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یک اسالم و پنج شریعت، شریعت واحد و هشت فقه؛ ضرورت این بحث شامل هفت قسمت به شرح زیر است: 

شریعت ارزش مدار در قرآن؛ موازین شریعت در عزیمت از شریعت قانون مدار؛ موازین شریعت به معرفی قرآن؛ 

 .نتیجه گیریشریعت در قوانین اساسی کشورهای اسالمی؛ و سنت؛ 

ی از رودخانه که حیوانات درآنجا آب می نوشند به جای برداشتن آب از رودخانه یا جائشریعت در لغت به معنی 

کار رفته است. به راه روشن نیز اطالق شده است. در اصطالح حداقل به دو معنی به کار رفته است: اول به معنی 

ن، و احکامی که خداوند برای بندگان به عنوان قانون کیش، آئین، ملة، و دین؛ و دوم به معنی سنت، آئین پیامبرا

اده است. معنی اول اصطالحی اعم و معادل کل دین است و معنی دوم اخص و معادل کل فقه است. بحث در قرار د

 معنای دوم اصطالحی شریعت است. 
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 یک اسالم و پنج شریعت، شریعت واحد و هشت فقه 

 آنچه می دانیم این نکات است: 

ن خدا واحد و آن اسالم است اما شریعت متناسب با هر پیامبر اولی العزم متفاوت است. بنابراین اسالم ید اول.

هسته مشترک ادیان الهی است، در حالی که به معرفی قرآن مجموعا پنج شریعت داشته ایم: شریعت نوح، شریعت 

  ابراهیم، شریعت موسی، شریعت عیسی و شریعت محمد )علیهم السالم(.   

با آمدن هر پیامبر اولی العزم جدید بخشی از شریعت پیامبر پیشین نسخ شده و شریعت جدیدی جای آن  دوم.

 نشسته است. در حالی که نسخ در أمور اعتقادی و هسته مشترک دین که امر واحدی بوده راه نداشته است. 

ده است. یعنی شریعت موجود وبدر شریعت محمدی، شریعت واحد است، در حالی که مکاتب فقهی متعدد  سوم.

در کتاب و سنت یکی بیشتر نیست، اما فهم بشری که در مدارس مختلف فقهی حداقل هشت مدرسه جعفری، حنفی، 

 شافعی، مالکی، حنبلی، ظاهری، زیدی، اسماعیلی و اباضی سازمان داده شده، متفاوت بوده است.

فقه، کالم، أصول، اخالق، و حتی فلسفه و عرفان در قرون  از ابتدای تدوین علوم اسالمی از قبیل تفسیر، چهارم.

دوم تا چهارم شریعت به معنی نزدیک به قوانین اسالمی به کار رفته است. احکام شرعی همان فروع فقهی بوده که 

 توسط شارع که خدا یا رسول باشد وضع شده و توسط فقها از کتاب و سنت استنباط می شده است. 

ترجمه های عربی موجود از تورات عبری و عهد عتیق مربوط به قرن چهارم هجری، واژه  نیدر قدیمی تر پنجم.

 شریعت به ترتیب به معنای قانون موسوی و قانون عیسوی به کار رفته است. 
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مراد از قانون در این بحث حکم شرعی الزامی است و نباید با قانون عرفی حکومتی که در دولت ملتها عرفا  ششم.

د اشتباه شود. این واژه در دو معنی کامال متفاوت به کار رفته و در هر استعمال باید به دقت این دو نووضع می ش

معنی را از هم تفکیک کرد. مراد من از قانون در این بحث معنی اول است: حکم شرعی الزامی، و به هیچ وجه 

 مرادم قانون عرفی دولت ملت نمی باشد.    

اینکه از حوالی قرن سوم تا دوران اخیر در علوم اسالمی شریعت امری قانون مدار  ردبحث در نکته چهارم است. 

بوده تردیدی نیست. پرسش این است آیا شریعت در کتاب و سنت به همین معنی استعمال شده است به نحوی که 

یعت در کتاب رشقانون مداری الزمه الینفک شریعت است؟ یا اینکه تلقی دیگری از شریعت مثال ارزش مداری از 

 و سنت ممکن است؟ 
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 ضرورت عزیمت از شریعت قانون مدار

قبل از پاسخ استداللی به این پرسش اصلی الزم است به دو نکته اشاره کنم. نکته اول داور در صحت معنای محتمل 

هی وجشریعت کتاب و سنت است. اگر کتاب و سنت خصوصا کتاب خدا تاب معنایی را داشته باشد و استدالل م

برای معنای جدید موجود باشد مشکلی برای تحول معنایی نیست. نکته دوم چرا عزیمت از شریعت قانون مدار 

 الزم است؟ پاسخ به این پرسش به تدقیق در معنای قانون برمی گردد. 

یست به ز دامنه قانون مورد بحث کلیه أمور خانوادگی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و نیز محیط أوال

معنای دیگر کلیه روابط بینا انسانی را در بر می گیرد و ارتباطی با مناسک یا عبادات یا روابط بین انسان و خدا و 

 حتی روابط انسان و خودش ندارد. 

قانون به معنای یادشده به شرایط مختلف زمانی مکانی بستگی تام دارد و نمی توان قانون دائمی فرازمانی  ثانیا

داشت. این به دلیل شرایط متحول انسانی است و ربطی به علم علی االطالق یا قدرت الیزال الهی ندارد. ی فرامکان

 لذا اگر قانونی متناسب با دوران قبایلی یا فئودالی است نمی تواند عینا قانون موفق دوران صنعتی یا مدرن باشد. 

، مجازات محارب از قبییل قطع دست راست و پای (۳۸مائده ) به عنوان مثال قوانین کیفری از قبیل قطع دست دزد

یا جواز زدن زن ناشزه توسط ( ۴و قذف )نور ( ۲یا مجازات شالق زنا )نور ( ۳۳چپ و به صلیب کشیدن )مائده 

، یا قوانین مدنی از قبیل ایقاع بودن طالق )اجماعی در سنت(  یا نصف بودن خون بها )اجماعی (۳۴شوهر )نساء 

در بسیاری موارد یا عدم تساوی حقوقی مسلمان، اهل کتاب و غیرموحد در ( ۲۸۲زنان )بقره  دتدر سنت( و شها
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)تابستان  حقوق بشر و روشنفکری دینیبسیاری موارد، و جواز برده داری قابل ذکر است. بنگرید به مقاالت 

  (.۱۳۸۲)بهار  برده داری در اسالم معاصرو ( ۱۳۸۲

اگر مسلمانی قوانین یادشده و مشابه آنان را از قبیل احکام موقت دورانی خاص بداند که با توجه به تغییر ثالثا 

ین ا شرایط زمانی مکانی آنها دوران اعتبارشان به سر آمده و در نتیجه با قول به نسخ آنها تکلیف تصمیم گیری در

موارد به قوانین عرفی وانهاده می شود که توسط عقل جمعی مسلمانان توسط نمایندگان آنها با توجه به تجربه 

بشری وضع می شود اشکالی به وی نیست چرا که قوانین یادشده را از قبیل حالل و حرام مؤبد خدا و رسول نبوده 

   (۱۳۸۰)شهریور  اسالم تاریخی به اسالم معنویتا حالل و حرام ابدی باشند. بنگرید به از 

به بیان دیگر کلیه احکام شرعی در عصر نزول عادالنه، عقالیی، اخالقی و کارآمدتر بوده است. این چهار شرط 

اوم. هر زمان تدشرایط دائمی اعتبار و مشروعیت قوانین است چه در زمان تشریع اولیه چه در زمان استمرار و 

