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  در دین یو عرض یذات
  *ید عرب صالحمحم

  دهچكي
ـ  يعرض فيبه تعرين مقاله، نخست ادر  ـ و ب يو ذات ـ    ي م عناصـر  يان لـوازم قـول بـه تقس
هاي اين ديـدگاه را  ها و نقد گاه نقض و آنپردازيم  مي يو ذات ين به عرضيد ةدهند لكيتش

ـ ن اراده يدر د يو ذات يتوان از عرض مي هرا ك يدرست يان معنايو در پابيان،   نيـي رد تبك
ران كف از روشن يبر نظرات برخ ينيد ديني و برون است درون ي. نوشتار حاضر نقديمنك مي

ـ يستوريو ه يفلسـف  يـك مباحـث هرمنوت ويـژه   بـه  غرب و ةه متأثر از فلسفك يداخل زم يس
شـوند   ميند و زمانمند مخيل اسالم تارياصهاي  از آموزه يارين نگاه بسيابرپاية  اند. يفلسف

ـ كيتررونـد. روش تحقيـق در ايـن مقالـه،      بيرون ميم ياعتبار دا ةو از گردون اسـت از   يب
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مهمقد  
و  یـک  ۀن، مقاصد درجـ یه گاه از آن به گوهر و صدف دکن ید یو عرض یذاتدربارة بحث 

 ریـ ز تعبیـ ال نکـ ام لوکـ ام گلوبـال و اح کـ ن و احیـ ن و ابـزار د یـ ات دیدو، غا ۀمقاصد درج
 بـه آن  یدگیل و رسـ یه تحلکاست  یشناس نید ۀنیاز مقوالت مهم و اثرگذار در زم 1شود می
مغالطـات و   ياریبسـ از و پـرده  کنـد  نـه برطـرف   ین زمیاز شبهات را در ا ياریتواند بس می

، یرانــیا يرکــف از روشــنپــیش نــه ین زمیــدر ا. داردی بــرشناســ نیــدقلمــرو ابهامــات در 
از غـرب وارد   یگران هم به تأسیو د ونکآر، یحسن حنف، دیابوزران عرب، چون کف روشن

بـه   یتـب، فصـل  ک يال همستقل و گاه در الب يها مقالهآنها نیز ر پاسخ به داند.  ن بحث شدهیا
رسـد   ین مقاله استناد شده است. به نظـر مـ  یاز آن در ا یه به برخکآن اختصاص داده شده 

ل، عقـل و نقـل،   یزمان از تحل هم ةت در روش، به خاطر استفادیث جامعین مقاله هم از حیا
 یعرضـ  ةآموز یک یار وجود حتکث انیهم از حي از نقدها، اریدر بس يث نوآوریهم از ح
ویـژه   یـازي مقالـه از امت  یـک ه در یات سه نظرکث نقد مشترین و هم از حید يها در آموزه

ان کـ امیـک مقالـه،   ت یـ ه ظرفکـ دامن است  گستردهچنان ن بحث یچه ا؛ گربرخوردار باشد
  دهد. یوجوه آن را نم ۀپرداختن به هم

و  ین بـه عرضـ  یـ دهاي  م آموزهیا اساس تقسیه آکنه آن است یمن زیدر ا یاصل پرسش
ذاتی به معنایی که رقیب اراده کرده، صحیح است یا خیر؟ نظر نویسنده بـر خـالف نظـر مخـالف     

تواند عرضی به معناي مراد رقیب باشد و در سرتاسر دیـن   اي از دین نمی این است که هیچ آموزه
توان یافت که جزو متن دین، و عرضی  هم نمیوجو کنیم، حتی یک مورد  جستهرچه  هم
  باشد در آن صورت قابل بحث است. گرید یمعانآري، اگر مراد، ن معنا باشد. یا به

ست و یسان ن یک ینید يها ت آموزهیه ارزش و اهمکن است یه گاه سخن اینکح ایتوض
 يواالتـر ت بـس  یـ از اهم ینـ یدهاي ا دسـتور یـ هـا   آمـوزه دیگر سه با یدر مقاآنها  از یبرخ

تـر و   ارزش ار بـا یبس یفرع یام شرعکاس با احیدر ق ینیبرخوردارند؛ مثالً اصول اعتقادات د
نسبت به طهارت ظاهر و  يشتریت بیقلب از اهم کیا طهارت باطن و پاید و ینما یتر م مهم

سـت و بـه   ین ادعـا ن یـ در صحت ا يدین صورت تردیاسالم دارد؛ در ا يون ظاهرئحفظ ش
. دشـو اهـم   يد فـدا یـ مهـم با  کداشته باشد و در مقـام تـزاحم بالشـ    يرکمنرسد  ینظر نم

 ییو هدف نهـا ند ا يگرید ۀمقدم یبرخی، نید يها ن آموزهیه در بکست ین يدین تردیچنهم
دن بـه ذوالمقدمـه وجـود    یرسـ  يبـرا  يگـر یراه دهمان ذوالمقدمه است و اگر بـر فـرض،   
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ط الزم و یل طهـارت از شـرا  یمـثالً تحصـ  داشت؛  ینم ینییتع  یم الزامکمقدمه حداشت،  یم
آب  یـۀ اسـت ته  یهیبـد . وضو توقف دارد يه آب براین واجب بر تهیواجب نماز است و ا

ه یست؛ مگـر آنکـ  عقل ن یم لزومکمورد حبه گونۀ ویژه  یک چیه هکدارد  گوناگونی يها راه
تـا  ن طهـارت  یـ از وجوب نماز طهارت داشت و اپیش  یسک. حال اگر شودمنحصر در آن 

ز یـ مقدمـه ن اسـت،  ه چـون ذوالمقدمـه حاصـل    کـ است  یهیبدیافت، نماز ادامه  يزمان ادا
 ینـ یو د یشـرع  يهـا  آمـوزه همـۀ  ه کـ ن باشـد  یه اگر مراد اک نخواهد داشت؛ چنان یوجوب

همـان مصـالح و    كه هدف باالصـاله در ند کا یا امتحانیو  یا مفاسد ذاتیبرخاسته از مصالح 
و به عبارت دیگر شارع مقدس از تشـریع یـک دیـن بـا همـۀ       پرهیز از همان مفاسد است،

هاي آن، اهداف و غایاتی را مد نظر قرار داده که آن اهداف و غایات و مقاصد منظـور   آموزه
هاي دین همه و همه براي رسیدن و رساندن انسان به آنهاست، بـاز   اند و آموزه باالصالۀ دین

ت. چنانچه مراد اطالق عرضی و ذاتی به یکی الجمله پذیرفتنی اس سخن بیراهی نیست و فی
 هاي دینی، عرضی و برخی دیگر، ذاتی توان گفت بسیاري از آموزه از معانی مزبور باشد، می

هاي دین به عرضـی   یک از لوازمی که مدعیان تقسیم آموزه اند؛ اما نکتۀ مهم این است که هیچ دین
گفتـه جـاري نیسـت.     یک از معانی پیش اند، در هیچ هاي عرضی بار کرده و ذاتی بر احکام و آموزه

یک از عرضیات دین، به هـر کـدام از معـانی یادشـده، مـوقتی و محلـی نیسـتند؛         براي نمونه هیچ
یـک   شـوند؛ هـیچ   اي به جامعۀ دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت نمی کدام از جامعه هیچ

شوند و تا دنیا پابرجاست حکم آنها نیز ثابت و بـاقی خواهـد بـود؛     مشمول مرور زمان نمی
اند؛ همچنین است در سایر لوازم عرضی دیـن کـه در طـی     دهندة دین اجزاي تشکیل همه از

ن یـ ه در اک یو ذات یمراد از عرض يبه معنانخست سته است ین شایاد. بنابرآم مقاله خواهد
  بپردازیم.و سپس به نقد آن کنیم لوازم آن معنا اشاره  مقاله مورد نقد قرار گرفته و هم به

براي تعریف این مقوالت، بهتر این است که از همان آغاز سـراغ سـخنان قـایالن بـه تقسـیم      
  م.یده ذاتی برویم و محور نقد را نیز بر همین سخنان قرارهاي دینی به عرضی و  آموزه

  يو عرض ي) ذاتنخستنگاه 
  مایۀ متغیر آن (عرضی)؛ مایۀ ثابت آن است (ذاتی) نه برون قوام و هویت هر آموزه به درون .1
 يبـرا  يشود و عقالً حد و حصر می ظاهرگوناگون ار یبسهاي  و اندامها  در چهره یعرض. 2

  یست؛و ظهور آن متصور ن یتجل ةنحو
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  کند؛ می عرضه یعرضاي  همواره خود را در چهره یه ذاتکبلیم؛ ا ذات برهنه نداریروح . 3
  ي باشد؛گرید ۀتوانست به گون می هکآن است  یامر عرض ۀضابط. 4
  ی است؛علم یقطع ۀضیفر ی، یکاز ذات یعرض کیکتف. 5
در گـرو التـزام و اعتقـاد بـه      یمسلمان اتش؛ ویاتش اسالم است، نه به عرضیاسالم به ذات. 6

