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 به نام خدا

  

 دکتر مهدی ایرانمنش
 
 

 مقدمه:
جوید هم از تجربه میفکری است که هم از تجربه بشری بهره ای روشنفکری دینی طریقت روشنفکران دیندار است. مدرسه»

کند و معتقد است که وحی کهن در دوران مدرن، همچنان چیزهای فراوان برای را در پای دیگری قربانی نمینبوی. و هیچکدام 
 گفتن و آموختن دارد و انبان افادتش تهی نشده است. 

یی مذهبی یا حزبی سیاسی فروکاستن جفاست گرچه استعداد آن را دارد که در دو عرصه سیاست و روشنفکری دینی را به فرقه
 [1]«های عظیم بیافریند.نت دگرگونیدیا

گردد که اما اینکه نواندیشان و روشنفکران دینی این استعداد را دارند و یا داشته باشند، بیش از هر چیز به روش و منشی بر می
 بازیابند. جایگاه  خود را « اخالق»و « عقل»اند. روش و منشی که به دنبال آنست تا شناسی و دینداری برگزیدهدینآنان در 

 پردازیم.می« اخالق»در این مقاله به بازخوانی دین از پنجرۀ  ؛پرداختیم« عقل»به بازخوانی دین از پنجره در دو مقاله پیشین  
، «بازخوانی دین از پنجرۀ اخالق» بریم. اخالقی به سر می بحران اکنون در شرایطما بر این باورند که بسیاری از صاحبنظران  

را تحلیل بیرون روی از این بحران  روش   و کرده را تبیینهستند  این بحران عواملی که منشأمهمترین  برخی ازست تا بر آنضمنًا 
 کند.

 گوید:ابوالقاسم فنایی می
در اینکه جامعه ما با بحران اخالقی مواجه است تردیدی نیست. همه ما در زندگی روزمره خود و با پوست و گوشت خود این » 

کنیم. بلکه باالتر از این شاید بتوان گفت که ما با فروپاشی اخالقی روبرو هستیم. اما تبیینی که را لمس و تجربه می حقیقت تلخ
تواند و نباید صرفًا بر یک عامل خاص تکیه کند. در عین حال به نظر من توان بدست داد نمیاز منشأ این بحران یا فروپاشی می
تاثیر نبوده است عبارت است از تلقی نادرست از رابطه دین و اخالق که موجب نشاندن بییکی از عواملی که در این موضوع 

ام این تلقی را نقد و تصحیح کنم. درواقع رابطه دین و اخالق پروژه فقه به جای اخالق شده است. من به سهم خود کوشیده
 [2]«مشغولی اصلی من است.دل های فکری و فرهنگی من بوده و هنوز همها محور فعالیتاصلی است که سال

هایی در اندیشه دینی مسلمانان صورت گرفته است، که یکی از مهمترین نواندیشان دینی بر این باورند که  انحرافها و بدعت
، برخاسته از در تعریف مسلمانیی است تحریفاین تقلیل، ضمنًا   .با فقه فرد انطباق رفتار به آنها تقلیل  تعریف مسلمانی است

است.   گشتهفقه  فربه شده، جایگزین دین و اخالق شده و نسبتش با آن دو معکوس  . و چنین است کهفربهی فقه در اذهان
 این انحراف و بدعتی است که ریشۀ بسیاری از فجایع به نام دین و  انبوهی از مشکالت دینداران کنونی در جهان اسالم است.   

 گوید:فنایی می دکتر
ترین انحرافها و بدعتهایی که در اندیشه دینی صورت گرفته، تحریف نسبت فقه و اخالق است. اگر بگوییم ریشه یکی از بزرگ»  

ایم. فقه بدون اخالق یا فقهی که گیرد در اینجا نهفته است، سخن گزافی نگفتهبسیاری از فجایعی که به اسم دین صورت می
منکر ضرورت فقه و نیاز جامعه اسالمی به فقیهان و مجتهدان نیستیم،  جایگزین اخالق شود، تیغی است در کف زنگی مست. ما

تواند جایگاه شایسته و نقش مناسب خود را در زندگی اما به جد بر این باوریم که تنها در محدودۀ اخالق است که فقه می
د، به ابزاری در دست ستمگران و مؤمنان بازی کند. فقهی که خطوط قرمز اخالقی را مراعات نکند و بخواهد جایگزین اخالق شو
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شود و جز فقر و نکبت و بدبختی و خشونت و جنایت و ظلم و استبداد چیزی به بار نخواهد قدرتمندان و دنیاپرستان تبدیل می
 [3] «آورد.
با نام و با ای که در آن جامعه زیراباید به آفات جامعۀ دینی حساس بود، »و  ر جامعۀ دینی استحقیقتًا یک آفت د مسئله این

بی دین و ستمگر که جنایاتش  ۀتر است از جامعکشند بسی شومشوند و محرومیت میرود و آدمیان له میابزار دین، ستم می
   [4] «شود.گیرد و به پای دین نوشته نمیبه نام خدا صورت نمی

بور کرد؟ چه کنیم که جامعۀ ما به اخالق از این بحران ع این آفت را برطرف نمود و توانحال مسئلۀ  این است که چگونه می
 چه نقشی را باید بر عهده بگیرند؟ دارانو دین افقه ،بازگردد؟ و  در این میان

های مناسب به سراغ آنها به گمان من ما منابع و ذخایر معنوی و اخالقی نسبتًا خوب و پرباری داریم که اگر با ابزارها و روش»
زمینه صورت گرفته نیز به نحو احسن استفاده  های دیگر در اینها و جامعههایی که در فرهنگبرویم و از تجربیات و پیشرفت

توانیم امید داشته باشیم که بر این بحران غلبه کنیم. اما در درجه اول باید وجود بحران را به رسمّیت شناخت. به نظر کنیم می
قعّیت تلخ را به رسمّیت بشناسند و به وجود بحران اخالقی در رسد که هنوز بسیاری از مسؤلین ما حاضر نیستند این وامی

دانند و بر کنند آن را ناشی از توطئه بیگانگان و هجوم فرهنگی میجامعه ما اعتراف کنند یا اگر هم به چنین چیزی اعتراف می
ل کرد، در حالی که این بحران یک توان حکنند که این بحران را از طریق دین و اجرای احکام فقهی میاین پندار باطل عمل می

 [5] «طلبند.های فرافقهی و فرادینی میحلهای فرافقهی و فرادینی راهبحران  فرادینی است و بحران
 شود:در جامعۀ ما را چنین متذکر می یافول اخالق این بحران و دو دلیل از مهم ترین دالیل»عبدالکریم سروش  

