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نسبت دین و رشیعت
 

 
 

ز نیستند، هرچند که گایه، در برخز سیاق  یعت یک چتر شنایس اند. علِم دین ها به یک معنابه کار رفتهدین و شر
های جهان  های معتتر جهانز است، و در بسیاری از دانشگاه( که ازدانشcomparative religionتطبیقر ) 
یعت همسان نیستند، و دشود، نشان یمتدریسم  یعت هستند. دهد که دین و شر ر واقع بسیاری ازادیان فاقد شر

یعت را متفاوت ز دین و شر  از قرآن مجید نتر
ان   آیانر معرفز کرده است، زیرا از یکسو تاکید دارد که دین همه پیامتر

یعتر عل   ( ۴۸حده داشته است. )سورهمائده، آیه  ییک بوده است،و از دیگر سو گفته است هر کدام از آنان شر
یعت نظام  ادیان زنده و مشهور امروز در سطح دنیا، تنها دو دین هستند کهاز میان   نامه مشخیص به نام شر

وشباهت  اسالم،  دیگری  و  یهودیت  ییک  آن دارند،  میان  فراوانز  پاره های  جانی که  تا  دارد،  وجود  از ها  ای 
یعت یهودی اقتباس شده است،همگمان کرده   پژوهشگران یعت اسالیم از شر که شماری دیگر از چنان اند که شر
به دوره آنان ریشه  را  یعت  این دو شر النهرین و حتر هند هانی بسیاردورتر نسبت داده های  ز  بیر تمدن  به  اند، 

وان باستان، اما چون اینموضوع به بحث کنونز ارتباط مستقیم ندارد از گشودن آن یم گذرم. بقیه ادیانکه پتر
ی است رسد فاقد شر شان به ملیاردها نفر یم ز وان شان درست همان چتر  پتر

ی
یعت هستند، و کارکرد شان درزندگ

 آن  که دو دین یاد شده دارند. یعتز 
ْ
یعت ِ شر

ز ها ها را از دین بودن نینداخته و سبب کاستر و کمبودِی آننداشیر
 بهمثابه دین نشده است. 

یعت بهتر است این را بدانیم که آن برای تفکیک روشن  پردازند به چهار محور ها یمبهآنچه ادیان  تر دین و شر
ند: رابطه انسان با خود، رابطه انسانبا انسانتعلق یم  ، و گتر های دیگر، رابطه انسان با طبیعت و جهان هستر

 رابطه انسان باماورای جهان یعتز خدا و عوالم غیب. 
یعت یم آن  د، که رابطه  شناسیم تنها به محور دوم تعلق یمچه به نام شر های دیگر است، و انسانبا انسانگتر
های دیگر ارتباط دارد دو گونه است ییک آنچه  انسان با انسان  هم به بخشر از آن، زیرا اعمایل که به رابطهآن 

، مثال حکومت و دستگاه اجرانی آن مانند دادگاه و پلیس، قابل نظارت  از سوی قدرنر  ونز است و ضمانت   بتر
س  دوم آن   اجرانی آن حاکمیت قانون است، و  ونی درونز در نهاد آدیم دارد و از دستر چه تکیه به وجدان ونتر

ونز به دور است، مثالمهربان بودن، احسان کردن، و آنچه از این قبیل است، که معموال ضمانت   قدرِت بتر
 ِ ونز ندارد. این بخش را به نام اخالق یم اجرانی    قانون.  شناسیم، و بخش نخست را به نامبتر

یعت در حقیقت بر موضوعانر اطالق یم شود که مربوط به قلمرو قانون است. قلمروهای دیگر که به نام شر
دهند متعلق به دین هستند. به عبارنر دیگر شناسیم و محورهای دیگررا پوشش یماخالق، عقاید، و عبادات یم 



یعت یعت، طبق اصطالحات علم من   دین عام است و شر طق، رابطه عموم وخصوص خاص، و رابطه دین و شر
یعتر در ضمن دین هست، اما هر دیتز  یعت نیست.   مطلق است، یعتز هر شر  متضمن شر

ز بفهمیم، گذاری کمک یماین فرق  کند که عالوه بر فهم رابطه این دو، جایگاه و رتبه هر یکرا نسبت به دیگری نتر
یعت در یک درجه از اهمیت نیستند،بلکه دین در اصل، یعت   زیرا دین و شر شامل امور ثابت و پایدار است، و شر

یعت امری شامل امور متغتر ودگرگونز  پذیر. از زاویه دیگر، دین امری فراتر از چارچوب زمان و مکان است وشر
یعت در جایگایه فروتر، و نتیجه این یم مقید به زمان و مکان، و از این رو دین در جایگاه برتر یم  شود  نشیند وشر

یعت  که هر گاه میان  دو را برگزینیم، باید اولویت را به دین  تضادی افتاد و ناگزیر شدیم ییک از آن   دین و شر
 بدهیم، و نه بر عکس. 

