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 چکیده
کارآمدی یا ناکارآمدی ایکام غیرعبادی قرآن از مسائلی اسهت که  از زوایهای گونهاگون     

ها است ک  با باور به  ناکارآمهدی    ی نسخ عهلی، یکی از این نگره بررسی شده است  نگره
گزینی این یکام  رود و ب  جای ایکام مزبور در عصر یاضر، جاودانگی قرآن را نشان  می

  ههای دوگانه    بنهدی  دههد  تهسهیم   یکام برگرقت  از عهل قطعی یا ظنی یکم مهی وسیل  ا ب 
االیکهام، و   در پی اثبات انگاره ناکارآمدی آیات -عنوان یکی از مبانی این نگره ب  -ایکام

تحلیلی اعتبارسنجی  -رو با روشی توصیفی ، در جستار پیشرو نیازانیازمند واکاوی است  
تهرین آنهها را    ها با اشکاالتی مواج  است ک  مههم  بندی تهسیم ک : این شده است؛ نتیج  آن

وجهود تناقضهات   "و  "ابهام تحدیدی"، "ابهام تعریفی"، "عدم اتهان"توان در عناوینِ  می
عنهوان کهرد؛ اشهکاالتی که  مخالفهت ادله         "کمنی و کیفی در اصل و قروع قرضی  مزبور

 اعتباری این نگره آشکارتر شود  بی متنی قراوان را نیز باید ب  آن بیفزاییم تا درون

 عهال یبنا ،عهل نسخ، استمرار ،یعهل نسخ ،یرعبادیغ ایکام االیکام، اتیآ :یدیکل واژگان
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 مقدّمه
زممین    تب  تأثیرپریری از مغرب محوری سبب شد تا به تعار  سنّت و مدرنیته و رشد عقالنیت

همد و گروهمی از اندیشممندان بمه نمام       های فکری م عقیدتی مسلمانان رخ د  تغییراتی در حوزه
مند سنّت بودند و از دیگمر سمو  نگاهشمان     سو دغدغه پدید آیند که از یک« 1نواندیشان دینی»

  ی)هاشمم دانستند  معطوف به مدرنیته بود و رسالت خود را نشاندن سنّت در کنار مدرنیته می
 استمرار» ةینظراند   ا ه دادهیکی ازنظریاتی که آنان در راستای رسالت خود ار (.61.: ش6931
های پیشمین اضمافه کمرد.     را به گونه «یعقل نسخ»نام  به نسخ از یدیجد گونةاست که  «نسخ

نیز قابلیت تغییر  قمبض و بسمط    )ص(طب. این نظریه  احکام شرعی پ  از رحلت پیامبر اسالم
( و 166ش.: 6931ی  االبمد اداممه داشمته باشمد )فنما       تواند الی دارند و این تغییر و تحول می

( یا عقل ظنمی  1ش.: 6931شده  برعهدة عقل قطعی )کدیور   وظیفة نسخ  احکام  مُنقضی تلقّی
احکمام    نسمخ  منسموخ    گونمه  نیم ا در یعنم ی 2؛عقالسمت  رةیسم ( و نیز 36ش.: 6931)فنا ی  

 .عقالست رةیس ایقرآن و ناسخ  عقل  یرعبادیغ
 بمودن  یبشر»: اند نیچن هاآن نیتر است که مهمچند استوار  یا یبر مبان یعقل نسخ ةینظر

 کیم تفک»  «اصول و یمبان در اجتهاد»  «اسالم از انهیادگرایبن قرا ت بودن مردساالرانه»  «نید
 یریرپمر ییتغ»و  «حقموق  در ینیتکمو  یهما  تفماوت  ریتمأث  عمدم »  «مردانه و زنانه معرفت انیم

 ییامضما »  «نیم د احکمام  انیم کیتفک» تر  یجز  یخود به سه مبنا ریاخ یمبنا که ؛«عتیشر
 .  شود یم میتقس «مفاسد و مصالح از احکام مطل. تیتبع»  «احکام بودن

هما در مقماالتی    طلبد و برخی از آن های مجزا و درازدامنی می هریک از مبانی مزبور  نگاشته
 اند از: چند مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که عبارت

 ؛6931ی و دیگران  احسان .6

                                                      

 یبذازخوان  ،ینذ ید یشذ یدگراند ،ینذ ید یروشنفكر ،ینید یشیمانند نواند اند،  کرده ذکر یمختلف ریتعاب ن،ید به نو نگاه یبرا. 1
 نیذ از ا یو... . که برخ ینیاصالح فكر د ،ینید یبازنگر ،ینیرفت دمع یبازساز ،ینید یاگریاح ،یاسالم ییتجددگرا عت،یشر
تصذورِ   کننذدۀ القاء ای «كالیپارادوکس» یریتعب را آن که «ینید یفكر روشن» رِیمانند تعب ،مواجه شده است ییبا نقدها ر،یتعاب
 (. 60.: ش6935 ،ی)مسعود اند دانسته مقابل طرف یشیاند  یتار

 را آن شیخذو  عقذل  یمقتضذا بذه  توجذه  با و عقالء، هُم بما عقالء که شود یم گفته یا رهیس و بناء به ،عقالء رۀیس ای بناء.  2
 ذذ 560.: ش6936 دوسذت،  ی)علذ  دارنذد  توجذه  یانسان نوع نظام حفظ و عامه مصالح به ،ینه انیبن نیا در و نهند، یم انیبن

 نیاما احكام عقل ونذ  است، متوقف عامه مصلحت بر قالءع رۀیساست که  نیعقالء با عقل در ا یتفاوت بنا نی(. بنابرا563
عذادت   تیرعا ای شیراحت بودن خو منظوربه مثال، یبرا دارد؛ شهیر رعقلیدارند که در غ ییبناها یندارد. عقالء گاه یتوقف

  (.همان) اند افكنده یرا پ ییبناها ست،یکه وه بسا مقبول عقل ن گر،ید زۀیانگهر  ای جیو رسم را
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 3ی؛و مرتضوی احسان. 5

 ؛6931  یاضیف. 9

 ؛6933  یصالح عرب. 1

  95 شمماره  معرفمت   ةفصلنام ن ید در یعرض و یذات مقاله بر ینقد ن یمحمدحس  یطالب. 0
 ؛6900 زمستان

   .6901  یعلم. 1
 فرارو جستار 4 است قرآن یرعبادیغاحکام  یناکارآمد بر هینظر نیا صاحبان دیتأک که جاآن از
 انیم م کیم تفک» یمبنا صحّت  یانتقاد یو با نگاه یلیتحل م یفیتوص یروش با تا است صدددر

 جهمت  در آن بمه  اسمتناد  و داده قرار یرسرا مورد بر «احکام دوگانة یها یبند میتقس ای احکام
 .دینما یاعتبارسنج را مزبور انگارةو  هینظر اثبات

 احکام یگانگدو نةیآ در یرعبادیغ احکامِ یناکارآمد انگارة -1
 اسمت  یعقلم  نسمخ  ةینظر یاز مبان یکی «نیاحکام د انیم کیتفک» یمبنا شد  گفته کهچنان
 و «یقموم   می  فطر»  «یخیتار می  آرمان»  «یعرض می  ذات»احکام   یها یبند دسته لیذ در که
 یرعبماد یغ احکمام  یروبمر   هینظر نیاتمرکز  ةاست. محور و نقط شده مطرح «یفرع می  اصل»

  «زنمان  حقموق » عممدة محمور   سمه بمر   تمرکز غالباً زین یرعبادیغ احکام انیم از و ستا قرآن
 . است «یبدن یها مجازات» و «یدار برده»

دسمته   کیم  م6 اند؛ کرده میرا به دو دسته تقس 5قرآن یرعبادیغ احکام ه ینظر نیا صاحبان
دسمته   نیاز ا آنان  ؛ندکارآمد هست یمصر و عصر هر در و بوده یدا م که اند دانسته یاحکامرا 

 یتلقم  یاحکمام  را گمر ید دسمتة  مم 5. انمد  نام برده یاصل ای یفطر  یآرمان  یبا عنوان احکام ذات
  یدر دوران کنمون  امما  بموده  ( کارآممد  اسمالم  صمدر )=  خیتمار  از خاص یا برهه درکه  اند کرده

 ادی یفرع ای یقوم  یخیتار  یعرض عنوان با دسته نیا از آنان اند؛ داده دستخود را از یکارآمد
 .اند کرده

                                                      

