
  باسمه تعالی
 نواندیشی دینی: بررسی و نقد رویکرد حداکثري و حداقلی

     
  1سید صادق حقیقت

  
- در حوزه انتظار از دین، و سپس در حوزه اندیشه سیاسی شیعه، دو رویکرد حداکثري و حداقلی در مقابل هم صف

به این دو رویکرد موضع سلبی  نواندیشی دینی، بدون شک، باید از این گذرگاه حرکت کند؛ و نسبتکنند. آرایی می
یا ایجابی از خود نشان دهد. مقاله حاضر در صدد است ابتدا مفروضات و ارکان این دو رویکرد را به بحث گذارد؛ 

 ها ارائه نماید.را به عنوان بدیل آن 2»نظریه همرَوي«ها را نشان دهد؛ و نهایتاً هاي آنسپس، با رویکردي انتقادي کاستی
فرضیه مقاله حاضر این است که توفیق نواندیشی دینی  خورد.یر، جهات مثبت هر دو رویکرد به چشم میدر نظریه اخ

نواندیشی دینی که دل در گرو  رسد.در گرو نقد دو رویکرد حداکثري و حداقلی است؛ و جز با آن، به سرانجام نمی
تواند همچون برخی روشنفکران سنت را ، و نه میها تجدد را نادیده بگیردتواند همچون سنتیسنت و تجدد دارد، نه می

گیرد: رویکردي نو به دین که شکل می» نواندیشی دینی«از پروژه خود حذف کند. دقیقاً از همین جاست که تعریف 
  در حالی که سنت و دین براي آن اعتبار دارد، از دستاوردهاي علوم بشري و متجددانه نیز غافل نیست.  

  
  کثري و حداقلیتفاوت رویکرد حدا

تفاوت اصلی دو رویکرد حداکثري و حداقلی نسبت به دین را باید در این نکته جستجو نمود که حداکثریها معتقدند 
ها تنها انتظار مبدأ و معاد را از دین براي همه امور، باالخص براي اجتماع و سیاست، حکم دارد؛ در حالی که حداقلی

توان این دو رویکرد را در ن امري طیفی و داراي مراتب است. به شکل دقیقتر، میدین دارند. حداکثري یا حداقلی بود
  3موارد زیر با هم مقایسه کرد:

عقل بشر از دیدگاه حداقلی خودبسنده، و از دیدگاه حداکثري ناخودبسنده است. از دیدگاه  . قلمرو عقل انسانی:1
داراي دو نوع نیازهاي مادي و روحی یا معنوي است؛ و  مدار، مرکب از جسم و روح،حداکثري، انسان موجودي غایت

کمال او در تأمین نیازهاي اخیر وي ریشه دارد. از سوي دیگر، عقل آدمی به تنهایی قادر به شناخت نیازهاي روحی و 
اخت کامل به راهنمایی را باید کسی انجام دهد که شن 4رو، نیاز به راهنما دارد.متعالی خود و تأمین آنها نیست؛ و از این

نیازها و خوشبختی انسان داشته باشد؛ و چنین کسی تنها خداوند متعال است. خداوند نیز از راه ارسال پیامبران و تشریع 
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رو، عقل انسانی در یافتن راه سعادت نیازمند دالیل نقلی و دارد. از ایندین این لطف را در حق بندگان خویش روا می
  تی، توجه به نفس شرور انسانی است که او را در معرض اغوا و فریب شیطانهدای ضرورت چنین 1سمعی است.

  2دهد.قرار می
رویکرد حداقلی به توانمندي عقل انسان در امور اجتماعی اعتقاد دارد؛ چراکه اساساً احکام اجتماعی، برخالف احکام 

نابسندگی آن نه تنها بنیاد دین را تقویت عبادي، رازآلود نیستند. بر این اساس، نفی اعتبار مستقل عقل و اعتقاد به 
شود. گذشته از این، فهم دین و متون دینی نیز به مدد همین نیرو صورت کند، بلکه باعث سستی آن نیز مینمی
  هاي یقینی عقل بر هر نوع فهم دینی تقدم دارند.گیرد. دادهمی
و از  ند؛این را در ردیف هم قرار دادهحداکثري کمال و جامعیت د هاينگرشبرخی  . کمال و جامعیت دین:2

از این دیدگاه، دین خداوند هم داراي کمال است، و هم داراي جامعیت؛  3د.نرسادعاي کمال دین به جامعیت آن می
یعنی به همه نیازهاي زندگی انسان، چه دنیوي و چه اخروي و چه مادي و چه معنوي، توجه داشته، و براي آن 

دانند که سعادت دنیوي و برخی دیگر جامعیت دین را تنها در اموري می 4تنظیم کرده است.دستورالعمل و برنامه 
شوند. ایشان استدالل حداقلیها بین کمال دین و جامعیت آن تفکیک قائل میها منوط به آن است. اخروي انسان

انتظار  5نتظارات از آن است.کنند که دین خداوند هر چند کامل است، ولی کمال آن در محدوده رسالت و قلمرو امی
 شود.از دین نزد حداقلیها به مبدأ و معاد محدود می

در نگرش حداقلی، برخالف رویکرد حداکثري، معرفت دینی  . ارتباط معرفت دینی با دیگر معارف بشري:3
رپذیرند؛ و در متون دینی همچون سایر متون تفسی 6کند.شود؛ و از دیگر معارف بشري تغذیه میامري بشري تلقی می

 شوند.فهمها، پرسشها، موقعیت و شرایط تاریخی مفسر تفسیر میپرتو انتظارات، عالیق و پیش

حداکثریها بر اساس مرجعیت انحصاري دین بر این باورند که با وجود تفسیرپذیري دین و متون دینی،  . تفسیر دین:4
مخالفان مرجعیت انحصاري دین با استناد به تکثر برداشتها و  1تنها یکی از تفاسیر و برداشتها معتبر و قابل استناد است.
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تفاسیر موجود از متون دینی، به عنوان یک واقعیت انکارناشدنی در تاریخ اندیشه دینی، بر عدم امکان مرجعیت رسمی 
ا به وحدت نه گرایان، حذف این تکثر و بازگرداندن آنهاز دیدگاه کثرت 2کنند.و انحصاري براي فهم دین استدالل می

  و نه مطلوب. ممکن است،
هایش بنامیم، باید به گفته جابرى، اگر روا باشد که تمدن اسالمى را با نام یکى از فرآوردهحجیت فقه سیاسی: . 5

نویسى، سیاسى و اندرزنامه سیاسى را نسبت به فلسفه لمبتون، نیز، فقه 3است.» تمدن فقه«بگوییم که تمدن اسالمى، 
دانند. گرایش حداقلی احکام سیاسى را زمانى ـ برعکس، حداقلیها فقه سیاسی را ناکارآمد می 4داند.مى» تراسالمى«

امروزه ) و سنگسار بریدن دستداند؛ و بر این اساس، معتقد است بسیارى از احکام شرعى (مانند حکم مکانى می
هر جامعه و  5محدودند. روش باید با زمینهد، بلکه تنها روشهایى هستند که به زمان و مکان خاص موضوعیت ندار

هدف پیامبر (ص) نه تشریع قانون جزا براي جرم زنا و مانند آن، بلکه براي مهارکردن  ؛ لذادوران خاص هماهنگ باشد
دهد که سایر تدبیرات عصر رسول رویهاي آن دوران بوده است. از این دیدگاه، شواهد و قراین تاریخی نشان میزیاده

شود، مانند بیعت و شورا، از همین قرار بوده، و پیامبر اکرم (ص) درصدد یاستها و والیت عامه مربوط میکه به س
در باب سیاست، باب بستر « 6کرده است.اي در آن ابواب نبوده، و به عرف عادالنه زمانه خود عمل میتأسیس نظام ویژه

گیرند. ما ۀ الفراغ جاى مىو همه در منطق ؛وجود ندارد دلیل اجتهادى ،گونه موارداین عقالیى مخدوش شده است. در
 و 8؛فقه شبیه طبیعیات گذشته، ذخایرش به پایان رسیده است 7».تأسیس کنیم» عدالت و رحمت«باید سیستمى بر اساس 

آموزى (مثل علم سازى)، حیلتروبودن (نه طراحى و جامعهبودن، دنبالهگیهاى زیر را داراست: بشرى و ناقصویژ
سى و شناشناسى، زبانشناسى، انسانکننده بودن از جهانحقوق)، ظاهربینى، هماهنگى با اخالق و معیشت نازل، مصرف

بودن به مصلحتهاى مدارى و قائلبودن (در حد رفع خصومت)، تأثر از ساختار اجتماع، تکلیفشناسی، اقلىجامعه
  9نایافتنى حتی در احکام اجتماعى (در قرائت فقه سنتى).

                                                                                                                                       
). به 27/6/1378( اخبار اقتصاد، روزنامه »سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران«مصباح یزدي، محمد تقی ر.ك.:   .1

: محمد تقی مصباح یزدي، تعدد قرائتهاستهمین مسئله مشکل امام زمان (ع) پس از ظهور  نیتربزرگ اعتقاد وي،
  ).1/12/1386( افق حوزه ، »مشکل امام زمان (ع) پس از ظهور تعدد قرائتهاست نیتربزرگ«
  .6، ص 1377 ، تهران، صراط،صراطهاي مستقیمسروش، عبدالکریم   .2
نقد و مجله  ،ترجمه محمدمهدى خلجى ،»شناختى عقل عربى اسالمىبنیاد روش :دانش فقه« ،الجابرىمحمد عابد   .3

 .)1376(پاییز  4ش  سال سوم، ،نظر
4.  Ann K. S. Lambton, State and Government in Medieval Islam, London: Oxford 

University Press, 1981. 