یکی یا همه این شرایط چهارگانه به تشخیص مجتهدان بصیر ساقط شدند و قانونی که قبال عادالنه، عقالیی، اخالقی 

 ریور)شه ایضاح نسخ عقلیو با کارآمد بوده اآلن چنین نیست، معنایش منسوخ شدن چنین قوانینی است. بنگرید به 

۱۳۹۴) 

به نظر می رسد دوران مدرن نقطه عطفی برای تغییر شرایط بسیاری از قوانین اسالمی و احکام شرعی است. این 

قوانین از جمله ذاتیات یا لوازم مسلمانی نیستند. می توان به رجم )سنگسار(، حدود شرعیه،  تبعیض دینی و مذهبی 

ز قبیل مجازات ساب النبی یا مرتد یا عیه( و خودسرانه )ان )از قبیل حدود شرهای خشو جنسیتی، و مجازات

https://kadivar.com/1069
https://kadivar.com/1033
https://kadivar.com/1078
https://kadivar.com/14660
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اجنبی در فراش( باور نداشت و در عین حال به کلیه أصول دین، اصول مذهب، موازین اسالمی و ارزشهای شرعی 

 با اخالص باور داشت و به آنها عامل بود. 

گانه زمره موارد هشتن حوزه معامالت در می یابیم که قوانی اگر انتظارات از دین را دوباره مرور کنیم در رابعا

انتظار از دین نیست. انتظارات از دین عبارتند از معنی بخشی به زندگی، خداشناسی، آخرت شناسی، غیب شناسی، 

انتظار از دین ضمانت اخالق، مناسک، شبه مناسک، و بعضی سرخطهای زندگی اجتماعی از باب مثال. بنگرید به 

 تشریع قانون در این زمره نیست. (. ۱۳۹۶)مرداد  و نواندیشی دینی

اکثریت مسلمان به وضوح نشان می دهد که به استثنای چهار مروری به تجربه قانونگذاری کشورهای با  خامسا

ری سودان( این کشور )پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری اسالمی ایران، جمهوری اسالمی پاکستان و جمهو

کشورها به استثنای قانون مدنی همگی به قوانین عرفی روی آورده اند. در حوزه قانون مدنی حتی در همین چهار 

وارد دچار تکمله و بازنگری های مکرر شده است و بسیاری از موادی که دچار اصالح نشده مشمول کشور اکثر م

 ایران برای اکثر شنوندگان ملموس است.  بیشترین موارد نارضایتی افکار عمومی است. مورد 

ازمنه و خالف حکمت بالغه الهی است که عقالنیت قرن اول هجری حجاز را سقف عقالنیت بشری در همه  سادسا

امکنه قرار دهد و قوانینی که نقصان آنها در محورهای عدالت، عقالنیت، اخالقی بودن و کارآمدی در دیگر ظروف 

 الشمس است به عنوان قوانین ازلی و ابدی به جوامع انسانی تحمیل کند. زمانی و مکانی اظهر من 

فعال به همین مختصر اکتفا کنید تا فرصت  درباره هریک از این شش نکته مستقال یک جلسه بحث الزم است کرد.

اللهای مناسب. با توجه به نکات فوق ضرورت تجدید نظر شریعت قانون مدار قطعی به نظر می رسد. اگر کسی استد

https://kadivar.com/16093
https://kadivar.com/16093
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فوق را نپذیرد از دو راه بیرون نیست یا با غلبه شکل و قشر بر محتوا شریعت قانون مدار دوران گذشته را امری 

ته و در نتیجه به ناکارآمدی و غیرقابل اجرا بودن و واپسگرا بودن شریعت اذعان کرده است. یا ازلی و ابدی دانس

و دین منهای شریعت رای داده است. نقصان چنین رویکردی  اینکه برای کارآمدی دین به حذف شریعت از بنیاد

سنت و زوال تدین بعد از که سکه غالب روشنفکری دینی ایرانی معاصر است ناقص کردن دین به تعریف قرآن و 

یکی دو نسل است. اسالم به دشواری تن به دین منهای شریعت و نوعی دئیسم می دهد. کم ضررترین گزینه موجود 

ریعت و انتقال از شریعت قانون مدار به شریعت ارزش مدار است. در این محور هم به همین مختصر بازخوانی ش

 بسنده می کنم. 

 

 

 

 قرآنموازین شریعت به معرفی 

در دنبال ابتدا به استعمال شریعت در کتاب خدا می پردازم و سپس  مؤیدات شریعت ارزش مدار را برخواهم شمرد. 

، شِرَْعة (۴۳:۱۸)شَرِیعَة . پنج بار استعمال شده، سه بار در قالب اسم و دو بار در قالب فعلدر قرآن کریم ماده شرع 
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از این پنج مورد چهار مورد آن به بحث ما ارتباط  (.۴۲:۲۱)و شَرَعوُا  (۴۲:۱۳)، شَرَعَ (۷:۱۶۳) ، شُرَّعاً(۵:۴۸)

  .اما هر پنج مورد را بررسی می کنم. مستقیم دارد

 وَمُوسَى إِبْرَاهِیمَ ِبهِ وَصَّیْنَا وَمَا إِلَْیکَ أَوَْحیْنَا وَالَّذِی نُوًحا بِهِ وَصَّى مَا الدِِّینِ مِِّنَ لَکُم شَرَعَ :۴۲ی الشور آیه اول.

 مَن إِلَیْهِ وَیَهْدِی یَشَاءُ مَن إِلَْیهِ ِبیتَیَجْ اللَّـهُ إِلَْیهِ تَدْعُوهُمْ مَا الْمُشْرِکِینَ عَلَى کَبُرَ فِیهِ تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِِّینَ َأقِیمُوا أَنْ وَعِیسَى

  (۱۳) یُنِیبُ

آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود؛ و آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و : ترجمه

مشرکان گران است موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید! و بر 

گزیند، و کسی را که به سوی او خواهد برمیآنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید! خداوند هر کس را ب

 کند.بازگردد هدایت می

گشودن طریق واضح و آشکار است. هرچند شرع در این آیه به قرینه مِن « شَرَعَ لکم مِن الدین»معنای صدر آیه 

ین آیه ت، اما با اختصاص به پنج پیامبر تکیه بر معنای دوم اصطالحی شریعت است. در ابیانیه به معنای دین اس

نام پنج پیامبر اولی العزم ذکر شده است: نوح، ابراهیم، موسی، عیسی )علیهم السالم( و ضمیر خطاب به پیامبر خاتم 

رف واگذاری عمل به غیر و همراه محمد )ص(. در مورد چهار پیامبر از واژه وصیت استفاده شده که به معنای متعا

و چه امری اهمِّ از امر دین؟ اما خداوند برای پیامبر خاتم از واژه  با وعظ است، وصیت اِشعار به اهمیت مورد دارد

 به غیبت از را کالم سمت یعنی جسته سود التفات صنعت از و وصیت؛ نه کرده استفاده «والذی أَوحَینا إلیک»

زم پیشین الع اولی پیامبر چهار به وحی از تر جامع( ص) محمد به وحی. برساند را مورد تعظم تا داده تغییر خطاب
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است چرا که اگرچه هر پنج شریعت شامل عقاید و اعمال بودند، اما شریعت چهار پیامبر گذشته محدود به أمور 

محمد )ص( جامع آنچه مورد  هایشان و موافق با میزان استعداد آنها بود، در حالی که شریعتاهمِّ مناسب حال امت

 مت خاص و جامع کماالت شرایع پیشین تا آخرالزمان. نیاز هدایت انسان و شأن دین است بدون انحصار به ا

اگر شریعت الهی دیگری غیر از این شرایع پنج گانه بود می بایست در این آیه که در مقام بیان است ذکر می شد و 

سوره  ۷همین پنج شریعت است و قبل از نوح نیز شریعتی نبوده است. آیه  نشد. بنابراین شرایع الهی منحصر به

نیز مؤید این نظر است. در آیه به اقامه دین واجد شریعت و عدم تفرق حول آن امر شده که معنایی جز أحزاب 

شرایع  گانه یکی است و هر شریعتی ناسخرعایت موازین آن دین در عمل ندارد. واضح است که دین در شرایع پنج

علق به زمان و طایفه خاصی بوده در قبل است و اتحاد معنایی جز عمل به شریعت ناسخ ندارد. شریعت منسوخ مت

 حالی که شریعت خاتم جهانی و جامع است. 

