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دار فردی است به ریشهدینی منحصربه دیشه اسالمی از آن رو که اندیشهان

صیف می شدشود از همین روی افکار نمیبودن عمیق ُبعد دینی تو و  توانند ر

 اتکایی دینی اینکه نقطهنمو داشتتتبه باشتتتند و به ویاا اود ادامه دهند م ر 

که برای  مان چیزی استتتت  ند، و این ه یه ده بدان تک که  ند  یاب برای اود ب

های رو به رشتتد در اندیشتته استتالمی را ت  تتیر یانهای شتتدید میان  ررقابت

های مخبلف، ُبعدی دینی و تاریخی برای اود کند که ستتعی دارند به رو می

 .دست و پا کنند

مدا، این وقیقت را درک کرده و  پس از تجارب طوالنی گفتمان نوگرایانه

دهد هرگز مورد استتتبق ا  و ها دعوا مییقین واصتتتر کرده افکاری که بدان

پذیر  قرار نخواهد گرفت و هیچ اه ب تتبری مناستت  به دستتت نخواهد آورد 

شه م ر اینکه اود  را به داد ُبعد دینی و امب ای من وب کند که نمایندهاندی

 .اندیشه اسالمی باشد تاریخی در

به همین ستت  ، تال  ب تتیاری به ارد داده تا ببواند ب تتبری ا بماعی 

 .برای اود فراهم کنند و بنیادی دینی و تاریخی برای افکار  ایجاد نماید

تاریخی نه از ووادث  یا مان نوگرا که گ ب را مرکز تو ه قرار داده و ن آای 

ادره از امیرالمومنین عمر بن برخی اجتهادات ص   کند ب تتتیار بدان اشتتتاره می

و  دینی نادیده گرفتن سرچشمه، ژرفگری استداللاست که آن را به  خطاب

، کند. بنابر این گ بمانتوصتتتیف می محض بر ظاهر الفاظ تعامل به دور از تکیه

صحابه همراهش،  سر بر آورد وی و  صر عمر  هن امی که م ائر  دیدی در ع

اابالف زمان و تنوع واالا را درباره آن م تتتائر مراعاا نمودند و همین بود 
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توقف سهم مؤلفة »همانند  ؛که س   شد ا بهادی را بر دی ری تر یح دهند

، «کردن حد دزدی در خش  کل  الی عار الرماد اجرا ن»از ستتوی عمر،  «قلوبهم

افزایش ح  د »، «برن  دگ  انتقل   یم نکردن زمین فتد      ده برای  نیم    »

 .و ا بهاداا فقهی دی ر «کشتن نه نفر در ازای یک نفر»، « رابخواری

ود قرار گاه الذا گ بمان نوگرایانه، شبابزده برای از این ا بهاداا را تکیه

از س  لطه و چیرگی نر رهایی  عمر بن خطابکه  داد و چنین به تصتتویر کشتتید

ها بودند و احکامی که در بر یافته اس     و فرایک   ی که صن نا   وآ بیان ر صن

ااطر و شتتتعائر و ع اداتی تابت در استتتاله را به دا    تند را ملنا نموده اس    

به هدف تاریخی ترییر داده استتتت و برای  توستتتعه مصتتتلحت و نیز  یاا  ستتت

در بنای  ده استتتت که مصتتتلحت نزد عمر بن الخطاباوانندگان تاکید کر 

ها بر هر چیزی مقّده است اوکاه شرعی و در فهم نصوص دینی و تعامر با آن

 !کندو ی انه من عی است که بدان تحاکم می

اصتتتلی در  ریان نوگرایانه و نیز  این طرز استتتبدال  به تاکید بر اندیشتتته

 باور به تاریخمندی  ریع  اسالمیی یعنی بخشی به این هدف نهایمشروعیت

و ن  ی بودن اوکاه آن انجامید چرا که این اندیشه، سبون اساسی ساابمان 

و بر همین اساس، گ بمان نوگرایانه اواسبار  1شودفکری نوگرایان قلمداد می

سلطه و  شده که از  ضوابط، ود و این  شرعی رهایی یابد و از  صوص  چیرگی ن

                                            
 (.۵۶: ومزة)ن ا: إساله المجدیدین، محمد  -1



3 

 

مایه و مضتتامین دی ری منبقر اصتتلی آن فراتر رود و به درون مایهمرزها و درون

 .شود که به قو  آن، با سیاا تاریخی سازگار است

ر نا  از ک تتانی که ا بهاداا ُعمری را به شتتکر زیادی بکار گرفبه استتت 

ه گونه تو یه کردی که بدان رسیده را ایناست؛ چنانکه او مواضع حامد ابوزید

عقاید دینی در گرو واقع هل   تند و با تنییر و تحول واقعس دس   تخور تنییر که 

تکیه کرده  و در این م تتت له به برای ا بهاداا عمر بن اطاب     وندمی

مؤلفة "ما به مواض  ع عمر بن خطاب در نر مربوب به »گوید: استتت چنانکه می

 تواس کنیمس اگر او با نر برخوردی ظاهری دا   و اگر نمیرجوع می "همقلوب

    د را در س   یان صن جای دهد قادر ن ود صن علتی را دریابد که اگر نفی می صن

ات به گش   چ چیزی که در این ا همان اعطای س  هم ص  دقحکم نیز منتفی می

خط  اب  را مقرر دا    ت  ه بود بن  ابراین عمر بن بود ک  ه نر صن "مؤلف  ة قلوبهم"

دائمی برخورد  با نر به عنوان س   لطه سهن امی که نر را در س   یاقش قرار داد

 2«.نکرد

مهمس عار بودن لفظ اس    نه خاآ » هکرد قاعدو از آن  ایی که تال  می

ه شرعی در گرو آن  ا برسد که اوکارا باطر کند و اواست بدان« بودن س ب

ستتیاا ا بماعی بداند که در آن آمده و استتبقاللی از اود ندارند موضتت  عمر 

را یادآور شتتتد و آن را به عنوان ستتتندی  «مؤل ة قلوبهم»بن الخطاب در ق ا  

 3.ا  قرار دادتاریخی برای گ به

                                            
 .، بواسطة: منهج عمر الخطاب في البشری ، محمد بلبا ي۲۶/۶/۱۹۹۵ ریدة العربي  -2

 (.۱۰۴) ن ا: م هوه النص، أبو زید -3
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سلطه وی در نهای  به این نتی ه للیم  اوآ رسید که عمر بن خطاب ت و  ن