 فربهی  فقه: -1 
، علم فقه غلبه خاص یافت . تاکید بر اینکه مسلمان کسی است که رفتارش با فقه منطبق باشد. و به طور ای رهاول اینکه در دو

 کلی فربهی   علم  فقه  به نحیف شدن    اخالق منجر شد . این، نه تنها در عمل که در نظر نیز به وقوع پیوست . ... 
 حاضر نیستم .  ای ایرادها منکر کارکرد فقه در حالمن به رغم پاره

 آنچه من با آن مشکل دارم فربه بودن فقه ، آن هم به هزینه نحیف شدن اخالق است .
 دهد. میدر جامعه، تاریخ و فرهنگ ما، چنان وا نمود شد که گویی فقه پاسخ تمام سؤاالت مربوط به رفتار آدمیان را  
 یاء علوم دین را نوشت.غزالی نیز به دنبال همین آفات در جامعه ی اسالمی بود که اح 
شود که فقه چنان فربه شده کند و یادآور میمیهای کتاب ]احیای علوم دین[ به این معضل اشاره وی در مقدمه و سایر بخش 

 است که جای را بر اخالق تنگ کرده است.
 به زعم غزالی، احیای دین،  از جمله منوط به احیای اخالق دینی است . 
 نظام  استبداد: -2 
 های استبدادی است، حتی پیش از ورود اسالم به ایران. دلیل دوم  قرن ها زندگی زیر سایۀ نظام 

 . ها  عقب  ماندگی  اخالقی استظامترین نقص این نیار دارند. یکی از بدترین و مهیبهای استبدادی، عیوب و نقایص بسنظام
گیرند و چون دهند و در صدر آن، حاکمان جای میردم تشکیل میهای استبدادی، هرمی وجود دارد که قاعدۀ آن را مدر نظام

 ای برای گرفتن حق  جز نزدیک شدن به رأس هرم یا حاکمان وجود ندارد.نظام، استبدادی است هیچ قاعده
 فضیلتشود و فرد برای رسیدن به رأس هرم قدرت، هر حق و این گونه است که شخص مستبد، خود معیار و الگوی اخالق می 

  [6] .نهدو ارزشی را زیر پای می
اولین نتیجه ای . ه منوط به احیای اخالق دینی استبه زعم غزالی، احیای دین،  از جملمیراند و بلی بحران اخالقی، دین را می

  اما،اند. حیای دین و احیای اخالق به هم وابستهتوان گرفت آن است که ااین مطلب می که از پذیرش
تواند نقش مثبتی در حل این بحران بازی کند که ما تلقی خود را از رابطه دین و اخالق درست کنیم و فقه یدین در صورتی م»

وجود آورنده این بحران را به جای اخالق ننشانیم. درواقع خود همین تلقی نادرست از رابطه دین و اخالق یکی از عوامل به
استمداد از عامل بحران  فقه به جای اخالق است. بنابراین نشاندن لول  فعلی تا حدود زیادی مع است، یعنی وضعیت نامطلوب  

 [7] «خواهد کرد.تر تر و حل آن را مشکر و گستردهتز آن را عمیقانجامد و روز به روبرای حل بحران به تشدید و استمرار آن می
 شود.زند. یعنی بیشتر نافی اخالق میامن میبر اخالق نباشد، به این بحران د آنهم فقهی که مبتنی ،نشاندن فقه به جای اخالق

از خداوند و نسبت او با  ما شود، به سهم زیادی معلول  تصویر نادرستی است کهچگونه فقه نافی اخالق  می اما اینکه واقعًا 
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ارباب » مدل   پیش فرض غالب ذهنی ما بوده است. تصویری برگرفته از سالیان درازی است که آدمیان در ذهن داریم. این تصویر
هم این تصویر اینک به پارادایمی ستبر تبدیل شده است که چگونگی فهم دینی ما و نحوۀ رابطۀ ما با خداوند را   .«و برده
 این پارادایمبرخی از دینداران محصول  در هابسیاری از ظاهرگرایی شاید بتوان گفت. تا آنجا که الشعاع خود قرار داده استتحت

 است.  
 گوید:سم فنایی میابوالقا

ای برجای نهاده است.   این و گسترده و خدا تأثیر عمیق در فهم دین و شریعت و تنظیم رابطه انسان« ارباب و برده»مدل » 
دهد که فقه را جایگزین  اخالق  فردی و داند و به فقیهان اجازه میپارادایم، اسالم آوردن در سایۀ شمشیر را ُمجاز و مقبول می

براساس مدل  ارباب و برده، محرک  آدمی در اطاعت از دستورات ارباب ترس از مجازات و گریز از عذاب و مصون   ی کنند.اجتماع
، یعنی اخالق مبتنی “اخالق بردگان”توان نتیجه گرفت که پشتوانه فقه سّنتی ماندن از شکنجه و عقاب است. بدین ترتیب، می

رده برای اینکه یقین پیدا کند که از عذاب و شکنجه ارباب در امان خواهد ماند، باید بر ترس، است.  در چارچوب این اخالق، ب
کند. لذا انتخاب این مدل در فهم ای انجام داده که ظاهر کالم ارباب بر آن داللت مییقین پیدا کند که وظیفه خود را به گونه

های فقهی و حقوقی و ه گریز از تکلیف با تمسک به حیلهو از سوی دیگر، ب“ احتیاط”و “ وسواس”احکام شرعی، از یک سو، به 
 [8] «انجامد.نیز اکتفا به ظاهر الفاظ و صورت اعمال و غفلت از باطن و هدف و فلسفه احکام شرعی می

 نماید:کند که عمق  مسئله را روشنتر میایشان در این مورد مثالهایی را ذکر می
ی عملیه آمده که اگر سر مو یا سر سوزنی از دست و صورت در وضو یا بدن در غسل هابه عنوان مثال، در بسیاری از رساله»

شسته نشود، غسل و وضوی شخص و، به تبع آن، نماز و روزه او باطل است.   همچنین در وضو شستن  داخل بینی و چشم 
مقداری از داخل بینی و چشم خود را نیز  کند که چهره خود را به طور کامل شسته باید“ یقین”الزم نیست، اما ُمکّلف برای اینکه 

 بشوید.
ها آمده که اگر شخصی نتواند جهت قبله را تشخیص دهد باید به چهار طرف نماز بخواند یا در شک بین دو همچنین در رساله