 .دارد قرار واپ نوبت دراکنون  ،یققع رشیپذبا اخذ   ،61/66/30 مورخةمقاله در  نی. ا3
 .شود یم حاصل یعقل نسخ ةیازنظراست که  یا جهینت انگاره، نیا. 4

 بذاره نیذ ا در انیذ فقه كذرد یرو بذه  و کذرده  یتلقذ  نادرست را یعباد احكام با یرعبادیغ احكام اسیق ه،ینظر نیا صاحبان .5
  (.61.: ش6905 سروش، ؛)ر.ک رندیگیمخرده
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 یمبمان  از یکم ی عنموان به احکام  دوگانة یها یبند میتقس ل ینقد و تحل د یآ یم یپ در چهآن
 انگاره است: نیا

 احکام دوگانة یها یبند میتقس ـ2
و در  اسمت  «عتیشر یریرپرییتغ» تر  یکل ی مبنا رمجموعةیز دمیگرد عنوان کهچنان مبنام نیا

 :شود یم طرح یبند چهار دسته

 6ـ  احکام ذاتی و عرضی1ـ 2
 اهلل یولم  شماه از آثمار   یآن در برخم  یاست کمه ردّ پما   یدگاهیدانستن احکام  د یو عرض یذات

 یسمو  ازبعمدها   یبنمد  میتقسم  نیم ا(. 536 مم 533: 6ج تما   یب  ی)دهلو شودیم دهید یدهلو
عاد آن پرداختمه شمده اسمت.    اب حیمستقل به تشر یبسط داده شده و در آثار گرید سندگانینو
و  یاما احکمام فقهم   اند  ثابت مختلف یها برهه در که اند نید مقاصد همان اتیذات که ندیگو یم

 هممان  ؛ 60 و 6.: ش6900)سمروش    نمد یآ یم حساببه اتیاسالم از عرض یتمام نظام حقوق
 یا گونهبه نستندتوا یم و ستندین نید قوام ةیما هام یذات برخالف م ها یعرض(. 639.: ش6903

 (.  5 م6.: ش6900: همان) باشند گرید
  تبم  بمه  و سمتند ین بالرات مقصود رایز اند؛ یها عرض لهیها و وس ها  شکلنگاه آنان  صورت از

 بمه  مربموط  اتیم آ(. 09.: ش6900 هممان  ) دشمون  یمطلوب و مقبول واق  مم   یگریمطلوب د
  7انمد  نداشمته  امبرانیآن را از پ انیب انتظار مردم که یامور و)ص( امبریپ با مردم پاسخ و پرسش
(. 11.: ش6900 هممان  ؛ 6.: ش6900 هممان  ) انمد  اسمت کمه ذکمر کمرده     یاتیعرضم  گریاز د
 شموند  ینوسماز  دیبا زمان عرف و فرهنگ اساس بر و اند یعرض زین زنان احکام ه ینظر نیبنابرا

و  همما ییو سممطح توانمماکممرده  دایممپ رییمماقتضمما ات جامعممه تغ رایمم( ز91.: ش6900)سممروش  
 مردان با برابر یحقوق نه یزمدر هر دیبا رو  نیازا. است افتهی ارتقا زین زنان یاجتماع یها مهارت
   (.160.: ش6900)فراستخواه   باشند داشته

 

                                                      

 اسالم که «یخیتار اسالم» و «یدتیعق اسالم» دستةاسالم به دو  میمانند تقس اند، کرده ذکر بارهنیا در زین یگرید ریتعاب .6
 اسذالم » ریذ بذا تعب  ز،یذ ن یگذر ید ی(، و در جا60.: ش6900)سروش،  انددانسته یعرض را نیدوم اسالم و یذات را نینخست
 (. 61.: ش6905)سروش،  اندکرده ادی ها آن از «استقرار دوران اسالم» و «سیتأس دوران

امذا جذزء    د،یذ فرما یمذ  انیذ ب امبریوه پاست و آن نید یذات ،انتظار دارند تشانیدر مورد هدا امبریاز پ ندارانیوه دآن یعنی .7
 جذزو  یرعبذاد یاسذت و احكذام غ   نید اتیذات از ،اتفقط اعتقادات و عباد نیبنابراخواهد بود.  اتیعرض از ست،یها نانتظار آن

 (. 11.: ش6900)سروش،  است رییتغقابلو  اتیعرض
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 ـ نقد و بررسی2ـ 1ـ 2
 :کرد انیب دیآ یم یکه در پ ینیعناو لیذ توان یم را مزبور دگاهید به ناظر ینقدها

 ـ ابهام تعریفی و تحدیدی1 ـ2ـ 1ـ 2
ش.: 6900گرفته از منطم. و فلسمفه اسمت )ر.ک؛ مظفمر       تعبیری وام« ذاتی و عرضی»تعبیر 
بمه   یذات فیتعربندی احکام  با نقدهایی مواجه است.  ( اما استفاده از این تعبیر در تقسیم969

 بموده  ینسب بورممز اریمع طب. م اتیذات صیتشخ. است مبهم یفیتعر  «بودن نید بخش  قوام»
 یمتقنم  دیم تحد از نیبنمابرا  .شودمتصور  یمختلف یها یذات است ممکن مختلف  عقول طب. و
 بما  تما  انمد  صمورت نمداده   یاز اممور عرضم   یقم یدق دیآنان تحد آن  بر . عالوهستین برخوردار زین

 یدیحدت مزبور  نکتةاز  فراتر. میکن دایپ دست ات یذات یعنی آن  مقابل نقطه به هاآن شناخت
 و دانسته یذات را عبادات حوزة جاکیدر  رایز است؛ متناقض اند  داده صورت یعرض امور از که
 احکمام  اتیضمرور  یگمر ید یجما  در امما ( 61.: ش6905)سمروش    اند شده آنها ثبوت به قا ل
 (.11.: ش6900  همان) اند قلمداد کرده اتیو از عرض رییتغ را قابل  مانند نماز و روزه  یفقه

 ـ مطلوب بالذات و مطلوب بالغیر2ـ 2ـ 2ـ 2
خمود در دیمن مطلموب اسمت از      خمودی  هب که چه آن»نقد دیگر  مربوط به این سخن است که 

 این سخن  سخن درستی نیست؛ زیرا.« چه برای غیر است از عرضیات خواهد بود و آن  ذاتیات
 هسممتند کممه گمماه اممموری نیسممت.مطلمموب بممالغیر شممد  عرضممی و تغییرپممریر  کممه هرچیممزی
نف  کشیدن برای انسمان مطلموب بالمرات     برای مثال . ند  اما تغییرپریر نیستندغیربال مطلوب
انسان همیشه به تنف  نیاز دارد. حتمی اگمر     حال نیباا .بلکه زنده ماندن مطلوب است  نیست

ش.   6936)مصباح یمزدی    که همیشه همراه اوست الزم است آن را عرضی هم بدانیم عرضی 
نیسمتند )مظفمر    تغییرپمریر   الزم عرضمیاتِ   انمد  گفتمه  نیز در منط. که (؛ زیرا چنان639 :6ج

تغییرپمریر     همیشمه غیر اسمت بالهرچیزی که مطلوب (. بنابراین  615م 613: 6ش.  ج6905
احکمام   ةدر حموز  مثالً است؛ مطلوب بالرات و بالغیر امری نسبی مسئلة» نیست. از سوی دیگر 
ند از حفظ دین  حفظ نفم    ا مقاصد کالنی نام برده شده است که عبارتدینی برای شریعت  

  مطلوب بالرات نیستند . اما همین اغرا  نیز حفظ عقل  حفظ نسل  حفظ مال و حفظ عر
اگر موارد مزبمور نیمز جمزو عرضمیات باشمد       حال . رسیدن به کمال است  مطلوب بالرات بلکه

 ثانیماً    بالدلیمل اسمت.  مطلوب بالغیر اوالً  متغیر بودن ن بنابرایچیزی از دین باقی نخواهد ماند. 
هما نیمز عرضمی و     آن ةو همم  هدشم اغرا  کلی را نیز شمامل   اگر امر مزبور را مفرو  بگیریم 

 ش.(6936)ربانی گلسایگانی  « ودد بنتغییر خواه قابل
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 )ِ(ـ پرسش و پاسخ از پیامبر 3ـ 2ـ 2ـ 2

 دا ممی  ای مالزممه نیمز   )ص(های میان مردم و پیمامبر  پاسخ در رابطه با آیات مربوط به پرسش و
هما وجمود نمدارد؛ زیمرا در برخمی از       گرفته با عرضی بمودن آن  های صورت میان پرسش و پاسخ

