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ثبات و تغيير در دين. أ
ي ثبات و تغير به شكلي از اشكال مطـرح   از زمان ظهور دين، مسأله•

تر، مورد توجه  بوده و به خصوص در دوران متأخر به صورتي جدي
ي عناصر دينـي، در توقعـات مـا     تلقي ما در زمينه. قرار گرفته است

وجـوي مـا در كشـف آنهـا،     -ي جسـت  نسبت به آن عناصر و نحوه
.تواند تأثير بگذارد مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
اي از اعتقادات، شريعت و اخالق است و اكثر فقها دين  دين مجموعه•

حال اگر . اند ي شريعت، در احكام و قوانين منحصر كرده را در حوزه
ي  احكام شرعي را در احكام ثابت يا احكام جهان شمول كه در همه

شوند، منحصـر بـدانيم،    ها به نحو يكسان تطبيق مي شرايط و موقعيت
طبعاً در مقام بحث اصولي كه در صدد يافتن حجت بـراي اسـتنباط   
هستيم، به حجتي توجه خواهيم كرد كه ما را در كشف احكام يـاري  
كند و هنگام كشف بر اين باوريم كه احكام در تمام شرايط و به تعبير 

.شوند امام خميني در هر زمان و مكاني به نحو يكسان تطبيق مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
اما اگر اين ديدگاه را نپذيريم و در آن تجديد نظر كنيم و معتقد باشيم •

شريعت وراي احكام شرعي، از امور ديگري هم برخـوردار اسـت و   
افزون بر عناصر ثابت يا جهان شمول، عناصر متغير يا مـوقعيتي كـه   
مخصوص حاالت و شرايط خاص است، نيـز وجـود دارد، در مقـام    

وجو از احكـام شـرعي، از عناصـر ديگـر     -استنباط اضافه بر جست
شوند ولي نـوعي اعتبـار شـرعي بـه      شريعت كه حكم محسوب نمي

. كنيم وجو مي-آيند، نيز جست حساب مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
همچنين در پي هر حكمِ استنباط شده در شريعت، يـا اسـتنباط هـر    •

وجـوي جـواب   -ي شريعت، در جست مطلبي غير از حكم در حوزه
اين پرسش نيز خواهيم بود كه آيا حكم يا عنصر استنباط شده، ثابت 
و جهان شمول است يا متغير و مـوقعيتي؟ آيـا بـراي همـه شـرايط      

گردد؟ باشد يا فقط در شرايط خاصي مطرح مي مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
هايي ـ مثل اين كه آيا در ديـن اضـافه بـر     -واضح است چنين بحث •

عناصر ثابت، عناصر متغير هم وجود دارد يا نه؟ يا آيـا در شـريعت   
هـاي   عناصر ديگري غير از حكم موجود است يا نه؟ ـ از سنخ بحث 

تواننـد در كـل مسـايل اصـول تـأثير       اند نه اصولي؛ ولي مـي -كالمي
. شوند آنها مباني كالمي علم اصول شمرده مي. بگذارند
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ثبات و تغيير در دين. أ
ايـم   ما در كتاب مباني كالمي اجتهاد در مورد اين مباني صحبت كرده•

و فرق بين اين مباني و كالم متعارف و نسبت مباحث كالمي متعارف 
در اين مجال قصـد طـرح   . ايم با مباني كالمي اجتهاد را توضيح داده

كنيم تـا   بحث مفصل آنجا را نداريم و فقط به بيان مختصري اكتفا مي
.تر شود ي اين گونه مباني روشن محدوده
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ثبات و تغيير در دين. أ
مباني كالمي اجتهاد براي اجتهاد مقدميت دارند و مقـدميت آنهـا يـا    •

ي اين مسـايل و   يعني فاصله. اي اندك بدون واسطه است يا با واسطه
مسايل علم اصول و علم فقه زياد نيست و بالفاصله بعد از آنها، يك 

