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 به نام خدا

  

 دکتر مهدی ایرانمنش
 
 تا حدودی، قانون و یفقه احکام  ن،ید اخالق، نسبت و گاهیجا بهتر شناخته شدن   ضرورت   در قسمت پیشین 

 انسانگرا، ییساختارها و نیقوان هم است، حقمدار و خردگرا انسانگرا، که مدرن، ن  یمتد یبرا در حقیقت شد.مشخص 
و  شرحاین مقاله به  .دارد ضرورت نید از محورحق و یعقالن ،یاخالق یر یتفس هم و است الزم حقمدار و خردگرا
    زد.پردامیئل ااین مس بسط
   گوید:صدیقه وسمقی میدکتر خانم 

 اسالممی که به نام شود، هنگاهنگامی که به نام اسالم ، صلح و همزیستی پیروان ادیان و عقاید گوناگون تهدید می»
طۀ شود؛ علمای اسالمی یا باید اسالم را مسئول این امور بدانند، که در این صورت اسالم را به ورها سرکوب میآزادی

اند؛ و یا باید مسئولیت را متوجه خویش و پیشینیان خود نمایند، که در این صورت باید تجدید نظر هالکت افکنده
  [1] «بپذیرند.در برداشت رایج از شریعت و قوانین آن را 

اما برداشت رایج فقهی این است که دین  مسئول وضع قانون  است و  مبنای اصلی تدوین این قوانین نیز احادیث 
 که  شریعت با قوانین برآمده از احادیث برابر دانسته شده است: آنمهمتر  اینهستند. از 

 را قوانین شریعت خوانده است. فقه اسالمی دین رافقه اسالمی بر اساس احادیث، قوانینی را تدوین نموده و آنها »
معرفی نموده،  احادیث را منبع وضع قانون دانسته و ها در همه حوزهها مسئول وضع قانون برای زندگی انسان

 شریعت را با قوانین برآمده از احادیث برابر خوانده است.
های اسالمی شده است. قوانینی که ها و دولت... بدین ترتیب قوانین مدون در فقه اسالمی دستورالعمل  گروه

بسیاری از آنها امروز اسالم را به چالش کشیده است. قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و پیروان ادیان و مذاهب 
 وهایی مانند سنگسار و تازیانه و قطع دست و بیان و یا توجیه ا عمال مجازاتمخالف، قوانین مخالف با آزادی  دین 

 [2] «موضوعاتی است که اسالم، فقه و حتی زندگی و باورهای مسلمانان را با چالش روبرو کرده است. پا و ...
آنان بر این . یافته استضرورتی مضاعف  ،شریعتدین و بازخوانی   دینی انو روشنفکر اننواندیش برای بنابراین 

بیرون رفتن جوامع اسالمی از شرایط نامناسب کنونی، دفع همیشگی خطر افراط گرایی، گام نهادن در »  :باورند که
 [3]«بدون اصالح شریعت ممکن نیست. ،سیاسی و فرهنگی، و پذیرش والیت عقل ،مسیر اصالحات پایدار اجتماعی

بستهای رویارویی با معضالت و بن ا  برایکند که تاکنون توسط برخی فقههایی اشاره میبه راه حل خانم وسمقی
و  ،همچون حدود توسط غیر معصوم ای قوانین شریعتهایی  مانند توقف پارهحلارائه شده است. راه پیش آمده 

ها را سخت محتاج نقد و تجدید نظر حلو این راه. ا یا صدور احکام ثانویه به جای احکام اولیۀ مشکل آفرین و ...
 گوید: می و داندمی
توان دریافت که الحاق می ،قوانین شریعت شکل گیری   من اما معتقدم که با نگاهی دقیق و ژرف به مبانی نظری  »

های نظری محکم و عقالنی است لذا الحاق این بخش از قوانین انین به شریعت اسالمی فاقد بنیاناین بخش از قو
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است که مبانی نظری شریعت فقاهتی سخت محتاج نقد دانم. نگارنده بر این باور را به شریعت اساسًا نادرست می
 [4] «و تجدید نظر است.

در عمل به اند، ولی به منظور محافظت از شریعت داشتهی فکری ارزشمندی هاشهر چند علمای اسالمی تاکنون تال
قلی عاسالمی، مباحث علمای اسالمی با دغدغۀ محافظت از شریعت » .اندماندهوفادار ن هاشنتایج حاصل از این تال

 [5] «ند. اما هراس از پذیرش نتایج عقلی موجب عدم وفاداری به این نتایج شده است.اهارزشمندی را رقم زد
 ند:اهاین هراس تا آنجا بوده است که حتی اصولیون نیز در عمل همان راه اخباریان را پیش گرفت

گر بحث های خود، عمالً توجیه نتایج و دستاوردهای عقلی  اصولیون نیز تحت تأثیر اخباریون و هراسان از پذیرش »
 ند. از همین روست که تعریفاهاند و به جای آن که فقه را اصولی کنند، اصول را اخباری کردگری شدهمذهب اخباری

  [6] «فقهای اصولی و اخباری از شریعت و دامنه قوانین آن یکسان است.
اند تأثیر به سزایی بر سرنوشت فقه اسالمی بگذارند، بلکه عمالً علیرغم بحث های منطقی نتوانسته»بنابراین آنان نیز 

 [7]« گر مشی اخباریون شدند و به اخباریگری خدمت نمودند؛ زیرا نتیجۀ فقه اخباری و اصولی یکی است.توجیه
رافی است که تاکنون توسط نواندیشان و تغییر آنها انح مقاومت در برابراصرار فقها برای حفظ سنتهای گذشته و  

ا باید دانست که این اصرار گر چه نادرست است ام البته  اند.توجه دادهروشنفکران دینی از جهات مختلف بدان 
ی . مثالً نگرانی آنان از انقطاع هوّیت. زیرا نگرششته استکند که در آنان وجود داهایی میضمنًا حکایت از نگرانی

گری  ای جز توجیهداند، الجرم نتیجهاریخی یکی میداند و آنر با چسبیدن به سنتهای تدینی را سّیال نمیکه هوّیت 
 گیر شدن به مسائل صرفًا انتزاعی و ذهنی نخواهد داشت.   گری و در مذهب اخباری

های وه بر تالشی دینی وقتی ممکن است که علمای دینی و فقها عالهاشتفکیک سنتهای تاریخی از هوّیت و ارز  
های ی بنمایند و پیش فرضاهفقهی خود به مطالعات اخالقی،  تاریخی، کالمی و انسانی و اجتماعی نیز توجه ویژ

