
بسم الله الرحمن الرحیم
سنجی تدبر در قرآن با نظامات اسالیمنسبت



ایرشتهمیانمقاله،ایندر ما بحث

چندینبا ارتباطعی   در و است

،حوزه ،قرآن  و فقیهحدیثی

، در مشخصطور بهحاکمیثی

ا بقرآندر تدبر نسبتجستجوی

امنبهاسالیمفقهاز خایصشاخه

.استنظامفقه



سویبهتردید و شکاز گذار دورهدر قرآندر تدبر هم

را ایدورهچنی   نظامفقههمو استثباتو اطمینان

و علمختاری    آیندهبرایسندی»مقالهاین.کندیمیط

در تدبر )مهمدو اینکهروزگاریدر تا است«تمدن

و تهیافاستقرار عایلجایگایهدر (نظامفقهو قرآن

ود شخواندهاست،زدهرقمرا اسالیمتمدنرسنوشت

نوانعبهمهمعرصهدو اینپژوهشگرانهایتالشو 

.ددگر ارزیانی تعایلآنتاریخچهدر عطف  نقطه



:تدبراصطالیحمفهوم

ه به فهم دریافت نی در نی و روشمند واژگان و عبارات هر آیه ک

گردد؛ منسجم آن آیه منتیه یم

م منسجم دریافت نی در نی و روشمند آیات هر سوره که به فه

گردد؛ آن سوره منتیه یم

هم منسجم های کتاب که به فدریافت نی در نی و روشمند سوره

.گرددکتاب منتیه یم



:اسالیمنظاماتمفهوم

ی و انشانی است کهنظام مجموعه گزاره به های خبی

 خاص در حوزه مسائل فردی و 
 
منظور تأمی   هدف

امان اجتمایع با نظیم خاص در ارتباط با یکدیگر س

یافته است؛ 

ث  های دیهای هدفمند گزارهنظامات اسالیم مجموعه

رد اعم از حکم و حکمت است که در طیف  از اهداف خ

.گرددبندی یمو کالن طبقه



فهوممبهکنیمیمعبور «قرآنفهم»مفهوماز وقثی 

بهعمل»حوزهوارد کهآنگاهو رسیمیم«قرآنبهعمل»

-نهادهقدم«فقه»حوزهبهحقیقتدر شویم،یم«قرآن

و سازیامکانمتکفلکهاستدانش  «فقه».ایم

ا برا مهماینو است«قرآنبهعمل»اعتباربخش  

هگذر ر از عاقالنهمنش  براساسعمیلاحکاماستخراج

رآنقمبی   معصومانهروایاتو قرآناستنباطو فهم

.بردیمپیش



د شو یممطرحعقالن  مهمسؤالیکجا همی   درست

ورتبهرا ما که -یمآنقر فهمحوزهدر نظر تجدید ض 

قرآنبهعملمعتبی هایگزارهکهاحکایمآیا :رساند

ها زارهگاینجامعکهمعتبی نظایماز شود،یممحسوب

شود یممحسوبآنزیرمجموعهو کند یمتبعیتباشد 

-گزارهتنباطاسمتکفلتنها فقهآیا دیگر بیانبهنه؟یا 

و ارد دمسئولیتهمنظاماتاستخراجدربارهیا هاست

یا هستهماسالیمنظاماتتبیی   دار عهدهعبارنی به

نه؟



اماتنظسنجی نسبتراهشاهخود مهمسؤالاینپاسخ

 و غرنی از اعم)اسالیمغب  نظاماتبا اسالیم
ی
ف و (رس 

و حاکمیتبا اسالیمو الیهتمدنو حاکمیتقیاس

تپسو مدرنیسمدورانماتریالیسثی و مادیتمدن

نایدرگب  را ما ذهناینها از قبلاما است،مدرنیسم

ست،اقرآنبهعملاز سخنوقثی کهکند یمحقیقت

قرآنز اما .استقرآنفهمبهمربوطبسیار تردید نی 

.یمافهمیدهکتابایناز هرآنچهبهکنیمیمعمل



مستقیمطور بهقرآناز ما حال

آنروان  تبیی   رهگذر از یا و (تدبر)

ها گزارهفقطایم؟فهمیدهچه(تفسب  )