موارد  مانند سورة توحیدم که اساس دین استم  در پاسخ به سؤال یهودیمان مبنمی بمر معرفمی     
مسممئلة توحیممد   کممه یدرحممال( 003: 63ش.  ج 6905خداونممد نممازل شممده اسممت )طبرسممی  

  بخش اسالم و ذاتی آن است. قوام
 شود. بندی دیده می این مسئله نیز یکی دیگر از تناقضاتی است که در این تقسیم

 )ِ(ـ انتظارات مردم از پیامبر 4ـ 2ـ 2ـ 2
 درک امما   صورت فطری و طبیعی از دین انتظار دارد تا نیازهای هدایتی او را بمرآورد  انسان به 

 رابطة میمان مانند  خداوند میان مردم و  رابطة تمام این نیازهای هدایتی از توان او خارج است.
ای نمدارد؛ در روایتمی از    ست که بیمار جز تن دادن به نسخة پزشک  راه چماره پزشک ا وبیمار 

  الَمِینَ کَالطَّب یمب  فَصَملَاحُ  یَا عِبَادَ اللَّهِ أَنْمتُمْ کَالْمَرْضَمى وَ رَبُّ الْعَم   »آمده است که  )ص(پیامبر اکرم
هُ ب مَا یَعْلَمُهُ الطَّب یبُ وَ یُدَبِّرُهُ لَا فِیمَا یَشْتَه یهِ الْمَمر یضُ وَ یَقْتَر حُمهُ أَلَما فَسَملِّمُوا اللَّمهَ أَمْمرَ        الْمَرْضَى

ین هماننمد  اى بندگان خدا! شما همانند مریض هستید و پروردگمار عمالم  »تَکُونُوا مِنَ الْفَا ِز ینَ: 
اندیشمى   آموزانمد و عاقبمت   طبیب است و صالح مریض در آن چیزى است که طبیب آن را مى

جمایش  پم  تسملیم فرممان حم. باشمید تما         هاى بى کند  نه در اشتهاى مریض و خواسته مى
و دیلمی   15: 6ق.  ج6139؛ طبرسی  00ش.: 6900فهد حلی   )ابن« رستگار و پیروز گردید

ای به نیازهمای همدایتی خمود نمدارد       جا که انسان احاطه . بنابراین از آن(609: 6ق.  ج6165
های صاحبان  این اندیشه  جزو عرضیات اسمت نمه ذاتیمات؛     انتظارات وی از دین  برعک  گفته

 بخشی ندارد تا جزو ذاتیات باشد.   زیرا این انتظارات  خاصیت قوام
 آن دیم عقاشود و  یف  از احکام خود تهاعصار مختل اتیقرار باشد اسالم بر اساس مقتض اگر

و  ممان یا کیم تنهما   نید نیرود  از ا رونیاز آن ب یگریپ  از د یکی  یروزآمدساز بهانةبه زین
 کرد نیگزیجا زین یبشر عرفان ای نید هرگونه با توان یم را آن که ماند یم یمبهم باق تیمعنو

 یاسالم و ماندگار یاو برا ارانیو  )ص(رماک امبریپ که ییفرسا طاقت یها رنج با ینیگزیجا نیا و
 دارد. یمنافات آشکار دندیآن کش تیو تثب

 ـ  احکام آرمانی )یا معنوی( و تاریخی2ـ 2
مسملمانان   ةداری  رابط ویژه آیات مربوط به نظام برده هب  ای از آیات پارهاز دیدگاه تجددگرایان  

ز مواردی هسمتند کمه بمه    ا  ...احکام جزیه وهای حقوقی زن و مرد   با غیرمسلمانان  ربا  تفاوت
ط در آینده  ایمن دسمت از آیمات کماربرد     یاند و با تغییر احکام و شرا شاهدی تاریخی بدل شده
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جز می زمانمنمد و متمأثر از      این آیاتداللت را یزو کارایی نخواهند داشت؛ یابند  خود را بازنمی
هما   قعیت اجتمماعی آن دوره  حکمم آن  منسوخ شدن وابا واقعیت اجتماعی عصر نزول است که 

ش.: 6906؛ مجتهمد شبسمتری    53مم   553 م.:6331)ابوزید   است رفته ازبین یشهبرای هم
 امصار و اعصار همة یشده و برا زیتجو یبه شکل موقت زیاز همان آغاز ن اساساً و( 555و  560
و وجهِ آرمانی و تاریخی از نگاه آنان  قرآن د (.30.: ش 6901   یشبستر  )مجتهد اند نشده وض 

فقهمی   های فقهی یما شمبه   دارد؛ گوهر اصلی پیام قرآن  بخش آرمانی و غایت آن است  و بخش
قرآن  مانند حدود  خانواده و معامالت  از امور تاریخی است که کمامالً متمأثر از شمرایط زممان     

 (.51م Taji- Farouki, 2004: 47خود بوده و دوران فعلی ناکارآمد هستند )
 و شممول  زممان  را نیم د یمعنمو  و یآرممان  بخمش  هممان  ایم  گوهرهما  ه یم نظر نیا صاحبان

 نیم د منسوخ عناصر جزو و مند و زمان یعرف یرا احکام گریبخش د اما اند  دانسته شمول مکان
 باشمد  برتمر   ها حکم رینسبت به سا و ادالنهع  ییعقال یآنان  اگر حکم دگاهی. از داند کرده یتلق

 .(615 شمارة.: ش6905 ور ی)کد دارد آن بودن یآرمان ای یمعنونشان از 

 ـ  نقد و بررسی1ـ 2ـ 2

 یدیتحد و یفیتعر ابهام  ـ1 ـ1 ـ2 ـ2
 نیقا ل یعنی ؛است یدیتحد و یفیتعر ابهام دچار نیشیپ یبند میتقس مانند مزبور یبند میتقس

 نموع چمه   قماً یدقو  سمت؟ ی( چی)معنو یآرمان و یخیتار از مراد که اند مشخص نکرده قاًیآن دق
  یو فرهنگم  یخیعناصمر تمار   یاثرگمرار  حمدود  نییتع در مشخص ضابطة نبود ؟دارد  یمرزبند
  و اسمتوار بمه   لممدلّ  دگاه یم د نیم ا. کنمد  یمم  مواجمه  مشکل با را ریتقر نیا که است یا مسئله
 حموزة  در مثمال   بمرای . انمد  مورد استناد قرار گرفته یظن یلیاست که با دال ینشیگز یشواهد
 بازتماب  طانیشم  و جمن   یبنمدگ  ربما   جمادو   سحر  رینظ عناصری کردن نشیگز  ینیب جهان

 قلممرو  در زیم ن گمری ید عناصمر  کمه آن حال اند  شده دانسته یوح نزول زمان فرهنگ اتیواقع

! اسمت؟  اوردهین حساببه باب نیا از را هاآن چرا است  داشته وجود زمانه آن مردمان معتقدات
 منمدرجات  با که اند شده نشیگز یاحکام   یتشر حوزةدر  ای و( 15.: ش6903 ؛یواعظ ؛)ر.ک

 .اندنداده قرار چالش مورد را احکام ریسا و دارد هیزاو یبشر حقوق یمنشورها
رهما   شرح دونب اند ذکر کرده یخیاز تار یآرمان صیتشخ یرا که برا یراهکار ن یا بر عالوه 
بمر   یبرتر»  «عادالنه بودن»  «عاقالنه بودن» یفهوم اساساگر روشن است که سه م». اند نموده
 یفم یتعر دیم با شوند  یم معلوم نظر  و کسب .یالتصور نبوده و از طریهیبد «موجود انیاد ریسا

 یفرهنگم  یفکمر  بافمت  در اممروزه  عدالت  و تیکه عقالنآن خصوصاً شود  هیها اراآن از درخور
آن از یمتعمدد  یمعمان  غرب  در خصوصاً و دارند گریکدی با یا عمده تفاوت  یشرق و یغرب ملل
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 تیعقالن اتیخصوص از را عام تینسب کنار در یمعرفت زمیاگر تکثر و پلورال .است شده هیها ارا
 یمعنم یبم  باشمند   برخموردار  آن از ممدرن  جهمان  یعقال که یواحد یعرف عقل م یبدان مدرن

 یموجمب سسمت   ن یمتعریم غ و الیسم  میبمر مفماه   هینظر نیا ةشدن شالود یمبتن .خواهد بود
 ش.(6909 ه یدیحم) «است شده هینظر نیا یمنطق

 ـ فقدان معیار سنجش حکم2ـ 2ـ 2ـ 2
گیری  تغییر و تحول مستمر و عصری در  حاصل رویکرد مزبور  انکار الگوی مشخص برای الهام