شخص باید هشت و سه و چهار در نمازهای چهاررکعتی باید دو رکعت نشسته به جا آورد و دوباره نماز خود را اعاده کند.  یعنی 
رکعت نماز بخواند تا شک خود نسبت به نخواندن دو رکعت نماز را برطرف کند و این همه برای این است که ُمکّلف یقین کند 

 که وظیفه خود را انجام داده است. 
مورد و نا، بیمعمبنای فتواهایی از این دست همان اصل احتیاط و مدل ارباب و برده است. در حالی که احتیاط در عبادات بی

کند. عبادت مذموم است و با فلسفه عبادت ناسازگاری دارد، زیرا توجه آدمی را از باطن عمل منصرف و به ظاهر آن معطوف می
یا پرستش یعنی عشق ورزیدن با خدا و راز و نیاز با معشوق ازلی، اما توجه افراطی به ظاهر و صورت عمل و دقت و وسواس در 

ط ظاهری  عبادت آدمی را از توجه به معشوق و حضور قلب و عمارت باطن و روح عمل و توجه به معانی مراعات آداب و شرای
 کند. دارد و او را از یاد خداوند غافل و از او دور میسمبلیک نهفته در رفتارهای عبادی بازمی

اند و گذر از سرشار از معانی رمزی و سمبلیکها تواند محبوب آدمی واقع شود و از او دلربایی کند. عبادتاصوالً خدای فقه نمی
کند. توجه افراطی ها را برآورده میظاهر آنها و توجه به معانی رمزی مورد اشاره آنهاست، که در واقع غرض شارع از تشریع عبادت

گر از پیامدهای فقیهان به ظاهر اعمال و غفلت از باطن آنها و چسبیدن به ظاهر احکام و غفلت از فلسفه آنها نیز یکی دی
   [9] «اندیشیدن در قالب پارادیم  ارباب و برده است.

 برد.  این مسئله تنها مربوط به زمان حاضر نیست.   عبدالکریم سروش در این مورد به عنوان نمونه از فقیهان عصر غزالی نام می
 گوید:داند. او میه میرا نوعی دین ایدئولوژیک شد بودند را که آنان در فقه خالصه نموده اسالمی و 
فقیهان عصر غزالی، بخشی از دین )به حقیقت، قشری ترین و متغیرترین بخش آن( را که متّکای حکومت و سامان و تدبیر »

نمودند که همه چیز  دین، همان است. و او که ندای احیا برآورد طالب بازپیوستن جامعه بود، برگرفته بودند و به عوام چنین وامی
 به مغز و در میان آوردن اخالق و عرفان بود.آن قشر 

امروزه هم اسالم فقاهتی، نوعی دین ایدئولوژیک شده است. اسالمی که در فقه خالصه شود و یا فقهش جا را بر سایر شئون و 
بیش معنی اسالم مراتبش تنگ کند و یا فقیهان، کّمًا و کیفًا، بیشترین و برترین عده و رتبه را در آن داشته باشند، و فقیه کما

شناس را بیاید، و تاریخ و تفسیر و کالم و اخالق و عرفانش، رشدی و رونقی و وجود و نمودی نداشته باشد و راه عصری شدن 
 را بر خود ببندد باید به فکر خانه تکانی بیفتد، و دامن از غبار ایدئولوژیک شدن بیفشاند.



4 
 

است، اگر فوق چون و چرا و نقد بنشیند و از انبان این معرفت، روا کردن  آگاهی و معرفتی، که فرآوردۀ مشتی آدمیان خطاکار
انعطاف و ای مقدس و نیندیشیدنی خلق کند و به دستگاهی بیهر حاجت ُخرد و درشتی خواسته شود ... و هر روز مقوله

ی ایدئولوژیک است، ولو چنین دستگاهی از معرفت، دستگاه ،کام و ارزشهای بی روح بدل شود...استخوانی و مقدس از اح
 [10] «باشد. فت دینی و یا ایدئولوژی علمی و یا فاشیزم صهیونیستیمعر

جان کردن دین است. خصوصًا که فقهش متأثر از پارادایم به بیان ایشان، انحصار اسالم در فقه و  ایدئولوژیک کردن  دین، بی
 ارباب و برده باشد.

]که در آن[  خارجی آن است و فقط به آداب تقلیدی و ظاهری توجه دارد. ۀدین و پوست قشر ]چنین[ فقهی،» گوید:  میایشان   
ی پاداش و کیفر و امر و نهی است. و از عشق و ُانس و خداوند به صورت یک  ارباب  طلبکار تمام سخنش با انسان از مقوله

این مقام خوب نیست، باید از این سطح عبور  گویم که توقف درگویم که فقه بد است میحتی اخالق در آن خبری نیست. نمی
توان با او سخن گفت و هر روز به شکوفایی و صفای قلبی داشتنی است، میکنند، دوستکرد. خدایی که عارفان به ما معرفی می

ی یک چهرهکند، بلکه در ی یک آمر و ناهی یا یک سلطان جّبار جلوه نمیبیشتری نائل شد. خداوند نزد عارفان فقط در چهره
توان با وی ُانس گرفت و توان از او ترسید، با کسی که میو بسی فرق است میان کسی که فقط می شود.گر میمعشوق جلوه

ستیز آزار و انسانآورد، گاه بسیار دلی خداوند را باید دید. قشرّیتی که توجه صرف به فقه بارمیبه او عشق ورزید. هر دو چهره
 دیندارانه را باید در عرفان و باطن دین جست نه در قشر بریده از مغز. است. مدارا و محبت

 گفت:حافظ می
 پنهان که یک حکایت فاش ۀبیار باد

 بگویم و بکنم رخنه در مسلمانی
 من مست تاکشان کهبه خاک پای صبوحی
 ام به دربانیستاده بر در میخانه

 به هیچ زاهد ظاهرپرست نگذشتم
 داشت پنهانی که زیر خرقه نه زنار

رسد. این حرف کنند و کارشان نهایتًا به کفر آشکار میدینی میی دین، حمل بیاند و در زیر جامهیعنی  ظاهرپرستان، منافق 
گری بسیار حکیمانه است. زاهد ظاهرپرست، در باطن کافر است. او از عمق خبر ندارد و به همین دلیل دیندار نیست. قشری

 کند.ها تبدیل میها و نفرتکند و او را به انبانی از کینهت که پیام اصلی ادیان است، دور میآدمی را از روح محب
گویم اگر ما چنین آدمی جانور کژطبعی خواهد شد که نه سعادت دنیا دارد، نه سعادت آخرت. به همین دلیل است که من می

