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 حیم حمن الر  بسم اهلل الر  

 1مناسبات فقه و اخالق
 گوی علی مهجور با ابوالقاسم فنائیو گفت

 ؟ دهند را پوشش می زندگی انسان  از  هایی  و اخالق چه حوزه   به عنوان نخستین پرسش بفرمائید از نظر شما، فقه  •

علمی  ایرشتهفقه ود داشته باشد. باید میان آن دو سنخیتی وجبا یکدیگر مقایسه کرد موضوع را دو بتوان اینکه برای 

 ؛اخالق قابل مقایسه است، نه با خودو نیز با »علم حقوق« »فلسفة اخالق« هایی از بخشیا  «اخالق علم  »، و با است

بنابراین، پرسش شما یا باید این باشد که »شریعت و اخالق چه   توان مقایسه کرد.می «شریعت»با را  «اخالق خود »

هایی از زندگی دهند؟«، یا باید این باشد که »علم فقه و علم اخالق چه حوزه دگی انسان را پوشش میهایی از زنحوزه 

 است. دهند؟«. پاسخ این دو پرسش البته یکسان انسان را پوشش می

دو معنای از  ،گوییممی اخالق سخن علم فقه و علم شریعت و اخالق یا قلمرو وقتی دربارة قلمرو  ه نظر منب

قلمرو  قلمرو بالفعل«.»و معنای دوم را  نامیممی« هم. معنای اول را »قلمرو بالقو اید از یکدیگر تفکیک کنیب ارقلمرو 

دربارة آن است و »محتمل«  «ممکن»علم فقه و علم اخالق ریعت و اخالق یا است که ش یتاعوضوم یه عومجمبالقوه 

یعنی  ،اندکرده ن دو عمالً دربارة آن اظهارنظر است که ای تیاعموضوی ، اما قلمرو بالفعل مجموعه اظهارنظر کرده باشند

    .  به فعلیت رسیده است موضوعات نسیل و استعداد در مورد آنپتاآن ای که حیطه

 بع مندو شریعت و اخالق به مثابه ة بالقو قلمرو گفت که  توانمیرو، ملدر پرتو تفکیک این دو معنای از ق

االصول علی  ،بعمنثابه دو رشتة علمی ناظر به این دو علم اخالق به مرو قلمه و فقم علبالقو ة ، و نیز قلمرو هنجار/ارزش

حرفی زندگی  یهادر تمام حوزهیا این دو علم بع مناین دو است، بدین معنا که ممکن و محتمل است که  «مطلق»

ام »فردی« احکهم یعت شرر هم در اخالق و هم دعمالً نیز ای برای چگونه زیستن داشته باشند. برای گفتن و توصیه

 به گمان من حتی کشفاحکام »اقتصادی« و هکذا. هم احکام »سیاسی« داریم و هم جتماعی«؛ احکام »اهم داریم و 

اهمیت دارد. زیرا در اثر این کشف ما از موضوعات ی برخ یا هر دوی آنها در موردبع من سکوت یکی از این دو کردن 

م با موظفیدر آن مورد ای نداریم، یا وظیفه هیچنظر دینی و/یا اخالقی  زام و زادیفهمیم که یا در آن مورد کامالً آمی

 ی عموم مردم، تصمیم بگیریم که چگونه عمل کنیم. أ مراجعه به سایر منابع هنجارگذار، مانند عرف یا ر

 انیپوشهم ، است مطلققلمرو بالقوة این دو چون گفت که  توانمی باشد،  هبنابراین، اگر مقصود شما قلمرو بالقو

در این تلقی،  ؛کندتلقی رایج در فرهنگ اسالمی قلمرو این دو علم را کامالً از یکدیگر تفکیک میالبته کامل دارند. 

اما به گمان من این تلقی شود، ی میمعرفمکلفین«  فین« و موضوع علم اخالق »خُلق مکلَّ موضوع علم فقه »فعل 

 
. منتشر گردیده است. بازنشر آن در اینجا با 45-7، صص 1398دوم، زمستان شمارة ، حیات معنویدر نشریة وزین  ترپیش  وگوگفت . این 1

موافقت  از ایشان بابت  .گیردمی ، صورت این نشریه مدیر مسئول و سردبیر محترم  ، فرجناب آقای علی باقری دوست گرامی و فرهیخته، اجازة 

این  رضا بابائی قرار داریم، استاد  شادروان دوست عزیزم هلمین روز درگذشت نک که در آستانة چای  با درخواست بازنشر آن سپاسگزارم. 

       .کنممیرا به روان پاک ایشان تقدیم   وگوگفت 
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و علم اخالق باشد، این قلمرو محدود  فقه علم  اخالق یا یعت وعل شربالفمقصودتان قلمرو اما اگر  نادرست است.

انسان را و  اندکردهاردی عمالً سکوت در موفقه و علم اخالق علم هم اخالق و به تبع آنها است؛ یعنی هم شریعت و 

 ، صدرباقر  مدمح یدشه آیت اهللبه تعبیر  ،داریم که هاییحوزه و  هازمینهدر هر دو مورد . اندکردهبه حال خود رها 

   نامید.دینی و/یا اخالقی هنجاری و خالی از توصیه خالی از حکم ی هیعنی منطق «فراغالُمنطقةُ »آن را  توانمی

 فقه و علم اخالق هستید؟ علم  توان گفت که شما قائل به تلقی حداکثری از  بنابراین، آیا می  •

این دو علم که  منظورم این نیست .نه شد، لفعل بارو بان قلمودتا. اما اگر مقصهه باشد، بلاگر مقصودتان قلمرو بالقو

بود منظورم این ردم. « استفاده کممکن و محتملحکم دارند. برای همین از قید » «بالفعل»نحو  در تمام موارد به ضرورتاً 

میان انجام  ر یا یک کاادن هر موردی که در آن ما باید تصمیم بگیریم و میان انجام دادن یا انجام نددر اینکه حتمال که ا

»احتمال «   .اخالقی یا شرعی داشته باشیم یحکم، ممکن است در آن مورد دست به انتخاب بزنیمدادن دو یا چند کار 

»ضرورت « وجود چنین حکمی در غیر از و »وجود« چنین حکمی در یک مورد غیر از عی اخالقی یا شروجود حکم 

 آن مورد است. 

 ت؟ چیس   کارکرد چنین احتمالی  •

 »احتمال باشد نه  «عقالیی احتمال »یعنی اگر  دمندان به آن اعتنا کنند،به مقداری قوی باشد که خرحتمال این ا اگر

موضوع وجوب فحص یا جستجو  کند. را بر ما الزام میو تحقیق )فحص( جستجو  یین احتمالچن، عقلی « صرف

را برای کشف حکم  یاین جستجو را یا هرکس شخصاً باید انجام دهد، یا فقیهاحتمال عقالئی است نه احتمال عقلی. 

کند که این کار را برای او انجام دهد،  استخدام اخالقی، برای کشف حکم یا فیلسوف اخالقی را  قخاللم او عاشرعی، 

اجتهاد، تقلید و احتیاط. عین   سه راه وجود دارد: ندشرعی خود عمل ک یفابرای اینکه شخص به وظکند. و یا احتیاط 

  توان گفت. میدر مورد وظایف اخالقی نیز را این نکته 

در اینها که شریعت یا اخالق یا هر دو د این نتیجه برس هبشخص کافی  و تحقیق پس از جستجوست ن اممکته الب

، یا حکمی کننددر موردی سکوت  «هنجارگذار »اگر این دو منبع اند. آن مورد خاص حکمی ندارند و سکوت کرده 

حکمی الزامی داشته  دیگری باشد وواز مش جداشته باشند، یا اگر یکی از آنها در موردی سکوت کند، یا حک سوهم

موردی از ت با حالد، بازهم مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اگر حکم این دو منبع با یکدیگر ناسازگار باشد، در این باش

برای حل چنین تعارضی ناگزیریم پیش از اقدام برای عمل خواهیم داشت، و  تعارض اخالق و شریعت سروکار

  اندیشی کنیم.چاره 

و شرح و بسط آنها   یعلمرشتة و ق و توجیهی که برای تأسیس این دز ما به علم فقه و علم اخالیان  سر والًاص

فقه . شأن علم مالی« داریمخود »علم اج یشرعی و اخالقوجود وظایف به این است که به نحوی پیشینی نسبت ، داریم

  و علم تفصیلی بهدر بعضی از موارد ف جود تکلیو این است که این علم اجمالی را به علم تفصیلی بهو علم اخالق 

  ، جستجواین . پیش از ، و آدمیان را از زحمت و مشقت احتیاط برهانندتبدیل کننددر سایر موارد  عدم وجود تکلیف

، و به  استنداریم مخلوط ای وظیفهشرعی داریم با مواردی که در آن چنین  یا /القی واخای وظیفه مواردی که در آن

این موارد از  ،لیف در آن مورد هست. اما پس از تحقیقی دست بگذاریم احتمال وجود تکر موردیل روی هدلهمین 

 شوند. یکدیگر تفکیک می
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قلمرو علم تفصیلی  در حالی که مطلق است، قیق و تحجستجو پیش از به تکلیف علم اجمالی  نیا قلمروبنابراین، 

برخی از که در  این استدر این دو قلمرو کلیف و از تة جستجیجنتمطلق نیست. تحقیق جستجو و پس از به تکلیف 

؛ در مواردی دیگر، فقط اندشریعت و اخالق در آن مورد ساکت نداریم، یعنی و اخالقی ی شرع موارد هیچ تکلیف

 و تکلیف اخالقی نداریم و بر عکس؛ و در مواردی دیگر، هم تکلیف اخالقی داریم و هم تکلیفتکلیف شرعی داریم 

و قرار دارد داوری اخالقی هم در معرض ارزششود که از ما صادر می اختیاریـ ارادی  هر فعلدیگر،  تعبیر. به رعیش

، اما تعیرشد و هم شته باشدر آن مورد حکمی دااخالق هم یعنی ممکن است ؛ شرعی داوریهم در معرض ارزش

کامالً  شرعی یا اخالقی داریم؛ یحکمضرورتاً حتماً و ی اختیار ـ این بدین معنا نیست که در مورد تمام افعال ارادی

   .، و عمالً نیز چنین استخالق و شرع در موردی سکوت کنندمحتمل است که ا

 از نظر شما رابطة فقه و اخالق چگونه است؟  •

این  رد فقه و اخالق است. « رابطة». این پرسش دربارة بودفقه و علم اخالق علم  «قلمرو» به ناظر ما شنخست پرسش 

 :پرسش زیر را از یکدیگر تفکیک کنیم هارناگزیریم چ ،ات کرده باشیمنیز برای اینکه دقت الزم را مراع ردمو

   شریعت چگونه است؟اخالق با رابطة ( 1)

 گونه است؟ علم فقه چاخالق با ابطة ر( 2)

 علم اخالق چگونه است؟ و شریعت با رابطة ( 3)

   نه است؟گورابطة علم فقه با علم اخالق چ( 4)

ربط و  و  ،»وجود« اخالق و شریعتنحوة دربارة »سرشت« و شناسانه« است تی »متافیزیکی« یا »هس یشس ر پ( 1پرسش )

نخستین بار سقراط در دیالوگ را ن پرسش در تاریخ مکتوب فلسفه اییکدیگر.  هبمنبع هنجارگذار نسبت این دو 

یا  است که »آیا اخالق تابع شریعت استن ایی زمروا به زبانسقراط مضمون پرسش پیش کشیده است.  روفثییو

به تعبیر دیگر، »آیا اخالق وابسته به دین )شریعت( است یا دین )شریعت( وابسته به اخالق؟«.   .شریعت تابع اخالق؟«

و اینکه حسن و   ،اخالقی حسن و قبح «سرشت »بر سر معتزله اشاعره و ن پرسش در قالب نزاع در فرهنگ اسالمی ای

، یعنی خداشناسی، این پرسش هم از نظر االهیاتیاست. بندی شده صورت ،«شرعی»است یا  «لیقع»القی خا قبح

ساز امد عملی مهم و سرنوشت شناسی. اما پیشناسی و شریعتو هم از نظر اخالقشناسی هم از نظر انسان اهمیت دارد، 

با هنجار اخالقی موجود در آن  رع،شکم نی حیع، رداشود که هنجار شرعی موجود در آن مودر مواردی ظاهر می آن

واجب این کار بر اساس فهم ما، اخالق بگوید ناسازگار به نظر برسند؛ مثالً  ، یعنی حکم عقل یا وجدان اخالقی،ردمو

 1ید واجب نیست؛ یا اخالق بگوید این کار جایز نیست، اما شریعت بگوید جایز است.است، اما شریعت بگو

این است که مضمون این پرسش است.  «اسانه شنمعرفت »های از سنخ پرسش لم فقه،عخالق با ا ، رابطة(2پرسش )

دیگر، »آیا هنجارهای ان بید یا نه؟«. به ند یا باید بازی کنکفقه بازی میعلم شناسانه در نقشی معرفتآیا اخالق »

دیگر، »آیا در مقام »توجیه بیان ه بازهم ب «.کنند یا باید بازی کنند یا نه؟در »استدالل فقهی« بازی می نقشی اخالقی 

کنند یا باید بازی کنند بازی می  «گرانهابطال »یا  «گرانهاثبات »نقشی هنجارهای اخالقی  ،فقهی«ی /فتاوا ها داوری  /اورهاب

»از یا به بیان دیگر،  ، است«فقه »اخالق یکی از منابع : دیگویدر باب رابطة اخالق و علم فقه م یسنت دگاهید یا نه؟«.

ن ه میامالزمبه قاعدة معروف این بخشی از مضمون قاعدة  ؛رد«ک را »اثبات« یحکم شرع توانیم یاخالق کمح قیطر
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فهم نادرست از حکم  توانیمصرفاً  یحکم اخالق قیباورم که »از طر نیاما من بر احکم عقل و حکم شرع است، 

 بعداً خواهد آمد. هیدو نظر نی در مورد ا ترشی ب حیرا »ابطال« کرد«. توض یشرع

ن است که شناسانه« است. مضمون این پرسش ایفت سشی »معرپر، نیز ریعت با علم اخالقرابطة ش ،(3)پرسش 

احکام آیا «، یا به تعبیر دیگر، »د یا نه؟ند یا باید بازی کنکبازی میاخالق شناسانه در علم نقشی معرفتشریعت آیا »

در مقام »توجیه  ایآبازهم به تعبیر دیگر، »«. ند یا نه؟کنند یا باید بازی کنی« بازی میاخالقدر »استدالل شرعی نقشی 

 «.کنند یا باید بازی کنند یا نه؟گرانه« بازی میگرانه« یا »ابطال نقشی »اثبات  احکام شرعی ،«اخالقیهای باورها/داوری

قش و هم ندارند در علم اخالق گرانه هم نقش اثبات یو علم اخالق، احکام شرع عتیاز رابطة شر یسنت یدر تلق

. حکم شرع و حکم عقل« است انیالزمه مبر »قاعدة م یدر علم اخالق مبتن یاحکام شرع نةگراگرانه. نقش اثباتال ابط

همان حکم در مواردی شناخت حکم شرع، حکم عقل را، که  قیاز طر دهدی امکان مآن به باورمندان به  این قاعده

درباب   یخاص رضفشیبر پ یلم اخالق مبتندر قلمرو ع  یگرانة احکام شرعبشناسند. اما نقش ابطال  زیاخالق است، ن

بر این اساس، تعارض شرع و اخالق چارچوب اخالق است«.  عتی»شرد: گویمیو اخالق است که  عتیرابطة شر

 .ستی دو مبنا قابل دفاع ن نیاز ا کیچیاز نظر من ه .شودمی همواره به سود شرع حل 

فلسفة » ا این پرسش به لذ و ،با یکدیگر دو رشتة علمیداد و ستد و ه (، پرسشی است در باب رابط4اما پرسش )

رابطة این دو رشتة علمی دو سویه است، یعنی قبض و بسط هر ادعا کرد که  توانمیین منظر ا از است.مربوط  «علم

  .را در پی داشته باشدقبض و بسط دیگری ممکن است یک از این 

شخص به ه در گرو پاسخی است ک( 4)پرسش پاسخ تا حدودی و ( 3(، )2)های پاسخ پرسش ت که روشن اس

یم، یعنی اگر حسن و قبح اخالقی را شرعی بدانیم، و ( را بپذیر1پرسش ) اگر پاسخ اشاعره بههد. د ( می1پرسش )

 های فقهیداوری /اورهااخالق هیچ نقشی در توجیه بآن بدانیم، در این صورت،  «تابع»شریعت یا  «عین»اخالق را 

علم فقه  مبنا، بر این. آمدخواهد در فت اخالقی توجیه و معر ریمنبع انحصابه صورت بازی نخواهد کرد، اما شریعت 

در این حالت، فرض وقوع تعارض میان  نحصاری آن. ة او مقدمنیز یا جایگزین علم اخالق خواهد شد، یا منبع 

اخالق یا عین شریعت ایم که شاپیش مفروض گرفتهپی ، زیرا در این حالتشریعت و اخالق به کلی منتفی خواهد شد

 .است سو با آن و هم در صد تابع آن صداست و یا 

 « تابع»عقلی بدانیم، و شریعت را ذاتی و بپذیریم، یعنی اگر حسن و قبح را را ( 1عتزله به پرسش ) پاسخ م اما اگر

فقهی ی فتاوا /هاداوری/در توجیه باورها «رانهگلابطا»یا  «گرانهاثبات»نقشی اخالق بدانیم، در این صورت اخالق 

 های« چارچوب»)یکی از( صورت د آمد یا به فقه در خواه «منابع»خالق یا به صورت یکی از ا خواهد داشت. یعنی

    فقه.