یعت به ششت این دو بر یم یعت چون تفاوت دیگر میان دین و شر که ازجنس قانون است ذاتا امری گردد. شر
” یمعقالنز است، که در علم اصول فقه به آن “امورمعقولة المع ی    ع تز گویند، یعتز اموری که هدف از تشر

ی    ع آنشان قابل درک است ورازآلود نیستند که معنا و مقصود آن یم، بلکه    ها ن  ها را ندانیم و به حکمت تشر نتر
یک و جهان ماورانی  دانیم که هر حکم برای چه حکمتر وضع شده است. دینمشخصا یم  ز عمدتا ناظر به متافتر

 همراهاست، و همواره با را
ی

افتد. گریز است، یعتز به چنگ خرد آدیم نم هانی از آن عقل بوده، و بخش   زآلودگ
یعت مجال فراخز برای جوالن داشتهاینامر سبب یم  باشد در حایل که در میدان   شود که عقل در میدان شر

اب دین در محدوده توانجانی محدود برای آن پیدا کرد. وی در کتدین، به تعبتر ایمانویل کانت، به سختر یم
 عقل تنها، رابطه دینو عقل را به شکل مبسویط به بحث گرفته است. 

 پس از مرگ، ها ،روشنای از مثالتوان، با پاره این سخن را یم 
ی

تر بیان کرد. موضوعانر ماننداعتقاد به خدا، زندگ
، نییک کردن، و کمک به  هستند، و موضوعانر مانند راست گف و وجود عوالم غیب، که در زمره امور عقیدنر  ز یر

ز   یتیمان ومستمندان، که در زمره امور اخالفر هستند، و موضوعانر مانند نیایش و انجام های معطوف به آییر
زمان و مکان ندارند. یعتز این گونه نیست که یک    امر قدیس، که در زمره عبادات هستند، این امور ربیط به

ز باشد   پیامتر و یا موسس یک دین گفته ز خوب است، و پیامتر دیگری گفته باشد که راست گفیر راست گفیر
 پوچ و نر نیست. همچنان است باور به این خوب

اوار پاداش و    معنا نیست و اعمالکه جهان هستر نیک شز
اوار کیفر است. این امور با گذر زمان کهنه  ایط تاریخز هم بر شوند و موقعیت نم  اعمال بد شز های مکانز و شر

 ها ثابت بوده است. ها متغتر بوده ویل محتوای آن افکنند. در مورد عبادات، شکل آن سایه نم ها آن 
اما اعمایل مانند نحوه ازدواج و طالق، نحوه پرداخت زکات و مالیات، و نحوه جزادادن دزد و قاتل، و اموری 

، و مانند این  ز اب خوردن، و قرضه گرفیر تفاوت بوده است، و هر پیامتر ها ازیک زمان تا زمان دیگر ممانند شر
ابدی   ای متناسب شیوه و طریقه  و  ازیل  اموری  احکام  این  اگر  پیشنهاد کرده است.   مردمش 

ی
ایط زندگ  با شر

به فیصله یم یم شمول، فراتر از رسیدند، مانند دیگر امورجاودانز و جهان بودند و در عالم باال، در نزد خدا، 
 داشتند.  تاری    خ قرار یم
شوند و دسته دوم به نام امور  امور، طبق اصطالحات منطق و فلسفه، امور حقیقر خواندهم  دسته نخست

امور حقیقر و امور اعتباری از قبیل فرق امور ذانر و َعَرضز است.    شوند. فرقاعتباری و قراردادی شناخته یم
ر   موضوعات این  از  و  هستند،  خوب  ذاتا  نییک کردن،  و  ز  راست گفیر مثال  نخست،  و وجهاندسته  شمول 
ای گردد، به گونه ها بر یمها را لغو و منسوخ کند. اعتبار این امور به ذات آنتواند آن کش نماند، و هیچجاودانز 

ز خوب است، هیچ آدم عاقل آندین را  شد که یمکه اگر، فرضا، دیتز پیدایم ز بد و دروغ گفیر گفت راست گفیر
اب  نم  اییط حکم قراردادی   خوردن و ازدواج کردن، اموریپذیرفت. اما دسته دوم، مثال شر اند که در هر شر

د. از برخز آیات و احادیث دانسته یم ها تعلق نم به آن  خاض دارند، و حکم دایم و جاودانز  شود که  گتر
ان   احکام دسته قرار اند که بالتبع مورد تاییدخداوند هم  دوم ذاتا احکام الیه نیستند، بلکه زاده تصمیم پیامتر

ان به مثابه اولیای (  ۹۳اند، )سوره آل عمران، آیه  گرفته  الیه در مقایم قرار داشتند که حکم شان حکم   زیرا پیامتر
یم تلقر  آیه  الیه  در  رهبانیت، که  مورد  در  عرنر  ابن  الدین  محتر  اکتر شیخ  آمده   ۲۷شود.  حدید  سوره 



ند ازسوی خدا به مثابه حکم است،یم  گوید طبق آن آیه، اگر مومنان خود تصمیم معطوف به امر دیتز بگتر
یع تایید یم  ز نشان یم شود. شأن نزول آشر ه در روایات اسالیم نتر اب، حج و غتر دهد که  یانر در موردحجاب، شر

پیامتر اسالم  دانیم کهاین احکام درپاسخ به خواست پیامتر یا مومنان به وجود آمده است. در مورد حج یم
ایط فرض  گفتم هر ساله فرض است، در آن صورت ادایگفت اگر من یم  ساالنه آن برای هر مومن واجد شر

ز قبح ذانر یم   شد. )صحیح مسلم( اگر فرضا یم اب خوردن مانند دروغ گفیر  داشت ممکن نبود که برای چندین شر
سال نوشیدن آن برای مومنان جایز باشد و سپس تحریم شود. اموری که یک روزحالل و یک روز حرام خوانده 

