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 . مقدمه1

فرد از افکار و رفتار  ی تفکر و ارزیابی هشیارانه ی فرایند تفکر درباره یانتقاد تفکر
رفتار از ابعاد مختلف مورد سنجش قرار  یا یشهاند یکاست و در آن،  یگرانخود و د

نحوه از  ین. اشود ینقد آن مطرح م یافهم بهتر  یبرا یاریبس یها و گاه پرسش گیرد یم
مقاله  ین. ا(21: 5934 القلم، یع)سرتمدن غرب است  یمعظ های یهاز سرما یکیامروزه  یشیدن،اند

 کند یتالش م ی،تعامالت علم ی در عرصه یتفکر انتقاد یگاهاز جا یریتصو ی ضمن ارائه
فلسفه، فقه و  یعنی -مسلمانان  یاسینحوه از تفکر بر گسترش سه حوزه از دانش س ینا یرتأث

  5قرار دهد. یمورد بررس یاسالم ی یانهم ی را در دوره -اخالق 

 یتفکر انتقاد یف. تعر2

 شود؛ یبه عمل صرافان درگذشته مربوط م یفارس یاتمفهوم نقد در ادب یهاول ایکاربرده
. درآوردن سره از کردند یسره را از ناسره جدا م یها آن، سکه ی یلهوس که به یکار یعنی

 ی نامه مفهوم نقد است. در لغت ی یهما بن ی،از خلوص و پاک ها یناسره و بازشناختن ناخالص
سرهها،  یانناسره از م یها  کردن درم یرونسره کردن، سره گرفتن، ب» یمعن دهخدا، انتقاد به

« شعر بر قائل آن و کاه را از دانه جدا کردن یبآشکار کردن ع یدن،برگز یزیچ ینبه
 :گوید یواژه م ینا ی درباره کوب ینزر ین. عبدالحس(249: 5981)آمده است 

و نظر کردن است  یدنبرگز یزیچ ینبه یمعن نقد خود در لغت به ی کلمه»
 یدر دراهم تا در آن به قول اهل لغت، سره را از ناسره بازشناسند. معن

در اصل کلمه  یماست ظاهراً هم در قد ینیگز که از لوازم آن به یزن جویی یبع
 .(1: 5939)« بوده است

« kritikos»یونانی  ی معادل مفهوم انتقاد است که از کلمه Critic ی واژه یسیانگل در
مدخل  یلآکسفورد ذ یجلد دو ی نامه گرفته شده است. واژه« توان قضاوت کردن»معنی  به

Criticism یگریو د 2«جویی یبع» یکی: کند یآن ذکر م یبرا یاصل یدو معنا 

                                                      

 یناز ا ییها مثال شاخه یداشته است. برا یگوناگون یها جلوه یزمعاصر اسالم ن یایدر دن ی. عقل انتقاد5
مربوط به  های یهنظر یازجمله برخ هایی یدگاهفرانکفورت منجر به ظهور د یمتأثر از مکتب انتقاد یان،جر
در  یزمان ی محدوده یترعا ظمقاله، به لحا ینالوصف در ا شده است. مع یشتنو بازگشت به خو یاگریاح

 اکتفا شده است. یماسال ی یانهم ی مسلمانان در دوره یتفکر انتقاد یبر بررس ی،مطالعه مورد
2. Fault finding. 
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 یاتخصوص ی مخالفانه درباره یداور یژهو به»کند:  یم یحمورد تصر ینو در ا 5«یداور»
 یا یفکر یاثر یداور» یمعنا انتقاد به یزن یروشنگر یاتادب در .(v1. P.485) «یزیچ
 ی،)احمداست  ینهم ینقاد یمعنا  ینتر مهم  از  یکی یزبود و امروزه ن «یاجتماع ای یدهپد

5935 :29). 
 کند یم یفتعر یا گونه تفکر را به «کنیم یما چگونه فکر م»در کتاب  یوئیجان د 

صورت  یا یدههر عق یقدارد: مالحظه فعال، مداوم و دق یبا تفکر انتقاد یاریکه شباهت بس
 ینکه ا یگرید یجو نتا  کنند یم  یتکه از آن حما یلیدال  با توجه به ای، یهنظر یفرض
 یسالم معرف یدرا ترد یتفکر انتقاد یتماه یهاست. و به آن یلمتما یاها  متوجه آن یدهعق
 .(P.15. 5354) کند یم

آن دانسته شده  یبرمبتن یهنظر یکبودن  "یانتقاد"آکسفورد،  یاسیفرهنگ علوم س در
اعمال  یکشف ساختار اساس یالزم برا یو اخالق یلیتحل یادبتواند بن یهاست که آن نظر

ساختارها را  یندر ا یافته تجسم یزندگ یرا فراهم آورد و مخدوش بودن احتمال یاجتماع
 .(242: 5985 ین،ل )مکآشکار سازد 

 مسلمانان یاسینش سدا یف. تعر3

است. اگر بر اساس  «یاستس»شدن مفهوم  مستلزم روشن یاسیمختصات دانش س تعیین
 یاسیدانش س یم؛بدان (58-53: 5983)دوورژه، « علم قدرت»را  یاستعلم س یک،کالس یفتعار

قدرت  ییجا جابه یها متناسب با کسب، حفظ و روش یعلم یداتتول ی  مجموعه یمعن به یزن
منظور از دانش  یم،بشناس (24: 5933 ینسنت،)و« علم دولت» راچه آن  و چنان شود یاطالق م

تعارض از  یت،کارل اشم ی یدهعق ها خواهد بود. به علوم مرتبط با رفتار دولت یاسیس
را  یاستاست که س یادینبن یتواقع یناست و هم یاجتماع یزندگ یننخست های یتواقع
دوست و دشمن استوار  یانک میتفک یمبنا بر یاسیسعمل  ینبنابرا آورد؛ یوجود م به
و مبارزه، در « تعارض یشگیامکان هم»است که  ینا یتاشم ی. ادعا(P.30. 5333) شود یم

همانند: درک  ینگرش مسائل یننهفته است. بر اساس ا یاسیهسته و مرکز مفهوم امر س
 یها و دشمن، و ارزش احکام مقابله با دوست یینتب ی،و دشمن یدوست های یشهفلسفه و ر

 یاسیدانش س ی دهنده یلعناصر تشک تواند یمرتبط با تعامل با دوست و دشمن در جامعه م
 باشد.

