
 این جزوه را چگونه بخوانیم؟
سالم خدمت  شاء اهلل که امتحان خوبی  آقایانضمن  گرامی، راهنمای این جزوه را خدمت تان تقدیم می کنم. ان

 خواهید داد و خاطره خوب تان از کالس با یک خاطره بهتر از امتحان و نمره نیز همراه خواهد شد.

 د خواندن کل ا ن ج وه ب ای امتحان مفید ا زز  اما اولین مطلبی که گوشزز م می ک ا ا ن ا زز  که      .1

الزم و ضزز و ی نی.زز . بلسه ب.ززیا ی از مو ام ا ن ج وه  ا ب ای مطالده .زام و... ب ا تان گااشززته ام. لاا از 

 حجا ز ام .ن نت  ید. به زومی موا م مها، الزم و غی ض و ی ا ن ج وه  ا خوا ا گف .

 و وم به ا ن ج وه،  ک با  کامل و مقیق    مو ج وه کالس  ا بخوانید. پیش هام می ک ا حتما حتما قبل از .2

پیشزز هام م م م ا ن ا زز  که از  مین االن شزز وط به مطالده نما ید و اال خ ازز  نخوا ید ک م  مه موا م  ا  .3

 بخوانید.

 ام به طو  طبیدی موا م مهمت   ا اول ج وه گااشته و موا م کا ا می  ت   ا به .خ  انتقال مامه .4

 مه . ات ماخل ا ن ج وه )و خصززواززاو ج وه کال ززیم م  امتحان می .  د. لاا  مه . ات  ا م  ق .ن تان  .5

 ا ال   نمومه و موضزززوط .ن ا ک ا ن ب و .زززید و ت جمه ان  ا نی   ام بمی  د. )خها کلی کاخی ا ززز  و 

.ی  مین  ک قلا کا صو  می ک ا اگ  ک . م. ت     ا انجام م د، م  امتحاننیازی به ت جمه واژه به واژه نی

 کمت  نشوم. 11از 

 انشاء اهلل  دی می ک ا بدد از ط احی .زمون، توضیحاتی کامل م با ه .ن خدم  تون تقد ا ک ا. .6

، خود از چند مقاله تشکیل همانطور که مالحظه می فرمایید این جزوه شامل تعدادی موضوع است که هر موضوع

 مقاله تشکیل شده است.  3ل لیبرالیسم است که از شده است. به عنوان مثال موضوع او

 را چگونه بخوانیم؟( اومانیسم) 1شماره مقاالتِ موضوعِ 

  خواندن اجمالی مقاله اول )ویکی پدیا( ضرر ندارد. اما امتحانی نخواهد بود.

 مقاله دوم که آیات اومانیسم هست را حتما در قران عالمت بزنید.

لیل آنکه حجمش باالست، سعی می کنم اما به دمقاله بسیار مهمی هم هست. از مقاله سوم هم سوال می دهم. 

 .سوال کمتری بدهم که اگر دانشجویانی فرصت نکرده باشند این مقاله را بخوانند، نمره زیادی از دست ندهند

 را چگونه بخوانیم؟( ماتریالیسم) 2شماره مقاالتِ موضوعِ 

 فقط قسمت های هایالی شده را بخوانید (ویکیاز مقاله اول )

 مقاله دوم خوب خوانده شود



ست، شهید مطهری ا سوم که علل گرایش به مادی گری  ست.  ولی مقاله  سفی را نگاه اجمالی کافی ا بحثهای فل

 .هم اصال نخوانید( که فهم آنها مشکل است)

 را چگونه بخوانیم؟( سکوالریسم) 3شماره مقاالتِ موضوعِ 

 را که از ویکی فقه است کامل و دقیق بخوانید و مقاله دوم فقط آیاتش را خوانده و بفهمید. 1مقاله 

 را چگونه بخوانیم؟  (لیبرالیسم) 4شماره  موضوعِمقاالتِ 

. بنا بر این هر سه مقاله را بخوانید و آیاتش را هایالیت شدههر سه مقاله این موضوع مهم هستند خصوصا موارد 

 ا با بحث پیدا کنید.نید. موضوعات آیات را یاد بگیرید و ارتباط آنها رکدر قران هایالیت 

 را چگونه بخوانیم؟( پلورالیسم) 5شماره مقاالتِ موضوعِ 
 عه است.که کوتاه هستند در امتحان می آید و مقاله سوم که طوالن است برای مطال 2و  1فقط مقاله 

 را چگونه بخوانیم؟( دموکراسی) 6شماره مقاالتِ موضوعِ 

 مهم و مقاله سوم چندان اولویت ندارد. توصیه می کنم دو مقاله اول را جدی بگیرید. 2و  1مقاله 

 

  



 گرایی(: اومانیسم )انسان 1موضوع شماره 

 مقاله اول: تعریف اومانیسم در ویکی پدیا

سان سم یا گراییان های انسییاند در ها و دغدغهتمرکز بر تواناییرویکرد  (Humanism :انگلیسییی به )اُمانی

 .است های فلسفی و خلق آثار هنریهای تجربی، مطالعات اجتماعی، پژوهشآزمایش

ض ٔ  واژه سم، نه ست که در خاللاُمانی سانس( به دنبال ایجاد  دوران تجدید حیات فرهنگی ت فرهنگی فکری ا )رن

 Humus التینی ٔ  است. این واژه از واژهرومی پدید آمده یونانی و ٔ  رغبت و تمایل جدید نسبت به آثار برجسته

 .استاخذ شده به معنی خاک یا زمین

سان ستان و دران به   divinitasمحققان و روحانیون، میان ،قرون وسطا گرایان میان مجردات در انتهای دوران با

شأت می و فعالیت هایی از معرفتمعنی حوزه هایی که به یعنی حوزه humanitas گرفت وکه از کتاب مقدس ن

ضایای شتندد و از آنجا که حوزه دوم، شدهعملی زندگی دنیوی مربوط می ق ست، فرق گذا بخش اعظم الهام و  ا

شته ستان می های رومی و به طور فزایندهمواد خام خود را از نو اران این آثار که گرفت، مترجمان و آموزگیونان با

 .نامیدند humanists یا umanisti بودند خود را معموالً ایتالیایی

  
برای نمونه پروتاگوراس در رساله خویش   1 .قرار داده شده است خداگرایی گرایی در برابردر برخی از موارد انسان

 دکرد از آتن تبعیداند و با این ادعا که خدایان را انکار میچیز می انسیییان را مقیاس همه« در باب خدایان»

  شود.می

و خداناباوری وجود ندارد و ارتباط عمیقی میان  اومانیسییم ارتباطی میان آنتروپولوژی اما از نقطه نظر علمی، در

شده سم در تاریخ یاد  ست، زیرا بنیانگذارانخداباوری و اومانی  کانت و دکارت که« ی مدرن اروپا »در اومانیسم ا

 «اگزیسییتانسیییالیسییم و اصییالت بشییر »در کتاب سییارتر .خداباوران هسییتندترین باشییند خود سییرسییختمی

(Existentialisme est un Humanism) سم تمایز ٔ  دکارتی را تنها نقطه کوگیتوی سیالی ستان از بقیه  اگزی

 داند. می« تنها مبنای ممکن برای اومانیسم»ها و فلسفه

  
ها با این کنند. از نظر آنمی نسان یادانسان گرایی به عنوان ایمان به خدای حقیقی یعنی ایمان به خود ا برخی از

بیند پس نباید در مورد آن اظهار هست ولی چون انسان آن را نمی گوید که خداکه یک ندای درونی در انسان می

تمام  ٔ  به اندازه بیند خود انسان است و در واقع انسان همان خداست وچیزی که هست و انسان می نظر کرد فعالً

 .دارد ها خدا وجودانسان

  
 معرفی انسان گرایی

سانگرایی به یک مکتب فکری اطالق می سایر گونه شود که پیرامون آن معتقدند موجودان سانی با  های حیات ان

ها برخوردارنیستند. روابط بین فردی و تحقق خود یکی از موضوعات مهم در انسان متفاوت است و دارای ظرفیت
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ست سان گرایی درفرض  .گرایی ا ست های ان سازی عاملی ا شرطی  ضاد با عقاید نظریه پردازان  که با بر این  ت

سان ست وباورند که همه رفتارهای ان ست که  ها نتیجه پیامدهای رفتار ا شناختی ا سان  شنا ضاد با روان  نیز در ت

ساخت معانی را ست و جوگری یا  سان می ج صلی یادگیری ان سان گرایادانند. حیطهعامل ا ن های مورد عالقه ان

های دارای عالیق و نظرگاه شود. انسان گرایانهدف و روابط میان فردی می –مطالعه خود، انگیزش، زمینه  شامل

 متفاوتی هستند. 

  
 یشهشوند رهای گروه اکثریت انسان گرایان که انسان گرایان مدرن یا انسان گرایان طبیت گرا خوانده میدیدگاه

 تأثیر فلسفه نوین گرایی قراردارد. فلسفه انسان گرایی طبیعی به شدت تحت های ارسطو و سقراط دارد.در دیدگاه

ای گشته است و روی های ما بعد الطبیعهگرایی باعث رد تمام دیدگاه ورود فلسفه طبیعت گرایی به فلسفه انسان

 .کندعلمی دموکراسی و همدردی انسانی و نیز حقوق طبیعی انسانی تأکید می استدالل

  
شناختهدیدگاه ا شرف مخلوقات  سان ا ست که بر طبق آن ان سان گرایی دیدگاهی ا شاخه  ن ست و به دو  شده ا

 شود:تقسیم می

 دیدگاه غیر دینی  .1

 و دیدگاه دینی. .2

  
 انسان گرایی غیر دینی

استعدادهای بی همتای شخصی  انسان گرایی غیر دینی اعتقاد بر این است که ماهیت منحصر به فرد انسان، در

 باید رشد کند و تحول یابد.اوست که 

 انسان گرایی دینی:

تحول درونی در  های منحصییر به فرد انسییانها دین را عامل مهمی برایدینی نیز با پذیرش ویژگی انسییان گرایان

سان می ضوعان سیاری دارند.  دانندد لذا دیدگاه دینی و غیردینی به غیر از مو شترک ب قبول یا انکار دین، وجوه م

افالطون و  های فکری خود را ازهای انکار خدا به شییدت مخالفند. آنان ریشییهفرضیییه قد دینی باهای معتگروه

ستین و مذاهب مختلف گرفته سان گونهآگو ست. خداوند یا  ایاند. به اعتقاد آنها ان سایر گونه ها ممتاز و برتر از 

محور  رویکرد خدا پرسیتانه یا خداقراردارد. مریتین و دی کاردین دو مدافع اصیلی  هسیتی برتر در مرکز هسیتی

ترین هدف آزادی اراده اسییت و عالی هسییتند. از دیدگاه آنان انسییان موجودی مادی و معنوی، خردمند و دارای

و مطیع قوانین الهی باشیید )کتاب: بسییترهای فهم برنامه درسییی،  انسییان ان اسییت که از روی اراده اجابت کنند،

 سمیرا کریمی مصطفی قادری(. نوشته: تألیف: دکتر
  



 مقاله دوم: شماری از آیات مرتبط با اومانیسم

در فرهنگ قرآن، محوریت و مرکزیت عالم امکان، خداوند است نه انسان. و هیچ موجودی من جمله انسان،  .1

در مقابل و مقایسییه با خداوند هیچ جایگاهی ندارد. همه موجودات در پیدایش و بقاء وابسییته او هسییتند. و 

ست که عام ست. مانند نور که هم خودش وجود دارد و هم وجود و پیدائی موجودات از او او ل بقاء جهان ا

 ست.

a.  (33ال إِلهَ إاِلَّ اللَّه )صافات 

b.  : 2111اهلل پر تکرارترین کلمه قرآن است 

c. .خداوند خالق و رب جهان است 

d.  ََّهُ هُو َّهِ  وَ الل َّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلىَ الل ُّا الن َأَیه یدُ)ی َأْتِ بخِلْق  13الْغَنىُ الْحَمِ ُذْهِبْکُمْ وَ ی َأْ ی ( إِن یَشییی

 (11( وَ مَا ذَالِکَ عَلىَ اللَّهِ بِعَزِیز )فاطر / 11جَدِید )

e.  / (33اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... )نور 

  
  

مقایسه با سایر موجودات،  اما در عین حال قرآن، انسان را صاحب کرامت و شرافت و فضیلت می داند. و در .2

او را اشرف و ارزشمندتر می داند. تا جائی که  هدف از آفرینش دیگر موجودات، را خدمت به انسان معرفی 

 می کند.

a. خلقا  أنشأناه ثم العظام لحما فکسونا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المُضغة عظاما علقة ثم خلقنا النطفة

 (11)مومنون  خالقینأحسن ال فتبارک اللّهآخر 

b. ُصوَرَکُمْ وَ رَزَقَکُمْ مِنَ ال َسنَ  َصوَّرَکُمْ فَأَحْ ماءَ بِناءً وَ  سَّ طَّیِّباتِ ذلِکُمُ اللَّهُ الَّذی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَ ال

 (11)غافر  فَتَبارَکَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمینَ اللَّهُ رَبُّکُمْ

c. لْناهُمْ عَلىآدَ وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی نْ کَثیر  مِمَّ مَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضییَّ

 ( اسرا17) خَلَقْنا تَفْضیالً

d.  ِْسجُدُواْ الَدَمَوَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئکَة َسجَدُواْ إِلَّا إِبْلِیسَ أَبىَ ا ْستَکْبرَ وَ کاَنَ مِ فَ وَ قُلْنَا یَادَمُ  (31نَ الْکَافِرِینَ)وَ ا

جَرَةَ فَتَکُونَا مِ شَّ ِشئْتُمَا وَ لَا تَقْرَبَا هذِهِ ال ْسکُنْ أَنتَ وَ زَوْجُکَ الجْنَّةَ وَ کالُ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ  نَ الظَّالِمِینَ ا

 ( بقره33)

e. (حجر22) اجِدینَفَقَعُوا لَهُ س فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی 

f. َ(1)تین  أَحْسَنِ تَقْویم  قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فیل 

g. (22)بقره /  ما فی األرض جمیعاً لکم خلق هو الّذی 

  
نمی داند. و او را مسییوول و مکلف معرفی می کند. به همین دلیل از وجود « حق محض»قرآن، انسییان را  .3

 بهشت و جهنم سخن به میان آمده است و...



a. وجود مفهومی بنام بهشت و جهنم در قران و دیگر کتب آسمانی 

b. َْشفَقْنَ مِنْها و ماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَ سَّ ْضنَا الْأَمانَةَ عَلَى ال سانُ  إِنَّا عَرَ حَمَلَهَا الْإِنْ

 ( احزاب12إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُوالً )

c. ِ(2خُسْر  )عصر /  نْسانَ لَفیإِنَّ الْإ 

d.  / (31أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَنْ یُتْرَکَ سُدىً )قیامت 

e. انشقاق(  1رَبِّکَ کَدْحاً فَمُالقیهِ ) یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلى 

 کشى پس پاداش آن را خواهى دید. اى انسان، تو در راه پروردگارت رنج فراوان مى

f.  َعنکبوت(2النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال یُفْتَنُونَ )أَ حَسِب 

  
 انسان خطاکار و ضعیف در مقابل خداوند بی نیاز و... .1

a. َِّهُ هُوَ الْغَنى َّهِ  وَ الل َّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلىَ الل َّا الن َأَیه یدُ) ی ُذْهِبْکُمْ وَ 13الْحَمِ َأْ ی َأْتِ بخِلْق  ( إِن یَشییی ی

 (11( وَ مَا ذَالِکَ عَلىَ اللَّهِ بِعَزِیز )فاطر / 11جَدِید )

b. (1) لَمْ یَکُنْ شَیْئاً مَذْکُوراًعَلَى الْإِنْسانِ حینٌ مِنَ الدَّهْرِ  هَلْ أَتى 

c. َشفْن رُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا کَ ضُّ سانَ ال ُضرَّهُ مَرَّ کَأَنْ لَمْ یَدْعُنا إِلىوَ إِذا مَسَّ الْإِنْ ر  ضُ  ا عَنْهُ 