 را کنار بگذارند. کنار گذاشتن این مطالعات شده  نادرستی را که سبب
با اصولیون غال»ند و در میان آنان حتی اهفقها چندان که الزم است به این مسائل نپرداخت از نظر نواندیشان دینی،

ی به بحث های تاریخی و کالمی و دخالت دادن آن در استداللهای خود ندارند. این بی توجهی موجب ضعف اهعالق
و سستی استداللها در بسیاری موارد شده است. به عالوه اصول فقه بدون توجه به حقوق مدرن و واقعیات جاری 

 [8] «.الل می پردازد که این ضعف بزرگ، اصول فقه را انتزاعی و ذهنی ساخته استدر جامعه به بحث و استد
، حتی االمکان به تاریخ، تفسیر، حقوق و کالم نیز نگاهی داشته نداوسمقی کوشیده هاز این جهت خانم دکتر صدیق

 تالشی است در همین مسیر. ایشان« بازخوانی شریعت»کتاب . دنباش
 دینی یا دین اخالقیاخالق  .1

 اند،عالقه چندانی نشان نداده کالمی، و های تاریخیبه بحث فقها اینکه تاکنونعالوه بر عد دیگر قضیه این است که ب  
اخالقی شده ًا تجربی و خصوصای است که به مطالعات و آن بی توجهی است. توجهی مهمتری نیز صورت گرفته بی

 و باالخص نسبت به جایگاه اخالق و نسبت آن با دین مورد موضع درستی گرفته نشده است. است.
        و « ربط و نسبت دین و اخالق تعیین» ( 1به نظر میرسد که این دو موضوع یعنی )» : گویدمی ابوالقاسم فنایی

که اتخاذ موضع نادرست  بدین معنا سازند، برای ما بسیار سرنوشت« دین و علم تجربی تعیین ربط و نسبت»( 2)
 ما ۀاقتصادی و معنوی و اخالقی جامع آخرت مردم ما را تباه خواهد کرد، و به فروپاشی سیاسی، آنها دنیا و ۀدربار

 [9] «.خواهد انجامید
دین و اخالق، از یکطرف و این گمان که الزمۀ حرمت نهادن به دین  به دلیل روشن نبودن جایگاه و نسبت  تاکنون 

، شودفراوانی یافت میهای اخالقی توصیه دین دراینکه   است که همه چیز از درون آن بجوشد، از سوی دیگر، و آن
ی اخالق هیچ براتوان نمیاخالق امری دینی است و  شکل گرفته است که حتی در میان بسیاری از دینداران این باور
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اگر  تصور درستی نیست. حال اینکه این تصور به دالیل متعدد  کرد. تقالل و اولویتی نسبت به دین فرضنحوه اس
به واقعّیت ، است شرعیبه خوبی فهم و پذیرفته شوند، فهم و دریافت ما از اینکه چه حکمی واقعًا دینی و  دالیل این

  نزدیکتر خواهد شد.
و نشاندن فقه بجای اخالق یکی « فقه و اخالق»و نیز ربط و نسبت « دین و اخالق»نسبت   عدم درک درست ربط و 

 از بزرگترین انحرافها و بدعتهائی است که در اندیشه دینی صورت گرفته است.
این انحراف و بدعت  سبب   بحرانی اخالقی در برخی از جوامع دینی شده است؛ و  زندگی و حتی باورهای متدینان 

 چالش روبرو کرده است. را با
متأسفانه جامعۀ ما نیز دچار این بحران شده است. اولین گام در رفع این معضل، درک و پذیرش این مسئله است 

 اما  .فرادینی استاخالقی و و این بحران، بحرانی  زمینۀ اخالقی دچار  بحران هستیم که ما واقعًا در
و حل آنها را نباید از دین طلب کرد و رجوع به دین برای حل این های فرادینی دارند حلمشکالت فرادینی راه»

ی اقتصادی، هاحلی سیاسی دارند، مشکالت اقتصادی راههاحلمشکالت بیراهه رفتن است. مشکالت سیاسی راه
ی فرهنگی. تنها مسائل و مشکالت دینی است هاحلی اخالقی و مشکالت فرهنگی هم راههاحلمشکالت اخالقی راه

حل دینی دارد و حل آنها را باید از دین طلب کرد و انتظار داشت و دین کامل در دین بودن خود کامل است، ه راهک
  [10] «شود.یعنی دین کامل جایگزین تجربه و عقل و عقالنیت و اخالق و سیاست و اقتصاد نمی

  گوید:ایشان می طلبد.حل های فرادینی میبنابراین حل مسائل فرادینی، راه
حل آن را هم باید از بیرون دین طلب کرد و پیش از رجوع به دین باید یک مشکل فرادینی است و راه ]نیز[ استبداد»

دهد که کسانی که با تکیه بر دین و از موضع ی تلخ تاریخی گواهی میای برای آن اندیشید. تجربهتمهیدی و چاره
ی کارشان جایگزینی استبداد دینی به جای استبداد سکوالر است. و ه کنند، نتیجهخواهند با استبداد مبارزدینی می

ی ابزاری از دین است و نه تنها موجب حل مشکل اصوالً تمسک به دین برای حل مشکالت فرادینی نوعی استفاده
 [11] «دهد.ی مادی و معنوی حل مشکالت را هم به شدت افزایش میشود که هزینهنمی

 گوید: عبدالکریم سروش می 
گمان  [و. گفتند: حاکمی که همۀ اختیارات در قبضۀ تصرف اوست باید از َمَلکۀ  عدالت برخوردار باشددر گذشته می» 

های  قدرت  مطلقه جلوگیری تواند از مفسدهمی  ،عدالت او که به نحوی شأنی از شئون حکمت او است ]کردندمی
تواند موجد  دانند و بر این باورند که تمرکز و تجمع قدرت، میتجمع قدرت را درست نمیکه امروزه حال این کند.

فسادهای اخالقی فراوانی بشود تا آنجا که می توان گفت  میان عدالت و قدرت، یک   تناسب معکوس برقرار 
 [12]«است.