                                                      

1. Judgment. 
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 ی مجموعه یق،تحق ینمسلمانان در ا یاسینکات فوق، منظور از دانش س بر یهتک با
آن : فلسفه، فقه و اخالق است که در ی مسلمان در سه حوزه ورزان یشهاند یفکر یها تالش
دوست و دشمن،  یقمصاد یینتع یاسی،س یماتنقد تصم یا یهتوج یت،از جمله تقو یبه مسائل

 .شود یکسب قدرت و اعمال زور و... پرداخته م های وشمرتبط با ر یهاتنقد و توج

 یلو تحل یه. روش تجز4

 یا است که اطالعات آن با استفاده از منابع کتابخانه یلیتحل-یفینوشته از نوع توص این
فرکالف  یگفتمان انتقاد یلاطالعات با استفاده از روش تحل یلشده و تحل یآور جمع

است که کارکرد زبان  ای رشته ینب یا شاخه 5گفتمان یانتقاد یلاست. تحل یرفتهصورت پذ
گفتمان،  یانتقاد یلراستا، تحل ین. در ادهد یقرار م یبررس وردرا م یاستدر جامعه و س

و تالش  گیرد یدر نظر م یاجتماع یعنوان عمل را به -گفتار و نوشتار  یعنی -زبان  یها جلوه
وجود  یالکتیکد یا رابطه یاجتماع یعناصر رفتارها یگرزبان و د ینکه نشان دهد ب کند یم

نوع  ینا یبرا «یانتقاد»نام  ینش. دو عامل در گز(Wodak and Meyer, 2001. P.123)دارد 
چون مکتب  هم ای یاز مکاتب فکر یرپذیریتأثمؤثر بوده است: نخست  یلاز تحل

و دوم تالش  یی؛گرا و پساساخت یستینقد مارکس یا ینقد ادب ی یهفرانکفورت، نظر
زاده  )آقاگلپنهان است  ممرد یدکه از د ینشان دادن ارتباطات یبرا یگفتمان انتقاد گران یلتحل

 یکبودن  «یانتقاد»گفته شد  یزن یدتفکر انتقا یفکه در تعر . البته چنان(44: 5983 یاثیان،و غ
کشف ساختار  یالزم برا یو اخالق یلیتحل یادبتواند بن یهآن است که آن نظر بر یمبتن یهنظر
 یندر ا یافته تجسم یزندگ یرا فراهم آورد و مخدوش بودن احتمال یاعمال اجتماع یاساس

 2ساختارها را آشکار سازد. 

 یو ضرورت تفکر انتقاد یت. اهم5

که  شود یمربوط م  موضوع ینشناسانه است و به ا روش ی یشهاند  یک یانتقاد ی اندیشه
 یدعالقه دارد، با یقتبه حق  که یاند و کس اشتباه مواجه  با خطر  یوستهپ  افکار و افعال ما

مسائل را بشناسد. جرج   حل تفکر خود و راه یجو مشکالت نتا  ضعف  نکات  مند باشد عالقه
توجه است. هرچند او بر آن  دارد که قابل ینقد در جامعه، مثال یگاهدر مورد جا 9ینراستا

 ی نشان دهد، اما حکم او عام است و همه یاتادب ی انتقاد را در عرصه یتاست تا اهم
                                                      

1. Critical discourse analysis 
  .شود یم یدهنام یمکتب انتقاد یف،تعر ینمکتب فرانکفورت هم با توجه به هم رسد ینظر م به. 2
 .یکاییمعاصر آمر یو منتقد ادب یلسوف: فینرجرج استا یسفرانس. 9
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به هر  یا که در جامعه یماو فرض کن ی . به گفتهگیرد یرا دربر م یاجتماع یاشکال زندگ
 یلاص یباشد که فقط کارها ینشده باشد و حکم بر ا ممنوعهرگونه سخن نقادانه  یل،دل

خود را  ینقاد یا یابیها بحث کند و ارز بتواند در مورد آن یکس که آن یارائه شوند، ب یهنر
 یساده؛ کارها یلیخواهد داد؟ خ یجامعه چه رو ین. در ایداز آن آثار به مردم ارائه نما

و هنر  یاترشد ادب یکه برا یلدل ینفقط به ا نه د؛شارائه نخواهد  یزن یناب هنر -اصطالح به-
خود در حکم  ید،جد یکه هر اثر هنر تر یچیدهپ یلدل ینضرورت دارد، بلکه به ا ینقد
در حکم  یزن یدجد یاساس هر اثر علم ین. بر ا(29: 5983 ی،)اسالمآثار کهن است  ینقاد
 یاز هژمون یدبا هرچیزاز  یشپ ینقاد یفضا یتتقو یآثار گذشته است. پس برا ینقاد
 داد. یعبور کرد و به خود جرأت نوآور ینگذشتگان و معاصر یتیو شخص یفکر

که   شود یم  یناش  جا ازآن یدجد  علوم در قرون  ی و گسترده  انگیز یرتح پیشرفت
در رقابت  یتفکر انتقاد  مهارشده و سنت ها ینهزم یندر ا یانهگرا جزم  های یشگرا
  اغلب  قلمروها  ینچه در ا داشته است. آن یشرفتپ یوستهپ یدجد یلو دال اه یشهاند با 
  حساب به  منتقدان  شجاعت یظاهرشده و نوع یدجد های یشهمثبت بر اند یرتأث  صورت به

  مدارا در برابر اشتباه ی یهروح یجو ترو یتفکر تعبد  یهعل یآمده، رواج تفکر انتقاد
 .(18: تا ی)آلبرت، باست  یشاندگراند

 مسلمانان یاسیدر دانش س ی. تفکر انتقاد6

مورد انتقاد است و بر  یتسنجش وضع یبرا یاریمالک و مع یمنتقد دارا ی،هر نقد در
 یطورکل گفت به توان یباب م ین. در اکند یموضوع م ی درباره یاساس آن اقدام به داور

درست از نادرست  یاحق از باطل  یصنقد و تشخ  متفاوت در یکردسه رو یا در هر جامعه
 5.یانسان  و ادراکات  انسان  و سوم یاله  و کالم ینعقل، دوم د لداد: او یصتشخ توان یرا م

                                                      

چستی نقد است. او با  ی درباره 5383یک سخنرانی میشل فوکو، در سال بندی برگرفته از  این تقسیم. 5
ای بود که  گونه گوید فعالیت روحانیت مسیحیت به شناسانه به تاریخ نگرش انتقادی، می نگاهی باستان

دانست و خواستار آن بود  ساخت. روحانیت مسیحی خود را شبان مردم می نگرش انتقادی را ناگزیر می
اش خود و جزئیات رفتارش را تحت  ر هر سنی و در هر مقامی از ابتدا تا پایان زندگیکه هر فردی د

کلیسا منجر به  ی این تلقی از سلطه سوی رستگاری هدایت شود. نظارت و کنترل حکومت قرار دهد تا به
ول بردند. رکن ا هایی شد که به تعبیر کانت در کودکی و عدم بلوغ همیشگی به سر می گیری انسان شکل

نپذیرفتند که دین آن  ،خواستند کودک بمانند هایی که نمی نگرش انتقادی زمانی هویدا شد که انسان
گوید. در این حالت نقد بازگشتی بود به کتاب مقدس و  چیزی باشد که کلیسا و تعالیم رسمی آن می

