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 ثيدگاه عقل، قرآن و حديه نسخ عقلی از دينقد نظر
 1کیوان احسانی

 2سید ابراهیم مرتضوی

 چکیده
 نظریه، میالدی است. این 21و  20یافته در قرن و تکامل 19یات پدیدآمده در قرن نظریه نسخ عقلی، از نظر

عصر یات مقتض تناسباحکام به قائل به بازسازیو  دانستهاجتهاد در حوزه احکام را بر محور مقاصد شریعت 

ت. اس «امعرفی بودن احک» هاآنترین ای استوار است كه یکی از مهماست. تئوری مزبور، بر مبانیجدید 

قائالن این نظریه، احکام غیرعبادی را عرف مردم عرب و جزء احکام غیرحقیقی اسالم دانسته و قائل به نسخ 

تناد به تحلیلی، اس -هستند. مقاله فرارو با روشی توصیفی هاآنی جابهاین احکام و جایگزینی احکام عقلی 

كرده است. نتیجه آنکه این استناد با اشکاالت مبنای مزبور در جهت اثبات نظریه مذكور را نقد و بررسی 

ین قوانه علم تفصیلی بذیل مواجه است: مخدوش بودن كمیّت پرشمارِ احکام عرفیِ جزئی به خاطر عدم 

 پذیریرا عامل تغییر امضایی بودن زیرا آنان غیرعبادی،به احکام  ت؛ عدم اختصاص مسأله عرفیتعصر جاهلی

گانه ابقایی، اصالحی و باور دارند؛ برخورد سه به ثبوت احکام عبادی ئالنقا تیاكثر كهیدرحالدانند می

؛ ظرف تحقق تواند مالک و معیار باشدنمی خودیخودبه ،عرف دهدكه نشان می ابطالی اسالم با قوانین عرفی

ی اعصار و امصار مختلف و عدم عقالبودن آن؛ تشتّت سیره  بخشقوامبودن عرف برای احکام نه عنصر 

ی نمتدرونمندی در احکام قرآنی و وجود ادله قابلیت جایگزینی آن برای احکام قرآنی؛ عدم وجود قید زمان

 شمولی در احکام قرآنی.بر زمان دال

 .عقالاحکام غیرعبادی، نسخ عقلی، عرفی بودن احکام، سیره  واژگان كلیدی:

                                                           

 k-ehsani@araku.ac.ir/ دانشگاه اراک. استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشکده علوم انسانی 1

آموخته دکتری علوم قرآن و حديث دانشکده علوم انسانی/ دانشگاه اراک )نويسنده مسئول(/ . دانش2
si.mortazavi@yahoo.com 
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 طرح مسأله -1

ندی بسه رکن احکام، عقائد و اخالق تقسیمبندی رایج، ارکان دین اسالم را به در یک دسته

برگرفته از آیات  -مانند دو بخش دیگر - (. بخش احکام38، ص1، ج1369مصطفوی، اند )کرده

های دیدگاه بنا برکمیّت آن  و نام دارد "االحکاماتیآ"احکام، آیاتِ دربردارنده و روایات است. 

 آیات االحکامرسد. منظور از آیه می 500 مختلف متفاوت بوده اما طبق قول مشهور حداکثر به

رداشته ب آیاتی است که منطوق صریح یا مفهوم موافق یا مخالف آن، یک حکم فرعی فقهی را در

 (.5ص، 1تا، جعقیقی بخشایشی، بیباشد )

رویکردهای مختلفی در قبال بخِش  -در پی تعارضِ سنت و مدرنیته- نواندیشان دینی

تاریخی دانستن  مانندرویکردهایی  اند؛برگزیده آیات االحکامداتِ بخش عبا بعضاًمعامالت و 

، 1386علمی،  /4ص، 1376سروش، حکم )ضی دانستن (، عر35َ-15ص، ص1386کدیور، حکم )

(، قائل شدن به نسخ 161-142، صص1389محمود محمد، حکم )دانستن  فرع و اصل(، 115ص

، 1378)وسمقی،  نابرابری ارث و دیه( )مانند برابری شهادت دو زن با یک مرد، 1تمهیدی

 2(173ص، 1387)وسمقی،  مرد بر زن( تیمومیقمانند زمانه )(، تأثر حکم از فرهنگ 280ص

اند، منسوخ بودن احکام مزبور واحدی که از این رویکردهای متفاوت به دست داده و... اما نتیجه

                                                           

ی هااهدگيد. اين نظريه در اصل از آِن مرحوم معرفت است که برخی از نوانديشان از آن برای تأييد برخی از جوانب 1

 (71، ص1383)ر.ک: معرفت، اند. خود هبره برده

ها، ديدگاه جمزايی است که از سوی نوانديشان خمتلف داخل و خارج مطرح شده است و . هر يک از اين ديدگاه2

. تارخيی و معنوی دانسنت حکم، ديدگاهی است که طلبدیمی مفصل و جمزايی هانگاشته هاآناعتبارسنجی هر يک از 

ر.ک. ت )اسو نيز در مقاالت ديگر خويش مفصاًل به آن پرداخته « ی و اسالم معنویاسالم تارخي»حمسن کديور در مقاله 

.ک. راند )، سراسر اثر( که برخی ديگر نيز با عنوان آرمانی و تارخيی يا فطری و قومی از آن ياد کرده 1386کديور، 

-Taji-Farouki, 2004, pp.47/ 222، 217، صص1381/ جمتهد شبستری، 190-188، صص1992ابو زيد، 

، 1تا، جر.ک. دهلوی، بیاست )و ...(. ذاتی و عرضی دانسنت حکم از آِن نعمت اهلل دهلوی  23، ص1394/ نکونام، 51

صيل ، به تف«ذاتی و عرضی»ی جمزا با عنوان امقاله( که عبدالکرمي سروش به بسط آن پرداخته و در 291-290صص

سالة الر»حممد طه متفکر سودانی است که در کتاب مهم خود به نام  دانسنت حکم از آِن وفرعاصل. کندآن را مطرح می

/ مهو، 4-3، صص1972ر.ک. حممود حممد، د )کنو در آثار ديگر خود آن را به تفصيل مطرح می «الثانية من االسالم

(. دو حبث آخر يعنی نسخ متهيدی و تأثر قرآن از فرهنگ 206، ص1389/ مهو، 153، ص1969/ مهو، 1، ص1971

زمانه، ارتباط مستقيمی با نظريه نسخ عقلی ندارد اما چون برخی از نوانديشان در آثار خود و در جهت تأييد برخی از 

 اند، مورد اشاره قرار گرفتند.جوانب نظريات خود به آن متسک جسته



 65   از دیدگاه عقل، قرآن و حدیث ینقد نظریه نسخ عقل                                                

 هانآ یجا رفته از سیره عقالء()= برگیا عقالئی احکام عقلی کردنو جایگزین  در برهه فعلی

 است.