م. و مطبوع را بتوانیم با هم جمع کنی چنین نیست که ما به دلخواه خود، هر دو امر یا هر چند امر مطلوب»بنابراین 
مطلوب ما بودند، به صرف اینکه هر دو مطلوب ما هستند، نمی توانیم  مر متنافی، متعارض و مانعة الجمعاگر دو ا

ر ا ها را با هم آشتی دهیم و در یک جا بنشانیم.آن ختیار تجربه تاریخی نشان می دهد که با باال رفتن قدرت  فرد و  پ 
افالطونی  انایی او بر عدالت ورزیدن کاهش پیدا می کند. درست به عکس انتظاری که نظریه پردازان  شدنش، تو

ۀ بر شناختن حقوق دیگران و توزیع عادالن برند. با اختیار بیشتر و زورمند شدن  فرد، قدرت وی در اجرای عدالت،می
رسد، در عالم عمل و تجربۀ ی زیبا به نظر میقدرت کم تر می شود و به همین سبب، این نظریه گرچه در عالم تئور 

 [13] «واقعی هم زشت است و هم ناممکن.
اد ایج در «دین و اخالق»یا درست از رابطۀ دینی بر این باورند که تلقی نادرست و و روشنفکران  اننواندیش  امروزه 

  :معتقدند آناننقش مهمی دارد.   بحران اخالقی یا نابودی 
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اخالقی مؤمنان  به خود، بازی شناسی اخالق و هم در تعلیم و تربیت تواند نقش مهمی هم در روانمی البته دین 
انتظار اخالقی از دین باید . دمتی که دین می کند به اخالق استدر نظر روشنفکری دینی، مهمترین خ  . اساساً کند

 نباید مصون نهاد که امروز سخت مستمند و نیازمندداشت و آن را نقد اخالقی باید کرد. فقه را هم از نقد اخالقی 
ل تر خواهد کرد و گره مشکالت آن را با توسفقه را هم تواناتر و هم پیراسته و همین نقد اخالقی است که   آن است.

 به اصل حق و عدالت خواهد گشود.
هایی را در قلمرو تواند  نقشدین میاین مسئله را مفصالً مورد بررسی قرار داده و معتقد است که  فنایی ابوالقاسم  

 اخالق  ایفا نماید. هر چند که این امر مشروط به شرایطی است. وی به درستی معتقد است:
هایی را در قلمرو اخالق بازی کند چند شرط وجود دارد که باید استیفا شوند. برای اینکه دین بتواند چنین نقش» 

 نتیجه معکوس بیانجامد. داری بهدر غیر این صورت ممکن است دین
داران باید دغدغه اخالقی زیستن یا به تعبیر موالنا سودای سرباال رفتن داشته باشند، در غیر این صورت دین :اوالً 

های دین را درست نخواهند فهمید و بر اساس فهم نادرستی از دین خواهند پنداشت که دین مجوز نقض ارزش
 اخالقی را صادر کرده است.

داران باید استقالل اخالق از دین و تقدم آن بر دین را پذیرفته باشند، در غیر این صورت دین را جایگزین دین :ثانیاً 
توان جواز فرضی بنا شود خطاست و به سهولت در پناه آن میاخالق خواهند کرد. فهمی از دین که بر چنین پیش

ست دین و شریعت در خدمت اخالق نیست، بلکه نادر های اخالقی را صادر و توجیه کرد. بنابراین، فهمنقض ارزش
 مانع اخالقی زیستن و اخالقی ماندن است، و دقیقًا به همین دلیل نادرست است.

داران پس از فهم درست دین باید به دین خود ایمان داشته و به دستورات آن متعهد و پایبند باشند. در دین :ثالثاً 
 غیر این صورت نیز دین نخواهد توانست به اخالق خدمت کند.

های تواند به راحتی جواز نقض ارزشکند که میاگر این شرایط فراهم نشود، دین  نه تنها به اخالق خدمتی نمی 
 [14] «خالقی را صادر و توجیه نماید و به دینی غیر اخالقی بدل شود.ا

داند، و به  توصیه اصل می ای که پایبندی به معیارهای اخالقی راتواند برای فرد یا جامعهبنابراین دین گر چه می
ت تواند سعادت و سالمنمیرسان باشد، اما  های دینی نیز متعهد و پایبند است، بسیار نقش آفرین، کاتالیزور و مدد

کند را تضمین نماید. بلکه برای آنان جز خسارت ببار نخواهد آورد. که به معیارهای اخالقی پشت میای فرد و جامعه
یَن إ الَّ َخَساًرا . ال م  ید  الظَّ  َواَل یز 

یش زیرا فاعلّیت فاعلی است که بدون قابلّیت قابل کاری از پ ،این ناتوانی و یا تأثیر معکوس، نقصی برای دین نیست
اخالقی  بحرانهایدر حل  دین یا فقه ازنادرست از رابطۀ دین و اخالق،  در عین تلقیتوان نمی بر این اساس،  برد.نمی

عدالتی یواند ظلم و بتاند، به سادگی می. زیرا معرفتی دینی که فقه را برتر از اخالق و یا به جای اخالق بنشکمک گرفت
 را  هم  به نام دین بپذیرد.

ر بر این باو داند،دین و دینداری می ستۀ محافظ  مغز  از اینرو است که عبدالکریم سروش در عین اینکه  شریعت را پو
 : است که

ین ساخت و در ع فقه را در نازلترین منزل باید نشاند و اخالق را در برترین مرتبت. از دین ایدئولوژی دنیوی نباید»
امید داشتن به اینکه در جامعه ی دینی راستین ) نه فقط فقهی ( و با آدمیان پارسا و نیک اندیش و خداترس بهتر 

ی دین ۀمنان مدارا ، باید به آفات جامعمی توان زندگی کرد تا با کسانی که نه با دوستان مروت می کنند و نه با دش
شوند و محرومیت دین ، ستم می رود و آدمیان له میآن با نام و با ابزار  ای که درحساس بود ، چرا که جامعه

ین نوشته دگیرد و به پای دین و ستمگر که جنایاتش به نام خدا صورت نمیبی ۀتر است از جامعکشند بسی شوممی
 [15] «شود.نمی
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 «اخالق  دینی»و « دین  اخالقی»تمایز این است که در این زمینه کارهای مهم نواندیشان و روشنفکران دینی  یکی از
دینی،  رکن است و در اخالق   در دین  اخالقی، اخالق معرفت دینی را اخالقی کنند. انداند و تالش کردهختهرا بازشنا

