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شریعت، حکومت اسالمی و حقوق بشر
گفتار نخست

قانون در ادیان توحیدی 
مهدی خلجی
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ضروری است؟ « االهیقانون »چرا پرسش از 

ال نشریافته در س)« سیاسی-رساله ی االهی»پرسش های اسپینوزا در 
1670:)

ی چرا مردمان این اندازه  عمیقاً غیرعقالنی اند؟ چرا این قدر به بندگ
ند خود مباهات می کنند؟ چرا آن ها برای حفظ قیدوبندهایی که دار
ها به چنان می جنگند که انگار برای آزادی شان می جنگند؟ چرا نه تن

دست آوردن که حتا تحمل آزادی این قدر دشوار است؟ چرا دینی
، که عشق و خوشی را تبلیغ و ترویج می کند، الهام بخش جنگ

نامداراگری، نفرت، بدخواهی و سنگدلی می شود؟ 
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اسالم، دینِ فقه بنیاد

ابواب فقه

طهارت، صالت، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد، امر به معروف و نهی از 
منکر، تجارت، رهن، مفلس حجر، ضمان، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه،

، احنکعاریه، اجاره، وکالت، وقوف و صدقات، سکنی و حبس، هبات، سبق و رمایه، وصیت، 
ایمان، ، خلع و مبارات، ظهار، ایالء، لعان، عتق، تدبیر و مکاتبه و استیالد، اقرار، جعاله،طالق

دات، نذر، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیا موات، لقطه، فرائض، قضاء، شها
.  حدود و تعزیرات، قصاص و دیات
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قانون و دین از کهن ترین پدیده های انسانی تاریخ

قانون
- آن به تنظیم کننده ی رفتار اعضایمثابه  دستگاهی از قواعد که در کشوری خاص به

( فرهنگ آکسفورد. )رسمیت شناخته شده و با تحمیل مجازات الزام آور است

-عمال آن هنجار اجتماعی قانونی است که نادیده گرفتن یا نقض آن به طور منظم با ا
رای زور فیزیکی از جانب فرد یا گروهی روبه رو شود که از نظر اجتماعی امتیاز آن ها ب

اعمال زور به رسمیت شناخته شده است؛ چه اعمال زور در مرحله تهدید بماند چه در 
.عمل رخ دهد

Adamson E Hoebel, The Law of  Primitive Man., Massachusetts: 

Harvard University Press, 2006, p.28
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معنابخش جهان انسانی: دین و قانون

Homo religiosus
Homo Juridicus
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 Rémi). افعال انسان باید با دستورهایی که از جانب ساحت الوهی می رسد هدایت شود»: فرض بنیادی قانون االهی
Brague  )

.  ناسندقانون االهی فاش می کند که یهودیت، مسیحیت و اسالم چگونه درباره ی خودشان فکر می کنند و خود را می ش

:رمی برگ سه دسته پرسش را در زمینه ی قانون االهی پیش می افکند

:رابطه میان مفهوم قانون و مفهوم الوهیت(1

ر االهی قانونی که در زمان و مکانی خاص به مثابه ی قانون االهی عرضه می شود، چیست؟ آن عنص: از قانون آغاز کنیم
 دهد؟ در آن چیست؟ آیا خاستگاه آن االهی است یا کیفیت و ویژگی آن؟ چه خصلت هایی االهی بودن به قانون می

ه این که خدا، شارع مقدس یا قانون گذار است چه چیزی به ما درباره ی الوهیت او می گوید؟ چ: از الوهیت آغاز کنیم
ارتباطی با الوهیت و چگونه شکلی از دین از چنین ایده ای ظهور می کند؟ 

:پرسش های عملی تر که نیاز به تحقیق تجربی دارند(2

وان توصیف شناخته  می شوند، چگونه می ت« االهی»جامعه هایی را که رفتار انسانی در آن ها با قوانینی تنظیم می شود که 
با قانون کرد؟ ایده ی االهی بودن قانون چگونه و به چه شیوه هایی بر این جوامع اثر گذاشته است؟ رابطه ی این جوامع

وناگون این چیست؟ تسلیم و خضوع، سازگاری، تأویل خالقانه ی بیشتر یا کمتر؟ کدام گروه های اجتماعی اشکال گ
رابطه را مدیریت و رهبری می کنند؟ 

:  پرسش هایی مربوط به دوران مدرن(3

است که با توجه به این که در کشورهای مدرن قانون پیوند خود را با مشروعیت االهی گسسته و قانون تنها قاعده ای
یش می آید که باهمستانی انسانی برای خود وضع می کند تا به اهدافی که برای خود در نظر گرفته برسد، این پرسش پ

چه چیز به گسست از رابطه ی پیشامدرن میان قانون و خدا انجامید یا بدان مجال داد؟ 



www.tavaana.org

قانون االهی، به نظر می رسد که زمینه ی»: لئو اشتراس
مینه ی ز.. مشترک میان کتاب مقدس و فلسفه ی یونان است

قانون مشترک میان کتاب مقدس و فلسفه ی یونان مسأله ی
اد هر یک از آن دو این مسأله را به شکلی متض. االهی است

«  .با دیگری حل می کنند
ق قانون االهی یونانی، االهی است زیرا تجلی مراتب عمی

را از قانون یهودی، االهی است زی. نظم طبیعی الزمانی است
در . خدایی نشأت می گیرد که صاحب و سرور تاریخ است

هر دو صورت، قانون االهی امری خارج از انسان و متعالی 
.  از جهان روزمره است

ن االهی بودن قانون می تواند به معنای االهی بودن منشأ آ
.  باشد؛ خدا قانون را به کسی وحی و الهام یا امال می کند

کمال و : االهی بودن می تواند خصلت قانون نیز باشد
.  یا ترکیبی از هر دو. جاودانگی قانون



www.tavaana.org

یهودی، مسیحی و اسالمی: خدای یگانه

Ex Nihiloخلق از عدم : آفریدگار

.  برقرار می کند« ارتباط»با زبان انسانی با بشر : سخن گو
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حقوق معنوی

 این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان  -اختصاص

E-Collaborative for Civic Education اختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با
.ذکر نام سازمان تهیه کننده انجام شود

 عتی این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منف-غیر تجاری
.بهره برداری نخواهد شد

 ار را اگر می  خواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید، شما می  توانید حاصل ک-اشتراک
تنها تحت مجوز

E-Collaborative for Civic Education  ،منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی  اطالعت
این تغییرات را باید با

E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک گذارید.