  یات است؛ذات
ـ بایم، بـر  مـی  گریبه فرهنگ د یرا از فرهنگ یذات یوقت. 7 آن را درآورده،  یعرضـ  ۀد جامـ ی

  یم؛آن بپوشان د را بریفرهنگ جد ۀجام
  2ی؛خیو تار ینه اصالت جهاني دارد، ا ی و دورهاصالت محل یعرض. 8

  یرد:گ می جهین نتیچن »یو عرض یذات« ۀان مقالیدر پا سروش
ـ زنند تا در نها می را پس یعرض يو غبارهاها  ات، پوستهیات از ذاتیردن عرضکبا جدا ت ی

ه همواره بـا  اي ک ؛ تئورين و مقاصد شارع برسندیدر باب ذات د اي تئوريبه ذات، بل به 
  3رد.یگ می تازه به خود ةات تازه، چهریات تازه و در پرتو فرض شرطیشف عرضک

  دو ةو درج مقاصد درجة يك دوم)نگاه 
ت آنها یه مطلوبکدو  ۀو مقاصد درجند امبریات رسالت و دعوت پیذاتیک،  ۀمقاصد درج. 1

و تنهـا از بـاب   انـد   یدوم بـالعرض و تصـادف   ۀدستهاي  مقاصد و ارزش، ستیبالذات ن
  ؛امبر بودندیله بودن، مطلوب پیوس

و نـه  اند  یامبر بودهدر عصر پ یک ۀتحقق مقاصد درج ۀلیوسۀ دو، ها و مقاصد درج ارزش. 2
  ها؛عصر ۀدر هم

ـ  است» يدیتوح كسلو«است،  يدیان توحیاد یآنچه ذات. 3 ن یـ در ا یالهـ  ۀو قانون جاودان
ن ی، نه خـود قـوان  يدیتوح كت سلویاز حقانی ناش یموارد عبارت است از اصول ارزش

ه کـ  يا به گونهیدند؛ ه مقومات توحکاند  ییآنهاها  و بالذاتها  اول ۀدرجییرپذیرند. ه تغک
  ه ظاهر شود، آنها را الزاماً با خود همراه خواهد داشت؛ک ید در هر فرهنگیتوح

الم، کـ  یـک و در  یاسـ ی، سي، اقتصـاد ی، اجتمـاع یخیط تـار یدو تابع شرا ۀمقاصد درج. 4
  ؛رسالت است ییایز جغرافکه مری حجازند کاجتماعهاي  تیواقع

ار اعتبـار هـر   یـ معشود،  می نکچگونه مم» يدیتوح كسلو« يه در هر عصرکار ین معیا. 5
  در همان عصر است؛) ها ی (درجه دومم شرعکح
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بـا   هکبلیست؛ ن نکات ممیات و روایات با مراجعه به خود آیات و عرضین ذاتیب کیکتف. 6
  4شود. می ریپذ ی امکانخیتار یشناسیدارپد یک

  ننگاه سوم) گوهر و صدف دي
  آمده بودند؛برایش ان و مذاهب یادآنچه  یعنیان یادگوهر . 1
ی کـه  وقتـ یـد؛  نیهـم بب  رمکـ امبر ایـ الم پکـ د در یـ توان مـی  ن داشتن رایگوهر دۀ دغدغ. 2

دهـد   مـی  ه نشـان ک »انّما«ر یبا آن تعبویژه  به ؛»ارم االخالقکما بعثت التمم مانّ« :فرمودند
  اند؛ آمدهن یا يفقط براایشان 

  ا دگرگون شود تا بماند؛یرد و برود ینپذ یا دگرگونروست؛ ی روبه یدوراه نین با ایهر د. 3
  5.دند اعراض آن دگرگون شویباین بماند، ه ذات دینکا يبرا. 4

  ام گلوبالكال و احكام لوكنگاه چهارم) اح
 یمکان و زمـان و اوضـاع  مقطعی ویژه، د که به نوجود دار» لوکال«سلسله احکامی در دین 

  6اند. موجودند که جهانی و همیشگی» گلوبال«اي احکام  دستهد و نخاص بستگی دار
ن مقاله یه در اکن ید یو عرض یدر باب ذاتهاي گوناگون مزبور  انداز چشم یات اصلکن

  :اند عبارتی به آن پرداخت، ستیبا
یع ا تشـر یـ و متـأثر از آن نـازل   انـد   ویژه یانکو م یط زمانیشرا ةدیین زایات دیعرض) الف

  باشند؛گر یداي  هبه گوننستند توا یو مند ا شده
ط نـزول و  یان و شراکاند و اختصاص به همان زمان و م یو محل ین موقتیات دیعرض) ب

  یابند؛ر یید تغیگر لزوماً بایبه فرهنگ د یع دارند و از فرهنگیتشر
ا یو  يدیتوح كسلومانند مکارم اخالق، ن ید ییات نهاین همان مقاصد و غایات دیذات) ج

  یات؛ن امور است و نه به عرضین به همید یکن بودن یو دند ا تیمعنو
  .دینی باشد دینی نیست؛ بلکه باید برون راه شناخت و تفکیک عرضی و ذاتی، مراجعۀ درون) د

  پاسخ
  انبني بيسست و  يبنا. ۱

صـدور آن از فرهنـگ زمانـه،     يریپذیرم، تأثکح آموزه و یکدانستن  یو مناط عرض كمال
ـ یآم ین، زبان عربامخاطب یامبر، فرهنگ عربیپ یت عربیاعم از شخص ، یخته به فرهنگ عرب
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ام کـ زمان صدور اح ینیع يها تیو واقعگوناگون و تحوالت رویدادها ، ییایت جغرافیوضع
بـه   یزمانگر و از یبه فرهنگ د یگر، از فرهنگید ۀبه جامع يا بشر از جامعه يازهایر نییو تغ

غلط بنا شده اسـت. تـأثر    ين نظر بر پنداریه اساس اکن است یته اکاما ن 7گر است؛یزمان د
ر آنهـا  ییـ ه موجب تغک اي گونهبه مزبور صدور، از امور  ۀدر مرحل ینیدهاي  ام و آموزهکاح

نادرسـت   یاسـاس و تـوهم   یب يا شود، گفتهها  ر فرهنگییا به سبب تغیبه سبب مرور زمان 
  پسند بر آن ارائه نشده است: باور و شرع عقل یلیدلاست و 

علـم   ۀو در مرتبـ دریافتـه   يرده، بـه علـم حضـور   کـ امبر آنچه را به مردم ابالغ یپ. 1-1
ه جـزء  کـ بلکنـد؛   مـی  لیـ ت، خود را به انسان تحمیبازد و واقع می ز رنگیهمه چ يحضور

، ندازندیب یمختلف را در آتشهاي  و زبانها  از فرهنگ يه اگر افرادک چنان؛ دشو می وجود او
 يافت حضـور ین دریدر ا يریچ تأثیابند و زبان و فرهنگ آنان هی میسوختن را درۀ آنها هم

بـه او   یاوج گرفته بود، وحـ اعال ه تا افق ک یحالیامبر دربه گفته قرآن، پ آنان نخواهد داشت.
گـر  یه دکـ اتر رفته اسـت  احوال از آنجا هم فر یه در برخکبل)، 7ـ4: (نجم داده شدآموزش 

: نجـم »(ثُم دنا فَتَدلَّی فَکانَ قاب قَوسینِ أَو أَدنی«ست ین یض وحین او و مبدأ فیب يا واسطه
رده، کدریافت م یم علکید از مقام اهللا حیگو می ه آنچهکبل ،دیگو ي نمیزیو از خود چا. )9ـ8

دریافـت   یم از محضـر ربـوب  یمسـتق واسـطه و   یه بک یعلم یعنی؛ )6: (نمل است یعلم لدن
گونـۀ  ت بـه  ی، انسان با نفس واقعیدر علم لدن. ماند نمی ریغوساطت  يبرا ییشود و جا می

  ؛ستیار نکدر  یمطابِق و مطابق، و دال و مدلولروست؛  روبه يحضور
ویـژه  ان خـاص و نـه زمـان    ک، نه مویژهآن، نه فرهنگ هاي  ن و آموزهیمخاطب د. 2-1

 يامـر ، ه فطـرت کـ  ار دارد. چنـان با جان انسان و ذات و فطـرت او سـروک  ن ید هکاست؛ بل
ن خـاطر  یشناسد و بـه همـ   نمی انکاست، تخاطب با او هم، زمان و م یانکو فرام یفرازمان
 امبر و همیام صدر اسالم، هم در زمان شخص پکو احها  ن با همان آموزهین دیه همکاست 

یافتـه و  خـود را  گوناگون و جوامع مختلف ها  گذشت چهارده قرن، در فرهنگپس از او با 
  افزاست؛ همچنان تازه و روح

فرهنـگ زمانـه، بـا    پایـۀ  ن بـر  یـ د ین و مشیات فراوان در دیقول به وجود عرض. 3-1
ردن کـ خـارج  ، در قرآن. است یتب در تنافکارسال رسوالن و انزال  یات اصلیاهداف و غا