ایم؟فهمیدهنب   را ها نظامیا را 



«نظامفقه»ازسخنوقثی کهاستتعجبجایبش

ماتنظابهرسیدنراهتنها بریح  آید،یممیانبه

یعت  رس 
ی
ف بهو بنا زیر بهروبنا از حرکترا اسالممبی

هایرهگزااز اسالیمنظاماتاستنتاجخودشانتعبب  

منبعکهرند بیمیاد از کیلبهو دانند یمفقها مستنبطه

از نسخاگر و بودهقرآنها گزارهایناصطیاد اصیل

کهنجید سبارهایندر را قرآنباید آید،یممیانبهنظام

هماتنظامحاوییا هاستگزارهبرایمنبیعفقطآیا 

.هست



ی   چنبدوندیگر بریح  کهاستتعجبجایهمباز و 

تنوعو تشکیکتصور با تنها و قرآنماهیتاز سنجش  

یهفقهایگزارهاز االستنباطمحتملنظاماتدر موجود 

یعتبهاستناد قابلنظاماتمنکر کیلبهفقیه،هر  رس 

قدانفهمی   نهاده،فراتر را قدمحثی و شوند یماسالیم

 و تعایلرمز را نظام
ی
یعتترف را می   هو دانند یماسالمرس 

.دانندیماسالمروزآمدیمایهدست



فقداناز ناش  روزآمدیاینکهاز غافل
 و تعایلنظام،

ی
و فعالانبلکهنیستترف

و مادیجارینظاماتتسلیمو انحطاط
ی امروز کهاستهمی   .استشدنبش 
حالدر اجتهادیچنی   از برآمدهاسالم
در است،مدرنیسمبا خود دادنتطبیق
هکاعتقادیمجاالت حثی و ها عرصههمه
ایلمجخود امر ایناثباتو بررشالبته
.طلبدیمدیگر 



آنقر از ما :پرسمیمدیگر بار خوب

از یا و (تدبر)مستقیمطور به

چه(ب  تفس)آنروان  تبیی   رهگذر 

-نظاما یرا ها گزارهفقطایم؟فهمیده

ایم؟فهمیدهنب   را ها 



با ما نظاماتاز عاریرایجفقهکهاستاینواقعیت

در متمادی،قرونطولدر ما قرآن  مستفاد مفاهیم

 نهایت
 

بهو مایفهمیدهقرآناز ما آنچه.استهماهنگ

جمالتو آیاتقالبدر هان  گزارهتنها ایم،دادهبهاد آن

آنبر مبتث  فقهو بودهآننظاماتاز منفکعباراتو 

یاتآ»نامبهضعیفو حداقیلرابطیکبا تنها هم

ما صناقزعمبهتا استبودهمتصلآنبه«االحکام

را تفقاهفرایند در قرآننامبهمنبیعحضور مسمای

یواقعیت،در کهحایلدر کند،پاسداری از تر فراچب  

.نیستما فقیهالمباحثزینة



ایناز ر فراتامریباشد،کهتواند یمو باشد باید آنچهاما 

اید بقرآناز ما فهماینکهآنو استزوالحالدر واقعیت

نب   آنبر مبتث  فقهتا شود تر هماهنگقرآنخود با 

و آیاتقالبدر ها گزارهاز کشکویلقرآن.گرددتر بالنده

و ها ورهساز متشکلکتانی قرآننیست،عباراتو جمالت

.هاستآیهاز یافتهسامانگفتارهان  ها سوره



ها ورهسفهمبهها آیهفهماز باید قرآناز ما فهم
آنگاهو بد یاارتقاءکتابفهمبهها سورهفهماز و 
«هازارهگفقه»ازما فقهکهداشتتوقعتوانیم
استاینسخنآری.یابدارتقاء«نظامفقه»به
هبقرآنفهمآن،از باالتر و ها سورهفهمکه

