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مقدّمه
تعار سنّت و مدرنیته و رشد عقالنیتمحوری سبب شد تا بهتب تأثیرپریری از مغربزممین
تغییراتی در حوزههای فکری م عقیدتی مسلمانان رخ دهمد و گروهمی از اندیشممندان بمه نمام
«نواندیشان دینی »1پدید آیند که از یکسو دغدغهمند سنّت بودند و از دیگمر سمو نگاهشمان
معطوف به مدرنیته بود و رسالت خود را نشاندن سنّت در کنار مدرنیته میدانستند (هاشممی
6931ش .)61 :.یکی ازنظریاتی که آنان در راستای رسالت خود ارا ه دادهاند نظریة «استمرار
نسخ» است که گونة جدیدی از نسخ به نام «نسخ عقلی» را به گونههای پیشمین اضمافه کمرد.
طب .این نظریه احکام شرعی پ از رحلت پیامبر اسالم(ص) نیز قابلیت تغییر قمبض و بسمط
دارند و این تغییر و تحول میتواند الیاالبمد اداممه داشمته باشمد (فنما ی 6931ش )166 :.و
وظیفة نسخ احکام مُنقضی تلقّیشده برعهدة عقل قطعی (کدیور 6931ش )1 :.یا عقل ظنمی
(فنا ی 6931ش )36 :.و نیز سمیرة عقالسمت؛ 2یعنمی در ایمن گونمه نسمخ منسموخ احکمام
غیرعبادی قرآن و ناسخ عقل یا سیرة عقالست.
نظریة نسخ عقلی بر مبانیای چند استوار است که مهمترین آنها چنیناند« :بشری بمودن
دین» «مردساالرانه بودن قرا ت بنیادگرایانه از اسالم» «اجتهاد در مبانی و اصول» «تفکیمک
میان معرفت زنانه و مردانه» «عمدم تمأثیر تفماوتهمای تکموینی در حقموق» و «تغییرپمریری
شریعت»؛ که مبنای اخیر خود به سه مبنای جز یتر «تفکیک میان احکمام دیمن» «امضمایی
بودن احکام» «تبعیت مطل .احکام از مصالح و مفاسد» تقسیم میشود.
هریک از مبانی مزبور نگاشتههای مجزا و درازدامنی میطلبد و برخی از آنهما در مقماالتی
چند مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که عبارتاند از:
 .6احسانی و دیگران 6931؛

 .1برای نگاه نو به دین ،تعابیر مختلفی ذکر کردهاند ،مانند نواندیشی دینی ،روشنفكری دینذی ،دگراندیشذی دینذی ،بذازخوانی
شریعت ،تجددگرایی اسالمی ،احیاگری دینی ،بازسازی معرفت دینی ،بازنگری دینی ،اصالح فكر دینی و . ...که برخی از ایذن
تعابیر ،با نقدهایی مواجه شده است ،مانند تعبیرِ «روشنفكری دینی» که آن را تعبیری «پارادوکسیكال» یا القاءکننذدۀ تصذورِ
تاری اندیشی طرف مقابل دانستهاند (مسعودی6935 ،ش.)60 :.
 .2بناء یا سیرۀ عقالء ،به بناء و سیرهای گفته میشود که عقالء بما هُم عقالء ،و با توجذه بذهمقتضذای عقذل خذویش آن را
بنیان مینهند ،و در این بنیاننهی ،به مصالح عامه و حفظ نظام نوع انسانی توجذه دارنذد (علذیدوسذت6936 ،ش560 :.ذذ
 .)563بنابراین تفاوت بنای عقالء با عقل در این است که سیرۀ عقالء بر مصلحت عامه متوقف است ،اما احكام عقل ونذین
توقفی ندارد .عقالء گاهی بناهایی دارند که در غیرعقل ریشه دارد؛ برای مثال ،بهمنظور راحت بودن خویش یا رعایت عذادت
و رسم رایج یا هر انگیزۀ دیگر ،که وه بسا مقبول عقل نیست ،بناهایی را پی افكندهاند (همان).
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 .9فیاضی 6931؛
 .1عرب صالحی 6933؛
 .0طالبی محمدحسین نقدی بر مقاله ذاتی و عرضی در دین فصلنامة معرفمت شمماره 95
زمستان 6900؛
 .1علمی .6901
از آنجا که تأکید صاحبان این نظریه بر ناکارآمدی احکام غیرعبادی قرآن است جستار فرارو
درصدد است تا با روشی توصیفی م تحلیلی و با نگاهی انتقادی صحّت مبنای «تفکیمک میمان
احکام یا تقسیمبندیهای دوگانة احکام» را مورد بررسی قرار داده و اسمتناد بمه آن در جهمت
اثبات نظریه و انگارة مزبور را اعتبارسنجی نماید.
4

 -1انگارة ناکارآمدی احکامِ غیرعبادی در آینة دوگانگی احکام
چنانکه گفته شد مبنای «تفکیک میان احکام دین» یکی از مبانی نظریة نسمخ عقلمی اسمت
که در ذیل دستهبندیهای احکام «ذاتی م عرضی» «آرمانی م تاریخی» «فطری م قمومی» و
«اصلی م فرعی» مطرح شده است .محور و نقطة تمرکز این نظریه بمر روی احکمام غیرعبمادی
قرآن است و از میان احکام غیرعبادی نیز غالباً تمرکز بمر سمه محمور عممدة «حقموق زنمان»
«بردهداری» و «مجازاتهای بدنی» است.
5
صاحبان این نظریه احکام غیرعبادی قرآن را به دو دسته تقسیم کردهاند؛ 6م یمک دسمته
را احکامی دانستهاند که دا می بوده و در هر عصر و مصری کارآمد هستند؛ آنان از این دسمته
با عنوان احکام ذاتی آرمانی فطری یا اصلی نام بردهانمد5 .مم دسمتة دیگمر را احکمامی تلقمی
کردهاند که در برههای خاص از تماریخ (= صمدر اسمالم) کارآممد بموده امما در دوران کنمونی
کارآمدی خود را ازدست دادهاند؛ آنان از این دسته با عنوان عرضی تاریخی قومی یا فرعی یاد
کردهاند.

 .3این مقاله در مورخة  ،30/66/61با اخذ پذیرش ققعی ،اکنون در نوبت واپ قرار دارد.
 .4این انگاره ،نتیجهای است که ازنظریة نسخ عقلی حاصل میشود.
 .5صاحبان این نظریه ،قیاس احكام غیرعبادی با احكام عبادی را نادرست تلقذی کذرده و بذه رویكذرد فقهیذان در ایذنبذاره
خردهمیگیرند (ر.ک؛ سروش6905 ،ش.)61 :.