سمت. ایمن   احکام و درنتیجه  تکثر احکام و عدم وجود معیار سنجش حکم  صمحیح از سمقیم ا  
کنمد و آن را نقدپمریر     زدایمی ممی   رویکرد  با محصول فرهنگی دانستن احکام از دین  قداسمت 

هما    در ایمن رویکمرد نسمبیت ارزش   »دانمد.   ناپایدار و متأثر از باورها و هنجارهای اجتماعی ممی 
آن  همای   ها که از نتیجه باورها  اخالق  قانون  حقوق و نسبیت معرفت دینی در تمام این حوزه

اعرا  از ثبات به تغییر  اعرا  از قط  و یقین به نسبیت  زیر پرسش رفتن حجیت قطعیمه و  
 (.15ش.: 6903)عرب صالحی  « طرح مسئلة ترابط علوم و... است

 مند بودن دین ـ تنافی ثبات روح با تاریخ3ـ 2ـ 2ـ 2
گرفته شمده اسمت   انسان دارای روح و حقیقتی ثابت است و شریعتی که برای تربیت او درنظر 

اهلل جوادی آملی ضمن تأکیمد بمر لمزوم نیماز روح      ها متفاوت باشد. آیت نباید به فراخور فرهنگ
های مسمتقیم و   بدین روش  راه برای تغییر مدام دین  صراط»نویسد:  ثابت به شریعت ثابت می

ای متبماین   های متباین  باوره پلورالیزم دینی بسته خواهد شد؛ زیرا برای حقیقت واحد  کمال
 (.  03ش.: 6906)جوادی آملی  « فقه و حقوق متباین فر  صحیح ندارد

 گانة اسالم شمولی شریعت در آینة واکنش سه ـ زمان4ـ 2ـ 2ـ 2
( و احکمام  1بدیهی است که قرآن کریم در بیان معارف خود  زبان قموم را برگزینمد )ابمراهیم/    

معنای متأثر بمودن معمارف و    ید  اما این بهخود را در تناسب با عرف جامعة مخاطب تشری  نما
 بما  برخورد در اسالممندی برای آن صادر نماییم.  احکام آن از فرهنگ قوم نیست تا حکم زمان

را  یگرفمت و احکمام   شیدرپم  یابطمال  و یاصمالح   ییابقا برخورد گونه سه نزول  عصر فرهنگ
همای حمرام    ا تحریم قتال در ماه( ی500برخی احکام را چون جایز بودن بی  )بقره/  کرد؛ وض 

( کمه در جامعمة جماهلی مسمبوق بمه سمابقه بمود و عمرف و عقمالً  آن را معتبمر           60 5)بقره/ 
دانستند با اصالحاتی پریرفت  اما بسیاری از احکام  مانند احکام عبادی نماز  غسمل  وضمو     می

عادات و رفتارهای  تیمم و... را تأسی  نمود. و بخشی از همت آن صرف زدودن آداب و رسوم 
جامعمه بمود  بما     مبتالبمه ی که برای مقابله با شرب خمر که ا گونه بهرایج آن برهة از تاریخ شد 

صمورت   ( و مشهور است که بمه 93م 9ش.: 6933رو شد )ر.ک؛ ایروانی   مقاومت اجتماعی روبه



 6930 زمستان، 93ة ، شمار63سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛             03

 

ر کار قمرار داد.  ( مقابله با آن را در دستو33؛ ما ده/ 560؛ بقره/ 19؛ نساء/ 10تدریجی )نحل/ 
 سمت یاحکام ن بخشعنصر قوام عرف از آن دارد که  تیحکا اسالم گانةسه برخورد نیا نیبنابرا
 و زممان بلکه توجه بمه عمرف    شود  خارج یرةکارآمدیداو از  ردیبه خود بگ یمند زمان صبغةتا 

 .نمود  یتشر ألخ در توان یرا نم نیقوان رایز است؛ ریناپر اجتناببا آن   نیقوان یساز همخوان

 مندی ـ تنافی اکمل بودن اسالم با مسئلة زمان5ـ 2ـ 2ـ 2
پریرش جاودانگی احکام اسالم با پریرش اصل اسالم مساوی اسمت و انکمار جماودانگی احکمام     

(؛ چراکه به تأکید صمریح  13ش.: 6901معنای انکار اصل اسالم است )مصباح یزدی    اسالم به
کمه مما    ( اسمت. و درصمورتی  13( و آخرین دین الهی )احزاب/9ه/ ترین )ما د قرآن  اسالم کامل

وجه تاریخی را برای برخی از آیات و احکام این کتاب درنظر بگیریم  اسمالم از اتممم و اکممل    
مند دانستن آیات قران کریم دلیلی بر ناقص دانسمتن علمم الهمی     بودن ساقط خواهد شد. زمان

دور است و در دینی که  ساحت علم و حکمت الهی به در تشری  دین اسالم است که این امر از
 نشمده بمه پیمروان خمود ارا مه دهمد       و مسمیری تکمیمل    ادعای کامل بمودن آن را دارد  برناممه  

 (650م 655ش.: 6933)ر.ک؛کریمی  

 ـ عدم تنافی عقل با نقل 6ـ 2ـ 2ـ 2
ا از اعتبار ساقط کرده طرفداران این فرضیه قصد دارند با نام نهادن تاریخی بر احکام قرآن آن ر

که عقل و نقل دو نقطة مقابمل   و عقل را در مقابل آن مقوّم و تأییدکنندة توحید بدانند درحالی
های مسمتقل و خاصمی را دارنمد     هم نیستند  بلکه هردو منب  اثبات دین هستند. و هریک پیام

بسمیاری از فروعیمات    شمود. و در  گاه دین به زبان عقل و گاه به زبان نقل بیان ممی  که یطور به
 (.  06م 03ش.: 6936دلیل نقلی معتبر نیازمند است. )ر.ک؛ جوادی آملی   جز ی نیز  عقل به

ـ عدم قابلیت جایگزینی احکام قرآن با احکـام برخاسـته از سـیرة    7ـ 2ـ 2ـ 2
 عقال

در دار بمودن را   دار شدن و دین پردازان  قرآن روش تحق. دین  دین برخالف دیدگاه این نظریه
یابی به چنین روشمی نماتوان هسمتند و     عقال از دست چراکهاختیار سیرة عقال قرار نداده است؛ 

بما   کمه  یدرصمورت های هدایت وجود دارد  اما  شواهد متعددی بر انحراف عقل در شناخت روش
داند رجموع شمود     مند می ها را تاریخ های عقالیی به احکامی که مدّعی آن ها و شیوه فر  پیش
گرایممی شممریعت در قبممال  ت جعممل احکممام توسممط شممارع احممراز خواهممد شممد و غایممت مالکمما

چه در بطن تمام معارف و احکام قرآن ساری و جاری  شود. آن های بشری نمایان می اید ولوژی
است  همگامی محتوا با روش الهی رشد و هدایت است. خدای متعال خود بر ضمرورت تبعیمت   
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 نَزَّلْنـاهُ  وَ مُکْـثٍ   عَلـى  النَّـاسِ  عَلَى لِتَقْرَأَهُ فَرَقْناهُ رْآناًقُ وَ﴿روش تصریح کرده است:  ازاین
( و اجازة هیچ دخل و تصرفی در محتوای دین را حتی بمه پیمامبر اکمرم    631)إسراء/  ﴾تَنْزِیال

 مِنْـهُ  لَقَطَع نا ثُمَّ ـ  بِالْیَمِینِ مِنْهُ لَأَخَذْنا ـ  الْأَقاوِیلِ بَع ضَ عَلَی نا تَقَوَّ َ لَو  وَ﴿نداده اسمت:   )ص(
 (.  10م11)حاقّه/  ﴾حاجِزِینَ عَنْهُ أَحَدٍ نْفَما مِنْکُم  مِـ  الْوَتِینَ

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 

دست دادن این روش و خالی کردن دیمن  از الگموی تحقم.     معنای از ها  به تاریخی دانستن آن
داری گرچه در قرآن کمریم تحمریم نشمده     عنوان مثال  احکام مربوط به برده داری است. به دین

داری را به سمتی هدایت کرد که در عمل  است  اما قرآن کریم با وض  یک سلسله احکام  برده
 تی اثری از آن باقی نماند.پ  از مد

شود تا مصالحى که براى  استفاده از روش هدایتی قرآن کریم در تشری  احکام  موجب می»
شود و علم قرآن با عمل بمه آن مقمارن باشمد  و طبم  بشمر از گمرفتن        بشر وجود دارد  رعایت 

سرنوشمت  معارف و احکام آن زده نشود  معارفش را یکى پم  از دیگمرى  درک نمایمد تما بمه      
باره نازل شد  یهود از تلقّى آن سر بماز زد  و تما خمدا     که یک خاطر این تورات دچار نشود  که به

: 69 ش.  ج 6901)طباطبمایی   « کوه را بر سرشان معلم. نکمرد  حاضمر بمه قبمول آن نشمدند      
556.) 