.شود گيري فقهي يا اصولي پيدا مي نتيجه
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ثبات و تغيير در دين. أ
نسبت بين مباني كالمـي اجتهـاد و كـالم متعـارف، نسـبت عمـوم و       •

برخي مسايل هم دركـالم متعـارف وجـود    . خصوص من وجه است
اما برخي مسـايل فقـط در كـالم    . دارد و هم در مباني كالمي اجتهاد

همچنان كه برخـي نيـز فقـط در    . گيرند متعارف مورد بحث قرار مي
مثالً در كالم متعارف از توحيد و . شوند مباني كالمي اجتهاد طرح مي
ها در مبـاني   آيد، در حالي كه اين بحث اوصاف آن سخن به ميان مي

.شود كالمي اجتهاد مطرح نمي



11

ثبات و تغيير در دين. أ
هايي وجود دارد كه هم در مباني كالمـي اجتهـاد   -در اين ميان بحث•

گردد و هم در كالم متعارف؛ ولي طرح آنها در اين دو از دو  طرح مي
مثالً در كالم متعارف از عصمت انبيـا و ائمـه   . گيرد منظر صورت مي

گوييم؛ اما طرح اين بحث از آن جهـت اسـت    عليهم السالم سخن مي
.باشد كه عصمت يك صفت الزم براي نبي و امام عليه السالم مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
شود، از  در حالي كه اگر در مباني كالمي اجتهاد از عصمت بحث مي •

اين منظر است كه چرا سخن معصوم، امام و نبي، براي مـا حجـت و   
چرا براي فهم ديـن بـه سـخن نبـي يـا امـام       . شناسي است منبع دين

يعني بحث عصمت معصوم در مباني كالمي از حيث . كنيم مراجعه مي
.تأثيري است كه در فهم دين، در كشف احكام دين و در اجتهاد دارد
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ثبات و تغيير در دين. أ
همان گونه كه گفتيم يكي از مبادي تصديقي علـم اصـول و يكـي از    •

ديدگاه مـا در  . مباني كالمي اجتهاد، بحث ثابت و متغير در دين است
يعني اين مطلـب كـه آيـا    . اين بحث به تفسير ما از دين بستگي دارد

عناصر ديني فقط ثابتند يا احياناً فقط متغيرند يا هر دو عنصر ثابت و 
كنـيم، در   متغير در دين وجود دارد، با تفسيري كه از دين ارايـه مـي  

. ارتباط است
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ثبات و تغيير در دين. أ
هايي پيرامون دين نفس االمري و ديـن   قبالً در مبادي تصوري بحث•

از اين . ي بحث فعلي ما نيز هست آن بحث، مقدمه. مرسل مطرح شد
يقيناً در اين بحث، عقـل  . اندازيم رو بار ديگر نگاهي به آن بحث مي

ي مطلـوب   كاشف و هادي است و ما با يك روش عقلـي بـه نتيجـه   
.يابيم دست مي
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ثبات و تغيير در دين. أ
مهـدي هـادوي تهرانـي،    : ك.شناسـي ر  هاي دين برخي بحثبراي  .•

.ها باورها و پرسش
.احكام ثابت، تعبيري است كه در كالم شهيد مطهري وجود دارد. •
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دين نفس االمري
عقل در مباحث فلسفي يا كالمي، خداوند تبارك و تعـالي را اثبـات   •

سـپس  . نمايد ي برهان مي پذيرد و بر آن اقامه كند، وجود او را مي مي
پـردازد و او را حكـيم، قـادر، عـالم،      به كشف صفات خداونـد مـي  

ي  عقـل خداونـد را تنهـا خـالق انسـان و همـه      . يابـد  مـي ... خالق،
. شناسد موجودات مي
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دين نفس االمري
رسد كـه خداونـد    وقتي عقل اين مطالب را دريافت، به اين نتيجه مي•

هدف او همچون هـدفي كـه در   . در خلقت انسان هدفي داشته است
فعل انساني به هدف رفع نياز فاعل . افعال انساني وجود دارد، نيست