5.  context 

  .183ـ172، ص همانمجتهد شبستري،   .6
 .همان  .7

 .)77(بهمن و اسفند  45، ش کیان(گفتگو)، » را ومدنیتدیانت، مدا« ،سروشعبدالکریم   .8

 .)78(فروردین و اردیبهشت  46، ش کیان، »فقه در ترازو«  ،سروشعبدالکریم   .9



 ٤

طبق نظر حداکثریها، رسالت و اهداف دین تنها با بیان تعالیم و احکام الزم براي سعادت  اجراي احکام شریعت:. 6
رو، تأسیس حکومت به عنوان ابزاري براي اجراي شود، بلکه به اجراي آنها وابستگی دارد. از اینانسانها محقق نمی

ص) بوده، و در عصر غیبت نیز افرادي که از سوي امامان نصب شریعت یکی از ابعاد و شئون رسالت پیامبر اسالم (
رسالت اصلی دین را رویکرد مقابل  1اند، حق حکمرانی و صدور فرمان را دارند.الشرایطاند، که همان فقهاي جامعشده

دین در حد بیان گونه امور را به عقول بشري واگذار کرده، داند، و چون شارع اینارائه برنامه براي زندگی دنیوي نمی
مندي احکام شریعت و با توجه به دگرگونی دائمی کند. ایشان بر اساس تاریخحداقل مطلوب در این امور دخالت می
از این رو، اصل اولی در مواجهه با  2توان حکم ابدي براي آنها صادر کرد.مناسبات اجتماعی، معتقدند هرگز نمی

مندي احکام شریعت، به آنها به زمان و مکان است. صرف نظر از تاریخ مندي و اختصاصشریعت و احکام آن، تاریخ
و تأیید یا در نهایت  امضااعتقاد حداقلیها، رویکرد حاکم بر این احکام در امور مربوط به حوزه اجتماع و سیاست، 

  حکم جدید تأسیستعدیل عرف رایج زمانه و بناي عقال بوده؛ و شارع در این موارد قصد 
   3ت.نداشته اس

  
 حداکثري رویکرد بررسی و نقد

متنی، کارآمدي  رویکردد. کاستی کنمیبراي نظریه همروي هموار را راه  متنی و فرامتنی رویکرد بررسی و نقد
اگر انتظار ما از دین آن باشد که براى  شود.و کارآمدي گرایش دوم کاستی گرایش اول محسوب می ،گرایش فرامتنی

این امر الزمه کامل  رد، فهم ما از دین شکل حداکثرى خواهد داشت .احکامى به ارمغان آوابعاد زندگى ما در همه 
تواند نسبت به  ترین افعال انسان را دارد، نمى  بودن و خاتمیت اسالم است. دینى که ادعاى داشتن احکام براى جزئى

مرتضی رسد به نظر میتفاوت باشد. بى توجه ول مهم حیات بشر در ابعاد سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى بىمسائ
  رویکردي حداکثري به دین داشته است: هم مطهري 

اسالم تمام شؤون زندگی بشر را زیر نظر دارد. قانون اجتماعی دارد؛ قانون اقتصادي دارد؛ قانون «
   4».سیاسی دارد؛ آمده براي تشکیل دولت، براي تشکیل حکومت

ه تاین مسئله که قاعده کرامت انسان فقط در مستحدثات جاري است، به این نک ناصر مکارم در راستاي استدالل بر
کند که دین حتی براي نامه نوشتن، این که عنوان آن چه باشد و نوشتن نامه چگونه شروع شود، حکم دارد؛ و اشاره می
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چه به زمان ه شده؛ و آنچه فرازمانی است، محدود به زمان انگاشتدر نقل قول فوق، آن 1چیزي را وانگذاشته است.
نگاري امري وابسته به زمان است؛ و از عرفی خاص اختصاص دارد، مافوق زمان و مکان معرفی شده است. نه تنها نامه

شناسد؛ و دلیلی فرامتنی است که شود، بلکه این قاعده کرامت است که زمان و مکان نمیبه عرف دیگر متفاوت می
تواند با آن متنافی توجیه کرد. دین نه تنها با کرامت انسان تنافی ندارد، بلکه اساساً نمی تشریع دین را بر اساس آن باید

  : کندها قرار دارد، چنین توصیه میکه در آن سر طیف حداکثريعبداهللا جوادى آملى باشد. 
   2»نفهمند. یبدون پسوند اسالم یشناس نیو زم یبارانشناس ،یمیش ک،یزیدانشمندان ف«

  : استمعتقد وي 
اعم از  - سازى نوح، الگویى براى ساخت هر گونه وسایل نقلى دریایى و زیردریایى  صنعت کشتى«

الگوى ساخت بافى داود،   همان گونه که صنعت زره ؛ى استو وسایل نقلى هوای -  و بارى مسافرى
   3.»شودهاى دفاعى تلقى مىسالح

هیچ دلیل عقلی و  کلیه مسائل اجتماعى نیز احکام مشخصى دارد.که اسالم در  قائل استبه طریق اولى به این نظریه  وا
کند که کشتی سازي حضرت نوح براي کشتی سازي در زمان حاضر الگویی در بر داشته نقلی این ادعا را تأیید نمی

عمل نوح ت ودندارد؛ و ثانیاً از کمیت و کیفیهاي قبل وجباشد؛ چرا که اوالً تشابهی بین الگوي مدرن و الگوي هزاره
در کشتی سازي اطالع موثقی در دست نیست. ارتباط ادعاي حداکثري با اسالمی سازي معرفت یا علوم مشخص است. 

ها به این مسئله معتقد نیستند. ها به اسالمی سازي علوم اعتقاد دارند؛ همان گونه که همه حداقلیهمه حداکثري
  یرد، ولی ادعایی به شدت جوادي آملی ندارد: گها جاي میهرچند در گروه حداکثريمحمدتقى مصباح 

گوید در زمین گوید چه غذایی بخورید یا چگونه غذا تهیه کنید و چگونه خانه بسازید، اما میدین نمی«
شود و چند نوع الکل داریم، بحث غصبی خانه نسازید. این که الکل چگونه و از چه موادي ساخته می

   4».علمی است
ت که دین متکفل بیان مسائل علمی نیست؛ و جایگاه علم و عقل به رسمیت شناخته شده است. حاصل این سخن آن اس

ها حاصل شود، هرگز توان درك روابط اعمال این جهانی ما اما مهم آن است که هر قدر هم که پیشرفت در این زمینه
حرام محمد و آل محمد است که تا  هاي ارزشی همان حالل وجنبه 5ها و نتایج اخروي آن را نخواهد داشت.با پدیده

روز قیامت تغییر نخواهد کرد: حالل محمد حالل الی یوم القیامۀ و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامۀ. الیکون غیره و یا 
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به همین دلیل، پیامبر گرامی  2ها با ثابت بودن قوانین کلی اسالم ندارد.پیچیده شدن روابط و تنوع آن 1یجیء غیره.
را ناظر به » اسالمى«قید  وي 3».ما من شیء بقربکم الی الجنۀ و یباعدکم عن النار اال و قد امرتکم به«فرمودند: اسالم 
   داند:هاى دین مىپاسخ

شناسى (خدا و جهان ترین مسائل هستىرسالت اصلى دین حق، معرفى عقاید صحیح پیرامون اصلى«
یاناً در ولى اح ى مؤثر در سعادت دنیا و آخرت است؛مهاى علهاى حقیقى و برنامهابدى) و ارائه ارزش

شود. هایى اشاره به مسائل طبیعى و شناخت جهان و انسان و جامعه و تاریخ نیز مىمنابع دینى به مناسبت
نظریاتى  ،کند. به هر حالهاى مهمى از علوم انسانى رابطه تنگاتنگى با دین پیدا مىبخش ،بدین ترتیب

هایى آید، پاسخدستورى به دست مىیرامون مسائل مختلف اعم از فلسفى و تجربى و که از متون دینى پ
توان علم ها را مىو هر مجموعه هماهنگى از آن شود؛هاى علوم شمرده مىاز طرف دین به پرسش

شناسى انسان«، »شناسى اسالمىجهان«، »فلسفه اسالمى«مانند  د؛به حساب آور» دینى«خاصى با وصف 
ترین اثرى که علوم کاربردى از دین ... . مهم  و »حقوق و اقتصاد اسالمى«، »اخالق اسالمى«، »اسالمى

   4.»شودپذیرند، اثرى است که از نظام ارزشى آن حاصل مىمى
کند، نه سخنان مستشرقین؛ و دین چنان که در قرآن و سنت به اعتقاد وي، قلمرو انتظار از دین را خود دین مشخص می

- در این که ظاهر آیات و روایات مسائل اجتماعی و سیاسی را دربرمی 5شود.مسائل اجتماعی و سیاسی می آمده شامل

گیرد، شکی وجود ندارد. در قرآن و روایات به مواردي همچون نماز جمعه، والیت، امربه معروف و نهی از منکر، 
احکام از نظر زمانی و مکانی شمول و کلیت خوریم. تمام بحث بر سر این است که این گونه دیات و مانند آن برمی

آید؛ چرا که اصل ، رجوع به خود قرآن و روایات در مبحث اختالفی کنونی دور به شمار میبر این اساسدارد یا نه. 
 بحث بر سر همین مسئله است که برداشت از این گونه متون دینی چگونه است. 

ها تکلیف مسئله عدالت و حقوق بشر را اگر فرامتنی. رودمیبر و ائمه پیغم و روایاتقرآن  سراغمستقیماً  گرایش متنی 
ها از این نقطه قوت برخوردارند که به هر صورت وارد اصل متن شده، مراد کنند، متنیتنها در خارج دین تعیین می

پیامبر . الدالله هستندو قطعیالسند ، و روایات ظنیالداللهالسند و ظنیقرآن قطعییابند. شارع مقدس را از این بین در می
انی تارك فیکم الثقلین کتاب (ص) دو چیز گرانبها در بین امت به ودیعت نهاد که تا قیامت از هم جدا نخواهند شد (

- به حساب می حضرت علی (ع) قرآن ناطق ؛ واند. پس مفسر قرآن ائمهند. این دو کامل کننده یکدیگر)اهللا و عترتی

استفاده  ااز علم رجال و درایه در این راست باید فقیه است کهو این  ؛دنیاز دارث جعلی متخصص . پیدا کردن احادیآید
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متنی این  رویکردجنبه مثبت پس، . کندموضوعیت پیدا می )فقه سیاسی ،در حوزه سیاسی(و  م فقهبه ناکند. پس دانشی 
در تأیید گرایش  .داندحوزه اجتماعی حجت می ؛ و فقه را حتی درگذارداست که راه مراجعه به متون دینی را باز می

الطرفین ها جدلیاستدالل برخیحوزه مسائل سیاسی و اجتماعی در و آن این که  ؛جود داردمتنی یک استدالل دیگر و
اند، ولی هیچ وقت نه لیبرالیست، با هم مباحثه کرده چندین دههها در طول ها و سوسیالیستلیبرال ،هستند. به طور مثال

استدالل برهانی بر علیه دیگري  اندههیچ کدام هم نتوانستعلت این است که و نه سوسیالیستی لیبرال.  ؛سوسیالیست شد
فالسفه برخی الطرفین است. گویا هاي جدلیها از نوع استداللها و لیبرالاستدالل سوسیالیستاصل بیاورند. پس نوع 

 عرضه نمایند. »استدالل«د به عنوان کننسعی می ،در ذهن دارندکه  مفروضاتیسیاسی 

شناسی و حسن و قبح، مباحث روش ،متنی است؛ یعنی توجه به براهین عقلیمثبت گرایش فراط انقفاقد متنی گرایش   
؛ در حالی که بیندمستغنی میقرآن و روایات معموالً خود را از رجوع به گرایش فرامتنی از طرف دیگر، بسترسازي. 