ییع خدا ها در ذات خود حک اند دارای قبح ذانر نیستند، و از این رو حکمآن شده  م خدا نیست، زیرا احکام تشر
اند. حکم که خدادر ازل صادر  که برای کاینات صادر کرده است احکایم ثابت و ازیل و ابدی  مانند احکام تکویتز 

های الیه قابل تغیتر شود، و سنت الیه یم دهد و تبدیل به سنتامور را شکل یمکرده است ششت اشیا و 
، احکام  (.  ۴۳تبدیال ولن تجد لسنة هللا تحویال” )سوره فاطر، آیه    نیستند “و لن تجد لسنة هللا احکام متغتر

ی تاییدشده از سوی خدا به خاطر مصلحت انسان اند مهر تایید ها هستند، و طبعا وقتر بر زبانوخ آمده بشر
رضز به امر ذانر شود که امر عاکند و سبب نم ها رادگرگون نم الیه را دارند، اما این امر ششت متغترر آن 

این از دیرباز در میان تبدیل شود.  مکاتب کالیم  همان بحث درازدامِن حسن و قبح ذانر و عَرضز است که 
له و ماتریدیه در یک سو، واشاعره و اهل حدیث در دیگر سو، جریان  ز مختلف در تاری    خ اسالم، به ویژه معتر

 داشته است. 
های مختلف اختالف میان گروه   ل مناقشه قرار گرفته و سببچه در جهان امروز در کشورهای اسالیم محآن 

یعت است نه هانی که از بابت تحوالت مدرن به شاغ دین، و به ویژه چالش   مسلمانان شده است در اساْس شر
یعت را دستخوش این منازعه کرده است نه خود  جوامع سنتر آمده  دین را.  است، عمدتا امور مربوط به شر

حاکمیت قانون در حوزه عمویم   تحوالت عرص جدید در این زمینه پیش آورده این بوده است کهچالشر که  
یعت در نظر بوده است، و دیده شده است که  د که ازتطبیق شر توانسته است همان نقشر را به عهده بگتر

توفیقات  با  قانون  و   حاکمیت  ز  قوانیر نام  به  قوانیتز که  ز  است، همیر بوده  ز همراه  نتر ی  یعتز چشمگتر  ضیع، 
یمساخته  شناخته  انسان  سببی  دارد  پیشینه  سال  صد  چند  تجربه که  این  وقتر   شوند.  است که  شده 

این جوامع پا نهادند شگفت زده شدند و گفتند   دانشمندان مسلمان مانند سید جمال الدین و محمد عبده به
یاری از مسلمانان تالش دارند که بهاین ما اسالم را دیدیم هرچندمسلمانان را ندیدیم! از آن زمان تا امروز بس

ز انسانز را پیاده یعت، قوانیر کنند. پرسشر که به وجود آمد این یم  جوامع هجرت کنند، جوامیع که به جای شر
 مردم

ی
یعت برای بهبود زندگ اند؟  بوده است، چرا این جوامع بدون آن به همان هدف دست یافته   بود که اگر شر

یعت ایط  آیا شر ها این بوده است تاریخز خاض بوده است که امروزه دیگر وجود ندارد؟ ییک ازپاسخ   ناظر به شر
یعت و قانون هر دو امور عقالنز  چه را عقل جمیع و دانش تخصیص بشر کشف است، آن   که چون حوزه کار شر

یعت در نظر داشتهکند درمقاصد و نتایج نهانی خود به همان جانی یمو تایید یم  ت، و آن اس   انجامد که شر
یعت و قانون ند نه در  وضیع در طول همدیگر قرار یم  مصلحت و سود همگانز است، و از این لحاظ شر گتر

آید در شکل است نه در محتوا، و به عبارنر تعارض در وسایل است نه یم  عْرِض هم، و اگر تعارضز پیش
ها ووسایل آن زمان و دیگری با  شیوه  کنند، اما ییک متناسب با دراهداف. در واقع هر دو یک هدف را دنبال یم 

 ها و وسایل این زمان. شیوه 
ز موضوع است. گروه  های بنیادگرا ییک از دعواهای اسایس میان بنیادگرایان مسلمان و دیگر مسلمانان بر شهمیر

یعت نسبتبا برجسته  وعیت نظام  تر کردن جایگاه شر ، ها شمردنبه دین، و آن را معیار اسالمیت جوامع و مشر
ز راه توانسته   اند. آنانهای عمیقر در این جوامع شده راه خود رااز بقیه مسلمانان جدا کرده و سبب تنش   از همیر

 اند تجویزی برای خشونت، قتل، ترور و جنگ پیدا کنند. 