 ِفی لَهُ وَمَا ِمنْهَا نُؤْتِهِ نْیَاالدُّ حَرْثَ یُرِیدُ کَانَ وَمَن حَرْثِهِ فِی َلهُ نَزِدْ الْآخِرَةِ حَرْثَ یُرِیدُ کَانَ مَن :۴۲الشوری  آیه دوم.

 وَإِنَّ  َبیْنَهُمْ َلقُضِیَ الْفَْصلِ کَلِمَةُ وَلَْولَا اللَّـهُ بِهِ  یَأْذَن لَمْ َما الدِِّینِ مِِّنَ لَهُم شَرَعُوا شُرَکَاءُ لَهُمْ أَمْ ﴾۲۰﴿ نَِّصیبٍ مِن الْآخِرَةِ

  ﴾۲۱﴿ َألِیمٌ عَذَابٌ لَهُمْ الظَّالِمِینَ

افزاییم؛ و کسی دهیم و بر محصولش میه زراعت آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزایش میکسی ک ترجمه:

آیا معبودانی دارند که ( ۲۰) ای ندارد!دهیم امِّا در آخرت هیچ بهرهکه فقط کشت دنیا را بطلبد، کمی از آن به او می

شد )و دستور ی آنها نبود، در میانشان داوری مینی برات معیِّاند؟! اگر مهلاذن خداوند آیینی برای آنها ساختهبی

 (۲۱) گشت( و برای ظالمان عذاب دردناکی است!عذاب صادر می
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در کنار هم به نمایش گذاشته شده است. مؤمنانی که آخرت را باور دارند و در آیه نخست دو سبک زندگی 

آخرت که جز لذت دنیوی سودایی ندارند و آن  دنیایشان در راستای سعادت اخروی تنظیم می شود و ناباوران به

یکان و روه شررا درمی یابند اما در آخرت دستشان خالی خواهد بود. برسبیل استفهام انکاری می پرسد آیا گ

معبودهایی دارند که بدون اذن خداوند آئین و شریعتی متفاوت با آئین و شریعت الهی برایشان ساخته اند و به این 

مِن »شریعت خداوند عمل نمی کنند واضح است که پاسخ منفی است. فعل شرع در این آیه به قرینه  دلیل به آئین و

عتبار بار عملی چنین رویکردی به دور از معنای دوم گرچه اناظر به اصطالح نخست شریعت است ا« الدین

اصطالحی شریعت اصطالحی شریعت نیست. در هر حال دو فعل شرع استعمال شده در قرآن هر دو معنای اول 

 است و با قرائن متنی ظاهر در معنای دوم اصطالحی آن است.

 عَلَى وَفَضَّلْنَاهُمْ الطَِّیِّبَاتِ مِِّنَ وَرَزَْقنَاهُم وَالنُّبُوَّةَ وَاْلحُکْمَ تَابَالْکِ إِسْرَائِیلَ بَِنی آتَیْنَا وَلَقَدْ :۴۵ثیة الجا آیه سوم.

 یَوْمَ  َبیْنَهُمْ یَقْضِی َربَّکَ إِنَّ بَیْنَهُمْ َبغْیًا الْعِلْمُ جَاءَهُمُ مَا بَْعدِ مِن إِلَّا اخْتََلفُوا فَمَا الْأَمْرِ مِِّنَ یِِّنَاتٍبَ وَآتَْینَاهُم (۱۶) الْعَالَمِینَ

  (۱۸) یَعْلَمُونَ لَا الَّذِینَ أَهْوَاءَ تَتَّبِعْ وَلَا عْهَافَاتَّبِ الْأَمْرِ مِِّنَ شَرِیعَةٍ عَلَى َجعَلْنَاکَ ثُمَّ (۱۷) یَخْتَلِفُونَ فِیهِ کَانُوا فِیمَا الِْقیَامَةِ

بخشیدیم و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم و  ترجمه: ما بنی اسرائیل را کتاب )آسمانی( و حکومت و نبِّوت

ختیارشان و دالیل روشنی از امر نبِّوت و شریعت در ا( ۱۶) آنان را بر جهانیان )عصر خویش( برتری بخشیدیم؛

جویی آنان بود؛ امِّا مگر بعد از علم و آگاهی؛ و این اختالف بخاطر ستم و برتری قرار دادیم؛ آنها اختالف نکردند

سپس تو را بر شریعت و آیین ( ۱۷) کند.ردگارت روز قیامت در میان آنها در آنچه اختالف داشتند داوری میپرو

 (۱۸) ای کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن!حقِّی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن و از هوسه



 

۱2 

 

 بازخوانی شریعت

 

و نبوت برای بنی اسرائیل قابل ( قضاوت) تورات یا جنس کتب آسمانی، حکمدر آیه اول قرابت سه امر کتاب یعنی 

کتاب در قرآن جز بر مجموعه مشتمل بر شریعت اطالق »بنا بر تحقیق آقای طباطبائی صاحب المیزان . توجه است

زَل معهم وأَن» :که نبوت نیز از لوازم آن استچنانحکم از لوازم کتاب است آن. مهمی است که نکته« نشده است

سپس این حکم هم موازین رفع اختالف است.  (۲۱۳)البقرة: « الکتاب بالحقِّ لیَحکُم بین الناس فیما اختلفوا فیه

 . دلیل اختالف در امر دین را عوامل نفسانی ذکر می کند

امر . دپیامبر اسالم است و امت پیامبر نیز با ایشان شریک در خطابن لی بحث است خطاب بهآیه سوم که شاهد اص

خداوند اعالم می دارد بعد از آنچه به بنی اسرائیل دادیم طریقه خاصی از . مذکور در آیه چیزی جز امر دین نیست

وی ی نفس مخالفان دین الهی پیرپس از آن تبعیت کن و از هوا. دین را بنام شریعت اسالمی برای تو قرار دادیم

رها کردن موازین شریعت معنایی جز پیروی از . خود است پیامبر هم همانند امتش مکلف به دین و شریعت. نکن

 .  مسلمانان برای رستگاری راهی جز تبعیت از شریعت پیامبرشان ندارند. نفسانیات نیست

ا در کنار هم مطرح می سی و محمد )علیهم السالم( رسوره مائده شریعت موسی، عی ۵۰تا  ۴۴آیات  آیه چهارم.