 ،پیرو محتوای صن ن وده اس  بلکه تعاملی مقاصدی با ناوآ در پیش گرفته بود

سازگاری نداشت این و د نمومی ملرارا گونه که اوکامی که با والت ا بماعی 

مده را  حت معینی آ قد بود برای تحقق مصتتتل که معب مبوقف وکمی شتتترعی 

 !کرد وبی اگر نص، قطعی و دارای داللت ظاهری بودمی

ی نص دینی در والب ؛گونه است چنانکه معبقد است هم این طیب تیزینی

ا هکند و با توستتعه و تکامر آن دلی با واق  ا بماعی و اقبصتتادی زی تتت می

ری یابد و به سازوکا  تناس  میشود و بر و   شرایطدسبخو  ترییر می

 دید از طریق  زوه پای ندی به دین، به یک واستتتطهدر بحث ل»رستتتیده که 

ستتتازگاری دین با آن، ترییر و تحولش به یکی از ابعاد آن و دستتتت کشتتتیدن از 

بر همین استتتاس، «. گرددای که نص در آن پیدایش یافبه منبهی میمنطقه

دارد و بتترای شتتتتود و در پتتسا آن گتتاه بتترمتتینتتص دیتتنتتی تتتابتت  واقتت  متتی

محور ا بهادی، تأویربه این نظریه به نهادینه کردن  ن ش  بخشیمشروعیت

نه بدال  کرده  و روشتتتن را ودیثی استتت طاب در ق ا  نص قرآنی و  عمر بن ا

وی سپس موض  عمر بن اطاب در ازای مؤل ة قلوبهم و نیز ود دزدی  4!است

 .را مثا  زده استدر زمان قحطی 

اما بدانجا رستتیده که مدعی استتت ن تتغ و الرای  محمد س  عید عش  ماوی

 ؛اوکاه شرعی به دست شریعت اساله نی ت بلکه به امت موکو  شده است

                                            
 (.۲۱۹) النص القرآني، طی  تیزیني -4
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باشتتتد بلکه مطلق نمی -چنانکه می گوید  -چرا که اوکاه مقرر در شتتتریعت 

اب عمر بن اطن  ی بوده و تاب  شرایط زمانی و مکانی است به همین دلیر، 

گان را برند وکم مؤل ة قلوبهم را ن تتغ نمود و توزی  زمین فبح شتتده به تنیمت

 5.مبوقف ساات

مقدر دا تن مالح  بر نر دینی و حاکم گردانیدن صن بر از ک انی که در 

محمد لمومنین عمر استتتبناد کرده ، به ا بهاداا امیرانا   وآ در همه حاالت

. او بر این تاکید نموده که اندیشتته استتالمیا منادی تط یق تاستت عابد جابری

سبواری نیاز دارد که از اابالفاا مذه ی فراتر  ساات مر عیت ا شریعت به 

یغ تار ها در تجربهی که بر تماه مر عیتبرود و مقرر داشتتبه که مر عیت اصتتل

سپس  6ر صحابه در عهد ال ای راشدین استعربی اسالمی مقّده است عم

شتتروع به بیان ی انه اصتتر مورد اعبماد نزد آنان کرده و بدانجا رستتیده که آن 

صلحت نزد آن شبه که م ست! و مقرر دا صلحت ا صر، تنها م ها بر هر چیزی ا

ی انه اصلی که همیشه آن »گوید: انکه میوبی بر نص قطعی مقده است چن

کردند فقط مصتتتلحت بوده استتتت نه چیز دی ری و بدین گونه، را مراعاا می

 کند براوردکنیم که برو تت  آنچه مصتتلحت دیکبه میب تتیار مشتتاهده می

صرفمی ستنظر کردهنمایند و از نص،  صریح و قطعی بوده ا  ؛اند هرچند که 

 7.ی چنین رفباری بوده استزیرا بنابر شرایط ااص، اقبضا

                                            
 (.۴۴۶) به نقر از: البجدید في ال کر اإلسالمي، عدنان أمامة -5

 .(۹)  الدین وتط یق الشریعة، الجابري -6

– ۱۲) الدین وتط یق الشریعة، الجابري -7  ۴۲.) 
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صول فقه ابری به این بهانه که  شرایط و اووا  تاریخی و مرت ط با  ا تاب  

لزور ت دید قواعد اوضتتتاع ا بماعی ااص در عصتتترهای گذشتتتبه بوده به 

قواعد دی ری بنا  ای تتتبمی که رستتیده  ابدان و استتت اوانده فرا اص  ولی

سبه سخ وی اوا شد و نیازمندینمود که پا صر ما با صر را های ع های این ع

ای که وی به کنار گذاشتتبن و ترییر آن پوشتتش دهد. از  مله قواعد اصتتولی

ست که می وجود یا عدر حکم به وجود یا عدِر »گوید: دعوا داده این قاعده ا

زینی آن با این قاعده را کرده که ، او پیشتتتنهاد  ای «علِ  صن بل   ت ی دارد

ت ی دارد»گویتتد: می لح    بل     کم ب  ه ما     ح جود ی  ا ع  در  برای «! و و 

شروعیت سبدال  کرده و گ به م شی بدین قاعده به عمر عمر بن اطاب ا بخ

ست:  ساله) اگر عمر بن اطاب»ا صد  (اولین قانون ذار در ا صلحت و مقا به م

از هر اعب ار دی ری قرار داده  ها را باالترشتتریعت اعب ار بخشتتیده استتت و آن

چرا مجبهتتدان و مجتتددان امروزی بتته این نوع از ا بهتتاد اقبتتدا  ،استتتتت

 8«.کنند؟نمی

س ب» همچنین از قاعده س  نه خاآ بودن  انبقاد « مهمس عار بودن لفظ ا

ست به این بهانه که عمر بد صله کرده ا شریعت از واقعیت و نیز فا ان به دوری 

انجامد. او بر لزوه پیوند اوکاه گرفبن دین از پاستتخ ویی به مصتتالح مرده می

ر با تر و ستتازگارتشتتریعت به استت اب آن تاکید کرده استتت تا که شتتریعت واقعی

                                            
 (.۶۳) و هة نظر، الجابري -8
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باشتتتد و در این دعوا اویش، برای  مصتتتالح مرده و اوضتتتاع مخبلف آنان 

 9.  به نموده استمری را برا بهاداا ُع 

یانه مورد تو ه ویقه قرار  بنابراین ا بهاداا ُعمری از ستتتوی  ریان نوگرا

گرفبه است و و ُبعد تراتی بارزی را در ب یاری از تولیداا فکری آن شکر داده 

محوری آشتتتکاری گردیده  های معاصتتتر، نقطهاستتتت و در تعدادی از نوشتتتبه

ست شبه  از دوران پیش   امان نخل    جریان س  کوالراین تو ه  10.ا ضور دا و

ست و تعدادی از م شها سکوالرها  نادیان رویکرد نوگرایی در اندی سالمی با آن  ا

ند و تال در این امر مشتتتبرک بوده بههای با یاری برای بر  تتت ستتتازی  تتت

ا بهاداا ُعمری به اعب ار اینکه اصلی تشریعی برای این افکار نوگرایانه است 

س تصورا پذیرفبه و قط  سران این  ریان در منا های ب یاری تلویحا ها و 

گوید: میخالد محمد خالد اند چنانکه مثال به بیان ا بهاداا ُعمر پرداابه

کردس نا  وآ دینی مقدا از ر ما  لح  ای اب میعمر بن خطاب هرگاه فراخو»