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آنچه در پی میآید نقد و تحلیل تقسیمبندیهای دوگانة احکام بهعنموان یکمی از مبمانی
این انگاره است:

2ـ تقسیمبندیهای دوگانة احکام
این مبنام چنانکه عنوان گردیدم زیرمجموعة مبنای کلیتر «تغییرپریری شریعت» اسمت و در
چهار دستهبندی طرح میشود:
6

2ـ 1ـ احکام ذاتی و عرضی
ذاتی و عرضی دانستن احکام دیدگاهی است کمه ردّ پمای آن در برخمی از آثمار شماه ولمیاهلل
دهلوی دیده میشود (دهلوی بیتما ج533 :6مم  .)536ایمن تقسمیمبنمدی بعمدها از سموی
نویسندگان دیگر بسط داده شده و در آثاری مستقل به تشریح ابعاد آن پرداختمه شمده اسمت.
میگویند که ذاتیات همان مقاصد دیناند که در برهههای مختلف ثابتاند اما احکمام فقهمی و
تمام نظام حقوقی اسالم از عرضیات بهحساب میآینمد (سمروش 6900ش 6 :.و 60؛ هممان
6903ش .)639 :.عرضیها م برخالف ذاتیهام مایة قوام دین نیستند و میتوانستند بهگونهای
دیگر باشند (همان6900 :ش6 :.م .)5
از نگاه آنان صورتها شکلها و وسیلهها عرضیاند؛ زیرا مقصود بالرات نیسمتند و بمهتبم
مطلوب دیگری مطلوب و مقبول واق ممیشموند (هممان 6900ش .)09 :.آیمات مربموط بمه
7
پرسش و پاسخ مردم با پیامبر(ص) و اموری که مردم انتظار بیان آن را از پیامبران نداشمتهانمد
از دیگر عرضمیاتی اسمت کمه ذکمر کمردهانمد (هممان 6900ش6 :.؛ هممان 6900ش.)11 :.
بنابراین نظریه احکام زنان نیز عرضیاند و بر اساس فرهنگ و عرف زمان باید نوسمازی شموند
(سممروش 6900ش )91 :.زی مرا اقتضمما ات جامعممه تغیی مر پی مدا کممرده و سممطح توانمماییهمما و
مهارتهای اجتماعی زنان نیز ارتقا یافته است .ازاینرو باید در هرزمینه حقوقی برابر با مردان
داشته باشند (فراستخواه 6900ش.)160 :.

 .6تعابیر دیگری نیز در اینباره ذکر کردهاند ،مانند تقسیم اسالم به دو دستة «اسالم عقیدتی» و «اسالم تاریخی» که اسالم
نخستین را ذاتی و اسالم دومین را عرضی دانستهاند (سروش6900 ،ش ،)60 :.و در جای دیگذری نیذز ،بذا تعبیذر «اسذالم
دوران تأسیس» و «اسالم دوران استقرار» از آنها یاد کردهاند (سروش6905 ،ش.)61 :.
 .7یعنی آنوه دینداران از پیامبر در مورد هدایتشان انتظار دارند ،ذاتی دین است و آنوه پیامبر بیذان مذیفرمایذد ،امذا جذزء
انتظار آنها نیست ،از عرضیات خواهد بود .بنابراین فقط اعتقادات و عبادات ،از ذاتیات دین اسذت و احكذام غیرعبذادی جذزو
عرضیات و قابلتغییر است (سروش6900 ،ش.)11 :.
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2ـ 1ـ 2ـ نقد و بررسی
نقدهای ناظر به دیدگاه مزبور را میتوان ذیل عناوینی که در پی میآید بیان کرد:
2ـ 1ـ 2ـ 1ـ ابهام تعریفی و تحدیدی
تعبیر «ذاتی و عرضی» تعبیری وامگرفته از منطم .و فلسمفه اسمت (ر.ک؛ مظفمر 6900ش:.
 )969اما استفاده از این تعبیر در تقسیمبندی احکام با نقدهایی مواجه است .تعریف ذاتی بمه
«قوامبخش دین بودن» تعریفی مبهم است .تشخیص ذاتیات م طب .معیار مزبورم نسبی بموده
و طب .عقول مختلف ممکن است ذاتیهای مختلفی متصور شود .بنمابراین از تحدیمد متقنمی
نیز برخوردار نیست .عالوهبر آن آنان تحدید دقیقمی از اممور عرضمی صمورت نمدادهانمد تما بما
شناخت آنها به نقطه مقابل آن یعنی ذاتیات دست پیدا کنیم .فراتر از نکتة مزبور تحدیدی
که از امور عرضی صورت دادهاند متناقض است؛ زیرا در یکجا حوزة عبادات را ذاتی دانسته و
قا ل به ثبوت آنها شدهاند (سمروش 6905ش )61 :.امما در جمای دیگمری ضمروریات احکمام
فقهی مانند نماز و روزه را قابلتغییر و از عرضیات قلمداد کردهاند (همان 6900ش.)11 :.
2ـ 2ـ 2ـ 2ـ مطلوب بالذات و مطلوب بالغیر
نقد دیگر مربوط به این سخن است که «آنچه که بهخمودیخمود در دیمن مطلموب اسمت از
ذاتیات و آنچه برای غیر است از عرضیات خواهد بود ».این سخن سخن درستی نیست؛ زیرا
هرچیممزی کممه مطلمموب بممالغیر شممد عرضممی و تغییرپممریر نیسممت .گمماه اممموری هسممتند کممه
مطلوببالغیرند اما تغییرپریر نیستند .برای مثال نف کشیدن برای انسمان مطلموب بالمرات
نیست بلکه زنده ماندن مطلوب است .بااینحال انسان همیشه به تنف نیاز دارد .حتمی اگمر
آن را عرضی هم بدانیم عرضی الزم است که همیشه همراه اوست (مصباح یمزدی 6936ش.
ج)639 :6؛ زیرا چنانکه در منط .نیز گفتمهانمد عرضمیاتِ الزم تغییرپمریر نیسمتند (مظفمر
6905ش .ج613 :6م  .)615بنابراین هرچیزی که مطلوب بالغیر اسمت همیشمه تغییرپمریر
نیست .از سوی دیگر «مسئلة مطلوب بالرات و بالغیر امری نسبی است؛ مثالً در حموزة احکمام
دینی برای شریعت مقاصد کالنی نام برده شده است که عبارتاند از حفظ دین حفظ نفم
حفظ عقل حفظ نسل حفظ مال و حفظ عر  .اما همین اغرا نیز مطلوب بالرات نیستند
بلکه مطلوب بالرات رسیدن به کمال است .حال اگر موارد مزبمور نیمز جمزو عرضمیات باشمد
چیزی از دین باقی نخواهد ماند .بنابراین اوالً متغیر بودن مطلوب بالغیر بالدلیمل اسمت .ثانیماً
اگر امر مزبور را مفرو بگیریم اغرا کلی را نیز شمامل شمده و هممة آنهما نیمز عرضمی و
قابلتغییر خواهند بود» (ربانی گلسایگانی 6936ش).