، 17صص، 1388فراستخواه،  .ر.کخورد )به چشم می 19رد پای نظریه نسخ عقلی در قرن 

دوره تکامل خود را  20در قرن  ،(770، ص1390علیدوست،  /189، 140، 124-125، 116، 70

که احکام شرعی پس . این نظریه بر این باور است رسدیمبه اوج خود  21کند و در قرن طی می

ابلیت ق ،عقالگرفته از عقل قطعی یا ظنی و سیره با احکامی نشأت االبدیالص( ) امبریپاز رحلت 

که  ار استای استوتغییر، قبض و بسط دارند. نظریه نسخ عقلی مانند هر نظریه دیگری بر مبانی

 تریند؛ مهمنشوجزء مبانی اصلی و برخی دیگر جزء مبانی فرعی محسوب می هاآنبرخی از 

از: امضائی بودن احکام، تبعیت مطلق احکام از مصالح و مفاسد و محدودیت  اندعبارتاین مبانی 

جستار فرارو، امضائی بودن احکام است.  مصلحان اجتماعی در تشریع قوانین. مبنای مرتبط با

خ در عهد رونده نسغیرعبادی، به مختومه شدن پ آیات االحکامنواندیشان دینی با امضائی دانستن 

ی هارسالت باور نداشته و این دسته از احکام را همخوان با تطورات زمانی و متناسب با عرف

 اند.دانسته رییتغقابلمختلف 

ه امضائی بودن احکام از منظر اندیشمندان سنتی و نواندیشان دینی مسألدر این مقاله، ابتدا 

به  ازآنبعدو  ر نظریه استمرار نسخ مطرح شدهبررسی شده، سپس نحوه استدالل به این مبنا د

 پردازیم.می گیری از این مبنا برای اثبات نظریه مزبوراعتبارسنجی رویکرد نواندیشان در بهره

ات آیبحث از این مبنا به خاطر ارتباط مستقیم آن با بحث جاودانگی یا عدم جاودانگی 

 ای دارد.اهمیت ویژه االحکام

 سیسیاحکام امضائی و تأ -2

 سمو قِبر د بندی آن، تقسیماحکام شرعیهای بندیطبق دیدگاه مشهور و رایج، یکی از دسته

 مشروط به وجود قانونی است ،حفظ نظام اجتماعی بشر .احکام تأسیسی و احکام امضائی است

که مورد پذیرش همگان باشد. کماالت بشر در همه ادوار زندگی یک اندازه نیست بلکه 

گذارد. اجتماع بشری نیز همواره یکنواخت نیست بلکه مانند خود و به فزونی میر اندکاندک

بشر، حالت نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی و پیری دارد. قانون هم که نگهبان اجتماع است، 

دارد. همین صعود و نزول قانون و  تماع، نقص و کمال و تنزل و ارتقاتکامل تدریجی اج تبعبه

ود شکمال، باعث شده تا قانون به دو بخشِ تأسیسی و امضائی تقسیم  یسوهبسیر تدریجی آن 

 (.61ص، 1، ج1417شهابی، )
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قبل از ظهور اسالم و بعثت پیامبر )ص(، براى تنظیم ضوابط و مناسبات حقوقى و معامالتى 

قوانینی وجود داشته  ،تیجاهلو همچنین در مورد مراسم عبادى دوران  و اقتصادى بین مردم

 (.47ص ،2012احمد، کرد )که اسالم برخی را تقدیس و برخی را تحریم  است

کتب روایی  اند:؛ از آن جملهمنابع متعددی وجود دارد ،برای استخراج احکام امضائی اسالم

 امبریپسیره  یهاکتاب(، 193-192ص، ص1ج، 1362ابن بابویه، صدوق )شیخ  «خصال»مثل 

، 1971)علی، «المفصل فی تاریخ العرب قبل االسالم»، (136، ص12تا، ج)ر.ک: ابوداود، بیص()

 ،2تا، جشهرستانی، بی) «الملل و النحل»، و ..( 132-130، صص7و ج 605؛ ص593، ص5ج

موارد،  نیاز جمله ا(،  و ...؛ Philip K. Hittiتِّی )حِ «فیلیپ تاریخ عرب»، (249-246صص

طع ق»، «حرمت ازدواج با محرم»، «ة یک فرددی یصد شتر برا»، «به نذر یوجوب وفا»توان به می

 یهاهما میتنظ»، «اموال نیاکترپحج از  نهیپرداخت هز» ،«از مهمان ییرایپذ»، «قرعه»، «دست سارق

 (.34، ص1392اشاره کرد)ر.ک: حصینی موسوی، « ان فاحشهزن دیتبع»و  «حرام

 نحوه مواجهه اسالم با عرف زمان خود -3

هاى متداول در بین آدمیان، یکسره از ها و شیوهندگى روزمره انساندر برخورد با ز اسالم دین

در مواجهه با عرف رایج و سیره عقالی زمان خود، سه  بلکهموضع نفى یا اثبات برخورد نکرده 

 :رویکرد را در پیش گرفته است

 رویکرد ابطالی -3-1

ی ابطال و قانون دیگر یکلبهیک رویکرد، رویکرد ابطالی است؛ اسالم گاهی قانون موجود را 

َحلَّ قاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّبا َو أَ ﴿ابطال قانون ربا در معامالت:  ماننداست  کردهرا جایگزین آن 

(. این رویکرد ابطالی اسالم به خاطر مفاسد و ضررهایى 275/ 2: )بقره ﴾اللَُّه اْلَبْيَع َو َحرََّم الرِّبا

 هاى شخصى وشته و از دید مردم مخفى مانده یا تحت تأثیر غریزهاست که این احکام دربردا

 است.شده مردود اعالم  ، این احکام،بوده و به همین دلیل سودجویى آنان قرار گرفته

 رویکرد اصالحی -3-2

اصالح و  ،گاهی اسالم، قانون موجود در عهد جاهلیت را با افزودن برخی قیود و شروط

های حرام و برخی از الح قانون قطع دست دزد یا حرمت قتال در ماهاص مانندتأیید کرده است 

، / حلبی10ص، 2تا، جقوانین دیگری که به دست عبدالمطلب تشریع شده بود )یعقوبی، بی
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 که- ص( طالق را) امبریپهار است که سنت جاهلی ظِ ،(. نمونه اصالحی دیگر5ص، 1ج ،1351

جایگزین آن ساخت. دیه نیز پیش  -ز وجود داشتموسی و دین یهود نی پیش از آن در شریعت

از اسالم در میان مردم رایج بوده است و پیامبر اسالم آن را نفی نکرد، بلکه با توجه به ساختار 