قرصن و س   ن  را رها کردس کما اینکه قرصن س   همی از زکات برای مؤلفة قلوبهم در 

و  صیداند اما عمر میخدا و ابوبکر نیز بر صنس ُمهر تایید نهادهنظر گرفته و رس   ول

 11«.دهیمگوید: بخاطر اسالر صوردن  خرس چیزی به کلی نمیمی

                                            
 (.۶۹، ۵۸) ن ا: و هة نظر، الجابري، ص -9

شبری از بهره -10 شی گ بمان ن ا: معلوماا بی نوگرایی از ا بهاداا عمری: العلمانیون ک

 .(۳۹۳) والقرآن الکریم، أومد الطعان، ص

، االد محمد االد، ص -11
ً
 (.۱۵۰) الدیمقراطیة أبدا
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اولین چیزی که در تعامر گ بمان نوگرایانه با ا بهاداا ُعمری مشتتتاهده 

ست کهمی الح  را باال می ؛کنیم این ا اوآ  رعی منزل  م برد و صن را بر ن

ندحاکم می یان ر راه و رور  سگردا قاص   دی نزد این جریانس نما یل م تاو که  چرا 

سب اوآ تر و حتی واجبمنا س  و تفاوتی میان ن اوآ وحی ا تر در تعامل با ن

گذارد زیرا تعامل با تمامی احکار   رعی بر حل ب دیدگاه قطعی و ظنی هم نمی

صورت می صدی  الح  مقا ای که مخالف با م سرنو   هر حکم یا ن پذیرد و 

 !عی با دبا د النا و انکار صن اس  هرچند هم که دارای ث وت و دالل  قط

اگر به تحلیر دیدگاه مقاصتتدی که گ بمان نوگرایانه منادی آن استتت روی 

های عقلی، دالیر تاریخی بیاوریم و بر اساس آن روشمندی علمی که ضرورا

کند به تماه دهد و تال  میشتتتناستتتانه را مد نظر قرار میو الزاماا معرفت

ی یراداا ستتتاابارستتتؤاالا اوبمالی  واب بدهد بر آن وکم نماییم مبو ه ا

شهعمیقی می شه به ری س   ایآن می شویم که تی شویشزند و  و  جاد الر، ت

 .شودآن می ف اد در منظومه

و  مقاصد را بپیچیم ه مبدوا   ریان نوگرایی از نظریهاما اگر طومار اسب اد

کش   ی اختا   اص   ی گفتمان نوگرایانه از اجتهادات بهرهبه اصتتتر مطل  یعنی 

 ه   ناس  انتی عمیقس ا   ت اهات معرف از ایرادایابیم که میدر بپردازیم ُعمری

ها به رو  برد که برای از آنرنج می های منه ی متنوعدار و مخالف ریش   ه

گردد. منشتتتأ برای دی ر چ ون ی تحلیر و پقوهش تاریخی و شتتترعی بر می

های استتتبدال  و نبایج آن دارد و مواد آن استتتت، مواردی هم ریشتتته در مقدمه

 :یابدماه این امور در موارد زیر نمود میت
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 تاور ا ت اه :مورد اول

گ بمان نوگرایانه آن اه که بر بعضتتتی ا بهاداا ُعمری تکیه کرد تصتتتور 

ها را درک نکرده آن مایهاین ا بهاداا نداشتتتت و درون صتتتحیحی از وقیقت

بود. تعدادی از علما و اندیشتتتمندان معاصتتتر در راستتتبای بیان وقیقت این 

های واقعی، زمانی و شتترعی آن  بهاداا، توضتتیح شتترایط و شتتری موقعیتا

هایی که گ بمان نوگرایانه بر آن مبکی استتت را عرضتته کوشتتیدند و تماه نمونه

شتتده چ ونه با توصتتیف نوگرایان از  داشتتبند و بیان نمودند که ا بهاداا یاد

و ه  ها ستتتازگاری ندارد و روشتتتن ستتتاابند که در این ا بهاداا، به هی آن

صوص فراتر  سلطه و چیرگی ن ست و از  شده ا شرعی مقده ن صلحت بر نص  م

به استتتتت و از الزاه تالی اا و نرف ما،  به استتتتت. آن عل یاف هایی ن آوری آن ر

صاص دادند و ب یار در بیان آن به های ویقهپقوهش ضوع ااب ای را به این مو

واستتبار کنند و ادهند، روشتتن ری میزیرا آنان شتتری می ؛ستتخن پرداابند

بازگشتتتت به تاریغ و مناب  صتتتحیح و نیز پای ندی به قراین و دالیر تاتیرگذار 

واقعا عجی  این استتتت که گ بمان نوگرایانه کماکان  اما م تتت له 12.ه تتتبند

ه کند ان ار که نمیپیشتتین تکرار  داوه همان افکار را با همان شتتیوهبصتتورا م

 .گو  شنوا دارد و نه چشم بینا

                                            
 تا: )نظراا في فقته عمر ال تاروا( محمتد المتدني، و )منهج عمر بن الخطتاب في ن - 12

البشتتتری ( محمد بلبا ي، و )ال تتتیاستتتة الشتتترعیة في نصتتتوص الشتتتریعة ومقاصتتتدها( یوستتتف 

– ۱۵۲، و )ضوابط المصلحة( محمد سعید ال وطي، ص )(۲۲۲ – ۱۶۹القرضاوي، ص )  ۱۷۵.) 
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کشتتتی هایی که گ بمان نوگرایانه از آن بهرهما در اینجا با تکرار تماه مثا 

