یک ارزن هم هزینه فرهنگ کنید   
خسرو اميرحسيني

روزی ب��ه خرید    مایحتاج خانه که صورت آن روزها
د   ر جیب ب��ود    و قد   رت خرید    د   ر انتظار رس��ید   ن
مشکل گش��ای آن به ش��د   ت نیاز خانه د   ار نهیب
زد   ه گفت نه ش��نید   ه ای لباس که به عید    نرس��د   
بر س��ر منار خوب اس��ت و ما بد   ین مثال آشنا د   ر
مس��یر فروش��گاه با خود    گفتم آد   م د   یوانه تو که از
د   هات آمد   ی بجز آسمان خورشید    د   ر زمین شخم
تخم خرم��ن  ،د   ج چیز د   یگری ند   ید   ه بود   ی و آن
را هم که رها کرد   ه یک راس��ت رفتی توی شهر به
این بزرگی اول خیابان فرد   وسی کوچه خواند   نیها و
اس��یر قلم کاغذ شد   ی که نه برای حکیم ابوالقاسم
فرد   وسی نان د   اشت نه به یغمای جند   قی آب ،معلم
و خبرنگار با پیکان جاماند   ه از س��ه د   هه پیش پد   ر
مس��افر خطی تا قوت الیموت د   اشته باشند    .و هر
بالئی که مد   یریت قوه مجریه به س��رش می آید    بر
س��ر د   انشگاه هیات علمی د   انش��جو می زند    از کار
د   رس با س��تاره بیرونش می ان��د   ازد    .تازه تو انتظار
د   اری انتظاری پول تو کیس��ه مطبوع تو بگذارد    تا
بتوان��ی ...برو بقد   ر یارانه ات خرید    کن رویت را هم
زی��اد    نکن که ترکه هس��ت کف د   س��ت  ،کف پا و
پش��ت .این روزها مجامع شرکتهای بورسی منتهی
به سال مالی  1393/12/29شروع شد   ه و بحمد   اهلل
با س��ود    سهام خوب  ،نمونه همراه اول که سود هر
س��هم  541تومان یا    سبحان د   ارو  230تومان و ...
و پاد   اش هی��ات مد   یره میلیارد    ریال و حق حضور
میلیون به یک نشس��ت د   ر ماه،به پایان می رساند
و وقتی به تو رس��انه اقتصاد   ی می رسد    می گویند   
نماند   ه د   ر س��فره هیچ .آن چنان خورد   ه اند    فراوان
که د   ر سینه آنها نس��بت جایی برای آهی .یاد   مان
باش��د    که همه را نمی شود    با یک چوب زد    .بقول
کمند    علی چوپان کله ق��وچ د   اره  ،میش د   اره بره
د   اره قطور گچی هم د   ارد    .ولی بد   ونید    این ش��ماره
هم با همت فرهنگ د   وس��تی به زیور چاپ آراسته
شد   .
و د   ر برابر چشمان اهل نظر قرار گرفت .خرید    عیال
هم با تعد   یل چند    قلم به سرای خانه رسید    و باز روز
از اول آغازید    .بق��ول مینای حمید   خان این پرند   ه
زیب��ا که محض د   ید   ن تازه وارد    به منزل می گوید   
س�لام چه کنم بابا و ما هر چه روی زد   یم به جناب
ش��ان این پرند   ه را به ما واگذار تا به نزد    بخور پس
ند   ه ها ببریم تا بد   انها گوید    سالم چه کنم بابا با صد   
د   لیل و برهان ند   اد   ن را توجیه کرد    و حال که هیچ
د   ست گیر د   ر زمینی ند   اریم این د   عای ماد   ر را که
آویزه گوشمان است تالوت می کنیم.
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د   ر حال و هوای نوشتن بود   م که آقای خلج کتابی از
جمع د   روس دانشگاهی اش را پیش رویم گذارد    و
گفت :اخالق حرفه ای را مطالعه کنید    که به د   رگه
استاد   ی فرزانه «د   کتر معصومه موالیی» ما د   ر این
د   رس به تلمذ نشسته ایم و بسیار آموخته ایم و من
که می خواستم از آسمان و ریسمان توشه برد   ارم و
از علت خشکید   ن قنوات ،بد   ون کشت ماند   ن مزارع
و کوچ به ش��هر گرفته تا به نوش��ته روزنامه وزین
ایران به تاریخ  13یا  14ارد   یبهش��ت مبنی بر فرار
د   ختره��ا از خانه و اجماع زیر پل برای مصرف مواد   
مخد   رهای صنعتی و غیرش صفحه را پرکنم ،ورق
را به سوی کتاب د   رس برد   م با این مقد   مه که آد   می
از آغاز تا پایان زند   گی خویش به طور فطری ارزش
های اخالق��ی را د   رک می کند    و ب��ه آنها گرایش
د   ارد    به همین رو پژوهش های اخالقی همواره یکی
از مهمترین د   غد   غه های اند   یشمند   ان بود   ه است.
اگ��ر چه اصول و قواعد    کل��ی اخالقی نظیر عد   الت
ورزی��د   ن ،د   روغ نگفتن ،احترم به حقوق د   یگران و
 ...تقریبا مقبول عم��وم نظریه های هنجاری اند    و
د   ر اخالق��ی بود   ن آنها اختالف چند   انی مش��اهد   ه
نمی شود    .لکن امروزه به د   لیل توسعه تکنولوژیک
جوامع صنعتی و پیچید   ه تر ش��د   ن روابط انسانی،
شناسایی و تش��خیص رفتار د   رست از ناد   رست د   ر
بسیاری از حوزه های عملی و رفتاری د   شوار شد   ه
اس��ت .لذا امروزه شاهد    بی اخالقی ها و بد   اخالقی
های بس��یاری د   ر حوزه های مختلف زند   گی بشر
هستیم که صد   مات ولطمات جبران ناپذیری را هم
به جوامع بشری وارد    ساخته است.
تخریب محیط زیست ،جنگ و خونریزی ،خشونت،
تبعیض جنس��ی  ،اش��تباهات پزش��کی ،ساخت و
توزیع م��واد    مخد   ر و د   اروهای مهلک ،تخریب پلها
و س��اختمان ها و هزاران نمونه د   یگر گوش��ه ای از
مشکالتی اس��ت که انس��ان معاصر به د   لیل عد   م
پایبند   ی به اخالق ،گرفتار آنهاست .از اینرو تحقیق
و پژوه��ش د   ر ابعاد    مختل��ف اخالق بیش از پیش
ض��رورت یافته و همین مس��ئله توجه فیلس��وفان
اخالق را به رشته اخالق کاربرد   ی جلب کرد   ه است.
اخالق کاربرد   ی  ،نام رشته ای نوپا د   ر مجامع علمی
اس��ت که محد   ود   ه فعالیت خ��ود    را حوزه هایی از
زند   گی فرد   تبیین نمود    ،تا با شناسایی صحیح این
مبانی و بکارگیری آنها اوال زمینه تعلق و تعهد    عملی
به نظام اخالق اس�لامی د   ر ح��وزه های اقتصاد   ی

فراهم ش��ود    ،ثانیا از نگرش ها و تفسیرهای غلط و
افراطی و تفریطی از د   ین جلوگیری ش��ود    .زیرا اگر
این باورهای اش��تباه از د   ین مبنای رفتار اقتصاد   ی
انسان قرار بگیرند    ،د   ر حقیقت د   ین نقش راهبرد   ی
خود    را د   ر زند   گی اقتصاد   ی انسان از د   ست د   اد   ه و
د   یگر نمی توان یک الگوی پیش��رفت مناسب برای
کسب و کار د   ر قالب مبنای اسالمی را ارائه نمود   .