اند. گرایش متنی خالص وجود ندارد. درست است روشن کردهخطوط کلی را  اي موارد،قل در پارهمتون دینی در حدا
همان طور که در  - فرض کنند، اما رجوع به متن بدون داشتن پیشفقط به آیات و روایات تکیه می هامتنیکه 

-فرض، ولی پیشکردهت برداشت از قرآن و سنمستقیماً کند که میسر نیست. مفسر فکر می - شود هرمنوتیک بحث می

-فقیه شهري و فقیه روستایی به یک شکل اجتهاد نمی ،مطهري به تعبیر. دهدکه فهم او را شکل می هایی وجود دارد

 یا فقیه متجددفقیهی شهري به همین میزان، کند. قرآن را فهم می خاص خود و محدود کنند. فقیه روستایی با بینش بسته
  فهمد.می يدیگرل به شکقرآن و سنت را 

      
 بررسی و نقد رویکرد حداقلی

روشنفکران دینی به متن برخی  علیرغم رجوعطرفدار است. دار و پری در بین روشنفکران دینی سابقهرویکرد حداقل
، به و آیاتجاي مراجعه به روایات ه بدر امور اجتماعی و سیاسی ان این است که ایشگرایش غالب در بین  مقدس،
- بنابراین تصور، دین صرفاً براى ارتباط انسان با خدا مى کنند. استناد - و علمی عمدتاً مسائل عقلی -متن دین بیرون 

مسائل (ازجمله مسائل اجتماعى) به عقل بشر واگذار شده است. احکام اجتماعى با تکیه بر سیره عقال  دیگرو  باشد؛
شود. در مسائلى که عقل نوع مسلمانان مشاهده نمىلمانان و غیرو در این زمینه تفاوت چندانى بین مس پذیرد؛صورت مى

گونه که دین نیامده   همان« معتقد است،مهدى بازرگان همان گونه که دخالت ندارد.  یه، دین داعکندبشر کفایت مى
سروش نیز تقاد به اع 1.»درس آشپزى و باغبانى به ما بدهد، امور سیاسى و اجتماعى را نیز به خودمان واگذار کرده است

آید. به اعتقاد او، خدمات دین عبارت و فقط هنگام تزاحم حقوق این مسئله به وجود مى ؛ستفقه براى رفع خصومات ا
ها براى به دست آوردن تجربه دینى، آموختن تفسیر صحیح است از: مطبوع ساختن مجموع هستى، برانگیختن انسان

تواند به طور مستقل مى لى که عقل بههاى عقشتیبانى از اخالق، تذکر دانستهبخشى به حیات آدمى، پ ها، معنااین تجربه
ها برسد ممکن است دیر شود (مثل ها برسد (مثل تصدیق خدا)، و رساندن انسان به موضوعاتى که اگر هم به آنآن
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و از دین نباید  ؛یستندت خود دینى نسروش، امور سیاسى (و اقتصادى و اجتماعى) در ذا نظربه  1حیات اخروى).روزه و 
انتظار داشته باشیم احکام اجتماعى، کیفیت اداره جامعه و نحوه کنترل تورم را بیان کرده باشد. دین رابط انسان و 

ها. به اعتقاد وى، سکوالریزم چیزى جز علمى و نامه زندگى انسانخداست، نه قانون اساسى و دستورالعمل و آیین
 2که با هم ضدیت داشته باشند. یست. دین و علم دو مقوله از هم جدا هستند، نه ایندبیر اجتماع نعقالیى کردن ت

هایش به حوزه عبادیات محصور سازند. ها سعی دارند فقه سیاسی را از حجیت خارج، و فقه را با محدودیتفرامتنی
آموز ، رو، دنیوي، حیلتدنباله فقه ده صفت دارد: ،ويبه اعتقاد . داندمی فرادینیراکامالً سروش عدالت و حقوق بشر 

 3.مدار و قائل به مصالح خفیهمختص ظواهر، همراه با اخالق نازل، مصرف کننده، اقلّی، متأثر از ساختار اجتماع، تکلیف
رى دینى، و علم اقتصاد را بیرون از دین هاى اقتصاد را امهمان طور که سیدمحمدباقر صدر ارزش عتقد استسروش م

بر این  وان تکلیف سیاست را نیز مشخص کرد.تمک از مباحث حقوق فطرى و طبیعى مرتضى مطهرى مىداند، با کمى
باشد. پس که به یک معنا مورد تأیید خدا هم مى قوق فطرى و طبیعى از آن مردم است؛والیت و دیگر ح ،اساس

کومت به برقرارى عدل الوه، حگیرد. به عشناسى قرار مىنیست، بلکه در کالم و دین والیت و حکومت امرى فقهى
شود، ولى هر دو به در حالى که عدل امرى دینى نیست. پس حکومت گرچه ملبس به لباس دین مى نیازمند است؛

هى با نظام ارباب ـ رعیتى زنند. فقه مثل گرامر است، به همین دلیل هیچ فقیدینى تکیه مى عدالت به عنوان امرى برون
   4نیفتاد. در

ها معتقدند مسائل سیاسی و اجتماعی از ابتدا جزء دین نبوده که اینک بخواهد از آن جدا شود. بر این اکثر حداقلی
اساس، اگر در متون دینی هم به مسائل اجتماعی پرداخته شده، فقط از باب اشاره به مسائل انسانی بوده است اکثر 

ده که اینک بخواهد از آن جدا شود. بر این اساس، ها معتقدند مسائل سیاسی و اجتماعی از ابتدا جزء دین نبوحداقلی
اگر در متون دینی هم به مسائل اجتماعی پرداخته شده، فقط از باب اشاره به مسائل انسانی بوده است نه از باب امري 
قدسی و الهی. شاهد بر این مدعا این است که بسیاري از ادیان الهی (باالخص مسیحیت) به مسائل سیاسی و اجتماعی 

اند. استدالل بر مدعاي فوق به این صورت است: اگر دین وظیفه دخالت در امور اجتماعی را داشت، باید همه نپرداخته
پرداخت؛ در حالی که این چنین نبوده است. ادیان (و خصوصاً مسیحیت که دین ماقبل دین خاتم بوده) به این مهم می

ام استناد کرد؛ چون ادعا این است که اساساً مسائل اجتماعی جزء توان به اصل تداوم احکدر مقابل استدالل فوق نمی
هاي بعد وظیفه ادیان (حتی در زمان خود رسول اکرم) نبوده است که با اصل تداوم احکام بخواهیم سریان آن به زمان

رف مقابل را اثبات نماییم. اصل تداوم احکام و اشتراك ما با مخاطبان اولیه شریعت در جایی کارساز است که ط
پذیرفته باشد که متون مقدس در زمان صدر اسالم شامل احکام اجتماعی نیز شده است. پس پاسخ استدالل باال را باید 
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توان دریافت که اسالم به امور اجتماعی به این شکل داد که قرآن متنی وحیانی است و با رجوع به خود متن دین می
گوید اسالم بر پنج رکن، و از آن جمله والیت به عنوان امري سیاسی و اهمیت داده است. به طور مثال، روایت می

توان اجتماعی، بنا شده است. میزان اهمیت مسائل اجتماعی در اسالم زا با رجوع به خود دین و کلمات شارع مقدس می
ه خود متن دین پیدا توان با رجوع بحدس زد؛ همان گونه که مرز انتظار از دین را پس از بررسی ادله برون دینی، می

 نمود. 

. طبق نظریه وي در باب وحی و خاتمیت، کندمطرح مىدر خصوص وحی و خاتمیت تر مبنایى یمحمد اقبال بحث
و، ابه آن راه نیافته است. به اعتقاد  ل انسان هنوزشود که عقدوران وحى به مرحله یا قلمرویى از حیات بشر محدود مى

ند به کلى از صحنه حیات بشر حذف شود، ولى بر خالف دوره قدیم، انسان رسالت پیامبران تواتجربه باطنى نباید و نمى
گر که عقل استدالل« د:نویسگیرد. وى مىرا با الهام از سه منبع تجربه خود، تجربه طبیعت و مطالعه تاریخ بر عهده مى

چون تولد یافت، بایستى که آن را با و  ست، خود عامل تکامل و پیشرفت است؛تنها همان سبب تسلط وى بر محیط ا
اَشکال دیگر معرفت تقویت کرد. رسالت با ظهور اسالم، در نتیجه اکتشاف ضرورت پایان یافتن خود رسالت، به حد 

تواند پیوسته در مرحله کودکى و این امر است که زندگى نمىرسد، و این خود مستلزم دریافت هوشمندانه کمال مى
ختم وحى و  2،طبق این نظریه که متأثر از آراى شالیرماخر و ویلیام جیمز است 1.»باقى بماندرهبرى شدن از خارج، 

تواند به هاى شخصى خود مىو از آن پس انسان با استفاده از عقل و تجربه باشد؛شدن انسان مى غنبوت به معناى بال
بر اساس نظریه همروي، منافاتی بین بلوغ عقل با  3.اى شبیه اقبال ارائه داده استراهش ادامه دهد. على شریعتى نیز نظریه

عقل انسان امروز به نیازي از وحی نیست. هرچند بلوغ عقل به معناي بیاستفاده از راهبردهاي وحیانی وجود ندارد. 
مسائل  دربه طور مثال، شریعت ممکن است ه وحی نیاز دارد. باي ابعاد در پارهباز هم اندازه زیادي رشد کرده است؛ اما 

 .  راهبردهاي کلی ارائه نماید ،الطرفیندر امور جدلی ، به خصوصاجتماعی

این انتظار « د:نویسمى خداوند به دو قسم ارشادى و مولوىمحمد مجتهد شبسترى نیز با اشاره به تقسیم اوامر و نواهى 
ها بدانیم. در واقع، ا شامل همه انسانها رشود که آن امرها و نهىتعیین تکلیف به وسیله نبى تا قیامت، موجب این مى

دهد. در باب حدود اى مىشود و چنین نتیجهب و سنت با این انتظار هماهنگ مىهاى موجود در کتافهم امرها و نهى
بى باید است. اگر به مقتضاى اصول فلسفى و کالمى، کسى معتقد شود نبه همین منوال قلمرو شریعت نبوى نیز مطلب 

شخص کند، در تکلیف جزئیات را م -رستش و معامالت و سیاست و اقتصاد از نیایش و پ -ندگى انسان در همه امور ز
هاى صادر شده را مولوى خواهد انگاشت. ولى اگر نقش اساسى انبیا را در طول تاریخ، آن صورت همه امرها و نهى

- رت خواهد توانست بسیارى از امرها و نهىهاى اصلى اخالقى بداند، در این صو»نباید«ها و »باید«تعیین تکلیف براى 

یاست و اقتصاد را ارشادى بینگارد، که نظر به راه و رسم عقالیى عصر هاى صادر شده مرتبط به قلمرو معامالت، س
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استفاده شبستري از هرمنوتیک با توجه به  1.»و لذا، به خود اجازه دهد مثالً در این عصر راه دیگرى برود ؛معینى داشته
کند. نهایت استدالل او این است که رسد؛ عالوه بر این که الزاماً مدعاي او را اثبات نمیاي آن مبهم به نظر میهنحله

انجامد. ها را در فهم متون در نظر گیریم؛ چیزي که ضرورتاً به کنار گذاشتن فقه سیاسی نمیفرضزمان و مکان و پیش
شود، سروش به فلسفه تحلیلی علقه گرا محسوب مییرفته و زمینهدر حالی که شبستري از هرمنوتیک آلمان تأثیر پذ

گراي لیبرال مسلک گراي هرمنوتیکی و سروش متنگیرد. هرچند شبستري زمینهگرایان جاي میدارد؛ و در زمره متن
 توان در یک گروه قرار داد.است، ولی هر دو را به لحاظ حداقلی بودن می

 ،وجه دوم. کندتوجه می و ماقبل دینی است که به براهین عقلی این ایش فرامتنییکی از جهات مثبت گردر مجموع، 
ل در ذات خود خوبی و بدي افعمعتقدند ااشاعره  ر خالفکند. معتزله بآن است که به حسن و قبح عقلی توجه می

- کفایت نمی نسانعقل اعتقدند کند. اشاعره می میهها نيبداز ، و ها حکماساس حکمت به خوبی خداوند بر؛ و دندار

