دوفصلنامه علمي -پژوهشي دين و ارتباطات ،سال بيستم و سوم ،شمارة اول (پياپي  -)49بهار و تابستان  ،1395صص166-137

تأثير فرهنگ بر حقوق ديني با توجه به واقعيتهای تقنيني


احمدعلي قانع

تاریخ دریافت1393/03/19 :


محمد پورکياني

محمدرضا فتح اله بياتي

تاریخ پذیرش1394/06/27 :


چکيده

در نگاه اول فرهنگ متعلق به بینش ،گرایش و رفتار مردم یک جامعه بوده و در مقابل حقوق متعلق
به بایدها و نبایدهایی است که در حکومت دینی از دین گرفته میشود .مقاله حاضر با بیان تأثیر فرهنگ
بر حقوق در پی نشان دادن حضور فرهنگ حتی در حقوق دینی است .تأثیر فرهنگ بر حقوق را
میتوان از زوایای مختلفی بررسی کرد .در بررسی اول با توجه به پیوست حقوق به دین ،رابطه فرهنگ
با دین بحث میشود .سه رویکرد «سنتی»« ،ترجمه فرهنگی دین» و «اجتهادی» در مورد قلمرو دین
مطرح شده است .ترجمه فرهنگی ،دین را از فرهنگ جدا کرده و به فرهنگ اصالت میدهد ،رویکرد
سنتی ،فرهنگ را تحت نظر دین آورده و هر فرهنگ مستقل از دین را نفی میکند و در نهایت رویکرد
اجتهادی ،نظر بینابین و متعادل در تعامل فرهنگ و دین برگزیده که دالیل ترجیح این رویکرد بیان
میشود.
بررسی دوم به منشأ انتزاع حقوق پرداخته و با توضیح نظریه اعتباریات عالمه ،از تأثیر فرهنگ
بر وضع حقوق گفته میشود.
و در نهایت بررسی سوم مقاله ،به تأثیر فرهنگ در اجرایی و عملیاتی شدن حقوق توجه کرده
و از مباحث انتزاعی و مبنایی فاصله میگیرد .بر این اساس کنار گذاشتن فرهنگ موجب بیهودگی و
ناکارآمدی حقوق خواهد شد .موضوع تعزیرات در فقه و نقش حاکم در مصلحت سنجی آن مهمترین
اماره برای نشان دادن تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی است؛ چراکه مهمترین تضمین برای اطمینان حاکم
شرع برای عملیاتی شدن تعزیرات ،همراهی فرهنگی جامعه مخاطب است.
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مقدمه

تحقیق مذکور با عنوان «تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی با توجه به واقعیتهای تقنینی» از انواع
مطالعات بینرشتهای بوده که به دنبال تحلیل صحیحی از موضوع تأثیر فرهنگ بر حقوق
است .در دوران کنونی که شاهد غلبة نظرات مختلف علوم اجتماعی برای ادارة جامعه هستیم،
برای یک جامعة دیندار بسیار ضروری است که دربارة رابطه و نسبت دین با این نظرات
موضع مشخص داشته باشد .دوران پستمدرن دوران غلبة نظریة نسبیت فرهنگی بر علوم
مختلف است و در این میان حقوق نیز متأثر از دخالت تنوع و نسبیت فرهنگی ،امکان دارد
از مبادی ثابت عقالنی و وحیانی خود فاصله بگیرد .این موضوع از آن جهت که پیوند عمیق
و مستقیمی بین حقوق ما و دین وجود داشته و از طرفی به برکت انقالب اسالمی ،داعیة
اسالمی کردن حقوق و داشتن برنامه برای ادارة جامعه وجود دارد ،بسیار مهم است .جامعهای
که خود دارای عناصر و ارزشهای فرهنگی متعدد و متکثر و بعضا متفاوت از یافتههای دینی
بوده چگونه میتواند با حقوق و دادههای دینی آن حرکت کند؟ انقالب اسالمی ایران بهعنوان
سرآغاز ورود دین در عرصة ادارة دنیای مردم در دوران معاصر نیازمند بررسی و مداقة جدی
در این حوزه است.
این تحقیق نه ظرفیت و نه ادعای پردازش کامل این موضوع را دارد و نه ادعای اتخاذ
نظری کامل در این مورد میکند؛ بلکه در جهت شکوفایی این بحث ،به بازگویی دالیلی در
جهت اثبات ارتباط حقوق و فرهنگ پرداخته و با دادن امارههایی ،قوت نظریة اجتهادی را
نشان میدهد .ازاینرو تحقیق حاضر از مطالعات بنیادین و نظری بوده که ماهیت تحلیلی دارد.
برای این تحقیق از منابع کتابخانهای استفاده شده و دادههای آن کیفی میباشند.
مسئلة اصلی مقاله این خواهد بود که چه مستنداتی برای قبول تأثیر فرهنگ بر
قانونگذاری در یک جامعه -اعم از جامعة داخلی تا جامعة بینالملل -میتوان ارائه داد؟
تحقیقات محدودی برای نشان دادن اثر فرهنگ بر قواعد حقوقی تدوین شده است.
شاید اولین تالش برای ورود به این موضوع توسط آقای صانعی در «جامعهشناسی ارزشها»
صورت گرفت که فرصت را برای ورود جدیتر آقای علیزاده در کتاب «مبانی رویکرد
اجتماعی به حقوق» ایجاد کرد .هر دوی این کتب مفید بوده ولی غلبه جهتگیری
جامعهشناسی از سایر علوم در آنها روشن است .کتاب «مالکات احکام و شیوههای
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استکشاف آن» از آقای ایازی کمکی برای تحلیلهای فقهی فراهم کرد و «سیاست ،دین و
فرهنگ» آقای افتخاری ورودی سیاسی را امتحان نمود .مقالة حاضر ضمن استفاده از کتب
مذکور و سایر کتب مربوطه در حوزههای فقهی ،جامعهشناسی و فلسفی ،سعی بر ارائة
جامعتری از دالیل طرحشده برای این موضوع دارد.
بخش اول تحقیق بر ارتباط ارزشهای فرهنگی و حقوقی با توجه به حقیقت دین و
حقوق ،نظر دارد .در این بخش تالش میشود به دور از مصلحتها و اضطرارهای صحنه
عمل ،میزان اثر فرهنگ بر دین و حقوق سنجیده شود .اینکه حقوق برای عملیاتی شدن در
جامعه مجبور به هماهنگی با فرهنگ جامعه است موضوع این بخش نبوده و ناظر بر قسمت
پایانی مقاله است .بخش اول جدای از الزامات بیرونی وضع قانون ،به ماهیت حقوق و دین
و نسبت فرهنگ با آنها توجه میکند .در این بخش ابتدا با پیشفرض گرفتن ارتباط وثیق
بین گزارههای دینی و حقوقی در حقوق داخلی ،به بیان نظرات مختلف در مورد قلمرو دین
و چگونگی تأمین ارزشهای فرهنگی از جانب دین پرداخته و از این راه تأثیر و تأثر فرهنگ
و حقوق دینی بازگو میشود .در این رابطه سه نظریة فقه سنتی ،ترجمة فرهنگی دین و نیز
رویکرد اجتهادی بازگو خواهد شد .در قسمت دیگر این بخش به بحث پیرامون چگونگی
اعتبار گزارههای حقوقی پرداخته و نشان خواهیم داد که اعتقاد به حقیقی بودن گزارههای
حقوقی از دخالت فرهنگ در آن خواهد کاست .در قسمت دیگر تحقیق به دور از مباحثی
که به حقیقت جایگاه فرهنگ و حقوق نظر دارند (مانند مباحث پیشین) توضیح داده خواهد
شد که با توجه به چگونگی عملیاتی شدن حقوق در دنیای امروز ،ترابط حقوق و فرهنگ
چگونه رخ خواهد داد.
قبل از ورود در مسئله مقاله ،منظورمان از مفاهیم فرهنگ و حقوق را توضیح میدهیم:
 -چيستي فرهنگ

در تعریف فرهنگ برخی آن را «رفتار یا الگوهای رفتاری» دانستهاند ،پارهای دیگر «شیوه و
الگوی زندگی بشر» را فرهنگ دانستهاند .برخی دیگر «مجموعه اندوختههای مادی و معنوی»
بشر را ،برخی «بازتاب اندیشه و شناخت بشر» و برخی دیگر «ارزشها ،هنجارها ،باورها و
مجموعه امور پذیرفتهشده و هنجاریافته اجتماعی» را فرهنگ قلمداد کردهاند .برخی دیگر
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«ارتکازات یا پذیرشهای هنجاریافته اجتماعی» را فرهنگ مینامند (پیروزمند،1389 ،
صص .)32-23به هر ترتیب باید توجه داشت تعاریفی که به الیههای رفتاری و رویین جامعه
نظر دارند ،چندان صحیح به نظر نمیرسند؛ چراکه در فرهنگ باید گرایش و تمایل و پذیرش
جامعه انسانی مدنظر باشد ،درحالیکه میتوان با قدرت و زور رفتاری را در جامعه ایجاد کرد
درحالیکه نمیتوان نام فرهنگ را بر آن رفتار نهاد ،ازاینرو این سنخ تعاریف اعم از فرهنگ
هستند و شامل رفتارهای غیرفرهنگی نیز میشوند .بههرحال قدر متقین تعریف ما قرار دادن
تمایل انسانها یعنی پذیرش انسانهاست ،لذا بیش از آنکه فرهنگ با چگونگی و بررسی
زورمندی قدرت مرتبط باشد با معیار تشخیص انسانها مرتبط است .بسیاری از کسانی که
رفتارها را -به معنای اعم -جزء فرهنگ تلقی کردهاند ،منظورشان رفتارهای برآمده از باورها
و گرایشهای انسان است و نه هر نوع رفتاری؛ هرچند این قید را نیاورده باشند.
مقام معظم رهبری چنین از فرهنگ یاد میکنند:
«بخش عمده فرهنگ ،همان عقاید و اخالقیات یک فرد یا یک جامعه است.
رفتارهای جامعه هم که جزو فرهنگ عمومی و فرهنگ یک ملت است ،برخاسته
از همان عقاید است .در واقع ،عقاید یا اخالقیات ،رفتارهای انسان را شکل میدهند
و به وجود میآورند .خلقیات اجتماعی ،رفتارهای اجتماعی را به وجود میآورند؛
بنابراین ،درست است که مقوله فرهنگ در موارد زیادی شامل رفتارها هم میشود،
اما اساس و ریشه فرهنگ ،عبارت است از عقیده ،برداشت و تلقی هر انسانی از
واقعیات و حقایق عالم و نیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی و ملی».1
بیان این نکته از آن جهت قابل اهمیت است که نشان از وجهه مردمی و انسانی فرهنگ
داشته و تباین اولیهای با نسخههای سیاسی و دینی دارد .از این جهت همراهی و یا تقابل آن
با حقوق دینی موضوع تأمل اندیشهمندان قرار میگرفته و مفاهیمی برای این مبحث مطرح
کردهاند .بر این اساس اگر فرهنگ را مجموعهای از معارف و ارزشها و آداب دانسته که
انسان در صورت جمعی خود در برههای از زمان و مکان قبول کرده است ،بحث از فرهنگ
بهعنوان روح جامعه انسانی ارتباط با مفاهیم عرف در حقوق و سیره در فقه خواهد داشت.