ن را در جای خود خواهیم نشاند و ُحسن استفاده خواهیم کرد. ولی رسیم آدینداری را از مبدأ عارفان آغاز کنیم، وقتی به فقه می
کند که همیشه چوبش را بخوریم و از سیر بسا که قشر ستبر شریعت، ما را به اعوجاجی مبتال میاگر از مبدأ فقیهان آغاز کنیم چه

   [11] «الی اهلل محروم شویم.
ای موارد یعنی اگر احیانًا در پاره است که معرفت دینی را اخالقی کند. یکی از کارهای مهم روشنفکری دینی این»، بر این اساس

تواند به جاهایی برسد که غیر اخالقی ای بین معرفت دینی و معرفت اخالقی پیش آمد به نفع اخالق حکم کند. فقه میمعارضه
   [12] «شود.شده ولی امروز میباشد. ممکن است یک زمانهایی تشخیص داده نمی

 شود:متذکر می مثالهایی را  در این مورد نایشا
قرنها مردان حق داشتند که یکطرفه زنانشان را طالق بدهند  چه در میان اهل سنت و چه در میان شیعیان. حتی گاه مرد »

فقهی  فرستاد به همسرش که من طالقت دادم. این جزء احکامداد. مثالً وقتی در سفر بود و پیغام میغایبانه زن را طالق می
گفتند دادند همیشه میگفتند شرعی است و اشکالی هم ندارد. اما همان فقیهانی که فتوا میبود و خیلی هم روا بود. یعنی می
دانستند. اما امروز در خود جمهوری اسالمی ایران این ... ولی نهایتًا این عمل فقهی را نافذ میبهتر است مردان این کار را نکنند

تواند متضمن کارهای خالف اخالق بسیاری شود و ظلم بشود. به اند که این میدانند. در حقیقت اذعان کردهکار را روا نمی
 اند. دانستند در حقیقت واجبش کردههمین دلیل یک حکمی را که در قرآن هم بوده و مستحب می
 ... برای اینکه از یک بی عدالتی و بی اخالقی جلوگیری کنند.
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کنید دشمن دین است بهتان ه اخیرًا در باب مباهته صورت گرفت. یعنی شما حق دارید به کسی که فکر مییا همین فتاوایی ک
شود شود کرد. ... میبزنید. این مطلبی بود که من در باره اش نوشتم و ... ]کسی[ صریحًا در کتابهایش نوشته که این کار را می

دورشان پراکنده شوند و نتوانند خسارتی به دین وارد کنند. روایتی هم نقل  به اینها تهمت زنا زد. تا بدنام شوند و مردم از
... در این موارد تعارض بدون تردید باید جانب اخالق را بگیرند. این تبدیل به یک کنند. خوب این آشکارا غیر اخالقی است. می

گردند که ببینند این سند چقدر و دنبال سندش می کنندشود چون فقهای ما که اینقدر به روایات فقهی مراجعه میمتدولوژی می
نباشد، ]اما[ به این « غیر اخالقی»تواند صحیح باشد، یک مالک دیگر ]هم[ وجود دارد و آن اینکه قوی است و حدیث چقدر می

د ضعف این روایت که[ خود اینکه این کار خالف اخالق است، یک سند قوی بر علیه این روایت و شاه کنند. ] در حالینگاه نمی
ای نیست که انسان بدون یک فلسفۀ اخالق مدّون و روشن پا در وادی حقوق بگذارد. اینها خیلی به هم است. االن زمانه

   [13]«اند.آمیخته
 اولوّیتی که برای اخالق وگویند، و ان دینی در باب فقه میتوجه به این نکته ضروری است که آنچه این نواندیشان و روشنفکر 

شوند، هرگز به معنای بی اعتنایی آنان به جایگاه  فقه و شریعت نیست. کار آنان نه فقه گریزی است و نه جا معنوّیت قائل می
 ، پای فقیهان گذاشتن است؛ بلکه توجه به  معنویت و فلسفۀ فقه و فلسفۀ اخالق است. حتی

اند و چه بهتر که این دارد. مناسک همواره قشر محافظ معنا بودهروشنفکری دینی  به معنوّیتی آزاد از دین هم باور و التزام ن» 
مناسک محافظ را از آموزگاران تجارب اشراقی و از طائران گلشن قدس، یعنی پیامبران، بگیریم که مجّربترین شهسواران عرصۀ 

و دانش آموزیشان در مدرسۀ وحی، سلوک و فاتحان آفاق تجّرداند. روشنفکران دیندار، دیندارند، نه دین ساز، و تجربه اندوزی 
        [14] «نه از سر مصلحت، که از روی ارادت و حقیقت است.

تلّقی افراد بسیاری  از جایگاه، اهمّیت و  ناشناخته مانده است. یعنی« عقل»، همانند  جایگاه «اخالق»متأسفانه جایگاه و مرتبۀ 
ماعی، بسی کمتر از  حقیقت امر است. نتیجۀ  این  تلّقی و تصّور غلط، و تأثیرگذاری آن در سعادت فردی و اجت« اخالق»قلمرو 

ایم و به جای اینکه فهم دینی ایم و عمل به احکام فقهی را نهایت  تکلیف خود دانستهاین شده که ما فقه را بجای اخالق نشانده
 ایم. خود را اخالقی کنیم، فهم اخالقی خود را بر فهم دینی متکی کرده

 کنند. در حالیو می هستند که سمت و سو و میزان و نوع  عمل ما را تعیین کرده شها،  در حقیقت پیش فرضهایی ذهنیاین نگر
 که اساسًا فاقد دالیل موجه بوده و مردودند. 

نبعث از شوند، به سهمی مهای انسانی و اخالقی،  ارج کافی نیافته و حداکثر در حد مستحبات تلقی میبینیم دغدغهاینکه می
 و همین نگرشها است. لذا حوزۀ شناخت تکالیف دینی را  نباید از حوزۀ تکالیف اخالقی جدا کنیم

ها هایی داریم که آناخالق را نباید به مستحبات و مکروهات فرو بکاهیم. همان طور که در قلمرو شریعت، الزامات و تکلیف»  
ق هم ما الزامات اخالقی داریم. واجبات و محرمات اخالقی داریم و اهمّیت و دانیم، در قلمرو اخالرا تکالیف دینی یا شرعی می

  [15] «تر از الزامات و تکالیفی که ما در شرع داریم، نیست.ضرورت این الزامات و تکالیف، به هیچ وجه کم
تصور رایج از اخالق »و  نیست. و فضایل و رذایل فردی هاوخوی انسانُخلقالزامات اخالقی، تنها متوجه قلمرو اخالق و  هر چند