خوب؛ و هر  امر کرد،. هر چه کندحکم میخداوند چه  دیداید پس ببد است.  یاه چیز خوب چدانیم ما نمی نوچ ؛کند
خوب؛ و در امري . اگر خدا مؤمنان را به بهشت برد، حتماً »هر چه آن خسرو کند شیرین بود« :کرد، بد استچه نهی 

ولی متأسفانه عمالً فقها  عقلی، قرار دارد؛حسن و قبح ، یعنی معتقدان به ایره عدلیهغیر این صورت بد است. شیعه در د
هاي فرامتنی، همانند عبدالکریم سروش و به همین دلیل است که حداقلید. برننمی بهره چندانیحسن و قبح مبحث از 

به عنوان را عقل  تواندمیجربه اعتزال ت به نظر ایشان، احیاي. رانندسخن می تجدید تجربه اعتزالاز  نصرحامد ابوزید،
احیاي عقل چه بسا و ثانیاً  ؛اندمعتزلیان اقتدارگرا بودهچرا برخی اوالً  در عین حال، باید دیدد. کناحیا  مستقل یک منبع

الزم فرامتنی این است که بستر  وجه مثبت سوم رویکرد .در پی آن استنظریه همروي کفایت کند؛ کوششی که شیعی 
ها به این مسئله فرض براي همه در فهم متن وجود دارد؛ ولی فرامتنیپیشکند. می فهم از متون دینی را تمهید براي

ارگرایان همان طور که اقتدگرایانه تفسیر کند؛ اقتداربه شکل ن را آتواند قرمفسر دموکرات نمی شعور آگاهانه دارند.
پذیرد. کنند. ذهن از خانواده و تربیت و مطالعات و مانند آن تأثیر می تفسیر ساالرانهمردمتوانند قرآن را به شکل نمی

مجتهد سنتی کرده هم با از نزدیک لمس که مدرنیته را  ي. پس مجتهدداردجتهاد شهري هم با روستایی تفاوت حتی ا
و فرامتنی تفاوت است. مجموعاً این سه مسئله جنبه مثبت براي گرایش که همواره در شهري کوچک زندگی کرده م

  .شودمحسوب می رایش متنیکاستی گ
دانند. در نظریه نیاز میها آن است که خود را از ادله متنی در امور اجتماعی (و از فقه سیاسی) بینقطه ضعف حداقلی

ی همروي، راه رجوع به ادله درون دینی باز است؛ خواه دین به مسئله مورد نظر به شکل وسیع بپردازد، یا راهبردهاي کل
ارائه کرده، بقیه امور را به عقل بشري واگذار کرده باشد. ادله فرامتنی و برون دینی بر ادله متنی و درون دینی تقدم 
رتبی دارند؛ و بنابراین در صورتی که استدالل و برهان تام عقلی بر موضوعات اجتماعی وجود داشته باشد، بر جمله 

الخطاب ادله فرامتنی فصل –اي موارد الاقل در پاره - در این است که ادله نقلی تقدم خواهد داشت. اما تمام سخن 
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تر، به چند مورد ماند. جهت توضیح هر چه بیشنیستند؛ و بنابراین راه رجوع به ادله متنی در این گونه موارد باز می
  شود:اشاره می

 حکمت و حکومتکتاب  در، نظریه وکالت مهدي حائري متنیگرایش فرابراي مثال یک نظریه وکالت:  - 1-2
نه به این دلیل که از جانب نظریه، حاکمان به این دلیل مشروعیت دارند که از جانب مردم وکیل هستند؛ این طبق  است.

باشند؛ چرا که الزمه آن  والیت سیاسی أنشتواند داراي نمیمعصومان ، حتی حائريبه اعتقاد  اند.خداوند منصوب شده
و  ؛ن قابل تصور استپس از وجود وضعى آ عقیده وى، امتثال یا عصیان تکلیفبه  ) است.دور مضمر (دور با واسطه

باشد. پس ضامن اجراى هر قانونى از وضع و تشریع قانون مؤخر مى نیز از اراده تشریع حکم وجود وضعى تکلیف
 آن تقدم شىء بر نفسص کند، الزمه بیرون است. اگر خداوند بخواهد ضمانت اجراى قانون (والیت سیاسى) را مشخ

حائري در ل استدالاگر جا باید به آن اشاره نمود این است که چه در اینآن 1.به دو رتبه، و دور مضمر، خواهد بود
بدون اشکال بود، نظریه وکالت بر جمیع ادله نقلی و متنی والیت فقیه تقدم  »اتاجرائیعدم امکان جعل در «خصوص 

نتیجه آن  2است. وارد شدهبه این نظریه  اشکاالت متعددي خواهیم دید که» گراییعرفی«اما در بحث  کرد.پیدا می
کرد، اما مصداقاً مشکالتی در این نظریه به است که این دلیل فرامتنی در صورت تمام بودن بر ادله متنی تقدم پیدا می

  خورد.چشم می
توسط عبدالکریم سروش کراتیک اثبات حکومت دمو به ورد بعدمنظریه حکومت دموکراتیک دینی:  - 2-2

هاي درونی صاحب توان ویژگیدارند؛ چون نمی مردم به دلیل فسادآور بودن قدرت، حق نظارت شود.مربوط می
رسد؛ و ممکن است در طول زمان به ضد خود بدل شود. کسی که قدرت (همانند تقوا و عدالت) کافی به نظر نمی

 نیز با پذیرفتن این استدالل 3و این نیست جز اثبات حاکمیت مردمی. ؛شتدارد، حق نصب هم خواهد داعزل نظارت و 
؛ و اساساً ضرورتی براي رجوع به زیر سؤال خواهد رفت ، چه به شکل انتخابی و چه به شکل انتصابی،والیت فقیهنظریه 

به شکل انتخابى، قابل اثبات و نه  نه به شکل نصبى ،. اگر حق حاکمیت از آنِ مردم باشد، والیتماندادله متنی باقی نمی
 یا انتخاب را باید بر وجهى دیگر نخواهد بود. به دیگر بیان، اگر این استدالل تمام باشد، روایات موهم نظریه نصب

در قالب سه مقدمه از نظر شکل برهان، صحیح؛ و  سروشاستدالل خواهیم دید که » گراییعرفی«در بحث  حمل نمود.
جا قصد اثبات یا رد نظریات مربوط به تذکر این نکته ضرورت دارد که در اینرسد. نظر می از نظر ماده آن، سقیم به

شناسانه ادله فرامتنی تقدم رتبی بر مشروعیت وجود ندارد؛ بلکه تمام کوشش بر این است که دهیم اوالً از نظر روش
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رسد؛ و بنابراین اصل راه رجوع به به نظر نمیها در این زمینه تمام هاي حداقلیادله متنی دارند؛ و ثانیاً برخی کوشش
  ماند. متون دینی باز می

ادله فرامتنی بحث عدالت و حقوق بشر است. سروش معتقد است تقدم براي مثال سوم عدالت و حقوق بشر:  - 3-2
-این فقه نمیابربن ؛ وآنها باید بیرون از دین مشخص شودکه عدالت و حقوق بشر از جمله امور عقلی هستند که تکلیف 

و نه بحث از حکومت دموکراتیک دینی بحثی فقهی  ؛نه فقه معادل همه دین استتواند در این گونه امور دخالت کند. 
ها را بر دوش ناتوان فقه و نباید بار سنگین آن ؛اندمباحثی همچون عدالت و حقوق بشر برون متنی اصوالً 1است.

فقه دانشی است بشري، ناقص،  2کنیم.لکه دین را به دلیل عدالت قبول میب ؛گیریمگذاشت. ما عدالت را از دین نمی
مدار، و کننده، حداقلی، متأثر از ساختار اجتماع، تکلیفآموز و دنیوي، ظاهربین، متناسب با اخالق نازل، مصرفحیلت

وق بشر. انگیزه گرایی و حقاز دیدگاه وي، دموکراسی چند رکن دارد: عقالنیت، کثرت 3قائل به مصالح خفیه.
و همچون ناموس از حقوق بشر دفاع  ،روشنفکران دینی این است که حقوق بشر را به عنوان ناموس آدمیان معرفی

به طوري که این حقوق و  ؛ي، واجد یک رشته حقوق و تکالیفیمما به حکم انسان بودن، و نه به هیچ دلیل دیگر 4کنند.
- یا نه. در این که بین حقوق بشر و تکالیف دینی، علی ،دیندار باشدکنند که شخص تکالیف ماقبل دینی معین می

هاي بسیار وجود دارد، جاي تردید نیست. اگر تکالیف یا حقوق درون الخصوص تکالیف فقهی در قرائت فعلی تعارض
  5متنی با تکالیف و حقوق برون متنی تعارض پیدا کردند، حقوق و تکالیف بیرون دینی مقدمند.

متورم شدن آن. از طرف دیگر، او به شکل  ه، یا باستفقه اشکال به اصل حجیت وش مشخص نیست که در کالم سر
کند که مورد تقدم ادله برون متنی بر ادله درون متنی کجاست. به اعتقاد او، اصوالً تکلیف حقوق دقیق مشخص نمی

است؛ و معنایش این نیست که دین از  تعارضکند که بحث بر سر تأکید می شود. سروشبشر در بیرون دین تعیین می
 ؛دلیل، ادله برون متنی مقدم هستنداین دو نوع  تعارضوي از یک طرف معتقد است تنها در صورت  6.خود هیچ ندارد

سؤال از حق حکومت و «نویسد: کند و میدر حالی که در جایی دیگر به طور کلی دست فقه را از سیاست کوتاه می
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اگر فقه (سیاسی) بر اساس نظریه همروي،  1.»فقهی و متعلق به حوزه فلسفه سیاست استنحوه حکومت، سؤال غیر
به  ادله درون متنی در مسائل سیاسی و اجتماعی وجود نخواهد داشت.حیطه به  عدم ورودتعدیل شود، دلیلی براي 

کالمی ـ فلسفی و  فقهی و دینی نیست. بحث از حقوق بشر،  یک بحث تماماًحقوق بشر یک بحث «عقیده سروش، 
تر از آن یک بحث فرا دینی است. یعنی همچون بحث از حسن و قبح و جبرو اختیار و خدا و نبوت، مقدم بر فهم و مهم

کند، و نه قبول دین و مؤثر در فهم و قبول دین، و بیرون از عرصه دین است... نه لیبرالیسم همه حقوق بشر را استیفا می
بایست در انتظار بشر از دین جستجو نمود. ریشه این بحث را میبر اساس مبناي سروش،  2».ستدین با این مقوله نا آشنا

رسد و ما را به اشکالی که در این بحث به نظر می هاي کلی است.رسالت دین در باب حقوق انسان، صرفاً بیان ارزش
و دینی نباشد و اگر دین با این مقوله  فقهی» تماماً«اگر حقوق بشر کند آن است که سوي نظریه همروي راهنمایی می

مرز ادله  باید حد و در نتیجه،شود. که حقوق بشر امري کامالً برون دینی تلقی نمی استآشنایی داشته باشد، نتیجه این 
پس باید  3اي،اگر به قول سروش فقه غناي حکمی دارد نه غناي برنامهبرون دینی و درون دینی را در این مسأله کاوید. 