تأثير فرهنگ بر حقوق ديني با توجه به واقعيتهای تقنيني

141

چيستي عرف

در مقدمه کتابهاى حقوقى« ،عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمردهاند و ماده 3
قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مىکند« :چنانکه قانون ،کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه
مطروحه اصال قانونى وجود نداشته باشد ،دادگاهها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه
ل و فصل نمایند».
کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را ح ّ
باوجوداین ،قانون تعریفى از عرف عرضه نمیکند .لیکن علماى حقوق و فقه در
نوشتههاى خود ،عرف را تعریف نمودهاند:
«عرف قاعدهای است که بهتدریج و خودبهخود در میان همه مردم یا گروهى از
آنان بهعنوان قاعدهای الزامآور مرسوم شده است» (کاتوزیان ،1355 ،ص.)188
و یا تعریف مظفر در اصول فقه که مىگوید« :عرف یا سیره در اصطالح عبارت است
از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترك یک فعل» (مظفر ،بیتا ،ص.)153
نتیجه اینکه عرف به مجموعه عادات ،رفتارها و باورهایی گفته میشود که صرفنظر از
درستی یا نادرستی آنها از سوی افراد یک جامعه پذیرفته میشوند .همانگونه که در فرهنگ
معین نیز عرف به «خوی ،عادت و آنچه که در بین مردم پسندیده و متداول است» تعریف
شده است .البته عرف را میتوان به عمومی و خصوصی تقسیم کرد .در صورتی که این
تخصیص ذکر نشود منظور از عرف همان عرف عمومی خواهد بود.
تعريف مشترک عرف و فرهنگ در سطح ميانرشتهای

همانگونه که از تعاریف فوق برمیآید ،اگر قیود تخصصی فرهنگ معرف در نظر گرفته نشود،
این دو مفهوم همپوشانی کاملی داشته و برای موضوعات میانرشتهای میتوانند یکسان دیده
شوند .منظور از قیود تخصصی تحدیدهایی است که علوم مختلف با توجه به موضوع خود
به این مفاهیم زدهاند؛ برای مثال در موضوع سیره عقال یا موضوع سیره متشرعه در اصول فقه
از قیود عقال و متشرعه برای محدود کردن عرف استفاده میشود و یا فرهنگ خصوصی که
از عموم جامعه فاصله گرفته و تبدیل به مفهومی تخصّصی میشود .بر این اساس تقابل
فرهنگ با گزارههای دینی و حقوقی در بررسی مفهوم عرف قابل تبیین است.
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حقوق

علم حقوق بهعنوان یکی از شاخههای علوم انسانی به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان
اشخاص با یکدیگر و با نهادهای عمومی میپردازد .علم حقوق شامل تقسیمات گوناگونی
است ،تقسیم علم حقوق به داخلی و بینالمللی و نیز تقسیم به جزای خصوصی و عمومی،
مهمترین تقسیمات این علم است (کاتوزیان ،1379 ،ص .)257به الزامات کلی ،رفتاری،
عمومی ،دستوری و دارای ضمانت اجرای حاکمیتی ،اصطالحا قواعد حقوقی گفته میشود
که بدنه اصلی علم حقوق را تشکیل میدهند (کاتوزیان ،1380 ،صص .)540-515منبع قواعد
حقوقی در نظامهای حقوقی مختلف ،گوناگون است .در نظام حقوقی اسالم مشروعیت قواعد
حقوقی در نسبت آنها با اوامر الهی سنجیده میشود .ازاینرو وظیفه علم حقوق دینی پیاده
کردن خواست الهی در جامعه است.
البته باید از تفاوت حقوق و فقه نیز توجه داشت .فقه در اصطالح عبارت است از «الْعِ ْلمُ

بِالْاحْکامِ الشَّرعِیَّةِ الفَ ْرعِیَّةِ عَنْ ادِلَّ ِتهَا التَّ ْفصِی ِلیَّةِ» :علمی که بهوسیله آن احکام شرعی (نه عقلی محض)
فرعی (نه اصول اعتقادی) را از ادله تفصیلی (با استفاده از قرآن ،سنت ،اجماع و عقل و نه
تقلید) به دست میآوریم (ابنالشهید الثانی 1406 ،ق ،ص .)66از جمله تفاوتهای فقه و
حقوق در ویژگی الزامی قواعد حقوقی است ،درحالیکه برخی احکام شرعی ترجیحی
(مستحب و مکروه) و تخییری (مباح) میباشند .دیگر تفاوت ،ضمانت اجرای حاکمیتی حقوق
بوده که باید از پشتوانه ضمانت اجرای دولتی برخوردار باشند؛ درحالیکه بسیاری از احکام
فقهی فقط ضمانت ایمانی دارند .جدای از این تفاوتها رویکرد غایت محور و مصلحت
سنج حقوق با گزارههای جزئی فقهی تفاوت دارد .به تعبیر دیگر حقوق متصدی پیاده کردن
بستر اجتماعی برای اجرای فقه است .هرچند همین مصلحت سنجیِ عملگرای حقوق با
قواعد فقهی قابل تحلیل است.
همانطور که از تعاریف فوق روشن است ،در بادی امر ،فرهنگ و عرف ناظر بر واقعیت
عینی جامعه بوده و حقوق ناظر بر هدفی است که دین برای جامعه مدنظر دارد .تصور اولیه بر
دوگانگی و تضاد این مفاهیم بوده و چالش حقوق دینی را موجب میشود .ازاینرو مسئله
اصلی تحقیق نشان دادن ارتباط فرهنگ در تدوین قواعد حقوقی است .این مسئله از سه طریق:
«قلمرو دین»« ،انشاء گزارههای حقوقی» و «لوازم اجرای حقوق» به بحث گذاشته میشود.
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مبحث اول .نسبت فرهنگ و حقوق با توجه به حقيقت دين و حقوق

همانگونه که در مقدمه ذکر شد بنای حقوق دینی حکایت از خواسته دین است و بنای فرهنگ
حکایتگری از سبک و عرف زندگی عموم مردم .طبیعتا اگر بتوان جایگاه فرهنگ در گزارههای
دینی را مشخص کرد ،بخش مهمی از سؤال تحقیق در نسبت فرهنگ با حقوق دینی نیز روشن
میشود ،چراکه رسالت حقوق دینی پیاده کردن خواست دین در جامعه است .ازاینرو قسمت
اول این بخش به واکاوی در موضوع رابطة دین و فرهنگ و با توجه به بحث حقیقت دین و
قلمرو و محدودة آن به فهم جایگاه فرهنگ در آن میپردازد .در قسمت بعد به حقیقت حقوق
نظر خواهیم کرد و مشخص خواهیم داشت که اساسا گزارههای حقوقی امکان رها شدن از
اعتبارات فرهنگی را دارند یا تأثیر فرهنگی جزء ماهیت گزارههای حقوقی قرار میگیرد.
 .1قلمرو دين

برای فهم رابطة دین و فرهنگ ،باید نسبت به حوزه و قلمرو حضور دین رویکرد مناسبی
انتخاب کنیم .مشخص است که اگر در بررسی قلمرو دین به این نتیجه برسیم که دین برای
کنار گذاشتن فرهنگ و یا اصالح آن و یا امضای آن در پارهای از موارد نازل شده است و این
دو جایگزین کاملی برای هم هستند ،از اعتبار فرهنگی کاسته و بر اعتبار حداکثری دین افزوده
میشود ،چراکه فرهنگ و دین جای هم را پر میکنند .برعکس اگر قلمرو مشترکی برای
فرهنگ و دین پیدا شود از تعامل آنها میتوان سخن گفت .بر این اساس سه رویکرد ذیل
برای رابطه دین و فرهنگ قابل تصور است که برخی مانند رویکرد اول کمتر تصریح شده و
در ضمن نظام فکری اخباری و نواخباری قابل رصد است و برخی دیگر -دو جریان دیگر-
تصریح در موضعگیری خود دارند (صاحبی ،1384 ،ص.)687
توضیح این نکته ضروری است که دین همیشه برای کنار گذاشتن فرهنگ نازل نشده
بلکه در پارهای از موارد جهت اصالح آن و در برخی موارد برای تأیید و امضای آن است و
به همین جهت در تقسیمات احکام ،احکام را به دو قسمت احکام تأسیسی و احکام امضایی
تقسیم میکنند.
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 .1-1رويکرد ذاتگرايانه

