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 مقدمه
 احکام ۀ عالمان دینی از متونی است که دربردارندیها و تفسیرها فقه مجموع برداشت

ای از احکامی است که از سوی خداوند برای افعال  شریعت نیز مجموعه. هستندشریعت 
. کند و رفتارهای فردی و اجتماعی او را تنظیم میاست  هانسان در نظر گرفته شد
طور طبیعی استعدادها و نیازهای او در  رفتار آدمیان است و بهبنابراین موضوع شریعت 

کرامت  «ۀاین استعدادها و نیازها را در کلمتوان  می. ندوضع احکام شریعت تأثیرگذار
کرامت به هر . عظمت و شرف است معنای بزرگی، این کلمه در لغت به. نشان داد» انسانی

 یعنی »کرائم اموالهم«دارد مانند اشاره   به امتیاز و برتری وجودی آن،چیزی اضافه شود
 کرامت انسانی بر دو .)١٣:٢٦٦:ج  ابن منظور،(شان است لاموال گرانسنگی که در اموا

بنابراین کرامت ویژگی .  که خالق در او سرشته استاستوار بودهبنیاد عقل و اختیار 
ب عقل و ترکی. شود  هستی اوست که از حاق ذات او انتزاع میۀوجود آدمی و نحو

، کند آورد و وجود او را ممتاز می اختیاردر انسان استعدادها و نیازهایی را پدید می
این مفهوم  .ی که در تنظیم روابط انسان از سوی قانونگذار باید به آن توجه شودا گونه به

 و در توصیف انسان شود محسوب میهای روشن ادیان آسمانی و از جمله اسالم  از آموزه
 توجه به آن باید در فهم احکام شریعت اسالم  پس.و فراوان یاد شده استو فضیلت ا

 :آورد های زیر را پدید می پرسش، توجه به این امر .دشو
گیری احکام شریعت در مقام ثبوت و فهم آنها در مقام  آیا کرامت انسان در شکل .١

 ؟ استآفرین اثبات نقش
 یا سلبی؟ این نقش ایجابی است ،اگر پاسخ مثبت باشد .٢
 پیامدهای فقهی این نقش چیست؟. ٣

 .کند وجو می ها را جست این مقاله در دو فصل پاسخ این پرسش
  

 کرامت انسانی، چارچوب شریعت
مصطفی (ای از دستورها برای زندگی بشر است   شریعت مجموعه،در باور متدینان

یش و آرامش  آنها ضمن برقراری آساه از رهگذر عمل بتا) ٦٨ :١٩٩٨احمدالزرقاء، 
د و شایستگی خود را برای جانشینی خداوند کندنیوی خود را از لحاظ معنوی نیز بارور 

 آگاهی و آزادی ۀکند بروز این شایستگی جز بر پای حکمت خداوند اقتضا می. نشان دهد
عنوان راهی که باید برای  ، شریعت بهپس. دشوآدمی که همان خودباروری است انجام ن
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 استوار بر گوهر وجود آدمی ترسیم شده و از حاق وجود او ،روز پیموده شوداین باروری و ب
 نه فروتر و نه فراتر از آن است و با وجود او که آگاهی و آزادی است ،برگرفته شده است

عنوان ویژگی  توان گفت کرامت به  می،دارد و در چارچوب آن وضع شده استسنخیت 
 . دستورهای آن استۀدهند بخش و جهت الهامگیری شریعت و  وجودی آدمی راهبرد شکل

  
 کرامت انسانی در مقام ثبوت: فصل یکم

 ۀ قدرت خود را بر پای استاگرچه خداوند قادر مطلق است، با این همه خودش خواسته
مند بودن فعل  قاعده. مندی فعل خداوند است همعنای قاعد این به. بایدهایی عملی کند

رسد علم و آگاهی برای او  نظر می به. دکن را ممکن میخداوند، امکان درک و فهم بشر 
 ۀدر چارچوب، منظم و بر پای ،است هنگامی شدنی است که آنچه متعلق علم و آگاهی

 قواعدی ۀاز جمل. انسجام شکل گرفته باشد وگرنه فهم و آگاهی برای بشر شدنی نیست
 ذات و صفات های اخالقی است و که خودش خواسته در چارچوب آن عمل کند، ارزش

 .او نیز چنین امری را اقتضا دارد
 

 اخالق چارچوب شریعت: مبحث یکم
عنوان   که از سوی خداوند به رفتار آدمیان بههستندهایی  احکام شرعی رشته فرمان

 1یندعنوان بخشی از  شریعت به. گیرد موجودات صاحب عقل و اختیار تعلق می
. ه در مقام ثبوت و در واقع وجود دارد از احکام فردی و اجتماعی است کای مجموعه

. است) حرمت(یا انجام ندادن ) وجوب( الزام بر انجام دادن ، اصلی این احکامۀهست
عنوان   که به رفتار آدمیان بهشود محسوب می الهی ۀبنابراین مقام ثبوت، مقام تجلی اراد
دو قلمرو در موضوع تقدم اخالق بر شریعت در . گیرد صاحبان عقل و اختیار تعلق می

 .بهٌ قلمرو مجعول یا مکلف. ٢ ؛قلمرو جعل یا تکلیف. ١: میان است
 

 عتیشر جعل قلمرو در اخالق تقدم :یکم گفتار
 یفرازمان ،یکل یهنجارها و ها  ارزشای از رشته مقاله نیا در اخالق از منظور یطورکل به
 دو نیا. دنشو می خالصه ظلم قبح و عدل حسن اصل دو در کم دست که است یمکان و

                                                                                                                                                                             
 ،٥ج  ،ییطباطبا( است شده فرستاده تیبشر یبرا خداوند یسو از که است احکام و معارف از یا مجموعه نید. ١

١٧٢ :١٩٧٠(. 
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 . باشداریاخت و یآگاه صاحب که است یوجود یرفتارها راهبرد و کننده میتنظ اصل
 بحث نیا در .دارد وجود یگوناگون یها دگاهید ظلم و عدل ریتفس و فیتعر ۀدربار

 بازداشتن ظلم از منظور و است آن سزاوار که یکس به حق دادن از است عبارت عدل
 میخواه اشاره فیتعر نیا به دوباره نیا از پس .است آن سزاوار کهبوده  یکس از حق
 .شود می ارائه یشتریب حیتوض و کرد

 جهینت در وی آگاه و اراده صاحب یموجود انسان شد، گفته که گونه همان
 و لعج مقام در ،میحک و عادل شارع عنوان به خداوند نیبنابرا است، مند کرامت

 بهی مقام نیچن در دارد اقتضا او عدالت که چرا ،هداشت منظور را دو هر نیا یقانونگذار
 از یزیچ که یهنگام و باشد داشته توجه ،است اریاخت و عقل که انسان یذات یها ییتوانا
 .باشد داشته منظور را او وجود یذات یها یژگیو ،دارد یبازم یزیچ از را او ای خواهد یم او
 حق ازاو داشتن   نگهمحروم  او وکرامت گذاشتن پا ریز ۀیما ها یژگیو نیا گرفتن دهیناد
 یرفتنیپذ و ستهیشا یهنگامی موجود نیچن کردن فیتکل .است یآگاه و اریاخت تیرعا

ه ب .است لعج قلمرو در اخالق تقدم همان نیا و باشد آگاه و مختار او که خواهد بود
 ۀهم یومعم طیشرا از ،قدرت و علم یعنی آنفرع  ود و اریاخت و عقل وجود همین دلیل

 .ندارد راه آن در یدیترد گونه چی هکه است یشرع یفرهایک و ها فیتکل
 که است برخوردار یتیاهم چنان از عتیشر در یاخالق ارزش اصل دو نیا به توجه

 عتیشر شود، می فیضع و کمرنگی آگاه و اریاخت یژگیو دو از یکی که ییها تیوضع در
 فقدان اضطرار، اکراه، جهل، چون ییها تیوضع در ، پس.دارد یبرم را خود فیتکل قلم

 1.ستین سرزنش و مؤاخذه قابل شخص ،هیموضوع و یهحکم شبهات یحت و طاقت
 نیا .است یاخالق یها ارزش تیرعا عتیشر شروع نقطۀ شود که گیری می ، نتیجهنیبنابرا

 .ردیگ قرار استنباط راهبرد و شود توجه آن به هانیفق یسو از جد به دیبا که است یامیپ
 

 به ٌ تقدم اخالق در قلمرو مجعول یا مکلف: دومگفتار 
طور کلی موجودی که صاحب اراده و اختیار است، پیش از رفتارهای خود، ناگزیر از  به

های گوناگونی پیش رو  ها و امکان  گزینهشاید چرا که ،گیری است انتخاب و تصمیم
های خود باید ضوابط و  بدر این هنگام طبیعی است که برای انتخا. داشته باشد

رالدین طوسی، ینص( در نظر داشته باشد تا بتواند اراده کند حعنوان مرج معیارهایی را به
                                                                                                                                                                             

 مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ  تِسْعٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ  أُمَّتِي  عَنْ رُفِعَ«. ١
 .)٤١٧ :ق١٣٨٩الصدوق، (» الطِّیَرَةُ وَ التَّفَکُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ یَنْطِقْ بِشَفَةٍ وَ لَا لِسَانٍ
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در . وگرنه ترجیح بالمرجح خواهد شد و چنین امری پذیرفتنی نیست) ١٠٥١ :١٣٨٣
  رفتارهای انسانی تحقق اراده و انتخاب و صدور امر و نهی فرع بر تصدیق به سود یاۀحوز

 آن را ۀصاحبان اختیار پیش از هر گونه دستوری، مصلحت یا مفسد. قبح استیا زیان 
 .یابد  ارزیابی، اراده تحقق میۀکنند و گاهی بر حسب نتیج ارزیابی می
 الهی نیز این موضوع در میان است و از دیرباز این پرسش برای ۀ تحقق ارادۀدربار

 او ۀگونه است یا خیر؟ آیا اراد اوند نیز ایننهی خد و خداباوران وجود داشته که آیا امر
 یا اینکه تنها شود محسوب میعبارتی حسن و قبح اعمال  یا به فرع بر مصلحت و مفسده

  اوست؟ۀیابد و پیدایش حسن و قبح پس از پیدایش اراد  خداوند تحقق میۀاراد
هایی است که پاسخ آن برای خداباوران در چنین  این پرسش در شمار پرسش

 و ی و مسیر زندگی فردداردساز و تأثیرگذاری  وزگاری آثار و پیامدهای سرنوشتر
، به جد و به ژرف باید در پی پاسخ آن بود، از نگاه پس. کند اجتماعی آنان را تعیین می

خواهد که   خداوند برای زندگی آدمیان راهی را ترسیم کرده است و از آنان میباوران نید
 پیمودن راه  که روشن است.ف منظور خداوند دست پیدا کنندبا پیمودن آن راه به هد

در گرو این است که آدمیان چگونه رفتار کنند، چه کارهایی را انجام دهند و از انجام 
ای از دستورها  چه کارهایی خودداری کنند، بنابراین ترسیم این راه با بیان مجموعهدادن 

شود  گفته می» شریعت« این مجموعه در اصطالح به. پذیر است از سوی خداوند امکان
گمان پیروی از این دستورها از سوی خداباوران در هنگامی که   بی.)٢٧ :١٩٨٥بی، لش(

د و آنان پذیر دغدغه و بدون دشواری انجام می  بی،پیش روی پیامبران الهی قرار دارند
. دانند وی می معرفتی و ایمانی، خویش را ملزم به پیرۀچون و چرا با توجه به پشتوان بی

های زمانی یا مکانی دور و  ها و فرستادگان خداوند فاصله ولی هنگامی که میان انسان
دراز وجود دارد و از دیگر سو، آدمیان برای تنظیم رفتار و روابط خود با یکدیگر چیزی 

 در این هنگام ، در اختیار ندارند، سخنان یا متونی که منسوب به خداوند استجز
 در دهند و آنان به حکم ایمان و تعهد خویش ی خود را نشان مییهاواریها و دش پرسش

باوران را با  این وضعیت دین. وحی هستندطریق  از این مواردپاسخ و گشایش پی 
 چرا که در ،کند رو می ههای نوینی افزون بر آنچه در محتوای شریعت است، روب تکلیف

بلکه پیش از آن ناگزیرند در . مانبردار باشندتوانند شنونده و فر این وضعیت آنان تنها نمی
بزنند و با گرفتن دست فرسا   به کوشش طاقتیوحمیان سخنان و متون منسوب به 

های تحصیل معرفت،  کارگیری روش مواضع معرفتی و فکری و با تکیه بر راهبردها و به
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 پرسش یکی از آن مواضع فکری پاسخ این. حکم شرعی را استخراج و آنگاه عمل کنند
 که ترسیم آن راه و تدوین شریعت چگونه بوده است؟ آیا پیش از تدوین شریعت بوده

 عنوان چارچوب شریعت وجود داشته است یا خیر؟ حسن و قبحی به
گونه که مشهور است، این موضوع میان گروه اشاعره و معتزله در  در دنیای اسالم آن

حکیم (دارد باور نهی خداوند  و  از امرمعتزله به حسن و قبح ذاتی افعال پیش. میان بود
در برابر این نظریه، گروه اشاعره باور دارد که حسن و قبح در مقام ) ٦٠ :١٣٧٢الهیجی، 

تا خداوند نخواهد چیزی . داردبستگی  خداوند ۀثبوت و اثبات شرعی است و به اراد
سن و قبح چیزی توان به ح گیرد و تا او بیان نکرده باشد، نمی وصف حسن و قبح را نمی

 .)٢٨٢ :١٩٨٩، ٢التفتازانی، ج (پی برد 
آنچه ) ١٨٢ :١٩٠٧الجرجانی، (گفتنی است حسن و قبح افعال دارای سه معناست 

است و قبح دادن  سزاوار انجام چیزی است که یمعنا ، حسن بهبودهاینجا منظور 
 هنگامی 1).٢٠٤ :١٩٧٠ ،الجرجانی(نیست گرفتن سزاوار انجام است که  چیزیمعنای  به

