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های اخیر جناب آقای محسن کدیور نام بردم که در آن از مخالفت »اسالم  در مقاله قبل از نوشته 

های انسانی نام برده شده بود. ایشان اسالم تاریخی را همان فقه  تاریخی« با حقوق بشر و آزادی 

ید به گردن  گناه را نباداند و معتقد است که های علمیه قم و نجف و االزهر میمصطلح و مالوف حوزه

فقها و علمای دین  انداخت بلکه باید گفت در احادیث ائمه اطهار)ع( که مطابق فقه سنتی، صحیح و  

توان اطمینان  شود. حتی می شوند. تعارض جدی با ضوابط »حقوق بشر« یافت میمعتبر شناخته می 

 یافت که برخی از این احادیث واقعا از زبان اولیای دین صادر شده است. 

دامنه تعارض با حقوق بشر  نهد و معتقد است که مطابق ضوابط اصول فقه رایج، پارا فراتر می  ایشان

یعنی برخی آیات و بسیاری از   –کند و سخن از تعارض متن دین به آیات کتاب خدا هم سرایت می 

  با اندیشه حقوق بشر است. زیرا اسالم تاریخی معتقد است که حقوق بشر و تمامی مصالح –روایات 

 واقعی و سعادت انسانها در متن احکام شرعی و آیات قرآنی به نحو اتم و اکمل لحاظ شده است.  

های کارگیری احکام و مجازات به   –خالصه آنکه دین موجود در موارد متعددی مخالف حقوق بشر 

لفت با  مخا -آنها انسانها از حیث اعتقادات و ایمانتفاوت میان   –تفاوت میان جنسیت زن و مرد  -خشن

و خالصه جمیع مواردی است که در اعالمیه حقوق بشر آمده است. ایشان   –مذهب و بیان آزادی 

هایی مانند مصالح زمانی  نسک   اعتقاد دارد که عمق تعارض اسالم با حقوق بشر، آنچنان است که با م  

 و مکانی و یا استناد به وهن اسالم و عسر و حرج قابل رفع نیست. 

بر اساس این دید گاه بنیان احکام اسالم با اندیشه حقوق بشر و عقالنیت خود بنیاد در تعارض جدی  

توانند از چارچوب روایات قطعی ائمه و آیات قرآن کریم پا فراتر  است و فقها و عالمان دینی نمی 

ارض جدی با  خاسته از فقه شیعه است را نیز در تعقانون اساسی جمهوری اسالمی که برنهند. ایشان 

 داند.  اندیشه حقوق بشر می 

بنیاد است و معتقد  حکام الهی با عقالنیت نقاد و خوداشکال اساسی ایشان به اسالم تاریخی، مخالف ا

است که باید با تغییر روش و نگرش با اسالم و لحاظ نمودن »عقالنیت نقاد« به عنوان زیر بنای  

دست آورد. زیرا ویژگی اصلی دوران جدید، شکوفایی   بهمدرنیته، راهی برای شناخت جدید از اسالم 

عقل انسانی است و عقل نقاد هیچ خط قرمزی را به رسمیت نشناخته است. خالصه آنکه باید  



محوریت »حکم عقل« را در شناخت »حکم نقل« تقویت نمود. یعنی اگر مصلحت یک حکم شرعی  

سط حکم عقل نسخ شده  شرعی یاد شده تو شود که حکمم می عقال در این زمان منتفی شده است، معلو

شود و دلیل نقلی با دلیل  است و اگر دلیل عقلی یقینی باشد، قرینه بر تصرف در ظاهردلیل نقلی می 

 گردد.  عقلی تاویل می 

بدین ترتیب چون حکم عقل در زمان معاصر، برده داری را ظالمانه می داند و با تبعیض حقوقی  

داند و یا حق ویژه فقها در حوزه عمومی را غیر  دالنه و عقالنی نمی ناشی از دین یا جنسیت را عا

 کند، حکم عقل، حجیت بالذات دارد و باید به آن عمل نمود.  عقالنی ارزیابی می 

اما درخصوص نظریه جدید آقای کدیور، تذکر چند نکته ضروری است اگر چه پراختن به آن بحث  