این رویکرد در واقع نوعی شکلگرایی و قشرگرایی و فرمالیسم دینی است که ظواهر فرهنگی
ارائهشده در دوران صدر اسالم و دوران صدور نقل را ذاتی دین دانسته و تخلف از آن را
صدمه به ماهیت دین میشمارد (اصفهانی ،1363 ،صص .)12-6در این رویکرد دین با تمام
بطون و ظواهر خود برای تمام انسانها در هر زمان و مکانی ثابت است .در رویکرد سنتی از
طرفی فرهنگ را به بخش ثابت دین ملحق میکنیم و از طرفی داعیة جهانی شدن دین را
داریم .نتیجه اینکه معتقد خواهیم شد که انواع بشر از هر نژاد و منطقة جغرافیایی و زمانی را
باید بهسوی یک فرهنگ واحد بخوانیم و این به معنی مخالفت با تکثر و نسبیت فرهنگی
است که در آن هر ملتی به اقتضای عوامل متغیر و مختلف ،فرهنگ متباین و ویژة خود را
دارد .از نظر معتقدان این رویکرد ،اسالم مخصوصا ازآنرو که دارای فقهی فربه است و فقه
رابطی سترگ با گونة زندگی دارد ،با صور مختلف حیات قابل جمع نیست .هرچه اسالم
نابتر و خالصتر باشد صورت و شیوهای خاصتر و ویژهتر از حیات را اقتضا دارد و
سبکهای زندگی را بهسوی «سبک زندگی» سوق میدهد .اگر جامعهای از اولیاء و پیامبران
تشکیل گردد« ،فرهنگ» از بین خواهد رفت و دین؛ تمام دین؛ ظاهر خواهد شد و در آن
روزگار دین با هیچ سبک زندگی جز آنچه خود سامان میدهد قابل جمع نخواهد بود .آنگاه
تنها دین خواهد بود و بس (بیگدلی ،1389 ،ص)55؛ بنابراین میتوان گفت در رویکرد
ذاتگرایانه ،فرهنگ برخواسته از دین خواهد بود و ذاتی آن محسوب میشود و وجود
استقاللی نباید داشته باشد (ارشادینیا ،1386 ،صص.)60-38
 .2-1رويکرد فرهنگي به دين

ترجمة فرهنگی دین با دیدگاهی گسترده به دین مینگرد .از نظر آنها تمام ادیان آسمانی
چون شریعت موسوی و عیسوی و محمدی متناسب با فرهنگ قوم خود نازل شدهاند .در
این رویکرد ،تناسبِ با قوم مخاطب بهعنوان ذاتی و حقیقت و خمیر مایة دین شمرده میشود
ب با قوم نخستین مور ِد خطاب دین .ما با کشف مدلول نصوص و ظواهر رسیده از
و نه تناس ِ
دین به تحقق منظور اصلی دین میاندیشیم (سروش ،1377 ،صص 12-11و  .)17اگر مدلول
موردنظر سیاست اسالمی رحمت و عدالت است باید متناسب با فهم امروزی آدمیان و

تأثير فرهنگ بر حقوق ديني با توجه به واقعيتهای تقنيني

145

کشفیات اجتماعی و سیاسی و صنعتی به تأسیس سیستم حکومتی برآورندة آن اقدام کرد .اگر
چنین کنیم از خداوند اطاعت کردهایم .معرفت دینی هویتی تاریخی و بشری و دینامیکی و
تدریجی دارد (مجتهد شبستری ،1378 ،ص.)7
در این دیدگاه حقوق نیز بهعنوان مرجع اثر دین در جامعه ،همانند دین ،طفیلی فرهنگ
خواهد شد .در این رویکرد باید بین حقوق و واقعیتهای اجتماعی رابطة دیالکتیکی برقرار
ساخت .حقوق را در خأل نمیتوان مدون کرد .قانون را برای انسان مجرد از تاریخ و جامعهاش
نباید نگاشت .قانون و حقوق باگذشت زمان و تکمیل تجارب فرهنگی ،توسعه مییابد و
گسترش تاریخی اسالم به وقوع میپیوندد .حاکمیت بهعنوان قوة قانونگذار در این رویکرد
فقط مخاطب حق است ،به این معنا که هر آنچه از حق وجود دارد بسته به خواست مردم
است و حکومت متصدی رعایت آن است.
 .3-1رويکرد اجتهادی

رویکرد اجتهادی رویکرد غالب بین علمای شیعه است که در عین اینکه با دالیل نقلی و عقلی،
ناقد تفسیر فرهنگی از دین بوده ،با اندیشة سنتی غیر منعطفانه از دین مقابله میکند .جاودانگی
دین مالزم ترجمة فرهنگی دین نیست .خواستگاه و آبشخور دین ،تشخیص و خواست مردم
نیست که دین در بخش عظیمی با فرهنگ عمومی همپوشانی داشته باشد .اگر دین را ساختة
علل روانی و اجتماعی بدانیم ،این همپوشانی راحتتر حاصل میشود ،ولی این با مبانی روشن
و اعتقادی ما در تضاد است و اصوال دین را راهنمایی الهی در منطقة نقص آدمی میباید دانست
(سبحانی ،1388 ،صص .)252-249این رویکرد از دو رویکرد سابق فاصله میگیرد و بهنوعی
تعامل فرهنگ و دین قائل میشود که دین جهتدهی کلی را بر عهده دارد.
در این رویکرد حقوق بهعنوان نماد قانونی دین ،هم متأثر از فرهنگ است و هم راهنمای
فرهنگ .به نظر میرسد نگاه فرهنگی در حقوق فقط به رابطة انسان با انسان توجه دارد و نه
رابطة انسان با حقیقت و تکلیف او در پاسداشت حق .رویکرد فرهنگی روابط عرضی انسانها
با هم را مورد توجه قرار داده و نه رابطة طولی آنها با حق .به تعبیر دیگر ،پیروان ترجمة
فرهنگی دین ،جنبة اجتماعی انسان و روابط اجتماعی او را بر جنبههای بندگی و عبودیت او
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غلبه میدهند و ازاینرو برای دریافتهای عمومی انسانها که بهصورت ارزشهای فرهنگی
تجلی مییابد ارزش اصیلی قائل میشوند (جوادی آملی ،1375 ،صص 3و .)92
دو نظر اصلی مطرحشده در بخش پیشین را چنین میتوان خالصه کرد:
رویکرد

فرهنگی

اجتهادی

افراد سرشناس

آقای شبستری ،آقای سروش

امام خمینی(ره)
شهید مطهری(ره)

نقش حاکمیت در حقوق

اجراکننده و تعیینکننده

هدایتکننده

رابطة حقوق و فرهنگ

اصالت فرهنگ

اصالت حقوق

ابزارها و شیوههای کنترل

آزادی انتخاب افراد و پایبندی به
خواست آنها و کنترل با شیوة

افکار عمومی و درونی کردنها/
نظارت و اقدمات سیاسی و

درونی کردن

اقتصادی

نبایدها

انتقاد از حقوق بشری و
پذیرفتهشدة عمومی

انتقاد از ارزشهای مکتبی

واضعان حقوق

هرکس که با فرهنگ عمومی
آشناست

پایبندان به ارزشهای دینی

شاخص و متغير

 .4-1تأملي در رويکردها
 .1-4-1تأملي در نظرية فرهنگي

برخی امارهها بر درستی نظر مخالفان تفسیر فرهنگی داللت دارند .برای رد نظریة فرهنگی از
منظر درون دینی میتوان پرسید که اگر واقعا تغییر عرضیات ممکن و طبق این نظریه واجب
است چرا هیچ آیه و حدیثی آن را بازگو نکرده است؟ بهعالوه اینکه در روایات صریحی از
ثبوت حالل و حرام دینی سخن گفتهاند .حتی اگر از ظاهر متون گذشته و روح آنها را مدنظر
بگیریم با اجتهادگرایی دینی بیشتر سازگار است.
ثانیا باید در نظر داشت که عرضیات بر ذاتیات تأثیر میگذارند؛ ازاینرو ترجمة فرهنگی
دین ،نهتنها با عرضیات که با ذاتیات دین کار دارد و ذاتی دین را متناسب با خود تغیر میدهد.
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ازاینرو هیچ تضمینی برای رسیدن به دغدغة پیروان فرهنگیسازی دین برای حفظ ذاتیات و
جوهر دین وجود ندارد.

2

با توجه به نقلی که از برخی نویسندگان به عمل آمد نگارندگان نقدی را تقدیم
خوانندگان ارجمند میکنند تا سوءتفاهمی حاصل نشود .همه ادیان الهی و از جمله کاملترین
آنها یعنی دین مبین اسالم دارای امور ثابت و متغیری است .ازآنجاکه اساس ادیان و همه
شرایع الهی مشترك است« :شَ َرعَ لَکُمْ مِنَ الدِِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ»...
(شوری)13:؛ «خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمانان قرار داد ،حقایق و احکامی است که
نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی
هم آن را سفارش نمودیم؛ و ازآنجاکه دین همپایه فطرت انسانهاست و ریشه در آفرینش
دارد و آفرینش الهی ثابت و تغییرناپذیر است« :فَأَقِمْ وَجْ َهكَ لِلدِِّينِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِ ي فَطَرَ النَّا ََ