نقد  رکن دوم ی دهنده پرسشی در خصوص نوع حقیقتی که در کتاب مقدس وجود دارد. اما شکل
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است  یاست، مالک نقد، عقل آدم تر یکنزد یطورکل اول که با فلسفه به یکردبر اساس رو
است  یاز آن کسان تر یشدوم ب یکرد. روشود یواقع م  و حصول علم  شناخت ی  که واسطه

گروه  ینا ی یدهعق  . بهدانند یو باطل م  حق نرا حجت و فرقا یکه کالم و اخبار آسمان
 یحاو ینید یکرداست. اگرچه رو یآسمان  و مأثورات یعو باطل، ودا  حق  ییزاساس تم

 یفقه یشگرا یرو عمق تأث یتاهم یلدل الوصف به است، مع یگوناگون یها ها و فرقه شاخه
 یکردخواهد آمد. رو شتارنو ینا ی در ادامه یتحت عنوان نگرش فقه ینید یکردرو ین،به د

تفکر  ی یهپا یروح انسان یها است که در آن ادراکات و خواسته یاخالق یکردسوم رو
است و اساساً خود تفکر  یعالم نفسان ی،مهم و اصل  عالم جا ین. در اگیرد یقرار م یانتقاد
د و منشأ فکر شو یم یدهناطقه نام ی است که قوه ینفس انسان ینمتبا یاز قوا یا از قوه یناش

  حوزه، انفعاالت ین. در ا(39: 5934 ی،زاکان ید)عب شود یاست و مصدر افعال مختلف م ییزو تم
  یحق از باطل تلق یزتم  مالک  آن است یتو ترب یتتقو ی که الزمه یو صفات ینفسان

 .شود یپرداخته م یکردسه رو ینا تر یشب یحبه تشر یالً. ذشود یم

 یاسالم ی در فلسفه یانتقاد. تفکر 6.1

ممالک  یکه درها یهمان قرن اول هجر یعنی امیّه، یعصر بن  در یونانیو علم  فلسفه
. (235ق: 5428)مرحبا،  یداسالم گرد یایباز شد، وارد دن عرب یرغ  بالد یبه رو یننش مسلمان

از  یکی هـ( 258ـ  538)بود. مأمون  یانعلوم، زمان عباسترجمه و اهتمام به  ییعصر طال
 ی،فلک یعی،طب ی،طب ی،در دوره خالفتش کتب گوناگون فلسف  که  بود یعباس یخلفا
 ینشروط توقف جنگ ب ی در الفهرست درباره یمند . ابنیدترجمه گرد یاسیو س یاضیر

  :نویسد یپادشاه روم م یوفیلوسمأمون و ت
بود که  ینتوقّف جنگ ا یمأمون، ازجمله شروط برا یروزیبعد از پ»
  داشته باشند. لذا مأمون از یها دسترس و علوم آن یفلسف یها بر کتاب ینمسلم
کردند و  ینچن یزو آنان ن  کنند  را ارسال یونانی ی تا کتابخانه  خواست  آنان

 .(533: 5933) «ها شد دار آن سهل بن هارون، خزانه
و مجموعه  یسممسلمانان از آغاز )قرن سوم( تحت نفوذ هلن سییاس ی فلسفه اگرچه

اما  (32: 5933 یبر،)داقرار گرفت  یمکاتب فلسف یگراز د یافته یبترک یاسىس یباورها و آرا
                                                                                                                        

شدند.  کلیسا، به حقوق طبیعی یا فطری متوسل می ی هایی بودند که برای گریز از این شیوه از سلطه انسان
 کار گرفتن عقل خود برای تشخیص حق از باطل و درست از نادرست؛ هرکن سوم نقد هم عبارت بود از ب

گوید حق است،  یا مرجع می قتدرچه فردی باالدست یا م پذیرفتند الزاماً هر آن هایی که نمی یعنی انسان
 .(5938)فوکو، حق باشد. 
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چه را که از  آن ی،انتقاد یا با مواجهه  نماندند؛ بلکه  یمقلد باق وجه یچه مسلمان به ی فالسفه
اگر  ی،داور یرتعب دادند. به  ییرگرفته بودند متناسب با فرهنگ خودشان تغ ارسطوافالطون و 

 ی به فلسفه یوسط قرون ی نداشت که فالسفه یلیبودند دل یونان ی مسلمانان فقط ناقل فلسفه
 یاسالم ی ها و آثار محققان دوره است که در کتاب ینا یقتو حق یاورندب یرو یاسالم
 .(3-1: 5933 ی،اردکان ی)داور شد ینم یافت یونان نتفکرابود که در آثار م یزیچ

 یمبه چهار دسته تقس یونان ی را در نسبت با فلسفه یاسالم ی مسائل فلسفه یمطهر شهید
 یافتهن یچندان ییرخود را حفظ کرده و تغ یونانیکه صورت  یاول مسائل ی : دستهکند یم

 ی و علل اربعه. دسته ییارسطو ی گانه مسائل منطق، مبحث مقوالت ده تر یشاست؛ مانند ب
اند؛ مانند امتناع  تر ساخته آن را محکم ینعلل و براه یوفان اسالمیلسکه ف یدوم مسائل

اما  مانده یها باق که عنوان آن یسوم مسائل ی تسلسل، تجرد نفس و اثبات واجب. دسته
 ی ا علت و مسألهحرکت ب ی مُثُل، رابطه ی کرده؛ مانند مسأله ییرتغ یطورکل به یشانمحتوا
شده و  در جهان اسالم مطرح بار یناول یاست که برا یچهارم مسائل ی الوجود. و دسته صرف
ها؛ مانند مبحث وجود  است و هم اصل آن یدها جد بوده که هم عنوان آن سابقه یکامالً ب

 .(254-248: 5939 ی،)مطهر یاصالت وجود و معقوالت ثانو ی،ذهن
خود  ی و دانش زمانه یاستمسلمان با س یلسوفانف یانتقاد ی ههمواج یها از نمونه برخی

 است: یینقابل تب یرصورت ز به
کم دو نوع  دست شود، یم یادمسلمان  یلسوفف ینعنوان نخست که از او به کندی
که با  یبا کسان یبرخورد انتقاد یکیخود داشته است:  ی با مسائل زمانه یانتقاد ی مواجهه

که  دادند؛ یمورد انتقاد قرار م یراسالمیعنوان دانش غ داشتند و آن را به یفلسفه سر دشمن
. دوم؛ برخورد (93ق: 5938 ی،)کند داند یم یکمتهم و به کفر نزد یابه ر اآنان ر یبا تند یکند
 یفلسفه معناها ینموجود در ا یمموارد به مفاه یاریکه در بس یونانی ی او با فلسفه یانتقاد
 یقخوان سازد. او موضوع فلسفه را علم به حقا هم ینو تالش کرد آن را با د یدبخش یا تازه
چه  هرآن شود یکه باعث م داند یم یربوب یبابت علم ینرا از ا آنو  کند یم یمعرف یااش
 یهمان هدف یندر آن است اجتناب شود و ا یچه ضرر و نافع است، جلب و از هر آن یدمف

