلفه  های  این که  بر 
است، وی معتقد است که در شکل گیری تمدن مؤلفه  هایی همچون دین، قوانین و دولت و رهبر 
آخرت  و  دنیا  باعث سعادت  قوانین  برابر می سازد،  را چند  دارند؛ چون دین عصبیت  نقش مهم 
جامعه و بشریت می شود و دولت و رهبر نیز مجریان و قوۀ اجرائیۀ قوانین  اند )موسوی، 1393هـ ش، 
صص30-32(. توین بی تمدن را این گونه تعریف می کند: »تمدن عبارت است از تالش برای آفریدن 

جامعه  ای که کل بشریت بتوانند با هم نوایی کنار یکدیگر، در آن زندگی کنند )توین بی، 1356هـ ش، 
ص9( و از نظر توین بی، تمدن در همان حاالت ابتدایِی بی نیازی بشر از یکدیگر شکل می گیرد، به 

تعبیر دیگر: تمدن مترادف حالتی از جامعه است که در آن عدۀ کمی از افراد، نه تنها در تولید مواد 
غذایی مشارکت ندارند، بلکه در هر نوع فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت و صنعت آزاداند و 
می توانند برای استمرار حیات خویش در جامعه با پرداختن در عرصه های مادی تمدن را فراهم 

آورند.
ایجاد جامعه ای می داند که در آن  به تمدن جنبۀ معنوی می دهد و آن را محصول  اما در کل 
تمام افراد توانا می شوند و همچون اعضای خانواده، با یکدیگر به طور هماهنگ زندگانی می کنند، 
البته بعضی از تمدن ها این مقصود را هشیارانه و بعضی ها هم ناخودآگاه در نظر گرفته اند )موسوی، 
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1393هـ ش، صص32 – 33(.

منظور ما از مفهوم تمدن اسالمی عبارت از تمدنی می باشد، که همه جنبه های آن انسان را 
متوجه خداوند و فطرت خویش سازد، تا انسان بتواند نقش جانشینی را که به سبب آن در زمین 
استقرار یافته است، برآورده سازد. از دیدگاه اسالم عظمت و اصالت یک تمدن بستگی به فراهم 
نمودن زمینۀ جلب توجه مردان و زنان به هدف زندگی انسانی دارد که همانا پرستش خداوند و 
عملکرِد درخور جانشینی خداوند در زمین و ارتباط مسالمت آمیز زمینیان در میان یکدیگر است. 
به تعبیر دیگر: تمدن اسالمی تمدنی است که حقایق اسالم را در همه سطوح حیات بشری متجلی 

می سازد )عالمی، 1386هـ  ش، صص163 – 164(.
۳-۲.  مذهب

واژه َمْذَهب ]مفرد[ جمع آن مذاِهب است که  از ریشه )ذ هـ ب(، به معنای رفتن )عبد الحمید 
عمر، 1429: ج1، ص 82( وهمچنین به معنای محل و زمان رفتن )المناوی، 1410ق: ص646( به معنای اصل 

)المرتضی الزبیدی، ج2، 450( به معناهای  طریقه، قصد، رأی، دیدگاه )عبد الحمید عمر، 1429: ج1، ص 82(. 

در ساخت »فعل« نیز به معنای روش و رأی  و دیدگاه به کار رفته است )المناوی، 1410:ج1، ص294(.
جماعت  معنای  به   ، »الِفرقة«  مترادف  الکالمی«  »المذهب  یعنی  کالمی،  گستره  در  مذهب 
متمایز از عام مردم از نظر برخی از عقائد وباور ها می باشد و مذهب درگستره فقهی اعتقاد و طریقه 
گسترده در بخش احکام عملی به کار رفته است )المناوی، 1410:ج1، 646(. در این معنا روش معین 
در استنباط احکام شرعی عملی از ادله تفصیلی آن »مکتب حقوق دینی« را ارایه می  نماید )قلعجی 
)البجیرمی،  دانند«  برگیرندۀ مسائل می  را »احکامی که در  آن  برخی ها  قنیبی، 1408: ج1، ص 419(  و 

بی تا: ج1، ص72، و زحیلی، بی تا: ج1، ص26( عده ای آن را »مجموعه ی از آراء و نظریات علمی و فلسفی 

که با هم ارتباط و یکنواختی داشته باشد««، )مصطفی و آخرون، 1415ق: بی تا: ج1، ص317(  می دانند. 
ایشان  باشد،  تعریف  بهترین  نظر می رسد  به  ارائه می دهند،  قنیبی  و  قلعه جی  که  را  تعریفی  اما 
می فرمایند: »مذهب عبارت است از طریقه یا راه و روش معینی در استنباط احکام شرعی-عملی 

از ادلۀ تفصیلی آن« )قلعجی و قنیبی، 1408: ج1، ص 419(.
۴-۲.  حنفیه 

هه که داللت بر  حنفیه مصدر جعلی َحنیف ]مفرد[: ج ُحَنفاُء: از ریشه )ح ن ف(، صفت مشبَّ
ثبوت کسی دارد که از چیزی روگردانده باشد، حنفاء به گروهی از عرب قبل از اسالم استعمال 
لت  می شود که دوگانه پرستی »الوثنّیة« را انکار می کردند و نماینده مشهور آن ها أمّیه بن أبي الصَّ
بود )عبد الحمید عمر، 1429: ج1، ص 572(  و َحَنِفّي به کسی گفته می شود که پیرو فقه مشهور اهل رأی 
)فقه شناس خرد ورز( امام أبو حنیفه )رح( باشد )عبد الحمید عمر، 1429: ج1، ص573(. ابوحنیفه نعمان 
بن ثابت بن زوطی مشهور به امام اعظم در سال 80 ق در کوفه متولد شد اجدادش در اصل اهل 
فارس )کابل( بوده اند )الذهبي، 1985 م: ج6، ص394(  و در نظام معرفتی این مذهب دروازه عمل به 
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این مذهب  پیروان  و  اصحاب  به  رو  این  از  است،  آن( گشوده شده  معنای خاص  به  )رأی  قیاس 
»مذهب أهل الرأي یا مذهب فقه شناسان خردورز« گفته می شود؛ زیرا آنان به عقل و خرد آزادی 
داده بودند، ابوحنیفه افزون بر اینکه دانش فقه را تدوین نمود، بلکه ماهیت طرح مباحث فقهی را 
نیز واقعا دگرگون ساخت؛ زیرا از یک سو فقه را از دایره روایت محض بیرون آورد، نظام و هندسه 
معرفتی اجتهاد را مشخص کرد، چنانچه صاحب تاریخ بغدادی از  امام ابوحنیفه نقل نموده است 
رسول  سنت  به  نیابم  خدا  کتاب  در  را  حکمی  اگر  و  میدهم  فتوی  خدا  کتاب  به  اول  درجه  »در 
خدا)ص( اعتماد می کنم و اگر حکمی در کتاب وسنت بیان نشده باشد، به سخنان صحابیان نظر 
می کنم و قول هر صحابی ای را که خواسته باشم، می پذیرم و قول هرکه را بخواهم ترک می کنم اما 
سخنان دیگران را بر قول آنان )صحابه( ترجیح نمی  دهم و اگر سخنانی از تابعان از قبیل ابراهیم، 
شعبی، ابن سیرین، حسن، عطا و... نقل شده باشد، آنان به اجتهاد خود عمل کردند و من نیز 
مانند آنان به اجتهاد می  پردازم و به اجتهاد خود عمل می کنم )خطیب بغدای، ج13، ص 323(. رأی گرایی 
با آنکه حرمت ویژه به خرد قائل است، هرگز در  اما  ابوحنیفه است،  اصلی ترین ویژگی فقه امام 
استنباط احکام، رأی را بر سنت قطعی الصدور ترجیح نداده است و این تهمت از صاحبان تعصب 
مقام  در  که  است  معتقد  ابوحنیفه  امام  که  حالی  در  است،  شده  داده  نسبت  ابوحنیفه  امام  بر 
استنباط احکام، نباید در مرز ظاهر الفاظ و عبارات متن باز ایستاد، بلکه می باید در معانی عمیق 
و مفاهیم ژرف آن نیز اندیشه کرد. از همین رو است که دانشمند وقادی مانند ذهبی می گوید: 
»از اندیشۀ شگرف برخوردار بوده و او را می باید از ژرف اندیش ترین مردان روزگار خویش به شمار 
آورد که جزئیات امور استادی و چیرگی عظیمی داشت )ذهبی، 1985م: ج6، ص 403(. امام ابوحنیفه 
به این حقیقت اطالع یافته بود که فقه در ذات خود دانشی است که افزون بر دینی بودن در حجم 
پر دامنه ای  با دنیای انسان نیز مرتبط است، از همین جهت ظرفیت سیالی را برای پاسخ گوئی 
تمدن  وارد  را  خرد اندیشی  و  رأی ورزی  ایدۀ  ابوحنیفه  است.  نموده  بنا  عصری  هر  اقتضائات  به 
اسالمی کرد که پیش از او سابقه نداشت؛ یعنی در این حد گستردگی کسی وارد آن نشده بود، از 
همان ابتداء تحت عنوان »اهل رأی« مورد تهاجم های زیادی فکری قرار گرفت،  ولی افزون بر فقه، 
گرایش رأی و عقل گرائی در عرصه تفسیر قرآن کریم، تفسیر به رأی و همچنین در سایر عرصه های 

تمدن، علم و معرفت میراث گران سنگ رأی و خرد حنفیت سایه افگنده است.

۳ .  مبانی  معرفت شناسی تمدنی مکتب حنفیان
عناصری که  اساس و زیر بنای مکتب فقهی حنفیان را تشکیل میدهد، مبانی مکتب حنفیه 
نامیده  شده است، که این عناصر  زیر بنا و پایه برای سایر حوزه های مکتب حنفیه شمرده می شود.  
منظور از مبانی معرفت شناسی فقه حنفی، تبیین طرز نگرش این مکتب به مسأله شناخت، ابزارها 
و روش های آن، صحت و سقم شناخت و یقینی وغیر یقینی بودن آن و چگونگی رسیدن به حقیقت 
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از طریق ادراک، حواس، عقل و. . . در شکل گیری تمدن نوین اسالمی است. فهم و درک مبانی 
معرفتی هرمکتب فکری  جهان بینی و نوع نگرش اندیشمندان آن مذاهب را نسبت به هر مسئله 

مشخص می کند، از همین جهت منابع معرفتی آن بررسی می شود. 
1-۳.  عقل

 از نظر مکتب فقهی حنفیان »عقل« از منابع مهم معرفت است؛چنانچه در شرح عقائد نسفیه 
آمده است: »اسباب العلم ثالثة الحواس السلیمة والخبر الصادق والعقل؛« ابزار های علم و معرفت 
مبحث  این  در  ما  منظور  ص60(.  1241ق:  )پرهاروی،  عقل  و  صادق  خبر  سالم،  حواس  چیز اند:  سه 
کالمی  فرقههای  که  زمانی  در  است.  حنفییان  کاربردی  عقل  بلکه  نیست،  عقل  ماهیت شناسی 
سوی  از  و  نبود  آن ها  پیروان  و  فرقه ها  برای  امنیتی  هیچ  می کردند،  تکفیر  را  مردم  خوارج  مثل 
دیگر معتزله یا عقلگرایان افراطی در جامعه حضور فعال داشتند و اشعریه در نزدیکی های مرکز 
جامعه اسالمی )بصره( علیه افراط مکتب اعتزال و تفریط اهل حدیث به پا خواسته بودند، منشأ 
و خاستگاه این نزاع ها نقش عقل و نص است، در اوج این نزاع های کالمی ابوحنیفه رهبر مکتب 
به عنوان طرفی مهم در  را  تأیید کرد وخود  را  را نقد و برخی  این مکاتب  اهل رأی مبانی برخی 
کشمکش های فکری رایج در نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسالمی مطرح کرد. در برابر تمام 
افراط و تفریط مواضع معرفتی کالمی که در خیزش وجنبش های سیاسی از قبیل خوارج تکفیری، 
مرجئه، قدریه و... قرار گرفت؛ چنانچه ابومنصور ماتریدی در باب مبانی معرفتی کالمی مکتب 
حنفیان می گوید: »عقل، راستی و عدالت را نیک می شمارد و دروغ را زشت و ناپسند می شمارد، 
پس عقل انسان را به آنچه مایه شرافت و فضیلت است امر می کند و آنچه مایه خواری وذلت است، 
منع می کند. بنابراین، امر و نهی به  ضرورت خرد انسانی واجب است.  پاداش کسانی که تکالیف 
شرعی را انجام داده و کیفر کسانی که از هوای نفس پیروی می کنند، به حکم عقل واجب است« 
)ماتریدی، بی تا: ص178(.  حنفیان با ُحسن و ُقبح عقلی مواجهه میانهروانه و اعتدال گرایانه دارند. در 

این باب معتقدند که تمام افعال خداوند متعال معّلل به مصالح است؛ عقل در برخی موارد می تواند 
حسن و قبح آن را درک کند و در برخی احکام شرع توقیفی است، عقل نمی تواند حسن و قبح 
ذاتی اشیاء را کشف کند؛ زیرا عقول با وجود پختگی، گاهی خطا می کنند و همچنین برخی افعال 
را عقل اشتباه درک می کند، پس میان احکام خداوند و عقل مالزمه نیست پس برای دست یابی 
به این دسته افعال راهی جز نصوص و سماع وجود ندارد )غزالی، 1997م: ج1، ص 237(. با این نگاه 
اعتدالی حنفیان در اینکه حسن و قبح افعال را عقل می تواند، درک کند موافق با معتزله هستند 
و از آن جائی که معتقدند واجب نیست که حکم خداوند موافق حکم عقل باشد، مخالف معتزله 
اشاعره  مخالف  نمی دانند،  شرعی  را  قبح  و  حسن  که  جائی  آن  از  ماتریدیه  همچنین  و  هستند 
را  زیانش  و  را عقل سود  اخالقی  رذائل  و  اساسی ترین فضائل  ماتریدیه می گویند:  زیرا  هستند؛ 
درک می کند، تکلیف ماالیطاق را قبیح شمردند، فعل الهی را حکیمانه دانستند، عدالت و نفی 



شی
وه

 پژ
ی ـ

لم
 ع

سال اول.شماره 1.زمستان 1400

35

Ci
vil

iza
tio

nl 
Isl

am
olo

gy

35

ظلم را از اوصاف و افعال الهی به حساب آوردند )خالف، بي تا: ص 99(. امام ابوحنیفه در بحث مقوالت 
جبر و اختیار به آزادی عمل انسان معتقد است و فعل آدمی را در مصدرش مد نظر قرار می دهد. از 
منظر مکتب حنفیان عقل ادراک می کند و قلب به مدرکات آن ایمان می آورد از همین جهت امام 
ابوحنیفه در مقام تبیین ایمان می گوید: »اگر خداوند متعال پیامبری مبعوث نمی  کرد و یاهرگاه 
کسی در غارکوه زندکی کند و به خداوند ایمان نیاورد در روز قیامت مواخذه می  شود« )شاشی، بی 
تا: ص 120(. ابو حنیفه عقل و رأی را می ستود، ولی آن را تقدیس نمی کرد و از نخستین کسانی 
انتقادی  کاماًل  تابعان  دیدگاه های  به  چنانچه  کرد؛  اسالمی  تمدن  وارد  را  انتقادی  تفکر  که  بود 
خاص  عقلی  روش های  از  شرعی  احکام  استنباط  روش شناسی  در  همچنین  و  می کرد  برخورد 
مانند روش قیاسی، استحسان و ُعرف کار گرفته است و با ابزار عقل در کنار ابزار فقه و اجتهاد 
و نیز همراه با آن و مکمل آن تأکید می کند؛ یعنی عقل منبع تشخیص حقائق در حوزه فقه یکی 
به ما  از اسالم دستوری  ادله فقهی است که در یک مورد خاص و ویژه که ممکن است، اصاًل  از 
نرسیده باشد؛ ولی عقل چون به سیستم قانون گذاری اسالم آشناست، می  تواند ُحکم را کشف 
کند و همین موضع گیری حنفیان در فهم نصوص دینی باعث شد که بنام »اهل الرأی« یاد شوند 
و از اهل ظاهر و سطحی نگری امتیاز یابند. او بر این روش همواره تأکید داشت. قیاس که یکی از 
انواع روش های عقلی استنباط است، از نظر ابوحنیفه بر خبر واحد صحابی عادل غیرفقیه ترجیح 
یا سنت، قطعی  را در قرآن  اگر ُحکمی  پیروانش  و  ابوحنیفه  تا: ص 125(.  )شاشی، بی  داده می  شود 
نمی یافتند، به احادیث منقوله چندان اعتماد نمی کردند، زیرا آنها را غالبًا مجعول )جعل شده( یا 
تحریف شده می دانستند.  از این رو ابوحنیفه و رهروان اندیشه وی در تحلیل و بررسی، تحقیق و 
تدقیق مسائل معتقد بودند که »عدالت« و »مصلحت« می تواند راهنمای خوبی برای فقیه باشد با 
این نگاه عقالنی ابوحنیفه ماهیت طرح مباحث فقهی را دگر گون ساخت؛ زیرا از یک سو فقه را 
از دایره روایت محض بیرون کرد و از سوی دیگر با رسمیت شناختن اجتهاد و رأی ُعمق بیشتری 
به این مباحث بخشید. بدون تردید فضل ابوحنیفه در نفس اجتهاد نیست، بلکه قیاس را درکنار 
قرآن، سنت و اقوال صحابه به عنوان یکی از اصول استنباط یاد کرده است، به او برجستگی خاص 
از  است  داشته  تمدنی  چهره  است  نموده  بنیانگذاری  ابوحنیفه  امام  که  معرفتی  نظام  بخشید.  
همین جهت خودش و فقیهان بعد از او خود را موظف دانستند  که درباره آنچه »مقتضای عدالت « 
است و آنچه مصلحت اقتضا می کند، بیندیشد و در سبک زندگی تمدنی مردم وارد شوند و در طول 
تاریخ اندیشه اسالمی دارای موافقین و مخالفین بسیار بوده که در حقیقت نشان از عظمت تفکر 

واندیشه او می باشد.
۲-۳.  مشاهده  و حواس

متکلمان ماتریدی برای اثبات برخی معرفت ها از روش استقراء در حوزه علوم انسانی و تجربی 
استفاده می کنند. ممکن است کسی توهم کند که تجربه واستقراء با یکدیگر فرقی نداشته باشند، 
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حال آن که علمای منطق میان آن ها فرق می گذارند. آن ها معتقدند که استقرا اگر غیر تام باشد، 
افادۀ ظن و گمان می کند، ولی تجربه هر چند فراگیر و تام نباشد، مفید یقین است. در این مبحث 
سیر  فرایند  در  دو  هر  اشتراک  روی  بحث  بلکه  نمی شود،  بحث  استقراء  و  تجربه  افتراقات  روی 
ازجزئی به کلی است. اندیشمندان حنفیه در باب معرفت از معرفت های حسی و تجربی استفاده 

می کنند، زیرا حواس را یکی از منابع معرفت شمرده  اند )فرهاری، 1241ق، ص6(.
۳-۳.  وحی )کتاب و سنت(

از مهم ترین روش های شناخت در اندیشه کالمی مذهب حنفیان روش  های نقلی است )فرهاری، 
1241ق، ص6(. حنفیان برای هر یک از شناخت های حسی، عقلی، شهودی و وحیانی، جایگاه 
متناسب قائل هستند، هرکس به روشی که به حقیقت می رسید آن را قبول می کرد، با همان روش 
بحث ومناقشه می  کردند. همان گونه که از فلسفه زدگی بیزار بودند، از فقه زدگی و عرفان زدگی 
محض نیز اجتناب می کردند و جایگاه هر مسأله ای را در معرفت خاص آن قرار می دادند. همه را 
با نحله ها و گروه های مختلف در  انسانی اسالمی محسوب می کردند.  وسیلۀ تشکیل یک تمدن 
بصره و کوفه در مسائل مربوط به علم کالم به مناظره، پرداختند و این  کار باعث رشد فقه تمدنی 
حنفیان شده است. بدون تردید تأثیر آن در روش فقهی او – که در نهایت کار به خاطر عظمت و 
شیرینی این علم و تهی بودن آن از سلبیات سائر علوم  به آن روی آورده بود- کاماًل  هویداست 
)ابوزهره:  بی تا: ص333(. ولی  روش عقلی و برهانی برای اقناع تمام گروه ها کافی نبود، همان گونه 

که حس انسان نیز  تا حدی ُمدِرک است، ولی از تمام وجوه کافی نیست، نقصان ادراک حسی 
انسان به وسیله عقل مرتفع می شود و نقصان ادراک عقلی انسان، باید به گونه ای دیگر برطرف 
شود. از همین جهت، در این مسیر، اساسی ترین و مهم ترین خط عمومی وحی را اهمیت بیشتر 
به  از جمله  می توان  را روشن  کرد.  و در روش اجتهادی خود مسیر نظام معرفتی خودش   داد 
این گفته او اشاره کرد:»من به کتاب خدا عمل می کنم و اگر پیدا نکردم به سنت رسول او عمل 
می کنم ، اگر در کتاب خدا و سنت رسول او در نیافتم ، به گفته های اصحاب و یاران او مراجعه 
کرده، آنچه را که خواستم از گفته های آنان بر می گزینم و از گفته  های آنان بیرون نمی شوم و آنگاه 
اجتهاد  آنان  و سعید بن مسیب رسید، من هم چون  و عطا  و شعبی  ابراهیم نخعی  به  که سخن 
می کنم، و نیز از وی نقل شده است که: »کار ها را بر بنیاد قیاس پیش می ُبرد و اگر قیاس با واقعیت 
امور  هم  آن  بر  اگر  و  می برد  پیش  استحسان  اصل  بر  را  کارها  نمی داد  نشان  هماهنگی  زندگی 
پیش نمی رفت، ُعرف و تعامل مردم را دستور کارش قرارمی داد )خطیب بغدای، بی تا: ج13، ص 323(. 

ابوحنیفه این گونه منظومه عقالنی را در نظام هندسی اجتهادی خویش تأسیس کرد.
۴ . مؤلفه های فقه تمدنی حنفیان  

فقه  است.  همدلی  و  همگرایی  عقالنیت،  اسالمی  نوین  تمدن  کالن مؤلفه  تردید  بدون 
و  نوین اسالمی مساعدت  تمدن  آن،  در شکل گیری  تمدنی  تاریخی  به ظرفیت  توجه  با  حنفیه 
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همکاری  بیشتر خواهد داشت. نخست، ظرفیت محیطی اثر بزرگی در زندگی انسان، سلوک، 
روش های فکری و روش های تعاملی آنها دارد. »کوفه«  زادگاه و محیط زندگی امام ابو حنیفه، 
به حیث یکی از دو شهر بزرگ عراق  که مهد تمدن های باستانی به حساب می رفت، مّقر و مکان 
باهم تالقی داشته اند.  اقوام متمدن،  آداب  و  این جا فرهنگ ها  و در  بوده   اصلی فقه حنفیان  
فلسفه های شرقی و غربی مانند فلسفه  فارسی، یونانی، یهودی، نصرانی، زردشتی، مزدکی و 
مانوی همه موجود بودند و از طرف دیگر در  این سرزمین، نژادهای مختلف با هم زندگی کرده، 
آراء سیاسی و مذاهب گوناگونی در برابرهم قرار داشتند و با وجود اختالفات، درکنار همدیگر 
سرچشمه  از  آموزی  دانش  عطش  خرد ورز  فقه شناسان  رهبر  ابوحنفیه  امام  می کردند.  زندگی 
از  عباسی  خلیفه  منصور  ابوجعفر  روز ها  از  یکی  چنانچه  بود:  آن ها  دانشجویان  و  پیامبر  یاران 
»از  گویند:  می  جواب  در  ایشان  آموختید،  کسانی  چه  از  را  علم  این  که  پرسید  ابوحنیفه  امام 
یاران حضرت عمر، یاران حضرت علی، یاران ابن مسعود و از اصحاب ابن عباس و در زمان ابن 
عباس عالم تر از او کسی دیگر در زمین نبود«. ابوجعفر گفت: »لقد استوثقت لنفسک«  اعتماد 
علمی خود را مستند ساختید. چون فقه حضرت عمر مبتنی بر مصلحت بود، فقه حضرت علی 
و  بود  بناء شده  استنباط  و  تخریج  بر  بن مسعود  و ژرف نگری، علم عبدالله  استنباط  بر  مبتنی  
تا:  )ابوزهره، بی  بود  تأسیس شده  و  بنا  بر اساس دانش تفسیر قرآن کریم  ابن عباس  علم حضرت 
نفس  امام جعفر صادق، محمد  بزرگان شیعه همچون  با  ابوحنیفه  امام  دیگر  از طرف   .)334 ص 

اهل  مکتب  همراه  ونیز  داشت  نزدیک  روابط  مذهب  این  بزرگان  سایر  و  علی  بن  وزید  الذکیه  
همه  شک  بدون  داشت.  آمد  و  رفت  و  گفتگو  سنت  اهل  وحدیثی  فقهی  مکاتب  سایر  و  حدیث 
را در خود حل کرده  تناقضات  این  او که همه  و فکر  ابو حنیفه  امام  تکوین شخصیت  این ها در 
بود، نقش بارزی در ایجاد یک نظام معرفتی تمدنی همه شمول داشت. بدون تردید تمدن نوین 
در  معاصر  نهضت های  و  باجنبش ها  فرقه های کالمی  و  فقهی  بر مذاهب  افزون  امروز،  در عصر 
سراسر جهان اسالم، و نهضت های اسالمی در جهان غرب و چه بسا در جهان شرق در ارتباط 
آفرینش  بنابراین،  می آورد.  دست  به  آن ها  همه  سرچشمه های  از  را  خود  سرمایههای  و  است 
با تأسی از مبانی و روش های تعامل  تمدن نوین اسالمی مشکل تر از قدیم است و می طلبد که 
حنفیان در اتحاد و اتفاق امت ها و ملت ها دست به کار شوند، که در ذیل به برخی ویژگی های 

تمدنی آن اشاره می شود. 
 1-۴.  آینده نگری

 یکی از مؤلفه های تمدنی فقه حنفی وسعت اندیشی یا به تعبیر مشهور فقه افتراضی است و 
در آن به پرسش های که تا هنوز واقع نشده، پاسخ داده اند. حنفیان  با این روش  فقه را از زمانه 
خود گسترش داده و به بلندای آن افزوده اند. هرچند که  عماًل واقع هم نشده باشند تا قاضی و 
مفتی در حوادثی که در عصر ها و نسل های بعد به وقوع می پیوندد، در حرج و مضیقه واقع نشوند. 
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– که به آن ها قدرت بحث و اعمال نظر و استخراج  با این وسعتگرائی در فقه  اصحاب ابوحنیفه 
احکام واقعات زندگی را بخشیده بود-از شهرت ویژه ای در این عرصه برخوردار شدند، در حدی 
که پیروان این مکتب فقهی از ملکه های عقلی و تشریعی برخوردار گردیدند که اکنون به این روش 
» ذوق قانونی« می گویند )ابوزهره: بی تا، ص377(.  فقه افتراضی به عنوان یک ایده و روش، نمایانگر 
نوین  تمدن  نهضت  مجریان  و  رهبران  به  منظر،  این  از  است.  حنفیان  آینده نگری  و  دور اندیشی 
اسالمی، در اثر ممارست این روش و امتداد آن به علوم انسانی اسالمی، قدرت پیش بینی و آماده 
بسیار  دوام  عباسی  خالفت  که  علتهایی  از  یکی  شاید  می بخشد.  را  آینده  تحوالت  برای  شدن 
داشت، استفاده آن ها از ظرفیت های عقالنیت فقهی آینده نگر مکتب حنفیان بود به همین ترتیب 
، خالفت عثمانی بر بنیاد فقه اداری حقوقی حنفی مدیریت می شد، عمر طوالنی را سپری کرد. 

بنابراین، این مؤلفه آینده نگری، برای تمدن نوین اسالمی، سرمایه بزرگ به شمار می رود. 
۲-۴.  رأی گرایی یا خردگرائی کاربردی

و  وا قعیت ها  به  پاسخگویانه  رفتار  در منظومۀ فکری حنفیان   کاربردی  از  خردگرایی  منظور 
وفق  بر  فکری  و  اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  عرصه های  در  رشد  به  رو  جامعۀ  یک  نیازهای 
اساسات و مبانی است که کلیت آن مبانی را شریعت سامان بخشیده است؛ زیرا جزئیات فروعات 
دیگر  از طرف  و  است  نیامده  و سنت  قرآن  منبع  دو  در  او  پیروان   و  ابوحنیفه  امام  نظر  از  فقهی 
انسان های مسلمان دوست دارند که کردار و رفتارهای شان مستند به احکام و دستورات شریعت 
باشد، بنابراین، ایجاد مالزمه بین رفتار و کردار انسان مکلف و شریعت طبق مبانی اسالمی از کار 
کرد  های عقلی است. از نظر حنفیان تحلیل و بررسی، تحقیق و تدقیق مسائل  نو ظهور بر اساس 
»عدالت« و »مصلحت« از صالحیت فقهیان خردورز است. این کنش رأی گرایانه کاربردی، از طریق 
روش  های مختلف عقلی مانند قیاس، مصلحت مرسله )منفعت انگار ی(، استحسان )نیکو شمردن( 
و عرف پویا میسر است )بغدادی، بی تا:ص368(. رأی گرایی یا  خردگرایی کاربردی اصلی ترین ویژگی 
مکتب حنفیان است و از این رهگذر موجب انتقاد شدید اهل حدیث و مورد حمایت و پیشتیبانی 
عقل گرایان مسلمان قرار گرفت. چنانچه امام ابوحنیفه فرموده است» این سخن ما رأی است و 
بهترین سخنی است که برآن دست یافته ایم، پس هرکه بهتر از سخن ما آورد، به صواب نزدیک تر 
است« )طبری، اختالف الفقها:بیتا(. امام ابوحنیفه با آنکه حرمت ویژه به خرد قائل است هرگز در 
استنباط احکام رأی را بر سنت قطعی الصدور ترجیح نداده است هرچند مخالفیناش او متهم 
ابوحنیفه در مقام استنباط معتقد است که  امام  اند در حالی که  بر رأی نموده  به ترجیح قیاس 
افزون بر ظاهر الفاظ و عبارات متن  باید عمق معانی و مفاهیم نیز کاوش شود؛چنانچه امام ذهبی 
می گوید: » ابوحنیفه از اندیشهای شگرف بر خور دار بوده و او از ژرفاندیش ترین مردان روز گار 

خویش به شمارمی رودکه در فهم  جزئیات استاد بود و چیرگی عظیمی داشت )ذهبی، بی تا: 403(. 
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قیاس در اندیشه حنفیان زادة عوامل ذاتی محدود زمان ومکان خاصی نبوده، بلکه پاسخ به 
عوامل و ظروفی تمدنی است که عقالنیت فقهی در میان قواعد شریعت و نیازهای جامعه رو به 
تحول آن خواسته است؛ زیرا شکل زندگی در عراق که  به وجود آمده از آمیزش تمدن ها و ملت های 
تازه گرویده به اسالم بود، عرف و عادات آنان فرهنگ های  مختلف و ذوب شدن آنها در کوره اسالم 
باعث ترقی و رشد روش های عقلی شده است. همچنین استحسانی که حنفی ها بدان تمسک 
که  آن گونه  است،  لذتجویانه  و  دلخواهانه  عمل  یک  نه  دارد،  تمدنی  عنصر  و  جنبه  ورزیده اند 
شافعی می گوید  )جصاص،1985م:  ج4، ص 223( و نه پیروی از هوا و شهوت است، آن گونه که ابن حزم 
ظاهری بدان نگاه کرده است  و نه هم دروغ بستن به شریعت است، آنگونه که شوکانی می پندارد، 
بلکه استحسان عبارت است ازعدول از تطبیق احکام اصلی در برخی وقائع، به احکام استثنائی 
بنا بر شرایط عارض شده که  مبانی تمدنی تسهیل زندگی مردم و رفع حرج و سختی ها مقتضی 

این عدول می باشد )زحیلی،2006 م: ج1، ص 247(.
۳- ۴. مقصدگرایی و هدفمندی

یکی از مؤلفه های تمدنی فقه حنفی، مقصد گرایی و هدفمندی است، یعنی افزون بر بدیهیات 
عقل عملی و مبنا گرایی، فقه حنفی به اهداف و مقاصد نیز توجه نموده است، بدون تردید حنفیان 
گسترۀ این مؤلفه را به قدری وسعت بخشیدند که تنها به ظواهر نصوص اکتفاء نکرده، بلکه در 
عمق معنای آن فرو رفتند؛ زیرا رهبر مکتب حنفیه، نعمان بن ثابت عالوه بر این که دارای ذهنیت 
ِحَکمی ژرفنگری داشت، درآغاز جوانی به دنبال علم کالم بود. حرص و ولع فکری اش را از علم 
کالم  سیراب کرده بود و احادیث را به هدف یافتن غایت احکام مطالعه می کرد. از اشارات الفاظ و 
تغییرات اوضاع استفاده کرده و آنچه را که در آن جلب مصلحت و دفع مفسده بود، انتخاب می کرد، 
پس در مجموع این عوامل باعث شکل گیری مقصدگرایی در فقه حنفی شد. هرگاه به علت دست 
مییافت، روش قیاس فهقی را به کار می برد و فرض ها وصورت ها را مد نظر می گرفت )بغدادی، بی 
تا: ص515(. در بارۀ تعریف گرایش مقاصدی اندیشمندان می گویند: روشی است که در آن »مصالح 

شریعت واهداف آن که اصالح انسانیت وخوشبخت ساختن آنها در زندگی دنیا وآخرت است، 
از بهر استنباط احکام بحث می شود )خادمی،1421ق: 17(. پیشگامان فقه مقاصدی حنفیان بودند، 
هرچند شاطبی و غزالی و.. به عنوان َعَلم داران این روش شناخته شده اند ولی مطالعه موردی فقه 
حنفیان نشان می دهد که این مکتب گرایش ویژه به فقه مقاصد داشته است و مسائل فقهی را در 
ذات خود امر معقول فرض می کردند که در مقام مصالح بندگان باید قانون گذاری شوند. جواز اخذ 
وام با بهره از بانک های ربوی در کشورهای غیرمسلمان، قرائت فارسی نماز و دست بردن بدون 
وضو به قرآن از جمله مسائلی است که در اولین گام های روش مقاصدی حنفیان آن را مطرح کرده 
بودند  )ابوزهره، بی تا: ص 417(. بدون تردید اندیشه هایی می توانند ملت ها را در کنار همدیگر جمع 
کنند و به همدیگر پذیری برسانند که باعث تسلط یک قوم و نژاد بر دیگری نشود و این آرمان تمدنی 
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زمانی محقق می شود که اهداف و مقاصد دین را در عرصه های مختلف سبک زندگی مردم وارد 
شود و مردم به اهداف واالی انسانی رهبری شوند.