 ؟ اید به این مسئله پرداخته   دین در ترازوی اخالق در کتاب   •

هم در فرهنگ اسالمی و هم در فرهنگ  کهو اخالق، )شریعت( رقیب در باب رابطة دین در این کتاب دو دیدگاه بله 

نظریة »، یا همان دیدگاه اشاعره ،اول . دیدگاهندابه تفصیل مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته ،دنربلندی دا سابقة  غرب

کامی شود، یعنی احمیاخالق  شریعت جایگزین دارد. در تفسیر اول، اصلی دو تفسیر  است. این دیدگاه، «فرمان االهی

ز نماگوید: »میشرع ی نیز هستند. مثالً، وقتی قشریعت داریم، در عین اینکه احکام شرعی هستند، احکام اخالکه در 

، این وجوب هم وجوب شرعی است و هم وجوب اخالقی. دو وجوب نداریم که یکی از آنها تابع « اجب استو
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یا »فرمان  «امر شرعی»همان  «اخالقی امر»تفسیر، در این یک وجوب داریم که دو حیثیت دارد. بلکه  ،دیگری باشد

از امر »عین« امر و نهی االهی نیست، بلکه خالقی فعل یا امر ایا وصف اخالقی ویژگی فسیر دوم، ت است. اما دراالهی« 

اما  .شریعت استاخالق »عین« بر آن است. در تفسیر اول،  «مترتب»تابع« آن و » شود، یعنی می «انتزاع»و نهی االهی 

  ««، و غیر از رابطة »ترتُّبعلت و معلول»ابطة ر غیر از «عینیت»« شریعت است. رابطة اخالق »معلول ر دوم، در تفسی

 است.

گوید که می شوند،نامیده میکه طرفداران و نمایندگان آن در فرهنگ اسالمی معتزله یا عدلیه  ما دیدگاه دوم،ا

یا به ی تفسیربردار است، یعنابهام دارد و نیز یا اولوی ت تقدم  ایناما ست. دَّم بر آن ااخالق مستقل از شریعت و مُقَ

  .«تقدم چارچوب بر محتوا»معنای  است، یا به «تقدم علت بر معلول»معنای 

و »حکم  «حکم اخالقی عقل»یعنی  «حکم عقل» میان بر این باورند که فقه  اصولمتفکران شیعه در علم عموم 

بدان حکم ه عقل ک هرچه»گوید: ت. قاعدة مالزمه میان حکم عقل و حکم شرع میبرقرار اسه دو سویای شرع« مالزمه 

گوید: »هرچه که شرع بدان حکم ، و قاعدة مالزمه میان حکم شرع و حکم عقل می«دکنکند، شرع نیز بدان حکم می 

. در هر ل نظریقع «ادراک» یااست، عقل عملی  «فرمان ». حکم عقل در اینجا یا کند«کند، عقل نیز بدان حکم می

 ؛است علت  ابطة معلول با دوم بیانگر ر قاعدة، و معلولبا رابطة علت ر نگبیا اول،  ةقاعد ،تفکرانماین در نظر صورت، 

و   ،گیردمی  «سرچشمه» عقل از اینان براین باورند که کلیة احکام شرعی . است «متافیزیکی»و  «وجودی» مالزمه دو این 

این  شناسانةفتعرپیامد م است.داشته عقالنی و توجیهی  دلیلتک احکام شرعی تشریع تک ی براحکیم  ی شارع خدا

حکم عقل  اثبات کرد و بر عکس. توان حکم شرع را شناخت/حکم عقل می این است که از طریق شناخت و قاعده د

نقشی اخالق هم حکم  ،صورت در ایناست.  ی عقلانواع و اقسامی دارد، و یکی از این انواع و اقسام حکم اخالق

 اخالق. گرانه در علمنقشی اثبات  رعکند و هم حکم ش فقه پیدا میعلم گرانه در اثبات

نداریم که به سود این ادعا هیاتی هیچ دلیل فلسفی یا االاوالً ه است. زیرا، نادرست و ناموج  دیدگاهاین به نظر من 

حکمی شرعی متناظر و حتماً واجب است که مقدس ع شاربر اخالقاً یا عقالً  ،اخالق حکمی داردعقل/ هر کجا که 

بله اگر  .کندنمیو لطف خداوند نیز چنین چیزی را اقتضا حکمت . ادر کندصتشریع و ق اخالعقل/ سو با آن حکم هم

از آن نظر که نیز شارع مقدس عاقل است و طبیعتاً هرجا عقل حکمی داشته باشد نیز س ع مقدشاراین باشد که قصود م

بودن غیر از حیثیت شارع ل عای درست و قابل قبولی است، اما حیثیت عاقان حکم را خواهد داشت، ادعاقل است هم

از آن نظر که شد، اما داشته باحکمی در مورد موضوعی از آن نظر که عاقل است شارع مقدس بودن است. ممکن است 

عین حکم عقل هر عاقل  قدس م شارع حکم عقل مورد سکوت کرده باشد. در این آن موضوع شارع است در مورد 

. ، و یکی معلول یا تابع دیگری باشد مالزمه برقرار باشدخردمندان  یرسادیگری است، نه اینکه میان حکم او و حکم 

از آن نظر که عاقل است حکمی شارع مقدس داشت این است که اگر  انتوحداکثر ادعای موجهی که در این مورد می 

« »چارچوب  اخالق یعنی حکم عقل/ کند. «نقض»آن نظر که شارع است آن حکم را داشته باشد، محال است که از 

 ت.حکم شرع اس

عقل  حکم که مرحوم نائینی گفته است، اصوالً در مواردی ممکن نیست که در شرع حکمی متناظر باچنان ثانیاً، 

گوید: ، مانند اینکه عقل میگیردگویند: حکم عقل گاهی در سلسلة علل احکام شرعی قرار میداشته باشیم. ایشان می

واجب شرعاً »با دیگران به عدالت رفتار کردن گوید: ، و شرع هم می «نیکوست  اخالقاً الت رفتار کردنعد »با دیگران به 

آید و در  مالزمه برقرار است. اما گاهی حکم عقل پس از حکم شرع می شرع است«. در اینجا میان حکم عقل و حکم 
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اطاعت از گوید: »میواجب است«، و عقل شرعاً گوید: »نماز که شرع میوقتی گیرد، مانند یسلسلة معلول آن قرار م

واجب کو بودن یا نی به ست«. اگر قرار باشد در این مورد نیز پس از حکم عقلیا واجب ا نیکواخالقاً  فرمان خداوند

ت از خدا را شرعاً نیز واجب کند، طاعو ا، ندحکم شرعی دیگری صادر کنیز شارع خدای  اطاعت از فرمان خدا، بودن 

تواند چنین نمی مورد اول، حکم عقل سرچشمة حکم شرع است، اما در مورد دوم  رد  ای کرده است.کار لغو و بیهوده 

 . باشد

مالزمه برقرار نیست، بدین معنا که رابطة علیت و عقل و حکم شرع میان حکم  م کهباوراین  به هر حال بنده بر

ام اخالقی و همة احک قلی/ع ندارد، و همة احکامو ضرورت ت عمومی  ،تکلی تب و تبعیت میان این دو معلولیت یا تر

حکم »این است که ت دارد می ت و عموآنچه کلی است. و امکانی موردی ای چنین رابطهگیرد، بلکه شرعی را در بر نمی

ن حکمی نخواهد د، شارع بر خالف آهرجا عقل حکمی دار»، بدین معنا که «حکم شرع است چارچوب خالقا /عقل

انسان نیست، تا گفته  کند. منظور از عقل در اینجا خصوص عقل نمی  «نقض » حکم عقل راهیچگاه . یعنی شرع «داشت

عقل در اینجا،  کند. بلکه ا تعیین تکلیف برای خدو ند ازتر کاز گلیمش درپای خود را حق ندارد شود که عقل انسان 

 که هم خدا واجد آن است و هم انسان.  است؛ این عقل عقلی است عقل  است از آن نظر که عقل

بر حیثیت او بودن  عادل بودن/ حیثیت یا ویژگی عاقل، عادلی /عاقلیشارع در هر دیگر، ادعا این است که  عبیرت به

ت: »یا مَن ان گفتومیدر مورد خدا همانگونه که از این قاعده مستثنا نیست. تقدم دارد، و خدا  شنیژگی شارع بودیا و

توان گفت: و بر غضبش پیشی گرفته است«، می ا ، یعنی »ای کسی که رحمت)دعای جوشن کبیر( سَبَقَت رَحمَتُهُ غَضَبَه«

گرفته ش پیشی اتشریع ش/ااو بر شرع عدالت /تشَرعَه«، یعنی »ای کسی که حکم عَدلُهُ /»یا مَن سَبَقَت ح کمَتُهُ

اوصاف وصف حکمت و و  ،اخالقی استعاقل و  یوجود که خداوند ماست  اینموضع درست و قابل دفاع است«. 

مجازی و استعاری.  یشود، نه به نحوداده می خداوند نسبت نحوی حقیقی و معنادار به به ت عدالهمچون او اخالقی 

بر خدا بیفکنیم. ها انسان یی نیست که ما هااین اوصاف صورتران دینی معاصر، برخالف ادعای برخی از روشنفک

 هاند ارزششوصادر می ارع ش  به عنواناحکامی که از خداوند از این اوصاف این است که  داری خداوندمعنای برخور

 .دنکناخالقی را نقض نمیو   عقالنی /حکیمانهو هنجارهای 

  مَکَحَ مالَّکُگویم: »، اما من می رع«الشَّ به  مَکَحَ قلُالعَ به مکَحَ مالَّ»کُگویند: ن میااصولیقریب به اتفاق  اکثربنابراین، 

. اخالقی دارد یچارچوباً لزومگیرد، اما مه نمی اخالق سرچشز لزوماً اشریعت  .رع«الشَّده بضم حکُیَ ملَ العقلُ به

در  و مفسده  د مصلحتانن، م، و ممکن است از جایی دیگراخالق سرچشمه بگیردممکن است از شریعت  یمحتوا

 فةنیکوست یا وظیگوید: رفتار عادالنه می اخالق مثالً سرچشمه بگیرد. ، و اموری مانند اینها، در خود حکمخود فعل یا 

وظیفة عالوه بر اینکه وظیفة اخالقی است، گوید: رفتار عادالنه شرعاً واجب است، یعنی ست. شرع هم میااخالقی 

به تعبیر فت. توان چنین گاست، و در مورد همة احکام اخالقی و شرعی نمی اظر موردی اما این تنست. هم هشرعی 

دارد، اما آن دلیل لزوماً دلیل پسند عقالنی و عقلی یلدلبرای صدور حکم شرعی چون حکیم است، حتماً خدا  ،دیگر

ه در »دلیل اخالقی« خالص »دلیل عقالنی« برای عمل. اندیشانه باشد، بلکه ممکن است دلیلی مصلحتاخالقی نیست

ممکن  کند.آنها را وتو می در صورت تعارض و  دارداولوی ت دیگر دلیل  شود، اما دلیل اخالقی همواره بر انواعنمی

 است در موردی عقل یا اخالق حکمی داشته باشند، اما مصلحت اقتضا کند که شارع مقدس در آن مورد سکوت کند.

  :از یکدیگر قابل تفکیک استزیر در باب رابطة شریعت و اخالق سه دیدگاه   طور کلی،  ین، بهرابناب

   ؛یعت است یا تابع آن()اخالق یا عین شر دیدگاه اشاعره( 1)



7 

 و   ؛اخالق است(موازی با  کهق است، بدین معنا )شریعت تابع اخال اه معتزلهدگدیاز  ایجابیخوانش ( 2)

  .(کندنمیاخالق را نقض )شریعت تابع اخالق است، بدین معنا که  معتزلهه گای از دیدسلب خوانش( 3)

«، »رابطة شریعت و علم اخالق«، و نیز »رابطة علم فقه بطة اخالق و علم فقهرا» ها به پرسش از دیدگاهاین هر کدام از 

هیم ر بخوایا اگ ،خواهیم داشتز نیابه علم اخالق ناساساً یا  ،اگر اشعری باشیم. دندهپاسخ متفاوتی می  و علم اخالق«

استنتاج علم فقه از علم اخالق را خواهیم توانست سپس و داشته باشیم علم فقه باید در ابتدا  ،علم اخالق داشته باشیم

گوید که چه چیزی شرعاً واجب و چه علم فقه به ما می .شودعلم فقه کپی میروی علم اخالق از در این فرض، کنیم. 

 در این فرضد. کنبیان مییا در قالب تعبیری دیگر عینًا حکم یا مشابه آن را ان اخالق نیز هم .ام استرح شرعاًچیزی 

راهنمایی الزم ت د. در این حالنکنرده میوو علم اخالق را به طور کامل برآاخالق و علم فقه نیاز ما به  اصوالً شریعت

؛ یعنی هم شریعت جایگزین اخالق اریمخالق نیاز ندق و علم االو به اخ، ایمبرای رفتار خود را از شریعت گرفته

 مصرف»کامالً و همواره  در این فرض علم اخالقاز منظر فلسفة علم، . شود و هم علم فقه جایگزین علم اخالقمی

  .استننده« ید کلوت»و علم فقه کامالً و همواره   «کننده

نیاز یا از علم اخالق بیبپذیریم، شریعت را  طة اخالق وابدر باب راز دیدگاه معتزله ایجابی  خوانشاگر اما 

برقرار است، و و دو سویه گوید: میان حکم عقل و حکم شرع تناظر کامل ، زیرا این خوانش میشویم یا از علم فقهمی

همواره . چون این دو حکم و بر عکس، سو با آن حکم عقلی داردمی همهرجا که عقل حکمی دارد، شرع نیز حک

برآورده خواهد کرد، و  به طور کامل ا به راهنمایی در مقام عمل را از این دو حکم نیاز مسو هستند، شناخت یکی مه

 نة اخالقشریعت آی»بر اساس این خوانش، به تعبیر بعضی از شاگردانم، به شناخت دیگری نیاز نخواهیم داشت. 