کشتتانیم بلکه بر مثالهایی که بیش از ستتایر موارد از کرده ستتخن را به درازا نمی

م و هتا که میزان    کاف میان فکنیم شتود تمرکز میستوی این  ریان ارائه می

و  نماید و قراینبردا   نوگرایانه از اجتهادات ُعمری و میان صنچه تاریخ ث   می

 :هویدا گردد زند ریط بر صن مهر تاکید می

 مثال اول: متوقف ساختن حّد دزدی در قحطی عار الرماد 

که عمر بن  نه از این واقعه دارد این استتتت  یا مان نوگرا که گ ب تصتتتویری 

قط  دستتت دزد مخال ت کرده استتت؛ آن نص که  هاطاب با نص قطعی دربار 

 :فرمایدمی

ُه [
َّ
ها والل

َّ
َن الل ّ

 ما
ً
اال

َ
َ ا َنک َما َک تتتَ  با

ًَ َیُهَما َ َزا دا
یا
َ
َطُعوا أ

ا
اق

َ
ُة ف

َ
ق ارا ُا َوال تتتَّ ارا َوال تتتَّ

یٌم  یٌز َوکا دست مرد دزد و زن دزد را به کی ر عملی که انجاه } (۳۸مائدة: ) [َعزا

 در)چیره و  (بر کار اود)ک مجازاا الهی قط  کنید و الله اند به عنوان یداده

 {.وکیم است (قانون ذاری اویش

یر کند و تریگویند عمر بخاطر مصتتتلحبی که اقبضتتتای ن ریدن میلذا می

آن را ا را نکرده  وناگهانی، آن را بر ستتتیاا ا بماعی و تاریخی تحمیر کرده 

 !اطر مصلحت ملرا نموده استاست. بنابراین عمر در اینجا وکم قطعی را بخ

را بررسی کنیم و برای  اما اگر به تاریغ ر وع کنیم تا وقیقت اقداه عمر

اینکه میزان درستتبی ن ر  گ بمان نوگرایانه به این واقعه را روشتتن ستتازیم در 

ده شتت یاد تصتتویری که این  ریان برای واقعه یابیم که م تت له، کامال از آنمی

 .دهد مب اوا استمیارائه 



11 

 

ه بای تتتت اشتتتاره نماییم به این کپیش از اینکه م تتت له را ت یین کنیم می

تعدادی از علمای ودیث، ا ری را که در آن آمده عمر بن اطاب ود دزدی 

 13.اندرا در عاه الرمادة مبوقف ساابه است ضعیف دان به

دارند پناما بر فرض درستتبی این داستتبان، چیزی که گ بمان نوگرایانه می

مللمانان معلور اس  که حدود در  ریع  به ِصرف  زیرا نزد همه ؛در آن نی ت

ل  ود بلکه میای که حّد دارد بر  خر اجرا نمیارتکاب مخالف   رعی  بای

گردد تا اجرای حد ممکن     روب بل   یاری فراهم صید و موانع زیادی نیز منتفی 

    ود و س   ن  ن وی بر لزور اطمینان یافتن ار کامل بودن موج ات حدود تاکید 

 چنانکه پیام ر نموده اس    و بر دفع حدود از مل  لمانان تش  ویق کرده اس   

س :  للمانان دفع کنیدس هرگاه برای  توانیدمی که صن ا تا»فرموده ا حدود را از م

از  مله  14.«ب ذارید خود حال به را پیدا کردید او را حّد  از لمان راه رهاییمل   

شریعت را می ست و موانعی که  لوی ا رای هر ودی در  ش هه ا گیرد و ود 

به  عائش  هو  علی، ن مل  عوداب، ابوهریرههمچون  به همین دلیر از صتتحابه

و به      ودحدود به هن ار وجود      هه دفع میاند کثرا وارد استتتت که گ به

یداجرا در نمی ودود،  ص یاط در ا رای  ند از موارد اوب قد بود نان معب که آ چرا 

و ود شتت هه به هن اه انجاه مخال ت شتترعی استتت و این وکم از اوکاه مورد 

، ک ی با آن مخال ت نکرده هاظاهری ز هات اا بین علمای م لمان است و ب

                                            
ل اني -13  (.۸/۸۰: )ن ا: إرواَ الرلیر، األ

 .وصححه( ۸۱۶۳( )۴/۴۲۶أار ه: الحاکم في الم بدرك: ) -14
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و  15اندو دی ران ا ماع را در این باره نقر نموده ابن قدامه، ابن منذر.  استتتت

دزدیس مقّید به قید و بندهای دی ری  حکم در صیهعنا بیان ر آن استتتت که این م

 .سن  ن وی بیان  ده اس اس  که در 

هایی که ود دزدی با آن دف  یکی از ش هه لذا بنابر نظر عمر بن اطاب

شتتود این استتت که شتتخص در وا  قحطی و نیاز شتتدید و اضتتطراری به می

عمر بر آن  اوردن، دستتتت به دزدی بزند و این امر چیزی استتتت که نص گ به

دزد را در ستتتا  عاه الرمادة نزد وی آوردند زیرا هن امی که  ؛کندداللت می

ی و ، لذا این گ به« وددستی قطع نمیدر این سالس بر اساا سن س »فرمود: 

بیان ر آن استتت که قط  کردن دستتت، وکمی تابت استتت اما در زمان قحطی 

 .شودبخاطر و ود ش هه برای آن ا را نمی

کرد به این دلیر که اصتتتال تابت نشتتتده ود دزدی را ا را ن بنابراین عمر

به  به الرا و توقف آن  نه برای اینکه معبقد  یافبه بود  بود و شتتتروط آن تحقق ن

 .س   اابالف سیاا ا بماعی باشد

از ا رای وّد در  از اموری که بیان ر این م تت له استتت، این استتت عمر

ی داد نیز  لوگیری نموده مواق  دی ری تیر از آنچه در قحطی عاه الرمادة رو

ست از  مله:  ستان بردها آن اه که درآمد مردی از  های حاطب ابن ابی بلتعهدا

م وکق یله مزینه را دزدیدند و عمر فاروا در اببدا امر به بریدن دستتتت آنان 

ا هشان پرداات و امر کرد که وکم بر آننمود سپس به تأمر و بررسی وضعیت

                                            
 (.۹/۵۵) ن ا: المرني، ابن قدامة -15
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اگر این ونه ن ود که » :را چنین بیان داشت کها را ن ردد و دلیر تصمیم اود 