انـزال قـرآن    ییل نور و نور مطلق، هدف نهـا ک يبه سوها  و ظلمتها  یکیمردم از همۀ تار
ورِ بِـإِذْنِ ربهِـم    «: شمرده شده است الر کتاب أَنْزَلْناه إِلَیک لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّلُمات إِلَی النـُّ
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یدمزِیزِ الْحالْع راطال« ن بـه یجمـع مـز  » الظلمـات « ۀلمـ که یـ ن آیدر ا). 1: می(ابراه» إِلی ص «
 يه بـه معنـا  کجنس است » ال«ن به یمفرد مز» النور«است و  ید عموم استغراقیه مفکاست 

ت یو هـدا هـا   یکیتارهمۀ از ها  انزال قرآن، نجات انسان ییهدف نها یعنیمطلق نور است؛ 
ط زمـان، نـازل شـده    ین متـأثر از شـرا  یـ ن صورت اگر قرآن و دیدر ا. او به مطلق نور است
 ۀتوانـد انسـان را از همـ    نمـی  هکـ نیا شود: یکـی  چار خدشه میده ین آیباشد، از دو جهت ا

از فرهنـگ و   يریرپـذ یاز تأث یرا خود دچار جهالت و اشـتباه ناشـ  یز؛ نجات دهدها  ظلمت
تنها او را به مطلـق نـور    ه نهکنیگر اید است؛ یکین ظلمت و تارین عیط زمان است و ایشرا
ه خـود  کـ  یعالوه فرهنگ نده است. بهکاو را به ظلمت اف ياناً در مواردیاحکند،  نمی تیهدا

چگونـه   )9: صـف  ؛28:فـتح ؛ 33:(توبـه  ردکـ غلبه خواهـد  ها  فرهنگ ۀه بر همکاصرار دارد 
  باشد؟ها  ن است خود متأثر از همان فرهنگکمم

پیش ه داللت بر وجود قرآن در لوح محفوظ ک یاتیبا ادله و آ ییدگاه از سوین دیا. 4-1
دارند، در تعارض است و از سوي دیگر با نظریۀ نزول دفعی قرآن بر قلـب پیـامبر پـیش    از نزول 

این دو فـرض کـه از ادلـۀ    را بنـابر از نزول تدریجی و تالوت آن بـر مـردم، ناسـازگاري دارد؛ زیـ    
محکمی هم برخوردارند، قرآن از حیث وجودي مقدم بر ایـن رویدادهاسـت و فرهنـگ زمانـه و     

 يات، در مـوارد یـ آ تبۀ متأخر قرار دارند و تنها نزول تـدریجی و تـالوت  رویدادهاي دیگر در ر
تواند  می وجود متأخر یکن صورت چگونه یدر ا. استشده حوادث، واقع  یپ متأخر و در

  8؛ندکن تعارض و تضاد را برطرف یه اکب است یبر رق؟ ر بگذاردیر وجود متقدم تأثب
گونـه خرافـه و   ی در مبارزه با هرات الهیآ یو مش امبریپ یره عملین نگاه با سیا. 5-1

؛ 193:هبقـر ( ر بـا ظلـم  یگ )، مبارزه نفس47:ونسی؛ 25:دیام به قسط(حدیقباطل تهافت دارد؛ 
ر یـ فراگهـاي   ي)، مقابلـه بـا ناهنجـار   157: (اعراف خرافات ی)، طرد و نف10: نساء؛ 54:انفال

 يو محمد یغلبه دادن فرهنگ قرآن ةوعد )،11:مجادله؛ 54و 37 ،4 :احزاب؛ 103: (مائده
ت یـ امبر از تبعیـ رر پکـ د و مکـ مؤ ی)، نهـ 9:صـف ؛ 28:فـتح ؛ 33:(توبـه  هـا  فرهنـگ همـۀ  بر 

و  120:(بقـره انـد   عاً برخاسته از فرهنگ زمانه بودهه طبک یاعراب جاهل ینفسانهاي  خواسته
و رسـالت شـمرده    ین اهداف وحیتر گر) و... از مهمید ۀیآها  و ده 41:مائده؛ 18:هیجاث؛ 145
اران و بسـتگانش را فـدا   یـ ن یبهتـر ؛ ستادیاها  ن آموزهیجان بر سر ا يامبر تا پایه پکند ا شده

ن و یـ د ا معقـول اسـت  یـ حـال آ  9.ت نشـد یـ مثل من اذ يامبریچ پیه هکرد؛ و خود فرمود ک
تـر از   تمـام هرچه  ، و به شدتها چیرگی یابد ان و فرهنگیاد ۀه قرار است بر همک یفرهنگ
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 ها باشـد!؟  دارد، خود متأثر و احیاناً برگرفته از همان فرهنگ تبعیت فرهنگ عربی برحذر می
ثبـات قـدم پیـامبر بـر آنهـا      که یک از این اهداف  تأثر پیامبر و قرآن از فرهنگ زمانه با کدام

اي جـدا از   رد که وحی (قرآن) پدیدهکادعا  توان می زبانزد همه است، سازگار است؟ چگونه
 بلکـه بخشـی از مفـاهیم آن   ، جهش از واقعیت و خـرق قـوانین آن نبـوده   ۀ ت به منزلواقعی

انسـان   یات زنـدگ یـ جدا از واقع یوح 10.آن است يفرهنگ و برآمده از قراردادها و باورها
قـرار گرفتـه (نجـم:    » هوي«است و وحی در قرآن مقابل » وحی«نبوده است؛ اما به مقتضاي اینکه 

اند خرق کرده اسـت. اگـر احیانـاً     ا که برخاسته از فرهنگ جاهلی بوده) همۀ قوانین جاهلی ر3-4
مواردي را نیز تثبیت ساخته، به خاطر این است که آنها را صحیح دانسته، نـه بـه خـاطر اینکـه در     
فرهنگ عرب آمده است. البته آنها را براي همـه و همیشـه تثبیـت کـرده اسـت. ایـن بـه معنـاي         

فرهنگ عرب هـم   رهاي عرب نیست؛ چراکه اگر در نظر قرآن، کلبرآمدن قرآن از فرهنگ و باو
 11مردود دانسته است.آنها را ه ک دیگري مواردانند م؛ ردک یآن را رد م ۀبود، هم یمردود م

  و مبهم يري تاريكمس. ۲
هـاي   از آموزه يزیرسد چ می به نظربیان شد، و عرض  یه از ذاتک یف گوناگونیتعاربرپایۀ 

ه نتـوان بـه آن انـگ    کـ ماند  ي نمیا را چندان آموزهیز؛ نماند ین باقیات دیدر سبد ذات ینید
 یا نقلـ یـ  یل عقلیهرگونه دل ۀبدون ارائ یکینهادن در تار گامگونه  نیزد و ا یو زمان یعرض

  نخواهد برد. ییهرگز راه به جا
 زانیـ بـه م  خـود هـاي   و گفتهها  دام از نوشتهک چیتا به حال در ه گرانیو نه د سروشنه 

و انـد   کـرده اشـاره ن  بودن متأثرات، یجه عرضین و در نتیدهاي  آموزهر فرهنگ زمانه در یتأث
و  اسـالم  يریگ لکط شیو شرا یمتأثر از فرهنگ عربهاي  ص آموزهیتشخ يبرا ياریچ معیه
ام ثابـت ارائـه   کـ و احهـا   ص آمـوزه یتشـخ  يبـرا  يا ز سـنجه یت تأثر آنها و نیمکت و یفکی

پهلو دو، ینهزم نیدر ان یشااهاي  دگاهیو د اند دهکربسنده هایی  صرف مثال بهاند. ایشان  نداده
ـ . و مبهم است  يباورهـا  یآنهـا، حتـ   يباورهـا همـۀ  ا یـ آ؟ بـه چـه معناسـت    یفرهنگ عرب

ح از بـاور اشـتباه   یصـح  يص باورهـا یتشـخ  كاگر نه، مالگیرد؟  صحیحشان را نیز دربر می
. ندک يتواند داور نمی ن باورهاست،یمتأثر از همب، یرق يبنا بر مبنا ست؟ قرآن هم چونیچ

ات یـ بـا واقع  یچ ارتبـاط یه بتوان گفت هـ کماند  ی میباق ینید يا متر آموزهکدگاه ین دیابنابر
ن نبودنـد،  یشـ یامبران پیـ ند اگـر پ کتواند ادعا  می شخص. و فرهنگ زمانه نداشته باشد ینیع

هـا   دهند، نبود؛ اگـر انسـان   می لکیاز قرآن را تش یمیه حجم عظکآنها هاي  از داستان يخبر
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 فیـ لکهـا، بـر آنـان ت   واجبات مشتمل بر گفتار، چـون نماز نداشتند،  یالمک يقدرت گفتار
 عی، حج و عمره تشـر ندو... موجود نبود یعبه و عرفات و مشعر و منا و مسعکشد؛ اگر  نمی
ـ بـا ا  یین وحینن نبودند، اصالً چیل امیامبر و جبرئی؛ اگر شخص پندشد نمی ن مشخصـات  ی

از  ییپـا تـوان رد  مـی  ب،یـ ن موارد، بر طبق مرام رقیرا در همۀ ایگرفت، اگر... ز نمی صورت
ه کـ روسـت   نیو از همـ  افـت ی یرا در وحـ  ینـ یات عیـ و واقع یانکا می یر عوامل زمانیتأث