است و هم اخالق نمای تمامت آینة وانش، هم شریعخ بر اساس این تر این است کهر دقیقتعبی ،«. به گمان مناست

نیاز خواهیم شد، زیرا ها به کلی از دیگری بیروشن است که با داشتن یکی از این آینه .شریعتنمای تمامآینة اخالق 

 یم.توانیم در این آینه ببینآن دیگری را می

 دیگر  یای شناخت وظایف اخالقی به علمرب ؛ همچنیننیستی نیاز دیگر به اخالق ،اگر شریعت آینة اخالق باشد

خواهد گفت که به ما ین آینه . ابنگریمریعت ش ةآینکافی است به خواهیم داشت. نیاز نل به نام علم اخالق ستقو م

، بنابراینباشد. نیز اخالقی عالوه بر شرعی بودن تارمان م که رفرفتار کنیباید چگونه وظایف اخالقی ما چیست، و 

ه شناسانمعرفت یپیامدهاز نظر در قالب قاعدة مالزمه، ابندی این دیدگاه و صورت ،دیدگاه معتزله زا سنتیخوانش 

ر شناسانه با یکدیگکمابیش شبیه دیدگاه اشاعره است، هرچند این دو دیدگاه از نظر مفروضات متافیزیکی و هستی

 شان یکسان نیست. تفاوت دارند و نقطة عزیمت

ح داد. توان توضیدیدگاه اشاعره را به این شکل میاز  ایمالزمهخوانش دگاه معتزله و دیز خوانش ایجابی اتفاوت 

مبنای این خوانش اند، و هر دو «حکم شرع»و  «حکم اخالق»قائل به وجود مالزمه میان خوانش در حالی که هر دو 

پرسش  این پاسخی است که به ر د شاناختالفدانند، میی و معلولی میان این دو حکم نوعی رابطة عل ا مالزمه ر

از دیدگاه  ایمالزمه خوانش  .؟«ت حکم اخالقشرع عل  ت حکم شرع است، یا حکمعل  حکم اخالق »آیا که  دهندمی

حکم » :گویدمیمعتزله دیدگاه ایجابی از اما خوانش ، «گیردحکم اخالق از حکم شرع سرچشمه می » :گویدمی اشاعره 

نظر از اینکه کدامیک از این دو  با صرف، یبیا ترت ی و معلولی، این رابطة عل  .«گیردیشرع از حکم اخالق سرچشمه م 

یکسانی دارد، بدین معنا که از طریق شناخت هر یک ه و عملی  شناسانتمعلول است، پیامد معرف حکم علت و کدامیک

شناخت  علت از طریق ختعلت یا شناشناخت لول از طریق )شناخت مع توان دیگری را شناختحکم میاز این دو 
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، و به لحاظ عملی نیز شناخت و پیروی از یکی از این دو حکم شخص را از شناخت و پیروی از دیگری معلول(

     نیاز خواهد کرد.بی

اه اشاعره و دفاع از دیدگاه معتزله در باب رابطة  دیدگ  ز نقدس ا، پشهید بهشتیر، مانند برخی از اندیشمندان معاص

در این باشد،  اند که اگر حسن و قبح ذاتی و عقلیدر قالب یک پرسش به این نقد اشاره کرده  ق،شریعت و اخال 

ار قربرکامل و توازی تناظر  اگر قرار باشد میان اخالق و شریعتخواهیم داشت. علم فقه نیاز نشریعت و به صورت 

. در این ایمشریعت را هم شناخته ،موقتی اخالق را بشناسی، زیرا خواهد کردی کفایت اخالقوظیفة شناخت  ،دباش

شناخت وظیفة اخالقی مراجعه به عقل خود، و تواند با هر کسی می، و شویمنیاز میعلم فقه بی ازه طور کلی ب صورت

نیاز  مختلف تخصص مهنجاری و دو منبع به دو ما رض ین فدر ا . به تعبیر دیگر،بشناسدرا هم  اششرعی وظیفة ،خود

 تخصص مدر تشخیص وظیفة اخالقی به ما کمک کند و دیگری در تشخیص وظیفة شرعی. یکی ه نخواهیم داشت ک

عدة مالزمه بر اساس قا ،«واجب استاخالقاً این کار » :گویدمیتخصص ماین جایی که کافی است. در اخالق در 

توان ، می«یا قبیح استحرام  اخالقاًاین کار »: گویدجایی که می، و در «ن کار شرعاً نیز واجب است»ای: توان گفتمی

الً چه نیازی به وحی و  واص»شود که این پرسش مطرح می. در این صورت، «ن کار شرعاً نیز حرام است»ایگفت: 

 1«. پیامبران و امامان داریم؟مراجعه به 

حکم  انتوان پرسید که »اگر میتوان مطرح کرد. یعنی مییز میرف دیگر ناز ط ال راگمان من عین این اشکبه 

ر این صورت چه نیازی به اخالق و عقل داریم؟«. با مراجعه به  ای دو سویه برقرار است، داخالق و حکم شرع مالزمه

در فقیه ین اگر اد را هم خواهیم شناخت. ، وظیفة اخالقی خویک فقیهنقل و شناخت حکم شرعی توسط  وحی/

گوییم: »این کار اخالقاً نیز ة مالزمه به فتوای او، می عد موردی گفت: »این کار شرعاً واجب است«، با ضمیمه کردن قا

اگر پیامبران بیرونی نیاز انسان به هدایت و راهنمایی در مقام عمل را به طور »به تعبیر دیگر،  است« و هکذا.واجب 

ایت و ان به هدنسنیاز ادرونی  اگر پیامبر، و نیز »ماند؟«باقی می  یامبر درونیبه پ نیازیکنند، چه برآورده می کامل

. مقصودم از پیامبر «ماند؟باقی می ان بیرونی د، چه نیازی به پیامبرکنبرآورده می راهنمایی در مقام عمل را به طور کامل

 است.یا فطرت انسانی ونی، عقل یا وجدان اخالقی رد

قاعدة مالزمه اند شیدهکواز دیدگاه معتزله و قاعدة مالزمه برای برطرف کردن این اشکال جابی یاانش هواداران خو

همة نتیجة اما تنوعی پیشنهاد شده است. در اینجا قیود م. ، تا از این طریق جایی برای وحی و نقل بازکنندرا مقید کنند

 «/قطع » ی پیشنهاد شدهقیدها یکی ازاست.  وحیانی / نقلی «گاهی»عقلی و  «گاهی»این قیدها این است که حسن و قبح 

 نیمکاستنباط  حکم عقلطریق از  راشرع  حکمیم توانوقتی میفقط ما ویند: گدگان این قید میننک « است. پیشنهادیقین»

حکم عقل وقتی حکم عقل است که قطعی باشد، از نظر این گروه، اصوالً داشته باشیم. قطع عقل، م حک نسبت به که 

نسبت به حکم از موارد در بسیاری چون  ،ینبنابرا. نی استیر این صورت حکم عقل نیست، بلکه تمایالت نفسادر غ

گی و بالقوهاین استعداد هد ماند و باقی خواه بالقو  حالتدر اخالق برای شریعت عقل و منبع بودن ، نداریمقطع عقل 

قاعدة مالزمه در  ،به تعبیر دیگررسد. به فعلیت می شمار شت اندک و انگ  ییا در مواردخواهد رسید، گاه به فعلیت نهیچ

 
؛ ( یبهشتمحمد حسینی اهلل دکتر  تیآ دیشه یهاشه ینشر آثار و اند ادی)تهران: بن دها یو نبا دهایبا( 1388م. ) ،ی بهشت در این مورد بنگرید به. 1

ف  (نشر روزنه )تهران: بهشتیآیت اهلل دکتر محمد حسینی اندیشة شهید و  زیستخالق و مبانی اخالق،“ بهشتی، ا( ”1398ف. )فنائی، ال

 . 118-75صص.  
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دقیقًا بود و نبود آن یکسان است.  ، حکم شرعیو استنباط شناخت  ،ماند، اما در مقام کشف خواهد باقی یک ورسطح تئ

 شوند.  در فقه اشعری میدارند،  لیاعتزامشرب هانی که در اصول فقه به همین دلیل است که بسیاری از فقی

کنند، در مورد کشف حکم عقل/ مید جالب این است که عموم کسانی که قاعدة مالزمه را به چنین قیدی مقی

کم توان حپذیرند، یعنی بر این باورند که از رهگذر حکم ظنی شرع میحکم شرع چنین قیدی را نمی طریق اخالق از 

ارسال رسوالن  بیهوده شدن نیازی از وحی و بی اشکال  ،به هر تقدیر، با پذیرش این قیدعقل/ اخالق را کشف کرد. 

نیازی از اخالق و علم اخالق همچنان بر جای خود باقی خواهد بیهوده شدن عقل و بیال شکشود، اما ابرطرف می

 ، مانند تفکیک کلیات از جزئیات. اما پیشنهاد شدهعدة مالزمه دیگری نیز برای قاد وقیدر راستای حل این مشکل  ماند.

و  ادشده پذیرفتنی و قابل دفاع نیست، هشنبه گمان بنده هیچ یک از قیدهای پی طلبد.ها مجال دیگری مین به آنپرداخت

 ایجابی از قاعدة مالزمه اشکال دارد. سنتی/اصل خوانش 

  « چارچوب » صرفاً، اخالق زیرا در این خوانش. با چنین مشکلی مواجه نیستاز قاعدة مالزمه سلبی خوانش ما ا

ه شریعت جایگزین ن شود ونه اخالق جایگزین شریعت میآن. در این صورت، یا »منبع«  «هسرچشم»نه ، شریعت است

شناسانة این خوانش پیامد معرفتنیاز کند. تواند مؤمنان را از دیگری بیهنجاری نمیمنبع دو این  یک از، و هیچاخالق

خداوند که بپذیریم های کالمی/ االهیاتی اللو استددر پرتاگر  1.«وای فقهیپذیری اخالقی فتاابطال»عبارتست از 

آنگاه باید ، کندارچوب اخالق محدود میارادة تشریعی او را در چ خدااخالقی ف سرشتی اخالقی دارد و اوصا

فرض این پیشمحال است. ( یا عقل االهی )در لوح محفوظشریعت خود در اخالقی ضد حکم وجود بپذیریم که 

اگر ن کنند. زو کند برداشت خود از آیات و روایات را با موازین اخالقی بسنجند و مومیموظف  االهیاتی فقیهان را

نخواهد داشت به استناد دالیل نقلی حکمی  یهی حقهیچ فقوجود حکم ضد اخالقی در شریعت االهی محال است، 

کردن  سازگار از ما منظور ه البت. کندمیدر اینجا اخالق به عنوان ترازوی فقه عمل اخالقی را به خدا نسبت دهد. ضد 

الزم برای و شرط چارچوب کار یک در مورد صرف سکوت اخالق  رازی. حداقلی استکردن  سازگار ،فقه با اخالق

گوید: چارچوب اخالقی شریعت صرفاً می کند. را فراهم میمورد آن در  ،وجوب یا حرمتجمله رعی، از هر حکم ش

چوب اراین چاما  مؤمنان بردارد.د آن وظیفة اخالقی را از دوش نتوانمیشارع  ،باشد اگر کاری اخالقاً واجب یا ممنوع

اً واجب مثالً، حجاب ممکن است اخالقجب باشد. او تواندنمید، شرعاً نیز وباگر کاری اخالقاً واجب نکه  گویدنمی

 نباشد، اما شرعاً واجب باشد. 

اما طیف  ، باشد کرده  سکوت زندگی بشر  ی هاه حوز ز در بعضی ا شما مستلزم این است که شریعت  فرمایش  •

مکن  چون م  ، سکوت کند ها ه حوز تواند در مورد این است نمی مهربان خدایی که ه معتقدند کدینداران وسیعی از 

به  جدی داشته باشد. تأثیر اخروی ما و شقاوت سعادت زند در ها از ما سر می ه حوز در این رفتارهایی که ت اس 

لقی بر این  ت ناسازگار است. زیرا هواداران این از دین و هدایت االهی  با تلقی سنتی ضع شما تعبیر دیگر، مو 

دهد. اینان  وشش می های زندگی بشر را پصه عر تمامی ی شرعی اوامر و نواه و است  باورند که شریعت جامع 

امکان  بنابراین . کند یت هدا های زندگی در تمام عرصه خود را  گان بند کند که اقتضا می خداوند لطف معتقدند که 

 ؟ دارید   . شما چه پاسخی شد سکوت کرده با   ها ه حوز ندارد که خدا در برخی از این  

 
پذیری اخالقی  احکام شرعی« است. ما با استفاده از ترازوی اخالق حکم شرعی را ابطال غیر از »ابطال پذیری اخالقی  فتاوای فقهی« ابطال » 1

 کنیم.  می م شرعی را جایگزین آن فهم نادرست ز احکاا  هم درستو ف  کنیم، فهم نادرست خود از احکام شرعی را ابطال نمی 
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  «سکوت خدای شارع» و  «سکوت خدا»ل بین در این استدالمدعاست.  این دلیل اعم ازپاسخ اجمالی بنده این است که 

گویم خدای شارع  بلکه می سکوت کرده است،های زندگی بشر حوزه گویم خدا در برخی از خلط شده است. من نمی

 وقتی بندگان او بهکند که ها سکوت کرده است. لطف خدا اقتضا میهحوز یندر برخی از ااز آن نظر که شارع است 

، مشورت، تجربه ،تواند از طریق عقلمیهدایت االهی اما را به نحوی از انحاء هدایت کند. آنان رند هدایت او نیاز دا 

کسانی که چنین  درواقع. هاستیکی از این راهصرفاً وحی و نقل . به دست بشر برسدراههای گوناگون دیگر تحقیق و 

، و از این دنکاهو را به خدای شارع فرومید یا انگیرادیده می ن راحکم خدای عاقل وجود خدای عاقل و اندیشند می

و حکم خدای عاقل ممکن  ،ی عاقل نیست. سکوت خدای شارع مستلزم سکوت خدابندندطریق دست خدا را می

 د.  بشر برست  به دسیا وجدان و تجربه از طریق عقل است 

رفتار  مورد ف کرد که در آن توان کشاین سکوت میز ا ،سکوت کرده استکالً اوالً در مواردی که خدا بنابراین، 

تأثیر دارد،   شانروی سرنوشت اخرویها سان نادر مواردی که رفتار شان تأثیر ندارد. ثانیاً، ها بر سرنوشت اخرویانسان 

ممکن است خدای شارع سکوت کرده باشد، اما خدای عاقل سکوت هی هستند، االو لذا در آن مورد نیازمند هدایت 

نداشته باشیم، اما در عین حال باشد، که بیانگر حکم خدای شارع  ،در آن مورد آیه یا روایتینکرده باشد. ممکن است 

بر رد کشف کنیم. موبتوانیم حکم خدای عاقل را در آن فردی یا جمعی لی کند و در پرتو عقل ر ما تجاالهی د عقل

منافات  و قاعدة لطف بنابراین، سکوت خدای شارع با لطف خدا عقل االهی است. اساس مبانی دینی عقل انسان تجلی 

خدا در مواردی سکوت »د: نگوینقلی می ، دالیلثالثاً ردی سکوت کند.ااقتضا کند که در موبسا لطف او چه بلکه ، ندارد

را چگونه تفسیر آنها کنید؟ چه میبا این دالیل  1«.نه از سر نادانی یا غفلت، کرده و سکوت او از سر حکمت است

 کنید؟می

ضیلت حکمت آراسته است، سنجیده و ، و موجودی که به فاستخدا حکیم این است که بنده اما پاسخ تفصیلی 

درست است که  .دارد جهدلیل مو  ش هایبرای کار . یعنی کندرفتار میعقالنی  میزانو معیار بر اساس و  شدهحساب 

کند، اما حکمت او اقتضا ای اخالقی بر او واجب میلطف خدا راهنمایی و دستگیری از بندگان را به عنوان وظیفه

اگر کمال انسان در گرو رشد عقالنی . امتثال کنداز طریق تشریع و ابالغ حکم شرعی ظیفه را این وکند که حتمًا مین

ر  ش ی بکند که در مواردی سکوت کند تا فضا و زمینة مناسب برای رشد عقالنمی اوست، لطف و حکمت خدا اقتضا 

تحت تعلیم و تربیت های نسان ا جای حل کردن مسائل  فراهم شود. ما از یک معلم و مربی خوب انتظار داریم که به

تعبیر قرآن »ربُّ  بهو مسئله را به آنان بیاموزد. آنوقت چطور از خدا که معلم اول و مربی مربیان ل ح  «روش»خود، 

 عمل کند؟حکیمانه  ةبرخالف این شیوانتظار داریم که  العالمین« است

ر  ه دراز وظایف عقلی، اخالقی، شرعی و غیره،  اعم ،ماوظایف  تمامد، گوینکه هواداران تفکر سنتی می، چناناگر

 ییدیگر هیچ فضا، شده باشد انایات بیوو از طریق آیات و ر ،باشدشده مشخص توسط خدای شارع کاری از قبل 

ای توسط خدبله تمام وظایف شرعی ما  .شودعملی باقی نخواهد ماند و آفرینش عقل عملی لغو می برای رشد عقل 

 
ُافرماید: »موال علی در نهج البالغه می  برای مثال  1 نَّ

ِ
ُفََرائَِضُفَََلُت َضي ُِا ْ ُافََْتََضُعَلَْيُك  َ َياَءُفَََلُتََُّللَّ َُْعْنَُأش ْ وَها،َُوََُنَاُك  ودًاُفَََلُتَْعتَد  د  ُح  ْ ُلَُك  وَها،َُوَُحدَّ ا،َُوُنْتَهِك وهَُع 

َيااًنُفَََلُتَتَََكَّف وَهُاسَُ َياَءَُوُلَْمُيََدْعهَاُِنس ْ َُعْنَُأش ْ ْ آنها واجب کرده است، کارهایی را بر شما  وند همانا خدا(. یعنی: »105قصار  « )نهج البالغه، کلمةَكَتُلَُك 

یی منع کرده است، پس حرمت آنها را نگه  ام کارهاا را از انج و شم  از آن ها تجاوز نکنیدقرر کرده، براى شما م را و حدودى  را تباه نکنید 

حکم خدا[  سر فراموشی و غفلت نیست. پس در این موارد ]برای کشف دارید و در مورد چیزهایی سکوت کرده است، ]اما این سکوت او[ از 

 خود را به ]زحمت و[ تکل ف نیندازید«. 
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های دیگری راه یا راهگری هم هست که از ، اما عالوه بر این وظایف، وظایف دیشودیا میمشخص شده  شارع

برای کشف و تشخیص آنها اقدام کرد. اما این وظایف باید ه شرع مراجعه بز غیر ا و از راهی دیگرشوند، میمشخص 

وظیفة اخالقی تشکر از خدا  ه بشر رسیده است، و لذااز هر راهی که کشف شوند، درواقع هدایت االهی از همان راه ب

نظران و صاحب ا شود. برای مثال، اگر در موردی ما از طریق مشورت بشامل این موارد نیز میر ش ب بابت هدایت 

یم راه خود را پیدا کنیم و وظیفة عقالنی یا اخالقی یا انواع دیگری از وظایفی را که داراستفاده از فلسفه و علوم بشری 

 به جای آوریم. مانطر هدایت کردن موارد نیز واجب است که شکر خدا را به خاتشخیص دهیم، در این 

اقتضا  حکمت عملی متون دینی بر استفاده از عقل و رجوع به د بنابراین، آفرینش عقل عملی و توصیه و تأکی

ست ممکن االبته ادر نکند. کند که خدای شارع در مواردی سکوت کند و در آن موارد حکم شرعی مشخصی صمی

 د.کنرد، و همین مقدار کفایت میوجود دا «از عقل خود استفاده کنید»نند اینکه ام کلیبگویید در این موارد دستورهای 

و به فرض اینکه حکم  «،اند؟اند یا ارشاد به حکم عقل آیا این دستورات حکم شرعی »بحث بر سر این است که اما 

خاصی از طریق ی راهنمایی مشخص و جزئهر حال، در مواردی شود، زیرا به عوض نمی شرع باشند، بازهم چیزی

روی در مواردی بتواند قرار داده تا به وسیلة آنها ان نسیی در او استعدادهاها قابلیت خداوندشرع به ما نرسیده است. 