داند و شریعت  او خدای شارع را همان خدای اخالق میدین  اخالقی،  .در دین یافت شود چیزی اخالقی است که
کند و به همین در چارچوب فهم  از شریعت معنا میکند ولی اخالق  دینی، اخالق را اخالق فهم میچوب را در چار

 گویند: کسانی که قائل به وابستگی اخالق به دین هستند می جهت
 «مقدم بر خوبی و بدی اخالقی و سرچشمه آن است. ،ناشی از این اراده اراده خدای شارع و حکم شرعی  »

. آن دعوا بر سر این شتگتاریخ اسالم بین اشاعره و معتزله وجود داشت نیز به همین مسئله بر میدعوایی که در 
سن و قبح شرعی است یا عقلی.  گوهر این   اختالف . استهمان اختالف بر سر رابطه دین و اخالق   نظر بود که ح 

بین این دو دیدگاه تفاوت زیربنایی بسیاری وجود واضح است که و استقالل یا عدم استقالل اخالق از  دین است. 
اخالقی برخی از جوامع دینی،  اینکهو معتقدند دارد. نواندیشان و روشنفکران دینی به این تفاوت توجه داشته 

و این تلقی نادرست نقش  نسبت دین و اخالق است. رابطه و تلقی نادرست ازهمین نیستند، به سهم زیادی معلول 
 عقل و اخالق در آن که   قرائتی از دین کند. بنابراین آنانه های اخالقی را نقشی تزئینی و روبنائی میاخالق و توصی

چنین  که و بر این باورند دانند.میناپذیرفتنی قرائتی  را توجیه نماید را تبعیضات ستمگرانه ونقش تزئینی داشته 
 .دانندمینه معقول و نه مطلوب را چنین قرائتی آنان لذا . خواهد شدموجب انهدام خود دین   قرائتی 

 گوید:خانم صدیقه وسمقی می
گر تبعیضات ستمگرانه باشد، محکوم به منسوخ شدن است. اسالمی که پیامبر )ص( در مکه به دینی که توجیه»

درخشان شد، محرومان و ستم دیدگان و بردگان و زنان معرفی کرد و چون نور امیدی در آن تاریکی شرک و جهل 
گر تبعیض نبود، واال بردگان و زنان و اقشار محروم به سوی آن آغوش نمی گشودند. اسالم نیامد تا اسالم توجیه

های جوامع را برای از بین بردن تبعیضات خنثی کند. تبعیض های تبعیض آمیز را محکم و پابرجا سازد و تالشسنت
ا بی اقشار مورد تبعیض قرار گرفته رنج آور است. اسالم سنتی، دین را به هر شکل آن و در هر زمانی ستمگرانه و برا

سنت یعنی قوانین کهن گره زده و بدین ترتیب دین را در مقابل تحوالت اجتناب ناپذیر جوامع و قوانین مناسب 
    [16] «دنیای امروز قرار داده است.
مورد و لذا  شدبا  اخالق خدایتواند مورد پذیرش حکم یا قانونی که اخالقی نباشد، نمیتبعیض ستمگرانه  و هر 

تواند نمیخدای شارع حکم  . بنابراینخدای شارع نیز نیست. زیرا خدای شارع همان خدای اخالق استپذیرش 
اخالقی باشد، به ۀ اننباشد و منافی ارزش های جاود اگر دینی اخالقی» به  عالوه. نقض کندخدای اخالق را  حکم

   [17]« مرگ و شکست خود فتوا داده است. هیچ دیانتی نمی تواند ضد عدالت، آزادگی ، یا حقوق انسانی باشد. 
، منجر به این هواداران اخالق دینی است باورکه   او اخالقیوصف شارعیت خداوند بر وصف  بی وجه ترجیحاما  

 شود.آفات ناخواسته می
هواداران اخالق دینی بر این باورند که وصف شارعیت خداوند بر وصف عدالت او تقدم دارد، در حالی که برخی از » 

که به وجود خدای شارع ایمان و به تقدم اخالق بر دین ایمان دارند ـ بر این هواداران اخالق فرادینی ـ یعنی آنان
دارد. به هرحال، تقدم و تأخر میان اوصاف خداوند امری باورند که وصف عدالت خداوند بر وصف شارعیت او تقدم 

ه  »دینی هم به سود آن وجود دارد. مثالً در برخی دعاها داریم که مسلم است و شواهد درون یا َمن َسَبَقت َرحَمت 
   [18] «. َغَضَبه

کنیم کشف کنیم؛ کاری که ما میاین ما نیستیم که اخالق را مقدم بر دین می»تصریح می کند که:   ابوالقاسم فنایی
ها از واقع این تقدم است، نه جعل آن. ادعا این است که در متن واقع با صرف نظر از شناخت و درکی که ما انسان

کنیم. ممکن است است که ما آن را کشف می دین و واقع اخالق داریم، اخالق مقدم بر دین است؛ یعنی این واقعیتی
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کنید. پاسخ این است که از راه دالیلی که به سود این نظریه وجود دارد. کسی بپرسد چگونه این واقعیت را کشف می
  [19] «شما باید آن دالیل را بررسی کنید.

بر دین از یک سو و اعتقاد راسخ  شود، اعتقاد راسخ به تقدم اخالقبه گمان ما آنچه مانع سرکشی آدمیان می»حتی 
 [20] .محور( از سوی دیگر استیا مصلحت محور( بر عقل اقتصادی )عقل سودمحوربه تقدم  عقل اخالقی )عقل حق

 عدالت وصف آنان. دانندمیمطلوب  هممعقول و  هم  را  بر دین قاخالتقدم  ،بنابراین نواندیشان و روشنفکران دینی
 شناسند. میاو  شارعیت وصفبر مقدم نیز  را خداوند

سخ وی در پا .«تقدم ذاتی»می داند نه  «تقدم ساختار بر محتوا»دکتر فنایی  البته  تقدم اخالق بر دین  را  از نوع 
 گوید:به سؤالی در این خصوص می

 «بر معلول تقدم علت»ست. زیرا آنان تقدم اخالق بر دین را تر از دیدگاه بنده ادیدگاه معتزله و عدلیه افراطی»
دانم. خوانش سنتی از قاعده مالزمه همین است که دانند، در حالی که من آن را تقدم چارچوب بر محتوا میمی
گوید: هر حکمی در عقل داریم )که منظور از عقل هم در اینجا اخالق است( متناظر با آن حکم، حکم دیگری در می