یعت، تفکیک نکردن امور ای که آنان دانسته یا ندانسته یم مغالطه کنند نایسر از فرق ننهادن میان دین وشر
ز امور ذانر و حقیقر ازامور عارضز و قراردادی است. آنان کسانز را که دارای دین ثاب ، و بازنشناخیر ت و متغتر

یعت را تطبیق نکرده   کشند هستند یم  اید! که چرا شر
یعت و عدم تطبیق آن، رصف نظر از هیاهوی سنگیتز که اند، در  بنیادگرایان به راه انداخته  موضوع تطبیق شر

یعت پیش کشیده یم است. وقتر بهانه  دعوانی بر ش قدرت و سلطهتر،  نگایه ژرف شود، و به این ی تطبیق شر
وع و جوامع را نامسلمان یم بهانه نظام رقبای سیایس خود  کنند کهخوانند، در حقیقت رایه پیدا یم ها رانا مشر

یعت ومنادیان تطبیق آن بر  مردم تحمیل، و رایه برای به زیر   را به حاشیه رانده و خود را به مثابه نمایندگان شر
ح داده  بیم موج    ام، و در کتابسلطه آوردن آنان پیداکنند. من این مطلب را در جای دیگری با تفصیل بیشتر شر

 به نشر رسیده است. 
ز مفهوم یعت در    یک گام مهم در راستای روشنگرِی دیتز در جوامع مسلمان توضیح همیر اوال شر است که 

ز ای  رتبه  یعت به معنای دست کشیدن از  نشدن بخش   تر از خود دین قرار دارد، و ثانیا تطبیق پاییر هانی از شر
های شود، نیست، و ثالثا همساز شدن جوامع مسلمان باارزش دین و پشت کردن به آن،که ارتداد خوانده یم

یعت خوانده یم جهان مدرن تنها در گوشه  هانی است، سبب چالش شود وبخش متغتر دین  ای از امور که شر
شود، اما ششت امور متغتر با امورثابت فرق دارد و باید منطق تعامل با دین و دنیای مدرن بر پایه تفکیک یم

یعت تطبیق نشد این به  امور ثابت ، به هر دلیل، شر دیتز و ارتداد معنای نر   و متغتر نهاده شود. اگر در جانی
 ریزی به پاکرد. ون توان به آن بهانه جنگ و خنیست و نم 

ایط بوده است، و خلفای راشدین ز تابع شر یعت حتر در صدر اسالم نتر یعت بخش   تطبیق شر هانی از احکام شر
ز رو یافتند اجرانم ها نمرا که متناسب با اهداف آن کردند مانند قطع دست دزد در زمان خشکسایل. از همیر

یع  شکل گرفت با این عبارت: الینکر تغ  ای فقیهقاعده  : تغیتر احکام شر  القرائن و األزمان. یعتز
ر
یتر األحکام بتغتر

 با تغیتر زمینه و زمانه قابل انکار نیست. 
یعت:   از اهداف دین تا مقاصد شر

یعت اهداف متفاونر دارند، و    ن  خواهیم برد که دین وشر
یعت واقف باشیم، به آسانز اگر به تفکیک دین و شر

یعت وسایل بر   دین هستند و نه به عکس.  ای اهدافدر واقع اهداف شر
 به این دارد که ازدرون یک دین به موضوع نگاه 

ی
در باره اهداف دین اتفاق نظر قاطیع وجود ندارد، زیرا بستیک

ون آن. اگر از درون دین نگاه کنیم اوال هر دین دارای دستگاه اعتقادی و اخالفر خاص خود است،    کنیم یا از بتر
و در فهم    اندیشند چندین مذهب و مکتب فکری وجود دارد که با یکدیگر متفاوت یمو ثانیا در درونهر دین  

ون دین به اهداف آن  ندارند. اگر از بتر
های نگاه کنیم، ناگزیریم به ییک از دانش   اهداف دین خود نگرش یکسانز

وپولوژ شنایس دین، روان مرتبط به آن تکیه کنیم مانند تاری    خ دین،جامعه  ی دین، فلسفه دین،  شنایس دین، انتر
های متعددی در بارهاهداف دین به شود که برداشت ها، و این امر سبب یمطبیقر و مانند این  شناسیتدین 

 که به دیدگاه واحد ومتفق علییه در این باره دست بیابیم. بیاید. از این رو، نباید توقع داشته باشیم وجود 
اند اهداف کلیدین را معطوف به امور وجودی پژوهش کرده  اغلب دانشمندانز که در باره هدف یا اهداف دین

 (existentialیم ) هانی در باره شناسند، پرسش های بنیادین یمدانند و کار اصل دین راپاسخ دادن به پرسش
ز به ویژه وضعیت پس ازمرگ، که در زبان   وضعیت فرجامیر

ی
 آمدن به عالم وجود و چگونیک

ی
چرانی وچگونیک
، علم   شوند. در بارهعنوان مبدأ و معاد شناخته یم متون اسالیم با    پیدایش آدیم، و حتر پیدایش هستر

ی
چگونیک

دارد ویل  های مهم را پیش کشیده است، که هرچند اما و اگر فراوانز برداشته و فرضیه  های درخور توجیهگام
 و    رقیب قدرتمندی ندارد. علم اما در باره چرانی پیدایش هستر و پیدایش

ی
سپس پیدایش آدیم سختز برای زندگ

، چرانی از حیطه  است نه چرانی
ی

ز ندارد، و اساسا موضوع آنچگونیک ای است که به دو رقیب دیگر آن، دین گفیر
 وفلسفه، تعلق دارد، هرچند پیوسته نویع تعایط و داد و ستد میان این سه جریانداشته است. 