عَلَیْهَا ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِِّينُ الْقَیِِّمُ وَلَکِنَّ أَكْثَرَ النَّا َِ ال يَعْلَمُونَ» (روم)30:؛ یعنی پس تو ای
رسول (با همه پیروانت) مستقیم به روی بهجانب آیین پاك اسالم آور و پیوسته از طریق دین
خدا که فطرت خلق را بر آن آفریده پیروی کن که هیچ تغییری در خلقت خدا رخ نمیدهد.
این است آیین استوار حق ولیکن بیشتر مردم از حقیقت آن آگاه نیستند.
و این معنا یعنی ثبات دین و فطرت ،در آیات دیگر قرآن نیز مورد تأکید قرار گرفته است
از جمله «سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْ َلكَ مِنْ رُسُلِنَا وَال تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيال» (اسراء )77:یعنی ما آیین
همه پیامبرانی را که پیش از تو فرستادیم نیز همین (توحید و خداپرستی و هالك کافران و
نجات مؤمنان و  )...قرار دادیم و این طریقه ما را تغییرپذیر نخواهی یافت.
مسئله ثبات ادیان الهی و تغییرناپذیری اصول و احکام ثابت در آیات دیگر نیز آمده که
میتوان به آیات  55کهف 38 ،احزاب 62 ،احزاب 43 ،فاطر و  23فتح اشاره کرد.
اما امور متغیر در دین به شیوهها و روشها برای رسیدن به احکام ثابت برمیگردد برای
مثال ،لزوم آماده بودن مسلمانان برای مقابله و جهاد با کفار و مشرکان و منافقان مطلبی ثابت
در همه ادیان الهی است اما شکل این مقابله و جهاد و وسایلی که مورد استفاده قرار میگیرد،
در هر زمان متفاوت است؛ بنابراین اگر قرآن کریم امر به آمادهسازی وسایل و ادوات جنگی
دارد اصل این آمادهسازی ثابت و نوع و شیوه آن متفاوت و متغیر است که در آیه شریفه زیر
آمده است« :وَ َأعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ»...
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(انفال)60:؛ شما ای مؤمنان در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید
از آذوقه و تسلیحات و آالت جنگی و اسبان سواری برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و
دشمنان خودتان فراهم سازید.
نتیجهای که میگیریم اینکه ثابتات دین نسبت به متغیرات آن اصالت دارد و لذا نمیتوان
برای تمام دین هویتی پویا (دینامیکی) و متغیر و تدریجی در نظر گرفت.
 .2-4-1تأملي در نظرية سنتي

تأمل اول :در مقابل نمیشود نظریهای که بایستههای فرهنگی یک جامعه را نادیده میگیرد
تأیید کرد .اگر دین با الزام مخاطب به طرد جلوههای فرهنگی خود و در نظر نگرفتن ظرفیت
جامعه ،بخواهد فقط به الزام گزارههای جدید فرهنگی بپردازد ،پاسخگوی خواستها و
نیازهای عمومی نخواهد شد .نتیجه اینکه از بستر حیات جامعه بیرون خواهد افتاد.
اجرایی شدن اوامر و نواهی یک مکتب نیاز به درونی شدن ارزشهای آن دارد .اگر
ارزشهای دینی با ارزشهای فرهنگی یک جامعه همپوشانی وسیعی داشته باشند ،مخاطبان
دین دیگر دربارة درستی یا نادرستی و یا شایستگی و ناشایستگی هنجارهای دینی تردیدی
روا نمیدارند .در این صورت شخص بهخودیخود از هنجارها پیروی میکند و دیگران چه
ناظر رفتارش باشند و یا نباشند ،بر اثر درون ذهنی شدن هنجارها ،همچنان به رفتار «شایستة»
اجتماعی ادامه میدهد .تنها با اهمیت به قدرت کنترلی فرهنگ میتوان به کاهش نظارتهای
رسمی دست زد و با بها دادن به کنترل غیررسمی از واکنش اجتماعی کاست (کوئن،1386 ،
صص.)162-161
تأمل دوم :عالوه بر کارکرد کنترل اجتماعی فرهنگ که قابل بررسی تجربی است و
اشاره شد ،گزارههای فرهنگی مورد عنایت سیرة پیشوایان ما هم در تأیید تعامل فرهنگ و
دین بودهاند .برای فهم بسیاری از اصول مورد تأیید دین ،باید بهدقت در سیرة انبیاء و امامان
پرداخت و نه بررسی ظواهر گفتاری و رفتاری آنها .به عبارتی میشود بهجز عناصر قول و
فعل پیامبر اسالم(ص) که در به ثمر نشاندن اجتهاد معتبر میباشند از روش و متد پیامبر
اسالم(ص) برای تحقق رسالت خود و ایجاد تمدن الهی سخن گفت .روش تأیید و امضا در
برخورد با بسیاری از جلوههای فرهنگی جامعة مخاطب ،از جملة این شیوههاست.
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سفارشهای غیرموردی و کلی ائمة اطهار(ع) هم تاییدکنندة ارزش فرهنگ در برخی
موارد است :امیر مؤمنان(ع) آن زمانی که مالکاشتر را بهعنوان والی به مصر فرستاد ،یکی از
توصیههایش به وی چنین بود ...« :وال تنقض سنةً صالحةً ع ِملَ بها صدورُ هذ ِه االمة واجتمعت بها
االلفة وصَلَحت علیها الرعیة وال تحدثنِّ سنةً تضر بش يء من ماض ي تلك السنن فیکون االجر لمن سنها

والوزر علیك بما نقضت منها( »...نهجالبالغه علی(ع) ،1390 ،نامه  ،53ص.)406
 ...و آداب پسندیدهای را که بزرگان این امت به آن عمل کردند و ملت اسالم با آن پیوند
خورده و رعیت با آن اصالح شدند بر هم مزن و آدابی که به سنتهای خوب گذشته زیان وارد
میکند پدید نیاور که پاداش برای آورندة سنت و کیفر آن برای تو باشد که آن را در هم شکستی.
سخن دیگری از حضرت علی(ع) نقل شده که فرزندانتان را بر آداب و رسوم خویش
وامدارید ،زیرا آنان در زمانی غیر از زمان شما به دنیا آمدهاند.
 َ ف ي اخالقِهم امن من غوائلهم»؛
در روایتی دیگر از علی(ع) آمده است که «مقاربةُ النا ِ
(نهجالبالغة علی(ع) ،1390 ،حکمت  ،401ص)518؛ هماهنگی در اخالق و رسوم مردم ایمن
ماندن از دشمنی و کینههای آنهاست.
تحریم پوشیدن لباس شهرت در فقه میتواند گواه دیگری باشد ،چراکه معنایش تأیید
عرضه یک جامعه در پوشش و نوع لباس است .البته لباسی که از نظر اندیشهمندان و خردمندان
سبک و پست نباشد.
حضرت پیامبر(ص) ،امام علی(ع) و معاذ را به یمن برای تبلیغ دین فرستاد و بدانان
توصیه فرمود:
«انطلقا فبشرا وال تنفرا ويسرا وال تعسِّرا»3؛ حرکت کنید ،بشارت دهید و نفرت ایجاد نکنید،
آسان بگیرید و سخت نگیرید.

4

تأمل سوم :نکتة مهم دیگر در مورد تأیید فرهنگ اینکه به نظر میر سد تفکیک برخی
از گزارههای فرهنگی از عقل تفکیک صحححیحی نباشححد .ممکن اسححت تصححور شححود فرهنگ
همان تفکر و رویه و رفتار مکرّر مردم اسححت که فارغ از جهتگیری عقالنی و منطقی ایجاد
میشود ،درحالیکه حکم و کشف عقل با توجه به مصالح و مفاسد است .درحالیکه فرهنگ
میتواند ناشححی از بنای عقالنی انسححانها ایجاد شححود .دراینباره عالمه طباطبایی(ره) معتقد
است در جایی که بنای عقال حقیقتا وجود داشته باشد ،نیازی به کشف از رضایت معصوم و

 150دين و ارتباطات ،سال بيست و سوم ،شمارة اول (پياپي  -)49بهار و تابستان 1395

وا سطة در اثبات حجت نی ست و مانند قطع حجیت ذاتی دارد .اینکه گفته شود فرهنگ بر
خالف عقل به مصححالح و مفاسححد توجه ندارد درسححت نیسححت .عرف عقال ممکن اسححت از
فطرت اجتماعی آن ها نشحححئت بگیرد (طباطبایی ،بی تا ،ص .)206پس چگونه میتوان این
رو شی را که آرامآرام و بدون توافق عدهای خاص و بدون اجتماع و تبانی کردن و بیجبر و
زور و بدون اینکه در پی تبلیغات غلط و خلط واقعیات امر بر آنها مشتبه شده باشد ،بگوییم
برخالف م صالح و مفا سد به رویهای روی آورده ا ست بلکه من شأ این عرف عقل ا ست که
یکی از دو حجت الهی بر بندگان بوده و همانطور که وحی به م صالح و مفا سد توجه دارد
عقل نیز به آن ها توجه دارد نه آنکه بر خالف آن ها باشحححد .مؤید این گفتار فرمایش امام
کاظم(ع) ا ست که خطاب به ه شام بن حکم فرمودند :يا ه شام! ان هلل عل ي النا َ حجتین حجة

ظاهرة وحجة باطنة فامِّا الظاهرة فالرسل واالنبیاء واألئمة وامام الباطن فالعقول (حرانی1404 ،ق ،ج،2
ص)206؛ یعنی ای ه شام همانا خداوند را بر بندگان دو حجت ظاهری و باطنی ا ست و اما
حجت ظاهری که رسوالن ،پیامبران و اماماناند و اما حجت باطنی که عقل و خرد است.
 .3-4-1جمعبندی

با قبول اهمیت فهم فرهنگی در استنباط حقوقی ،دیگر در بسیاری از نمیتوان فقط به بررسی
منابع احکام حقوق اسالمی بسنده کرد و به کسی که قدرت استنباط و استخراج احکام از آن
منابع را دارد مجتهد و استاد حقوق گفت .این فقط بخشی از کار است .برای هر گزارهای ما
با موضوع و حکم طرف هستیم .موضوعی که در زمان صدر اسالم بوده و حکمی بر آن
جاری شده است و موضوعی که در دوران کنونی است و تشابه کاملی با موضوع آن زمان
ندارد .اجتهاد ،یعنی شناخت موضوعهای زمانة کنونی و فهم حکم آن با توجه به کلیات
گفتهشده در منابع اسالم و کسی چنین قدرتی دارد که ابتدائا موضوعات امروزه را فهم کند
وگرنه نمیشود ادعای اجتهاد مطلق کرد .باید زمانشناس و جامعهشناس بود تا حکم را در
موضع صحیح خود صادر کرد.
نتیجه اینکه رویکرد ما میتواند بینابینی و نزدیک به رویکرد اجتهادی باشد؛ ازاینرو،
دین به دالیل  )1ضمانت اجرای قوی ارزش فرهنگی )2 ،ارزش احترام به فرهنگهای متعدد،
 )3ذاتی بودن ارزش برخی فرهنگها )4 ،وسیله بودن برخی فرهنگها برای رسیدن به اهداف
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مکتبی ،نسبت به فرهنگ جاری انسانها موضع مطلق طرد ندارد .همانگونه که اشاره شد
موضع تأیید کامل هم موجب تحلیل و تقلیل داشتههای ثابت دینی شده و در نهایت چیزی
از گزارههای دینی باقی نمیماند .ازاینرو رویکرد اجتهادی گویای تلفیق فرهنگ و دین بدون
حذف دیگری است.
 .2منابع زايش حقوقي