در حـالي كـه   . و جبران كمبود او اسـت ) يا به تعبير ديگر نياز علت(
وجوي چيزي نيست كه نداشته باشـد و بـا فعـل    -خداوند در جست

. خويش بخواهد به آن برسد
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دين نفس االمري
بنابراين هدف او از حيث مفهوم با هدف انسان يكي است اما مصداقاً •

خداوند حكيم است، كـار بـدون علـت و غايـت     . كند با آن فرق مي
خود، غايت . كند، اما غايت او چيزي وراي وجود خود او نيست نمي

خداونـد در فعـل   ... شـود  اگر هم در فلسفه گفتـه مـي  . خويش است
.خويش غايت ندارد، مقصود اين است كه غايتي وراي خويش ندارد
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دين نفس االمري
افعال گزافي هـيچ  . به عبارت ديگر فعل خداوند، فعل گزافي نيست •

فعـل خداونـد، فعـل حكيمانـه و داراي     . مبدء و منشأ عقالني ندارند
كنـد   اگر عقل بتواند درك كند و بفهمد، حكم مـي . منشأ عقالني است

پـس ايـن گونـه نيسـت كـه      . گرفت كه چنين كاري بايد صورت مي
خداوند موجودي را خلق كند بدون اين كه در خلق خـويش هـدفي   

.داشت باشد
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دين نفس االمري
ي خداوند به  گيرد كه وقتي اراده عقل با توجه به اين مقدمه نتيجه مي•

كرد كه بداند چه چيـزي را   خلق انسان تعلق گرفت، علم او اقتضا مي
او از روي جهـل و  . كنـد  خواهد خلق كند و براي چه خلـق مـي   مي

غفلت به خلق انسان نپرداخته است، بلكه نسبت به خلـق او علـم و   
دانسـت بـه خلـق چـه چيـزي       بنابراين اوالً مي. آگاهي داشته است

دانست براي چه خلق  پردازد و مبدء وجوديش چيست و ثانياً مي مي
.كند و منتهاي وجود او كجا است مي



21

دين نفس االمري
دانست كه اين موجـود بـراي رسـيدن بـه آن      از سوي ديگر خدا مي•

خواهـد، چـه    منتهي به چه لوازمي نيازمند است، چه چيزهـايي مـي  
شرايطي دارد وچه كارهايي را بايد انجـام دهـد تـا از آنچـه خلـق      

شـود، يعنـي منتهـي،     شود، يعني مبدء، به آنچه براي آن خلق مـي  مي
. برسد
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دين نفس االمري
آنچه را در علم الهي و در لوح محفوظ حتي قبـل از خلقـت انسـان    •

وجود داشته و بيانگر مسيري است كه انسان از آن مسير به مقصد و 
.ناميم يابد، دين نفس االمري مي منتهاي مطلوب دست مي
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دين نفس االمري

به بيان ديگر دين در نفـس االمـر و در لـوح واقـع عبـارت از آن       •
رسـد كـه    مسيري است كه از طريق آن انسـان بـه آن مطلـوبي مـي    

بنابراين خداوند قبل . خداوند اين موجود را براي آن خلق كرده است
از خلقت انسان به مبدء، منتهي و مسيري كـه از آن بـه ديـن تعبيـر     

ي قبـل از   كنيم، علم داشته و اين دين حقيقتي است كه در مرتبـه  مي
.خلقت انسان واقعيت يافته و نفس االمري بوده است
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دين نفس االمري
وقتي انسان خلق شد، بخشي از آنچه براي كمال نياز داشته در خود •

او نياز به عقل داشت تا درك كند و بفهمـد،  . او به وديعه گذاشته شد
براي رسيدن به منتهـاي ارادي نيازمنـد   . خداوند به او عقل اعطا كرد

به يك كشـش درونـي بـه سـمت     . اراده بود، خداوند به او اراده داد
فطـرت، گرايشـي   . كماالت نياز داشت، خداوند به او فطرت بخشـيد 