د   ر همین راستا ،تالش شد   ه ،با بهره گیری از اند   یشه
امام موسی صد   ر و سایر اند   یشمند   ان اسالمی بین
موضوعات د   ینی و اجتماعی و اقتصاد   ی که همواره
به د   لیل اس��تنباط های غلط م��ورد    بحث و جد   ل
بود   ه اس��ت و د   ر نتیجه تاثیر بسزایی روی بینش و
رفتارهای اقتصاد   ی خواهد    گذاش��ت ،از جمله واژه
هایی همچون د   نیا و اخرت  ،جس��م و روح و فرد    و
جامعه ،وحد   ت قائل شویم.
سعی شد   ه است؛ از یک طرف ،مبانی ارزشی ،اصول
اعتق��اد   ی و اح��کام د   ینی ،مانعی برای پیش��رفت
اقتص��اد   ی و حرفه ای فرد    و جامعه تلقی نش��د   ه،
بلکه باورهای د   رست پیرامون این موضوعات بتواند   ،
فرد    را د   ر کسب و کار راهبری ،حمایت و پشتیبانی
نماید   ؛
از طرف د   یگر اس��تفاد   ه اب��زاری از باورهای د   ینی،
اخالقی و احکام ش��ریعت برای رسید   ن به اهد   اف
اقتصاد   ی جلوگیری ش��ود    .چرا ک��ه هر د   و طرف
موضوع هد   ف غایی انس��ان به شمار نمی رود    بلکه
هر د   و وسیله ای هستند    که د   ر مسیر هد   ف غایی
انس��ان که همان انسانیت است ،مورد    استفاد   ه قرار
می گیرند    .هر چند    بضاعت اجازه تبیین بیشتر این
موض��وع را نمی د   هد   ؛ اما امید    اس��ت این موضوع،
بیشتر مورد    توجه پژوهشگران قرار گیرد   .
متون اخالقی اند   یش��مند   ان مسلمان نیز رگه های
عمیقی از این رش��ته علمی یافت می ش��ود    و د   ر
زمینه مسائلی همچون اخالق د   انشوری و تعلیم و
تعلم ،اخالق حکومت و پاد   شاهی ،اخالق طبابت و
پزشکی تگ نگاری های زیاد   ی وجود    د   ارد    .و امید   
است که این رشته به زود   ی جایگاه شایسته خود    را
د   ر مراکز علمی کشورمان پید   ا کند   .
د   امنه اخ�لاق کاربرد   ی همه ح��وزه های فعالیت
ه��ای ف��رد   ی و اجتماعی بش��ر همچ��ون محیط
زیست ،مد   یریت ،آموزش و پرورش ،پزشکی ،روابط
خانواد   گی ،رسانه ها ،تجارت ،کسب و کار ،سازمان
های اقتصاد   ی را د   ر بر می گیرد    .یکی از ش��اخص
های اخالق کاربرد   ی ،اخالق حرفه ای می باشد    که
امروزه بسیار اهمیت یافته و به عنوان یکی از علوم
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انس��انی د   ر د   روس د   انشگاهی مورد    بحث قرار می
گیرد    .زند   گی د   ر جامعه مد   رن از بس��یاری جهات
وابس��ته به صاحبان حرف و متاثر از کار آنان است
و عملک��رد    کار آنان اس��ت و عملک��رد    رفتار آنان،
اخالقی بود   ن یا نب��ود   ن آنها ،می تواند    د   ر زند   گی
مرد   م تاثیرات مثبت یا منفی ،سازند   ه ی مخرب بر
جای گذارد    .لذا نمی توان د   رباب حرفه ها و مشاغل
مختلف و افراد    و س��ازمان ه��ای مرتبط به آ«ها به
قانون اکتفا کرد    ،زیرا کنترل های قانونی محد   ود   یت
د   ارند    و قانون د   ر بسیاری از موارد    تنها ناظر به بعد   
از پید   ایش خسارت اس��ت .ولی رفتارهای اخالقی
از خس��ارت و س��ایر مش��کالت قبل از وق��وع آنها
جلوگیری می کند    .اینجاس��ت که اخالق حرفه ای
نقش واهمیت خود    را د   ر پیشگیری از این مشکالت
به وضوح نشان می د   هد   .
اکنون س��ئوال این اس��ت که چگونه می توان که
چگون��ه می توان د   ر جامعه و به تبع آن د   ر محیط
کار همه اف��راد    را ملزم به رعایت ارزش ها و اصول
اخالق��ی کرد   ؟ چرا با وجود    فطرت پاک انس��ان ها
که خواهان حاکمیت اخالق هستند    باز هم شاهد   
بی اخالقی و ناهنج��اری د   ر محیط های حرفه ای
هس��تیم؟ موانع و چالش ه��ای تعهد    به اخالق د   ر
حرفه و کسب و کار چیست و چگونه می توان آنها
را مرتفع ساخت؟ مبانی ارزشی و د   ینی چه نقشی
د   ر این زمینه د   ارند    و وظیفه ما د   ر قبال این مساله
چیست؟
آنانکه از افش��ای اطالعات عملکرد    مد   یریتی خود   
هراس د   ارند    نیم نگاهی به ارزش��های اثرگذاری به
آیند   ه بد   ارند    .بهترین و برترین آن د   ر سخن استاد   
د   اوری ارد   کان��ی آمد   ه که با بس��ط و تکمیلش به
خوانند   گان خود    عرضه می د   اریم.
باشد که مقبول افتد.
چون ممکن اس��ت هر ی��ک از تعابیر عقلگرایی و
نق��لگرایی را به معنی تع��رض و توجه به عقل و
بیاعتنایی به نقل یا برعکس محد   ود   کرد   ن علم به
علم نقل��ی بد   انند    باید    د   ر باب معنی عقل و نقل و
نسبت آن با یکد   یگر توضیح د   اد   ه شود    .لفظ گرایی
د   ر زبان ما د   ر ترجمه «ایس��م» آمد   ه است و ایسم
معموالً وقتی به چیزی میچسبد    اصالت و اولویت
آن را اثبات یا تأکید    میکند   .
چنانکه عقلگرایی به معنی حکومت عقل یا لزوم
و ضرورت این حکومت است .از نقلگرایی هم می
توان معنی اصالت علم نقلی و منقوالت را د   ریافت
پ��س د   ر اینجا از لفظ «گرایی» صرفنظر میکنیم
و ب��ه صورت اجمالی و کلی ب��ه معانی عقل و نقل
و سرگذش��ت آنها و نسبتشان د   ر تاریخ ایران د   وره
اسالمی میپرد   ازیم .نقل یا د   رست بگویم علم نقلی
د   ر معنی متد   اول آن مجموع س��خنانی است که از
منبع قد   س��ی یا الاقل از مرجعی معتبر صاد   ر شد   ه
و د   ر نزد    معتقد   ان مطاع و متّبع اس��ت اما معقول
سخنی اس��ت که با تحقیق و پس از یافتن د   الیل
د   رستش پذیرفته میشود   ؛ با این بیان معلوم است
که به س��خن معقول صفت منق��ول نمیتوان د   اد   
اما مانعی ند   ارد    که منقول به صفت معقول متصف
ش��ود    و چه بس��ا که آن را با استد   الل بتوان اثبات
کرد    .معهذا چون حقانیتش را از جای د   یگر و نه از
استد   الل میگیرد    عنوانش منقول است .د   ر میان
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علمای اسالم کمتر کسی معقول بود   ن شرع را منکر
تیمیه نیز نقل و سخن
شد   ه است حتی به نظر ابن ّ
وحی معقول است منتهی او معقوالت را همه از یک
سنخ نمید   اند    و نکته اینکه حقانیت نقل و وحی را
به معقول بود   نش نسبت نمید   هد   .