است و هنگامی که گفته دادن شود، عدالت حسن است، یعنی سزاوار انجام  که گفته می
 .د گیرشود ظلم قبیح است، یعنی سزاوار نیست انجام می

 بحث پذیرش وجود حقوق طبیعی برای انسان ۀاین مقاله پای در شده رفتهی پذۀنظری
 منظور از 2. عقلی رفتار استیا به اصطالح گروه معتزله پذیرش حسن و قبح ذاتی و

 که از آن ندها و هنجارهای اخالقی است که راهنمای رفتار حسن و قبح یک رشته ارزش
هم . مانند حسن عدل و قبح ظلم.  رفتار نام بردۀکنند  عنوان اصول تنظیمباتوان  می

وجود حسن و قبح مستقل از امرونهی تشریعی خداوند است و هم عقل آدمی مستقل از 
 اثباتی و سلبی برای این ادعا ۀکم دو دلیل ساد دست. کند عت آن دو را درک میشری

 بسیاری از رفتارهای خود ۀآدمیان دربار. دلیل اثباتی مراجعه به وجدان است. وجود دارد
.  بدون اینکه ضرورت داشته باشد به شریعت رجوع کنند،کنند میحکم به حسن و قبح 

دهند،   خوبی و بدی رفتار نظر میۀ است که دربارگواه روشن این سخن قضاوت کسانی
هایی که موجب پذیرش پیامبری  اساساً یکی از علت.  داشته باشندباور نیبدون اینکه به د

و » امانتداری«های اخالقی، یعنی   او به یکی از ارزشۀده، آواز ش)ص(عبدهللا  محمدبن
                                                                                                                                                                             

 .انسان طبع با یارناسازگ یمعنا به قبح و انسان طبع با یسازگار یمعنا به حسن. ١ :از است عبارت گرید یمعنا دو. ١
 نقص یمعنا به قبح و کمال یمعنا به حسن. ٢؛ است حیقب تلخ طعم و حسن نیریش طعم که شود یم گفته نمونه یبرا

  )١٨٢: ١٩٠٧ی، الجزء الثانی، جرجانال( استیح قب جهل و حسن علم شود یم گفته نمونه یبرا .است
 یکی رشیپذ نگارنده، نظر از یول دارند، تفاوت رفتار یذات قبح و حسن و »یعیطب حقوق «مفهوم است، یگفتن. ٢

 .شود یم داده حیتوض مطلب نیا ندهیآ یها بحث در .است یگرید رشیپذ مستلزم
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است که آدمی با وجدان خود  چیزی یدرک حسن امانتدار. بود» محمد امین«شهرت او به 
 بلکه ،امانتداری ارزش دینی نیست. یابد نه اینکه از راه امر و دستور آن را فهمیده باشد درمی
 آگاهی ،باشدوابسته  است که اگر حسن و قبح به دین نیدلیل سلبی ا.  انسانی استیارزش

صی از سوی  چرا که اثبات و شناخت پیامبری شخ،از نبوت و شریعت ممکن نخواهد بود
خداوند در گرو اثبات این سخن است که خداوند تنها فردی راستگو را برای معجزه توانا 

 اغرایدادن قدرت معجزه به فرد دروغگو که سازد و اثبات این سخن نیز در گرو این است  می
 . خواهد بودبه جهل است و چنین امری از سوی خداوند قبیح و ناشایست

او پس ). زشتی کار، پیش از کار خداوند است( زشت است چون خداوند منزه از کار
 .)١٤٧ :١٤٠٧عالمه حلی، (سازد  میتوانا تنها افراد راستگو را بر معجزه 

دارد و احکام شریعت تقدم  بر دین و احکام شریعت یهای اخالق بنابراین ارزش
ستگی در دو این واب. های اخالقی دارد  وجودی به ارزشین وابستگیِدعنوان بخشی از  به

در . ع و مضیق از آن به میان آوردستوان دو تفسیر مو  یا به دیگر سخن میاستسطح 
سطح یا تفسیر موسع، منظور از وابستگی وجودی شریعت به اخالق این است که 

های اخالقی در سلسله علل احکام شرعی است و احکام شریعت همواره از  ارزش
  بهن تفسیر از وابستگی احکام شریعتای. گیرد های اخالقی سرچشمه می ارزش
 سازگار و موافق د احکام شرعی بایۀهای اخالقی مستلزم این است که هم ارزش
های اخالقی   در این تفسیر ناسازگاری احکام شرعی با ارزش.های اخالقی باشند ارزش

 احکام ،ولی در سطح یا تفسیر مضیق.  بلکه سازگاری آن دو ضروری است،کافی نیست
های اخالقی نیست و ضرورتی ندارد که احکام شرعی با  ت برگرفته از ارزششریع
های   که احکام شریعت با ارزشت ضروری اساینباشد، بلکه سازگار های اخالقی  ارزش

 اگرچه ممکن است حکمی در ،نباشد و هیچ ارزش اخالقی را نقض نکندناسازگار اخالقی 
تواند بیرون از چارچوب اخالق و  ولی نمیشریعت باشد که توجیه اخالقی نداشته باشد 

 .)١٣٦ :١٣٨٤فنایی، (های اخالقی باشد  ضد ارزش
های اخالقی در  ارزشبر کم پذیرش وابستگی شریعت   این پژوهش دستمدعای

 است که همواره باید احکام شریعت اصول آنمستلزم مذکور سخن . تفسیر مضیق است
 یدر نتیجه در شریعت حکم. نها تأیید بگیرندهای اخالقی ارزیابی شوند و از آ و ارزش

 .باشدناسازگار های اخالقی  نخواهد بود که با اصول ارزش
 شریعت  خداوندِۀ اخالق مقدم بر اراد خداوندِۀتوان گفت اراد گیری می عنوان نتیجه به

 .است و حیث شارعیت او پیرو حیث اخالقی بودن اوست
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 بر حقوق انسانهای اخالقی  استواری ارزش: مبحث دوم
ای از  ، مجموعهشود میآنچه اینجا منظور . استاخالق دارای مفاهیم و معانی گوناگونی 

 آنها روابط ۀ و مکانی است که بر پاییاصول ارزشی رفتاری و بایدها و نبایدهای فرازمان
ها در  این ارزش. دنشو  خوبی و بدی تنظیم میثیانسان و خدا و انسانها با یکدیگر از ح

گونه که گفته شد، هم در قلمرو جعل و هم در قلمرو مجعول   انسان و خدا، همانۀبطرا
قلمروی . قلمروی جعل، قلمرو قانونگذاری و قلمرو مجعول، قلمرو قانون است. هستند

 انسان با خدا و ۀطورکلی مربوط به رابط  ولی قلمرو مجعول بها، انسان و خدۀجعل رابط
 که شود را شامل میی ی رفتارهایطورکل نسان با خدا به اۀرابط. انسان با انسان است

 انسان با ۀرابط.  مانند نماز و روزه،ویژگی و حیث اصلی آن اظهار بندگی و عبودیت است
 که ویژگی و حیث اصلی آن حفظ نظم اجتماعی و رعایت حقوق است یانسان رفتارهای
منیت یا عرض و آبروی ، سالمت، ات مانند اینکه هیچ کس نباید به حیا،یکدیگر است

 رفتارهای فردی و حریم خصوصی نباید کسی را وادار ۀدیگری آسیب برساند یا در حوز
های اخالقی که مربوط به کمال و   با این توضیح ارزش... .کاری کرد و دادن به انجام 

که ( مانند ایثار، عفو، پاکی و عفت و مانند اینها ،تعالی معنوی و روحی انسان است
 از حوزه و مفهوم اخالق در این بحث ) یاد کردبخش یان از آنها با عنوان اخالق تعالتو می

یک گونه : خواهد بود انسان با انسان بر دو گونه ۀبه دیگر سخن، رابط. بیرون است
دار نظم اجتماعی نیست   دیگر عهدهۀدست. دار نظم اجتماعی و تنظیم حقوق است عهده

 نخست را ۀدست.  بدون اینکه حق دیگری در کار باشد،تبلکه مربوط به تعالی معنوی اس
آنچه در کانون این بحث در رابطه . نامیم  دیگر را اخالق معنوی میۀاخالق دنیوی و دست

 . نخست استۀانسان با انسان قرار دارد، دست
 ۀدار تنظیم رابط ها و بایدها و نبایدهای اخالقی که عهده  ارزشۀرسد هم نظر می به

 به دو اصل حسن عدل و قبح ظلم بازگشت ،ها با یکدیگر است دا و انسانانسان و خ
 برگرفته از این دو اصل و ،ها و بایدها و نبایدهای اخالقی کند و دیگر ارزش می

 1. عملیاتی کردن آنهاستۀبخش و وسیل تحقق
 در عدالت ۀشد رفتهیپذ فیتعرگونه که گفته شد،  اما عدالت و ظلم چیست؟ همان

اعطا کل ذی حق  (شود محسوب می یاسالم متکلمان مشهور فیتعر همان بحث نیا
 یحق انسان یبرا که جا هر ن،یبنابرا. است »حق «فیتعر نیا در عدالت محور). حقه

                                                                                                                                                                             
 قبح گونه نیهم و کند یم بازگشت عدالت حسن به، عهد به یوفای و امانتدار ،یدرستکار حسن نمونه یبرا. ١

  .گردد یبرمبه قبح ظلم  یشکن مانیپ و انتیخ
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 عدالت ف،یتعر نیا در .است ظلم آن گرفتن دهیناد و عدل آن تیرعا، دارد وجود
 اخالق آمدن دی پدۀشالود قح  و1هاست قح تیرعا بر استوار یاخالق اصل کی عنوان به
 یدهاینبا و دهایبا و ها ارزش چنانچه .خواهد بود یاخالق یها ارزشبخش   تحققآن تیاعر و

 مفهوم به شود یوارس، است یاجتماع روابط و خدا و انسان روابط میتنظ ۀحوز در که یاخالق
 شکل یخالقا ارزش ک یدارد، قیح یآدم که آنجا .یمرس یم آن یمرکز ۀهست عنوان به حق
 ات،یح حفظ شاید آن یفرع و ییجز عنوان، است عدالت آن یاصل و یکل عنوان که گیرد می
  وگیرد می شکلضد اخالق  شود، گرفته دهیناد حق نیا اگر آن یپ در و باشد …و آبرو ،لما

. است …و نیتوه سرقت، قتل، آن یفرع و ییجز عنوان و ظلم آن یاصل و یکل عنوان
 یموجود .است یآدم شعور و عقل به نهادن حرمت موجب که است خوب رو آن از ییراستگو

 دینبا و است حق نیا نگهداشت ییراستگو و شود آگاه قتیحق از دارد حق دارد، عقل که
 را انسان و گیرد می دهیناد را شعور و عقل چون است بد ییدروغگو .پوشاند قتیحق بر ردهپ
 و عقل تیرعا عت،یشر جعل قلمرو در چرا .کند یم محروم قتیحق بر شدن آگاه حق از

 حفظ نهایا تیاعر در چون است، شرط علم و بلوغ یعن یآن، از برگرفته فرع دو و اریاخت
 از فیتکل از شیپ خواهد داشت حق، دارد اریاخت و عقل که یموجود .است انیآدم حقوق

 .باشد داشته را آندادن  انجام ییتوانا و شود آگاه آن
 بازگشت حق به آن از برگرفته یدهاینبا و دهایبا و یاخالق یها ارزش ،لیتحل نیا در

 نبود، یحق یدارا انسان اگر ،است »اخالق «ۀسرچشم و ادیبن »حق «آشکارا و کند یم
 حق «از برگرفته اخالق و عدالت اتیح و وجود .نداشت مفهوم و معنا زین اخالق و عدالت

 .ندارد وجود یاخالق »حق« بدون و داردتقدم  اخالق بر »حق «پس ،است »یآدم
 کجاست؟ آن ۀسرچشم و آید می دیپد کجا از ست،یچ حق 

 داریپا وجود چون خدا. )منظور ابن( است داریپا وجود و سزاوار، روا یمعنا به لغت در حق
 یگاهیجا که است یزیچ حق .دارد اشاره مفهوم کی بهمعنا  سه هر نیا .است حق ،دارد
 رفتار کی بودن حق .خواهد بود داریپا و سزاوار روا، یزیچ نیچن .است آن ۀستیشا که دارد
 »یتیوضع «یعنی سخن نیا .د گیرانجام خودش گاهیجا در که است یهنگام ،یکس ۀدربار
 حق از مفهوم نیا .ابدی یم وجود حق باشد، »تیوضع «آن با مطابق رفتار چنانچه و دارد وجود

 در را یزیچ هر عدل«: است کرده ارائه عدل از )ع (یعل امام که استنزدیک  یفیتعر به
 وجود تیوضع ک ی»یاجتماع «و »یانسان جهان «در نیبنابرا .2»دهد می قرار خودش گاهیجا

                                                                                                                                                                             
1. Rights. 

 .)٤٣٧ حکمت البالغه، نهج (.العدل یضع االمور مواضعها. ٢
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 رفتار .است شده رفتار عدل به آن یپ در وبه حق ، شود رفتارآن  با مطابق اگر که دارد
 :گفت نتوا می پس، است رفتار آن »تیوضع «مطابق یعمل، »همحقان«

  )اخالق (  عقل>>>ق    ح   >>>یت   وضع
 از وجود دارد یانسان جهان درکه  تیوضع نیا که آید می انیم به پرسش نیا اکنون

 ست؟یچ آن ۀسرچشم واست  هآمد دیپد کجا
 برگرفته انسان یوجود یها یژگیو از یانسان جهان یتوضع که است نیا پاسخ

 و یجسم ساحت دو در که اوست یعیطب تیوضع انسان یوجود یها یژگیو. شود می
 درگونه  نی همو ییتنها به ،یروان و یجسم ساحت در ها یژگیو نیا .دارد وجوداو  یروان
ی برتر موجب و شود می یآدم در ازهاین و استعدادها آمدن دی پدیۀما، گریکدی با یختگیآم