 اللَّـهُ  َأنزَلَ بِمَا اْلإِنجِیلِ أَهْلُ وَلْیَحْکُمْسی اشاره می کند. سپس می فرماید: کند. به حکم قصاص در شریعت مو

 مِنَ  یَدَیْهِ بَیْنَ  لِِّمَا مُصَدِِّقًا بِالَْحقِِّ الْکِتَابَ إِلَْیکَ ازَْلنَوَأَن (۴۷) اْلفَاسِقُونَ هُمُ ئِکَ َفأُولَـ اللَّـهُ أَنزَلَ بِمَا یَحْکُم لَّمْ وَمَن ۚ   فِیهِ

 شِرْعَةً  مِنکُمْ جَعَلْنَا لُِکلٍِّ الْحَقِِّ مِنَ جَاءَکَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا اللَّـهُ أَنزَلَ بِمَا بَْینَهُم فَاحْکُم عَلَیْهِ وَمُهَیْمِنًا الْکِتَابِ

 جَمِیعًا مَرْجِعُکُمْ اللَّـهِ إَِلى الْخَیْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا آتَاکُمْ مَا ِفی لِِّیَبْلُوَکُمْ کِنوَلَـ وَاِحدَةً أُمَّةً لَجَعَلَکُمْ اللَّـهُ شَاءَ وَلَوْ نْهَاجًامِوَ

 (۴۸) تَخْتَلِفُونَ فِیهِ کُنتُمْ بِمَا فَیُنَِبِّئُکُم
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و کسانی که بر طبق آنچه  داوند در آن نازل کرده حکم کنند![ نیز باید به آنچه خمسیحترجمه: اهل انجیل ]پیروان 

[ را به حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب و این کتاب ]قرآن( ۴۷) کنند، فاسقند.خدا نازل کرده حکم نمی

زل کرده، در میان آنها حکم کند، و حافظ و نگاهبان آنهاست؛ پس بر طبق احکامی که خدا ناپیشین را تصدیق می

نکن! و از احکام الهی، روی مگردان! ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه  کن! از هوی و هوسهای آنان پیروی

خواهد شما را در داد؛ ولی خدا میخواست، همه شما را امت واحدی قرارمیروشنی قرار دادیم؛ و اگر خدا می

دیگر سبقت و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد(. پس در نیکیها بر یکآنچه به شما بخشیده بیازماید؛ )

 (۴۸) کردید؛ به شما خبر خواهد داد.جویید! بازگشت همه شما، به سوی خداست؛ سپس از آنچه در آن اختالف می

« م الفاسقونومن لم یَحکمُ بما أَنزل اهلل فأولئک هم الکافرون، فأولئک هم الظالمون، فأولئک ه»آیات سه گانه 

ز جمله مسلمانان را در بر می گیرد و آیاتی مطلقه هستند و اختصاصی به یهود یا نصاری ندارند و تمام مردم ا

کند مشمول این سه صفت خواهد معنایش این است که اگر کسی به حکم ثابت الهی که نسخ نشده حکم یا عمل ن

کند کافر است، و و اگر با علم به ثبوت آن را رد نمی کند  بود. اگر در عین یقین به ثبوت حکم الهی، آن را انکار

فاسق است، و در هر دو صورت ظالم است چرا که نظرا یا عمال به حریم الهی تجاوز کرده اما به آن عمل نمی کند 

 است. 

حی گر شریعة است، با همان معنای لغوی و اصطالحی که در اینجا ظاهر در معنای دوم اصطالاما شِرعَة نام دی

عت در قرآن است. دین امر است. نهج هم معنای لغویش طریق واضح و راه روشن است. این آیه مهمترین آیه شری

هاجی قرار داده است. خداوند واحدی است اما خداوند خود برای هر پیامبری )البته اولی العزم از آنها( شریعت و من
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عت را مانند دین یکی کند و نکرد. این چهار آیه را با هم این تکثر را به خود نسبت داده است. او می توانست شری

ومن یبتغ غیر اإلسالم دینا فلن یقبل منه وهو فی »، (۱۹)آل عمران: « إنِّ الدین عند اهلل اإلسالم»مقایسه کنیم: 

ة ثم جعلناک على شریع»( و ۴۸)مائده  «لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا( »۸۵)آل عمران: « اآلخرة من الخاسرین

به این نتیجه می رسیم که دین خداوند یکی بیشتر نیست، اسالم قدر مشترک همه  (۱۸جاثیة: )ال« من األمر فاتبعها

آئین این پنج پیامبر به شریعتشان ادیان الهی است و نسخ ناپذیر. دین را فقط به خداوند می توان نسبت داد. تفاوت 

شرایع مختلف نیز الهی هستند. شریعت اخص از دین است.  است. شریعت منسوب به هر پیامبر است، اگر چه این

انسان در هر دوره و نیز آزمایش آنهاست. ظاهرا ملِّة نیز مرادف شریعت است با تفاوت  تنوع شرایع به دلیل استعداد

  (۱۵۳البقرة: ) «م حنیفا وما کان من المشرکینملِّة إبراهی»اندک لفظی. 

 سَبْتِهِمْ  یَوْمَ حِیتَانُهُمْ تَأْتِیهِمْ إِذْ السَّبْتِ فِی یَعْدُونَ إِذْ الَْبحْرِ حَاضِرَةَ کَانَتْ الَِّتی الْقَرْیَةِ عَنِ وَاسْأَلْهُمْ :۷االعراف  آیه پنجم.

 (۱۶۳) یَفْسُقُونَ کَانُوا بِمَا نَبْلُوهُم لِکَکَذَ تَأْتِیهِمْ لَا یَسْبِتُونَ لَا وَیَوْمَ شُرَّعًا

هری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز درباره )سرگذشت( شترجمه: و از آنها 

ادت بود، بر کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه )که روز تعطیل و استراحت و عب)و نافرمانی( خدا می

ن چنین آنها را به چیزی آزمایش آمدند؛ ایشدند؛ امِّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمیسطح آب،( آشکار می

 کردند!کردیم که نافرمانی می

 معنای ظاهرِ بیِّن. میزان اشتراکش با شریعت بیِّن و واضح بودن آن است نه بیشتر.شُرَّع جمع شارع است به 

 تاملی در مفاد پنج آیه نشان می دهد که: 
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جزء الیتجزای اسالم به عنوان دین واحد مسلمانی بدون رعایت شریعت میسر نیست. به عبارت دیگر شریعت  أوال

 ست.تب خدا و سنت پیامبران اوالهی و الزم الینفک ک

 شریعت در هر دینی از مختصات و به اصطالح از هویات آن است و وجه تمایز آئین پیامبران بوده است. ثانیا 

. یعنی شریعت موسوی یعنی حکم شریعت در دوران گذشته با حکم اهلل به معنای قوانین الهی گره خورده است ثالثا

ع و قوانین اسالمی مذکور در کتاب و سنت. به یعنی احکام شرقصاص و دیگر قوانین تورات، و شریعت محمدی 

مدار بوده است و این نگرش ساخته و پرداخته فقها نبوده است. عبارت واضح تر شریعت در کتب الهی نیز قانون

اضح می شود که قوانین الهی یا احکام شرعی نقش مهمی در شریعت بازی اگر در قرآن کریم با دقت تامل شود و

 می کرده اند.
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 ت ارزش مدار در قرآنشریع

با اذعان به این سه نکته اکنون پرسش من این است که آیا شریعت که جزء الینفک دین است غیر از قوانین یا 

انین از ثابتات دین و شریعت هستند یا نه، برخی از احکام شرعی جزء دیگری هم دارد یا نه؟ و نیز آیا کلیه این قو

 موقتات و منسوخات قرار گیرند. آنها محتمل است در زمره متغیرات و 

پاسخ من به این دو پرسش ستبر به طور مشخص این است: أوال شریعت موجود و معرفی شده در کتاب و سنت 