در این بخش سخن بر سر این خواهد بود که گزارههای حقوق چگونه تولید میشوند و
عقالنیت ،فرهنگ و یا دین چه تأثیری بر این تولید میتواند داشته باشد.
 .1-2منشأ انتزاع در مکاتب رايج

در اینجا اشارهوار بیان میکنیم که انواع مکاتب حقوقی چگونه به منشأ حقوق نظر دارند.
 .1-1-2منشأ انتزاع حقايق نفساالمری

برخی حقوقدانان منشأ گزارههای حقوقی را واقعیتهای نفساالمری میدانند که قانونگذار
با توجه به آنها قانون و حکم را اعتبار میکند .برخی از آنها روش کشف خود را همانند
کشف قوانین طبیعی فیزیک و شیمی دانسته و از راه مهندسی اجتماعی سعی در کشف قوانین
حقوقی میکنند .دستة دیگر فارغ از یافتههای اجتماعی ،به یافتههای عقالنی خود اعتماد کرده
و حقوق مطابق با عقل را محترم میشمارند .برخی دیگر دین را کاشف گزارههای حقوقی
دانسته و به حقوق الهی معروفاند .هر سه گروه ازآنجاکه حقایق نفساالمری را مبنای قبول
قواعد میدانند در این شاخه شناخته میشوند (منصوری الریجانی ،1374 ،صص.)279-260
 .2-1-2منشأ انتزاع ارادة قانونگذار

دستة دوم حقوقدانان قواعد حقوقی را حاصل جعل و اعتبار دانسته و برای آنها حقایق
نفساالمری قائل نیستند (مکتب حقوق ارادی) .بر اساس رویکرد ارادهگرایی مبنای اعتبار
قواعد حقوقی در ذات آنها نیست بلکه در اعتبار ارادهای است که آنها را وضع میکند .در
این گروه هم برخی خداوند را جاعل و واضع قواعد دانسته بدون اینکه این قواعد با حقایقی
ربط داشته باشد ،برخی دیگر انسان را معیار انشاء میدانند و اراده و قبول او را منشأ قانون
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میدانند که اغلب پیروان پوزیتیویسم حقوقی در این گروهاند (منصوری الریجانی،1374 ،
صص.)279-260
 .2-2درآمدی بر نظرية علمای مسلمان معاصر

مکتب حقوقی اسالم بدون اینکه بخواهد از منبع حس ،عقل و یا حتی ارادة عمومی جامعه
دست بکشد منبع اعتبار و صحت قواعد حقوقی را بازگشت آنها به ثابتات میداند چه اینکه
خود گزارهها ثابت باشند و چه اینکه خود گزارهها متغیر بوده ولی در خدمت اهداف ثابت
باشند .در حالت اول نقش عقل روشن بوده و دایرة ثبات قواعد زیاد است و در حالت دوم
نقش عرف و فرهنگ عمومی برجسته است و دایرة ثبات کمتر است .دو نظریهپرداز معاصر
مسلمان ،مصباح یزدی و عالمه طباطبایی نمایندة دو نگاه مذکور هستند که در اینجا به نظر
آنها اشاره میکنیم.
 .1-2-2نظرية محمدتقي مصباح يزدی

مصباح یزدی جمالت انشایی را در بسیاری موارد برگرفته از واقعیات و حقایقی دانسته که
غیر متغیر میباشند .از نظر ایشان محتوای «باید» اخالقی و حقوقی در کاربرد اخباری ،رابطة
علی بین فعل اختیاری و هدف مطلوب اخالق است« .باید» در کاربرد انشایی و اعتباری نیز
ریشه در واقعیت عینی دارد .جملههای اخالقی هرچند قابلیت بیان بهصورت انشایی را دارند
ولی در حقیقت از سنخ جملههای خبری و واقع نمایند و از واقعیات نفساالمری حکایت
میکنند و از این حیث ،تفاوتی با جملههای تجربی و ریاضی ندارند؛ بنابراین احکام اخالقی
صدق و کذب پذیرند .از نظر ایشان قضایای اخالقی و حقوقی به دو صورت بیان میشوند:
صورت اول برای بیان قاعدة خاص و ثابتی در یک نظام است مانند اینکه گفته شود دروغ
گفتن در اسالم جایز نیست .مالك صدق و کذب در چنین قضایایی مطابقت و یا عدم مطابقت
آنها با مدارك و منابع دینی است؛ و صورت دوم برای حکایت از ثبوت واقعی و نفساالمری
آن است .چنانکه دربارة اصول کلی اخالق و حقوق و از جمله حقوق فطری گفته میشود،
مانند «عدالت خوب است»« ،کشتن یک بیگناه بد است» و( ...مصباح یزدی،1367 ،
صص .)28-27توضیح مسئله اینکه ارزش و اعتبار قضایای حقوقی در تحقق بخشیدن به
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اهداف ارزشی است .ارزش در همة کارها ،یعنی صرفنظر کردن خواستی برای رسیدن به
خواست باالتر که قرب الهی باالترین آنهاست .نتیجه اینکه مالك صدق و کذب در قضایای
اخالقی و حقوقی ،تأثیر آنها در رسیدن به اهداف مطلوب است ،تأثیری که تابع میل و رغبت
و سلیقه و رأی کسی نیست و مانند سایر روابط علی و معلولی از واقعیات نفساالمری ناشی
میشود .عقل ما با درك نتیجة یک فعل اختیاری در کمال و یا سقوط انسان ،احکام حقیقی
غیر انشایی صادر میکند مانند اینکه «صدق خوب است» .همین عقل کبرای قیاس را هم
تشکیل میدهد که «انجام دادن فعلی که منجر به نتیجة مطلوب میشود برای رسیدن به نتیجة
مطلوب ضرورت دارد» .در نهایت قیاسی تشکیل میدهد متشکل از هست و باید و درنتیجه
باید در نتیجه قیاس وارد شده و حکم صادر میشود .بر این اساس بر طبق نتیجة افعال و
ارزش ذاتی آنها در کمال انسان ،عقل به قضاوت در مورد آنها میپردازد (مصباح یزدی،
 ،1386ص.)264
 .2-2-2نظرية عالمه طباطبايي

از سؤاالت مهم فالسفه و منطقدانان این است که چگونه عقل از یک قضیة اخباری مانند
«صدق خوب است» یک قضیة انشایی (حقوقی یا اخالقی) چون «باید صدق گفت» را نتیجه
میگیرد؟ در بین فالسفة اسالمی گزارههای اخالقی و حقوقی بهاجمال از ثبوت قابل قبولی
برخوردارند ،ولی با توجه به اینکه نحوة اتّکای بر آنها از کجا نشئت میگیرد ،میزان ثبوت
آنها تغییر کرده و به مبحث این تحقیق ارتباط پیدا میکند .برخی چون مصباح یزدی
همانگونه که در بخشهای قبل اشاره شد ،در کتابهای «آموزش فلسفه» و «فلسفة اخالق»
و «نقد و بررسی مکاتب اخالقی» به دفاع از این میپردازد که گزارههای حقوقی و اخالقی
که از جنس باید و نباید بوده و ناشی از عقل عملی هستند برگرفته از عقل نظریاند ،به این
صورت که عقل نظری خوبی و بدی چیزی را درك میکند و عقل عملی تمسک و دوری از
آن خوب و بد را تجویز میکند .بهاینترتیب با توجه به تشخیص عقل نظری ،عقل عملی
دستور میدهد ،پس به همان میزان که عقل نظری ثابت است ،عقل عملی هم ثبوت دارد.
نقش عقل نظری که با توجه به تجرد و درك حضوری آن از ثابتات پشتیبانی میشود در پی
بردن به گزارههای اخالقی و حقوقی واضح است و اگر ارتباط گزارههای حقوقی با آن اثبات
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شود ،تعقل از منابع اصیل کشف حقوق است و از ثبات ورای زمان و مکان هم برخوردار
است؛ عرف هم نمیتواند این ثبات را به هم بزند.
در مقابل به نظر میرسد عالمه طباطبایی چنین اعتقادی دربارة گزارههای انشایی ندارند.
ایشان در مقالة ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم و نیز در بخشهایی از تفسیر المیزان به
این موضوع میپردازند .عالمه طباطبایی منکر ارتباط عقل نظری و عملی شده ،قوت عقل
نظری را در ادراك گزارههای اخباری و «است»ها و قوت عقل عملی را در تولید گزارههای
انشایی و «باید»ها میداند ،بدون اینکه ارتباطی بین آن دو باشد .از نظر عالمه گزارههای انشایی
(مانند گزارههای اخالقی و حقوقی) از نفساالمر حکایت نمیکنند بلکه اعتباریاتی هستند که
انسان در رفع نیازهای فردی و اجتماعی خود وضع میکند ،مانند انواع مفاهیم حقوقی چون
ملکیت و ریاست و ....این اعتبارات ناشی از تمایالت و عواطف و احساسات درونی
انسانهاست و امیال و عالیق انسانها با توجه به تغییر زمانه و تغییر نیازهایش ،عوض میشود
(مطهری ،1389 ،ص .)409امیال انسان در جهت اهداف و غایاتی است که او برای خود
تعیین میکند .انسان برای رسیدن به آن غایات باید افعال خاصی را انجام دهد .اینجاست که
انسان به یک جعل و قرارداد دست میزند .نخستین اعتبار او هم ،مفاهیم اساسی «باید» یا
«وجوب» است .بدین ترتیب که هر کاری که انسان تمایل به انجام آن دارد ابتدا برایش مفهوم
«وجوب» را اعتبار کرده است .از طرفی هر آنچه را دوست دارد .مفهوم «حسن» و هر آنچه
را بد میداند مفهوم «حرمت» را برای آن اعتبار کرده است.
البته عالمه به تفکیک اعتباریات ثابت و متغیر میپردازد و تا حدودی جلوی برداشت
نسبی را میگیرد« :ازاینرو باید گفت اعتباریات عملی نیز دو قسم هستند-1 :اعتباریات
عمومی ثابت غیرمتغیر مانند اعتبار متابعت علم و اعتبار اجتماع و اختصاص -2اعتباریات
خصوصی قابل تغییر مانند زشتی و زیباییهای خصوصی و اشکال گوناگون اجتماعات .انسان
میتواند هر سبک اجتماعی را که روزی خوب شمرده ،روز دیگر بد بشمارد ولی نمیتواند
از اصل اجتماع صرفنظر نموده و یا اصل خوبی و بدی را فراموش نماید» (مطهری،1389 ،
ص)428؛ به بیان دیگر عالمه هیچکدام از اعتباریات را تطابق با حقایق نمیدهد ولی برخی
از آنها را به دلیل اینکه هر نوع از بشر به همان اعتبار میرسد و الزمة طبیعت انسانی او و
برگرفته از قسمت ثابت قوة فعالة انسانی است ثابت میداند و با توجه به تغییر زمان و مکان
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آن را متغیر نمیداند ،ولی برخی دیگر را برگرفته از تشخیص زمانی و مکانی انسان دانسته و
هیچ ارتباط خاصی بین آن و قسمت ثابت درك انسانی قائل نیست .ازاینرو این اعتبارات
تنها بهعنوان وسایلی برای ارضای تمایالت طبیعی انسان در جهت رسیدن به اهداف طبیعی
او مطرح بوده و متغیر میباشند .به نظر میرسد عالمه با نسبیت به این معنا مخالفت جدی
دارند .ایشان اعتبار را تابع امیال دانسته و امیال و عواطف را تابع جهتگیری ارزشی و اعتقادی
افراد .ازاینرو جوامع دیندار ازآنرو که دیندارند ،در یک زمان و مکان برای رسیدن به
اهداف مطلوب دینی خود اعتبارهای یکسانی خواهند داشت و نه اینکه دچار نسبیت و تشتّت
شوند .ازآنجاکه بسیاری از ملزومات زندگی در تمام زمانها ثابتاند ،فرهنگ عقالنی متشرعین
هم ثابت است .ولی بههرحال با سخن ایشان ارزش عرف و فرهنگ افزایش یافته و اعتبارهای
جامعة دیندار معتبر شده و تغییر و سیالیت قوانین زیاد میشود .درحالیکه با سخن مصباح
یزدی ارزش عقل افزایش یافت و ثبوت احکام بیشتر میشود.
 .3-2تفاوت منشأ انتزاع با توجه به تفاوت حوزههای مختلف حقوق