است در جان آدمي كه خداوند آن را به سمت كماالت انساني قـرار  
.داده است
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دين نفس االمري
شناسي اسالمي، غير از عقل كه مدرك است و گرايش  از منظر انسان•

عقل صرفاً درك . خاصي ندارد، فطرت نيز در انسان نهاده شده است
كند و اگر انسان درست عمل نمايد و گرفتار خطا نشود، به درك  مي

امـا عقـل   . يابـد  هاي عقل است، دست مـي  ي توانايي آنچه در حوزه
. گرايش خاصي ندارد
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دين نفس االمري
فطرت گرايشي است در درون انسان به سوي كمـاالت و در همـان   •

فطـرت نـوعي عامـل    . راستايي كه انسان براي آن خلق شده اسـت 
خداوند آن را در . محرك و موتور حركت به سوي آن كماالت است

انسان قرار داده تا به كمك آن مسير را بيابـد، بـه سـوي آن كشـش     
فطـرت هماننـد   . ي خـود آن را انتخـاب كنـد    داشته باشد و با اراده

ي انسـان   هاي ديگر انسان هيچ گاه در حدي نيست كه اراده خصلت
كنـد و فطـرت قطـب     انسان خود، راه را انتخاب مـي . را از بين ببرد

. كند نمايي است كه همواره جهت كمال را به انسان معرفي مي
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دين نفس االمري
بنابراين عقل و فطرت يعني ابزار ادراكي و كشـش درونـي، امـوري    •

تواند با آنها به بخشـي از   اند و بشر مي هستند كه در انسان تعبيه شده
در روايـات مـا از   . آنچه براي رسيدن به كمال نياز دارد، دست يابـد 

.عقل به حجت باطني ياد شده است
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دين مرْسل 
در كنار آنچه در انسان نهاده شده، خداونـد انبيـا و پيـامبران را نيـز     •

فرستاده و اضافه بر حجت باطني، حجت ظاهري را نيز بـراي بشـر   
خداوند به انبيـا از طريـق خاصـي كـه بـراي نـوع       . قرار داده است

ها ميسر نيست ـ وحي ـ علم داده است تا آن را به بشر عرضه    انسان
.كنند و مطالبي را كه بشر براي رسيدن به هدف نياز دارد، بيان نمايند
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دين مرْسل 

هـاي عمـومي انسـاني     هـا و ويژگـي   انبيا خود، انسانند، از خصـلت  •
كنند كه براي  برخوردارند اما از طريق خاصي، به چيزي علم پيدا مي

آنهـا بـراي هـدايت بشـر، برگزيـده      . هاي عادي ميسر نيسـت  انسان
. آورند، دين مرسل است آنچه انبيا به ارمغان مي. شوند مي
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دين مرْسل 
قهراً اگر در آن عناصري كه بشر براي رسيدن بـه هـدف نيـاز دارد،     •

يعني در دين نفس االمري، اموري است كه اصًال عقل بشـر و ابـزار   
تواند به آنها دست پيدا كند، حتماً بايد از طريـق انبيـا    ادراكي او نمي

.بيان گردد؛ اما دين مرسل فقط منحصر در آنها نيست
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دين مرْسل 

يعني اينطور نيست كه دين مرسل شامل عناصـري باشـد كـه عقـل      •
چه بسا عناصري در دين مرسل وجود دارد كـه  . تواند درك كند نمي

براي عقل نيز قابل درك است و خداوند براي تسهيل راه عقل، آنهـا  
.را نيز توسط انبيا بيان نموده است
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دين مرْسل 
يابي به يك مطلب نيازمنـد يـك زمـان    -زيرا گاهي عقل براي دست•

. ها بايد بگذرد تا انسان به چنين مطلبي دست يابد قرن. طوالني است
بدون گذر از اين دوران طوالني و بدون رسيدن به يك رشد كـافي،  