د   ر جامع��ه جد   ی��د    و د   ر جهان متجد   د    حس��اب
معقول و منقول به کلی از هم جد   ا شد   ه است اما د   ر
گذشته و د   ر عالم د   ینی معموالً جایگاه علوم نقلی
برتر بود   ه و علوم عقلی د   ر حاشیه قرار د   اشته است.
-1نکتهای که کمتر به آن توجه میشود    اینست
که علم اعم از اینکه مس��ائل و مطالبش معقول یا
منقول باش��د    از یک نظام عقل��ی پیروی میکند   .
چنانک��ه علم فقه علم منقول اس��ت اما مطالب آن
و تاریخش ترتیب عقل��ی د   ارد    .مگر نه اینکه یکی
از مناب��ع (یا یکی از حجته��ا) د   ر فقه ما عقل و
د   ر نظر ابوحنیفه قیاس اس��ت؟ فقیه احکام واجب
و مس��تحب و مکروه و ح��رام را از کتاب و روایات
منقول از پیامبر (ص) و از کلمات ائمه اطهار علیهم
السالم (د   ر فقه امامیه) اخذ و استنباط میکند    اما
د   ر تد   وین فقه و علوم د   یگری مثل علم اصول فقه
و حد   یث و تفسیر که فقیه به آنها نیاز د   ارد    کار به
حکم عقل انجام میشود   .
وقتی مباحث را از هم جد   ا میکنند    و مث ً
ال احکام
پنجگانه تکلیفی و احکام وضعی را بیان میکنند   ،
کار عقل��ی کرد   هاند    .ظاهرا ً مطالب فقه برای اولین
بار د   ر کتاب ش��رایع محقق حل��ی (از فقهای قرن
هفتم) به این صورت تقس��یم-بند   ی ش��د   ه است:
 -1عب��اد   ات  -2عق��ود     -3ایقاعات  -4احکام؛ این
تقسیم مبنای عقلی د   ارد    و کار عقل است و به این
جهت چنانکه اس��تاد    مطهری بیان کرد   ه است د   ر
آن چون و چرا هم میتوان کرد    چرا که حاصل نظر
عقل است( .استاد    مطهری ،آشنایی با علوم اسالمی؛
کتاب فقه صفحه  128انتشارات صد   را بی تاریخ)
پس علم هر چه باشد    علم عقلی است حتی تص ّوف
و عرفان وقتی تد   وی��ن تفصیلی پید   ا میکند    ،نام
آن عل��م تص ّوف میش��ود    که مثل ه��ر علم د   یگر
کارس��ازش عقل است .به عبارت د   یگر گرچه ماد   ه
عل��وم نقل��ی منقوالت اس��ت اما
صورتشان را از عقل میگیرند   .
وقتی به گذشته نظر میکنیم
به کوش��شه��ای عظیمی
برم��یخوریم که مصروف
قوام بخش��ید   ن و تد   وین
عل��وم فق��ه و حد   یث و
کالم ( اع��م از عقل��ی و
نقلی) و  ...شد   ه است.
این کوش��شها د   ر د   وران
رش��د    و بسط علوم صورت
گرفته و ک��م و بیش با بس��ط علوم
عقلی نی��ز مق��ارن و م��وازی بود   ه
اس��ت .ش��یخ مفید    و شیخ طوسی
ک��ه مح��د   ّث و فقیهن��د    د   ر عد   اد   
بزرگتری��ن متکلمان عالم اس�لام
نی��ز ق��رار د   ارن��د    .این��ان معاصر
د   انش��مند   ان بزرگ ریاضی و نجوم
و پزش��کی و فیلس��وفان و شاعران
نام��د   ار تاریخ اس�لام و ایرانند    .د   ر
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این تاریخ نه فقط معق��ول و منقول چنانکه گاهی
پند   اشته میش��ود    د   ر برابر هم قرار ند   اشتهاند    و
کمال یکی موجب نکث و رکود    د   یگری نشد   ه ،بلکه
همه د   ر تناسب و تناظر با یکد   یگر سیر کرد   هاند   .
فقیه اگر چنانکه میگویند    از قوه قد   س��یه اجتهاد   
بهره د   اشته باشد    ،اهل خرد    است و اجتهاد    او را می
توان به فضیلت عقلی فالس��فه تعبیر کرد    یا الاقل
آنه��ا را به هم نزد   یک د   انس��ت .کار علم حتی علم
نقلی بد   ون عقل پیش نمیرود    و چنان نیست که
علم نقلی راه عقل را ببند   د    زیرا اگر علم ،هر علمی
د   ر حال بس��ط و استکمال باش��د    ،مانع علم د   یگر
نمیش��ود    .د   ر تاریخ علم و تفکر ما گر چه بعضی
از فقیهان با فلس��فه مخالف بود   هاند    اما هرگز فقه
سد    راه حکمت و فلسفه و به طور کلی علوم عقلی
نبود   ه است بلکه گاهی خود    به سمت آن علوم رفته
اند    .از وجهه نظر د   یگر هم میتوان به عقل و نقل
نگاه ک��رد    .مید   انیم که علم د   و علم اس��ت .یکی
علم اکتسابی و آموختنی است و د   یگر علم یافتنی.
موالی متقیان علی علیهالسالم علم را به مطبوع و
مسموع تقس��یم کرد    و فرمود    که اگر علم مطبوع،
نباش��د    مسموع نیز س��ود    نمید   هد    .موالنا جالل
الد   ین بلخ��ی ترجمه منظوم روای��ت را به صورت
ابیات زیر بیان کرد   ه است:
عقل د   و عقلست اول مکسبی
که د   ر آموزی به مکتب چون صبی
عقل د   یگر بخشش یزد   ان بود   
چشمه آن د   ر میان جان بود   
د   ر هر علم چیزی هست که آموختنی نیست بلکه
بنیانگ��ذاران آن را یافت��هاند    و د   یگ��ران از طریق
همزبان��ی با آنان میتوانند   

به آن

راه یابن��د    و د   ر هر ص��ورت همه فراگیرند   گان علم
به آن نمیرس��ند    .د   ر برهههایی از تاریخ چشمه
د   رون جان مرد   مان جوشان است و د   ر نتیجه علم
آموختنی ه��م کمال و رونق پید   ا م��یکند    و د   ر
زمانی هم شاید    این چشمه چند   ان جوشان نباشد   .
د   ر این وضع علم بیشتر محد   ود    به علم آموزشی و
آموختنی میشود   .
علم آموزش��ی را به ی��ک اعتبار می توان علم نقلی
د   انست منتهی تفاوتش با علم نقلی مصطلح اینست
که منابع این قسم از علم نقلی اعتبارش د   ر قیاس با
علوم نقلی مشهور کم است .شمس الد   ین تبریزی
به علمای زمان خود    تذکر مید   اد    که شما پیوسته
از گذش��تگان نقل میکنید    از خ��ود    هم چیزی
بگویید    تا گویند   گان از شما نقل کنند    اینکه گاهی
گمان میکنن��د    که رواج علم منق��ول مانع علم
است شاید    علم نقلی را با غلبه نقل و محد   ود   شد   ن
علم به مطالب نقلی و آموختنی اشتباه می-کنند   .