 .(91-94)همان: اند  تحقق آن آمده یبرا یزن یاله یامبراناست که پ
که آن را در  گیرد یبهره م یاز روش انتقاد یونانیدر برخورد با فلسفه  یزن فارابی

و  یند ینکه ب یقیداده و تطب یکه در مباحث فلسف یا و توسعه یو یعبد های بندی یمتقس
را در  یفاراب یدوجه پنهان نگاه انتقا یک. اما یافت توان یوضوح م کرده، به یجادا یاستس

 یزاو ن یاسیس های یدگاهد یطرح که حاو ینجست. ا توان یاو م ی فاضله ی ینهطرح مد
است که در زمان او مرسوم بوده  یحکومت ی یوهبر ش یادینیهست، متضمن انتقادات بن
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 ینهمد یاستالزم براى ر یىتواند دانش و توانا نمى یکه هرکس کند یم یحتصر یاست. فاراب
: 5935 ی،)فاراب« انسان اتفق یأ یکونان  یمکنس یالفاضله ل ینهالمد یسو رئ»باشد:  را داشته

و  یامه یعىطور فطرى و طب که به آن یکى: یابد یتحقق م یزفقط به دو چ یاستر یرا؛ ز(234
خاص ارادى که قهراً براى کسى  ی و ملکه یأته ی واسطه باشد؛ و دوم به یاستآماده ر
 یسرئ یبرا یکه فاراب تیرا داراست. صفا یاستفطرت ر ینکه بالطبع چن شود یحاصل م

داد تفکر  برون یراموجود است؛ ز های یاستحاکمان و س یرمستقیمغ ینف شمارد، یم بر ینهمد
که  یی،شورا یحکومت یریگ شکل یااست  یعیامامت ش یتحاکم یا ینه،زم یناو در ا

 ارایکه د داند یم یرا درخور کسان ینهمد یاستو راو موجود نبودند. ا ی در زمانه کدام یچه
است که توانسته به عقل  یانسان کامل ی،کس ینالعاده باشند. چن روح بزرگ و سرشت فوق

 .(43: 5333 ی،)فارابکند  یدافعال اتصال پ
 ی پنداشت، با آراى معلم ثانى و فلسفه ارسطو مى ی چه را فلسفه آن یزن سینا ابن

مشّائى گشود که میان متفکران یونان سابقه  ی و مباحثى در فلسفه  کرد  نوافالطونى تلفیق
 ینقادانه به کاربرد زبان در ارتباط با منطق و فلسفه، تالش کرد واژگان ینداشت. او با نگاه

 ینولا یناس ها بپردازد. ابن آن یحتوض و به یاوردب یدپد 5اش یمعناشناخت ی یهنظر بر یمبتن یفلسف
وجود را در قلب فلسفه  ی او بود که مطالعه یراشده است؛ ز یدهنام «یوجود یلسوفف»

 یرتأث ی واسطه به سو یکاز  ینوآور ین. ا(599: 5989)نصر،  یونان ی قرارداد، نه فالسفه
 ی محصول نگاه نقادانه یگرد یشکل گرفت و از سو یناس اسالم بر ابن حیدیتو یها آموزه

مربوط به عقل،  یماتارسطو بود. در تقس ی مفهوم وجود در فلسفه یاو بر طرح مبهم و اجمال
و نبوت را هم محصول عقل  داند یم یعقول بشر ی را برتر از همه یعقل قدس ینا،س ابن
 داند یحکومت م یها برا انسان ترین یستهرا شا یامبراناو پ ین،بنابرا شمارد، یم بر یقدس

 .(912-915 :5984 ی،)شکور
های  با دانش اش ییآشنا ی مالک نقد و با پشتوانه بر یهبا تک یزن  ینصیرطوس  خواجه

و به  پردازد یم یو اشراق یمشائ یمدو پارادا یفرهنگ اسالمی، به بررس ی مختلف حوزه
 یقتدو گروه را به حق یناز ا یکی یخود در موارد گوناگون آرا یانتقاد ی قوه یاقتضا
 یر،خواجه نص یتفکر انتقاد یها از جنبه یکی. (5932 ی،و عباد دزاده)محم یابد یم تر یکنزد

شده بود که  مطرح یناس ابن یهعل یراز یناست که توسط فخرالد ییاو به انتقادها ییگو پاسخ
در  یرچه خواجه نص گفت آن توان ی. میدبخش یا جان تازه یبه مکتب مشائ یقطر یناز ا

در مقام دفاع از فلسفه انجام داده است، هم  یشهرستان و یراز ینالد مانند فخر یمقابل کسان
                                                      

1. Semantic. 
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رشد در مقابل  ابن های یریگ برتر و باالتر از موضع یفیت،و هم از جهت ک یتاز جهت کم
کنندگان از مقام فلسفه در  دفاع ینتر از بزرگ یکیاو  یدبگو یاست و اگر کس یغزال

 .(55: 5983 ینانی،د راهیمی)اب فته استنگ یسخن گزاف آید یشمار م جهان اسالم به
گرفت دو وجه از تفکر  یجهنت توان یواقع شد م یکه در باال مورد بررس ییها نمونه از
ها نسبت به  آن یانتقاد ی یهبوده است: نخست زاو یجمسلمان را ی فالسفه یندر ب یانتقاد
مسلمانان افتاد،  یلسوفاندست ف به یونان یتفکرات فلسف که یاز زمان که ینو ا یونان ی فلسفه

 یا موجبات رشد روزافزون آن را فراهم آوردند و جهت تازه ی،تفکر انتقاد بر کیهآنان با ت
و حکومت  یاستنسبت به س یانتقاد یمسلمان نگاه ی فالسفه که ین. دوم ایدندبدان بخش

مطلوب توسط  و حاکمان یآرمان ی جامعه یمچه در ترس در زمان خود داشتند. آن یجرا
 ینموجود بود. بنابرا یتنسبت به وضع یادینیبن قدهاین یخود حاو شد، یفالسفه ابراز م

 یِبود که درک درست آن مستلزم واکاو یوجوه پنهان یفالسفه، دارا یانتقاد ی یهزاو
 است که آن را احاطه کرده بود. یاجتماع یاسیس یتبا وضع یمتون فلسف ینسبت محتوا

 یدر فقه اسالم یانتقاد. تفکر 6.2

که داشت بر تمام  یکامل یتعلت جامع به یفقه اسالم یب،گ یلتونهم ی گفته به
که مسلمانان  کرد یم یجادا یاریو مع آورد یمسلمانان فشار م یو اجتماع یفرد یها کوشش