دارید تا اینکه وراه الله مبعا  را مرتک  شتتما )اربابان( آنان را گرستتنه ن ه می

ستمی سوگند  -کرده اما شان را قط  میشوند د اگرچه آنها را رها  -به الله 

دلیلی وارد 16.ای اواهم کرد که به دردا بیاوردکنم ولی تو را چنان  ریمهمی

 .نشده که نشان دهد این وادته در عاه الرمادة روی داده باشد

این وقای  بیان ر آن استتت که عمر با نص وارده در مورد ود دزدی مخال ت 

نکرده استتت بلکه به قیدها و ضتتوابطی عمر نموده که در نصتتوص دی ر آمده 

ت. و بر فرض اینکه با آن مخالف کرده باشتتد هم این مخال ت ستت   مقده استت

شرعی دی ری چنین عمر  ساس نص  صلحت بر نص ن وده بلکه بر ا شبن م دا

نموده است. لذا اقداماا عمر در تماه واالا و شرایط چنانکه آشکار است به 

 .گردد نه به مصلحتنص شرعی بر می

 ة قلوبهممثال دور: ندادن سهم زکات به مؤلف

صنف ست که مؤل ة قلوبهم از  ست که قرآن کریم درمورد آن معلوه ا هایی ا

 :فرمایدنص دارد چنانکه می

وُبُهما [
ُ
ل

ُ
َ ةا ق

َّ
تتتتُمَؤل

ا
َها َوال یا

َ
یَن َعل لا َعاما

ا
ینا َوال َ اکا تتتتَم

ا
َا َوال ُ َقَرا

ا
ل اُا لا

َ
َدق َصّ َما ال إَنّ

یرا  َس ا ي  یَن َوفا ما َرارا
ا
ابا َوال

َ
ق ّ

ي الرا یٌم َوفا ُه َعلا
َّ
ها َوالل

َّ
َن الل ّ

َضًة ما ی را
َ
یرا ف  ا

ّ َ نا ال ها َوابا
َّ
 الل

یٌم  زکاا مخصتتتوص م تتتبمندان، بیچارگان، گردآورندگان } (۶۰توبة: ) [َوکا

شان  سودگرفبن از ادمت )آن، ک انی که  ل  محّ ب ساله و  برای پذیر  ا

                                            
 (.۱۷۷۴۹: )أار ه: ال یهقي في ال نن -16
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در راه  (صرف)بدهکاران،  (پرداات بدهی)بردگان،  (آزادی)شود، می (بدان

باشد. این یک فریضٔه مهّم الهی است الله و واماندگان در راه می (تقویت دین)

 .{و الله دانا و وکیم است

به تعدادی  بنابراین سهم آنان بر اساس نص قطعی، تابت است. و پیام ر

صدیق نظر   ست و عمر در زمان االفت ابوبکر  سهمی داده ا از آنان چنین 

سهمی که مؤل ة قلوبهم از زکاا می گرفبند را مبوقف نماید لذا برای این بود 

از آنها )عیینة بن وصین و اقرع بن وابس( نزد ابوبکر صدیق شکایت کردند و 

در آن وا  که  اللهرستتتو »عمر دلیر ا بهاد اود را چنین بیان فرمود که: 

ساله ضعیف بود اما اداوند اکنون اساله را عزا آورد اد  شما را به دست می

 17«.بخشیده است پس بروید و به تال  بپردازید

اینجا بود گ بمان نوگرایانه شتتبابان وارد میدان شتتد و این ا بهاد ُعمری را 

 !لحت بر نص به تصویر کشیدبه عنوان الرای نص شرعی و مقده داشبن مص

ضاع و اووا   شرایط و او سبان مرا عه کنیم تا آن را با مراعاا  اما اگر به دا

ا  و نیز یادآوری شتتروط تاتیرگذار در بنای ُوکم بازاوانی نماییم در پیرامونی

که عمرمی کامال از آن پیروی  یابیم  که  مر نکرده استتتت بل خالف نص ع م

س صاف گروهنموده ا شخص ت چرا که او صافی مالزها  شده در آیه، او های یاد

صافی  دایی شوند بلکه او ضینی ت که تا زمان مرگ، از او  دا ن  پذیر و عار

ه بند چنانکه ممکن است شخصی در وقبی از اوقاا، فقیر و م بمند باشد 

                                            
 .(۱۲۹۶۸: )أار ه: ال یهقي في ال نن -17
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شتتود و از و ستتهم زکاا به او داده شتتود ستتپس وصتتف فقر از وی برداشتتبه می

رود و ندادن ستتتهم زکاا به او در این والت به شتتتمار نمیگیرندگان بهازکا

شمعنای ابطا  نص و الرای وکم نی ت بلکه تعلیق آن به شبه  دن ااطر بردا

علت آن استتت. همچنین ممکن استتت که شتتخص در وقبی از اوقاا از مؤل ة 

شود  شبه  صف از او بردا سپس این و شود  شد و زکاا به او داده  و  وقلوبهم با

ضای آن  س   انق سهم زکاا به او به معنای الرای وکم نی ت بلکه به  ندادن 

نابراین عمر وکم را ملرا ننموده استتتت بلکه به پایان علبش استتتت، ب ااطر 

سر  صف تاتیرگذار در ُوکم از  ساابه که و اعطای آن را به افراد معینی مبوقف 

 .روندبشمار نمی گیرندگانآنان برداشبه شده است و دی ر از زمرٔه زکاا

فهمیده استتت )وی از  و این همان چیزی استتت که عمر بن ع دالعزیز

ترین و از وریص ترین افراد در پیروی از  د  عمر بن اطابستتترستتتخت

باره به ا را  افراد در باره وکم مؤل ة قلوبهم را  لذا وی دو به عمر بود(  بدا  اق

آن در برای افراد و ود دارد و بر آنها  ده نمود علت الزمهدرآورد آن اه که مشاه

سهم مؤل ة و همین امر تاکید می 18کند؛صدا می نماید که عمر بن اطاب، 

 .قلوبهم از زکاا را ملرا نکرده بود و برای همیشه آن را مبوقف ن اابه بود

این توضتتتیح، میزان اشتتتب اهی که گ بمان نوگرایانه در مورد تصتتتور و به با 

ست برای ما هویدا می شده ا شیدن ا بهاداا ُعمری مرتک   صویر ک شود و ت

                                            
 (.۵/۵۵۸: )ن ا: الط قاا الک ری، ابن سعد -18
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ی گیرد که از سوا بهاداتی را در بر می اشب اه، فراگیر و کلی است و همه این

 (.اندب اه کردها بهاداا اش ها در مورد همهشده است )آن گرفبهآنها به کار 

 منطق گزینشی عمل کردن :مورد دور

گزینشی عمر کردن را به شکلی ب یار آشکار در  گ بمان نوگرایانه، پروسه 

دهد چنانکه از آتار و فباوای روایت شتتده براورد با ا بهاداا ُعمری انجاه می

کند و تنها بر مقدار ناچیزی از آنچه که پوشتتتی میاز عمر بن اطاب چشتتتم

 .کندکشی از آن را دارد تمرکز مین بهرهامکا

این رو  با ستتازوکارهای علمی صتتحیح منافاا دارد و در همین وا  نیز 

ممکن استتتت به نبایجی عکس آنچه گ بمان نوگرایانه بدان رستتتیده بینجامد؛ 

یم دهند عمر کنزیرا اگر به منطق گزینشتتتی که پیروان این گ بمان انجاه می

برستتتیم که عمر برای مقاصتتتد، اعب اری قائر ن ود و  توانیم به این نبیجهمی

تو هی بدان نداشت و او تعاملی صرفا ظاهری با نصوص داشت و از شواهدی 

تواند مثالی برای این امر باشد این است که او به بوسیدن وجر األسود که می

دانم که تو یک ستتتنس ه تتتبی که هی  ن   و من می»پای ند شتتتد و فرمود: 