 (یونس12مَسَّهُ کَذلِکَ زُیِّنَ لِلْمُسْرِفینَ ما کانُوا یَعْمَلُونَ )

d.  / (2وَ لَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَیَؤُسٌ کَفُورٌ )هود 

e. َ( نساء21عیفاً )وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ض 

f. ( ًناسپاس11وَ کانَ الْإِنْسانُ کَفُورا           )اسرا ) 

g. ( ًاسراء           بخیل177وَ کانَ الْإِنْسانُ قَتُورا) 

h. ْخیزد. ( کهف              ولى آدمى بیش از همه به جدل برمى31ء  جَداَلً )وَ کانَ الْإِنْسانُ أَکْثَرَ شَی 

i. ِانبیا (31نْ عَجَل  )خُلِقَ الْإِنْسانُ م 

j. ( ٌآیا آدمى که اکنون خصمى 11أَ وَ لَمْ یَرَ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَة  فَإِذا هُوَ خَصیمٌ مُبین    )یس )

 (11ایم؟ )اى آفریدهداند که او را از نطفهآشکار است، نمى

k.  َّس سانُ مِنْ دُعاءِ الْخَیْرِ وَ إِنْ مَ ْسأَمُ الْإِنْ رُّ فَیَؤُسٌ قَنُوطٌ )ال یَ شَّ صلت(   آدمى هر چه طلب خیر  12هُ ال ف

 (12گردد. )شود، اما چون بدى به او برسد بد اندیش و نومید مىکند خسته نمى

l. ( ُبلکه آدمى مى 3بَلْ یُریدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ أَمامَه   )خواهد که در آینده نیز به کارهاى ناشایست قیامه

 (3پردازد. )

m. ُ( عبس11تِلَ الْإِنْسانُ ما أَکْفَرَهُ )ق 

n. (َ3فَلْیَنظُرِ الْانسَانُ مِمَّ خُلِق) ( 1خُلِقَ مِن مَّاء  دَافِق) طارق 

  



قرآن بر خالف اومانیسم ها که اصالت را به ابعاد مادی و جسمانی انسان می دهند، شرافت انسان را به روح  .3

 و معنویت می داند.

a. نقد اصالت ماده 

i.  انساننطفه بودن 

 (1)نحل   خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَة .1

ii. خاک بودن جسم انسان و صحت قول شیطان 

َهُ مِن  .1 َّار  وَ خَلَقْت ْهُ خَلَقْتَنىِ مِن ن َا خَیرْ مِّن َالَ أَن ُکَ  ق جُدَ إِذْ أَمَرْت َّا تَسیییْ َکَ أَل َا مَنَع َالَ م ق

 (13تَتَکَبَّرَ فِیهَا فَاخْرُجْ إِنَّکَ مِنَ الصَّغِرِینَ) ( قَالَ فَاهْبِطْ مِنهْا فَمَا یَکُونُ لَکَ أَن12طِین )

iii. سجده فرشتگان به روح الهی انسان است نه بدن مادی 

ْبنا آَدَم َو  َو قَاَل ع: ر ه   ن ْطَفة  اْلَفْخرا أَوَّل ه    اْلَفْخر   َما ِلا يَفة  َو آخا ه  َو َِل يَْ َ    َو َِل ي َ  جا ُ  نَ ْفَ          َ ْرُ 
 َحْتَفه

  
  

iv. د مادیوننق 

 ( انعام22وَ قالُوا إِنْ هِیَ إاِلَّ حَیاتُنَا الدُّنْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثینَ ) .1

 ( مومنون31إِنْ هِیَ إاِلَّ حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثینَ ) .2

یُهْلِکُنا إاِلَّ الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِذلِکَ مِنْ عِلْم   وَ قالُوا ما هِیَ إاِلَّ حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما .3

 ( جاثیه21إِنْ هُمْ إاِلَّ یَظُنُّونَ )

  
  

b. نقد اصالت حس 

i. ءعَنْهُمْ َسمْعُهُمْ وَ ال أَبْصارُهُمْ وَ ال أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ َشیْ وَ جَعَلْنا لَهُمْ َسمْعاً وَ أَبْصاراً وَ أَفْئِدَةً فَما أَغْنى 

 (21)احقاف 

ii. ( بقره1أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ ) سَمْعِهِمْ وَ عَلى قُلُوبِهِمْ وَ عَلى خَتَمَ اللَّهُ عَلى 

iii. ُا وَ ِصرُونَ بِهبْوَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ کَثیراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ ال یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ ال ی

 ( اعراف112لَهُمْ آذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِها أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ )

  
c. نقد اصالت تجربه 

i.  )مفهومی بنام غیب )آنچه نمی دانید 

 الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ  (2هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ) .1

 112هُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَى الْغَیْب ال عمران وَ ما کانَ اللَّ .2

 37قُلْ ال أَقُولُ لَکُمْ عِنْدی خَزائِنُ اللَّهِ وَ ال أَعْلَمُ الْغَیْب     انعام  .3



  
ii. محدودیت شناخت ما از گذشته 

 (172وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ )یوسف  .1

 (11ونَ أَقْالمَهُم )آل عمران وَ ما کُنْتَ لَدَیْهِمْ إِذْ یُلْقُ .2
  

iii. محدودیت های ما در شناخت آینده 

 قیامت .1

 برزخ .2

 و... .3

  
iv. محدودیت های ما از شناخت خود انسان و فلسفه زندگیش 

 ( حجر21وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصال  مِنْ حَمَإ  مَسْنُون  ) .1

 ( تین1) أَحْسَنِ تَقْویم  لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی .2

  
v. اکثریت جامعه بشری 

 بار نقد اکثریت کرده است. اینکه اکثریت جوامع در خطا هستند. 17حدود  .1

2.   
  

  
d. نقد اصالت عقل و تفکر انسان 

 

 مقاله سوم: اسالم و اومانیسم )محمود نبویان(

 :چکیده
بیییه اسیییالم و میییدرنیته، مربوط  مباحث سلسله ادامه در هفتمین شماره مجله، بحث مدرنیته مطرح گردید و در

ست. در ادامه این بحث در  نویسنده در سیزدهمین شماره این مجله، مسأله سالم و اومانیسم را بررسی نموده ا ا

تبیین دو رویکرد  اسالم در خصوص اومانیسم شده و پس از دیدگاه بررسی تفصیلی در باره وارد شییییماره حاضر

 .باره انسان پرداخته است اسیالم و میدرنیسم دراسالمی، در پاییان به مقایسه دیدگاه 

سبت سالم و بویژه قرآن کریم، ن سان ا صی را ارائه می به ان ستی که با رویکرد خا نفی دهد. برخالف دیدگاه اومانی

سانو نیز  موجود مجرد هرگونه ست  داده بدن و امیال او را محور عالم قییییرار، نفی روح مجرد ان کل و در صدد ا

 ، گردد بر اساس امیال خود شکل داده و مسلط بر طبیعتجهان را 

سان خطاکار نیست بلکه خدای متعال سالمی، محور عالم، ان ست امور محور همه در رویکرد ا د یعنی هم امییییور ا

ست و هیچ ) گرددتییییکوینی عالم به خدای متعال بر می شیای عالم ا و در قرآن کریم، خدای متعال خالق همه ا



یاهیچ موجود دیگر مؤثر نمی ایجاد رت مستقل درصو موجودی به اراده حیکیمانه الهی  باشد( و هم نظام تشریع ب

 .گیردشکل می

  
 معرفتی نسبت به خودش، به نقصهای صحیح غیر دور از هر گونه تکبّر و قضاوت انسان اسالمی با واقع بینی و به

درون خیییود که عدم ایجاد اعتدال در  هوسهای میییتنوع درو گوناگون خویش و نیز وجود امیال، هوی و  مختلف

وقوف دارد و به همین جهت خویشتن  کامالً گردد،اسارت عقل او می موجب تباهی انسان و آنها از ارضای هریک

داند که به سبب برخورداری از علم، قدرت می راهنماییهای موجود برتر و کاملتری )یعنی خدای متعال( را محتاج

نگاه  دور اسیییت. و با بیییه خطا و اشتباه و نیز تأثیر پذیری از هوی و هیییوس گونه هر سایر کماالت نامتناهی ازو 

از امیال و هواهای نفسانی خویش، وصول و  متأثر تردیدآمیز به دستاورد عقل محدود و غییر میصون از خطا و نیز

 داند کیه از ناحیهدر سایه پیروی صادقانه از هیادیانی میی نهایی خویش را و حقیقی دستیابی به سعادت و کمال

  .اندکامل نامتناهی فرستاده شده موجود آن

از جمله  ها ودیدگاه و رویکرد دین اسالم به همه پدیده رکن انسان محوری ییی مهمترین خدا محوری ییی و نیییه

 اول در چهار دیدگاهی که در بخش احث راشدن نییییظر اسییییالم در اییییین مسأله، مب روشن برای انسان است.

  :گیریم)اومانیسم( بیان گردید، پی می
  ـ دیـدگاه هـستی شناسانه1

به طوری که فرض عیییدم ایییین  ترین موجود در نظام هستی، خدای متعال است،محوری کریم، قرآن در دیدگاه

قیرآن کریم، شاید  در کیه ن محوریت اسیتبه سبب همی .عدم و نیستی همه نظام هستی است مستلزم میوجود،

اله و نیز ضمیرهایی که در قرآن  های ربی،واژهی از نیظر به کار نرفته است. با قطع «اللّه»اندازه واژه  ای بههیچ واژه

بار در قرآن ذکییییر شییییده است. برای روشن شدن مسأله خدا  1112 «اهلل»گردد، لفظ می بر به خدای متعال

 .دیدگاه اسالمی، الزم است توضیحی بیان گردد در یمحور

یانیسم ینانچه در اوم ییان گردید، چ ییال و  باید تکوین نظام محور همه امور عالم استد یعنی هم انسان ب تابع ام

یواسته یر،  این های او باشد. و درباید مطابق خواسته و هم نظام تشریع و قانونگذاری شود های انسان تنظیمخ ام

ماورای خود  موجود خویش اعتماد نموده و نیازی به معرفتی عقل و دستاورد خودش، انییییسان بییییاید صرفا به

  .نیداشته بیاشد

یسان، دایره هستی قرار داشته و تمام مرکز در حقیقت، انسان در این دیدگاه، در این  کیمانهای در امور غییر از ان

 .بود حذف انسان، امور دیگر نیز پوچ و بی معنی خواهدو با  دایره قرار دارند

جهان  این خانه را مهمان خویشتن و در نتیجه با حذف خیدای میتعال، اومانیسم، با حذف هر گونه موجود مجرد،

 خویش، دهد که مطابق میلداند، از این رو به خودش حیییق مییییجهان می و صاحبخانه این داند بلکه مالکنمی

به وجود خداوند و خیییلقت  قائل دییییدگاه اسالمی که بیییرخالف دیگر، ناحیه از تصرفی در جهان نماید. ر گونهه

  :صورت گرفته است ممکن وجه بیه بیهترین حیکیمانه او اسیت به طوری که خلقت هر موجودی

 «)1(خلقه ء شی الذّی أحسن کلَّ»



 .ن وجه خلق کردچیز را بیه نییکوتری هر که خدایی

یرخاسته از حکمت الهی، دارای ییق ب یظم دق یر اساس ن یصور  و همچنین تمام میوجودات ب بهترین جایگاه قابل ت

سوی کمال خویش در حیییرکت و بیییه سخن دیگر هدایت  کمال خود بوده و از این جهت، به بیییرای رسیدن به

  :اندیافته

  «)2(خلقه ثیم هیدی ء شی ی أعطی کلّقال فیمن ربکما یا موسی، قیال ربیّنا الذّ»

کییییسی اسییییت که به همه  یعنی: فرعون گفت ای موسی، خدای شما کیست؟ موسی پاسخ داد که خدای ما آن

 .سیپس آنها را هدایت کرده است اعطا نیموده و را موجودات عیالم، خیلقت خیاص آنها

یانیستی با نفی هر گونه یکرد اوم یر  جودات، با ادعای مالک و صاحبخانهنظم پیشین الهی مو روی یسان، ب بودن ان

بخشد. جمادات عیییالم،  های خیییود نظمانسان باید کل میییوجودات جیییهان را بر اسیییاس خیییواسته که است آن

دلخییییواه خییییود هر  به و انسان مجاز است باشد انسان کوهها، دریاها، کرات آسمانها و... باید تحت سیطره کامل

بییابند، بویژه حیوانات  نماید. گییاهان نییز بیاید نیظمی بیرخاسته از معرفت بشر و امییال او فی در آنهاگونه تصر

یهت  کل حقیقت نیز، صرفا ابزاری دست انسان هستند، و در یرای او ج عالم، موش آزمایشگاهی انسان و ابزاری ب

یول به خواسته یاحبخامی هایشوص ییباشند و چون انسان مالک و ص یت م یچه در آن اس یهان و آن  باشدنه ج

صورتی که می یک از هر اجییییازه دارد در صرف نمایدموجودات به هر  صرفات  .خواهد ت نکته مهم این که او در ت

باشد. از و ال یسئل عمّا یفعل( می مییییایشاء او در حقیقت، )فعّال به هیچ موجودی نیز پاسخ گوید بلکه خود نباید

بوده است تغییر نموده و  الهی میان موجودات پیشینعلوم تجربی که در دنیای سنّتی، کشف نظم هدف  این رو،

 .جیهان طیبیعت است تسلط بر برای انسان صرفا در صدد قدرتمند نمودن

شود، با کار و تالش خود موجب شد تلقی می تجربی جدید ( که پیامبر علوم1121 - 1311) «فرانسیس بیکن»

و  علم سنتی فاصله گیرد. هدف علم جییییدید تییییسلّط بر طبیعت، هدف تجربی جدید، از علم و دیدگاهتا هدف 

 .دیدگاه آن مکانیکی است

ست،بیکن، جهان را با چشمانی دیگر می شیند، بلکه میاو نمی نگری شای طبیعت بن ست فقط به تما ستخوا  خوا

یود که هدف  روشی برای کنترل یر آن ب یه دسیت آوردن کشفیات وآن بیابد. او ب های جدید قدرت صحیح علم، ب

 :گفتاست. بیکن می
______________________________ 

 .1سجده /  - 1

  .12ی  37/  طه - 2

 

یم  چند بار رئیس ما به ما گفته است که با جهان، چنان که هست ارتباط برقرار یه چنان که انتظار داری ینیم ن ک

یاشد، اما به اعتقاد تواند برای برقراری ارتباط با جهان نیز وجود دارد و آن روشی است که می روشی جدید من() ب

 .)1(فرمانروایی آدمی را گسترش دهد تا بر همه چیزها کارآیی داشته باشد حدود

 .)2(درسیت و میعقول علم، چیزی جز اعطای کشفیات و نیروهای جدید به زندگی انسان نیست هدف



هابز ) ماس  ید می 1311 - 1112تو تأک ند بیکن بر این امر  مان ید( نیز  یت که ورز نایی  غا قدرت و توا دانش، 

 .)3(است

یر اساس تبیینهای فلسفی انجام نیز «رندال» یصر جدید، ب یه در ع های شده، جهان، خالی از جلوه معتقد است ک

هدف علم تمجید خداوند نبود،  رو، ، از ایننگاهی ابییزاری نگریسته شد طبیعت با به نتیجه الهی دانسته شد و در

 .)1(و کمتر الهی است انسانی بیشتر هدف تیازه آنی، بیسط تسلّط انسان بر طبیعت بود. در این مرحله، علم بلکه

سیاست،  سیییرنوشتی بهتر از علوم تجربی ندارد. روانشناسی، فلسفه، اقتصاد،  نییییز علوم انسانی در دنیای مدرن

اش شکل منحصر به همین دنیای مادی و معرفت انیییسانی های بیییرآمده از امییییالو... بر اساس خواستهاخالق 

یثبت و منفی در حوزه سیاست، از خدا یا دین و یا عالمیارزش و نیز اخالقی هایگرفته است. منشأ ارزش  های م

یمی جهان ماورای یس و ممادی بدست ن شخصی و  هایتجربه نیز یشاهده انسانی وآید بلکه معرفت برآمده از ح

امری به صورت پیشینی )پیش از  هیچ که کند، به طوریمی اجتماعی بشر، مثبت و منفی بودن ارزشها را تعیین

شود، دارای ارزش  و اگر امری مورد خییییواست انسانها واقع باشددارای ارزش مثبت یا منفی نمی تجربه انسانی(

 .باشددارای ارزش منفی می آن بیزار و رویگردان شوند، از نسانهاا مثبت و امری که

اساس آنییییها  و بر و عملی بشر فقط تابع خواست و معرفت انسان بوده همه امور نظری مبنا نتیجه این که بر این

 اجتماعی ی حق هایشود و هیچ امر دیگری ی اعم از خدا و ادیان و سنتمی تینظیم
______________________________ 

دکتر محمود بهزاد، انتشییارات سییروش،  ترجمه سییقوط، ر.ک: جرمی ریفکین ترهوارد، جهان در سییراشیییبی - 1

 .31ی  31، صص 1311

نوین، تییییرجمه ابییییوالقاسم پاینده، شرکت انتشارات علمی فرهنگی، تهران،  عقل تکامل رندال هرمن، سیر - 2

 .211ص  ،1، ج 1311

3-copleston,frederick,A history of philosophy,hobbes to hume, (search 

press,london),V.3,P.3. 