 بلکه ستند،ین گریکدی از جدا و گانهیب ،ساحت دو نیا. خواهد شد او یمند کرامت و یوجود
 یجسم و یماد ساحت .دارند تأثر و ریتأث گریکدی بر و برند یم سر به یختگیآم و تعامل در
 عقل و .است اریاخت و عقل همان که اوست یمعنو و یروان ساحت ۀلیوس و ابزار یآدم

 .گذارد یم اثر و دهد می نشان یماد ساحت راه از را خود وجوداختیار 
 و کند یم دایپ یزندگ استعداد که بخشد یم یتیوضع میده آب جسم و روح بیترک

 او یبرا ازهاین و استعداد نیا .است ای ژهیو طیشرا ازمندین آن استمرار و یبرقرار یبرا
 »قتل تیممنوع «و »اتیح حرمت «یاخالق ارزش آن یپ در و آورد یم دیپد »اتیح حق«

 چشم، چونیی اعضا ،دو نیا مالاع یبرا و دارد اریاخت و عقل یآدم .گیرد می شکل
 ازمندین وندارد  اگر و اما یجا( است یآدم یعیطب تیوضع نیا .دارد … و زبان گوش،
 به ازین سو، گرید از و استعداد سو کی از دارد عقل چون یآدم .)ستین استدالل و بحث
 دنیشیاند به مربوط فروع وی علم یگوو گفت و خواندن و دنیشن و یآگاه و دنیشیاند
 و خواهد داشت نشیگز و انتخاب به ازین و استعداد دارد، اریاخت چون او دارد یآگاه و

 و ندیبب انتخاب و یآگاه یرو از  استحقم ،دارد … و گوش و چشم چون آن یپ در
 دیپد ازدواج حق او یبرا یجنس آلت و یجنس ۀزیغر وجود .کند وآمد رفت و بشنود

 که ییها تیواقع یعن ی،است) تیوضع (قتیحق حقوق، ۀیپا سخن، گرید به. آورد یم
 یادهایبن عنوان با اریاخت و عقل قتیحق .اند آورده دیپد را ییها تیوضع و دارند وجود
 یختگیخودانگ ،ینییخودآ ،یخودآگاه بر ییتوانا یعنی آن یها شاخص وی انسان کرامت

 ... و زبان گوش، چشم، مغز، یعن ی،ها ییتوانا نیا اعمال یابزارها با همراه یخودالزام و
 دن،یشن حق دن،ید حق انتخاب، حق ،یآزاد حق ،یآگاه حق آمدن دیپد ۀسرچشم
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در  .آنهاست لوازم و فروع از کهشود  می ییها قح گرید گونه نیهم ووآمد  رفت ان،یب حق
 ،ییراستگو حسن چون یاخالق یها ارزش یریگ شکل ۀیپا حقوق نیا تیرعا جهینت

 و ندشو یم عیتجم عدل حسن یکل مفهوم در که شود می … و عهد به یوفا ،یامانتدار
 در انتیخ ،ییدروغگو به چون یاخالق یها ارزش ضد آمدن دی پدیۀما آنها گرفتن دهیناد

 عیتجم ظلم قبح یکل مفهوم در زین آنها که شود می … و یعهدشکن ،یبکاریفر امانت،
 فهم و شعور به آنها بهی بندیپا در که د هستن یاخالق ارزش رو آن از ادشدهی امور .ندشو یم

 در .داناست و عاقل موجود مسلم حقوق از شعور به حرمت و .شود می نهاده حرمت انیآدم
 دهیناد موجب که ست دلیل انه ایب اند شده ادی ضد اخالق عنوان به که یامور آن برابر

 چرا بودند، یآگاه و شعور فاقد انیآدم اگر یراست به .هستند آن به نیتوه و شعور گرفتن
 بود؟ وفادار شیخو مانیپ به دیبا چرا و باشد داشته حسنراستگویی  دیبا

 گرانسنگ ،یاخالق یها ارزش آمدن دی پدۀسرچشم در واقع شود می معلوم نیبنابرا
 یاخالق یها ارزش ۀهم سو نیبد .اوست یمند کرامت و یوجود یبرتر ،یآدم ذات بودن
 در خواه است، یویدن و یاجتماع اخالق همان که یاجتماع روابط میتنظ قلمرو در خواه
 شأن و منزلت از برگرفته است، بحث نیا از رونیب کهی معنو و بخش ی تعالاخالق قلمرو
 !داشت یارزش چه اخالق نداشت، یمتیق انسان اگر .است یآدم

 »دهاینبا «و »دهایبا «و یارزش اصول از یا مجموعه اخالق چنانچه ، دیگرسخن به
 »یعیطب تیوضع«. ستا» اه هست «از یا مجموعه از برگرفته مجموعه نیا ،ودر شمار هب

 شیدایپ موجب »هست «عنوان با )اوست یمند کرامت ۀسرچشم همان که (یآدم
 دینبا و شود رفتار یو با چنان »دیبا « پس»است نیچن «چون یآدم .شود می »ییدهایبا«

 ۀمسئل بر بحث نیا که دهد می نشان ینروش به سخن نیا .شود رفتار یو با نیچن
 .استاستوار  دو نیا انیم ۀرابط وجود رشیپذ و »دیبا «و »هست«

 گاه چی هو ندارد وجود »دیبا« و »هست« انیم یمنطق وندیپ که باورند نیا بر یبرخ
 داشتهداللت  »دیبا« بر هنفس یف تواند نمی ،کند یمداللت  یزیچ »وجود «بر ی کها هیقض

 ،است کشنده  سمشد، آگاه انسان یوقت نمونه یبرا )٢٣٠ :١٣٨٢کروتن، اس اجرر(. باشد
 آن دنینوش ای خوردن از »دیبا «که کند ینم داللت خود یخود به گاه چی ههیقض نیا

 ینف چنانچه همه، نیا با .شود نمی جهینت م،ود ۀیقض نخست، ۀیقض از گاه چیه، کرد زیپره
 به .ستینو د آن انیم رابطه گونه هر ینف یمعنا به د،شو رفتهیپذ »دیبا «و »هست «ۀرابط
 اثر در انسان ذهن .رفتیپذ را دو نیا انیم وندیپ از یگرید ع نوتوان می نگارنده نظر

 ،»ها تیواقع «یبرخ انیم گاه که رسد یم ییها افتیدر و ها شناخت به تجربه ریغ یا تجربه



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٨٦

 نمونه یبرا .رسد یم »ییدهایبا « به»ها هست «یبرخ از و کند یم درک را »ییها الزام«
 داشته آنجا با متناسب یرفتار دیبا یعن یاست، دانشگاه نجایا شود می آگاه که یهنگام
 کی نجایا شود می آگاه که یهنگام ای. کرد تیرعا را یآموزش مکان اقتضائات دیبا و باشد
 ه،یپا نیا بر زین وی منتسکرسد، یم نظر به ،ردک حرکت آن یرو از دینبا یعن، یاست چاله
 ۀ دربردارندگاه که یقانون هر یعن یداند، یم ها رابطه و ها نسبت نظام را عامی معنا در قانون
 .)١٣: ١٣٤٩ و،یمنتسک( .دارد رابطه است، هست کی که خود طیمح با است الزام
 جهان یعیطب یها تیواقع ۀکنند انیب هم استیاش عتیطب از برخاسته که رابطه نیا
ی اخالق قواعد عنوان اب آنها از که است یانسان جهان یها تیواقع ۀکنند انیب هم و خارج

  .شود می یاد ها انسان انیم روابط بر حاکم یهنجار اصول و
 

 عتیشر چارچوب یانسان تیهو :سوم مبحث
 گوناگون ابعاد در انسان رفتار میتنظ یبرا خداوند یسو از ییها الزام رشته کی تعیشر

 مقدم و عتیشر چارچوب یاخالق یها ارزش نکهیا رشیپذ از پس ن،یبنابرا .است یزندگ
 یبرا ییها قح وجود از برگرفته یاخالق یها ارزش شد گفته نکهیا از پس و است آن بر

 هیما )اوست یمند کرامت ۀیپا که (یآدم یعیطب تیوضع از زین آنها و هستند انسان
 چارچوب در دیبا عتیشر «که آید می دست بهی عقل هنجار کی عنوان به اً منطقگیرد، می
 یرویپ خالق یخدا نشیآفر اقتضائات از شارع یخدا دیبا و »دشو وضع یانسان تیهو

 و جعل در و ابدی بازتاب عتیشر در او یمند کرامت و یآدم وجود یبرتر دیبا و کند
 با »عیتشر جهان «یهماهنگ ضرورت مگر یزیچ نیا .شود داده نشان مجعول احکام

 ،ینادان های فرض از یکی بر استوار یعقل ضرورت نیا گرفتن دهیناد .ستین »نیتکو«
 و توانا دانا، یخدا عتیشر قانونگذار که یحال در ،است قانونگذار یهوسران ای یناتوان
 دهیناد از را او ذات یآدم عقل و استمبر یدیپل و یکاست هرگونه از که است یدادگر
 که عشار عملکرد و رهیس ،یعقل ضرورت نیا از یجدا .نددا یممنزه  ضرورت نیا گرفتن

 که دهند می یگواه یروشن  بهعتیشر یها آموزه ۀمطالع و است یمتجل ینید متون در
 زینضی عار یها تیوضع به بلکه ،یعیطب تیوضعبه  تنها نه احکام جعل در میحک شارع
 .است دادنی حیتوض امر نیهم یراستا در یثانو احکام وجود اساساً .دارد توجه
 :است فیشر ۀیآ نیا ،شود می افتی آن در مطلوب ۀهم که یقرآن ۀآموز نیتر یانسان

 1.»کند ینم فیتکل او شیگنجا ۀانداز به مگر کس چیه به خداوند«
                                                                                                                                                                             

  .)٢٣٣ :هبقر( »وُسْعَهَا إِالیکلف هللا نفسا  ال«. ١



  ٨٧  کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت

 و قانون احترام موجب که ییها علت از یکی که اند کرده روشن تجربه و علم سو گرید از
 ،یستیز تیوضع با آن تناسب و امور یهماهنگ شود، می اه انسان نزد آن یداریپا و یرویپ

به  دینبا ،ردیبگ دهیناد را مهماین  قانونگذار اگر آنهاست یاجتماع و )یعیطب تیوضع(ی روان
 هستند ییها تیواقع ها، تیوضع گونه نی اکه چرا، ببندد دل قانون یداریپا و پیروی و احترام

 .گذارند یم سر پشت را قانون و کنند یم لیتحم یزندگ بر را خودشان سرانجام که
 کند جعل را یاحکام کم دست دینبا عتیشر احکام جعل هنگام شارع یخدا ن،یبنابرا

 ملتزم دیبا عتیشر «که است آن سخن نیا از منظور .باشدناسازگار  او یمند کرامت با که
 توان می را یجارهن لوازم نیا .شود می گرفته یانسان تیهو از که »باشد یهنجار لوازم به
 :عتیشر از ش پی.کرد یبند  بخشآن از پس و عتیشر از شیپ به

 .باشد یاجبار دینبا عتیشر و نید رشیپذ. ١
 ،است یانسان تیهو از برخاسته که یحقوق از یمند بهره در یازیامت و تفاوت چیه. ٢
 و نید و تیجنس و قوم هر از ها انسان ۀهم ،پس باشد، داشته وجود انیآدم انیمنباید 
 .هستند مند بهره برابر حقوق از … و یمذهب
 :عتیشر از پس اما
 واگذار خود یتقوا و مانیا یاقتضا به یشرع فیتکالدادن  انجام در انمتشرع دیبا. ١
 به و رونیب از یطورکل  بهوی فریرکیغ ای یفریک الزام ۀلیوس به دینبا یشرع حکم چیه و شوند
 عنوان هبی الزام خود و یختگی خودانگخالف یالزام نیچن نکهیا چه، شود لیتحم یراه هر
 یآدم بر یزیچ که دارد اقتضا یانسان کرامت .استهآن با ناسازگار و یانسان کرامت شاخص دو

 .برود کار به یاجتماع نظم حفظ یبرا دیبا تنها یرونیب الزام یریکارگ به .نشود لیتحم
 ییاعتنا یب صرف به و یشرع حکم دادن انجام ترک دلیل به فقط دینبا کس چیه. ٢

 ،حقوق که چرا .شود محروم اوست، یانسان تیهو از برخاسته که یحقوق از آن به
 .است نشیآفر و نیتکو از برخاسته

 و پابرجاستیز ن عتیشر از پس دارد، وجود عتیشر از شیپ که گونه همان یبرابر اصل. ٣
 1).الناس کاسنان المشط (برابرند است یانسان تیهو از برخاسته کهی حقوق در نامتشرع همۀ
 یدارا و اریاخت ،عقل ،بلوغ ،سالمت یدارا که یکس بر عنوان چیه به کس چیه. ٤

 و یبرتر نکهیا چه .برابرند ههم و ندارد سلطه و یبرتر است، یانسان کرامت یها شاخص
                                                                                                                                                                             

 اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ نَّإِ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاکُمْ وَأُنْثَى ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْنَاکُمْ إِنَّا النَّاسُ أَیُّهَا یَا «:مانند ییها آموزه. ١
 المجلد ،یشهر یر یمحمد(، »الناس کاسنان المشط« :گونه نیهم و  ؛)١٣ :حجرات(» خَبِیرٌ عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاکُمْ

  .)٢٤١ :١٣٦٣العاشر، 



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٨٨

 تکرامضد  وناسازگار ی الزام خود و یختگی خودانگشاخص با ،انسان بر یکس ۀسلط
 .است یانسان
 :است یادآوری انیشا ادشدهی یهنجارها ۀدربار نکته ود
 اساساً که است یکسان ۀدربار هم عتیشر و نید رشیپذ بودن یاجبار از منظور. ١