. رسيدن به آن براي انسان ميسر نبوده است
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دين مرْسل 
ي خطاي عقل در يك مـورد زيـاد    از سوي ديگر ممكن است زمينه•

باشد و موجب تشتت آرا و در نتيجـه موجـب گرفتـاري انسـان در     
تر به نتيجه برسد يـا در رأي  -براي اين كه انسان سريع. حيرت گردد

خود دچار سرگرداني و حيرت نگردد، خداوند مطالب قابل فهم براي 
پس در ديـن مرسـل وجـود    . نمايد عقل را نيز توسط انبيا مطرح مي

عناصر غير قابل درك براي عقل ضروري است، اما چـه بسـا در آن   
. عناصري وجود دارد كه براي عقل قابل درك است



34

دين مرْسل 
اين عناصر موجود در دين مرسل كه براي عقل نيز قابل دركنـد، بـه   •

: چند گونه قابل تصورند
ممكن است در زمان خود نزول وحي قابل درك نبودند، امـا بعـدها   •

. قابل درك باشند
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دين مرْسل 
ممكن است در زمان نزول وحي قابـل درك بودنـد، امـا از مسـايل     •

شدند كه براي عقل احتمال خطاي زيـاد در   مورد اختالف شمرده مي
. آنها وجود داشته است
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دين مرْسل 
يعنـي نـه در زمـان نـزول     . و ممكن است هيچ يك از اين دو نباشد•

آمده  وحي غير قابل درك بوده و نه از مسايل اختالفي به حساب مي
است، بلكه حتي به يك معنايي مورد توافق هم بوده است؛ اما با اين 

. حال توسط انبيا مطرح گشته است
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دين مرْسل 
. دليل طرح اين گروه از عناصر ديني بيدار كردن فطرت انسان اسـت •

گردد؛ اما همان گونه كه قرآن نيز اشاره  مثالً توحيد در دين مطرح مي
كند، اگر انسان به ذات خويش مراجعه كند، در برابر ايـن سـئوال    مي

نـاميم،   كه خالق اين عالم كيست؟، موجود قادر مطلقي را كه اللَّه مـي 
يعني عقل سالم بشري، عالم را مخلوق يـك  . داند خالق اين عالم مي

جواب اين سئوال در واقع . شمارد و به آن اذعان دارد قادر مطلق مي
برخاسته از فطرت او است كه كششي بـه سـمت آن موجـود مطلـق     

.دارد
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دين مرْسل 
شـود،   دين مرسل يعني ديني كه توسط انبيا براي مردم فرسـتاده مـي  •

علـت ايـن مطلـب از دو    . حاوي بخشي از دين نفس االمري اسـت 
: جهت قابل بررسي است

بخشي از دين نفس االمري اصالً نيازي به وحي ندارد و عقل خود . أ•
بنابراين الزم نبوده است كه خداونـد  . تواند به درك آن نايل گردد مي

.آنها راتوسط انبيا مطرح نمايد
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دين مرْسل 
اديان در طول تـاريخ بشـري   . ي اديان ضرورتاً كامل نبودند همه. ب•

نوع بشر به لحـاظ عمـوم نـه بـه     . اند يك مسير خاصي را طي كرده
يعني . لحاظ افراد بشر، نوعي مراحل كمالي را پشت سرگذارده است

همان گونه كه يك شخص در زندگي خويش، به نـوعي، از مراحـل   
كند، عموم بشر نيز در طول تاريخ خويش، يـك سـير    كمال گذر مي

. تكاملي داشته است
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دين مرْسل 
هاي تاريخي، استعدادهاي عمـومي و ادراكـي مـردم     در تمامي دوره•

عقالنيت عمومي، رشدي تدريجي داشته اسـت و  . يكسان نبوده است
هاي قبل، بـر اثـر تـالش انبيـا و      اي نسبت به دوره بشر در هر دوره