 [21] «ر حکم عقلی یک امر یا نهی مولوی هم صادر کند.شرع داریم. یعنی گویا خدا موظف است متناظر با ه
 ، دیدگاه اصولیون ما نیز چنین است:دیدگاه معتزله و عدلیهعالوه بر 

قاعده مالزمه بین حکم »تحت عنوان  ]نیز[ تقدم علت بر معلول، همان تقدمی است که عموم فقیهان اصولی ما»  
از حکم عقل، اگر بخواهیم آن را به زبان امروزی ترجمه کنیم،  به آن قائل هستند. مقصود آنان« عقل و حکم شرع

م مالزمه بین حک شود قاعدههمان حکم اخالق است. یعنی در واقع قاعده مالزمه بین حکم عقل و حکم شرع می
 [22] «ر باب اخالق است.دکم قدر متیقن این قاعده حکم عقل ، یا دستاخالق و حکم شرع

 به هرحال، 
ای مشرب معتقدند رابطه اخالق و شریعت رابطه علت و معلول است. یعنی هر حکم اخالقیعموم فقیهان اصولی»

قبول دارد، بلکه متناظر و همسو با آن و به را ه تنها آن نشود، شارع مقدس هم آن را قبول دارد، و که از عقل صادر 
گیرند که اگر همه عقال بر حکمی اجماع کردند امکان یجه میکند. بنابراین، نتاستناد آن یک حکم شرعی هم صادر می

قالست از آن نظر که عاقل اند و ندارد رئیس عقال با آن حکم مخالفت کند، زیرا فرض بر این است که آن حکم حکم ع 
قال مشترک است. برخی دیگر معتقدند ارزش م های اخالقی حکاین ویژگی بین خدا به عنوان شارع مقدس و سایر ع 

عقل است و چون حکم عقل است و شارع مقدس هم اعقل عقالست. بنابراین، اگر توانستیم نشان دهیم که این 
قالست ضرورتًا چنین حکمی  قال یا رئیس ع  حکم، حکم عقل بما هو عقل است، طبیعتًا شارع مقدس هم که یکی از ع 

 خواهد داشت.
دم اساس قاعده مالزمه تقدم اخالق بر دین مصداق و موردی از تقبه هر حال، اینان قائل به قاعده مالزمه هستند. بر 

ی و معلولی ی متافیزیکی/ علّ ست و حکم شارع معلول. این رابطهجا حکم عقل علت اعلت بر معلول است. در این
به  شرعی دهد که عقل را به عنوان یکی از منابع احکامو به فقیهان امکان می شناسانه دربرداردای معرفتنتیجه

رسمیت بشناسند، و از طریق کشف احکام عقلی/ اخالقی احکام شرعی متناظر با آن احکام عقلی/ اخالقی را کشف 
تواند فتوای خوبی اخالقی عدالت را کشف کند، بر اساس آن می ین دیدگاه اگر فقیهی به حکم عقلکنند. درچارچوب ا
که برای توجیه وجیه کند، بدون اینترا « عًا حرام استظلم شر»و « عدالت شرعًا واجب است»که خود مبنی بر این

این فتوا نیازی به استناد به آیات و روایات داشته باشد. این دیدگاه عموم فقیهان اصولی مشرب است. فقیهان 
    [ 23] «اند.اخباری و اقلیتی از فقیهان اصولی با این دیدگاه مخالف

 :که در نهایت ایشان معتقد است
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توانیم اند، اما درباره همه احکام نمیتوانیم بگوییم بعضی از احکام شرعی از اخالق سرچشمه گرفتهما فقط می» 
توان به آن ملتزم شد این است که خدای شارع موجودی اخالقی است جا میچنین بگوییم. حداکثر چیزی که در این

های اخالقی را نقض کند. این خوانش مولوی خود ارزششود که در تشریع احکام و اوصاف اخالقی مانع از این می
سلبی یا حداقلی از قاعده مالزمه است. بر اساس این خوانش، هر حکمی که در عقل یا اخالق داریم، در شرع مخالف 

کنم )تقدم چارچوب یا آن را نداریم. به هر حال دیدگاهی که من در مورد نوع تقدم اخالق بر دین از آن دفاع می
 « تر از دیدگاه معتزله است.ار بر محتوا( معتدلساخت

 معنای پذیرفتنی و قابل دفاع  قاعده مالزمه را به صورت زیر می توان صوربندی کرد:ایشان به اعتقاد  در مجموع
  «ارزشهای اخالقی مورد تأیید و تصویب شرع قرار می گیرند»
   

  مقام استنباط احکام فقهیهای اخالقی در ارزشبرخی دلیل اصلی نادیده گرفتن  .2
 

پذیرند که اخالق مقدم بر دین می فقهای اصولی نیز مانند نواندیشان دینیحال این سوال پیش می آید که اگر 
 استنباط احکام فقهی چیست؟های اخالقی در مقام پس   دلیل اصلی نادیده گرفتن ارزش، است

 ابوالقاسم فنایی می گوید:
عتبار حکم ا ]فقهای اصولی[  ان مورد بحثجا الزم است این است که فقیهبه آن در این نکته بسیار مهمی که توجه»

ی کاربرد و تأثیر این منبع در کنند که آن قید دامنهعقل به عنوان منبعی برای حکم شرع را به یک قید مهم مقید می
که گذارد. آن قید این است که برای ایننمیکند و عمالً موردی برای آن باقی استنباط حکم شرعی را بسیار محدود می

توان بتوان از طریق حکم عقل حکم شرع را کشف کرد، حکم عقل باید قطعی باشد، یعنی از رهگذر حکم ظنی عقل نمی
حکم شرع را کشف کرد و تکیه بر ظنون عقلی در استنباط فقهی حرام است. و این به گمان من دلیل اصلی نادیده 

های اخالقی به اخالقی در مقام استنباط حکم شرعی است. در مقام استنباط احکام شرعی ارزشهای گرفتن ارزش
شوند که اخالق مقدم بر دین نیست، یا فقه جایگزین اخالق است، بلکه به این دلیل این دلیل نادیده گرفته نمی

و یقینی نیست، بلکه ظّنی های اخالقی در دست است قطعی شوند که دلیلی که به سود ارزشنادیده گرفته می
  [  24] «است.