ای تصور جامعی نیست و دست کم از دو جهت نارساست. در این تصور، اخالق عبارت است از مجموعه ]نیز[ ندر میان مسلمانا
از فضایل و رذایل نفسانی که صرفا از حیث نقش و تأثیری که در سعادت و شقاوت اخروی و شخصی دارند مورد توجه قرار 

 ماند.بدین ترتیب نقش فضایل و رذایل در کسب معرفت و پژوهش و نیز در رفتار با دیگران یکسره مغفول میگیرند. و می
« اخالق اجتماعی»کاهند. و از نظر آنان اخالق شامل در یک کالم مسلمانان نوعًا اخالق را به اخالق  فردی و اخالق  رفتار فرو می

   [16] «شود.مین« اخالق تفکر و پژوهش»یا « اخالق باور»و 
کنیم، این ها معتقدند وقتی ما راجع به فعل صحبت میاالیام جا افتاده. خیلیدر فرهنگ ما یک تقسیم کار از قدیم» در واقع 

فعل فقط موضوع فقه و شریعت است. تعریفی که از فقه در بین اندیشمندان ما رایج است این است که موضوع فقه، فعل 
گویند موضوع اخالق، ُخلق مکلفین است. این تعریف به نظر من درست رسیم میرف وقتی به اخالق میمکلفین است و از آن ط

   [17] «ها است.وخوی انسانتر از ُخلقنیست. قلمرو اخالق و موضوع اخالق بسیار گسترده
و بسیاری از   قوانین، ساختارها، روابط و نهادهای اجتماعی احکام فقهی،، تحقیقات ،موضوعاتی همچون باورها، تفکراتیعنی 

مسلمانان کنونی تصویر درستی  این در حالی است که اغلبمورد ارزیابی اخالقی قرار گیرند.  و باید توانندمی افعال  آدمیان نیز
عادالنه،  که در آن ادا کردن حقوق  و اساسًا نزد آنان روابط اجتماعی از اهمیت و نقش اخالق در تنظیم روابط اجتماعی ندارند.
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د و  به نمتولّد میشو« ساختارهای عادالنه»روابط عادالنه، در بستر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دیگران لحاظ شده باشد، 
رف  داشتن  انگیزۀ عدالت جویانه و یا عادل بودن  مجریان و حاکمان، روابط عادالنه  ای شکل نخواهد گرفت.   ص 

قصد  اخالقی خواهانه و نبود  عدالتنبود  عدالت و سایر فضایل اخالق اجتماعی، به دلیل نبود  انگیزۀ  اند کهگمان کرده برخی 
  د.با بهترین نّیتها هم انجام داتوان میبدترین ظلمها را  ای است. است، گمان  باطل و خام اندیشانه

ای فردی نگریست، زیرا  اخالق به اخالق نباید به عنوان مسئله نیست. نّیتهااز  اهمّیتشان هرگز کمتر« ساختارها»و   هاروش»  
 ها و روابط اجتماعی  منبعث از آنها نیزها و ساختارهای اجتماعی و روشدارای ساخت اجتماعی نیز هست. یعنی به سیستم

     [18] «.توان امر اخالقی را نسبت دادمی
 و جادیا در زین یاجتماع یساختارها و هاستمیس نهادها، گردد،ینم بر افراد به تنها دهد،یم رخ جوامع در که هم یفساد و صالح

 که یفرد اخالق از فراتر است یز یچ ست؛ین یکوچک ۀمسئل ساختارها و ستمهایس بودن   یاخالق. دارند مهم ینقش آن پرورش

     .دهدیم قرار ریتأث تحت شّدت به را یفرد و یاجتماع صالح و عدالت

 :است معتقد فراستخواه مقصود دکتر 

 یهامثال او. میکردیم نهینهاد کشور در را تیّ عقالن دیبا خوب یهاحرف  یجا به ما و. ستین یاخالق هاستمیس رانیا در» 

 همچنان یمتماد انیسال یط در که کندیم ذکر را افراد یبرخ( ۀجینت یب اما) رخواهانهیخ و خوب سخنان و هاتالش از یمتنوع

 چهار جامعه در تیعقالن سیتأس و شدن نهینهاد یبرا شانیا. شود منجر ما جامعه در تیّ عقالن کردن نهینهاد به است نتوانسته

 : دهدیم قرار یبررس مورد و کرده یواکاو را ریز یاصل وجه

 .«معرفت بخشتیرضا عیتوز» -1

 .«قدرت بخشتیرضا عیتوز»-2

 «منزلت بخشتیرضا عیتوز»-3

 .«ثروت بخشتیرضا عیتوز»-4

 :است معتقد شانیا 

 یکار  نیسرزم نیا در عاقالن دست از نباشند، هوشمند ما یساختارها و هاستمیس و نشود نهینهاد شورک در تیعقالن چنانچه

. کند رفع نیسرزم نیا در را ما مشکل تواندینم زین نید از رهایتفس نیبهتر شود، لیتبد یحکومت ابزار به نید اگر. آمد برنخواهد

 که است نیهم یبرا آن؛ از بعد چه و انقالب از قبل چه است؛ نشده دمندنها کشور در عدالت و تیّ عقالن که است یمدع شانیا

    [19] «.است شده عمل عدل و عقل برخالف عمل در اما هستند و بودند عقال

 ساختار کی یمعان از یکی و. سازد هوشمند را ساختارها و هاستمیس که است یتیّ عقالن کند،یم صحبت آن از شانیا که یتیّ عقالن

 نه باشد برنهیهز  یاخالق تخّلف که آنجا تا. دهد سوق شدن یاخالق سمت به کیستماتیس طور به را افراد که آنست هوشمند

 . است خوب اخالقاً  ۀجامع و یاجتماع اخالق تیتقو و بهبود ۀالزم ،یاخالق یساختارها.  مشّوق

 :که ستیاجامعه  هم خوب اخالقاً  ۀجامع»  

 .باشند برخوردار یمساو حقوق از آن افراد -1

 .شودیم مراعات یاجتماع و یاسیس ینهادها یسو از افراد حقوق -2

 و مراعات را گریکدی حقوق افراد اکثر-3

 [  20] «.آورندیم بجا را شیخو یاجتماع یهاتیمسئول و فیوظا -4

 مختلف یهاسبک تنوع و ردیگیم روضمف را ینیفراد یباورها صرفاً  ،یاجتماع اخالق».   است ینیفراد ضرورتاً  یاجتماع اخالق   

 بروز مجال یدگرباش و یشیدگراند به و شناسدیم تیّ رسم به را یزندگ مختلف یهاسبک نیب انتخاب در افراد حق و یزندگ