اویدان، جزء دوم: احکام عملی یا قوانین اسالمی معتبر دو جزء دارد: جزء نخست: ارزشها و موازین اخالقی ج

 مالت )اعم از احکام مدنی، تجاری، جزائی و نظامی(. شامل عبادات و مناسک، شبه مناسک و معا

ثانیا از میان این دو جزء، جزء نخست جزء اهم و اصلی است که اختصاصی به زمان و مکان و شرایط خاص 

دوم مناسک و شبه مناسک نیز علی االغلب از احکام دائمی شریعت هستند. ندارد، دائمی و جاودان است. از جزء 

ت علی االغلب احکام زمانی و مکانی هستند و در زمره احکام دائمی شرعی محسوب نمی اما در بخش معامال

شوند. اگر چهار مالک پیش گفته عدالت، اخالق، عقالنیت و کارآمدی برتر به تشخیص مجتهدان بصیر و اسالم 

کمی صدق نکرد شناسان خبیر در حکمی تأیید شد در زمره شریعت است و اگر یک یا همه این معیارها درباره ح

 کشف از پایان آمدن زمان اعتبار یا نشانه نسخ آن است. 

اما دلیل ادعای نخست یعنی عدم انحصار شریعت به قوانین یا احکام شرعی و شمول آن نسبت به موازین و 

 ارزشهای اخالقی از جمله این آیات است: 

  ﴾۱۷﴿قَرِیبٌ  السَّاَعةَ لَعَلَّ یُدْرِیکَ وَمَا وَالْمِیزَانَ  حَقِِّبِالْ الْکِتَابَ أَنزَلَ الَّذِی اللَّـهُ: ۴۲الشوری  آیه اول.
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دانی شاید نازل کرد و میزان )سنجش حق و باطل( را نیز؛ تو چه میترجمه: خداوند کسی است که کتاب را به حق 

  ساعت )قیام قیامت( نزدیک باشد!

کتاب و میزان. کتاب وحی الهی است که مشتمل بر  در این آیه خداوند از فرو فرستادن دو امر خبر داده است:

راه ندارد. کالم خالص الهی است. شریعت هم هست. حق بودن آن یعنی در وحی الهی تسویالت شیطانی و نفسانی 

میزان چیست؟ سنجه وزن و مقدار. بنا بر تحقیق صاحب المیزان به قرینه ذیل آیه و آیات بعدی میزان چیزی جز 

اب الهی نیست، چرا که میزان عقاید و اعمال دین خداوند است، بر أساس آن محاسبه می شود و دین مشتمل بر کت

می شود. با اینکه عدالت یکی از موازین مؤکد دین است، میزان مورد بحث نمی در آخرت به حسب آن جزا داده 

بر این نظر افزود این است که تواند عدالت باشد، جامع تر از عدالت و البته شامل آن است. نکته ای که می توان 

 ام عملی فرعی آن. میزانْ همه دین نیست، قواعد و موازین و استانداردهای دین است و نه جزئیات و فروع و احک

 فِیهِ  الْحَدِیدَ وَأَنزَلْنَا بِاْلقِسْطِ اسُالنَّ ِلیَقُومَ وَالْمِیزَانَ اْلکِتَابَ مَعَهُمُ وَأَنزَْلنَا بِالْبَِیِّنَاتِ رُسُلَنَا َأرْسَلْنَا َلقَدْ: ۵۷الحدید  آیه دوم.

  (۲۵) عَزِیزٌ قَوِیٌّ اللَّـهَ إِنَّ بِالْغَْیبِ وَرُسُلَهُ یَنصُرُهُ مَن اللَّـهُ وَلِیَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ شَدِیدٌ بَأْسٌ

میزان )شناسایی حقِّ از باطل و  ترجمه: ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( و

کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی  قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل

آنکه او را ببینند؛ خداوند قوِّی و کند بیبرای مردم است، تا خداوند بداند چه کسی او و رسوالنش را یاری می

  ناپذیر است!شکست
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ریع دین با ارسال رسوالن و انزال کتاب و میزان با غرض قیام مردم به قسط صوررت گرفته است. بینات تش

و بشارات واضحه و حجج قاطعه است. کتاب وحی الهی است شامل عقاید و اعمال و پنج کتاب )کتاب  معجزات

است که عقاید و اعمال مردم با آن نوح، صحف ابراهیم، تورات، انجیل و قرآن( را در برمی گیرد. میزان دین الهی 

 ست.  سنجیده می شود. قوام زندگی سعادتمند به لحاظ فردی و جمعی در گرو آن ا

از میان این دو جزء )موازین  واضح است که میزان به معنایی که گذشت جزء شریعت است. اما ادعای دوم این بود:

زمان و مکان و شرایط خاص ندارد، دائمی و  و احکام(، جزء نخست جزء اهم و اصلی است که اختصاصی به

ناسک و معامالت با موازین و ارزشها کدام جزء جاودان است. دلیل این ادعا عقلی است. در مقایسه مناسک، شبه م

اصلی و کدام جزء تبعی است؟ بدون تردید موازین و ارزشها جزء اصلی و مناسک و شبه مناسک و معامالت أجزاء 

د، و شادابی، نشاط، سرزندگی، بالندگی و حیات آنها تا زمانی است که حامل و حاوی و تبعی و ثانوی هستن

ارزشها باشند و اال خود موضوعیت ندارند، بلکه طریقیت دارند تا به تحقق و تحصیل آن  برآورنده آن موازین و

 موازین منجر شوند. 
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 موازین شریعت در سنت

 ز معتبرترین منابع روائی شیعی و سنی نقل و تحلیل می کنم.  با بحث را ادر این مجال سه روایت مرتبط 

ثقة اإلسالم کلینی در کتاب االیمان والکفر کافی بابی بنام شرایع منعقد کرده که تنها دو روایت دارد. روایت  الف.

 اول مرسله است و روایت دوم موثقة. روایت موثقه را نقل می کنم. 

 االحقاف) الرسل من العزم أولو صبر کما فاصبر "بد اهلل )ع( قول اهلل عز وجل: قلت ألبی ع سماعة ابن مهران قال:

 بعث نوحا الن: قال العزم؟ اولی صاروا کیف: قلت وعلیهم، ومحمد )ص( فقال: نوح وإبراهیم وموسى وعیسى " (۳۵

 وبعزیمة بالصحف (إبراهیم )ع جاء حتى ومنهاجه، وشریعته نوح بکتاب أخذ نوح بعد جاء من وکل وشریعة، بکتاب
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أخذ بشریعة إبراهیم و منهاجه وبالصحف حتى جاء موسى إبراهیم )ع( بعد جاء نبی فکل به کفرا ال نوح کتاب ترک

 حتى ومنهاجه وشریعته بالتوراة أخذ موسى )ع( بالتوراة وشریعته ومنهاجه، وبعزیمة ترک الصحف وکل نبی جاء بعد

 ومنهاجه، بشریعته أخذ المسیح بعد جاء نبی فکل شریعة موسى ومنهاجهبعزیمة ترک و باإلنجیل، المسیح )ع( جاء

 القیامة، یوم إلى حرام وحرامه القیامة یوم إلى حالل فحالله ومنهاجه وبشریعته بالقرآن فجاء محمد )ص( جاء حتى

 (.ع) الرسل من العزم أولو فهؤالء

ندم: شکیبایی کن چنان که فرستادگان اولی العزم آیه را خوا ترجمه: سماعة مهران گفت: برای امام صادق )ع( این