 (.26-25ص، ص1387وسمقی، کرد )اقتصادی و اجتماعی آن روزگار حدودی برای آن تعیین 

در عصر جاهلیت  .اشاره کرد ق ازدواجتوان به اصالح طُرُهای دیگر این قِسم میاز نمونه

برای ازدواج چهار طریق وجود داشت: خواستگاری، ارتباط نامشروع و ازدواج بعد از 

شدن، زن آن را به  داربچهفرزندآوری، ارتباط نامشروع زن با جمعی از مردان، که در صورت 

شدند، دار میوقتی بچهداد، زنانی که ذوات االعالم بودند. این زنان یکی از مردان نسبت می

چهار روش، اسالم روش خواستگاری کردند. از میان این توسط عرّافه پدر بچه را مشخص می

اصالح سنت قربانی، غسل  (.246ص، 2تا، جشهرستانی، بیشمرد )کرد و بقیه را مردود  را امضا

 (.249، ص2تا، جشهرستانی، بی) گرندیدجنابت، کفن و نماز میت نیز از موارد 

ع( زیست فردی و اجتماعی مردم را متن قرار داده و ) تیبص( و اهل خدا )در واقع رسول 

دیدند که فالن رفتار یا معامله صحیح نیست، آن را اصالح زدند و هر جا میخود بر آن حاشیه می

 (.368ص، 2، ج1413میرزای قمی، کردند )می

 رویکرد ابقائی -3-3

 ؛ده استکرحکم موجود در عصر جاهلیت را تأیید و امضاء  همان اسالم در برخى موارد عیناً

عینِ احکام  (. ابقا و امضای110ص، 1394فیاضی، ) یرضاعمحرمیت مرد با مادر و خواهر  مانند

ها با حفظ نظم اجتماعى و تسهیل معیشت مردم منافات نداشته یا به در جایى است که وجود آن

 هر مصلحتى دیگر ضرورى بوده است.

را وضع و مقرّر داشته است، به احکام  هاآنته از قوانین که فاقد سابقه بوده و اسالم آن دس

ا ی مشهورند. به دو دسته دیگر که از اعتبارات عرفی و عقالئی میان مردم بوده و عیناً  تأسیسى

نائینی،  .ر.کشود )گفته مى« حکم امضایى»قسمتی از آن مورد تأیید و پذیرش شارع قرار گرفته 

 (.6ص، 1، ج1383محقق داماد،  /172ص، 1387والیی،  /386ص، 4، ج1376
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 محدوده احکام امضائی و تأسیسی -4

این است که  -چه در میان اندیشمندان سنتی و چه در میان نواندیشان دینی - نگاه معمول

، 1387اسالمی،  /211ص، 1ج ،1422خوئی،  .ر.کاست )امضائی  ،و معامالت، تأسیسی عبادات

 (.486ص ،5، ج1381فاضل موحدی لنکرانی،  /307ص، 1ج

، 1388)وسمقی،  احکام جزائی و ... از جمله نواندیشان دینی، اکثرا یا تمام احکام غیرعبادی

 نیمسلم نیمسأله ب نیدر اصل ا یدیترد»دانند؛ احمد قابل نوشته است: را امضائی می (304ص

آن  تیفیو ک تیباشد، در کم یدیاگر ترد و دانیامضائ یکه اکثر احکام اسالم، احکام ستین

و  تندهس یامضائ ،یعبادریغ یاحکام شرع یاند که تمامکرده حیتصر عهیش یاست. اکثر فقها

قبل از اسالم  یعمل یبدون تصرف، همان راهکارها ایتصرف و  ی)ص( با کم یمحمد عتیشر

آنان عرفی بودن احکام را به  (.261، ص1391)قابل،  «...است قرار داده رشیو پذ را مورد امضا

( به این معناست 19/ 4: )نساء ﴾عاشروهن باملعروف﴿»اند: آیات قرآن نیز مستند ساخته و گفته

معروف چیزی است که مردم آن را پسندیده و نیک  ؛ وکه به شیوه معروف با زنان رفتار کنید

 (.306، ص1388)وسمقی،  «بدانند.

 دو نوع احکام امضائی -5

احکام امضائی »و  «احکام امضائی مطلوب» احکام امضائی را به دو دسته محققان، برخی از

احکام امضائی تحمیلی احکامی هستند که نه به خاطر مطلوب »اند. بندی کردهتقسیم «تحمیلی

 ، مورد امضاهاآنبودن بلکه به خاطر رواج عرفی و وجود محذورات اجتماعی در مخالفت با 

عرف با قدرتی که داشته، پذیرش این دسته از احکام را بر شریعت  ،حقیقت اند و درقرار گرفته

ارع یید شأقسم اول به خاطر عقالئی، منطقی و موجه بودن مورد ت کهیحالتحمیل کرده است در

داری است. در زمان بعثت پیامبر اکرم احکام امضائی تحمیلی، برده اند. یک نمونهقرار گرفته

ا بودند هکه یکى از منابع اصلى مالکیت، برده یاگونهبهی عرف رایج بود، دار)ص( موضوع برده

م را ترین منبع ثروت مرداصلى یکی از پذیرفت همانند آن بود کهو اگر شریعت اسالم آن را نمى

آن را به نحو تحمیلى پذیرفت، اما سیاستى اتخاذ اسالم یکن اعالم دارد. به همین خاطر لمکأن

( که برخی از 7ص، 1، ج1383)محقق داماد،  «دارى به تدریج ملغى و منسوخ گرددکرد که برده

 .(23، ص1383معرفت، کنند )یاد می «نسخ تمهیدی»ه با عنوان مسألاندیشمندان از این 
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 نحوه استدالل به این مبنا در نظریه استمرار نسخ -6

غییر، لم تشریع و امکانِ ت، استمرار نسخ، به معنای بسط تدریجی عاشدتر ذکر چنانکه پیش

ز یکی ا ،ص( است. عرفی بودن احکاماکرم )قبض و بسط احکام قرآن بعد از رحلت پیامبر 

گیری از آن در جهت اثبات نظریه مزبور در سه گام صورت مبانی مهم این نظریه است که بهره

 تبعهبیر دادن حکم پردازد. گام دوم، از تغیگیرد؛ گام نخست، به بشری بودن دین و احکام میمی

 د.کناحکام تغییریافته بحث می و گام سوم درباره جایگزینِ  گویدتغییر عرف سخن می

 ود.ششود و سپس ذیل هر بخش به اعتبارسنجی آن پرداخته میبه ترتیب ذکر می سه گام فوق

 اعتبارسنجی امضائی بودن احکام در نظریه استمرار نسخ -7

ا هفوق، یادکرد این سخن الزم است که نواندیشان و نیز سنتیپیش از اعتبارسنجی اندیشه 

مان ، مسلگروه فرض هر دواثبات کنند؛ پیش -با دو تفسیر مختلف- خواهند جاودانگی رامی

بیند و چون معتقد است که حکم ظاهری بودن و تمسک به قرآن است. دسته سنتی مشکل را می

االبدی است، بدون توجه مصالح و مفاسد واقعی الیهاست و احکام دارای قرآن برای همه زمان