ن یـ ات دینمـاز و روزه هـم از عرضـ    یحتـ  یات فقهـ یاز ضرور ياریبس«د: یگو می سروش
ننـده و  ک نیـی تع كمـال  ؟خواهد ماند ین و قرآن باقیاز د يزیا چین صورت آیدر ا 12.»است

، خـود در  سروشه کنیف ارائه نشده است؛ طرفه این طیاسخنان ن امر در یا يبرا یمشخص
ن یـ د يزکـ مر ۀهسـت هاي  هین الیتر قیات را تا عمیو عرضکند  میاعتراف  ن الزمیبه اجایی 

حجـاز،   يه اگر اسالم بـه جـا  کست ین کش: «دهد می تیرضابرد و در ظاهر به آن  می شیپ
ن یتـر  قیـ ه تـا عم کاتش ی، عرضيو هند یونانیرد، اسالم ک می ونان و هند و روم ظهوریدر 

 13»رد.ک می اریتفاوت بس یروند، با اسالم عرب می شیپ يزکمر ۀهستهاي  هیال

  يو ذات يعرض كيكار تفيمع. ۳
د از نفـس  یا بایآ. است یاز ذات یعرض کیکتفهاي  سنجهارها و ین معییروش تعیگر، د ۀتکن

ن یابیان شد،  رخیبسخنان آنچه از ؟ گرید یا از روشید یرس کیکن تفیبه ا ینیدهاي  آموزه
 یخیتـار  یشناسیداره با پدکبل؛ ات رفتیات و روایتوان سراغ آ مسئله نمی نیا يه براکبود 

راهـه رفـتن و   یه بینکـ ن امر عالوه بـر ا یا هکن است یال اکاش 14کرد. کیکن دو را تفید ایبا
ات یات و عرضـ یـ ن ذاتیـی و ابهـام در تع  یگم در است، به سر یشناس مبتال به اشتباه در روش

  دهد. یواسع م یمجال يا قهیو گزاف و سل یبخواه ر دلیانجامد و به تفاس ین مید
کننـده   هـاي تفکیـک   فرض پیش ناچار آن معیار به شود، به از بیرون دین تعیین می اریاگر مع

خود، اموري را ذاتی دیـن   ۀتواند براساس سلیق مستند است که در این حالت، هر کس می
در یک نوشـتار فقـه    تر سروش]ک[د مورد بحثۀ نظریة که گویند یا عرضی آن بداند؛ چنان

؛ )20و15، ص42ان، شکی( داند و هم از مصادیق ذاتیات دین. را، هم از عرضیات دین می
ـ   صورت دوم، باید گفت: هیچ دینی چنین تفکیکی را نمیاما در  ۀ پذیرد، بلکه هر دیـنْ هم

  15داند. محتواي خود را ذاتی آن می
ابعـاد  همـۀ  ن در یس از دکه هر کاست هایی  فرض یشبر پ ین مبتنیرون دیار از بین معییتع

ورت مراجعه اما در ص؛ دکرتوافق  ییارهایا معیار یتوان بر مع نمی ن صورتیآن دارد و در ا
یـن شـد،   چه جـزء د ین خواهد بود و هر آند ين آمده همه از اجزایچه در متن دین، آنبه د
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هـاي   ویژگـی از  یک چیه اًین است و ثانین داخل دیاز نگاه خود د را اوالًیزین است؛ د یذات
 ینـ ید رونیدارد و هم ادلۀ ب ینید ن امر هم ادلۀ درونیب ندارد و ایدر نگاه رقرا ن ید یعرض

ها و حـالل و   ن اسالم و آموزهید يابد يت و بقایه سخن از خاتمکجا ي خود، آنه در جاک
فرصـت  ، ن مقالـه یـ بحـث قـرار گرفتـه و در ا   کـانون  به نحو مفصـل  است،  حرام محمد

  ست.یبه آن ن یلیپرداختن تفص

  ات آنين با اهداف و غاينسبت د. ۴
ف یـ ه در تعراي کـ  گونهبه اند،  ن داخلین در ذات دیات و اهداف دیا غایه آکنیگر اید ۀتکن
جه خارج از ذات ین و در نتیعمل به د ۀجین امور نتیه اکنیا این، اخذ آنها هم الزم باشد، ید
راهـه رفـتن    جکاز اساس  یو عرض یبه ذات ینیدهاي  م آموزهیتقساند؟ در صورت دوم،  نید

ات یـ ن بـا اهـداف و غا  ید ن اصلیبین، در د یو عرض یبه ذاتقایالن رسد  می است. به نظر
 یانـد، همگـ   ن شمرده شدهیات دیه از عرضک يامور. اند کردهمغالطه  يو به نحون خلط ید

  گذارد. ینم ین باقید يبرا يزین، چیاز قاموس دآنها اند و حذف  نیدر متن د
آن هم بـا رجـوع   ت، یف ماهی، تعرياست و نه بشر یاله ين امریه چون دکنیح ایتوض

ن یگاه د رد و آنکن ارائه یاز د یفین، تعریاز متن دجدا توان  نمی سر است وین میبه خود د
واضـح در   ییخطـا  ين امریچند. یشده سنج نیمع شیپیف از را با تعر يا نبودن امریبودن 
توانـد   یچگونـه مـ  یرفتـه،  ن را پذید ییو ماورا یه منشأ الهک یسکرا یاست؛ ز یشناس روش

 يگـاه امـر   کنـد و آن ن ابداع ید يبرا یفیخود تعر ياز سو ییبدون مراجعه به آن امر ماورا
ند؟ در یخـود بسـنجد و دربـارة آن بـه قضـاوت بنشـ       ینیو زم یف ابداعیرا با تعر ییماورا

، ی، فقهـ ياعتقـاد هـاي   گـزاره  ۀمجموعـ یم، ابیـ  می ن آنچه در آنیمراجعه به متن د صورت
ه گـاه در  نـد کـ  مـد نظر  یمجموعه، اهدافن یاست. از ا و... ی، علمیخی، تاریتی، تربیاخالق

د نـ ن حاصل خواهین اهداف در صورت عمل به دیا. اشاره شده است هان هم به آنیخود د
ت انسـان  یه هـدا کـ اما اهداف آن ي خود پابرجاست، ن در جایدین صورت، ر ایشد و در غ

درسـت  ، نشـده اسـت  اجـرا  اسـت،   يدیـ توح ۀجاد جامعـ یا يریت و به تعبینها یب يبه سو
قـانون همـان   . شـود  مـی  بیدن به اهداف بلند تصـو یرس يه براک یقانون اساس همانند یک

 یخواه به آن عمل شود خواه نـه؛ امـا اهـداف   ؛ ده استشده و ابالغ یب رسیه به تصوکاست 
  .ندا از متن قانونبیرون د، نرو می ن قانون انتظاریا يه از اجراک
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  نيا مقصود بالذات از دين يد يذات. ۵
ن ید ین ذاتییتع ةباردر 16ارم اخالقکم میا تتمی يدیتوح كت، سلویدن به معنویاز رسآنچه 

ن جهـت  ین؛ و از ایخود د ین است و نه ذاتی، مقصود بالذات و باالصاله از دبیان شدهن ید
مسائل و اشتباه امـور و مغلطـه    یختگیآم هم ی بهبان، نوعیرقۀ ه همکب، بلیرقسخنان ز در ین

 آنهـا هـم مـثالً    ۀل همیو اص ییو هدف نهاند ا نید یِن ذاتید يها آموزه ۀرخ داده است. هم
نـار آن  کن اسـت در  کـ امـا مم یر آن باشـد؛  ا غید محض و یتواند رساندن انسان به توح یم

ه مقصـود باالصـاله   کـ د نهم لحاظ شده باشـ  يا و واسطه یاهداف جنبیی، ل و غایهدف اص
ن یـ در ا. از هـرج و مـرج  پرهیـز   جـاد نظـم و  یو اانسـان   يویدن ین زندگیستند؛ مثالً تأمین

م یا مقصود بالذات و مقصـود بـالعرض تقسـ   ی یو عرض یه به ذاتند کا نیمقاصد د، صورت
بزرگـان   یهم در سخن برخ يگریر دین پاسخ به تعبیا. آنهاي  ن و آموزهیو نه دشوند،  یم

  آمده است.
در این نظریه، میان ذاتی دین و مقصود بالذات آن، و عرضی دین و مقصـود بـالعرض آن   

یـا   »انسان بنده خداست، نه خـدا «که یعنی تفسیر غایت اصلی دین به اینخلط شده است؛ 
، بیان مقصود بالـذات دیـن   »؟مین کردأسعادت اخروي و آبادانی آخرت را چگونه باید ت«

خداست و  ةود بالذات دین، این است که انسان بیابد که بنداست، نه ذاتی دین؛ زیرا مقص
که مقصود بالعرض دین آن است کـه   از راه بندگی خدا آخرت خویشتن را آباد کند؛ چنان

  17.هایی را براي تنظیم زندگی دنیوي و سامان بخشیدن به آن در اختیار انسان قرار دهد پیام

  يرمدا ني و عرضي دين يا ذاتي و عرضي ديذات. ۶
و قـانون بـه   ، يمـدار  نین و دیتد ين به معنایب، به اشتباه، دیدگاه رقیرسد در د می به نظر