 ۴-۴.  انسان گرائی
 یکی از مؤلفه های تمدنی فقه حنفیان، اهمیت به اعمال و کردار انسان است، هرگاه عملی بر 
خالف آموزه های فقهی انجام بگیرد، حنفیان کوشش می کنند که تصرفات انسان باطل و غیر قابل 
اعتماد واقع نشود.  از نظر جمهور فقهاء هر عبادت یا عقد و یاتصرفی که بعضی ارکان و شرائط 
آن مفقود باشد، باطل و فاسد است و هیچ اثر شرعی بر آن مرتب نمی  شود، لذا بین باطل و فاسد 
تفاوت نیست و اما احناف کوشیده اند که تا در مورد بطالن و فساد به تفصیل باورمند باشند. در 
عبادات اگر یگی از ارکان و یا یکی از شرائط آن وجود پیدا نکندیا خللی وارد شود، چنین عبادتی 
در هر دوحالت، باطل یا فاسد نامیده میشود؛ چون در عبادات فاسد و باطل یکی است، ولی در 
معامالت یعنی عقود و تصرفات، اگر یکی از ارکان معامله ای وجود نداشته باشد، آن معامله باطل 
نامیده میشود و هیچ اثری شرعی برآن مرتب نمی شود مانند بیع ازجانب مجنون. اما اگر یکی 
نامیده می شود،  باشد، فاسد  از ماهیت معامله مفقود  اوصاف خارج  از  یعنی یکی  بیع  از شرائط 
برخی از آثار برآن مرتب می شود مانند بیع باثمن )قیمت( غیر معلوم یا بیع با ثمن مؤجل تا زمان 
نا معلوم یا بیع مقترن به شرط فاسد یا نکاح بغیر شهود؛ که دربیع، اگر مشتری با اذن فروشنده 
مبیع را قبض کند، مالکیت او ثابت می شود و اگر در نکاح بدون شاهد، آمیزش روی دهد، مهر ثابت 
می شود و در هنگام جدا شدن زن از مرد هم، بر زن الزم است که عده بنشیند وجهت رعایت حق 
کودک، برای او نسب نیز پدید می آید )زیدان: 1389هـ ش، ص65(. باتوجه به این توضیح ثابت می شود 
که عقد فاسد ذاتًا برآن اثر مرتب نمی شود، بلکه بنابر تنفیذ عقد این آثار بر آن مرتب می شود، تا 
تصرفات انسان باطل نشود. در تمدن نوین زنان نسبت به عصور اولیه بیشتر در عرصههای مختلف 
ظهور پیداکرده اند، بدون در نظر گرفتن زنان تمدن نوین کامل نمی شود و در این رهگذر محققان 
به فقه رجوع می شود، فقه  امور( زنان  به  به )مربوط  می گویند، وقتی که در برخی احکام مبتلی 
حنفیان کوشیده است که مانند شخصیت مردان، شخصیت زنان را نیز پاس بدارد، در عصر امروزی 
حضور زنان در جامعه باعث شده است که تصمیم ازدواج خود را خود شان عملی اخذ کنند و با 
اولیاء مشوره نکنند یا اینکه خالف مشوره اولیاء شان، ازدواج کنند. حنفیان معتقد اند که زن و 
مرد هر دو حق آزادی انتخاب دارند، از نظر حنفیان ازدواج یک زن بالغ و عاقل  به رضای خویش 
جایز است و صدور عقد از جانب ولی و حتی اذن ولی را در صحت عقد شرط نیست، به دلیل اینکه 
الزمه اشتراك زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی و حق انتخاب، یکسانی و تشابه و برابری آن ها 
از لحاظ انسانیت در حقوق ذاتی و فردی یکی  است، پس زنان هم از این حقوق برخور دار هستند، 
حقوق مدرن کشورهای اسالمی از این نظریه حنفیان پیروی کرده است. به عنوان نمونه، در ماده 
که  است  عقدی  »ازدواج  است:  آمده  مصر  مدنی  قانون  از  پیروی  با  افغانستان  مدنی  قانون   60
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معاشرت زن و مـرد را به مقصد تـشکیل فـامیل مشروع گــردانیده حقوق و واجبــات طرفیـــن را 
به وجود می آورد«. طبق این ماده ماهیت ازدواج فقط به وسیله زن و شوهر تشکیل میشود. برای 
زنان همان حقوق مالی را می دهد که برای مردان قائل است و به او ارادۀ مستقل می بخشد تا از 
این طریق بتواند تصرفاتی را که شرع برای او در نظر گرفته است، اعمال  کند )زحیلی، بی تا: ج6، ص 
319(. نگرشی کلی حنفیان به شخصیت زنان در همه عرصه ها و شئون فقهی تأثیر گذار بوده است. 

از همین جهت گفته می شود که فقه حنفیان با واقعیات روز تطابق دارد؛ زیرا نظرگاه های فقهی 
حنفیان فضایی را بر اهل اندیشه می گشاید که می  تواند از آن منظر به بسیاری از چالش های امروز 
پاسخ داده شود. همچنین نمونه دیگری آن انتخاب آزادی و آزادی فردی درمعامالت اجتماعی، 
دیدگاه وی در بارۀ »حجر«  است که بر خالف دیدگاه مشهور فقیهان، عواملی چون افالس، َدین 
تصرف  در  را  صفات  این  صاحب  ندانسته،  حجر  موجبات  از  را  فسق  و  )کم خردی(  سفه  حتی  و 

دراموال خویش بروفق صالح و تدبیر خود آزاد شمرده است )زحیلی، بی تا: ج6، ص 283(.
5-۴.  ُعرف پسندی پویا و جامعه گرائی

مسائل  در  مکان  و  زمان  ُعرف،  است.  پویا  ُعرف پسندی  حنفیان  فقه  مهم  مؤلفه های  از  یکی 
را  انسانی  و تحوالت جامعه  تاریخ  و گذر  زمان  مرور  و  تأثیر گذار است  انسان ها  زندگی  از  زیادی 
و  زمانی  در شرائط  اعتقادی   و  اقتصادی، سیاسی، مذهبی  فرهنگی،  متحول می سازد. مسائل 
مکانی مختلف به سرعت تغییر می کند و هر چیزی که در برابر این دو عنصر زمان و مکان انعطاف 
نداشته باشد، دوام و استمرار ندارد و به سرعت از صحنه زندگی مردم وارد متون تاریخ می شود، 
پس پویایی و رمز همیشه گی حرکت کردنبا زمان و مکان است. فقه حنفیان در همگامی با تغییرات 
بارزی در روش اجتهادی  تأثیر  از همین جهت ُعرف  و مکان شکل گرفته است.  و تحوالت زمان 
حنفیان، به ویژه تعامالت تجارتی دامنه عقود تجارتی و معامالت مالی را به پیمانه وسیعی گسترش 
داد، آراء و افکار حنفیان در عقود تجارتی چون عقد های ِسلم، مرابحه، تولیه، شرکت و امثال آن 
در محدودة حقوق داخلی و هم در قلمرو حقوق بین المللی به حیث ُمحکم ترین و دقیق ترین منابع 
تفسیر قانون به شمار می رود. منظور از ُعرف »هر قول و فعلی و یا ترک فعل است که مردم به آن 
عادت کرده اند« )األسمري،2000م: ص 93( و تا حدودی که امکان خالف با شریعت نیست به آن عمل 
کرده می شود؛ زیرا بقای عالم )تداوم زندگی( وقتی متصور است که یک نظام تمام عیار مطابق 

زمان حرکت کند.
 6-۴.  تکفیر ستیزی

آثار  مهم ترین  است.  تکفیر  با  مقابله  و  ایمان مداری  حنفیان  فقه  مؤلفه های  مهم  ترین  از  یکی 
اعتقاد به یک مبدأ و قدرت مافوق انسان از نظر روان شاسان روزنه تسکین آالم و ناراحتیهاست 
)صانعی،1350ش: ص6( و ازنظر جامعه شناسی ثمره و فایده ایمان ایجاد امنیت روحی و جسمی 
او  نام  ذکر  و  خدا  »یاد  می نویسد:  سیاسی  قرآن پژوه  سیدقطب  طوریکه  همان  است؛  جامعه  در 
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به  ضعیف  موجودی  اتصال  واقع  در  ایمان  زیرا  می دارد؛  نگه  دور  روحی  طوفان های  از  را  آدمی 
از همان  )سیدقطب،1412ق: ج6، ص3966(. حنفیان  تمام موجودات است  به  آن  و در پی  اصل وجود 
ابتدا به سادگی هرکس را مؤمن می شمردند و برای او امنیت می دادند تا همه در کنار همدیگر 
با وجود برداشت ها و قرائت های مختلف همدالنه زندگی کنند و هرکسي به زبان اقرار و به قلب 
تصدیق  نماید، مؤمن است )ابوحنیفه،1999م: ص 55(. از نظر سایر اهل سنت، معتزله و خوارج ایمان 
مرکب از سه عنصر معرفت وتصدیق قلبی، اقرار و نطق به زبان و عمل به جوارح است، ولی تفاوت 
معتزله و خوارج از اهل سنت این است که ایمان ازنظر معتزله وخوارج قابلیت تبعیض را ندارد، 
پس گناه با ایمان جمع نمی شود، بلکه منافات دارد وآن را فاسد میکند، از همین جهت خوارج 
و  کردند  ایجاد  را  المنزلتین«  بین  »المنزلة  مبنای  معتزله  و  شمردند  کافر  را  کبیره  گناه  مرتکب 
مرتکب گناه کبیره را نه کافر و نه مؤمن شمردند، بلکه در بین هر دو قرار دادند ) عبد الله، 1994م: ص 
335(.  این دو فرقه کالمی )خوارج و معتزله( هرکدام به اندازه توان خود در انحطاط تمدن اسالمی 

افراطی  خوارج  است.  اسالمی  تمدن  فروپاشی  عامل  ترین،  اساسی  تکفیر  زیرا  داشتند،  نقش 
تکفیری از آغاز شکل گیری اش که در زمان امام ابوحنیفه در اوج فعالیت های شان قرار داشتند و 
با ترویج اندیشه های تکفیری فتنه ها و آشوب ها را برپا می کردند و بر آتش اختالفات داخلی میان 
برخی گروه ها  میان  این  در  و  به قتل رسانیدند  را  زیادی  مسلمانان هیزم می ریختند، مسلمانان 
در برابر خوارج ایستادند. خوارج هر مرتکب گناه کبیره را می کشتند و این گروه تکفیری معتقد 
بودند که عمل رکن اساسی ایمان است و هر کسی که به مالک های این گروه سازگاری نداشت، 
او را به سرای آخرت تبعید می کردند.  در این رهگذر  امام ابوحنیفه کالن ترین مبانی این گروه 
را نقد  کرده و سپس تعریف ایمان را تجدید کرد و خط فکری و نظام ویژۀ را در باب ایمان و کفر 
سازماندهی کرد و عمل را از ماهیت ایمان خارج کرد. تارک عمل واجب و مرتکب گناه کبیره را 
کافر ندانست. امام ابوحنیفه در حوزه ایمان و کفر مناظرات زیادی با خوارج انجام داد و به همین 
ابوحنیفه روا داشته فرقه خوارج  امام  از فرقه هایی که طعن و تشنیع فراوان در حق  دلیل، یکی 
است. امام ابوحنیفه در خصوص شخصی که مرتکب گناه کبیره می شود، می گوید: »هیچ یکی از 
امت محمد به خاطر ارتکاب گناه کبیره کافر شمرده نمی شود، مادامی که آن را حالل نشمارد 
و اسم ایمان از او دور کرده نمی شود و او مؤمن حقیقی نامیده میشود. )ابوحنیفه، 1999م: ص43(. 
برخی از خلفاء اموی نژاد پرست با تازه  مسلمانان برخورد تبعیض آمیز داشتند و با آن که آن ها اظهار 
مسلمانی می کردند، مسلمانی شان را نمی پذیرفتند، می گفتند که اسالم شما واقعی نیست و از 
آن ها جزیه و خراج می ستاندند، حجاج بن یوسف  برای نخستین بار از تازه مسلمانان جزیه گرفت 
جزیه  مسلمانان  تازه  از  وغیره  افریقیه  النهر،  ماوراء  و  خراسان  در  کردند.  اقتداء  او  به  دیگران  و 
گرفتند، وقتی مردم وضعیت را دیدند دوباره به حالت کفر خود بازگشتند. بنی امیه مالیات های 
گوناگون وضع  کردند )زیدان،1373ش: ص718(. امام ابوحنیفه برای اینکه دست این حکام را از ظلم 
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نزد  در  باشد،  منکر  و عقلش  قلب  اما  کند،  تصدیق  زبان  به  که  گوید: »کسی  بگیرد، می  و ستم 
خداوند کافر است اما در پیشگاه مردم، مسلمان شناخته می شود؛ زیرا مردم نمی دانند که در دل 
این شخص چه می گذرد و بر آن هاست که بر ظاهر چنین شخصی حکم بکنند و نکوشند به اسرار 
درونی وی پی ببرند )التمیمي، بی تا: ص 37(.  بدین گونه امام ابوحنیفه  با طرح و ترویج دیدگاه های 
ابوحنیفه  امام  زمان  در  همچنین  کرد.  دفاع  آن ها  محرومیت  و  مظلومیت  از  کالمی اش  و  فقهی 
برخی مسلمان نماها با َنسب وقدامت ایمان شان اظهار مقام و منزلت می کردند: »ایمان پدیده ای 
تجزیه ناپذیر است و زیادت و نقصان نمی پذیرد«. ابوحنیفه با طرح این دیدگاه در میان مسلمانان- 
صرف نظر از نسب و نژاد شان- مساوات برقرار کرد و تازه مسلمانان را با مسلمانان کهنه کار در یک 

مرتبه قرار دهد و جلو انحصار گرایی و امتیاز طلبی مسلمانان عرب را گرفت.
از نظر امام ابوحنیفه برای ایمان داری فی الجمله به آنچه پیامبر اسالم آورده تصدیق و اقرار   
کافی است و هیچ شخصی به خاطر برداشتی متفاوت ازدیگران  از دایره دینداری بیرون نمی شود، 
تفکر حنفیان در دوران سامانیان در منطقه ماوراء النهر یکی از شاگردان با واسطه امام ابوحنیفه 
به نام ابومنصور ماتریدی )م 333 هـ ق( نظرات کالمی و عقایدی ابوحنیفه را تدوین و گسترش 
تاریخ،  از  این. مرحله  به اوج خود رسید در  داد. گسترش حنفیت در دوران حکمرانی سامانیان 
مکتب حنفیان یادگارهای خوبی از خود به به جا گذاشت و ظرفیت خوبی برای تعامل با تحوالت 
و  شکل دهی  در  را  خود  سهم  و  داد  نشان  مذهبی  و  دینی  کثرت گرایی  ترویج  و  مستحدثات  و 
تمدن  اسالمی،  نوین  تمدن  تردید  بدون  ساخت.  نمایان  خوبی  به  اسالمی  تمدن  تکامل بخشی 
تمام  آن  از  اسالمی،  نوین  تمدن  بلکه  نیست،  ندارند،  قبول  را  کسی  خود  از  غیر  که  تکفیری ها 
با  حنفیان  مکتب  اسالمی  اندیشه  درتاریخ  که  همان گونه  رهگذر  این  از  است.  جهان  مسلمانان 
زمان  هر  از  تکفیر  که  امروزه  کرد،  کوتاه  را  خودش  زمان  تکفیری های  دست  مستدل  پاسخ های 
دیگر در کشور های اسالمی سر بیرون کرده اند، مذهب حنفیان با فرم و قالب به روز تر  اقناع کننده 

مخالفین است.

6ـ  همگامی عقالنیت فقهی حنفی با تمدن کهن اسالمی و تمدن نوین اسالمی 
تاریخ اسالمی در کنار تمدن ها حرکت کرده است. در ذیل  در  تمدنی است.  فقه  فقه حنفیه 

همگامی فقه حنفی با تمدن کهن اسالمی و تمدن نوین اسالمی، بررسی می شود.
1-6.   همگامی عقالنیت فقهی حنفی با تمدن کهن اسالمی

از پنج  مذهب بزرگ اسالمی می باشد که پیروان زیادی در جهان اسالم  مذهب حنفی یکی 
دارد، این تفکر از زمان صحابه شروع شد، ولی امام ابوحنیفه و دانش پژوهانش، به ویژه ابو یوسف 
قاضی مشهور )م 182 ه.ق( و محمد بن حسن شیبانی )م 189 ه.ق( آن را از منظر علمی منسجم 
ساخته، تدوین کردند و گسترش بخشیدند.  در زمان اموی ها و بیشتر در زمان خالفت عباسی ها 



 علمی ـ پژوهشی

سال اول.شماره 1.زمستان 1400

44

Civilizationl Islam
ology

44

44

مردم از رفاه و امکانات خاص برخوردار شدند و دولت اسالمی نیاز  به قانون شرعی که امور آن را 
تنظیم کند، پیدا کرد، دولت بر بنیاد چنین انگیزه ای به مجتهدین رجوع کرد، تا حقوق و قانون 
دولتی با استفاده از عقالنیت فقهی بنویسند. در میان قوی ترین کتاب های که تألیف شد، کتاب 
»الخراج«، توسط امام ابو یوسف )م 182 هـ ق( و کتاب »االموال« توسط ابو عبید القاسم بن سالم 
امام محمد  الملل توسط  بین  روابط  و  با حقوق  پیوند  الکبیر« در  و کتاب »السیر  )م 224 هـ ق( 
تا مقننه بحث کرده اند.  از قوه مجریه  شیبانی نوشته شد. این کتاب  ها روی روش حکومتداری 
حکومت عباسیان بر اساس این کتب رهبری می شد، ولی بعد از اینکه مأمون به خالفت رسید، 
دولت های کوچک ایرانی زیر نظر عباسیان به وجود آمد،  مانند دولت طاهریان در خراسان )205 
ق تا259 ق(، دولت صفاریان در سیستان، خراسان و فارس ) 254 تا290 ق (، دولت سامانیان در 
ماوراء النهر )261 تا سال389 ق( )اشپولر و بازورت، 1392ش: صص51-55-65( و زیاریان در گرگان )316 
افغانستان  )زیدان،1373ش: ص820( همچنین دولت های ترک مثل سلطنت غزنویان در  تا 434 ق( 
وهندوستان از سال )351ق تا سال582 ق(، )اشپولر و بازورت، 1392ش: ص86(،  سلطنت سلجوقیان، 
قراخانیان، خوارزم شاهیان، تیموریان، گورگانیان هند، سلطنت ابدالیان، سلطنت بخارا و خالفت 
عثمانی ها تا 1924م میالدی که  نظم این حکومت ها بر اساس قواعد ومبانی اداره می شد، که 
عقالنیت فقهی حنفی و روش حقوقی حنفیان در زمان عباسیان آن را تدوین کرده بود و در هر 
روزگاری جدید فروعاتی بر ان افزوده می شد. این نظم فقهی – حقوقی تمدنی در جوامع گوناگون 
نژادی، قومی متفاوت توانست که منحیث عنصر وحدت بخش در جامعه، و عنصر نظام بخش در 
سطح سیاست و حکومت کار کرده و تأثیرات تمدنی خویش را بجا بگذارد و تا زمان آخرین خلیفه 

عثمانی این نظم در قالب های مختلف و گوناگون تجلی یافته بود و عملی می شد.
۲-6.  همگامی عقالنیت فقهی حنفی با تمدن نوین اسالمی

 از آنجائی که طبق دیدگاه حنفیان و جمهور اهل سنت تنها اصول ارزشی مربوط به حکومت 
وسنت  کتاب  در  که  حکومت  صورت بندی های  و  اداری  اشکال  است،   ثابت  شریعت  عنوان  به 
در  حکومت  اداری  بندی های  صورت  و  است  خاص  تمدن  زمان  و  عصر  به  مربوط  می شود  دیده 
زمان های پسین تمدن کهن اسالمی، نیز یک امر تاریخی بوده و مربوط به ویژگی های تمدنی آن 
روزگار می باشد. پس از آنکه استعمار کهن مانند انگلیس، روس، فرانسه و ...، به جهان اسالمی 
تهاجم نموده و سلطه پیدا کردند، نظم امپراتوری در جهان اسالم فروپاشید و به جای آن به نظم 
یا دولتملت جاگزین شد. حنفیان تمدن اسالمی را در قالب جدید احیاء  کردند.  ویستفالیایی 
این بدان سبب بود که سرشت فقه حنفی، برخاسته از عقالنیت فقهی انعطاف پذیر آن است. این 
توانائی را می بخشد که  متغیرات و مستجدات زمانی و مکانی  این  به فقه حنفی  انعطاف پذیری 
از ذوب ساختن در  را چه در سطح زیرساختها و چه در سطح روساخت ها متحمل شود و پس 

دستگاه عقالنیت فقهی، به آن سرشت و رنگ فقهی ببخشد.
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بدون شک چنین طبیعتی در فقه امام ابوحنیفه، زادۀ عوامل فرهنگی، شخصیت ذاتی، شغل، 
محیط و دانش پژوهی ابوحنیفه  نزد شخصیتی چون حماد فقیه بزرگ بوده است، روش علمی 
او در تعامل با واقعیتهای زندگی بود که اثر بزرگی را از خود در این فقه بجا گذاشته و حرکت 
تشریعی را با چنان قواعد قانونی شرعی غنامند ساخت که بر همه تصرفات قولی و عملی فرد، 
جامعه و دولت در همه ابعاد داخلی و خارجی در روشنائی شریعت و قواعد عمومی آن، در قالب های 

گوناگون حاکمیت دین را اعمال می کند که در ذیل به مهم ترین آن اشاره می شود.
1-۲-6.  آفرینش جنبش های ضد استعماری

 در عصر جدید مردم و نهاد های مدنی حق دارند که با تظاهرات و راه پیمایی های مدنی طالب 
اصالحات در سطح دولت و حکومت شوند و حکومت ها را تحت فشار قرار دهند و آن ها را پاسخ گو 
سازند. در تاریخ فقه اسالمی امام ابوحنیفه یکی از نخستین متفکران فقهی است که همواره اعمال 
ناخوشایند حکومت را به رخ حاکمان می کشانید و در این مسیر شهید شد.  در روزگاری که زید 
بن علی نواده امام حسین علیه السالم  علیه امویان قیام کرد. امام ابوحنیفه از نخستین حامیان 
ایشان بود؛ زیرا  از نظر امام ابوحنیفه در صورت ظهور فسق و ظلم از طرف حاکمان ور هبران، برای 
قیام به امر بالمعروف و نهی از منکر، اگر گزینه دیگری جز شمشیر کشیدن علیه آنان جواب ندهد، 
در این حالت شمشیر کشیدن واجب است )الدمیجی، 1407 هـ: ص535( و همچنین امام ابوحنیفه در 
قیام محمد نفس ذکیه در مدینه و برادرش ابراهیم بن عبدالله در عراق در برابر حکومت عباسی ها  
نوین،  از ویژگی های تمدن  را علنًا اعالم کرد. یکی  اوج قدرت قرار داشت،  حمایت خود  که در 
انقالبی بودن است که باید در هر زمان و مکان مطابق شرایط و نیازهای آن جامعه در عرصههای 
سخت و نرم قیام کرد و این ظرفیت در طول تاریخ در جامعه که زیست حنفی وجود داشت، ادامه 
قیام می کردند.  نظام های مستبد  برابر  در  آن ها همواره  و خیزش های فکری  و جنبش ها  داشته 
نهضتی  پاکستان،  و  هند  کشور  دو  به  هند  تقسیم  از  پیش  هندوستان  در  خالفت  جنبش  مانند 
این  و  گرفت  شکل  حنفی  اندیشمند  و  عالم  بزرگ  ترین  دهلوی  الله  ولی  شاه  دانشجویان  توسط 
نهضت  به اندازهۀ پیش رفت که قریب بود انگلیس را شکست بدهد )جالل،1397ش: ص846(. جنبش 
افکار حنفیان  در سال 1920 علیه سیاست ضد  بازتاب دهنده  که  النهر  ماوراء  در  باسماچیها 
مذهبی شوروی قیام کردند واین حرکت 12 سال ادامه پیدا کرد ولی به دست روس ها قلع وقمع 
اتحاد جماهیر شوروی رزمیدند و در  افغانستان علیه  شد )سارلی، 1389ش، ص40(، جنبش جهادی 
اولوییه روآ،1366ش: ص30( و...  و  بریگو  )آندره  پایان بخشیندند  ایدولوژی ودولت مارکسیستی  به  نتیجه 

صد ها جنبش دیگر  که همۀ اینها با فتوای و ارشاد علمای حنفی مذهب صورت گرفته است.
۲-۲-6.  آفرینش نظم نوین فقهی حقوقی

یا  و  نوین  نظمآفرینی  حاضر،  عصر  در  اسالمی،  نوین  تمدن  بخش های  مهم ترین  از  یکی 
نیازمند  مسئله  این  نخست،  گام  در  است.  مدرن  حقوق  چارچوب  در  فقه  ساختن  ساختارمند 
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تلفیق شود. در  این ساختار میان فقه حنفی و حقوق مدرن  تا  نظریهپردازی میانرشتهای است 
این  تقنین فقه اسالمی  از  تقنین فقه اسالمی، در چارچوب حقوق مدرن است. منظور  گام دوم 
است که ترتیب و تبویب شکلیات فقه اسالمی مانند شکلیات حقوق مدرن در قالب مواد قانونی با 
ارقام ومسلسالت آورده شود، که صالحیت قاضی و حاکم  در محدودۀ همین مواد قانونی تعریف 
شود )ضریفی، بی تا: ص 71(. زمانی که جهان اسالم صورت بندی سیاسی نظم امپراتوری را از دست 
داد، و نظم دولت ملت را به خود گرفت، کشورهای گوناگون اسالمی، نیازمند تدوین قانون اساسی 
برای حکومت مشروطه شدند، در این میان،  نخستین تجربه های قانون اساسی و قانون مدنی از 
کشورهای سر بیرون کرد، که در آنجا حنفیان می زیستند. نمونه کالن آن نخستین تجربه تقنین 
فقه حنفی »مجلة األحکام العدلیة« در امپراتوری عثمانی است )ضریفی، بی تا: ص 72(. »مجلة 
األحکام العدلیة« منبع و الگوی تقنین در کشورهای بزرگی مانند ترکیه، مصر، پاکستان، اندونیزیا، 
بنگالدیش، افغانستان و ...گردیده است و اکثر مواد آن ها طبق فقه حنفی با دسته بندی و فورم 
جدید تنظیم و ترتیب و ساماندهی شده است؛چنانچه شیخ محمد عبده میگوید: » واجب است 
که گروه از علماء احکام مفید فقه اسالمی را استخراج نموده وآن را به شکل یک کتابی منظم و 
دستهبندی شده درست نمایند، تا مشکالت مردم به سادگی و آسانی حل و فصل شود )ضریفی، بی 
تا: ص 75(، اما برای اجرای نظریهپردازی فقه در چارچوب حقوق مدرن با روش تحقیق میان رشته ای 

هنوز در میانه راه قرار داریم.
۳-۲-6. آفرینش نظم فقهی اقتصادی نوین

اندیشه نظام اقتصادی  با نظام اقتصادی سرمایه داری و سوسیالیستی،   رویارویی مسلمانان 
اسالمی را پدید آورد. نخستین بار در جامعه »ُامِّ َدرَمان« درسودان درسال )1967م( دیپارتمینت 
مستقلی در حوزه اقتصاد اسالمی تأسیس گردید، هرچند به شکل ضمنی درمصر، اردن، پاکستان، 
به  اسالمی(  اقتصاد  )درچوکات  اسالمی  بانک  بار  اولین  می شد.  تدریس  کشورها  وغیره  مالیزیا 
سیستم جدید ازجانب دوکتور احمد النجار در منطقه میت غمر مصر درسال )1963م( تحت نام 
شد.  تجربه  وشرعی  اسالمی  شیوه  به  آن  انداختن  کار  به  و  مردم  سرمایه های  جمع آوری  مرجع 
سپس مطالعۀ اقتصاد اسالمی درنهادهای علمی به عنوان یک رشته تخصصی شناخته شد )سعادت، 
حنفیت  مؤسسین  راه  ادامه دهنده  که  حنفی  جدید  اندیشمندان  میان  این  در  ص4(.  ش،  ه   1397

هستند، نیز از مؤثرین پدیدآورندگان نظم فقهی اقتصادی نوین، تحت عنوان نظام اقتصاد اسالمی 
هستند. کتاب تعالیم اقتصادی قرآن را إمام أبواألعلی مودودی و کتاب اقتصاد اسالمی را محمد 
تقی عثمانی به رشته تحریر در آوردند، از منظر  این دو تئوریسن حنفی مذهب و سابر اندیشمندان 
نوین اقتصادی اهمیت خاص دارد. چنانچه مودوی می نویسد: »بانک ها که  حنفیه نظم تمدن 
به بسیاری از خدمات مشروع قیام می کنند حیات اجتماعی و احتیاجات اقتصادی امروزی آن  را 
ضروری، حتمی، نافع و مفید می شمارد، از قبیل حوالۀ پول از یکجا به جای دیگر و فراهمآوردن 
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اسباب سهولت در معامالت خارجی و نگهداری اشیای با ارزش و گرانقیمت و اجرای اسناد اعتماد 
یا کردیت و چک های سفری، اوراق مالی متداول، خرید و فروش سهام شرکت ها، لیکن چیزی که 
تبدیل کرده است، همین  بدی ها  و  معایب  به سیئات،  را  و خوبی ها  این خدمات، حسنات  تمام 
داد و ستد سود و ربا است و عنصر دومی که در این قباحت و بدی به آن کمک می کند، عبارت 
بانک ذخیره و جمع  و در  به صفت سود گرفته می شود  افراد  از جیب  ثروتی که  این است که  از 
می شود، فقط ِملک چند نفر سرمایه دار محدود است که ایشان متصرف بانک هستند و آن  را بر 
اساس خواهش و رغبت خود به ضرر اجتماع می چرخانند. آنانی که گمان می کنند که بعد از الغای 
سود هیچ کس حاضر نمی شود، مالش را در بانک بگذارد، اشتباه می نمایند و دلیل شان هم عدم 
استفاده از سود است. آری درست است که ایشان در این حال از گرفتن سود محرومند، ولی از 
گرفتن فایدۀ حالل محروم نیستند و اندازۀ این مفاد حالل معین نیست و امکان مفاد کم و زیاد هر 
دو در یک درجۀ مساوی قرار دارد و حتی مردمان مسلمان تمام سرمایۀ خود را به بانگ می گذارند« 
)مودودی، 1439ه : ص134- 135(. کارنامه عالمه محمد تقی عثمانی در این زمینه از ارزشمندی بلندی 