 ـ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی8ـ 2ـ 2ـ 2
تاب  مصالح و مفاسد واقعی نیست  بلکه وابسته به فرهنگ  در این رویکرد  فلسفة جعل احکام 

های مختلف زمان است و صرف التزام به احکامی کمه برآممده از فرهنمگ زممان هسمتند        برهه
پیشوایان دین  نسمبت بمه ایمن رویکمرد هشمدار       که یدرحالنشانة عبودیت بندگان خواهد بود. 

رسشی که آیا حمالل و حمرام شمرعی فقمط بمرای      در پاسخ به پ )ع(اند؛ در روایتی امام رضا  داده
این دیدگاهی گمراه اسمت و صماحب آن بما خسمران     »تعبّد است  نقل شده است که فرمودند: 

آشکار گرفتار شده است؛ زیرا در این صورت  جایز بود که خداوند آنان را با حرام کردن حمالل  
ا با نهی از نماز  روزه  اعممال نیمک    ها ر طور مثال  آن ها به تعبد بکشاند. به و حالل کردن حرام

های آسمانی و امر به زنا  دزدی  ازدواج با محارم و... به تعبد  امر به انکار خدا  پیامبران و کتاب
)مجلسمی   « آورد؛ چون قصدش فقط تعبّد بوده است  اما خداوند این نظر را ابطال کرده اسمت 

/ )نحمل انند امر به معروف و نهی از منکر( و چون معیار در تشری  احکام )م30: 1ق.  ج 6131
و...( مصالح و مفاسمد واقعمی و    (53/ اعرافخواهی ) عدالت (؛50/ )اعرافپرهیز از فحشاء  (؛33
؛ موسموی خمینمی    03: 9تما  ج  هاست )کاظمی خراسانی  بی االمری جاری در تمام زمان نف 
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إِذَا نَزَلَـت  فِـی    الْآیةَوَ لَو  أنَّ »: ( قرآن کریم جاودانه خواهد بود505  550  693: 5تا  ج  بی

 ٌ وَ لَکنَّ الْقُرْآنَ یج رِی أوَّلُهُ  لَمَا بَقِی مِنَ الْقُرْآنِ شَی الْآیةُقَو مٍ ثُمَّ مَاتَ أُولَئِک الْقَو مُ مَاتَتِ 

ی نازل شده  پ  ای که دربارة قوم اگر بنا بود آیهعَلَی آخِرِهِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَر ضُ...: 
هما و زممین    ماند  لیکن تا زمانی که آسممان  از مردن آن قوم بمیرد  از قرآن چیزی برجای نمی
؛ عیّاشمی   660: 03ق.  ج 6901)مجلسمی   « باقی است  سراسر قرآن در جریان خواهد بمود... 

   (13: 6ق.  ج 6161؛ بحرانی  63: 6م.  ج 6336
 :اند از برخی دیگر از این شواهد عبارت

فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَال  أَبَمداً إ لَمى     وَ الْحَرَام   الْحَلَال   عَن  )ع(عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ . »6
یْرُهُ وَ قَالَ قَمالَ عَلِمیع ع   ءُ غَ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَج ی وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إ لَى یَوْم  الْقِیَامَة  ة یَوْم  الْقِیَامَ

(: حالل محمد برای همیشه تا 00: 6ق  ج6130کلینی  «)مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ ب دْعَةً إ لَّا تَرَکَ ب هَا سُنَّةً
روز قیامت حالل خواهد ماند و حرام محمد برای همیشه تما روز قیاممت حمرام خواهمد مانمد.      

 «.آید... هم نمیشود و غیر  آن  یک تبدیل به غیر نمی هیچ

  إ لَمى   حَلَمال    : أَیُّهَا النَّاسُ حَلَمالِی )ص(قَالَ قَالَ جَدِّی رَسُولُ اللَّهِ  )ع(عَنْ أَب ی جَعْفَرٍ الْر مَام  الْبَاقِر . »5
جَملَّ فِمی الْکِتَماب  وَ بَیَّنْتُهُمَما      أَلَا وَ قَدْ بَیَّنَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ ة الْقِیَامَة  وَ حَرَامِی حَرَامٌ إ لَى یَوْم  الْقِیَامَ  یَوْم 

ینِمهِ  لَکُمْ فِی سِیرَتِی وَ سُنَّتِی بَیْنَهُمَا شُبُهَاتٌ مِنَ الشَّیْطَان  وَ ب دَعٌ بَعْدِی مَنْ تَرَکَهَا صَلَحَ لَهُ أَمْرُ دِ
اتَّبَعَهَا کَمانَ کَمَمنْ رَعَمى غَنَمماً قُمرْبَ       وَ صَلَحَتْ لَهُ مُرُوءَتُهُ وَ عِرْضُهُ وَ مَنْ تَلَبَّ َ ب هَا وَ وَقَ َ فِیهَا وَ

ای مردم! حالل من تا روز قیامت حمالل اسمت و   (: »905: 6ق.  ج6163)کراکجی  « الْحِمَى...
ها را در کتابش بیمان کمرده و ممن نیمز در      حرام من هم تا روز قیامت حرام است و خداوند آن

ن شبهاتی شیطانی و بدعتهایی پ  از من است ام. غیر از آ سنّت و سیرة خود آن را بیان کرده
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  

 «.تدریج وارد آن شود...  به

وَ لَا نَب یَّ بَعْدَهُ إ لَى یَوْم  الْقِیَامَمة  فَمَمن  ادَّعَمى بَعْمدَهُ      إ لَى یَوْم  الْقِیَامَة   ا تُنْسَخُشَر یعَةُ مُحَمَّدٍ لَ. »... 9
: 66ق.  ج6139)مجلسی  « نُبُوَّةً أَوْ أَتَى بَعْدَ الْقُرْآن  ب کِتَابٍ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِ َ ذَلِکَ مِنْهُ

پریر نیست و بعد از او پیامبری نخواهد آممد. پم  اگمر     ز قیامت نسخ(: شریعت محمد تا رو90
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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متنی فراوان دیگری نیز با تعابیر فوق یا شبیه بمه آن وجمود دارد کمه جماودانگی      ادلّة درون
تأویل یا توجیه  هیچ نحوی قابل کند. این تعابیر نصّ و مطل. بوده و به امی احکام را اثبات میتم

ق.  6139و مجلسی  619: 1ق.  ج 6169؛ صدوق  135: 5قو  ج6906نیستند )ر.ک؛ اربلی  
 (.560: 90ج

 ـ احکام فطری و  قومی3ـ 2
بندی دیگری است که بمرای   بندی دین به دو دستة احکام فطری و احکام قومی  تقسیم تقسیم

کند  و احکمام   ها حکم می اند؛ احکام فطری احکامی است که عقل آدمی به آن احکام ذکر کرده
شود و بنمابر اعصمار و    قومی احکامی است که بر اساس قراردادهای اجتماعی یک قوم جعل می

سمت  و احکمام   کند. احکام فطری دین بر احکام قومی آن حاکم ا امصار مختلف تفاوت پیدا می
های اخالقی منافمات   شد که با فطرت و ارزش قومی تا جایی از سوی پیامبران امضا و تأیید می

 (.59ش.: 6931نداشته باشد )نکونام  

 ـ نقد و بررسی1ـ 3ـ 2
فممطری و   اساس دین های پیشین مبنای درستی ندارد.  بندی بندی مزبور  مانند تقسیم تقسیم

بمملکه     و خمداجویی   توحیمد   بودن یتنها بر فطر نیز نه  و قرآن  است در سمازگاری تام با فطرت
اسماس دیمن    روایات نیز افزون بر توحیمد   (.93/  )روم  اصل دین تصریح دارد  بودن  بمر فمطری

  های دیمن  شریعت نیز بخشی از آموزه (. 65 :5ج   ق. 6915 )کملینی  داند اسالم را فطری ممی
 کمه در مرحلمة   بمما ایمن    نمه انمسان انسان اسمت   بماهو  انسان   ریعتمخاطب ش . است و اسالم