ن یـ ا يهـا  و نوشتهسخنان در  يگریز مغالطۀ دین نیو اگرفته شده است  يمدار قانوني معنا
ی و ذاتـ  یم، سـخن از عرضـ  یریـ ن بگیتـد  ين را بـه معنـا  یاست اگر د یهی. بدگروه است

ن است و یتد یب، گوهر ذاتیدن به روح طیمثالً گفته شود معرفت و رس تواند روا باشد؛ می
ـ «ند: ا ین درجهدن به ایرس يله و ابزار برایگر وسیاعمال د الْکَل دعصی هإِلَی و ب الطَّیـ لُ  م مـالْع

هرْفَعی حالیب و با معرفت است و ند، روح طک می خدا عروج يآنچه به سو). 10: فاطر»(الص
ن اسـت و نـه   یـ خـود د بـارة  بحث ما دراما ن روح است؛ یو اوج ا یسبب ترقعمل صالح، 

بـدون تـأثر از    یعنیهست تمامش گوهر است؛ هرچه  نیها. در خود د ن انسانیسنجش تد
شـمول و   و جهانبات برخوردار، با امور باطل و گذرا، از دوام و ث یختگیفرهنگ زمانه و آم

  18خواهد داشت. یانت انسان را در پیسعادت و صشمول است و عمل به آن  زمان
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  . تالزم انحصاري متن دين با غايات و مقاصد۷
 ياز اجـزا نیـز  م آنهـا  ییبگـو ، چـه  انـد  نیـ ن خارج دیات دیه اهداف و غاکم یل شویچه قا

ق همـان  یـ ات جـز از طر یـ دن بـه غا یا رسـ یه آکن است یاین باشند، پرسش دهنده د لکیتش
ن یید از پایاست، بابلند  يا ه هدف او فتح قلهک یسیر است؟ کپذ انکات امیاصطالح عرض به
اسـت هـر    یهیبـد . نـد یه ببتالشی پیگیر، خود را بر فراز قلتا پس از بکوشد قدم  به وه قدمک

 ۀاو مقدمـ هاي  داشتنع گام برو مجمو يبعدگام  يست براي اا دارد، مقدمه میه او برگامی ک
د یـ ل پرواز و فرود، اختراع شده بایه وساکحال  دیاند بگوتو نمی او. دن به اوج قلهیالزم رس

او پـس از  در ایـن صـورت نیـز    گرچه . بر فراز قله فرود آمدآسانی رد و به کاز آن استفاده 
زه یداند و جا نمی مال فاتح قلهک ۀستیاو را شا یسکهرگز یند، ب می فرود، خود را بر فراز قله

ش یه بـر آن افتـاده و اگـر رهـا    کرده است، بلکرا فتح نرا او قله یرد؛ زیگ نمی هم یو مژدگان
مال، پس از مـرگ  کو فاقد هر  یه با دستان خالک یسهمانند کشود؛  ك میجا هال نند همانک

دن بـه  یرسـ  يا بـرا یآ حال. دشو نمی بشیرود و آنجا جز حسرت و آه نص می دار خدایبه د
ن یگـز  يجـا » يمن عند« و يبشر ییها طرق و راهتوان  ، میاست یاله يه امرین، کد اتیغا

دیگـر  حـق و   يد و لقایدن به توحیرس يتوان برا می اید؟ آکر یانت الهید يو ادعاساخت 
ه خـود  کـ را  ین و راهـ یـی دن بـه آن تع یرسـ  يه خداوند خود براکرا  ین، مقدماتیمقاصد د

دانـد،   نمـی  ، آن راه و مقدمات را رساننده به مقصـود يه ذهن بشرینکا ۀرده، به بهانکم یترس
د یجد یو راهي ببافد عند من ی، مقدماتیمنقطع از وح ير بشرکن فیو خود با همکند رها 
مـا را بـه آن   ی، منقطـع از وحـ   يها نظریهها و  دهیو ا يه ابزار بشرکجا کرد؟ از یش بگیدر پ

ه در کند ا یمدع شبستريه جناب کنید. انن برسانیات دیاصطالح به ذات ات و بهیاهداف و غا
شـود و بـه آن عمـل     مـی  محقق يبا چه ابزار يدیتوح كه سلوکد ید دیهر عصر و زمان با

ن یـ ار دکـ د یالجرم با. دیآ نمی هک يگریامبر دیپ؟ نندکد مشخص یبا یسانکن را چه ید، اکر
ست. آن وقت سـخن در  ین يگریز دیچ یسم غربیر از اومانین غیرا به خود انسان سپرد و ا

یخ تـار یی و فرامـاورا  يل امـر یتواند نسبت به تحصـ  می د چگونهمنیخه بشر تارکن است یا
  ند.کم کحصدور و  يریگ میتصم و قرب به خداوند) يدیتوح كسلو(

  ينبو ين و وحيد يعرض. ۸
آنهاست و بـا   ةه سازندکط است ین شرایند و اا انکط زمان و مین تابع شرایات دیاگر عرض

 ۀد جامـ یات لزوماً بایگر، عرضیدۀ به جامع يا ، از جامعهیانکو م یط زمانیعوض شدن شرا
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نـه دخالـت   ین زمیدر ا ی، وحآغاز کاره از کداشت  ینو بپوشند و دگرگون شوند، چه لزوم
ن نـازل را  یـ ه از همـان اول، د کـ بلفرو فرسـتد؟  امبر آنها را از جانب خدا بر مردم یند و پک

د و امـر  کـر  مـی  نیـ دات یـ اصـطالح ذات  و بـه  يدیـ توح كسلوانند منحصر به چند گزاره م
پـس از  هـاي   ان در قـرن ینظـر مـدع   يه به مقتضاک چنان؛ سپرد می را به خود مردم اتیعرض

  ین است.امبر چنیپ

  نياگر دين و احيتفاوت اصالحگر د. ۹
هـا مطـرح    مثال یبرخبیان با  یو ذات ین به عرضیدهاي  م آموزهیج و لوازم تقسیآنچه از نتا

ن نگـرش  یـ ن بـه ا الید و قایآ ي میگرین و اصالحاصالح دل عنوان یشده است، در واقع ذ
 يعصـر  ياسـت بـرا   یتالشـ  ینـ ید يگریدن خود ندارند. اصالحگر نامیی از اصالحز اباین
ق یـ ن بتواند خود را با تمـدن متجـدد تطب  یه دکنیا ين برایرات در دیین و انجام تغیردن دک

لزومـاً  که از زمان عقب نمانـد،  نیا يه براکن است یدر واقع اصالت با تجدد است و د. دهد
رد. یـ رش نسل مدرن قـرار گ یخود بدهد تا مورد پذهاي  و گزارهها  را در آموزه یراتیید تغیبا

سـخن و  هـا   انکـ و مهـا   زمـان  ۀهمـ  ين بـرا یـ ه دکـ ن اسـت  یل به ایقاي اگریاحدر مقابل 
و غـور در  تأمل  ه با تدبر وکاگر است یاح یکن یسنگ ۀفین وظیفراخور دارد و اهاي  آموزه

اد و بـه  یا اصـط یـ متناسـب بـا زمـان را از آن در    يبهـا  گـران  يگوهرهای، معارف اله يایدر
تشـافات  ک، متناسب با زمان، دست به ایه دانشمندان تجربک چنان، ندکتشنه عرضه هاي  جان
رو و یـ ، نیگـاه یعـت هـم هـر از    زننـد و طب  ي میماد يایعت و دنین طبیاز دل هم يدیجد
 يه بـرا کـ گونـه   همـان . شدک می از دل خود به رخ پژوهشگران و دانشمندان يدیجد يانرژ
یم، نـ ک ي نمـی گـر ید یءل به شیرا تبد یعیطب يایهرگز دن يد بشریجد يماد يازهاین نیتأم
بـارة  در، میرس نو می یشفکعت به ین طبیبشر، از مخازن همجدید  يها ازین يه به مقتضاکبل

از  ینـ ید يد گوهرهایو ص یشف مخازن معرفت الهکجز  يارکاگر، یاح یکز ین یعلوم اله
  دل بحر مواج قرآن و سنت ندارد.