 توان گفت کهن صورت مییادر . دکنباید پای خود بایستد و با عقل خود تصمیم بگیرد و تشخیص دهد که چه 

یا پیروی از آن   ،نبوداگر آن حکم مورد قبول او . کرده استد را تأیید عقل در آن مور حکمخود سکوت با خداوند 

ما از ه چتأیید آناست بر  یخداوند دلیل بنابراین سکوتکرد. سکوت نمیحتماً ، کردروی بشر را تهدید میاخسعادت 

 رسیم.آن می های متعارف کسب معرفت به راه

متون دینی نیز مورد تأکید فراوان قرار گرفته   رسد درانسان می های گوناگون به که هدایت االهی از راهاین ادعا 

تواند با انسان سخن بگوید و او را راهنمایی کند، و ارسال رسوالنی از جنس بشر یکی مینهایت راه ی خدا از ب .است

هابیل را برادرش  ابیلوقتی قنگاه کنید. در این قصه آمده که  قرآنة فرزندان آدم در صقهاست. برای مثال، به از این راه

ُِِفُاْْلَْرِضُ»گوید: می چه کند. قرآن رشبا جسد براددانست نمی اما  ،از کار خود پشیمان شد کشت ُغ َراًًبُيَْبَحث  ه  َـّ فََبَعَثُالل

َُكْيَفُي َواِريَُسْوَءَةَُأِخيهُِ ِيَه  ود، ]با چنگ و منقار[ بکابرانگیخت که زمین را  [را]غى کالداوند آنگاه خ»یعنی (، 31ده: )مائ «ِلُي 

 )ترجمة بهاء الدین خرمشاهی(.  «[ پنهان کندا ]در خاک ر تا بدین وسیله به او بنمایاند که چگونه جسد برادرش

با فرستادن  آیا خدایی که. کند ماییراهنها را های گوناگون انسان راه است از قادر خداوند قاعدة کلی این است که 

یق طرهای دیگر را از تواند انسان ، نمیچه کنددر آن مورد خاص و به او گفت که  ردقابیل را راهنمایی ک کالغی

جهان طبیعت  ،از منظر دینیدیگر راهنمایی کند؟ پیدا و پنهان های راهو فردی و جمعی عقل وجدان اخالقی، تجربه، 

حیوانات نیز ممکن است از طریق حوادث طبیعی و رفتار گیاهان و ، و خدا هم هستویت معن کالس درس اخالق و

و در حق او ظلم در حق دست خدا و  بستن  ،یاتقلمحدود کردن راه هدایت االهی به نید. با انسان سخن بگو

که  فت گرنتیجه  تواننمیفتار هنجاری در مقام راز نیاز انسان به راهنمایی شود که بدین ترتیب معلوم می هاست. انسان 

توان گفت اجماالً می .که از طریق نقل به دست انسان برسد ته باشدجود داششرعی و  یباید حکم یپس در هر مورد 

تواند از طریق منابع هنجارگذار دیگری غیر از شریعت دلیل میآن شته باشیم، نیاز دابه دلیل راهنمای عمل ما ر اگکه 

هرچند بر اساس  ست ما برسد،، غیر از وحی و نقل، به دشناختفاوت مت های طبیعی وهرایکی از ، و از نیز تأمین شود

 و لطف و حکمت اوست. خداوند های کسب معرفت همة راه  و منابع این همةاصلی سرچشمة  ،تبیین دینی از هستی
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خالق را  اید؛ و این ا سخن گفته  ای به نام »اخالق اجتهاد« از مقوله  ، شناسیاخالق دین  ، تان دومین کتاب شما در  •

به   ی که فقیهان در مقام استنباط حکم شرعی و صدور فتوا موظف ی اخالق هنجارهااز  ای همجموع » در قالب 

ای دیگر  از مقوله اید وعدة انتشار آن را داده چنین در کتاب دیگری که اید. هم تعریف کرده  « نها هستند آ  پیروی از 

شناسی« است،  هاد و تقلید دو راه متفاوت برای »شریعت از آنجا که اجت اید. ته به نام »اخالق تقلید« سخن گف 

 شناسی سخن گفت؟  عرفت م   در اخالق  توان از نقش  می چگونه ساساً  ممکن است توضیح دهید که ا 

تمام در توان گفت که توان حق آن را ادا کرد. اجماالً میو در این فرصت اندک نمی  است بسیار مفصلاین بحث 

. در اینجا  اخالق حرفی برای گفتن دارد ،شویمیبه نحوی از انحاء با دین مواجه مما ها که در آن قلمرو مروهاییقل

دین به معنای به ما  بحثدامنة فعالً این کلمه باشد و هم معنای خاص آن، اما عام  ایمعنتواند میدین هم مقصود از 

   شود. محدود می ،یعنی شریعت ،خاص کلمه

 مرحله یا مقام عبارتند از: این سهکنیم. یکدیگر تفکیک ا مقام را باید از یشریعت سه مرحله ا  هه بمواجدر 

 ؛ احکام شرعی ( مقام تشریع1

 و   ؛حکام شرعیا  مقام شناخت( 2

 . پیروی از احکام شرعیاجرا/ ( مقام امتثال/ 3

ز آنها بیانگر که هر یک ا ه باشیمداشت یموانتیا میداریم کاربردی اخالق متفاوت در متناسب با این سه مقام، سه بخش 

د. من دهشخصی است که قرار است در این سه مقام در رابطه با شریعت کاری انجام  ئلفضا ، یاظایفوحقوق و 

»اخالق  / شناسی«»اخالق دین 1ام: »اخالق تشریع«،کرده  های زیر را پیشنهادبرای این سه اخالق به ترتیب نام 

و یا از راه  «دلیل»یعنی یا از راه ام شرعی را از دو راه متفاوت، از آنجا که احکنداری«. الق دیو »اخ شناسی«شریعت

شود که من برای به دو بخش تقسیم میشناسی شریعت /شناسینتوان شناخت، اخالق دی متخصصان می  «گواهی»

 ، حقوقام. اخالق اجتهاد بیانگر ردهبخش اول نام »اخالق اجتهاد« و برای بخش دوم نام »اخالق تقلید« را پیشنهاد ک

 ،ققوتهدان در مقام استنباط احکام شرعی و صدور فتواست، اما اخالق تقلید بیانگر حجماخالقی  و فضائل ظایف و

تقلید اخالق اخالق اجتهاد و مردم عادی در مقام تقلید و رجوع به مجتهدان است. اخالقی  و فضائل ظایف و

 .اند 2« اخالق باور»های فرعی  شاخه 

»تشریع ( 1)این است که کاربردی الق یی در اخاهبخش چنین یا ضرورت وجود ه سود وجود یک دلیل ساده ب 

»تقلید کردن/ رجوع کردن به مجتهدان برای شناخت ( 3)شرعی« و نیز  کم»شناختن یا استنباط کردن ح( 2)کردن«، 

ی که مخاطب اتزند؛ موجودیی مختار و عاقل سر ماتاختیاری است که از موجودـ ارادی  حکم شرعی« هر سه از افعال 

وع شامل این وضکه هست، این م ،اختیاری باشد ـد. اگر موضوع اخالق فعل ارادی نو مسئولیت اخالقی دار ندااخالق

 شود.اختیاری نیز می  ـعل ارادی سه ف

خداوند در مقام تشریع احکام شرعی و ابالغ آنهاست.  اخالقی و فضائل وظایف  ،بیانگر حقوق «تشریع اخالق »

مقلدان( در مقام  مؤمنان )اعم از مجتهدان وو فضائل اخالقی  وظایف  ،حقوق نگربیا شناسیشریعت /شناسیق دیناخال

 
( بدانیم در گرو این است که »شریعت« را »نظامی  The ethics of legislationذاری« )گاینکه »اخالق تشریع« را معادل »اخالق قانون . 1

فرض  م. اما حتی اگر این پیش ( به معنای مدرن کلمه قلمداد کنیLawرعی را »قانون« )( بدانیم و احکام شLegal systemقانونی« )

 ای دارند. پوشانی گستردههای بسیار و بل هم ت همشابگذاری ن اخالق قانو توانیم ادعا کنیم که اخالق تشریع وبرانگیز را نپذیریم، می مناقشه 

2.  The ethics of belief 
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شناسی است، احکام شرعی است. اخالق اجتهاد، که یکی از دو شاخة فرعی اخالق دین (اخت )استنباطشنکشف و 

ه در شناخت ت کاس ایاخالقی لئو رذا ئلفضابیانگر یا در مقام استنباط مجتهدان اخالقی ظایف وو  بیانگر حقوق

ق تقلید، که دومین شاخة فرعی اخالق الاخبازی کنند.  نباید /باید کنند یااز راه دلیل نقش بازی میاحکام شرعی 

شناسی است، بیانگر حقوق و وظایف اخالقی مقلدان در مقام تقلید از مجتهدان یا کسب دانش از راه گواهی دین

از راه گواهی نقش بازی  احکام شرعی ای است که در شناخت قییل اخالل و رذانسبت به احکام شرعی یا بیانگر فضای

 بازی کنند. یدبان  /کنند یا بایدمی

دانم توجه شما را به این نکته جلب کنم که به باور من اصل وجود حقوق و وظایف  پیش از ادامة بحث مناسب می

مقام از سوی بسیاری از فقیهان و  در این سه و نقش آنهاناظر به این سه مقام اخالقی یا فضایل و رذایل اخالقی 

اختالف بر . نه تحت عنوان اخالق تشریع یا اخالق اجتهاد و تقلیدبته ال، ه شده استرسمیت شناختبهمجتهدان سنتی 

از این برخی در اینجا به مداری است. شناسی و شریعتسر دامنة این حقوق و ظایف و نقش آنها در شریعت

  است.  دهرسمیت شناخته شهباین سه مقام در فقه و اصول فقه سنتی رابطه با در کنم که اره می شااخالقی  یهنجارها

اخالقاً  »گوید: میاست. این هنجار اخالق تشریع  یز هنجارهایکی ا»قبح تکلیف فوق طاقت«  اخالق تشریع:( 1)

هنجار یک حکم . این «نان باشد قبیح است که تکلیفی بر دوش بندگان خود بنهد که فوق طاقت آمقدس شارع بر 

خدای هنجار ن ایمخاطب . کندعی را ترسیم میشرم احککلیة اچارچوب اخالقی است که  یحکمشرعی نیست، بلکه 

 .استدر مقام تشریع احکام شرعی ، و او موظف به پیروی از آن شارع است

این هنجار کند. شرعی نقش بازی می یکی دیگر از هنجارهایی است که در مقام تشریع احکام»قبح عقاب بالبیان« 

مجازات رده ابالغ نک انآن به ای که به خاطر انجام ندادن وظیفه راد است که بندگان خواخالقاً بر خدا قبیح »گوید: می

در دیگری است که عام این نیز حکم اخالقی ابالغ نشده کالعدم است. شرعی حکم  گویداین هنجار درواقع می. «کند

 مخاطب آن خدای شارع است.  یعت با شررابطه 

خدای کند که ت و چارچوبی را مشخص میاوس عیعدالت  خدا فضیلتی اخالقی است که حاکم بر ارادة تشری

گوید: »خدای شارع حق نقض این . این فضیلت می را تشریع کند آن چارچوب مجاز است احکام خودشارع فقط در 

 د چنین حقی را به دیگری واگذار کند«. توانچارچوب را ندارد، و به طریق اولی نمی

دهد و چارچوب آن را  جهت می ة تشریعی خداونداراده است که ب اخالقی /فضیلتی عقالنینیز حکمت خدا 

چارچوبی حکیمانه« دارد. االهی »خدا حکیم است« این باور است که »شریعت الزمة باور به اینکه  کند.مشخص می 

ناسازگار بود، ما حق نداریم آن فهم را به عنوان حکم شرعی به  از شریعت با حکمت بنابراین، اگر در موردی فهم ما

ت، چون خدا حکیم گوید: »صدور حکم لغو/ بیهوده از خدا قبیح اسمیکه صلی ابنابراین،  نسبت دهیم. حکیمی خدا

وب شریعت را مشخص ل اخالقی ناظر به مقام تشریع است و چارچواصاز  یکند«، یکاست و حکیم کار بیهوده نمی 

ن داشت. تواعت حکم بیهوده نمی شری دراخالقی است، پس حکیم و ید: چون خدا موجودی گوکند. این اصل میمی

و بیان «، بیانگر هنجاری اخالقی است که ناظر به مقام ابالغ گوید: »تخصیص اکثر قبیح استاصلی که می ،چنینهم

 نیز خدای شارع است.اخالقی احکام شرعی است. مخاطب این هنجار 

د، بلکه به یک معنا شونمیخالصه قدما ش مورد پذیرچند اصل در این اخالق تشریع اما نکتة مهم این است که 

به شود که خدا مانع میقاً نادرست و ناروا باشد، اخالق تشریع اگر کاری اخالگیرد. کل هنجارهای اخالقی را در بر می

َذاُفََعل واُفَُ»خداوند در قرآن فرموده است:   نادرست و ناروا را مرتکب شوند.مؤمنان اجازه دهد آن کار اخالقاً 
ِ
واَُشًةُقَال ُاحَُِوا
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َُأَمَراَنُِِبَاُوََُُوَجْداَنُعَلَْيهَاُأ ًَبَءانَُ َُ.ُاَّللَّ  ُاَّللَّ نَّ
ِ
ًُِبلَْفْحَشاءُِق ْلُا ر  ونَُُ.ََُلُيَأْم  َُماََُلُتَْعلَم  ِ ُق ْلُأَُُ.َأتَق ول وَنُعَََلُاَّللَّ (، 29-28« )اعراف: ...ًُِبلِْقْسطَِمَرَُرب ِ

خدا به  بگو قطعاً .و خدا ما را بدان فرمان داده استبر آن یافتیم ن خود را راپد گویندیو چون کار زشتى کنند م» یعنی

ده بگو پروردگارم به دادگرى فرمان دا. دهیدبه خدا نسبت مىدانید نمیآیا چیزى را که دهد. نمین کار زشت فرما

کند؛ و می خالقی پیرویا معنای دقیق و درست این آیه این است که خدا در تشریع احکام خود از اصول ...«.است

بنابراین، اگر اخالق به ما بگوید که کاری زشت دهد. کند، هرگز به کار زشت فرمان نمی چون از این اصول پیروی می 

ا به ما دستور انجام چنین کاری را بدهد. امکان ندارد خد نتیجه بگیریم که توانیممیاز این حکم اخالقی ست، ا

  نامیم.می  «اخالق تشریع»در مقام تشریع شان ه خاطر دخالتب اصول اخالقی راوعة این مجم

خدا موجودی اخالقی  ( »2)»حسن و قبح اخالقی ذاتی است، نه شرعی«، و ( 1) باور دارد که کسی که بنابراین، 

