
اشاره
بخـش نخسـت ایـن مقالـه را در شـماره 
قبـل مالحظـه  فرمودیـد. در ایـن شـماره 
موضـوع زمانة متغیـر با فطرت ثابت بررسـي 
مي شـود. البتـه بخش پایانـي ایـن مقاله در 

شـماره آینـده بـه چـا پ خواهد رسـید.
ان شاءاهلل
مسـئله اي كـه فـراروي مـا قـرار دارد ایـن اسـت 
كـه اگـر دیـن خـدا مبتنـي بـر فطـرت و فطـرت 
امـري ثابـت و جـاودان اسـت، پس تغییـر در دین 
و احـكام آن خطاسـت! بـر ایـن اسـاس، نـه تعـدد 
شـرایع وحیانـي قابـل توجیه اسـت و نـه تغییر در 
احـكام دیـن اسـالم به عنوان دیـن خاتـم! از طرف 
دیگـر، مي بینیم هم شـرایع گوناگونـی داریم و هم 
در احـكام دیـن اسـالم بـه تناسـب شـرایط زمـان 
تغییرهایـي ایجـاد مي شـود. بـراي مثـال، خرید و 
فـروش خـون در گذشـته حـرام بـود، ولـي اینـك 
چنین نیسـت و همچنین مـوارد دیگـري كه فعاًل 

بـه آن هـا نیـازي نداریم.
موضـوع را بـه ایـن صـورت نیـز مي تـوان طـرح 
كـرد كـه: مقتضـاي فطـري بـودن دیـن، ثبـات 
احـكام آن اسـت و مقتضـاي گـذر زمـان و تحول 
زندگي بشـر، تغییر و تحول در احكام و قوانین. در 
ایـن صورت یا دیـن باید خاصیـت انطباق خودش 
را بـا تحـوالت زمـان از دسـت بدهـد. یـا اینكـه از 
فطـري بـودن آن دسـت برداریـم و آن را پدیده اي 

تاریخـي تلقـي كنیم!
در پاسـخ بایـد بگوییـم: هـم دیـن فطـري اسـت، 
هـم فطـرت ثابت و جاودانه اسـت و هـم احكام دین 
انعطـاف الزم را بـراي هماهنگـي بـا تحـوالت دارند؛ 

پاسـخي كه به تشـریح و توضیـح احتیـاج دارد.

كلیدواژه هـا: فطـرت، عالمه طباطبایـي، زمانة 
متغیر، قـرآن كریم

ثبات فطرت در بستر تحوالت زمان
فطرت امري ثابت اسـت و در بسـتر زمان متحول 
نمي شـود، چـرا كـه الزمـة تغییر امـور فطـري آن 
اسـت كـه انسـان از ماهیـت مخصـوص خویـش 
منسـلخ شـود و نوع واحدي كه بتوان از آن به عنوان 
موضـوع متحـرك در زمان نـام برد، وجود نداشـته 
باشـد. ایـن مطلـبـ  بـا تعبیـري كـه نگارنـده بـه 
عمـل آوردـ  نكتـة بدیعي اسـت که مرحـوم عالمه 
بیـان داشـته اسـت. وي در تفسـیري از آیة فطرت 
مي گویـد: »انسـان فطرت خاصـي دارد كـه او را به 
سـمت سـنتي ویژه در زندگي و راه معیني با غایتي 
مشـخص هدایت مي كنـد و او را از پیمـودن این راه 
گزیري نیسـت ... انسـاني كه در این نشـئه زندگي 
مي كنـد، منحصـراً نـوع واحـدي اسـت كه بـا نظر 
بـه ایـن بنیة )سـاختار( مؤلـف از روح و بـدن، هیچ 
اختالفـي در امـور نافـع و ضـار نسـبت بـه او وجود 
نخواهـد داشـت. پس بـراي انسـان از آن جهت كه 
انسـان است، جز سـعادت و شقاوت واحدي نخواهد 
بـود و در ایـن صورت ضروري اسـت كـه براي عمل 
او ، سـنت واحـد ثابتي باشـد كه هدایتگـر واحدي 
به آن سـنت راهبري كند و آن هدایتگر چیزي جز 
فطرت و نوع خلقتش نیسـت ... حال اگر قرار باشـد 
سـعادت انسـان با اختالف مكان هایـي كه امت هاي 
مختلف در آن زندگي مي كنند، مختلف گردد ... در 
ایـن صـورت با اختـالف منطقة جغرافیایی، انسـان 
دارای انـواع مختلـف خواهد بود )و به همین ترتیب 
در مـورد اختـالف زمانـی. بـه ایـن ترتیـب اجتماع 
انسـاني سـیر تكاملي نخواهـد داشـت و از نقص به 
سـوي كمال حركـت نخواهد كرد. چـرا كه نقص و 
كمـال جـز با امـر مشـترك و ثابتي كه بیـن آن دو 