ي عقـل بشـر   يد بر مبنـا یه باکاست  ینیدهاي  ن و برداشتین دیاصالحگر، ا یک يبرا
رد؛ آن هــم نــه عقــل ین صــورت پــذیــرات الزم در دییــو بــر آن مبنــا تغشــود ف یتعربــاز
 اسـت.  يموقـت امـور بشـر    يانداز اش راه فهیه وظکارآمد کو  يه عقل ابزارکبلجو،  قتیحق

عمـل و  و ب و شهود، فقه و عرفـان،  یقت، غیعت و طرین، شریو باطن د اگر، ظاهریاح یک
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 ینـ یه اصـالحگر د ک یحالداند؛ در می ند و تحفظ بر هر دو را الزمیب می را با هم ینیاعتقاد د
مـان باشـد، متناسـب بـا     یا ت ویـ ه همان معنوکن یحفظ باطن و جوهر د يبه زعم خود برا

زنـد و آن را عرضـی دیـن و عصـري و محلـی       هاي دینـی را کنـار مـی    اقتضاي زمان سایر آموزه
بیند. کار یک احیاگر، زدودن خرافات و غل و زنجیر از بال و پر دیـن اسـت تـا دیـن قـدرت       می

رة شـمول آن بکاهـد   چیند تا از قلمرو و گست پرواز دوباره یابد؛ اما اصالحگر، بال و پر دین را می
گـذاري در   گزین سازد. انجام کار اصالح دینی بـه بـدعت   و به جاي آن عقل بشري را جاي

  شود. انجامد و مسیر یک احیاگر به تفاسیر روشمند و جدید از متن دین منتهی می دین می

  س در گفتاركپارادو. ۱۰
ن  «یـن بـه اصـالح    ددر  یو عرضـ  یذاتـ  یۀرسد نظر می ن، به نظریشیبند پبر پایۀ مطالب  مـ

ن یـ ه دکـ نیا يگفتند بـرا  ملکیانجناب  هکنیلذا ا؛ نید يایانجامد و نه به اح می نید» يعند
ه کـ نیا يه گفته شود بـرا کن است یا يدر واقع به معنا، دناتش دگرگون شوید عرضیبماند با

ن یگز يست جاین یاله یه هرگز منسوب به وحک يگرین برود و امر دید از بیباین بماند، د
 يایـ ال است و نـه اح یکسکپارادو ن ویضیشان، جمع نقیخالف تصور این امر برو اشود آن 

، ینـ ین دیچنییرات زمانه. تغسود ردن آن به کدگرگون  ين است برایبه د يانداز دست؛ نید
  به مردم قالب زده شود. نیدمنزلۀ  ه بهکدا نشود و نماند بهتر یپ

  ييگرا مانيا. ۱۱
 یـی گرا مـان یم از آن، اکبرداشـت غالـب و حـا   کم  دستا یت محرف و یحیمسهاي  از آموزه

ت یحیل اسـالم و مسـ  یه از وجوه مفارق اصـ کعمل به مردم است  ةحوز يمحض و واگذار
نسـبت داده   ملکیـان ه به کن یت رها شده از دیه معنوکن است یا. پرسش شمرده شده است

گر همـان انحـراف    انیا نمایآن است، آ یمدع مجتهد شبستريه ک يدیتوح كو سلو 19،شده
ا در عمل و نه در یآ ؟یستن بار نسبت به اسالم نیو ا يسویناب عهاي  سا از آموزهیلکمهم 

ت رقم زد، در انتظار اسـالم در  یحیمس يبرا پولسر از آنچه جناب یغ ی، سرانجامقالب نظر
  نان متصور خواهد بود؟یا ةشدیرمودن راه تصویصورت پ

  يحتوض
ه در تضاد با آنچه عقـل  کبلناپذیرفتنی است؛ عقل  يبرا يمقدس در مواردتاب هاي ک آموزه

تـوجهى بـه    بى از به عمل ویبدون ن ترویج ایمان محض ند قرار دارد.ک می مکانسان به آن ح
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ض یل شـود و فـ  یـ قا يریاعمال انسان تأث يه براکنین بدون ایشیپ یدگیر و برگزیتقدعمل، 
  .یندها آموزهگونه  نیا ۀ، از جملیحساب اله یب

و  يبـه رسـتگار   یابیثمر بودن خوب و بد اعمال در دسـت  یان بر بیدر نامه به روم پولس
او . دانـد  مـی  انسـان  يمقدر برا شیپی و از ه آن را سرنوشت حتمکبل؛ ندک می حینجات تصر

او در  20نـد. ک مـی  دکیـ رر تأکمگونۀ به  یسیعهاي  آموزهعت در ین نامه بر حذف شریدر ا
  آورده است: افسسیاننامه به 

ده اسـت و شـما بـه صـرف     یحِ زنده، مردانیم ما را با مسیبود كا هالیه در خطاک یهنگام
خودش  یرم و مهربانکد و یح زنده گردانیمس یسید و باز ما را در عیافتینجات  یق الهیتوف

کرم خداسـت؛  ه کز نه به خاطر اعمال شما، بلین نجات نیرد و اکان ینما یسیبر ما را در ع
  21است. یاله يا هیه آن هم هدکمان یبه خاطر ا

زیرا همگی ما در اثر ایمـان  ؛ دیگر نیازي به احکام و شریعت نداریم، اکنون که مسیح آمده
ایم، جزئی از وجود مسیح  ما که تعمید گرفته ۀباشیم و هم به عیسی مسیح، فرزندان خدا می

یهودي، غالم باشیم کند یهودي باشیم یا غیر نمی فرقیایم. دیگر  ایم و مسیح را پوشیده شده
ما مسیحیان در عیسی مسیح یکی هستیم و اکنون که از  ۀزیرا هم؛ یا آزاد، مرد باشیم یا زن

ا بـه  هایی که خد تمام وعده باشیم و در نتیجه فرزندان واقعی ابراهیم می، ایم آنِ مسیح شده
  22گیرد. ق میابراهیم داد، به ما نیز تعل

کتـاب  از  يگـر یدهـاي   در بخـش اثر دانسـتن اعمـال،    یمحض و ب ییگرا مانیرد ایکرو البته
 یعقوبعام  ۀدر نام. استقرار گرفته به شدت مورد مخالفت  یعقوب ۀدر نامویژه  به مقدس
  آمده است: حواري

ـ د و بس؛ آن ید و شنونده باشیب دهیه خود را فرکنید نه ایننده باشک الم، عملکو به  س ک
ده دارد اگـر  یبرادران من چه فااي   عمل است خوشوقت گردد. ةجا آورند هشنونده و به ک
مان اگـر بـا   یمان او را رستگار تواند نمود!؟ ایا ایآ. مان دارد و عمل نداردید ایبگو یسک

ـ انسان پوچ آ. اي ن هم اعتقاد دارندیاطیش. روح است یعمل نباشد خودش ب ـ  مـی  ای  یدان
امل گشت و عدالت هم به عمل است نه کم یمان ابراهیاست. از عمل، اعمل مرده  یمان بیا
  23.مان تنهایا

است و  پولسرد یکت است، همان رویحیمس ینونکه و یاول يم بر فضاکچه حاهمه آن با این
رنـگ   مک يهم حضور عهد جدیدتاب کدر اصل  یه حتکت امروز یحیتنها در مس نه یعقوب

نامه  یکمحض و تنها  يگرا مانیا پولسزده نامه از یسدربردارندة تاب کن یه اکنیدارد؛ چه ا
و » یپوشـال  ۀنام« یک مارتین لوترز بعداً توسط ین نامه نیه اکگراست  مؤمن عمل یعقوباز 

  24شود. می خوانده يهودیش یگرا يز داراین یعقوب
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ـ یل، اسحاق) توسـط ابـراه  یل (و به قول انجیداستان ذبح اسماع ةباردر پولس س کرعم، ب
ـ   یـی گرا مانیا ۀ، آن را نشانیعقوببرداشت   او. ردیـ گ مـی  ارزش دانسـتن عمـل   یصـرف و ب

ه موجب وصف کمان اوست ین ایه اکبل؛ ندارد يچ تفاخریم نزد خدا هیعمل ابراه دیگو می
را  ياریو خداونـد بسـ  ، ستین يزین چید يباشد جز اداهرچه  عملشود.  می عدالت در او

  25بدون عمل، به عدالت ستوده است.
دگاه یـ دید خـود آنهاسـت.   ار و صـالحد یبه اختها  دگاه سپردن عمل انسانین دیا ۀجینت
دهـد و گسـترة    مـی  نیات دیب از عرضیه رقک يریز، با تفسین یو ذات ین به عرضیم دیتقس

دسـت  ات را بـه  یار وضع و جعل و نسخ و رفض عرضیل است، اختیآن قا يه برافراخی ک
ه در کـ  ین جهـت بـا بـدعت و انحرافـ    یـ سـپارد و از ا  مـی  د اویدیقه و صـالح انسان و سل

  ل رخ داده، هماهنگ و موافق است.یت اصیحیمس

  امكاح يبودن با مصالح و مفاسد ذات يتضاد عرض. ۱۲
و هـا   بایـد  ۀهمـ ، بر دیدگاه حقبنا 26ین است،د یب، عرضیه در نظر رقک در بخش شریعت

در  یام امتحـان کـ ا در احیـ م و کدر متعلق ح تابع مصالح و مفاسد واقعىنبایدهاى تشریعى 
 ۀچـون از پشـتوان  به شمار آیند، اوامر و نواهى الهى ولو امورى اعتبارى  ۀهماند؛  مکنفس ح

آن پشـتوانه تضـمین شـده اسـت. مثــل      ۀتکـوینى برخوردارنـد بقـا و دوام آنهـا بـه واســط     
آیـا  . بـا آتـش  کـودك  نهى پدر از بازى کـردن  ، یا پزشک در نهى از خوردن سمدستورهاي 

  اند؟ مند و زمانىهم تاریخ ییتوان گفت چنین بایدها و نبایدها مى
دلِ والْإِحسـانِ و  إِنَّ «نند: ک می دگاه داللتین دیبر ا از قرآن یاتیآ رُ بِالْعـأْمی اللَّه  ي إِیتـاءذ