اهمیت این مسئله تا آنجاست که فقیهان مورد بحث علیرغم این خوانش حداکثری که از قاعدۀ مالزمه دارند به   
قل ع  حکم به توانندنمیعمالً احکام فقهی  همان دالیلی که  دکتر فنایی می گوید، بسیاری از اوقات در مقام استنباط

ز اگردد که به برخی و این نتوانستن بیش از هر چیز به پیش فرضهای ذهنی خاص آنان بر می توجه کنند. و اخالق
 نیز در مقام استنباط ظر کالمی/ االهیاتی معتزلی هستندبرخی از فقها که از من نتیجه اینکه حتی آنها اشاره شد.

 باشند.  احکام شرعی و صدور فتوا کمابیش اشعری
الزمه داند و به خوانش حداقلی و سلبی از قاعده ماین قرائت حداکثری از قاعدۀ مالزمه را موّجه نمی لبتها دکتر فنایی
 گوید: می. او باور دارد

توان نامید، موّجه نیست، زیرا به نظر من  این قرائت از قاعده مالزمه، که آن را قرائت حداکثری و اثبات گرایانه می» 
شود. یعنی ای ایجابی بین حکم عقل و اخالق برقرار میدست نیست. در این قرائت رابطههیچ دلیلی به سود آن در 

که گویی بر خدای شارع واجب شود هر حکمی در اخالق داریم متناظر با آن حکمی در شرع داریم. چنانگفته می
نه امکان دارد و نه است که در همه موارد متناظر با حکم عقل حکمی شرعی صادر کند، در حالی که چنین چیزی 

ها چنین کاری بر خدا واجب است. آنچه بر خدا واجب است این است که با هنجارهای اخالقی مخالفت نکند و آن
بنابراین، به نظر من دیدگاه قابل دفاع در این مورد خوانش حداقلی و سلبی از قاعده مالزمه بین حکم  را نقض نکند.
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گوید: هر حکمی که عقل یا اخالق دارد مخالف آن را در شرع وانش میعقل یا اخالق و حکم شرع است. این خ
کرد، اما « اثبات»توان حکم شرع را ی این خوانش چنین است: با حکم عقل نمیشناسانهنداریم. پیامد معرفت

داوند( کرد. ما دلیلی نداریم که بگوید شارع مقدس )خ« ابطال»توان فهم نادرست و ضد اخالقی از حکم شرع را می
از  ممکن است ها سرچشمه نگیرد، بلکههای اخالقی حکمی داشته باشد که از آن ارزشتواند در چارچوب ارزشنمی

  [ 25] «اندیشی سرچشمه بگیرد.جایی دیگر مانند مصلحت
فهم دین مشخص کنیم و  «روش»توان نتیجه گرفت که ما ناگزیریم ابتدا موضع خودمان را با میاز آنچه گفته شد  

 و سپس با آن روش به سراغ فهم کتاب و سنت برویم.  محک بزنیم عقالنیت و اخالق باروش فهم دین را 
های اخالقی، در مقام استنباط احکام فقهی مهیا و همۀ لوازم  توجه به ارزش را بپذیریم اگر  تقدم اخالق بر دین  اما

 بحران اخالقی بحرانی صرفاً  اصول کلی و مهم دیگری را باید مد نظر قرار دهیم؟رفع بحران اخالقی چه برای باشد،  
 دارد.  مسئله ابعاد اجتماعی هم. این نیستدر افراد 

 
 «ساختارها»و «  هاروش»انتساب حکم اخالقی به   .3
 

های اخالقی با توصیهئل اجتماعی نیست.  ای فردی و منفک از مسانکتۀ مهم دیگر این است که  اخالق تنها مسئله
وقتی کارآمد خواهند بود که اخالقی شدن   کنند. آنها میبرای اخالقی شدن فرد و جامعه کفایت ننّیتهای خوب  

 نیز مورد تحلیل قرار گیرند. « ساختارها»و «  هاروش»
ای فردی نگریست، مسئله ها نیست. به اخالق نباید به عنواناهمّیتشان هرگز کمتر از نّیت« ساختارها»و « هاروش» »

ها و یعنی به سیستم نیز مرتبط است. منبعث از آنها روشهای و با  دارای ساخت اجتماعی نیز هست زیرا  اخالق
  [ 26] «توان امر اخالقی را نسبت داد.میها و روابط اجتماعی  منبعث از آنها نیز ساختارهای اجتماعی و روش

ها را هم توان بدترین جنایتمیبهترین نّیتها با  هرگز کمتر از نّیتها نیست. اهمّیتشان« ساختارها»و « هاروش»
 ،آثار فردیتواند  در عین صداقت و خلوص نّیت میحتی یگر اتخاذ یک روش و وانهادن  روش د بنابراین انجام داد.
 اخالقی، دینی و روانی  مثبت یا منفی  بسیار وسیعی داشته باشد.  ،اجتماعی
یاد ز در آن ، که هزینۀ عمل غیر اخالقیاخالقی در یک ساختار ، ساختارها نیز بسیار حائز اهمّیتند.هاشروعالوه بر 

نه  و -سیستم  افراد را به اخالقی عمل کردن هدایت  . یعنیشوندر عمل به اخالقی زیستن تشویق میاست، افراد د
های آموزه های تربیتی وهمۀ تالش ممکن است برعکس در یک ساختار نادرست و معیوب کند.می -فقط توصیه

  نداشته باشند. جامعهفرد و در اخالقی نمودن  ده و نقش چندانیقربانی ش ،دینی و اخالقی
 تواند عّلت باشد.هر چند می ،نیست افرادروشن است که ساختار معیوب، دلیلی برای غیر اخالقی شدن  البته 

 گوید:می« ستنیز یاخالق یشناختجامعه ممدات و موانع»دکتر مقصود فراستخواه تحت عنوان 
نظم اخالقی جامعه منوط به یک نظم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و حکمرانی معقول است. بنابراین »

اخالق منطق نهادی دارد. همچنین اخالقی بودن به درصدی از هوش عاطفی نیازمند است، یعنی این درک که دیگری 
نیست. بنابراین اخالق نوعی یادگیری اجتماعی است و مستلزم عقالنیت اجتماعی است. یعنی اخالق نیاز ابزار من 

به یک حکمت اجتماعی دارد. وقتی آن حکمت اجتماعی مخدوش شود و دروغ به مثابه یک صنعت شود، اخالق 
ه ایران یک صنعت دروغ شود. چند تحقیق مشترک من و دانشجویانم نشان داده که االن در جامعغیرممکن می