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2ـ 2ـ 2ـ 3ـ پرسش و پاسخ از پیامبر
در رابطه با آیات مربوط به پرسش و پاسخهای میان مردم و پیمامبر نیمز مالزممهای دا ممی
میان پرسش و پاسخهای صورتگرفته با عرضی بمودن آنهما وجمود نمدارد؛ زیمرا در برخمی از
موارد مانند سورة توحیدم که اساس دین استم در پاسخ به سؤال یهودیمان مبنمی بمر معرفمی
خداونممد نممازل شممده اسممت (طبرسممی 6905ش .ج  )003 :63درحممالیکممه مسممئلة توحیممد
قوامبخش اسالم و ذاتی آن است.
این مسئله نیز یکی دیگر از تناقضاتی است که در این تقسیمبندی دیده میشود.
(ص)

(ِ)

2ـ 2ـ 2ـ 4ـ انتظارات مردم از پیامبر
انسان به صورت فطری و طبیعی از دین انتظار دارد تا نیازهای هدایتی او را بمرآورد امما درک
تمام این نیازهای هدایتی از توان او خارج است .رابطة میان مردم و خداوند مانند رابطة میمان
بیمار و پزشک است که بیمار جز تن دادن به نسخة پزشک راه چمارهای نمدارد؛ در روایتمی از
پیامبر اکرم(ص) آمده است که «یَا عِبَادَ اللَّهِ أَنْمتُمْ کَالْمَرْضَمى وَ رَبُّ الْعَمالَمِینَ کَالطَّبیمب فَصَملَاحُ
الْمَرْضَى بمَا یَعْلَمُهُ الطَّبیبُ وَ یُدَبِّرُهُ لَا فِیمَا یَشْتَهیهِ الْمَمریضُ وَ یَقْتَرحُمهُ أَلَما فَسَملِّمُوا اللَّمهَ أَمْمرَهُ
تَکُونُوا مِنَ الْفَا ِزینَ« :اى بندگان خدا! شما همانند مریض هستید و پروردگمار عمالمین هماننمد
طبیب است و صالح مریض در آن چیزى است که طبیب آن را مىآموزانمد و عاقبمتاندیشمى
مىکند نه در اشتهاى مریض و خواستههاى بى جمایش پم تسملیم فرممان حم .باشمید تما
رستگار و پیروز گردید» (ابنفهد حلی 6900ش00 :.؛ طبرسی 6139ق .ج 15 :6و دیلمی
6165ق .ج .)609 :6بنابراین از آن جا که انسان احاطهای به نیازهمای همدایتی خمود نمدارد
انتظارات وی از دین برعک گفتههای صاحبان این اندیشه جزو عرضیات اسمت نمه ذاتیمات؛
زیرا این انتظارات خاصیت قوامبخشی ندارد تا جزو ذاتیات باشد.
اگر قرار باشد اسالم بر اساس مقتضیات اعصار مختلف از احکام خود تهی شود و عقایمد آن
نیز بهبهانة روزآمدسازی یکی پ از دیگری از آن بیرون رود از این دین تنهما یمک ایممان و
معنویت مبهم باقی میماند که آن را میتوان با هرگونه دین یا عرفان بشری نیز جایگزین کرد
و این جایگزینی با رنجهای طاقتفرسایی که پیامبر اکرم(ص) و یاران او برای اسالم و ماندگاری
و تثبیت آن کشیدند منافات آشکاری دارد.
2ـ 2ـ احکام آرمانی (یا معنوی) و تاریخی
از دیدگاه تجددگرایان پارهای از آیات بهویژه آیات مربوط به نظام بردهداری رابطة مسملمانان
با غیرمسلمانان ربا تفاوتهای حقوقی زن و مرد احکام جزیه و ...از مواردی هسمتند کمه بمه
شاهدی تاریخی بدل شدهاند و با تغییر احکام و شرایط در آینده ایمن دسمت از آیمات کماربرد
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خود را بازنمییابند و کارایی نخواهند داشت؛ زیرا داللت این آیات جز می زمانمنمد و متمأثر از
واقعیت اجتماعی عصر نزول است که با منسوخ شدن واقعیت اجتمماعی آن دوره حکمم آنهما
برای همیشه ازبین رفته است (ابوزید 6331م553 :.مم 53؛ مجتهمد شبسمتری 6906ش:.
 560و  )555و اساساً از همان آغاز نیز به شکل موقتی تجویز شده و برای همة اعصار و امصار
وض نشدهاند (مجتهد شبستری 6901ش .)30 :.از نگاه آنان قرآن دو وجهِ آرمانی و تاریخی
دارد؛ گوهر اصلی پیام قرآن بخش آرمانی و غایت آن است و بخشهای فقهی یما شمبهفقهمی
قرآن مانند حدود خانواده و معامالت از امور تاریخی است که کمامالً متمأثر از شمرایط زممان
خود بوده و دوران فعلی ناکارآمد هستند (Taji- Farouki, 2004: 47م .)51
صاحبان این نظریمه گوهرهما یما هممان بخمش آرممانی و معنموی دیمن را زممانشممول و
مکانشمول دانستهاند اما بخش دیگر را احکامی عرفی و زمانمند و جزو عناصر منسوخ دیمن
تلقی کردهاند .از دیدگاه آنان اگر حکمی عقالیی عادالنه و نسبت به سایر حکمها برتمر باشمد
نشان از معنوی یا آرمانی بودن آن دارد (کدیور 6905ش :.شمارة .)615
2ـ 2ـ 1ـ نقد و بررسی
2ـ 2ـ 1ـ 1ـ ابهام تعریفی و تحدیدی
تقسیمبندی مزبور مانند تقسیمبندی پیشین دچار ابهام تعریفی و تحدیدی است؛ یعنی قا لین
آن دقیقاً مشخص نکردهاند که مراد از تاریخی و آرمانی (معنوی) چیسمت؟ و دقیقماً چمه نموع
مرزبندی دارد؟ نبود ضابطة مشخص در تعیین حمدود اثرگمراری عناصمر تماریخی و فرهنگمی
مسئله ای است که این تقریر را با مشکل مواجمه ممیکنمد .ایمن دیمدگاه ممدلّل و اسمتوار بمه
شواهدی گزینشی است که با دالیلی ظنی مورد استناد قرار گرفتهانمد .بمرای مثمال در حموزة
جهانبینی گزینش کردن عناصری نظیر سحر جمادو ربما بنمدگی جمن و شمیطان بازتماب
واقعیات فرهنگ زمان نزول وحی دانسته شدهاند حال آنکمه عناصمر دیگمری نیمز در قلممرو
معتقدات مردمان آن زمانه وجود داشته است چرا آنها را از این باب بهحساب نیاورده اسمت؟!
(ر.ک؛ واعظی؛ 6903ش )15 :.و یا در حوزة تشری احکامی گزینش شدهاند که با منمدرجات
منشورهای حقوق بشری زاویه دارد و سایر احکام را مورد چالش قرار ندادهاند.