د، دانمی یفرازمانداند اما دسته نواندیش که مقاصد قرآن را االجرا میبه مشکالت، احکام را الزم

، برای اثبات جاودانگی قرآن، به کندیموقتی تعارضی بین احکام و مقتضیات زمان فعلی حس 

سعی در روزآمد کردن قالب و فرم احکام دارد. دسته ها و قرائات مختلف روی آورده و خوانش

 هیچ باید بدون آیات االحکامو معتقدند که  تابندیبرنمهایِ در عرض هم را ها تعدد فهمسنتی

 اند.، انعطاف به خرج دادهاالحکام اتیرواگرچه در حوزه  ی پیاده شودانعطاف

 گام اول؛ بشری بودن دین و عرفی بودن احکام -7-1

و از منظر برخی  (11، ص1354حکمت، بشر )برساخته  ،دین ،نگاراناه برخی از تاریخاز نگ

 /57، ص1384سروش،  .ر.کاست )میان مردم  همان عرف ،احکام درصدِ 99 ،از نواندیشان دینی

( و در قرآن حتی یک آیه وجود ندارد 81، ص1388وسمقی،  /336، ص1396مجتهد شبستری، 

، 1396شبستری، مجتهد است )دین دیگری از سوی خدا نازل شده  که بگوید دین اسالم یا هر

 (.336ص
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 اعتبارسنجی گام اول -7-1-1

ذیر پاز این واژه امکان یومانعجامعبرخالف تصریح فوق مبنی بر بشری بودن دین، تعریف 

 Ludwig)باخ ریفوو هر یک از اندیشمندان تعریف خاصی از آن ارائه داده است؛  نیست

Feuerbach )مارکس ؛داشتشناسانه انسان یبرخورد نید اب (Karl Marx) یبه آن از منظر طبقات 

 دیفرو؛ دیدیمرا  نید یکارکرد اجتماع( Émile Durkheim) میدورک ؛کردینگاه م یو اقتصاد

(Sigmund Freud )؛ یونگتوجه داشت اشبه وجه روانکاوانه (Carl Jung)  آن را یک حالت

 و شالیر ماخر (59صتا، ، بییونگدانست )جه به برخی از عوامل موثر میمراقبت، تذکر و تو

(Friedrich Schleiermacher)کرد ، آن را احساس اتکای مطلق به چیز دیگر تعریف می

 (.85، ص1389خرمشاهی، )

 دادارائه  -و اسالم - توان تعریف مشخصی از دیننواندیشان نیز خود اذعان دارند که نمی

ترین مجموعه احکام، جا اسالم را کامل(؛ آنان در یک272، ص1396تری، شبسمجتهد )

( و در جای 40، ص1385کریمی، اند )و معارفی که منشأ وحیانی دارد، دانسته هادستورالعمل

اسالم به معنای »اند: و نوشته آن را مساوی ایمان، و ایمان را از نوع تجربه قلمداد کرده دیگری

های اعتقادی نیست بلکه به معنای تسلیم وحی شدن با حفظ ای از گزارهقبول کردن مجموعه

 (.69 ،61-60، صص1394)مجتهد شبستری،   «وحی است هویت وحیانیِ

وانند تقابلیت تعریف مشخصی را ندارد، نمی -به اذعان خودِ آنان-بنابراین وقتی واژه دین 

ه دو دسته توان دین را باریف مختلف میبر تع آن را با قاطعیت امری بشری تلقی کنند بلکه بنا

بندی کرد و هر کدام را در حیطه خاص خود تعریف نمود. عالوه بر این، بشری و الهی دسته

شناسی، روانشناسی، فلسفه، کالم و تاریخ پیدایش و ماهیت دین را از منظر علوم گوناگونِ جامعه

ز هر یک، ارزش و کاربرد ویژه خود را آمده ا به دستها و نتایج توان بررسی کرد اما روشمی

 (.19، ص1394بختیاری، داشت )خواهد 

و عرفی بودن یا نبودن احکام  آیات االحکاماین بحث با  ازآنجاکهبا توجه به نکته اخیر، 

قرآنی مرتبط بوده، تعریفی مبتنی بر قرآن، از دین ارائه شده و دیدگاه مزبور مورد نقد قرار 

ای از عقاید، اخالق، قوانین فقهی و حقوقی است که از ناحیه خداوند دین مجموعه»گیرد؛ می

پس دین، مصنوع و مجعول الهی است، به این  ؛برای هدایت و رستگاری بشر تعیین شده است

کند، همان گونه که معنا که قوانین فقهی و محتوای حقوقی آن را خداوند تشریع و جعل می

زء اصول اعتقادی این مجموعه باشد نیز از طرف ذات محتوای اخالقی و اینکه چه اموری ج

 (.12صتا، )جوادی آملی، بی «دگرداقدس الهی تعیین می
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این تعریف با آیات قرآنی همخوانی دارد؛ در آیات متعددی از تشریع دین یا تشریع دینِ حق 

ِبِه  یالدِّيِن َما َوصَّ َلُكم مَِّن َشَرَع﴿سخن به میان آمده است؛  «اهلل نید»و یا از  به وسیله خداوند

 ﴾ِفيِه دِّيَن َوَلا َتَتَفرَُّقواَأْن َأِقيُموا ال یَوِعيسَ  یْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموسَ ُنوح ا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َوَما َوصَّ

 ع[ دین، آنچه را که به نوح درباره آن سفارش کرد، براى شما تشریاز ]احکامِ(: »13/ 42: )شوری

کرد و آنچه را به تو وحى کردیم و آنچه را که درباره آن به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش 

ِن اللَِّه َرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَن ِفي ِدي وَ ﴿؛ «اندازى مکنیدنمودیم که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه

 ي َأْرَسَلُهَو الَِّذ﴿؛ «دین خدا درآیند و مردم را ببینى که گروه گروه در (: »2/ 110: )نصر﴾ َأْفَواج ا

 /61: ؛ صف28/ 48: فتح) ﴾الدِّيِن ُكلِِّه َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن یيِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعلَ َوِد یَرُسوَلُه ِباْلُهدَ 

اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد، تا آن را بر همه ادیان  (: »33 /9: ؛ توبه9

 «.هر چند مشرکان خوش نداشته باشند وز گرداند،پیر

آید اما حداقل، بشریِ محض گرچه از این آیات و آیات دیگر، الهیّت همه ادیان به دست نمی

ید زده، مُهر تأی «دین غیر الهی»و  «دین الهی»یِ بندی دوگانهکند و بر تقسیمبودن دین را نفی می

وجود ندارد که بگوید دین اسالم یا هر دین دیگری در قرآن حتی یک آیه »و بر این سخن که 