این چارچوب  »طریق شناخت( 4)، و از »کل اخالق چارچوب شریعت است«( 3)ست که پذیرفته امنطقاً ، «است

 .تواند وجود داشته باشد« که چه حکمی در شریعت نمیکشف کرد   (یدباو )توان می

و  اجتهادمقام هان و مجتهدان سنتی به اصل وجود هنجارهای اخالقی ناظر به یبسیاری از فق اخالق اجتهاد:  ( 2)

به  فتن دلیل« یا »جستجو و یأس از حق ندارد پیش از یهیگویند: هیچ فقد. برای مثال، اینان میباور دارنتباط نیز اسن

یعنی به کار  استفراغ الوسع «، بر فقیهان و مجتهدان واجب است »استفراغ الوسعگویند: میاصل برائت استناد کند. یا 

وظایف این وجوب بیانگر وجود آن حق و  ودنبه . روشن است کبردن نهایت سعی و تالش در کشف حکم شرعی

 حکم شرعی باشد. ند توا، و نمیاستمجتهدان در مقام استنباط اخالقی/ عقالنی 

داللت  تکلیفی فوق طاقت بر به ظاهر چنین همین فقیهان و مجتهدان اگر به آیه یا روایتی برخورد کنند که هم

دست یا از سند آن روایت ، از معنای ظاهری آن آیه و روایت «ت قبح تکلیف فوق طاق» اصل اخالقی به استناد کند، می

کنند. این ت به خدا و صدور فتوا بر اساس آن خودداری میآن آیه و روای اهرادن معنای ظ، و از نسبت ددارندبرمی

، و یع«رتشاجتهاد با اخالق رسمیت شناختن »نقش اخالق در اجتهاد«، »پیوند ناگسستنی اخالق ای است از به نمونه 

  .پذیری اخالقی  فتاوای فقهی«»ابطال 

در این اصل یا چند اصل دیگر اخالق اجتهاد در ود موجه هنجارهای ادعای بنده در این مورد نیز این است ک

اصول فقه بیانگر حقوق علم کل به یک معنا توان ادعا کرد که درحقیقت می هاست.بسی بیش از اینشود و خالصه نمی

و   تنباط حکم شرعی است. به عنوان مثال، »حجیت ظاهر کالم«ساخالقی مجتهدان در مقام او  یعقالن و وظایف 

ند بر این دو اساس حکمی را به خدا نسبت ان است که مجتهدان حق دارند یا موظفاحد« معنایش ایر و»حجیت خب

، بلکه حق یا ای شرعی نیستحق یا وظیفهاین حق یا وظیفه، بر خالف تصور رایج، دعای بنده این است که دهند. ا

 ای اخالقی است.وظیفه

تشخیص اینکه تکلیفی فوق طاقت » گویند:نمیدر این مورد ان هان و مجتهدچرا این فقیتوان پرسید که اینک می

همان دلیل کند، خود خداست، و چون دلیل نقلی بر وجود چنین تکلیفی در شرع داللت میبلکه با  ،با ما نیست است 

ف یلکتکه این  گیریمبنتیجه باید کند که آن تکلیف فوق طاقت نیست. بنابراین، ت میالتزامی بر این دالل به داللت

ای وجود دارد که ما از آن خبر نداریم اما غیبیه و اخرویه ،گیریم که مصالح خفیهبفوق طاقت نیست، یا نتیجه واقعاً 

دارند، اما در اهر آیه یا روایت مورد بحث دست برمیز ظا ،. بلکه به جای اینکه چنین بگویند«خدا از آن خبر دارد

کنند، و در ه با عدالت خدا ناسازگار است، چنین نمیکند کاللت میی د بحث بر حکمموردی که آیه یا روایت مورد 

ح قب هیچ فرقی با » « قبح تکلیف فوق طاقت»از نظر اخالقی  کشند؟غیبیه و اخرویه را پیش می ،آنجا پای مصالح خفیه
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که را تکلیفی یت فتوا صادر کنیم و دهد بر اساس معنای ظاهری یک آیه یا روااگر اولی به ما اجازه نمیندارد.  «ظلم

یعنی در این مورد نیز قبح ظلم به ما   به خدا نسبت دهیم، دومی نیز همین پیامد را در بر دارد. هاست فوق طاقت انسان

 آیه یا روایت حکمی را که ظالمانه است به خدا نسبت دهیم. دهد که بر اساس معنای ظاهری یکاجازه نمی 

های عملیه خود از وظایف مؤمنان در وه، همین فقیهان و مجتهدان در اولین فصل از رسالهبعال اخالق تقلید: (3)

هایی که هنجار دید  توانتأمل می اندکی با گویند. اما جتهد واجد شرایط برای تقلید سخن میمهای ویژگیمقام تقلید و 

تواند باشد، بلکه شرعی نیست و نمی مطرح شده درواقع حکم «حکم شرعی»که در این فصل از رسالة عملیه در قالب 

عملیه بیانگر »اخالق تقلید« از  هایاین بخش از رسالهحکم اخالقی است که به خطا حکم شرعی پنداشته شده است. 

. فقط در یک در مورد تقلید م شرعی صادر شده از سوی خدای شارعنظر فقیهان و مجتهدان است، نه بیانگر احکا

را بیانگر احکام شرعی ناظر به تقلید دانست، و آن پذیرفتن مبنای اشاعره در ز رسالة عملیه توان این بخش اصورت می

 ق است.باب رابطة دین و اخال

خواهد حکمی صادر کند میوقتی ن خدا کند خدایی اخالقی است. ایلی به ما معرفی میاعتزاخدایی که االهیات 

به شرح و بسط   دین در ترازوی اخالق کتاب کند. بخش اصلیموزون میسنجد و میتشریع  آن را با موازین اخالق

پرستیم خدایی و اگر خدایی که میرا بپذیریم،  «اخالق تشریع»ای به نام وجود مقوله اگر اما این اخالق پرداخته است. 

باید به پیامدهای  آنگاهکند، کند، نه خدایی که االهیات اشعری به ما معرفی میاعتزالی به ما معرفی می است که االهیات 

الق اجتهاد و اخالق اخشناسی نیز ملتزم باشیم. شریعت شناسی/در مقام دینها فرض این پیششناسانة منطقی و معرفت

را در قبال او  خود خداباوران ما که  ی شارعخدای اگر . گیردآن را مفروض می تقلید مبتنی بر اخالق تشریع است و 

در مقام شناخت قانون و شریعت او باید از  ، آنگاهاخالقی باشد یعهد داریم موجوداو ت نسبت بهدانیم و مسئول می

را  ی، یا فهمی غیر اخالقی از حکم غیر اخالقی ید که حکمنشوارها مانع از این میهنجارهایی پیروی کنیم که آن هنج

  .دهیمبه او نسبت 

 شریعت باشند؟   وی از جز توانند  نمی کنندة اجتهاد و تقلید  هنجارهای تنظیم چرا   •

موضوعی یچ راه شناخت ه را، زینیستاز شریعت ئی جزشریعت شناخت راه  .استتسلسل یا  چون مستلزم دور

 ، آنگاه برای شناختن این راه  اگر راه شناخت شریعت جزئی از شریعت باشد باشد.موضوع تواند جزئی از آن نمی

این اما  ،جرئی از شریعت خواهد بودبه حسب فرض یز آن ن کهخواهیم داشت شناخت دیگری نیاز  شناخت ما به راه 

سرانجام باید به بنابراین، . متناع شناخت شریعت خواهد بودنتیجة آن ازیرا ، پیدا کندنهایت ادامه تا بیتواند نمی روند 

ین راه جیت ا، و اعتبار و حکه جزئی از شریعت نیست، بلکه مستقل از آن و مُقَدَّم بر آن است راه شناختی برسیم

فقه شناسی فقه« بخشی از به تعبیر دیگر، »معرفت .اثبات شودشناخت باید پیش از رجوع به شریعت و مستقل از آن 

 نیست، بلکه بخشی از »فلسفة فقه« است.  

 . عملیه قرار دارد برآمده از شریعت نیست  بنابراین آنچه در فصل اول رسالة  •

 شد.باتعبدی تواند حکم شرعی هیچ کدام نمی

 س آیات و روایات مورد استناد در این بخش را چگونه باید فهمید؟ پ  •
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آنها را به گونة باید به همین دلیل نه بیانگر حکمی تعبدی.  ارشاد به حکم عقل و عُقالست، آیات و روایاتاین 

و  تقلیداصل  ددر موربینیم که ببرویم و قال عُسراغ عقل و به باید در تفسیر این آیات و روایات عنی ؛ یفهمیددیگری 

ظیه و به طور توان به عموم و اطالق یا سایر اصول لفدر این مورد نمی حدود و ثغور آن چه حکمی دارند.چگونگی و 

 تمسک کرد. و »خبر واحد« « اصاةلُالظهورکلی به »

  ت فلسفة اخالق با فقه چگونه است؟ آیا این دو رقیب و دشمن یکدیگرند یا یار و مددکار به نظر شما نسب  •

، یا به تعبیر بهتر، نیاز او به  کند مستغنی می شخص را از دیگری دو علم از یکی از این  یکدیگر؟ آیا برخورداری  

 کند؟ یگری را هم برآورده می د 

در آنجا  من شرکت کردم. موضوع بحث و مذاهب دانشگاه ادیان در آزاداندیشی  هایکرسی از  ییکدر پیش چند سال 

با »فقه  آرمانی« فاصلة زیادی دارد، و  «موجود فقه »که گفتم  و فقه« بود. در آن جلسهر»خدمات فلسفة اخالق در قلم

و  حل به نحوی شایسته از فلسفة اخالق گرفتن الهام توان با را می  آنهاکه بعضی از دارد یز نمشکالت بسیاری این فقه 

است.  «اممنبع اله»رو فقه بازی کند، نقش متواند در قلهایی که فلسفة اخالق میفصل کرد. به گمان من یکی از نقش

 «. ییمحتوااز حیث »و دیگری « یساختاراز حیث »یکی الهام بگیرند: فلسفة اخالق توانند از هان از دو جنبة مهم مییفق

و پژوهان تواند برای فقهه ساختار فلسفة اخالق از دو جهت میتوان گفت ککم میدست از حیث ساختاری، 

،  «شناسیاخالق »از  «شناسیفرااخالقیا » »اخالق« بخش باشد: یکی از حیث تفکیک »فرااخالق« ازلهاماشناسان شریعت

 شناسی اخالقشناسی کاربردی« از »ق، یا »اخالث تفکیک »اخالق کاربردی« از »اخالق هنجاری«و دیگری از حی

اخالق »، «شناسیفرااخالق» یا «فرااخالق»دارد: یا سه شاخه فلسفة اخالق سه بخش دانید، که میچنان . هنجاری«

فرااخالق به مبانی اخالق . «یکاربرد شناسیاخالق»یا  «اخالق کاربردی»و هنجاری«  شناسیاخالقیا » «هنجاری

های ربردی به پرسش و اخالق کادهد پاسخ می در سطح کالن  یهای اخالقری به پرسش اپردازد، اخالق هنجمی

 اخالقی در قلمرو خاصی از روابط انسانی. 

البته  .پردازدب «مبانی فقه»فلسفی به  که به نحو سیستماتیک و با روشایم نداشتهمتأسفانه ما مسلمانان تاکنون علمی 

ی قرار سراصول فقه و بخشی دیگر در علم کالم مورد بحث و بردیگر در  یخود فقه و بخشبخشی از این مبانی در 

ما شود. انجام می  «روش فلسفی»است و نه با  «سیستماتیک»، زیرا نه اند. اما این مقدار به هیچ وجه کافی نیستگرفته

با متد فلسفی به بررسی مبانی و ای سیستماتیک یا »فرافقه« نیاز داریم که به شیوه سفی به نام »فلسفة فقه«ای فلبه رشته 

 ةرابطعبارتند از: » دنن موضوعاتی که در این علم باید مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرتریاز مهمبرخی فقه بپردازد. 

»رابطة شریعت و  ریعت و سیاست«، شابطة »ر«، اخالقیعت و »رابطة شر«، و قانون  رابطة شریعت »، «اخالق و قانون 

»رابطة شریعت و علوم  «، عیطبیت و عرف«، »رابطة شریعت و فرهنگ«، »رابطة شریعت و علوم یع»رابطة شراقتصاد«، 

  .، »سرشت خدای شارع« و »سرشت انسان متشرع«»رابطة شریعت و عقالنیت«، »رابطة شریعت و معنویت«انسانی«، 

، و او در پرتو ستد که گویی بررسی این موضوعات شأن اختصاصی خداوند اشوقی سنتی چنان مشی میدر تل

وظیفة ما در این چارچوب خود را تشریع و به ما ابالغ کرده است.  شناختی که نسبت به این موضوعات داشته احکام

یجة باطلی از آن نتاین است که آن احکام را بشناسیم و بر اساس آنها زندگی کنیم. اما این سخن حقی است که صرفاً 

 فرضاند، و دیگر اینکه پیششریع حکم شرعیت فرضنکه پیشایشود. این موضوعات دو حیثیت دارند: یکی گرفته می

اند، وظیفة خداست، اما بررسی آنها از آن نظر که فرض تشریعاند. دانستن آنها از آن نظر که پیشکم شرعیشناخت ح

ظات حة فقیهان است. به بیان دیگر، چون خدا در مقام تشریع احکام خود مالیفاند، وظفرض شناخت حکم شرعیپیش
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ناخت احکام او موظفیم این مالحظات را در نظر  مربوط به این موضوعات را در نظر گرفته است، ما نیز در مقام ش

 بگیریم.   

گرفتن اشند، با مفروضنببازهم به تعبیر دیگر، فقیهان چه بخواهند و چه نخواهند، و چه آگاه باشند و چه 

پردازند. فقیهی که به استنباط احکام اقتصادی احکام شرعی میط فرض خاصی دربارة این موضوعات به استنباپیش

ناخودآگاه تلقی خاصی از رابطة شریعت و اقتصاد را مفروض گرفته است و هکذا، و اگر تلقی دیگری را  ،دازدپرمی

 امفقط در مقها فرضاین پیشبنابراین، شد. ام اقتصادی اسالم عوض میحکچه بسا فهم او از ا ،گرفتمفروض می

اوت فقیهی که بدون بررسی این موضوعات به . تفمدخلیت دارندنیز در مقام استنباط تشریع دخالت ندارند، بلکه 

در ذهن  ها فرضپردازد، در وجود و عدم این پیشهی که پس از بررسی آنها به اسنتباط مییپردازد با فقاستنباط می

های فقیه دوم منق ح و فرض موج ه و پیش نا های فقیه اول نامنق ح وفرضنیست، بلکه در این است که پیش شخص 

 موج ه است.

شان برای نفی علوم انسانی  اصلیو انگیزة زنند، دلیل ور ما دم از اسالمی کردن علوم انسانی می کسانی که در کش

ها با احکام شرعی های برآمده از دل این نظریهعلوم و توصیه های مطرح در ایننظریه به نظر آنهاموجود این است که 

اند شریعت با علوم انسانی مفروض گرفتهافراد نظریة خاصی را در باب رابطة دهد که این نشان می این است.  گارناساز

یه این است که کنند. آن نظرمی توجیه  و بر اساس آن نظریه ادعای خود مبنی بر ضرورت اسالمی کردن علوم انسانی را

گرانه در علوم انسانی لذا »احکام شرعی نقشی ابطال و  ،« استقوانین مورد بررسی علوم انسانی چارچوب »شریعت 

 کنند«.بازی می 

ذیل  در به نحو سیستماتیک و با روشی فلسفی های رقیب آن نخست باید روشن است که این نظریه و نظریهاما 

ان ادعا  بتوی« مورد بحث و بررسی قرار بگیرند، تا بعد بر اساس نتایج آن بررسی شریعت و علوم انسانبطة راعنوان »

»فقه« نیست، بلکه  جایگاه طبیعی و مناسب این بحث  کرد که علوم انسانی اسالمی غیر از علوم انسانی غربی است.

های اینکه احساس کرد توصیه یه است حق ندارد به محضاست. بنابراین، فقیه از آن نظر که فقفقه« فلسفة »یا  «فرافقه»

سانی  قهی او ناسازگار است، ادعا کند که علوم انسانی اسالمی با علوم ان ی فبرخی از متخصصان علوم انسانی با فتاوا

 یعلماز فیلسوفان در این مورد تر در پیش ندارد. راه اول این است که این فقیه محترم دو راه بیش غربی فرق دارد. 