فرمود: آنان نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمِّد )ص( هستند. عرض کردم: ایشان [ ۴۶:۳۵شکیبایی کردند.( ]

چرا اولی العزم شدند؟ فرمود: زیرا نوح با کتاب و شریعت برانگیخته شد. و هرکس پس از نوح آمد کتاب و شریعت 

آمد و  -نه از روی کفر به آن-ا گرفت، تا ابراهیم )ع( با صحف و به قصد کنار گذاردن کتاب نوح و روش نوح ر

هر پیامبری پس از ابراهیم )ع( آمد، شریعت و روش و صحف او را برگرفت تا موسی )ع( با تورات و شریعت و 

م آمد، تورات و شریعت و علیه السِّال شیوه اش آمد و به قصد کنار گذاردن صحف. و هر پیامبری پس از موسی

شیوة او را برگرفت تا مسیح )ع( با انجیل و به قصد کنارگذاردن شریعت و شیوة موسی علیه السِّالم آمد. و هر 

پیامبری که پس از مسیح )ع( آمد شریعت و شیوة او را برگرفت تا محمِّد )ص( با قرآن و شیوه و شریعتش آمد، 

 رامش، حرام. و اینان فرستادگان اولی العزمند علیهم السِّالم.الل است و حکه حاللش تا روز قیامت ح

به معرفی قرآن است. واضح است که حالل و حرام ثابت پیامبر ابدی این روایت مؤید تحلیل پیشین از شریعت 

 هستند، اما حالل و حرام موقت ایشان ابدی نیستند و هر حالل و حرام پیامبر هم لزوما از ثوابت نیست.  
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ند روایت نقل کرده که برخی از آنها س ۱۵)ارکان و موازین اسالم( « دعائم اإلسالم»نی سپس در بابی بنام کلی ب.

 ترین روایات صحیحه این باب در داللت صحیحه زراره است. صحیح دارند. غنی

 قال لوالیة،وا والصوم والحج والزکاة الصالة على: أشیاء خمسة على االسالم بنی: قال (ع) جعفر أبی زرارة عن 

یل علیهن، .... ثم قال الدل هو والوالی مفتاحهن ألنها أفضل، الوالیة: فقال أفضل؟ ذلک من شئ وأی: فقلت: زرارة

من  "ذروة االمر وسنامه ومفتاحه وباب األشیاء و رضا الرحمن الطاعة لإلمام بعد معرفته، إن اهلل عز وجل یقول: 

أما لو أن رجال قام لیله وصام نهاره  " (۸۰ا أرسلناک علیهم حفیظا )النساء یطع الرسول فقد أطاع اهلل ومن تولى فم

جمیع دهره ولم یعرف والیة ولی اهلل فیوالیه ویکون جمیع أعماله بداللته إلیه، ما کان له  وحج وتصدق بجمیع ماله

خله اهلل الجنة بفضل على اهلل عز وجل حق فی ثوابه وال کان من أهل االیمان، ثم قال: أولئک المحسن منهم ید

 رحمته.

نا نهاده شد: بر نماز، زکات، حجِّ، روزه و والیت. ترجمه: زراره از امام باقر )ع( روایت کرده که اسالم بر پنج ستون ب

من گفتم: و کدام یک از آن ها برتر است؟ فرمود: والیت برتر است؛ زیرا که کلید آن ها است، و والی، همان 

هار ستون است. سپس در پاسخ زراره امام باقر به ترتیب نماز، زکات، حجِّ و روزه را با راهنمای به سوی آن چ

تونهای اسالم معرفی می کند. سپس فرمود: باال و واالترین امر و کلید و در آن چیزها و نیز خشنودی فضیلت ترین س

اید: هرکس از رسول خدا خداوند مهربان، اطاعت از امام، پس از شناختن او است. خداوند عز و جل می فرم

[ ۴:۸۰اهبانی شان نفرستاده ایم.( ]اطاعت کند، از خداوند اطاعت کرده است و هر کس سر بپیچد، ما تو را برای نگ

هان! اگر مردی شب به عبادت برخیزد و روز، روزه بدارد و همة اموالش را صدقه داده، همة عمرش را حجِّ گزارد 
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د تا از او پیروی کند و همة اعمالش به راهنمایی او باشد. او در پاداش خداوند ولی، والیت ولیِّ خداوند را نشناس

از اهل ایمان هم نیست. سپس فرمود: خداوند از میان آنان نیکوکارشان را به احسان و آمرزش  تعالی حقِّی ندارد و

 خویش، به بهشت می برد.

اسالم پنج ستون دارد، که به ترتیب فضیلت  صحیحه زراره در معرف شیعی روایت بسیار مهمی است. بر أساس آن

هر پنج استون را به اجمال معرفی می کند و با آیاتی از عبارتند از: والیت، نماز، زکات، حج و روزه. امام باقر 

 قرآن و احادیثی از پیامبر معرفی خود را مستند می کند. 

. عمر در صحیح بخاری و صحیح مسلم استموازی این حدیث در اهل سنت روایت زیر منقول از عبداهلل بن  ج.

 الصالة، له إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل، وإقامسمعت رسول اهلل یقول: بُنی اإلسالم على خمس: شهادة أن ال إ»

 است، شده نهاده امر پنج بر اسالم: فرمود می که شنیدم پیامبر از: ترجمه «.رمضان وصوم والحج، الزکاة، وإیتاء

 . رمضان ماه روزه و[ خدا خانه] حج زکات، پرداخت نماز، أقامه نبوت، و دتوحی به شهادت

سالم معرفی شده است. به استثنای ستون اول چهار ستون دیگر حتی در ترتیب یکی در هر دو روایت ستونهای ا

والیت هستند: نماز، زکات، حج و روزه. به روایت اهل سنت رکن اول شهادتین است و به روایت شیعه رکن نخست 

و فرد بعد از اهل بیت است. در اهمیت تراز اول شهادتین تردیدی نیست، اما شهادتین شرط ورود در اسالم است 

إقرار به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر تازه وارد اسالم می شود. شهادتین متقدم بر اسالم است و بعد از پذیرش 

می شود و نمی تواند در عرض مفاد اسالم مطرح شود. اینکه  آن و ورود به اسالم بحث ارکان و دعائم اسالم مطرح

یار بعید است، اما اینکه برخی صحابه در نقل خطا کرده باشند محتمل رسول خدا چنین اشتباهی مرتب شده باشد بس
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است. مشابه این خطای البته غیرسهوی را من در تحقیق دقیقی در مفاد دو حدیث غدیر خم و ثقلین بر أساس 

د تبدیل شده است. بنگری« سنتی»به « عترتی»منابع اهل سنت اثبات کردم و اینکه چگونه در منابع بعدی  نخستین

 (۱۳۹۶)آبان  بازخوانی خطبه پیامبر در غدیر خمبه 

ز ارکان معارف اسالمی است، اما ضمنا شهادتین با مفاد توحید و نبوت هم کامال فرق دارد. مبدء و معاد و نبوت ا

تبه نازله والیت خدا و رسول است. این شهادتین چنین شأن و منزلتی را ندارد. به هر حال والیت اهل بیت مر

والیت، والیت اعتقادی است یعنی پذیرش روایت علی بن ابی طالب و ائمه هدی به عنوان سومین منبع معرفی 

. فهم من از والیت اهل بیت سومین میزان تفکر اسالمی است، و صحیحه اسالم پس از کالم خدا و سنت پیامبر

را معرفی کرده است. در این مجال فرصت نیست بیش از این به جزئیات میزان  زراره به خوبی میزان سوم اسالم

ی سوم بپردازم اما ذکرش الزم است و توجه به آن  خصوصا فهم صحیح آن . با والیت اهل بیت می توان رویکرد

تی دیگر غالیانه و شخص مدارانه داشت، و می توان رویکردی معتدل و عالمانه و میزان مدارانه داشت. در فرص

در  والیت کالمیرویکرد خود را بیشتر بازخواهم کرد. برای آشنائی با سرخطهای این رویکرد بنگرید به فصل 

  (.۱۳۷۷) والئی حکومتکتاب 

آنچه اجماال از شریعت به معرفی سنت به دست آمد عالوه برتائید کامل معرفی قرآنی شریعت این دو نکته بود. 