کند که آدیم از دیتز کمک یم به حیات است، و نگرشکند معنا بخشیدن به وجود و ترین کاری که یم دین مهم 
د.   ( رهانی یابد،Nihilismاندیشر ) گرانی و پوچپوچ  مفروض بگتر

ی
و معنا و مقصدی را برای هستر و برای زندگ

قرار دارد   ای برای این کار در پیش گرفته و این شیوه تا کجا مورد پذیرش علم و عقلشیوه   که هر دین چهاین
اند، و این در  ای است، ویل هر چه هست، ادیان به صورت عموم دراین هدف موفق بوده موضوع جداگانه 

دهند و نسبتر که میان انسان و هستر برقرار  ذات خود کار کالنز است. ادیان با تعریقز کهاز هستر به دست یم 
 رهانی یمکنند اورا از نر یم

 در جهان و غربت ازیل در هستر
ی

نویع از خویشاوندی   د، و به جایشبخشنریشیک
 میان آدیم و هستر را یم

ی
بندد که علم و بخشند. در حقیقت دین به کاری کمر یماش معنایمنشانند و به زندگ

ماند، و آن به گفته برخز از دانشمندان پیوند دادن وجود محدود آدمیبه امر مطلق، عقل متعارف از آنعاجز یم 
داشته ای بنیادین در ژرفای وجودوی بوده و او را پیوسته درگتر یم ره دغدغه یا مطلق هستر است، که هموا

هایش، خود، محدودیت عمر، محدودیت دانش، و محدودیت توانانی   هایاست. انسان با ن  بردن به محدویت 
ز یافته، و نیاز داشته است که میان این امرمحدود و  خود را در برابرعظمت نر  آن کران هستر کوچک و ناچتر

است که ادعاهای دین در این زمینه را   امر نامحدود پل بزند، و در این راْه دین به کارش آمده است. درست
د، اما یم  ها و ابزارهای مورد قبولتوان با روش نم 

ْ
های آشنا برای اهل فلسفه توان با شیوه علم به اثبات رسان

همردم در این   که دین برای عامتر از آن اینمهم   مند به لحاظ عقل گفت. بدین میداندرآمد و سختز سامان 
ها را باورمند شماری از انسانتری داشته وتوانسته انبوه نر زمینه، حتر در مقایسه با فلسفه، قدرت اقناع قوی 

البته نم  انکار کرد کهکند.  تاثتر گذاردن بر دین   توان  داری عامیانه زمینه النه کردن خرافات در ذهن آدیم و 
ز داشته و گایه پیامدهایش از این نظر دردناک بوده است، اما روی  همرفتهرفت رسد که تا کنون به نظر یم  اراو را نتر

ی برای دین، در این عرصه   پیدا نشده است.  ی بخصوصجایگزین بهتر
یعت و تشخیص مقاصد آن، قضیه بسیار فرقم اما هنگایم که یم یعت بسیار  رسیم به شر کند، زیرا مقاصد شر

 پردازم. تر است که اینک بدان یم حدودتر، و نسبت به مقاصد دین، بسیارسطخ م
ی    ع و قانوناصطالح مقاصد اشاره به ییک از تئوری گذاری های بسیار مهم در علم اصول فقه داردکه اهداف تشر

یع و ساز  در اسالم را نشان یم و کاری  دهد. علم اصول فقه دراساس خود دستگایه برای اجتهاد در امور شر
یع است، و این علم دو شاخه عمده دارد، که ییک ازآن قانون   برای ز شاخه مقاصد  گذاری از منظر شر ها همیر

یعت است.   شر
یعت با نام فقیه اصویل مشهور و برجسته مذهب مالیک امام  -۷۲۰ابو اسحاق شاطتر )   اصطالح مقاصد شر

پرداخته و به   موافقات دارد که در آن به این مبحث   هجری( گره خورده است. او کتاب مشهوری به نامال۷۹۰
  صورت بسیار سیستماتیک بهآن طول و تفصیل داده است. اصل نظریه مقاصد از چند سده قبل از شاطتر 
، امام غزایل، امام فخر رازی،عز بن عبد السالم، نجم الدین  ز جویتز  مانند امام الحرمیر

آغاز یافته بود و کسانز
بودند، ویل این تئوری به دست شاطتر به قله خود رسید و   صورت ابتدانی بدان پرداختهطوفز و دیگران به  
 یافته شد. سامان  تبدیل به دستگایه

ز نفع آدیم به وجود آمدهاست، و نفع آدیم دو وجه دارد  یعت برای تامیر ده نظریه مقاصد این است که شر فشر
، وجه ایجانر را جلب ز فایده، و وجه سلتر را دفع مفسدت، مصلحت،    ییک ایجانر و دیگری سلتر یعتز تامیر

ی اززیان یم  نامند. از نظر این دانشمندان مصلحت آدیم با هر دو وجه خود دارایسه سطح است،  یعتز جلوگتر
ورت   وی که به نام رصز

ی
ی که بدون آنیم  ها شناختهسطح زیربنانی در زندگ ز  ناممکن یمشود، چتر

ی
گردد، ها زندگ

 نیازها شناخته یم  نام  و سطح میانز که به
ی

 خوب الزم است، و زندگ
ی

ز زندگ ی که برای داشیر ز بدون آن   شود، چتر
نات،    پذیر هست اما آسان نیست، و سطح سوم که سطح تزییتز هرچند امکان  است و به نام کمالیات یا محسر