 ".the end of knowledge is power" :رندال هرمن، پیشین - 3

 

 

 .دخالت در این امور را ندارند

ها در نفی اومانیسیییت عنایت به اعتقاد با یعنی و خداوند نیز به همین سیییرنوشیییت گرفتارندد دین در این بیان،

باشند به خدا  داشته ها به دین یا خداوند اعتقادیاگر برخی از اومانیست و نیز خدای متعال، میییجرد میییوجودات

تنظیم نموده بییییاشند. و اگییییر در  انسان هایرا بر اساس امیال و خواسته آن خودشان دارند که اعتقاد دینی و

 او های مادی)انسانی که خواسته در دیییین بیییا ییییک خواسته انسان قانونی یا میییوردی دستوری از خداوند و

و  انییییسان دین باید به نییییفع صدد ارضای آن باشد( در تعارض باشد خداوند و در مهمترین امری است که باید



ای واقع ی از کمان دایرهانقطه در نیز مانند سییییایر امییییور خداوند حقیقت دین و و در خییییواسته او کنار روند

 .باشدکه مرکز آن دایره انسان می شوندمی

 انسان

 انسانی خداعلوم

 تجربیدینعلوم

 گیاهانحیوانات

 جمادات

 خداعلوم انسانی

 تجربیدینعلوم

 گیاهانحیوانات

 جمادات

 انسانی خداعلوم

 تجربیدینعلوم

 گیاهانحیوانات

 جمادات

 خداعلوم انسانی

 تجربیدینعلوم

 نحیواناتگیاها

 جمادات

 خداعلوم انسانی

 تجربیدینعلوم

 گیاهانحیوانات

 جمادات

یاید یسانی به سخن دیگر دین و خیداوند ب یا اوامر  را خودش هایخواسته باشد باشند نه این که انسان مجبور ان ب

 شیید. و بههایش دسییت بکهماهنگ سییازد و در صییورت تعارض از خواسییته خداوند و دسییتورات دینی، و نواهی

 .باشد دینی باید انسانی بیاشد نیه ایین که انسان دین اصطالح،

 خداوند

 انسانی انسانعلوم

 تجربیجماداتعلوم

 حیواناتگیاهان

 خداعلوم انسانی



 تجربیدینعلوم

 گیاهانحیوانات

 جمادات

 خداعلوم انسانی

 تجربیدینعلوم

 گیاهانحیوانات

 جمادات

 خداعلوم انسانی

 یتجربدینعلوم

 گیاهانحیوانات

 جمادات

 خداعلوم انسانی

 تجربیدینعلوم

 گیاهانحیوانات

 جمادات

یدای یالمی، خ خدایی که خطا در او قابل تصور نبوده  متعال محور عالم است. و به جای این که اما در رویکرد اس

خطاکار بوده و تابع  که های انسان نماید )انسانیمنطبق بر خواسته باشد، میییجبور بیییاشد خود راو محال میییی

دستورات خداوندی که  هیوس اسیت(، انسان خطاکار برای رسیدن به کماالت خودش باید خویشتن را با هیوی و

سازگار نماید. به سخن دیگر مرکز دایره هستی، خیدای  در او امکان ندارد، نیز اهیل هیوی و هیوس نبوده و خطا

میییسیری واقیییع  در وصول به کماالت خود بیییاید برای جودات عالمانسان مانند سایر مو حیییکیم و رحیم است و

 .شود که خدای متعال معرفی و تبیین نموده است

 داندمی محور نظام تکوین را متعال خدا محوری، قرآن کریم تیأکیدات زییادی دارد، از یک طرف خدای نسبت به

منتهای خداوند ن را ناشی از علم، حکمت و رحمت بیآفیییری و از طرف دیگر، نظام تشریعی و قیییوانین سیییعادت

 .داندمی

 )3(،و مقدار آن( 1)شب و روز)3( ،و ظلمت نور( 2)خورشید و ماه،( 1)قرآن، خداوند را خالق آسمان و زمین،
______________________________ 

 .3ی ییونس/  1

 .3ی ییونس/  2

 .1ی انعام/  3

 .11ی غافر/  1

 .27ی مزمّل/  3



 

 

خییییییالق ( 3)روزی دهنده همه موجودات،( 2)نگهدارنده پرندگان در آسییمان،( 1)و باران، و باد ابر ارسییال کننده

و  و مرجع( 1)و در یک سخن، خالق همه اشیا و موجودات ماسوای خودش( 3)های اواعییییمال و ارادهیییی ،(1)انسان

 .)1(داندبازگشت همه موجودات عالم می

هستی، مورد قبول اندیشه  نظام عالم درخییییالق و علت مستقلی غیر از خدای متعال به همین جییییهت، هیییییچ 

و کسی را که بر غیر .)1( داندناحیه خدای متعال می از را باشد. همچنین، قرآن، احکام و قوانیناسییییالمی نییییمی

ست نماید کییییافر،احکام اهلل، حکم می سق خوانده ا قوانین الهی  نوع قانونی که بااز این رو، هر .)2( ظییییالم و فا

دیدگاه قرآن،  باشد. عالوه بر این، درباشد از نظر قرآن کریم و اسالم، کیامالً میردود میی داشته تیضاد مخالفت ییا

یا ماده نبوده و موجودات مجرد زیادی هستند یساوی ب ییش از  که حظّ آنها از موجودات م وجود و کماالت آن، ب

انجام  امور عیییالم میییاده را در طول اراده و تیییدبیر خیییداوند و بیییا اذن تکوینی او ده و تدبیرمیییوجودات مادی بو

 .دهندمی

امداد کننده ( 11)تدبیر کننده امور،( 17)را امیری مسلم دانسته و آنها را مطیع اوامر الهی، میالئکه قرآن کریم وجود

 .داندمی و... نازل کننده وحی الهیی( 13)نده ارواح انسانها،توفّی کن( 12)مؤمنین در نبرد و جیهاد عیلیه مشرکین،

 همچنین در رویکرد اسالمی، حییات انیسان منحصر به دنیای مادی نیبوده و انیسان در سرای
______________________________ 

 .11ی روم/  1

 .12ی نحل/  2

 .17ی عنکبوت/  3

 .17ی روم/  1

اراده انیییسان است، مخلوق بودن  لبته روشن است که چون اراده الهی در طیییول. ا37و انسان/  21ییی صافات/  3

 وصیف اختیاریت معلول خدای بیا انسان نییستد زییرا فعل و اراده جبر به فعل و اراده انیسان، میستلزم اعیتقاد

 .متعال است

 .11و رعد/  172ی انعام/  1

 .12 و نور/ 11، مائده/ 33ی شوری/  1

 .11و  17و یوسف/  31نعام/ ی ا 1

 .11و  13، 11ی مائده/  2

 .11و آل عیمران/  37ی  12ی نحل/  17

 .3 ی نیازعات/ 11

 .123ی آل عمران/  12

 .11ی انعام/  13



 

 

 .)1(باشدبا اعیمال و رفیتارهای خویش دارای زنیدگی ابیدی می دیگر، متناسب

آیات قرآن، بر مسأله قیامت داللت  تقریبا یک سوم که است یادتییییاکید قرآن کریم بر مییییسأله قیامت، آن قدر ز

 .غییر مستقیم دارند مستقیم و ییا

یه نتیجه ی و ن یداوند  یدگاه اسیالمی، خ یناختی، در دی یکوین و  انسان آن که از جهت هستی ش یظام ت ی محور ن

که عالم هستی نیز منحصر بیییه عیییالم  نیستند، چنان مادی موجودات تشریع بوده و موجودات عالم، منحصر به

میییرحله یا مراحل  شود بیییلکه انیییسان واردو حیات انیییسان، خیییتم نیییمی زندگی مرگ، و با مسأله میییاده نبوده

او به  مقابل در بودن آن زندگی، حیات دنیوی انسان شود که به علت ابدی و نامتناهیمی خویش دیگری از حیات

 .نیست هیچ وجه قابل قیاس
 ـ دیدگاه انسان شناسانه 2

سالمی، در دیدگاه ست و علیرغم باور خدامحوری ا سیار باالیی برخوردار ا شرافت ب سان از عظمت و   این در انیییی

ضه الهی، دارای اهمیت واالیی در سان نیز از طریق افا ست، دیدگاه، ان سایر موجودات ا طوری که خدای  به میان 

سیییی سان تعلیم ما را بهمتعال، علم خاص بییییه ا سمای الهی می داده ان شایسته تعلّم ا سان را  صرفا ان  داند نهو 

به  را و همه نامها«)2( آدم األسماء کلّها و علّم»فرماید: ماده را. قرآن می عالم موجودات فرشتگان و نه هیچ یک از

 .آدم آموخت

نماید در برابر عظمت می موظف مالئکه خود را و به سبب هیمین شیرافت، خدای متعال، موجودات عظیمی چون

  :انسان، سجده نمایند

 «)3(من روحی فقعوا له ساجدین فیه فاذا سویّته و نفخت»

 .دمیدم، همگی بیرای او سیجده کنید خود اسیتوار بیپرداختم و در آن از روح را او پس چون

  .اندا برای انسان خلق شدهآنه فرمایدمی و نیز نسبت به موجودات مادی زمینی

 «)1(ما فی األرض جمیعاً لکم خلق هو الّذی»

 .است که آنچه در زمیین اسیت، همه را برای شما آفیریده است کسی یعنی: او
______________________________ 

 ...و 3، سبأ/ 33ی ییونس/  1

 .31ی بقره/  2

 .22ی حجر/  3

 .22 ی بقره/ 1

  



ست کهشرافت و عظم سالمی، آن قدر زیاد ا سان در نگاه ا شتار این )چنانچه در ابتدای یک طرف از ت ان آمده  نو

مورد خلقت انسان اسییییت کییییه خدای متعال به خودش آفرین  در فقط خلقت موجودات عالم، جریان است( در

 :گویدمی

خلقا آخر  أنشییأناه ثم العظام لحما فکسییونا مافخلقنا العلقة مضییغة فخلقنا المُضییغة عظا علقة ثم خلقنا النطفة»

 «)1(أحسن الخالقین فتبارک اللّه

 گوشت استخوان و سپس بر استخوانها را گوشت یعنی: آنگاه نطفه را علقه و عییییلقه را گییییوشت پاره و باز آنیییی

 .فرینندهنمودیم، آفرین بر قدرت کامل بیهترین آ انشا آن خلقتی دیگر از پس پوشاندیم،

 نیییدارد، فیییقط خداوند در روی زمین را جانشینی شایستگی در میان موجودات، هیچ موجودی و از طرف دیگر،

خدای متعال ییی یعنی موجود کامل مطلق نامتناهی و  است که خلیفه و جانشین یافته را شایستگی این انیییسان

 .نهایت ی شودبیی  دارای علم و قدرت و کیماالت

 «)2(للمالئکة إنّی جاعل فی األرض خلیفة اذ قال ربّک و»

 .و چون پروردگارت به فرشتگان گفت، من گیمارنده جیانشینی در زمیین هستم

دیدگاه اسالم به انسان، اشاره گییییردد. آن امور  از این رو، شایسته است که به بعضی از نکات اساسی و بنیادی

 :عبارتند از
 ـ اصالت روح1

او را از آبی پسیییت  نسل السالم ( را از خیییاک و خلقتگر چه پیدایش انسان اولیه )حضرت آدم علیه قرآن کریم،

 :داندمی

 «)3(و بیدأ خلق االنسان من طین ثم جعل نسله من ساللة من ماء مهین»

 .تای از آبی پست مقررّ داشنسل او را از چکیده سپس را از گِل آغاز کرد، انسان یعنی: و آفرینش

سان بر می سان به اعتقاد قرآن،ولی این امر به بدن ان سوس او نبوده همین گردد، امییییا حقیقت ان  بلکه بدن مح

سان دارای روح مجرد نیز شکیل می عالوه بر بدن، ان سان را ت سانیت ان صلی ان سان، هویت ا شد و این روح در ان با

 .گرددباز می روح طوری که تمام سعادتها و شیقاوتها بیه همین دهد بهمی
______________________________ 

 .11ی مؤمنون/  1

 .37ی بقره/  2

سجده/  3 ضمون در آیات فراوان دیگری از جمله: اعراف/ 1و  1ییییی   نیز آمده 1 و زمر/ 12، انعام/ 112. همین م

 .است

  
شریفه ستآیات  صالت و تجرد آن در قرآن آمده ا سیم  به ای که در زمینه وجود روح، ا سییییته کییییلی تق دو د

 :شوندمی



ستقالل، تجرد و  اند و دوم آیاتی که افزون برساخته مطرح را نخست آیاتی که اصل وجود روح اصل وجود روح، ا

 .دهندقرار می را نیز مورد عنایت مرگبقای آن پس از 

 :دارند عبارتند از روح وجیود از جمله آیاتی که داللت بر اصیل

من ماء مهین ثم سوّاه و نفخ  جعل نسله من ساللة ء خلقه و بدأ خلق االنسان من طین ثمی أحسن کل شیالّذ»

 «)1(االفیئدة قلیالً ما تشکرون و األبیصار و السیمع روحه و جعل لکم فیه من

ییز یر چ یه ه ی سپ یعنی: کسی ک  را از س نسل اورا آفرید نیکو آفرید، و آفرینش انسان )آدم( را از گل آغاز کرد 

خویش دمید و برای شیما گیوش و چیشمان  چکیده آب پست پدید آورد ی سپس او را استوار کرد و در او از روح

 .گزاریدمی و دلها آفرید، چه اندک سپاس

ثم »فرماید: مراحل جسمانی خلقت انسان می سوره مؤمنون در آیییییات دوازدهییییم تا چهاردهم پس از ذکر در

 .آفریدیم سپس خلقت دیگری« ا آخرأنشأناه خلق

ای از مراحل خلقت جسمانی تواند مرحلهنمی جسمانی، جنبه روشن است که آفیییرینش دییییگر،پس از تیییکامل

باشدد زیرا در هیچ یک از دیگری غیر جسمانی باشد که همان روح انسان می انسان باشد، بییییلکه باید خلقت امر

در تعبیر، حاکی از دو  )خلقت دیگر( نیامده است و این اختالف« قا آخیییرخیییل»تیییعبیر  جسمانی، خلقت مراحل

و مجرد که همان روح  جسمانی و مخلوق غیر نوع مخلوق اسییییت: مییییخلوقی که همان جسم و بدن انسان است

 .)2(در تیعبیر لغیو خیواهد بود و االّ اختالف باشد،می انسان

یاما یکی از آیات مختلفی که افزون بر وج ی ود روح، استقالل و بقای آن یرگ را نیز اثبات می از پس یر کند، آیه زم

 .است

 کافرون قل یتوفیکم ملک الموت الّذی قالوا ءاذا ضللنا فی األرض أئنّا لفی خلق جدید بل هیییم بیییلقاء ربیییهم و»

 «)3(ثم الی ربّکم ترجعون بکم وکلّ

 ردیم و پوسیده شدیم و ذرات جسم ما در زمین ناپدید شد،که م یعنی: و )کافران( گفتند: آییا آنیگاه
______________________________ 

 .1ی  2ی سجده/  1

موسوی همدانی، دفتر  باقر ر. ک:عالمه محمد حسین طییییباطبایی، تییییفسیر المیییییزان، ترجمه سید محمد - 2

 .23ی  21، صص 13انتشارات اسالمی، ج 

 .17ی  11ی سجده/  3

  
فرشته مرگ  بگو کنندبمی خداوندگارشان را انکار ستی آفییرینشی دوبییاره خواهیم یافت؟ب بلکه آنان دیدار بارا به

 .خواهید گشت سوی خداوندگارتان باز به سپس کند،شما را به تمام و کمال دریافت می بیر شیما گیمارده شده،

یه واژه  یوجه ب یر آن ( 1)ء است،تمام و کمال یک شی کردن که به معنای دریافت «توفّی»با ت یده ب یاد ش آیات ی