خویش درآورد و لباس  تن . راه دوم این است که لباس فقاهت را ازاندلسفة علوم انسانی متخصصتقلید کند که در ف

باب رابطة شریعت و علوم انسانی را بر خود هموار کند، تا صالحیت  فیلسوفان را بر تن کند و رنج تحقیق فلسفی در

که  نیست « فقهی» ی پرسش «عت و علوم انسانیرابطة شری»گر، پرسش از اظهارنظر در این باب را پیدا کند. به تعبیر دی

جای بررسی آن است که  «فرافقهی»و  «فلسفی » یر مورد آن اظهارنظر کرد، بلکه پرسشی دبتوان با روش استنباط فقه

یک فرافقه عدم تفک فلسفة فقه است، نه خود فقه، و کسی که در فقه تخصص دارد، لزوماً در فلسفة فقه تخصص ندارد.

تفکیک هی برخورد فقهی کنند. افقشود که فقیهان مرز میان این دو را نادیده بگیرند و با مسائل فرمیاز فقه موجب 

  کند.یان فرافقه و فقه به ما کمک میفرااخالق از اخالق در مرزبندی دقیق م

بر کنند مسائل مستحدثه صادر میدر مورد ما یی که فقیهان اهااز فتودرک و هضم بسیاری امروزه از سوی دیگر، 

ما  یفقهسنت است که در این  ،آنکم یکی از دالیل ستیا د ،امربه گمان من دلیل اصلی این  2عقل سلیم دشوار است.

کنند که اگر کسی تفکیک نشده، و فقیهان ما گمان میبه دقت و درستی  «فقه کاربردی» از قلمرو  «یفقه هنجار»قلمرو 

در فقه کاربردی هم به خودی خود توا در این قلمرو را داشت، و صالحیت صدور فصص بود در فقه هنجاری متخ
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ای اشت. در حالی که هیچ مالزمهد بود و صالحیت الزم برای صدور فتوا در این قلمرو را نیز خواهد دواهمتخصص خ

متخصص باشد و در  ، و کسی ممکن است در یکی از این دو قلمروبرقرار نیستتخصص در این دو قلمرو میان 

اخالق کاربردی است. البته  زجاری غیر ااست، همانگونه که اخالق هناز فقه کاربردی غیر فقه هنجاری . گری نباشددی

فقه کاربردی هست، اما »شرط کافی « آن برای پژوهش در فقه هنجاری »شرط الزم«  آشنایی تخصصی یا تقلیدی با

تحقیق در این دو قلمرو شیوة هستند و مجزا دو مقولة ال در عین ح، اما دارندبا یکدیگر  قییمارتباط ع این دونیست. 

ما در فقه کاربردی با  ا ،فرض و مبنای فقه کاربردی استفقه هنجاری پیش  درست است کهاست. کامالً متفاوت 

مقدمات فرافقهی و آیند. این دست میاز جایی غیر از فقه و علوم پایة حوزوی به مقدمات جدیدی سر و کار داریم که 

 بتوانتا ضمیمه شوند فقه هنجاری قیق در تحنتایج به باید آیند و به تناسب از علوم دانشگاهی به دست میاحوزوی فر

ای مکانیکی رابطة فقه هنجاری با فقه کاربردی رابطه  .استنباط کردرا در فقه کاربردی موضوع مورد بحث حکم شرعی 

 نیست.   د بخودی اصل بر فرع، و از باب تطبیق خوو اتوماتیک

اجتهادی یا تقلیدی با فقه هنجاری الزم است، اما معتبر و معقول، آشنایی  «فقه پزشکی»برای مثال، برای داشتن یک 

نیست، زیرا فقه پزشکی حاصل تطبیق کورکورانه و مکانیکی فقه هنجاری بر موضوعات مطرح در  به هیچ وجه کافی 

در  و تخصصی  شناسانه اطالعات موضوع فقه هنجاری با ت در نتایج تحقیقاترکیب  قلمرو پزشکی نیست، بلکه حاصل

ری و علوم پایة بنابراین، فقیهی که فقط در فقه هنجاآیند. ست که از علوم غیر حوزوی به دست میی ارو پزشکملق

رو فقه کاربردی را دارد، و فتواهای او در قلمفقه هنجاری صرفاً صالحیت صدور فتوا در  ،حوزوی متخصص است

تفکیک فقه کاربردی از فقه   ضرورت  او در این مورد ناقص است. و جستجوی اعتبار الزم است، زیرا فحص  فاقد

 توان گرفت.ت که از ساختار فلسفة اخالق میهنجاری و تعیین مرز دقیق این دو یکی از الهاماتی اس

برای فقیهان  و گرانقیمتی خوب تواند منبع الهاممیمهم  ةکم از دو جنباما از حیث محتوا نیز فلسفة اخالق دست 

نا هستند شکسانی که با فلسفة اخالق آَاز جنبة نخست، . از حیث موضوعیو دیگری شناسانه از حیث روش باشد: یکی 

اند. این ای ابداع کردههای بسیار پیشرفتهفیلسوفان اخالق برای کشف حکم عقل یا حکم ُعقال روشه دانند کمی

ة فقیهان قرار بگیرد. مورد استفادنیز ای استفاده از عقل به عنوان یکی از منابع احکام شرعی تواند در راستها می روش

و حکم عقل  ،از عقلکنونی در فقه و اصول فقه ت. های معمول اسیکی از این روش 1ورزانه« »روش تعادل اندیشه

کم عقل و حکم عُقال و نه روش وشن است، نه معنای حنه معنای عقل رشود، اما بسیار سخن گفته میحکم عُقال 

 تواند بر طرف شود. گرفتن از فلسفة اخالق میالهام کشف حکم عقل و عُقال. این نقیصة بزرگ با

های حقوقی معتبر و پیشرفته در دنیا پیش از تنظیم و تصویب در بسیاری از نظاماما از حیث موضوعی، امروزه 

شود که مسئولیت آن بررسی جوانب مختلف موضوع است. کیل میز متخصصان مربوطه تشای الوایح قانونی کمیته

شود که در م میهای مورد بررسی جنبة اخالقی موضوع است، که بررسی آن توسط فیلسوفان اخالقی انجایکی از جنبه

ست تخصص دارند. قلمرو اخالق کاربردی یا در شاخة خاصی از اخالق کاربردی که به موضوع مورد بحث مربوط ا

گیرد. اگر فقیهان ما  فاده قرار می مورد استت مشورتی این کمیته در تنظیم، تصویب و اجرای الیحة مورد نظر نظرا

های حقوقی است، ناگزیرند در مقام کشف و استنباط  برای آن نظامای اند که شریعت االهی جایگزین شایستهمدعی

و  ها فحص بدون مراجعه به این کمیتهعه کنند، و درحقیقت های تخصصی مراجحکم شرعی به چنین کمیته

 
1.  The method of reflective equilibrium   
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خواهد حکم شرعی سقط  هی که مییفق ، اعتبار است. به عنوان یک مثال ساده شان فاقدشان ناقص و فتوایجستجوی 

سقط جنین در اخالق پزشکی را نادیده بگیرد و خالقی از حکم ا تواند ادبیات غنی بحثاستنباط کند، نمی جنین را 

 دهد.  ها و با تکیه بر اصول لفظیه و اصول عملیه حکمی را به خدا نسبتین بحث دون اطالع کافی از اب

اخالق هنجاری چارچوب  »گونه که هماندهد که نشان می در این گفتگو های پیشین بگذریم از اینکه اصوالً بحث 

کاربردی فقه  هی حق ندارد درییچ فق. یعنی ه«چارچوب فقه کاربردی استنیز اخالق کاربردی »، «استفقه هنجاری 

هی حق ندارد در فقه هنجاری یباشد، همانگونه که هیچ فق رهای اخالق کاربردی ناسازگابا ارزشفتوایی صادر کند که 

        های اخالق هنجاری ناسازگار باشد.زش فتوایی صادر کند که با ار

م و رشد سرطانی فقه  فقه کاربردی موجب تور   آیا جدی گرفتن پیشنهاد شما مبنی بر تفکیک فقه هنجاری از  •

 شود؟ نمی 

هست  ید دامنه و قلمرو شریعت را از آنچه نباد قبول ما این است که ورفرض مپیشنه، اما به شرطها و شروطها. 

 گونه کههمان ، مصداقی از بدعت در دین استتوسعة قلمرو شریعت ست. عهد دینی ا. این مقتضای تمتر کنیگسترده

ی از گرو مصداق دیناسازگار  و تعهد دینیهست با دیانت واقعاً آن مقداری که شریعت از قلمرو کردن  ترکوچک

شود و نه  ه نه متورم میدر پژوهش فقهی مراعات شود، فقفرض به عنوان یک اصل بدعت در دین است. اگر این پیش

و میزان اعتبار و   شود کیفیت فتاوای فقهیمیتفکیک فقه کاربردی از فقه هنجاری موجب کند. رشد سرطانی پیدا می

 تر شود، نه کمی ت آنها. پشتوانة عقالنی آنها بیش 

مرو بالفعل،  لمقصودم از ق « آن تفکیک کنیم.ةما باید »قلمرو بالفعل« شریعت را از »قلمرو بالقو تر، روشن ه تعبیر ب

این قلمرو مطلق  حکمی دارد.قلمرو ر آن آن قلمرویی است که خدای شارع در آن سکوت نکرده و به نحو بالفعل د

قلمرو بالقو ه یعنی قلمرویی اما . فته و سکوت نکرده استگ به مواردی که شارع در آن سخن نیست، بلکه محدود است

امر  لیت رسیدن این قابلیت عآن موجود است، اما به ف و صدور حکم شرعی درکه »قابلیت« مداخلة خدای شارع 

گاهی اوقات اساساً مقتضی برای جعل  .که گاهی اوقات مهیا نیست ت مشروط به شرایطی است؛ این فعلیدیگری است

هد خدای دی وجود ندارد. در مواردی دیگر، مقتضی موجود است، اما مانعی در کار است که اجازه نمی رعحکم ش

 حکمی صادر کند.در آن مورد شارع 

مطلق است و علی االصول ة شریعت لقو باقلمرو ة آن است. قو بنابراین، قلمرو بالفعل شریعت کوچکتر از قلمرو بال

، نه پیامد رشد سرطانی فقه پیامد مطلق دیدن قلمرو بالفعل شریعت استگیرد. یم همة جوانب زندگی انسان را در بر

ند برای دینداران ناگزیراگر مطلق باشد صرفاً بدین معناست که شریعت ة بالقو قلمرو . قلمرو بالقوة آنمطلق دیدن 

این خواهد بود که در  جوظایف دینی خود در کل این قلمرو جستجو کنند. طبیعتاً نتیجة این جستتشخیص حقوق و و

سکوت شارع  اما  آن مورد سکوت کرده است.ندارد، و به اصطالح در  یهیچ حکمخدای شارع برخی از موارد اصوالً 

نیست، بلکه نشانة حکمت راموشی یا ف ناتوانی یا نادانی را نباید به معنای نقصان دین گرفت. این سکوت نشانة 

در مورد اخالق نیز صادق است. در اینجا نیز قلمرو بالفعل اخالق کوچکتر ر این دو قلمرو از یکدیگتفکیک خداست. 

 آن است.  ةاز قلمرو بالقو 

ای شارع در هر واقعهخدای »بر این اساس بنا شده که که این فقه به خاطر این است فقه موجود رشد سرطانی 

شریعت بالفعل ثری در مورد قلمرو اکاین دیدگاه حد. «شارع مفهومی بالمصداق استخدای سکوت »، و «می داردحک
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گویی به  به منظور پاسخ جا و نامو جه معنای آیات و روایات توسعة ناباین پیامدها از  یکی .چند پیامد نامطلوب دارد

در حالی که ای در این موارد است. جود هر نوع وظیفهک به اصل برائت و نفی ویامد دیگر، تمسپمسائل جدید است. 

کرد تمسک  ،و اصول عقالنی و اخالقی که در پس پشت آنها نهفته است ،د به »روح« آیات و روایاتای در این موارد ب

ی ا با توجه به روح احکامدر این موارد باید گفت: خدای شارع در مورد این موضوع سکوت کرده، امنه به »لفظ« آنها. 

جدید به ضوع این مومورد داد که اگر در  یص تشختوان دیگر تشریع کرده میمشابه که در مورد موضوع یا موضوعات 

در این صورت، فهم مکانیکی و  ایم. کسب کرده رضایت او را ه و حق او را ادا کردعمل کنیم، اصول اخالقی مقتضای 

 عت خواهد داد.م دینامیکی و پویای شریایستای شریعت جای خود را به فه

ظلم است، در تطبیق این حکم رام شده که رباخواری ح در شرع ، اگر ربا به خاطر این مشخص مثاله عنوان یک ب

و ناموج ه ی کتطبیق مکانیو  «ربا»واژة عرفی معنای مرکز بر به جای تمدرن  و بانکداریبانکی در دنیای مدرن سود بر 

 ود سهمانگونه که ربا در زمان نزول قرآن ظلم بوده است، آیا »که خ داد پرسش پاس باید به این  «بانکیسود »بر آن 

به هر ی و از هر کس ربه هر مقداسود ظلم است، هر نوع نیز بانکی سود اگر » است؟« وظلم در زمان ما نیز بانکی 

ر از آن ظلم است، اما کمتاشخاص از بعضی اشخاص به بعضی فقط بیش از درصد مشخصی از آن ظلم است، یا کسی 

صد مشخص نیز ثابت و ابدی نیست، بلکه از در، و »این ظلم نیست؟«یا از بعضی اشخاص به بعضی دیگر مقدار 

ین یعنی به میان آوردن مالحظات اخالقی در فهم شریعت و ا. وضعیتی به وضعیتی دیگر ممکن است تغییر کند؟«

 متون دینی.اخالقی تفسیر 

 ام شود و اگر متون دینی در پرتو اصول اخالقی تفسیر شوند، آدمیان احک در چارچوب اخالق فهمیدهاگر شریعت 

بپذیرند و از آن   شرعی رام احکابرای اینکه خود خواهند یافت و و عقل سلیم شرعی را مطابق با فطرت اخالقی 

ل خود را عق ،خود را سرکوب کنند اخالقی وجدان ، خود دست بردارنداخالقی از باورهای پیروی کنند، الزم نیست 

تسلیم شدن جسم در برابر ه حکم شرعی از ترس جهنم، ب و انسانیت خود را لگدمال کنند. تن در دادننادیده بگیرند 

دور  را از خدا زند و انسان به ارتباط معنوی انسان با خدا لطمه میاین  آن حکم بدون رضایت ذهنی و قلبی است، و

 راها یز و خالف وجدان و فطرت به نظر برسد، قابلیت دلربایی از انسان حکام او نامعقول، خردست. خدایی که اکندمی

را در زندگی آنان   1تگی فرجامین«« یا به قول پل تیلیخ، »دلبسغايةُالغاایتتواند نقش »علت غایی« یا »، و هرگز نمیندارد

یکی از عوامل اصلی ان گفت که توبه طور کلی می ابراین، . بنمعنا و روشنی و گرمی ببخشدآنان ، و به زندگی بازی کند

در دوران  از معنویت کلی های سکوالر یا رویگردانی آوردن به معنویتی گریزی، تضعیف معنویت دینی و رودین

ها از رهگذر صدور  ریعت او در ذهن انسان ای نامعقول و غیر اخالقی از خدا و شترسیم چهرهعبارت است از  مدرن

 .و عقالنیتاخالق  ای خردستیز و ناسازگار بافتواه

عبارت است از توسعة توان برشمرد مید سکوت شریعت ارصدور فتوا در موکه برای  یپیامد نامطلوب دیگر

جامعه چه طبیعت و ای دنیچه کنیم، در آن زندگی میما که  یدنیاینابجای مقدسات و مقدس کردن امور نامقدس. 