وجود دارد، یعنی دروغ به صورت کاال تقاضا و عرضه دارد. بنابراین اخالق و نااخالق یک برساخت اجتماعی است، 
توان به امر روانی یا شناختی صرف اگرچه امر اخالق به امر اجتماعی فروکاستنی نیست. همچنان که اخالق را نمی

جهت نیست که شود. بیکه جامعه ایران به شکل اجتماعی غیراخالقی می تقلیل داد، شواهد زیادی وجود دارد



9 
 

کند و ارسطو در دو بخش پایانی کتاب سیاست های جمهور و قوانین دنبال میافالطون مباحث تربیتی را در کتاب
انی چون پدید آمده که متفکر (moral luck) پژوهی بحثی تحت عنوان بخت اخالقیپردازد. در اخالقبه اخالق می

تواند اند. این متفکران معتقدند که عوامل تاریخی، فرهنگی، موقعیتی میویلیامز و نیگل در این زمینه سخن گفته
شود. این ها را کم یا زیاد کند. وقتی بخت اخالقی کم باشد، شوق اخالقی زیستن انسان کم میبخت اخالقی انسان

در مورد اخالق وجود دارد، یعنی خیلی انتظار داریم که مردم گوید در جامعه ایران یک بیش قضاوت نظریه می
خواهند با نصیحت مردم را الملوک داشتیم، االن این ملوک هستند که میاخالقی باشند. یعنی اگر در قدیم نصیحه

عنای گرا بود. مگر اخالق به مگوید بخت اخالقی ظرفیتی دارد و باید در اخالق واقعاخالقی کنند. این نظریه می
خورند. اخالقی کنید، گویی غم مردم را نمیغمخواری بشر نیست؟ واعظان اخالق غیر متعظ که ما را نصیحت می

بودن تراژیک و دراماتیک است. اخالق موکول به یک نیکبختی اجتماعی است و نیکبختی اجتماعی ما پرمناقشه 
گوید. بخشی بخشی( سخن مینیا )سعادت و نیکخود نیست که ارسطو در اخالق نیکوماخوسی از ائودایمواست. بی
 .بخشی موکول به اجتماع و حکمرانی و نظام حقوقی و تاریخ و جغرافیاستاز نیک

تاریخ ما طوری است که مردم خوداثربخشی ندارند، در حالی که حس خوداثربخشی اساس اخالق است. اینکه انسان 
کند. در جامعه ایران خستگی عاطفی وجود دارد. با خستگی ج میحس فاعلیت نداشته باشد، او را از نظر اخالقی فل

های هنجاری وجود دارد، به سادگی ای که ضعف یا تعارضشود. در جامعهعاطفی شور و شوق اخالقی سخت می
 .شوندتوان یک شهروند اخالقی بود. همچنین شرایطی وجود دارد که افراد به سمت خودمداری سوق داده مینمی

بهام اجتماعی و نابرابری در جامعه ما وجود دارد و اینها از موانع اجتماعی اخالقی زیستن است. فقدان احساس ا
اعتماد از دیگر معضالت اجتماعی اخالقی زیستن است. اینجاست که دورکیم در تداوم بحث اخالق فردی کانت از 

های اخالقی مهمی شناس بحثهگوید. همچنین مارکس در مقام یک جامعوجدان جمعی برای اخالق سخن می
اند و این بیگانگی اجتماعی مانع اخالقی است. او گوید مردم نسبت به شرایط اقتصادی بیگانه شدهدارد. او می

گوید با وجود شرایط قدرتی مانع اخالقی زیستن است. بنابراین کسی که میتاکید دارد که احساس بیگانگی و بی
گوید، اما در درازمدت و در مقیاس رهنگی باید اخالقی زیست، سخن زیبایی مینامساعد اجتماعی، اقتصادی و ف

ها پدید دهد. وقتی شرایط اجتماعی نامساعد است، حس ترومایی در انسانبزرگ این نصیحت و تذکر نتیجه نمی
ن همه جا به ق در ایران است. االگیرند. این نگرش سهم مهلک اخاله مثابه قربانی در نظر میآید و خود را بمی

دهند، زیرا حس ترومایی و قربانی بودن در همه وجود دارد. این حس ترومایی ویرانگر شکوفایی ساختارها ارجاع می
  [ 27]«اخالقی است. 

وشنتر ر« ساختار»و چه از منظر « روش»اهمّیت مسئله را چه از منظر  مثالها و شواهد،شاید اشاره به برخی از در اینجا 
 نماید:
توان فرهنگ می ۀگری در عرصنظامیروش تهاجم فرهنگی را بپذیریم. سؤال این است که آیا با  ۀفرض کنید نظریمثالً 

های سرهنگی در حل معضالت فرهنگی خود نوعی تهاجم فرهنگی با تهاجم فرهنگی مقابله کرد؟ و آیا استفاده از روش
فرهنگ کمونیستی  آیا فرهنگ لیبرالیستی غرب با فرهنگ اسالمی ناسازگار است، کسانی بر این باورند که نیست؟ اگر

ر شرق و فرهنگ اعراب جاهلی به مراتب با فرهنگ دینی ناسازگارتر نیست؟ اگر گفتار و رفتار دشمن را به عنوان معیا
پرستی پرستی و دشمنی بتحق و باطل برگزیده و به عنوان شاهد و دلیلی  برای اعمال خود قرار دهیم، این کار نوع

خوبی برای سلب حقوق و آزادیهای فردی  ۀنیست و با حق پرستی و خداپرستی منافات ندارد؟ آیا حفظ استقالل بهان
 ؟در جامعۀ دینی مستبدانه عمل کردتوان مبارزه با دشمن می ۀاست؟ و آیا به بهان
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 سازد.میدر اخالقی شدن  فرد و جامعه واقف « هاوشر»تأمل در هر یک از موارد فوق ما را به اهمّیت فوق العادۀ 
ل یدل به این پرسش که دکتر سروشپاسخ شاید اهمیت ساختارها نیز از منظر روشنفکران دینی پنهان نمانده است. 

اهمّیت ساختارها را ؟، چیست فراوان اخالقی و تذکرات هاتوصیه  علیرغم در جامعۀ ما بقای برخی رذیلتهای اخالقی
 بیشتر مشخص نماید.