برخوردار است، زیرا او مسئله را از تئوری به به تقنین و فتوا کشاند و سپس زمینه بانکداری اسالمی 
را در کشور پاکستان شروع کرد و امروزه این تجربه هم در جهان غرب و هم در جهان اسالم تجربه 

میشود و بسیاری از دانشمندان سودمندی های آن را گوشزد کرده اند.
5-۲-6.  آفرینش فلسفه دین و کالم جدید 

در حوزه دانش های دینی هیچ دانشی به اندازه کالم دچار دگر گونی و تحول نشده است. علت 
این دگرگونی عوامل متعدد و گوناگون است، مانند مواضع قدرت های حاکم که گاهی به ترویج 
اندیشه برخی مکاتب می پرداختند و مکتب دیگر را ممنوع می کردند و بزرگانش را از تدریس باز 
می داشتند. در دنیای معاصر این ممانعت ها تا اندازۀ از پیش روی دانش کالم برداشته شد وحتی 
پذیرفته  برابر شبهات  در  اندیشه های اسالمی  از  به عنوان یک ضرورت  جهت دفاع  دانش کالم 
شده است. شبهات جدید با روشهای قدیم قابلیت پاسخ دادن را ندارد، لذا می طلبد که کالم 
برابر تمدن نوین غربی مطرح  آید، نخستین کسانی که مسائل کالم جدید را در   به میان  جدید 
نعمانی حنفی هندی است در سال1332ش تحت عنوان»علم کالم جدید« کتابی  کرد، شبلی 
را در عرصه کالم جدید یا فلسفه نوین  منتشر کرد. ایشان دو جلد کتاب دارد، در جلد دوم تاریخ 
علم کالم را »کالم جدید« نامید و درآن برخی از چالش هایی که دین در دنیای جدید با آن ها رو 
1357ش   سال  در  الهوری  اقبال  عالمه  سپس  ص10(.  1387ش:  )خسروپناه،  کرد  بررسی  را  بروست 
کتاب اندیشه دینی در اسالم را منتشر کرد و بعد از این اندیشمندان حنفی در تولید اندیشه در 
کالم جدید با کارهایی جدید راه را ادامه دادند. این مسیر هنوز در برابر شبهات جدید ادامه دارد. 
برخی پژوهشگران کالم جدید را گرایش در اندیشه اسالمی معاصر می دانند، برخی می کوشند تا 
با بهره گیری از شیوه های نوین علمی از همان دیدگاههای کهن اسالمی در مباحث کالمی دفاع 
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کنند و کسانی دیگری در پی آن هستند که با نهادن آگاهی دینی در چارچوپ نظام فلسفی نوین، 
دشواری های کهن را پشت سر بگذارند. مبانی و پیش فرض های نو و جدید وضع کنند. گرایش دوم 
آمیخته به تازگی و جسارت است. در کنار دانش کالم، رشته دیگری بنام فلسفه دین مطرح است 
که مفهوم اعمی دارد که هم کالم قدیم را در بر می گیرد و هم کالم جدید؛ یعنی دین شناسی و 

نگرش نو به دین را در بر می گیرد )سروش،1382ش: ص78(.
6-۲-6.  گفتگو و تعامل پویا 

یکی دیگر از مظاهر عملی تمدنی کشور های که در آن حنفیان زندگی می کنند، گفتگو، تعامل 
منابع  از  برخورداری  ِصرف  البته  به جامعه می دهد،  را  باالیی  تحرک  این عنصر  است.  پویایی  و 
تمدن ساز، باعث ایجاد تمدن نمی شود، بلکه در عین ضرورت و اهمیت وجود عناصر تمدنساز، 
جامعه نیازمند خصلت و وضعیت پویایی است که بتواند بستر و زمینه مناسب تمدن را ایجاد کند، 
و صنعت غربیان مواجه شدند، خصلت  با دانش  که  تاریخ نشان می دهد، سرزمین های حنفیان 
باکوچک ترین  غرب  تمدن  با  مواجهه  اول  در  کشورها  برخی  حتی  داشتنند،  فعال  و  زنده  پویا، 
مسائل در گیر شدند. به عنوان نمونه،  در کشور مصر در موضوع استفاده از نل آب، برای وضو و 
غسل تمام مذاهب آن را تحریم کردند، مگر حنفیان آن درست دانستند، از همین جهت شیرآب 
در مصر، به حنفیه نامگذاری شد )https://www.ultrasawt.com( بدون تردید عرصه های زندگی و نوع 
تعامالت بشر امروزی و حوزه های فعالیت عملی او چه ازلحاظ کیفی و چه ازلحاظ کمی به  هیچ  
وجه با بشر دیروزی یا بشر صدر اسالم و بشری که در چارچوب تمدن کهن اسالمی زیست می کرد، 
قابل مقایسه نیست. جهان امروز، جهان ارتباطات، جهان فضاهای مجازی، بازارهای بین المللی، 
معامالت جدید، دغدغه های نو، رسانه ها، حمل ونقل، مسابقات قهرمانی، تورهای مسافرتی و… 
اموری است که در گذشته یا وجود نداشته یا اگر وجود داشته آن چنان که امروز همه را درگیر خود 
به  توجه  با  فقه حنفیان  این رهگذر  در  نداشت.  نقش آفرینی  زندگی مردم عادی  کرده است، در 
گرایشهای مقاصدی و خرد گرایی که دارد وارد سبک زندگی مردم شده است. ویژگی گفتگو و 
تعامل پویای مکتب حنفیان، این امکان را مساعد ساخته است که بر اساس مقتضیات زمان و مکان 

فقه حنفیه در کنار سایر مذاهب در خلق تمدن نوین اسالمی نقش بارز ایفا کند.
۷-۲-6.  آفرینش امنیت جهانی

یکی از دغدغه های تمدن نوین اسالمی، آفرینش امنیت جهانی است. امروز دنیا تشنه امنیت و 
آرامش است. گروه های تندرو و افراطی با نامهای پر طمطراق و با پسوند »اسالمی« به بهانه مختلف 
و گوناگون جان و مال مردم را می گیرند. اندیشه، راهبرد، برنامه و راهکارهای این افراطیون بستر 
ُپر از تکفیر، قتل و خون آشامی را برای جهان اسالمی آماده کرده است. در حقیقت این وضعیت، 
شبیه روزگار امام ابوحنیفه است که خوارج با قرائتی تندروانه از اسالم، با تیِغ تکفیر و بی رحمانه 
بر ایمان  و به تبع آن  بر جاِن اتباع دیگر ِفرق اسالمی می تاختند و بدین بهانه خون ها می ریختند 
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و فتنه ها بر  می انگیختند )بغدادی ،1977م: ص 56(. جهان اسالم تشنه قرائت اعتدالی بود که جان و 
مال مردم مسلمان را نجات بدهد. امام ابوحنیفه با دیدن این واقعیت  ناگوار، چارۀ کار را در آن 
دید تا در محافل کالمی با خوارج تکفیرگر و خشونت گستر درآویزد و از طریق نقد مبانی تئوریک 
تکفیر، جان بی گناهان را از گزنِد تیغ های آخته و شمشیرهای برافراختۀ آنان نجات داد؛ زیرا به 
باور خوارج، مرتکب گناه کبیره امنیت و مصئونیت جانی خود را از دست می داد، همراه با زن و 
فرزندش سزاوار کشته شدن قلمداد می شد.  امام مبانی عقاید خوارج را نقد کرد و تمام اهل قبله را 
مسلمان شمرد و حتي امامت پشت سر هر فاجر از اهل قبله را جایز شمرد و کسی که بر عقیده اش 
وفات کرده و به ملت اسالم مرده است را مسلمان شمرد )الغزنوي الحنفي، 1998م: ص 298(. 
با این تفکر در  دایره جهان اسالم امنیت ایجاد میشود. در جهان امروز که گروههای افراطی از 
هر طرف سر بیرون کرده اند، الزمه بهکارگیری  روششناختی و مبانی حنفیت تقویت عقل و تأمل 

خردمندانه و ایجاد امنیت جهانی است.

۷.  نتیجه گیری
به  نسبت  را  او  نگرش  و  بینش  نوع  اندیشمندی  معرفت شناختی هر  و  مبانی هستی شناختی 
شکل  جهان بینی ها  اساس  بر  تمدن ها  جهت  همین  از  می دهد.  شکل  جامعه  و  انسان  و  جهان 

می گیرد. برخی از نتایج این نوشتار پژوهشی عبارتند از: 
1. خاستگاه اصلی این مکتب به یاران پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می ر سد، ولی به وسیله 
نام مکتب اهل رأی و  به   و  به  مرحله تدوین رسید  از مرحله تکوین  ابوحنیفه و شاگردانش  امام 
مکتب کوفه و بغداد شهرت یافت. این مکتب در طول تاریخ روی زندگی صدها ملیون انسان تأثیر 

گذاشته و به مکتب اهل رأی، مکتب کوفه و بغداد شهرت یافته است.
2. منظور از مکتب اهل رأی منظومه معرفتی است که در بیان احکام شرعی درپهلوی کتاب 
و سنت از رأی وقیاس نسبت به سایر مکاتب بیشتر استفاده می کنند. منابع خاستگاه فقهی این 
مکتب قرآن کریم، سنت نبوی، قول صحابی، اجماع، قیاس، استحسان و عرف است که با توجه به 

ویژگی ها در تمدن فقهی اسالمی  نقش باال و رفیعی داشته است.
3. حنفیان عدم ادعای مالکیت انحصارِی حقیقت فقهی در نظام معرفتی خویش را اساس قرار 
می دهند حنفیان و وحی، فطرت، قلب، عقل و حس را به عنوان منابع معرفت ساز و سپس قرار 

دادن آن ها در سنجیدار عقل سلیم را مبنای پیشبردکار فکری خویش قرار می دهند.
4. حنفیان فرآورده های منابع معرفتی گوناگون در نظام دانایی جدید برآمده از وحی، عقل، 

مشاهده و شهود تلفیق می کنند که می توان از آن به »مکتب حنفیان جدید« تعبیر کرد.
5. حنفیان فهم و برداشت خود را از آموزه ها و گزاره های وحیانی یگانه فهم صائب نمی پندارند 
گونه  این  جدید  تمدن  نیست،  شخص  هیچ  اختصاصی  سرمایۀ  حقیقت  گنجینۀ  که  معتقدند  و 
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قرائت و فهم از دین را می خواهد که هیچ گروه و مذهبی با قرائتی ایدئولوژیک از دین، پرچم ابطال 
دیگر قرائت ها از اسالم را بلند نکند، بلکه در کنار همدیگر همدالنه و مسالمت آمیز زندگی کنند.

حنفیان  می کردند،  خاموش  را  عقالنیت  چراغ  دیگران  که  روزگاری  در  تاریخی  منظر  از   .6
این مذهب رأی  پایه گذاری کردند، زیرا دورنمای کلی  را  منهج اهل رأی »فقه شناسان خردورز« 
وخرد ورزی بود. از همین جهت گرایش »رأی« از حیطه یک قوم وگروه بیرون شد و در عرصه های 

مختلف علوم و فنون تأثیر گذاشت.
7. در روزگار تمدن اسالمی قدیم، فقه حنفیان در فضای نقش تاریخی تمدنی خود را آفرید 
که در آن زمان نزاعهای کالمی اعتزالی و اشعری، تکفیر افراطی خوارج و تفریط مرجئه و در باب 
با مکتب اهل رأی همواره داغ  یا مدرسه حجاز  از گفتمان  های مکتب اهل حدیث  فقه و حدیث 
بود و تا به امروز همچنان استوار مانده است. بنابراین در دنیای جدید و برای آفرینش تمدن نوین 
اسالمی، که افزون بر فرقه های کالمی ومذاهب قدیمی ده ها نهضت، حرکت و افکار جدید وارد 
تمدن اسالمی شده است، فقه حنفی این ظرفیت را دارد که درعمق وگستره وسیعی در تمدن 

نوین اسالمی بدرخشد.
8. مهم ترین آسیب تمدن نوین تیغه تکفیر است. امام ابوحنیفه رهبر مکتب اهل رأی از همان 
ابتدا خطر اندیشه های مرگ آفرین و وحشت  افکِن گروه های خاص مثل خوارج را دریافت و با زور 
آنان شتافت و در این آوردگاه، توفیق یافت که طعم  منطق به میدان نقد و نقض االهیات تکفیِر 
ورشکستگِی معرفتی را به خارجیان بچشاند و جاِن خلقی را از گزند تیغ های آخته و شمشیرهای 
جان  به  اسالمی  کشور های  در  مختلف  گروه های  امروز  دنیای  در  بدهد،  نجات  شان  برافراخته 
همدیگر افتاده اند، قاتل ومقتول کلمة طیبه را شهادت می دهد. نیاز اساسی است که اندیشه های 

اعتدالی باید بازخوانی شود و این آسیب بسیار مهلک را از پیش روی تمدن نوین اسالمی بردارد.
9. مؤلفه های فقه تمدنی حنفیان زیاد است، ولی مهم ترین آن را می توان برشمرد: دور نگری و 

آینده نگری، خرد گرائی، مقصد گرائی، انسان مداری و تکفیر ستیزی.
10. سخن آخر اینکه، فقه حنفی، فقه تمدنی است. در تاریخ اسالمی در کنار تمدن ها حرکت 
کرده وهمواره از خود میراث گران سنگ به جا گذاشته است. در تمدن نوین اسالمی که این مکتب 
بیشتر از 75 فیصد جهان را در بر دارد، می تواند حلقه وصل ملت ها، مکاتب، مذاهب، و احزاب 

اسالمی  قرار  گیرد.
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چکیده
از طریق دیدگاه های  بیشتر  از مجتهدین مذهب حنفی است که  ماتریدی سمرقندی  ابو منصور 
کالمی اش شناخته شده است و به عنوان بزرگ ترین پشتیبان و یاور دیدگاه های کالمی اهل سنت، 
مدرسه ماتریدیه به او نسبت داده می شود. امام ماتریدی در کنار دیدگاه های کالمی، دیدگاه های 
بر  ژرفی  تأثیر  مانده است. وی  ناشناخته  بعد علمی وی  این  متأسفانه  نیز داشت که  بارز اصولی 
دیدگاه های اصولی گذاشت؛ تا آنجا که ایشان بنیان گذار مدرسه اصولی سمرقند در میان احناف 
است. در این مقاله سعی شده با توصیف و تحلیل بحث اصولِی داللت لفظ ظاهر بر معنایش، به 
با  ماتریدی  امام  شود.  نمایانده  اصولی  دیدگاه های  بر  ماتریدی  امام  تأثیر  عام،  لفظ  موجب  ویژه 
مبنا قرار دادن مبانی کالمی به بحث لفظ ظاهر پرداخت که تأثیرات خود را در میان اصولی های 
مذهب حنفی گذاشت. وی بر عکس مشایخ عراقی احناف باورمند به ظنی بودن لفظ ظاهر بود، 

که تأثیرات خود را بر مباحث پیرامونی آن نهاده است.
واژه های کلیدی: دیدگاه های اصولی، مذهب سمرقندی، لفظ ظاهر، ماتریدی، مذهب عراقی.

تأثیر امام ماتریدی بر دیدگاه های اصولی

فرهاد هیمان
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الف(  مروری بر زندگانی امام ابو منصور ماتریدی:
ماترید  یا  ماتریت  به  که  است  سمرقندی  ماتریدی  منصور  ابو  محمود  بن  محمد  بن  محمد  او 
استاذ،  چون:  را  القابی  وی  بر  پیروانش  و  یاران  است.  شده  داده  نسبت  سمرقند،  در  محله ای 
امام، شیخ االسالم، امام الهدی، عَلم الهدی، امام الهدی والدین، مهدی امت در عصرش، قدوة 
خاص ترین  گذاشته اند.  سنت،  اهل  رئیس  مسلمین،  عقاید  مصحح  المتکلمین،  امام  الفریقین، 
القابی که برای ماتریدی اعلم گردیده است امام الهدی و عَلم الهدی می باشد. امام ماتریدی در 

سال سیصد و سی و سه هجری وفات نمودند )الدمنهوری، 2018م، ص: 101 – 103(.
1. استادان ماتریدی )همان: 128 – 132 ؛ باسلوم، 2005م، 80/1(:

• محمد بن مقاتل رازی ) متوفاتی 248 هـ (: او امام اصحاب رأی در ری و نیز قاضی این شهر 
امام  از  و محمد بن حسن شیبانی  ابو مقاتل حفص سمرقندی  بلخی،  ابو مطیع  از  را  و علم  بود 

ابوحنیقه فراگرافته بود.
• ُنصیر بن یحیی بلخی )متوفای 268 هـ (: وی از ابو سلیمان جوزجانی از محمد و ابو یوسف از 
امام ابو حنیفه دانش فرا گرفته بود. همچنان در نزد ابو مطیع بلخی و ابو مقاتل حفص سمرقندی 
تلمذ کرده است و رسالۀ امام ابو نیفه را از محمد بن سماعه از ابو یوسف از ابو حنیفه روایت کرده 

است.
ابو سلیمان جوزجانی شاگر  از یاران و هم  نشینان  ابو بکر احمد بن اسحاق جوزجانی: وی   •
محمد بن حسن شیبانی بود و علوم مختلف دارای وجاهت بود و در مرتبه بلند قرار داشت و میان 

اصول و فروع جمع کرده بود.
• ابو نصر احمد بن العیاضی ) متوفای 301 هـ (: ابو نصر از امامان بزرگ مذهب حنفی در 
خراسان و فرارود بود. وی در سن بیست سالگی عهده دار کرسی تدریس گردیده بود. حکایت شده 
که وی در بالد ترک شهید گردید و بعد از خود چهل شاگرد پشت سر گذاشت که در علم و دانش، 

هریک از آنها همتا و قرین ماتریدی بودند.
• ابو عوسجه توبه بن قتیبه ُهجیمی نحوی اعرابی: نویسنده القند فی ذکر علماء السمرقند 
می گوید که: »ابو عوسجه به سمرقند وارد شد و در آن اقامت گزید و در باب ادب، در مذهب ابو 
از تالمیذ  ابو عوسجه  ابو منصور ماتریدی بود«.  عبیده معمد بن مثنی بود . در ادب استاد شیخ 

اصمعی بود که بنا بر آن  سند ماتریدی در لغت و ادب به ابو عبیده و اصمعی می رسد.
1. شاگردان ماتریدی ) الدمنوری، 2018م (:

از جمله شاگردان مشهور ماتریدی می توان از حکیم سمرقندی، عبدالکریم بزدوی پدر بزرگ 
امامان ابو العسر بزدوی و ابو الیسر بزدوی، امام ابو لیث بخاری و علی ُرسُتغفنی، نام برد.

۲. مولفات ماتریدی )همان(:
 تفسیر و علوم القرآن:
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• تأویالت القرآن یا تأویالت اهل السنه؛ تفسیر بزرگی است که توسط چندین تن از محققان، 
تحقیق و چاپ گردیده است.

• اوقاف الکفر یا رسالة فیما ال یجوز الوقف علیه فی القرآن؛ کتاب مخطوط است و در دار الکتب 
المصریه به شماره )940( در مجموع طلعت موجود می باشد و تا حال تحقیق و چاپ نشده است.

کالم و دینشناسی:
دیدگاه های  برای شناخت  نخستین مصدر  کتاب  این  است.  کتاب مشهور  التوحید؛  کتاب   •

کالمی و اعتقادی ماتریدی می باشد. کتاب تحقیق و چاپ شده است.
• المقاالت؛ بیان وهم المعطلة؛ رد تهذیب الجدل للکعبی؛ رد أوائل االدلة للکعبی؛ رد کتاب 
الکعبی فی وعید الفساق؛ رد اصول الخمسه البی عمرو الباهلی؛ رد کتاب االمامة لبعض الروافض؛ 

کتاب فی الرد علی القرامطة فی اصول مذهبهم؛ رسالة فی اإلیمان.
اصول الفقه:

• مأخذ الشرائع
• الجدل؛ در مورد این کتاب که مفقود است، اگر ابو معین نسفی نمی گفت که آن در اصول 

فقه، وعظ و اخالق است، گمان می شد که شاید در منطق یا کالم بوده باشد. 
همچنان از ابو منصور ماتریدی رساله فارسی در وعظ بجا مانده است که در ایران زیر نام پندنامه 

ماتریدی چاپ شده است.

ب( امام ماتریدی بنیان گذار مدرسه اصولی سمرقند
فقه  و تدوین علم  اصول  به تصنیف  با در نظرداشت مبانی کالمی  ماتریدی در حقیقت  امام   
پرداخت و کتاب های »مآخذ الشرائع« و » الجدل فی األصول« را در این علم تصنیف کرد که چه بسا 

این کتاب ها از اولین تصانیف شامل در این علم در میان حنفی ها باشد.
کتاب های امام ابومنصور ماتریدی بنا بر عواملی به حاشیه رفت و آنچنان بدان ها پرداخته نشد؛ 
تا آنجا که فعال این دو کتاب در دست ما نیست و دیدگاه های اصولی امام ابو منصور ماتریدی را 
می توان در میان کتب اصولی مذهب حنفی به صورت پراکنده پیدا کرد. از این میان، امام عالء 
الدین سمرقندی )متوفی 539 هـ ( در کتاب » میزان االصول فی نتائج العقول« و امام محمود بن 
زید الالمشی هم عصر امام عالء الدین در کتاب » کتاب فی اصول الفقه« دیدگاه های اصولی امام 

ماتریدی را به صورت دقیق تحریر کردند.
با مرور در سیر تاریخی اصول فقه حنفی، به وضوح می توان وجود دو مدرسه اصولی در میان 

احناف را دید:
ابان شاگرد  بن  این مدرسه عیسی  بارزترین چهره های  که  یا مشایخ عراق  1( مدرسه عراقی 
امام محمد شیبانی، ابو سعید بردعی، امام کرخی و جصاص می باشند و در حقیقت امام جصاص 
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است که در کتاب » الفصول فی علم االصول« به تصنیف و تحریر دیدگاه های اصولی احناف عراق 
می پردازد.

پیدایش  بیان  مقام  در  سمرقندی  الدین  عالء  امام  سمرقند؛  مشایخ  یا  سمرقند  مدرسه   )2  
تاریخی مدرسه سمرقند، آغاز آن را با امام ابو منصور ماتریدی و اصحاب او دانسته است.

الدین سمرقندی در مقدمه کتاب خود می گوید: »بدانکه علم اصول فقه و احکام،  امام عالء 
فرعی است از اصول کالم. و فرع، آنچه است، که از اصل خود متفرع شده است. چیزی که از اصلی 
متفرع نگردیده باشد، از تبار آن اصل نیست؛ لذا ضروری است که تصنیف در این باب )اصول فقه( 
بنا بر اعتقاد مصنف کتاب واقع گردد. بیشترین تصانیف در اصول فقه توسط معتزلیان که مخالف 
و  نگارش درآمده است  به  ما در فروع هستند،  نیز اهل حدیث که مخالف  و  ما در اصول هستند 
یا به خلط در فروع می انجامد و  یا به خطا در اصول )عقیده( می انجامد  آنان  به تصانیف  اعتماد 

دوری از هردو )خطاء در عقیده و فروعات(، در عقل و شرع الزم می باشد. 
إحکام  غایِت  در  آن  قسم  است؛ یک  قسم  دو  نوع،  این  در  الله-  –رحمهم  ما  اصحاب  تصانیف 
و اتقان بنا بر صدور آن از سوی کسانی که میان فروع و اصول جمع کرده اند و در علوم مشروع و 
معقول تبحر داشته اند، واقع گردیده است؛ مانند: کتاب موسوم به مآخذ الشرائع و الجدل از شیخ 
امام زاهد رئیس اهل سنت ابو منصور ماتریدی سمرقندی – رحمه الله- و قسم دیگری در نهایت 
تحقیق و معانی بلند و حسن ترتیب و استوار بر مبانی؛ به دلیل صدور آن از سوی کسانی که به 
استخراج فروع از ظواهر مسموع پرداخته اند، واقع گردیده است. البته به دلیل این که در دقائق 
اصول )عقیده( مهارت نداشتند، در شماری از فصل ها، رأی شان به رأی مخالفین انجامیده است. 
اراده ها، مهجور  به علت کوتاهی همت ها و ضعف  ویا  و معانی  الفاظ  ابهام  یا بخاطر  اول،  قسم 
گردید و قسم دوم بخاطر میل فقهاء به فقه محض مشهور گردید، هرچند در شماری شائبه مخالفت 

و نقض واقع گردیده باشد« ) سمرقندی، بی تا، ص: 1 – 3(.
بعد از امام عالء الدین و المشی، کتاب های زیادی در اصول مذهب حنفی نوشته شده است 
که در آنها از مشایخ سمرقند و تمایز آنها از مشایخ عراق ذکر گردیده است، فی المثل امیر بادشاه 
می گوید: » از شروط صحِت علت بنا بر آنچه که به جمعی از حنفیه کرخی از متقدمین و ابو زید از 
متأخرین منسوب گریده و از مشایخ عراق و اکثر متأخرین و شماری از شافعیه حکایت گردیده، این 
است که علت قاصره بر اصل مستنبطه نباشد و جمهور فقهاء از جمله آنها مشایخ سمرقندی ما به 

... به صحت تعلیل به آن رفته اند« )امیر بادشاه، بی تا، 5/4(.
بنابر این واضح می گردد که مدرسه اصولی سمرقند - آنگونه که عالء الدین سمرقندی و المشی 
و مشایخ سمرقند  ماتریدی  ابومنصور  امام  در  متمثل   - است  نامیده  مقابل مدرسه عراق  در  آنرا 

می باشد.
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ج( تأثیر امام ماتریدی بر دیدگاه های اصولی
اگر مدرسه اصولی عراق را آنگونه که مشهور است، منهج اصولی بنای اصول بر فروع فقهی ائمه 
بدانیم، مدرسه اصولی سمرقند فی الواقع بنای اصول بر دیدگاه های کالمی-عقیدتی می باشد. 
این مباحث محراق توجۀ  به نحوی  این دو مدرسه در عمدۀ مباحث اصولی که  از همین جهت، 
دیدگاه های کالمی در میان مذاهب کالمی نیز بوده، اختالف داشته اند. خاستگاه این اختالف ها 
نیز زاویه دید این دو مدرسه به مباحث اصولی بوده است؛ طوری که گفتیم نگاه و رویکرد مدرسه 
دیدگاه های  و  کالم  به  سمرقند  مدرسه  دید  زاویۀ  و  نگاه  مقابل،  در  اما  است،  بوده  فقه  به  عراق 

کالمی است و مبادی و مبانی اصول فقه استوار بر مبانی کالمی آنان است.
از آنجا که نمی توان به تمامی اختالفات اصولی و تأثیری که امام ماتریدی به دیدگاه های اصولی 
گذاشته، در این سطور پرداخت، ناگزیر از باب نمونه به بخشی از تأثیر در یکی از مباحث اصولی 

می پردازیم.
1.  ظنی بودن دللت الفاظ ظاهر بر معانی شان در نزد امام ماتریدی:

و  لفظ ظاهر  دیگران مذهب ظنیت موجب  و  بخاری  عبدالعزیز  و  الدین سمرقندی  امام عالء 
و  داده اند  نسبت  ماتریدی  منصور  ابو  به  خاص  بصورت  و  سمرقندی ها  به  عموم  بصورت  را  نص 
بیان داشته  اند که مذهب آنها وجوب عمل به آنچه که لفظ به آن وضع شده به صورت ظاهری -نه 
قطعی- می باشد؛ یعنی بر سبیل ظن نه قطع. در مقابل آن، مذهب قطعیت موجب لفظ ظاهر و 
نص را به عراقی ها بصورت عموم و کرخی و جصاص بصورت خاص نسبت داده اند )سمرقندی، بی تا، 

ص: 360؛ بخاری، بی تا، 47/1(.

لفظ ظاهر یا نص، یا لفظی عام است یا هم لفظی خاص. عراقی ها قایل به قطعیت در لفظ عام 
و خاص هستند؛ حتی اگر موجب حکم در هر دو آنها تقابل کند، به آنها به وجه نسخ –نه تخصیص- 
عمل می گردد )جصاص، بی تا، 99/1، 381(. همین گونه عراقی ها قایل به عدم جواز تأخیر بیان، در لفظ 
ظاهر – بدون مجمل- مگر بر سبیل نسخ می باشند )همان: 47/2(. این دیدگاه اصولی احناف عراق 
مبنی بر قطعی بودن داللت لفظ ظاهر بر معنایش می باشد. یعنی موجب لفظ ظاهر و نص بصورت 

یقینی ثابت است.
این دیدگاهی است که امامان دبوسی، بزدوی و سرخسی نیز در آن از عراقی ها تبعیت کرده اند 

و بعد از آنها، دیدگاه مختار در نزد متأخرین احناف گردیده است.
در  و  سمرقندی ها  که  معانی شان  بر  ظاهر  الفاظ  داللت  بودن  ظنی  دیدگاه  اما؛  مقابل  در 
رأس شان امام ماتریدی آن را اختیار کرده اند، به این معنی است که موجب لفظ ظاهر و نص به 
صورت ظنی –نه قطعی- ثابت است. بناًء عمل به آن، بر سبیل ظن واجب می گردد و اعتقادًا به حق 
بودن آنچه که خداوند از آن اراده کرده است، بسنده می گردد، یعنی تعیین مراد خداوند نمی شود، 

بلکه در اطار گسترۀ زبان به کشف و داللت معنا پرداخته می شود. 
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۲. تأثیر این دیدگاه بر مباحث لفظ عام:
اختالف منهجی در داللت الفاظ ظاهر بر معانی اش در میان مدرسه عراق و سمرقند، از خالل 
اصولی های  میان  اختالفی  مباحث  بیشترین  از  عام  بحث  می گردد.  آشکار  عام  موجب  مسأله 
احناف و دیگر مذاهب بوده است و در عین حال از مباحث عمده اختالفی میان مدرسه عراقی و 
سمرقندی احناف نیز می باشد. این دو مدرسه در خیلی از مسایل و قضایای این مبحث اختالف 
کرده اند. اولین اختالفی که در این مورد وجود دارد، در موجب عام بر آنچه که الفاظ برایش وضع 
شده می باشد؛ یعنی فراگرفتن لفظ عام افرادش را و شمولیت آن بر حکم آن افراد. این اختالف به 
مباحث و مسایل دیگر عام نیز کشانیده شده است که اینجا مجال بیان همه آنها نیست و بصورت 

نمونه به توضیح اختالف در موجب عام می پردازیم.
سه گانه  قرون  در  عام(   )موجب  مورد  این  در  می گویند  سرخسی  و  دبوسی  امام  آن گونه که 
اختالفی وجود نداشت و این بنا به آن است که عام بر معنایش واضح الدالله است و از قبیل الفاظ 
ظاهر می باشد. از این جهت از سلف قولی وارد نشده که لفظی از الفاظ عموم برای اثبات عموم 
خود نیازمند بیان باشد، بلکه آنچه از آنها معهود بوده اینکه عام را مطلقا بر عمومش بدون نظر یا 
درنگ جاری می کردند، تا اینکه دلیل تخصیص وارد می گردید )دبوسی، بی تا، ص: 96؛ سرخسی، 1993م، 

.)132/1

امام جصاص نیز در بیان مذهب سلف بر قول به عموم و احتجاج به آن -بدون درنگ در داللت 
آن یا طلب دلیلی که عموم آن را اثبات کند- بخاطر اثبات دیدگاه ها و مذاهب شان، پرداخته است 
)جصاص، بی تا، 1/ 103 – 110(. بناء در این مورد در میان سلف اختالفی نبود تا این که معتزله پدید آمدند 

و بر این مسئله الزمی قایل شدند و اصلی از اصول خود را بر آن بناء کردند.
یکی از اصول معتزله »وعد و وعید« می باشد و نیز از اصول آنها این است که مرتکب گناه کبیره 
در منزله میان دو منزل )میان کفر و ایمان( بسر می برد.  بخاطر تحقق وعید به اصحاب کبائر، آنها 
در آتش مخلد خواهند بود. از اموری که معتزله به وجوب تحقق وعد و عید خداوند بدان استدالل 
)قاضی  افراد خود را در نصوص وعد و وعید می باشد  کرده اند، موجب عام و در برگیری لفظ عام 

عبدالجبار، 1996م، 609 و بعد از آن(.