 است. این تغییردائماً در حال تغییر و تبدل و تکنولوژی فرهنگ  ،تسیاس ،اقتصادون آن مانند های گوناگجنبه و  انسانی 

ها در قلمروهای مختلف زندگی ها و هنجارهایی که مسئول راهنمایی عملی انسان کند که ارزشتبدل دائمی اقتضا می و

، اما ثبات این اصول دین این هنجارها ثابت است. البته اصول بنیاقرار بگیرندو بازتفسیر گری بازنمورد هستند، دائما 
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بر موارد خاص نیست. اصل عدالت ثابت است، اما اقتضای تطبیق آنها  امدر مقاین اصول  یبنیادین مستلزم ثبات اقتضا

 کند.تغییر می(  context)و زمینه بافت  با تغییر این اصل 

عی و عقل جمخرد همگانی یا شارع سکوت کرده به نجارمند کردن مواردی را که در آن موارد خدای اینک اگر ه

به تأخیر نخواهیم یر این هنجارها در اثر تغییر بافت و زمینه را غیتوافق و اجماع نسبی خردمندان واگذار کنیم، ت

ماندگی جامعة دینی را فراهم انداخت و هزینة چنین تغییری را بیش از حد باال نخواهیم برد، و اسباب انحطاط و عقب

و تقدس  ،معرفی کنیمم و غیر قابل تغییر شرعی به مرد نوان هنجارهای ثابتواهیم کرد. اما اگر این هنجارها را به عنخ

سو از یک تحمیل خواهد کرد.جامعة دینی ناپذیر آنها هزینه سنگینی را بر تغییر اجتنابشریعت را به آنها سرایت دهیم، 

یا خروج از دین یا آوردن دین تغییر دین ا با هنجارهای جدید به معنای از آن هنجارها و جایگزینی آنه دست برداشتن

از سوی دیگر، چون این هنجارها به بخشی از هویت دینی تبدیل شده، تغییر شود. مداد میلق جدید یا بدعت در دین

د: زیرا وجب رشد نفاق و دورویی خواهد شاین، چنین کاری م عالوه برآنها هویت دینی را تضعیف خواهد کرد. 

در حالی ا را نسخ خواهند کرد، رهو عمالً آن هنجا بند نخواهند ماند، ن هنجارها پای عموم شهروندان در مقام عمل به آ

تر از همه اما مهمحکم شرعی است. شوند که عمالً نادیده گرفته می ییکه به لحاظ نظری بر این باورند که هنجارها

، و این ه عقب خواهد انداختن هنجارها رشد و پیشرفت جامعة دینی را بمقاومت در برابر تغییر ای ت کهاین اس

اینکه کسانی گمان کنند تنها   جوامع دیگر بر جامعة دینی را فراهم خواهد کرد.بات سلطة وجماندگی در نهایت معقب

از عوامل مهم  تشخیص ناصوابی است. یکیاست گی ابزار سلطة غیر مسلمانان بر مسلمانان علوم طبیعی و تهاجم فرهن

ن هزینة گزاف و هدر دادن منابع و ختزود و پس از پرداتغییر هنجارهایی است که دیر یا  این سلطه مقاومت در برابر

 ذخایر مادی و معنوی تغییر خواهند کرد.  

عقل  رجوع به ما باید با وت کرده و رد سکاشد که خدای شارع در این مواز اول به مردم گفته میاگر حالی که در 

، و عقل پر کنیمی با هنجارهای عرفی و نه شرع را خالی از حکم شرعی و این قلمر و تجربة انباشتة بشری جمعی 

و تحوالت و منافع ملی  ،همگانی بر اساس خیرآن هنجاری حکم و  هم هیچ تقدسی نداردو تجربة بشری جمعی 

سرعت پیشرفت نه و  دیدمیینی آسیب ویت دمعن، نه هویت دینی و کندتکنولوژیک تغییر میعلمی و های پیشرفت 

 شد. نه اسباب سلطة غیر مسلمانان بر مسلمانان فراهم میو ، شدکند میدر مقایسه با جوامع دیگر دینی  امعةج

، تقدس و احترام آن از بکشیدبه میان  در همه جاوقتی پای شریعت را که کار این است  پیامد نامطلوب دیگر این

  ودشمی سببدینی ة انگیز ،«داردحکم  صد »شریعت :وییداگر بگ. شودکمرنگ می  آنذ و تأثیر نفوو میان خواهد رفت 

ناشی از نیروی انگیزیشی آن ، «نهایت حکم داردبی »شریعت  :ولی اگر بگویید، پیروی کنند حکم صدآن که مؤمنان از 

خواهد گرفت قرار حکم  نهایتبی پشت ،قرار گیردحکم  صدبه جای اینکه پشت ایمان به خدا و زندگی پس از مرگ 

رعاً  بگویید که ش ،کاری خواست انجام دهدهر شخصی  هرهر کجا  وقتی. شودضعیف مینگیزشی آن بسیار نیروی او 

را آن و ارزش و قداست و اهمیت اید کرده پاافتاده تبدیل پیش یبه امررا  تعیشر، است طورطور است یا شرعاً آن این

 د. ایمیان برده از 

 ؟ بهتر است   ، باشد ر  ت و کلی   تر اجمالی شود  ای مقلدان پیچیده می ای که بر نسخه بنابراین موافقید که هر قدر  

دوباره تأکید کنم که مقصود من البته . شودیابی به غایات دینداری بیشتر میدر دست این نسخه  نفوذ و کارکرد و تأثیر

دغه را  که این دغ مقدار  همان. مقصودم این است که به تر کنیمهست کوچکواقعاً شریعت را از آنچه این نیست که 
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این دغدغه را هم داشته باشیم که از آن مقداری که هست   ،تر نشوده هست کوچکک ن مقداریداریم که شریعت از آ

 نسبت احتیاط به دو سوی این قضیه مساوی است. تر نشود. بزرگ 

 یا معاضد و یاریگر فقه؟ ی اخالق رقیب فقه است  آیا به نظر شما فلسفه 

نخست، رخداد امعة ما اتفاق افتاده است. ج ی فرهنگیفضاتأثیرگذار در تاً مهم و نسبرخداد دو در چند دهة اخیر 

این نگاه در فرهنگ ما سابقة بلندی دارد البته در میان عموم مردم است.  «نقد اخالقی» به مسائل و  «نگاه اخالقی»رواج 

ن مطالعة فلسفة اخالق در میا ، رواجسابقه استکه در فرهنگ ما بی دومرخداد است. ان میداین شهسوار حافظ و 

های مطالعاتی به صورت غیر این مطالعات اینک هم در حلقهدگان و نخبگان دانشگاهی و حوزوی است. کرتحصیل 

کسانی به در این میان ا. های فلسفه در سطوح کارشناسی ارشد و دکتردانشکده برخی از شود و هم در رسمی دنبال می

تهاجم موردی از آن را رقیب فقه است و ق سفة اخالکنند فلاحساس میاند و شده این دو اتفاق مشکوک و بدبین 

 دانند. های علمیه میبردن حوزه میان فرهنگی و توطئة مستکبران برای تضعیف فقه و از 

چه کسی از توان پرسید: »می. استفة اخالق رقیب فقه فلسکه کنم. اوالً بیایید فرض کنیم ما من چنین فکر نمیا

یعنی  ،گوید: »لوال التضاد ما صح دوام الفیض عن المبدء الجواد«نمیا ر مالصدرمگ «. رقیب ضرر کرده است؟ ودوج

 ،چنینهم . «ده، یعنی خداوند، وجود نخواهد داشتناگر تضاد نباشد، توجیهی برای تداوم فیض االهی از منبع بخش»

بت رقا. ضمون()نقل به م «استمتکلمین های قدگوید: »پیشرفت فلسفة اسالمی مرهون ن آقای مطهری نمی مگر

 ایجاد کاالکیفیت تر کردن بهبرای انگیزة بیشتری و  موتور پیشرفت است ، و اگر سازنده باشد تواند سازنده باشدمی

در  تولید کند. در قلمرو فرهنگ و  بهتر ییکاالشود میمجبور خص شاست که رقیب کاالی کند. در صورت وجود می

است، عقل مخاطبان را بهتر تر به لحاظ عقالنی قابل دفاع که  استکاالیی فرهنگی کاالی بهتر بازار کاالهای علمی و 

 کند.به آن کاال را بهتر برآورده مینیاز مشتریان کند و اقناع می

ز بازار حذف  م که این رقیب باید اتیجه بگیری، بازهم نباید نمبدانیرقیب فقه را حتی اگر فلسفة اخالق این،  بنابر

بر  در کشور ما الیی که بهمان کاال در این بازار انحصاری شود، و عرضة تولید گر ا. وش برودکاالی ما به فرتا  شود

رقابتی ن به منطق رقیبااگر این بازار آزاد باشد و . اما خواهد آمد فقهبر سر اینجا هم در آمد سازی صنعت اتومبیلسر 

مبانی فقه و و روزآمد کردن کردن  کوفا و شپیشرفت انگیزة بیشتری برای نیز پژوهان بازار تن در دهند، فقیهان و فقه

بیند نه تهدید و ند یافت. رقیب عاقل، رقابت را فرصت میخواه های جدید و تحول و تحرک بیشترافق کردنبازفقه و 

افزایش دهد که معاصر نشان میدوران تجربة خود استفاده کند.  محصوالتقاء کیفیت کوشد از این فرصت برای ارتمی

 هیچ نقشی در پیشرفت و تکامل علم فقه ندارد.های علمیة جدید پژوهان و تأسیس مدارس و حوزهفقه ن وی فقیهاکم 

ه که فقیهان بزرگ شیعه، مانند های اساسی زمانی اتفاق افتادبینیم که پیشرفتاگر به تاریخ فقه شیعه نظر کنیم، می

با فقیهان سنی رقابت کنند. این اند بوده یر اگزندر آن اند که شیخ طوسی و عالمة حلی، در محیطی قرار گرفته

کم تا حدودی حاصل آشنایی عمیق با فقه سنی و برخورد نقادانه با آن بوده است. مشابه همین ها دستپیشرفت 

 دند و بکوشنبشناسرسمیت به را رقیب این وجود  انهیفقاگر فلسفة اخالق اتفاق بیفتد. تواند در رقابت با می پیشرفت 

ب بهتر است و مزایای از کاالی رقید نکنکاالیی که تولید میکه د ننشان دهد و نکنخود  از آن ائی و را شناس آن مزایای

که با چشم باز و شود میمشتریان فراهم  این امکان برایو هم کند میپیشرفت فقه هم ی دارد، تر و معایب کمتربیش

 د.خاب کننمحاسبات عقالنی کاالی مورد نظر خود را انت
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ای که حاصل های هنجاریپرسش مددکار فقه است. بلکه ، نیستفقه رقیب  ،فلسفة اخالق این است کهواقعیت اما 

اند و غربیان نیز ناگزیر بوده  پیشرفت علم و تکنولوژی و تحوالت اجتماعی است منحصر به جامعة اسالمی نیست،

تواند مورد استفادة فقیهان ما د. نتیجة این تحقیقات میکننتحقیق  ها بپردازند و در مورد آنهاپیش از ما به این پرسش 

ها نیز مهم است. در اینجا رویکرد ما نباید پذیرش یا انکار دربست و واقع شود. طبیعتاً چگونگی استفاده از این فرآورده 

 ،مقایسه و نقادیی، از بررس یعنی پس  ،و پذیرش یا انکار پسینیینی باشد. رویکرد درست در اینجا رویکرد نقادانه پیش

بندی حکم عقل یا حکم عُقال هم های موجود در اخالق هنجاری و اخالق کاربردی را صورتحتی اگر نظریهاست. 

های مشترک یا مشابه  برخی از عقالی عالم در مورد پرسش توانیم انکار کنیم که کم این واقعیت را نمیندانیم، دست 

 های فکری آنان شرط خردمندی نیست. گرفتن حاصل تالشده و نادی اندمیان ما و آنها اندیشیده

در حتی اگر  به گمان من فلسفة اخالق گنج شایگانی است که به رایگان در اختیار فقیهان ما قرار گرفته است.

استفاده از کم تردید داریم، دستدر فقه  1های فیلسوفان اخالق و استفاده از آنها در »مقام داوری« اقوال و نظریه تحجی 

بلکه ، نداردعقلی یا شرعی  هیچ اشکالو فهم و تفسیر متون دینی حکم شرعی  2«م کشف مقادر » این اقوال و نظریات

استنباط حکم شرعی مربوط به  و اتقان دقت میزان تواند ها می . آشنایی با این اقوال و نظریهضرورت هم دارد

   به ما کمک کند.ت و روایات آیااز  اشتدر تصحیح بردببرد و  الارا بموضوعات جدید 

رقیب ممکن است با استفاده از فضای  این  بگویند که    کسانی که به فلسفه اخالق نگاه رقابتی با فقه دارند، اگر  

 چه پاسخی خواهید داد؟   ، اله کند ح ا ما را است منجر به حذف ما شود ی ای و تمهیدات رسانه 

، حتی اگر انحصار . در رقابت سازنده در بازار دوام بیاورید  نیدنتواما ششود این است که منجر به حذف میآنچه 

آثار خود برخی از در ر وچارلز تیل .بپذیرندرا  . دینداران باید این واقعیتشودنجات نمیبقاء و موجب  ممکن باشد،

آن باور دارد،  به تیلور  خود چارلزکه  یمعنای سومکند. « را از یکدیگر تفکیک میسکوالرای متفاوت از تعبیر »سه معن

دورانی کنیم؛ مقصود او از دوران سکوالر ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در »دوران سکوالر« زندگی میاین است که 

گوید: دیندار است میشناسی فیلسوف و جامعهخود  تغییر کرده است. وی که «شرایط باورمندی»است که در آن 

انحصار در وضعیت پیشامدرن . پیشامدرن داردآن در جهان  عیتبا وضی تفاوت مهمدین در جهان مدرن وضعیت 

یک کاال روی میز بیشتر از رفتند آدمیان وقتی به بازار کاالهای فرهنگی می و  بود بازار فکری و فرهنگی در اختیار دین 

یشامدرن نیز حضور ن پدر جها  انگاران، دگراندیشان و پیروان ادیان دیگرخداناباوران، ندانم البته  .نبودویترین  یا پشت 

پیروان یک دین و یک انحصار بازار در اختیار و ، داشتند، اما حق یا توان عرضة کاالی خویش در این بازار را نداشتند

 ،هابه بازار اندیشه وقتی افراد این انحصار شکسته شده و مدرن  گوید: در جهانمی . تیلوربودخاص یا مذهب دین 

ند که ناگزیرند میان آنها دست به شومیرو با کاالهای متنوعی روبه  ند رومیها ندگیک زبسها و بینی، جهان باورها

ای صرفاً گزینه تنها گزینة در دسترس نیست، بلکه ا مذهبیی هیچ دیندر بازار ادیان و مذاهب انتخاب بزنند. اینک 

 های متنوع. است در میان گزینه

یکی از  .اقتضائاتی داردکند، تعبیر می «ر شرایط باور تغیی»آن به  از یکه وبازار شرایط تغییر این به گمان من، 

کاالیی را تولید ناگزیر است  ،بخواهد در این بازار دوام بیاوردخاص یا مذهب یک دین اگر اقتضائات آن این است که 

اشته ری دهته کیفیت بیکی اینک :داشته باشدرا دو ویژگی این کم در مقایسه با کاالهای رقیب دستکه کند و عرضه 

 
1. Context of justification 
2. Context of discovery 
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قتصاد و در مورد کاالهای قلمرو ااوالً و بالذات در تعبیرات این البته کمتری داشته باشد. اینکه قیمت  دیگرباشد و 

برای توصیف نیز بازار فرهنگ و کاالهای فرهنگی در ت و توان آنها را وام گرفمیولی ، داردمعنا و کاربرد مادی 

تواند به معنای داشتن الً، قیمت ارزانتر در اینجا میمث فاده کرد.است نهاری از آا توان به نحو معنادوضعیت می

به هر . )شریعت سمحه و سهله( باشدتر با سبک و اقتضائات زندگی روزمره یا سازگاری بیشهای کمتر فرض پیش

کاالیی عرضه کند که قابل رقابت با  این بازار دوام بیاورد، و شکست نخورد، ناگزیر است  خواهد درکسی که می ،حال

 .یب باشدی رقهاکاال

وجود  نیز  «فلسفة اسالمی و فلسفة غربی»، و «و حقوق مدرن »فقه  «،فلسفة اخالقو  فقه» ةباردروضعیتی  نچنی

وجود و  توانند میها دانش این شود. در آن عرضه می  های متنوعیکه کاالقرار داریم بازاری در نیز در اینجا دارد. 