عالوه بر این راهکاری را که برای تشخیص آرمانی از تاریخی ذکر کردهاند بدون شرح رهما
نمودهاند« .اگر روشن است که سه مفهوم اساسی «عاقالنه بودن» «عادالنه بودن» «برتری بمر
سایر ادیان موجود» بدیهیالتصور نبوده و از طری .کسب و نظر معلوم میشوند بایمد تعریفمی
درخور از آنها ارایه شود خصوصاً آنکه عقالنیت و عدالت اممروزه در بافمت فکمری فرهنگمی
ملل غربی و شرقی تفاوت عمدهای با یکدیگر دارند و خصوصاً در غرب معمانی متعمددی از آن
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ها ارایه شده است .اگر تکثر و پلورالیزم معرفتی در کنار نسبیت عام را از خصوصیات عقالنیت
مدرن بدانیم عقل عرفی واحدی که عقالی جهمان ممدرن از آن برخموردار باشمند بمیمعنمی
خواهد بود .مبتنی شدن شالودة این نظریه بمر مفماهیم سمیال و غیمرمتعین موجمب سسمتی
منطقی این نظریه شده است» (حمیدیه 6909ش).
2ـ 2ـ 2ـ 2ـ فقدان معیار سنجش حکم
حاصل رویکرد مزبور انکار الگوی مشخص برای الهامگیری تغییر و تحول مستمر و عصری در
احکام و درنتیجه تکثر احکام و عدم وجود معیار سنجش حکم صمحیح از سمقیم اسمت .ایمن
رویکرد با محصول فرهنگی دانستن احکام از دین قداسمتزدایمی ممیکنمد و آن را نقدپمریر
ناپایدار و متأثر از باورها و هنجارهای اجتماعی ممیدانمد« .در ایمن رویکمرد نسمبیت ارزشهما
باورها اخالق قانون حقوق و نسبیت معرفت دینی در تمام این حوزهها که از نتیجههمای آن
اعرا از ثبات به تغییر اعرا از قط و یقین به نسبیت زیر پرسش رفتن حجیت قطعیمه و
طرح مسئلة ترابط علوم و ...است» (عرب صالحی 6903ش.)15 :.
2ـ 2ـ 2ـ 3ـ تنافی ثبات روح با تاریخمند بودن دین
انسان دارای روح و حقیقتی ثابت است و شریعتی که برای تربیت او درنظر گرفته شمده اسمت
نباید به فراخور فرهنگها متفاوت باشد .آیتاهلل جوادی آملی ضمن تأکیمد بمر لمزوم نیماز روح
ثابت به شریعت ثابت مینویسد« :بدین روش راه برای تغییر مدام دین صراطهای مسمتقیم و
پلورالیزم دینی بسته خواهد شد؛ زیرا برای حقیقت واحد کمالهای متباین باورهای متبماین
فقه و حقوق متباین فر صحیح ندارد» (جوادی آملی 6906ش.)03 :.
2ـ 2ـ 2ـ 4ـ زمانشمولی شریعت در آینة واکنش سهگانة اسالم
بدیهی است که قرآن کریم در بیان معارف خود زبان قموم را برگزینمد (ابمراهیم )1 /و احکمام
خود را در تناسب با عرف جامعة مخاطب تشری نماید اما این بهمعنای متأثر بمودن معمارف و
احکام آن از فرهنگ قوم نیست تا حکم زمانمندی برای آن صادر نماییم .اسالم در برخورد بما
فرهنگ عصر نزول سه گونه برخورد ابقایی اصمالحی و ابطمالی درپمیش گرفمت و احکمامی را
وض کرد؛ برخی احکام را چون جایز بودن بی (بقره )500 /یا تحریم قتال در ماههمای حمرام
(بقره ) 60 5 /کمه در جامعمة جماهلی مسمبوق بمه سمابقه بمود و عمرف و عقمال ً آن را معتبمر
می دانستند با اصالحاتی پریرفت اما بسیاری از احکام مانند احکام عبادی نماز غسمل وضمو
تیمم و ...را تأسی نمود .و بخشی از همت آن صرف زدودن آداب و رسوم عادات و رفتارهای
رایج آن برهة از تاریخ شد بهگونهای که برای مقابله با شرب خمر که مبتالبمه جامعمه بمود بما
مقاومت اجتماعی روبهرو شد (ر.ک؛ ایروانی 6933ش9 :.م  )93و مشهور است که بمهصمورت
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تدریجی (نحل10 /؛ نساء19 /؛ بقره560 /؛ ما ده )33 /مقابله با آن را در دستور کار قمرار داد.
بنابراین این برخورد سهگانة اسالم حکایت از آن دارد که عرف عنصر قوامبخش احکام نیسمت
تا صبغة زمانمندی به خود بگیرد و از دایرةکارآمدی خارج شود بلکه توجه بمه عمرف زممان و
همخوانسازی قوانین با آن اجتنابناپریر است؛ زیرا قوانین را نمیتوان در خأل تشری نمود.
2ـ 2ـ 2ـ 5ـ تنافی اکمل بودن اسالم با مسئلة زمانمندی
پریرش جاودانگی احکام اسالم با پریرش اصل اسالم مساوی اسمت و انکمار جماودانگی احکمام
اسالم به معنای انکار اصل اسالم است (مصباح یزدی 6901ش)13 :.؛ چراکه به تأکید صمریح
قرآن اسالم کاملترین (ما ده )9 /و آخرین دین الهی (احزاب )13/اسمت .و درصمورتیکمه مما
وجه تاریخی را برای برخی از آیات و احکام این کتاب درنظر بگیریم اسمالم از اتممم و اکممل
بودن ساقط خواهد شد .زمانمند دانستن آیات قران کریم دلیلی بر ناقص دانسمتن علمم الهمی
در تشری دین اسالم است که این امر از ساحت علم و حکمت الهی بهدور است و در دینی که
ادعای کامل بمودن آن را دارد برناممه و مسمیری تکمیملنشمده بمه پیمروان خمود ارا مه دهمد
(ر.ک؛کریمی 6933ش655 :.م )650
2ـ 2ـ 2ـ 6ـ عدم تنافی عقل با نقل
طرفداران این فرضیه قصد دارند با نام نهادن تاریخی بر احکام قرآن آن را از اعتبار ساقط کرده
و عقل را در مقابل آن مقوّم و تأییدکنندة توحید بدانند درحالیکه عقل و نقل دو نقطة مقابمل
هم نیستند بلکه هردو منب اثبات دین هستند .و هریک پیامهای مسمتقل و خاصمی را دارنمد
بهطوریکه گاه دین به زبان عقل و گاه به زبان نقل بیان ممیشمود .و در بسمیاری از فروعیمات
جز ی نیز عقل بهدلیل نقلی معتبر نیازمند است( .ر.ک؛ جوادی آملی 6936ش03 :.م .)06
2ـ 2ـ 2ـ 7ـ عدم قابلیت جایگزینی احکام قرآن با احکـام برخاسـته از سـیرة
عقال
برخالف دیدگاه این نظریهپردازان قرآن روش تحق .دین دیندار شدن و دیندار بمودن را در
اختیار سیرة عقال قرار نداده است؛ چراکه عقال از دستیابی به چنین روشمی نماتوان هسمتند و
شواهد متعددی بر انحراف عقل در شناخت روشهای هدایت وجود دارد اما درصمورتیکمه بما
پیشفر ها و شیوههای عقالیی به احکامی که مدّعی آنها را تاریخمند میداند رجموع شمود
مالکممات جعممل احکممام توسممط شممارع احممراز خواهممد شممد و غایممتگرایممی شممریعت در قبممال
اید ولوژیهای بشری نمایان میشود .آن چه در بطن تمام معارف و احکام قرآن ساری و جاری
است همگامی محتوا با روش الهی رشد و هدایت است .خدای متعال خود بر ضمرورت تبعیمت
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ازاین روش تصریح کرده است﴿ :وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّـاسِ عَلـى مُکْـثٍ وَ نَزَّلْنـاهُ
تَنْزِیال﴾ (إسراء ) 631 /و اجازة هیچ دخل و تصرفی در محتوای دین را حتی بمه پیمامبر اکمرم
(ص) نداده اسمت﴿ :وَ لَو تَقَوَّ َ عَلَینا بَعضَ الْأَقاوِیلِ ـ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِینِ ـ ثُمَّ لَقَطَعنا مِنْـهُ
الْوَتِینَ ـ فَما مِنْکُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِینَ﴾ (حاقّه11 /م.)10
بنابراین احکام قرآنی حتی اگر مصداق خمارجی خمود را ازدسمت داده باشمند دربردارنمدة
روش انتقال معارف و دستورات متناسب با تدبیر الهی برای هدایت جامعة توحیدی هسمتند و
تاریخی دانستن آنها بهمعنای از دست دادن این روش و خالی کردن دیمن از الگموی تحقم.