: (اعـراف » إِنَّ اللَّه ال یأْمرُ بِالْفَحشـاء «؛ )90:(نحل »الْبغْیِوالْقُرْبی وینْهی عنِ الْفَحشاء والْمنْکَرِ 
28 ،(»  ــط ســی بِالْق بــرَ ر ــلْ أَم ــراف» قُ ــات و  «؛ )29:(اع ــم الطَّیب ــلُّ لَه حیو  هِمــی ــرِّم علَ حی

  ).33:(اعراف» ما بطَنَمنْها والْفَواحش ما ظَهرَ قُلْ إِنَّما حرَّم ربی «؛ )157 :اعراف»(الْخَبائثَ
نفسـه بـه عـدل و     اند که اشیا و امور، پیش از تعلق امر خداوند، فی این آیات دلیل بر آن

انـد و تعلـق امـر و     احسان، فحشا و منکر و بغی، به طیبات و خبایث و فواحش تقسیم شده
نهی الهی در پی صدق این عناوین و متأثر از آن بوده، نه مولد آنها. به عبارت دیگر احکـام  

اي غیرذاتی و  مفاسد ذاتی در متعلق خود هستند و چنانچه مصلحت و مفسدهتابع مصالح و 
شود؛ اما آنجا که چیزي خبث ذاتی دارد، حکـم   موقت باشد، به تبع آن، حکم هم موقت می
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به حرمت آن هم دایمی است و آیات مزبور و روایت بعد، ظهور در این دسته از مصـالح و  
عت را بـه جهـت شـریعت بـودن از عرضـیات دیـن       توان فقه و شری مفاسد دارند. پس نمی

  دانست.
بـراى تعبـد   تنها که آیا حالل و حرام شرعى پرسشی در پاسخ به  در روایتى امام رضا

  است فرمود:
زیرا در ایـن  ؛ این دیدگاهى گمراه است و صاحب آن به خسران آشکار گرفتار شده است

ها بـه تعبـد    الل کردن حرامو ح ز بود که خداوند آنان را با حرام کردن حاللیصورت جا
مثالً آنها را با نهى از نماز و روزه و اعمال نیک و امر به انکار خدا و پیـامبران و  ؛ بکشاند

ر امور را به یه تدبکن یچنینا يامور کتب آسمانى و امر به زنا و دزدى و ازدواج با محارم و
چون قصد او فقـط تعبـد    ؛آوردبه تعبد دهد،  می سوق يشد و خلق را به نابودک می فساد

 لکن خداوند این نظر را ابطال کرده است.بوده است و
بقائهم ولهم الیه الحاجۀ التـى  کل ما احلّ اللَّه تبارك وتعالى ففیه صالح العباد و ا وجدناانّ«

الیستغنون عنها و وجدنا المحرّم من االشیاء الحاجۀ للعباد الیه و وجدناه مفسداً داعیاً الـى  
آنها را  يآنچه خداوند حالل نموده است، مصلحت بندگان و بقا ما در 27؛»اء و الهالكالفن

ـ  يشوند و امور نمی ازین یاج مبرم دارند و از آن بین امور احتیم و بندگان به ایافتی ه بـر  ک
 كن امور ندارند و آن امور باعث فسـاد و فنـا و هـال   یبه ا یاجیمردم حرام شده، آنها احت

  شود. می مردم
 یو ذاتـ  ياالمـر  تابع مصـالح و مفاسـد نفـس    یام الهکه نوع احکن است یت ایضمون روام

بـه تبـع مصـالح و مفاسـد،      یامکـ ن احی؛ و چنـ یو محلـ  یمـوقت هـاي   است و نه مصلحت
  ند.ا شمول شمول و زمان جهانیی، جا ، همهیشگیهم

چـه  در قبـال ایـن دیـدگاه    ، شریعت اسـالم  بودن یعرضن به الیاین است که قاپرسش 
و هـا   یو جوامـع، زشـت  هـا   ر فرهنـگ ییـ مـرور زمـان و تغ   توان گفت می ایآ؟ توجیهى دارند

 ویکل به امور نیخوردن مدفوع و گوشت مردار و ظلم به مردم را تبدانند ، میذاتهاي  يدیپل
 د عـادت یـ ن امـور پل یفطرت و وجدان، به ا يه با پا گذاشتن بر نداکا انسان است کند، ی می
  ؟سکند و بالعک می

 را ابـدي و تـا   به همین جهت روایات متواتري داریم که حالل و حرام پیامبر اسـالم 
قول به عرضی بودن احکـام الهـی در    28دانند. تغییر می ناپذیر و بی روز قیامت مستدام و نسخ

 تضاد مستقیم با این روایات نیز هست. علّامه مجلسی هم ایـن دسـته از روایـات را متـواتر    
  29داند. می
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  نين از زبان ددي. ۱۳
  تيق است و نه مقصد و غا. دين، راه و طري۱-۱۳
راهیم حنیفـاً   « ۀَ إِبـ   بگـو  )؛161(انعـام:  » قُلْ إِنَّنی هدانی ربی إِلی صراط مستَقیمٍ دیناً قیماً ملـَّ

در گـراي.   پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده، دینی پایـدار، آیـین ابـراهیم حـق     همانا
؛ 61یـس:  ؛ 36عبادت کردن خداوند، صراط مستقیم شمرده شده اسـت (مـریم:    آیات دیگر

  ).64زخرف: 
 خداوند در سورة انعام پس از برشمردن برخـی از دسـتورهاي شـریعت، چـون نهـی از     

خـوردن  و اب فـواحش، قتـل نفـس،    ک، ارتیشکاز فرزند ی، احسان به پدر و مادر، نهكشر
ن یـ ، ایبه عهد اله يل و وزن، عدالت در گفتار و وفاکیامانت در ت یم و امر به رعایتیمال 

  داند: می م خداوندیامور را صراط مستق
»وراطأَنَّ هذا صو وهیماً فَاتَّبِعتَقسی مهبِیلنْ سع لَ فَتَفَرَّقَ بِکُمبوا الس؛ و 153 :(انعـام » ال تَتَّبِع(
ه شما را از کد یگر نرویدهاي  د و دنبال راهینک يوریم من است پس از آن پین، راه مستقیا
  رد.کم جدا خواهد ین راه مستقیا

ن یـ ز دیعت نی؛ پس شرندا میعت صراط مستقیام شرکم است و هم احین صراط مستقیهم د
  دانست. یتوان آن را عرض ین است و نمیاز د یا بخشی

ح است و واضح یر صحین، راه و مسیه دکن است ید ایآ میات برین آیآنچه از مجموع ا
ه باشد و نـه نفـس   یدن به مقاصد عالیرس يانسان برا يه راهنماکاست  يزیه راه، چکاست 

ه کـ خوانده است  یالههاي ات، راه را، همان دستورین آیگر همیدسوي از . اتیمقاصد و غا
  .اند دهسعادت انسان ابالغ ش يبرا

خـدا،   يبـه سـو   ینیوکـ ق تیـ طر. اهللا است یق الین همان طرین، دامفسر یبه قول برخ
را  که سـال ک یو اعمال یه به علکه؛ یعیت تشری، والیفیلکق تیه است و طرینیوکت تیوال

مـودن مراتـب   یهمان پین، د ۀاقام. ر شده استیند، تفسک ک میمکم یر در صراط مستقیبر س
  30.راه و انجام اعمال هر مرتبه است

  مان و عمل. رابطة اي۱۳ـ۲
آید، این است که عمل هم مانند اعتقاد،  برخى آیات و روایات به دست مى ۀآنچه از مالحظ

ثُـم  « فرمایـد:  قرآن مىیابد.  مید افسنیز چراکه اگر عمل فاسد شود، عقیده ؛ گوهر دین است
سرانجام )؛ 10روم: » ( کانُوا بِها یستَهزِؤُنَنْ کَذَّبوا بِآیات اللَّه وکانَ عاقبۀَ الَّذینَ أَساؤُا السواي أَ
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دادنـد و آنهـا را اسـتهزا     کسانى که بدى کردند، این بود که آیات خدا را مورد تکذیب قرار
  کردند.