این دیدگاه معتزله بر مرجئه که قایل بودند همراه ایمان هیچ معصیت ضرر ندارد و همراه با کفر 
هیج طاعتی فایده ندارد، سنگین تمام گردید. لذا به دفع قول به عموم پناه بردند حتی صیغه های 

عموم را انکار کردند )اشعری، بی تا، 1/ 125، 213؛ بغدادی، بی تا، ص: 122(.
از آنچه که گفته شد، پر واضح است که مبنای اختالف اصولی در این مورد، مباحث و اختالفات 

کالمی بود که بعدها پدید آمد.
۳. مذهب عراقی ها در موجب عام:

احناف نیز از این اختالف عقیدتی در مورد موجب عام بدور نماندند و اختالفات اصولی در این 



شی
وه

 پژ
ی ـ

لم
 ع

سال اول.شماره 1.زمستان 1400

59

Ci
vil

iza
tio

nl 
Isl

am
olo

gy

59

مورد در درون مذهب به وجود آمد. امام جصاص مذهب عراقی  را در این مورد نقل کرده می گوید: 
» و مذهب اصحاب ما در اخبار و اوامر هردو، قول بر عموم است، همین گونه شیخ ما ابو الحسن 
کرخی رحمه الله آن را از مذهب همه اصحاب ما حکایت می کرد و] نیز[ همه شیوخ ما که آنان 
را دیدیم، احتجاج آنها بر مسائل شان کتاب ها،  به عموم لفِظ مجرد از داللتی که در ایجاب عموم 
مقترن باشد، این را اقتضا می کند، و این بر کسی که مذهب آنها را بداند پنهان نیست« )جصاص، 

بی تا، 1/ 101 – 102(.

بنابر این، مذهب عراقی ها قول به عموم و ثبوت حکم لفظ عام بر افرادش به صورت یقینی با 
مطلق لفظ عام همراه با قطع احتمال این که قصد شارع از لفظ، قاصر از بعضی افرادش باشد، 

است. 
امام جصاص می گوید: » پس حکم استیعاب همه، بنابر وجود لفظ مشتمل بر همه آن واجب 
است« )همان: 1/ 111( و نیز می گوید: » لفظ عموم هرگز برای خصوص نمی باشد، و هر زمانی که 
همچنان   )120  /1 )همان:   »... نبوده  عموم  لفظ  اصال  آن  که  می دانیم  شود،  اراده  آن  از  خصوص 
می گوید: » و اما عموم، می باید که اعتقاد بر ظاهر و موجب لفظ آن داشته باشیم، اگر مراد غیر 
بر ما  به عموم کرده،  را قول ملزم  ما  باشد، پس زمانی که  آنچه که در تحت لفظ داخل می شود، 

اعتقاد بر خالف آنچه را که از ما خواسته  واجب کرده است و این ممتنع است« )همان: 2/ 57(.
۴. مذهب سمرقندی ها در موجب عام:

بیان کرده می گوید:  را در مورد موجب عام  الدین سمرقندی مذهب سمرقندی ها  امام عالء 
»مشایخ سمرقند و رئیس آنها امام ابو منصور ماتریدی رحمهم الله گفته اند که عموم عمال واجب 
می گردد و در آن، بر ابهام اعتقاد کرده می شود ] طوری که[ آنچه که خداوند از آن )لفظ عموم( از 

عموم و خصوص اراده کرده است، حق است« )سمرقندی، بی تا، ص: 280(.
امام المشی نیز در مورد لفظ عام می گوید: » و مشایخ سمرقند و رئیس آنها ابومنصور ماتریدی 
رحمه الله گفته اند: توسط آن )لفظ عام( وجوب در حق هر فردش عمال ثابت می گردد و در آن به 
ابهام عقیده کرده می شود ] به گونه یی[ که آنچه خداوند در آن از عموم یا خصوص اراده کرده، پس 

آن حق است و چیزی بر سبیل تعیین عقیده کرده نمی شود« )المشی، 1990م، ص: 124(.
بناء مذهب آنها قول به لزوم موجب عام در الفاظ عام، تنها در باب عمل می باشد، لکن در مورد 
و  میان عمل  توقف می کنند. پس سمرقندی ها  لفظ عام،  از  تعالی  مراد خداوند  اعتقاد حقیقت 
اعتقاد در موجب هر لفظ ظاهر خواه عام باشد یا غیر آن، فرق می گذارند و منهج آنها این است که 
بر معنای لفظ ظاهر قطع کرده نمی شود و هر لفظی که مراد آن به گونه آشکار ظاهر گردد، حکم 
آن گرفته می شود و بر ظاهرش بر سبیل غلبۀ ظن جاری می گردد، نه بر وجه یقین و قطع. بنابر 
این، عمل را به حکم آن الزم می دانند، زیرا غلبۀ ظن برای وجوب عمل کافی است، لکن به وجوب 

اعتقاد ارتقاء نمی یابد، پس در آن توقف می گردد. 
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پر واضح است که این دیدگاه سمرقندی متکی بر مبانی و دیدگاه های کالمی ماتریدیه می باشد 
که در مقابل معتزله قرار دارد.

د( نتیجه گیری
امام ابو منصور ماتریدی به عنوان متکلم و اصولی مذهب حنفی با مبنا قرار دادن مبانی کالمی 
در تحریر دیدگاه های اصولی خود، تأثیر ژرفی بر دیدگاه های اصولی گذاشت. فیالواقع او بانی 
شناخته  سمرقند  مدرسه  عنوان  به  که  حنفی  مذهب  درون  در  دیگری  اصولی  مدرسه  مؤسس  و 

می شود، است.
تأثیر امام ماتریدی در دیدگاه های اصولی در مباحث مختلف و گوناگون می باشد. یکی از این 
تأثیرات ظنی بودن داللت الفاظ ظاهر بر معانی شان است. این دیدگاه در حقیقت دگرگونی در 
اختالفات  به  منتج  که  آورد  به وجود  آنها  اصولی  دیدگاه های  و  احناف  اصولی  دانشمندان  میان 

اصولی فراوانی در درون مذهب حنفی گردیده.
از عمده اختالفات اصولی داخل مذهب احناف که زاده اختالف  در قطعی یا ظنی بودن داللت 
الفاظ ظاهر بر معانی شان، می باشد، اختالف در موجب لفظ عام است. به موجب این اختالف 
مدرسه عراق دیدگاه قطعی بودن ثبوت حکم لفظ عام و شمولیت آن بر افرادش را توأم با اعتقاد 
بر این که مراد شارع نیز از لفظ عموم، عمومیت آن می باشد، برگزید. در مقابل مدرسه سمرقند 
دیدگاه ظنی بودن ثبوت حکم لفظ عام را گزید که در این دیدگاه میان عمل و اعتقاد فرق گردیده 
است؛ هرچند از لحاظ عملی می توان حکم لفظ عام را گرفت اما نمی توان بر معنای آن قطع و 

یقین داشت، بلکه در تعیین مراد خداوند از آن، توقف اختیار می گردد.
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چکیده:
انسان که اشراف و علم  ارادۀ حکیمانه خالق  از  نظام حقوقی اسالم که قوانین و مقررات آن 
به اجرا در  تعالی  او  نیازهای بشر دارد، سرچشمه میگیرد. قوانین در راستای رضایت  به  کامل 
میآید و مخاطب این نظام حقوق افراد انسانی به عنوان موجودات عاقل و ُمدرک هستند که با 
نیروی فهمنده و کاشفی که دارند اراده قانونگذار اصلی و تبعی را کشف و در عمل پیاده کرده و 
به کمال خویش میافزاید. پرسش این است که کاربست این نیرو فهمنده و کاشف یعنی عقل در 
نظام حقوق اسالمی چیست؟ برای پاسخ این پرسش، در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی و 

ازلحاظ ابزارگردآوری روش کتابخانه ای  به کار بسته شده است. 
یعنی مرحله  از نظام حقوقی اسالمی  اینکه کاربست عقل در سه مرحله  این است که  نتیجه 
حقوقسازی، حقوقدانی و حقوقورزی، ایجاد مبانی و قواعد و منابع، فهم و تفسیر و تبیین قواعد 
حقوق اسالمی و مصونیت رأی قاضی از کژتفسیریها و بدتفسیریها را به عهده دارد و  هر گاه 
فیصلهای مطابق به جهان بینی درست و به اساس معیارهای عقالنی  در راستای رضایت خالق 
و به کمال رساندن اجتماع صادر شود؛ عدالت الهی به دست حاکمان اسالمی اجرا شده و باعث 

سعادت دنیوی و اخروی خواهد شد.

واژه های کلیدی: کاربست، عقل، حقوق، نظام حقوقی اسالمی

کاربست عقل در نظام  حقوق اسالمی

محمد صابر ذوالقرنین 
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مقدمه 

افراد انسانی به عنوان موجودات فهمنده، عاقل و مدرک در هستی محسوب میشوند که از 
یک مبدأ نشأت وجود کرده و مسیر کمال خویش را پیموده، و دوباره به اصل خویش باز خواهند 
گشت. این افراد انسانی برای تکامل خویش یک سلسله نیازهای مادی و معنوی دارند؛ برخی از 
این نیازها در اجتماع برآورده خواهد شد. اجتماع افراد انسانی گاهی اوقات محل تزاحمهاست، 
شخصی  منافع  دنبال  فقط  دیگران،  منافع  به  توجه  بدون  اگر  انسانی  افراد  همه  که  گونهای  به 
خودشان باشند،  برخی اوقات منافعشان در تضاد با یکدیگر واقع خواهد شد که سبب بینظمی و 
گاهی نزاع و کشمکشهای خطرناک شده و  حتی به نابودی یکدیگر میانجامد. لذا مسأله قانون 
و مقررات پیش میآید، تا تأمین نظم و عدالت کند و از وقوع نامالیمات جلوگیری کند و این قواعد 
و مقررات ناشی از یک جهانبینی است، اگر طبق جهانبینی مادی باشد، فقط به نیازهای مادی 
پاسخگو خواهد بود و اگر این جهانبینی فقط معنوی باشد، به نیازهای معنوی پاسخگو خواهد 
بود. به روشنی ثابت شده است که انسان دو ُبعدی است، هم نیازهای مادی دارد و هم نیازهای 
معنوی، پس آن جهانبینییی الزم است که منشأ قوانین و مقررات قرار گیرد که بتواند در جهت 
رفع نیازهای مادی و معنوی انسان مفید واقع شود و این توقع و انتظار از نظامهای حقوقی سکوالر 
و یا نظامهای حقوقی که منشأ تشریعی آن بشر و خود انسان  باشد نمیرود؛ زیرا خود افراد انسانی 
نیازمند، نیازهای معنوی و مادی است، و فقط برای تأمین منافع خودشان، قانونگذاری میکنند. 
بنابراین، الزم و ضروریست که نظام تأمینکننده نیازهای حقوقی انسان و مرجع قانون مقررات 
از مافوق انسان یعنی خالق انسان باشد و چنین تصوری فقط در نظامهای حقوقی ادیان الهی و 
بهویژه اسالم به عنوان دین شامل و کامل  و جاوید و نظام حقوقی آن مطرح شده و انتظار میرود. 
البته این نظام حقوقی نیاز به تبیین ، تفسیر و حسن اجرا در جامعه دارد. فهم و تفسیر قواعد و 
مقررات نظام حقوق اسالمی به نیروی فهمنده و کاشف اراده قانونگذار  نیازمند است. این نیروه، 
همان عقل است که با روشهای استداللی خویش فهم و تفسیر را مهیا میسازد و بعد از فهم است 
که مرحله اجرای قوانین پیش میآید. بنابراین، میتواند در این حوزه سؤاالت متعدد مطرح شود، 
ازجمله اینکه رابطه عقل و نظام حقوقی چیست؟ عقل چه نقشی در نظام حقوقی دارد؟ پرسش 
اساسی که در این پژوهش مطرح است این است که کاربست عقل در نظام حقوق اسالمی چیست؟ 

صورت  حقوقی  مباحث  با  آن  رابطه  و  عقالنیت  و  عقل  چیستی  در  فراوان  مباحث  کنون  تا   
پذیرفته است، با این عنوان هنوز تحقیقی یافت نشد که پاسخگوی پرسش اصلی این مقاله باشد. 
به همین گونه در حوزه فقه و رابطه آن باعقل، تحقیقات زیادی صورت گرفته است، ولی در زمینه 
نظام حقوقی که یک بخش عظیم فقه محسوب میشود، چندان توجه وسیع صورت نگرفته است. 
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این پژوهش میتواند گامی در جهت غنامندی نظام حقوق اسالمی باشد. لذا پرداختن به مسائل 
عقلی و حقوقی، ما را از نگاه علمی و نظری و همچنان از نظر عملی و کاربردی تقویت خواهد کرد. 
کرد:  را هم هم مطرح  زیر  فرعی  میتوان سؤاالت  اساسی  و  پاسخ سؤال محوری  تأمین  برای 
کاربست عقل در مرحله قانونسازی یعنی در مرحله وضع و ایجاد قواعد و قوانین حقوقی چیست؟ 
و آخرین سؤالی  و قوانین چیست؟  کاربست عقل در مرحله قانوندانی یعنی مرحله فهم، تفسیر 
فرعی که برای بازگشایی سؤال اصلی کمک خواهد کرد، این است که کاربست عقل در مرحله 

حقوقورزی یعنی نقش عقل در مرحله اجرایی قانون چه خواهد بود؟
 مهمترین پاسخ فرضی که میتوان به سؤاالت مطرح شده داد، این است که کاربست عقل به 
عنوان نیروی فهمنده و کاشف از اراده قانونگذار در ساحت قانونسازی به ایجاد مبادی تصورات 
و تصدیقات و هدایت چارچوبهای نظری و در ساحت حقوقدانی به نقشهای قابل فهمسازی 
گزارههای حقوقی، ارائه تفسیر درست و در ساحت حقوقورزی به استحکام رأی و استداللسازی 

ایفای نقش خواهد کرد.
این پژوهش بنابر اهمیت و ضرورت که تبیین شد، با روش توصیفی و تحلیلی و کتابخانهای در 

جستجوی پاسخ به پرسشهای اصلی و فرعی برخواهد آمد.

مفهومشناسی
قبل از پرداختن به بحث اصلی که همانا پردازش به کاربست عقل در نظام حقوق اسالمی است 
و شامل سه مرحله حقوقسازی، حقوقدانی و حقوقورزی میشود،  نیاز است که برخی مفاهیم 
اساسی توضیح داده شود تا در مسیر بحث مخاطب در روشنایی کامل قرار گرفته و دچار کژفهمی 

مفهومی نشود.
الف. عقل؛

1ـ عقل در لغت به معنای حبس و امساک و نیز به معنای تدّبر، حسن فهم، ادراک و انزجار به 
یا  اثبات  نیرویی  است درونی  و درککننده  بیتا، 194(. در اصطالح عقل،  )مصطفوی،  رفته است  کار 
نفی  قضایایی  که از مفاهیم کلی  تشکیل یافتهاند و به عقل نظری  و عقل عملی  تقسیم میشود. 
ادراکات عقلی  گاهی  در حوزه »هست«ها و »نیست«ها مربوط به واقعیتهای  خارجی  هستند که 
در این صورت، با مسامحه، عقل نظری نامیده می شوند و گاهی  نیز در حوزه »باید«ها و »نباید«ها 
و مربوط به رفتارهایی  که شایسته است و یا نباید انسان انجام دهد که با مسامحه، »عقل عملی« 
نامیده می شود؛ وتوان استدالل، استنباط، محاسبهگری و آیندهنگری را دارد. عقل میتواند با 
ترتیب مقدمات معلوم، بر اثبات و استنباط نتایج مجهول توفیق یابد و میتواند با توجه به اهداف، 
شیوههای مناسب و راههای دستیابی به آنها را محاسبه و با دانستههای خود آینده را پیشبینی 
کند و این همه اموری بدیهی است که نیاز به شاهد ندارد )مصباح، 1370، ج1، 13؛ مجموعه مؤلفان، 1364، 
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327(. منظور از عقل در این پژوهش نیروی فهمنده و کاشف است که با روش استداللی و در جهت 

آن سبب  کاربست  اجرا میکند.  را  کارویژه خود  تبعی،  قانونگذار  و  اصلی  قانونگذار  مراد  کشف 
و  قانونگذار  اراده  از  و دقیقتر  بهتر  فهم  برای  زمینهساز  و  معقولسازی  هدایت، مستدلسازی، 

معارف اوست. 
ب. حقوق:

 واژه حقوق از لحاظ لغوی و اصطالحی بررسی می شود.
الف. حقوق در لغت: حقوق جمع حق است و حق در لغت عبارت است از راست، ضد باطل، 
ثابت، واجب، یقین، عدل، کاری که البته واقع شود، نصیب و بهره از چیزی، ملک و مال و یکی از 

نام های خدای متعال )عمید، 1374، 526(.
ب. حقوق در اصطالح: در اصطالح علم حقوق، حقوق به معانی متعدد به کاررفته است:

1ـ حقوق عبارت است از مجموعه قواعدی که بر اشخاص ازاین جهت که در اجتماع هستند 
حکومت می کند )لنگرودی،1368، 216(.

حق  مانند  می شود  شناخته  فردی  هر  برای  اجتماع  در  که  است  امتیازاتی  جمع  حقوق  2ـ 
مالکیت، حق حیات، حق آزادی، حق انتخاب شغل و حق ازدواج که به آن ها حقوق فردی گفته 

می شود )رودی جانی، 1391، 16(.
3ـ حقوق به معنای دست مزد بکار رفته است.

4ـ حقوق به معنای علم حقوق است، به مجموعه قواعد الزام آور اجتماعی گفته می شود. در 
میان معانی فوق آنچه در بررسی حاضر مدنظر است، حقوق به معنای علم حقوق است.

و  موضوعات  برخی  بر  حاکم  قواعد  ازمجموعه  است  عبارت  حقوقی  نظام  حقوقی:  نظام  ج. 
نهادهای حقوقی است. در واقع، قواعد حقوقی از یکدیگر پراکنده و جدا نیستند، بلکه با یکدیگر 
را تشکیل  نهاد حقوقی  و  این قواعد کنار یک دیگر قرار می گیرند، جمع می شوند  اند.  مرتبط 

میدهند؛ مثل نهاد خانواده و نهاد طالق )جونی، 1391، 30(.
   براین اساس، نظام حقوقی، مجموعه وسیعی متشکل از قواعد و نهادهای حقوقی است که 

نوعی هماهنگی، انسجام و ارتباط منطقی و عقالیی میان آنها بر قرار میباشد.
د. نظام حقوق اسالمی: نظام حقوقی اسالم، نظام شرعی است که ریشه در قواعد مذهبی 
و الهی دارد. اهداف و مبانی حقوق اسالم با اهداف و مبانی سایر نظامها تفاوت بسیار دارد. در 
نظامهای بشری حقوق یک ُبعدی و تنها تنظیمکننده روابط مادی است، در حالی که نظام حقوقی 
اسالم دو ُبعدی است، یعنی در عین حال که به زندگی دنیوی توجه کرده و قوانین فراگیر راجع به 
روابط اجتماعی دارد، نسبت به سعادت اخروی که هدف نهائی زندگی و خلقت است بی تفاوت 

نبوده است.
با توجه به تعریف فوق از نظام حقوقی، نظام حقوقی اسالمی، عبارت است ازمجموعه قواعد 
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حاکم بر برخی موضوعات و نهادهای حقوقی است که بر پایه مبانی اصولی و فقهی اسالم استوار 
قرار  با  اند.  مرتبط  یکدیگر  با  بلکه  نیستند،  جدا  و  پراکنده  یکدیگر  از  حقوقی  قواعد  این  باشد. 
گرفتن این قواعد کنار یک دیگر قرار و هماهنگی آنها نهاد حقوقی اسالمی شکل می گیرد، مثل 

نهاد خانواده اسالمی و نهاد طالق در اسالم، نهاد حقوق اساسی در اسالم.
به عبارت دیگر، مراد از نظام حقوقی اسالم، نظامی است که بر پایه نهادهای حقوقی اسالم و بر 

اساس مجموعه قوانین اسالمی در یک جامعه تشکیل میشود )رودی جانی، 1391، 16(.
مهمترین هدف این سیستم، تحقق امنیت فردی و اجتماعی است. این امنیت اواًل محصول 
ایجاد عدالت به معنی قرار دادن هر چیزی در جای خودش و به اندازه خودش بر اساس قوانین 
الهی نازل شده بر پیامبر گرامی اسالم و ثانیًا ایجاد تضمینی برای بقای این وضعیت در جامعه 

میباشد )رجحان، 1392، 46(.
به  مبتنی  قوانین  و  قواعد  مجموعه  از  عبارت  بحث  این  در  اسالمی  حقوق  نظام  از  منظور 
در  چه  اسالمی  اخالق  و  راهنماشناسی،  و  راه  معرفتشناسی،  انسانشناسی،  هستیشناسی، 
حوزه اندیشه و باور و چه در حوزه رفتار و گفتار و کردار و عاقبتاندیشی است که براساس اراده 
حکیمانه و عدالت و توحید در عرصه فردی و اجتماعی استوار بوده و بر اساس هدف معین و کمال 

انسانی نزولیافته تبلیغ و عمل میشود.

نکته مهم دیگر رابطه و پیوند دانش فقه با نظام حقوقی اسالمی است. نظام حقوقی  اسالم، 
یك نظام حقوقی  مکتبی  مبتنی  بر آیین اسالم است. دین اسالم به عنوان یك مکتب تام و جامع، 
اجتماعی   و  فردی   دستورالعملهای   و  مقررات  و  )جهانبینی (  اعتقادات  از  آمیخته  ترکیبی  
)حسیني،  جای  می گیرد  و اخالق  فقه  نبایدها( است که در حیطه  و  بایدها  بر  )ایدئولوژی  مشتمل 

1378، 3 ؛ طباطبائی، 1362، 17(. 

مراحل کاربست عقل در نظام حقوق اسالمی
نظام حقوقی اسالمی را میتوان در سه مرحله تبیین کرد: 1( مرحله حقوقسازی؛  2( مرحله 

حقوقدانی؛  3( مرحله حقوقورزی؛
1. مرحله حقوقسازی: مراد از مرحله حقوقسازی،  مرحله وضع و ایجاد قوانین و مقررات و 

امتیازات برای مخاطب شهروند مسلمان است. 
2. مرحله حقوقدانی: مراد از مرحله حقوقدانی، مرحله فهم و تفسیر قواعد و قوانین و دانش 

مربوط به آن است.
3. مرحله حقوقورزی: مراد از مرحله حقوقورزی، مرحله اجرای قواعد و قوانین حقوقی در 

جامعه است.
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   پرسش اصلی این است که کاربست عقل به عنوان یک نیروی فهمنده و کاشف، استداللگر، 
تحلیلگر، تجزیهکننده وآیندهنگر در سه مرحله از نظام حقوق اسالمی چیست؟ 

الف( کاربست عقل در مرحله حقوقسازی؛ 
   از آنجا که حقوق  دانشی اجتماعی و از شاخه های علوم انسانی محسوب می شود، برای یافتن 
بهترین قاعده و قانون، حتمًا و منطقًا از جنبه های هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی 
 .)13  ،1391 دانش پژوه،  )مصطفی  میگیرد  سرچشمه  حقوقی  نظام  هر  پذیرفته شده  اصل های  دیگر  و 
عقل در شناخت و  استدالل و ساخت جهانبینی به عنوان منبع و مبدأ نظام حقوق اسالمی نقش 
اساسی دارد. از جمله نقشهای عقل ساختن مبادی تصوری و تصدیقی و هدایتگری نظریات 

برای نظام حقوقی اسالمی است. 

1. کاربست عقل در ساختن مبادی  تصوری و تصدیقي نظام حقوق اسالمی

اراده حکیمانه الهی به تبع آن قرآن و سنت به عنوان منابع حقوق اسالمی محسوب میشود، 
حقوق  نظام  تصدیقات  و  تصورات  مبدأ  و  دارد  قانونسازی  و  حقوقسازی  در  محوری  نقش  که 
اسالمی است و تمّسك به قرآن و سّنت نیازمند مقّدماتی  است که برخی  از آنها جز از طریق عقل 
قابل اثبات نیستند و یا اگر احیانًا از راههای  دیگری  مانند فطرت، کشف و شهود و شناخت عرفانی ، 
که از سنخ شناخت حضوری  است، بتوان به یقین دست یافت، هر چند از ارزش واالیی  برخوردار 
است، همگانی  و قابل اعتماد نیست )مصباح، 1370، ج1، صص 55 - 60(. این گونه شناختهای  عقلی ، 
مانند  است،  آن  بر  متوقف  اسالمی ،  حقوق  منابع  اصیلترین  عنوان  به  سّنت  و  قرآن  حّجیت  که 
اثبات وجود خدا، لزوم بعثت پیامبران و عصمت انبیاء در استنباط حقوق اسالمی ، بسیار تأثیر گذار 

می باشد؛ زیرا هر گونه استدالل به قرآن و سنت متفّرع بر حّجیت آنها است.

به  را  این جهان خداوند حکیم است و جهان  بر اساس برهان عقلی ، خالق  به عبارت دیگر،   
بازیچه نیافریده است، زیرا خداوند حکیم کار لغو و بیهوده نمی کند. از اینرو، آدمی  را برای  رسیدن 
به کمال نهایی  و سعادت جاودانه آفریده است، تمام کارها و رفتارهای  ما، اعم از عبادت یا معامله 
و مسائل اقتصادی  و سیاسی  مبنای  سعادت و شقاوت ما در آخرت هستند، و چون انتخاب مسیر 
ابزار عمومی   اراده، وابسته به شناخت و آگاهی  است و از سوی  دیگر،  بر  صحیح زندگی ، افزون 
ناتوان است،  و آخرت  رابطه دنیا  راه درست زندگی  و چگونگی   از درك  شناخت )حس و عقل(، 
بنابراین، مقتضای  حکمت الهی  این است که خدای  متعال منبع معرفتی  دیگری  در اختیار بشر 
قرار دهد تا به هدف آفرینش نایل شود و آن منبع همان وحی  است که در آموزههای  انبیا تجّلی  

می یابد. و این نیازمندی  همیشگی  است )الهوري، بي تا، 146 و 204(.

چون عقل بشر هرگز راهی  به فهم کیفیت ارتباط دنیا با آخرت و این که برای  حیات اخروی  
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او چه چیزی  مفید است و چه چیزی  مضّر، جز از طریق وحی  ندارد و این هدایت باالتر از هدایت 
عقلی  است.

۲. کاربست عقل در کشف و ساخت حقوق از منابع نظام حقوق اسالمی

در مجموع می توان منابع حقوق اسالمی را به دو بخش تقسیم کرد: 

الف( منابع ذاتی  حقوق اسالمی: این منابع بیانگر منشأ مشروعیت قواعد و مقررات   حقوقی اند 
تمام  ساختن  خاص  به  معتقد  انسان  زیرا  می باشند،  متعال  خداوند  تشریعی  اراده  از  عبارت  که 

حرکات و سکناتش باید برای  خدا باشد. به این دالیل:

 »قل ِانَّ صالتی  و ُنُسکی  و محیای  و مماتی  ِلّلِه ربِّ العالمیَن«؛ بگو : نماز و عبادت و زیستن و 
مردن من از آن خدا است که پروردگار جهانیان است )انعام: 162(. چه اینکه تمام عالم از اوست و به 
سوی  او بر می گردد: »ِاّنا ِلّلِه و ِاّنا الیِه راجعوَن«؛  ما از آِن خدائیم و به سوي او بازمي گردیم )بقره: 
156(. از اینروست که الله متعال میفرماید،: »أال لُه الخلُق و االمُر تبارَك الّلُه ربُّ العالمیَن«؛ آگاه 

باشید که تنها او میآفریند و تنها او فرمان میدهد )اعراف: 54(.

  صورت برهاني تفسیر این آیت کریمه این گونه تبیین میشود که »ربوبیت تشریعی  و حق وضع 
آیات و  از آِن کسی  است که ربوبیت تکوینی  دارد«. گرچه در قالب  باید و نباید،  الزام به  قانون و 
روایات واقع شود، یك بیان عقلی  است، زیرا ربوبیت تشریعی  که یك نوع خداوندگاری  و صاحب 
اختیاری  در خصوص تصمیمگیری  برای  دیگران، و صدور امر و نهی  است، متفّرع بر نوعی  مالکیت 
وما  االرِض  و  السمواِت  »ربُّ  بیان  با  متعال  خداوند  است.  نامشروع  و  بی جا  تصرف  وگرنه  است، 
بینهما« ؛ پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است.   با فاء تفریع می فرماید: »فاعبده 
تنها او را پرستش کن ، و بر عبادت او بر دوام و شکیبا باش )مریم: 65(. یعنی   و اصطبر لعبادِته«؛ 
ربوبیت تشریعی  از آن خداوند متعال است که »رّب العالمین« بوده و مالك همه آنها است و از این 

رو، فقط باید بنده او بود و او را پرستید.

نتیجه آن که عبودیت در قبال کسی  شایسته است که زندگی  و مرگ ما به دست قدرت اوست: 
اي مردم ! خداي خود را بپرستید ، آن که شما را و  کم اّلذی  َخَلقکم«؛  ها الناُس اعبدوا ربَّ َایُّ »یا 
کم  کساني را آفریده است )بقره: 21(. و حقیقتًا معبودی  جز او نیست: »ال اله ااّل هو ُیحیی  و ُیمیُت ربُّ
لیَن«؛ جز او خدائي نیست ، و او است که زنده مي گرداند و مي میراند ، و پروردگار  و ربُّ آباِئکم االوَّ
کم ال ِاله ااّل ُهو خالُق کلِّ  شما و پروردگار پدران و نیاکان پیشین شما است )دخان: 8(. و »ذلُکم الّلُه ربُّ
شی ء فاعبدُوه«؛ آن )مّتصف به صفات کمال است که ( خدا و پروردگار شما است . جز او خدائي 
نیست ؛ و او آفریننده همه چیز است . پس وي را باید بپرستید  )انعام: 102(. و به همین دلیل، با یك 
استدالل قوی  می فرماید: »ُقل َاغیر الّلِه أبغی  رّبًا و هو ربُّ کلِّ شی ء«؛ بگو : آیا )سزاوار است که( 
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پروردگاري جز خدا را بطلبم )و معبودي جز او را پرستش بکنم( و حال آن که خدا پروردگار هر 
نا اّلذی  َاعطی  کلَّ شی ء َخْلَقه ُثمَّ هدی »؛ پروردگار ما آن کسي  چیزي است ؟ )انعام: 164(.  بلکه »َربُّ
است که هر چیزي را وجود بخشیده است و سپس )در راستاي آن چیزي که براي آن آفریده شده 

است( رهنمودش کرده است )طه: 50(. 

ب( منابع کشفي  حقوق اسالمی:  منابع کشفی  بیانگر آن مأخذ و مصادری  است که بتوان از 
آنها اراده تشریعی  خدای  متعال را کشف کرد و در اصطالح فقه اسالمی ، به »ادّله و مدارك احکام« 
اسالمی   حقوق  و  فقه  کشفی   منبع  عنوان  به  می تواند  چیزی   بنابراین،  است.  شده  نامگذاری  
اراده خداوند متعال باشد. همین نکته مهم،  و  آیینه و منعکسکننده خواست  محسوب شود که 
دلیل حصر منابع فقه و حقوق اسالمی  در قرآن و سّنت و عقل )رأی( یا قیاس و اجماع است،  و 
سایر ادّله، مانند بنای  عقال، عرف وغیره منابع فرعی اند که در صورت برگشت آنها به منابع اصلی  

)قرآن و سّنت و عقل )رأی( معتبر و واجد حجّیت خواهند بود.

 کاربست عقل در بخش منابع ذاتی، عبارت از برهانیسازی اراده تشریعی خداوند و ربوبیت 
تشریعی ذات متعال است. 