و تربیمت مخصموص     تعلیم  اسمالم در زمانی یا منطقة مکانی خاص یا از قبیله و نژاد ویژه باشد.
 را درنظر گممرفته اسممت؛یعنی نظمر خمود را بمه سماختمان مخصموص        «طبیعی  انسان»   خود

  سمان خواهمد  نا همیشگی راه راه فطرت و طبیعت    اسالم  نیرابناب . انسانیت معطوف کرده است
و  10 ش.:6906طباطبمایی   )ر.ک؛ شمود  نمی انسان دگرگون   بیرونی  اعضاو  دگرگونی  و با  بود

503).  
مربوط است که  عد ممعنوی انمسانبه هدایت فطرت و بُ فقهی  و احکام  بخش اعظم شریعت

بممه رابطمة    عبادات شمریعت  بخش مثالً ناپریر است. تبدیلها مشترک و امری  بین همة انسان
بلکمه بمه رابطمة      شممود   دگمرگون   طبیعت های انسان با طبیعت مربوط نمیست تا با دگرگونی

انسمان در طمول تماریخ نیازهمای ثابمت       این مسیر  و در انسان بما پروردگمار خود مربوط است
ثمابتی    پاسمخ   ادات در اسممالم عبنظام  نیست.  و جدید  قدیم داشته است و فمرقی ممیان انسان

 طور دا م انمسان را به اهداف مورد نظمر همدایت کمرده    نیازهای ثابت که بمه است بمه ایمن نوع
 (.065م 030 :6جق.  6151 )صدر  است



 6930 زمستان، 93ة ، شمار63سال  پژوهشنامة معارف قرآنی؛             01

 

ی مزبمور را تأییمد کنمد  بلکمه بمرعک        بنمد  میتقسم هیچ شاهدی از آیات وجود ندارد کمه  
منمدی   کند و زمان بودن احکام قرآنی را اثبات می ای وجود دارد که جهانی متنی رونشواهدی د

است؛ برخمی    بودن  میان احکام هیچ تفکیکی نکرده سازد. آیات دالّ بر جهانی آن را منتفی می
هُوَ إِالَّ ذِکْـرٌ   ِنْ﴿(؛ 630)انبیماء/   ﴾وَ مة أَرْسَلْنةكَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعةلَمِينَ﴿اند از:  از این آیات عبارت

لِلنَّاسِ بَشِیراً وَ نَذِیراً وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال  كَةفَّةًوَ ما أَر سَلْناکَ إِالَّ ﴿(؛ 00)ص/  ﴾لِلْعالَمِین

(؛ 600)اعمراف/   ﴾یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُـو ُ اللَّـهِ إِلَـی کُم  جَمِیعـا    ﴿(؛ 50)سبأ/  ﴾ یَع لَمُون
(. ازنظمر  قمرآن    6)فرقان/  ﴾عَب دِهِ لِیَکُونَ لِلْعالَمِینَ نَذِیرا  لَّذِی نَزَّ َ الْفُرْقانَ عَلىتَبارَکَ ا﴿

 عَلَی هـا  النَّاسَ فَطَرَ الَّتِی اللَّهِ فِطْرَتَ حَنِیفاً لِلدِّینِ وَج هَکَ فَأَقِم ﴿دین فطری انسان اسمت:  
( و 93)روم/  ﴾یَع لَمُـون  ال النَّـاسِ  أَکْثَـرَ  لکِـنَّ  وَ قَیِّمُالْ الدِّینُ ذلِکَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَب دِیلَ ال

گونه که فطرت امری تغییرناپریر است در امور فطری نیز تغییر و تبدیل راه ندارد. افزون  همان
 مکُنـدَ عِ امَ﴿( و آیة 63عمران/  )آل ﴾سالماإلِ اهللَ ندَعِ نَیالدّ نَّإ﴿بر آن  به مقتضای دو آیة 

آنچمه عنمد اهلل    »گیمرد:   ( قیاسی به این صورت شکل می31)نحل/  ﴾باقٍ اهللِ ندَعِ امَ وَ دُنفَیَ
چه عند اهلل است  باقی و ثابت است  پم  دیمن  ثابمت و     شود اسالم است و آن دین شمرده می

باقی است. بنابراین  خطوط کلی دین  کمه هممان اسمالم اسمت  بمرای همیشمه ثابمت و بماقی         
نیز که در بحث پیشین ذکر گردید  حالل و حرام الهمی را اممری قمومی     روایاتی« خواهند بود.

؛ 135: 5ق.  ج 6906تلقّی نکرده  بلکه به شکل مطل. از آن سخن گفته اسمت )ر.ک؛ اربلمی    
 (.560: 90ق.  ج 6139؛ مجلسی  619: 1ق.  ج 6169صدوق  

ول زممان بسمته بمه    بنابراین  قران کریم دارای یک دسته قوانین ثابت و کلی است که در ط
ها نیسمت و مربموط    یابد. و دستة دیگر تغییری در آن شرایط و گرشت زمان تغییر و تحول می

به حوادث جزیی و گرراست؛ آن دسته از قوانین کلی که با فطرت انسان هم سمازگار اسمت در   
شمود و بما    زممان کهنمه نممی    درگمرر . و انمد  شدهجهت رساندن انسان به کمال و سعادت نازل 

تعبیمر   دهد. بنابراین  قوانین فطری مطاب. با قوانین قومی به حوالت اعتبار خود را ازدست نمیت
نواندیشان نیستند  بلکه این قوانین مطاب. بر آن دسته از قوانین الهی هستند کمه بما تغییمر و    

ز شوند. قمرآن کمریم ا   اعتبار نمی دهند و بی تحوالت زمانی و مکانی انعطاف خود را ازدست نمی
گوی برنامة اصلی زندگی بشر بوده و همیچ   زمان نزول تاکنون  با بیان قوانین کلی و ثابت  پاسخ

گزارشی مبنی بر عدم توانایی بر دریافت حکم خاصی از آن وجود نمدارد. نظمام تشمری  قمرآن     
ی بشری در آن تأثیری برجمای  ها یدگرگونحدی جاودانه است که تغییر مصداق و موضوع و  به

 (.  05ش.: 6901رد )مسعودی  گرا نمی
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 ـ احکام اصلی و فرعی4ـ 2
بندی به اصمل و فمرع اسمت. ایمن      اند  تقسیم بندی دیگری که راج  به احکام ذکر کرده تقسیم
بندی در آرای محمود محمد طهم  متفکر سودانیم آممده اسمت. وی بما ذکمر دو رسمالت       تقسیم

أن اإلسالم رسالتان: رسالة »و نوشته است: بندی اصل و فرع اشاره کرده  برای اسالم  به تقسیم
لقد وق  التفصمیل علمى الرسمالة     رسالة ثانیة تقوم على أصوله و أولى قامت على فروع القرآن  و

حمین   سیتف. لها ذلک حین یجم  رجلهما   و   و ال تزال الرسالة الثانیة تنتظر التفصیل األولى و
 (.531ق.: 6903)محمد طه  ...« تج  أمتها
است که احکام صادره در دوران مکی جزو احکام اصلی  و احکام صمادره در دوران   طه قا ل

مدنی جزو احکام فرعی است  و در عصر حاضر باید احکام اصلی  مکی  مورد توجه قرار گرفته و 
ق.: 6306؛ هممان   1مم  9م.: 6305احکام فرعی  مدنی از دایرة انتفاع خارج گردد )محمد طه  

 (.609م.: 6313؛ همان  6

 ـ نقد و بررسی 1ـ 4ـ 2
ای که محمد طه ارا ه داده است  عالوه بر برخی از نقدهای پیشمین  بما اشمکاالت     بندی تقسیم

 اند از: مهمی مواجه است که عبارت
اگرچه بسیاری از اصول تعمالیم اسمالمی در دوران مکمه و بسمیاری از فمروع      که   نخست آن

کمه خمود طمه در مموارد متعمددی بمه        چنان اما آن  شریعت اسالمی در دوران مدینه نازل شده
 ة  تعممیم همر آیم   (631م 653م.: 6313)محمد طه   بندی اذعان کرده مستثنیات این تقسیم

ت؛ بمرای مثمال  محممد طمه قا مل بمه       دلیل اسم  امری بی  مدنی به فرع  ةو هر آی  مکی به اصل
الق و... شده است )محممد  اصالت برخی از احکام قرآنی مانند سوسیالیسم  دموکراسی  عدم ط

آن  یدرسمت  بشری انسان ممدرن بمه   ةهرامری که تجرب که یدرحال( 603و  601م.: 6313طه  
 کتاب تحمیل شود.  نباید به  رأی داده
مانمد؛ چمون در    بندی محمد طه  عمالً چیزی از احکام اسالم باقی نممی  که  با دسته دوم آن

است که محمد طمه بمر روی محورهمای خاصمی      مکه احکام زیادی نیامده است  این در حالی
تأکید کرده و از احکام دیگر سخنی نگفته است. بنابراین با توجه به تعار  گفتاری و رفتماری  

خمماطر همخمموان کممردن احکممام بمما  وی  نظریممة او از مبنممای اسممتواری فممارغ بمموده و صممرفاً بممه
 دستاوردهای حقوق بشری ارا ه شده است. 