 رونق و زیبانی یمو به زبان امروزی تجمالت، شناخته یم 
ی

ز آن به زندگ ز آن  بخشد شود،که داشیر هرچند نداشیر
 ندارد. این سه سطح را یم

ی
ی برزندگ  غذانی که سبب زنده هانی روشن توان با مثال تاثتر

ز تر نشان داد، مثالداشیر
ورتماندن یم ز شود مربوط به سطح رصز خانه و ش پنایه که بتوان در آن بود و باش کرد مربوط به   ها، داشیر



ز  ا لباس  سطح نیازها، و داشیر است.    ها مربوط به سطح کمالیاتک در محافل و مناسبت های مخصوص اشتر
 ممکن استویل با مشقت و دشواری همراه است،  

ی
بدون غذا امکان زنده ماندن آدیم نیست، و بدون خانه زندگ

 باهیچ مشکل رو به رو نم
ی

ز و بدون لباس زیبا و تجمالنر زندگ ز آن زیباتر و دلنشیر
تر شود، هرچند با داشیر

 شود. یم
مهم  شاطتر  و  غزایل  جمله  از  دانشمندان،  از  دانسته شماری  محور  برپنج  را  یعت  مقاصد شر در ترین  اند که 

ورت ورات الخمس”،همان رصز شود، و عبارت است های پنجگانه شناخته یم اصطالح اصول فقه به نام “الرصز
اصویل   هور و مهماز حفظ جان، حفظدین، حفظ عقل، حفظ نسل، و حفظ مال. این را غزایل در کتاب مش

 آورده و شاطتر هم در کتاب موافقات تایید کرده است. وی یم
گوید: “تمام امت اتفاق دارد، خود المستصقز

یعتو بلکه دیگر امت  ، که احکام شر ز وری وضع شده است که دین   ها نتر برای نگهداری و محافظت پنج امر رصز
البته شماری دیگر، مانند مرداویو فتوخ، به ( ۳۱ص  .  ۱و نسل و عقل و مال”. )الموافقات، ج    است و جان

 نظران است. از صاحب  اند، اما این تعداد شامل اندگجای عقل از ِعرض، آبرو، یاد کرده 
اند، دو دسته تقسیم کرده   ها را بهنیازها بحث مفصل صورت نگرفته است اما اجماال آن  ها در زمینه حاجت 

 اند. اصل را خانه، خادم و وسیله سواری گفته  هایاجت های اصل و غتر اصل، و مثال ححاجت 
اصول فقه بدان اهتمایم   ای بود و در علمها مبحتی حاشیه نظریه مقاصد با همه اهمیتر که داشت تا مدت 

ز یم  شد و بیشتر گفتگوها بر محور مباحثنشان داده نم  ، متعلق به الفاظ و مسایل میر چرخید. در عرص حارصز
یعت قرار گرفته استاهمیت نظریه عبده پساز آشنانی با تمدن جدید و چالش شیخ محمد   هانی که فراروی شر

تا دستگاه اجتهاد را دوباره در میان مسلمانان   مقاصد را درک کرد و به این نتیجه رسید که این تئوری ظرفیت دارد 
موافقات   باشد. وی آشنانی با کتاب  های حقوفر در جوامع اسالیم راهگشا بست به کار اندازد و برای برخز ازبن

ده شده بود به  را برای فهم بهتر نظریه مقاصد الزم دانست و این کتاب را که تقریبا درتاری    خ به فرامویسر ست 
های مشهوری مانند  چاپ رساند. پس از عبده دانشمنداندیگری به اهمیت این نظریه ن  بردند، و شخصیت 

کردند و توجه به   های نو یگران به آن پرداختند، کتاب نوشتند،پژوهش شیخطاهر بن عاشور و عالل فایس و د
تاجانی که پسان آن را در محیط  برانگیختند،  اکادمیک  تر در برخز کشورهای اسالیم دیپارتمنت مقاصد های 

یعت دردانشگاه   های شان بنیان نهاده شد. شر
یعت اهدافز معقولنظریه مقاصد یم یع برای  و قابل  کوشد نشان بدهد که اهداف شر درک است، و احکام شر

ه آن 
ْ
ن
ُ
یعت به سان معماهانی نیست که به ک ،احکام شر یم تحقق این اهداف وضع شده است. به عبارنر ها ن  نتر

از روی از مصالح  و رصفا  به بخشر  برای رسیدن  یعت  بلکه هر حکم شر باشیم،  د قبول داشته  منافع   تعبر و 
گذاری خود ملحوظ بداریم تا با تمرکز بر  یت داریم که این امر را درقانون ها وضع شده است، و ما مکلفانسان

مقاصدآن  به  از رسیدن  احکام  دینداران  ظاهر  از  بسیاری  است  دهلوی گفته  شاه ویل هللا  نشویم.  غافل  ها 
 است، و آنان اینگمانم 

ی
یع رصفا برای امتحان بندگ در امتحان   تکالیف را برای کامیانر   کنند که انجام تکالیف شر

دهند، در حایل که الزماست بدانند که این احکام در قدم اول برای منفعت خودشان وضع اخروی انجام یم
ز انجام یم  نتر

ی
، امتحاناصل این است که آیا  شده است،هرچند در ضمن آن امتحان بندگ پذیرد، و به عبارنر