 کیییه شود )جسم بدون حرکت و درک و احساس(، چیزیمی مرگ عالوه بر آنچه مشاهده هنگام که داللت دارند



اسیتد زیرا  شود، هیمان روحمی دریافت الهی و به تمام و کمال به وسیله فرشتگان حیقیقت و خیود انسان است

 .کندوحی آن را دریافت نمی و در بین ما است و فرشته از مرگ و پیش از مرگ در اختیار جسم پس

 جسم پنداشتند انسان هماناست که خداوند، پندار منکران معاد را که می در ایییین آییییه، آن توجه شایان نکته

یا مرگ متالشی شده و ذرات آن در زمین ناپدید می اوسیت یادرست شوندو ب یسته و میی ن فرماید: حقیقت و دان

شود و با مرگ و وسیله فرشته مرگ دریافت می به کمال هویت واقعی شما امر دیگری اسییییت کییییه به تمام و

 .)2(دهدادامیه می خیود زندگی شدنی نیست و مستقل از جیسم بیه نابود متالشی شیدن جیسم،
 خودشناسی -2

 .است« مسأله خودشناسی»باشد. دیدگاه اسیالم و قیرآن کریم می مورد تاکید که از امیور دیگری

 به تواندمعرفت نیافته و در نتیجه نیمی و وقوف حیقیقی خود کیمال واقعی خویش را نشناسد، به هویت انسان تا

 :فرمایدمی آن نایل شود. قیرآن کیریم

 مرجعکم فینبّئکم بما کنتم اذا اهتدیتم الی اللّه من ضییلّ الیضییرّکم یا ایها الذین آمنوا عیییییلیکم انیییییفسییکم»

 «)3(تعملون

اند چیییه آنان که گیییمراه شیییده بر شما باد رعایت نیییفس خیییودتان، ایدآوردهییی یعنی: ای کسانی که اییییمان

 ستخدا گشت همه شما به باز از دست ندهید، را راه خود رساند، اگر شماضیرر نیمی شما گمراهیشان به
______________________________ 

  .211، ص 1311لویس،المنجد، انتشارات اسیماعیلیان، چیاپ دوم، ی معلوف 1

یعارف قرآن ک: ی ر. 2 یزدی، م یداشناسی، محمد تقی مصباح ی ییهان )خ یسانک  انتشارات شناسی(،شناسی، ان

سسه ساند محمو312یییی  332صص  ،1311 اول، در راه حق، چییییاپ مؤ سله دروس د رجبی، ان سل سی ) شنا

 ،1317 سوم، چیاپ ، اهللآموزشی و پژوهشی امام خمینی رحیمه مؤسسه بنیادین اسالمی(، انتشارات هایاندیشه

 .21ی  173صص 

 .173مائده/  - 3

  
 .نمایداید آگیاهتان میو پس از آن به آنچه عیمل کیرده

یه ین آی یؤمنین  مقام در ای یه این امر است کهتحریک م دست بدهند. و نکته مهم این  از را هدایت طریق مبادا ب

 نماید که خیییودتان را درییییابید )عیییلیکمبیییه الزام به طریق هدایت، امر می است که در مقام بییییان تیییحریک،

اه هدایتی است که او همان طریق و ر آید نفس انسان مؤمن،ایین تعبیر قرآن به دست می انیفسکم(. بینابراین، از

 .برسد باید در این طریق و مسیر به خدای متعال

که خودش را به صورت درست بشناسد، و از  شود،انسان به کییییمال واقعی خویش واصل می وقتی بر این اساس،

 .است السالم بر شناخت نفس، تأکید زیادی شدهعلیهم این روست که در لسان ائمه

 :فرمایدیالسالم محضرت علی علیه

 .«)1(کفی بالمرء معرفةً أن یعرف نفسه»



 .ییعنی: بیرای معرفت آدمی همین بس که خودش را بشناسد

 .«)2(یجهل نفسه أن کفی بالمرء جهالً»

 .همین بس که خودش را نشناسد آدمی یعنی: برای نادانی

 مدرن همت اصلی خود را در شناخت ورزد، انیدیشهبر خالف دیدگاه اسالمی که بر خودشناسی تأکید فراوان میی

 .)3(است داده و تغییر آن قرار جهان
 هویت از اویی داشتن -3

یوجودات یالم( هویتی از اویی داشته و هیچ  آموزه دیگر اسالم در مورد انسان این است که انسان )مانند سایر م ع

یتقاللی ندارد. اندیشمندان یونه اس اند که چون  را به این صورت تبیین نمودهفالسفه اسالمی این حقیقت واال و گ

خییییودشان نداشته  باشند، هویت مییییستقلی ازو جمیع موجودات دیگر، مخلوق و معلول خدای متعال می انسان

 .باشدایجادی آنها می هویتی تعلقی و ربطی نسبت به علت حیقیقی آنیها هویت بلکه
______________________________ 

 حسینی الدین تعلیق میر جالل الحکم و دررالکلم، با مقدمه و تصحیح و محمد خوانساری، غرر جمال الدین ییی 1

 .313، ص 1ج  ،1312 ارموی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول،

 .ی همان 2

یحقیقی برای  3 ییشتر در ت  زمینه اهمیت خودشناسی در اسالم ر.ک: عالمه محمد حسین طباطبایی، تفسیر ب

شین، یزان،الم صص 1ج  پی ضی مطهری، مقدمه231یییی  213،  سان در قرآن، ای بر جهان بینید مرت سالمی،ان  ا

 .212ی  371، صص 1ی  1انتشارات جامعه مدرسین، ج 

  
شود معلول، بیافکنیم، روشن می رابطه عییییلیّت و معلولیّت، نظری دقیق مییییورد دیگر، وقتی کییییه در به عبارت

 بلکه حقیقت او، ایییین است که عین ارتباط با علت استد زیرا اگر ارای ارتباط با علت باشد،موجودی نیست که د

معلول با علت را از باب  میییوجودی بیییدانیم کیییه با وجود علت، ارتباط برقرار نموده است )یعنی رابطه معلول را

یستلزم  یت که قبل از اضافه مقولی بدانیم( م مانند علت در خارج موجود باشد. و به  معلول تحقق ارتباط، آن اس

داشته باشد و  مییییعلول، جییییدای از ارتباط با علت و قطع نظر از ارتباط با علت، تحقق و وجودی سخن دیییییگر،

 .عیلت، رابطه برقرار نماید با سپس

وجیییود  چنین فرضی مستحیل استد زیرا علت در اینجاد ییییعنی موجودی که به میییعلول، ولی روشن است که

اسیییت، پس در واقع، معلول این علت  با علت، موجود بوده ارتباطش بخشییییده اسیییت، حال اگر معلول، قبل از

 .دریافت نکرده است باشدد زیرا وجودش را از ناحیه اونمی

ظر نداردد زیرا او با قطع ن علت با است، دیگر نیازی به ارتباط وجیییود دارای از طرف دیگر، با فرض این که معلول،

تحصیییل حاصییل و  مسییتلزم نماید، علت، موجود بوده و اگر فرض نماییم که او بخواهد از علت، وجود دریافت از

اش، وجود یافته، عین تعلّق و ربط به آن علت است )نه علت ایجادی ناحیه از محال است. بنابراین، میییعلول کیییه

 .()1(باشد علت دارای ارتباط با این که



یدای متعال میسر آید این است کهفوق بدست می از نکتهای که نتیجه یناخت خ نیستد  شناخت انسان، بدون ش

باشییید و همان طوری که در مفاهیم می متعال خدای به زیرا وقتی که هویت وجودی انسیییان، عین تعلق و ربط

یت )مانند مفهوم سقف که ب به همراه مفهوم مفهوم اضافی، شناخت یک ییسر اس دون شناخت مفهوم کف دیگر م

ست قابل فهم شناخت مفهوم فرزند ممکن نمی و نی شد( در اینجایا مفهوم پدر که بدون  سان  شناخت نیز، با ان

یمی ییسر ن ین است که بحثبدون شناخت خدای متعال، م ی باشد. )روش یر روی یاهیت ما ب نیست بلکه  انسان م

 .(است بحث ما در مورد هویت و هستی انسان

و آن را  نیییموده اند هویت واقعی انیییسان را تیییعریفخواسته اندیشمندانی که با نفی و انکار خدا، همه ز این روا

یراهین عقلی اثبات شدهرفته بشناسند، به خطا یا ب انسان، عین تعلّق،  که هویت و وجود است اندد زیرا وقتی که ب

 شیناخت انیسانی کیه عین است عیطبی باشد،می وابستگی و ارتباط با خدای متعال
______________________________ 

التراث العیییربی، بیروت، الطبعة الثالثة،  احیاء دار االربعة،ر. ک: مال صدرا، الحکمة المتعالیة فی األسفارالعقلیة ییی 1

شارات صدرا، قم، مطهری، پاورقیهای اصول فلسفه و روش رئالیسم، انت مرتضی د222یییی  371، صص 2، ج 1211

، 1313چاپ اول،  میصباح ییزدی، آمیوزش فلسفه، سازمان تبلیغات اسالمی، تقی محمد د111ی  271، صص 3ج

 .31ی  31 صص ،2ج 

 

  
 .ربط است بدون طرف ربیط آن )ییعنی خدای متعال( ممکن نخواهد بود

یستههمین جهت قرآن کریم، شناخت انسان را مرتبط با شناخت خدا د و به یه ان یوری که نسیان و غفلت از  ب ط

  :داندانسان می موجب نسیان و غفلت از را متعال خدای

 «)1(و ال تکونوا کیالّذین نیسوا اللّه فیأنساهم أنفسهم اولئک هم الفاسقون»

 .ییادشان برد خیودشان را از  نیز خداوند  نتیجه کردند، در فراموش آنان نباشید که خدا را یعنی: و مانند

ر خطا ب اسیت کیه از اساس و بنیاد دیدگاهی این اساس، دیدگاه مدرن به انسان، که مبتنی بر نفی خدا است، بیر

 .باشدمی بوده و باطل

بلکه انسانی است که از هویت  باشد،نماید، انیییسان حیییقیقی و واقیییعی نمیمی معرفی انسانی که دنیای مدرن

 نظر در این انسان غیر اصیل برای حیقوق، آزادی و...کیه نتیجه، در ، فاصله زیادی گرفته است،اشو واقعی اصیل

 .باشدربط و بلکه مضرّ به حییات اصییل انیسان میگیرد کامالً بیمی

 .باشدمی اش بییگانهحقیقی خود از است که انسانی نماید،انسانی که اندیشه مدرن معرفی می دیگر، به عبارت
 جـانشینی خداوند -4

ایییین اسیییت کیییه انسان، جانشین  شده فضیلت بزرگی که در قرآن و رویکرد اسالمی، برای انسان در نظر گرفته

 .باشدمقام نمی این دارای موجود دیگری، و هیچ باشدمی متعال خدای



 کماالت ناهی، زیبایی نامتناهی و جمیععییییلم نامتناهی، قدرت نامت انسان، جانشین خدایی اسییییت کییییه دارای

دیدگاه اسالمی برای انسان در  که در است واالیی و ارزش عظمت است، و این امر، بیییوضوح، حیییاکی از نامحدود

باشد که فرد جانشین، نزدیکترین شخص به میسر می نظر گرفته شد. چون روشن است کییییه جییییانشینی وقتی

 موجودات باشد، و همین مقام واالی انسان، سبب شیییده کیییه میییالئکه الهی و یرمییییان سیییا خدای متعال در

 .فرشتگان، موظف شوند به او سجده نمایند

 :این مسأله را مطرح نموده، آمده است زیبایی در ییکی از آییات قرآن که به صورت

ییها» یجعل ف ّیی جاعل فی األرض خلیفة، قالوا أت یاء و نحن م و اذ قال ربک للمیالئکة ان یسفک الدّم یفسد و ی ن ی

 ما ال تعلمون و علّم ءادم األسماء و نقدّس لک قال انیّی اعیلم نسبّح بحمدک
______________________________ 

 .12ی حشر/  1

 

  
ما ال علم لنیییا االّ  سبحانک صادقین قالوا هیییؤالء إن کنتم بیییأسماء کلّها ثم عرضهم علی المالئکة فقال انبئونی

یلیم یت الع یلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل علّمتنا انّک ان یأسمائهم ف  لکم انّی أعلم الحکیم قال یا آدم أنبئهم ب

اسجدوا آلدم فیییسجدوا االّ  و اذ قلنا للمالئکة ما تبدون و میییا کییینتم تکتمون ییی السموات و األرض و اعلم غیب

 «)1(مین الکافرین ابیلیس أبیی و استکبر و کان

ینگامی را یعنی: )به خاطر بیاور( ه یه ی به فرشتگان گفت من در روی زمین، جانشینی قرار خواهم  پروردگارت ک

بیجا  را تیسبیح و حیمد تو دهی که فساد و خونریزی کند؟ مافرشتگان گفتند: آیا کسی را در آن قیرار میی داد،

یی یو را تقدیس می آوریمم یر کنیم. پروردگارو ت  دانید. سپس علم أسمادانم که شما نمیمود: من حقایقی را میف

یه فیرشتگان عرضه را همگی به ینها را میی و فرمود: اگر راست داشت آدم آموخت، بعد آنها را ب گویید، اسیامی ای

انیم، تو دانا دای نمیجز آنچه به ما تعلیم داده چیزیتو، ما  بیه مین خبر دهیدب فیرشتگان عیرض کردند: منزهی

هینگامی کیه آنیان را آگیاه کیرد،  از اسامی )و اسرار( این موجودات آگاه کن، را آنیان فیرمود:ای آدمی .و حکیمی

شما نگفتم که من خیییییداوند سمانها و زمین را می فرمود آیا به  شکار را دانم آنچهو نیز می دانم؟غیب آ  شما آ

گییییفتیم: برای آدم سجده و خضوع  شتیدب و )یاد کن( هنگامی را که به فرشتگانداکنید و آنچه را پنهان میمی

 .زد و تکبر ورزید و از کافران شد کنید، همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز

 .در آیات کریمه فوق، معیار عظمت انسان، علم او به اسمای الهی دانسته شده است

آیا «)2( أیحسب االنسان أن یترک سدی»و رها نیست  تصادفی موجودیاز طرف دیگر، انیسان در دییدگاه قرآنی، 

 شود؟هدف رها میکند بیانسان، گمان می

ست:  شمند و برگزیده ا را برگزید و  او سپس پروردگارش«)3( ثم اجتباه ربّه فتاب علیه و هدی»بلکه موجودی ارز

 :سته است بار امانت الهی را بر دوش کشداش را پذییرفت و هیدایتش نمود. و تنها اوست که توانتوبه

 «)1(و الجبال فأبین أن یحملنها و أشفقن منها و حملها االنسان انّا عرضنا األمانة علی السموات و األرض»



______________________________ 
 .37ی  31ی بیقره/  1

 .31ی قییامت/  2

 .122ی طه/  3

 .12ی احزاب/  1

 

  
حمل آن سر بر تافتند و از آن هراسیدند،  عرضه داشتیم، آنها از و کوهها ا بیییر آسمانها و زمینر امیییانت ما یعنی:

 .اما انسان آن را بر دوش کشید

 .قید و بندمیوجودی رها و آزاد و بی نیه موجود امانت دار، موجودی مسؤول و مکلّف است که است بدیهی
 کمال نـهایی انسان -5

یقصود از کمال، ا خواهد  )کمال( را نداشته باشد ناقص موجود خاص، آن امر بالفعل یک اگر مر بالفعلی است کهم

 .)1(است رفع کننده نقصان موجود، یا میفروض از ییک موجود بود. به سخن دیگر، کمال فعلیتی است که

بیعی و بدون هیچ گونه تالش صورت ط به یا های او استآید و رفع کننده نقصکه در انسان، پدید می فعلیتهایی

 شود، و ییا این که دربه آن کمال غیر اکیتسابی اطیالق می ی که جنسی آید ی مانند غریزهاختیاری، به وجود می

 .شود که کمال اکتسابی نام داردآگاهانه و اختیاری حاصل می تالش پرتو

شداهیییییمیت زیادی برخوردار می از مقام اما آنچه در این ست که به با سیییییته این ا سیدن چه د ای از فعلیت ر

 حقیقی باشد؟ و در حقیقت باید روشن شود که کمالمی مالک تحقق انسانیت انسان انییییسان، اسییییتعدادهای

 چیست؟ انسان

یصول  یماالتی در انسان مانند خوردن، خوابیدن، غریزه جنسی روشن است که ح به بدن او است  مربوط و...که ک