بوستتتد اصتتتال تو را دیده که تو را میادا را نمی اگر رستتتو  ضتتترری نداری و

سیدهنمی شواهد 19«بو شدمی م  له این بیان ر که دی ری  و از  س این با  تا

 چکار استتت؟ همانا ما )نیرومندی اویش( را »فرموده:  عمر که
ا

ما را با َرمر

ستتتپس گ ت: « دادیم و اداوند آنها را هالک گردانیدبه مشتتترکان نشتتتان می

                                            
 (.۳۱۲۶: )أار ه: م لم -19
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ست که رسو » ست نداریم که آن را  رمر چیزی ا ادا آن را انجاه داده و ما دو

 20«.ترک کنیم

اگر بپذیریم که عمر مصتتتلحت را بر نص مقّده داشتتتبه استتتت و بر منطق 

یه کنیم می جهگزینشتتتی تک به نبی که توانیم  با آن چیزی برستتتیم  رایر  ای م

گ بمان نوگرایانه بدان رستتتیده استتتت چنانکه این  ریان بدانجا رستتتیده که 

گیری بر مرده اعما  امیرالمومنین عمر الرای اوکاه شتتترعی را  هت آستتتان

ت اوتی توانیم به این نبیجه برستتیم که هرگاه که از مرده بینمود ولی ما میمی

اد بر گیری زیتو هی بدان را ب ینیم، مذه  عمر سختن  ت به شریعت و بی

ست مرده و زیاده شواهدی که ممکن ا ست! از  شرعی ا روی در ا رای اوکاه 

رائه شتتود: افزایش وّد شتترابخواری استتت؛ عنوان مثالی برای این م تت له ابه

شده که:  سائ  بن یزید روایت  صر رسو »چنانکه از  و در االفت  ادادر ع

آوردند و ما او را با دست و ک ش و اوایر االفت عمر، شرابخوار را می ابوبکر

عمر چهر تازیانه به او زد و وبی زدیم تا اینکه در زمان وکمرانی و ع ایمان می

 21،«زدکردند هشباد ضربه تازیانه به آنان میروی میاگر در شرابخواری زیاده

گیری درم تت لٔه طالا استتت؛ از طاوس روایت شتتده که ابو مورد دی ر: ستتخت

اواستتتت که از اا ار تری  اود برایشتتتان ب وید و  الصتتته اَ از ابن ع اس

سهسپس پرسید: آیا می ادا و ابوبکر یک  گانه در زمان رسو دانی که طالا 

گویی شتتد؟ ابن ع اس  واب داد: چنین استتت که تو میطالا مح تتوب می

                                            
 (.۹۵۴۴: )أار ه: ال یهقي في ال نن -20

 (.۶۲۸۱: )أار ه: ال خاري -21
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اما وقبی دوران االفت عمر فرارستتتید مرده در طالا دادن شتتتباب به ارد 

دادند )بدون فاصتتتله( کردند و پی در پی طالا میروی میو زیادهدادند می

 22.پس عمر آن را برایشان چنین نافذ گرداند

تمامی این نبایج بدون شک اشب اه است چرا که بر رو  صحیح در ک   

سازوکار مبک ست و  ستافکار تکیه نکرده ا سبیابی به نبیجٔه در  املی را برای د

 .بکار ن رده است

 و وا   پذیرد و بر وقیقتروشتتمندی علمی اصتتال چنین چیزی را نمی

ها را گردآوری نماید ستتتپس به فرایندی کند که بیشتتتبرین میزان از نمونهمی

شبرکی برسد که  ست بپردازد تا به م انی م صحیح ا تحلیلی از تماه آنهایی که 

 .ُوکم تاتیرگذار بوده است در بنای

سبقرائی گ برده ش ران، فرایند ا  ای را انجاه دادند و تماهتعدادی از پقوه

فباوا و آتار فقهی روایت شتتتده از امیرالمومنین عمر را گردآوری نمودند و اببدا 

اقداه به بررستتتی آنها از  هت ت وا کردند ستتتپس به تحلیر و توضتتتیح آنها 

تار، ابو ند. این آ هارا، پردااب ئر ط قه همچون م تتتا اب مخبل ی از ابواب ف

ضاوا، م ائر ودود، م ائر مربوط به  نماز، م ائر زکاا و اموا ، م ائر ق

ست این گردآوری، راه را برای رسیدن به  23.ازدواد و موارد دی ر را در برگرفبه ا

                                            
 (.۱۴۷۲: )أار ه: م لم -22

ها: )النظاه المالي في عهد عمر بن الخطتتتتتتاب( أومد هایی از این پقوهشن ا: نمونه -23

الشتتتتتافعي، و )سیاسة الما  في اإلساله في عهد عمر بن الخطاب ومقارنبها باألنظمة الحدیثة( 

 د الله ال تتعدي، و )أولویاا ال اروا ال تتیاستتیة( تال  القرشتتي، و )فقه عمر بن الخطاب في ع
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بر آن بوده هموار کرده اما  حیحی که عمر بن اطابوقیقت مذه  صتتت

شم شی کگ بمان نوگرایی از تماه این تحقیقاا و آتار دربردارندٔه آن چ رده و پو

به تعدادی محدود که یک دهم امور نقر شده از عمر هم ن وده تکیه کرده و بر 

یا ا نا کرده استتتت! آ بایج بزرگی را ب ناچیز، ن لر استتتاس این وجم  ین امر، ا

ستتتااباری بزرگی نی تتتت؟! آیا این کار بیان ر فقدان امانت علمی در گ بمان 

نوگرایانه نی ت؟ آیا این امر بیان ر آن نی ت که وقیقت برای گ بمان نوگرایانه 

فرض اودشتتتان دارای به آن اندازه اهمیت ندارد که رستتتیدن به نبایج پیش

ستتتخنی مانند گ بٔه استتتباد ع اس دارد که اهمیت استتتت؟ این کار ما را وا می

ز ابزرگی اشتتب اه با و ود آستتان بودن ک تت  علم، پیش »عقاد را ب وییم که: 

شه سالمت اندی شود در  س    صد و  آنکه  سالمت ق شخص اتهاه وارد کنیم، 

 24«.نیت او را مبهم سازیم

 زدن حقایق تاریخی دور :سور مورد

جه  به این نبی مر کردن  جٔه منطق گزینشتتتی ع نه در نبی یا مان نوگرا گ ب

رسیده که عمر ت لیم سلطه نصوص ن وده و توان به از هی ت نص رهایی یابد 

                                            
 ب قه أشتتهر المجبهدین( رویعي الرویلي، و )فقه عمر بن الخطاب في 

ً
الجنایاا وأوکامها موازنا

هارة  طاب في الط قه عمر بن الخ مدي، و )ف را عان ال هدین(  م بآراَ أشتتتتهر المجب  
ً
قارنا کای م الن