زای جدانشدنی شریعت هستند. دیگر اینکه در روایت یکی اینکه مناسک خصوصا نماز، زکات، حج و روزه از اج

 و در معنی صحیح کلیه اجزا دخیل است.        شیعی شریعت والیت اهل بیت نقش اساسی بازی می کند

 

https://kadivar.com/16231
https://kadivar.com/415
http://mkadivar.wpengine.com/wp-content/uploads/1998/11/Kadivar-Hokumat-e-Valaie.pdf
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 شریعت در قوانین اساسی کشورهای اسالمی 

و بازنگری  ۱۳۵۸و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )( ۱۲۸۶)در این مجال متمم قانون اساسی مشروطه 

م(، ۱۹۹۲را همراه با نگاهی اجمالی با چهار قانون اساسی اخیر کشورهای پادشاهی عربستان سعودی )( ۱۳۶۸

از منظر ارتباط ( ۲۰۱۴، و باالخره جمهوری تونس )(۲۰۰۵، جمهوری عراق )(۲۰۰۴جمهوری اسالمی افغانستان )

 قانون به اجمال بررسی می کنم. شریعت و 

استقرار »انون اساسی مشروطه هفت بار از واژه شرع استفاده شده است، از جمله اصل بیست و هفتم در متمم ق الف.

در اصل دوم «. مجلسین و توشیح بصحة همایونی قوه مقننه موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب

با قواعد مقدسة اسالم و  فتیری از اعصار مواد قانونیه مجلس شورای ملی مخالباید در هیچ عص»هم آمده است 
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قوانین موضوعه حضرت خیراالنام )ص( نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد 

 « اهلل برکات وجودهم( بوده و هست.اسالمیه بر عهده علمای اعالم )ادام

یا احکام شرع مترادف به کار رفته اند می دهد که موازین شرعی، قواعد اسالم و قوانین مقایسه این دو اصل نشان 

و مرجع تشخیص مخالفت قوانین مصوب مجلس با موازین دینی یادشده هیأت منتخب مراجع به انتخاب مجلس 

ری و موافقت شورای ملی هستند. به نظر می رسد اصل دوم متمم قانون اساسی که به پافشاری شیخ فضل اهلل نو

در قوانین اساسی کشورهای اسالمی تبدیل شد. الزم به ذکر است که در آخوند خراسانی حاصل شد به الگویی 

دوران پهلوی هرگز اصل دوم متمم قانون اساسی رعایت نشد و شریعت به هیچ نحوی از انحاء در تقنین و اداره 

اه شریعت از منظر مراجع تقلید با تکیه بر اعمال جایگ ۱۳۵۷و انقالب  ۱۳۴۲کشور به بازی گرفته نشد. قیام خرداد 

 در تقنین و اداره جامعه صورت گرفت. 

جمهوری اسالمی ایران و بازنگری آن حداقل شانزده بار از موازین اسالمی و واژه های مشابه در قانون اساسی  ب.

، ۱۶۸، ۱۵۱، ۱۱۰، ۶۱، ۲۶، ۲۱، ۴و نزدیک به آن به شرح زیر استفاده شده است: موازین اسالمی: ده بار )أصول 

، (۱۴۷المی: یک بار )اصل ، موازین عدل اس(۱۰۵و  ۹۴، ۲۰، موازین اسالم: سه بار )أصول (۱۷۷ و ۱۷۷، ۱۷۱

  (.۱۶۳و موازین فقهی: یک بار )اصل ( ۱۱۲موازین شرع: یک بار )اصل 

آیا این پنج واژه تفنن در عبارت هستند یا حقیقتا مفاد متفاوتی را ایفا می کنند؟ دقت در مفاد این شانزده اصل به 

به کار برده و فراموش کرده که بعد از تهیه  وضوح اثبات می کند که قانونگذار این واژه ها را دقیقا به یک معنی

پیش نویس متن تهیه شده را ویراستاری حقوقی کند. مرجع تشخیص موازین اسالمی، موازین عدل اسالمی، موازین 
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بان هستند و از منظر آنها هر پنج واژه چیزی جز اسالم، موازین شرع و موازین فقهی همواره فقهای شورای نگه

 فقهیه به تشخیص ایشان نمی باشد.  احکام شرع یا فروع

 قوانین کلیه: چهارم اصل»از این شانزده اصل به اولین و آخرینشان که اتفاقا مهمترینشان هم هستند اشاره می کنم. 

 سالمیا موازین و غیر اینها باید بر اساس ، سیاسی، نظامی، فرهنگیاداری ،، اقتصادی، مالی، جزاییمدنی و مقررات

 این و تشخیص است حاکم دیگر و مقررات و قوانین اساسی قانون اصول همه یا عموم بر اطالق اصل این .باشد

یکصد و هفتاد و هفتم: ...  اصل»و قسمتی از آخرین اصل این قانون .« است نگهبان فقهای شورای امر بر عهده

 های و پایه اسالمی موازین بر اساس و مقررات قوانین کلیه و ابتنای نظام بودن اسالمی مربوط به اصول محتوای

امور  و نیز اداره امت امر و امامت و والیت حکومت بودن جمهوری و ایران اسالمی جمهوری و اهداف ایمانی

 .«یر استتغییر ناپذ ایران رسمی و مذهب و دین آراء عمومی به ا اتکاءکشور ب

دین آن اسالم و قانون ان کتاب خدا و سنت رسول »در ماده اول قانون اساسی عربستان سعودی آمده است که  .پ

نی و نشاط و سنت رسولش بیعت می کنند تا در دشورای و آسامردم با پادشاه بر کتاب خدا و : »۶ماده .« اوست

نظام پادشاهی عربستان سعودی مشروعیت خود را از کتاب خدا و سنت : »۷ماده .« کراهت مطیع و منقاد او باشند

ترین قانون اساسی این خام.« رسولش اخذ می کند، و این دو بر تمام نظام و کلیه تنظیمات دولت حاکمیت دارند

به استنباط فقهای وهابی و باالتر از آن فرامین پادشاه را هان است و کتاب و سنت و در عمل احکام شرعی در ج

والیت مطلقه پادشاه جایی را برای قانون عرفی نگذاشته و به شیوه دوران . قانون حکومتی معرفی کرده است

 .ت به عنوان قانون معرفی شده استپیشامدرن احکام شرعی در حوزه شرعیات و فرامین سلطانی در حوزه عرفیا
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در افغانستان هیچ قانون نمی تـواند مخالف معتقدات »قانون اساسی جمهوری اسالمی أفغانستان: وم ماده س .ت

عبارتی بسیار گل و گشاد است. مشخص نیست « اسالممعتقدات و احکام « ».واحکام دیـــن مقدس اسالم باشد

هبان جمهوری اسالمی ایران معتقدات در حوزه تقنین چه می کند. نکته قابل توجه اینکه نهادی شبیه شورای نگ

بینی نشده و نمایندگان مردم خود به طور طبیعی عمل به این اصل را بر عهده دارند. در هر صورت برای وتو پیش

ر قانون افغانستان می تواند نقش مهمی داشته باشد، هرچند قانون اساسی به نحوی نوشته شده که احکام شرعی د

  این اصل تشریفاتی به نظر می رسد.