 .باشدمیان انسان و سایر حیوانات می مشترک مسائل امور، از شود چون اینحیقیقی انیسان میحسوب نمی کمال

شد که مورد توجه به تبیینی کییییه در این بخش در با شن  سان ارائه گردید، رو سان، هویتی تعلّقی و  ان هویت ان

یطی  شناخت رو، در آخرت محقق خواهد شد، از اینحیات جاویدان او  متعال اسیت. از طیرف دیگر، خدای به رب

سان شد. قرآنبدون فرض وجود خدا و جهان آخرت ممکن نمی حقیقی ان سعادت کریم با سان  در مورد  نهایی ان

 :فرمایدمی

 «)2(و من یطع اهلل و رسوله فقد فاز فیوزا عظیما»

 .است تههر کس اطاعت خدا و رسولش کند، به رستگاری عظیمی دست یاف یعنی:
______________________________ 

 .331ی  232انتشارات عالمه، قم، صص  حکمت، بخش ی مال هادی سبزواری، شرح منظومه، 1

 .11ی احزاب/  2

 

  



 اشاختیاری با رفتارهای باید نهایی انسان است که او جلب رضایت خدای متعال و تقرب به او، هیییدف و کیییمال

 :ردرا بدست آو آن

 «)1(و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم رضی اهلل عنهم»

 .رستگاری بزرگی است و هم آنها از خدا خشنودند، این یعنی: هم خداوند از آنها خشنود است

یقرب بنابراین، یه خداوند، هدف و کمال ت پرتو رفتارهای اختیاری انسان و اطاعت  انسان است که فقط در نهایی ب

نیماید  الهی اعراض و نسبت به اوامر و نواهی خداوند دور شود از انسان چه شود. و هرتأمین می هیال از دستورات

 .شوداز هیدف حقیقی خود نیز دور می
 شناسانه ـ دیدگاه معرفت 3

است  نکته اساسی در این مقام این اما خدای متعال است، به تقرب نهایی انسان هدف از نکات قبل روشن شد که

 صورت و به بوده خود، مستغنی از هیییدایت خیییدای میییتعال عظیم که آیا انسان در رسییییدن بیییه ایییین هدف

 هدایت و وصول به کمال حقیقی را دریابد؟ صحیح تواند راهمی مستقل

یت. قرآن کریم نسبت به این پرسش منفی پاسخ یرآن، انسان در در اس یدگاه ق  دارای گرچه ابتدای تولد خود، دی

گونه علم حصولی نسبت به جهان پیرامون خود خالی است و به همین  باشد ولی از هرخود می بیه حیضوری علم

 :علومی دست یابد او قرار داده است تا به کمک آنها به متعال ابیزار میعرفت و ادراک را بیرای جهت خدای

 «)2(تشکرون ا و جعل لکم السمع و األبصار و االفئده لعلکمو اهلل أخیرجکم من بطون أمهاتکم ال تعلمون شیئ»

یه هیچ چیز یمود در حیالی ک دانستید و برای شما، گوش و نمی یعنی: و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج ن

 .بجا آورید را او چشم و عقل قرار داد، تا شیکر نیعمت

سان به کمک این ابزار برای خود ح صلولی علومی که ان سیییییعادت می ا شناخت دقییییییق راه  کند وافی برای 

 .و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است«)3( العلم االّ قلیالً اوتیتم من ما و»باشد: نیمی

 و این هدایت گردد از این رو، بیشر نییازمند بیه هدایت خدای متعال است تا به انسانیت حقیقی نایل
______________________________ 

 .112ی مائده/  1

 .11ی نحل/  2

 .13ی اسیراء/  3

 

  
 :گرددالسالم برای بشر حاصل مینییز فیقط از طریق ارسال انبیا علیهم

الکتاب بالحق لیحکم بین الناس  و انزل معهم کان الناس أمة واحدة فبعث اهلل النبیین مییییبشرین و میییینذرین»

میییا جتءتهم البیّنات بغیا بینهم فهدی اهلل الذین آمنوا لما اختلفوا فیه  بیییعد فیما اختلفوا فیه االّ الذین اُوتوه مییین

 «)1(ییهدی من یشتء الی صراط  مستقیم و اللهی باذنه الحق من



بییم دهیند و کتاب آسمانی که به  بیشارت و یعنی: مردم یکدست بودند، خداوند پیامبران را برانگیخت تا مردم را

تا میان مییردم در آنییچه اختالف داشتند داوری کند، تنها کسانی که  با آنها نازل نمود، کردمی دعوت سوی حق

یها رسیده بود به خاطردریافت کرده بودند و نشان را کتاب یه آن ین ب و ستمگری، در آن  حق از انحراف های روش

یقیقت اختالف کردند، خداوند آنهایی را که ایمان یه ح یچه مورد اختالف بود، به فرمان خودش،  آورده بودند، ب آن

 .کندهدایت می راست را بیخواهد بیه راه نمود، و خدا هر کس رهبری

  :در دیدگاه قرآنی، حیات واقعی انسان در این است که از تعالیم حیات بخش پیامبران، پییروی نیماید

یین المرء و قلبه و أنّه  یا ایها الذین آمنوا استجیبوا للّه و للرسول اذا دعاکم لما» یحول ب یحییکم و اعلموا أنّ اهلل ی

 «)2(الیه یحشرون

سوی چیزی  به هنگامی کیه شیما را اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنیدیعنی: ای کسانی کیه اییمان آوردهی

د و همه شما )در شوبدانید خداوند میان انسان و قییییلب او حییییایل می بخشد. وخواند که شما را حیات میمی

 .شویدنیزد او گیرد آوری می قیامت(

یوحیدی ارائه میی کیه اما کیسی یروی تعالیم الهی که از طریق پیامبران ت شود سر باز زند در ظلمات غوطه از پی

 :ور خواهد بود

خارج مییینها فیییی الظلمات لیس ب به فی الناس کمن مثله ییییمشی أو من کان میتا فأحییناه و جعلنا له نیییورا»

 «)3(کیذلک زیّن للکافرین ما کانوا یعملون

یسی که مرده بود، سپس او را زنده کردیم، و نوری برایش یا ک ییان دادیم قرار آی یردم که با آن در م برود،  راه م

یلمتها یه در ظ یت ک یه انجا همانند کسی اس یمالی ک ین گونه برای کافران، اع یگردد؟ ای  مباشد و از آن خارج ن

 .است شده تزیین دادند،می
______________________________ 

 .213ی بقره/  1

 .21 ی انفال/ 2

 .122ی انعام/  3

 

  
این دنییییا میییحتاج به  زندگی در بنابراین، انسان به علت قصور در فهم و ضیییعف در نییییل به راه سعادت خویش،

اس استکبار خود به جهل خویش مغرور شده و هواها و اس که بییییر هییییدایت الهییییی اسییییت و انسان متکبّری

 حییوانیت، مرتبه اش دور شده و بهداده چینین انیسانی از حقیقت وجودی قرار خود راهبر هایش را حاکم وهوس

  واقع تر و درترین حیوانات نیز سافلحقیقت، از پست ترین حییوانات سیقوط نموده است، ایینان بیهبیلکه پسیت

 :روندمی هستند که راه مردگانی

 «)1(یؤمنون ال إنّ شرّ الدوابّ عند اهلل الذین کفروا فیهم»

 .آورندنمی ییعنی: بیه یقین، بدترین جنبندگان نزد خدا، کسانی هیستند کیه کیافر شیدند و اییمان



 «)2(ال تسمع الموتی و ال تسمع الصُمّ الدعاء اذا ولّوا مدبرین فیانّک»

روی  که هنگامی خود را به گوش مردگان برسیییانی و نه سیییخنت را به گوش کران، صیییدای توانیتو نمی یعنی:

 .برگردانند و دور شوند

 .و بدون آن در گمراهی سقوط خواهد نمود است بنابراین، در دیدگاه اسالمی، انسان میحتاج به هدایت الهی
 ـ دیدگاه أخالقی 4

 انسان ارزشهای اخالقی را در بیرون از ، دیدگاه اومانیستی جهان بینی مدرن، منشأبخش اول گذشت در که چنان

به  داند،و آن را منحصر به درون انسان می نموده انیسان در ایین جهان ی نفی ی مانند خدا یا اشیای دیگر پیرامون

سان شهای اخالقی تنها را عبارت دیگر، این دیدگاه، امیال ان شأ ارز صرفا یک کارکرد قائل دان من سته و برای آنها، 

 .)3(انسانی است و آن، خدمت بیه اهیداف بوده

شأیت ( نیز با نفی هر گونه1111ییییی  1111) «دیوید هیوم» شهای  من سبت به ارز سان ن موجودات بیرون از ان

  :گویداخالقی، می

ندارد...احکام ارزشیی چیه درباره خیر و  یشهر هست در از هست نتیجه شیود و هییچ بایدی تواندنمی هیچ بایدی

 های مااحساسات و تمایالت و سلیقه و چه زیبایی و زشتی تنها شر
______________________________ 

 .33ی انفال/  1

 .32 ی روم/ 2

، ص 1311جلیلی، انتشارات حکمت، چیییاپ اول،  احمدرضا ترنر، دین و نگرش نوین، ترجمه والتر ییی استیس 3

127. 

 

  
 .)1(کنندرا مینعکس می

 نظام تشریع و ارزشهای اخالقی محور باشدمحور نظام تکوین می دیدگاه اسالمی، خیدای میتعال، چنان که از اما

 .شودحکمت الهی تنظیم می اساس کریم، اخالق و ارزشهای انسانی، بر باشد و به همین جهت در قرآنمی نیز

حکمت الهی خلق شده و به سوی یک  اساس جهانی است که بر میییجموعه انسان جیییزئی از می،اسال دیدگاه در

 :سیالن و صیرورت است ی در باشدمی هدف خاصی ی که همانا خداوند

 .گرددکارها تنها به سیوی خیدا باز می آگاه باشید که همه«)2( األمور تصیر الی اللّه أال»

ین رو، هدف انسان و ارزشهای  هدف خود، برای تواندنمی از هدف جهان نبوده و انسان ی، امری جدا و منفصلاز ای

 :شودبلکه اهداف افعال و رفتار انسانی بر اساس دو امر تنظیم می تیرسیم نماید، ایجداگانه کامالً

حکمت الهی خلق شده و به  اساس بر جهان و کل است طیییرف، جیییهان، زنده، با شعور و هدفمند ییییک از ییی 1

  :در حیال سیالن و حرکت است سوی هدف واالتیری 

 «)3(ء خلقه ثم هدیقال ربنّا الّذی أعطی کل شی»



گفت پروردگیییار میییا هیییمان کسی است که به هر موجودی، آنچه را الزمه آفرینش او بود، داده و سپس  یعنی:

 .هدایت کرده است

ارتباط انسان با آن موجودات در وصول انییییسان به  نوع ود موجودات جهان نبوده،ارتباط با وجوجود انییییسان بی

 :هدفش مؤثر است

 «)1(یتفکّرون و سیخّر لکیم ما فی السموات و ما فی األرض جمیعا منه انّ فی ذلک آلیات لقوم»

خته، در این نشانهای مسخّر شما سا یعنی: او آنچه در آسمانها و آنچه در روی زمین است همه را از سوی خودش

 .کنندمی برای کسانی که انیدیشه است )مهمی(
______________________________ 

1- West,david,An introducetion to continental philosophy, (First published by polity 

press) ,1221 ,P. 11. 

 .33ی شوری/  2

 .37ی طه/  3

 .13 ی جاثیه/ 1

 

  
و افعال او، سرنوشت آن زندگی را  در دیدگاه دینی، انسان دارای حیات ابدی است که رفتارها دیگر، فییی از طر 2

یأثیر  با به صورت دقیق، روابط خود را تواندتعیین خواهد نمود. و چون انسان نمی ییز ت جهان و موجودات آن و ن

سیم نماید، دقیق تک شهای واقعی خودش به  باید در نیل به تک رفتارش را در زندگی ابدی جهان آخرت، تر ارز

 .خویش دچار سقوط و گیمراهی نگردد تا در این مسیر تکاملی متعال رفته سراغ دین و خدای

 نبوده انسان هایها و هوی و هوسارزشهای اخالقی انسان، تابع امیال و خواسته در نیتیجه، از دیدگاه قرآن کریم،

یهت  عالمانسان بر موجودات  ایر موجودات جهان و تأثیر افعال و کنشهایبلکه بر اساس رابطه او با س ییز از ج و ن

 .خوردرقم می اخروی ابدی زندگی و سعادت رابطه افعال او و تأثیرش در

 بررسی تطبیقی
ت اساسی و توان برخی از افتراقامی در باره انسان، یک مقایسه اجمالی و کلی میان اومانیسم، و دیدگاه اسالم در

  :نیمود به صورت زیر بییان مهم دو دیدگاه را

در دیدگاه اومانیستی، انسان محور همه عالم استد  ترین افتراق میان دو دیدگاه فوق ایین اسیت کیهی اسیاسی 1

 و اراده انسان باید تنظیم گییییردد ولی در دیییییدگاه نظام تشریع بر اساس خواست یعنی هم نظام تکوین و هم

یمه امور بایداس یت. و ه بر اساس اراده حکیمانه و غیر  یالمی، محور نظام تکوین و نظام تشریع، خدای متعال اس

 .تنظیم شود الهی قابل خطای

یطع ی در 2 یو ق یده استد یعنی انسان نه  دیدگاه اومانیستی، رابطه انسان و نیز تمام موجودات جهان از دو س ش

معاد. در نتیجه به خودش وانهاده شییده اسییت. اومانیسییتها با دیدگاه  بیییییا ایرابطهای با خداوند دارد و نه رابطه



و معاد هیچ  خداوند خود، یا وجود خداوند و معاد را منکرند و ییییا ایییین کیییه بر فرض قبول، برای سکوالریستی

ید خود را مطابق با معتقدند اوامر و نواهی الهی با نقشی در شؤون مختلف حیییییات انییییسانی قایل نیستند، بلکه

به  محکوم نماید های انسان، مخالفتآن با خواسته هایو آمیوزه اگر در میوردی دیین خواستهای انسان نمایند و

 .باشدشکست می

یا یود ب یاده و نیز رویکرد سکوالریستی باطل است و با فرض وجود ولی از دیدگاه اسالمی، تساوی وج و  خداوند م

وصول به هدف واالی خود،  و هوس خود دوری گزیند و برای هیوی ان باید از تیکبّر و میتابعتآخرت، انس جهان

 .های دینی منطبق نمایدخویشتن را با آموزه

  
خطا و تبعیت کیییننده از هیییوی و  غیر مصون از دیگر، خدای حکیم و علیم نباید خود را تابع انسان سیییخن بیییه

 .و نواهی او شود و اوامر خداوند ر باید تابعهیوس نماید بلکه انسان خطاکا

انسان  باشد. و چونتینها موجودی که مالک این جهان است، انسان می اومیانیستی، ی با نفی خداوند در دیدگاه 3

انطباق  به دین باید انسانی شود و موظّف در عالم را داردد یعنی همانطوری که تصرفی گیونه مالک است حیق هیر

و بدین جهت  شوند انسان جهان موجودات نیز باید تابع اراده و خواست های انییییسان است،ود با خییییواستهخ

دارد جهت تأمین  بسازد و حق خودش تواند جهان را مطابق میلچیییون صیییاحب خانه جهان است می انیییسان

های اتمی خانمان سوز، ابزارهای وجود بمب آورد. پدید خواست خویش، ابیییزارها و فیییناوریهای سیییهمگینی را

قابل  در انسان و...بر اساس این دیدگاه جنسیت بییییسیار پیییییچیده ژنتیکی، تغییر جنگی بسیار مخرّب، تحوالت

 .توجیه است

یالق متعال خدای ولی مطابق دیدگاه اسالمی، یون خ باشد، مالک همه هستی کل هستی )ماسوای خودش( می چ

یسان، میهمان و در و از جمله انسان است  فیقط خانه جهان است، بدین جهت، تصرفات او در جیهانحیقیقت ان

یاید یون تعیین و تنظیمبرای رسیدن به هدف نهایی و حقیقی ب یاشد، و چ انسان به  تصرف کیفیت و کمیت اش ب

کیمانه الهی را گیوش نیست، باید هیدایت حی بشر حیدود عقل اش، درصورت تفصیلی و متناسب با هدف نیهایی

االّ هر گونه تصرفی از  اند، تصرف نماید وتیییصرف داده اجیییازه های الهیمقداری که دین و آموزه و تیییا سیییپارد