ز فقه انتظار داشت که در حوزه اجتماعیات الاقل احکام را بیان کند؛ نه این که به شکل کلی آن را در این زمینه کنار ا
رسد؛ اما مرز مباحث برون دینی و درون دینی را باید با رجوع گذاریم. انتظار از دین هرچند بحثی برون دینی به نظر می

رسد. در واقع، از سوي جا ابهام دارد و کافی به نظر نمیکه ادله عقلی در اینهاي دینی تعیین کرد؛ چرا به خود گزاره
در این جا، براي . است.شده ندر این گونه مباحث اقامه  یدرون دینادله امتناع رجوع به  ايبر یبرهانی قاطع هاحداقلی

یا حتی ومت بحث شده باشد، آید که اگر در متون دینی نسبت به حق و شیوه حکفرد متعبد این پرسش به وجود می
اگر خداوند به  .چرا باید آن را کنار گذاشته و به سراغ ادله برون متنی رفتفقط احتمال چنین امري وجود داشته باش، 

شکل فی الجمله قضایا و گزارهایی در این باره داشته باشد، آیا به صرف امکان این مسأله نباید به ادله درون دینی 
  دهد.نظریه همروي به این پرسش پاسخ مثبت می حدود و ثغور اوامر و مرادات شارع را بیابیم؟مراجعه نماییم تا 

را بازسازي  اندیشه دینی ،استفاده از هرمنوتیکبا است  در صددشبستري  مجتهدمحمد هرمنوتیک دینی:  - 4-2
- احکام اجتماعی اسالم را نتیجه می عصري بودنو  ؛کند. وي با استفاده از این روش به شیوه مرسوم فقها انتقاد میکند

و از  داند؛ي صادر شده در باب معامالت (اجتماعات به معناى اعم) را ارشادى مىهااو بسیارى از امرها و نهى 4.گیرد
- وي در خصوص مسأله حقوق بشر می 5.گیردزمان و مکان در اجتهاد کمک مىهرمنوتیک براى فهم نقش عنصر 

ر این بحث، حقوق تشکیل دهنده نظام سیاسی و اجتماعی است، نه حقوقی که به لحاظ منظور از حقوق د«نویسد: 

                                                
 .50همان، ص  فربه تر از ایدئولوژي،. سروش،  1
 .282ـ  281ص ، 1372 ،تر از ایدئولوژيفربه سروش،.  2
 ، همان.»فقه در ترازو«. سروش،  3

 .1375تهران، طرح نو،  ،هرمنوتیک، کتاب و سنت. محمد مجتهد شبستري،  4
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وي در نقد حقوق بشر از دیدگاه   1.»اخالقی به عهده هر کس است. محتواي حقوق بشر غیر دینی است، نه ضد دینی
یاسی بر مسئولیت دینی کند. بر این اساس، آزادي سجوادي آملی، حقوق بشر متافیزیکی را غیر قابل اجرا معرفی می

توان از اسالم قرائتی داشت که با مضامین اساسی حقوق بشر منافات نداشته باشد. اگر تقدم دارد؛ و در مجموع، می
هاي دینی و سیاسی معاصر ذاتیات و عرضیات دین را از هم جدا کنیم، خواهیم دید که کتاب و سنت در باره آزادي

  2ساکت است.
رسد او قدر هاي هرمنوتیک، به نظر می. به دلیل عدم تفکیک گونهبردرنج میابهامات زیادي  شبستري نیز از مباحث

باید گفت بین  ،نماید. در درجه اولها استنتاج میگیرد؛ و نتایج مبهمی از آنمشترکی از کلیه نحله ها در نظر می
- و اگر از هرمنوتیک سخن می ؛ود ندارداي موجود قدر اشتراکی وجهنحلهشناسانه گادامر و دیگر هرمنوتیک هستی

 روشهرمنوتیک گادامر به این نکته عنایت ندارد که ایم. شبستري باید روشن کنیم کدام نحله را اراده کرده ،گوییم
به  3گادامر به معناي انفصال است.حقیقت و روش » واو«اساساً  د.رفقه ک توان از آن استفاده روشی براينیست؛ و نمی

رضا نیکفر، شبستري به دنبال اثبات دو قضیه است: تحول و حرکت در جهان و پاسخ هاي تازه نسبت به آن. قول  محمد
در درجه دوم اگر بپذیریم چنین استفاده اي از هرمنوتیک صحیح باشد، باز  4این همان فقه پویاست، نه هرمنوتیک!و 

  شود. ر با حقوق بشر استنتاج میاز این روش دموکراسی دینی سازگا ماًمعلوم نیست که چگونه الزا
به عقیده  ها استدالل مصطفی ملکیان بر سکوالریسم است.براي ادله فرامتنی حداقلی مثال چهارمسکوالریسم:  - 5-2

توانند مبناي و اعتقادات بالفعل غیر قابل تحقیق می 5وي، در حوزه زندگی عمومی، تنها در صورتی اعتقادات آفاقی
ی جمعی باشند که همه یا اکثریت به آن رأي مثبت دهند؛ چون مقتضاي عدالت و الزم نیامدن گیري در زندگتصمیم

همان گونه که  گیرد.ترجیح بالمرجح است. وي از بحث فوق، اثبات سکوالریسم و نقد ادله حکومت دینی را نتیجه می
ل فوق خلط شده، بلکه دلیل ایشان گرایی خواهیم دید، نه تنها بین دموکراسی و سکوالریسم در استدالدر بحث عرفی

براي اثبات رأي اکثریت (به دلیل عدالت و الزم نیامدن ترجیح بالمرجح) اعم از مدعاست. شاید بتوان ادعا کرد که در 
هاي آفاقی و بالفعل غیر قابل تحقیق راهکارهاي دیگري همچون رجوع به افراد خاص (نخبگان، دو نوع گزاره

  نی) وجود داشته باشد. متخصصان، یا خبرگان دی
هاي فرامتنی فوق این است که در درجه اول بر این قاعده تأکید کنیم که ادله فرامتنی یقینی بر غرض از ذکر استدالل

هاي نواندیشان دینی در موارد فوق ادله متنی تقدم دارند؛ و در درجه دوم، به شکل مصداقی نشان دهیم که کوشش
                                                

 .227و  203، ص 1379تهران، طرح نو،  ،نقدي بر قرائت رسمی از دین. محمد مجتهد شبستري،   1
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شود که ادله فرامتنی بر ادله متنی تقدم دارد؛ ولی در نظریه همروي، بر این نکته تأکید میخالی از نقص نبوده است. در 
جاست که باید نسبت ادله ها نیز در حد خود حجیت دارند. در اینمواردي که راه بر رجوع به ادله متنی بسته نیست، آن

  متنی و فرامتنی را مشخص کرد.
  به سوي راه سوم

رود؛ و بر تعامل ادله عقلی یانه یا راه سومی بین دو رویکرد حداکثري و حداقلی به شمار میراه م» نظریه همرَوي«
بتوان این نظریه را ادامه کوشش نایینی و آخوند خراسانی در  شایدزند. روایی (متنی) تکیه می –(فرامتنی) با ادله قرآنی 

هاي رویکرد حداکثري و ند نشان دهد کاستیکسنجش ظرفیت فقه در مقابل تجدد ارزیابی کرد. نگارنده سعی می
تواند به عنوان رویکردي بینابینی شود؛ و برعکس، نظریه همروي میحداقلی مانعی براي نواندیشی دینی محسوب می

دهد. نظري خود را بر همرَوي ادله متنی و فرامتنی قرار میگرایش مبناي این راهی جدید براي نواندیشی دینی باز کند. 
بر اساس این گرایش، ادله درون دینی و برون دینی با تعاملی سازنده نتایجی به نسبت متفاوت سنتی، رویکردي گرایش 
چند ادله فرامتنی از نظر رتبی تقدم دارند، ولی به این معنا نیست که نیاز به ادله متنی و فقه سیاسی را نمایند. هرخلق می

هایی در طول زمان دچار شده باشد و بتواند با کمک ن است به آسیباجتهاد اصولی و فقه سیاسی ممک منتفی نماید.
رسد همروي ادله متنی و فرامتنی آثاري به نظر می. استهاي مدرن و حتی سنتی ترمیم شود، ولی همچنان معتبر روش

رویکرد  ی شود.اي به سوي نقد نواندیشی دینی تلقسزا در حوزه اجتماعیات به همراه داشته باشد؛ و بتواند دریچهبه
ها را از منظري نظریه همروي هم برون دینی است، و هم درون دینی؛ ولی برخالف گرایش سنتی نقد خود به حداقلی

  شود:جهت روشن شدن نظریه همروي، به چند مسئله اساسی در این راستا اشاره مینماید. شناسانه مطرح میروش
   

   وي در نظریه همر فرامتنینسبت ادله متنی و  -1

ترین ویژگی نظریه همروي تعامل ادله متنی و فرامتنی است. اگر در رویکرد حداکثري به ادله فرامتنی و در مهم
شود نسبتی تعاملی و خالی از ابهام بین این دو دسته رویکرد حداقلی به ادله جفایی وجود دارد، در این نظریه سعی می

تنی از چند جهت بر ادله متنی تقدم دارند؛ اما مانع از رجوع به خود متون دلیل برقرار شود. در نظریه همروي، ادله فرام
کنند؛ و بنابراین بر آن بستر فهم از متن را آماده میفرامتنی ادله شود. مقدس (آیات و روایات) در مسائل اجتماعی نمی

ادله فرامتنی  بیند.گرا یا توتالیتر مینخبه تقدم رتبی دارند. فقیه یا مفسر مردم ساالر متون دینی را متفاوت از فقیه یا مفسر
اگر بحثی به دور یا تسلسل منجر شود، شرط آن هم  ،عقلی و برهانی است. به طور مثال یکی ادله .چند دسته هستند

استدالل وي این گونه بود که حائري بر نظریه وکالت مالحظه شد.  مهديباطل خواهد بود؛ آن گونه که در استدالل 
اش دور مضمر خواهد بود؛ و چون دور از نظر عقلی مقدس بخواهد کسی را براي اجرا نصب کند، الزمه اگر شارع

تواند براي اداره جامعه نصب کرده باشد. همان گونه که اشاره باطل است، خداوند هیچ کس (حتی معصومان) را نمی
دسته کرد. ز جمله ادله والیت فقیه) تقدم پیدا میشد، اگر استدالل او تمام بود بر تمامی ادله نقلی در باب مشروعیت (ا

دوم مباحثی است که به حسن و قبح عقلی مربوط می شود. یکی از مباحث مهم بین اشاعره و معتزله بحث حسن و قبح 
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عقلی است که عدلیه و از جمله شیعه یک طرف هستند، و اشاعره طرف دیگر. عدلیه معتقد به حسن و قبح عقلی 
اگر عقل به خوب بودن چیزي حکم کرد، باید از آن پیروي شاعره حسن و قبح عقلی را قبول ندارند. هستند، ولی ا

همان گونه که در  ،پذیرند؛ و به بیان دیگرکرد. مشکل شیعه در این زمینه این است که حکم عقل در مصادیق را نمی
شناسانه متنی، مباحث روشه دیگر از مباحث فراستعنوان بعد خواهیم دید، براي عقل شأنی دست نایافتنی قائل هستند. د

. توجه اندیشمندان مختلف قرار دارداي بسیار مهم مورد شناسی به عنوان یکی از مباحث بین رشتهاست. امروزه روش
. تاریخ اسالم را اگر ی قرار داردگفتمان شناسیی در مقابل روششناسی هرمنوتیکروشدر ادامه خواهیم دید که 