نکتة مکمل این بخش نشان دادن تفاوت بین حوزههای مختلف حقوقی در تأثیر و تأثر آنها از
فرهنگ است .برخی حوزههای دین اعتبار خود را فقط از منشأ الهی گرفته و جایی برای اعتبار
غیرالهی وجود ندارد ،ولی برخی حوزههای دیگر امکان وسیعتری برای انشاء متغیر دارند .سخن
بر سر این است که دین کدام حوزة زندگی انسان را تعین و ثبات بخشیده و کدامیک را سیال
گذاشته و واگذار کرده است .با توجه به اینکه کدام بخش از دین کمتر تعین و ثبات دارد ،به
تغییر و ترجمة فرهنگی آن میتوان پرداخت .در این رابطه به نظر میرسد حوزة عبادات دینی
حوزه الیتغیر دین بوده و ظواهر آن پیوستگی با خواست الهی داشته و تخلف از آن ما را از ذات
دین بازمیدارد و فرهنگ بردار نیست .ولی ازآنجاکه حوزة حقوق کمتر به بخش عبادات نظر
دارد ،صحبت دربارة عبادات کمتر به موضوع تحقیق کمک میرساند .در مقابل معامالت ،در
ظواهر خود ،قابلیت تغییر زیادی دارند و فرهنگ عمومی حاکم بر جامعه در جهت اهداف کلی
موردنظر دین به آنها جهت ظاهری میدهد .برای این ادعا میتوان دلیل آورد :استقرای در
احکام عبادی مانند احکام نماز ،روزه و طهارات ،از تعبدی بودن آنها پرده برمیدارد .از طرفی
اگر مقصود شارع آن بود که توسعهای در وجوه عبادت و تعبد بدهد ،بهگونهای که به نحو غیر
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آنچه در نقل آمده است ،انجام گیرد ،نشانهای ،سخنی و اشارهای میکرد .تجربه نیز نشان داده
است که در دورة فترت رسوالن عقالی مردم نتوانستهاند آنگونه که در باب امور دنیوی
معامالت به معانی و علل راه یافتهاند ،در امور مربوط به عبادات راهی به آن بیابند .در عوض
در مورد معامالت استقرای احکام آن نشان میدهد که شارع مقدس در پی تحقق بخشیدن به
مصالحی از بندگان است و احکام آن هم دایرمدار همان مصالح مشخص است؛ مثال وقتی
میگوید «ال یقضی القاضی وهو غضبان» و یا قاعدة «الضرر وال ضرار» و یا «القاتل ال یرث من
المقتول» بهخوبی نشان از تعلیل دارد .شارع بهوفور به بیان علل و حکمها در تشریع احکام
معامالت میپردازد (صابری ،حسین .)1384 ،اصل عقالنی بودن احکام اسالم را هم باید در
نظر گرفت ،و در جایی که عقالی قوم انجام عملی را به مصلحت مییابند ،شارع هم همراهی
میکند .البته منظور ما خطکشی دقیق و مطلق بین حوزة عبادات و معامالت نیست؛ چراکه در
بسیاری از موارد هم که در حوزة معامالت قرار دارند ،حتی از دیدگاه اهل قیاس و استصالح و
تعلیل هم جنبة تعبد حاکم است.
نهایت اینکه برای فهم جایگاه فرهنگ در حقوق دینی ،در وهله اول باید به حوزه مشترك
فرهنگ و دین در رویکرد اجتهادی استناد پیدا کرد که حقوق مبتنی بر دین نیز با فرهنگ
عجین خواهد شد .در وهله دوم باید به چگونگی انشاء گزارههای حقوقی از نظر عالمه
طباطبایی اشاره کرد که دخالت فرهنگ در نظریه اعتباریات ایشان روشن بود .حال اگر کسی
چنین استداللی را نپذیرفت میتواند حجیت فرهنگ را از تقریر و امضای معصوم و در
مرحلهای پایینتر ،از عدم ردع شارع برای حجیت فرهنگ در ظرف تحوالت استفاده کند.
اگر به مالکات احکام توجه شود بهخوبی مشخص میشود که در چه حوزههایی شارع دست
فرهنگ را باز گذاشته است .برای نمونه آیتاهلل مشکینی(ره) تصریح میکنند« :اگر نگوییم
همة ادله ،دستکم بخش عمدة ادله ،امضایی هستند و شارع در آنها اجازه داده است به همان
شیوهای که عقال دارند عمل شود» (مشکینی ،1345 ،ص)70؛ این توجیه عموما در مبحث
عرف در علم فقه و اصول فقه بحث میشود و به دلیل تشتت آراء در آن کمتر مورد بحث
در بخش حاضر قرار گرفت (همانگونه که در مقدمه گفته شد در مقاله حاضر مفاهیم عرف
و فرهنگ همپوشانی دارند).
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مبحث دوم .فرهنگ الزمه عملياتي شدن حقوق