ي خـويش، بـه يـك سـري      فعاليت دانشـمندان و صـلحاي گذشـته   
ي ظهـور نبـي بعـدي را     يافته كه اين خود زمينـه  ها دست مي قابليت

چه بسا نبي بعـدي مفـاهيمي را كـه نبـي قبـل      . كرده است فراهم مي
ي بيان آنها را نداشته است، ابـالغ   نتوانسته بيان كند و امكان و زمينه

.نمايد مي
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دين مرْسل 
كند و به او وحـي   در هر دين مرسل، پيامبري كه دين را دريافت مي•

در بحث . كند در ادراك خود خطا نمي. شود، مصون از خطا است مي
پذيريم كه هم خود نبي، معصوم است و هم وحي، يعنـي آن   نبوت مي

.طريق خاص، طريقي مصون از خطا است
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دين مرْسل 
به عبارت ديگر و در يك بيان تمثيل گونه، در مـورد هـر پيـامبر و     •

اي وجود دارد، يعني  ، فرستنده)يعني وحي(كند  پيامي كه دريافت مي
نه تنها اين گيرنده سالم است و . اي هست، يعني پيامبر خدا، و گيرنده

كند و به اصطالح معصوم است، آن پيامي هم كـه   درست دريافت مي
اين گونه نيست . شود، قابل دسترسي توسط ديگران نيست ارسال مي

ي راه بتوانـد در آن دخـالتي كنـد و خللـي در آن      كه كسي در ميانه
.ايجاد نمايد
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دين مرْسل 
بنابراين آن مطلبي كه بر اساس آن آيات شيطاني نوشته شده، صـرفاً  •

در آن افسانه ادعا شده كـه وقتـي وحـي بـر     . اي بيش نيست افسانه
كـرد و پيـامبر وحـي     شد، شيطان در وحي تصرف مي پيامبر نازل مي

درسـت هماننـد يـك    . نمود تصرف شده و تغيير يافته را دريافت مي
پيام راديويي كه در حد فاصل فرستنده تا گيرنده، چيزي به آن اضافه 

گيرنده در اين فرض مشكلي ندارد، اين پيـام  . يا از آن كم شده باشد
. است كه در مسير دچار تغيير و تحول شده است
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دين مرْسل 
ي غرانيق نيز كه توسط اهل سنت نقل شده، بر همـين اسـاس    افسانه•

ايـم كـه وحـي     حال آن كه در جاي خودش بيان كـرده . مبتني است
به عبارت ديگر در انتقـال ديـن نفـس    . خودش، طريقي مصون است

اي كه انتقـال   االمري به يك پيامبر، در فرستنده يعني خدا، در وسيله
گيرد يعني وحي و در گيرنده يعني پيامبر هيچ نـوع   با آن صورت مي
.در اين سوي مصونيت از خطا وجود دارد. دهد خطايي رخ نمي
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دين مكشوف
در . شود، مصـون از خطـا نيسـتند    مردمي كه پيام براي آنها ابالغ مي•

آنچـه را كـه مـردم از ديـن     . مورد مردم خطاي در فهم ممكن است
. ناميم فهمند، چه درست و چه خطا، دين مكشوف مي مي
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دين مكشوف
دين مكشوف يعني آن مقدار و بخشي از دين كه براي مـردم كشـف   •

. كنند فهمند و ادراك مي شود و آنها آن را مي مي
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دين مكشوف
يعنـي هـر كـس از ديـن     . در دين مكشوف نظر به آحاد مردم اسـت •

فهمد، اطالعاتي در مورد دين دارد و واضح است مقصـود   چيزي مي
بـه  (ما از دين در اينجا غير از تعبيري است كه در مورد دين اسـالم  

يعنـي آن  (و يا در مورد دين نفـس االمـري   ) عنوان يك دين مرسل
. بريم بكار مي) واقع و نفس االمر دين

مراد ما در اينجا آن مقداري از دين است كـه بـراي شـخص معلـوم     •
.گشته و چه بسا شخص در فهم آن دچار خطا شده است
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دين نهادي
شـود   ي اجتماعي بدل مي بخشي از دين به يك باور عمومي و پديده•