کاربست عقل در منابع کشفی، به مثابه چراغی  است که در پرتو روشنگری  آن می توان اراده و 
خواست و مرضی  الهی  را کشف کرد و به عنوان ایجاد کننده مبادی تصوری و تصدیقی یعنی خلق 
جهانبینی ایفای نقش کند )مصباح، 1380، 219(. بعد از خلق جهانبینی ممکن نظریاتی در این باب 
مطرح شود که نقش عقل به عنوان هادی نظریات و برای رسیدن به هدف راهگشاست و سرانجام 

استنباط هدایات حقوقی الهی از منابع کشفی میباشد.

۳. کاربست عقل به مثابه نیروي هدایتکننده چارچوبهای نظری نظام حقوق اسالمی
و  مبادی  سلسله  یک  از  که  است  جهانبینی  یک  بر  مبتنی  اسالمی  قوانین  که  است  بدیهی 
اصول پذیرفته شده پیروی میکند، بدون در نظر داشت این مبادی ممکن است، در فهم و شرایط 
آن در مرحله حقوقسازی که همان وضع قوانین و قواعد حقوقی است، خطاهای مبنایی صورت 
گیرد. لذا اگر در فهم آن اصول و مبادی دچار چنددستگی و نظریات متعدد شویم، عقل به عنوان 
کاشف اراده قانونگذار هدایتگر چارچوبهای نظری بوجود آمده را به عهده خواهد گرفت و از وحی 
کمک گرفته خود را تقویت میکند و همچنان عقل توجیهکننده مبادی و اصول پذیرفته شده است.  
عقل با استدالل های حقوقی با توجه به روش های تفسیر و انتخاب روش مناسب با ابزار مناسب 
تفسیری  درک  و  فهم  درهدایت گری  مهم  نقش  و  ساخته  کاربردی  را  حقوقی  اندیشه های  آن، 
بنیادین  از مغلطه های  و  راهنمایی کند  به مفسران  را  این نقش مسیر درست  دارد.  نظام حقوق 
و حقوقی  قواعد منطقی  با وضع  و  ریشه میخشکاند  در  را  آن  فراوانی  تبعات  و  جلوگیري کرده 

جلوی مغلطههای بنیادین را در مرحله حقوقسازی میگیرد.
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ب( کاربست عقل در مرحله حقوقدانی؛ 
 طبیعی است که قوانین موضوعه چه بشری و الهی شامل تمام جزئیات نمی شود. جزئیات که 
از تشریع قانون حادث می شوند، در قانون به شکل مصرح وجود ندارد، بلکه برای برقراری  بعد 
نظم و رعایت عدالت، نیاز به پوشش قانون نسبت به تمامی اعمال حقوقی وجود دارد. اگر قانون 
پیچیده و مبهم  باشد، برای ِاعمال قانون به فهم، تبیین و تفسیر نیازمندی به وجود میآید. مفسر 
قانون باید آن را تفسیر کند، در این مرحله است که نقش عقل کاشف و کار بست آن خود را در 

تفسیر قوانین نشان می دهد.
قابل  حقوقدانی  مرحله  در  عقل  بست  کار  مهم ترین  آن،  کاشفیت  و  عقل  تعریف  به  توجه  با 
فهمسازی گزارههای حقوقی و تبیین آن و به حاشیهرانی کژتفسیری و بدتفسیری است. خوب ترین 
معیار برای ارزیابی قواعد و مبانی با توجه به اصول پذیرفته  شده است که تحت این بحث به آن به 

 طور گذرا پرداخته خواهد شد.
الف- کاربست عقل براي قابل فهمسازی گزاره های حقوقی

انتزاعی و قراردادی هست که  و  با رویکرد عقالنی ، واضح است که مفاهیم حقوق اعتباری   
از مبانی و اصول پذیرفته شده را دارد که عقل در  به فهم، استدالل و استنباط  نیاز  این گزاره ها 
با  حقوق  دارد.  محوری  و  اساسی  نقشی  حقوق  گزاره های  مستدلسازی  و  عقالنیسازی  روند 
روش قیاس حقوقی و سایر استدالل ها احکام صادره را مستدل می سازد. همه می دانند که فهم 
قوانین که  و  فهم علم حقوق  کاربست عقل درروند  آن است،  تفسیر  بر  گزاره های حقوقی مقدم 
ناشی از اراده قانون گذار است، کمک شایانی می کند و آن گزاره ها را قابل فهم می سازد، چنین 
و  فهم گزاره هاست  از  ناشی  استدالل ها  این  و  نامید  را می توان عقالنیسازی گزاره ها هم  نقش 
اگرفهم درست نباشد، ممکن استدالل هم نادر از آب بدر آید. به همین خاطر کاربرد عقل در کشف 
و فهم گزارههای حقوقی مورد توجه است؛ با بکار بستن عقل در حقوق سعی می شود آن گزاره ها 
درست فهمیده و درست تفسیر شود. بعد از فهم در موارد مبهم عقل گزارههای نظام حقوقی را 

تبیین و روشن میکند.
ب- کاربست عقل براي تبیین کژتفسیریها و بدتفسیریها

ازآنجا که تفسیر قانون در موارد مبهم بودن، متناقض بودن و یا سایر موارد ضروری  است. کار 
بست عقل با ابزار استدالل حقوقی به تبیین و تفسیر قوانین و مقررات در نظام حقوقی می پردازد، 
برای کشف مراد قانون گذار سعی خودش را تا حد ممکن کند تا ابهام و تناقض گویی ها را بر مال 
 سازد تا در روشنایی آن قوانین، درست فهم و تفسیر شود تا کژتفسیریها و بدتفسیریها روشن 

شود.
ج- کاربست عقل براي حاشیهرانی کژتفسیریها و بدتفسیریها

نمی شود.  جمع  واحد  یک چیز  در  متضاد  شیء  دو  است.  رفتنی  باطل  بیاید  حق  اگر  طبیعتًا 
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و  کژتفسیریها  بنابراین،  است.  قوانین  درست  تفسیر  مدعی   حقوقی  عقالنیت  و  عقل  ازاین رو 
را  جایش  و  فرستاد  خواهد  تاریخ  گودال  به  آهسته  آهسته،  و  رانده  حاشیه  به  را  تفسیری ها  بد 
استدالل و تفسیر درست که مراد قانون گذار را تأمین کند، خواهد گرفت. بدین گونه در روشنائی 
عقل، دیگرکسی گول زنی ها و فریب های استدالل های واهی را نخواهد خورد و هر استداللی را با 
معیارها محک زده، درست و نادرستی آن را معلوم خواهد کرد و فرهنگ خردورزی را ترویج کرده 

جلوی جمودگرایی و تحّجرگرایی را خواهد گرفت و حق را به حقدار خواهد رساند.
د- کاربست عقل به مثابه معیاری برای ارزیابی قواعد نظام حقوقی

 برای اهل فن مشهود است که اختالفات در فهم و تفسیر قوانین زیاد است و هر کس اگر بخواهد 
به سلیقه خود قوانین را تفسیر کند و هیچ معیاری برای تشخیص تفسیر درست از نادرست نباشد، 
درنتیجه هیچ کس را نمی توان متهم به کژتفسیری و یا بدتفسیری کرد. قانون در صورت نیاز باید 
تفسیر و اعمال شود و نیاز به تفسیر دارد، حاال با چه معیاری می توان قوانین و تفسیر درست و 
نادرست از آن را تشخیص دهیم. اینجاست که عقل به عنوان قاعدهساز حرفی برای گفتن دارد. 
عقل اعالم میکند که  اگر قواعد و مبانی اعمال حقوقی را با نتیجه آن باقی بگذارید و اگر به تکلیف 

تان که اجرای قانون است عمل کردید، شما تکلیفگرا هستید و نتایج خاص خود را دارد.
به همین گونه اگر با مبانی و روش یک نظام حقوقی، نظام دیگر را تفسیر می کنید، این  یک 
روش مغالطه ای است. شاید چیزی را شما مشکل و متضاد بدانید، درحالی که با مبانی آن نظام 
مشکلی نداشته باشد. عقل دو نوع قواعد را برای تفسیر قوانین پیشنهاد می کند، قواعد ثابت مانند 
اصل اجتماع نقیضین وقواعد منطقی و حقوقی و سایر قواعد و همچنان قواعد متغیر که قواعد 
قوانین  وتفسیر  فهم  برای  معیار  این یک  میشود.  ارزیابی  و  تفسیر  ثابت  قواعد  راستای  در  متغیر 

است. 
هـ- نقش عقل در برجسته سازی استدلل حقوقی

کاربست عقل و به کارگیری استدالل های وی درروش تفسیر قوانین و دیگر مباحث حقوق روند 
استداللگری را افزایش داده سبب جلوگیری از انحراف و هوس های کسانی که دلیل بر مدعای 
آنان  یا دادرس همه  یا قاضی  و در مقام دعوای، مدعی و مدعی علیه  را می گیرد  خویش ندارند 
استدالل می کنند، چه به مفاد قانون یا هر بینه ای دیگر که قابلیت استدالل را داشته باشد. عقل 
نقشی ترویجکننده این استدالل ها در بین تمام کسانی را که به این امور سروکار دارند هست تا 
عقل عاقل قانع شده و عدالت تأمین شود، کسی مورد ستم و ضرر واقع نشود و عقل با توجه قواعد 
کسانی  تا  می دهد  قرار  موردبررسی  هم  را  کردن  استدالل  درست  شیوه های  حقوقی  و  منطقی 
جلو  تا  است  صحیح  و  درست  آن ها  استدالل  معیارها  کدام  با  که  بدانند  می کنند،  استدالل  که 

فرصت طلبان و تیز زبانان را گرفته باشد؛ با تیز زبانی و مغالطه کاری حق را ناحق جلوه دهند.
ج(  کاربست عقل در مرحله حقوقورزی
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 عقل در مرحله اجرای قوانین هم بی تأثیر نیست، چون شناخت قاعده و قوانین مقدم بر تفسیر 
و اعمال آن است. اول، باید قوانین فهمیده شود و سپس در مواردی که نیاز به تفسیر دارد، مفسر 
از اطمینان، رأی خود را صادر و به مرحله اجرا و اعمال قانون  ذی صالح آن را تفسیر کند، بعد 
قرار دهد تا بتوان با اجرا و اعمال قانون عدالت و نظم را به وجه احسن که مراد قانون گذار است، 
در عرصه عمل پیاده کرده و جامعه را به سوی کمال رهنمون سازد و انسان های باتربیت در مسیر 
کاربست عقل در  نقش   تأمین شود. مهم ترین  قانون گذار  تا رضایت  داده  قرار  و سعادت  هدایت 
مرحله حقوقورزی ُمحکمسازی و استوارسازی رأی حاکم است که توسط استدالل های حقوقی تا 

حدی تأمین خواهد شد. 

استحکام، استواری و مصونیت رأی قاضی از کژتفسیریها و بدتفسیریها می تواند با کاربست 
عقل بدست آید. استدالل های حقوقی با توجه به کار بست قواعد عقلی، منطقی و حقوقی )مبادی 
و اصول پذیرفته شده( در هر نظام حقوقی، استدالل ها و رأی قاضی را  مستحکم و استوار و عقالنی 
ساخته و خطاهای ناشی از بی دقتی را درمان  میکند تا نشود به خاطر بی توجهی و کم دقتی حکم 

فاسدی را صادر کند و فرد یا جامعه را متضرر کند.

نتیجهگیری
با توجه به مباحث مطرح شده در باب کاربست عقل در نظام حقوق اسالمی این نتیجه بدست 
میآید که عقل به عنوان نیروی فهیم و کاشف، کاربرد و نقش محوری در نظام حقوق اسالمی در 

هر سه مرحله حقوق سازی، حقوقدانی و حقوقورزی دارد. 
کاربست عقل در مرحله حقوقسازی به ایجاد و خلق جهانبینی که مبدأ تصورات و تصدیقات 

حقوقی است، میانجامد. عقل در این مرحله هدایت چارچوبهای نظری را نیز ایفا خواهد کرد.
معقولسازی  و  فهمسازی  قابل  و  تبیین  تفسیر،  فهم،  حقوقدانی،  مرحله  در  عقل  کاربست   

گزارههای حقوقی است. 
کاربست عقل در مرحله حقوقورزی، استحکامبخشی، مصونسازی، رأی و نظر حاکم و قاضی 

میباشد.
و منابع، فهم و  و قواعد  ایجاد مبانی  نظام حقوقی اسالمی،  اینکه کاربست عقل در  خالصه 
را  بدتفسیریها  و  کژتفسیریها  از  قاضی  رأی  و مصونیت  اسالمی  قواعد حقوق  تبیین  و  تفسیر 
معیارهای عقالنی   به اساس  و  به جهانبینی درست  گاه فیصلهای مطابق  و  هر  دارد  به عهده 
در راستای رضایت خالق و به کمال رساندن اجتماع صادر شود؛ عدالت الهی به دست حاکمان 

اسالمی اجرا شده و با عث سعادت دنیوی و اخروی خواهد شد.
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قرآن کریم. با ترجمه مصطفی خرمدل.
1. جعفر لنگرودی، محمدجعفر )1368(، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ بیست وپنجم.

2. جونی، محمد مدیبو )1391(، اصول حاکم بر حقوق و تعهدات حاکم بر حقوق و تعهدات زوجین در 
نظام حقوقی ایران، فرانسه و مالی، قم: رسالۀ دکترا، جامعه المصطفی العالمیه.

3. دانش پژوه، مصطفی )1391(، شناسه حقوق )دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، 
اخالق و دین(، تهران، جنگل، چاپ اول. 

4. رجحان، سعید )1392(، اصول فقه، دانشگاه امام صادق، چاپ اول.
5. رودی جانی، محمد مجتبی )1391(، کلیات حقوق به زبان ساده، تهران، انتشارات کتاب آوا، چاپ 

سوم.
6.... )1390(، کلیات حقوق،  تهران: کتاب آوا، چاپ دوم. 

7. سید ابراهیم حسینی )1378( ، فقه و اخالق، مؤسسه فرهنگی  دانش و اندیشه معاصر.
8. طباطبائی، سید محمدحسین  )1362(، شیعه در اسالم، قم، دفتر انتشارات اسالمی  .
9. عمید، حسن )1374(، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ ششم.

 .10
11. الهوری ، محمد اقبال )بیتا(، احیای  فکر دینی  در اسالم، ترجمه احمد آرام، تهران، رسالت قلم.

12. مجموعه مؤلفان )1364(، درآمدی  بر حقوق اسالمی ، قم: انتشارات اسالمی .
13. مصباح، محمد تقی )1370( ،آموزش فلسفه ، قم: سازمان تبلیغات اسالمی.
14...)1380(،آموزش عقاید، چاپ پنجم، تهران، شرکت چاپ و نشر بین المللی .

15. )1380(، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم، مؤسسه آموزشی  و پژوهشی  امام خمینی )قدس 
سره(.

االرشاد  و  الثقافة  وزارة  تهران:  الکریم،  القرآن  کلمات  فی  التحقیق   ، )بیتا(  حسن  المصطفوی،   .16
االسالمی، الطبعة االولی. 
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چکیده
امام/ رهبر به معنای عام به کسی اطالق می شود که ریاست مردمان را به عهده می گیرد و تدبیر 
امور دینی و دنیوی آنان را سامان می بخشد. اما در اصطالح خاص به کسی اطالق می شود که به 
جانشینی پیامبر اسالم ریاست و رهبری امور دینی و دنیوی مسلمانان را به عهده می گیرد. 
تمدن نوین اسالمی به اساس غیریت با تمدن پیشین و به دلیل طرح مسائل نو در قالب تقریر نو به 
اساس شرایط و نیازهای زمانی و مکانی معاصر مطرح می شود و شامل دست آوردها و ظرفیت های 
به شیوۀ  این تحقیق که  آینده می گردد.  و  و معنوی جامعه دینی- اسالمی در قرن حاضر  مادی 
نقش  به  رهبر،  امام/  شاخصه های  و  مفهوم  بیان  از  پس  درآمده  نگارش  به  توصیفی  تحلیلی- 
و  نتیجه رسیده است که وجوب  این  به  و  پرداخته  امامت/ رهبری در شکل دهی تمدن اسالمی 
ضرورت امامت در شکل دهی جامعۀ سالم اسالمی از دیر باز میان متکلمان مطرح بوده و فلسفه و 
نقش آن عبارت است از: حفظ دین مسلمانان، پاسداری از ِکیان اسالمی و برپایی عدالت و امنیت 
و رفع حوایج مسلمانان. اما در قرن معاصر که جهان اسالم به موجب اختالفات و دخالت استعمار 
جهانی به انحطاط گرویده نیازمندی به امامت/ رهبری و نقش آن در شکل دهی تمدن اسالمی 
چندین برابر احساس می شود. یافته های تحقیق نشان میدهد که امامت/ رهبری در شکلدهی 
مؤلفه های تمدن نوین اسالمی همچون: سازمان سیاسی، علم و عقالنیت و شکوه مادی و رفاه 

اجتماعی، اخالق اسالمی و احکام فقهی و قوانین اسالمی نقش مؤثر و کلیدی دارد.

واژه های کلیدی: امامت، رهبری، نقش امامت، تمدن، تمدن نوین اسالمی، شاخصهها، مؤلفه ها.

نقش رهبری و ریاست دولت در شکل دهی تمدن نوین اسالمی

سید دستغیب صایب
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مقدمه
که  می شود  گفته  کسی  به  و  مقتدا  و  پیشوا  معنای  به  لغوی  ساختار  منظر  از  امامت/رهبری 
دیگران به وی اقتدا می کنند. در اصطالح به دو معنا؛ عام و خاص به کار رفته که در عام قید »خالفة 
عن النبی« یا »نیابة عن النبی« ذکر نشده است. مذاهب کالمی در وجوب نصب امام/ رهبر با هم 
اتفاق دارند و اما پیرامون مشخصات و شرایط امامت اختالف کرده اند. به طور کلی، این شرایط در 
چند حوزه همچون سالمت جسمی، عدالت ورزی، علم و فقاهت و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی 
بر  اسالمی  معنوی جامعه  و  مادی  تأسیسات  و  اندوخته ها  اسالمی  نوین  تمدن  خالصه می شود. 
محوریت قرآن و سنت عملی پیامبر است و به نسبت تمدن گذشته اسالمی از جنبۀ نوآوری و 
ابداعات روزآمده شده که به اساس اقتضائات و نیازهای مسلمانان معاصر پدید آمده تفاوت دارد 
و با تمدن غیراسالمی از منظر نرم افرازی و توجیهات معنوی تمایز دارد. موضوع امامت/ رهبری 
از دیرباز میان متکلمان مطرح بوده، پس از وجوب نصب آن، به شرایط و اوصاف آن پرداختهاند و 
نقش آن را در تنظیم و ساماندهی امور دینی و دنیوی مسلمان برجسته ساخته، معتقداند از آن جا 
که حفظ دین و جان و عزت مسلمانان واجب است و تعیین امام مقدمه آن است؛ بنابراین، انتصاب 

امام و توجه به آن ضروری و واجب است.
 این بحث با توجه به کلیات خطاب قرآن و ظرفیت آن در ایجاد تمدن نوین اسالمی در شرایط 
شاخصه های  با  اسالمی  نوین  تمدن  می رسد،  نظر  به  است.  برخوردار  فراوان  اهمیت  از  امروزی 
کلی آن بدون رهبری و زعامت واحد ممکن و محقق نیست و رهبر  و امام در شکل دهی آن نقش 
ارکان  مدبر شکل گیری  و  پاکدامن  فقیه،  فهیم،  دراک،  رهبر  وسیله  به  دارد؛ چه  مؤثر  و  اساسی 
تمدن فراهم می شود. با توجه به انحطاط و ذلت و عقب افتادگی جهان اسالمی پرداختن پیرامون 
راهکارها و فرایند شکل دهی تمدن نوین اسالمی حایز اهمیت است و مبحث نقش امامت/ رهبری 
در شکل دهی تمدن نوین اسالمی یکی از آن مقدمه و راهکارهای نظری است. پیرامون امام/ رهبر 
فراوانی  مقاالت  اسالمی  نوین  تمدن  بارۀ  در  همچنان  و  رهبری  امامت/  ویژگی های  و  شرایط  و 
نوین  تمدن  امامت/ رهبری در شکل دهی  نقش  پیرامون  نظر می رسد  به  اما  درآمده،  نگارش  به 
اسالمی مقاله و یا اثری خاصی نوشته نشده است. از این منظر، این تالش علمی یک کار جدید 
سازمان  دارد.  مؤثر  نقش  اسالمی  تمدن  مؤلفات  و  شاخصه ها  شکل دهی  در  رهبر  امام/  است. 
سیاسی، شکوفایی مادی، اخالق، احکام و قوانین اسالمی، علم و عقالنیت شاخصه های تمدن 
نوین اسالمی است. امامت/ رهبری در مدیریت سلیم و مؤثر سازمان سیاسی نقش دارد و سبب 
حفظ ِکیان اسالمی و ساماندهی امور فردی و اجتماعی مسلمانان می شود. امام/ رهبری باعث 
ترویج و تکامل اخالق اسالمی در جامعه اسالمی می شود. امامی/ رهبری که دارای بینش تمدنی 
قرآنی باشد، جهان اسالم را به شکوفایی مادی، صنعت، فنآوری و علم و عقالنیت عملی می رساند.
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مفهومشناسی
الف( امامت 

1( مفهوم امامت در زبان عرب
59(. جمع امام،  )ابن السکیت، 1412:  از ریشه »أّم« گرفته شده که به معنای قصد می آید  امامت 
راغب  است.  شده  برده  کار  به  منفی  بار  با  هم  و  مثبت  ارزشی  بار  با  هم  قرآن  که  است  »ائمه« 
اصفهانی امام/ رهبر را به معنای انسانی که به او در قول و فعل اقتدا می شود آورده است؛ خواه 
این اقتدا بر حق باشد یا بر باطل )راغب اصفهانی، بی تا: ج1، ص44(. فراهیدی و ابن فارس آن را صفت 
مشبهه دانسته و گفته اند: »کل من اقتدا به و قدم فی االمور«؛ هر که به او در امور اقتاد شود و در 
کارها پیشوا شود )فراهیدی، بی تا: ج8، ص428؛ ابن فارس، 1399: ج1ص28(. برخی گفتهاند امام/ رهبر هم 
به معنای مفعول ماننده: کتاب به معنای مکتوب،  و هم در شمار وزن و صیغه های وسایل و ابزار 
مانند: عماد و نقاب میآید  و آن اسم برای کسی است که وسیلۀ اقتدا قرار می گیرد و به وی اقتدا 
میشود )رازی، 1420: ج4 ص35(. در اولی به معنای مقتدی و در دومی به معنای وسیله اقتدا یا وسیلۀ 

که انسان با آن به مقصود می رسد، مدنظر است )نجارزادگان، بیتا: ص16(.
۲( مفهوم امامت در زبان قرآن

 امام در قرآن به معنای واحد و خاص به کار نرفته است، بلکه نظر به ِسیاق به معانی و مصادیق 
پیوند دارد: طریق  پیشوایی   و مصدر  به پیش آمدن  و  پیشوایی  و  اقتدا  با  رفته که  به کار  مختلف 
محفوظ  لوح  )احقاب:12(،  موسی  کتاب  )فرقان:74(،  مقتدا  و  پیشوا  )حجر:79(،  واضح  راه  و 
)یس: 12(، کتاب اعمال نامه )اسراء:72( به صورت جمع به معنای پیشوایی )قصص:50(،  به 
معنای پیشوای کفر و سوق دهنده به سوی دوزخ )قصص: 41-42(، با لفظ جمع به معنای امامت 
با لفظ مفرد اشاره به امامت  ابراهیم، اسحاق و یعقوب )انبیاء: 72-73( و در در نهایت  حضرت 

حضرت ابراهیم )بقره: 124(.
۳( مفهوم امام در علوم اسالمی

امام در اصطالح:  از منظر متکلمان و مفسران به کسی اطالق می شود که پیشوایی امور دین 
به اصطالح خاص  و  از وی واجب است )اصطالح عام(  و اطاعت  به عهده دارد  را  و دنیای مردم 
 پیامبر از  به جانشینی  را  و دنیوی مسلمانان  امور دینی  پیشوایی  به کسی اطالق می شود که 

به عهده دارد.
از میان تعاریف اصطالحی که در باره امامت شهرت دارد، یکی تعریف فخر رازی است که گفته: 
»االمامة رئاسة عامة فی الدین والدنیا لشخص من أشخاص«؛ امامت/ رهبری ریاست عامه / دولت 

در امور دین و دنیا برای شخصی از اشخاص است )تفتازانی، 1407: ج5، ص234(. 
و  افزوده  را  پیامبر  النبی«؛ جانشینی  تعریف فخر رازی قید »خالفة عن  از ذکر  تفتازانی پس 
در توضیح آن گفته این قید ُنّبوت را خارج می کند و نیز قید »عامه« قضاوت و ریاست بر بعضی از 
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نواحی و نیز نائبان علی االطالق امام را خارج می کند )تفتازانی، 1401: ج2ص272(.  میر سید شریف 
عن  نیابة  الدنیا  و  الدین  أمور  فی  العامة  الرئاسة  له  الذی  هو  »االمام  گفته اند:  آمدی  و  جرجانی 
 النبی«؛ امامت/ رهبری ریاست عامه / دولت در امور دین و دنیا به نیابت و نمایندگی از پیامبر
صاحب  جانشینی  را  امامت  خلدون  ابن  ص345(.  ج8،   :1412 جرجانی،  ج3ص416؛   :1424 )آمدی  است 

شریعت در حفظ دین و تدبیر امور دنیوی مردم می داند )ابن خلدون، 1978: 191(.

ب( تمدن
1( مفهوم لغوی  تمدن:

واژۀ تمدن از ُمدن گرفته شده به معنای شیوۀ زندگی در جامعۀ شهری است )راغب اصفهانی، بی 
تا: واژۀ مدن؛ ابن منظور، 1414ق: ج13: 403؛ قرشی، 1383ش:  ج6، 244 ص؛ فراهیدی، 1410ق: ج8، 53(. مرادف 

زندگی اجتماعی،  و  به معنای شهرنشینی  آن  و  واژۀ »Civilization« است  واژۀ تمدن در التین 
همکاری افراد یک جامعه در امور مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است )کاشفی، 
1387ش: 32؛ پناء، 1396ش: ص4؛ جابری، 1398ش: 98(. به همین ترتیب، تمدن در واژۀ عربی به معنای 

»الحضارة«، یکجانشینی آمده است )زمخشری،1430ق:30(.
۲( مفهوم اصطالحی تمدن 

برخی  کرده اند:  ذکر  متعددی  تعاریف  مختلف-،  رویکردهای  با  تمدن-  برای  جامعه شناسان 
تمدن  تعریف  به  تمدن  عناصر  کردن  ردیف  با  دیگر  برخی  می دانند،  سیاسی  قدرت  را  تمدن 
پرداخته اند و برخی در تعریف تمدن ویژگی ها و شاخصه های آن را بر شمرده اند )معینی پور و الجوردی، 
1399ش: 24(. از این میان، برخی تمدن را باالترین گروه بندی فرهنگی و هویتی می دانند )هانتگتون، 

را پدیدۀ درهم تنید ای که همه رویدادهای اجتماعی و سیاسی  1370ش: 47(. بعضی دیگر تمدن 

وحتی هنر و ادبیات را در بر می گیرد، میخوانند )لوکوس، 1382ش: ج1، ص16(. عدۀ دیگر گفته اند که 
تمدن مجموعۀ عوامل اخالقی و مادی است که بسترساز رشد و مصونیت و فراهم آمدن حوایج 
اندوخته ها  و  ساخته ها  مجموعه  تمدن  است  معتقد  شریعتی   .)119 1379ش:  )فوکوتساوا،  است  فرد 
است )شریعتی، بی تا، ج1، 5(.  در یک نگاه دیگر، تمدن سیر و بسط نحوۀ تفکر و ظهور آثار است که 
اجزای آن با هم پیوسته است )اردکانی، 1379ش: 72( ویل دورانت تمدن را به مثابه نظام اجتماعی 
تسریع کنندۀ دست آوردهای فرهنگی و به منظور بهره گیری از اندیشه ها، آداب و رسوم و هنر، که به 
ابداع و خالقیت دست می زند، تعریف می کند )دورانت، 1368ش: ج1، ص3(. دیگری گفته است: تمدن 
تمدن  است  معتقد  جعفری  شهید  سید  ص46(.  1386ش:  بی،  )توین  است  نوآور  اقلیت  نبوغ  حاصل 
افراد  با مشخصۀ روابط عادالنه و اشراک همه  انسان ها در حیات معقول  تشکل هماهنگ کنندۀ 
)جعفری، 1359ش: ج5، ص16(.  آن است  مثبت  ابعاد  در  و معنوی  مادی  اهداف  پیشروی  در  اجتماع 
در نگاه ابن خلدون تمدن یعنی جامعه ای که در آن زندگی فردی به سوی زندگی شهری با ایجاد 
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)ابن  است  و هنر شده  علم  نفسانی چون  ملکات  و  تعالی فضایل  و موجب  نظم می یابد  حاکمیت 
خلدون1359ش: ج1، ص294(.

با توجه به تعریفات فوق، میتوان تمدن را تشکل فرهنگی- سیاسی دانست که: شامل مجموعۀ 
داشته ها و ساخته های سخت افزاری و نرم افزاری افراد در جامعۀ که دارای ساختار و نظم اجتماعی 
و  اقتصادی  سیاسی-  ستد  و  داد  هم  با  مختلف  مذاهب  و  نژادها  و  اقوام  از  افراد  آن  در  و  است 
فرهنگی دارند و در طی اعصار تکامل و توسعه یافته و امنیت افراد تأمین شده، رفاه اجتماعی و 

نیازهای شان تأمین می شود. 
ج( تمدن اسالمی:

با توجه به تعریف تمدن، تمدن اسالمی مجموعۀ آداب و رسوم مشترک میان ملت های مسلمان 
ملیت های  و  اقوام  پیوستن  با  که  است  تولیداتی  و  آثار  مجموعة  یا   )89 تا:  بی  الزمانی،  )صاحب  است 
دیگر به دین مبین اسالم پس از ظهور اسالم پدید آمده است )صدری، 1380ش: ص117-118(. برخی 
)همان،  است  تقلیدی  و  تملیکی  و  تأسیسی  عناصر  از  ترکیبی  اسالمی  تمدن  عناصر  معتقدند 
ص118(. همچنان گفته شده: »تمدن اسالمی از دو جنبه قابل طرح است: یکی، ناظر به خالقیت 

)بایستی و  پیشینیان«  تمدنی  میراث  تداوم  الهی وحیانی؛ دوم،  معارف  پرتو  در  ابتکار مسلمانان  و 
و  تأسیسی  داشته های  مجموعه  به  اسالمی  تمدن  اطالق  آن،  از  گذشته  ص213(.  1399ش:  اشیری، 

تملیکی و تقلیدی، به آموزه های قرآنی و حدیثی پیامبر  اطالق می شود که دارای مؤلفه های 
پور و  )فوزی و صنم زاده، 1391ش: ص18؛ معینی  دین، اخالق، علم، عدالت، قوانین و مقررات و... است 
الجوردی، 1399ش: ص56( یا به عبارت دیگر »تمدن اسالمی نظام اجتماعی معقول و در بردارندۀ انواع 

انسان ها و جوامع مؤمن به بینش توحیدی است که عمران و آبادی مادی و معنوی را )در ساحات 
مختلف زندگی انسان( در بستر خود محقق می کند« )معینی پور، 1399ش: ص21(. از منظر تاریخی، 
این تمدن از نیمۀ قرن دوم آغاز و اوج ترقی آن، سده های سوم تا پنجم هجری می باشد که به عصر 

طالیی تمدن اسالمی معروف شده است )کوربن، 1369ش: ص79-66(. 
و  مادی  فضایل  انباشت  مجموعۀ  از:  است  عبارت  اسالمی  تمدن  طور کل می توان گفت:  به 
ابداعات  و  تأسیسات  در محیط جهان اسالم؛  از ظهور اسالم  قبل  معنوی تحفظ شدۀ ملت های 
مادِی افتخارآمیز و فضائل مختص به جوامع اسالمی در دوران قبل از انحطاط و عقب افتادگی و 
این هر دو در صورتی که موجب رشد و تعالی مکارم و فضایل و استعدادهای فطری مسلمانان در 

عرصه مادی و معنوی گردیده باشد.
د( تمدن نوین اسالمی

تمدن نوین اسالمی عبارت است از نگهبانی و نوسازی اندوخته ها و تراث گذشته و شکلگیری 
طرح جدید با دستاوردهای جدید به مقتضای نیازهای افراد در شرایط زمانی و مکانی معاصر که 
به صورت هدفمند و نظام مند در جامعۀ اسالمی با محوریت ملت ها، جوامع و جنبش های علمی، 
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اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جهان اسالم، بر اساس آموزه های قرآنی به وقوع می پیوندد )رک: 
بایستی و اشیری، 1399ش: ص 216(. نوین بودن تمدن اسالمی، به دلیل غیریت با تمدن های گذشته 

و کنونی در نظر است؛ که اغلب مراد از آن تغایر، غیریت با تمدن پیشین اسالمی و تمدن غالب 
موجود، یعنی تمدن غرب است )یوسفوند و امیری، 1398ش: ص136(. در رابطۀ این غیریت با تمدن غرب 
به  منجر  که  اسالمیت  سبب وصف  به  نوین  تمدن  »غیریت  است:  آمده  اسالمی  گذشته  تمدن  و 
اختالف در مبانی و غایات با تمدن غرب می شود، در نهایت به رقابت یا گفتگو در اندیشه و نظر با 
آن تمدن می انجامد؛ و نسبت به تمدن پیشین اسالمی نیز به دلیل طرح مسائل نو در قالب تقریری 
جدید از تمدن و برطرف کردن نواقص و ضعف های تمدن گذشته، به دنبال ارائه الگوهای جدید و 

روز آمد به اساس مقتضیات زمانی و مکانی است« )یوسف وند و امیری، 1398ش: ص136(.