دكتر فضل اهلل خالقیان
مدرس دانشگاه فرهنگیان

فطرت
 گرايي 
توحيدي
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)نقـص و كمال(محفـوظ باشـد، محقق نخواهد شـد 
)نـك: طباطبایـي، 1393 ق، ج 16: 179(.

بنابرایـن هـر چنـد اختالفـات زمانـي، مكانـي و 
)نـك:  تأثیرگذارنـد  انسـان  زندگـي  در  شـخصي 
پیشـین(، امـا خلقـت ویـژة انسـاني )فطـرت( امري 
مشـترك و یكسـان اسـت. بر همین اسـاس حقایق 
عـام و اصـول كلـي زندگـي در دو حیطـة اخـالق و 
در  هسـتند.  یكنواخـت  و  ثابـت  امـوري  اجتمـاع 
گذشـته، در حـال و در آینـده، »عدالـت« ارزشـي 
واقعـي و قـوام بخش اجتماع اسـت و فضایل اخالقي 
همچـون شـجاعت، حكمـت، عواطف انسـاني و غیر 

این هـا همـواره مطلـوب و سـتودني اند.
شـهید مطهري مي گویـد: »به طور كلـي قوانین 
اصلـي و قوانیـن فطـري كه اصـول هسـتند، ثابت و 
الیتغیرنـد، ولـي یك سلسـله قوانین هسـتند كه به 
اوضـاع و احـوال و شـرایط و محیـط زمـان و مـكان 
مربوط انـد كـه فـرع و شـاخه محسـوب مي شـوند. 
ایـن فرع ها و شـاخه ها متغیرند.« )مطهـري، 1384، 
ج 1: 155(. در جایـي دیگـر مي گویـد: »آنچـه در 
زمـان كهنـه و نـو مي شـود، مـاده و تركیبـات مادي 
اسـت ... امـا حقایق جهان ثابـت و الیتغیرند )همان، 
ص 14(. ریشـة ثبـات در قوانین بـه نیازهاي ثابت و 
نهادیـن انسـان برمي گـردد: حاجت هـاي اولي بشـر 
ثابت اسـت. حاجت هـاي ثانوي، یعنـي حاجت هایي 
مي رسـاند،  اولـي  حاجت هـاي  بـه  را  انسـان  كـه 

متغیرانـد« )همـان، ص 119(.
مطلـب اخیر اشـاره به ایـن موضـوع دارد كه براي 
مثـال، نیـاز بـه غـذا نیـازي اولي اسـت. زمانـي این 
نیـاز با وسـایل ابتدایي برطرف مي شـد. با پیشـرفت 
زمـان وسـایل نیـز متحـول شـدند، امـا نیاز بـه غذا 

به عنـوان حاجـت اولي همچنـان محفوظ اسـت.

انعطاف پذیري دین در ناحیه احكام و 
جایگاه عقل

گفته شـد فطرت انسـان كه مقوم انسانیت اوست، 
امـري ثابـت اسـت. از طرف دیگر، دیـن الهي مطابق 
با فطرت و منطبق برآن، انسـان را در جهت رسـیدن 
بـه سـعادت جامع و حقیقـي هدایت مي كنـد. نكتة 
قابـل توجه این اسـت كه: »اصـول و كلیات و قوانین  
كلـي كه بشـر احتیاج دارد كـه از طریق وحـي به او 
گفته شـود، نامحـدود نیسـت، بلكه محدود اسـت» 
)همـان، ص 220(. بنابرایـن مي تـوان گفـت: بیـن 
قوانیـن ثابـت دینـي و قوانین ثابت فطـري كه البته 
هـر دو محدودند، توافق و تطابق وجـود دارد. ولي در 
امـور جزئـي كه متغیر هسـتند، دین بـه قواعد كلي 
اكتفـا كرده اسـت، و در مورد وسـایل كـه با تحوالت 
زمـان پیشـرفت مي كنند، جمود به خرج نـداده و در 

تطبیـق آن قواعـد كلـي با امور جزئي دسـت انسـان 
را باز گذاشـته است.