ی و این رقابت موجب پیشرفت هر دو ،داشته باشندگر با یکدیزنده سا یابترقبشناسند و رسمیت به یکدیگر را حضور 

اگر ممکن باشد، به نفع  ی، انحصاربه دست گرفتن کنترل بازار به نحو و حذف رقیب  ،رقابت تخریبی. شودمی  آنها

 کس نیست. هیچ

ن  ه است؟ از ای نبود فق مو های جمعی ما در تصحیح رفتارهای جمعی در رسانه به نظر شما چرا تبلیغات اخالقی 

قیمت  مثالً آموز است. ها پس از سونامی با رفتار برخی از ما پس از زلزلة کرمانشاه درسنظر مقایسة رفتار ژاپنی 

و  پیداست که تولید کننده . شد سه الی چهار برابر آن قیمت کرمانشاه زلزلة بعد از  اما  ، میلیون تومان بود  2کانتینر 

رفتار  مالحظات اخالقی در و  ، دیگری قیمت کانتینر را هم باال برده  مثل هر کاالی اضا تق با باالتر رفتن فروشنده 

 کند.  اقتصادی او هیچ نقشی بازی نمی 

جامعة ایرانی نسبت ندهیم. در همین زلزلة کل ن رفتار را به نمایی نکرده باشیم اجازه بدهید ایاوالً برای اینکه سیاه 

خودشان مشکالت اقتصادی داشتند بسیاری از آنها که  سوی هموطنانیاز  دمیهای مرکرمانشاه ایثارها و کمک 

 است. و افتخار  قابل تقدیرو   ،بود برانگیزتحسینو  کنندهدلگرم

اخالقی علل و  های و ناهنجاری  ربیتی و تبلیغی ما در کاهش خطاهاها و ناکارآمدی نظام تاخالقیرواج بی ثانیاً، 

های مؤثر برای آنها نیازمند حل یافتن راهریزی برای نها و برنامه که شناسائی آارد ی دعوامل بسیار متعدد و متنوع

جوامع دینی،  کنم، و آن این است که درگسترده است. من در اینجا فقط به یکی از آن عوامل اشاره می  هایپژوهش 

و اخالق بازی که دین در قلمری ا نقشگیرد. امکند و رنگ و بوی دینی به خود میاخالق پیوند عمیقی با دین پیدا می

ی بستگی زیاد حدود بودن این نقش تاثبت بودن یا منفی مکن است مثبت باشد و ممکن است منفی باشد. مم ،کندمی

در چارچوب فقه . شودبشود یا ن  « علم اخالق»جایگزین  «علم فقه» قی دارد به اینکه در مقام شناخت وظایف اخال

گویند که گویی شریعت بیانگر ای سخن میان مسلمان به گونه ، و فقیهشودمیق اخال علمفقه جایگزین علم  ،سنتی

 زاان سلماناست. ممؤمنان همة وظایفی است که یک انسان مؤمن دارد، در حالی که شریعت فقط بیانگر وظایف شرعی 

وظایف غیر از ن ای .دگیرمشترک انسانی سرچشمه میو هویت که از سرشت ند وظایفی دارنیز آن نظر که انسانند 

 گیرد.اسالمی آنان سرچشمه میو هویت به حکم مسلمان بودن دارند، و از سرشت  اینان ست که وظایفی ا

نگر همة وظایف آنان، و علم فقه نیز متکفل بنابراین، شریعت صرفاً بیانگر وظایف شرعی مسلمانان است، نه بیا

معتقدند که  فاق علماتاکثر قریب به ایف آنان. اما ظاهمة و مانان است، نه متکفل شناختلشناخت وظایف شرعی مس

بیشتر در این مقام که  یو اصلمراجعه کنیم، اصول عملیه به باید  ،ریمنداشرعی حرمت و وقتی دلیلی به سود وجوب 

اگر دلیلی به سود وجوب یا حرمت »گوید: این اصل میاست.  «اصل برائت»شود به آن تمسک می از اصول دیگر
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اشکال از وقتی پیدا کند. تا اینجای کار اشکالی ایجاد نمی. «مباح است عاً شر کار وجود نداشته باشد، آن  ری کارعی ش

ای که از این نتیجهشود. استفاده می القی، از جمله وظایف اخ ،ایشود که از اصل برائت برای نفی هر نوع وظیفهمی

ا بمباح است، یعنی  «کار »مطلقاً ت، بلکه این است که آناً« مباح اس»شرعفقط شود این نیست که آن کار میاصل گرفته 

او هم از دوش یا قانونی و عرفی بلکه وظیفة اخالقی شود، داشته نمیاین اصل فقط وظیفة شرعی از دوش شخص بر

ت بیشتری باال رفت قیمکانتینر وقتی تقاضا برای موظف نباشد شرعاً شخص ممکن است در حالی که شود. میداشته بر

حرمت ر لیلی بممکن است دبه هر حال اما ، دارد جای بحث این موضوع خود البته د. ای جنس خود مطالبه نکنبر

گوید: این کار کنیم. اما این اصل فقط میاین کار در آیات و روایات نداشته باشیم و به اصل برائت مراجعه شرعی 

 یح و نادرست نیست. القاً هم قبتواند بگوید: این کار اخشرعاً حرام نیست، و نمی 

 ؟ خواهد داشتای  الزام اخالقی چه فایده نداشته باشد  ی وجود  تی برای مؤمن پاداش و عقاب اخرووق 

وجود ندارد؟ پیروی و عدم پیروی از وظایف  اخرویمجازات پاداش و در مورد وظایف اخالقی چه کسی گفته 

عالوه بر اینکه شارع است، خدا اگر  .است ترآن سنگیندهای اخروی پیام پیامدهای اخروی دارد و اتفاقاًنیز اخالقی 

عکس العمل او نسبت به   ، داردنیز داشته باشد که های اخالقی حساسیتکه هست، و اخالقی هم باشد وجودی م

  اران یکسان نخواهد بود. بدون تردید اخالقی زیستن و اخالقی رفتار کردن با دیگران در سعادتنیکوکاران و بدک 

های اخالقی حاکم بر این عالم که یکی از آموزه، بگذریم از اینکه نظام ده داردکننتعیین یفاعل تأثیراخروی شخص 

یا نیز بی نها در د، و نقض این ارزشهای اخالقی پاداش دنیوی نیز داردگوید: مراعات ارزشمهم دینی است می

به وظایف کسی اگر ، و استالق یا آینة اخالق جایگزین اخ شریعتتوان گفت که نمیمجازات نخواهد بود. بنابراین، 

پیامد دنیوی و  خود نیز عمل کرده است، و مراعات یا نقض وظایف اخالقی  به وظایف اخالقید، عمل کنشرعی خود 

که در شریعت حکمی هست و هر هم که در اخالق هست در شریعت حکمی که هر  گفت انتونمی. اخروی ندارد

، بلکه عموم و خصوص من پوشانی کامل نیست، تطابق یا همت این دو از نظر منطقینسب  هم هست.هست در اخالق 

 وجه است. 

 ؟ نشده استجب  ا و پیروی از آنها شرعاً  چرا    ؛ د ن اینقدر اهمیت دار   اخالقی هنجارهای  اگر  

رد، و سروکار دال عاقهای این است که با انسان شارع  یفرض خدایا اصوالً امکان ندارد.  ،لزومی نداردیا چون 

شود دالیلی اخالقی در در زبان دین از آن به »فطرت« تعبیر می »هویت انسانی« کهاند. های عاقل مخاطب او انسان

این دالیل دو ویژگی دارند. یکی اینکه انجام یا عدم انجام کاری دهد و اختیار انسان از آن نظر که انسان است قرار می

م آن کار را در او پدید زة الزم برای انجام یا عدم انجانند و دیگر اینکه انگیکتوجیه می را از نظر اخالقی برای شخص

توان از آن  نه می  توان شریعت را شناخت وهای اخالقی نه می گرفتن برخی از ارزشاصوالً، بدون مفروض آورند. می

 پیروی کرد. 

در   . است  ی فقه  احکام  اجرای  ضامن  خداوند د که اندیشن در اثر تعلیمات دینی مرسوم، عموم دینداران چنین می 

شود و بهشت در  این کار را انجام دهید خداوند از شما راضی می اگر شود که ته می های دینی مرتب گف درس 

به خصوص   ، های اخالقی اما در آموزه  . م ندهید دوزخ در انتظار شماست انتظار شماست و اگر این کار را انجا

رها را انجام  این کا دوستی دوستی و انسان نوع به خاطر گویند می یشه هم شوند، رح مطاگر از موضع فرادینی 
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اعتنایی نسبت به اخالقیات در  به نظرتان بی شود؟ آیا این یک نقطه ضعف برای علم اخالق تلقی نمی دهید. 

 ؟ نیستنگاه    ه زاییدة این نحو ما  جامعه  

کنند که دینی مان می اتفاق بیفتد. بسیاری گی ممکن است جوامع دیناتفاقات ناخوشایندی است که در  ازیکی این 

است. در حالی که درواقع چنین کاری و اخالق یزها، از جمله اصول بنیادین اخالقی، خدمت به دین کردن همة چ

علم فقه را  ،یا آینة اخالقشریعت را جایگزین  ،دینی تعلیم و تربیت سنتی نظام است. و اخالق خیانت به دین 

هویت اگر که پندارد میو کند میی ی را جایگزین تعلیم و تربیت اخالق، و تعلیم و تربیت دینن علم اخالقجایگزی

و اگر این هویت را و فربه کند، تقویت های دیگر، از جمله هویت انسانی و اخالقی، به قیمت تضعیف هویت ،دینی را

از نظر دین تحقق جامعة مطلوب و آرمانی و به فرد و به اهداف دین خدمت کرده کند، های دیگر جایگزین هویت

 بخشیده است.  

بشود، بلکه صرفاً آمده از جمله علم، فلسفه و اخالق،  ،نیامده که جایگزین چیزهای دیگراسالم دین در حالی که 

ت در آنها صورین دین یا ادیان قبلی بشود، و خطاهای دین یا ادیان قبلی را تصحیح کند یا تحریفاتی را که که جایگز

ه، اخالق و غیره، گذاردن باری است بر دوش اندن دین به جای چیزهای دیگر، مانند علم، فلسفنشگرفته اصالح کند. 

های پیامبران ربیت اخالقی آدمیان نیز یکی از رسالت البته اصالحات اخالقی و ت دین که توان کشیدن آن را ندارد.

اند یا دو یا یا پیامبران یک رسالت داشتهث بر سر این است که »آدی نیست. بحبزرگ االهی بوده است. در این امر تردی

رهگذر توان نتیجه گرفت که آنان نیز از ، و اینکه »آیا از صرف اهتمام پیامبران به تربیت اخالقی میرسالت؟«چند 

ه یک کالی دارد کاند؟«. چه اشکردهتقویت هویت دینی به قیمت تضعیف هویت اخالقی به رسالت خود عمل می

ح دینی باشد و هم در صدد اصالح اخالقی؟ البته دین باشد و هم پیامبر اخالق؟ و هم در صدد اصال پیامبر هم پیامبر

نیز نیستند، و قابل جایگزینی یا فروکاهش به یکدیگر نیز این دو رسالت از یکدیگر جدا نیستند، اما عین یکدیگر 

 کند.خالق نیست، بلکه هر دو را خراب میخالقی خدمت به دین و اردن تربیت ادینی کردن اخالق و دینی کنیستند. 

ن در ذات خود چارچوبی اخالقی دارد، این چارچوب را هم در مقام شناخت دین و هم در مقام اجرای اگر دی

ه جای فربه  معنای این سخن این است که بمراعات کرد. محترم شمرد و م در مقام تعلیم و تربیت دینی باید دین و ه

در جای شایستة خود را این دو هویت  ت تضعیف هویت اخالقی، باید بکوشیم که هر یک ازکردن هویت دینی به قیم

د. ضعیف شدن این چارچوب یکی از علل  به شکل چارچوب هویت دینی عمل کنباید ، یعنی هویت اخالقی بنشانیم

البته این ی دینی است. معنای دقیق بنیادگرای این. ین استگری، خشونت، و تروریزم به اسم دافراطیاصلی یا دالیل 

ها، از جمله هویت ملی، هویت نژادی، هویت تاریخی و ی اختصاص ندارد؛ سایر هویتمشکل به دین و هویت دین

ایدئولوژیک نیز اگر جایگزین هویت انسانی و اخالقی شوند، همین پیامدهای نامطلوب را در  هایجغرافیایی، و هویت

ک هویت خاص به جای هویت هر دو به یکسان از نشاندن یبنیادگرایی سکوالر بنیادگرایی دینی و  ت.خواهند داش  پی

 گیرند.سرچشمه میو اولویت بخشیدن به آن هویت عام انسانی و اخالقی 

ب تجربة انقالهای اخالقی را درمان کند. های اخالقی ما پاسخ دهد و ناهنجاری تواند به پرسش یشریعت نم

 ت تواند مشکالمدیریت نمی ه دینی کردن سیاست و حکومت و تعلیم و تربیت و دهد ک ر ایران نشان میاسالمی د

خواری و غیره را حل کند. مشکالتی رانت فساد، اختالس، رشوه، مانند، و مدیریت، اقتصاد  ، اخالقی در قلمرو سیاست

 یز اخالق موعظة اخالقطلبند. البته مقصودم ااخالقی می حلاند، و مشکالت اخالقی راهاز این دست مشکالت اخالقی

اخالق اجتماعی  هایبنیانس نهادهای اجتماعی بر اساس و تأسیتقویت هویت اخالقی  ،نیست، بلکه تربیت اخالقی
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تواند خطاهای ما د، اما اخالق مینهای شرعی ما پاسخ دهند به پرسش نتواسفة اخالق نیز نمیعلم اخالق و فل است. 

هویت دینی شروع  نباید از دین و پرورش یم و تربیت بنابراین، تعلدر فهم شریعت و عمل به شریعت را تصحیح کند. 

بنیادگرایان  در مدارسروع شود. شکوفاکردن هویت انسانی شیت هویت اخالقی و تقوشود، بلکه باید از اخالق و 

و   داعشمقیاس بزرگ در این شیوة تعلیم و تربیت از دل  .شودهویت انسانی سرکوب میتقویت و هویت دینی دینی 

های دینی و انگیزههای نابهنجار اخالقی دیگر که با توجیهات دینی رفتار تروچکدر مقیاس کآید و ن می بیرو طالبان

 شوند.انجام می 

وجدان اخالقی صدای خدا در درون ماست و  از منظر دینی، باید به این نکته هم توجه داشت که  ر این،عالوه ب

که با  را کسانی ید خدا قطعاً و بدون ترد. اشدحکام شرعی ب در گرو پیروی از اصرفاً خدا  تطور نیست که رضایاین

های . این یکی از آموزهدنان رفتار غیراخالقی دارکه با دیگر دوست دارد یاناز کس د بیشترناراخالقی د یرفتار اندیگر

 :در نظر بگیریمثالً این روایت را د. به سود این دیدگاه آوردتوان میشواهد بسیاری از قرآن و سنت  . مهم دین ماست

وبترین مردم در نزد خداوند  یعنی مردم عیال خدا هستند و محب .«هیال عَ ل  مهُعُنفَاَ الی اهلل  اس الن  بُّحَو اَ اهلل  عیالُ اسُ»الن 

استفاده شده نه از تعبیر  «، یعنی »مردم«الناس»در این روایت از تعبیر نفع بیشتری به عیال خدا برساند. کسی است که 

 لمسلمون«.« یا »امنونالمؤ»

بسیار  اختصاص دادید از شما این گفتگو  وقتی که برایتان و به خاطر عمیقهای خوب و سشبابت طرح پر

  سگزارم.سپا
 

دو حکم فی حد نفسه  ممکن است کاری اخالقاً واجب باشد اما شرعاً واجب نباشد، یعنی شرع در مورد آن سکوت کرده باشد. این . 1

ناسازگاری/ تعارض میان این دو حکم وقتی   ناسازگار نیستند. زیرا اولی ناظر به وجوب اخالقی است و دومی ناظر به عدم وجوب شرعی. 

ست  م وجوب شرعی« را به معنای یا مستلزم »عدم وجوب اخالقی« آن کار نیز قلمداد کند. به همین ترتیب، ممکن ا کسی »عد آید کهد میپدی

گاری میان این دو حکم نیز وقتی پدید کاری اخالقاً نادرست باشد، اما شرعاً حرام نباشد. این دو حکم هنجاری نیز با یکدیگر سازگارند. ناساز

  عی« را به معنای یا مستلزم »درستی اخالقی« آن کار قلمداد کند. اگر تقدم/ اولوی ت حداقلی اخالق بر دین حرمت شر که شخص »عدمآید می

. یکی از لوازم این نظریه این است  را بپذیریم، یعنی اگر بپذیریم که اخالق »چارچوب« شریعت است، باید به لوازم این نظریه نیز ملتزم باشیم

.  ها را از دوش آنها برداردتواند وظایف اخالقی انسان القی تصرف کند و آن را تغییر دهد، یعنی شریعت نمی ر حکم اخ تواند دنمی که شریعت 

 ته باشد. تواند حکم الزامی داشالزمة دیگر این نظریه این است که در جایی که اخالق حکم الزامی ندارد، شریعت می 

اما حتی اینان نیز  . «عقل سلیم»است، نه  «عقل سقیم»کند  تواند این فتواها را هضمکه نمی  که عقلی یند گومی به سهولت پرستان نقلالبته . 2

 ر حکم درجة دوم خود را در داوری دربارة سقیم بودن عقل، که حکمی درجة اول است، مفروض بگیرند. ناگزیرند سالمت عقل د