 هم و کردمجبور  یگرید عتیشر و نید رشیپذ به ار آنها توان نمی ،پس ،ستندین مسلمان
 و مطالعه از پس یول، اند برده ارث به خود انپدر از را یعتیشر و نید کهاست  یکسان ۀدربار
 به و یعقل حکم نظر از رایز .دندار نید رییتغ به میتصم انتخاب، یۀپا بر تنها ای قیتحق

 و اریاخت یاقتضا به آنها یزندگ یچگونگ و انیآدم سرنوشتی، انسان کرامت و تیهو یاقتضا
 و اریاخت و عقل گرفتن دهیناد ،یزندگ راه و سرنوشت لیتحم و شده واگذار خودشان یآگاه
 که ندینبرگز یزندگ یبرا را یراه انیآدم که کند یم حکم عقل اگرچه .آنهاست به ظلم
 نشیگز به را یگرید باشد مجاز یکس ه کندارد وجود یعقل حکم چیه یول ،است قتیحق
 .است محال و ناممکن عقالً یاجبار نیچن اساساً و کندمجبور  قتیحق

 که است یعقل هنجار نیا ۀ دربردارندکه دارد وجود قرآن در یمتعدد یها هیآ
 .1است »اکراه ال «ۀیآ آن نیتر معروف و نیتر روشن
 ادشدهی یهنجارها یبرخ با که باشد داشته وجود ینصوص ینید متون در چنانچه. ٢
 نص آن ریناگز ،است ناسازگار) آن از پس ای عتیشر از شیپ خواه(ی برابر اصل مانند

 نص آن در که یحکم شود گفته که است نیا هاتیتوج از یک ی.شود طرد ای هیتوج دیبا
 ظرف در دیبا و است یشخص ۀیقض اصطالح به ای یخاص ۀیقض به مربوط ،دارد وجود
 ییشناسا یشرع یکل حکم عنوان به را آن توان مین جهیدر نت شود، محدود خود یزمان
 إلی یوم القیامة و حالل محمد حالل« نکهیا به باور با سخن نیا است یگفتن .کرد

 اوالً، رایز .ستین ناسازگار )٥٨: ١٣٦٥، ١ینی، ج الکل(» حرامه، حرامٌ إلی یوم القیامة
 یکلی شرع نصوص یبرخ یمحتوا که رندیپذ یم دارند، را باور نیا که یهانیفق از یاریبس
 که یاستمرار و امدوۀ مسئل اًیثان؛ است یمکان ای یزمان خاص تیوضع به مربوط و ستین

 به نسبتی شرع حکم و استمربوط  یشرع حکم به ،شده حیتصر آن به ادشدهی نص در
 صدور در که ییها یژگیو ۀهم با( موضوع وجود فرض با و دارد دوام شهیهم خود موضوع
 موضوع کند، یم دایپ راه رییتغ آن در که آنچه .است برقرار حکم همواره )دارد دخالت حکم
 شهیهم موضوع آن به نسبت یشرع حکم یول، باشدی دائم ای یموقت شاید عموضو و است
 .داردموضوع  نیهم به نظر زین تیروا نیا .است یدائم

                                                                                                                                                                             
 .٢٥٦: بقره. ١



  ٨٩  کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت

 شده ادی حدود تیرعا به محکوم قانونگذار عمل عنوان به عیتشر شد، گفته آنچهبنابر 
 شارع وندخدا بودن یاخالق یمقتضا و هستند یاخالق یها ارزش همان واقع در که است
 یژگیو از ادشدهی یهنجارها از کی هر. دارد مدنظر را خالق یخدا اقتضائات ریناگز که است
 پا ریز و  گرفتندهی نادیعنی آنها، خالف یشرع حکم گونه هر فرض و زدیخ یبرم یآدم یذات

 ها انسان بر ظلم و شود منجر می آنها یهودگیب و یلیتعط به عمل در و ها یژگیو آن گذاشتن
 .است دگاریآفر عدالت و حکمت قدرت، علم، خالف و حیقب ظلم وواهد بود خ

 که یکسان و مفسران شود، می موجب شود، رفتهیپذ ادشدهی یها بحث چنانچه
 حکم به ینید متون از استنباط مقام در ،هستند عتیشر کشف و فهم اندرکار دست

 بای قانونگذار اخالق یاه ارزش اریز، دنکن تیرعا را ادشدهی یهنجارهای، عقل ضرورت
 هنگام دیبا مجتهدپس . )١٤٩: ١٣٨٤ ،ییفنا ( هستند کسانی یشناس  قانونیها ارزش

 و استنباط مقام رایز، کند ییشناسا را هنجارها و ها قالب آن، عتیشر احکام اثبات و استنباط
، کند یمن یرویپ ثبوت مقام از خود یخود به و است یاریاخت فعل ثبوت مقام مانند اثبات،
 را عیتشر اخالق آن یپ در ویی شناسا را نیتکو یها ضرورت ش،یپ از مجتهد نکهیا مگر

 یزیر یپ اخالق آن چارچوب در را عتیشر احکام اثبات و استنباط آن از پس و کند کشف
 تیرعا به ملتزم را خود و است عادل و میحک خداوند چه اگر که است نیا مهم ۀنکت .کند

 در خود یخود به عتیشر فهم که شود مین موجب امر نیا ،داند یم یاخالق یها ارزش
 را ها ارزش  اینآگاهانه استنباط مقام در مجتهد نکهیا مگر، دگیر انجام ها ارزش نیا چارچوب
 .باشد داشته را آنها ۀدغدغ و دهد قرار خود یفکر یالگو و راهبرد
 
 اثبات مقام در یانسان کرامت :دوم فصل

 کوشش نیا به .است عتیشر احکام شناخت به یابیدست یبرا یبشر کوشش مقام نیا
 1.شود می گفته فقه آن دستاوردبه  و اجتهاد ،اصطالح در

 
 اجتهاد در یانسان کرامت نقش :کمی مبحث

 کوشش و ردیگ کار  به را خود توان و توش ۀهم دیبا نیمتد و خداباور شخص اجتهاد در
                                                                                                                                                                             

 همان عشر ای عتیشر. اردد وجود تفاوت فقه با عشر ای عتیشر مفهوم انیم شود یم مالحظه که گونه همان. ١
 و درک فهم، فقه، و است داده قرار انیآدم افعال یبرا محفوظ لوح در اصطالحبه  خداوند که است یواقع احکام
 که انیآدم فهم یول ،خطاست هرگونه از محفوظ و مصون شرع ای عتیشر .است احکام آن از ها انسان ریتفس

 عتیشرعصمت  است ممکن گاه .دارد تیاهم اریبس تفاوت نیا به توجه .خطاست به ختهیآم ،است فقه همان
 .)١٥٣ :١٩٩٨ ، الجزء األول،زرقاءال یمصطف احمد( شود داده تیسرا فقه به
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 ها کلمه و الفاظ آن یورا کهی معنو یایدن به را یراه اه کلمه و الفاظی ماد یایدن از کند
 کوشش نیا ضرورت .کند کینزد عتیشر به کم دست را خود بتواند تا کند باز ،دارد وجود
 دوش بر را یدشوار فیتکل که است یوح روزگار از دورماندن آن علل از یکی ،است روشن
رو  روبه ها پرسش از یانبوه با یانانس نیچن سو، کی از .است هنهاد نیمتد خداباور انسان
 !دارد اریاخت در استجامانده   بهروزگار آن از که کلمات و الفاظ »تنها« ، سوگری داز واست 
 کند؟ کینزد عتیشر به کم دست را خود فهم تواند می یسازوکار چه با و چگونه
 .است یضرور زمینه  نیا در و علوم ها یآگاه از یا مجموعه برای اجتهاد مسلم طور به
 یضرور یعتیشر کشف یبرا ییزهایچ چه از یآگاه. ١ :آید وجود می به پرسش دو پس

 از یا درجه چه است، درجه یدارا و مشکک یمفهوم یآگاه نکهیا به توجه با. ٢ است؟
 باشد؟ کننده قانع تواند می آن

محسوب  کننده نییتع و یضرور پژوهش نیا موضوع یبرامزبور  پرسش دو پاسخ
 .ستا آن به پاسخ نوشته نیا هدف اساساً که نخست پرسش ژهیو به .شود می

 
 اجتهاد ضرورت یشناس انسان :کمی گفتار
 پرسش به پاسخ یبرا .اند پرداخته پرسش دو نیا پاسخ به فقه اصول علم یها نوشته

 و منطق ات،یادب قرآن، ریتفس ،یشناس ثیحد ، درایهرجال، چون ییها یآگاه نخست،
 دوم پرسش پاسخ در .)٥٧٤ :١٩٧٩ م،یحک( است شده دانسته یضرور فقه اصول

 .)٣٢: ١٣٨٥ فر، ییایض دیسع( دارد وجود یاسالم دانشمندان انیم یگوناگون یها دگاهید
 نصابعنوان  به ،تاس سنت و کتاب از برگرفته که رای ظن یعیش هانیفق شتریب امروزه
 .)٣٩ :تا  بی،یاصفهان( کنند یم ادی ظن خاص عنوان به آن از و رندیپذ یم یآگاه

 الزم اجتهادی برا ادشدهی علوم اگرچه شود، می گفته نخست پرسش به پاسخ در
 ییها یآگاه از یکی زین یشناس انسان ،یخیتار و )یعلم (یفن ،یعقل لیدل سه بنابر ،است

 در که ییها بحث همان یعقل لیدل .دارد ضرورت اجتهاد یبرا که شود محسوب می
 یازهاین و استعدادها با را یآدم ،خالق یخدا شد، گفته آنجا. آمد انیم به کمی بخش

در  .است داده او به برتر یوجود ،ها دهیپد از گرید یبرخ با سهیمقا در و دهیآفری ا ژهیو
 در دیبا )است یآدم یرفتارها میتنظ دار عهده که( یزندگ قانون عنوان به عتیشر جهینت

 »نیتکو از عیتشر یرویپ «ضرورت یاقتضا به نیا و ردیبگ شکل برتر وجود آن چارچوب
 موجب خود یخود به ضرورت نیا است روشن .است خالق یخدا از شارع یخدا ای
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 و است یانسان کوشش و یآدم فعل اجتهاد رایز .باشد نیچن زین اجتهاد که شود مین
 کوشش نیا در نسانا اگر .دارد قرار او اریاخت و یآگاه ریتأث ریز او افعال گرید مانند
 ضرورت ،نکند اعمال و اریاخت اجتهاد مقام در را آن ا یباشد نداشته را یآگاه نیچن
 .بود نخواهد صائب اجتهاد آن یپ در و شود نمی محقق ادشدهی

 خداوند یسو از انیآدم افعال یبرا حکم نییتع ع،یتشر ،)یعلم (یفن لیدل بر مبنای
 یآدم فعل یآگاه نیا متعلق  پساست، حکم نیا از یآگاه یبرا کوشش ،اجتهاد و

 گفته کههمین دلیل است  هب .گیرد  قرار میعتیشر حکم موضوع ،یآدم فعل و .است
 :٥ ج ،١٣٩ ،یشاهرود یهاشم( است مکلفان یرفتارها احکام ییشناسا علم فقه شود می

 درها  این ویژگی که هستند وجودشانی ذات یها یژگیو با ها انسان همان مکلفان .)٧٢٤
 موضوع ییشناسا مستلزم عتیشر حکم ییشناسا  پس.اند شده عیتجم کرامت عنوان
 یاری آن به کینزد ا یحکم نیا یقیحق کشف به که ییزهایچ از یک ی، پساست حکم
 و حکم انیم تناسب وجود ییشناسا سو، گرید از و انسان ییشناسا سو، کی از رساند، می

 تحقق یهنگام نیا و است موضوع و حکم انیم یناسازگار نبود کم دست ا یموضوع
 .شود شناخته ینسب طور به کم دست است، انسان که عتیشر احکام موضوع که ابدی یم

 بدون یراست به شود، می دوخته »یآدم رفتار تن «یبرا که است یلباس مانند یشرع حکم
 بود؟ صائبی شرع حکم فهم و لباس دوختن در توان می چگونه ،تن آن ۀ اندازاز یآگاه

 میدار باور ما و است آمده دست به سنت و کتاب از فتاوا نیا نکهیا به اعتقاد صرف ایآ
 و استعدادها با هماهنگ آن در مندرج احکام و اخط از مصون و معصوم ،سنت و کتاب

 بر افزون ییها یآگاه »فهم «که شود موجب شاید خود یخود به است، یآدم یازهاین
 ست؟ین یضرور باور آن به شدن کینزد یبرا )یشناس انسان ملهج از(شده   گفتهآنچه
 شمار به فقهی تصور یمباد ازی شناس انسان یها بحث یعنی پرسش نیا مثبت پاسخ
 کند کوشش دیبا عتیشر حکم از آن به کینزد ای یواقع فهم یبرا مجتهد ر،یناگز و آید می
 علم دانشمندان که گونه همان .باشد داشته است، انسان که حکم موضوع از ،درخور یفهم

: ١٤١٧ ،ینیینا( .است معلول به علت نسبت ،حکم به موضوع نسبت .اند گفته فقه و اصول
 هم یعن ی.ثبوت مقام در هم و باشد اثبات مقام در هم شاید تیعل نیا نگارنده نظر به. )٤٩٦
 از زیپره حکم ۀکنند اثبات شراب، وجود کهگونه  همان است، حکم ۀکنند  اثباتموضوع وجود

 که گونه همان است، حکم به یبخش وجود آن، یها یژگیو و موضوع وجود هم و است آن
 .است آن حرمت و قبح حکم وجودبخش گناه، یب انسان قتل
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 که است نیا اجتهاد، یبرا یشناس انسان از یآگاه یها ضرورت از گرید یکی اما
 دست نیا .است یخیتار آمده، ینید متون در که احکام از یبرخ میدان یم اجمال طور به