 ییچه به فقه توانا . آن(23: 5933) کردند ینوا م با آن هم ازپیش یشخود را ب یمرور، زندگ به
 ینبود. ا« اجتهاد»عنصر  بخشید، یرا م ینید یستو ز یاجتماع دگیزن ینب یینوا هم ینا

در  (435ق: 5933 ی،)جوهرتالش و تحمل مشقت است  یمفهوم که در لغت، متضمن معنا
« استدالل و احتجاج ی یلهوس به یفهم حکم شرع یبرا یتتالش و جد» یمعن اصطالح به

و  یاجتماع یِزندگ یتاهم یات،واقع ه. توجه ب(925: 5495 ی،ن)آخوند خراسا رود یکار م به
 یند. در فرآ(559-552: 5984 ی،)برزنوناجتهاد است  یروینهفته در ن یاتاز خصوص ییگرا عقل

 است. یانتقاد یناچار از بررس یهاز متن، فق یتر به درک درست شدن یکنزد یاجتهاد، برا
متفاوت در  یاسالم با دو روش اجتهاد یخاجتهاد، در تار یتماه بودن یکسان رغم به

برمدار امامت  یعیتفاوت در چرخش اجتهاد ش ینا ی. نقطه اصلیممواجه یو سن یعهش
 یاسیمسلمانان، فقه س یخدر تار یسن یها حکومت ی خالصه شود و با توجه به غلبه تواند یم
دو وجه از  ین. ایافت یم یزن یرونیب یبُعد انتقاد اش، یدرون یبر سرشت انتقاد عالوه یعه،ش

 .گیرد ینوشتار مورد بحث قرار م ینا ی در ادامه یتفکر انتقاد
که در قرن  سازد یروشن م یانهم ی در فقه دوره یتفکر انتقاد یخبر تار یاجمال مروری
 یمدت یاجتهاد و خبر واحد، برا یاس،ق یحدر کنار طرد و تقب یثبر حد یهتک ی،چهارم قمر
شعارگونه  یبه شکل یشد و حت یلتبد یهامام یو کالم یاصول ی،مواضع فقه ی به مشخصه
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دارد، استفاده  یرس دست یقینیبه علم  یهتنها امام که ینا دادن نشانسنت و  بحث با اهل یبرا
سنت، مانع  نسبت به فقه اهل یانتقاد یکردرو ین. ا(Calder, 1989: p.59-60) شد یم

شده بود. با فرض فقدان  یسن یتاکثر ی ها در هاضمه شدن آن و هضم نیعیاشدن ش پراکنده
سنت،  از اهل یزنامتما یو عمل یفکر های مهها بر سرچش آن یهو تک یعهش یثیمنابع حد

بابت اگرچه  ین. از ایافت یتاب مقابله در برابر تفکر عامه را نم یع،تش یکبار یبارجو
مورد نقد  یمکتب قم، با نگاه محققان بعد یبر آن توسط علما یدو تأک یثحد یآور جمع

 یتحفظ هو خصوصسزا در  به یتیقرار گرفت، اما در مقام خود واجد اهم یو بازساز
 ینیکل یعقوبمحمد بن  یفتأل «یاصول کاف». دو کتاب شود یم یابیارز یعیش ی جامعه
 یخبه ش معروف یهبابو یمحمد بن عل یفتأل «یهالفق یحضرهمن ال»و  ه.ق( 928 ی)متوف

و جزو کتب اربعه محسوب  یعهش ییمنابع روا ترین مهم از که( ق.ه 985 – 941)صدوق 
 یرا شکل دادند. پس از رو« مکتب قم»به نگارش درآمدند و   دوره یندر ا شوند، یم

شام،  یانمصر و حمدان یانفاطم یه،بو مانند: آل یعیش یها ها و دولت کارآمدن قدرت
 راستا، ینآن موجود نبود. در هم ی درباره یرخ نمود که نصّ یعتش ی جامعه یبرا یازهایین

منبع  ینعنوان سوم با نقد مکتب قم، عقل را به ق( 923 یا 928 ی)متوفا یعمان یلعق یابن اب
 :گوید یم یعمان ی بحرالعلوم درباره یدکرد. س یفقه معرف

کار گرفت و در  و عقل را به یراستاست که فقه را پ یکس یناو نخست»
کار  ینا یدکبرا مباحث اصول و فروع را شکافت؛ پس از او ابن جن یبتآغاز غ

 .(224: 5939)« اند دو از بزرگان طبقه قدما بوده ینرا دنبال کرد و ا
و خصوصاً نقد روش  یلعق یابن اب یاز آرا یاریبس  نقد  با ید،مف یخش یزن دو یناز ا پس

کرد  گذاری یهرا بر اساسِ قواعد و اصولِ منظم پا یدیجد یِمشرب فقه ،یدابن جن یاسیق
 ی یوهش ین. در ایدابن جن یاسیق ی یوهصدوق و ش یخش یثیِروش حد ینبود ب ای یانهکه راه م
 یمشناخت مفاه یها از راه یکیقائل بود و  یبلند یگاهعقل جا یبرا یدخ مفیش ی،اجتهاد

مخالف احکام عقل  یثیاعتقاد بود که اگر حد ینو بر ا دانست یکتاب و سنت را عقل م
عقل  ی را به بحث مهم رابطه یگفتار مستقل ید،مف یخ. ش(541: 5982 ی،)گرجباشد، مردود است 

امر اتفاق دارند که عقل در دانش  ینبر ا یهکه امام دارد می یانو ب دهد یاختصاص م یو وح
اعتقاد   را  یدیهمعتزله و خوارج و ز یاست؛ ول  یازمندن  (یسمع )وح  آن به یجخود و نتا
. (3: 5932 ید،)مف کنند یمستقل از سمع عمل م  ها عقل  که  پندارند یاست و چنان م ینخالف ا

 شد، یشناخته م« مکتب بغداد»که با نام  ی،مرتض یدها س آن ی هعالمان و در ادام ینا یدگاهد
فراهم ساخت  یشاز پ یشو حکومت را ب استیبه س یهانتوجه فق ی ینهبر عقل، زم یهبا تک

 یدمبسوط مشروط ارتقا داد. پس از س یمحدود مشروط، به همکار یو آن را از همکار
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و فقه  سو یکاز  یشینپ یبا نظرات علما یانتقاد یا در مواجهه ی،طوس یخش ی،مرتض
و منابع آن را منظم  یدطور کامل بگشا اجتهاد را به یموفق شد درها یگرد یسنت از سو اهل

  یقو مصاد  را ازنظر فروع یعهمبارزه پرداخت و فقه ش با جمود به« مبسوط»سازد. او در 
 یخارج یقرا بر مصاد یکل ینبرگرداند و قوان یهداد و فروع تازه را به اصول پا  گسترش