این سـخن از مرحوم مطهري اسـت كه: »بعضي ها 
جمـود بـه خـرج مي دهنـد و خیـال مي كننـد كـه 
چـون دیـن اسـالم دین جامعي اسـت. پـس باید در 
جزئیـات هـم تكلیـف معیني روشـن كرده باشـد ... 
اتفاقـًا جامعیت اسـالم ایجـاب مي كند كه اساسـًا در 
بسـیاري از امور دسـتور نداشته باشـد. نه اینكه هیچ 
دسـتوري نداشـته باشـد، بلكه دسـتورش این است 
كـه مـردم آزاد باشـند و بـه اصطالح تكلیفـي در آن 

امور نداشـته باشـند« )همان، ص 175(.
البتـه تشـخیص انطبـاق یـا عـدم انطبـاق قوانین 
جزئـي بـا قوانیـن كلي مسـتلزم بـه كارگیـري عقل 
اجتهـادي اسـت كه لـزوم آن و برخـي از ویژگي هاي 
تفكـر اجتهـادي را مي تـوان در آثـار شـهید مطهري 
مالحظـه كرد )نك: همـان، ص 149ـ  140(. همین 
اسـالمي  شـریعت  كـه  شـده اند  باعـث  ویژگي هـا 
شـریعتي آسـان، بـا گذشـت و انعطاف پذیـر باشـد. 
)شـریعت سهله سـمحه(. دین اسـالم دیني معتدل 
و بـه دور از افـراط و تفریـط اسـت. از نظـر عالمـه 
طباطبایـي، رمـز حنیفیـت دیـن در همیـن اعتدال 

اسـت )نـك: طباطبایـي، 1393 ق، ج 20: 339(.
یكـي از ویژگي هـاي دین حنیف میداني اسـت كه 
بـه عقـل داده و آن را در كنـار وحـي، حجـت تلقـي 
كـرده اسـت. به تعبیر اسـتاد مطهري، ایـن عقل كه 
در اینجـا آمـده، همان راه وسـط میان جهل و جمود 
اسـت كـه مـا اگـر ایـن عقـل را در اسـتنباط احكام 
دخالـت مي دهیـم، بدانیـم حجـت خداسـت. امـام 
فرمـود: خـدا دو حجـت و دو پیغمبـر دارد: پیغمبـر 
ظاهـر و پیغمبـر باطـن. عقـل پیغمبر باطن اسـت1. 

)مطهـري، 1384، ج1: 67(.

تمایز دین و شریعت
نكتـة دیگري كـه در تبیین پاسـخ مي تواند كمك 
كنـد، تمایـزي اسـت كه بیـن »دین« و »شـریعت« 
ایـن دو واژه كاربردهـاي  از  وجـود دارد. هـر یـك 
گوناگوني دارند. اما چنانچه مراد از شـریعت، طریقه، 
احـكام و آداب مخصوصـی باشـد كـه مـورد تبعیت 
قـرار مي گیـرد، در ایـن صـورت شـریعت بخشـي 
از دیـن خواهـد بـود. بـا در نظـر گرفتـن اسـتعمال 
قرآنـي مي تـوان دیـن را همان اصول كلي و اساسـي 
اعتقـادي و عملـي دانسـت كـه بیـن همـة ادیـان 
آسـماني یكسـان اسـت : »ان الدین عنداهلل االسالم« 
)آل عمـران/19( »حقیقـت ایـن دیـن، تسـلیم خدا 
بـودن در دو ناحیـة قلـب و جـوارح )اعتقـاد و عمل( 
اسـت. بـه همیـن دلیـل در قـرآن كریم كلمـة دین 
همـواره به صـورت مفـرد آمـده اسـت. امـا در عیـن 