بهنرسیدمعتبی راهتنها »کتاب،یکعنوان
یعتنظامات  رس 

ی
ف تنها »نتیجهدر و «اسالممبی

مدنتبهرسیدنو اسالیمحاکمیتتحققراه
.است«اسالیم



باز «امنظفقه»حوزهبه«قرآندر تدبر »پایکهاینجاست

-یمیدا هو «اسالیمنظاماتبا قرآندر تدبر نسبت»وشود یم

وبچارچدر قرآنمسائلنظامرهیافتقرآندر تدبر .گردد

کتابچارچوبدر قرآنهایمسألهکالننظامو سورههر 

زهحو در هنوز متاسفانهکهخطب  و مهمبسامری.است

-نیمشناحتهرسمیتبهفقیهعلوممجاالت و قرآن  علوم

فروعاتاز فریعآن،هایآموزهو روشو مبان  و شود 

و گردد یمتلفی اعتبار نی بعضا یا و اعتبار کمو استحسان  

یعتبودنمند نظامانکار یا قبولدعوای نبدو اسالمرس 

.رودیمپیشآندربارهعالمانهو صحیحقضاوت



دعوان  اینباشد چنی   وقثی تا 
نکولو قبولو استالطائل
تعریفاینبا اسالیمنظامات
یقرآن،ماهیتاز جداشده را چب  

بهحرکتمسب  و داد نخواهد تغیب  
نخواهد هموار اسالیمتمدنسوی
.شد



نظر از نباید کههستمجالایندر مهیمنکته

نظاماتبهموضویعنگرشآنو بماند مخف  

کهشود یمشنیدهو دیدهبسیار .استاسالیم

و معتقداناست،میاندر نظاماتاز سخنوقثی 

و ند دار نظر اتفاقواحد اصلیکبر همهمنکران

موضویعشبهو موضویعهایساحتآن

نظاماقتصادی،نظاممانند اسالیمنظامات

 نظاماجتمایع،نظامسیاش،
 

-دهخر و فرهنگ

.آنهاستزیرمجموعههاینظام



مبنا و نقرآاز نظامانی چنی   متدبرانهاستخراجامکان

و نیستانکار قابلفقاهتحوزهدر آندادنقرار 

ایناصالتو اولویتدربارهاما هست؛همالزمبلکه

ایورهسبی   و ایسورهنظاماتبا مقایسهدر نظامات

بی   و ایسورهنظامات.هستفراوان  تأملجای

دبب  تدستبهیافتهسامانمرّصحنظاماتایسوره

تفقاهو علماهلتوجهمورد کمبی کهاستالیه

واقعمغفولحکمران  و امامتدر آننقشو بوده

.استشده



و قبولیا کار اناز نظاماتحوزهدر نگایههر بنابر کهنماند ناگفته

برعکس،ا یو زیربنا بهروبنا از حرکتبر مبتث  نظاماتقبولاز 

اصیلو دارد را خود جایقرآنهایگزارهروان  تفسب  و تبیی   

اماتنظاستخراجاز سخنوقثی رسد یمنظر بهاما است،مفروغ

بیی   تو استکریمقرآنخود آناصیلو اولمنبعاست،اسالیم

قش  نو بود خواهد آنجزئیاتسازیشفافمتکفلقرآنروان  

هالبتهداشت؛نخواهد نظاماتاستخراجدر کلیدی و ستند مسب 

البیتاهلائمهو سلمو آلهو علیههللاصیلاکرمپیامبی معتبی 

از اسالیمنظاماتاستخراجدامنهدر استالزمالسالمعلیهم

.باشدتوجهمورد قرآن



بندیجمع

حضور ترهیافو قرآناز مند نظامدرکبهرسیدنو ایگزارهفهماز عبور راهقرآندر تدبر 

فقه»به«اهگزارهفقه»ازعبور دیگر بیانبهو اسالیمنظاماتاستخراجفرایند در قرآن

.است«نظام

یناز یگ که–اسالمجامعدینبهجمیعایمانتأمی   کنار در تدبر هایخرویحی مهمبی

معتبی منبعتأمی   ،-استتدبریمستقیمجریانهایتبلییع  و ترویجی تالشهایمحصول

چه؛استاسالیمتمدنسویبهحرکتمسب  ساخیی  هموار و اسالیمنظاماتاستخراج

یناز یگاینکه شنظام،فقهنیازهایمهمبی روزآمد شناختبرایالیهو معتبی منبیعبهدسبی

.استاسالیمنظاماتمنفعالنهغب  و 

از یگو اسالیمنظاماتسالمتولد سازهایزمینهاز یگدانشدو اینپیوند اساس،براین

یمادیحاکمتمدنبا اسالیمتمدنرقابتهایآغازکننده -بشارتاز یگنهایتدر و بش 

وزیهایدهنده .استجهاندر اسالیمهدایتظهور و غلبهو الیهتمدننهان  پب 