 .فساد انسان و جهان خیواهد بود سبب دین، در جهان، بیش از محدوده تیعیین شیده در ناحیه انسان

 معرفتی داند، به دنبالجهان می در ن و مجاز به هر گیونه تیصرفخیویش را میالک جها ی چون انسان مدرن، 1

علوم تجربی در دنیای جیدید، کیسب قیدرت هر  هدف جیهت، این هدف قادر سازد، به هیمین در را که او است

یرای ییشتر ب یی بر جهان تسلّط چه ب یطابق دیدگاهم  انسان مسخر اسالمی، گرچه موجودات جهان باشد. ولی م

ییست بلکه توجه به آیه و نشانه صرفاً هستند، ولی هدف علوم یهان ن یهان ، منتقل تسلط بر ج یودن ج یدن  ب ش

از موجودات  جستن انسان باید ضمن بهره حقیقت باشد، درمی بشر مییییعرفت اصلی بییییه خییییدای متعال هدف

یوجودات جهان توجهی جهان، به بُعد یودن م یه عارفانه و عالمانه نشانه و مرآت ب یا ب یود نماید ت یدف واالی خ  ه

 .یابد دسیت



یودن ی مالک 3 یاره ب در جهان هستی بنابر دیدگاه اومانیستی، مستلزم آن است که انسان مدرن،  انسان و همه ک

ند کیه خیودش، بدا تکلیفهایی را موظف به خود و صرفا نیپذیرد هیچ موجودی غییر از خیود را حاکمیت والیت و

 و اولیای او بر انسان، مردود و باطل خداوند در این دیدگاه، والیت بیا رضیایت خیود جیعل نموده است، از این رو،

 .است

نماید تا با پذیرفتن والیت خیییدای می انسان با آگاهی از ضعف و خطاپذیری خویش سعی اسالمی، دیدگاه در اما

بر  ورود در تحت والیت الهی، به سییوی نور هدایت یابد و گمراهیها نجات یابد و با ت ومتعال و اولیای او، از ظلما

 انسان داند،مستغنی از هدایت الهیی میی خالف انسان مدرن که با روحیه متکبرانه و عدم واقع بینی، خویشتن را

 .ا از خطا و گمراهیها بیشتر نمایدهر چه بیشتر از اوامر الهی، مصونیت خود ر نماید تا با تبعیتاسالمی تالش می

اسالمی ارزشهای اخالقی تیییابع رابیییطه  است. ولی در دیدگاه انسان ییی منشأ اخالق در دیدگاه اومانیسم، امیال 1

 .باشدبیان گردیده است، می متعال انسان با معاد که از ناحیه خدای انسان با موجودات دیگر و نیز رابطه

یداوند و دین و آموزهی همچنین چون انسان  1 یا خ ییچ گاه  های آنمدرن، رابطه خود را ب یت ه قطع نموده اس

های ابزارهای معرفتی خود ییی یعنی حواس و عقل داده به صرفا نماید، بلکهاخذ نمی دینی معرفت خود را از منابع

ی تکیه یقل می ابزاری  یابل تجزیه و تحلیل با ع یه ق یدرن نباشدکند و هر ادعای معرفتی را ک انگارد. مردود می م

است که انسان در کشف طریق هدایت و وصول به  دیدگاه اسالمی منابع وحیانی مهمترین منبع معرفتی در ولی

 .مراجعه نماید کمال حقیقی خویش باید به آنها
 

  



 : ماتریالیسم 2 شماره موضوع

 مقاله اول: تعریف ماتریالیسم در سایت ویکی فقه

    ماتریالیسم معنای لغوی

 

 

تر از عوامل معنوی، گرایی و این اسیییت که کسیییی به عوامل مادّی بیشز نظر لغوی به معنای مادّهماتریالیسیییم ا

سم  1  .کند باور تررا بیش مادیات اهمّیّت دهد و ست که ( Materialism)در این معنا، ماتریالی حالتی روانی ا

 .سازدبی توجّه می امور معنوی آدمی را به

  
    معنای اصطالحی ماتریالیسم

  
، تنها وجود مادّی دارند. این معنا از جهان موجودات به این اسیییت که همه اعتقاد ماتریالیسیییم در اصیییطالح

  2  .جای دارد آلیسمایده ماتریالیسم در برابر

  
    مکاتب ماتریالیسم و عقاید آنها

  
 .دارند، ماتریالیسم گوینددهند و آن را بر امور غیرمادّی مقدّم میمی مادّه را به اصالت که مکاتبی به

پندارند. آنان معتقدند که این گونه امور از مادّه می خصییلتی و معنا را روح ادّی مانندها، امور غیر مماتریالیسییت

مادّه  انحصیار را در هسیتی کنند و همهمی انکار ها وجود ماورای مادّه راماتریالیسیت  3  .اندتابع و طفیلی مادّه

 .انگارندمی

دهد، واقعی است و آنچه است و در بستر زمان و مکان روی می تبدّل و تغییر ها تنها آنچه دردر نظر ماتریالیست

  1  .بشر بیرون است، وجود ندارد لمس و احساس از چارچوب

  
    شناختیماتریالیسم در حوزه جامعه

  
سم در حوزه سیجامعه ماتریالی صادی را ای دارد و آن، طرح نظریهنیز تعریف ویژه شنا ست که روابط اقت هایی ا

  3  .شمارندمی های اجتماعیپدیده علّت بنیادی

  
    گرایی در تاریخ انسانیمادّه
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 .، مادّه است و چیزی فراتر از آن وجود نداردمنشأ جهان اند کهپنداشتهها میخی انسانهمواره بر

  
 گرایی در چین باستانماده 

ستان در صر پنج چین با صر را پنج خاک و آتش ،آب ،چوب ،مغز گانه مطرح بود کهنظریّه عنا ای مادّی پایه عن

 .دادندظر چینیان، جهان را تشکیل میدانست و این پنج عنصر در نمی

  
 گرایی در هند قدیمماده 

  1  .پنداشتندمی باد را مرکّب از آب، خاک، آتش و دنیا نیز هند قدیم اهل

  
 گرایی در یونان باستانماده 

سوفان این نظریّه میان ستان فیل ستین جهان را آب،  یونان با صر نخ سیاری از آنان عن شت. ب نیز هواخواهانی دا

 .دانستندمی هوا و اتم آتش،

  
 دیدگاه دموکریتوس 

  .پذیردترین بخش مادّه است و تقسیم نمیبر آن بود که تنها اتم و خأل واقعی است. اتم بنیادی دموکریتوس

  
 دیدگاه اپیکور 

سی اپیکور شت. او معتقد بود که هر چه بهمی معرفت را بنیاد هر گونه معرفت ح سیادراک  پندا آید، درنمی ح

  2  .وجهی نداشت خدایان مادی پذیرفتنی نیست و از این رو، در نظر او اعتقاد به

  
    احیای تفکر ماتریالیستی

  
صور معتقد بود که هر چه ما توماس هابس .م. دانست11توان از قرن ماتریالیستی را می تفکر احیای  کنیممی ت

آوَرَد مگر از آنچه به حس در  ذهن ای بهتواند اندیشییهوجود ندارد. آدمی نمی نامتناهی اسییتد پس امر متناهی

  17  .گنجدو در زمان و مکان خاص میآید می

  
    گراییاوج رشد و توسعه مادّه

  
شد م. اوج12و  11قرن  سعه و ر سوفانی همانندمادّه تو  قتوفی مارکس و انگلس ،هولباخ ،المتری گرایی بود. فیل

 .ماتریالیستی هواخواهان فراوانی بیابند هایتئوری یافتند که با طرح
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    شکست مبانی ماتریالیسم

  
نهادد چونان که  افول رقم زدد امّا دیری نپایید که روی به جهان بسیاری را در حواّلت م.ت 12گرایی در قرن مادّه

  11  .دانندکرده، آن را شکست خورده می اعتراف ماتریالیسم مبانی پوچی نظران، بهامروزه بسیاری از صاحب

  
    های ماتریالیسمشاخه

  
سم از دیرباز به گونه هر ست،چند ماتریالی شری مطرح بوده ا م. بود که در  11امّا از قرن  ای میان برخی جوامع ب

 :اندروه جای گرفتهها در دو گهنگام تا کنون ماتریالیست مند پدیدار گشت. از آنچارچوب یک تئوری نظام

  
 هواخواهان ماتریالیسم مکانیکی 

را  روح .آن نیست جز صفتی از مادّه و یکی از خواصّ فکر .اصیل جهان است جوهر اینان معتقدند که تنها، مادّه

 دانسییت و همچون دیگر اجزای سییاختمان ماشییینی جهان، تنها با شییکل، بُعد و حرکت جسییم توان همچونمی

 .کرد تبیین

 الگوی یرو غرض نیست وکند. کار این ماشین پکمّی کار می مبادی همانند یک ماشین است و مبتنی بر جهان

  13   12  .توان با قوانین مکانیک یا فیزیک تبیین کردکند. همه چیز جهان را میعملکرد آن تغییر نمی

  
 هواخواهان ماتریالیسم دیالکتیکی 

سترانیدند. بنابر باور اینان، مادّ سم را مارکس و انگلس گ شاخه از ماتریالی سان کهاین  سیک ه، آن  و  فیزیک کال

شه عمومی زمان می ست که تنها تحت تأثیر نیروها تغییر یابد. به عکس،  انفعالی پندارد، واقعیّتیاندی ساکن نی و 

 .است متحرک و پویا ،ماهیت مادّه از نظر

شه آدمی. بدین دیالکتیک سان، مادّه که به  یعنی دانش قوانین عمومی حرکتد چه در جهان بیرون و چه در اندی

حرکت، عبارت اسییت از برنهاد )تز( برابر نهاد  ظاهر بی حرکت اسییت، دارای حرکت دیالکتیکی درونی اسییت. این

  11  .آید)سنتز( موقت پدید می« به هم نهاد»آنها  یالکتیک میان)آنتی تز( که از د

 .شودمادّه از درون خود او است و هر گونه علّتی خارجی از او نفی می تکامل برآیند این تئوری آن است که

  
 اصول ماتریالیسم دیالکتیکی 

 :ماتریالیسم دیالکتیکی بر چهار اصل استوار است

 .یابددرونی تکامل می تضاد خود است و بر اثر این دّض اوّل. اصل تضادد یعنی هر چیز در درون خود حاوی
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 .ها در حال حرکت و تغییرنددوم. اصل تغییر و حرکتد یعنی همه پدیده

صل تأثیر متقابل پدیده ساهاد بدین معنا که همه چیزها برهم تأثیر متقابل دارنسوم. ا هر  معلول و علت د و چه ب

 .دو برهم اثر بگذارند

   11   13  .چهارم.اصییل جهش، انقالب و تکاملد یعنی همه تغییرات جهان، تکاملی اسییت نه دوری و تکراری

11   11  

سم دیالکتیک برای اینکه بتوانند از عهده تبیین تغییرات اجتماعی پردازاننظریّه خود برآیند، درباره  قرن ماتریالی

 .اند. تئوری ماتریالیسم دیالکتیک تاریخی از این گذر پا به وجود نهادساخته تئوری نیز تاریخ حرکت

  
 تعریف ماتریالیسم تاریخی 

ها و این نظرگاه، حرکت ین معنا است که تاریخ ماهیّتی مادّی و وجودی دیالکتیکی دارد. ازتاریخی بد ماتریالیسم

  27   12  .، علّت مادّی و اقتصادی دارندجامعه ها و نمودها و تجلّیّات تاریخی هرجنبش

  
 معنای وجود دیالکتیکی تاریخ 

ست که حرکات تکاملی تاریخ، حرکاتیتاریخ، وجود دیا اینکه ست دیالکتیکی و معلول  لکتیکی دارد، بدین معنا ا ا

 .تضادهای دیالکتیکی توأم با همبستگی خاص تضادها

  
 تضاد دیالکتیکی 

ست که هر پدیده ضادّ دیالکتیکی عبارت از این ا پروراند و پس از یک خود را در خویش می انکار و ینف ای جبراًت

تر ای عالیآید و آن پدیده به مرحلهدرونی، تغییر شییدید کیفی پدید می سییلسییله تغییرات در نتیجه این تضییادّ

  21  .نای است از دو مرحله پیشیکه آمیزه رسدمی

  
    دیدگاه اسالم درباره ماتریالیسم

  
استوار است،  اصالت ماده رو است. از آن رو که این نظریّه برنظری و عملی متعدّدی روبه هایلشچا ماتریالیسم با

 .ریزدمادّه، فرو میاصالت  نقض با

  
 نقض اصالت ماده 

 :فرمایدکند و میهای مبتنی بر مادّه را رد میدیدگاه قرآن کریم .الف

 .ما هیچ نیست زندگی دنیوی و گفتند جز»

  22 . «نکند. آنان را بدان دانشی نیست و جز در پنداری نیستند هالک دهر شویم و ما را جزمی زنده میریم ومی
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 و عقل کنند که در پیدایی جهان،دیگر، اثبات می براهین و برخی امکان و وجوب ، صییدّیقین،برهان نظم .ب

 .ورای مادّه در کار است شعوری

آید، واقعی درمی ادراک به قوای حسییی اسییت و با عمق و عرض ،طول ها تنها آنچه را دارایالیسییتج. ماتری

سیاری از پدیدهمی شد، باید ب صوتی های مادّی را نیز انکار کردد هماننددانندد امّا اگر چنین با و الکتریکی  امواج 

 .آیند و وجود آنها در جای خود به اثبات رسیده استو.... برخی موجودات به حس در نمی

  23   21   23  .اندها برای ادّعای خویش دلیل استواری ارائه نکردهوانگهی، ماتریالیست

اولیای  ،پیامبران شماری همانندبی خردمند هایاست و انسان خردمندان های اثبات یک موضوع، گواهید. از راه

 گواهی و نیرویی برتر از نیروهای مادّی خداوند نیسییتند، بر وجود الهیون که جزو گروه دانشییمندانی و نیز الهی

  21  .اندداده
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 مقاله دوم: تبعات اصالت ماده در قران

  بست ماده تا آسمان دیناز منظر قرآن/ از بن« اصالت ماده»تبعات 

صا گروه شه: ا شهاندی شهالهی قرار میلت ماده در مقابل اندی صار جهان در مادیات  گیرد، قرآن و اندی دینی با انح

ماند دیندار به آسییمان دین راه بسییت ماده میماتریالیسییت در بن مخالف اسییت و به نفی آن پرداخته اسییتد اگر

 .گشایدمی

نیامده است و به عنون یک آموزه و  به وجود گرایی در جهان معاصر و فلسفه مدرنماده و مادهماتریالیسم، اصالت

ستان دارد، شه در دوران با سفی ری شهاما بی نظام فل بینی امروزه جایگاه مهمی دارد و جهان شک این نظام اندی

 .توان خواندامروز می قالب جهان

 فقط ماده وجود دارد

سم می شد. آنچه در برابر ماتریتواند آموزهماتریالی سمای متافیزیکی با شده ایده الی ست اما از حیث عنوان  سم ا آلی

شود از این منظر این مکتب بدان معناست که وارد حوزه متافیزیک می ادعا در خصوص جهان بیرون، ماتریالیسم

مادی تحلیل  دهد، در این نگرش جهان بدون علتی غیردر خصیییوص جهان به صیییورت کلی نظر می گراییماده

تحوالتی درونی آن اسیییت. از منظر متافیزیکال،  عبارت از مجموعه ماده و انرژی و شیییود، به بیان دیگر جهانمی

 .آلیسم باشد در مقابل نگرش دینی استمقابل ایده ماتریالیسم بیش از اینکه در

 برآنند که:« فقط ماده وجود دارد»هایی که معتقدند ماتریالیست

  معناست.بی رو سخن از ورای این جهاناز اینهای هستی را شناخت. توان تمام جنبهمی تنها با علم  .1

 توان هیچ هدفی به جز این جهان داشت، نمی .2

 .اوست مرگ انسان پایان هستی .3

در گرایش اول ماده تنها اصییل  دو گرایش عمده فکری و رفتاری را ایجاد می کند،« فقط ماده وجود دارد»گزاره 

سته»موجود  ست که تنه شود، اما در گرایش دوم مامی« دان صل موجودی ا سته»ا ا شود، به بیان دیگر می« خوا

 .گرا متفاوت استماده باور ازماده

 باوریپیشینه ماده

یونان جسییت،  توان دراندیشییه را می های اینباوری دارای پیشییینه در تاریخ اندیشییه اسییت. یکی از سییرآغازماده