در بخش پیش از حضور فرهنگ در بخشی از دین و دخالت فرهنگ در اعتبارات حقوقی
گفتیم .این نوع نگاه تالش میکند از حقانیت برخی گزارههای فرهنگی و همپوشانی دین و
حقوق دینی با آن حمایت کند .در مقابل رویکرد دیگری وجود دارد که بدون توجه به حق
یا باطل بودن فرهنگ ،به اضطرارها و اقتضائات عملیاتی حقوق میاندیشد .حقوق برای عمل
کردن و پذیرش مخاطب وضع میشود و اگر بنا باشد با وضع حقوق -حتی حقوق دینی-
مفاسدی ایجاد شود باید به تعدیل حقوق دینی دست زد .در این رویکرد بهسبب اجرایی و
عملیاتی شدن حقوق نباید حقوق از فرهنگ موردنظر مردم جامعه جدا باشد .اینکه در قانون
اجازة انکار دین و حتی خدا را بدهند ،هیچ پیام مثبت و یا منفی نسبت به موضوعات دینی
ندارد .بنا بر نظر آنها هیچ مرجع یا نهادی ،چه دینی چه غیردینی نباید به خود این حق را
بدهد که فردی را به انتخاب موضع مجبور کند (مجتهد شبستری ،1381 ،ص 289و منصوری
الریجانی ،1374 ،صص)279-260؛ از این منظر حقوق مدون و متعارف -بهاصطالح بهتر
قانون -پاسخی به نزاعها و درگیریها و مشکالت رو شده در برههای از تاریخ است و نه
برگرفته از یافتههای فلسفی و دینی و ارزشی مورد قبول اندیشهمندان .حقوق برای تأثیر وضع
میشود و حقوق مرده خود مشکل میافزاید.
«قانونگذاران باید متوجه باشند هیچگاه قوانین بیفایده وضع ننمایند؛ زیرا قوانین
بیفایده اثر قوانین مفید را نیز از بین میبرد و بهطور کلی همواره باید متوجه بود
قانون اثر داشته باشد» (منتسکیو ،1362 ،صص.)888-877
در رویکرد دینی نیز قانونگذاری با فقه یکی نشده و هر حرامی عنوان جرم نمیگیرد.
بلکه این اثر قانون است که تعیین میکند کدام حرام شرعی باید جرمانگاری شود .توضیح
اینکه از انواع مجازات اسالمی از دو نوع مجازات حدود و تعزیرات بهعنوان اساس مجازات
حکومتی میتوان نام برد .این دو تفاوتهایی با هم دارند ،از جمله اینکه در حدود میزان
مجازات دقیقا تعیین شده و بهجز در موارد خاصی که در بخش حدود در کتب مربوطه ذکر
میشوند ،قابل عفو و بخشش نیستند .در مقابل میزان تعزیر در متون نیامده (البته محدوده آن
که مثال از چند ضربه تا چند ضربه باشد آمده است) و حاکم شرع با مصلحت سنجی میزان
آن را تعیین میکند ،هرچند در نگاه فقه شیعه بر خالف اهل عامه میزان آن باید از حدود کمتر
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باشد .بر این اساس چنین نیست که هر آنچه در شریعت حرام شرعی قلمداد میشود باید
الزام حکومتی داشته باشد .اساسا قانون مفهومی متفاوت از حرام دارد .چنین نیست که هر
حرام شرعی الزام قانونی داشته و وصف حقوقی یابد ،بلکه مشخصا حاکمیت است که نسبت
به جرمانگاری برخی حرامهای شرعی مختار بوده و با توجه به اقتضائات و مصالح جامعه به
جرمانگاری دست میزند .جهت ارزشهای رایج در جامعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر
جرمانگاری خواهد بود که اگر تقابلی بین این موضوعات مجرمانه و ارزشهای رایج جامعه
وجود داشته باشد با حقوقی مرده مواجه میشویم که قابلیت اجرایی ندارد .ازاینرو وصف
حقوقی پیدا کردن هنجارها با ارزشهای فرهنگی گره میخورد و این اصل اماره دیگری
است برای تأثیر فرهنگ بر حقوق (حبیبزاده ،1383 ،صص .)24-8تعزیر برای هر عمل
حرامی از صغیره و کبیره است و معنی قاعده این است که حاکم هرگاه مصلحت بداند ،میتواند
برای هر عمل حرامی مجازات تعیین کند .فقها نیز تعزیر را موکول به نظر امام یا رهبر حکومت
اسالمی دانستهاند .عالمه حلی در قواعد میگوید« :هر کس فعل حرامی را مرتکب شده یا
واجبی را ترك کند بر امام است که به هر اندازه که صالح میداند تا جایی که به میزان حد
نرسد او را تعزیز کند» (منتظری ،1370 ،ص .)12صاحب جواهر در شرح شرایع میگوید:
«از نظر نص و فتوا در مورد حکم فوق (مصلحت سنجی ولی در تعزیرات) ،هیچ اشکال و
اختالفنظری میان علماء وجود ندارد» (نجفی ،بیتا ،ص .)448امام خمینی(ره) نیز در
تحریرالوسیله میگوید« :کل من ترك واجبا او ارتکب حراما فلالمام(ع) ونائبه تعزیره»
(موسوی خمینی ،بیتا ،ص)447؛ یعنی هر کس واجبی را ترك کند یا مرتکب ترك حرامی
شود ،بر امام و نائب اوست که وی را تعزیر کنند.
بر اساس مطالب فوق روشن شد که اساس قانونگذاری -مخصوصا در حوزه تعزیرات-
به اثرگذاری قانون بوده و تشخیص این مصالح با ولی است .هر حرام شرعی را نباید وصف
حقوقی داد و تعیین بخشی از این الزامات به عهده حکومت است .روشن است که معیار
پذیرش فرهنگ جامعه موجبات ضمانت عملیاتی شدن قانون است .بر این اساس فرهنگ
نقش تضمینکنندهای برای اجرای حقوق داشته و پیوند ناگسستنی با آن برقرار میکند .حقوق
اگر از فرهنگ جامعه مخاطب خود فاصله گیرد مانند پیوند نامناسب میخشکد و قانونی
متروك نامیده میشود.

تأثير فرهنگ بر حقوق ديني با توجه به واقعيتهای تقنيني 159

«یکی از فنون بنیادی وضع قانون ،رعایت جایگاه آن در ساختمان اجتماعی و
اخالقی جامعه است .پیوند نامناسب میخشکد و اگر تنه اصلی درخت هم صدمه
نزند ،خود نفوذ الزم را پیدا نمیکند .از اینگونه قوانین در هر نظام حقوقی دیده
میشود و به دلیل از دست دادن اقبال عمومی در اصطالح حقوقی« ،قانون متروك»
نامیده میشود .سبب ترك قانون ممکن است عرف عمومی یا برخورد با اصول
حقوقی جامعه یا با اخالق اجتماعی باشد .اگر این احساس درباره نادرستی قانون
دامنگیر شود و همگان یا جامعه حقوقدانان در برابر اجرای آن بایستند ،سدی
جدی در مقابل نفوذ خارجی حکم ایجاد میشود؛ مانعی که بهدشواری میتوان از
آن گذشت .سدی که فرمان حکومت را در کتابها زندانی میکند و منع از نفوذ
آن به اجتماع میشود .در چنین فرضی ،مفهوم شکلی و صوری قانون تحقق
میپذیرد و هیچ مقامی ،حق نسخ آن را ندارد؛ ولی از دیدگاه ماهوی قاعدهای در
نظم حقوقی ایجاد نمیشود» (کاتوزیان ،1377 ،ص.)118
هر اندازه در یک نظام اجتماعی رعایت قانون به صبغه انگیزههای درونی باشد اجرای
آن قانون پایدارتر و موفقیتآمیزتر است .قانونی خوب است که ضمانت اجرای مؤثر داشته
باشد .دو عنصر ضمانت اجرای درونی و بیرونی وجود دارد و بخشی از آن که به نظام ارزشی
و اعتقادی مربوط است و در حوزه فرهنگ قابل بحث است مربوط به ضمانت اجرای درونی
است که در آن حوزه بحث ارزشها با قانون گره میخورد؛ چراکه قانونی که تکیه بر
ارزشهای فرهنگی کند قانونی مفید و اجرایی است (داوری اردکانی و دیگران،1382 ،
صص.)59-34
بر این اساس اگر قواعد حقوقی حاکم بر یک جامعهای با فرهنگ آن جامعه فاصله
بگیرد ،کارایی حقوق از بین میرود .مردم یک جامعه با دو نوع قواعد عرفی و رسمی مواجه
هستند .قواعد رسمی ،یعنی آنچه که در نهادهای دولتی بهعنوان قواعد و اصول مقررات
حقوقی پذیرفته شده و سعی بر اجرا و اعمال آن است .در مقابل قواعد عرفی یعنی آنچه که
مصرفکنندگان کاالی فرهنگی ،یعنی مردم بهعنوان ارزشهای عرفی در بین خود قبول دارند
و به آن عمل میکنند .به تجربه در جامعهشناسی حقوق ثابت شده است که مردم در تنظیم
روابط داخلی خود ،بیش از آنکه به قواعد رسمی توجه کنند به ارزشهای فرهنگی خود
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توجه میکنند و چنانچه فاصله بین این ارزشها و قواعد رسمی زیاد باشد ،قواعد عرفی،
قواعد رسمی را کنار میزند و قواعد رسمی به قواعد متروك تبدیل میشود (کوئن.)1386 ،
هرچقدر این فاصله افزایش یابد ،امکان واقعی برای کنترل رسمی موضوع توسط حکومت
کاهش پیدا میکند و میتواند به زمانی منتهی شود که اساسا امکان کنترل و نظارت دولتی را
از بین ببرد .ازاینرو این دیدگاه با در نظر گرفتن مالحظاتی از این قبیل به برنامهریزی برای
جهتدهی مردم میپردازد.
اگر با توجه به ظرفیت اجتماعی جامعه هدف ،باید قواعد حقوقی برگرفته از دین را محدود
کرد ،باید این را قبول کنیم که شناخت مخاطب قانون ،تأثیر شگرفی در نوع قوانین خواهد
گذاشت ،بهطوری که هر محیطی قوانین خاص خود را خواهد داشت .در این صورت بیش از
آنکه از قانون اسالم یا مسیح سخن بگوییم باید از قانون ایران ،قانون بینالملل ،قانون تهران،
قانون شهرستان و ...سخن گفت .در این میان قوانینی که ناظر بر کل جامعه جهانی وضع
میشوند -حقوق بینالملل -به علت فاصلة اعتقادی جامعة جهانی با اعتقادات ما بیشترین تأثیر
فرهنگ را در آن عرصه شاهد باشیم .البته باید دقت کرد که گرفتار خوانش افراطی این موضوع
نشد .برخی با همین استدالل حضور دین در عرصة بینالملل را منتفی میدانند:
«مسلمانان باید در جهان معاصر با دو نظام زندگی کنند :نظام بیرونی و افقی حقوق