ز کنند یادست به ککاری یم شود. زنند که موجب زیان برای شان یمارهانی یمکنند که سود و منفعت شان را تامیر
ز است که وی، عل  ییک از عوامل ز شاه ویل هللا همیر در افکار و    های جدی سلقز رغم وجود رگه اهمیت یافیر

رأی به نکات مهم توجه کرده و در    هایش، در مواردی دیگر تحت تاثتر مذهب حنقز و مکتب اهلگرایش 
   ها پرداخته است. آثارش بدان 

قانون  درعرصه  اسالیم  جوامع  تا حدودی کمک کند که  توانست  یعت  مقاصد شر نظریه  به  از  توجه  گذاری 
 که فقه قرون وسطانی در برابر شان قرار داده بودعبورشان بدهد، زیرا نگریسر را پدید آورد که بخش بن 

هانی بستر
قرار بدهند.   یشند و اهداف نهانی را مبنا ها و پیامدها بینداز مسلمانان به جاینگرش به ظاهر احکام، به غایت 



نگرش گام ز  قوت گرفیر اثر  در  داشته شده  توسعهتر و  مدرن شدن  به سوی  اسالیم  برخز جوامع  در  هانی که 
 گرا بوده است. مقاصدی یا غایت 

نجامد تاما را از یک پیچ تمدنز سخت ااما این نظریه نتوانسته است به موفقیتر شتاشی در جهان اسالم بی
 بور دهد و راه حرکت به سوی آینده را درمقیایس بزرگ هموار کند. ع

ها  اختصار به شماری از آن  علل و عوامل که مانع موفقیت وسیع نظریه مقاصد شده متعدد است. در اینجا به
 کنم. اشاره یم

پژوهش میان  در  است که  این  اول  مقاصموضوع  نظریه  اجتهادیبودن  نظریه،  این  طرفداران  و  غالبا گران  د 
اند مقلدانه بوده و  بسیاری از کسانز که بدان پرداخته  فراموش شده و با آن برخوردی وارونه شده است، یعتز 

یع تلقر کرده و به خود اجازه بازنگری نداده  هانی در  ضعف   اند که ببینند چهنظریات قدما را مانند امورمسلم شر
کرد که با آن برخورد مقاصدی شود نه برخورد یم  قاصد ایجاباین نظریه وجود دارد تا آن را نقد کنند. نظریه م

ی، اما شمارزیادی از کسانز که به این موضوع پرداخته  اند همان نظرات غزایل و شاطتر ودیگران  ظاهری و قشر
م، کنیم که این کار رابا عمل دانشمندان غرنر مقایسه کنی اند. این را هنگایم بهتر درک یمباره تکرار کرده را دو 

اند خود شان نظرات ها کوشیده آنان پس از بازخوانز نظریات افالطون وارسطو و دیگر قدما و تحلیل عمیق آن 
ال بماند. این را از دکارت وفرانسیس بیکن یم جدیدی راپیش بنهند، تا روند طرح اندیشه  توان های نو، پویا و سیر

اوس و کارل پوپر.    دید تا لیوی اشتر
 که  موضوع دوم این

ی
یع بر اساس ذهنیتر پدید آمد که متناسب باسطح درک و بلکه سطح زندگ مقاصد شر

ورت ها و از تجمالت داشتند تماما ناظر به ها، از حاجت مردمان چندین قرن پیش بود. تعریقز که آنان از رصز
 فرق کرد، ونیاز  

ی
وع شد و سبک زندگ ایط همان دورهبود. اما از روزگاری که انقالب صنعتر شر ها برای انسان شر

ی وابسته شد، و سپس همپای آن، نگاه و نگرش   زیستر درخور کرامت و شأن واالی انسانز به امکانات بیشتر
 و بهارزشانسان

ی
، و حق ها به زندگ یس   ها دگرگون گردید، و مفاهیم مانند آزادی، عدالت، حقوق بشر دستر

کار ومالکیت خصوض، و بسیاری مفاهیم مدرن به خدمات اولیه و اسایس مانند حق آموزش، حق درمان، حق  
ورت   دیگر برجسته شد، بحث دیرینه  ها و تجمالت هم از پایه دگرگون گردید. از این رو تعریفکها، حاجترصز

یعت برای پوشش این خواسته  ها را با توجه به این تحول ها کارامدی ندارد وباید آنها و نیاز السیک مقاصد شر
شد و تحصیل یک  های اسایس شمرده نم سوادآموزی از حاجت   د. مثال در عرص قدیمبزرگ از نو تعریف کر 

یس داشتند، و در شمار تجمالت قراریم  فرصت لوکس گرفت و هیچ فقییه بود که شماری از مردم به آن دستر
ورت  های اصل نشمرد، چه رسد بهرا از حاجت  از قدما آن ا مانیع سوادی ر که دنیای امروز نر ها، حال آنرصز

یس به  شایان انسانز یم   بنیادی برای دستر
ی

ز زندگ  سواد را به توانانی خواندن و نوشیر
کند منحرص نم   داند، و حتر

از  و  اضافه کرده  آن  به  هم  را  دیگر  نوع  وچندین  اجتمایع  سواد  و   ، عاطقز سواد  و  اقتصادی،  سواد  بلکه 
ط پیش   آبرومندانه یم   های اسایس برایشر