آیات اخالق  عقاید و احکام در مدینمه نمازل شمده اسمت و دوران      که  هر سه دسته سوم آن
مکی اختصاص به آیات احکام ندارد  و بنابر دیدگاه محمد طه  باید آیات اخالقی و عقایدی نیز 

آیات مکی بر محوریت عقایمد اسمت  امما وی بمه اصمل       که یدرحالجزء احکام فرعی قرار گیرد 
 تناقضات نظریة وی است.ها اعتقاد دارد  و این  از  بودن آن
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 اقتضائات رییتغ با یقرآن احکام ثبوت یتناف حلّ راهکار  ـ3
 ثبموت  یتنماف  مسمئلة اسمت    وارد یعقل نسخ ةینظر درمزبور  یکه به مبنا ییتوجه به نقدها با

 می  کلم  طمور بهم    یتناف نیا حلّ یبراپاسخ است.  ازمندین اتیمقتض رییبا تغ یرعبادیغ احکام
 و ثابمت  کمرد یرو کمرد  یرو کیم . اسمت  شمده  مطرح یسنّت یعلما یاز سو یمختلف یهادگاهید

 ةینظر مینیخم امام مرحوم چونم یبرخ و اند برده نام را الفراغةاصطالح منطق ی. برخاست ریمتغ
 قمرآن  دربمارة کمه   یو غالب جیاما توجه به نگاه را اند  کرده انیب را ةالمصلح فقه ای یحکومت فقه

 آن یشممول  جهمان  و یجاودانگ به قا ل و داند یم کتاب نیتر کامل و نیآخر را آن و دارد وجود
 دربمارة بدهمد گرچمه    پاسمخ  قمرآن  دربمارة  مزبمور  مسئلة به تواند ینم مزبور یکردهایرو است 
 . است استفاده قابل ییروا یها گزاره

 هممان ارد  د یسمازگار  زیم آن ن یکه بما جماودانگ   یا هینظر نیبهتر  یقرآن یها گزاره دربارة
 اهلل تیم ( آ3.: ش6900 همکماران   و نمژاد یاحممد  ؛.کر) یجینسخ تدر ای مشروط نسخ ةینظر

 :است معرفت
که نسخ آن نسمخ   افتیدر توان یم اند شده شمرده منسوخ که اتیآ از یاریبس در تأمل با» 

آن  رییمعنا که با تغ نیداشته است؛ بد یخاص همان دوران بستگ طیمطل. نبوده  بلکه به شرا
  یتشمر  دیم جد طیشمرا  با متناسب یحکم و دهیگردو بهبود وض   حکم ساب. منسوخ  طیشرا
مربوط از نو قوت گرفتمه و   اتیآ د یآ شیپ یو مکان یزمان طیهمان شرا اناًیاح اگر و است شده
 (.66.: ش6901  یرنان یسلطان« )اجرا است قابل

 و دارد قمرار  راسمتا  نیهمم  در زیم ن معروف است  «یدیتمه نسخ»که به  شانیا گرید ةینظر
 دیم بگو پاسمخ  رامانند نشموز   زنان به مربوط احکام از یبرخ و یدار چون برده یمسا ل تواند یم

و  هیم در ارث  د یچون نابرابر یگری( اما موارد د50 م63: همان همکاران  و نژاد یاحمد ؛)ر.ک
تجمدد اسمت     اهمل  دیتأکمورد  هاآن یناکارآمد و نسخ که یبدن یها مجازاتاحکام مربوط به 

نمدارد و   یقم یحق خاسمتگاه امروز اسمت کمه    یحقوق بشر یمنشورهاگرفته از  نشئت یا انگاره
 نسبت یقرآن نیقوان یبرتر عقال  رةیسبرگرفته از  یشنهادیپ نیقوان با احکام نیا انیم سةیمقا
 خشمن  را هاآن دانمتجدّ که یبدن یها مجازات با رابطه در مثال  یبرا هد؛ یم نشان را هاآن به
 را بزهکمار  شمخص  تنهما  کمه نیم ا خاطربه هات یتنب نیاگفت که  دیبا اند  کرده یتلق ناکارآمد و

 و یاجتماع یها تیمحروم و ینقد مةیجرمانند  ینیگزیبر مجازات جا دهد  یم قرار هدف مورد
 به زین آن یبازدارندگ و زند  یم لطمه زین شخص خانوادةبه  ر یموارد اخ رایز دارد؛ یبرتر زندان

 دوش بمر  بماال  اریبسم  نمة یهز( و یو اجتمماع  ینقمد )=  ستین یبدن هاتیتنب یبازدارندگ زانیم
 حیتمرج   یمی اجرا و نمه یهز بُعد از سهولت خاطربه یبدن هاتیتنب که یدرحال گرارد یم حکومت

 (. زندان)=  دارد
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 بمه  مشمروط  هما آن کمردن  اجمرا  و تحق. و نبوده ضابطه یب یبدن یها مجازات ن یا بر عالوه
( کمه  10: 9ج  6900  یقرش؛ 51: 50 ج ق.6133  یعامل حرّ ؛)ر.ک است یاریبس یها مالک
. ردیاممر صمورت پمر    انیم مجر یسو از یدقت فراوان دیحدود با نیا یاجرا یبرا دهد  یم  نشان
 ماننمد  یهمان گنا و اسمت   نکمرده  نیمی تع یبمدن  مجازات ها یکار بزه همة یقرآن برا وجود  نیباا

 اسمت مهم  اریبس یمسا ل  شده نییتع یمجازات بدن هاآن یبرا قرآن در که... و محاربه  یدزد
 (.906.: ش6903و داور   ی)باهر دارد میمستق رابطه مردم یزندگ سالمت با و

 کی نکهینه ا ردیگ قرار استفاده مورد خود یجا در دیبا مختلف یمجازات یها قالب نیبنابرا 
 قاعدة. با توجه به میآور یرو گریمنسوخ اعالم کرده و به قالب د شهیهم یرا برا یزاتقالب مجا
 سمتة یباو  سمته یاثمر شا  هما  مجرم همة یمانند زندان برا یمجازات .یطر کیإعمال   یانیچندپا
 .گرارد ینم یبرجا را خود

 گیری نتیجه
 تما  آوردبمر   سر جیتدربه 63قرن  از م است نسخ استمرار ةیبرآمده ازنظر که می  عقل نسخ گونة

از  صمراحتاًً  و دیبه تکامل رس 56 قرن در و کرد یط را خود یپختگ مراحل 53 قرن در کهنیا
 یشمرع  احکام که است باور نیا بر مزبور ةینظر. دیگرد مطرح گرا نید دان از متجدّ یبرخ یسو
ناکارآممد   ی رعبادیغ کام اح دیقبض و بسط دارند و با ر ییتغ تیقابل زین )ص(امبریپ رحلت از پ 
این نظریه بر  داد. رییتغ عقال رةیسو  یظن ای یاز عقل قطع گرفته نشئت یبا احکام را شدهیتلق

طلبمد.   های مجزا و درازدامنی را می ها نوشته مبانی چندی استوار است که بررسی هریک از آن
ای اسمت کمه از احکمام     همای دوگانمه   بندی آنچه در این جستار مورد بررسی قرار گرفت تقسیم

فطمری و  »  «آرممانی و تماریخی  »  «ذاتمی و عرضمی  »همای   بنمدی  شرعی ارا ه شده و در دسته
 عنوان شده است.« اصلی و فرعی»  «قومی

این نظریه برای نشماندن سمنّت در کنمار      صاحبان  که تالش رغم این ها علی بندی این تقسیم
 اند از: د مواجه است که عبارتدهد  اما با اشکاالتی چن مدرنیته را نشان می

های مزبور مربوط به احکام شرعی است  اما همیچ شماهدی از شمرع در جهمت      بندی م تقسیم6
هما   ها وجود ندارد؛ جز نصوصی که نواندیشان دینی با تأویالت و توجیهات بسیار از آن تأیید آن