. هرمنوتیکی دیدن را خواهد داشت – از جمله قائل شدن به گسست در تاریخ -فهمیم، لوازم خاص خود گفتمانی ب
   ها و پیامدهاي خاص خود را دارد.فرضوقایع و متون نیز پیش

 توان بهآید که تا چه حد میبا توجه به باز بودن راه براي رجوع به ادله متنی، در نظریه همروي، این سؤال به وجود می
 1اصل با تداوم احکام است.به اعتقاد نگارنده، بند بود و تأثیر زمان و مکان در آن چه حد است. این گونه ادله پاي

شود، اصل آن است که ادامه اگر شک شود که حکمی تا زمان حاضر ادامه دارد یا به زمان خاصی محدود می ،بنابراین
اضر مورد شک قرار گیرد. حتوجه به مقتضیات زمان در شرایط  داشته باشد. به طور مثال، حکم قصاص ممکن است با

  کند که این حکم براي زمان ما نیز وجود داشته باشد.  حکم می» اصل تداوم احکام«در چنین مواردي، 
  
  گرایی در نظریه همرويعقل -2

نقشی واال براي عقل در نظر بایست در مقابل اشاعره االصول میگیرد، علیجا که شیعه در گروه عدلیه جاي میاز آن
- چه در واقع اتفاق افتاده این است که متفکران شیعی، و خصوصاً فقها، استفاده چندانی از این منبع نکردهگیرد. اما آن

جا بر اساس نظریه همروي و ها اشاره شد. در ایناند. یک دسته از ادله عقلی، ادله برهانی هستند که در عنوان قبل به آن
اي در دلیل عقل صورت گیرد. در علم اصول فقه، قضایاي عقلی را به مستقالت عقلیه شود توسعهیعی، سعی میتعالیم ش

شوند؛ در حالی که در کنند. در قسم اول دو گزاره عقلی براي استنتاج به هم ضمیمه میو غیرمستقالت عقلیه تقسیم می
ا در این قسمت این است که ارجاع به حکم عقل نوع دوم یک قضیه عقلی و دیگري غیرعقلی (شرعی) است. مدع

اي اجتهاد قوهباشد؛ و در خوبی عدل و بدي ظلم خالصه شده است. (مستقالت عقلیه) در فقه شیعه بسیار اندك می
سازي مطرح بحث شبیه ،به طور مثال ،د. اگرکناز مبانی برداشت میرا فروع احکام  ،براساس اصولی مشخص است که

سازي حرام، واجب، مستحب، شبیه یابدمیدرو با مراجعه به علم اصول  ؛کندقرآن و روایات کاوش می شود، فقیه در
از : کتاب، سنت، اجماع و عقل. یکی وجود داردبراي فقیه بر اساس رأي مشهور چهار منبع  .است مکروه و یا مباح

کمتر حکمی در رساله به کنند. ه چندانی نمیفقهاي شیعه از عقل مستقل استفاد ،ولی در عمل ؛منابع اجتهاد عقل است
و  ؛شود؛ چون منقولش حجت نیستاجماع هم به عنوان منبع مستقل محسوب نمیمستقالت عقلیه استناد دارد. 

                                                
 و نشـر آثـار امـام    تنظـیم  : مؤسسـه (قم  2 ج ،و مکان اجتهاد و زماندر  ». و مکان و زمان استنباط«. سید صادق حقیقت،  1
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قرآن و روایات.  :کندتقلیل پیدا میدر مقام عمل به دو منبع بنابراین منابع چهارگانه  2شود.محصلش هم حاصل نمی
و عدل است که عقل به خوبی  این نکته درست. به همین دلیل اعتبار نداردو  ؛عقول جزئی است هاانسانل عقو عتقدندم

عقلی که نزد بر اساس نظریه همروي، آن قدر کلی است که کارآیی ندارد. این قضیه ولی  کند؛بدي ظلم حکم می
ها بدون توجه به تعلقاتشان به آن شارع مقدس حجت است، همین عقلی است که بین همگان مشترك است، و انسان

 تواند مفید باشد.هایی چند میتر این بحث، آوردن مثالبراي تعیین هر چه دقیق دهند.رأي می

مراد از عقل قطعی هر گونه عملیات عقالنی است که از «صرامی به عقل قطعی به عنوان منبع استنباط قوانین اعتقاد دارد: 
ستنباط قوانین صورت گیرد و منجر به قطع به قانون مورد رضایت شارع مقدس گردد. الشرائط در اسوي مصدر جامع

این که عقل قطعی را در کنار کتاب و سنت قرار دادیم از آن رو است که در تبعیت از آن اوالً نیازي به بازگرداندن آن 
وي در نقد  3».شناسیمنت نمیبه کتاب و سنت نداریم؛ و ثانیاً محدودیت و چارچوبی براي آن از جانب کتاب و س

بینی عقال (مصالح و مفاسد نوعیه و یا براي بقاي محمدرضا مظفر معتقد است قضایاي آراي محموده بر اساس مصلحت
گیرد، نه این که احکام تعبدي صرف باشد و بدانیم شارع مقدس هم در بین حکم هاي عقالیی) صورت مینظام

توانیم احکامی را به عقال، فقط از این جهت که عاقل هستند، نسبت دهیم، این دهندگان است. به اعتقاد وي، اگر ب
شوند؛ مانند قبح ظلم به طور کلی بدون این که بتوانیم موارد آن احکام آن قدر کلی هستند که از فایده عملی تهی می

شود که به هم نائل میرا مشخص کنیم. پس اگر عقل بخواهد مصدر حکم قطعی شرع باشد، تنها در صورتی به این م
استدالل صرامی در استقالل دلیل عقل در کنار قرآن و  4مصالح و مفاسد، یعنی مصالح و مفاسد، دسترسی پیدا کند.

؛ 5کند حکم عقل در این گونه موارد نادر استسنت در خور توجه است؛ اما همان گونه که خود وي تصریح می
 حل کند.مشکلی که نظریه همروي در صدد است آن را 

-کند که قدرت به شکل بیچنین استدالل شده است که عقل حکم میتوزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه در کتاب 

-تواند در دست غیرمعصوم قرار گیرد. این عقل، عقلی نیست که فقهاي شیعه به آن تکیه کنند؛ اما به نظر میمهار نمی

آوریم، سه   توزیع قدرت سخن به میان مىقل نسبت به لزوم حکم عوقتى از رسد از نظر شارع مقدس حجیت دارد. 
 احتمال وجود دارد:

 حسناین که مراد، دلیل عقل باشد. برخى همچون محمدحسین اصفهانى معتقدند این گونه موارد را باید به  الف ـ
دند عقل به شکل در حالى که برخى دیگر (مثل آقا ضیاء و سیدمحمدباقر صدر) معتق د؛عدل و ناپسندى ظلم برگردان

تواند به ناپسند بودن دخالت در ملک غیر و یا جبران غرامت و امثال آن حکم کند. محقق اصفهانى هرچند استقاللى مى
                                                

ول اجماعی است که توسط دیگر فقها نقل شده باشد. این گونه اجماع حجیت ندارد. اجماع محصل، که . اجماع منق 2
 افتد.باید براي خود فقیه حاصل شود، هم این مشکل را دارد که اتفاق نمی

، ص )1380(تابستان  20، ش حکومت اسالمی، »عقل قطعی، منبع استنباط قوانین جامعه و حکومت«اهللا صرامی، . سیف 3
174-175 . 
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 .187. همان، ص  5
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، اما مقصود او از بناى گرداندکند و حکمت عملى را به بناى عقال برمىنظرى و عملى تقسیم نمىعقل را به دو قسم 
ودنشان است. بناى عقال نزد او با احکام عرفى و عقل جمعى مساوى نیست. صاحبان عقل از جنبه عاقل ب عقال

کند. نب همه عقال درك مىعقل در ادراك حس و قبح اشیاء، مدح و ذم را از جا اعتقاد داردمحمدرضا مظفر نیز 
است قصد گویند، حسن و قبحى را که از آراى محموده و قضایاى مشهوره عدلیه وقتى از حسن و قبح عقلى سخن مى

و آراى عقال (بما هم عقال) با آن مطابق است. قضایاى مشهوره، واقعیتى ماوراى تطابق آراى عقال ندارد. پس  کنند؛مى
که فاعل آن نزد عقال ممدوح است، همان گونه که معناى قبح ظلم، چیزى جز مذمت  معنى حسن عدل و علم آن است

 6.باشد  فاعل آن نزد عقال نمى

تفاوت بناي به این معنا که بنا و سیره عقال مثالً به توزیع قدرت حکم نماید.  ؛، بنا و سیره عقال باشدین که غرضا ب ـ
 .باشدمى مستمرامري سیره عقال  و مستحدثامري بناى عقال عقال و سیره عقال در این است که 

ى است که عقل عقالیى (و نه این که مقصود، عقل جمعى و اجتماعى باشد. مقصود اهل سنت از عقل، استحسانات ج ـ
 )فیه ماالنص(حوزه قۀ الفراغ تواند در حیطه منطکند. از دیدگاه شیعه، نیز این عقل مىعقل برهانى) به آن حکم مى

 معتبر باشد.

توان گفت بنا و سیره عقال و عقل جمعی به لزوم توزیع غیراقتدارآمیز قدرت حکم می ،در خصوص بحث توزیع قدرت
تواند به قبح واگذارى قدرت نامحدود در دست دلیل عقل مستقالً مى شود ادعاممکن است ه بر این، کند. عالومی

بدون  - هاست که عقلی که از دیدگاه شارع مقدس حجیت دارد، همین عقل مشترك بین انسانغیرمعصوم حکم کند. 
- چنینی یافت نمیدر مواردي این کند؛ نه آن عقلی که کلی است وبه آن حکم می –تعلق به منافع و موقعیت خاص 

- جداگانه به تنهایى حکم مىبه شکل مستقل و  . عقلحکم به حسن و قبح است جا،در این مالك مستقالت عقلیهشود. 