دموکریتوس معتقد بود که  اند.نظر بودهدر این خصییوص صییاحب که دموکریتوس و اپیکور دو فیلسییوفی هسییتند

سانی را می همه چیز از اتم ست. اپیکور نیز معتقد بود که همه حیات ان شده ا مفهوم لذت  توان بر رویساخته 

ستان نیز چنین سامان داد. شته برخی معتقدند که زروانیان در ایران با شاتی دا شینه مادهگرای باوری، اندد در پی

 تواند رویکردی متافیزیکی داشییته باشیید و یااند، حال این اکتفا میاکتفا کرده هان موجودگذشییتگان تنها به ج

 .شناسانهمعرفت

http://www.iqna.ir/fa/news/3344926/%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%86


ست، برخی از متکلمان شته ا سالمی نیز تأثیراتی دا شه در جهان ا شکل از ماده  این اندی سالمی همه چیز را مت ا

دانستند تند. برای مثال مجسمیه خدا را جسم میدانسمالئکه را از ماده می دانستند و حتی اموری مانند خدا ومی

 .یا معمریه معتقد بودند که خداوند غیر از جسم چیزی نیافریده است و

کند. می های جدیدی پیدافویرباخ قرائت یابد و در میان فیلسییوفانی ماننداصییالت ماده در فلسییفه مدرن ادامه می

گرایانه به خود گرفته و انسان را به جای خدا نشانده است. انرویکردی انس ماتریالیسم در دوران جدید حیات خود

سم مکانیکی، که جهان را پدیده دو سمای مادی میگرایش ماتریالی ست و ماتریالی تاریخی که به تحلیل مادی  دان

شت، تفاوت وجود دارد. در این ست. می تاریخ جهان گرایش دا سم از علم مایه گرفته ا ن توان آخریدوره ماتریالی

 .شناسی دانست که به نفی روح منجر شده استفکری را در استفاده از عصب های این گرایشتالش

 باوری در علمانعکاس ماده

هر اعتقادی در خصوص جهان داشت  توانعملی است. نمی باوری به عنوان یک دستگاه اندیشه دارای تبعاتیماده

های باوری انعکاس آن در علم اسییت. یکی از اولین گرایشادهم و از تبعات آن مصییون ماند. یکی از تبعات اصییلی

سم به تحصل علمی که وارد سم بود. پوزیتیوی شد پوزیتیوی ست و مرادایران  شده ا ست  گرایی ترجمه  از آن این ا

اثبات عینی و تجربی کند. پوزیتیویسییم عمر چندانی  ها راهایی علمی هسییتند که انسییان بتواند آنکه تنها گزاره

طرفداران  نگ شد. اما این اندیشه در ایراناثبات قضایای ریاضی به مشکل برخورد کمر که درناشت و پس از آند

 .فراوانی یافت

ای در گرایی دانسیییت که اولی نظریهفایده گرایی وتوان در اعتقاد به علمباوری در معرفت را میماده دیگر نتیجه

شییود دانش را تنها در ه اخالق اسییت. عدم اعتقاد به ماوراء منجر میفلسییف ای درشییناسییی و دومی نظریهمعرفت

ست یازید. بهتوان به معرفتجهان موجود یافت و نمی حوزه بیان دیگر عمل به عنوان  هایی خارج از این جهان د

باوری در عمل و افراطی دو شییکل عمده تبعات ماده گراییو عمل نتیجه یک فکر محدوده صییدق اسییاسییا فایده

 .گیرندو نتیجه مادی دو امری هستند که موضوع حس انسانی قرار می رفتارهای انسانی هستند. ماده

دهد سیینجید، از فعلی که انجام می مندی انسییان را ازتوان میزان رضییایتافزارها و علوم تجربی میامروزه با نرم

فکری و نظام هر اندیشه اشد. مالکباید نتایجی در عمل داشته ب سویی دیگر هر نظری که معطوف به عمل است

 .تواند مالکی حقیقت باشدیابد. عدد و نمودار میسنجش کاهش می در عمل، به

 گراییباوری و مادهماده

صرف ماده به ماده ، از زندگی هدفی بیرون از خود ندارد گراییشود. در مادیگرایی نیز منجر میاعتقاد به تحقق 

خدایی فانی اسیییت از این رو این فنا و خواهد بود. زندگی در بی د میزان زندگیاین رو معنای زندگی در حدو

 .یابدمعنا نیز تبلور می موقتی بودن در

صالت ماده محدود می سبت  شود. ما تنها جهان مادی راآگاهی ما از جهان در پرتو ا داریم و از این رو تنها باید ن

کند هر نوع واقعیت متعالی و ماورای باور آن را نفی میهیک ماد که ایبه آن دارای برنامه باشییییم. اولین تبعه

 .گردداست، همه چیز به امر واقع فیزیکی بازمی مادی



سی که خصوص زندگی وجود دارد، تحت تاثیر قرار سا سانی به تبع آگاهی ا دهد. تنها عوامل و دالیل می اعمال ان

سان توانند عملجهانی هستند که میمادی و این سان نمی ان تواند برای عمل خود از را توجیه و هدایت کنند و ان

 .مادی استفاده کند توجیهی غیر

 گرایی در تقابل با هر دینمادی

باوری کنار دین توسییط ماده های کالن در خصییوص امور واقع و به تبعبا کاهش اندیشییه به عمل مادی، اعتقاد

شته می شانهخوانده می شود. جهان امروز را نیز جهانی مادیگذا های حاکمیت چنین دیدگاهی را شود. یکی از ن

زندگی  شود یکدید. زندگی خوب و غایی چنانچه توسط سیستم تبلیغاتی تقویت می« پول» توان در جایگاهمی

 .کامال قابل خرید است

توان چنین مشکلی را نیز شناسان خبره میروان نباید درباره معنای زندگی نیز نگران بود، زیرا احتماال با رجوع به

سیطره مادی گراییحل کرد. دین در مادی ست که آن را نیز تحت تاثیرجایگاه ندارد.  قرار  گرایی به دین چنان ا

ستد سبات دینی مفهوم مبتنی بر مفهوم داد و  ست به این معنا که منا شده داده ا ستد را با خداوند  اند و مفهوم 

ستدارای معنایی مادی ستند که با  .اندهگرایانه دان سیاری معتقد ه شان را از خدانذر می« دادن»ب  توانند حاجت

 .شود که مطالبه مومنان هم مادی باشداین داد وقتی مادی می«. بستانند»

شته باشد. شهید مطهری در خصوصرسد دین با مادهبه نظر می ماتریالیسم معتقد است اگر این  گرایی تقابل دا

به معنای پذیرش وجود جهان خارج بدانیم، دین ماتریالیستی است،  ئالیسم دانسته و آن رامکتب را در مقابل اید

 .است مکتب را به معنای انحصار جهان در ماده بدانیم این مکتب مقابل دیدگاه دینی اما اگر این

ند. به بیان دیگر اشهادت نیز خوانده تواند ببیند، جهان مادی است، این جهان را جهانجهانی که انسان آن را می

باوری دینی از نظر انسیییان وجود دارد، جهان مادی اسیییت جهانی که بدون در نظر گرفتن داده یا   .ادیان و 

ستیگرا به معاد و جهان غیب نمیمادییک شند. ه شته با سیتواند اعتقاد دا سمت  شنا دینی جهان را به دو ق

سیم می شهادت جهان مادیشهادت و غیب تق ست که حواس، زمان و ا کند، جهان  ست اما جهان غیب جهانی ا

را  شیود که اولی امور غیبیتابد. اندیشیه دینی وقتی از اندیشیه مادی جدا مینمی مکان به معنای عرفی آن را بر

 .کندپذیرد اما دیگری وجود چنین جهانی را نفی میمی

صوص رابطه معاد و مادیحجت ستمی نژاد در خ سالم ر ست، معاد نفی مادی ست کهگرایی معتقد ااال گرایی نی

را به معنای محدود شیییدن در ماده بدانیم به معنای نفی معاد  گراییگذرد، اما اگر مادهبلکه از مسییییر ماده می

رو دنیا و  مسیییری به سییوی معاد اسییت. ما معتقدیم که من ال معاش له من ال معاده له از این خواهد بود. دنیا

بل هم نیسیییتند  یامبر می کنند. خداوند دردیگر را تکمیل میو همآخرت در مقا به پ ید قرآن  َا تَنسَ »...فرما ل

ِصیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا معناست که دین  ( وی این آیه به این11)قصص، «. خود را از دنیا فراموش مکن... سهم ... :...نَ

 .کنددنیا را نفی نمی

واقع فقط دنیا گرفته اند و نهایت  الدنیا منکرین معاد در مادیگرایی به معنای نفی مذهب ان یریدون اال حیات

 .گرایی استمقابل آخرت اند و به این معنا درانسان را دنیا گرفته



توان نفی خصییوص که آیا می علی ایازی در پاسییخ به پرسییش ایکنا در اینالسییالم والمسییلمین سیییدمحمدحجت

خواهد بحث تشبیه خدا ای کلی دارد در آن میاین خصوص جمله قرآن در  گوید:باوری را در قرآن یافت، میماده

یْءٌ...: چیزى مانند او  لَیْسَ کَمِثْلِهِ»... خوانیم که خداوند سییوره شییورا می 11کند. در آیه  به انسییان را نفی شییَ

ابعاد  دیگری نیست و به عبارتی دیگرسنخ وجودی خداوند دارای است و این یعنی خدا مانند هیچ چیز«. نیست...

الکرسی و یا آیة باوری است.البته آیات دیگری در قرآن مانند سوره توحیداین به نوعی نفی ماده مادی نیست و از

شییود که در واقع صییفات سییلبی برای خدا ذکر می کنند و اوصییافیوجود دارند که همین بحث را مطرح می  و ...

 .شودند نفی میمادی و جسامی از خداو خداوند هستند و در آن خصوصیات

 گرایی و قرآنمادی

قرآنی مبتنی بر تقسیم جهان به  شناسیگرایی پرداخته است، چنانچه مطرح شد هستیقرآن به نقد و نفی مادی

ست، از این منظر جهان یا آن سان آن را می شهادت و غیبت ا ست که ان ساحتی که فراتر از ساحتی ا بیند و یا 

خداوند در این آیه  سوره جاثیه مستند کرد، 21توان به آیه شناسی را میستیمادی است. این ه طبیعت و جهان

 :فرمایدمی

و گفتند  هُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ: وَمَا یُهْلِکُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِکَ مِنْ عِلْم  إِنْ وَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا»

کند و]لى[ شویم و ما را جز طبیعت هالک نمىمیریم و زنده مىنیست مى ر از زندگانى دنیاى ما ]چیز دیگرى[غی

 (21)جاثیه، «. سپرندجز ]طریق[ گمان نمى  ]مطلب[ هیچ دانشى ندارند ]و] به این

ست که در آن زندگی به دنیای ما شده  در این آیه خداوند به نفی این باور پرداخت ا ست. مراد از دنیای محدود  ا

شناسی قرآنی جهان شهادت است. این باور را بر اساس در هستی ما نیز همان دنیای موسوم به جهان مادی و یا

شاره شده و»توان چنین بیان کرد: می آیه مورد ا ست که در آن زنده  میریم و علت می زندگی محدود به دنیایی ا

 .«اصلی این حیات را باید در طبیعت جست

پرداخته و معتقدان به آن را فاقد دانش  باوریسییوره جاثیه به نقد و نفی باور اصییلی ماده 21اوند در ادامه آیه خد

  باید باشیید.« ظن»در برابر « علم»خواند و در این آیه می« ظن»یا « گمان» معرفی کرده و باور ایشییان را تنها

اسییاس این آیه چنین نیسییت که  نفی کرده اسییت. بر بنابراین قرآن اعتقاد به انحصییار زندگی به جهان مادی را

میریم و علت اصیییلی این حیات را باید در طبیعت می زندگی محدود به دنیایی اسیییت که در آن زنده شیییده و»

 شییود که در طبیعت نیسییتند و یا به تعبیری مادیشییامل دنیا و یا موجوداتی می از این رو زندگی ما«. جسییت

 .نیستند

الةَ الَّذِینَ»در آیه  صَّ را بر  آورند و نمازوَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ: آنان که به غیب ایمان مى یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ ال

( ایمان به غیب یا جهانی غیر مادی 3)بقره،  .«کنندایم انفاق مىدارند و از آنچه به ایشیییان روزى دادهپا مى

 .تخصوصیت مومنان خوانده شده اس

مَاوَاتِ وَاألَرْضَ» سوره انعام  11در آیه  سَّ الْمُلْکُ یَوْمَ  بِالْحَقِّ وَیَوْمَ یَقُولُ کُن فَیَکُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ ال

هَادَةِ شَّ وَرِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَال صُّ ست ک یُنفَخُ فِی ال سمانوَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ: و او کسى ا آفرید و  ها و زمین را به حقه آ

که در صور دمیده شود فرمانروایى از  درنگ موجود شود سخنش راست است و روزىگوید باش بىهر گاه که مى



ست و اوست شهود ا ست داننده غیب و  ست، این«. حکیم آن او شده ا شهود عنوان  جا دو خداوند داننده غیب و 

شاید این آیه را بتوان یکی از مبانیشدهخداوند از هم تفکیک  حوزه علمی ستی اند.  سی قرآنی در مقابل ه شنا

 .شناسی مادی عنوان کردهستی

خوانیم: عمران میسیییوره آل 112 داند، در آیهای دیگر خداوند مرگ مادی را به معنای از بین رفتن نمیدر آیه

َسبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی» شته  :أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونََسبِیلِ اللّهِ  واَلَ تَحْ سانى را که در راه خدا ک هرگز ک

شان روزى داده مى اند کهاند مرده مپندار بلکه زندهشده شهیدان راه حق زنده«. شوندنزد پروردگار  در این آیه 

 .یابدحیات پایان می گ مادیبینی مادی است که معتقد است با مرشوند و این نفی جهانمی خوانده

  



 مقاله سوم: خالصه کتاب علل گرایش به مادیگری )شهید مطهری(

 مقدمه: ماتریالیسم در ایران

شه سابقه  اندی سالم  شه انکار خدا و  اى طوالنى دارد. از آیات قرآن کریم بر مىهاى مادى در جهان ا آید که اندی

العرب وجود داشییته اسییت. در قرن دوم هجرى نیز که علوم مختلف معاد در عصییر جاهلیت در میان مردم جزیرة 

اند ها مادیونى بوده  کردند، با این که در همه دوره اند که مادى فکر مىبین مسییلمین رونق گرفت، افرادى بوده 

شعر و نثر، عقاید خویش را تبلیغ مى شهکردهکه با  شه، به اندی سهاى قابل اند، اما از نظر تاریخ اندی وى طرح از 

شهمادیون برنمى سفه الهى طرح خوریم، حتى اندی شکالى بر فل سفه مادى و به عنوان ا سود فل هاى مهمى که به 

شیده، همیشیه از طرف خود الهیون بوده اسیت، لذا خود مادیون در جهان اسیالم، تاریخ و سیرگذشیت دارند، اما 

 ندارد. هاى مادى به صورت مکتبى منسجم، تاریخ و سرگذشتى اندیشه

 -که این کتاب سییعى در شییرح این مطالب دارد  -در قرون اخیر به خاطر یک سییلسییله مسییائلى که پیش آمد 

سم در غرب رونقى دیگر یافت و کم سفى درآمد. در نیم قرن اخیر در ایران و ماتریالی صورت یک مکتب فل کم به 

سفه مادى غرب، ما سالمى نیز بر اثر ترجمه کتب فال شورهاى ا سم جانى تازه گرفت، ولى در همان سایر ک تریالی

سفه الهى بى ستبرخورد اول با فل شد. ماتریالی سفه محکم و متقن الهى پایگى آن ظاهر  ها که دیدند در مقابل فل

پاسییخى ندارند، جامه منطق را از خود دور کرده، به سییالح تبلیغ مجهز شییدند. از طرفى دیگر چون ترسیییدند با 

ها مواجه شوند به مغالطه روى آوردند و بسیارى از مباحث فلسفه اسالمى را خالف واقع مسائل در چهره اصلى آن

 طرح کردند و به آن پاسخ گفتند و بدین سان به خیال خود فلسفه الهى را تخطئه نمودندب 

سفه لها به این مقدار اکتفا نکردند و به کارهاى دیگرى هم دست زدند که بیش از پیش فقر و ضعف فماتریالیست

شان دادند و آن صیتخود را ن شخ شیدند از راه تحریف  سفه ها کو هاى مورد احترام، اذهان را متوجه مکتب و فل