دینداری است .بهعنوان مثال احکام مربوط به بردهداری گرچه در قرآن کمریم تحمریم نشمده
است اما قرآن کریم با وض یک سلسله احکام بردهداری را به سمتی هدایت کرد که در عمل
پ از مدتی اثری از آن باقی نماند.
« استفاده از روش هدایتی قرآن کریم در تشری احکام موجب میشود تا مصالحى که براى
بشر وجود دارد رعایت شود و علم قرآن با عمل بمه آن مقمارن باشمد و طبم بشمر از گمرفتن
معارف و احکام آن زده نشود معارفش را یکى پم از دیگمرى درک نمایمد تما بمه سرنوشمت
تورات دچار نشود که بهخاطر اینکه یکباره نازل شد یهود از تلقّى آن سر بماز زد و تما خمدا
کوه را بر سرشان معلم .نکمرد حاضمر بمه قبمول آن نشمدند» (طباطبمایی 6901ش .ج :69
.)556
2ـ 2ـ 2ـ 8ـ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
در این رویکرد فلسفة جعل احکام تاب مصالح و مفاسد واقعی نیست بلکه وابسته به فرهنگ
برهه های مختلف زمان است و صرف التزام به احکامی کمه برآممده از فرهنمگ زممان هسمتند
نشانة عبودیت بندگان خواهد بود .درحالیکه پیشوایان دین نسمبت بمه ایمن رویکمرد هشمدار
دادهاند؛ در روایتی امام رضا (ع) در پاسخ به پرسشی که آیا حمالل و حمرام شمرعی فقمط بمرای
تعبّد است نقل شده است که فرمودند« :این دیدگاهی گمراه اسمت و صماحب آن بما خسمران
آشکار گرفتار شده است؛ زیرا در این صورت جایز بود که خداوند آنان را با حرام کردن حمالل
و حالل کردن حرامها به تعبد بکشاند .بهطور مثال آنها را با نهی از نماز روزه اعممال نیمک
امر به انکار خدا پیامبران و کتاب های آسمانی و امر به زنا دزدی ازدواج با محارم و ...به تعبد
آورد؛ چون قصدش فقط تعبّد بوده است اما خداوند این نظر را ابطال کرده اسمت» (مجلسمی
6131ق .ج  )30 :1و چون معیار در تشری احکام (مانند امر به معروف و نهی از منکر(نحمل/
)33؛ پرهیز از فحشاء (اعراف)50 /؛ عدالتخواهی (اعراف )53 /و )...مصالح و مفاسمد واقعمی و
نف االمری جاری در تمام زمانهاست (کاظمی خراسانی بیتما ج03 :9؛ موسموی خمینمی
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بیتا ج  )505 550 693 :5قرآن کریم جاودانه خواهد بود« :وَ لَو أنَّ الْآیةَ إِذَا نَزَلَـت فِـی
قَومٍ ثُمَّ مَاتَ أُولَئِک الْقَومُ مَاتَتِ الْآیةُ لَمَا بَقِی مِنَ الْقُرْآنِ شَی ٌ وَ لَکنَّ الْقُرْآنَ یجرِی أوَّلُهُ
عَلَی آخِرِهِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرضُ :...اگر بنا بود آیهای که دربارة قومی نازل شده پ
از مردن آن قوم بمیرد از قرآن چیزی برجای نمیماند لیکن تا زمانی که آسممانهما و زممین
باقی است سراسر قرآن در جریان خواهد بمود( »...مجلسمی 6901ق .ج 660 :03؛ عیّاشمی
6336م .ج 63 :6؛ بحرانی 6161ق .ج )13 :6
برخی دیگر از این شواهد عبارتاند از:
« .6عَنْ زُرَارَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَن الْحَلَال وَ الْحَرَام فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَال أَبَمداً إلَمى
یَوْم الْقِیَامَة وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إلَى یَوْم الْقِیَامَة لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجیءُ غَیْرُهُ وَ قَالَ قَمالَ عَلِمیع ع
مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بدْعَةً إلَّا تَرَکَ بهَا سُنَّةً»(کلینی 6130ق ج :)00 :6حالل محمد برای همیشه تا
روز قیامت حالل خواهد ماند و حرام محمد برای همیشه تما روز قیاممت حمرام خواهمد مانمد.
هیچیک تبدیل به غیر نمیشود و غیر آن هم نمیآید.»...
« .5عَنْ أَبی جَعْفَرٍ الْرمَام الْبَاقِر(ع) قَالَ قَالَ جَدِّی رَسُولُ اللَّهِ(ص) :أَیُّهَا النَّاسُ حَلَمالِی حَلَمال إلَمى
یَوْم الْقِیَامَة وَ حَرَامِی حَرَامٌ إلَى یَوْم الْقِیَامَة أَلَا وَ قَدْ بَیَّنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَملَّ فِمی الْکِتَماب وَ بَیَّنْتُهُمَما
لَکُمْ فِی سِیرَتِی وَ سُنَّتِی بَیْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّیْطَان وَ بدَعٌ بَعْدِی مَنْ تَرَکَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِینِمهِ
وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوءَتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّ َ بهَا وَ وَقَ َ فِیهَا وَ اتَّبَعَهَا کَمانَ کَمَمنْ رَعَمى غَنَمماً قُمرْبَ
الْحِمَى( »...کراکجی 6163ق .ج« :)905 :6ای مردم! حالل من تا روز قیامت حمالل اسمت و
حرام من هم تا روز قیامت حرام است و خداوند آنها را در کتابش بیمان کمرده و ممن نیمز در
سنّت و سیرة خود آن را بیان کردهام .غیر از آن شبهاتی شیطانی و بدعتهایی پ از من است
که هرک آن را ترک کند امر دینش به صالح انجامیده و و آبرویش محفوظ مانمد و همرک
لباس شبهه و بدعت بسوشد در آن فرورود همانند کسی که گوسفندانش را در مرز بچرانمد و
بهتدریج وارد آن شود.» ...