پید   است که وقتی علم به تکرار گفتههای د   یگران
مبد   ل میشود    باید    نگران بود    که مباد   ا د   رکها
محد   ود    ش��د   ه باشد    و البته با ضعیفشد   ن د   رک
ها علم نیز صوری و تکراری میشود    .نقل و منقول
به این معنی میتواند    د   ر برابر معقول به عنوان امر
اند   یشید   ه و تحقیقی قرار گیرد   .
-2مطلب د   یگر اینس��ت که عل��م معقول را گاهی
د   ر فلس��فه محد   ود    و منحصر میکنند    و از لفظ
معقول فلس��فه م��یفهمند    .د   انش��کد   ه الهیات و
معارف اس�لامی کنونی د   ر د   انش��گاه تهران سابقاً
د   انش��کد   ه معقول و منقول نام د   اش��ت و د   ر آنجا
فلس��فه و فقه و د   یگر علوم اسالمی تد   ریس می-
کرد   ند    یعنی به د   انش��کد   ه فلسفه و فقه و تفسیر
و حد   ی��ث نام معقول و منق��ول د   اد   ه بود   ند    .البته
فلس��فه معقول اس��ت اما علم کالم هم علم عقلی
است .ریاضیات را هم نمیتوان عقلی ند   انست.
تفقّ��ه نیز به علم فقه محد   ود    نمیش��ود    بلکه د   ر
معنی عام ،ش��امل معارف و اعتق��اد   ات و تهذیب
اخالق و باالخره احکام عملی است (رجوع شود    به
اس��تاد    مطهری ،آشنایی با علوم اسالمی بخش ،4
صفحه  ،54انتش��ارات صد   را بی تاریخ) این هر سه
حتی اگر ناظر به نقل و مس��تند    باشند    به د   رجات
عقلیاند    .مگر آنکه مراد    از عقل ،عقل خود    بنیاد   
باشد    و گرنه به قول مالصد   را عباد   ات باید    با نیت
باش��د    و کاری که با نیت انجام میشود    ،تابع
نقل نیس��ت بلکه قبول د   ل است (شرح
اصول کافی صفحه  41و  42ترجمه
و تعلی��ق محم��د    خواج��وی
مؤسس��ه مطالع��ات و
تحقیقات فرهنگی .)1367
ممکن اس��ت بگویند    چون
د   ر عباد   ات نیت شرط است
و ب��ه آن امر ش��د   ه اس��ت
اهل عباد   ت به حکم ش��رع
نیت میکنند    .این د   رست است ولی
نیت نمیتواند    د   ستوری باشد    و طبق
عاد   ت و بر حس��ب صورت انجام ش��ود   
زیرا نیت حض��ور قلب را اقتضا میکند   
و ج��ای نیت نیز د   ل اس��ت و د   ل گرچه
با گوش بیگانه نیس��ت اما هر چه را گوش بشنود   

نمی-پذیرد   ؛ کس��ی که نیت میکند    به عباد   تش
معنایی ورای ص��ورت ظاهر فعل عاد   ی مید   هد   .
نیت چنانکه گفته ش��د    قبول د   ل است .نقل را هم
باید    قبول کرد    اما نقل وقتی عنوان نقل پید   ا می-
کند    که به اعتقاد    مبد   ل ش��د   ه باش��د    .اگر صحت
اعمال عباد   ی موقوف و مس��بوق به نیت و وجهی
از د   رک و قبول اس��ت د   ر مورد    مالزمت اخالق و
معارف با عقل و فهم قضیه روش��نتر است .نکته
د   یگر اینکه نقل متعلق به آد   می و جهان اوس��ت و
تنها آد   می است که جهان و علم و زبان د   ارد    و به
سخن گوش میکند   .
پیروی از نق��ل را با قبول تحکم و تبعیت از غریزه
و فعل طبیعی و مکانیکی اشتباه نباید    کرد    .پیش
از این سخن موالی موحد   ان د   ر باب علم مسموع
و مطب��وع را آورد   م .م��ا آد   میان چ��ون زبان و قوه
د   رک و فهم د   اریم میتوانیم علم مسموع و منقول
د   اشته باشیم پس این گمان که علم منقول رقیب
یا مانعی د   ر برابر علم معقول و تجربی بود   ه اس��ت
وجهی ند   ارد    مگر اینکه د   ر جایی و وقتی کس��انی
عل��م نقلی را د   س��تاویز قرار د   هند    ت��ا مرد   مان را
از روک��رد   ن به علم عقلی باز د   ارن��د    و راه تأمل و
تحقیق را س��د    کنند    من حتی قول کسانی را که
مث ً
ال ظهور اشعری را مصیبتی د   ر تاریخ تفکر اسالم
مید   انند    قابل چون و چرا و تأمل مید   انم.
البت��ه صاحبان علوم عقلی حق د   ارند    از ظهور آراء
و افکاری که مایه محد   ود   یت یا تخفیف اعتبار علم
عقلی میش��ود    ناراضی باشند    و آن را نشانه بد   ی
بد   انند    اما از این نکته که بگذریم و به کار ابوالحسن
اش��عری بنگریم میبینیم که او تحکم نکرد    بلکه
جد   ل ک��رد    و جد   ل او را نه قش��ریان و متعصبان
جاه��ل بلکه امثال امام الحرمین جوینی و غزالی و
فخر رازی و س��عد   ی و مولوی و قاضی عضد   الد   ین
ایجی و د   هها متفکر و صاحبنظر نامد   ار پذیرفتند   .
مگویید    که اش��عری مایه گمراهی آنان بود   ه است.
این اش��خاص نماین��د   گان تفکر این کش��ورند    و
حد   اقل د   ر مورد    غزالی و فخر رازی میتوان گفت
که فیلس��وفان بعد    از خود    را به تأمل واد   اشتهاند   
د   ر این نکته نیز تأمل کنیم که اند   یش��ه پس��ت و
پلید    د   ر تاری��خ نمیماند    و بهخصوص وقتی افق
تاریخ روشن اس��ت هر اند   یشهای که اظهار شود   ،
اذهان مستعد   ان را برمیانگیزد    که تأمل و تحقیق
کنند    و راه بجویند   .
این تلقی که تاریخ ،تاریخ تصاد   فهاست و ممکن
اس��ت د   ر زمانی بر حس��ب اتفاق اند   یشه فاسد    و
باطلی ظهور کند    و مرد   مان گمراه ش��وند    نه فقط
د   ر زمان ما مش��کل سیاس��ی پد   ید    میآورد    بلکه
بط��ور کلی د   ر تاری��خ و د   ر گذش��ته هرگز فکر و
سخنی که با جانها و گوشها مناسبت ند   اشته،
م��ورد    اعتنا و قبول ق��رار نمیگیرد    و نمیگرفته
است .اشعری و هرکس د   یگری که د   ر تاریخ ماند   ه
اس��ت حرفی د   اشته اس��ت که مرد   مان زمان او و
پس از او آن را د   ر گوش گرفتهاند    .اگر میگویند   
سخن اشعری بد    بود   ه است باید    بپذیرند    که گوش
زمان هم س��خن بد    را میپذیرفته اس��ت زیرا د   ر
کنار س��خن اشعری س��خن معتزلیان و شیعیان و
فیلس��وفان و عارفان هم بود    که همه آن سخنها
هم پیروانی د   اش��ت .این اختالف و تفاوت د   ر فهم

ها و آراء و افکار را عیب تاریخ ند   انیم ،عیب اینست
که همه مرد   مان یکسان بیند   یشند    و عمل کنند   .