 زند.(، مُهر بطالن می336، ص1396شبستری، مجتهد  ر.ک.) «از سوی خدا نازل شده است

 /49 :اولین انسان )حجرات ،فرض را بپذیریم که آدِم ابوالبشراز سوی دیگر، اگر این پیش

و بپذیریم که هر پیامبری قوانینی با  (33 /3: آل عمرانبوده )روی زمین  ( و نیز اولین پیامبر13ِ

(، این قوانین به 44 /23: مؤمنون) ءایانبخود به همراه داشته است و با پشت سرهم آمدنِ سلسله 

د ص( نیز حالت تشریعی به خو) اکرم امبریپتر گردید، احکام امضائی زمان تدریج کامل و کامل

در زمان پیامبران پیش از او وجود داشته و مواردی گیرد زیرا این احکام همان احکامی بوده که می

تدالل، گردید. این اس اصالح و امضا ص() امبریپکه به وسیله مردم تحریف شده بود، به وسیله 

شود زیرا یید میأت «اْلَحِنيِفيَِّة السَّْمَحة السَّْهَلِةبِ ُتْثُبِع»ص( که فرمودند: اکرم )با روایتی از پیامبر 

( که در 90، ص7ج ،1404مجلسی، باشد )گویند که پیرو دین ابراهیمِ نبی میحنیف به کسی 

ما كاَن ِإْبراِهيُم َيُهوِديًّا َو ال َنْصراِنيًّا َو لِكْن كاَن َحِنيفًا ﴿آیات قرآن نیز به آن اشاره شده است: 

 (.125/ 4: )نساء ﴾ُمْسِلمًا

أیید را ت ص() امبریپعرفی زمان  یعنی الهی بودن احکام، برخی از آیات قرآن نیز سخن فوق

الَِّذيَن  یُكُم الصِّياُم َكما ُكِتَب َعلَ يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْي﴿فرماید: کنند؛ در سوره بقره میمی
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داری قبل از اسالم نیز توسط دهد که سنت روزه(. این آیه نشان می183/ 2: )بقره ﴾ِمْن َقْبِلُكم

 گردید. امضاء -به گونه اصالحی -شده بود و در اسالمد تشریع خداون

وان با تنقد دیگر ناظر به احصاء کمّیت احکام عرفی است؛ به احکامِ تأسیسی و امضائی می

دو نگاه کلی و جزئی نگریست؛ اگر آن را به حوزه احکام جزئی مرتبط ساخته و شامل 

 دانیم، احکام تأسیسی فراوانی در اسالمها در حوزه قوانین بترین جایگزینیو جزئی نیترکوچک

بندی مزبور قرار دهیم، میزان فراوانی این وجود دارد اما اگر احکام کلی و مبنایی را مبنای تقسیم

درصدی از امضائی بودن احکام، آماردهی  99کند. آماردهی بسیار تنزل پیدا می ،دسته از احکام

 ند دو علم و تخصص هستیم: یکی علم و تواناییبرای اثبات این مطلب نیازمدقیقی نیست زیرا 

دیگری علم تفصیلی به احکام اجتماعی عصر پیامبر اکرم ، و احکام شرعی و اشراف بهالزم 

 فقهی نه تخصص -با توجه به رشته تحصیلی وی- این نظریه قائلحالی است که  )ص(. این در

-هیدچنین آمار ( احاطه علمی دارد.ص)و نه نسبت به احکام اجتماعی عصر پیامبر  شتهالزم را دا

 رسیده به دست نیست زیرا تاریخِ پذیرامکان -مخصوصا اگر در حوزه احکام جزئی باشد-ای 

عدم امکان ثبت همه احکام امضائی در زمان پیامبر، تصحیف،  مانندما، به خاطر عوامل مختلفی 

و ارقامی دقیق و کامل در  توان به آمارها و... تاریخی ناقص است و نمیسوزیتحریف، آتش

 جزئیات رسید.

 تَبَع تغییر عرفتغییر حکم به گام دوم: -7-2

انند. از نگاه دتَبَع تغییر عرف، قابل تغییر میقائلین نظریه استمرار نسخ، احکام امضائی را به

( یا عرف رایج 24، ص1387که همان عرف متداول میان مردم )وسمقی، - اینان احکام امضائی

 ربنا ببا از بین رفتن آن عرف، اعتبار خود را از دست داده و  -عقالی زمان تشریع است میان

مجتهد  ، نیازمند روزآمد شدن هستند )ر.ک.مختلف نمخاطبی مکانی و -مقتضیات زمانی

 (.7، ص1، ج1383محقق داماد،  /305، ص1380ملکیان،  /305، ص1376شبستری، 

تواند به قوت خود باقی بماند که با اصول اعتقادی ی میاز نگاه آنان، قوانین عرفی در صورت

 «مفید بودن»و  «حُسن اخالقی داشتن»، «خردپذیری»و سه مؤلفه  (18، ص1387وسمقی، اسالم )

که - اگر احکام غیرعبادی قرآنی ؛ و(147-146، صص1396 شبستری،مجتهد نباشد )متعارض 

لیت اجرایی داشته، و اگر نداشته باشد، ملغی زمانی داشته باشد قابیی اینآکار -همان عرف است

 (.سخنرانی تصویری، 2015سروش، شود )می
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 اعتبارسنجی گام دوم -7-2-1

ت. اما اس یامضائبخش احکام فرض استوار است که عرف، عنصر قواماین گام، بر این پیش

م باشد کحقق حظرف ت ،توان با نگاه دیگری به این قضیه نگریست و آن این است که عرفمی

 قتی تابع تغییرظرف احکام است، تغییر حکم و ،آن. در مواردی که عرف بخشِنه عنصر قوام

عتباری نکند و تنها از سیره عقال پیروی نماید. گونه ا، شارع هیچعرف است که در فرآیند امضا

ند ان، حکمی همآیند امضادر احکام امضائی عبارت از اعتبار شارع است زیرا در فر ماهیت امضا

شود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از سوی شارع اعتبار می عقالحکم 

 (.109، ص1394فیاضی، رود )از بین نمی

امضایی بودن مالک تغییر باشد، فرقی بین عبادیات و اجتماعیات  خودِ از سوی دیگر اگر

 کهیحالوجود دارد، دربر عدم تغییر دلیل خارجی  ،در عبادیات طبق دیدگاه نواندیشان، .نیست

ی داللت داشته و تفکیکاجتماعیات  وجود دارد که بر عدمِ تغییر در هر دویِ عبادات و هاییروایت

 ي َأَبدًا ِإلَ َيْوِم اْلِقَياَمِة َو َحَراُمُه َحَراٌم يَحَلاُل ُمَحمٍَّد َحَلاٌل َأَبدًا ِإَل»مانند روایت  استمیان آنها نکرده 

، 2، ج1381اربلی،  /58، ص1ج ،1407کلینی،  .ر.ک) «ُء َغْيُرُهِم اْلِقَياَمِة َلا َيُكوُن َغْيُرُه َو َلا َيِجيَيْو

، 1403مجلسی، )«ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َشِريَعُة ُمَحمٍَّد َلا ُتْنَسُخ»فرماید: ( یا روایت دیگری که می492ص

 (.35، ص11ج

ابع در من -چنانکه ذکر شد- و غییر احکام اسالمی تأکید داردمتنی فوق بر عدم تادله درون

نقل شده است. در روایات فوق، سخنی از عرفی بودن یا  گوناگونمعتبر مختلف و با عبارات 

 -اشدخواه عرفی باشد یا نب- ناپذیری احکام به شکل مطلقنبودن احکام به میان نیامده، و از نسخ

 سخن گفته است.

