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 »زمین فقه و آسمان اخالق«اي بر مقدمه
  

ین، روسایت دین :منبع   25/7/1400مورخ:  ز یکشنبه،آن
  
یشم، انددینی می بیش از پانزده سال است که در حوزه نواندیشی». بخت شکر دارم و از روزگار هم از«

ن در آیینه بود و متضمنِ مرور این قلمرو، آئی روم. اولین اثرم درزنم و افتان و خیزان پیش میقلم می
هیاتی و  شناسانه عبدالکریمآراء دین سروش و بدست دادنِ مدلی براي فهم فقرات مختلف نظام ا

ق، شناختیِدین رنم ت این نواندیش دینی و متفکر معاصر. پس از آن، در باب روشنفکري دینی و اخ
شن و رد آبی روایت،  ها، وقت لطیفینهموزون حزن، حجاب در ترازو، ورق روشن وقت، صداي سفر آ

 .اندقرار گرفته طی دوازده سال گذشته سر بر آورده و پیش روي مخاطبان

ن دینی و احیاگرا دیشان دینی،نیابم، طی سالیان سپري شده، افزون بر بازخوانی آثار نوامیدر چنانکه
متعدد؛ دو پروژه فکري و کارك را، درسگفتارهاي  روشنفکران ایرانی، قلم زدن درباره آنها و برگزاري

ام. اولی موسوم است به عرفان مدرن و حدود و ثغور سلوك معنوي برده گرفته و پیشبه قدر وسع پی
سالک سنتی،   /راززدایی شده کنونی. در این راستا، با برکشیدنِ مفاهیمی چون سالک مدرن در روزگار

ایمان از سر طمأنینه، کورمرگی، طنز  ن آرزومندانه،متافیزیک نحیف، تنهایی معنوي/ تنهایی تلخ، ایما
هیاتی هشت سال ـ  چون سلوك معنوي را تقریر کنم. طی هفت و چند از خود روایت امکوشیده. …ا

 است که دو ماه پیش سر از سهروردي تا سپهري ام؛ آخرین آنهامنتشر کرده اخیر، شش اثر در این باب
 .برآورد

ق،سوي دیگر، ربط و نسبت م از ق، عموماً و رابطه میان فقه و اخ خصوصاً؛ از  یان دین و اخ
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه « هاي جديِ دو دهه اخیر من بوده است. روزگاري که دردلمشغولی

ق«قم، » دانشگاه مفید«و » ایران ق را به تدریس می« فلسفه اخ کردم؛ انحاء روابط میان دین و اخ
گذاشتم. پس از آن، از ابتداي دهه نود شمسی که از قضاي روزگار ساکن  بحث تفصیل بررسیدم و به

 »تاریخیِ مطالعات«کره خاکی گشتم و درس و مشق و تحقیق و تدریس را در دپارتمان  این سوي
ق، با محوریت احکام فقهیِ اجتماعی را در  دانشگاه تورنتو آغاز کردم؛ واکاويِ رابطه میان فقه و اخ

 .خود قرار دادمدستور کار 

ق آغازیدم، در طی نه ادامه به  سال گذشته از توزین احکام فقهیِ حجاب و ارتداد در ترازوي اخ
اي چه پیشتر آمدم، بیشتر با پدیده پرداختم. هر» رقص«و » ازدواج عرفی«و » مباهته«، »سب نبی«احکامِ 

اي که به نام دین و تحت لواي د بیگانگیام؛ از خونام نهاده» الیناسیون دینی«مواجه گشتم که بر آن، 
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ق. در سده نوزدهم، مارکس ازصورت می دیانت و فقاهت  گیرد: دینداري و فقاهت بریده از اخ
شد؛ از طبقه کارگر اعمال می داران بربرد که توسط کارفرمایان و سرمایهکرد و نام میالیناسیونی یاد می

کننده روان کارگران بود و دورشدن شان از زندگی  خود بیگانگی و الیناسیونی که پاشان و پریشان
ی خود بیگانگ از«را در پی داشت. علی شریعتی، نواندیش دینیِ معاصر، بر همین سیاق، از  ]1[اصیل

لب سنت ستبرِ پسِ پشت و ط ي وراند؛ الیناسیونی که بیگانه شدن از فرهنگ خودسخن می» فرهنگی
یون الیناس«توان کرد. بر همین سیاق، میبرجسته می را از غیر و بیگانه، بر» آنچه خود داشت«کردن 

روا انگاشتنِ ستاندنِ جان مرتد و ساب النبی، همچنین  ].2د[سخن به میان آور را بر کشید و از آن» دینی
اند؛ ینید به روایت نگارنده، مصادیقی از الیناسیون زدنِ به دگراندیشان دینی، صدور جواز براي بهتان