د   ر این صورت د   یگر سخن از اند   یشه و عمل نباید   
گفت زیرا این هر د   و موقوف به آزاد   ی است.
د   ر تاریخ ما علوم فقه و اصول و حد   یث و تفس��یر
و کالم و فلس��فه و پزش��کی و نجوم با هم د   ر یک
سیر متناسب و هماهنگ پد   ید    آمد   ه و رشد    کرد   ه
است .بحثهای کالمی د   ر جهان اسالم خیلی زود   
یعنی از همان ابتد   ای بعثت و به صورت گفتگوهای
مفص��ل زمان موالی متقی��ان علی علیه
بالنس��به ّ
السالم آغاز شد    و امام عظیم الشأن د   ر باب توحید   
و معرف��ت و معاد    و عد   ل و سیاس��ت و حقیقت و
حتی د   ر باب تاریخ س��خنان د   رخش��انی گفت که
د   ر تاریخ مورد    نظر و تأمل بود   ه اس��ت و همچنان
اهل نظر را به تأمل وامید   ارد    از ش��رحهای نهج
البالغه که بگذریم مالعلی زنوزی فیلسوف نزد   یک
به زمان ما شرح بالنسبه مفصلی بر حد   یث گرانمایه
حقیقت نوشته است .
موالی متقیان د   ر پاسخ به پرسش کمیل بن زیاد   
که پرس��ید   ه اس��ت حقیقت چیس��ت پاسخهایی
د   اد   ه است که عقلها را به حیرت میاند   ازد    و به
اعجاب وامید   ارد    .د   ر کالم موالی متقیان عقل و
نقل یکی شد   ه است و اگر چنین باشد    عقل و نقل
ضرورت��اً د   ر تقابل با هم قرار ند   ارند    و البته اگر د   ر
تقابل قرار گیرند    میتوان آن را نشانه رکود    فکر و
کساد    علم د   انست.
 -3از قرن د   وم هجری بود    که حوزههای کالمی به
وجود    آمد    د   ر همین قرن شافعی نیز اولین کتاب
د   ر علم اصول (کتاب الرس��اله) را نوش��ت و د   یری
نگذش��ت که ترجمه و تألیف و تصنیف کتابهای
ریاضی و نجوم و پزشکی و فلسفه آغاز شد    .اینها
همه با هم بود    .فقه نیامد    تا راه فلسفه را سد    کند   
و فلس��فه نیز با فقه د   ر نیفتاد    .علوم اسالمی همه
گیاهان و گلها و میوه های بوس��تان تاریخ د   وره
اسالمیاند    و پید   اس��ت که ایرانیان د   ر این تاریخ
چه مقامی د   اشتهاند   .
تناسبی که گفتیم اختصاص به د   وران شکفتگی و
شکوفایی علم ند   ارد    بلکه د   ر د   وران رکود    هم این
تناس��ب وجود    د   ارد    .وقتی چ��راغ د   انایی و د   انش
رو به خاموش��ی میرود    و کم نور میشود    ،رکود   
و ضعف د   ر همه عل��وم و د   ر همه جا راه مییابد   .
ش��کوه ش��عر و اد   ب و عرفان هم ب��ر خالف آنچه
کس��انی میپند   ارند    با رونق علم و د   انش همزمان
اس��ت یعنی د   ر کنار شعر و اد   ب و عرفان گل علم
عقلی میش��کفد    و د   رخت علم نقلی نیز ثمر می
د   هد    اما اگر ذوق و عقل کور و کاس��د    باشد    ،علم
نقلی هم به صورت قشر خشکید   ه د   ر میآید    .د   ر
د   وران کم��ال هر تاریخ ،فرهن��گ و علم و اد   ب و
عقل و سیاست و اخالق همه د   ر بهترین وضع خود   
قرار د   ارند    و د   ر زمان رکود    و نکث همه چیز د   چار
پریشانی است.
ش��یخ مفید    و س��ید   مرتضی و ش��یخ طوس��ی با
محمد   زکریای رازی و فارابی و فرد   وسی و ابنسینا
و بیرونی و ابویزید    بس��طامی و س��هل بن عبد   اهلل
تس��تری و ابوس��عید   ابوالخیر و قاض��ی عبد   الجبار
معتزل��ی و ابوبکر باقالنی تقریب��اً همزماناند    .این
ها هیچیک د   یگ��ری را نفی نکرد   هاند    و تفکری را
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از میان نبرد   هان��د    .حتی پس از آنکه بر اثر هجوم
مغول هم��ه چیز بهخصوص د   ر ش��رق ایران تباه
شد    سعد   ی و مولوی و نصیرالد   ین طوسی و قطب
الد   ین ش��یرازی و عالمه حلی زبان و تفکر و علم را
نگاه د   اشتند    .از آن پس رشته پیوستگیها قد   ری
سست شد    اما رشته پیوند   ها از هم گسیخته نشد   
و مخصوص��اً د   ر زمان صفویه تحولی د   ر فکر پد   ید   
آمد   .
د   ر این تحول اهل نظر و فیلس��وفان د   ر روایات به
نحوی د   یگر تأمل کرد   ند    و این تأمل از یک سو به
تحولی د   ر فقه مود   ّی شد    (مالمحسن فیض کاشی)
و از سوی د   یگر امکان جمع علوم نقلی و عقلی د   ر
وجود    یک شخص افزایش یافت .این امر را میتوان
نتیجه و فرع نزد   یک شد   ن د   ین و فلسفه به یکد   یگر
و جمع تاریخی آنها د   انست .یکی از علوم عقلی عالم
اس�لام علم کالم بود    .بسیاری از مسائل و مباحثی
ک��ه بعد   ها د   ر ذیل عنوان علم کالم قرار گرفت ،د   ر
زمان پیامبر (ص) نیز مطرح بود    و علم رسمی کالم
با اینکه تا اند   ازهای از فلسفه یونانی رنگ پذیرفت
مسائلش به اصول د   ین بازمیگشت.
 -4وقتی فلسفه به تاریخ ما وارد    شد    چنانکه گفته
اند    به د   ین التزام ند   اش��ت .فیلسوفان جهان اسالم
میکوشید   ند    که این استقالل حفظ شود    .معهذا
گمانش��ان این نبود    که د   ین و فلس��فه با هم نمی
سازند    .د   ر تاریخ فلس��فه د   وره اسالمی غالباً اولین
فیلسوف را یعقوب بن اسحق کند   ی مید   انند    زیرا
او اولی��ن مولف کتاب د   ر مباحث فلس��فی بود    اما
چون اند   یشهاش بیش��تر کالمی معتزلی است .او
را فیلس��وف مؤسس نمیتوان د   انست و این خلف
او فارابی بود    که به تأمل د   ر نس��بت میان فلسفه و
د   ی��ن و وجوه یگانگی و اختالف آنه��ا پرد   اخت .او
عل��م عقلی و نقلی را از هم جد   ا ند   انس��ت و حتی
گفت که د   ین و فلس��فه یکی هس��تند    اما د   و زبان
متفاوت د   ارند   .

8

زبان فلس��فه برهان اس��ت و د   ین ب��ه زبان خطابه
س��خن میگوید    به این معنی که د   ین و فلس��فه
از حیث مبد   أ و غایت یکی هس��تند    و اگر د   ر میان
راه باهم تفاوت د   ارند    و از هم د   ور می شوند    از یک
مبد   ء میآیند    و رو به س��وی ی��ک مقصد    د   ارند   .