 [  21]«.کندیم یر یجلوگ یجمع اتیح ۀعرص بر یفرد اخالق از یخاص برداشت لیتحم و یتسرّ  از و دهدیم
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 و رودیم شمار به فرد یاساس حقوق از یزندگ مدل و سبک انتخاب آن تبع به و دهیعق و نید انتخاب یاجتماع اخالق نظر از» 

  [22] «.کند سلب افراد از را یحقوق نیچن تواندینم یابهانه چیه به کس چیه

 ینیقی نیبراه با و است یعقالن دفاع قابل او قبول مورد ن  ید یعمل و ینظر  یهاآموزه که باشد معتقد یکس اگر یحت»حقیقت در 

 روانیپ چنانکه باشد، انیاد ریسا بطالن و خود نید یانحصار  صدق یمدع یکس اگر یحت و کرد دفاع ها آموزه آن از توانیم

 که یگرانید بر را خود قبول مورد یزندگ سبک و یدفر اخالق داشت نخواهد حق هم باز شند،یاندیم نیچن عموماً  انیاد همه

 و ناروا اخالقاً  یکار  نیچن رایز کند، لیتحم کنند،ینم یرویپ ینید چیه از ای کنندیم یرویپ یگر ید انیاد از و شندیاندینم نیچن

 یفرد اخالق و یزندگ سبک و شهیاند و فرهنگ و نید غالب، اقوام آن در که ییها صحنه از است پر بشر خیتار... .است نادرست

 ینیب جهان که دهدینم حق صاحبانش به اخالقاً  یعدد ت  یاکثر و یکیزیف غلبه و قدرت....اند کرده لیتحم مغلوب اقوام بر را خود

 جرم را نیقوان آن از تخلف و آورند در قانون صورت به آنرا ای کنند لیتحم گرانید به را خود قبول مورد یفرد اخالق و یدئولوژ یا و

 یز یچ هم منطق نیا و است هیتوج قابل «غلب لمن الحق» منطق اساس بر تنها کار نیا. کنند مجازات را متخلف و کرده یتلق

    [ 23]«.زور پرستش مگر ستین

و چنین  قرائتیچنین . است نید از «محور قدرت قرائت  » یامدهایپ از گران،ید بر  یفرد اخالق و یزندگ سبک و شهیاند لیتحم 

اخالق اجتماعی فساد  بهدهد که ای تحت تأثیر قرار میبه گونهو  دهدساختارهای اجتماعی را به سمتی سوق می ،فرضیپیش

 شود.منتهی می

ساختارهای هوشمند و اخالقی دارند و ساختارها چگونه یا انهدام نکات نشان می دهد که پیش فرضها، چه نقشی در ایجاد این  

 منتهی شوند. خوب اخالقاً  ۀجامع و یاجتماع اخالق نابودییا  بهبود بهتوانند یم

نشان گذاریها و اندیشیدن در مورد آثار و نتایج اجتماعی آنها، خالی از فایده نیست. زیرا این تأثیر اینجا ذکر مثالها و مواردی از در 

  .و اصالح اخالق اجتماعی شودمانع اصالح ساختارها تواند میافراد چگونه  یباورهاذهنی و  ایفرضهپیشدهد که می

ی یساختارها ،ییفرضهاپیش چنین  .دارددیگری هم نه چندان کم نظایر   کهگوینده است  ذهنی یش فرضپنه تنها  زیر، هایهنمون

    :ن اخالقی می انجامندکه در نهایت به انهدام اخالق اجتماعی و بحراساختارهایی د. نکنغیراخالقی را تولید می

 و خدا با جنگ به تظاهر ،یحجابیب یول خورندیم انهیمخف را مردم مال اما است بد دو هر یحجاببد و یخور مردممال  چه گر» 

 به یکج دهن و خدا با جنگ به تظاهر» است، انهیمخف چون  را فساد و ارتشاء و تالساخ نرویا از.   اوست نید به یکجدهن

 شده شناخته خدا با جنگ - پنهان چه و آشکار چه - ارتشا و اختالس قرآن نظر از که کنندیم فراموش اساساً  و) دانندینم «او نید

 ازین و راز به خود یخدا با قدر یهاشب مراسم در که دانندیم یبانوان و دختران یبدحجاب از ترتحمل قابل یبس آنرا لذا و.( است

 فالکت و فقر انهیمخف فساد نیا که چند هر. کنندیم تیهدا و بخشش طلب او از و زندیریم اشک و پردازندیم مناجات و

 [24]. باشد داشته بر در را فحشا و فساد به انسان هزاران شدن گرفتار و هاخانواده دنیپاش هم از و انسان هاونیلیم

 : که اندگفته صراحت به افرادبرخی  المثیا 

 حرمت باره   در هیآ صدها متأسفانه افراد نیا لذا «.است[ قدرت و حکومت] تیوال بر اصل بلکه ستین عدالت بر اصل اسالم در»

 یبرا امبریپ»:  ندیگویم و پردازندیم امبریپ ارسال از هدف حیصر فیتحر به ناآگاهانه ای آگاهانه و نندیبینم را یعدالت یب و ستم

 [25]«.است آمده حکومت لیتشک و استیس یبرا بلکه امدهین اخالق اتمام

 اخالق و عدالت یبرا ییجا  ن،ید از محور قدرت قرائت در و. است نید از محور قدرت قرائت  محصول وضوح به سخنان نیا 

 در و شودیم فراموش یراحت به.«االخالق مکارم التمم بعثت انما» و«بالقسط الناس قومیل... رسلنا ارسلنا انا»  و ماندینم یباق

 .افتدیم هم آنان مقبول آشکار فیتحر نیا  ت،ینها
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 کتمونی!. د؟یکنیم عوض ای و پنهان ای کتمان را یاله اتیآ شما که زندیم طعن نصارا و هودی انیروحان به یحت قرآن نکهیا حال

 . دیکنیم اهلل انزل ما

 و آورد یرو قیتفس و ریتکف  به یسادگ به او فروکوفتن و قدرت از یکس راندن رونیب یبرا که است حاضر محور قدرت قرائت

 مستقل یتماعاج اخالق آن در و  .است دیجد اخالق جهان   دیجد جهاندر حالی است که این  .بنشاند خود یجا سر را هایناخود

 فقههایی از بخش یناسازگار  اکنونو . است گرفته را یمحور  فیتکل گفتمان یجا یمحور  حق گفتمان و .است یفرد اخالق از

 . تابدینم رب راقانون غیر اخالقی و  یاخالق ریغ فقه نیچن و عقالنّیت جدید جهان جدیدو  شده است ترشکارآ اخالقا ب یسنت