 ب قه أشتتهر المجبهدین( طارا ال تت یعي، و )فقه عمر بن الخطاب في المعامالا المالیة مواز 
ً
نا

شهر المجبهدین( عاد  ال خري، و )نظراا في فقه عمر ال اروا( محمد المدني، و   ب قه أ
ً
مقارنا

سوعة فقه عمر بن الخطاب( محمد  شری ( لمحمد بلبا ي، و )مو )منهج عمر بن الخطاب في الب

 . ي، وتیرها کثیر رودس قلعه

 .(۷۳ ص)ماذا یقا  عن اإلساله؟  -24
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آ  را در تعامر مناستتت  با نص ارائه دهد، زیرا هی  چیزی را بر و ال ویی ایده

 !بودداشت وبی اگر نصی قطعی مصلحت مقده نمی

تا این نبیجه تاریغ مرا عه کنیم  به  ما اگر  بدانا یانه   ای که گ بمان نوگرا

یابیم که با آن همخوانی داشتتبه رستتیده را مورد بررستتی قرار دهیم چیزی نمی

 های نقر شده ازکنیم چرا که روایتباشد بلکه دقیقا عکس آن را مشاهده می

پذیری در برابر نص شتترعی و  تتلیمای واال از تیابیم که ال و و نمونهعمر را می

بینیم که وی قدستتتیت دهد و میگردن نهادن به هی ت و چیرگی آن ارائه می

نصتتتوص را استتتاس گ بار و کردار اود قرار  مایهپذیرد و درونص را کامال مین

دارد و این وصتتتف و والت چنان از عمر دهد و آن را بر همه چیز مقّده میمی

 دنز  در ای تتتبا یعنی « الوقاف عند کباب الله»و را مشتتتهور گردیده استتتت که ا

 25.اندداده لق  ادا کباب

ید می تاک نا  که بر این مع تاری  که آ نان ند چ یاد ه تتتب یار ز ند ب تتت ک

به قاضتتتی اویش نامه نوشتتتت و منهج مورد اعبماد در  امیرالمومنین عمر

ای اگر م تتت له»گوید: بنای اوکاه شتتترعی را برای او شتتتری داده و به وی می

 قضتتاوا کن، اما اگربرای تو پیش آمد در آیاا کباب الله بن ر و بر استتاس آن 

الله قضاوا کن و ُوکم بده در کباب ادا چیزی نیافبی بر اساس سنت رسو  

و اگر در سنت هم چیزی نیافبی پس در آنچه که صالحان و امامان عاد  بدان 

                                            
 .(۴۲۷۶) ن ا: صحیح ال خاري -25
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بار ه تتتبی، اگر وکم نموده یافبی تو مخ ند وکم کن، ولی اگر این را هم ن ا

 26«.را به من ب پار اواسبی اودا ا بهاد کن و اگر اواسبی آن

عمر در مواض  ب یاری، وقبی دان ت رأی و نظر اود که بر اساس قیاس 

ست آن را رها نمود چنانکه یک بار به اینکه زن از  و ا بهاد بود مخالف با نص ا

ضتتحاک بن ستت یان کالبی به وی  کهبرد فبوا داد تا آندیٔه شتتوهر  ارث نمی

هم ر ، ارث داده است  به زن اشیم ض ابی از دیه اللها ر داد که رسو 

 27.لذا عمر نیز از گ بٔه اود بازگشت

اس ا بهاد اویش و همچنین عمر به ت اوا بین ان شتتتبان در دیه بر استتت

یام ر ودیثی از پ که  تا  حت فبوا داد  به عرض وی  برآورد کردن مصتتتل را 

لذا از « برای هر ان شتتبی، ده شتتبر دیه ه تتت»رستتاندند که فرموده استتت: 

 28.ا  بازگشت و ورف اود را پس گرفتگ به

در برابر نص  پذیری عمر بن اطاباین شتتواهد تاریخی، میزان ت تتلیم

ستتازد با این وا  شتترعی و نیز اوبراه، تکریم و رعایت هی ت نص را هویدا می

عقال بعید است که او چیزی را بر نص شرعی تقدیم بدارد و نیز عقال بعید است 

حت یا ا بهادی که داشتتتبه ملرا نماید و که وکم تابت را بخاطر قیاس، مصتتتل

                                            
 .، وإسناده صحیح(۱/۱۶۵، والدارمي في الم ند: )(۵۴۱۴أار ه: الن ائي: ) -26

 .إلسناد، وهو صحیح ا(۲۵۵۸، وأبو داود: )(۱۰۳۶أار ه: البرمذي: ) -27

د القصتتتتة: ع دالرزاا في المصتتتتنف: ) -28  :، ابن أبي شتتتتی ة في المصتتتتنف(۱۷۶۹۸أار

(۹/۱۹۴.) 
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کنیم که با وا  و وضتت  چ ونه برای ما شتتای تتبه استتت که چیزی از وی نقر 

 !ایشان مرایر باشد؟ ه شدهشنااب

ان نوگرایانه، تصتتوراا اود امر ب تتیار عجی  و تری  این استتت که گ بم

 به گیری امیرالمومنین عمر در ق ا  نص شتتترعی را بدون تو هموضتتت  درباره

بدان اشتتتاره بدون اینکه  نا کرده استتتت و  قان  این اا ار ب یا  واب  ای کند 

بای ت ب وییم که تقدیس نص شرعی ای ن  ت بدان ارائه دهد. لذا میکننده

پذیری در برابر آن تنها مخبص به عمر ن وده بلکه این امر از تمامی و ت تتتلیم

های قرآن و ز پای ندترین افراد به مدلو مشتتهور استتت چرا که آنان ا صتتحابه

  نمودند و هیستتنت بودند و بیش از هر کس دی ری بدین دو من   تحاکم می

پذیرفبند و این امر به وفور از آنان تابت ستتتاز  و تعارفی ن تتت ت به آن را نمی

 .باشدشان آشکار میاست و در کردارها، فباوا و مواض 

کند به که بر امر یاد شتتتده تاکید میاگر به نقر اا ار و مواضتتت  صتتتحا

به چند مورد بپردازیم زمان و صتتت حاا زیادی را می باب مثا   ما از  طل د، ا

برایت  ایاگر م  له»کنیم، از  مله اینکه ابن م عود گ به است: ب نده می

پیش آمد که وبما بای تتتت بدان بپردازی به آنچه در کباب ادا استتتت وکم و 

ر آن نیافبی به سنت پیام ر ادا وکم کن، اگر در آن قضاوا کن، اگر چیزی د

اند وکم کن، اگر چیزی نیافبی به آنچه صتتالحان بدان وکم و قضتتاوا نموده
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ندی از آن فرار کن و  ما ناتوان  بازهم  بدان بپرداز و اگر  یافبی اودا  چیزی ن