 ...« .9شَریعَةُ مُحَمَّدٍ لَا تُنْسَخُ إلَى یَوْم الْقِیَامَة وَ لَا نَبیَّ بَعْدَهُ إلَى یَوْم الْقِیَامَمة فَمَمن ادَّعَمى بَعْمدَهُ
نُبُوَّةً أَوْ أَتَى بَعْدَ الْقُرْآن بکِتَابٍ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِ َ ذَلِکَ مِنْهُ» (مجلسی 6139ق .ج:66
 :)90شریعت محمد تا روز قیامت نسخپریر نیست و بعد از او پیامبری نخواهد آممد .پم اگمر
بعد از او کسی ادعای نبوت کند یا کتابی بعد از قرآن بیاورد ریختن خمونش بمرای کسمی کمه
این ادعا را بشنود مباح است.
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ادلّة درون متنی فراوان دیگری نیز با تعابیر فوق یا شبیه بمه آن وجمود دارد کمه جماودانگی
تمامی احکام را اثبات میکند .این تعابیر نصّ و مطل .بوده و بههیچ نحوی قابلتأویل یا توجیه
نیستند (ر.ک؛ اربلی 6906قو ج135 :5؛ صدوق 6169ق .ج 619 :1و مجلسی 6139ق.
ج.)560 :90
2ـ 3ـ احکام فطری و قومی
تقسیمبندی دین به دو دستة احکام فطری و احکام قومی تقسیمبندی دیگری است که بمرای
احکام ذکر کرده اند؛ احکام فطری احکامی است که عقل آدمی به آنها حکم میکند و احکمام
قومی احکامی است که بر اساس قراردادهای اجتماعی یک قوم جعل میشود و بنمابر اعصمار و
امصار مختلف تفاوت پیدا میکند .احکام فطری دین بر احکام قومی آن حاکم اسمت و احکمام
قومی تا جایی از سوی پیامبران امضا و تأیید میشد که با فطرت و ارزشهای اخالقی منافمات
نداشته باشد (نکونام 6931ش.)59 :.
2ـ 3ـ 1ـ نقد و بررسی
تقسیمبندی مزبور مانند تقسیمبندیهای پیشین مبنای درستی ندارد .اساس دین فممطری و
در سمازگاری تام با فطرت است و قرآن نیز نهتنها بر فطری بودن توحیمد و خمداجویی بمملکه
بمر فمطری بودن اصل دین تصریح دارد (روم .)93 /روایات نیز افزون بر توحیمد اسماس دیمن
اسالم را فطری ممیداند (کملینی 6915ق .ج  .)65 :5شریعت نیز بخشی از آموزههای دیمن
و اسالم است .مخاطب شریعت انسان بماهو انسان اسمت نمه انمسان بمما ایمنکمه در مرحلمة
زمانی یا منطقة مکانی خاص یا از قبیله و نژاد ویژه باشد .اسمالم در تعلیم و تربیمت مخصموص
خود «انسان طبیعی» را درنظر گممرفته اسممت؛یعنی نظمر خمود را بمه سماختمان مخصموص
انسانیت معطوف کرده است .بنابراین اسالم راه فطرت و طبیعت راه همیشگی انسمان خواهمد
بود و با دگرگونی اوضاع بیرونی انسان دگرگون نمی شمود (ر.ک؛ طباطبمایی 6906ش 10 :.و
.)503
بخش اعظم شریعت و احکام فقهی به هدایت فطرت و بُعد ممعنوی انمسان مربوط است که
بین همة انسانها مشترک و امری تبدیلناپریر است .مثالً بخش عبادات شمریعت بممه رابطمة
انسان با طبیعت مربوط نمیست تا با دگرگونیهای طبیعت دگمرگون شممود بلکمه بمه رابطمة
انسان بما پروردگمار خود مربوط است و در این مسیر انسمان در طمول تماریخ نیازهمای ثابمت
داشته است و فمرقی ممیان انسان قدیم و جدید نیست .نظام عبادات در اسممالم پاسمخ ثمابتی
است بمه ایمن نوع نیازهای ثابت که بمه طور دا م انمسان را به اهداف مورد نظمر همدایت کمرده
است (صدر 6151ق .ج030 :6م .)065
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هیچ شاهدی از آیات وجود ندارد کمه تقسمیمبنمدی مزبمور را تأییمد کنمد بلکمه بمرعک
شواهدی درونمتنیای وجود دارد که جهانی بودن احکام قرآنی را اثبات میکند و زمانمنمدی
آن را منتفی میسازد .آیات دالّ بر جهانی بودن میان احکام هیچ تفکیکی نکرده است؛ برخمی
از این آیات عبارتاند از﴿ :وَ مة أَرْسَلْنةكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعةلَمِينَ﴾ (انبیماء)630 /؛ ﴿ِنْ هُوَ إِالَّ ذِکْـرٌ

لِلْعالَمِین﴾ (ص)00 /؛ ﴿وَ ما أَرسَلْناکَ إِالَّ كَةفَّةً لِلنَّاسِ بَشِیراً وَ نَذِیراً وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال

یَعلَمُون﴾ (سبأ)50 /؛ ﴿یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُـو ُ اللَّـهِ إِلَـیکُم جَمِیعـا﴾ (اعمراف)600 /؛
﴿تَبارَکَ الَّذِی نَزَّ َ الْفُرْقانَ عَلى عَبدِهِ لِیَکُونَ لِلْعالَمِینَ نَذِیرا﴾ (فرقان .)6 /ازنظمر قمرآن
دین فطری انسان اسمت﴿ :فَأَقِم وَجهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهـا
ال تَبدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِـنَّ أَکْثَـرَ النَّـاسِ ال یَعلَمُـون﴾ (روم )93 /و
همان گونه که فطرت امری تغییرناپریر است در امور فطری نیز تغییر و تبدیل راه ندارد .افزون
بر آن به مقتضای دو آیة ﴿إنَّ الدّینَ عِندَ اهللَ اإلِسالم﴾ (آلعمران )63 /و آیة ﴿مَا عِنـدَکُم
یَنفَدُ وَ مَا عِندَ اهللِ باقٍ﴾ (نحل )31 /قیاسی به این صورت شکل میگیمرد« :آنچمه عنمد اهلل
دین شمرده میشود اسالم است و آنچه عند اهلل است باقی و ثابت است پم دیمن ثابمت و
باقی است .بنابراین خطوط کلی دین کمه هممان اسمالم اسمت بمرای همیشمه ثابمت و بماقی
خواهند بود ».روایاتی نیز که در بحث پیشین ذکر گردید حالل و حرام الهمی را اممری قمومی
تلقّی نکرده بلکه به شکل مطل .از آن سخن گفته اسمت (ر.ک؛ اربلمی 6906ق .ج 135 :5؛
صدوق 6169ق .ج 619 :1؛ مجلسی 6139ق .ج .)560 :90
بنابراین قران کریم دارای یک دسته قوانین ثابت و کلی است که در طول زممان بسمته بمه
شرایط و گرشت زمان تغییر و تحول مییابد .و دستة دیگر تغییری در آنها نیسمت و مربموط
به حوادث جزیی و گرراست؛ آن دسته از قوانین کلی که با فطرت انسان هم سمازگار اسمت در
جهت رساندن انسان به کمال و سعادت نازل شدهانمد .و درگمرر زممان کهنمه نممیشمود و بما
تحوالت اعتبار خود را ازدست نمیدهد .بنابراین قوانین فطری مطاب .با قوانین قومی بهتعبیمر
نواندیشان نیستند بلکه این قوانین مطاب .بر آن دسته از قوانین الهی هستند کمه بما تغییمر و
تحوالت زمانی و مکانی انعطاف خود را ازدست نمیدهند و بیاعتبار نمیشوند .قمرآن کمریم از
زمان نزول تاکنون با بیان قوانین کلی و ثابت پاسخگوی برنامة اصلی زندگی بشر بوده و همیچ
گزارشی مبنی بر عدم توانایی بر دریافت حکم خاصی از آن وجود نمدارد .نظمام تشمری قمرآن
به حدی جاودانه است که تغییر مصداق و موضوع و دگرگونیهای بشری در آن تأثیری برجمای
نمیگرارد (مسعودی 6901ش.)05 :.