تنها مؤیَّد به دیمن نیسمت     ها نه بندی اند. اصل  این تقسیم در جهت اثبات نظریة خود بهره برده
صراحت از جماودانگی هممة    متنی بسیاری وجود دارد که نصّ و مطل. بوده و به بلکه ادلة درون
 کند.   صراحت رد می ها را به بندی گوید و این تقسیم احکام سخن می
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م تعریف و تحدیدی که از این اصطالحات ارا ه شده است  تعریف و تحدیدی ممبهم اسمت و   5
ای  گونمه  ن مرزبندی دقیقی برای آن متصور بود و با ابهامات و تناقضاتی مواجه است بمه توا نمی

که برخی از احکام هم جزو احکام ذاتی مطرح گردیده و هم در دستة احکام عرضمی گنجانمده   
 اند.   شده

 با عتیشر یشمولزمان ن یبودن د مند خیتار با روح ثبات یتناف حکم  سنجش اریمع فقدان م9
 منمد زممان  بما  اسمالم  بودن اکمل یتناف اسالم  یابطال و یاصالح  ییابقا یبرخوردها به داستنا

بما احکمام برخاسمته از     یاحکام قرآنم  ینیگزیجا تیعقل با نقل  عدم قابل یبودن آن  عدم تناف
مبنما   نیم است کمه بمه ا   یازجمله اشکاالت یاحکام از مصالح و مفاسد واقع تیو تبع عقال رةیس

 وارد است.

 ر یم چون ثابمت و متغ  یاتینظر ات یمقتض رییثبوت مطل. احکام با تغ انیم یتناف حلّ یبرا م1
 حموزة در  اتینظر نیاما ا است  شده مطرح یسنّت یعلما یسو از ةالمصلح فقه و الفراغمنطقه
 و یدیم تمه نسمخ  مشمروط   نسمخ  مانند یاتینظر قرآن  احکام دربارةو  گنجد ینم یقرآن احکام
از شمبهات   یبرخم  یگمو پاسمخ  کمه  دهیگرد مطرح معاصر پژوهشگران از یبرخ توسط یجیتدر

 در و کارآمدنمد  شانمم ینواند زعم برخالف میقرآن احکام از یاریبس اما  مسئله است نیمربوط به ا
 هامم  حموزه  یبرخم  در مم  ن یقموان  به یبخشبهبود یاما برا برد  بهره هاآن از توانیم یفعل عصر
 و قمرآن  نیقموان  بمر  دنیم کوب بطمالن  مُهر با کهنه آن  استفاده کرد زین رگید نیقوان از توان یم

 باشند.مطل. آن در عصر امروز  یناکارآمد به قا ل ها آن دانستن منسوخ
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 .حقوق و اتیهال .«معةفت اهلل یةآ دگةهید از قةآن در نس »(. ش.6901. )یمهد ،یرنان یسلطان

: مشةهد . 6چ  .خرسةا   محمةدباقر : محقق .اللجةج اهل یعل االحتجةج ق.(.6139ی. )عل بن احمد ،یطبرس
 ی. مرتض نشر

 .ناصرخسرو: تهرا . 9چ  .القةآن لعلوم ةنيالبمجمع ش.(.6905. )حسن بن فضل ،یطبرس

  ،01 هشمار .کتا  نقد همجل .«ینوآور ةی بدعت عت؛یشة یمند یتةر»ش.(. 6903) .محمد ،یصالح عر 

 . یاسالم شهیاند و فرهن  پژوهشگاه: تهرا . 0 چ. عقل و فقه (. ش.6936)ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة . 

  .تللمطبوعا ی. بیروت: مؤسّسة العلمیةشيّالع ةيتفس م.(.6336. )بن مسعود محمّد ،یعیّاش

 . انتشار یسهام شرکت: تهرا  (.مقةالت)مجموعه  جةمعه و نید(. ش.6900. )مقصود فراستخواه،

  .معاصر نگاه: تهرا  .یشنةس نید اخالق ش.(.6931. )ابوالقاسم ،یفنائ

 .بعثت ادیبن: تهرا  .ثیالحداحسن ةيتفس(. ش.6900. )اکبریعل دیس ،یقرش

  ی.قم: دفتر انتشارات اسالم .یغةو اصول درس ةاتیفوائداألصول، تقة .(.ق6160ی. )علمحمد ،یکاظم

 .kadivar.com/?p=14660، 6931)مقاله(، ی نسخ عقل ضاحیا .محسن ور،یکد

  .صراط فرهنگی هسسؤمتهرا :  .(گفتةرهة)مجموعه  سكوالریسم و سنت ش.(. 6906ةةةةةةةةةةةةةة . )

 .615 هشمار، 6905/1/9. نو ةسی هروزنةم ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة . 

 .الذخائر دار: قم. 6چ  .هنعم عبداهلل: محقق .الفوائد كنز ق.(.6163ی. )عل محمدبن ،یکراکج

 سةازما  : تهةرا   .قةآن یموضوع قلمةو در یپژوهش م،یكة قةآن تيجةمع ش.(.6933ی. )مصطف ،یمیکر
  ، ی.اسالم شهیاند و فرهن  پژوهشکده انتشارات

 دار: تهةرا  . 1ی. چ آخوند محمد و یغفار اکبر یعل: محقق .یالكةةف  .(.ق6130). عقو ی محمدبن ،ینیکل

http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/rabani/kalam/90/910219
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/200071
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  .هیاالسالم الکتب

  .: طرح نوتهرا  .نید از یرسم قةائت بة ینقد ش.(.6906. )محمد ،یشبستر مجتهد

 ی. العرب التراث اءیاح دار: روتیب .5 چ .االنوار بحةرق.(. 6139) .باقر محمد ،یمجلس

  یة.الجمهور ةالفکر ةمکتب ی.االول ةالطبع .هيالثقةف  الثور م.(.6305) .محمود طه، محمد

 ةالفکةر  ةمکتب ی.االول ةالطبع ی.العصة الفهم و محمود یمصطف و القةآن م.(.6306ةةةةةةةةةةةةةةةةة . )
  یة.الجمهور

 هیالفکر ةمکتب .نیالعشة القةن يةالنسةن یصلح ال یاالول بةسةلته االسالم م.(.6313ةةةةةةةةةةةةةةةةة . )
  .(هیالجمهور ةللفکر ی)الموق  الکترونی االول ةالطبع ه،یالجمهور

 ی. کیالکترون چا : جا یب .االسالم من يةالثةن ةالةسةل ق.(.6903ةةةةةةةةةةةةةةةةة .  )

  .هشمار، 6هدور .یقرآن یها پژوهش هفصلنام .«یفقه مبةحث  گستة» ش.(.6901ی. )محمدمهد ،یمسعود

 قیة تطب و گادامر کیهرمنوت اصول قی)تطب ینید یشینواند و کيهةمنوت(. ش.6935. )ریجهانگ ،یمسعود
 .  یاسالم فرهن  و علوم پژوهشگاه: قم(. یرانیا مسلما  شا ینواند یمعرفت یمبان بر آ 

. قةم:  تیة عبدالرسةول عبود  نگةارش  و قیتحق .ةالحكمیةنهة شة  ش.(.6936ی. )محمدتق ،یزدی مصباح
  ی.نیامام خم یو پژوهش یآموزش ةسسؤم تانتشارا

قم: . 9چ  .ایک یزیعز یغالمعل نگارش و قیتحق .هة قةائت تعدد ش.(.6901ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة . )
  ی.نیامام خم یو پژوهش یآموزش ةسسؤم انتشارات

  ی.روزآبادیف :تهرا . 65چ  .المنطق ش.(. 6900. )محمدرضا مظفر،

  .العلم دار: قم. 6چ  ی.روانیش یعل: مترجم .منطق ش.(.6905ةةةةةةةةةةةةةةةة. )

  . ا یلیاسماع ةمؤسس انتشارات :قم .محةمه مكةسب ق.(.6163. )اهلل روح دیس ،ینیخم یموسو

  .احمد نییآ انتشارات: قم . یمذهب و ینید شبهةت به پةس  ش.(.6931. )جعفر نکونام،

 .1 هشمار. شناختقرآ  همجل.  «قةآن یمند یتةر از دیابوز نصةحةمد ةیتقة نقد».(. ش6903. )احمد ،یواعظ

 . ریکو: تهرا . 0 چ. متجدد شةنیاندنید(. ش.6931. )محمدمنصور ،یهاشم
Suha Taji- Farouki. (2004). “Modern Muslim Intellectuals and The Quran”. 
Oxford University Press in association with The Institute of Islam Studies London. 47-51. 