 طلبد: مستوفائی را می 

قل و وحی و جایگاه هر دو و طریقیت یا موضوعیت داشتن آنها، یک مبحث  اول: مبحث تعارض ع

اند و اشکاالت آن  مفصل در طول تاریخ از آن یاد کرده کالمی قدیمی است که متکلمان و فقها به طور 

اند. در فقه شیعه نیز مبحث »عقل« یکی از مباحث عمیق و طوالنی است اما تطبیق  را پاسخ گفته 

فقه با عقالنیت خود بنیاد در مدرنیته، از ابتکارات جدید آقای کدیور است. ایشان   عقالنیت مطرح در

کردند وسپس به این موضوع اللی عقالنیت مدرنیته را مطرح می باید ابتدائا تعریف و مبانی استدمی

شدند که عقالنیت در فقه و کالم اسالمی، تعارض بنیادین با تعریف عقالنیت در مدرنیته  واقف می

ای متافیزیکی و راز آلود به نام وحی مخالف  اساس با پدیده   جو در مدرنیته ازت عارد. عقالنیت منفد

توان با عقالنیت حس گرا و فایده طلب مدرنیته، به مذهب نایل شد. به همین  روی نمی  است و به هیچ

لطفی که به   دلیل است که اصول حقوق بشر که بر اساس این عقالنیت پایه گذاری شده است، حداکثر

همه  آن را به حوزه شخصی و معنوی انسانها محدود نموده و حکم کرده که مذاهب نموده این است که 

افراد بشر در انتخاب حاالت شخصی و ارتباطات معنوی وفردی خود آزاد هستند. عقالنیت کلی و  

نیت خود بنیاد  تشخیص حسن و قبح و مصالح و مفاسد کلی است، با عقالبه مطلق در اسالم که قادر 

 مدرنیته قابل انطباق نیست. 

دوم: به چه دلیل، عقالنیت خود بنیاد مدرنیته، همان عقالنیت عرفی عصر ماست؟ و چرا تعریف  

شود؟ و چرا قوت عقل امروز به  عدالت در اعالمیه حقوق بشر، همان عدالت واقعی زمان ما تلقی می 

قلی و کشف موقتی بودن آنها را درک کند؟ و آیا  تواند قرینه تصرف در ادله نمیزانی است که می 

می بودن احکام  ئتوانستند به این تفکیک موقتی بودن و یا دا معصومین)ع( به عنوان عقول کل، نمی 

 تصریح نمایند و این همه روایات را در باب فقه المعامالت، صادر نفرمایند؟ 



های  ناقض آلود که متاسفانه با کمترین مایه های پرابهام و تسوم: اعتقاد راسخ دارم که طرح این تئوری 

علمی و نظری مطرح شده و مستقیما تاریخ مشعشع هزار و چند صد ساله فقه و کالم اسالمی را با  

مفید. الزم است از آن نظر که پاسخگویی  برد، هم الزم است و هم اش به زیر سوال می گیهمه فربه

ت از آن جهت که به شفافیت مواضع فکری و  شود و مفید اسنظران دیگر را موجب می صاحب

 کند. سیاسی موجود کمک می 

چهارم: نفوذ این اعتقادات شاذ که مستقیما قانون اساسی کشور و اساس حاکمیت را مخالف حقوق بشر  

های سیاسی درون نظام، بغایت مخاطره آفرین است.  داند، در میان حلقه گروه های انسانی می و آزادی 

توانند نظریات خود را در محافل علمی مربوطه مطرح نموده و خود را از عداد نظریه  این افراد می 

( خارج کنند. درغیر این صورت باید تدبیر  د)که به آن اعتقادی ندارن پردازان سیاسی درون حاکمیت 

 های سیاسی اندیشید. جدی برای آن نحله 

اخذ  82صاحبه ایشان با ماهنامه آفتاب مرداد و شهریور های آقای کدیور، بدون کم و کاست از متذکر: تمامی نقل قول

 شده است.

 *** 

 وبسایت رسمی محسن کدیور