قبیح است. محمدحسین اصفهانى  - شود  چون در اکثر موارد به فساد منجر مى - کند که واگذارى قدرت بدون مهار 
. تمرکز قدرت شودتلقی میچرا که درك وجدانى بشریت  داند؛باشد حجت مى» لعقالءمن حیث ا«بناى عقال را اگر 

و تحفظ او نسبت به  و از مذاق شرع یب به اتفاق) موارد، فسادآور است؛مهار اگر نه همیشه، الاقل در اکثریت (قربى
  7.کرده است امر و به عکس به توزیع قدرت ؛ه چنین امرى رضایت نداردیابیم که بمىمصالح بشر در

مورد بعد به نقد محمدهادي معرفت نسبت به دیدگاه محمدحسین طباطبایی در خصوص نسبت اسالم و دموکراسی 
شود. طباطبایی دموکراسی را به معناي خواست باطل اکثریت و مبتنی بر هوي و هوس، و بنابراین غیرقابل مربوط می

و آن را شعاري تهی و  ؛کراسی به مفهوم امروزین آن تاخته استنظام دموداند. وي به هاي اسالمی میجمع با آموزه
محمدهادي معرفت به خوبی به نقد سخن وي  8داند.؛ و لذا آن را با اسالم غیرقابل جمع میکندکارانه توصیف میفریب

   داند:میده ناظر به اوضاع خاص زمان نزول آیات یاد شکند را پرداخته است. وي آیاتی که از تبعیت اکثریت نهی می

                                                
 .225 224ص  ،1377دارالتفسیر،  ،قم ،2و  1ج  ،اصول الفقه ،. محمدرضا المظفر6
 .370-367ص  توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه،حقیقت، .  7
 ، ص 1403، بیروت، االعلمی، 4، ج المیزان. محمدحسین طباطبایی،  8
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یات مذکور از قبیل قضایاي خارجیه است که به همان محدوده و وضعیت خاص نظر آدر اصطالح، «
توان فرض کرد که منطق قرآن آراي اکثریت را همواره و در هر زمینه ناصواب و قرین خطا دارد. نمی

   9.»سازگار نیست عقلبداند. این با 

جا، بررسی نسبت اسالم و دموکراسی نیست؛ بلکه تمام سخن بر سر معناي غرض از نقل قول فوق و نقد آن، در این
حکم عقل در این گونه موارد است. چون عقل در این گونه موارد به معناي مستقالت عقلیه (آن گونه که فقهاي سلف 

معناي فوق در نظر اند) نیست، چه بسا تفکر سنتی به نقد محمدهادي معرفت تن ندهد. اما اگر عقل را در سه فهمیدهمی
تواند به لزوم تبعیت از کند. عالوه بر عقل جمعی و بنا و سیره عقال، عقل مستقل نیز میگیریم، نقد فوق معنا پیدا می

غرض از اشاره به موراد فوق آن است که گستره عقل در نظریه همروي در  اکثریت در مسائل اجتماعی حکم کند.
تواند ز حالت کلیت و ابهام بیرون آید. احیاي عقل شیعی (و نه عقل معتزلی) میقالب چند مثال تعریف شود؛ و بحث ا

  تا حد زیادي از مشکالت اندیشگی ما بکاهد.
  هاي مدرن و پسامدرن در نظریه همرويشناسیروش جایگاه -3

مدرن به هاي مدرن و پساشناسیگرایان سنتی، روشدر نظریه همروي، بر خالف رویکرد حداکثري و باالخص متن
تواند عنوان دستاوردهاي عقل بشر از جایگاه خاصی برخوردارند. مسئله اصلی این است که نوع نگاه به موضوع می

تواند غیر از دیدگاه خود را تصور کند؛ در سنتی، متجددانه یا پسامدرن باشد. نقص رویکرد سنتی این است که نمی
- گرایی روشاي متفاوت نگریست. در نظریه همروي، نوعی کثرتهحالی که چه بسا بتوان به یک موضوع از دیدگاه

نگارنده در جاي هاي خاص خود را دارد. ها و محدودیتهر روش، کارآیی 10شناختی به رسمیت شناخته شده است.
هاي روش 11.را به بحث گذاشته استبر مطالعات اسالمی  –هرمنوتیک و گفتمان  –شناسی مهم تأثیر دو روش خود

گذارد. اجتهاد را به کند، بلکه بر خود اجتهاد هم تأثیر میتنها فهم ما از مسائل سیاسی و اجتماعی را عوض می مدرن نه
گرایانه دارند؛ و هاي سنتی، و از آن جمله اجتهاد، روش متنبرداشت 12توان تبارشناسی کرد.عنوان یک مسئله می

به طور کلی، براي تفسیر اندیشه سیاسی نویسندگان و متفکران، دو ند. ابهرهگرایانه بیهاي زمینهبنابراین از مزایاي روش
 14.15گرارویکرد تحلیلی یا متن(بافتمند)، و  13گرارویکرد تاریخی یا مضمون توان مشاهده نمود:رویکرد عمده را می

                                                
، 5، ج دانشنامه امام علی (ع)، در: علی اکبر رشاد (زیر نظر)، »حقوق متقابل مردم و حکومت«، محمدهادي معرفت.  9

 .206 -204، ص 1380تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 
 شناسی علوم سیاسی.روشسید صادق حقیقت، .  10
؛ و )1384( 22-21ش وزه، پژوهش و ح، مجله “گفتمان و مطالعات اسالمی و ایرانی”. سید صادق حقیقت،  11
، تهران، شناسی در مطالعات سیاسی اسالمروشاکبر علیخانی و همکاران، در: علی، »هرمنوتیک و مطالعات اسالمی«

 .1386دانشگاه امام صادق (ع)، 
 ).1381(آذر و دي  32ش نامه مفید، ، »اجتهاد و روابط قدرت«. سیدعلی میرموسوي،  12

. contextualist approach13  

. textualist approach14  
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ه را بررسی اي ممکن است شرایط زمانشود؛ و هرچند تا اندازهاي روش متنی محسوب میروش اجتهاد فقهی گونه
  شود. گرا محسوب نمینماید، ولی اساساً روشی زمینه

 
   نظریه همروي و تجربه -4

توانند به شکل یقینی اثبات یا رد شوند. در برخی از مسائل علمی میفرامتنی مباحث علمی است.  ادلهدسته آخر از     
ها، شخص در چهار ماهگی دعایی براي ز آنمنابع دینی، دعاهایی براي پسر شدن فرزند وجود دارد. بر اساس یکی ا

جفت کروموزوم وجود  48به ما آموخته است که در سیتوپالسم سلول  به شکل یقینی علم تجربیخواند. این امر می
جنسیت  xxدارد که حامل عوامل وراثتی به نام ژن هستند. اگر معلوم شود که هنگام ترکیب اسپرم و اوول ترکیب دو 

را در چهار ماهگی فرزند ي پسر شدن عاد گویدکند، با روایتی که میجنسیت پسر را درست می xyدختر، و ترکیب 
اي جز کنار گذاشتن یا تأویل جا که دلیل تجربی در این مورد قطعی است، چارهکند. از آنبخوانید تعارض پیدا می

  ود.ادله متنی در مقابل عقل و تجربه قطعی باید تأویل ش ماند. پسروایت نمی
اگر استحسانات برعکس، چیزي خالف علم و عقل گفته باشد.  ، به عنوان رئیس عقال،توان تصور کرد که خداوندنمی

- . قرآن میها را مقدم داریمو آن کند به متون تمسک کنیمبشري در مقابل قرآن و روایات قرار گیرند، تعبد اقتضا می

خاص آن را  یزماندر چند استحسانات بشري قصاص است، هر عمد گوید که ربا مبارزه با خدا است و حکم قاتل
 .برنتابد

  
  فقه (سیاسی) در نظریه همروي -5

به گفته جابرى،  16کرد.توان از معلومات شرعى، مجهوالت را استنباط که به وسیله آن مىداند میلمى عفارابى فقه را 
 17.نامید» تمدن فقه« را بنامیم، باید تمدن اسالمىهایش اگر روا باشد که تمدن اسالمى را با نام یکى از فرآورده

سنت، ساختار سیاسى شیعه و اهل  در فقهکند. بحث مى »حق«تر از و کم محورانه دارد؛ - اسى، دیدگاهى تکلیف سی  فقه
ن اساس، حاکم و هیأت حاکمه در رأس هرم، مردم در قاعده آن و مفروض گرفته شده است. بر ای هرمى قدرت
مشروعیت  شیعه در طول تاریخ، از منبع قدرت وگیرند. فقیهان سنى و اریان و امثال آن در بینابین قرار مىاشراف و درب

نوع قدرت قبیل  هایی ازسؤالاند. در این بین، همواره دولت اسالمى و صفات معتبر در حاکم اسالمى، بحث کرده
پاسخ . مطرح بوده است ، و محدوده والیت حاکمهاي جائرمشروع، ارتباط آن با تغلب، ارتباط عالمان با حکومت

                                                                                                                                       
15 . Damyanti Gupta, Political Thought and Interpretation: The Linguistic Approach, 
India, Pointer Publishers, 1990, p 189- 195.  

، 1369ترجمه حسین خدیو جم، تهران، شرکت انتشـارات علمـی و فرهنگـی،     ،احصاء العلوم ،فارابىال. ابونصر محمد 16
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 ،نقد و نظرمجله  ،ترجمه محمدمهدى خلجى» شناختى عقل عربى اسالمىبنیاد روش ؛دانش فقه« ،. محمدعابد الجابرى17
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با نصب الهى، بیعت،  تواندمی کسب قدرت .اى متفاوت استندازهتا اخصوص این عالمان اهل سنت و شیعه در 
تیمیه، اهل الشوکۀ)، تغلب (قهر و غلبه) و نظر انتخاب اهل حل و عقد، انتخاب صاحبان اصلى قدرت (و به قول ابن

انسان در امور اجتماعی اعتقاد دارد؛ توانمندي عقل رویکرد حداقلی به همان گونه که دیدیم،  ید.اکثریت به دست آ
نفی اعتبار مستقل عقل و اعتقاد بر این اساس،  چرا که اساساً احکام اجتماعی، بر خالف احکام عبادي، رازآلود نیستند.

فهم دین و متون  ،گذشته از این شود.نیز میعث سستی آن بلکه با ،کندبه نابسندگی آن نه تنها بنیاد دین را تقویت نمی
 ایشان شوند.تفکیک قائل می نآجامعیت دین و  کمالها بین حداقلیگیرد. دینی نیز به مدد همین نیرو صورت می

الت و قلمرو انتظارات از آن ولی کمال آن در محدوده رس ،کنند که دین خداوند هر چند کامل استاستدالل می
ها این است که نقطه قوت متنی .کندرا پیشنهاد میبین گرایش حداقلی و حداکثري، راه سومی  ،نظریه همروي 18است.

با اند. فقیه ائمهروایات مفسر قرآن یابند. به هر صورت وارد اصل متن شده، مراد شارع مقدس را از این بین در می
که در حوزه مسائل سیاسی حجیت کند. دانشی می خراجحکم شرعی را استرجال و درایه  ی همانندموعل استفاده از

ما به عنوان افرادي متعبد باید به ادله متنی مورد نظر در  دانند.ها حجت نمیحداقلی ؛ دانشی کهاست سیاسی فقهیابد، می
یاسی عی و سفقه (سیاسی) توجه داشته باشیم؛ اما معناي این سخن حداکثري بودن نیست. فقه همه نیاز ما در امور اجتما

. فقه در ابوابی که اراستهایی است که ده به دلیل نقص آن، بلکه به دلیل محدودیتکند؛ و این نرا برآورده نمی
رجوع زیادتري به ائمه وجود داشته، و یا حتی به دالیل تاریخی و اغراض سیاسی حاکمان جور، فربه شده است. فقه 

ها نیز احکام شود؛ و در برخی حوزهالفراغ تعبیر میاز آن به منطقۀ گاه کهها را به عقل بشر واگذار کرده؛ برخی حوزه
در عمل فقهاي شیعه از عقل کند. ها را مشخص میهاي کلی شرع در آن زمینهکلی دارد که صرفاً راهکارها و سیاست

هرى، انزواى بحث عدل و مط کمتر حکمی در رساله به مستقالت عقلیه مستند هستند.کنند. مستقل استفاده چندانی نمی
دانست. به عقیده اصل عدالت اجتماعى را سبب رکود تفکر اجتماعى فقیهان و کنار ماندن فقه از فلسفه اجتماعى مى

و در حالى که از آیاتى چون  ؛فقه ما، مورد غفلت واقع شده اصل عدالت اجتماعى، با همه اهمیت آن در«وي، 
ولى با این همه تأکیدى که قرآن کریم بر  ؛است عموماتى در فقه به دست آمده »وداوفوا بالعق«و  »ناًبالوالدین احسا«

و این مطلب سبب رکود  ؛ل عام در فقه از آن استنباط نشدهروى مسأله عدالت اجتماعى دارد، معهذا یک قاعده و اص
ز قلمرو سیاست را الدین علت احتمالى غفلت فقیهان امحمدمهدى شمس 19»تفکر اجتماعى فقهاى ما گردیده است.