 هیتوج 1.میبده نشان را آنها از ای پاره میتوان می مشخص طور به ؛ستندین کم احکام
 عدالت مانند عتیشر یکل احکام ا یاصول که روست نی بداحکام دست نیا بودن یخیتار
 بهیی پاسخگو یپ در چون احکام نزول هنگام ،یانسان کرامت ،مقاله نیا یادعا به و

 یها تیوضع ریتأث ریز ریناگز بوده، زین شیخو روزگار انسان یها یدشوار حل و ها پرسش
 مطابق روزگار آن در احکام دست نیا .است داشته قرار ... و یاسیس ،یاقتصاد ،یفرهنگ
 نتوان بسا یاو امروز  هنگام نیا در ،اند بوده یانسان کرامت مقاله نیا ادعای به و عدالت

 ینصوص ۀدربار هانیفق یبرخ نظر از  شایدیول .دانست کرامت و عدالت قمصدا را آنها
 زین یامروز یها تیوضع به و شود عموم ای اطالق یادعا ،است احکام نیا بر مشتمل که
 حکم عنوان به فتواها یبرخ انیم را ییها چالش امروز ییادعاها نیچن .دنشو داده تیسرا
 ها چالش نیا یها نمونه .است آورده دیپدی قحقو و یاخالق یدستاوردها یبرخ با شرع
 یبرخ رمسلمان،یغ ۀید بودن نصف ن،ید رییتغ ،یشرع بلوغ سن زنان، حقوق یبرخ در

 رسد یم نظر به .دارد وجود …و ازدواج در پدر از باکره گرفتن اجازه لزوم ها، مجازات
 و دگاهید با که ندنرسا می یاری ما به ،یانسان کرامت ژهیو به و یشناس انسان یها بحث

 .یمکن عبور آنها از ویم شو رو هروب ها چالش نیا با آنها از برگرفته نگرش
 نیا در ژهیو بهی عیش هانیفق شتریبشده   گفتهکه گونه همان اما پاسخ پرسش دوم،

 به مشروط ،دانند یم یکافی شرع حکم کشف یبرا را »ظن «یعنی یآگاه حداقل ،روزگار
 را نای ،اصطالح در .باشد آنها مفهوم ای منطوق به مستند و ینید ونمت از برگرفته نکهیا
 به ینظر دادن استناد یبرا یآگاه از نصاب نیا رسد یم نظر به .ندیگو یم »ظن خاص«

 چرا اما .است ریزناپذیگر )یانسان معرفت تیوضع اساساً و( ما یامروز تیوضع در عتیشر
 نظ ها تن،خاص طور به شرع به ینظر دادن استناد و یطورکل  بهمعرفت کسب یبرا

 دست نیای حجیت رفتنیپذ و یینها ،یاصل لیدل؟ باشد حجت سنت و کتاب از برگرفته
 در دهد می نشان مراجعه نیا .)٣٧ :٢ ج ،١٣٧٠ مظفر،( عقالست یبنا به مراجعه ظنون

 آن ریغ وی شرع نص از حاصل ظنون انیم یتفاوتی آگاه حداقل عنوان به نظ رشیپذ
 ظنون تی حجیبرا که مشقت از یریجلوگ و لیتسه مصلحت همان .ندارد ودوج

                                                                                                                                                                             
 یها هحل از سالم لباس دست دویست ای شتر صد پرداخت وجوب ا یانسان عذرۀ و خون فروش و دیخر حرمت مانند. ١

  .دانند یم مباح را آن امروزه هانیفق یبرخ که شطرنج یباز حرمت ا یرعمدیغ قتل در هید عنوان به منی
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 ظنون گرید تحجی در )٣٥ :٢، ج١٣٧٠مظفر، ( دارد وجود سنت و کتاب از برگرفته
 است، حجت معتبری نید متون از حاصل ظن که گونه همان پس ؛دارد وجود زین ییعقال
 ،خواهد بود حجت و ورآ اننیاطم زین ییعقال وی عقل لیدال و نیقرا از حاصل ظن

 و برآمده یعلم ۀویش از و آمده دست به هدفمند و منضبط و روشمند نکهیا بر مشروط
 قناعت موجب زین ظنون دست نیا هنگام نیا در. عوامانه نه باشد عالمانه و یاجتهاد

 .شود هیتک و اعتنا آنها بهی نید متون ریتفس در که دارند تیصالح و دنشو می یعقل
 ظنون نیا لیتحص از پس که ستین نیا منظور  دیدمیخواه که گونه همان است یگفتن
 نیا که است نیا منظور بلکه م،یباش یشرع حکم اثبات یپ در مالزمه ۀقاعد استنادبه 

 بدون ،رسانند می یاری مجتهد به عتیشر حکم فهم درستی یا نادرستی در نونظ دست
 .باشند یشرع حکم اثبات مستلزم نکهیا

 
 عتیشر احکام استنباط راهبرد یانسان کرامت :دوم تارگف

 .است یساالر  سپهو یسردار آن یمعنا و »sterategia«ی ونانی ۀواژ نهاد برابر در راهبرد
 فیحر و خود وضع دنیسنج یمعنا به و هبودی نظام یاصطالح اصل در واژه نیا

 مفهوم گفت توان می .)٢٦ :١٣٨٤ ،یآشور وشیدار( وستا با شدن رو روبه منظور به
 منظور هدف بهوی  تا دهد می عبور یراه از را انسان که دارد یزیچ به اشاره راهبرد
 وجود آن مفهوم در یرهبر ینوع ،آن ویلغ خاستگاه به توجه با نیبنابرا .برسد خود
 .)همان( سردار یعن ی»strategos« .دارد

 آب کردن خارج مانند .ستا پنهان یزیچ کردن آشکار یمعنا به لغت در زین استنباط
 حکم اثبات و یابیدست یبرا مجتهد شخص که است یعمل استنباط .)منظور ابن( چاه از

 گفته که یهنگام پس )٤٦ :١٤٢٤ صدر،( دهد می انجام ینید متون انیم در عتیشر
 اثبات در یژگیو نیا یعنی ،است عتیشر حکم استنباط راهبرد یانسان کرامت شود می

 یچارچوب و ربست مقام آن مانند و دارد هم ثبوت مقام در که کند یم یازب را ینقش حکم
 دیباگفته شد، از این  که پیش آن از ۀبرخاستی هنجار لوازم به توجه با مجتهد که است

 یهنجار لوازم گفت توان می .بپردازد یشرع حکم کشف وی نید متون فهم و ریتفس به
 و یانسان کرامت با دینبا یشرع حکم فهم و کند یم یباز را قرمز خطوط نقش ادشدهی

 را اجتهاد یتگریهدا نقشی انسان کرامت هنگام نیا در .باشدناسازگار  او یوجودی برتر
 نبهج دو نیا از کی هر .باشد یسلب و یاثبات جهت دو در شاید نقش نیا .دارد عهده رب
 .میکن یم یبررس جداگانه را
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 یشرع حکم نباطاست در یانسان کرامت یاثبات نقش) الف
 لوازم یحداکثر نقش در .باشد یحداقل و یحداکثر تواند می یانسان کرامت یاثبات نقش
 برگرفته هنجار کی جا هر یعن ی.است عیتشر ۀتام علت ۀرشت در یانسان کرامت یهنجار

 نیبنابرا .دارد یمیتحر ای یجابیا یشرع حکم خداوند ضرورتاً باشد، یانسان کرامت از
 زین را یشرع حکم مالزمه، ۀقاعد حکم هب ،کرد درک را یزیچ نیچن دجتهم چنانچه

 و ستین تمام همالزم ۀقاعد اساساً نگارنده نظر از یول .دهد می فتوا آن به و کند میک در
 نبود .ی بردشرع حکم وجود به پی ینظ ای یقطع خواه یعقل حکم وجود از توان نمی
 یقطع اگر یول ،است روشن ،باشد یظن یرهنجا لوازم وجودبه  حکم که یهنگام همالزم
 یقطع حکم که یاحکام در که کنند یم استدالل نیچن مالزمه ۀقاعدطرفداران  باشد،

 رایز ،دارد وجود زین یشرع حکم ریناگز عقالست، یاآر یهمداستان و تطابق از برگرفته
 بلکه عاقل ندخداو که نبهج نیا از نیبنابرا ،است آنان سیرئ بلکه عقال شمار در خداوند
 ، دیگرسخن به )٣٢٠ :١٣٧٤ ،یاصفهان( کند یم حکم عقال مانند ،است لقع خالق

 مالکات آن به یآگاه با  پس.استی شرع احکام  تامعلل ۀسلسل شمار در یعقل مالکات
 .کرد کشف را یشرع حکم توان می

 نآنا مانند نبهج نیا از و عقالست سیرئ خداوند چه اگر شود می گفته پاسخ در
 و تیشارع جهت از خداوند حکم ،شود می حکم تیشرع موجب آنچه ،کند یم حکم

 در خداوند که ندارد وجود یا کننده  قانعلیدل چیه. یت اوعاقل نبۀج از نه ،وستامولویت 
 احکام در گاه که چرا ،باشد داشته حکمیت مولو و  شارعیتجهت از احکام دست نیا

 یسو ازی مولو زجر و بعث ازمندین لذا و دارد تدخال زین یبیغ وی اخرو مصالح یشرع
 صرف به توان نمی پس .شود نمی افتی ینید متون در جز زین دو نیا و است خداوند
ی شرع احکام یزیخردستی معنا به نیا .بردپی  یشرع حکم هب یعقل یقطع حکم وجود

دین هللا ال  ان« تیروا یمعنا رسد، یم نظر به .ندزیخردگر گاهی شرع احکام رایز ،ستین
 نیا .کند یم دییتأ را ادشدهی نظر )٣٠٣ :١٤٠٣ ،٢ ج ،یمجلس( »یصاب بالعقول الناقصه

 عقل دیبگو خواهد یم بلکه ست،ین یعقالن عتیشر احکام دیبگو خواهد ینم تیروا
 یول ،باشد زیخردگر شاید یشرع حکم. کند کدر تواند نمی را یشرع احکام مالکات

ی انسان کرامت یهنجار لوازم وجود به بردن یپ از نیبنابرا .باشد زی خردستتواند نمی
 .کرد اثبات را آن و بردپی ی شرع حکم وجود به توان نمی

 ۀناقص علت ۀرشت در یانسان کرامت یهنجار لوازم یعنی یانسان کرامت یحداقل نقش اما



  ٩٥  کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت

 آنها ودوج به علم با و باشند یشرع حکم جعل یبرا یمقتض شاید لوازم نیا و است عیتشر
 .کرد اثبات را آن وجود توان نمی اگرچه، بردپی  یشرع حکم جعل امکان  بهتوان می

 
 یشرع حکم استنباط در یانسان کرامتسلبی  نقش) ب

 از برخاستهی هنجار لوازم به توجه با که است نیا یانسان کرامت سلبی نقش از منظور
 اثبات مقام  و دراست نکرده لعج آنها با ناسازگار را یحکم خداوند، ،ثبوت مقام در آن
 .هستند نید از یریتفس و فهم نیچن مانع یهنجار لوازم نیا نیز

 یخدا نشیآفر اقتضائات از میحک شارع یخدا ،ثبوت مقام در شد گفته که گونه همان
 احکام جعل. باشدناسازگار  آنها با که کند ینم جعل را یحکم و .کند یم یرویپ میحک خالق

 یخدا و گیرد می سرچشمه ی هوسرانای یناتوان ای ینادان از ای نشیآفر اقتضائات با ناسازگار
 عیتشر است ممکن چه اگر نیبنابرا .هاست بیع نیا از منزه عادل و توانا ،دانا م،یحک شارع

 آنها با یدنبا ضرورتاً ،دگیرن انجام یانسان کرامت یهنجار لوازم و یعقل احکامیۀ پا بر ضرورتاً
 احکام ستین ممکن ،باشد زیخردگر احکام ،عتیشر در یعنی شاید سخن نیا .اشدبناسازگار 
 خلق را او تواند نمی یول ،نکند خلق را انسان تواند می خداوند .باشد شده جعل زیخردست
 و بکند خلق را یآدم تواند نمی او .باشد داشته خود خلقت اقتضائات با ناسازگار احکام و بکند
 یرفتار مرتکب یآدم نکهیا مگر، باشد ناسازگار یآدم اتیح حق با هک کند یعتشر را یحکم
 اریاختو  عقل یآدم هب تواند نمی خداوند .باشد کرده سلب شیخو از را حق نیا خود که شود
. باشدناسازگار  اریاخت و عقل یریکارگ به با د کهکن جعل را یحکم ،سو گرید از و بدهد
 خداوند چگونه نیبنابرا است، شهیاند یۀپا بر نشیگز اریاخت یازا به و دنیشیاند عقل یاقتضا
 !کند؟ جعل اقتضائات نای با ناسازگار یحکم

 نقشی شرع احکام استنباط در یانسان کرامت ۀژیکارو نیتر برجسته و نیتر مهم
 و ناسازگار آن یهنجار لوازم با که است عتیشر از ییرهایتفس از یریجلوگ و آن یسلب

 و عقل یآدم به خداوندوقتی  که ست انیا مقاله یاصل ۀدغدغ و سخن .ندزیست کرامت
 در شد،یندیب دیبا و شدیندیب کلمه درست یمعنا به دارد حق او پس ،است داده اریاخت
 یپ در .کند انتخاب را آن دیبا و دارد حق ،دیرس یا جهینت و  نقطهبه او شهی انداگر جهینت
 نهایا (بگذارد انیم در گرانید با دیبا و ددار حق آن یدرست یابیارز و سنجش یبرا آن
 1انیب حق  پس)ستهم ه او یاخالق و یعقل تیمسئول یاقتضا بلکه ،یآدم حق تنها نه