ی
 شمارد. زندگ

ورت   شماری از دانشمندان معارص، مانند جمال الدین عطیه، در کتاب نحو تفعیل یعه، رصز ها را به مقاصد الشر
ورت تاارتقا داده و آن را بر اساس رصز یا بیست و چهار  پنج  به بیست و  تا  پنج  ورتجای  های های فرد، رصز

ورت  ورت   هایخانواده، رصز ورتجامعه، رصز دولت، رصز ورت های  امت، رصز حتر هاهای  و  انسانز  جامعه   ی 
ورت ورترصز ز بسط داده است. هنگایم که رصز ز دامنههای کره زمیر ها  وسییع پیدا کنند، طبیعتا حاجت   ها چنیر

ش یم  تر بسطو تجمالت هم به همان پیمانه یا بیش یعت باید شاپا متحول و گستر یابند و نظریه مقاصد شر
د. شود تا همه این  هارا در بر بگتر
 تکیه داشت فرضکه نظریه مقاصد در گذشته به پیش ین موضوع سوم ا

ی
هانی فلسقز در بارهآدیم و در باره زندگ

شد، نشسته بود و انسان اساسا و بالذات موجودی مکلف شمرده یم   ها تکلیف به جای حق فرض و در آن پیش
ز بر این پایه فهمیده یم   و حق امری یعت نتر امروز بود که حق به   دنیایشد. این تنها در  ثانوی بود و مقاصد شر

مدار شناخته شد. این موضوع مدار و نه تکلیف مرکز آمد و تکلیف امری ثانوی شد و انسان به مثابه موجودحق 



ی خود به تفصیل کاویده و نشانداده است  من، دکتور کریم الصیاد، در پایان  را ییک از دوستان مرصی نامه ماستر
مداری آدیم مداری به حق نتوانسته از تکلیف  کتاب او در این باب دارد   که حتر شاطتر هم با همه اهمیتر که

توانند از چارچوب زمان و تاری    خ فراتربروند عبور کند. البته این، امری دور ازانتظار نیست، زیرا حتر نوابغ هم نم 
ند. آنان در درون تاری    خ زیسته و روح زمانه خود را به کشند. کار شاطتر هم  تصویر یم  و بر فراز آن قرار بگتر

مانه اوست که رنگ و نشان همان مرحله از تکامل اجتمایع و  رغم اهمیت آن ییک از فراورده عل ز های تاریختر
تاریخز را با خوددارد. امروزه نظریه مقاصد نیاز به تغیتر از پارادایم تکلیف به پارادایم حق دارد وبدون این تحول 

 (paradigm shifting این نظریه در ) د. ماند وجانی را نم عرص ما عقیم یم  گتر
یعت باید بسط و توسعه  پیدا کند و با قانون و فلسفه   موضوع چهارم این است که ششت معقولة المعنای شر

ز طرح کرده چه را که به نام روح قانونم آن انطباق بیابد. آن  شناسیم و ُمنتسکیو در کتاب کلیدی روح القوانیر
یعت یم تری یافته است با آن ش بی   و پس از او تکامل شناسیم در جوهر خودییک هستند و چه به نام مقاصد شر

 و کارانی به یک غایت منتیه یم 
ز یعت باید میان این    شوند. برای امروزی ساخیر بخشیدن به تئوری مقاصد شر

چرخد، یم  پایه قانونجونی گردد. دنیای امروز بر    شود چارههانی اگر دیده یمدو آشتر برقرار شود، وناسازگاری
بند  روی خشتر  هیچ خشتر  شود  برداشته  میان  از  قانون  اگر  دانش نم   و  میان  در  فقه ماند.  اسالیم،  های 

درسده نزدیک  و  است،  قانون  به  دانش  انجام ترین  قانون  امروز  بود که  بسته  به همان کاری کمر  میانه  های 
( است و مانند کامپیوتر کهزبان زیربنانی آن legal entitiesدهد. قانونزبان ارتباط همه ساختارهای حقوفر ) یم

کت ها، سازماناعداد ریاضز است، زبان زیربنانی تمام دولت ها قانون است، و اگر قانون نباشد ها و تشکلها،شر
زبان تفاهم و تعامل از میانخواهد رفت و جهان به جنگل پر از وحشت تبدیل خواهد شد. این درست است 

رغم باالتر را دارند، اما عل نونز جهان عادالنه نیست و هنوز قدرت اقتصادی و قدرت نظایم دستنظم ک که
ز خاص هر   این واقعیت، قانون همچنان نقشر کلیدی در ثبات ز الدول تا قوانیر ز بیر  دارد، اعم از قوانیر

جهانز
و هر دولت. فقه قانون، نم عل  جامعه  با  قانون گ رغم شباهت  فاقد وجهه جهانز تواند جایگزین  زیرا   ردد، 
کند، اما قانون کدهانی دارد که موردپذیرش جهانز قرار گرفته و راه تفاهم شمول کار نماست، و با کدهای جهان
وان یک دین است و و همکاری میان ملت  ها را هموار کردهاست. فقه از این کار عاجز است، زیرا مختص پتر

یت نیست. اما    برای عموم یعت، فقه را متحول کردو آن را با قانون یمبشر توان با بازسازی نظریه مقاصد شر
پیش روی مسلمانان قرار گرفته پشت ش نهاد و راه   هانی را کههمساز و همراه گردانید، و با این کار ییک از گردنه 

ز به جهان معارص راباز کرد   . پیوسیر
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