یا قـول بـدون    عمل است  که آیا ایمان، قول وپرسد  می  از امام صادق ابوعمرو زبیرى
عمل اش عمل است. قول هم بعضى از  ایمان، همه«: فرماید میحضرت در پاسخ وى عمل؟ 

گـاه طـى توضـیحات     آن امام 31.»ه و در کتابش بیان نموده استاست که خدا واجب کرد
از اسـت  عمـل زبـان، تعبیـر    است؛ بیان کرده که عمل دل، اقرار و معرفت و اعتقاد ، مفصلى

عمـل چشـم،   است؛ عمل گوش شنیدن آیات خدا و ترك محرمات جاي دارد؛ آنچه در دل 
اد و عمـل پـا، نـرفتن بـه     ترك حرام و صدقه و انفاق و جهـ و عمل دست، ، اعراض از گناه
در ایـن   و عمل پیشـانى، سـجده و عمـل جـوارح، طهـارت و نمـاز اسـت.       ، سوى معاصى

تواند عمل را که خود ایمان و خود دین است، از گوهر دیـن خـارج    صورت، چه کسى مى
ذیب آیـات الهـى   وقتى اسائه، انسـان را بـه تکـ   ؟ سازدکند و آن را به قشر و صدف، منتقل 

احسان، انسان را به تصدیق  ، طبعاًدارد وامیآیات نورانى وحى  ياستهزاکشاند و او را به  مى
دارد و ایـن، دلیـل اسـت بـر      یمـ ر تسلیم در برابر پیام وحـى وا آیات الهى و فرود آوردن س

وقتى کار دل و چشم و گوش و زبان و دست و پا و جوارح در عرض اهمیت واالى عمل. 
تار گـوهر دیـن، از ارکـان و عناصـر الزم شـمرده      آنهـا در سـاخ   ۀد و همـ نـ گیر قرار مىهم 
د، یکى را در متن و دیگرى را در حاشیه قـرار دادن، یـا یکـى را مغـز و دیگـرى را      نشو مى

انـداختنى تلقـى   داشتنى و دیگرى را صـدف و دور  شناختن، یا یکى را گوهر و نگاه پوست
 32.ت و عقل استدور از انصاف و درای کردن، به

  اند نيد يِذاتي، ام شرعكو احها دستور. ۳-۱۳
بـه شـمار   دارگر یـ ن پای، دینیف دیو وظا یشرعهاي از دستور یبرخقرآن،  اتیآدر برخی 

د یآ میات برین آیاز اشوند.  شمرده مین ید یب، عرضیام در نظر رقکن احیااند. بیشتر  آمده
ن یدار همین پایه فرموده، دکنیاست و از ا یشرعهاي  ن آموزهیمشتمل بر هم يامر، نیه دک

الةَ ویؤْتُـوا    ی آن: و نـه عرَضـ  انـد   نید یِن امور ذاتیه اکشود  روشن میاست،  وا الصـ یمـقیو
ۀِالزَّکاةَ ومینُ الْقَید کم شمرده شده است.ین قیات، دکنماز و دادن ز ۀاقام )5:نهی(ب ؛ذل  
شده م دانسته ین قیجزء د، و حرمت چهار ماه از آن يقمرهاي  گر تعداد ماهید ییجا در
  )36:(توبه.» منْها أَربعۀٌ حرُم ذلک الدینُ الْقَیم«: است
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  اسالم ةگان پنج يها ستون. ۱۳ـ۴
ت شـمرده  یـ ات، روزه، حـج و وال کـ ، نمـاز، ز ي اسـالم ربنـا یو زها  هیپا یات فراوانیدر روا

ربنـا بـودن بـا    یه زکـ  یدر حـال اند؛  یات اسالمهمه از عرضب، یه در نظر رقک ياموراند؛  شده
اة والصـوم والحـج   الزکـ الصـلوة و خمس:  بنی االسالم علی«: ستیبودن قابل جمع ن یعرض

  33».کما نودي بالوالیۀبشیء لم یناد ۀ والوالیو

  ن. محتواي سه بعدي دي۱۳ـ۵
شـده اسـت: یـک    م یقرآن به سه موضوع تقسـ  يل محتوا، کفراوان یاتیروابر پایۀ ن یهمچن

ها، و ثلث سوم آن،  ها و مثال گر آن، سنتید؛ ثلث و دشمنان آنها یتب ثلث آن دربارة اهل
ی عـدونا وثلـث سـنن    فینا ونزّل القرآن اثالثاً ثلث ف: «نیر المؤمنیعن امکام: واجبات و اح

  34».امکاحوامثال وثلث فرائض و
و  یذاتـ  یـۀ ه در نظرکـ  یدر حال؛ اند نیدهنده د لکیتش یاصلن سه از امور یاست ا یهیبد
د گفـت اسـالم از مجمـوع    یـ شوند. پس با شمرده مین یات دین، هر سه از عرضید یعرض
  است.نمانده  یات باقین رواین در ایات دیذات يبرا ییل شده و جاکیات تشیعرض

  تهكن
بـا   یآن اشـاره شـد، ارتبـاط   بـه  نیـز  مقالـه   ۀه در مقدمک ین، چناندر د یو عرض یبحث ذات

هـم   ینفسو واجب  يریو غ یه بحث واجب مقدمک مباحث اهم و مهم در فقه ندارد؛ چنان
بیـان شـد،    یعرضـ  يه براهایی ک ویژگیاز  یک چیرا هیاست؛ ز یو عرض یر از بحث ذاتیغ

و  ییربنـا یموضـوعات ز و ن، یـ ن و فروع دیبارة اصول دهایی که در د. بحثیآ نمی نجایدر ا
اسـالم بـر   هاي و دسـتور هـا   آمـوزه  ۀه همـ کـ نیقـول بـه ا  و نیز اسالم مطرح است،  ییروبنا

ن و یـ فـروع د  يریرپذییدانستن و تغ یعرض ي، هرگز به معنانددیت توحیزکت و مریمحور
دارنـد و همـه گـوهر     ين جـا ین امور در ذات دیا ۀهم. ستید نیر از توحیغها  ر آموزهیسا
امـا  ؛ ندیمت، شدت و ضعف دارند. همه نورالبته در ارزش و ق هاند ک نید ين و گوهرهاید

و نـد  از نور یو مراتب مختلفگوناگون  يدام پرتوهاک هر. است کیکمقول بالتش ينور، امر
اي باشـد،   را نـور در هـر مرتبـه   یـ ست؛ زین یو ذات یم آنها به عرضیتقس ين هرگز به معنایا

ن جهـت در  یاست. بـه همـ  سودمند شه یهم يهمان مرتبه برا يشه نور است و برایهم يبرا
  ).15: (مائده»کتاب مبِینٌجاءکُم منَ اللَّه نُور و قَد«: ل قرآن اطالق شده استکبر » نور«قرآن 
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گرچه از یک  ،هاى اعتقادى و اخالقى و احکام عملى باشد گزاره ۀاگر مراد از دین مجموع
تعبیر به گوهر ، رو از این، دین راه ندارددر حریم  و صدف اصالً است دین گوهر ۀنظر هم

توان گوهر دین را اصل واحـدى بـه نـام توحیـد      ولى مى؛ و صدف دین روا نخواهد بود
مسائل اعتقادى و اخالقى و احکام عملى، تفصیل همان توحید  ۀاى که هم به گونه؛ دانست

معـارف گونـاگون    ۀند: هما هى فرمودئامه طباطبامرحوم علّ. باشد و به توحید بازگشت کند
انسانى و احکـام شـرعى کـه عبـارت از      ۀیعنى اصول معارف الهى و اخالق کریمـ   دین

توصیف نظـام آفـرینش    چنینالت و سیاسات و والیات باشد و همکلیات عبادات و معام
مانند عرش و کرسى و لوح و قلم و آسمان و زمین و فرشتگان و جن و شیاطین و گیاهان 

گـاه   اعتماد و تکیهـ   لقت و چگونگى آنها، و توصیف آغاز و انجام خ انسانو حیوانات و 
توحیدى هست که در کل نظـام مخلـوق خداونـد و    . آن بر اصل واحد یعنى توحید است

میان انسان و جهان طبیعـت، در   ۀبشرى سریان داشته و در زندگى انسانى، در رابط ۀجامع
اشـکال ایـن    ۀاى که هم به گونه ؛ خواهد داشت هاى انسان، وجود انسان، در ساخته ۀاندیش

ترین وجه  مشیتى که به عینى. کند خداوند را در جهان منعکس مى توحید، حکمت و مشیت 
صیل زندگى مسـلمین  در قانون الهى یا شریعت مندرج است و باید در هر کدام از وجوه ا

یعنى زندگى کردن مطـابق  مسلمان زیستن، ، رو . از ایننیز ظهور پیدا کرده و انعکاس یابد
شـده در قـرآن مجیـد و     خداوند، زیستن با فضائلى مطابق با اصول اخالقى عرضه مشیت

خداوند که در مخلوقات او  و زیستن با آگاهى از وحدانیت معصومین ۀسنت نبوى و ائم
  35سانى منعکس شده و تجلى کرده است.ان ۀیز در انسان و جامعو ن

م، در ذات اسـالم بـه   ینکدام را از آن جدا که هر اي ک گونهبه ین مجموعه است؛ اکل اسالم 
  شود. می تناسب مورد، نقص وارد

  گيري جهنتي
ی، و ذاتـ  ین به عرضیدهاي  م آموزهیتقس یۀه نظرکن است یارو  پیش ۀمحصول مباحث مقال

 یلـ یاسـت و دل  یعلمبحثی  يارهاینفسه مبهم و فاقد مع ید، فشو می ه بر آن بارک یبا لوازم
و سـرانجام آن  هاي پنهان گرفتـار،   االت فراوان و مغلطهکه به اشکبل؛ متقن بر آن اقامه نشده

ام و کـ ن به دست بشر و دخالـت نامشـروع او در نـوع اح   یق، سپردن امر دیدر صورت توف
 هکن ثابت شد یهمچنن است. یدر د يرات مستمر بشرییجه لزوم تغین و در نتیدهاي  آموزه

  ات است.یات و روایاز آ يارین در بسیتعارض با لسان خود ده در ین نظریا
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