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2ـ 4ـ احکام اصلی و فرعی
تقسیمبندی دیگری که راج به احکام ذکر کردهاند تقسیمبندی به اصمل و فمرع اسمت .ایمن
تقسیم بندی در آرای محمود محمد طهم متفکر سودانیم آممده اسمت .وی بما ذکمر دو رسمالت
برای اسالم به تقسیمبندی اصل و فرع اشاره کرده و نوشته است« :أن اإلسالم رسالتان :رسالة
أولى قامت على فروع القرآن و رسالة ثانیة تقوم على أصوله و لقد وق التفصمیل علمى الرسمالة
األولى و ال تزال الرسالة الثانیة تنتظر التفصیل و سیتف .لها ذلک حین یجم رجلهما و حمین
تج أمتها( »...محمد طه 6903ق.)531 :.
طه قا ل است که احکام صادره در دوران مکی جزو احکام اصلی و احکام صمادره در دوران
مدنی جزو احکام فرعی است و در عصر حاضر باید احکام اصلی مکی مورد توجه قرار گرفته و
احکام فرعی مدنی از دایرة انتفاع خارج گردد (محمد طه 6305م9 :.مم 1؛ هممان 6306ق:.
6؛ همان 6313م.)609 :.
2ـ 4ـ 1ـ نقد و بررسی
تقسیمبندی ای که محمد طه ارا ه داده است عالوه بر برخی از نقدهای پیشمین بما اشمکاالت
مهمی مواجه است که عبارتاند از:
نخست آنکه اگرچه بسیاری از اصول تعمالیم اسمالمی در دوران مکمه و بسمیاری از فمروع
شریعت اسالمی در دوران مدینه نازل شده اما آنچنانکمه خمود طمه در مموارد متعمددی بمه
مستثنیات این تقسیمبندی اذعان کرده (محمد طه 6313م653 :.م  )631تعممیم همر آیمة
مکی به اصل و هر آیة مدنی به فرع امری بیدلیل اسمت؛ بمرای مثمال محممد طمه قا مل بمه
اصالت برخی از احکام قرآنی مانند سوسیالیسم دموکراسی عدم طالق و ...شده است (محممد
طه 6313م 601 :.و  )603درحالیکه هرامری که تجربة بشری انسان ممدرن بمهدرسمتی آن
رأی داده نباید به کتاب تحمیل شود.
دوم آنکه با دستهبندی محمد طه عمالً چیزی از احکام اسالم باقی نممیمانمد؛ چمون در
مکه احکام زیادی نیامده است این در حالی است که محمد طمه بمر روی محورهمای خاصمی
تأکید کرده و از احکام دیگر سخنی نگفته است .بنابراین با توجه به تعار گفتاری و رفتماری
وی نظریممة او از مبنممای اسممتواری فممارغ بمموده و صممرفاً بممهخمماطر همخمموان کممردن احکممام بمما
دستاوردهای حقوق بشری ارا ه شده است.
سوم آنکه هر سه دسته آیات اخالق عقاید و احکام در مدینمه نمازل شمده اسمت و دوران
مکی اختصاص به آیات احکام ندارد و بنابر دیدگاه محمد طه باید آیات اخالقی و عقایدی نیز
جزء احکام فرعی قرار گیرد درحالیکه آیات مکی بر محوریت عقایمد اسمت امما وی بمه اصمل
بودن آنها اعتقاد دارد و این از تناقضات نظریة وی است.
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3ـ راهکار حلّ تنافی ثبوت احکام قرآنی با تغییر اقتضائات
با توجه به نقدهایی که به مبنای مزبور در نظریة نسخ عقلی وارد اسمت مسمئلة تنمافی ثبموت
احکام غیرعبادی با تغییر مقتضیات نیازمند پاسخ است .برای حلّ این تنافی م بهطمور کلمی م
دیدگاههای مختلفی از سوی علمای سنّتی مطرح شمده اسمت .یمک رویکمرد رویکمرد ثابمت و
متغیر است .برخی اصطالح منطقةالفراغ را نام بردهاند و برخی چونم مرحوم امام خمینیم نظریة
فقه حکومتی یا فقه المصلحة را بیان کردهاند اما توجه به نگاه رایج و غالبی کمه دربمارة قمرآن
وجود دارد و آن را آخرین و کاملترین کتاب میداند و قا ل به جاودانگی و جهمانشممولی آن
است رویکردهای مزبور نمیتواند به مسئلة مزبمور دربمارة قمرآن پاسمخ بدهمد گرچمه دربمارة
گزارههای روایی قابلاستفاده است.
دربارة گزارههای قرآنی بهترین نظریهای که بما جماودانگی آن نیمز سمازگاری دارد هممان
نظریة نسخ مشروط یا نسخ تدریجی (ر.ک؛ احممدینمژاد و همکماران 6900ش )3 :.آیمتاهلل
معرفت است:
«با تأمل در بسیاری از آیات که منسوخ شمرده شدهاند میتوان دریافت که نسخ آن نسمخ
مطل .نبوده بلکه به شرایط خاص همان دوران بستگی داشته است؛ بدین معنا که با تغییر آن
شرایط و بهبود وض حکم ساب .منسوخ گردیده و حکمی متناسب با شمرایط جدیمد تشمری
شده است و اگر احیاناً همان شرایط زمانی و مکانی پیش آید آیات مربوط از نو قوت گرفتمه و
قابلاجرا است» (سلطانی رنانی 6901ش.)66 :.