که است شود، برشمردن قیودی سخن نواندیشان مشاهده می مطلب دیگری که در

عدم تعارض با اصول  مانند کندیمموجه عنوان  -از منظر آنان-تغییرناپذیری احکام عرفی را 

 و داشتن حسن اخالقی. اعتقادی اسالم، خردپذیری

قید نخست یعنی عدم تعارض با اصول اعتقادی اسالم، سخنی کلی و مبهم است و قائل آن 

ش بخ گانه اسالم است، و یا اینکهگانه/ پنجمشخص نکرده است که مراد، اصول اعتقادی سه

است؟! نکته دیگر این است که امکان سنجش همه احکام با این اصول  مدنظردی اسالم عقای

 دارِ ه بگذاریم، چه کسی عهدهمسألو اگر فرض را بر امکان این  غیرممکن است عمالًاعتقادی 

ه در گام ک آید، عقالی قوم متصدی این کار هستند؟ چنانکه از گفتار آنان برمیاین سنجش است
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شود. نکته دیگر، تناقضی است که در این سخن وجود دارد سوم به اعتبارسنجی آن پرداخته می

 شوند که اسالم با رویکردهاید نیز امضائی محسوب میاحکام، برخی از عقایزیرا عالوه بر بخش 

 دعقایتوان مهر تأیید زده است. چگونه و بر چه اساسی می هاآنی خود، به اصالحی و ابقائ

 امضائی را معیار و مالک تغییرپذیری یا تغییرناپذیری احکام امضائی قرار داد؟

خردپذیری یا خردناپذیری، قید دیگری است که برای سنجِش تغییرپذیری یا تغییرناپذیری 

ت که در اس با بحث بشری بودن یا الهی بودن دین مرتبط اند. این قید،احکام امضائی ذکر کرده

د یا مردم به وجو عقالتوسط  ازآنجاکه؛ اگر احکام، عرفی و بشری باشد، گام پیشین نقد شد

ه چنانک- تواند با عقل سنجیده شود و خردپذیری یا خردناپذیری آن بررسی شود اماآمده، می

 سالیان دراز در میان یطبران پیشین است که های پیاماحکام امضائی، امضای سنت -ذکر شد

گرفتار تحریف گردیده و تحریفات آن توسط اسالم اصالح شده و به عنوان احکام شارع  ،مردم

بنابراین حتی اگر فرض را بر امضائی بودن اکثریت احکام غیرعبادی ؛ به مردم ابالغ شده است

 الهی دارد، علل تشریع آن منشأ زآنجاکهابگذاریم، این احکام زمانی تأسیس شارع مقدس بوده و 

هایی از تشریع آن را درک کند. بر این تواند حکمتو انسان تنها می بر انسان پوشیده است

توان عقل قدرت درک این علل را ندارد، خردپذیری یا خردناپذیری را نمی ازآنجاکهاساس، 

م یرا ممکن است حکمی به خاطر عدمعیاری برای تغییرپذیری یا تغییرناپذیری احکام قرار داد ز

درک عقل، خردناپذیر تلقی شود و حکم تغییرپذیری درباره آن صادر شود. نکته دیگر آنکه، 

و خرد دیگری به تغییرپذیری  و ممکن است حکمی با خردی سازگار باشد عقول متفاوت است

نظر  برای تشریع درای را که دهفایه باعث آشفتگی در تشریع شده و مسألکه این  آن فتوا دهد

 سازد.گرفته شده، منتفی می

ای مبهم است زیرا در لسان آنها تعریف مؤلفه -به عنوان قید دیگر- حُسن اخالقی داشتن

اند، تشخیص حسن اخالقی را به اگر چنانکه نواندیشان گفته .مشخصی از این واژه نشده است

(، دوباره 10، ص1394فنائی،  .ر.ک) میبسپار=عقل مستقل از شرع و نقل( سکوالر )عقلِ عرفی و 

ای را حَسَن تلقی عملی یا گزاره یک فرد، آید زیرا ممکن است عقلهمان اشکال فوق پیش می

ه دوباره به همان مبنای الهی یا مسألکند اما عقل دیگری، آن را قبیح شمارد. از سوی دیگر، این 

د، آیا امکان دارد حکمی را صادر کند که گردد زیرا اگر خداوند شارع باشبشری بودن دین بازمی

یا  ابقا برده و بهدارای قُبح اخالقی باشد، و بشر با تشخیص عقالنی خود به حُسن و قبح پی 

 توانند به شکلنقد دیگر این است که عقول در عملکرد عرفی خود نمی ؟تغییر آن فتوا دهد

دآگاه متأثر یا سیراب از مسلک، یکسان عمل کنند زیرا عقول آدمی به شکل خودآگاه یا ناخو



 75   از دیدگاه عقل، قرآن و حدیث ینقد نظریه نسخ عقل                                                

در حوزه عملکرد عرفی -و جدا کردن عقل  پیدا کرده نمومذهب و مرامی است که در آن رشد و 

 پذیر نیست.خود گرفته است، امکان نمواز تأثراتی که از محل  -آن

 عقالگام سوم: جایگزینی احکام عرفی با عرف  -7-3

 سیره عقال ای،در هر برههییر عرف باید تغییر کند و تغ تبعبهطبق دیدگاه نواندیشان، احکام 

یا زندگی متداول مردم مشخص خواهد کرد که چه  -که نماد آن منشور حقوق بشر است –

 (.158، ص1396شبستری، مجتهد شود )حکمی باید اجرا 

 اعتبارسنجی گام سوم -7-3-1

 ن فقهای پیشین وجود داشتهجدیدی است اما مفهوم آن در میا عنوان نسبتاً عنوان سیره عقال

محقق العقالء )(، عرف 58، ص1، ج1405سید مرتضی، العقالء )عادات  ماننداست و با عناوینی 

 ( و... وجود داشته است.415، ص1، ج1382داماد، 

عرف  را بیان کرد زیرا جایگزینی برای اعتبارسنجی این گام، باید فرق بین عقل و سیره عقال