                                                                                                                                                                             
  .)٤ :الرحمن( الْبَیَانَ، عَلَّمَهُ اإلنْسَانَ؛ خَلَقَ .١



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٩٦

 نوشتن، 1دن،یشن سخن ،گفتن سخن حق لزوماً دارد، انیب حق اگر ،کند یم دایپ
 نیا با ناسازگار عتیشر از یریتفس گونه هر … ورا دارد  دادن انتشار 2کردن، استدالل
 و است زیست عتیشر تینها در و زیست انسان ز،یست اخالق ز،یخردست باشد، حقوق
 عتیشر در بدعت شاید آن اسناد و داد اسناد عادل و توانا دانا، م،یحک یخدا به توان نمی

  3.باشد خداوند بر یافترا و
 یساسای حق حق، نیا .است اتیح حق آن، ذات در داده، اتیح انسان به که ییخدا

 بر فرع حقوق گرید از یمند بهره رایز ،است حقوق گرید »مادر «اصطالح به و سرچشمه و
 حق نیا .خواهد بود حقوق گرید از او بازماندن موجب ،شخص از آن سلب و است اتیح
 نیا  دراو ۀدیعق و مذهب ،نید( نفر کی از آن سلب که است برخوردار یتیاهم چنان از
 از آن سلب استحقاق نیبنابرا 4.هاست انسان ۀهم از آن سلب ۀمثاب به )ستین مهم زمینه 

 پس ،است اتیح حق با برابر تیاهم نظر از و نیسنگ یجرم ارتکاب مستلزم ،شخص
 خود عادالنه یدادرس قحو است عادالنه یدادرس قح مستلزمی استحقاق نیچن اثبات
 قح ل،یوک داشتن حق مانند، حقوق گرید آن پی در و شود محسوب می یکل یحق

ی از ریتفس آن نیبنابرا .آورد یم دیپد … و اعتراض حق و دفاع حق ،یافعرت یدادرس
 ، الحلیدیسع بن ییحی (»نید یضرور منکر«یا » ساب النبی «کند یم انیب که عتیشر

 اعمال باشد نیا شاهد که یکس هر و مرگ مستحق عادالنه یدادرس بدون )٥٦٧ :١٤٠٥
 قتل به عادالنه یدادرس به ازین بدون را او )٦٨٧ :١٤٣٤ ،جفیالن( است مکلف ای تواند می

 5.است زیگر انسان و زیست عدالت امروز یایدن در کم دست ،برساند
 :خواهد بود یضرور ریز ۀمقدم ذکری انسان کرامت لوازم یسلب نقش از یآگاه یبرا

                                                                                                                                                                             
  .)١٨ :الزمر( أَحْسَنَهُ فَیَتَّبِعُونَ الْقَوْلَ یَسْتَمِعُونَ الَّذِینَ عِبَادِي؛ فَبَشِّرْ .١
  .)١١١ :هالبقر( ادِقِینَصَ کُنْتُمْ إِنْ بُرْهَانَکُمْ هَاتُوا قُلْ. ٢
  .)١٤٤ :االنعام( … کَذِبًا اللَّهِ عَلَى افْتَرَى مِمَّنِ أَْظلَمُ فَمَنْ …. ٣
 .)٣٢ :المائده( …جَمِیعًا النَّاسَ قَتَلَ فَکَأَنَّمَا األرْضِ فِي فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ …. ٤
 است یانسان کرامت یهنجار لوازم اقتضائات از یکی نیا .شود مجازات دیاب  است،شده یجرم مرتکب یکس اگر. ٥

 بدون و سواد یب گاه ،یعام یآدم دست به را آن میحک یخدا و  عدلعتیشر که رفتیپذ توان یم چگونه یول
 ،پس. یعام انسان به برسد چه ،دارد وجود زین باتجربه و آگاه قضات در خطا امکان .باشد سپرده … و انصاف

. است یا درجه  چندو یتدافع ،یفریک ژهیو به ییقضا یها یدگیرس کشورها از یاریبس ییقضا ساختار در
 و دهد یم شخص به را اتهام لیدال به خدشه و هاجحم حق یتدافع یدگیرس دانند یم ییقضا امور به آگاهان

 دادگاه، در آن از پس را،دادس در یدگیرس سو، گرید از .کند می یریجلوگ قضاوت در خطا وقوع از خود نیا
 از یریجلوگ یبرا اعتراض حق ،حکم تیقطع از سپسو  گرید موارد یبرخ آن پی در و دنظریتجد حق ۀدربار

   !!شود؟ داده گرانید به یآسان نیا به اتیح سلب حق چگونه نیبنابرا .خطاست



  ٩٧  کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت

: است قسم دو عقالً ناسازگار باشد، یانسان کرامت یهنجار لوازم با که عتیشر از یفهم
 یتصور و برداشت تنها و ستینی یجز ای یکل خواهی متن چیه به ستندم فهم آن گاه. ١

 دست به … ای خود یاجتماع یفضا وی نید متون مجتهد با ممارست اثر در که است
 نخست قسم در .است ییجز ای یکل ینید متن به ستندمفهم  آن گاه. ٢ ؛است آورده

 عتیشر به را فهم آن استنادی انسان کرامت یهنجار لوازم اداستن به توان می یآسان به
 با ما هنگام نیا در .است متن به ستندم ،همف یناسازگار دوم قسم در .دانست مردود

 به شتریب یناسازگار نیا .میشو می رو روبه ینید متن بای انسان کرامت لوازم یناسازگار
 در متن یکاست و نقصان. ٢ ؛ینید متن بودن مجعول .١: است مستند علتسه  از یکی

 .متن در مندرج حکم موضوع رییتغ. ٣ ؛عتیشر نقل
 شارع یسو از و ستینی انیوح آن اساساً که معناست نیه اب متن بودن مجعول .١
 و است ناسازگار یانسان کرامت یهنجار لوازم با اساساً آن در موجود حکم و نشده صادر
 .ستین پذیر هیتوج

 آن صدور یول ،است پذیرفتنی متن صدور اصل نقل در متن یکاست و نقصان) ٢
 نیچن یعنی زین نیا تینها در .ستین یرفتنیپذ باشد ناسازگار لوازم نیا با که یا گونه به
 .ستین یانیوحو است  نشده صادر یمتن

 یموضوع یدارا متن در موجود حکم  یعنیمتن در مندرج حکم موضوع رییتغ) ٣
 از عتًایطب یول ،است بوده آن با متناسب و داشت وجود متن صدور روزگار در که است
 یبرا حکم نجایا در 1. نیستآن با متناسب تنم در مندرجم حک ،موضوع رییتغ نظر

ی هنجار لوازم لحاظ با ه،کرد رییتغ موضوع چون یول ،پابرجاست همچنان خود موضوع
 .استناسازگار  ملواز آن با تینها در و ستین موضوع نیا مناسب یانسان کرامت
 عتیشر استنباط و فهم یاصل منبع دو در را یانسان کرامت یسلب نقش مقدمه نیا با

 .میگیر می یپ جداگانهصورت  به )ع (معصوم به 2منسوب متون و قرآن یعنی
 ۀدربار 3.است احکام استنباط منبع نیدارتر شهیر مسلمانان جمهور نگاه از قرآن 

                                                                                                                                                                             
 ای ثبات به هم داوندخ تیمش یحت است، یعیطب یامر احکام موضوعات یدگرگون ا یثبات است یگفتن. ١

 .ردیگ ینم تعلق آنها یدگرگون
 نه هستند سنت از یحاک آنها صدور به نانیاطم فرض در که است یمتون وجود دارد، ییروا یها کتاب در آنچه. ٢

 .)١٣٨ :١٣٤٨ ،ینیمشک یعل( سنت خود
 در که ییها مسئله که باورند نیا بر آنان از یبرخ دارند یمتفاوت نظر انیاخبار گروه زمینه  نیا دراست  یگفتن. ٣

 شود یم رفتهیپذ شرع عنوان به یهنگام تنها ،یفقه یها موضوع از یاریبس جمله از( ستین نید یضرور رشما
 .)٢٥٥ :١٤٢٤ ،یاسترآباد نیام محمد( ریوالغ باشد اتیروا به مستند که



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ٩٨

 یهنجار لوازم یسلب نقش نیبنابرا ،دارد وجود وفاق وندخدا به آن استناد بودن یقطع
 یسو از صدور آن متوجه تواند نمی قرآن در مندرج احکام به نسبتی انسان کرامت
 مشتمل یها هیآ از کهیی است رهایتفس و ها برداشت متوجه نقش نیا بلکه ،باشد خداوند

 متشابه یها هیآ از اگر هژیو به( ها هیآ دست نیا از اگر پس .شود می عتیشر احکام بر
 نیا ،است ناسازگار یانسان کرامت یهنجار لوازم با که دیآ انیم به یاستنباط )باشد

 علت نیه اب و است افتهی رییتغ هیآ در مندرج حکم موضوع که  داردیبررس جای احتمال
 امر موضوع رییتغ لحاظ به حکم رییتغ .طلبد یم را یگرید حکم روزگار، نیا در
 یتفاوت زمینه  نیا  درآنان و )١٥١ :تا  بی،یالعامل(ست ا هانیفق ۀهم نزد ای شده  رفتهیپذ
 تفاوت نیا تواند نمی هم منطقاً و اند نگذاشته قرآن و ثیاحاد در مندرج احکام انیم

 یادعا است، یگفتن .ستین یرفتنیپذ ،تفاوت یادعا وجود فرض در و باشد داشته وجود
 عتیشر احکام کهرساند  نمی اعتقاد نیا به یبیآس چیه، وعموض رییتغ یپ در حکم رییتغ

 در شده نازل آن از آنچه و بوده محفوظ لوح در عتیشر رایز است، هجاودان و جامع
 زمان و تیوضع آن از متأثر شاید یعیطب طور به کهاست ه بود یخاص زمان و تیوضع
 ناقص و محدود استنباط و فهم گرفتار ت،یوضع آن از یچشمپوش با نکهیا ژهیو به .باشد
 فهم نیا به یآسمان یجاودانگ و تیجامع آن بود، مراقب دیبا نیبنابرا .هست زین انیآدم
 و تیجامع به یبیآس چیه ادعا نیا سو، گرید از .نشود داده تیسرای نیزم درک و

 خود موضوع یبرا همواره حکم رایز ،زند ینم زین مسلمانان نزد موجود قرآن یجاودانگ
 رییتغ موضوع چنانچه و دارد وجود زین حکم آن باشد، موضوع آن جا هر و است ثابت

 صورت به کم دست سنت، ای قرآن در زین آن که طلبد یم را یدیجد حکم عتاًیطب ،افتی
 امروز، موضوع و دارد را قرآن حکم نیا ،روزید موضوع یعنی نیا .شود می افتی یکل

 از. کرد انیب را ربا میتحر توان می ر موضوعییتغ ۀنمون برای. 1دارد را گرید یقرآن حکم
 در امروز که یا بهره معرفت یهاد مانند قرآن و فقه نظران صاحب یبرخ دگاهید

 .)٣٣٢ :١٣٩٠ فرحناک، (ستین محرم یربا مشمول شود می گرفته یدولت یها بانک
 با همراه عتیشر احکام شتریب آنها در سو، کی از )ع (معصومبه  وبسمن متون اما

 احتمال وه بود خود صدور زمان و تیوضع ریتأث ریز شتریب جهینت در ،دارد وجود اتییجز
 ما انیم نکهیا به توجه با سو، گرید از .است شتریب آنها در مندرج احکام موضوعات رییتغ

                                                                                                                                                                             
 ا یموضوعات ۀهم احکام که شود یم داده حیتوض گونه نیا مسلمانان نزد موجود قرآن تیجامع و یجاودانگ. ١

 .دهد قیتطب خود مصداق بر را آن دیبا که ه استیفق و مفسر بر نیا و دارد وجود آن در ییجز ای یکل طور به
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 و عللشاید  است، افتاده فاصله سال صدها )ع (معصوم از سخنان نیا صدور روزگار و
 نقش رو نیبد باشد، شده هاآن یمحتوا یکاست و نقصانیا جعل  وجبم یگوناگون لیدال
 بلکه ،ممکن تنها نه آنها با نقادانه برخورد رهگذر ازی انسان کرامت یهنجار لوازم یسلب

 توان می اساساً .دهد انجامباید  ریناگز که است مجتهد یشرع و یاخالق ،یعقل تیمسئول
 انیم در وی رواقعیغ از یواقع متون انیم کیکتف لزوم ،اجتهاد یها ضرورت از یکی گفت
 و اصول ازمندین خود نیا .است ریمتغ از ثابت موضوعات کیتفک لزومی واقع متون

 .شود شمردهها اریع و اصول نیا از شاید یانسان کرامت یهنجار لوازم. است ییارهایع
 .شود می متن دیدحت ای اصالح ،بیتکذ موجب لوازم آن یسلب نقش هنگام، نیا در

 االنبی کرده ی  سبشود می ادعا که یشخص قتل و دمال دورمه به یفتوا نگارنده نظر به
 در که است ییها نمونه از ،عادالنهی دادرس مراحل کردن یط بدون، است یامبریپ یمدع
 که عدالت یول، باشد یبزرگ جرم تواند می یامبریپ یادعا االنبی ی  سب.ندارد وجود عتیشر

 در و شود محاکمه عادالنه ندیفرا کی درمتهم  که دارد اقتضا است یانسان امتکر از برگرفته
 ایآ شود، شمرده مجاز یکس هر دست به او قتل نکهیا نه شود محکوم مرگ به احراز صورت

 آنان دشمنان دست به گناه یب یها انسان قتل یبرا یزیدستاو و ستین زا جرم فتوا نیا
 رایزنیازی نیست،  یدادرس به و است مرگ به محکوم گجن انیم در دشمن تنها؟ شود نمی

 .است مرگ مستحق که کند یم اثبات ما یبرا یروشن به خود عمل نیا با یو
 حکم امروز موضوع که است یرفتنیپذ نیا کم دست رفت،ینپذ ادعا را نیا یکس اگر
 سن ۀدربار مشهور یفتواگونه  نیهم .است یمنتف هم حکم جهیدر نت .ندارد وجود