وجوب امامت/ رهبری و ریاست دولت

بن  و هشار  ابوبکر أصم  یعنی  از معتزلی  تن  و دو  استثنای خوارج  به  مذاهب کالمی اسالمی 
عمرو فوطی ، باالتفاق نصب و وجوب امامت را واجب می دانند )گلپایگانی، 1487: ص52(. اما در اصل 
و دلیل وجوب که آیات سمعی و نقلی است یا عقلی اختالف کرده اند. شیعه معتقد است وجوب و 
نصب امامت/ رهبری و ریاست دولت، به اساس دالیل چند عقلی- کالمی )واجب علی الله( ابتناء 
یافته است )گلپایگانی، 1387: 49(. به طور مثال خواجه نصیر الدین طوسی در این رابطه چنین تصریح 
از  و  می کند  نزدیک  طاعت  به  را  مردم  زیرا  است،  لطف  امام  نصف  می گویند:  »امامیه  می کند: 
معصیت دور می سازد و لطف بر خداوند واجب است )طوسی، 1405: ص407(. برخی از معتزله امامت 
را  واجب عقلی، اما نه از نوع وجوب علی الله، بلکه از نوع وجوب علی الناس می دانند )محمدی، 
اکثریت قاطع معتزله  و    )89 )ملک مکان، 1385:  باالتفاق اشاعره  10(. اهل سنت در مجموع،   :1397

به وجوب  نیز  ماتریدیه  10(. متکلمان  و فقهی می دانند )محمدی، 1397:  را سمعی  آن  وجوب 
امامت اتفاق نظر دارند و وجوب در نزد آنان از نوع وجوب فقهی و سمعی است )حنفی، بی تا: 371(.

ویژگی ها و مشخصات امام/ رهبری و رئیس دولت
در مذاهب کالمی برای امام شرایط و مشخصات جزئی بر شمردهاند که می توان آن را در سه 
محور خاص جمع کرد: اول، شرایطی که بر محور سالمت جسم و ذهن است؛ دوم، شرایط که 
پیرامون شخصیت معنوی وی می شود، مانند: تقوا، عدالت )عدم مبتالء شدن به محرمات کبیره 
و  بر محور شخصیت اجتماعی  و فقاهت؛ سوم، شرایطی که  و  اجتهاد  بر صغیره(، علم  و اصرار 
مدیریتی او می چرخد، مانند تدبیر و بینش سیاسی و مدیریت و حکمت و تدبیر و رأی و آشنایی با 
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رازهای حکوم تداری که بتواند، برنامه دشمن را خنثی کند و جهان اسالم یا قلمرو تحت اداره خود 
مانند کشورهای اسالمی را به رفاه اجتماعی و اقتصاد و امنیت و تمدن برساند. 

محور اول: صفات جسمی
یکی از شرط اولیۀ که باید امام از آن بهرهمند باشد، داشتن چشم بینا، زبان سالم و اعضای 
است  بسازد،  مرفوع  را  خویش  اولیه  مایحتاج  و  بدهد  حرکت  را  آن  بتواند  که  اندازه  آن  تا  سالم 

)ماوردی، 1427: ص20(. 

محور دوم: صفات فردی و شخصیتی دینی امام/ رئیس دولت
در بارۀ درجه تقوی و عدالت و اجتهاد و فقاهت میان متکلمان مذاهب اختالف صورت گرفته 

است.
تسامح  با  اما  ندارد،  نظر  اتفاق  امام  بودن  باره عادل  در  رئیس دولت: مذاهب کالمی  عدالت 
می توان گفت عادل بودن یکی از شرایط مهم امامت است )ماوردی، 1427: 19(. هرچند کسانی که 
عارض شدن ظلم و فسق را باعث عزل امام نمی دانند و طرفدار عدم خروج بر امام ستمکار هستند، 
بهر دفع  از  بلکه  باشد؛  آنان  نزد  قبول  امر مورد  امام  بودن  و ستمکار  نیست که ظلم  معنا  این  به 

مضرت و جلب منفعت و انتخاب اخف ضررین جواز بر خروج رئیس دولت ستمکار نداده اند.
معتزله عدالت و پاکدامنی را از ویژگیهای امام می دانند )همدانی، 1382ق: ج1، ص201-202(. خوارج 
خروج و قیام بر امام جائر/ستمگر را واجب میدانند )معمر، بی تا: 25-26(.  اهل حدیث قیام بر علیه 
امام جائر/ستمگر را جائز نمی دانند، اما معتقدند که باید او موعظه شود و از اطاعت او در معاصی 
امامت  شرط های  از  یکی  را  عدالت  هرچند  ماتریدیه  ص478(.   :1414 )باقالنی،  شود  خودداری 
دانسته اند، اما از بهر جلب منفعت و دفع مضرة خروج را بر امام جایر/ ستمگر جایز ندانسته اند. به 
طور نمونه: ابوالعز حنفی در شرح عقیده طحاویه گفته است: »لزوم اطاعت از آنان به این جهت 
است که خروج از اطاعت آنان مفاسدی بدتر از مفاسد مترتب بر اطاعت از آنان مترتب می گردد« 
امامت  از صفات الزم برای  پارسایی  و  این است که عدالت  بیتا: 373(. رأی مشهور اشعری  )حنفی، 

است )غزالی، 1424: ص128(.
می دانند،  امام  الزم  صفات  از  را  شریعت  احکام  به  علم  معتزله  دولت:  رئیس  فقاهت  و  علم 
به  را  به احکام  از طریق اجتهاد، علم  یا  باشد  بر احکام شریعت  دانا  امام می بایست  معتقدند که 
دست آورد. یعنی باید مجتهد باشد و بتواند در مسئله ای که پیش می آید از طریق اجتهاد حکم 
آن را به دست آورد و الزم نیست در احکام غیر شرعی متخصص باشد )همدانی، 1382: ج1، ص198(.            

اشعریه نیز علم به احکام شرعی را از اوصاف امام می دانند و حد آن را به اندازۀ می دانند که 
در مورد قاضی الزم است )باقالنی، 1414: ص471(. به عبارت دیگر، یکی از شرایط امام این است که 
به  نظر حکم اسالمی،  از  به گونه ای که در تصمیم گیری در مورد حوادث  باشد؛  مجتهد در دین 
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استفتاء از دیگران نیاز نداشته باشد )جوینی، 1416: 169-170(.

انتقام  گرفتن  و  اسالمی  کیان  حفظ  و  احکام  اجرای  بر  قدرت  ماتریدیه  از  نسفی  ابوحفص 
مظلومان از ستم کاران را از شرایط امام دانسته است. و تفتازانی در شرح کالم وی قدرت را به علم 

و عدالت و کفایت و شجاعت تفسیر کرده است )تفتازانی، 1407: ص100(. 

به نظر می رسد که نظریه متکلمان معتزله و اشعری، یک نظریه غیر علمی بوده و نظریه ماتریدیه 
تاریخ  سالطین  و  خلفاء  بیشتر  چه  است،  بوده  اسالم  تاریخ  طول  در  دستیافتنی  و  عملی  نظریه 
اسالم، دانش اسالمی به حد اجتهاد نداشته اند و علمای اسالم، به خاطر این کمبود آنها فتوا به 

عدم صالحیت و عزل آنها نکرده اند.
محور سوم:  صفات عقیدتی اجتماعی- سیاسی

یکی از شرایط و صفات بارز امام توانایی و قدرت تدبیر و حفظ کیان اسالمی و داشتن بصیرت 
و دولت ها، شناخت  ترقی کشورها  و  پیشرفت  نحوه  به حکومت ها،  بینش کلی نسبت  و  سیاسی 
و  فتنه  و  و دسیسه  بدترین شرایط جنگ  در  نهایت مدیریت کشور  در  و  به دشمنان  کامل نسبت 
ماوردی،  ص471؛   :1414 )باقالنی،  است  داخلی  معاندین  و  بدخواهان  شورش  یا  و  بیگانگان  اشغال 
1427: 20؛ غزالی، 1424: 128-129؛ گلپایگانی، 1387: 147؛ جوینی، 1416: 170-169؛ جوادی آملی، 1385: 139(. 

بزرگان مذاهب کالمی داشتن این صفات را از شرایط اساسی امام می دانند، ولی برخی مذاهب 
و افراد در حالتی که عزل و مخالفت با امام از بهر نداشتن این شرایط باعث نزاع شود، عزل و قیام 

را ناجایز می دانند. 
به نظر میرسد به استثنای خوارج، تمام علمای کالمی مذاهب اسالمی پس از قائل شدن به 
وجوب قطعی امامت/ ریاست دولت، برای امام عدالت و پاکدامنی کافی )عادل ترین و بهترین از 
مسلمانان(، علم فراگیر در حوزۀ مدیریت و شریعت که حد میانۀ آن در شریعت توانایی قضاوت و 
اجتهاد در مسائل احکام شرعی است، و بصیرت و بینش سیاسی و توانایی تدبیر امور مسلمانان 
به آن سطح که امور مادی و معنوی مسلمانان رو به کمال و پیشرفت باشد و نیازهای اولیه مادی 
و اقتصادی آنان مرفوع شود و امنیتشان برقرار شود و در برابر دشمنان از آنان و دینشان حراست 
کند، الزم می دانند. ولی برخی مذاهب با توجه به مصلحت اجتماعی جوامع اسالمی، با تسامح، 
در صورت پیشبینی تنازع و اختالفات و خونریزی و فروپاشی حکومت مرکزی، قیام و خروج بر امام 
غیرعادل را جایز نمی دانند و اما تأکید بر اصالح و مؤعظه امام و عدم اطاعت در امر به معصیت 

کرده اند. 
هرگز نباید قاعده عدم جواز قیام بر ضد حاکم فاسق به معنای رضایت به حاکم فاسق و جاهل و 
استغنا از حاکم عادل و عالم و مدبر تعبیر شود. با توجه به ضرورت و وجوب نصب امام و خطیر بودن 



شی
وه

 پژ
ی ـ

لم
 ع

سال اول.شماره 1.زمستان 1400

83

Ci
vil

iza
tio

nl 
Isl

am
olo

gy

83

وظایف وی که حافظ دین و دنیایی مسلمانان است؛ تالش آگاهانه در جهت به کرسی نشاندن امام 
عادل، عالم و مدبر از ضروریات و واجبات و وظایف اجتماعی مسلمانان می باشد. به عبارت دیگر، 
عدم قیام بر ضد حاکم غیرعادل، به معنای نادیده گرفتن وجیبه اجتماعی امت در جهت اصالح 
رهبری ها و رؤسای دولت جوامع اسالمی و زمینه سازی و برنامه ریزی عاقالنه و سنجیده شده به 

هدف به رأس آوردن امام عادل، عالم و فهیم و دراک و مدبر نیست.
به طور مثال: غزالی در کتاب »االقتصاد فی األعتقاد« پس از ذکر شرایط امام همچون  کفایت 
در علم و فقاهت و پاکدامنی و تدبیر، سوالی را از قول سائل مطرح می کند به این ترتیب که: اگر 
امامی –به استثای توانایی در قضاوت و فقاهت- سایر شرایط و صفاتی را که برای امامت الزم است، 
دارا باشد آیا خلع قدرت می شود و مورد مخالفت قرار می گیرد و از فرمانش اطاعت می شود؟ در 
جواب می گوید: در صورتی که خلع او 1. به جابجایی شخصی که متصف به تمام شرایط امامت 
است بینجامد؛ 2. در فرایند جابجایی، فتنه برپا نشود، موجب قتال و خون ریزی فراهم  نشود؛ 
خلع و عدم اطاعت وی الزم است. اما هرگاه جابجایی به جز  از طریق قتل و خون ریزی ممکن 
ادامه  در  می شود...  امامتش  به  حکم  و  است  واجب  وی  از  فرمان برداری  صورت  این  در  نباشد، 
می گوید: علم و فقاهت تتمه مصالح است اما در صورتی که قیام از بهر تکمیل مصالح، منجر به 
تعطیل اصل مصالح شود، جایز نیست. او از باب »الضرورات تبیح المحضورات«، وجوب اطاعت از 
امامت شخص غیرفقیه را بهتر از جنگ و قتالی می داند که سرانجام آن قابل پیشنی نیست )غزالی، 

1424: ص130-129(. 

نقش امامت/ ریاست دولت در شکل دهی تمدن نوین اسالمی
با  می توان  که  کرده اند  تعریف  معینی  ارکان  و  شاخصه ها  قالب  در  را  تمدن  جامعه شناسان 
جامعه  یک  کرد:  بیان  چنین  این  را  متمدن  جامعۀ  شاخصۀ  و  چارچوب  آنان  تعاریف  جمع بندی 
متمدن، متشکل از افراد با اقوام و فرهنگ های مختلف است که به وسیلۀ تعامل با یکدیگر تجارب 
بزرگ را برای این نظام اجتماعی بجا می گذارند؛ این جامعه از خرده نظام های سیاسی، فرهنگی 
و اقتصادی شکل یافته و با مدیریت سیاسی و رهبری سلیم و زعامت مدبر واحد بر محور کل نظام 
رخ  معنوی  و  مادی  عرصه های  در  آبادی  و  عمران  و  می یابد  تحقق  افراد  معنوی  و  مادی  اهداف 
می دهد )معینی پور و الجوردی، 1399ش: 27(. تمدن وقتی که اضافه به سوی اسالم می شود 
و وصف اسالمی به خود می گیرد با انقالب بنیادی و محتوایی در ماهیت تمدن ها شامل تمدنی 
ویژه می شود که تنها از لحاظ جنبۀ شهرنشینی و ترقی مادی و رفاه با تمدن های سابق اشتراک 
دارد. چه با مطالعۀ قرآن به نظر می رسد نسبت به هر مکتب دیگر اسالم در رابطۀ تمدن آفرینی و 
پیمودن قلعه های پیشرفت و ترقی توجه داشته است. تا آنجا که یکی از غرض ها و اهداف خلقت 
ْرِض 

َ
األ َن  مِّ ُکم 

َ
نَشأ

َ
أ ُهَو  َغْیُرُه  ِإَلٍه  ْن  مِّ َلُکم  َما  الّلَه  »اْعُبُدوْا  آبادانی و عمران زمین دانسته  را  انسان 
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َواْسَتْعَمَرُکْم ِفیَها« )هود: 61(؛ خدا را بپرستید که معبودی جز او برای شما وجود ندارد ) و کسي 
غیر او مستحّق پرستیدن نمی باشد (. او است که شما را از زمین آفریده است و آبادانی آن را به 

شما واگذار نموده است.
 سبب واقع شدن انسان در زمین را امر خالفت که لوازم آن آبادانی و عمارت است خوانده و 
عقل و شعور و دل و سایر امتیازات دیگری انسانی را سرچشمه تعلیم اسرار و رموز اسماء و بدین 
ْسَماء 

َ
َم آَدَم األ وسیله رهنمایی بر کشف  و اختراع همه وسایل رفاه و ترقی از زمین دانسته: » َوَعلَّ

ْسَماء َهُؤالء ِإن ُکنُتْم َصاِدِقیَن « )بقره:31(؛ سپس 
َ
نِبُئوِني ِبأ

َ
َها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلی اْلَماَلِئَکِة َفَقاَل أ ُکلَّ

به آدم نام های ) اشیاء و خواّص و اسرار چیزهایی را که نوع انسان از لحاظ پیشرفت مادی و معنوی 
آمادگی فراگیری آنها را داشت، به دل او الهام کرد و بدو ( همه را آموخت. سپس آنها را به فرشتگان 
تر  بایسته  از انسان  عرضه داشت و فرمود : اگر راست مي گویید ) و خود را برایي امر جانشینی 

می بینید ( اسامی ) و خواّص و اسرار ( این ها را برشمارید.
 حکومت متمدن داود علیه السالم را به مثابۀ نماد تعالی تمدن دینی بر شمرده است )جوادی 
آملی، 1385: 104-105( ز این همه نشانگر توجه اسالم به تمدن مادی است و اما در بیان استعداد و 

ظرفیت های اسالم در شکل دهی تمدن معنوی به قطع می توان گفت: اسالم با تقدیم ارشادات 
سیر  در  که  گذاشته  پیش  را  معنوی  تمدن  عظیم ترین  و  بزرگ ترین  خود،  آسمانی  برنامه های  و 
تاریخ بشر سابقه نداشته است. اسالم با وضع قوانین و احکام فردی و اجتماعی که ارتباط افراد 
با  تأمین می کند، و  با خداوند متعال  ارتباط افراد و جامعه را  با جامعه و  آنان  ارتباط  با یکدیگر و 
خیر،  سوی  به  تالش  و  تقوی  اساس  بر  برتری  مالک  تنها  دادن  قرار  و  انسانی  آزادی های  اعالم 
معرفی جهان بینی توحیدی و صفات علیا و اسمای حسنی خود، تعریف اخالق عالی که نه در آن 
افراط است و نه تفریط، مسالمت و آشتی و انسان دوستی، شکستن بت های گوشتی و بهره کشی 
گذشت  و  مجاهدت  آسمانی،  زندگی  سبک  و  دیانت  مظلوم،  ملت های  از  استکباری  قدرت های 
و رنگ و  نژاد  به اساس  برتری  با عدالت ُکشی، محو معیارهای  و مقابله  لزوم ظلم ستیزی  ایثار،  و 
مذهب و زبان و پول و قدرت و معرفی برنامه هدایتی که اندرون آن ماالمال نور است و عشق است و 
زندگی است یعنی قرآن اعجازآمیز و... پایۀ تمدن اسالمی را گذاشت شکوه و عظمت آن ستودنی 
بود. به این حساب، اسالم با تحفظ اندوخته های تقلیدی و تملیکی فرهنگ و تمدن های پیشین 
)صدری،1380: ص118( و تأسیسات جدید پایۀ پربار تمدن اسالمی را به دست مسلمانان که ملهم از 

آموزه های تمدن ساز قرآن بود  -به گفته گوستاولوبون به مدت پانصد سال کتب و آثار دانشمندان 
اسالمی در مدارس اروپا تدریس می شد )لوبون، 1334: 735(  بناء گذاشت.  ویژگی و کیفیت این تمدن 
به آن اندازه بود که این دانشمندان، اروپاییان را از لحاظ اخالق و علم و معرفت تربیت کردند و 
بستری برای ورود به تمدن بر روی آنان گشودند )لوبون، 1334: 735(. اسالم با بازسازی تمدن گذشته 
و ایجاد تمدن جدید، در جسم مادی و بیروح تمدن های قدیم که ارتباط افراد آن از مبدأ اصلی 
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آسمانی قطع بود؛ روح خداپرستی، اخالق و معرفت و تربیت را دمید و تمدن ویژهای را شکل داد.
از انقالب رسانس و شورش بر ضد کلیسا، فرایند و ساز و کار تمدن تکاملپذیر بشری و   پس 
افسار توجیه و مدیریت آن به دست  سکوالرها، الئیک ها و خداناباوران افتاد، آنان با پشت  کردن به 
دین و بی نیاز دانستن سیاست و حکومت از آن؛ سیر حرکت تمدن را بسوی مادیت و روحیۀ استغنا 
از دین متحول ساختند و یک تمدن مادی را که فضایل و مکارم فطری بشری و خواستهای روحی 

و الهی او را نادیده گرفته است، سامان دادند.
را دارد که  انسانی-االهی  نوین  توانایی شکل دهی تمدن  و   اسالم در دنیای معاصر، ظرفیت 
در آن با فراهم سازی نیازهای مادی انسان از تغذیه و مسکن و بیمه اجتماعی تا آخرین تجمالت 
رفاهی مادی؛ امنیت درونی و بیرونی مردمان تأمین می شود، عدالت اجتماعی به اساس مّودت و 
برادری و هم زیستی برپا می شود، هم زمان، نیازهای روحی و فطری و االهی انسان ها که موجب 
تعالی  به  آن  بستر  و  عبادت  طریق  از  انسان  می شود.  مرفوع  است  بشر  قلبی  طمأنینه  و  آرامش 

روحانی می رسد و به ذات اقدس الهی اتصال پیدا می کند )راشد، بیتا: ج2، ص 351 و 281-280(.
در این تمدن کلیدی ترین و اساسی ترین نقش را امام مسلمانان و زعیم واحد دراک و فهیم و 
عادل و پاکدامن مؤمن که دیگران پیروی و اقتدا به وی را واجب می دانند، بازی می کند. نیازمندی 
به امام و نصب امام واحدی با صالحیت در سطح جهان اسالم تنها نیازمندی اکنونی جهان اسالم 
نیست، بلکه امام در شکل دهی تمدن اسالمی و جامعۀ رو به پیشرفت آنچنان که دین مسلمانان را 
در مقابل دسیسه گران و معاندان حفظ کند و آموزه های آن را به تعالی و پختگی برساند و امنیت 
مردم تأمین و عدالت اجتماعی در جهان اسالم برپا شود و با اجرای برنامۀ اقتصاد اسالمی تمام 
که  است  برجسته  آنجا  تا  نقش  این  دارد؛  اساسی  نقش  شود،  مرفوع   مسلمانان  مادی  نیازهای 
ذهن متکلمان و فقها را از دیر باز به خود جلب کرده است؛ متکلمان به اتفاق هم نصب امام را 
واجب می دانند و برای وجوب آن دالیل و حکمت هایی را بر شمرده اند که حفظ دین، پاسداری از 
ِکیان اسالمی و تأمین امنیت برخی از آن دالیل و حکمت ها است )گلپایگانی، 1387: 103-107 و 140-
141(.  معتزله پس از بیان وجوب امامت نقش و ضرورت امامت را در مواردی چند که یکی آن اقامه 

حدود الهی )قوانین الهی( است بیان می کنند، اذعان می دارند حدود الهی واجب است و از طرفی 
وجوب آن متوجه عموم مسلمانان یا یکایک آنان نیست، بلکه بر عهدۀ امام است، بنابراین، وجوب 
امام برای تحقق بخشیدن به حکم  و قانون الهی واجب خواهد بود )همدانی، 1382: 1، ص41(. نامبرده 
مرزهای  و  اسالمی  کیان  حفظ  الهی،  حدود  اقامه  اضافۀ  به  دیگر  جای  در  را  امام  وجوب  دلیل 
کشورهای اسالمی و بسیج نیروی رزمنده با دشمن و اموری از این قبیل می داند )همدانی، 1422: 
از موارد ذیل  پاسداری  را در  امام/ رئیس دولت، نقش آن  از وجوب نصب  ص509(. ماتریدیه پس 

بر می شمارند: تنفیذ و اجرای احکام اسالمی، اقامه حدود، پاسداری از مرزها، تجهیز نیروهای 
)تفتازانی، 1407: ص10؛  و...  دزدان  و  گران  آشوب  مالیات شرعی، سرکوب  و  زکات  دفاعی، گرفتن 
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فرهاری، بی تا: 512-513(. اشعریه به همین سان پس از وجوب امام، نقش آن را در پاسداری و مدیریتی 

از  حمایت  گران،  ستم  سرکوبی  مرزها،  پاسداری  سپاه،  فرمانداری  می شمارند:  بر  ذیل  موارد 
نیاز به   .)477 )باقالنی، 1414:  اقامه حدود، تقسیم سرمایه میان مسلمانان و موارد دیگر  مظلومین، 
امام/ رئیس دولت در جامعه اسالمی همواره احساس شده و  و بزرگان مذاهب مختلف به اهمیت 
و عدالت  رفاه  و  امنیت  تأمین  و  از کیان اسالمی  پاسداری  و  آن در حفظ دین  نقش  و  و ضرورت 
اجتماعی پرداخته اند. ولی با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جهان اسالم 
و کشورهای اسالمی در عصر حاضر و ضرورت به امام و نقش آن در آزادسازی مسلمانان از یوغ 
استبداد و عقب ماندگی و توسعه نیافتگی و نجات آنان از انحطاط و فقر و انواع بدبختی ها چند برابر 

می نماید. می توان نقش امام/ رئیس دولت را  در خالل مؤلفه های تمدن نوین اسالمی بیان کرد.

نقش امام / رئیس دولت در شکل دهی شاخصه ها و مؤلفات تمدن نوین اسالمی

الف( تدبیر و حکومت و سیاست:

یکی از شاخصه های تمدن عمومی و به تبع آن تمدن نوین اسالمی برخورداری از نوع حکومت 
جهت تحقق نظم اجتماعی جامعه اسالمی است )فوزی و صنمزاده، 1391ش: ص16-17(. جامعه شناسان 
برای تمدن حرکت استمراری و رو به جلو قائل هستند، معتقدند تضمین کنندۀ این تحرک و تحول 
ابن  ص1؛  ج3،  1368ش:  )دورانت،  است  سیاسی  سازمان  و  زعامت  و  اجتماعی  نظم  حکومت،  گرو  در 
کیان کشور  که  در جوامع اسالمی است  و حکومت  از طریق سازمان سیاسی   )191 خلدون، 1978: 

می شود،  خنثی  خارجی  و  داخلی  خراب کارانۀ  توطئههای  می ماند،  امان  در  دشمنان  تجاوز  از 
تعامالت خصمانه کشورهای معاند کنترل شده و از تأثیرگذاری و منفعت جویی بدخواهانه دشمن 
اخالل کنندگان  می شود.  گرفته  راهزن ها  جلو  می شود،  برقرار  شهری  نظم  می شود،  جلوگیری 
امنیت، نیروهای تروریستی مورد حمایت دشمنان و... کنترول می شوند و سایر مواردی که مخل 
نظم اجتماعی است و نیاز به مهار و خنثی شدن دارد؛ توسط سازمان سیاسی مستقل کنترول و 
موارد  جمع آوری  توزیع،  اکتشاف،  و  اختراع  و  تولید  زمینه سازی  بازار،  کنترل  می شود.  مدیریت 
خطوط  تبیین  اسالمی  رهبران  و  است  حکومت ها  دوش  به  همه  آن  مصرف  و  بیت المال  پولی 
داده  نشان  تجارب بشری    .)107 آملی، 1385:  )جوادی  دارند  به عهده  را  نظام اسالمی  در  مال  کلی 
است که  امام یا فرمانده کل قوا یک کشور یا یک واحدی از چندین ایالت در تنظیم امور یاد شده 
علمی،  درایت  سیاسی،  بینش  دارای  شخص  کل،  فرمانده  هرگاه  دارد.  کلیدی  و  اساسی  نقش 
توانایی در تدبیر و درایت در امور سازماندهی باشد و دشمنان جهان اسالم را همراه با برنامه ها 
آشکار  از شّر خباثت های  را  اسالمی  کیان  تهدید  برابر هر  در  بشناسد، می تواند  ها  آن  اهداف  و 
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به نفع مردم استفاده کند و زمینه اشتغال  را  پنهانی استعمار نجات بدهد و سرمایه های ملی  و 
واحد،  امام  یا  رهبر  اگر  برعکس  ص4(.   ،1396 )راشد،  سازد  فراهم  را  تمدن  و  ترقی  و  تولید  و  زایی 
امور سیاسی  به نسبت  و  باشد  و بی تفاوتی  به گناه، خیانت، محافظه کاری، استفاده جویی  آلوده 
از آگاهی و بصیرت برخوردارد نباشد و به تدبیر امور داخلی و خارجی کشورهای اسالمی اشراف 
به  یا  و  می گردد؛  تطمیع  اسالمی  ضد  قدرت های  و  استعمار  سوی  از  یا  قطع،  به  باشد،  نداشته 
ساده ترین اقدام استخباراتی دشمن مغلوب می شود و موجب می گردد دشمنان امت اسالمی را به 
اختالفات، جنگ ها، ناامنی و..سوق بدهند و کشورهای اسالمی مربوط به جهان اسالم را به عقب 

افتادگی مواجه سازند. 
ب( رفاه و ترقی مادی:

شکوه مادی و پیشرفت در امور دنیوی و شهرنشینی یکی از شاخصه های اصلی هر تمدن است. 
اسالم با تشویق به عمران و آبادانی زمین، ابزار آبادی که عقل که احسن تقویم است، برای انسان 
ترقی  زمینه سازی  عهده دار  اسالم  در  که  را  ابزاری  راشد  عبدالباری  پرفیسور  است.  کرده  اعطا 
مادی استإل به عنوان عقل منکشف می شناسد و می نویسد:، انسان منحیث خلیفه خدا برخوردار 
از جسم موزون )احسن تقویم( و عقل منکشف است که به واسطۀ آن  به صنعت، نوآوری، اختراع، 
و کشف مواهب الهی در طبیعت دست می یابد )راشد، بیتا، 38(. به نظر می رسد، مدیریت عقالنی، 
مهندسی و زمینه سازی تکامل و رشد جامعه در جهت اختراع و اکتشاف و نوآوری در گرو وجود 
بینش  دارای  دولت  رئیس  امام/  هرگاه  است.  مدبر  و  دلسوز  دولت  رئیس  امام/  و  سلیم  زعامت 
تمدنی باشد و تالش به پیشرفت مادی را یکی از وجائب و رسالت الهی و انسانی بشر بداند؛ قطعًا 
مدبرانه  و  سنجیده  برنامه های  مادی،  پیشرفت  نوع  هر  زمینه سازی  و  عقالنیت  این  تکامل  برای 
اتخاذ می کند. برعکس هرگاه زعامت سلیم وجود نداشته باشد و امام یا متولیان امور در برابر وطن 
و سرزمین خود و در کل جهان اسالم خود را مسئول ندانند و پیشرفت مادی جهان اسالم را نصب 
العین خود قرار ندهند و دارای روحیه تحجر و خشک اندیشی باشند از پیشرفت خبری نخواهد 
بود )راشد، بیتا، ج2، ص127؛ همان ص351 (. به همین دلیل متکلمان عقالنیت و تدبیر را برای امام یکی 
از شرایط و شاخصه های وی می دانند )باقالنی، 1414: ص471؛ ماوردی، 1427: 20؛ گلپایگانی، 1387: 147(.

ج( دیانت، فقاهت و قانون محوری:

تمدن اسالمی یک تمدن فقهی است. محوریت قوانین و صدور احکام فقهی متناسب به نیازهای 
بشر یکی از شاخصه های تمدن نوین اسالمی دانسته شده است )اکبری و احیایی، 1393، ص100-90(. 
از  اندازه یک قاضی و علم به مسائل احکام شرعی  به  پاسداری از شریعت، اجتهاد امام حداقل 
ویژگی ها و شرایط است که برخی فرق کالمی برای امام قائالند )باقالنی، 1414: ص471؛ همدانی، 1382: 
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ج1، ص198(. در صورتی که امام فقیه و صاحب اجتهاد باشد در جامعه از بدعت ها و انحرافات دینی 

و سایر مسائل مربوط به مسائل اعتقادی همانند تکفیر و خوار شمردن دین جلوگیری می کند و در 
تطبیق حدود و قوانین و حل منازعات شرعی مردم رسیدگی می کند و به اساس فقه اسالمی به 
مقتضای نیازهای معاصر مسلمانان از طریق شورای تقنین قوانین وضع می کند.  بنابرانی، امام در 

حفظ و حراست و بازسازی این شاخصه تمدن نوین اسالمی نقش اساسی دارد.