 ت.با سیره عقال مطرح اس

 یمقتضاهبشود که عقالء بما هُم عقالء، و با توجه ای گفته میبناء یا سیره عقال، به بناء و سیره 

نهی، به مصالح عامه و حفظ نظام نوع انسانی نهند، و در این بنیانعقل خویش آن را بنیان می

(. قضایای عقلی قضایایی است که عقل به 219-218، صص1391دوست، علیدارند )توجه 

؛ کندحکم می ن دومحض تصور نهاد و گزاره، بدون توجه به چیزهای دیگر، به ارتباط میان آ

 رف تصور عدل برای حمل نیکویی، صِ «ظلم قبیح است»یا  «عدل نیکو است»برای مثال در جمله 

 بر مصلحت عامه متوقف العق ةاما سیر ؛بر آن و تصور ظلم برای قبیح شمردن آن کافی است

گاهی بناهایی دارند که در غیر عقل ریشه دارد؛  عقالعقل چنین توقفی ندارد. است و احکام 

برای مثال به منظور راحت بودن خویش یا رعایت عادت و رسم رایج یا هر انگیزه دیگر که 

اند. این قضایا با قضایا و احکام عقلی تفاوت مقبول عقل نیست، بناهایی را پی افکنده بساچه

 (.219ص، هماندارد )بسیار 

نجی سباشد حتما مسبوق به مصلحت ملِ ارادیهرگاه ناشی از ع به عبارت دیگر، بنای عقال

 کمح سنجی نداشته باشد.است اما دلیل عقل ممکن است کامال مجرد بوده و ربطی به مصلحت

به تکرار عمل بستگی دارد  است. بنای عقالاز سنخ عمل  قل از سنخ علم است اما بنای عقالع

 بنای عقال، دلیل عقل چنین تکراری الزم نیست. دلیل این امر هم آن است که معموالً اما در
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ا ر "مستحسن بودن"و  "مفید بودن"، "لبهرسیدن این تکرار به حد غ"، "تکرار عمل" :عناصرِ
، 1381 صابری،) ستینعقل و دلیل عقل دربردارندة چنین عناصری  کهیحالدارد، دردربر

 (.50-49صص

اگر مبنا  ؛انگیز استبرالؤم و سمبهاحکام عرفی،  یجابه عقالسیره حکامِ برگرفته از نشاندن ا

ف لبگذاریم، با توجه به اختالفات بسیاری که عقالی عالم در مسائل مخت عقالرا بر پذیرش سیره 

ممکن است در جواب این  خواهد بود؟ یافتنیدست ،اشتراک دارند، آیا رسیدن به یک نقطه

ه شود که اگر مبنای تکلیف و مجازات الهی را تشخیص عقل بشری بدانیم، باید به اشکال گفت

را  یکسچیهتکثر و اختالف در تشخیص مصالح هم تن بدهیم. خداوند طبق صریح آیه شریفه 

کند و حدود طاقت عقلی بشری هم تکلیف نمی -عم از طاقت عقلی و بدنیا-فوق طاقتش 

و  شماردیممرجع و مذهبی تشخیص خود را حق و صواب بر خطاست و هر  اناًیاحناقص و 

اما این سخن با ( 27-10، صص1394نکونام،  ر.ک.) خواندیم خطاتشخیص رقیب را باطل و 

ه محول کنیم، چه پاسخی ب عقالاگر تشریع را به سیرة  .ة بعثت پیامبران همخوانی نداردمسأل

 َمَعُهُم َأْنَزَل﴿ ؛آمدند اختالف حل برای انبیایم به تصریح قرآن کر باید داد؟ پیامبرانفلسفة ارسال 

پاسخگوی  جمعی خرد اگر حال، (،213/ 2: )بقره ﴾ِفيه اْخَتَلُفوا ِفيَما النَّاِس َبْينَ  ِلَيْحُكَم ِباْلَحقِّ اْلِكتاَب

 ه آن را ندارداگر خداوند به اختالف میان عقول در مسائلی که عقل قدرت ورود ب و بود نیازها

 صرفاً ا اگر فلسفة ارسال رسل ر نکته دیگر اینکه .بودنتأیید زده باشد، نیازی به ارسال رسل مهر 

ة خاتمیت مسأل، (12، ص1394 نکونام، .ر.ک) میبدان عقالبیدار کردن دفائن العقول و احیای سیره 

اقسام مختلف انحطاط و  ،جهان یجایجاهنوز در  کهیحالرا چگونه باید پاسخ داد در

 به قوت خود باقی است؟ یاندگمعقب

 سؤالین ا -شوداز توافقی عقالیی محسوب میکه برآمده - در رابطه با منشور حقوق بشر نیز

شمول؟ چنانکه شمول و زمانمند است یا مکانمند و زمانمکان ،مطرح است که آیا این اعالمیه

( اما 112، ص1392یور، کد) ستینشمول اند، این منشور زمانباورمندان به این نظریه گفته

شمول است اما مبرهن است که مجمع عمومی ای مکانآید، اعالمیهمی بر 1از نام آن کهچنانآن

نیست تا کشورها  همهعقالی دربردارنده  -کننده این اعالمیه استکه تصویب -2سازمان ملل

 ر دهد.قرا هاآنسیره عقالیی خاص برای هر سرزمینی ترسیم کرده و مالک عمل مردم 

                                                           

1. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 
2. United Nations General Assembly 
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تر ذکر شد، شروط اعتبار سیره عقالی مزبور این است که احکام صادره از آن چنانکه پیش

مقوله  که این چند باید خردپذیر بوده، حسن اخالقی داشته، مفید بوده و بر مبنای عدالت باشد

توان اما می ؛(147-146ص، ص1396 شبستری،مجتهد است )در اعصار و امصار مختلف متفاوت 

عدالت مبانی ثابتی در کل اعصار و امصار ندارد و اگر عدل را به قرار دادن هر چیز در گفت 

(، این جایگاه واقعی به نوع نگاه 553ص ،1414صبحی صالح، ) میکنجایگاه واقعی خود تعریف 

ما بستگی دارد و اگر عدالت مورد نظر قرآن را همان عدالتی بگیریم که متناسب با فرهنگ عصر 

 ها و سایر احکامداری، مسائل زنان و مجازاتص( بوده است، مسائلی مانند برده) مبرایپو مصر 

 همسألدانستند و از نگاه آنان مورد بحث امروز، خالف عدالت نبوده زیرا آنان این امور را روا می

 زشتی نبوده است.