فطرت امري 
ثابت است 
و در بستر 

زمان متحول 
نمي شود، چرا 

كه الزمة تغییر 
امور فطري آن 
است كه انسان 

از ماهیت 
مخصوص 

خویش منسلخ 
شود و نوع 
واحدي كه 

بتوان از آن 
به عنوان 

موضوع متحرك 
در زمان نام برد، 

وجود نداشته 
باشد
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اینكـه پیـام اصلـي و دسـتورالعمل كلي همـة ادیان 
یكـي اسـت، ولـي بـراي هـر پیغمبـری  شـریعتي 
مخصـوص و آدابي ویـژه در به كار بسـتن فرمان هاي 
الهي و اجراي سـنن وجود داشـته اسـت: لکل جعلنا 

منکـم شـرعئ و منهاجـًا )مائـده/ 248(. 2
بنابرایـن دین فطـري ثابت و واحد اسـت، اما آداب 
و احـكام مي تواند به مقتضاي شـرایط و خصوصیات 
امتهـا متفـاوت باشـد. بـه ایـن ترتیب، هـم تحوالت 
زمانـي و بشـري رعایـت شـده و هـم اصـول فطري، 
اعتقـادي  تعالیـم اصلـي  قالـب  را در  ثبـات خـود 
)توحید، نبوت و معاد( و دسـتورهاي اساسـي عملي 

)نمـاز، انفـاق و ...( حفـظ كرده اسـت.
البتـه بایـد توجـه داشـت، هر چنـد محتـواي اصلي 
معـارف یكـي اسـت، اما سـطح ایـن معـارف در ادیان 
مختلـف متفاوت اسـت. به عقیدة ما عالي ترین سـطح 
معـارف در زمـان پیامبـر خاتم )ص( به دسـت ایشـان 
دریافت شـده و به بشـر ابالغ گردیده اسـت. همچنین 

سـنتي برتـر و باالتر از سـنت ایشـان وجود نـدارد.

جمع بندي و نكات پایاني
نتایج بحث به شرح زیر است:

1. فطـرت حقیقتي ثابت و فراگیر عموم افراد انسـان 
است.

2. سـعادت انسـان درگـرو تبعیـت از طریقـة فطرت 
است.

3. دیـن مطابـق بـا فطـرت، حقیقتي یگانه اسـت 
كـه در قالـب شـرایع گوناگـون در اختیـار بشـر قرار 

اسـت. گرفته 
4. اصـول كلـي اعتقـادي و عملي دیـن كه مطابق 
بـا اصـول و قوانیـن فطـري اسـت، امـوري ثابـت و 

اسـت. غیرمتحول 
5. شـرایع و احـكام دیـن كـه در كلیـات مطابق با 
فطرت اسـت، در جزئیات متناسـب با احـوال امت ها 

و زمانـة آن هـا مي تواند متفاوت باشـد.
6. شـرایع و احـكام دین اسـالم )دین خاتـم( با توجه 
به سـازوكار درونـي آن كه عقل را یكـي از منابع احكام 
معرفـي كـرده و بـاب اجتهـادي را بـه منظـور تطبیق 
فـروع بـا اصول و كشـف احـكام موضوعات جدیـد باز 
گذاشـته از انعطـاف الزم در انطبـاق با شـرایط زماني و 

مكاني تـازه برخوردار اسـت.
7. جهـل و افـراط )بـه معنـاي خـوب دانسـتن هر 
امـر نوپدیـد و لزوم تبعیـت از آن( و همچنین جمود 
و تفریـط )به معناي مقدس دانسـتن ابزار و شـرایط 

حاكـم بر دوران گذشـته( هر دو خطاسـت.
امـا نـكات پایاني: نخسـت آنكه یكي از شـروط 
مهـم انعطاف پذیري اسـالم در قبال تحـوالت زمانه، 

توجـه بـه روح حاكـم بـر قوانیـن دیـن اسـت. بـه 
تعبیـر اسـتاد مطهري، اگـر بخواهیم دربارة اسـالم و 
مقتضیـات زمـان قضاوت كنیـم،  تنها راه این اسـت 
كـه بـا معـارف اسـالمي آشـنا شـویم، روح قوانیـن 
اسـالمي را درك كنیـم و نظـام خـاص قانون گذاري 