بشر و نظام عمودی و درونی ایمان و عرفان .نظام اول فقط یک نظام حقوقی–

اخالقی است که تکلیف ارتباطات دنیوی انسانها را مشخص میکند و پاسدار
آزادی و عدالت است .نظام دوم یک نظام ایمانی -عرفانی است که امکانات تکامل
و تعالی روحی انسانها را فراهم میکند و پاسدار معنویت است» (مجتهد
شبستری ،1381 ،ص.)289
از نظر اینها نظام اولی با تحقق حکومت سروکار دارد و دومی به معلم اخالق و پیر و
مراد نیاز دارد .سیاست برونگرایی در جهان امروز ،اقتضای چنین برخورد فرهنگی را دارد
وگرنه باید در درونگرایی خود از همکاری و همیاری بینالمللی فاصله بگیریم .اگر
مخاطبمداری به قبول کثرتگرایی فرهنگی میخواند و دینمداری به وحدتگرایی
فرهنگی ،باید محدودة حضور و دخالت دین را کاهش داد.
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نگارندگان در نقد این تفکر میگویند اگرچه تأثیرپذیری قانونگذاری از فرهنگ جامعه
را میپذیریم اما وابستگی تام آن به فرهنگ جامعه هدف و به تعبیر آنها جدا کردن نظام
بیرونی و افقی حقوق بشر از نظام عمودی و درونی ایمانی و عرفانی را نمیپذیریم.
بشر امروز و دیروز و فردا بشری است که آفریننده هستی او را آفریده و برای تکامل
روحی و جسمی ،معنوی و مادی و دنیای و اخروی او برنامههایی چیده است برخی از این
برنامه را درون وجود او قرار داده و از این حیث انسانها مشتركاند و برخی از آنها را توسط
ادیان الهی به او رسانده که علیرغم تحریفها و نابود شدن قسمتی از منابع وحیانی و شرایع
گذشته هنوز مشترکات موجود این منابع در میان ادیان زیاد است اگر انسانها بر اساس عقل
و فطرت و وجدان و مشترکات منابع دینی در پی نگارش حقوق بشری جهانی باشند میزان
این مشترکات آنها بسیار زیاد و میزان مورد اختالف بسیار کم خواهد بود و در این صورت
مالحظه خواهیم کرد که مسلمانان نهتنها نیاز ندارند با دو نظام زندگی کنند بلکه نظام دینی
پاسخگوی نظام بیرونی و افقی بشری خواهد بود بله تا زمانی که تعصبات قومی و نژادی و
فردی و جاهلیتهای فکری و رفتاری انسانها نخواهد پاسخگوی ندای درون و ندای مشترك
ادیان باشد میزان این اختالفات که گاه توسط دین به شکل تقیه ظهور پیدا میکنند و در
پارهای از موارد به شکل احکام اضطراری و یا ثانویه و امثال آن زیاد خواهد بود.
جمعبندی

ازآنجاکه حقوق در کشور ما منشأ اسالمی دارد ،برای فهم تأثیر فرهنگ بر حقوق باید از تأثیر
فرهنگ بر دین شروع کرد .دین اسالم با امارههایی که ارائه شد نه موضع مطلقا طرد را در
مقابل فرهنگ دارد و نه به تأیید مطلق فرهنگ میپردازد ،بلکه به تعامل با فرهنگ گرایش
دارد .ازاینرو «ترجمة فرهنگی دین» با گسترش و موجه شمردن قرائتهای مختلف فرهنگی
دین و رویکرد سنتی با ملغی کردن هر نوع تنوع فرهنگی از رویکرد میانة مورد تأیید اسالم
فاصله میگیرد.
بررسی چگونگی انشاء گزارههای حقوقی در نگاه عالمه طباطبایی ،راه دیگری برای
اثبات دخالت فرهنگ در حقوق نشان داد .به راین اساس این فهم عرفی و متداول جامعه
است که برای رسیدن به غایات دینی خود وسایلی -از جمله بسیاری از گزارههای حقوقی-
را وضع میکند.
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و نهایتا مدخل سوم برای فهم تأثیر فرهنگ بر حقوق به مقام اجرا و عملیاتی شدن حقوق
نظر دارد .بر خالف رویکرد دینشناسی و نیز اعتباریات عالمه که به ذات حقوق دینی و
دخالت فرهنگ در وضع آن توجه داشت ،در اینجا به مصالح و اضطرارهای مقام اجرا توجه
شده و با توضیح اجمالی فلسفه وضع قانون نشان دادیم که اهمیت قائل شدن به فرهنگ
چگونه موجب کارآمدی قواعد حقوقی میگردد .موضوع تعزیرات و واگذاری آن به مصلحت
سنجی حاکم شرع نشان داد که الزامی در جرمانگاری همه حرامهای شرعی وجود نداشته و
تقنین نیاز به مصلحت سنجی حاکم دارد .اگر فرهنگ یک جامعه آماده پذیرش یک حکم
شرعی باشد ،طبیعتا حاکم نیز میتواند از عملیاتی شدن آن قانون اطمینان پیدا کند.
تحلیل و بررسیهای فوق نشان میدهد امکان کنار گذاشتن فرهنگ از حقوق دینی
وجود ندارد ،ازاینرو باید برای حدود و چگونگی حضور فرهنگ در حقوق دینی به دنبال
تئوری پردازی بود .پیدا کردن موضع متعادل در این مورد احتیاج به نظریهپردازی برای نوع
حکومت ،دین ،حقوق و فرهنگ دارد .تنها اصل مهم گرفتار نشدن در رویکردهای «سنتی» و
«ترجمه فرهنگی» و بازگشت تمام این موارد به رویکرد اجتهادی مورد تأیید تحقیق است که
مانع خروج ما از اصول میشود.
يادداشتها
 .1بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی.1379/9/19 ،
 .2برای اطالع از برخی مواضع دین در این مورد رك .مهدوی ،اصغرآقا ( ،)1387ص80؛ کلینی ،کافی ،ج،6
ص ،444ح15؛ حر عاملی ،وسایل الشیعه ،ج ،5کتاب الصلوه ،باب  ،5ح3؛ حر عاملی ،وسایل الشیعه ،ج،24
ص.17
 .3ریشهری ،میزان الحکمه ،ج ،1ص469
 .4برگرفته از :مهریزی1381 ،
کتابنامه

قرآن.
سید رضی ،نهج البالغه علی علیه السالم ،ترجمه استاد دشتی ،انتشارات پیام عدالت ،چاپ اول ،1390 ،ص،406
نامه .53
آرون ،ریمون ( ،)1377مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعهشناسی ،ترجمة باقر پرهام ،چاپ ششم از ویراستة
دوم ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
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ابن ابی الحدید (1387ق) ،شرح نهجالبالغه ،به تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،ج ،20بیروت :کلمه  ،102چ.2
ابنالشهید الثانی ( 1406ق) ،معالم االصول ،حسین بن زینالدین ،قم :مؤسسه النشر االسالمی.
ارشادینیا ،محمدرضا ( ،)1386از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک ،قم :بوستان کتاب ،چ اول،.
اصفهانی ،میرزا مهدی ( ،)1363ابواب الهدی ،به اهتمام سید محمدباقر نجفی یزدی ،مشهد :چاپخانه سعید.
افتخاری ،اصغر ( ،)1389سیاست دین و فرهنگ ،چاپ اول ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگاه فرهنگ
هنر و ارتباطات.
ایازی ،محمدعلی ( ،)1380آزادی در قرآن ،چاپ دوم ،تهران :ذکر.
همو ( ،)1389مالکات احکام و شیوههای استکشاف آن ،چاپ دوم ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
بیگدلی ،عطاءاهلل (« ،)1389چرا باید از سبک زندگی سخن گفت» ،سورة اندیشه ،شماره  46و  ،47شرکت
انتشارات سورة مهر تهران ،آذر و دی.
پیروزمند ،علیرضا پیروزمند ( ،)1389مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی ،چ اول ،قم :مؤسسه فرهنگی فجر والیت.
توجهی ،عبدالعلی (« ،)1380لزوم تفکیک مجازاتهای بازدارانده و تعزیری» ،مجلة دادرسی ،ش ،29آذر و دی.
جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ( ،)1370مکتبهای حقوقی در جهان اسالم ،چاپ اول ،تهران :کتابخانه گنج
دانش.
حاجی دهآبادی ،احمد ( ،)1383بایستههای تقنین ،تهران :فرهنگ و اندیشه اسالمی ،چ اول.
حبیبزاده ،محمدجعفر (« ،)1383مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمداری در حقوق کیفری» ،مجله
حقوق اساسی ،شماره  ،3زمستان.
حرانی ،ابنشعبه (1404ق) ،تحف العقول عن آلالرسول(ص) ،قم :جامعه مدرسین ،چاپ دوم.
خسروپناه ،عبدالحسین ( ،)1381قلمرو دین ،چاپ اول ،قم :مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه.
همو ( ،)1385فلسفههای مضاف ،ج ،2چ ،1تهران :پژوهشگاه و فرهنگ و اندیشة اسالمی.
خندان ،علیاصغر و امیری طیبی ،مسلم (« ،)1388درآمدی بر نقش فرهنگی دولت دینی» ،معرفت سیاسی ،سال
اول ،شماره اول ،بهار و تابستان.
خسروپناه ،عبدالحسین ( ،)1389جریانشناسی فکری ایران معاصر ،چاپ دوم ،قم :حکمت نوین اسالمی.
دارابی ،علی ( ،)1388جریانشناسی سیاسی در ایران ،تهران :انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
داوری اردکانی ،ابراهیمی دینانی ،سید مصطفی محقق داماد ،نوروزی (« ،)1382قانون و فرهنگ» ،نشریه علوم
انسانی نامه فرهنگ ،شماره  ،48تابستان.
زرشناس ،شهریار ( ،)1387نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران ،چ ،3تهران :کتاب صبح.
سبحانی ،جعفر ( ،)1388محاضرات فی االلهیات ،تلخیص علی ربانی گلپایگانی ،چاپ دوازدهم ،قم :مؤسسه
امام صادق(ع).
سروش ،عبدالکریم ( ،)1370قبض و بسط تئوریک شریعت ،چاپ اول ،تهران :صراط.
همو (« ،)1377ذاتی و عرضی دین» ،کیان ،شماره .42
صابری ،حسین ( ،)1384فقه و مصالح عرفی ،چاپ دوم ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیة قم.
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صاحبی ،محمدجواد ( ،)1384مناسبات دین و فرهنگ در جامعة ایرانی (مجموعه مقاالت) ،چاپ اول ،تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
صانعی ،پرویز ( ،)1372جامعهشناسی ارزشها ،تهران :کتابخانة گنج دانش ،چاپ اول.
طباطبایی ،سیدمحمدحسین (بیتا) ،حاشیة الکفاية ،قم :بنیاد علمی فرهنگی عالمه طباطبایی.
عدالتنژاد ،سعید ( ،)1382اندر باب اجتهاد ،چاپ اول ،تهران :طرح نو.
علیزاده ،عبدالرضا ( ،)1389مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق ،چاپ دوم ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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