  ینشان  ی،الماس  مذاهب  یرسا  با یسهدر مقا یقیاو در فقه تطب  «الخالف«  کتاب  منطبق ساخت.
 یفقه های یدگاهد ی همه ی،انتقاد یبررس یکبود که در آن، در  یتحول در مباحث فقه  از

ها  آن ی بارهنموده و به بحث و نظر در یآور مذاهب گوناگون را از کتب مختلف جمع
 یدو کتاب از متون سن ینا ی معتقد است شالوده ییطباطبا یکه مدرس پرداخت. جالب آن

و  یافتراه  یهسنت به فقه امام اهل یاز معارف فقه یبخش مهم یقطر ینو از اشده  گرفته
بعد را   یقرن و اند یکتا  یطوس یخ. پس از ش(43: 5938)آن شد  ییموجب رشد و شکوفا

سنت   اهل  ینیگرفتن تفکر د شاهد اوج یاجتماع یطدوره، مح ین. در انامند یم «دهعصرمقلّ»
بعد  یها در دوره یفقه جعفر یشرفتپ  در  عصر ینسنت در ا فقه اهل یبود. دستاوردها

حله  یاز فقها یبر نقد مجتهدانه توسط نسل یهمقلده با تک یانبر جر مؤثر بوده است. غلبه
 یخش یفقه یراثداشتند. م یزسنت ن در فقه اهل یقیمطالعات عم ضاصورت گرفت که ازق

 یبر آن از حالت پراکندگ نقد و عالوه یس،درا مکتب خصوصاً ابن ینا یتوسط فقها یطوس
دسته از  ینا یتالش فکر ی یجهو منظم مدون و مرتب شد. درنت  یاصول  صورت خارج و به

طور مطلق  از آن به یشهم که تا پ یاسق یحت کهشد  یاتنها اجتهاد مجدداً اح نه یهان،فق
 کار بسته شد. و به یرفتهپذ یطیمردود بود، تحت شرا

 یعه،ش یاسیدر فقه س یتفکر انتقاد یانگرفت جر یجهنت توان یمطالب فوق ماساس  بر
بود و به نقد و انتقاد  یداخل یانیطرف، جر یک. از کرد یم یرمتناظر، س یدر دو مجرا

 یان،جر ینهم یگرد یو از سو شد، یمربوط م یکدیگرنسبت به  یعهش یفقها های یدگاهد
تالش  یعهش یاهل سنت بود که فقها یاسیفقه س ر به نامت یعوس یفضا یکخود متأثر از 

 یشافزا شد، یمحسوب م اش یرینهد یبآن، که رق یرا همپا یعهفقه ش یتوانمند کردند یم
محصول تعامل  یم،قد ی در دوره یعهش یاسیحاکم بر فقه س یدهند. در واقع گفتمان انتقاد

 یتکردن وضع یکنزد یزآن ن ایتموجود بود و البته غ ینیو د یاسیس یآن با ساختارها
در  یامامت بود. اتکا به تفکر انتقاد یعنی یعه،مورد نظر ش یحکومت به ساختار آرمان

بر عقل و فارغ از برخورد  یهداشت که بدون تک یتجهت اهم ینهدف از ا ینبه ا یدنرس
در  یعهش یاجتماع یاز نص، امکان اصالح نواقص زندگ یشینپ یعلما یها نقادانه با برداشت

مرورزمان و  به یعهش یکه فقها یوجود نداشت. آنچه از اصول عقالن یبتغ ی دوره
نمودند توانست فقه را از  یگام وارد روش استنباط احکام فقه به و گام یا صورت مرحله به



 

 

 فصلنامه
 علمی
 پژوهشی

026 

 یفتکل یینتع یندوارد فرآ یشترآن را ب یِصرف ارتقا داده و عناصر عقالن یثیِعلم حد یک
همگام با  یزن یعهش یاسیدانش س سان، ینو بد یدو حکومت بنما ستسیاافراد جامعه و 

 است. تحوالت فقه، دچار تحول و رشد شده

 یدر اخالق اسالم ی. تفکر انتقاد6.3

متفکران رواج  یناخالق در ب ی درباره یمهم یزمان افالطون و ارسطو مباحث نظر از
اعمال قدرت را  های یوهش ینیادبن یشکل اخالق به ی یهاز اصول اول یاست. برخ یافته
را، که  یاز تفکر انتقاد یوجوه تواند یم یاخالق های یدگاهو مرور د کشد یچالش م به

 آشکار سازد. ،اند شده کمتر موردتوجه واقع
مواجه  یوناخالق ینقدرت، با دو نگرش متضاد در ب یمخصوص ضرورت نقد مستق در
 یکنقد و انتقاد را  یاسی،س یاصالح رفتارها یتنگرش با توجه به اهم یک. یمهست

 یناز نقد، به حفظ جان و مال منتقد یخطرات ناش بر یهبا تک یگریضرورت شمرده و د
اند و  ملتزم بوده یاستس یرمستقیمغ نقد هاست؛ اما هر دو نگرش در عمل، ب یشیدهاند

 شاره خواهد شد. که به آن ا اند یدهاز نقد برگز یوهش یندر ابراز ا یمختلف یها روش

 قدرت یم. ضرورت نقد مستق6.3.1

 یراز یهاند، به مسکو کرده قدرت اشاره یمضرورت نقد مستق که به یمتفکران یانم در
است و  یورز صداقت ی اشاره کرد. خالصه سخن او آن است که نقد و انتقاد الزمه توان یم

بشر، اجتماع  یشرط اکمال زندگ گوید یحکومت. او م های یهصداقت عامل استحکام پا
است  دیگر یکها نسبت به  الفت و محبت انسان یاجتماع یزندگ ینا ی است؛ اما الزمه

بس ارجمند  یمقام یراز یهاز محبت و مودّت است. مسکو یشکل یزو صداقت ن (229: تا ی)ب
مودت و محبت  یگزینجا یارا در دن چیزی یچه که یطور قائل است، به یقدوستان صد یبرا

 ییگو همان راست یق،صد وستانمهم د یاسی؛ اما کارکرد س(248)همان:  داند یآنان نم
چه از  و انتقادات موجود در حکومت است و چنان یاتواقع یانهاست که مستلزم ب آن
 ینپادشاهان در ا ی یهو تک شود یم اعتماد یرقابلها غ خارج شوند، نگاه و نظر آن مقام ینا

 خواهد داشت. یدر پ ینمُلک و د یبرا یمیها خطرات عظ نظر آنهنگام بر 

 قدرت یرمستقیم. نقد غ6.3.2

که اگرچه اشارات  یافت توان یم یتوجه متفکران مسلمان، نکات قابل یمتون اخالق در
آن  یانتقاد یبر نما یآن، پوشش یاما زبان اخالق یست؛ن یهم مخف چندان یاستآن به س
به  یالًمباحث فراهم آورده است؛ ذ گونه ینا یطرح انتقاد یبرا یمسأله مجال ینبوده و هم