یم موجه لیدل فاقد را میده نسبت عتیشر و نید به را قانون نکهیا  و داندینم معتبر را یاخالق ریغ قانون   مدرن، تیّ عقالن»

 حل را جامعه مشکالت تمام که امدندین آنها. میبکن فیتلط انیاد از را توقعمان دیبا ما که است باور نیا بر دیجد تیّ عقالن. داند

ینم دایپ یمعن خودشان سرنوشت بر انسانها تیحاکم و یبشر  تحوالت و تجربه و علم و عقل رشد اصالً  که بود نطوریا اگر. کنند

 همان یفکر  تیظرف  و زمان همان اتیمقتض و طیشرا به توجه با هم آن. جامعه نآ مردم اصالح یبرا آمده یامبر یپ هر. کرد

 [ 26] «.جامعه

  (برسد  نظر به یمطلوب زیچ نداران،ید ما یبرا ظاهر به است ممکن نکهیا برخالف)   نید فقه یا از قانون اخذ کرد  یرو اساس، نیا بر 

 . رسدینم نظر به حیصح

 :دیگویمدر این خصوص  یوسمق ۀقیصد دکتر

 ]هم[ امروز که بردیم یهائراههیب کی به را ما میبکن اخذ نید از را قانون میائیب ما نکهیا و است یاخالق ریغ امر کی ضیتبع امروز»

 مردم دیگویم خمس بحث در ما فقه نیهم.  دیکن یقانونگذار  معادن استخراج به راجع دیخواهیم شما امروز[ مثالً ] ….است برده

یم یفقه منابع تمام موات یاراض اءیاح در ای. خودشان مال اشهیبق بدهند، را خمسش کنند؛ تخراجاس را معادن بروند آزادند

 امروز ایآ اما. است مالکش کرد ایاح رفت زودتر کس هر. است خودشان مال کنند، ایاح را موات یاراض بروند آزادند مردم ندیگو

 یفقه احکام نیا به وفادار کنندیم اداره را کشور دارند امروز که هافق نیهم. نه کرد؟ عمل اساس نیا بر شودیم ما نیقوان در

. میشویم مواجه یواقع طیشرا کی با ما و. شودیم دور ما از یانتزاع نگاه آن گرید میشویم قانون ۀحوز وارد یوقت چون. ستندین

 عیتوز مردم انیم عادالنه یعموم یثروتها و شدبا عادالنه نیقوان میخواهیم ما. میکنیم دنبال را یاهداف کی قانون وضع از و

 در است ممکن نیقوان نیا. شودیم متفاوت مینیبیم یفقه منابع در آنچه با که کنندیم دایپ یگر ید نقش نیقوان نجایا در. شود

 و میائیب باشد، نداشته التدخ نید میبگوئ نکهیا یبجا ،یقانونگذار  بحث در[ هم اگر. ....]ندارد امروز اما داشته، کارکرد روزگار آن

 .است باطل دور کی نیا. میبکن لیتحم نید بر را امروز با مطابق نیقوان

 هیفق روز کی. است فراوان شیمثالها. میبزن ینید و یشرع ُمهر شیرو را خودمان یشخص یاستنباطها میمجبور ما نکهیا یبرا 

. است زیجا دیگویم گرید روز کی(. است  حرام دیگویم که اشتهگذ شیرو نید اسم.) است حرام زنان یبرا دادن یرأ دیگویم

یم اتفاق دارد بزرگ اشتباه کی! کند؟یم رییتغ دارد روز هر که است نید نیا ای است، شخص آن برداشت از اشتباه نجایا خوب

. میبکن منفک نید از را نیقوان دیبا ما میگوینم من. .... زندیم  یشرع ُمهر دارد را خودش یشخص یبرداشتها هیفق شخص. افتد

 کی با و. هست منفک نید و عتیشر از نیقوان که میگویم امآورده «عتیشر یبازخوان کتاب» در که یاستداللهائ هیپا بر من

 .نبوده نطوریا هم اول از واال. شده زهیاسالم. شده عتیشر به ملحق زیبرانگ مناقشه یاستدالل یمبان و فرمولها و لهایتحل

 خودش نکیع با را نید و کرده فیتعر ما یبرا را نید که دانیم در بوده ییروین تنها فقاهت دستگاه که است سال 1300 یال 1200 

 را یاجتماع نیقوان اگر که اندکرده تصور همه چنانکه شده، لیتبد جیرا نگاه کی به لمانانمس نگاه در  نیا و کرده نییتب ما یبرا

 اندامدهین انیاد[ که است یحال در نیا. ]اندزده هم فقها از یلیخ را حرف نیا. ندارد یکارکرد نید گرید نکند، انیب ما یبرا فقه
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 اگر که. ندیبگو ما به را یاخالق یهاآموزه نیهم. ندیبگو ما به را یزندگ یاههیپا اندآمده آنها. کنند وضع یزندگ نیقوان ما یبرا

 .داشت میخواه را کندیم انیب ما یبرا امروز فقه آنچه از بهتر ینیقوان میکن تیرعا را آنها

 وضع امروز یجزائ و ینمد نیقوان از یبهتر  نیقوان م،یکن واگذار یخردجمع و مردم به را یقانونگذار  حوزه اگر که دارم نانیاطم من

 است کارآمدتر و بهتر یلیخ نشانیقوان ،یقانونگذار  در ندارند نید بر هیتک که یکشورهائ در که است نیا هم لشیدل. کرد خواهند

َرد ۀهم و دارند مشارکت مردم جوامع آن در که است نیا ما با جوامع آن فرق.... ندارند را میار د امروز ما که یچالشهائ نیا و  شانخ 

 باز و. کنندیم وضع بهتر قانون کی ست،ین عادالنه و شده خارج کارکردش از اآلن یقانون که دندید یوقت و گذارندیم هم یرو را

 . میکنیم یباز  میدار نید با ما یول میکنیم را کار نیا میدار هم ما. کنندیم یبازنگر  بعداً  هم

. است پدر با بعداً  است، مادر با سال دو تا پسر حصانت عهیش فقه اساس بر ندگفت آمدند کروزی. است نطوریهم هم ما کشور در

.  میندازیب نید گردن را هایناکارآمد نیا همه دیبا چرا. نید بنام هم آن سال 7 کردند نرایا بعداً  تا دندیکش رنج کودکان مدتها

 ما از شانیتمندیرضا مردان و زنان اما. ستین آل دهیا جا چیه. است بهتر یلیخ ما از وضعشان ینسب طور به  گرید یکشورها