اسـالمي را بشناسـیم )مطهـري، 1384، ج1: 16(.
موضوع دیگر قلمرو عقل اسـت و اینكه عقل به عنوان 
یكـي از منابـع دین اسـالم تا چه حد میدان عمـل دارد 
و در چـه مـواردي بـا محدودیـت روبه روسـت. فقیهـان 
اسـالمي جملگـي در مـواردي كـه عقل به طـور قطع و 
یقین مصلحتي را كشـف كند، طبق قاعدة مالزمه )كل 
مـا حكم به  العقل حكم به الشـرع(، حكـم عقل را حكم 
دیـن به شـمار مي آوردند. اما نكته اینجاسـت كه احكام 
عالوه بر مصالح و مفاسـد روشـني كه بسـا در متن دین 
هم به آن ها اشـاره شـده باشـد، ممكن اسـت از مصالح 
و مفاسـد پنهانـي هم برخوردار باشـند كـه عقل به طور 
قطعـي قـادر بـه كشـف آن هـا نیسـت. از طـرف دیگر، 
كشـف ظني عقل3 در خصوص مصالح و مفاسـد و غالبًا 
حجت شـرعي تلقي نمي شـود. این امر سـبب مي شود 
كـه به رغم جایـگاه واالي عقل،  قلمرو آن محدود شـود.

مطلـب دیگـر آنكـه دنیـاي حاضـر كـه با رنسـانس 
آغـاز شـده و با پیشـرفت ها و تحـوالت عظیم علمي و 
صنعتـي به شـكل كنونـي در آمـده، به طور اساسـي با 
دنیاي گذشـته متفاوت اسـت. مناسـباتي كه در روابط 
انسـان ها و امور فرهنگي جامعة بشـري رخ داده است، 
بـه مـا اجـازه نمي دهد كه بـه این امـور سـاده تنها در 
حـد موضوعات مسـتحدثه نـگاه كنیـم و آن را در حد 

پیشـرفت وسـایل و ابزار زندگـي فروكاهش دهیم. 
بـا در نظـر گرفتن این نـكات مي تـوان گفت هنوز 
حرف ها و سـخنان تـازه اي در اطـراف موضوع مقاله، 
یعنـي تعامل اسـالم با مقتضیـات و نیازهـاي زمان، 

جـاي طرح و بررسـي دارد.

پي نوشت ها
1. اشـاره بـه حدیـث معروفـي كـه مرحـوم كلینـي آن را روایـت كـرده 
و مشـتمل برگفت وگـوي هشـام بـن الحكـم و امـام موسـي بـن جعفـر 
هلل  :»ان  اسـت  آمـده  روایـت  ایـن  از  بخشـی  در  اسـت.  )علیه السـالم( 
علي النـاس حجتیـن: حجـئ ظاهـره و حجئ باطنـئ، فاما الظاهرئ فالرسـل و 
االنبیـاء و االئمـئ )ع( و اماالباطنـئ فالعقول« )اصول كافـي، ج1، كتاب العقل 

و الجهـل، روایـت 12: ص 19(.
2.براي توضیح بیشتر نك: طباطبایي، 1393، ج5: 352ـ  350.

3. بـراي توضیـح بیشـتر درخصـوص حجیـت ظـن مطلـق، نـك: المظفر، 
ـ 26.  1405، ج2 ص29 

منابع
1. مطهـري،  مرتضـي )1384(. اسـالم و نیازهـاي زمـان )ج1(. انتشـارات 

تهـران. صدرا. 
2. شـیخ كلینـي )بي تا(. اصول كافي.  ترجمه و شـرح سـید جـواد مصطفوي. 

انتشارات علمیه  اسالمیه.
3. مظفر محمدرضا )1405 ق(. اصول الفقه. نشر دانش اسالمي.

4. طباطبایـي. محمـد حسـین )1393 ق(. المیـزان فـي تفسـیر القرآن. 
مؤسسـه )ال/األعلمـي للمطبوعـات. بیـروت.

دین، فطري، 
ثابت و واحد 
است، اما 
آداب و احكام 
مي تواند به 
مقتضاي شرایط 
و خصوصیات 
امت ها متفاوت 
باشد. به این 
ترتیب، هم 
تحوالت زماني 
و بشري رعایت 
شده و هم 
اصول فطري، 
ثبات خود را 
در قالب تعالیم 
اصلي اعتقادي 
)توحید، نبوت 
و معاد( و 
دستورهاي 
اساسي عملي 
)نماز، انفاق 
و...( حفظ كرده 
است
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