 ود:ش یاشاره م ییها نمونه
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 در اخالق یبر عدالت و تساو یدتأک. 6.3.2.1

بر آن است را عدالت دانست.  یمبتن یکه نقد اخالق یاصل ترین یادیبتوان بن شاید
 یتبه وضع یانتقاد یدرون خود حاومسلمانان در  یاخالق یاتاصل در ادب ینا بر یهتک

 یارمباحث بس یحاو یلحاظ کالم موجود بوده است. هرچند عدالت به یها حکومت
اخالق بدان مدنظر است؛ خصوصاً از  ینوع نگاه علما جا یناست، اما در ا یا گسترده

آن  یانتقاد ی یهکه زاو یدبه اصل مساوات هم رس توان یآن م ی یچهکه از در جهت ینا
 توان یم یاجتماع یکه از نهادها یو نقد یابیارز ینتر مهم» یریتعب پررنگ است. به اریبس

حقوق  ی و با آموزه القیاخ ینو مواز یارهاها با مع آن یسازگار یزاناست که م ینداشت ا
 ی گفته . به(291: 5983 یان،)ملک «یردقرار گ ینیها، همواره مورد سنجش و بازب انسان ی برابرِ همه

عمالً فراتر از قانون،  یسبب یا یزرا به هر دستاو یگروه یاکه فرد  ییها رابرت دال، نظام
با گوهر  شمارند یم دیو برتر از شهروندان عا یرمتعارف،غ یو احترام یازاتدرخور امت
 یانپس از ب المله یهو تنز االمه یهتنبدر  ینینائ یرزای. م(48: 5933 یمی،)عظناسازگارند  یدموکراس

استبداد حکومت  یلعدالت و تقل یمدر تحک یاصل اخالق ینکه ا یمساوات و نقش یتاهم
اسالم  صدر یخاصل مساوات در تار یتهشت مورد از رعا یانب داشته باشد، به تواند یم
 یرحقوق حاکم با سا یها مربوط به برابر از آن یکه برخ پردازد ی)ص( میامبرپ ی یلهوس به

افراد  یگربا د یوال یکانحقوق بستگان و نزد یمربوط به تساو ریگد یافراد جامعه، بعض
است  یشهروندان جامعه اسالم ینحقوق ب یتساو یتمربوط به رعا یزن یجامعه و موارد

(5938 :15-19). 
 پردازد، یآن م یها اقسام و الزمه یاست،س ی که به بحث درباره گاه آن یعامر ابوالحسن

 :گوید یو م کند یاشاره م یدار به اخالق حکومت یزیاز هرچ یشپ
انجام  یاستدر امر س گذار یاستکه واجب است س یزهاییچ یناز نخست»

 خواهد یکه م یدبنما ینیهمان سنت و قوان دهد آن است که خود را ملتزم به
به خود اجازه ندهد خالف آن  گاه یچمردم کشورش را بدان ملتزم سازد و ه

با دست  ،برخالف آن انجام دهد یاگر خود اقدام که ینسنت رفتار کند؛ چه ا
 .(231: تا ی)ب «به ابطال آن سنت دست زده است یاز هرکس یشخود و پ

پررنگ است و در برابر تفکر و  یاربس یاصل اخالق ینا ی گرایانه یتساو فحوای
 قرار دارد. یاستس یاهال ی شدت خودخواهانه به یعملکردها
آن در تحقق  یتم بحث از عدالت، از مساوات و اهمدر مقا یزن یطوس یرنص خواجه

مساوات خبر  یو معتقد است لفظ عدالت از معنا آورد یم یانم عدالت سخن به یمعنا
مدارج کمال و شرف  ینکه باالتر داند یوحدت م یاز معنا یو مساوات را ناش دهد یم



 

 

 فصلنامه
 علمی
 پژوهشی

028 

و عادالنه  یصورت مساو خداوند به موجودات به رانوا یضانآثار و ف معناکه ینا است؛ به
: 5939)نسبت و افضل فضائل است  ترین یفهم مساوات شر یلدل یناست و به هم یافته راه

نامتناسب و  یزهایمناسبت و مساوات دهد، چ»که  داند یم ی. خواجه، عادل را کس(543
طلب  طبعش مساواتباشد که  تواند یم یو صاحب عدالت کس (599)همان: « را ینامتساو
 .(544)همان: باشد 

 حاکمان یالزم برا یاتخصوص یین. تب6.3.2.2

 یزکه خود ن شمارد یو مطلوب برم یاسیس یرهبر یرا برا هایی یژگیو و یطشرا عامری
 یماست؛ حک یممطلوب از نظر او، حک یاسی. رهبر سکند یها اشاره م آن یانتقاد ی جنبه به
تفحصش در حکمت، امور  یلدل دارد و به یدهق پسندو اخال یکواست که طبع ن یکس

. تسلط بر علم عدد و حساب و هندسه و شناسد یم دیگر یکدرست و نادرست را از 
شروط، او به انتقاد از  یناست. بر اساس ا یاز نظر عامر یرهبر یطشرا یگراز د یزن یقیموس

عاجزند و با ظن و گمان  یاتامور و واقع یتکه از شناخت ماه پردازد یاش م حاکمان زمانه
 .(535: تا ی)بات اشتباه است یمآنان مملو از تصم یاسیس یرو تدب کنند یم یاستخود ر

 ییگو . نقد تملق6.3.2.3

از آفات جامعه،  یکیتبع آن  و به یریتو مد یحکمران یجد های یباز آس یکی
رکز دانست و هم متم ی هم محصول جامعه  توان یاست. تملق را م ییو تملقگو یچاپلوس

باب نقد و انتقاد بسته است و  یعیطور طب . در نظام متمرکز بهیستمس ینا ی کننده یتتقو
ها را  آن یتنقد در جامعه، موقع به  یشکه گرا ستا ینآن، وجود متملق یاسیعلت س یک
 توان یم ییگو به نقد قدرت را در نقد تملق یاخالق یها از نگاه ی. بخشکند یم یفتضع

 جست.
عدالت است.  یدر اجرا یاز ناتوان یا )ع( وجود تملق در حکومت نشانهینگاه امام عل از

 ی نشانه تواند یتکرار م یناند و ا  هشدار داده یتملق و چاپلوس ی مکرر نسبت به مسأله یشانا
 آمده است: ینچن یشانمشهور از ا یباشد. در عبارت یادشده ی مسأله یتاهم

چه  و آن یید،با من سخن مگو گویند یبار سخن مگونه که با حاکمان ج آن»
 یداز من پنهان مدار دارید،می آنان پنهان خشم ترس از ـاز اشخاص پرخاشگر 
( با من رفتار ی)و چاپلوس یکار ( و با سازشییدبگو ید)و هرچه در دل دار