. میدار ناعادالنه نیقوان یلیخ و میکنیم وضع قانون اسالم و نید نام به ما کهیحال در. است ترعادالنه نشانیقوان. است شتریب

 .است سکوالر جوامع از ادتریز یلیخ ما انیم در یاجتماع یهاچالش و یتینارضا

 .میبده رییتغ را نید نیا همواره که میشویم مجبور بعد چون.  میبکن اخذ نید از را قانون میبخواه که است یبزرگ اشتباه نیا

 خودمان که یایعدالت یب و زنان یتینارضا و فشارها ریتأث تحت بعداً .  است مرد نصف زن هید دیگویم نید فقها نظر از امروز

 نگاه یابزار  و نید با کردن یباز  نیا. میزنیم آن یرو نید ُمهر باز. است برابر هاآن هید میبگوئ که میرسیم جهینت نیا به مینیبیم

  [27] «.است نید به کردن

 احکام  ن،ید اخالق، نسبت و گاهیجا هم و شود روشنتر موضوع ۀگستر و عمق هم تا شد ذکر ناً یع جهت آن از مشروح یمثالها نیا

  ن،ید از غلط انتظارات   و قرائتها فرضها،شیپ  ،رهایتفس یبرخ که آنست دیّ مؤ ضمناً  مثالها نیا.  شود شناخته بهتر قانون و یفقه

 . کنندیم فایا یاخالق فقه  ینابود در یمهم نقش

 هم و است الزم مدارحق و خردگرا گرا،انسان ییساختارها و نیقوان هم است، مدارحق و خردگرا گرا،انسان که مدرن، ن  یمتد یبرا

 یندار ید بر یمدار  اخالق تقدم از ینید روشنفکران و شانینواند اگر و. دارد ضرورت نید از محورحق و یعقالن ،یاخالق یر یتفس

 یرأ  و م،یباش نداشته آن از یانتظار  هر جهت یب و شود شناخته فقه مرتبت  که دارند مهم نیا به نظر تماماً  ند،یگویم سخن

 و دانست قدر دیبا را است گرفته صورت فقه ۀفلسف چارچوب در که  تأمالت نیا. ردینگ قرار اخالق ۀچارچوب از خارج زین فقها

 .    ردیگ قرار زین هانیفق ۀاستفاد و توجه مورد است واجب بلکه و ستهیشا

                  
 ادامه دارد                                                                                                                              

 
 
 :نیشیپ تمقاال نکیل

 (1) عقل ۀپنچر از نید یبازخوان

 (2) عقل ۀپنچر از نید یبازخوان  

 
 
 

https://dl.3danet.ir/iranmanesh/ravesh%201%20for%20Reading.pdf
https://dl.3danet.ir/iranmanesh/ravesh%202%20for%20Reading.pdf
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 مراجع:
 
 ۸۶ وریشهر پانزدهم. هلند. دنیل .ستین ینید یروشنفکر  آنچه م،یعبدالکر سروش،[ 1]

 ۱۳۹۰ آذر ،۱۷ شماره مهرنامه، ی مجله با ییفنا ابوالقاسم ی مصاحبه|  ییفنا ابوالقاسم استاد با وگوگفت در اخالق و نید[ 2]

      507 و 506 صص معاصر، نگاه نشر ،یشناسنید اخالق  ابوالقاسم، ،ییفنا[ 3]
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 ۱۳۹۰ آذر ،۱۷ شماره مهرنامه، ی مجله با ییفنا ابوالقاسم ی مصاحبه| ییفنا ابوالقاسم استاد با وگوگفت در اخالق و نید[ 5]

 46 شماره ، شهیاند بازتاب:  منبع اخالق افول قصه - سروش  میعبدالکر  با گو و گفت[   6]

 ۱۳۹۰ آذر ،۱۷ شماره مهرنامه، ی مجله با ییفنا ابوالقاسم ی مصاحبه| ییفنا ابوالقاسم استاد با وگوگفت در اخالق و نید[ 7]

  برده و ارباب ومدل اخالق و فقه نسبت   معاصر، اهنگ نشر ،یشناسنید اخالق  ابوالقاسم، ،ییفنا[8]

  151 و 150 صص همان،[ 9]

 «کیدئولوژیا نید و ینید یدئولوژ یا» مقاله - میعبدالکر سروش،[ 10]

 .۱۳۷۵ خرداد لندن، دانشگاه کالج، نگزیک در شده رادیا  ،«یعشق تصوف و یمولو» یسخنران عاشقانه،  قمار  عبدالکریم،سروش، [  11]

     همان[   12]

     همان[  13]

 ۸۶ وریشهر پانزدهم. هلند. دنیل.ستین ینید یروشنفکر  آنچه م،یعبدالکر سروش،[  14]

 .است ستنیز یعقالن از یخاص نوع ستن،یز یاخالق :باران ادیبن ماهانه۱۳۸ نشست در  ابوالقاسم، ،ییفنا[ 15]

  51ص   اخالق، یترازو در نید  ابوالقاسم، ،ییفنا[ 16]

 .است ستنیز یعقالن از یخاص نوع ستن،یز یاخالق باران ادیبن ماهانه۱۳۸ نشست در یفنائ ابوالقاسم[   17]

 را عموضو نیا داد؟ نسبت آنها به را فساد و صالح توانیم  چگونه اند،یاعتبار  یامور  نهادها و هاستمیس اندگفته یبرخ[   18]
 و هاستمیس به یاخالق امر انتساب»  بخش در «؟یساختار  و یاجتماع ای است یفرد یامر  فساد، و صالح» مقاله در  نگارنده

 .است داده قرار توجه مورد ،«ساختارها

 یاصل وجه چهار ارتباطات، و هنر فرهنگ، پژوهشگاه در ،«بود یمطهر  اگر یاسالم یجمهور » نشست    مقصود، فراستخواه،[  19]

  تیعقالن سیتأس و شدن نهینهاد

 56 ص 1384 صراط، انتشارات اخالق، یترازو در نید ابوالقاسم، ،ییناف[   20]

 62ص  همان،[  21]

 63 ص  همان،[ 22]

 64ص همان،[  23]

 نید از محور قدرت یتلق محسن، ن،یآرم[ 24]

 رییتغ اندک با همان،[ 25]

  پرسش کی به پاسخ در قه،یصد ،یوسمق[  26] 

 .یجنس یزندگ احکام در فقاهت دستگاه نقد  شان،یا با عرب اسری مصاحبه   قه،یصد ،یوسمق [27]
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