اسالم دین رسمی دولت و مصدر اساسی تشریع »ماده دوم قانون اساسی جمهوری عراق مقرر می دارد که  ث.

المی مجاز نیست. ب. وضع قوانین متعارض با موازین دموکراسی است. الف. وضع قانون متعارض با ثوابت احکام اس

که با این« قانون اساسی مجاز نیست.مجاز نیست. ج. وضع قوانین متعارض با حقوق و آزادی های اساسی این 

گذاری معرفی کرده و در بند اول هم با دقت صدر این ماده با عبارتی بسیار کلی اسالم را مصدر اساسی قانون

ثابت اسالم را مرجع سنجش با قوانین عادی قرار داده و از از عبارت کلی احکام شرعی به مراتب محدودتر  احکام

مین ثوابت شرعی بسیاری از احکام شرعی را که از منظر فقهای سنتی از ثوابت احکام است، اما واضح است که ه

یب قوانینی متعارض با موازین دموکراسی یا اسالم هستند وارد می کند. اما دو بند بعدی موادی مترقی است و تصو

ن حیث از کلیه قوانین متعارض با حقوق و آزادی های اساسی مندرج در همین قانون را ممنوع کرده است و از ای

 اساسی پیش گفته تا زمان خود مترقی تر است.
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ششم آمده که دولت  در آخرین قانون اساسی تونس در فصل اول اسالم دین دولت معرفی شده است. در فصل ج.

حافظ دین، و ضامن آزادی های اعتقادی و وجدانی و انجام شعائر دینی است. دولت بی طرفی مساجد و و مراکز 

بی در مقابل فعالیتهای حزبی را تضمین می کند. دولت متعهد به گسترش ارزشهای اعتدال ومدارا، حامی مذه

به جلوگیری از متصدیان گرایشهای تکفیری و تحریک به  که متعهدچنانمقدسات و مانع تعرض به آنهاست. هم

 نفرت و خشونت می باشد.

شریعت را کامال مسدود کرده، و دست دولت را برای مقابله با در حقیقت قانون جدید تونس راه ابتنای قوانین بر 

نخستین کشوری  گرایی سیاسی باز گذاشته است. در میان کشورهای عرب با اکثریت مسلمان تونسهرگونه اسالم

 عبور کرده است. « قانون پنداری -شریعت »است که عمال قانونی کامال سکوالر را تصویب کرده  و از مرحله 

ن اساسی پنج کشوری که بررسی شد در مورد شریعت قانون پنداری به ترتیب ارتجاعی به مترقی عبارتند در قانو

جمهوری اسالمی افغانستان، جمهوری عراق و جمهوری از پادشاهی عربستان سعودی، جمهوری اسالمی ایران، 

 تونس.  
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 نتیجه گیری

ستانداردهای اسالمی است. ارزشهای اخالقی قسمت شریعت در حد فهم من سبک زندگی مؤمنانه است. موازین و ا

البته مناسک و شبه مناسک و سر خط قوانین اسالمی نیز دیگر جزء آن است. واضح است که اعظم آن است. صد 

در این نگرش اگرچه شریعت مشتمل بر قانون هم هست اما قانون تمام اجزای آن نیست، حتی جزء اصلی آن هم 

این شریعت ارزش  . جزء اصلی ارزشها و موازین و استانداردهای زندگی مومنانه است.نیست، جزء ثانوی آن است

 مدار است نه قانون مدار. 

در این تلقی از شریعت مبدء و معاد و نبوت محمد بن عبداهلل )ص( ارکان اصلی است. در تلقی شیعی تعالیم پیامبر 

فهم می شود و عدالت در آن نقش محوری دارد. در  )ص( به روایت علی بن ابی طالب و دیگر ائمه اهل بیت )ع(

موازین اخالقی بعد از باورها و معنی بخشی زندگی بسیار مهم است از قبیل تقوی، برِّ، معروف،  شریعت ارزش مدار

 احسان، عدالت، انصاف، قسط و عمل صالح. در مجالی دیگر مستقال به تشریح این مفاهیم اصیل خواهم پرداخت. 

و می زنند یادی بکنم. نخست ش دارم از دو نفر از متفکران اهل سنت که در همین مسیر گام زده در پایان خو

( شنیدم همین چند ماه اخیر یکی از ۱۹۸۸-۱۹۱۹فضل الرحمن استاد فقید پاکستانی االصل دانشگاه شیکاگو )

دیگر کارهای او نیز به  به فارسی ترجمه شده است. امیدوارم« مضامین اصلی قرآن»کارهای اصلی او با عنوان 

کویت( استاد حقوق اسالمی دانشگاه کالیفرنیا لوس  ۱۹۶۳)متولد فارسی ترجمه شود. دیگری خالد ابوالفضل 

 مقاله اخیر او درباره شریعت ارزش ترجمه به فارسی دارد:  انجلس،

“Fundations”, in Shari’a: History, Ethics and Law, edited by Aymon B. Sajoo, 

London, 2018.  
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ل من است که ابتدا به انگلیسی با مشخصات زیر ایراد این بحث در حقیقت ویرایش دوم سخنرانی شش سال قب

 :شد

“Shari’a: Legal System or Moral Norms & Ethical Values?” Islamic Studies 

Program, Law School, UCLA, October 17, 2013. 

، ۱۳۹۲مهر  ۲۷، شریعت: نظام حقوقی یا ارزشهای اخالقیبرگزار شد:  مشخصات زیرو دو روز بعد به فارسی با 

 موسسه ابن سینا، ارواین، کالیفرنیا.

 بحثم را با تالوت یکی از مهمترن موازین اسالمی و مبادی شریعت یعنی توصیه مؤکد به عدالت به پایان می برم:

 إِنَّ  بِهِ یَعِظُکُم نِعِمَّا اللَّـهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْکُمُوا أَن النَّاسِ بَیْنَ حَکَمْتُم وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَن یَأْمُرُکُمْ اللَّـهَ إِنَّ

 (۴:۵۸ النساء﴿بَصِیرًا  سَمِیعًا کَانَ اللَّـهَ

کنید، به عدالت مانتها را به صاحبانش بدهید، و هنگامی که میان مردم داوری میدهد که اخداوند به شما فرمان می

  دهد. خداوند، شنوا و بیناست.داوری کنید.! خداوند، اندرزهای خوبی به شما می

 والحمدهلل
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 فی غریب القرآنالراغب االصفهانی، المفردات  -

 محمد حسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن -

 ترجمه قرآن ناصر مکارم شیرازی و همکاران -
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 محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری -

 العقول فی شرح اخبار الرسول محمدباقر مجلسی، مرأت -

 صحیح بخاری و صحیح مسلم  -

رهای عربستان سعودی، أفغانستان، عراق، تونس، جمهوری اسالمی ایران، و متمم متن رسمی قانون اساسی کشو -

های اصلیقانون اساسی مشروطه به زبان  

- “Shari’a” by N. Calder, in The Encylopedia of Islam, 2nd edithion, Leiden, Brill, 

1997 
- “Ethics and the Qur’an” by A. Kevin Reinhart, and “Law and the Qur’an” by Wael 

Hallaq, in Encylopedia of the Qur’an, Leiden, Brill, 2003 
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