 29«.اجالت نکش

رأی ابوبکر و عمر با نصوص  به شدا بر ک انی که به واسطه ابن ع اس

نزدیک است که از آسمان بر شما »فرماید: اند تاابه است و میمخال ت کرده

گویید: ابوبکر الله فرموده است و شما میرسو  :گویمسنس ب ارد؛ به شما می

 30!اندو عمر گ به

صلحت بر از قوی صی که بیان ر مقده ندان بن م شواهد تاریخی اا ترین 

نص توستتط صتتحابه استتت رویدادی استتت که میان مروان بن َوکم و ابوستتعید 

 هات اا افباد چنانکه مروان، ترتی  در نماز عید را ترییر داد و اط  ادری

ضا می صلحت، این امر را اقب د کنرا بر نماز مقّده نمود و چنین دلیر آورد که م

شتتتینند و پس از ادای نماز عید، م تتتجد را ترک چونکه مرده برای اط ه نمی

کنند اما ابوستتعید با تصتتمیم او مخال ت کرد و کار  را نکوهش نمود و آن می

 31.را ترییر در دین الله و بدعب زاری در آن اواند

با نصتتتوص شتتترعی و  این اا ار و موارد دی ر، وا  و وضتتت  صتتتحابه

نه کشتتد و ی اچ ون ی براورد آنان با نصتتوص را برای اواننده به تصتتویر می

 .کند که مقّده بر هر چیز دی ری استاصلی را مشخص می

                                            
 (.۱۵۲۹۵: )أار ه: ع دالرزاا في المصنف -29

 (.۳۱۲۱: )أار ه: أومد -30

 (.۲۰۹۰) :، وصحیح م لم(۹۵۶بن ر به این داسبان در: صحیح ال خاري: ) -31
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صحابه اگر به مقای ه بین ا ین والت و بین آنچه که محمد عابد  ابری به 

ن تتت ت داده که صتتتحابه مصتتتلحت را بر همه چیز وبی بر نص قطعی تقدیم 

به گمراهمی به شتتتکلی آشتتتکار  یافت که او   گریدارند، بپردازیم در اواهیم 

معرفبی و معلوماتی پرداابه استتت و تاریغ را به صتتورتی کامال مب اوا از آنچه 

ای هرچند  زئی به این اا ار صویر کشیده چرا که او هی  اشارهکه ه ت به ت

نکرده و هی   وابی هم به آنها نداده استتتت چه رستتتد به اینکه  واب قان  

ای بدهد، و همٔه اینها میزان الر ستتتااباری در ستتتازوکاری که  ابری کننده

کا  و نقص  به استتتت و نیز میزان اشتتت کار گرف به ب حا یر میراث صتتت برای تحل

شناسانه در تصوراا و نبایجی که ااطرنشان ساابیم را برای اواننده تمعرف

 .سازدروشن می

که  گشایدواق  شدن در این اشب اه هولناک، دروازه را در برابر سؤاالتی می

شکند که اندیشه نوگرایی بر آن بنا شده است و سبون ساابمانی را در هم می

 ان یزد که بواسطه آن با میراثمیای بر سؤاالا سااباری بزرگی درباره شیوه

سالمی تعامر می شک و تردید ب یاری در نبایجی را ا شدید و  کند و اوبیاط 

 .آورد که این اندیشه بدان رسیده استبه دن ا  می

 نادیده گرفتن امتدادات تاریخی :چهاررورد م

که امیرالمومنین عمر بن  تاریغ علوه استتتالمی معلوه استتتت  قان  برای محق

سبادان مدرسه فقهی اطاب شمار مییکی از ا رود که در مدینٔه منوره ای ب

تار وی  به نقر فباوا و آ یافت چنانکه علمای مدینه  تابعین پیدایش  در دوران 

اصو  و م انی آنها به ت قه پرداابند. مایه، اسبخراد اند و در درونتو ه ورزیده
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از مشهورترین افرادی که به این کار م ادرا ورزیده سعید بن م ی  است که 

ست و ه ت به عنوان عالم شده ا صیف  شخص به فقه عمر بن اطاب تو ترین 

فقیه بزرگ دی ر نیز همانند او ه تتبند یعنی: عروة بن زبیر، قاستتم بن محمد 

ن عب ه، اار ة بن زید، ستتلیمان بن ی تتار و ستتالم بن ابن ابوبکر، ع یدالله ب

شاگردان آنها ک ی  32(نوه عمر بن اطاب) ع دالله و از این فقهای بزرگ و از 

 مورد نظر گ بمان نوگرایانه رسیده باشد؛ یعنی شود که به نبیجهنمیشناابه 

صلحت اینکه م شرعی را بخاطر م شرعی مقده بدار یا وکم  صلحت را بر نص 

به وا  و وضتتت  عمر داناتر بودند و  -بدون تردید  -ملرا کند، در والی که آنان 

یاا تری ن  ت به سدرک بیشبری از رفبارها و فباوای وی داشبند و فهم عمیق

 قابر ق و زی تتبه داشتتبند، پس آیا عقال ای که در آن میتاریخی و ا بماعی

اند و اشتتخاص داناتر به وی را رها استتت که آنچه افراد نزدیک به عمر فهم کرده

 !تر به او ه بند؟رو ک انی شویم که دورتر و  اهرکنیم و دن اله

یانه در این عملکرد اود، برهه تاریغ را وذف گ بمان نوگرا ای طوالنی از 

ی یر با آنچه بدان رسیده تو هکرده و نادیده گرفبه است و به قراین و دالیر مرا

ای بلندمدا تاریخی روشتتن که تاتیر آشتتکاری در ستتیر تکاملی نکرده و دوره

 .اندیشه داشبه را از قلم انداابه است

گذار گ تتتبرده در بهره هاداا پس از این  مان نوگرایی از ا ب کشتتتی گ ب

ه ب ُعمری، میزان الر و اشکا  منهجی آن برای ما آشکار شد؛ اللی که تیشه

                                            
تاریغ ال -32 قه اإلستتتتالمي، الحجوي: )ن ا: ال کر ال تتتتامي في  قه (۱/۲۵۳  تاریغ ال  ، و

 (.۱/۳۸۹)  اإلسالمي، إلیاس درودور
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ای که پیروان این گ بمان از آن زند و نیز وجم بحران پقوهشتتتیآن می ریشتتته

برند نیز برایمان هویدا شتتد و اقداماا مخالف با اصتتو  علمی صتتحیح رنج می

سالمی  شٔه ا صمم در اندی ش ران م شت پرده بیرون آمد؛ امری که پقوه نیز از پ

قادی وستتتیرا بر آن می ماا انب قدا جاه ا به ان که  تا از دارد  ند  عی دستتتت بزن

ای که این گ بمان در پیکرٔه اندیشه اسالمی معاصر شناسانههای معرفتزیان

 .ایجاد کرده رها گردند

 