 و قصاص چون یدیشد یها مجازات که یمی جرابه نسبت ژهیو به سال ١٥  و٩ی فریک
 رفتنیپذ ن1مسلمان، به نسبت رمسلمانی غۀید بودن نصف یفتوا .دارد پی در حد

 ۀاجاز لزومو  2مرد دست در طالق حق انحصار ،)خاص موارد در مگر (زن کی شهادت
 .است افته یرییتغ آنها موضوع که هستند یاحکام ۀجمل ازیز ن 3نکاح یپدر برا از باکره

 تواند می اجتهاد گفت توان می تاکنون آغاز از ها بحث از یریگ جهینتعنوان   بهنیبنابرا
                                                                                                                                                                             

 ،اند شده شناخته تیرسم به یاساس قانون در که ینید یها تیاقل ۀیدی اسالم مجازات قانون ٥٥٤ ۀماد طبق. ١
  .است شده نییتع مسلمان هید برابر

  .دارد طالق درخواست حق حرج و عسر موارد در زین زن ١٣٧٠ سال در یمدن قانون ١١٣٠ ۀماد ۀیاصالح طبق. ٢
 حکم مدرک تواند ینم عقل یکل طور به دیگو یم نکهیا ضمن ،ینجف حسن مرحوم ،نکاح بر تیوال بحث در. ٣

 »ظلم«ه عاقل و هبالغ و باکره دختر به نسبت را نکاحبه  تیوال عقل که ردیپذ یم حال نیع در ،باشد یشرع
منجر  فرار و زنا قتل، مانند یمیعظ فساد به او به نسبت تیوال نیا اعمال بسا یا دیگو یم ادامه در و داند یم

 ).٣١٩ـ٣١٨ : الجزء الثالثون،ینجف حسن( شود



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٠٠

 که یهنگام رایز .باشد ریپذ ابطالی انسان کرامت یهنجار لوازم با یناسازگار رهگذر عقالً از
 و اثبات ریناگز، کند تیرعا را نیتکو اقتضائات دیبا یاریاخت فعل کی عنوان به عیتشر

 تخلف به وگرنه د گیرانجام چارچوب آن در دیبا یاریاخت یفعل عنوان به زین احکام استنباط
 .است اجتهاد بودن باطل و ینادرست از نشان نیا و شد خواهدمنجر  ثبوت مقام از اثبات مقام

 
 یانسان کرامت ۀشیاند با یسنت اجتهاد چالش :دوم مبحث
 ۀیعلمی ها حوزه در هامروز که دارد یالبغ ۀیّرو و دگاهید به نظر یسنت تهاداج اصطالح

 دو دری فکر کوشش اجتهاد نیا هدف و دغدغه . داردوجود عتیشر از فهم ۀدرباری عیش
  جتا،  بی،یخراسان آخوند( است یشرع حکم بر حجت لیتحص یبرا سنت و کتاب منبع

 برشمرده یگوناگون یها مکتب ،یریتعب به ای ها شیگرا یعیش یسنت اجتهاد در ).٤٢٢ :٢
 امر سه در ها شیگرا نیا یریگ شکل عوامل ای ها شهیر )٢٦ :١٣٨٥ فر، ییایض( است شده

. ٣ ؛ فقهیمبان در نظر اختالف .٢ ؛فقه منابع در نظر اختالف .١ :شود می جوو جست
 از کی هر حیوضت .)٢٦: ١٣٨٥ فر، ییایض(ی فقه معرفت ای فقه یها روش در نظر اختالف

 اجتهاد با یسنت اجتهاد اختالف ۀ نقطچون یول شده، خودش گفته یجا در باال امر سه
 یمبان در اختالف .میکن یم اشاره یمبان نیا به است، 1یمبان در یانسان کرامت بر استوار
 :شود می یبند  بخششیگرا سه به خود
 .)٣٨: ١٣٨٥فر،  ضیایی(ی کالم یمبان. ٣ی؛ شناس ثی حدیمبان. ٢ی؛ متن ریتفس یمبان. ١
 ،دارند یتوجه شایان  اختالفات ،یشناس ثی حدو یمتن ریتفس یمبان در هانیفق نکهیاا ب
 2.دارد وجود یشتریبی کسانی و تشابه و شود نمی دهید ف خاصیاختال یکالم یمبان در

 رب استوار اجتهاد بای سنت اجتهاد یکالم یمبان اختالف نقاط یبرخ شدن روشن یبرا
 موضوعه اصول عنوان به که(ی سنت اجتهاد یکالم یها شیگرا یبرخ به ،یانسان کرامت

 :میکن یم اشاره )اند شده  رفتهیپذ
 .است مفاسد و مصالح یدارا آنان یزندگ آن تبع به و انیآدم افعال. ١

                                                                                                                                                                             
 ۀیپا بر دیبا مجتهد و هستند مقدم فقه علم بر که است ییها یآگاه از یا مجموعه فقه، علم یمبان از منظور. ١

 عنوان به را آنها اجتهاد از شیپ دیبا مجتهد کم دست .کند اقدام عتیشر احکام فهم به ها یآگاه نیا از اطالع
 .ردیبپذ فرض شیپ ای یموضوع اصل

 و نید رسالت قلمرو افعال یذات و یعقل قبح و حسن. ١ :از عبارتند یعیش یکالم یمبان نیتر مهم از یبرخ. ٢
. ٥ ؛بتیغ زمان در امام فیشئون وظا یقلمرو. ٤ ؛)ع (معصوم فیوظا  شمول.٣ ؛سنت قلمرو. ٢ ؛عتیشر

  .… و عتیشر قلمرو. ٦ ؛عتیشر تیجامع و یجاودانگ
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 .است مفاسد و مصالح نیا در آگاه خداوند. ٢
 تیبشر یبرا عتیشر احکام قالب در را مفاسد و مصالح یمول عنوان به خداوند. ٣

 1.است کرده اعالم تیرع عنوان به
 .است عتیشر احکام به عمل و شناخت گرو در انیآدم یخوشبخت. ٤
 که یکسان از یوح دنیشن. ١ :است ریپذ امکان راه دو از احکام نیا شناخت. ٥
 .سنت و کتاب در اجتهاد. ٢ ؛ ارتباطنددر آن با میرمستقیغ ای میمستق

 معرفت به مربوط و یشناخت روش یمبان شمار در یول ند،ستین یکالم ریز ۀگزار چند
 :است شده ادی یها گزاره مکمل و دارد قرار یکالم یمبان ریتأث ریز و استی فقه

 احکام ازی آگاه یبرا الزم نصاب عتیشر به 2علم لیتحص تیمحدود به توجه با. ٦
 .است سنت و کتاب از فتهربرگ نظ

 .است سنت و کتاب از هبرگرفت نظ محکوم ییعقال و یعقل لیدال از فتهبرگر نظ. ٧
 لیدال که دیکش دست سنت و کتاب از هبرگرفت نظ از توان می یهنگام تنها. ٨
 .باشندآور  قطعیی عقال و یعقل

 طور به ما که دارد باور یسنت اجتهاد ،ادشدهی یمعرفت و یکالم یها گزاره به توجه با
 لیتفص اگرچه ،است کرده انیب انسان یبرا را یفیتکال خداوند که میدار نیقی یاجمال

 رونیب آنها ۀعهد از میریناگز یعقل ۀفیوظ حکم به پس .ستین روشن ما یبرا فیتکال نیا
 یبدو شک و یلیتفص علم به یاجمال علم آن که است یشدن یهنگام زین نیا ویم شو

 رونیب »ی یقتضی الفراغ الیقینینیقلیا االشتغال« ۀقاعد سخنان نیا دل از .شودتبدیل 
ه یفق که شود می موجب دغدغه نیا .است ینیقی فراق هیفق نیادیبن ۀدغدغ و آید می

 پس .باشد فیتکل از رفت ونرب وی شرع حکم بر تجح لیتحص ومعذریت  یپ در همواره
 ای یشرع حکم بر حجت لیتحص یبرا کوشش عنوان به اجتهاد عمل و نظر در امروز
 روز ییگو تو )٢١٦ :تا ، بییالعراق نیاءالدیض آقا( شود می ییشناسا یعمل ۀفیوظ تشناخ

                                                                                                                                                                             
 و لیتمث وی فقه یها بحث یال البه از یول ،ندارد وجود یا گزاره نیچن صراحتاً یکالم یها بحث در ی استگفتن. ١

 مثال از خود یادعاها از یبرخ کردن روشن یبرا اصول علم دانشمندان. است تفادهاس قابل هانیفق یها بیهتش
  .٢٦٣ :١٤٣٠ ، الجزء الثانی القسم االولصدر، محمدباقر نمونه؛ یبرا .رندیگ یم بهره عبد و یمول

 .شود یم میتقس ریکب و ریصغ انسداد به خود علم انسداد .کنند یم ادی علم انسداد عنوان با موضوع نیا از دانشمندان. ٢
 یظنون جز به ندندا یم حجت را یشرع حکم به نظ هرگونه پس د،ندارباور ر یکب انسداد به یقم یرزایم چون یبرخ
: ١٤٣١ الجزء الرابع، ،یقم ابوالقاسم رزایم( اسیق از برگرفته نظ مانند .میدار آنها یریکارگ به تیممنوع به علم که

 به و است باز یعلم باب یول، است بسته علم باب اگرچه آنها باور به .دارندباور  ریغص انسداد به یاریبس هامروز. )٢٣٨
 . )٢٦: ١٣٧٠: ٢فر، ج مظ( دندارباور  سنت و کتاب از برگرفته ظنون حجت به اساس نیهم



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٠٢

 نیا موضوع نکهیا به توجه بدون و شیخو عدالت و حکمت از فارغ خداوند امتیق
 ایآ که است نیا یپ در تنها داشته، ییاستعدادها و ازهاین چه است، یکس چه فیتکال

 یا هیآ( حجت میا کرده و میا گفته آنچه یبرا ما ایآ ر؟یخ ای است شده اطاعت او فرمان
 یامدهایپ قبح، و حسن به کمتر اجتهاد نیا ، پس!ریالغ و ری خای میا داشته )ثیحد
 شتریب و دهد می تیاهمی نید متون از خود برداشت و درک یمحتوا وی اجتماع و نیروا

ی ثیحد و یلرجا ضوابط تیرعا و )یشرع حکم کشف نه و(ی شرع حکم بر حجت ۀدغدغ
 یحجت که دارد یبرم دست حجت از ضوابط نیا وجود با یهنگام تنهاو  !دارد را یاصول و
 جواز به که است دغدغه نیهم با یسنت اجتهاد .باشد آورده دست به است، که قطع گرید

 .داند یم مجاز زین را فرزندخوانده با ازدواج و دهد میفتوا  یساز هیشب
 یکالم یها گزاره ۀهم با نکهیا ضمنی انسان کرامت ۀشیدان بر استوار اجتهاد اما
ی موجود بلکه ،تیرع نه را انسان و خالق را خداوند نکهیا جز( است موافق یسنت اجتهاد

 بر هارزگ چهار تنها) داند یم او ۀفیخل یقرآن ۀآموز حکم به وی عیطب ۀژیو اقتضائات با
 :دیافزا یم ادشدهمی یکال یها گزاره
 یازهاین و ها تیظرف بر استوار ،انسان یزندگیا  عالاف در موجود مفاسد و مصالح. ١
 .گیرد می شکل یانسان
 .شود می انتزاع دهاینبا و دهایبا از یا مجموعه ای یهنجار لوازم ،آن یپ در. ٢
 .دگیر  می انجام یهنجار لوازم نیا چارچوب در یعتشر. ٣
 .بپردازد عتیشر فهم به آن چارچوب در وکند  کشف را یهنجار لوازم نیا دیبا مجتهد. ٤

 لوازم نیا ییشناسا شد، مطرح زین نیشیپ یها بحث در که گونه همان است یگفتن
 است ریپذ امکان زین نظ یعنی یآگاه حداقل بای عقل یشناس  معرفت به حکمیهنجار

 یها شناخت از یاریبس نکهیا چه ،باشد هدفمند و منضبط روشمند، نکهیا هب مشروط
 در ضرورت کی نیا دیشا .است برخوردار یآگاه حداقل نیهم از انسان ۀتجرب  ویعقل

 لیتحص یبرا عقال ۀریس استناد به هانیفق که است ضرورت نیهم یپ در وی آدم یزندگ
 .دانند یم حجت ،است سنت و کتاب از برگرفته که را ین ظ،یشرع حکم کشف ای حجت

 .ندارد وجود آن منشأ انیم یتفاوت عقال ۀریس نظر از نظ حجت باب در و
 به مربوطکه (را  هشت هفت وی ها گزارهی انسان کرامت بر استوار اجتهاد هیپا نیا بر
 لیدال از برگرفته نظ بسا ای نکهیا چه .ردیپذ ینم )است یسنت اجتهادی شناخت روش
 به مربوط یها بحث. باشد سنت و کتاب از برگرفته نظ از تر یقو ییعقال وی عقل
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 و یعقل ضوابط چارچوب در وی فقه ونرب ییها موضوعی فقه معرفت و یناختش روش
 وستر نیبد ،کرد مراجعه عقال و عقل یداور به دیبا ریناگز زمینه  نیا  درو .است ییعقال
 .گیرند می بهره عقال ۀریس از ریناگز ،حجیت ظن بحث در زین هانیفق که

 یبرا یمتفاوت بستر ،یانسان کرامت رب استوار اجتهاد ۀیپا بر گفت توان می نیبنابرا
 به» تیرعلی ـ مو «1 میپارادا ای یفکر یالگو بستر نیا در .شود می فراهم عتیشر فهم
 رخ یفکر یفضا نیا در ینید متون فهم و ابدی یم رییتغ» )فهیخل( انسانـ  خدا« میپارادا
 همچون عتیشر احکام شناخت یبرا ،اجتهاد نیا در اگرچه هنگام، نیا در .دهد می