د   ین و فلسفه هر د   و بخشش خد   اییاند    که واسطه
این بخشش د   ر د   ین ،فرش��ته وحی و روحاالمین
خواند   ه میشود    و د   ر زبان فلسفه نامش عقل فعال
اس��ت .غایت د   ین و فلس��فه هم یکی اس��ت و هر
د   و طریقی برای نیل آد   میان به س��عاد   تند    .بعد    از
فارابی فلس��فه د   ر ایران نه فقط تفصیل پید   ا کرد   
بلکه به علمی کم و بیش رس��می مبد   ل شد    .علم
وقتی رس��می میشود    گرچه مباد   ی و غایتش را
از د   ست نمید   هد    اما صاحبان علم شاید    کمتر به
آنها بیند   یشند    .چنانکه اند   یشه یکی بود   ن منشاء
د   ین و فلس��فه که د   ر فلسفه فارابی جایگاه مهم و
جلوه روش��ن د   اشت د   ر آثار ابن سینا و سهرورد   ی
چند   ان مورد    تأکید    قرار نگرفت.
گویی یکیبود   ن مبد   أ و غایت د   ین و فلسفه محرز
انگاشته شد    و د   یگر نیازی به بحث ند   اشت .پس از
فارابی نه فقط ابنسینا و سهرورد   ی د   ر آثار قطب
الد   ین شیرازی و نصیرالد   ین طوسی به هم نزد   یک
شد   ند    بلکه کالم شیعی نیز که جای کالم معتزلی
را گرفته بود    به آنها پیوس��ت .چنانکه اش��اره شد   
مقد   مه این جمع د   ر آثار و آراء نصیرالد   ین طوسی
تمهید    شد    و د   ر فلسفههای میرد   اماد    و مالصد   را
و اخالف بزرگ آنان تحقق یافت.
-5هرگز د   ر تاریخ د   وره اس�لامی معقول و منقول
و فلس��فه و د   ین از هم جد   ا نبود   هاند    .اما از زمان
میرد   ام��اد    و مالصد   را فیلس��وفان اگ��ر نه همگی
اکثریتش��ان عالمان د   ین ب��ود   ه و د   ر فقه و اصول
و تفس��یر و حد   یث به مراتب عالی نائل ش��د   هاند   
و چون به زمان حاضر میرس��یم اس��تاد    مرتضی
مطهری میتواند    بنویس��د   « :حکما معتقد   ند    که
اصول اساس��ی د   ین با مقد   مات برهانی
و متک��ی ب��ر بد   یهی��ات اولی��ه بهتر
قابل اس��تد   الل اس��ت تا با مقد   مات
مش��هوری و جد   ل��ی و چ��ون د   ر
د   وره اس�لامی خصوص��اً د   ر می��ان
ش��یعه تد   ریجاً فلس��فه بد   ون اینکه
از وظیف��ه بحث آزاد    خارج ش��ود    و
خود    را قب ً
ال متع ّهد    سازد    به بهترین
وجهی اصول اس�لامی را تأیید    کرد   
و حکمت جد   لی تد   ریجاً به د   س��ت
امث��ال خواجه نصیرالد   ین طوس��ی
رن��گ حکم��ت برهان��ی و حکمت
اش��راقی گرفت و کالم تحت اشعاع
فلسفه واقع شد    ( »...آشنایی با علوم
اس�لامی بخش د   وم ،فلسفه صفحه
 ،161انتش��ارات ص��د   را بی تاریخ)
اکنون وارثان فلس��فه اسالمی ،د   ر
عین حال اس��تاد   ان فقه و اصول و
حد   یث و تفسیرند    چنانکه د   ر میان
آنان کسی را نمیشناسیم که د   ر
فقه و اصول و تفس��یر زبرد   س��ت
نباش��د    ی��ا کمت��ر فقیه��ی را می
شناسیم که از فلسفه بیخبر باشد   .
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 -6اگ��ر د   ر تاری��خ ه��زار و چهارصد    س��اله ایران
اس�لامی عقل و نقل از هم جد   ا نبود   هاند    ،نسبت
و پیوند   شان همواره یکسان نبود   ه است .د   ر تحول
این نسبت هنوز چنانکه باید    تحقیق نشد   ه است و
آنچه د   ر این باب مید   انیم اجمالی اس��ت .تا زمان
تشیع د   ر سراس��ر ایران استقرار یافت،
صفویه که ّ
علوم عقلی و نقلی کمتر با هم د   ر آمیخته بود   ند    و
آثار مستقیم و غیرمستقیم عقل و نقل د   ر یکد   یگر
را چند   ان آش��کار نمیبینیم .اما با آمد   ن صفویه و
از قرون یازد   هم هجری به بعد    نس��بت میان علوم
عقلی و نقلی صورت د   یگر پید   ا کرد   .
مالصد   رای ش��یرازی و مالمحسن فیض کاشانی و
محمد   امین اس��ترآباد   ی و میرزا محمد    اخباری با
نظر فلسفه و عرفان به آیات قرآنی و روایات د   ینی
نظر کرد   ند    و د   ر این نگاه ش��أن و مقام ائمه اطهار
د   ر نظ��ام جهان جلوهای روش��نتر یافت و با این
توج��ه و نظر بود    که نوعی عرف��ان غیرخانقاهی و
اخالق��ی د   ر ش��ریعت وارد    ش��د    .کاری که وحید   
بهبهان��ی و اخالف او کرد   ند    ص��رف تجد   ید    عهد   
اجتهاد    از طریق اعتبار بخشید   ن به علم اصول نبود   
بلکه بنای اجتهاد    تازهای گذاشته شد    و ظاهرترین
اث��رش این بود    که مهمترین و بزرگترین کتابها
د   ر علم اصول د   ر این د   وران نوشته شد   .
ت��ا این زمان د   ر علم اصول کتابهای مهمی مثل
الذریعه س��ید   مرتضی ،عد   ّه االصول شیخ طوسی،
معالم االصول نوشته شد   ه بود    اما د   ر مقابله وحید   
بهبهانی ب��ا اخباریها علم اص��ول اهمیتی د   یگر
یافت و بزرگانی مثل شیخ انصاری و میرزا ابوالقاسم
گیالنی قمی و آخوند    خراس��انی و  ...به علم اصول
جان د   یگر بخش��ید   ند    و به آن رون��ق د   اد   ند    .آثار
این رونق هنوز هم ک��م و بیش وجود    د   ارد    .زمان
صفویه زمان ش��د   ت انتظار ظهور امام عصر (عج)
بود    و حتی کسانی شاه طهماسب صفوی را مهد   ی
موعود    علیه-الس�لام د   انس��تند    و ای��ن انتظار د   ر
د   وران��ی که از جهاتی د   وران انحطاط بود    ش��د   ت
پید   ا کرد   .
فقه اجتهاد   ی هم گرچه حوزه اخباری را از مید   ان
بد   ر کرد    به عرفانی شد   ن فقه و کالم کاری ند   اشت
و صرفنظر از بعضی حوزههای واقع میان اخباری و
اصولی که د   ر این اواخر با فلسفه د   رافتاد   ند    .علمای
د   ین همچنان بر خرد   ی که ائمه اطهار مظاهر آن
بود   ند    اعتماد    د   اشتند    و بسیاری از آنها این خرد    را
اگر با خرد    فلس��فه یکی نمید   انستند    الاقل میان
آنها قرابت و خویشاوند   ی مید   ید   ند    .والیت فقیه
ه��م د   ر د   وران تجد   ید    عهد    اجته��اد    و یا اجتهاد   
جد   ی��د    مخصوصاً د   ر آثار فقهایی مثل نراقی که با
س��نت فلسفی و تعالیم ش��یعی قد   یم آشنا بود   ند   
صورت نظری پید   ا کرد    و به تد   ریج بسط و تفصیل
یافت.