د( اخالق و تزکیه:

تکامل مکارم اخالقی از اساسی ترین رسالت های پیامبر اسالم است. تمدن اسالمی یک تمدن 
دانسته شده است  نوین  تمدن  تشکیل دهنده  مهم  ارکان  از  یکی  تزکیه  و  اخالق  است.  اخالقی 
)معینی پور و الجوردی، 1399ش: 24(، چرا که بی توجهی به اخالق اسالمی باعث فروپاشی تمدن کهن 

اسالمی شد و در تمدن نوین اسالمی، نیاز است تا این رکن دوباره احیاء و نوسازی شود. همچنان 
)دورانت، 1368ش: ج1،  دانسته شده است  ارکان تشکیل دهندهای عمومی تمدن ها  از  یکی  اخالق 

ص3(.

نتیجه گیری
َمم به معنای پیشوا و مقتدا و وسیلۀ که مورد اقتدا 

َ
امامت/ رهبری/ ریاست دولت از ریشه أ

قرار می گیرد. امامت در اصطالح به دو معنا به کار رفته است: یکی به معنای عام که عبارت از 
ریاست و رهبری امور مردمان توسط شخصی از اشخاص و در اصطالح خاص آن، این ریاست 
و رهبری به نیابت از پیامبر صورت می گیرد. تمدن نوین اسالمی عبارت است از ساخته ها 
و  علم  و  اخالق  و  دین  محور  به  محور  که  است   اسالم  جهان  معنوی  و  مادی  اندوخته های  و 
عقالنت و قوانین اسالمی و به اساس سنت عملی پیامبر پایه گذاری شده است، در آن نیازها 
گردیده  طرح  جدید  تقریر  قالب  در  جدید  مسائل  و  شده  لحاظ  معاصر  مسلمانان  حوایج  و 
نوین  تمدن  می شود.  آینده  و  حال  مسلمان  معنوی  و  مادی  پیشرفت  و  شکوفایی  موجب  و 
اسالمی در بستر و شرایط خاص و طی فرایند ویژه شکل می گیرد. یکی از آن شرایط انتخاب 
دارای  اسالمی  نوین  تمدن  است.  دولت  ریاست  امامت/  شایسته  و  صالحیت  دارای  امام 
و...،  فقهی  قوانین  و  فنآوری  و  عقالنیت  و  علم  سیاسی،  سازمان  اخالق،  دین،  مؤلفه های 
است. در شکل دهی هر کدام این مؤلفه ها امام نقش مؤثر، اساسی و اولیه دارد. نقش امامت 
از  پس  همه  است.  بوده  مطرح  متکلمان  میان  باز  دیر  از  اسالمی  مرفع  جامعه  شکل دهی  در 
اثبات وجوب نصب امامت نقش و فلسفه وجودی امام را مطرح کرده اند. مهم ترین آن نقش ها 
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عبارتند از: حفظ دین، پاسداری از ِکیان اسالمی، تأمین امنیت و پرپایی عدالت و رفع حوایج 
فعلی  شرایط  در  می رسد  نظر  به  کاران.  خالف  و  متجاوزان  زورگویان،  با  مقابله  مردم،  مالی 
ناامنی، تجاوز، استعمار، فقر،  از آن جمله،  انواع مصیبت های مادی و معنوی  با  جهان اسالم 
می شود.  احساس  بیشتر  زمان  هر  به  نسبت  امام  وجود  می برد  رنج  نابسامانی ها  و  اختالفات 
امام دارای شرایط جزئی مختلف است که مجموعه آن حول سه محور می چرخد: 1. سالمت 
دینی  شخصیت  به  مربوط  صفات  و   .3 فردی؛  دینی  شخصیت  به  مربوط  صفات   .2 جسمی؛ 

اجتماعی و سیاسی وی.
امام همان گونه که در حفظ کیان اسالمی و تنظیم امور اجتماعی مردم نقش دارد در شایعه 
بلند بردن  و  اجتماع  در  اخالقی  رفتارهای  ساختن  نهادینه  و  جامعه،  در  خداباوری  و  تدین 

سطح علم و عقالنیت مسلمانان نقش اساسی و اصلی دارد. 
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انسان متعالی از منظرگاه موالنا جالل الدین محمد بلخی

چکیده	
انسان و انسان دوستی از گذشته ها در علوم انسانی و ادبیات مورد توجه دانشمندان و اندیشمندان 
از آن  از سوی بسیاری در حوزه های مختلف علمی مورد بحث قرار گرفته و  انسان  بوده است. 
تعریف های گوناگون با توجه به دیدگاه ها و مبانی مختلف ارائه شده است؛ اما آن چه در ادبیات 
پارسی به ویژه متون عرفانی به انسان و انسانیت می پردازد با تعریف های دیگر تفاوت بنیادی دارد. 
در این باره، موالنا که یکی از شاعران بزرگ متعلق به تراث عرفانی ـ اسالمی و ادب پارسی است، 
انسان را با مایه گرفتن از متون دینی به معرفی می گیرد که آن انسان می تواند، این جهان را به 
آبادی و سازندگی سوق دهد. اگر انسان مورد نظر موالنا در این جهان مسئول امور مردم مقرر 

گردد، همة نسل کشی ها، نابسامانی ها، ویرانی ها و ... از روی زمین محو شود.
این تحقیق که به روش تحلیلی ـ توصیفی به نگارش درآمده نتیجه آن نشان می دهد که موالنا 
انسان را در سایه عشق و علم و معرفت و ادب الهی و بر محور حقایق ملکوتی تعریف می کند 
که در این تعریف انسان هم نوع خویش را از هم دیگرسوزی به انسان سازی و جهان سازی بکشاند. 
انساِن که موالنا می خواهد از آن قرآئتی بیرون دهد، آن انسان دیگر به خاطر برتری قومی، جنسی 
و مذهبی هم نوع خود را نمی کشد و دیگران را به خاطر این که از روح خدا در بدنش دمیده شده 

است، می پذیرد و خودش نیز خداشناس و خداگونه می باشد. 

واژه	های	کلیدی:	موالنا،	انسان، عشق، ادب، علم.

صدیق الله کلکانی



 علمی ـ پژوهشی

سال اول.شماره 1.زمستان 1400

94

Civilizationl Islam
ology

94

94

مقدمه
اندیشمند شرق و بی گمان در ردة بزرگ ترین شاعران و  از شاعران  موالنا جالل الدین محمد 
عارفان جهان به شمار  می آید. ویژگی منحصر به فرد موالنای روم این است که وی انسان دوستی 
و انسانیت را بیش از همه چیز در آثار و افکارش بازتاب داده است و هیچ گاه ایشان به عنوان یک 
مسلمان و یکتاپرست نخواسته است که با پیروان ادیان دیگر از در کینه و دشمنی به دلیل تفاوت 
افکار و باورها روبه رو شود؛ بلکه وی روش تسامح و تساهل را با همه انسان های جهان در پیش 
گرفته است، چرا که تمام انسان ها بی  آن که پیرو دین واحد باشند، آفریدة پروردگاراند و از روح 

پروردگار در آن ها دمیده شده است.
برپای بست این نگرش، موالنا تعریفی غیر آن چه دیگران از انسان می دهند، عنوان می کند که 
در آن انسان ها با هم برابراند. در این تعریف، انسان ها به خاطر این که پروردة یک باغ اند، باید به 

یکدیگر عشق بورزند و هم دیگر را به بهره گیری از علم و ادب بپذیرند.
پس اگر انسانیت را از نگاه موالنا بنگریم و خود را  بر اساس نسخه پیشنهادی ایشان آراسته 
کنیم؛ بساط ظلم و وحشت از دنیای انسان ها برچیده شده عشق و محبت و هم پذیری جای آن را 

خواهد گرفت.

تعریف	انسان	
این بحث از دید عرفان، فلسفه و روان شناسی بسیار مفصل و متعدد االبعاد است. برای این که 
سخن ما از نقطة قابل اتکاء آغاز گردد و در اوج فشردگی نتایج ثمربخش بدهد؛ ناچار این مسأله 
را از دیدگاه عارف بزرگ زبان و ادب پارسی، موالنا جالل الدین بلخی به بررسی می گیریم و سیری 
در افق اندیشه این عالم می زنیم. در قدم نخست باید گفت که موالنا آدم را با صفات ویژه ای انسان 
انسان و در برخی  انسان مورد نظر خویش را آدم و گاهی  معرفی می کند. در بعضی موارد وی 
شعرهایش عاشق و یا انسان عاشق می خواند. بر همه ثابت و مبرهن است که انسان با پیچیدگی های 
ساختار عالی و زیبایش همواره به حیث یکی از عناصر مورد شناخت در تاریخ بشر زیر بحث قرار 
دارد؛ اما شناخت موالنا از انسان، این موجود شگفت انگیز و زیبا به داشتن و پروراندن صفاتی است 
که در پی می آید. ساده این که موالنا انسان را متصف به صفاتی می سازد و آدمی بر اساس داشتن 
آن صفات، انسان مورد نظر و آرمانی می گردد. این درحالی است که کسانی که به این ویژگی ها 

آراسته نباشند، افراد آرمانی موالنا نیستند.
عالم  لقب  عالم  کل  مقابل  در  تنهایی  به  را  انسان  افالتون  جمله  از  قدیم  حیکمان  چنان چه 
صغیر می دهند. موالنای بزرگ این لقب را تنها در مورد صورت ظاهری و ساختمان صوری انسان 
می پذیرد و ساختار معنوی و روحانی انسان را برتر از همه آفریده ها و بزرگتر از همه عالم می داند:
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پس به صورت عالم اصغر تویی / هم به معنی عالم اکبر تو یی
)مثنوی موالنا،1387: 492(

سیمای ظاهری انسان را خداوند توانا چنین توصیف کرده است: »لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَْساَن فِي أَْحَسِن 
تَْقِویٍم«؛ ما انسان را در بهترین و زیباترین صورت خلق کردیم. )تین: 4(. این را باید اضافه کرد که 
یکی از مفاهیم ضمنی و توضیح این آیه، این می تواند باشد که هیچ انسانی شبیه هم نیست. سیمای 
ظاهری هر انسان را که می نگریم به بهترین شکل برای خودش ساخته شده است که عین صورت 

را در انسان دیگری نمی توان دید.
علی شریعتی اندیشمند بزرگ ایرانی، تصویری از پیدایش و عناصر ساختاری انسان بر مبنای 
متون دین می دهد. وی می گوید : انسان پرنده ای ارجمند که متشکل از دوبال معنی دار است. بالی 
که در عوض پرواز آن را به زمین می ساید و اندیشه ای زمینی و خاکی به سر دارد و زمین گیر 
است و با بالی دیگر به اوج فلک پرواز می کند، در این جاست که ذره ای از ذوق زمین و خوشی آن 
در دماغش نیست. ایشان در ادامه می گوید: اگر این انسان خیلی به زمین نزدیک شود و زمینی 
بیندیشد، در حقیقت همان جنبه خاکی که »از گل آفریده شده است« )حجر: 26( را پروریده 
و زمینی شده است. اگر این انسان به سوی بلندی های قدسی و اوج کهکشان بپرد و در اندیشه 
پستی ها؛،خاک و زمین نباشد؛ در حقیقت جنبه آسمانی خود را یافته و خدایی می اندیشد. این 
انسان مورد تصدیق 29 سوره حجر است که می گوید: »َونََفْخُت فِیِه ِمْن ُروِحي«؛ و در آن از روح 
خویش دمیدم. موالنا و دیگر اندیشمندان نیز بدان اذعان دارند. این انسان باید روحانی به سر ببرد و 
برنامه زندگی خویش را خداگونه بسازد؛ این جاست که دنیای ما دنیای آرمانی موالنا و دیگر بزرگان 
عرفان می گردد و در آن زندگی، دیگر خشونت، تعصب، آدم کشی، جنگ، تجاوز، ویرانی و استعمار 

و اشغال کشورهای ضعیف جای ندارد. 
موالنا انسان را نیز به صورت و معنی تقسیم می کند و یا روح و صورت. وی درباره این که انسان 

متشکل از صورت و معنی و یا آشکار و نهان می باشد، چنین می گوید:
پس به صورت آدمی فرع جهان / وز صفت اهل جهان این را بدان

ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ / باطنش باشد محیط هفت چرخ   
)برزین مهر، 1384: 117(   

باید بدانیم که موالنا به ظاهر انسان چندان توجه ندارد. ظاهرش را ساخته از همان پوست و 
گوشت می داند و باطن انسان را سرچشمة همه خوبی ها و آن را در مقابل هفت اقلیم قرار می دهد. 
تمام خوبی ها، بدی ها و خشونت در حقیقت از باطن و از روح انسان سرچشمه می گیرد و بعد بیرونی 
/ صورت تنها آن را اجرا می کند. ساده بگویم فرمان از باطن و روح انسان صادر می شود؛  صورت، 

گوشت و پوست مأموراند.
از این رو موالنا تعبیر دیگری نیز از اجزای تشکیل دهنده انسان دارد و می گوید که جسم، تن، 
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پا و صورت به مثابة لباس و پوشش برای روح اند و همه فعل و انفعاالت از روح صادر می شود نه از 
جسم و تن. به همان سبب است که در وقت خارج شدن روح از بدن جسم از کار می افتد و از وی  

کنش و حرکت صادر نمی گردد.
تا بدانی که تن آمد چون لباس / رو بجوی البس لباسی را ملیس
روح را توحید اهلل خوشترست / غیر ظاهر دست و پای دیگرست 

آن تویی که بی بدن داری بدن / پس مترس از جسم جان بیرون شدن
)مثنوی موالنا،1387: 348(

موالنا ارشاد می فرماید که روح را توحید گفتن خوش است و روح غیر این دست و پا، دست و 
پایی دیگر نیز دارد که آن دست و پا اراده، خوش خلقی، ادب و... است و در بیت اخیر مسأله را 
روشن می کند و می گوید: به نداشتن بدن ترس نداشته باش؛ زیرا بدنی دیگر که بنیاد آن روح است 

در تو نهفته است.
		

صفت	های	بازر	انسان	از	دیدگاه	موالنا		
 با استناد حدیث قدسی علت به وجود آمدن انسان بر روی زمین عشق ورزیدن و محبت به هم 
نوع خود قلمداد شده است و پروردگار توانا از زبان پیامبرش می فرماید: »من گنجی بودم نهانی 
دوست داشتم تا ]به وسیلة انسان] شناخته شوم؛ پس من مخلوقات را پیدا کردم تا مرا بشناسند«. 
بنابراین علت به وجود آمدن ما از عدم، دوستی گفته شده است. سنایی که پیشرو موالنا است این 

حدیث قدسی را در یک بیت چه زیبا آورده است:
گفت گنجی بدم نهانی من / خلق الخلق تا بدانی من

)سنایی،1377: 67(

موالنا با استناد به این حدیث قدسی، انسان آرمانی خود و ایده آل و مورد پذیرش همه، فردی را 
می داند که عشق و دوستی در نهادش جوانه می زند و هزار زرق وبرق و مادیات دنیا و نفع و سود را 

به اصطالح به »یک تار موی انسان« بدل نمی کند.
پیش تر عرض کردم که انسان به هدف و علت دوستی و محبت خدا به وجود آمده است و به 
یک تعبیر، اوج دوستی و محبت را عشق گویند، پس انسان نیز باید بر اساس مبدأ خود از این عشق  
خداگونه برخوردار باشد و این را همه عارفان به ویژه موالنا از عناصر بنیادی انسان آرمانی خویش  

و مورد پذیرش عرفان می داند.
به نظر می رسد، در این جا مناسب است تا پیرامون واژة عشق از ابعاد گوناگون و از نظر موالنا 

روشنی بیندازیم. 
مهفوم	شناسی	عشق:

عشق، یک واژة تابشدار عربی و به معنی دلدادگی، شیفتگی و دوست داشتن به حد افراط را 
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گویند. از نگاه عارفان زیربنای جهان هستی عشق است و این طایفه کمال زندگی را در پرتو عشق 
جست و جو می کنند )حنیف بلخی،1381: 12(. موالنا از عشق تعابیر گوناگونی عنوان می کند؛ اما در 
هیج سخنی از موالنا و دیگران تعریف مشخصی از عشق دیده نمی شود، این شاید به سبب آن است 
که عشق ادراکی است نه قابل تعلیم و مدارسه؛ و هرکس مطابق درک و براساس تجربة خویش از 
عشق تعریفی می کند که به نظر نگارند همة آن چه گفته شده است الیه ای از هزار الیه های تاریک 
عشق را روشن می سازد و یا آن چه به سبب داشتن عشق به دارندة عشق عاید می گردد، آن را به 
جای عشق تشریح می کند. در دو بیت زیر  بیدل آن چه از عشق عایدش می گردد، چنین عنوان 

می کند:
غمم، دردم، سرشکم، ناله ام، خون دلم، داغم / نمی دانم عرض گل کرده ام یا جوهر عشقم  
تپیدن، گریه کردن، رفتن از خود، مردن از حسرت / کم است افسوس عمرو، کارها بسیار 

عاشق را
)همان :28 (

اما در سخن موالنا آن چه نهادینه شده است و موالنا را پیشگام این میدان عنوان می کند یکی 
از تعبیرهای بی نظیرشان پیرامون عشق است که می گوید: هر آن که به خدا تقرب جوید و در عالم 

کبریا مغروق گردد، او عاشق است و آن عشق را برتر از عرش و کرسی می داند:
برترند از عرش و کرسی و خال / ساکنان  مقعد  صدق  خدا 

)مثنوی موالنا، 1387: 132(

در جایی دیگر می گوید:
هرکه اندر عشق یابد بندگی / کفر باشد پیش او جز بندگی

)مثنوی موالنا،1387: 689(

همچنین می گوید: 
غیرت حق بود و با حق  چاره  چیست / کو دلی کز عشق حق صدپاره نیست

)مثنوی موالنا،1387: 67(

در جایی دیگر موالنا عشق را باغ بی انتها و میوه هایش را زیاده از خوشی و شادی می داند و 
می گوید که عاشق باغی است که فارغ از دغدغة بهار و خزان، همواره تروتازه چهره می نماید:

باغ سبز عشق کاو بی انتهاست / جز غم و شادی در و بس میوه هاست
عاشقی زین هر دو حالت برترست / بی بهار و بی خزان سبز و ترست

)مثنوی موالنا،1387: 70(

در دفتر ششم در بیان عشق می گوید:
عشق مستسقی ست و مستسقی طلب / در پی هم، این و آن، چون روز وشب
روز بر شب عاشق است و مضطر است / چون  ببینی شب بر او عاشق ترست
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)مثنوی موالنا،1387: 883(

در این جا موالنا مسألة کشش دو جانبه را نیز مطرح می کند؛ یعنی این که هر چیز با مخالف 
خویش در کشش و به سبب رسیدن در کوشش قرار دارد و عشق نیرویی است که هردو طرف را 

به خاطر رسیدن به هم وصل می کند.
 موالنا در جاهای زیاد دیوان کبیر و مثنوی در تعابیر مختلف به کمک تصویرسازی های گوناگون 
از اشیا و طبیعت خواسته است که عشق را به معرفی بگیرد. از این رو تعریف مشخصی از عشق 
در کالم ایشان یافت نمی شود؛ اما گوشه ها و آن چه به سبب داشتن عشق عاید حال دارندة عشق 
می گردد، تشریح می کند، تا ما با در نظر داشت آن بتوانیم از عشق شناختی برای خویشتن خویش 

پیدا کنیم.
چنان چه در ابیات زیر موالنا علت عشق را جدای از همه علت ها دانسته و از شرح  و بیان آن 

خود را عاجز می داند:
علت عاشق ز علت ها جداست / عشق اسطرالب اسرار خداست 

هرچه گویم عشق را شرح و بیان / چون به عشق آیم خجل باشم از آن 
گرچه تفسیر  زبان  روشنگرست / لیک عشق بی زبان روشن ترست

چون  قلم  اندر نوشتن می شتافت / چون به عشق آمد، قلم برخود شگافت
عقل در شرحش چوخر در گل بخفت / شرح عشق و عاشقی  هم عشق  گفت

)مثنوی موالنا،1387: 9(

با توجه به آن چه ذکر آن گذشت، عشق به دو نوع تقسیم شده است: 1ـ عشق مجازی؛ 2ـ عشق 
حقیقی و روحانی یا عرفانی.

عشق	مجازی: عشق مجازی، عشقی است زمینی؛ به بیان دیگر، عشق است که معشوق آن 
مخلوق می باشد. کوتاه سخن این که مخلوق به مخلوق عشق می ورزد. دراین باره موالنا چنین می گوید: 

عشق هایی کزپی رنگی بود / عشق نبود عاقبت ننگی بود
)مثنوی موالنا،1387: 12(

این عشق نه در میان افراد حکیم و دانا و در بین افراد عادی جایگاهی ندارد. چرا که چنین 
عشقی زوال پذیر، ناپایه دار و موهومی است، چشم خرد و فراست انسانی را کور می سازد و شخصیت 
انسانی انسان را از سطح عرش به سقف تنزل می دهد و احیانا انسان را در نزد اجتماع سبک می سازد 
و اگر زیاد غرق معشوق زمینی شود، او را از وظیفة اصلی اش که همانا خداپرستی وخدادوستی 
و دوستی با انسان است، باز می دارد. چنین عشقی انسان را ضعیف، بدون هیچ هدفی حیران و 

سرگردان می نماید.
عشق	حقیقی:	عشق حقیقی که عشق به حق و حقیقت و به معنویات است؛ انسان را تازه 
و روشن و بینا می سازد. این عشق انسان را با راز آفرینش وی آشنا می کند و آتش در دل عاشق 
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حق می اندازد که جز حق، هر چه باشد در خود می سوزاند. این عشق امر االهی  و آمدنی است؛ نه 
آموختنی و موالنا این عشق را چه زیبا در رباعی ذیل عنوان می کند:

عشق آمد و شد چو خونم اندر رگ و پوست / تا کرد  مرا و خالی پر کرد از دوست 
اجزای وجود من همه  دوست گرفت / نامی ست زمن، برمن و باقی همه اوست 

)مثنوی موالنا، 1381: ص(

چنان که در سطور گذشته یاد آور شدم که خداوند توانا انسان را به سبب آن که خودش دوست 
داشت تا معبود بیافریند، خلق کرد؛ یعنی یکی از علت های به وجود آمدن ما محبت خدا به این 
پیدایش بود. پس برای انسان های کرة زمین الزم است که این محبت و دوستی که علت بنیادین 
پیدایش ما می باشد، در همه حال داشته باشیم و آن را آرایش و پاالیش دهیم و این عشق خدایی 
را به عنوان آیینة قد نمای زندگی نگه داریم. اگر این عشق را هر انسان در وجود خویش نهادینه 
بسازد و آن را رهنمای زندگی خود قرار دهد؛ دیگر زمین گلزار می گردد. پس انسان را به این دلیل 
که مخلوق خدا و خلیفه او تعالی بر روی زمین است دوست می داریم. این گونه انسان شوونیست 
نیست، برتری جویی قومی، زبانی، نژادی و مکانی را دامن نمی زند. این چنین انسانی اگر حکمران 
کشوری گردد، دیگر هرگز انسان را به جنگ انسان نمی فرستد، خود را واالتر و بیناتر و داناتر از 

دیگر انسان ها نمی پندارد.
عصر حاضر که ظلم و ستم بی داد می کند و پایمال کردن حقوق دیگران و هتک حرمت بی نوایان 
و خشونت در برابر زن و مرد، یک سویی، برترجویی، بلندپروازی، غارت و چپاول، کشت و کشتار، 
ویرانی و ... چه برای بقای یک قوم باشد و یا برتری طلبی یک حزب و جناح و یا هر هدفی که در 
پی آن دست به این کردار ناشایست و زبون بزند به این دلیل است که انسان از راز آفرینش خود 
که همانا محبت و دوست داشتن بی قید و شرط یکدیگر بنابر حدیث قدسی است، غافل شده است. 
موالنا چنین افرادی که طوق بردگی نفس و شیطان را بر بندگی خدای رحمان ترجیح داده اند، 

پست تر از چهارپایان می شمارد و در این باره می گوید: 
شهوت ارغالب شود پس کمتر است / از بهایم  این بشر زانک ابتر است

«؛  درواقع این بیت مصداق آیه 179 سوره اعراف است که می گوید: »أُولَِئَک َکاْلَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضُلّ
آنها مانند چهارپایانند بلکه بسی گمراه ترند.

موالنا در وصف انسانی که از عشق حقیقی بیگانه است و با زور و غرور برتری خود را بر دیگران 
ثابت کند و بر آنان چیره گردد، چنین می گوید:

سخت گیری و تعصب خامی است / تا جنینی  کار خون  آشامی  است
)مثنوی موالنا،1387: 338(

ناگفته پیداست که موالنا در دید انسانی خود که برمبنای داشتن عشق حقیقی به انسان و 
آفریدگار وی استوار است، از هرقیدی چون دین و مذهب و ... می گذرد و فقط نزد ایشان انسان به 
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خاطر انسان بودنش پذیرفتنی است و بس. پیروان ادیان و مذاهب گوناگون که همان جوهر انسانی 
داشته اند؛ نزد موالنا بر اساس سخن پروردگار پذیرفتنی اند و دارای جایگاه بلند انسانی می باشند. در 

باور موالنا تفاوت در رنگ و نژاد حرام و مردود است: 
چو به بی رنگی رسی کان داشتی / موسی و فرعون دارند  آشتی

)مثنوی موالنا،1387: 95(

چون انسان خلیفه خداوند بر روی زمین است و او تعالی همه مخلوقات را بدون کم و کاستی 
در آفرینش خلق کرده است و هرکدام نزد خداوند جایگاه ویژه و محبوبیت خود را دارد و تفاوتی 
در بین شان نیست؛ بنابراین انسان که نماینده خداوند بر روی زمین است، بایستی بر این نگرش 

هم دیگرپذیری بیش از هرچیز عامل بوده، خداگونه فکر کند.

نیکوست به چند گپ بنیادی اشاره کنیم:
      - فلسفه موالنا، آسمانی است نه بشری و جایگاه انسان در فلسفة ایشان همان مقامی است 
که خداوند برای انسان داده است. از  نظر صوفیه، انسان کامل در طول تاریخ در صورت های متفاوت 
نمود کرده است که از  آن به »ولی« یا جلوة محمدیه یاد می گردد. این درحالی است که موالنا 

انسان را جلوة حقیقت می داند.
از نظر موالنا عشق قوة محرکة همه کاینات است، اگر عشق نبود، هیچ چیز دیگر وجود نداشت. 

و این نیروی هستی در وجود تمام کاینات جریان دارد. )ر.ج، 1362: 103(.
اگر این آسمان عاشق نبودی / نبودی  سینة او را صفایی

وگر خورشید هم عاشق نبودی / نبودی  در جمال او  ضیایی
زمین وکوه اگر نه  عاشقندی / نرستی  از دل هر دو گیاهی
اگر دریا ز عشق  آگه نبودی / قراری  داشتی آخر به جایی

)مولوی،1381: .............(

عشق نیز چون عالم، بی آغاز و بی انجام است: »شاخ عشق اندر ازل دان و بیخش اندر ابد« .موالنا 
عشق را طبیب جمله علت ها و پادزهر همه زهرها می داند. )ر.ک، 1361: 103(

موالنا انسانی را که مورد نظر دارد، صد در صد باید عاشق باشد چرا؟زیرا هیچ موجودی بدون 
عشق بوده نمی تواند.علت و معلول همه چیز و آفرینش عشق است: 

شاد باش ای عشق خوش سودای ما / ای طبیب جمله علت های  ما 
ای دوای نخوت ناموس ما / ای تو جالینوس و افالتون ما

)مثنوی موالنا،1387: 6(

باعشق همه کارها انجام می یابد، بدون عشق انسان کامل نمی شود وانسانی که آراسته با عشق 
باشد در حقیقت به تعبیر صوفیه او انسان کامل است.
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      - مولوی قلب های خالی ازآتش عشق به خدا وانسانیت وآزاده گی که هیچ دردی را دوا 
نمی کند،  بیزاری می جوید و نفرت می گوید: 

آتش است این بانگ نای و نیست باد / هرکه این آتش ندارد نیست باد
)مثنوی موالنا،1387: 5(

پیرامون عشق از دید موالنا سخن زیاد است که پرداختن به همة آن ها از توان این نوشته بیرون 
است وآن چه ذکر گردید تنها اشارة کوچک درباره عشق بود. موالنا در معنای وسیع عشق چنین 

می گوید: 
هرچه گویم عشق را  شرح و بیان / چون به عشق آیم خجل باشم ازآن

)مثنوی، دفتراول، بردن پادشاه طبیب را(

صفت	های	عشق	در	اندیشه	موالنا
1.	عقل:	یکی از اوصافی که موالنا برای عشق عنوان می کند عقل است. عقل مصدر و به معنای 
دریافتن، دانستن، قوة اداراک خوب و بد و در زبان پارسی واژه عقل را »خرد« تعبیر می کنند. بر 

این اساس عقل قوة مدرکة کلیات که مرتبت کمال نفس است، می باشد.
عقل مطلق نفس به معنای روح مجرد انسان  و قوه تدبیر زندگی است. عقل در حوزه ادبیات و 
در دنیای صوفیه از موضوعات پرحاشیه است. به طوری که برخی از شعرای عارف عقل را تمجید 
کرده اند و برخی دیگر نیز آن را مذموم دانسته اند. آن چه موالنا را از دیگران در تفسیر عقل جدا  
می کند، تقسیم بندی ایشان است که عقل را به عقل جزوی )مذموم( و عقل کلی )ممدوح( تقسیم 

می کند.
به هدف  رسیدن  برای  که  به طوری  است.  عقل مصلحت طلب  این  یا	مذموم:	 عقل	جزوی	
از  اخالقی  و  حقوقی  دعواهای  و  تشتت  اختالفات،  کلی  طور  به  می دهد.  قرار  وسیله  را  دیگران 

خودخواهی این عقل است. موالنا در دفتر سوم مثنوی عقل جزوی را ظلمات و وهم می داند: 
عقل جزوی آفتش وهم است وظن / زانکه در ظلمات شد او را وطن

)مثنوی موالنا،1387: 346(

موالنا می فرماید که عقل جزوی چون بر آدمی چیره شود، سرانجام این فرد سقوط و سرنگونی 
خواهد بود. ایشان در بیت 1246 دفتر چهارم مثنوی چنین می گوید:

عقل جزوی گاه چیره گه نگون / عقل  کلی ایمن از ریب المنون
)مثنوی موالنا،1387: 331(

بنابراین انسان مدنظر موالنا نباید به خواستة عقل جزوی تن دهد:
عقل جزوی را وزیر خود مگیر / عقل کل را ساز سلطان ای وزیر

)مثنوی موالنا،1387: 519(
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موالنا همان گونه که نفس انسان را به نفس اماره و نفس لوامه تقسیم کرده است و تنها نفس 
اماره را جهان سوز می داند؛ عقل انسان را نیز به کلی و جزوی تقسیم کرده است و به عقیدة وی عقل 
کلی جهان ساز و عقل جزوی جهان سوز است. او می گوید: که عقل جزوی که از اثر درس خواندن 
علوم تجربی حاصل می شود، به تنهایی و بدون تعلیمات وحی و بدون عقل کلی نمی تواند جهان ساز 
شود. عقل کلی، از مجموع عقل جزوی، عبادت، ریاضت، تعلیمات وحی، تربیت بندگی و عادت به 
خیر و فالح حاصل می شود. موالنا می گوید که عقل جزوی بدون تعلیمات وحی، ارشادات پیامبران 
و مذهب انسان را به حقایق مطلوب نمی رساند؛ ولی زمانی که تعلیمات وحی، ریاضت و عبادات با 

عقل جزوی همراه شود، انسان را به مقام انسانیت می رساند:
قابل تعلیم و فهم است این خرد / لیک صاحب وحی تعلیمش کند

)مثنوی موالنا،1387: 520(

عقل	کلی	یا	ممدوح:	این عقل را گاهی در روایات برتر از عبادات معمولی و اعتیادی می دانند 
و موالنا ان را در بیت 3233، دفتر پنجم چنین بیان داشته است:

بس نکو گفت آن رسول خوش جواز / ذره ای  عقلت به  از صوم  و نماز
زانکه عقلت جوهر است این دو عرض / این  دو در تکمیل  آن  شد  مفترض 

تا  جال باشد مر آن آیینه را / که صفا آید زطاعت سینه را 
)مثنوی موالنا،1387: 635(

علت مهم بودن عقل نسبت به روزه و نماز آن است که عقل مقدم بر عبادت است؛ چنان که اول 
عقل است، سپس عبادت. به عبارت دیگر، زمانی که انسان مسلمان به بلوغ عقلی می رسد، آن گاه 

روزه و نماز بر وی واجب می شود و از سویی آدمی با قدرت عقل به ارزش نماز و روزه پی می برد.
بررسی آثار موالنا حاکی از توجه ویژه ایشان به عقل کلی است تا با بررسی آن بتواند انسان مورد 

نظر خود را بیشتر بشناسد. ابیات زیر نیز اشاره ای به عقل کلی از منظر موالنا دارد:
جهد کن تا پیرعقل و دین شوی / تا چوعقل کل تو باطن  بین شوی

)مثنوی موالنا،1387: 552(

ویا:
گفت پیغمبر که احمق هرکه است / او عدو ماست و غول و رهزنست
هرکه او عاقل بود او جان ماست / روح  او و ریح  او، ریحان ماست

عقل دشنامم  دهد من  راضیم / زانکه فیضی دارد از فیاضیم
نبود  آن  دشنام  او بی فایده / نبود آن مهمانیش بی مایده...
احمق  ار حلوا  نهد اندر لبم / من از آن حلوای او اندر تبم

)مثنوی موالنا،1387: 544(

2.	ادب:
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موالنا صفت دیگری که برای انسان آرمانی خود می گزیند »ادب« است، وی می گوید: انسان 
باید در همه عرصه ها جانب ادب را مراعات کند. در این جا الزم است پیرامون ادب توضیح کوتاهی 

بدهیم.
داشمندان پیشین ادب را به ادب درس و ادب نفس تقسیم کرده اند.