 انجام یانسان کرامت پرتو در دیبا مراجعه نیا ،کرد مراجعه ینید متون به دیبا یسنت اجتهاد
 لوازم نیا از که است یا هیپا حقوق و یهنجار لوازم همان یانسان کرامت از منظور .دگیر
 در  پس.ستین حقوق نیا به توجه جز یزیچ ،یانسان کرامت به توجه در واقع و زدیخ یبرم
 در کم دست بلکه .ندارد تیاهم آنهاحجیت  وی نید متون به فتوا تنها داشتن اجتهاد نیا

 در وی انسان کرامت یهنجار لوازم وی اخالق قبح و حسن با فتوا نبودن ناسازگار نآ کنار
 تمام کنار در دیبا کم دست مجتهد و ابدی یم تیاهم زین او یازهاین و استعدادها با تینها

 یاساس حقوق با آن نبودن ناسازگار و خود یفتوا یمحتوا به دیبا ،لیدلت  حجیطیشرا بودن
 .ابندی یم قدر مدلول یمحتوا هم و لیدل طیشرا هم اجتهاد نیا در .کند توجه زین انیآدم
 فقه ،نگارنده نظر از که شود اشاره نکته نیا به انیپا در که ستین مناسبت یب

 داند یم عتیشر یاصل و یکل اهداف از را  دینمال ،سلن نفس، عقل، حفظ که یمقاصد
 یراستا در شود، تیدا هاهداف نیا حفظ یراستا در دیبا عتیشر فهم است معتقد و

 حافظ فقه را یمقاصد فقه توان می سخن گرید به. شود می میتقس یانسان کرامت حفظ
 در یانانس میحر حفظ واقع، در گانه پنج مقاصد حفظ رایز ،آورد شمار به یانسان کرامت
 رایز بوده، روشن یانسان کرامت حفظ عنوان به عقل حفظ .اوست یوجود گوناگون شئون
 مصلحت مستلزم عقل حفظ مصلحت .است یانسان کرامت یها هیپا از یکی عقل اساساً
 ای میتصمبه  خود یآگاه و عقل ۀیپا بر او که یهنگام نیز است؛ او اریاخت وی آزاد حفظ

 عمل آن ۀیپا برتا  باشد آزاد و مجاز دیبا عقل حفظ مصلحتم به حک رسد، یم یا جهینت
 اساساً .است نشده تیرعا عقل حفظ مصلحت و شده گرفته دهیناد اوعقل  وگرنه کند،

 .کند یم دایپ مفهومی آزاد و اریاخت حفظ مصلحت بدون عقل حفظ مصلحت
 نفس حفظ رایز ،است یانسان کرامت حفظ مصلحت نیع زین نفس حفظ مصلحت

                                                                                                                                                                             
1. Paradiam. 



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٠٤

 یمین حفظ کم دست نفس، حفظدر واقع . ستین جسم و روح سالمت حفظ جز یزیچ
 .شود محسوب می انسان برتر وجود قلمرو از

 در یو منزلت نگهداشت واو  یاجتماع و یفرد تیهو حفظ یمعنا به نسل حفظ
 .کند یم بازگشت او یاجتماع حقوق و حرمت حفظ به واقع در که جامعه است

 یهنگام مگر ،ستندین ارزشمند خود یخود به و هستند جان یب یایاش همان اموال
 و »میل« آنها به آنان و کنند یم دایپ تعلق انیآدم به و گیرند می قرار یانسان جهان در که
 آن، حفظ و است یآدم آن به یوابستگ دلیل به مال حفظ تیاهم نیبنابرا .دارند شیگرا
 انیآدم جیحوا و ازهاین رفع خدمت در لاموا یطورکل به .وستا شئون از یشأنداشت هنگ
 به تجاوز ود ابی یم منزلت و قدر که ستدلیل ا نیهم هب و اوست یاستعدادها ییشکوفا و

 .شود می شمرده جرم و زشت آنها
 که گونه همان .است انیآدم یآگاه و یمعرفت منابع دو از یکی حفظ ن،ید حفظ اما

 یباز را ینقش نیچن زین »ندی« ،شود محسوب می یآدم به یبخش یمنبع آگاه» عقل«
 از را یآدم شود، نید ینابود و یسست موجب که ییرفتارهادادن  انجام ، پس.کند یم

 یآدم اریاخت و عقل به و دارد یم باز آید، نمی دست به نید راه از جز که ییها شناخت
 کرد حفظ دیاب را نید نیبنابرا .است انسان ۀدربار یبزرگ ستم خود نیا و رساند یم بیآس
 یبرا یراه  دین،.برساند یاری یانسان کرامت یۀپا دو عنوان بهی آدم اریاخت و عقل به تا

 تا برساند یاری او به رهگذر نیا از تا 1اوست یفکر یتعال وی آدم یها شناخت لیتحص
 وی انسان کرامت یۀپا دو حفظ جز یزیچ نید حفظپس . باشند داشته درست یها انتخاب
 .ستین انسان خدمت در و انسان یبرا جز نید که چرا، ستین هاآن ییشکوفا

 
 گیری  نتیجه

عنوان قانون تنظیم رفتار آدمی در چار چوب تکوین شکل گرفته است و  تشریع به
اقتضائات انسان یعنی   باید در چارچوب،عنوان کوشش برای شناخت شریعت اجتهاد به

های عقلی خود را نشان  تضائات در قالب گزارهاین اق. های او شکل بگیرد ها و نیاز توانایی
اجتهاد یاد کرد و مجتهد باید در » راهبرد« عنوان اتوان ب ها می از این گزاره. دهند می

 روشنی کاستی علوم پذیرش این سخن به. ها به فهم شریعت بپردازد بستر این گزاره
 این است که به جد دهد و مستلزم  نشان می،شرط اجتهادی را که امروز رایج است پیش

                                                                                                                                                                             
و العقول کما أن فی الستقامتها و لشبهها بمورد الماء ألن بها حیاة النفوس ) هللا(سمیت هذه االحکام شریعته. ١

 .)٣٨ :١٩٦٩عبدالکریم زیدان، ( .مورد الماء حیاة االبدان



  ١٠٥  کرامت انسانی، راهبرد استنباط احکام شریعت

دار طرح  شرط اجتهاد گشوده شود که عهده عنوان پیشا  مطالعاتی دیگری بۀباب حوز
طبیعی است چنین امری موجب . دشهایی از سنخ آن چیزی است که در متن یاد  بحث

فقه خواهد شد که فهم و برداشت از متون دینی  های نوینی در ها و مسئله طرح موضوع
 .را پدید آورد) لزم منه فقه جدید (»فقه نوینی«دهد و ای بسا  قرار میثیر خود أرا زیر ت

 بلکه موجب پاسخگویی و ،گونه اشکال عقلی و شرعی ندارد هیچ تنها این امر نه
 .شود های مدرن می قدرتمندی فقه در برابر چالش

 
 منـابع

 .، تهران، اسالمیهاالصول کفایة.)تا بی(کاظم  خراسانی، محمد آخوند. ]١[
 .مروارید یازدهم، تهران، انتشارات ، چاپسیاسی دانشنامۀ .)١٣٨٤(آشوری، داریوش . ]٢[
 .علمیه هارون، قم، دارالکتب عبدالسالم، محمد ، تحقیقاللغه مقاییس )تا بی(فارس،احمد ابن. ]٣[
 .دارالبحار -الحالل ، بیروت، دارالمکتبالعرب لسان. )تا بی (منظور ابن. ]٤[
 .النشراالسالمی ، قم، مؤسسهاالولی، الفوائدالمدینه الطبعة. )١٤٢٤(، محمدامین استرآبادی. ]٥[
 خمسه، چاپ سعادتی اسماعیل ،ترجمۀغرب مختصرفلسفۀ تاریخ. )١٣٨٢(اسکروتن، راجر . ]٦[

 .حکمت اول، تهران، انتشارات
 .البیت آل ۀ، قم، مؤسسالدین معالم شرح فی المسترشدین هدایة. )تا بی(اصفهانی، محمدتقی .]٧[
 االولی، قم، انتشارات ، الطبعةالکفایة شرح فی الدرایة نهایة. )١٣٧٤(اصفهانی، محمد حسین .]٨[

 .الشهدا سید
 حسینی، قم، کتابخانۀ احمد سید ، تحقیقالکالم علم فی قواعدالمرام. )١٤٠٦(میثم  بحرانی،.]٩[

 .نجفی هللا آیت
اول، تهران،  بخشایش،چاپ رضا ترجمۀ ،متفکر هد دیدگاه از انسان. )١٣٨٢(تریگ، راجر .]١٠[

 .تربیت و تعلیم پژوهشکدۀ
 .الرضی الشریف االولی، قم، منشورات ، الطبعةالمقاصد شرح. )١٩٨٩(التفتازانی،سعدالدین .]١١[
 .الرضی شریف االولی، قم، منشورات ، الطبعةالمواقف شرح. )١٩٠٧(الشریف  الجرجانی، السید.]١٢[
 .البیت آل الثانیه، قم، مؤسسۀ ، الطبعةالمقارن للفقه العامه االصول. )١٩٧٩(تقی حکیم، محمد.]١٣[
 .ارموی، قم، دارالهجرة حسن ، تحقیقالصدق کشف و الحق نهج. )١٤٠٧(حلی، حسن .]١٤[
 .الشهدا سید ، قم، مؤسسۀالشرایع الجامع. )١٤٠٥(سعید  بن الحلی، یحیی.]١٥[
 .دهخدا لغتنامۀ دوم، تهران، مؤسسۀ ، چاپدهخدا نامۀلغت. )١٣٧٤(اکبر  دهخدا، علی.]١٦[
 . دارالشامیة-، بیروت، دارالعلم القرآن الفاظ مفردات .)١٤٢٤(اصفهانی  راغب.]١٧[
 .االولی، دمشق، دارالتعلیم العالم، الطبعة ،الفقهیالمدخل. )١٩٩٨(احمد  الزرقاء، مصطفی.]١٨[



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتمفقه و مبانی حقوق اسالمی، سال چهل و  ١٠٦

 .الطبعةالرابعة، بغداد، مطبعةالعانی ،سةالشریعةالسالمیةلدرا المدخل .)١٩٦٩ (عبدالکریم زیدان،. ]١٩[
 .العربیه دارالفقه ، بیروت،االسالمی بالفقه التعریف فی المدخل. )١٩٨٥ (شلبی، محمد مصطفی.]٢٠[
 .اسوه ، الطبعةالرابعة، قم، انتشاراتالبالغه نهج. )١٤٢٤(صالح  صبحی.]٢١[
 ابحاث الثانیه، قم، مرکز و االولی ، الحلقةنیهالثا الطبعة. )١٤٢٤(الصدر، محمد باقر . ]٢٢[

 .الصدر التخصصیةللشهید والدرسات
االول،  قسم من الثانی االصول، الجزء ، مباحثاالولی الطبعة. )١٤٣٠(صدر، محمد باقر . ]٢٣[

 .قم، دارالبشیر
 غفاری، قم، اکبر علی ، تصحیحالخصال. )١٣٦٢(بابویه  حسین بن علی صدوق، محمدبن. ]٢٤[

 .قم علمیۀ حوزۀ مدرسین جامعۀ
 .کتاب بوستان اول، قم، مؤسسۀ ، چاپاجتهاد کالمی مبانی. )١٣٨٢(فر، سعید  ضیایی].٢٥[
 .المرتضویه ، تهران، المکتبةالبحرین مجمع. )تا بی(الطریحی، فخرالدین ].٢٦[
 حسن تحقیق ،التنبیهات و االشارات شرح .)١٣٨٣ (نصیرالدین الخواجه الطوسی،].٢٧[

 .کتاب بوستان مؤسسۀ آملی، قم، زاده سنح
 .النشراالسالمی دوم، قم، مؤسسه ، چاپالعشر الرسائل. )١٤١٤ (محمد الطوسی،].٢٨[
 .النشراالسالمی الرابع، قم، مؤسسه ، الجزءنهایةاالفکار .)تا بی(الدین  العراقی، آقا ضیاء].٢٩[
 اساتید از باجمعی گوو ول،گفتا چاپ ،فقه در شناسی موضوع. )١٣٩٠(فرحناک، علیرضا ].٣٠[

 .اسالمی فرهنگ و علوم دانشگاه، قم، پژوهشگاه و حوزه
 .صراط فرهنگی اول، تهران، مؤسسۀ ، چاپاخالق ترازوی در دین. )١٣٨٤(فنایی، ابوالقاسم ].٣١[
المتقنه،  االصول فی المحکمه ، القوانیناالولی الطبعة. )١٤٣١(ابوالقاسم  القمی، میرزا].٣٢[

 .االسالمیه الکتب الرابع، قم، احیاء الجزء
 .السالمیه دارالکتب ، تهران،الکافی. )١٣٦٥(محمد  الکلینی،].٣٣[
 .الوفا الثانیه، بیروت، موسسة ، الطبعةبحاراالنوار. )١٤٠٣(باقر المجلسی، محمد].٣٤[
 .اسالمی االعالم ، قم، مکتبالحکمه میزان. )١٣٦٢(شهری، محمد  ری محمدی].٣٥[
 آگاه ، تهران، انتشاراتنوین منطق. )١٣٦٠(الحسین  الدینی، عبد کوةمش].٣٦[
 .ابحاثها، قم معظم و لالصول ، اصطالحاتالثانیة الطبعة. )١٣٤٨(مشکینی، علی ].٣٧[
 .صدرا سوم، قم، انتشارات ، چاپالهی عدل. )تا بی(مرتضی مطهری].٣٨[
 تبلیغات دفتر ،مرکز انتشاراتچهارم، قم ، چاپالفقه اصول. )١٣٧٠(مظفر، محمد رضا ].٣٩[

 .قم علمیۀ حوزۀ
 شیخ ، مؤلفات١٠ مختاری، ج رضا ، تحقیقاالعتقادیة النکت. )١٤١٣(مفید، محمد ].٤٠[

 .صدوق شیخ هزارۀ صدوق، قم، کنگرۀ
 .المفید تبة،)تا بی(العاملی، محمد مکی].٤١[