 -7تحول��ی که به آن اش��اره ش��د    از اثر باد   ی که
از غرب میوزید    برکنار نماند    .د   رس��ت اس��ت که
بیش��تر علماء د   ین د   ر برابر تجد   د    و غرب متجد   د   
موضع مخالف اتخاذ کرد   ند    و مخالفتشان مخصوصاً
د   ر پیش آمد    و س��یر جنگ ای��ران و روس هم بی
تأثیر نبود    اما به هر حال افکار منورالفکری غرب از
طریق کتابها و مجالت و روزنامهها و گزارشها
وارد    کشور شد    و البته با آنها مخالفتهایی صورت

گرفت .اما تجد   د    از د   و راه مس��تقیم و غیرمستقیم
گس��ترش یافت .طریق اول نشر علم و تفکر و اد   ب
اروپایی بود    و راه د   یگر با رواج تصرف اشیاء تکنیک
گشود   ه شد    .اگر با علم و نظر جد   ید    مخالفتهایی
صورت گرفت مقابله با فرهنگی که با اشیاء تکنیک
آمد    آس��ان نبود    و با حرف و بحث و قیل و قال به
جایی نمیرسید    .البته فرهنگی که با اشیاء تکنیک
به کشورها وارد    ش��ود    شأن عمد   های از فرهنگ
تجد   د    نمیتواند    باش��د    و شاید    آن را با آنچه د   ر
کتابها آمد   ه اس��ت نتوان قیاس کرد    اما اش��یاء
تکنیک که آمد   ند    به گش��ایش راه ورود    مضامین
کت��ابها نیز کمک کرد   ند    .د   ر این زمان نس��بت
می��ان عقل و نقل صورت د   یگری پید   ا کرد    یعنی
عقل د   یگری پید   ا شد    که به نقل کاری ند   اشت.
اگر عقل و نقل د   رجهان اسالم به موازات هم پیش
رفتند    و یکی مانع بس��ط د   یگ��ری نبود    معنایش
این نیس��ت که د   ر احکام علوم عقلی و نقلی هیچ
تعارض و اختالفی وجود    ند   اشت .د   ر بسیاری موارد   
فقها آراء فالس��فه را رد   ه مید   انستند    و فیلسوفان
فقیهان را قشری میخواند   ند    .عالوه بر این گاهی
متکلمان میبایست تعارضهایی را که میان شرع
و عل��م عقلی پیش میآمد    رفع کنند    راه حل آنها
این بود    که بکوشند    اختالف را د   ر نهایت از طریق
تأویل از میان برد   ارند    تا فرا رس��ید   ن د   وره جد   ید   
تع��ارضها چند   ان ش��د   ید    نبود    ب��هخصوص که
عقل فلسفه و کالم با عقل اهل نقل اگر یکی نبود   
میانشان خویشاوند   ی وجود    د   اشت.
با آمد   ن عصر جد   ید    شیوه زند   گی و نظم اجتماعی
و مناسبات و معامالت د   گرگون شد    و عقل کارساز
و سازند   ه ،س��امانبخشی امور را به عهد   ه گرفت.
این عقل گرچه از همه حیث با عقل جهان د   ینی
ناس��ازگار نبود    د   ر امر علم و سیاست و حکومت و
تعلیم و تربی��ت و قضا و اقتصاد    و مصرف خود    را
حکمران مطلق مید   انس��ت .اگر صرفنظر کرد   ن
از علم و تکنولوژی جد   ید    آس��ان و میس��ر بود    و
وجهی برای آن یافت میشد    چه بسا که اقوام غیر
متجد   د    به عقل کارساز تجد   د    اعتنا نمیکرد   ند   .
ام��ا تج��د   د    رأی و فکری نبود    که به آس��انی د   ر
آن بت��وان چون و چرا ک��رد    .البته مرد   مان از این
اختیار برخورد   ار بود   ند    و برخورد   ارند    که موافقت
و مخالف��ت خود    را با آن اظهار کنند    .اما مخالفت
و موافقت با وجود    چیزی که هست و وجود   ش به
اختیار ما نیست چه اثری د   ارد   ؟ تجد   د    یک رأی و
نظر نیست بلکه شیوه زند   گی و فکر و علمی است
ک��ه تاریخ آن از حد   ود    س��یصد    س��ال پیش آغاز
شد   ه و گسترش یافته و وقتی به مرحلهای از رشد   
رس��ید   ه خواند   ه و ناخواند   ه به همه جا رفته و د   ر
هر خانهای ب��یاعتنا به رضایت صاحبخانه مقیم
ش��د   ه و به تد   ریج اختیار خانه را بد   ست گرفته و
حتی کوشید   ه است که صاحبخانه را به استخد   ام
خ��ود    د   رآورد    و عجبا که گاهی صاحبخانه از این
که خانه را واگذاش��ته است خبر ند   ارد    .البته د   ین
و اعتق��اد   ات د   ینی و آیینه��ای فرهنگی چیزی
نبود   ند    که د   ر برابر هر باد   ی بلرزند   .
د   ر اروپ��ا رنس��انس با ایج��اد    خل��ل و رخنه د   ر
قد   رت و اعتبار قرون وس��طی آغاز شد    و باالخره
ای��ن قد   رت را د   ر هم شکس��ت .رنس��انس ،قرون

وسطی را زشت جلوه د   اد    و بد   نام کرد    (که اکنون
نی��ز همه جهان به پیروی از نویس��ند   گان د   وران
رنس��انس قرون وسطی را د   وران زش��ت و فاسد   
تاریخ بش��ر مید   انند   ) .رنس��انس د   ر همان وقت
که اصول قرون وس��طی را نف��ی کرد    طرح جهان
جد   ی��د    را پی��ش آورد    .اما از آن پ��س د   ر جهان
غی��ر متجد   د    تحولی نظیر تحول قرون پانزد   هم و
ش��انزد   هم اروپای غربی اتفاق نیفتاد    و از آنچه د   ر
رنس��انس اتفاق افتاد   ه بود    چنانکه باید    آگاه نشد   .
وقتی ما به تاریخ خود    نظر میکنیم شاید    بتوانیم
روحیه و تفکر بعضی از فیلسوفان و نویسند   گان و
د   انش��مند   ان قرون د   وم و س��وم هجری را به فکر
رنسانس اروپایی نزد   یک بد   انیم اما آن افکار و آراء
زمین��های برای قوام تفکر و فلس��فه و علم و اد   ب
د   وره اسالمی شد   .
د   ر حد   ود    هزار س��ال بعد    ک��ه آثار نهضت فکری
و فرهنگ��ی و علم��ی اروپ��ا به ایران رس��ید    اهل
فک��ر و علم و نظر چند   ان عالق��های به د   رک آن
نش��ان ند   اد   ند    و به این جه��ت د   ر برابر آن د   چار
بالتکلیفی ش��د   ند    .د   ر این بالتکلیفی نه قبول بی
چ��ون و چرای تجد   د    ممکن ش��د    و ن��ه مقابله با
آن امکان د   اش��ت .مقابله با تجد   د    مخصوصاً از آن
جهت د   ش��وار بود    که فقها و علمای د   ین د   ر باب
یک تاریخ یا تمد   ن چه میتوانستند    بگویند   .