نظریة دیگر ایشان که به «نسخ تمهیدی» معروف است نیمز در هممین راسمتا قمرار دارد و
میتواند مسا لی چون بردهداری و برخی از احکام مربوط به زنان مانند نشموز را پاسمخ بگویمد
(ر.ک؛ احمدینژاد و همکاران همان63 :م  )50اما موارد دیگری چون نابرابری در ارث دیمه و
احکام مربوط به مجازاتهای بدنی که نسخ و ناکارآمدی آنها مورد تأکید اهمل تجمدد اسمت
انگارهای نشئتگرفته از منشورهای حقوق بشری امروز اسمت کمه خاسمتگاه حقیقمی نمدارد و
مقایسة میان این احکام با قوانین پیشنهادی برگرفته از سیرة عقال برتری قوانین قرآنی نسبت
به آنها را نشان میهد؛ برای مثال در رابطه با مجازاتهای بدنی که متجدّدان آنها را خشمن
و ناکارآمد تلقی کردهاند باید گفت که این تنبیهات بهخاطر ایمنکمه تنهما شمخص بزهکمار را
مورد هدف قرار میدهد بر مجازات جایگزینی مانند جریمة نقدی و محرومیتهای اجتماعی و
زندان برتری دارد؛ زیرا موارد اخیر به خانوادة شخص نیز لطمه میزند و بازدارندگی آن نیز به
میزان بازدارندگی تنبیهات بدنی نیست (= نقمدی و اجتمماعی) و هزینمة بسمیار بماال بمر دوش
حکومت میگرارد درحالیکه تنبیهات بدنی بهخاطر سهولت از بُعد هزینمه و اجرایمی تمرجیح
دارد (= زندان).
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عالوه بر این مجازاتهای بدنی بیضابطه نبوده و تحق .و اجمرا کمردن آنهما مشمروط بمه
مالکهای بسیاری است (ر.ک؛ حرّ عاملی 6133ق.ج 51 :50؛ قرشی  6900ج )10 :9کمه
نشان میدهد برای اجرای این حدود باید دقت فراوانی از سوی مجریمان اممر صمورت پمریرد.
بااین وجود قرآن برای همة بزهکاریها مجازات بمدنی تعیمین نکمرده اسمت و گناهمانی ماننمد
دزدی محاربه و ...که در قرآن برای آنها مجازات بدنی تعیین شده مسا لی بسیار مهم اسمت
و با سالمت زندگی مردم رابطه مستقیم دارد (باهری و داور 6903ش.)906 :.
بنابراین قالبهای مجازاتی مختلف باید در جای خود مورد استفاده قرار گیرد نه اینکه یک
قالب مجازاتی را برای همیشه منسوخ اعالم کرده و به قالب دیگر روی آوریم .با توجه به قاعدة
چندپایانی إعمال یک طری .مجازاتی مانند زندان برای همة مجرمهما اثمر شایسمته و بایسمتة
خود را برجای نمیگرارد.

نتیجهگیری

گونة نسخ عقلی م که برآمده ازنظریة استمرار نسخ است م از قرن  63بهتدریج سر بمرآورد تما
اینکه در قرن  53مراحل پختگی خود را طی کرد و در قرن  56به تکامل رسید و صمراحتاً از
سوی برخی از متجدّدان دینگرا مطرح گردید .نظریة مزبور بر این باور است که احکام شمرعی
پ از رحلت پیامبر(ص) نیز قابلیت تغییر قبض و بسط دارند و باید احکام غیرعبادی ناکارآممد
تلقیشده را با احکامی نشئتگرفته از عقل قطعی یا ظنی و سیرة عقال تغییر داد .این نظریه بر
مبانی چندی استوار است که بررسی هریک از آنها نوشتههای مجزا و درازدامنی را میطلبمد.
آنچه در این جستار مورد بررسی قرار گرفت تقسیمبندیهمای دوگانمهای اسمت کمه از احکمام
شرعی ارا ه شده و در دستهبنمدیهمای «ذاتمی و عرضمی» «آرممانی و تماریخی» «فطمری و
قومی» «اصلی و فرعی» عنوان شده است.
این تقسیمبندیها علیرغم اینکه تالش صاحبان این نظریه برای نشماندن سمنّت در کنمار
مدرنیته را نشان میدهد اما با اشکاالتی چند مواجه است که عبارتاند از:
6م تقسیمبندی های مزبور مربوط به احکام شرعی است اما همیچ شماهدی از شمرع در جهمت
تأیید آن ها وجود ندارد؛ جز نصوصی که نواندیشان دینی با تأویالت و توجیهات بسیار از آنهما
در جهت اثبات نظریة خود بهره بردهاند .اصل این تقسیمبندیها نهتنها مؤیَّد به دیمن نیسمت
بلکه ادلة درونمتنی بسیاری وجود دارد که نصّ و مطل .بوده و بهصراحت از جماودانگی هممة
احکام سخن میگوید و این تقسیمبندیها را بهصراحت رد میکند.
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 5م تعریف و تحدیدی که از این اصطالحات ارا ه شده است تعریف و تحدیدی ممبهم اسمت و
نمیتوا ن مرزبندی دقیقی برای آن متصور بود و با ابهامات و تناقضاتی مواجه است بمهگونمهای
که برخی از احکام هم جزو احکام ذاتی مطرح گردیده و هم در دستة احکام عرضمی گنجانمده
شدهاند.
9م فقدان معیار سنجش حکم تنافی ثبات روح با تاریخمند بودن دین زمانشمولی شریعت با
استناد به برخوردهای ابقایی اصالحی و ابطالی اسالم تنافی اکمل بودن اسمالم بما زممانمنمد
بودن آن عدم تنافی عقل با نقل عدم قابلیت جایگزینی احکام قرآنمی بما احکمام برخاسمته از
سیرة عقال و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی ازجمله اشکاالتی است کمه بمه ایمن مبنما
وارد است.
1م برای حلّ تنافی میان ثبوت مطل .احکام با تغییر مقتضیات نظریاتی چون ثابمت و متغیمر
منطقهالفراغ و فقه المصلحة از سوی علمای سنّتی مطرح شده است اما این نظریات در حموزة
احکام قرآنی نمیگنجد و دربارة احکام قرآن نظریاتی مانند نسمخ مشمروط نسمخ تمهیمدی و
تدریجی توسط برخی از پژوهشگران معاصر مطرح گردیده کمه پاسمخگموی برخمی از شمبهات
مربوط به این مسئله است اما بسیاری از احکام قرآنیم برخالف زعم نواندیشانمم کارآمدنمد و در
عصر فعلی میتوان از آنها بهره برد اما برای بهبودبخشی به قموانین مم در برخمی حموزههامم
میتوان از قوانین دیگر نیز استفاده کرد نه آنکه با مُهر بطمالن کوبیمدن بمر قموانین قمرآن و
منسوخ دانستن آنها قا ل به ناکارآمدی مطل .آن در عصر امروز باشند.
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