  20داند.مصادف شدن دوره تدوین فقه با جدایى کامل رهبرى سیاسى مسلمانان از رهبرى دینى و فقهى آنان مى
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  ).1374بهمن  و(آذر  28، ش کیان »خدا و آخرت، هدف بعثت انبیا«. مهدي بازرگان، 18

 .27ـ26ص  ،ق 1403حکمت،  ،تهران ،بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسالمى ،. مرتضى مطهرى19

 .12ص  ،ق1417مرکز الغدیر للدراسات االسالمیۀ،  ،بیروت ،االجتهاد و الحیاة ،الدین. محمدمهدى شمس20
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بر اساس متونی که با توجه به این نظریه به نگارش درآمده است، را در چهار موضوع کاربرد و تطبیق این نظریه 
 وان پی گرفت:تقدرت و ثروت، و حقوق بشر می سیاست خارجی، توزیع

کاربرد سیاست خارجی دولت اسالمی  نظریه همروي ابتدا در خصوص سیاست خارجی دولت اسالمی: - 1-6
کند. که دولت ایدئولوژیک در خارج از مرزهاي خودش تعریف می تکالیفی استهاي فراملی مسئولیت 21پیدا کرد.

 گام دوم. منجر شود وجود نداردلیلی که به دور و تسلسل و اجتماع متناقضین دهاي فراملی، در خصوص مسئولیت
. کندفوري حکم نمیضرورت و اولویت نیازهاي مورد ي بیش از عقل مستقل به چیزمستقالت عقلیه است. رجوع به 

نمود؛ هرچند ها در خطر است، باید به ایشان کمک کند که در جایی که جان انسانعقل به شکل استقاللی حکم می
چون عقل تکلیف همه کند. هاي فراملی تقدم پیدا میتنها در این مورد است که مسئولیتضرري به منافع وارد شود. 

شود. لذا گام سوم این خواهد بود که مستقیماً به خود کند؛ راه براي رجوع به ادله متنی باز میمسائل را روشن نمی
کنند. متنی به تنها تعارضی با حکم عقل ندارند، بلکه به شکل کامل آن را تأیید میقرآنی و روایی مراجعه نماییم. ادله 

 يکسی که بشنود که انسانی ندا». من سمع رجالً ینادي یا للمسلمین فلم یجبه فَلیس بمسلم«فرمودند:  (ص) پیامبر
؛ بلکه انسان بودن ن نیستکمکش نکند، مسلمان نیست. مالك براي کمک کردن مسلمان بود و دهدمیکمک سر 

کنند توان گفت عقل و نقل تنها در موارد ضروري و فوري دولت اسالمی را مکلف میمی ،. در مجموعاست (رجالً)
؛ و در بقیه موارد به حکم عقل باید همانند دیگر کشورها منافع ملی هاي فراملی را بر منافع ملی مقدم داردکه مسئولیت

 .را مد نظر قرار داد

هاي دموکراسی است. قدرت موضوع علم سیاست است. و شاخص 22مسئله دوم توزیع قدرتتوزیع قدرت:  - 2-6
قدرت  -مثل فارابی و تابعین او  - شیعهشود. بنابر فلسفه سیاسی کالسیک قدرت در هر نظام سیاسی تولید و توزیع می

کند. می حکمهاي توزیع قدرت به شاخصل عق همان گونه که اشاره شد، است. شدهبه صورت اقتدارگرایانه توزیع 
هاي مدرن و پسامدرن و تحلیل ماهیت قدرت توجه کرد. در باب فسادآور بودن قدرت باید به اندیشهنیز در این بحث 

اساساً در سیاست پیشامدرن بحث بر سر این است که هاي مهمی در بین اندیشمندان سیاسی مطرح شده است. بحث
سپاریم (سؤال چه کسی باید حکومت کند؟)؛ در حالی که سیاست مدرن بر سؤال چگونگی قدرت را به چه کسی ب

توزیع قدرت (سؤال چگونه باید حکومت کرد؟) تمرکز دارد. تجربه بشر امروز این است که دموکراسی هرچند بدون 

                                                
، استراتژیک : مرکز تحقیقات(تهراناسالمی  خارجی دولت مسؤولیتهاي فراملی در سیاست سید صادق حقیقت، . 21

جهانی ”؛ 1385قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، ی دولت اسالمی، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارج ).1376

، تهران، مجمع 3، ج جهانشمولی اسالم و جهانی سازي، در سید طه مرقانی (به اهتمام)، “سازي و مسئولیت هاي فراملی

 و حکومت خمینی امامدر  » خمینی امام از دیدگاه اسالمی دولت خارجی سیاست«؛ 1382تقریب مذاهب اسالمی، 

 .)1378، خمینی و نشر آثار امام تنظیم : مؤسسه(قم 6 ج  اسالمی

 همان.، قدرت توزیعحقیقت،  .22
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الزاماً دید حداکثري به آن  ؛رجوع کنیم نیز تون مقدسمموظفیم به  البته، مانقص نیست، اما الاقل بهترین بدترهاست. 
   وجود ندارد.

 23اي به هدف تطبیق نظریه همروي بر آن به رشته تحریر در آمده است.در این زمینه مقاله حقوق بشر: - 3-6
. پس جستجو نمودروایات و قرآن توان پاسخ را در نمیو بنابراین  ؛معتقدند که این بحث فرامتنی استها حداقلی

در . راه سوم جویندمی قرآن و روایاتها پاسخ را در حداکثري. استعقل  ، حکمقوق بشرمورد حمالك اصلی در 
هم به قرآن و روایات رجوع کنیم و هم به عقل مستقل و مقتضیات آن. کند؛ به شکلی که نظریه همروي تجلی پیدا می

مستقالت عقلیه و سوم، نوبت به  دومدر مرحله در بین نیست. خاصی گفت ادله برهانی و عقلی توان نخست، میگام در 
هاي بشر جزء مواردي است که حداقل آن را دارد. آزاديوسیع جا جوالنگاهی در اینرسد که و تجارب بشري می

آن ممکن است چیزي قبالَ جزء حقوق بشر نبوده باشد، ولی امروزه در  ،فهمد. عالوه بر اینعقل به شکل استقاللی می
و دقیقاً از حقوق  ؛اند. امروزه کودکان هویت مستقل پیدا کردهو کودکان زنانق وزمره محسوب شود، مثل حق

 ؛چنین حقی وجود دارد اینک. ولی بود فکر ناشده یا تفکرناپذیربه این شکل، تکنند. حقوق کودك خودشان دفاع می
دن صغیره با حقوق استلذاذ رضیعه و به عقد درآورولی قابل پذیرش است.  ،که هرچند جدید کندحکم میو عقل 

. همان گونه که استتفاوت محقوق بشر از دیدگاه نظریه همروي با دیدگاه لیبرالی انسانی تعارض دارد. البته، 
تواند توسط سنت فربه شود، بر اساس این  نظریه امکان غنی شدن آن توسط معتقدند حقوق بشر می 24گرایانجماعت

   25اي به رشته تحریر درآمده است.لب مقالهمبانی دینی وجود دارد. این بحث نیز در قا
  

  نتیجه
ترین نقطه قوت نواندیشان مهمپروژه نواندیشی دینی در راستاي جمع سنت و تجدد دستاوردهاي مهمی داشته است. 

اند قرائتی از دین به دست دهند که با دستاوردهاي بشر امروز همخوانی داشته باشد. از سویی دینی این است که توانسته
سنجی ادله فرامتنی و ادله متنی باشد. ابهام در نسبتشناسانه، این رویکرد با چالش روبرو میدیگر و از دیدگاهی روش

اي جز کنار گذاشتن فقه (یا فقه سیاسی) به همراه نداشته است. به ها، نتیجهو کنار گذاشتن ادله متنی در برخی قرائت
هاي عقلی در برخی منطقی بر ادله متنی تقدم دارند، ولی به دلیل ابهام قضاوترسد هرچند ادله فرامتنی به لحاظ نظر می

چه بسا جایگاهی براي طرح ادله متنی (قرآن و در برخی موارد ها الطرفین شدن استداللجدلی لها و یا به دلیحیطه
شود که شاید بتواند به قی میهاي موجود در رویکرد نواندیشی دینی تلسنت) باز شود. نظریه همروي بدیلی براي نظریه

و جایگاهی براي فقه و فقه سیاسی در این بین تعریف  شکلی خالی از ابهام نسبت ادله فرامتنی و ادله متنی را مشخص،

                                                
، مبانی نظري حقوق بشر، »دینیدینی و درونمبانی نظري حقوق بشر: نسبت سنجی ادلۀ برون«. سید صادق حقیقت، 23

 .1384مرکز حقوق بشر دانشگاه مفید، 
24. communitarians 

 .1386، دانشگاه مفید، "دین و حقوق بشر"، همایش "اسالم و حقوق بشر نحیف و فربه". سیدصادق حقیقت،  25
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یکی از نظریه همروي در صدد است  ست.. مفروض نظریه همروي، تعامل ادله وحیانی و عقلی و مکمل بودن آنهاکند
هاي توان گفت نظریه همروي داراي ویژگیدر مجموع، می ه نواندیشی دینی را حل کند.شناسانه پروژروش تمشکال

هاي عقل بشر دستاوردتوجه به مستقالت عقلیه و ها بر نقل، ی و تقدم آنبرهانزیر است: عنایت به براهین عقلی و 
وش شناسی هاي جدید همانند همانند حقوق بشر، احیاي عقل شیعی به جاي پناه بردن به عقل معتزلی، استفاده از ر

رجوع  تها، و باالخره ضرورهاي فهم مفسران متون مقدس و کشف تاثیر آنفرضنوتیک و گفتمان، توجه به پیشهرم
به خود آیات و روایات در مسائل مختلف و معتبر دانستن فقه (سیاسی). الزمه نکته اخیر، حداکثري بودن نسبت به متون 

مقاله حاضر گنجایش سیاسی و اجتماعی در آیات و روایات وجود دارد.  »راهبردهاي کلی«نیست؛ بلکه بر این اساس، 
طرح کامل نظریه همروي را ندارد؛ و بیش از آن که سعی داشته باشد به شکل مبسوط این نظریه را ارائه نماید، در 

نواندیشی دینی  و حداقلی است.ت که یکی از شرایط نواندیشی دینی نقد دو رویکرد حداکثري بیان این مسئله اسصدد 
حل توان راهاین دو دیدگاه است که می نه با رویکرد حداکثري و نه با رویکرد حداقلی میسر نیست؛ و تنها با نقد

    دینی جستجو نمود.احیاي اندیشه  در راستاي و راه سومی بینابینی
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