آنها د   ر مس��ائل عملی اع��م از عباد   ی و معامالتی
حکم می کرد   ند    و البته اقد   امها و آراء اهل تجد   د   
به ند   رت با احکام ش��رع برخورد    و تعارض د   اشت
البته آنجا که تع��ارض مید   ید   ند    حکم به مقابله
م��یکرد   ند    تا اینکه کم کم اذهان و عقول مهیای
پذیرفتن قواعد    و رس��وم تجد   د    و زند   گی جد   ید   
ش��د    و کسانی کوشید   ند    اصول و قواعد    تجد   د    را
با احکام وحی جم��ع کنند    این کار به د   و صورت
انجام شد    بعضی نویسند   گان به این اکتفا کرد   ند   
که بگویند    و اثبات کنن��د    که تجد   د    معارضهای
ب��ا د   ین ند   ارد    و د   ین نیز تجد   د    را نفی نمیکند   .
میرزا ملکم خان و مستشارالد   وله و بسیاری د   یگر
د   ر این راه رفتند   .
گروه د   یگر به اثبات موافقت و س��ازگاری شریعت
با رسوم و قواعد    تجد   د    اکتفا نکرد   ند    بلکه گفتند   
اص��ول و قواعد    تجد   د    و مث ً
ال د   موکراس��ی مأخوذ
از کلم��ات وحی و روایات ائمه اطهار اس��ت یعنی
عل��م و سیاس��ت و اخ�لاق جد   ید    ک��ه صورت و
جلوه-اش تازه مینماید    ،د   ر حقیقت تازه نیس��ت
بلک��ه برگرفته از اصول و قواع��د    د   ینی و تفصیل
آنهاست .چنانکه فی المثل شیخ اسد   اهلل خارقانی
د   ر د   فاع از مش��روطیت ،د   موکراس��ی را سیاست
اس�لامی و مأخوذ از کتاب و سنت د   انست د   کتر
اقب��ال الهوری روش علم جد   ید    را با نگاه د   ینی و
اسالمی تطبیق کرد    و با رجوع به فلسفه برگسون
ختم نبوت و بی نیازی انسان از وحی را به صورتی
د   یگر عنوان کرد   .
نکت��ه مهم د   ر نظر اعضاء این گروه اعتقاد    به لزوم
اخذ تجد   د    برای حفظ قد   رت مس��لمانان اس��ت.
ش��اید    بتوان آغ��از کنند   ه این راه را س��ید   جمال
الد   ین اس��د   آباد   ی د   انس��ت .راهی ک��ه پیروان و
روند   گان بس��یار د   اش��ت از آن زمان مسلمانان با
رغبت بالنس��به بیش��تری به فراگیری علم و تفکر

جد   ید    برای پیشرفت رو کرد   ند    و د   ر عین حال از
مبارزه با اس��تعمار و مقابله با استیالی سود   اگران
جهانی سیاست نیز غافل نماند   ند   .
 -8اگر بخواهیم تاریخ هزار و چهارصد    س��اله علم
و تفکر اس�لام و ایران را د   ر ی��ک عبارت خالصه
کنی��م آن را میتوان تاریخ س��ر ب��رآورد   ن علوم
عقل��ی و نقل��ی د   ر تاریخ ایران اس�لامی د   ر کنار
یکد   یگر و جنگ و صلح آنها د   ر د   ورانهای رونق
و رکود    علم د   انس��ت .آنچ��ه مخصوصاً باید    به آن
توجه ش��ود    ،اینس��ت که اختالفهای د   ائر میان
د   انش��مند   ان یکسره به اختالف و نزاع عقل و نقل
ب��از نمیگرد   د    زیرا به گواه��ی تاریخ این د   و علم
به موازات هم رش��د    کرد   هاند    و ب��ا اینکه گهگاه
اختالفهایی د   اش��تهاند    ب��ه یکد   یگر مد   د   های
فراوان رساند   هاند   .
اختالف یا د   ر اصول و مباد   ی اس��ت یا د   ر مسائل.
اخت�لاف د   ر مس��ائل و روشه��ا ش��رط و الزمه
پیشرفت د   انش اس��ت اما اگر د   ر اصول و مباد   ی
اختالف پیش آید    ،نتیجهاش جد   ایی اس��ت .د   ر
د   نی��ای جد   ید    عل��م نقلی را چنانک��ه باید    وقع و
ق��د   ر نمینهند    .زیرا د   ر این جهان بش��ر به خود   
واگذاش��ته اس��ت و خود    باید    کار خ��ود    و جهان
خود    را تد   بیر کند    .د   ر این جهان د   رس��ت اس��ت
ک��ه د   ین و عل��م نقلی را انکار و نف��ی نمیکنند   
ام��ا آن را امری متعلق به جامعه و به اصطالح امر
اجتماعی مید   انن��د    .د   ین وقتی به امر اجتماعی
مبد   ّل میش��ود    به آث��ار و کارکرد   ش مینگرند   .
متقد   مان حتی اگر تفکر د   ینی ند   اشتند    د   ر وجود   
د   ین چون و چرا نم��یکرد   ند    و وجه عقلی برای
توجیه وجود   ش نمیجستند    اما اکنون د   یند   اران
بای��د    پاس��خ بد   هند    ک��ه کارکرد    و اث��ر د   ین د   ر
زند   گی چیست و به بیان آثار اخالقی و فرهنگی و
اجتماعی و سیاسی آن بپرد   ازند   .
اگ��ر میبینی��م ک��ه د   ر روزنامهه��ا و مجالت و
گفتارها و نوش��تههای رس��می این زمان بیشتر
کلمات و روایاتی نقل میشود    که د   ر آنها رعایت
حق��وق م��رد   م (حق الن��اس) و ن��کات اخالقی و
احت��رام و اعتنا به د   انش و آموزش و صلح و مد   ارا
با د   یگران و تحمل آراء و افکار آنان و حفظ حرمت
و کرامت آد   می و  ...س��فارش شد   ه است وجهش
نش��ان د   اد   ن شأن عقلی د   ین و سازگار بود   نش با
خیرات و ارزشه��ای مطلوب و بطورکلی با عقل
همه زمانهاست.
هان��ری کرین د   ر آثار خود    بیش��تر ب��ه تفکر قرون
یازد   هم و د   وازد   هم و آنچه د   ر آثار مال محسن فیض،
قاضی س��عید    قمی ،محمد    امین استرآباد   ی ،میرزا
محمد    اخباری و حتی بعضی از ش��اگرد   ان اصولی
وحید    بهبهانی مثل کاش��ف الغطاء محوریت د   ارد   ،
توجه خاص کرد   ه اس��ت .بعض��ی از مورخان ما هم
اهمیت این پیشآمد   ها را د   ریافته و تحقیق د   ر آنها
را آغاز کرد   هاند    .ما برای اینکه نگاه کنونی به د   ین را
بهت��ر د   رک کنیم میتوانیم آنچه را که د   ر این صد   
سال مورد    اعتنا بود   ه است با تحوالتی که محققانی
مث��ل هانری کرین و بعضی د   یگر از مورخان معاصر
ما د   ر قرون د   وازد   هم و سیزد   هم به آنها توجه کرد   ه
اند    قیاس کنیم .این قیاس ما را د   ر فهم تاریخ معاصر
و شناخت خرد    کنونیمان یاری میرساند   .
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