، آیه تناد داردو خرد جمعی و رأی اکثریت قابلیت اس عقالادلّة نقلی که در نقد سیرة  ازجمله

ْم ِإالَّ َو ِإْن ُتِطْع َأْكَثَر َمْن ِفي اْلَأْرِض ُيِضلُّوَك َعْن َسبيِل اللَِّه ِإْن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َو ِإْن ُه﴿ذیل است: 

، 1391علیدوست، دارد )عقل ریشه گاهی در غیر عقالسیرة  ازآنجاکه. (116 /6: )انعام ﴾َيْخُرُصوَن

مصلحت  ازآنجاکهو  (49، ص1381صابری، دهد )نظر قرار می مدعامه را  ( و مصلحت219ص

 یقین در معارف الهی، با اضاللآور نبوده و پیروی از غیرِعامه همیشه مصاب به حق نیست، یقین

 ديَيْه َفَمْن َأ ِلْلَحقِّ َيْهدي اللَُّه ِلُق﴿(. این معنا در آیة 455، ص6، ج1374 طباطبائی،است )برابر 

 ِإّلا َأکَثُرُهْم َيتَِّبعُ  ما َو * ُمونَ َتْحُک کْيَف ْمَلُک َفما يُيْهد َأنْ  ِإالَّ  َيِهّدي ال َأمَّْن ُيتََّبَع َأْن َأَحقُّ اْلَحقِّ يِإَل

ح بیان به وضو (36-35 /10: یونس) ﴾َيْفَعُلوَن ِبما َعليٌم اللََّه ِإنَّ َشْيئًا اْلَحقِّ ِمَن ُيْغين ال الظَّنَّ ِإنَّ َظّنًا

 کنند.ده است که اکثریت از ظن و گمان پیروی میش

که در تأیید  (26 / 4ساء: )ن« ...ُيريُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن َلُكْم َو َيْهِدَيُكْم ُسَنَن الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم » آیه مراد از

د این نیست که خداوند خر ،(12-10، ص1394)نکونام،  به آن استناد شده است عقالسیرة 

 اهرا مورد تأیید قرار داده است بلکه حداقل یک تفسیر آن این است که انسان عقال هجمعی و سیر

 خود ىزندگ که کند گذشته هدایت صالح هاىامت و انبیا یعنى سابقین زندگى هاىطریقه به را

 رب بنا د ونورآ دست به را خود آخرت و دنیا سعادت برده و پیش خدا رضاى مطابق دنیا در را

 ائی،طباطبتفصیل ) طوربه نه است، اجمال طوربه آنان هاىسنت آنان، هاىسنت از مراد ،معنا این

 (.447، ص4، ج1374
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 گیرینتیجه

یر زمان وجود داشته اما مایه اولیه آن از دنظریه نسخ عقلی یکی از نظریاتی است که بن

ای منسجم از سوی کل نظریهبه ش 21و  20گردد و در قرن بازمی 19به قرن  گیری آنشکل

اجتهاد در حوزه احکام دین را بر نظریه این  برخی از نواندیشان داخلی و خارجی مطرح گردید.

های احکام را متناسب با عصر ها و فرمداند و معتقد است باید شکلمحور مقاصد شریعت می

 .جدید بازسازی و ایجاد نمود

مبانی  ترینای استوار است و یکی از مهمبر مبانینظریه نسخ عقلی مانند هر نظریه دیگری، 

ن به این نظریه، با اثبات عرفی بودن احکام غیرعبادی، آن، عرفی یا امضائی بودن احکام است. قائال

قیقی بوده و جزء احکام ح ستانجزیره عربمتأثر از عرف شبه ،بر این باورند که این دسته از احکام

بنابراین  ؛سازی کامل قوانین اسالمی را نداشته استظرفیت پیادهاسالم نیست زیرا عرف آن زمان 

این دسته از احکام را باید منسوخ اعالم کرده و به قوانینی نشأت گرفته از عقل و تجربه بشری 

 و سیره عقال روی آورد.

تمسک به مبنایِ عرفی بودن احکام برای اثبات نظریه نسخ عقلی از ابعاد مختلفی قابل نقد 

 است:

ناظر به کمیّت احکام عرفی است که نواندیشان دینی آن را پرشمار جلوه  ،نقد نخست -1

-سختبه دست آوردن چنین آماری  کهیحالاند، دردرصد رسانده 99داده و حدود آن را به 

: یکی اشراف کامل به احکام شرعی که نیاز دارد چیز دو بهاست زیرا  غیرممکن یایافتنی دست

ورسوم عصر مری تالش و تعمق در دین است و دیگری اطالع کامل از آداباین امر نیازمند ع

نقل است و نقل در این حوزه از نظر کمی و  آنها، جاهلیت که ممکن نیست زیرا راه شناخت

 .کیفی کافی نیست

ی که امضاییحالن به نظریه نسخ عقلی بر روی احکام غیرعبادی است درتمرکز قائال -2

 شان،نواندی ندارد و در عبادیات نیز مطرح است و ازآنجاکه غیرعبادیم اختصاصی به احکا ،بودن

که حالیدر بدانند،نیز متغیر  را د باید احکام عبادیندانرا امضایی بودن می یریرپذییمعیار تغ

 اند.را ثابت دانسته احکام عبادیها آناکثریت 

ر و اصالحی نبوده بلکه دبرخورد اسالم با قوانین عرفی زمان خود، فقط برخورد ابقائی  -3

 «عرف بما هو عرف»که  دهدنشان می و این مسأله برخی موارد برخورد ابطالی داشته است

 .گرفتتواند مالک و معیار باشد زیرا اگر چنین بود باید همه آنها مورد پذیرش قرار مینمی
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ر این بتغییر عرف  تبعبهبر فرض قبولِ عرفی بودن تمام احکام غیرعبادی، نسخ حکم  -4

اه دیگری توان با نگاما می؛ ی باشدامضائبخش احکام فرض مبتنی است که عرف، عنصر قوامپیش

آن. شِ بختحقق حکم باشد نه عنصر قوامظرف  ،به این قضیه نگریست و آن این است که عرف

یند آظرف احکام است، تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف است که در فر ،در مواردی که عرف

پیروی نماید. ماهیت امضا در احکام  عتباری نکند و تنها از سیره عقالگونه ا، شارع هیچامضا

از سوی  عقال، حکمی همانند حکم آیند امضاامضائی عبارت از اعتبار شارع است زیرا در فر

 ود.راز بین نمی اعتبارشدهشود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم شارع اعتبار می

ای مشخص و معین نیست تا بتوان احکامی مبتنی بر آن را جایگزین سیره ،سیره عقال -5

ای واحد مشاهده توان رویهاحکام قرآنی کرد زیرا حتی در میان عقالی یک عصر و مصر هم نمی

 تری دارند.ی جهان که آرای بسیار متشتتعقالکرد، چه برسد به 

دی نیامده است و به شکل مطلق و منمندی و مکاندر احکام غیرعبادی قرآنی، قید زمان -6

بنابراین ؛ دات و شواهدی در این باره وجود دارددر روایات نیز مؤی شمول صادر شده است.زمان

 ثبوت است مگر اینکه خالف آن ثابت شود. ،اصل در احکام
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