ديني كـه  . كند و در هنجارها و نهادهاي جامعه ظهور و بروز پيدا مي
شود، دين نهادي  آيد و نهادينه مي به صورت يك باور عمومي در مي

.ناميم مي
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دين نهادي
دين نهادي ممكن است با دين مرسل مطابق باشد و ممكن است بـر   •

اثر خلط عناصر فرهنگي، قومي يا ملي در آن، با دين مرسل مطـابق  
شـماريم، از ايـن    برخي از باورهاي عمومي كه جزو دين مـي . نباشد

آنها ريشه در فرهنگ ملي يا قومي مردم داشته و اصالً جزو . سنخند
اند، اما به مرور، بخشي از دين، يعني بـاور عمـومي    دين مرسل نبوده

. اند مردم را تشكيل داده
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دين نهادي
شود از نظر شرعي خواسـتگاري يـك زن از يـك     به طور مثال گمان مي•

ــاريخ،   حــال آن. مــرد اشــكال دارد كــه هــيچ يــك از فقهــا در طــول ت
در زمـان پيغمبرصـلي اهللا   . خواستگاري زن از مرد را گناه نشمرده اسـت 

اند كه در جمع عمومي و مقابل پيـامبر صـلي اهللا    عليه وآله نيز زناني بوده
كردنـد و حضـرت    عليه وآله كه بر منبر نشسته بود، تقاضاي همسـر مـي  

نمـود، بلكـه تقاضـاي آنهـا را بـراي       صلي اهللا عليه وآله آنها را منع نمـي 
حاضران در مجلس مطرح و چه بسـا همسـراني از بـين جمـع انتخـاب      

ي  در كشور ما اگر خانمي نه در جمع عمومي بلكـه در خـانواده  . نمود مي
نماينـد و گناهكـار    خودش تقاضاي همسر كنـد، همـه او را مـذمت مـي    

يك باور قـومي  . در حالي چنين چيزي ربطي به اسالم ندارد. شناسند مي
. و ايراني است كه جزو دين شمرده شده است
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دين نهادي
آميزند كه حتي برخي به  گاهي باورهاي عمومي آنچنان با دين در مي•

كننـد اگـر از آنهـا     پردازند و گمان مـي  توجيه آنها و دفاع از آنها مي
.خورد دفاع نكنند، به دين ضربه مي
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دين نهادي
بحثـي از ديـن نهـادي و ديـن     ) يعني در مبـادي تصـوري  (در قبل  •

علـت ذكـر ايـن دو اصـطالح از ديـن در اينجـا،       . مكشوف نداشتيم
زالل ديـن و آنچـه توسـط    . تر شدن مفهوم دين مرسل اسـت  روشن

حـال چـه   . شود، همين دين مرسـل اسـت   وحي براي مردم بيان مي
شـود،   مقدار از آن براي مردم قابل فهم است يا چه مقدار نهادينه مي

.بحث ديگري است و به دين مرسل كاري ندارد
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دين نهادي
زني نـزد  : يكي از اين موارد در روايتي از وسائل الشيعه ذكر شده است. •

پيامبر صلي اهللا عليه وآله آمد و از او خواست كه او را به عقـد كسـي در   
چه كسي مايـل  : حضرت صلي اهللا عليه وآله رو به حاضران فرمود. آورد

. به ازدواج است؟ مردي برخاست و تمايل خود را به ازدواج ابـراز كـرد  
هـيچ  : او در جواب گفت. دهي چه چيزي به زن مي: حضرت از او پرسيد

يعنـي تـزويج صـورت    . ال: حضرت در پي اين جواب فرمود. چيز ندارم
زن دوباره تقاضاي خود را تكرار كرد و حضـرت نيـز دوبـاره    . گيرد نمي