اش چیست؟ ما نصایح اخالقی کم ریشه ،که در میان ما بوده و باقی ماندهها کنید کثیری از  رذیلتمیشما فکر »
ؤثر مایم. اّما چرا آنها ایم، واعظ، نویسنده و عالم دین و اخالق، فراوان داشتهایم؛ مواعظ اخالقی کم نداشتهنداشته

 ایم که رذیلتهایی زندگی کردهست که ما در نظاماش این رذایل همچنان باقی مانده اند؟ سرّ اند؟چرا این واقع نشده
شود و فرد قدرت هدف قرار گرفت، دیگر همه چیز با آن تعریف می” مرکز“وقتی نزدیک شدن به  کارکرد دارد.ها در آن

  [28] «روید.زند و نمیشر اصالً جوانه نمیگذارد تا باال برود. در چنین نظامی، حقوق بحقوق دیگران را زیر پا می
اخالق اجتماعی بر اخالق فردی تقدم دارد  و این تقدم به معنای تقدم حق بر خوبی یا تقدم حق فرد بر خیر و »

توان در این قاعده، که به قاعدۀ زّرین معروف است، خالصه کرد: مصلحت عمومی است. گوهر اخالق اجتماعی را می
پسندیم که دیگران برداشتها و میاگر ما  دوست نداریم و ن «پسندی، بر دیگران نیز مپسند.میخود نآنچه را بر »

تفسیرهای خود از سبک زندگی خوب را به زور بر ما تحمیل کنند و این کار را نوعی ظلم و بی عدالتی به شمار 
ی نیست بین اینکه سبک زندگی مورد نظر ا بدهیم و در این میان فرقرآوریم، نباید به خود نیز حق چنین کاری می

  [ 29] «مستند به دین باشد یا نه.
 اجتماعی پرورش جامعۀ خوب است. اخالق ساختارها بیشتر به اخالق اجتماعی مربوطند. و غایت  از طرفی

 و غایت اخالق اجتماعی پرورش جامعۀ خوب،  خوب است انسانپرورش  فردی اخالق غایت گوید:میدکتر فنایی  
 . های خوب نیستو  جامعۀ خوب لزومًا حاصل جمع انسان

ای دارد و افراد آن جامعه از حقوقی برابر برخوردارند ای است که ساختار حقوقی و حقیقی عادالنهجامعۀ خوب جامعه»
   [30] «کنند.میو غالبًا حقوق یکدیگر را مراعات 

 گوید:عبداکریم سروش نیز می
ایم و در آن صورت است که مفسدۀ قدرت عالج محتاج« ساختار عادالنه»عادل، به داشتن ما به جای داشتن حاکم »

                   [31] «شود.می
تر ی بنیادینظر اخالق اجتماعی ارزش و اهمّیتتالش برای عادالنه شدن  ساختارهای حقوقی و حقیقی از  بنابراین 
فراهم نیز  اعدی برای تقویت  اخالق فردیاز این طریق بستر مس و یکی از وجوه اهمّیت آن، این است کهدارد. 
 شود. می
 :نیشیپ تمقاال نکیل 

 
 (1) عقل ۀپنچر از نید یبازخوان

 (2) عقل ۀپنچر از نید یبازخوان  

 (1) اخالق ۀپنچر از نید یبازخوان

 مراجع: 
 . 10ص، 1396سوئد،  –وسمقی، صدیقه، بازخوانی شریعت، لوپساال [ 1]
 .9ص همان [2]
 .12ص همان [3]
 .11ص همان [4]

https://dl.3danet.ir/iranmanesh/ravesh%201%20for%20Reading.pdf
https://dl.3danet.ir/iranmanesh/ravesh%202%20for%20Reading.pdf
https://dl.3danet.ir/iranmanesh/ravesh%203%20for%20Reading.pdf
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 .12ص همان [5]
 .10ص همان [6]
 .169ص همان [7]
 .12ص همان [8]
  .1392دیماه   دکتر ابوالقاسم فنایی مصاحبه گفتمان الگو با، انتخاب الگوی توسعه و کشورداریبحران روش در  [9]
 . (1)یدین ی فکراحیافنایی، ابوالقاسم،   [10]
 همان [11]
 .316ص. 1385 صراط، انتشارات عدالت، ادب قدرت، ادب ؛میعبدالکر سروش، [12]
 همان [13]
   .۱۳۹۰ آذر ،۱۷ شماره مهرنامه، ماهنامه، یفنائ ابوالقاسم با وگوگفت در اخالق و نیدفنایی، ابوالقاسم،   [41]
موسسه فرهنگی صراط؛ ، نقدی بر تجربه ی حکومتداری  فقیهان مدارا و مدیریت مؤمنان،   عبدالکریم، سروش،  [15]

 .1376چاپ اّول، فروردین 

 . 161ص  ، 1396سوئد،  –وسمقی، صدیقه، بازخوانی شریعت، لوپساال  [16]
موسسه فرهنگی صراط؛ ، نقدی بر تجربه ی حکومتداری  فقیهان مدارا و مدیریت مؤمنان،   سروش، عبدالکریم، [17]

 .1376چاپ اّول، فروردین 

 اخالق، کتاب   نقد ۀفصلنام ،یفنائ ابوالقاسم دکتر با یانتقاد ییگو و گفت در اخالق و نید ۀرابط ابوالقاسم، ،ییفنا [81]
  189-220 صص ،1394 بهار ،1 شماره اول، سال ،یشناسروان و یتیترب علوم

مانه [91]  
.۲۴۱ص، ۱۳۸۹ سال معاصر، نگاه نشر ؛شناسیدین اخالق  فنایی، ابوالقاسم،   [20]  
 اخالق، کتاب   نقد ۀفصلنام ،یفنائ ابوالقاسم دکتر با یانتقاد ییگو و گفت در اخالق و نید ۀرابط ابوالقاسم، ،ییفنا [21]

 189-220 صص ،1394 بهار ،1 شماره اول، سال ،یشناسروان و یتیترب علوم

   همان.  [22]
 همان. [23]
   همان.  [23]
 همان. [24]
 همان. [ 25]

انتساب امر اخالقی به سیستم»  ،« صالح و فساد، امری فردی است یا اجتماعی و ساختاری؟»ایرانمنش، مهدی، [ 62]
 .«هاها و ساختار

 ممدات و موانع، یاکرم ریام و فراستخواه مقصود ان،یملک یمصطف از ییگفتارها در ستنیز یاخالق  [27]
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