ادب	درس، آن است که آموخته می شود و دانش هایی از قبیل زبان شناسی، معانی، بیان و بدیع، 
تاریخ، انساب... را در بر دارد.

ادب	نفس:	آن است که انسان خلق نیکو و صفات پسندیده در سرشت خویش داشته باشد و 
منظور ما هم در این مقال همین ادب نفس می باشد. در نزد صوفیه ادب آن است که در ظاهر و باطن 
انسان حدود شریعت، طریقت و حقیقت را نگه دارد و از حد تجاوز نکند. موالنا با در نظرداشت این 
سخن پیامبر که می فرماید: »پروردگارم مرا ادب فرمود و نیکو تادیب کردم«. ادب را برای انسان 
واجب دانسته، می گوید: انسان باید در همه حاالت ادب را در رفتار و کردار خود برگزیند. بی ادب از 

نظر ایشان نه تنها جایگاهی نداشته بلکه از عزت احترام و آبرو نیز بی بهره است: 
آن گروهی کز ادب بگریختند / آب مردی و آب مردان ریختند

)مثنوی موالنا،1387: 438(

در جایی دیگر می گوید: بی ادبی در سخن حق شخص را دل مرده می کند:
بی ادب گفتن سخن با خاص حق / دل  بمیراند  سیه  دارد  ورق

)مثنوی موالنا،1387: 213(

ایشان بر این باوراست که هرکس شایسته مودب بودن را ندارد؛ زیرا برخی از دایره ادب طرد 
شده است:

نک عصا آورده ام بهر ادب / هر خری را کو نباشد مستحب
)مثنوی موالنا،1387: 575(

همچنین بی ادبی از دید ایشان آتشی است که جان  و جهان را می سوزاند:
 از خدا خواهیم توفیق ادب / بی ادب محروم شد از لطف رب 
بی ادب تنها نه خود را داشت بد /  بلکه آتش در همه آفاق زد

)مثنوی موالنا،1387: 8(

3.	علم:	
  موالنا صفت دیگری که برای انسان مورد نظرش قائل می شود، علم است.

علم، به معنی دانستن، آگاهی و کشف مجهوالت جهان است. صوفیه به علوم ظاهری که شرط 
اصلی آن تکرار و تقلید است توجه چندانی ندارند و علومی را اصیل می دانند که از طریق تزکیه نفس، 
تهذیب اخالق و فراخی دل حاصل شود. از نظر آنان علمی مفید است که انسان را به حق نزدیک کند.

موالنا با در نظرداشت این   که نخستین آموزه ای دین اسالم  به »اقراء« آغاز می یابد و مطابق آیة 
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»علم آدم االسماء کلها...« )بقره: 31( علم آموختن را امر پروردگار می داند:
بوالبشر کو علم االسما بگ است / صد هزاران علمش اندر هر رگ است

چشم آدم چون به نور پاک دید / جان و سرنام ها گشتش پدید
)مثنوی موالنا،1387: د اول قصه ادم و بستن قضا(

آدم  خاکی ز حق آموخت علم / تا به هفت آسمان افروخت علم 
خاتم ملک سلیمان است علم / جمله عالم صورت معناست علم

)مثنوی موالنا،1387: د اول جواب خرگوش نخ(

موالنا علم را دریایی می داند که انسان مورد نظر را پاک و آماده پذیرش مسئولیت های انسانی 
می داند:

علم دریایی ست بی حد و کنار / طالب علم است غواص بهار
)مثنوی موالنا،1387: 926(

ایشان همه انکشافات و علت پیدایش همه اشیا را علم می داند؛ به عبارت دیگر، او پیدایش 
کاینات را در گرو علم دانسته است:

از محبت تلخ ها شیرین شود / از محبت مس ها زرین شود
از محبت دردها صافی شود / از محبت دردها شافی شود

این محبت هم نتیجه دانش است / کی گزافه برچنین تختی نشست
)مثنوی موالنا،1387: 206(

ایشان صفت های  هرچند  بود؛  موالنا  منظر  از  انسانی  کمال  اوصاف  از  بخشی  گذشت  آن چه 
دیگری نیز عنوان کرده اند، اما نگارنده به دلیل پرهیز از طوالنی شدن نوشتار وارد جزئیات بیشتر 
نمی شود. همچنین علم و ادب را که موالنا به آن اشاره کردند به خودی خود آن قدر وسیع و پربار 

هستند که تشریح و تبیین آن از عهده این نوشتار خارج است.

نتیجه
برپای بست این نگرش، نسخه ترکیبی موالنا برای موجودی با ویژگی های خاص به نام انسان 
است. انسان مدنظر موالنا درواقع شخصیتی  است که متون دینی همواره به آن اشاره دارند. بنابراین 

موالنا به سه صفت بنیادین در نوشته  های خود بیش از دیگر صفت ها اشاره دارد. 
نخستین صفت عشق است و آن سازنده  بزرگ انسان است. اگر انسان عشق را در وجود خود 
نهادینه سازد، آن گاه وی دنیا را از جهان سوزی به جهان سازی تغییر موقعیت می دهد؛ چنان چه 

موالنا خود می گوید: 
از محبت  نار نوری  می شود / از محبت خار حوری می شود

ادب و علم دو صفت دیگر است و انسان پیشنهادی موالنا اگر با این صفات آراسته باشد، دیگر 
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در جهان نزاعی بین انسان و هم نوع آن به وجود نمی آید و جهان جهنم ما به دست این انسان، به 
جهان بهشت  تغییر شکل می دهد.

در پایان موالنا خود در وسعت تعبیر از انسان کامل چنین می گوید:
این چنین آدم که نامش می برم / گرستایم تا قیامت قاصرم
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قرآن کریم، ترجمه ناصرمکارم شیرازی، تهران: چاپ دوم، ناشر انتشارات تالوت،1388.
1. برزین مهر، عبدالغنی. )1384(. موالنا شناسی. پشاور: ناشرانجمن نشراتی دانش.

2. بلخی، محمد حنیف.)1381(.بیدل ودلدار. کابل: ناشروچاپ مطبعهای احمد.
3. ر.ج. )1362(.«بحثی برگسترهای جهان بینی موالنا«.ماه نامهای عرفان)مجلهای آموزش وپرورش 

وادبیات(. سال 61، شمارهای سوم وچهارم، جوزا وسرطان.
4. سنایی غزنوی ابومجد مجدود بن آدم. )1377(. حقدیقة الحقیقة شریعة الطریقة)تحشیه مدرس 

رضوی( تهران: چاپ پنجم، ناشر موسسهای انتشارات
5. مال علی قاری، محمد بن علی. )سال چاپ معلوم نیست(.الموضوعات الکبری. کراچی: ناشر 

کتابخانهای قدیمی.
6. مولوی، جالل الدین محمد. )1387(. مثنوی معنوی) بامقدمهای زرین کوب(. تهران:  چاپ پنجم، 

ناشراهورا.
7. مولوی، جالل الدین محمد. )1381(. دیوان کلیات شمس تبریزی)با مقدمهای فروزان فر(. تهران: 

ناشر انتشارات میالد.
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الفهرس
◊ دور◊األسس◊الدينية◊في◊تكوين◊العقالنية◊المتقاربة◊من◊أجل◊تحقيق◊الحضارة◊اإلسالمية◊الحديثة	
◊ دور◊العقالنية◊الفقهية◊للمذهب◊الحنفي◊في◊تكوين◊الحضارة◊اإلسالمية◊الحديثة	
◊ أثر◊الماتريدية◊في◊اآلراء◊األصولية	
◊ العقالنية◊في◊نظام◊الحقوقي◊اإلسالمي	
◊ دور◊القيادة◊والرئاسة◊الدولة◊في◊تشكل◊الحضارة◊اإلسالمية◊الحديثة◊	
◊ اإلنسان◊المتعالي◊من◊منظور◊موالنا◊جالل◊الدين◊محمد◊البلخي	
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الکاتب: عبدالحق حبیبی صالحی

الحاصل علی الدکتوراه في مجال التفسیر التطبیقي 

الملخص

الحضارة اإلسالمیة الحدیثة هي من إحدی الموضوعات الجدیدة والناشئة في الجو الفکري لعلماء والمفکرین 

المسلمین. بناء علی ذلك ، تعتبر دراسة األسس و قواعد هذه الحضارة الحدیثة ، والبحث عن سبل تحقیقها ، 

ودراسة التحدیات واألضرار التي توجد في مسارها، واالستراتیجیات و وسائل تحقیقها، من قضایا التي ینظر 

إلیها باعتبارها مسائل الرئیسیة. تتناول هذه الدراسة دور األسس الدینیة في التقارب العقالني بین المسلمین من 

أجل تحقیق الحضارة اإلسالمیة الحدیثة کقضیة أساسیة و محوریة. لذلك ، هذا األسلوب التحلیلي االجتهادي، 

یبحث عن األسس الدینیة للحضارة اإلسالمیة الحدیثة التي تعزز وتقوي العقالنیة المتقاربة فیما بین المسلمین.

ونتیجة لهذا البحث ، تم عرض سبع أسس الدینیة األساسیة للحضارة اإلسالمیة الحدیثة ، ویعتقد الباحث أن 

الحضارة الحدیثة تقوم علی أسس القویة الدینیة ، ومراعات ذلك األسس مما أدی إلی تکوین عقالنیة متقاربة بین 

المسلمین وستلعب دوًرا مهما في االستقرار واالستمراریة و ثبات هذه الحضارة.

الكلمات المفتاحية: أسس دینیة ، عقالنیة متقاربة ، حضارة إسالمیة حدیثة.

دور األسس الدینیة في تکوین العقالنیة المتقاربة من أجل 
تحقیق الحضارة اإلسالمیة الحدیثة
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الباحثان: حمید الله مرادی

الباحث في مجال الدکتوراه قسم فقه المقارن

 محمد عمر مبارز

الباحث في مجال الدکتوراه قسم فقه المقارن

لملخص ا
العلمیة واالجتماعیة  لتغییرات کبیرة في مختلف المجاالت  کانت الحضارة اإلسالمیة منشأ و مصدر 
دوًرا  وفکر  مدرسة  کل  لعبت  ومتنوعة.  مختلفة  فکریة  مدارس  نتاج  هي  اإلسالمیة  الحضارة  والسیاسیة. 
وأتباعه  حنیفة  أبو  الفقه  إمام  أسس  هنا،  من  وطاقاتها.  إمکانیتها  بأقصی  ورقیها  الحضارة  هذه  تنمیة  في 
القرآن   ( السماوي  للکتاب  البینات  آیات  من  الدلیل،  علی  المبنیة  فهمهم  و  بإلهامهم   ، المجتهدون 
رسموا  لقد   . االجتهادیة  الفقهیة  المدارس  بین  من  العقالنیة  الفقهیة  مدرسة   ، یة  النبو والسنة   ) الکریم 
 ، اإلسالمیة  للتعالیم  والخلود  االستدامة  مسیرة  والنظر،   الرأي  إلی  والمستندة  العقالنیة  بمدرستهم 

الرأي«. أهل  لـ«مدرسة  ومنهجیا  متکامال  ًبا  أسلو باعتباره  للعالم  الحنفي  الفقه  قدموا  وبالتالي 
البحث  بأسلوب  الحدیثة  اإلسالمیة  الحضارة  ین  تکو في  الحنفي  الفقه  دور  الدراسة  هذه  تبحث 
ومنجزات  النتائج  نعرض  أن  ویمکن   ، وقانونیة  فقهیة  إلی مصادر  ومستندا  التحلیلي  الوصفي   ، المکتبي 
المواقف  اتخاذ  في  للحنفیة  الحضاري  العقالني  الفکر  أساسیات  شرح   - التالي:  النحو  علی  البحث 
الحضاریة الکبیرة ، وشرح الواقعیة والعقالنیة للفقه الحنفي کحلقة وصل بین األمم والملل عبر التاریخ 
ین  ، وکان لألنثروبولوجیا الحنفیة فیما یتعلق باالهتمام بالنساء ، وأهل الذمة والمسلمین الجدد في تکو
والعقالنیة  الفقهیة  حنیفة  أبي  آراء  بین  االنسجام  إظهار  في  بارز  دور  الحدیثة،  اإلسالمیة  الحضارة 

الماضیة. اإلسالمیة  الغنیة  لحضارة  امتداد  في جوهرها  الحدیثة هي  اإلسالمیة  فالحضارة   ، المعاصرة 
ا ثمیًنا کالمیا و فقیها ، إلی جانب المدراس الفقهیة األخری، یمکن 

ً
المدرسة الحنفیة ، باعتبارها تراث

الحدیثة. ین حضارة إسالمیة  السلمیة وتکو الحیاة  بناء  في  وقیما  یا  تلعب دورا حیو أن   ، کالماضي  لها 

الكلمات المفتاحية: العقالنية ، التقارب ، الحضارة ، التدين ، المذهب الحنفي ، العيش السلمي.

دور العقالنیة الفقهیة للمذهب الحنفي في تکوین الحضارة 
اإلسالمیة الحدیثة
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 الکاتب : فرهاد هیمان

باحث الماجستیر في مجال الفقه و اصوله

الملخص

الکالمیة  بآرائه  الذي اشتهر  الحنفي  المذهب  المجتهدین من  السمرقندي هو أحد  الماتریدي  أبو منصور 

وتنسب إلیه المدرسة الماتریدیة باعتباره من أعظم المناضلین والمناصرین آلراء أهل السنة الکالمیة.

االمام الماتریدي باإلضافة إلی آراءه الکالمیة، کان له اآلراء األصولیة أیضا ، والتي لألسف ، ظل بعده العلمي 

من هذه الناحیة غیر معروفة. کان لإلمام الماتریدي تأثیر عمیق علی اآلراء األصولیة؛ إلی حد اعتبر هو مؤسس 

مدرسة األصولیة السمرقندیة بین األحناف. حاولت في هذه المقالة ، من خالل الوصف وتحلیل المبحث األصولي 

لداللة اللفظ الظاهر علی معناها ، وخاصة مقتضی اللفظ العام، أن یتم الکشف عن تأثیر االمام الماتریدي علی 

اآلراء األصولیة. االمام الماتریدي ، جعل المبادئ الکالمیة کأساس وقاعدة ، للبحث عن لفظ  الظاهر وعلی إثرها 

ترکت أثرها علی اآلراء األصولیة في المدرسة االحناف. االمام الماتریدي علی عکس مشایخ الحنفیة العراقیین ، 

کان یؤمن بظنیة اللفظ الظاهر الذي ترك أثره علی المباحث التي تدور حولها.

يدية ، المذهب. يات األصولية ، مذهب السمرقندي ، ظاهر اللفظ ، الماتر الكلمات المفتاحية: نظر

أثر الماتریدیة في اآلراء األصولیة
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الکاتب: محمد صابر ذوالقرنین

 باحث الدکتوراه فی مجال الحقوق الخاص

الملخص

 النظام الحقوقي لإلسالم ، الذي نشأت قوانینه وأنظمته من اإلرادة الحکیمة لخالق اإلنسان ، الذي یطلع 

تعالی،  الله  رضوان  إلی  الوصول  ألجل  القوانین  تطبیق  ویتم  وجه.  أکمل  علی  اإلنسان  احتیاجات  ویعرف 

ویکون هذا الخطاب الحقوقي موجه الی أفراد اإلنسان ککائنات عاقلة ومدرکة،  فبقوة الفهم واالستکشاف 

لدیهم، تکتشف قصد المشرع الرئیسي والثانوي من القوانین ثم تنفذها عملیا ویزید في کماله اإلنساني.

والسؤال هو ما فائدة هذه القوة الفاهمة والمکتشفة، أي العقل ، في نظام الحقوقي اإلسالمي؟ لإلجابة علی 

هذا السؤال تم استخدام االسلوب الوصفي والتحلیلي في هذا البحث ومن ناحیة أدوات جمع المعلومات 

تم استخدام أسلوب المکتبیة.

والنتیجة، أن العقالنیة في المراحل الثالث للنظام الحقوقي اإلسالمي ، وهي مرحلة تشریع القوانین و 

القواعد  الفهم والتفسیر وتبیین  المبادئ والقواعد والمصادر ، ثم  القوانین ، ثم خلق  القوانین و تطبیق  فهم 

الحقوقیة اإلسالمیة، یتکفل بصیانة رأي القاضي من التفسیرات الملتویة والسیئة. وکلما صدر قرار وفق الرؤیة 

 إلی معاییر عقالنیة من أجل إرضاء الخالق وکمال المجتمع ؛ سیتحقق تطبیق 
ً
العالمیة الصحیحة واستنادا

العدالة االلهیة بیدالحکام المسلمین، ویؤدي ذلك الی السعادة الدنیویة واألخرویة.

الکلمات المفتاحیة: التطبیق ، العقل ، القانون ، النظام القانوني اإلسالمي

العقالنیة في نظام الحقوقي اإلسالمي
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الکاتب: سید دستغیب صایب

باحث الدکتوراه في مجال التفسیر التطبیقي

الملخص

یطلق اإلمام والقائد بالمعنی العام علی الشخص الذي یتولی قیادة الناس ویرتب شؤونهم الدینیة والدنیویة. 

لکن في المصطلح الخاص ، یطلق علی الشخص الذي یتولی، مسؤولیة الشؤون الدینیة والدنیویة للمسلمین 

ویرأسها، نیابة عن نبي اإلسالم.

الحضارة اإلسالمیة الحدیثة تطرح علی أساس مختلف مع الحضارة السابقة ، بناء علی قضایا جدیدة  في 

المعاصرة  وتشمل هذه  الزمانیة والمکانیة  المعاصرة واحتیاجات  قوالب تقاریر جدیدة، ومبنیة علی الظروف 

الحضارة، اإلنجازات واالمکانیات المادیة والمعنویة للمجتمع اإلسالمي في القرن الحاضر والمستقبل.

هذا البحث الذي کتب بأسلوب التحلیلي - الوصفي ، تناول بعد الکشف عن مفهوم وخصائص اإلمام 

/ القائد ، دور اإلمامة و القیادة في تشکیل الحضارة اإلسالمیة وتوصل إلی نتیجة مفادها أن وجوب و ضرورة 

دور اإلمامة في تشکیل مجتمع إسالمي سلیم تم النقاش حولها بین المتکلمین منذ زمن بعید وفلسفة ودور 

اإلمامة هو: الحفاظ علی دین المسلمین ، وحراسة الکیان اإلسالمي ، وإقامة العدل واألمن ، وتلبیة احتیاجات 

المسلمین.

ولکن في القرن المعاصر أو الحاضر ، بعد ما تدهور أحوال العالم اإلسالمي بسبب االختالفات البینیة وتدخل 

االستعمار العالمي ، تتضاعف الشعور بالحاجة  إلی اإلمامة / القیادة ودورها في تکوین الحضارة اإلسالمیة. 

تظهر نتائج البحث، أن اإلمامة / القیادة لها دور فعال وأساسي في تشکیل مکونات الحضارة اإلسالمیة الحدیثة 

مثل: التنظیم السیاسي والعلم والعقالنیة والتقدم المادي والرفاهیة االجتماعیة واألخالق اإلسالمیة واألحکام 

الفقهیة والقوانین اإلسالمیة.

الكلمات المفتاحية: اإلمامة ، القیادة ، دور اإلمامة ، الحضارة ، الحضارة اإلسالمیة الحدیثة ، الخصائص 

، المکونات.

دور القیادة والرئاسة الدولة في تشکل الحضارة اإلسالمیة 
الحدیثة 
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الکاتب: صدیق الله کلکانی

عضو هیئة التدریس بجامعة کابول، کلیة اآلداب واللغات – قسم األدب الفارسي

لملخص ا
من  االنظار  محطة  واألدبية  ية  البشر العلوم  في  بعيد  زمن  من  اإلنسان  وحب  اإلنسان  اعُتبر 
المختلفة  النظر  وجهات  من  والمناقشة  البحث  موضوع  االنسان  کان   . ين  والمفكر العلماء  قبل 
ومبادئ  النظر  لوجهات  بناء  عنه  عديدة  يفات  تعر قدم  وقد  المتنوعة  العلمية  مجاالت  في  و 
المختلفة، ولكن التعامل مع اإلنسان واإلنسانية في األدب الفارسي ، وخاصة المقوالت الصوفية 
أعظم  أحد  وهو   ، الرومي   ، الصدد  هذا  في  األخرى.  يفات  التعر عن  ًيا  جوهر ا 

ً
اختالف يختلف   ،

إلى   باالستناد  ، يعرف اإلنسان  الفارسي  التراث الصوفي اإلسالمي واألدب  إلى  المنتمين  الشعراء 
العمران واالزدهار. إلى  العالم  يقود هذا  أن  التي يمكن لإلنسان  الدينية  النصوص 

فسوف   ، العالم  هذا  في  الناس  أمور  عن   
ً
مسؤوال تعيينه  تم  الرومي  منظور  من  اإلنسان  أن  لو 

المختلفة من وجه األرض. العنف  المصائب والقتل وأنواع  يل کل  يز
يعّرف  الرومي  أن  نتيجته  يظهر   ، والتوصيفي  التحليلي  بأسلوب  تب 

ُ
ک الذي   ، البحث  هذا 

التي  الملكوتية  الحقائق  محور  وعلى   ، اإللهي  واألدب  والمعرفة  والعلم  الحب  ظل  في  اإلنسان 
والعالم.  اإلنسان  صناعة  إلى  للبعض  بعضهم  إيذاء  من  بدال  اآلخر  االنسان  اإلنسان،  فيها  يقود 
يد الرومي أن يعبر عنه ، لم يعد يقتل نوعه بسبب تفوقه العرقي والجنسي والديني  االنسان الذي ير
ين بسبب أن الله تعالى نفخ فيهم من روحه، ويكون هو نفسه عارفا بالله ومتخلقا  ، ويقبل اآلخر

اإلسالم. بآخالق 

الكلمات المفتاحية: الرومي ، اإلنسان ، الحب ، األدب ، العلم.

اإلنسان المتعالي من منظور موالنا جالل الدین محمد البلخي
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 The Role of Religious Principles in the Formation
 of Convergent Rationality for Realization of a New
Islamic Civilization
Author: Abdul Haq Habibi Salehi

 

Abstract:

The new Islamic civilization is an emerging topic in the intellectual space of Muslim 

scholars and thinkers.

In this context, the study of the principles and foundations of this new civilization, the 

analysis of the grounds for its realization, the study of the challenges and its pathology, 

and the tactics and strategies for its substantiation are the key issues of this concept. 

This study deals with the role of religious foundations in the convergent rationality 

of Muslims for the realization of a new Islamic civilization as a fundamental issue.

Therefore, this analytical method examines the religious foundations of the new 

Islamic civilization that strengthen convergent rationality among Muslims.

As a result, the seven basic religious foundations of the new Islamic civilization are 

displayed, and according to this paper, the new civilization is based on the strong 

foundations of religion, which has led to the formation of convergent rationality 

among Muslims and will play a role in consolidation, continuity, and stability of this 

civilization. 

Keywords: Religious Foundations, Convergent Rationality, Modern Islamic 

Civilization.
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 The Role of Jurisprudential Rationality of the Hanafi
School in the Formation of a New Islamic Civilization

Hamidullah Moradi

Mohammad Omar Mobarez

 

Abstract:

Islamic civilization has been the source of significant evolution in various scientific, social and 

political fields. Islamic civilization is the result of different schools of thought. Each school of 

thought has played a role in the development of this civilization to the best of its ability.

In the meantime, Imam Abu Hanifa and his students, with their inspiration and argumentative 

readings of the verses of the Holy Book )Quran( and the Prophetic Sunnah, established the 

school of jurisprudential rationality among the jurisprudential schools. 

With their rationalist and reasoning approaches, they outlined the ways of perpetuation and 

immortality of Islamic teachings, and thus they introduced Hanafi jurisprudence to the world 

as a perfected and systematic method of the »school of the people of opinion.»

This research examines and evaluates the role of Hanafi jurisprudence in the formation of a new 

Islamic civilization in a library research method, descriptive-analytical manner, and based on 

jurisprudential and legal sources. The findings and achievements of this study are as follows:

explaining the outlines of the rational and civilizational thought of Hanafi in the general 

position of civilization; explaining the realism and rationality of Hanafi jurisprudence as a 

link between communities and nations throughout history; displaying Hanafi anthropology 

regarding women, non-Muslims in a Muslim society, and new Muslims in the formation of a 

new Islamic civilization. This will display the harmony of Abu Hanifa›s jurisprudential views 

and contemporary rationality. The new Islamic civilization, in its essence, is the extension of the 

prolific civilization of the past. The Hanafi school, as a valuable theological and jurisprudential 

heritage along with other schools, as in the past, has the ability to play a vital role in peaceful 

coexistence and the formation of a new Islamic civilization.

Keywords: Rationality, Convergence, Civilization, Religion, Hanafi School of Thought, 

Peaceful Coexistence.
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 The Impact of Imam Maturidi on the Principles of
 Jurisprudence

Farhad Hayman

 

Abstract:

Abu Mansour al-Maturidi al-Samarkandi is one of the Hanafi jurists who is mostly 

known for his theological views, and as a great icon of the views of the Sunni school, 

the Maturridiyah is attributed to him. In addition to theological views, Maturidi also 

had strong jurisprudential views, but this dimension, unfortunately, has remained 

unknown. He had a profound impact on the jurisprudential principles to the extent of 

being the founder of Samarkand’s jurisprudential principle among the Hanafis.

In this paper, an attempt has been made to discuss, describe, and analyze the 

jurisprudential principles of this school, which discuss the implication of the word to 

its apparent connotation, especially when the word is general. This is one of the areas 

that Maturidi’s impact on the principles of jurisprudence is manifested.

 

Imam Maturidi, based on theological principles, discussed the apparent connotation of 

the word, and exerted its impact on the jurists of the Hanafi school of thought. Unlike 

the Iraqi Hanafi theorists, he believed in the interpretive meaning of the semantic, 

which has had an impact on the related issues.

Keywords: Jurisprudential Views. Samarkand School. The Pure Meaning of the 

Text. Maturidi, School of Thought.
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 The Application of Reasoning in the Islamic Legal
System

By Mohammad Saber Zulqarnain

 

Abstract:

The laws and regulations of the legal system of Islam originate from the wise will of 

the human’s creator, who has complete knowledge of human needs. These laws are 

enforced in the direction of Allah, the Exalted, and address human beings as rational 

beings who, with the power of intellect and exploration, identify the will of the central 

and subordinate legislator, implement it in practice, and increase its perfection. The 

question is, what is the use of this intellect and exploration force, namely reasoning, 

in the Islamic legal system? In this research, a descriptive and analytical method, 

and in terms of collection instruments, the library method has been used to answer 

this question. To conclude, the application of reasoning is manifested in three 

stages of the Islamic legal system, namely the stage of law-making, jurisprudence, 

and the application of the law, as well as setting principles and rules and sources, 

understanding, interpreting, and explaining the rules of Islamic law, and the protection 

of the judge›s opinion from misinterpretations and bad interpretations. Whenever 

a decision is issued in accordance with the sound worldview and based on rational 

criteria in order to please the Creator, and the perfection of society, divine justice is 

applied by the Muslim rulers, and happiness in this world and in the hereafter will be 

achieved.

Keywords: application of reasoning, law, Islamic legal system
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 The Role of Government Leadership in the Formation
of a New Islamic Civilization

Author: Seyed Dastghayb Sayeb

 

Abstract:

Imam/leader in its general definition refers to someone who takes over the leadership of 

the people and administrates their religious and worldly affairs; and in a special instance, 

it refers to someone who succeeds the Prophet of Islam, and takes charge of the religious 

and secular affairs of the Muslims’ society. The new Islamic civilization versus the previous 

civilization is introduced based on the emergence of new issues and new approaches, due 

to contemporary conditions, needs of the time, and place. This includes the material and 

spiritual achievements and capacities of the religious-Islamic community in the present and 

future time. 

This research, which adopted the analytical-descriptive approach, after stating the concept 

and characteristics of Imam/Leader, will deal with the role of Imamate/leadership in shaping 

Islamic civilization. The research will conclude with the necessity of leadership in shaping 

a healthy Islamic society, which theologians have discussed in detail.

The philosophy and role of the Muslim leadership is preserving the religion, protecting the 

Islamic unity, establishing justice and security, and meeting the needs of Muslims.

In the contemporary era, where the Islamic world has degenerated due to conflicts and the 

intervention of global colonialism, the need for the lmamat/ leadership and its role in the 

formation of Islamic civilization has been multiplied.

The findings of this paper show that Imamate/ leadership has an effective and key role in 

shaping the components of modern Islamic civilization, such as: political organization, 

science and rationality, worldly glory, social welfare, Islamic ethics, and jurisprudential 

rules and Islamic laws.

Keywords Imamate, leadership, role of Imamate, civilization, modern Islamic civilization.



 علمی ـ پژوهشی

سال اول.شماره 1.زمستان 1400

120

Civilizationl Islam
ology

120

120

 The Transcendent Man from the perspective of
Mawlana Jalaluddin Mohammad Balkhi

Sediqullah Kalakani

 
Abstract:
Human and humanism have long been considered by scholars and thinkers in the 
humanities and literature disciplines. Humans have been discussed from different 
perspectives in different scientific domains, and various definitions have been given 
according to different views and principles, but the way in Persian literature deals with 
humans and humanity in the mystical texts specifically, is fundamentally different 
from other definitions.
In this regard, Mawlana who is one of the great poets belonging to the Persian 
literature as well as mystical-Islamic heritage introduces humans by drawing on 
religious texts that lead the humans of this world to prosperity. If the transcendent 
human of Mawlana happened to be appointed as in charge of the affairs of the people 
in this world, he will remove all misfortunes, murder, and various kinds of violence 
from the earth.
This research, which has been conducted in an analytical-descriptive method, shows 
that Mawlana defines man in the light of love, knowledge, and divine manner. On the 
basis of these divine truths, the human will lead his fellow human from a destructive 
lifestyle to a constructive way of life.
The human that Mawlana introduces would not shed humans’ blood based on ethnic, 
gender, and religious superiority, and he/she has been inspired by the Spirit of God 
and adopts a godly lifestyle.

Keywords: Mawlana, Mankind, Love, Literature, knowledge
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مه 
ل نا
ص
ف

سال اول .زمستان ١٤٠٠

١
علمی ـ پژوهشی 

نقش بنیادهای دینی در شکل گیری عقالنیِت همگرایانه 
از بهر تحقق تمدن نوین اسالمی 

نقش عقالنیت فقهی مکتب حنفیه در شکل گیری 
تمدن نوین اسالمی 

تأثیر امام ماتریدی بر دیدگاه های اصولی 
کاربست عقل در نظام  حقوق اسالمی 

نقش رهبری و ریاست دولت در شکلدهی تمدن نوین اسالمی نقش رهبری و ریاست دولت در شکلدهی تمدن نوین اسالمی 
انسان متعالی از منظرگاه موالنا جالل الدین محمد بلخی 