من گفته شود،  بهکه  یسخن حق ی که درباره یدو مرا چنان مپندار یدمکن
چه هرکس از  ید،دربند آنم که مرا بزرگ شمار یا کنم، یم ینیاحساس سنگ

 ینیگردد، احساس سنگ یشنهادکه به او پ یعدالت یاکه به او گفته شود،  یحق
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از گفتن سخن حق  ین،است. بنابرا تر یناو سنگ یها برا کردن به آن کند، عمل
 .(243 ی : خطبهالبالغه ج)نه «یدنکن یو نظردادن عادالنه خوددار

: گردد یم یانحکومت کامالً آشکار ب یکرواج تملق در  یها سخنان شاخصه ینا رد
کردن حرف دل و  پنهان شود، یکه با جباران گفته م ای یوهش گفتن با حاکم به سخن
جمالت  ین)ع( در ایهاست. عل شاخصه ینازجمله ا یشانا یلگفتن با حاکمان مطابق م سخن

کردن به آن حق  کند، طبعاً عمل ینیسنگ حساسحرف حق ا یدنهرکس از شن فرماید یم
شناخت حکومت  یبرا یعنوان شاخص به توان یجمله را م ینخواهد بود. ا تر ینبر او سنگ

که در آن  یشاخص، حکومت یندر نظر گرفت. بر اساس ا یرعادالنهعادالنه از حکومت غ
 که یناست؛ چه ا تر مک یزبودن آن ن داشته باشد، امکان عادالنه تری یشرواج ب ییگو تملق

 که ییاست و جا تر یابکه سخن بر منهج حق و عدالت در آن نا معناست ینرواج تملق به ا
 خواهد بود. تر یاب در آن کم یزباشد، عمل به عدالت ن یابسخن عادالنه در آن دشوار و کم

 درخصوص یجالب ی به نکته عباس یعلل انحطاط حکومت بن یدر بررس یرونیب ابوریحان
و  رفتن یلتحل ی نشانه یمعتقد است رواج تملق و چاپلوس ی. وکند یواج تملق اشاره مر

مهم از ارکان  یعنوان بخش به ینخبگان است. نخبگانِ حکومت ینقش نظارت شدن یفتضع
و به رفع مشکالت آن  ینندمشکالت جامعه را بب و ها یاند ناکارآمد حکومت موظف

در حقائق جامعه و انتقال  یقرصد مشکالت و تدق یجا نخبگان به ینا که یبپردازند. زمان
پرطمطراق  ینو اختراع القاب و عناو گویی یزو مج یها به رأس حکومت، به چاپلوس آن
 .(244: 5983)است  یحکومت در معرض زوال و نابود یاورند،ب یحاکمان رو یبرا

 گیری نتیجه

هستند،  داری یندر ساحت د ورزی یشهاندکه معتقد به عدم امکان  هایی یدگاهد برخالف
دانش  ی در حوزه ی،تفکر انتقاد یعنیوجه تفکر،  ینتر نشان داد که اساساً مهم یقتحق ینا
از  یوهش ینا ی،عبارت بوده است. به یند یرتحت تأث یاًمسلمانان، اوالً وجود داشته و ثان یاسیس

 شد، یم یافت یونانیچه در متون  آن مسلمانان شد که با یندر ب یدانش یدبه تول رتفکر منج
 تفاوت داشت.

را  یونانیان ی مسلمانان با فلسفه یندر ب یدشدهتول یفلسف های یشهاند یزوجه تما ترین مهم
 بر یهدانست. فالسفه با تک ینید یمبا تعال یتفکرات فلسف یساز خوان هم یتالش برا توان یم

 یها موجود تفاوت یاتکه با واقع پرداختند یم یآرمان ی جامعه یک یمعقل، بعضاً به ترس
و  آورد یفراهم م یزآنان را ن یاسیسرکوب س ی ینهزم ی،وجه انتقاد ین. همشتدا یاساس

 ینید یها ه فالسفه با آموز یآرا یتعوام، ضد یهتوج یمتکلمان برا یزدستاو ینتر البته مهم
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هستند و  یونانیانرو تفکرات  الهاتهام قرار داشتند که دنب ینبود. فالسفه دائم در معرض ا
باعث شده بود که  یونان ی از فلسفه یرپذیری. تأثیستسازگار ن ینید رایبا آ یونان ی فلسفه

و حکومت موجود بتوان  یاستنسبت به س یپررنگ یانتقاد ی یهزاو یاسالم ی در فلسفه
از  هایی یهبود، در ال یمتفلسف در جهان قد یکه اقتضا چنان یانتقاد ی یهزاو ین. ایافت

عبارت بودند از:  یانتقاد های یدگاهد ینمختلف پنهان شده بود. دو وجه پنهان ا های یدگاهد
موجود نداشت  یها با حکومت یسازگار یچتوسط فالسفه که ه شده یمترس یآرمان ی جامعه
 یها که واژه کردند یمقاصد خود استفاده م یانب یکه فالسفه برا یزبان یگریو د
 یرآرمانینامطلوب و غ عدر برابر جوام یجوامع آرمان یفمربوط به تعر ی مدارانه ارزش
 آن بود. ی نمونه

 ی دوگانه یمواجد تقس یکپارچگی،نسبتاً کوتاه از  یا دوره یپس از ط یزن یاسالم فقه
به  یعهش یامامان و به تبع آنان فقها یافتراق آن، نگاه انتقاد ی شد که نقطه یو سن یعهفقه ش
 کرد. یداپ تری یعوس یها بعدها دامنه ی،نگاه انتقاد ینسنت بود. ا اهل یجفقه را

جزء  ی،نگر بود و واقع یاجتماع -یاسیس یتیبر عقالن یمبتن یزدر اخالق ن یانتقاد تفکر
وضع موجود و  یرشپذ ینوع موارد منجر به یعنصر در برخ ین. اشد یمهم آن محسوب م

بر  یی،گرا واقع یناز ا یناش یِکار . محافظهشد یآن م ییرتغ یرنگ برا کم یها تالش
و  یالدر برابر ام یستادگیا یراز کرد؛ یم یهتک یو مال انیج یتبه حفظ امن بخشی یتاولو

. اما شد یجز در خطر افتادن جان و مال دانسته نم یثمر یعملکرد حاکمان، حاو
که در مباحث مربوط به تملق و  چنان یی،گرا واقع یناز ا یگریدر بخش د حال، یندرع

 یدخاص در برابر تهد ای مدت عده منفعت کوتاه یافتن یبرتر گذشت، نسبت به  یچاپلوس
 .شد یهشدار داده م یاستتر مربوط به جامعه و س درازمدت

 
 منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمدرضا تجدّد. تهران:  یقو تحق (. الفهرست. ترجمه1366) يعقوب یمحمد بن اب يم،ند ابن .1
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