باز كسي جز همان مرد برنخاست و اين عمـل  . تقاضاي او را مطرح نمود
ي سوم حضرت رسول صلي اهللا عليـه وآلـه  از    در دفعه. سه با تكرار شد

: بله، پس حضرت فرمود: او گفت. داني آيا چيزي از قرآن مي: مرد پرسيد
. آورم تو را در قبال ياد دادن قرآن به آن زن به عقـد ازدواج وي در مـي  

).1، ح 2الحر العاملي، وسائل الشيعه، كتاب النكاح، ابواب المهور، باب (
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اصطالحات دين
نمايد،ولى توجه به حقيقت دين و آنچه  ها نا آشنا مى هر چند اين نام•

ى تاريخ اتفاق افتاده، به سادگى وجـود چنـين مراتبـى را     در صحنه
: سازد آشكار مى

385مهدي هادوي تهراني ، مباني كالمي اجتهاد، ص 
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اصطالحات دين
خداوند كه آدمى را خلق كرد، و از آغاز و انجامش آگاه بود، بـراى  •

( دين نفس االمـرى )سعادت و فالح اين موجود راهى روشن داشت 
ى الهـى را بـراى آدميـان بـه      كه در هر زمـان بخشـى از آن نسـخه   

و مردم بـه كمـك آنچـه    ( دين مرسل)ى رسوالن فرو فرستاد  وسيله
بـه  ( عقل)يا به كمك خرد و انديشه خود(نقل)كردند پيامبران بيان مى

و بخشى از ( دين مكشوف)بردند ى الهى پى مى عناصرى از آن نسخه
شد و به صورت يك نهاد و رفتـار   ها عمومى و فراگير مى اين دانسته

(.نهادى دين)كرد  ى يك آيين را پيدا مى آمد و چهره عمومى در مى

385مهدي هادوي تهراني ، مباني كالمي اجتهاد، ص 
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اصطالحات دين
: تـوانيم ايـن مراتـب را بـاز يـابيم      نيز مـى « دين»ما در كاربردهاى مختلف لفظ  •

ان الـدين  )دانيم  گوييم وآن را اسالم مى ى الهى سخن مى هنگامى كه از دين يگانه
شماريم، بـه ديـن    ، يا عقايد ناصحيح را از ساحت دين، خارج مى(عنداهللا االسالم

عليـه السـالم     ديـن حضـرت ابـراهيم   : گـوييم  وقتى مى. نفس االمرى توجه داريم
دين . عليه السالم احكام سختى وجود داشت در دين حضرت موسى. توحيدى بود

در تمام اين جمـالت  . اسالم دين خاتم است، دين اسالم ناسخ اديان گذشته است
زمانى كه دين اشـخاص را مـورد توجـه قـرار     . مراد ما از دين، دين مرسل است

به دين مكشـوف  . كنيم دهيم و دين صدرالمتألهين را با دين مجلسى مقايسه مى مى
ى دين مسيحى در روزگار خود سـروكار   و باالخره وقتى با پديده. آنها نظر داريم

دانيم،يا اناجيل اربعه را منبـع ديـن مسـيحى     داريم و اين دين را فاقد شريعت مى
گوييم، به دين نهادى  كنيم، يا از دين يهود و آيين موجود آنها سخن مى معرفى مى

.توجه داريم

385مهدي هادوي تهراني ، مباني كالمي اجتهاد، ص 
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اصطالحات دين
هـاى   بى توجهى به مراتب دين و كاربردهاى لفظ آن، گـاه كژتـابى   •

از اين رو،ما تالش خواهيم . غريبى را در تفهيم و تفهم به دنبال دارد
هاى هر يك از مراتب دين نفس االمـرى   كرد با بررسى دقيق ويژگى

و دين مرسل به صورت جداگانه و تفكيك معـانى مختلـف ديـن در    
را تبيـين  « ى انديشه مدون نظريه»استعماالت گوناگون، مبانى كالمى 

.كنيم

385مهدي هادوي تهراني ، مباني كالمي اجتهاد، ص 
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