قیِ عرفی، منافات جدي دارند و کافرم من گر از این «فرونهادنی؛ که  رفتارهایی که با شهودهاي اخ
م روایت شده است:  از پیامبر گرامی». شیوه تو ایمان داري ق«اس خ تمم مکارم ا : من »انی بعثت 

ق براي تتمیم مکارم قی و لحاظمیمبعوث شدم. چنانکه در اخ  یابم، تمسک جستنِ به شهودهاي اخ
 مسلمانیِ توام با مدنیت و کردن آنها، عینِ تاسی به میراث نبوي در روزگار کنونی است و قوام بخش

 .مدارا

هاي قدیمی بر احکام فقهی یاد شده، ربط و نسبت میان روایات و آیات قران از دلمشغولی افزون
ق باور«وام کردن مفهوم  ام با، کوشیده»روایات در ترازوي قرآن«نگارنده است. در مقاله  یک و تفک» اخ

یل راهنماي نظر«میان  یل«و » د بندي کرده، ، این نسبت را به روایت خویش صورت»هنماي عملرا د
 .اقامه نمایم اي له آنادله

ب هاوس« طی چند ماه اخیر، به مدد فضاي فراهم شده توسط اپلیکیشنِ  توان بهکه ازآن می» ک
 اند؛ چندین مناظره با تنی چندمحملی براي بحث و گفتگو هایی کهتعبیر کرد؛ در رواق» رواق مجازي«

 پیشگان درباره مسئله حجاب داشتم. برگزاري این جلسات، اهمیت دو امر را بیش از روحانیون و فقه
ق و از سویی دیگر نسبت رآن و سنجیِ میان ق از پیش بر من هویدا کرد: نسبت سنجی میان فقه و اخ

شیده، هم را برکسال اخیر، این موضوعات م پانزده ـ روایات. خوشبختانه، نواندیشی دینیِ متأخر، طی ده
 .ها پرداخته استبرجسته کرده و بدان

ق و اح پیش رو، متضمنِ جستارهایی است که طیِ نه سال گذشته، درباره نسبت میان اثر کام اخ
ق توزین کرده ق« ام؛ ازفقهی اجتماعی نگاشته و در ترازوي اخ رقص در «تا » حجاب در ترازوي اخ

ق مصاحبه مبسوط نگارنده است با محمد موسوي عقیقیِ فقه  ت،حسن ختامِ بخش نخس». ترازوي اخ
ق در ترازو فقه و«پژوه تحت عنوان  ق. ، »اخ ناظر به جستارهاي کتاب و ربط و نسبت میان فقه و اخ



٣ 
 

ق از بخش نخست پس رسد. جستارهایی که در این ، نوبت به بخش ضمایم میزمین فقه و آسمان اخ
ق دارندبخش قرار گرفته ت فقه و فقیهان و اخ  .اند، تناسب تامی با مقو

ق«ناگفته نگذارم که   ارتداد«منتشر شده؛  حجاب در ترازو پیش از این در» حجاب در ترازوي اخ
ق ق«و » در ترازوي اخ » مباهته: حاشیه به جاي متن«و » غمی غمناك«، »ازدواج عرفی در ترازوي اخ

 .وقت لطیف شن در» تهمت در خدمت دیانت«و » روایات در ترازوي قرآن«؛ و ورق روشن وقت در
یشنهاد برخی اند، به پمنتشر شده ايام طی این سالیان، در آثار پراکندهبا عنایت به اینکه آثار فقه شناسانه

آنها، در این کتاب یکجا کنار یکدیگر نشسته و به نیکی از  ، تماماز دوستان همدل و ویراستار محترم
ق اخ فقه و«گیرند. جستار میها و تطورات فکري نگارنده در این باب پرده برها، دلمشغولیدغدغه

بر آفتاب افکنده است. تمام  هاي مختلف کارك هاي من در این حوزه را کاویده ونیز، سویه» در ترازو
ت فوق مجدداً بازخوانی شده و در مواردي، ارجاعات  ، براي گنجانده شدن در این مجموعه،مقا
 .ها اضافه شده استبیشتري بدان

قه و زمین ف اگر نبود لطف و محبت بی دریغ محمد موسوي عقیقی، دوست فاضلِ فقه پژوه عزیز،
ق  همچنین. ه سپاسگزارمرسید. از این بابت از ایشان صمیمانبه سامان و سرانجام نمی ،آسمان اخ

 این اثر. امیدوارم این کتاب به  براي انتشار» نشر سهروردي«ممنونم از سپهر زارع، مدیر فرهنگ دوست
قه مندان به فقه پژوهی و نواندیشی  .دینی بیاید و سهم خردي در پیشبرد مباحث ایفا کند کار ع

 1400مهر ـ  تورنتو

  
 