سطه محافظتِ درس قرآن و  شاگردیش به وا ست که به تعبیر هم  صیتى ا شخ خود نمایند. به عنوان مثال حافظ 

یات پراکنده نپرداخت. خ به جمع غزل مدیون قرآن مالزمت بر تقوا و احسیییان و...  مام افکار خود را  ود حافظ ت

 گوید: داند و مىمى

  

  ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد  لطایف حکمى با نکات قرآنى

دانست که حجاب نمود و دغدغه نامه سیاه داشت و تن را غبارى مىحافظ دنیا را کشتزار جهانى دیگر معرفى مى

ها به خاطر بعضییى سییخنان ظاهرى که بیان رمزىِ مطالب عرفانى تچهره جان شییده اسییت و...، اما ماتریالیسیی

باشد، حافظ را منکر خدا و رستاخیز خواندند و گفتند که بیش از یک میگسارِ اهل عیش و نوش چیزى نبوده مى

 استب 

ست ضى او رماتریالی سته و بع ضى او را عارفى وار ست و بع سیار ا ا ها همچنین در مورد حالج که اختالف نظر ب

اند اند، با تشبث به برخى سخنانش وى را طرفدار و مروج ماتریالیسم دانسته و گفتهگر دانستهشعبده بازى حیله

مفهومى دیالکتیک دارد، زیرا زندگى را در درون مرگ  )121( جمالتى مانند أقتلونى یا ثقانى ان فى قتلى حیاتى
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جسیتجو کرده اسیتب با این بیان على علیه السیالم را هم باید ماتریالیسیت دیالکتیک بدانیم چون فرموده اسیت: 

ها گفت: گذشییته از باید به این ماتریالیسییت )127( فالموت فى حیاتکم مقهورین و الحیوة فى موتکم قاهرین

صیت حالج که هرگز با این تحلیلبحث شخ صال ها جور در نمىهاى تاریخى درباره  شما ا سفه  آید، آیا مطابق فل

شه شما تنها امکان دارد که در یازده قرن پیش اندی در قرن نوزدهم میالدى آن هم در محیط هایى که به عقیده 

 توانسته پدید آید، از مغز حالج بیرون آید؟ب صنعتى اروپا مى

ها تحریف آیات قرآن کریم و تفسییییر مادى محتواى آیات با حفظ یکى دیگر از کارهاى خطرناک ماتریالیسیییت

شه کن کردن دی سال پیش براى ری صد  ست. این طرح را مارکس  شش ظاهرى الفاظ ا هاى ن از اذهان تودهپو

ها باید از خود مذهب اسیییتفاده کرد، به این معتقد ارائه کرده و گفته اسیییت: براى مبارزه با مذهب در میان توده

صلى خود تخلیه، و با محتواى مادى پرنمود تا مردم مذهب را  صورت که مفاهیم مذهبى را از محتواى معنوى و ا

 ن مرحله، دور افکندن پوسته ظاهرى، مذهب ساده است. به صورت مکتبى مادى دریابند. پس از ای

گذارد ( تردیدى باقى نمى31و  33هاى هاى به اصطالح تفسیرى در یکى دو سال اخیر )حدود سالمطالعه نوشته

که توطئه عظیمى در این زمینه در کار اسیییت. البته توجه داریم که تدبر در قرآن مجید حق هر فرد مسیییلمانى 

غرض باشد، یک جور از آب در ها هر قدر بىار فرد یا گروهى نیست و نیز توجه داریم که برداشتاست و در انحص

ستآید، اما در طول تاریخ از طرف گروهنمى سیرهایى از آیات هایى مثل باطنیه و اخیرا ماتریالی سلمانب تف هاى م

دانند، ا فلسییفه مدون حزب خدا مىها را نسییخ و تحریف نامید نه تفسیییر. اینها قرآن رقرآن شییده که باید آن

گویند تمام مسییائل قرآن بر محور اى که تنها هدفش پیروز گردانیدن محرومان بر قدرتمندان اسییت. مىفلسییفه

انقالب اسییت و خداوند خواسییته یک حزب متشییکل از همه نیروهاى متکامل جهان تشییکیل دهد و یک فلسییفه 

ه هم، انقالبى بودن شرط الزم و کافى است و بدون آن هیچ شرطى انقالبى براى آن بنویسدب براى فهم این فلسف

سائل قرآن در این جهت  ست. ولى آیا تمام م شک مبارزه با طواغیت جزء برنامه قرآن ا ستب البته بدون  مفید نی

 باشد؟ب است و انقالب قرآن و حزب اهلل یک انقالب اقتصادى مى

ها را ذکر اى از این تفسیر به رأىها مناسب است در این جا نمونههاى ماتریالیستبراى آشنایى بیشتر با اندیشه

شد، تنها در این معرفى مىکنیم: آن سر باید امام با سر، ها معناى این را که مف ستگاه طبقاتى مف کنند که باید خا

یر ها در تفسمانند خاستگاه طبقاتى امام، طبقه محرومان تاریخ، باشد و دیگر رجوع به سخن امام الزم نیستب آن

گویند منظور از غیب همان مراحل ابتدایى رشد انقالب است که باید مبارزه مى )121( آیه الذین یؤمنون بالغیب

شدب آیا واقعا نزد انقال صورت پنهانى با سلمان و ابوذر هم همین به  صلى اهلل علیه و آله( مثل  صر پیامبر ) بیون ع

ه کنند کها خلود و جاودانگى در قرآن را مثل فالسفه مادى تفسیر مىشد؟ب آنمعنى از ایمان به غیب فهمیده مى

ز راه تکامل شیییود، اما ااگر فرد در طریق تکامل جامعه فانى گردد، جاودان خواهد شیییدد زیرا اگرچه فرد فانى مى

ست پس چرا قرآن خلود را مختص مؤمنین نمى ستب اگر چنین ا شمارد؟ب داند و کافرین را هم خالد مىجاودان ا

ستى از اهلل چه مىدر یکى از مکتوبات آن ست: را فهمى؟ جز تکامل مطلق؟ جز آفرینش با همه ابعادش؟ ها آمده ا

سوى یک بىو باالخره جهان با حرکت تکاملى شد هر بىناش به  م او خدایى ههایت بزرگ؟ اگر اهلل به این معنا با

اند که به تعبیر خودشییان از ها در پیش گرفتهپذیرد. به هر حال این روش بسیییار خطرناکى اسییت که آنرا مى
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مذهب علیه مذهب استفاده کنند و بر مسلمانان واقعى الزم است که هوشیار باشند و جلوى این گونه تحریفات را 

 )122( .ند بگیر

 ماتریالیسم

ستعماالت مختلفى دارد. مثال گاهى مراد، مکتب  سم ا ست. واژه ماتریالی ضوع بحث، علل گرایش به مادیگرى ا مو

ه یک امر اصیل و واقعى در جهان هستى است، نه یک امر ذهنى و فرضىد اصالت ماده استد به این معنى که ماد

باشیید. بدین معنا همه الهیون را هم باید آلیسییم اسییت که منکر واقعیات مادى خارج از ذهن مىدر مقابل، ایده

ستى را در ست، یعنى مکتبى که ه ست بدانیم. اما گاهى مراد از آن انکار موجودات ماوراى ماده ا صار ماتریالی  انح

 پندارد. داند و آنچه را که از چهارچوب تغییر و تبدیل و از احساس بشر بیرون است، معدوم مىماده مى

اى بیرون از جهان ماده را بحث ما پیرامون علل گرایش به این مکتب به معنى دوم اسیییت، که چطور شیییده عده

صدد انکار خدا بر آمدند. طرح این بحث به  شتند و در  ست پندا ساین کیفیت که علل گرایشنی ت هاى مادى چی

بایسییت گرایش مادى پیدا کند و چون مادیگرى طبعا نمودار این اسییت که ما مدعى هسییتیم انسییان طبعا نمى

برخالف فطرت و طبیعت انسان است، باید به جستجوى علت آن پرداخت. این نظر ما درست برخالف نظر کسانى 

ند گذارها اصل و طبیعت انسان را بر ماده گرایى مىکنند. آناظهار نظر مى است که معموال در کتب تاریخ ادیان،

 گردند که چرا بشر گرایش دینى پیدا کرد. و غالبا به دنبال این مى

یعى دینى، امرى غیر طبخواهیم این بحث را دنبال کنیم که آیا دینى بودن، یک امر طبیعى، و بىالبته فعال نمى

اید به این مطلب توجه کرد که مقصییود از فطرى بودنِ گرایش توحیدى این نیسییت که اسییت، یا برعکسد فقط ب

آورد. در ضییمن ما وقتى دین در سییطح مسییائل علمى و فلسییفى مطرح شییود، هیچ گونه سییؤالى به وجود نمى

شکنمى شآید نادیده بگیریم یا آناى پیش مىها را که واقعا براى عدهخواهیم این  سر شى از بد د تى افراها را نا

ه شود. شک آنجا بد است کهاست که محرکت بشر به سوى تحقیق و وصول به یقین مىبدانیمد اتفاقا همین شک

توقفگاه و سرمنزل آخر انسان قرار گیرد. بحث ما اکنون درباره افرادى است که شک را آخرین منزل خویش قرار 

 کند، ولى جزء مکاتب شک است. جزمى معرفى مىاند. به عقیده ما ماتریالیسم هر چند خود را مکتبى داده

اى نیسیییت و نباید آن را از نتایج تحوالت علمى و صییینعتى جدید باید توجه کرد که طرز تفکر مادى چیز تازه

ستان ماوراى ماده را انکار مى سفه یونان با سیارى از فال ست که ب سفه آمده ا ست. در تاریخ فل ان کردند. در میدان

کند: و قالوا ماهى اال حیاتنا ها یاد مىنیز گروهى چنین فکرى داشتند که قرآن این طور از آن مردم جاهلیت عرب

کلمه دهر یعنى روزگار،  )123( الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اال الدهر و ما لهم بذلک من علم ان هم اال یظنون

گفتند. به واسطه آزادى فکرى و به مناسبت همین آیه، افرادى را که در دوره اسالمى منکر خدا بودند، دهرى مى

که تا حدى در دوره عباسیییان براى افکار علمى و فلسییفى و دینى وجود داشییت، رسییما این عده به عنوان مادى 

شن سلک و منکر خدا  سلمانان مباحثه و مجادله مىاخته مىم ها در هاى آنکردند که برخى از بحثشدند و با م

 کتب تاریخى ثبت شده است. 

هاى فردى به سوى مادیگرى وجود داشت، اما هیچ گاه و ظهور ماتریالیسم، اگرچه گرایش 12و  11قبل از قرون 

اى خیال کنند پیدایش ماتریالیسم به صورت دهبه صورت یک مکتب جلوه نکرده بود. همین امر سبب شده که ع
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هاى علمى دارد و خود مادیون هم بر این مطلب تأکید فراوانى یک مکتب، رابطه مسیییتقیمى با علم و پیشیییرفت

تر گرددد اما تجربه تاریخ مخالف این را نشییان دارند. بنابراین ادعا باید هر قدر شییخصییى دانشییمندتر شییود، مادى

دوران باسیییتان و چه در دوره جدید، گرایش مخالف و موافق به مادیگرى، هم در طبقات  دهد، یعنى که درمى

ست که بگوییم الزمه آمدن علم، بى ست و هم در توده جاهل، پس چنین نی شته ا شمند وجود دا اعتقادى به دان

  )121( .ماوراى طبیعت است

صورت یک  شد که در اروپا، ماتریالیسم به  ست که چه چیز موجب  شتر باید روى آن تکیه کرد این ا بحثى که بی

مکتب ظهور کرد و گروندگان بسیییارى پیدا نمود؟ ما در این جا سییعى داریم آن عللى که تا به حال در این مورد 

 ینم: ایم بیان کشناخته

 هاى مادىنقش کلیسا در گرایش

سیحى به مادیگرى  ستقیم در گرایش جهان غیر م سیحى، و به طور غیر م سا از دو جنبه در گرایش جهان م کلی

 نقش داشته است: 

 نارسایى مفاهیم کلیسایى در مورد خدا و ماوراى طبیعت:  -الف 

یک سلسله مفاهیم کودکانه درباره خدا به وجود ها افتاد، در قرون وسطى تبیین که مسأله خدا به دست کشیش

سا از کودکى خدا را با همین )123( .کرد آمد که به هیچ وجه با حقیقت مطابقت نمى افراد تحت تأثیر نفوذ کلی

دیدند که چنین چیزى معقول شدند و مىشناختند، اما وقتى بزرگ مىفاهیم حقیر و شبیه انسان مىها و مقالب

نیست، بدون توجه به این که چه بسا ممکن است مفهوم صحیحى براى خدا وجود داشته باشد، یکسره الوهیت را 

 هست.  کردندد غافل از این که خداى با آن مفهوم، مورد انکار خداشناسان نیزنکار مى

از اگوست کنت پایه گذار مکتب پوزیتیویسم )اصالت علم( مطالبى نقل شده که دورنماى خوبى است براى نشان 

گوید: علم، پدر کائنات را از شغل خود منفصل کرد اند. وى مىدادن تصویرى که دانشمندان آن روز از خدا داشته

داد، با اسییتناد به خدا اى در جهان رخ مى هر حادثهو او را به محل انزوا سییوق داد. مقصییودش این اسییت که قبال

هاى اشیاء را پیدا کرد و مثال دید که علت بیمارى، میکروب است، نه خدا شد. اما علم قدم به قدم علتتعلیل مى

شد که پدیده شینى خدا ادامه یافت تا یقین  ست، و... و بدین ترتیب عقب ن شان هنوز مجهول ا هایى هم که علت

 هاى شناخته شده دارد و در این جا بشر براى همیشه عذر خدا را خواستب ز نوع علتعلتى ا

دهد که اگوسییت کنت و امثال او، خدا را مانند جزئى از جهان و در عرض سییایر علل جهان این بیانات نشییان مى

ستهمى ستجو کرد و طبعا هر دان شر اند. با این طرز تفکر باید خدا را در میان مجهوالت خود ج چه بر معلومات ب

ها مجهول اسیت، گردد. طبق این نظر تنها موجوداتى که علل آنافزوده شیود، منطقه خداشیناسیى محدودتر مى

آیت و نشانه خدا هستند، نه همه موجودات. اما به نظر ما این پندار، گمراهى محض است. الفباى خداشناسى این 

ها و علل و اسییبابش، یکجا قائم به ذات اوسییت. خدا در ظاماسییت که او خداى همه عالم اسییت و جهان، با همه ن

 ردیف علل طبیعى نیست که بپرسیم این موجود خارجى را خدا خلق کرده یا فالن علت طبیعى. 

گوید اگوست کنت بر همان مبنا، ادوار زندگى بشر را به سه دوره ربانى، فلسفى و علمى تقسیم کرده است. او مى

کرد. در دوره فلسییفى به اصییل علیت ادث را با قواى ماوراى طبیعت و خدایان توجیه مىدر دوره ربانى بشییر حو
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کرد که اجماال علتى در اى حکم مىدانسییت، لذا درباره هر حادثهبرد، اما هنوز به تفصیییل، علل اشیییاء را نمىپى

اخت، لذا از تفکر کلى خود طبیعت وجود دارد و باالخره در دوره علمى به تفصیییل علل اشیییاء را در طبیعت شیین

 فلسفى و ربانى روى گردان شد و روش تجربى را پیش گرفت. 

شد که مثال زمانى علت یک بیمارى را امور غیبى مثل جن و پرى  شاید از نظر عامه مردم درست با سه دوره  این 

ه فالن بدانند، بعد بفهمند که علت آن در خود طبیعت اسیییت و سیییپس از راه تجربیات علمى متوجه شیییوند ک

سیم ستد ولى این تق سیممیکروب علت آن ا ست. زیرا در تق شرى خطا کر بندى ادوار تفبندى در مورد کل فکر ب

ظر گوید طى نکرده است. از سوى دیگر به نبشر باید افکر متفکران، این سه دوره را به شکلى که اگوست کنت مى

تواند در آنِ واحد تفکرى داشییته نى یک نفر مىما همه این تفکرات در یک شییکل خاص امکان اجتماع دارند، یع

 باشد که هم ربانى باشد، هم فلسفى و هم علمى. 

 هاى کلیسا: خشونت -ب 

صول  سیحى را در ردیف ا سخنان علماى کالم م شین و  سفه پی شرى موروث از فال سا برخى از معتقدات ب کلی

سأله اکتفا نمىدها را موجب ارتداد مىمذهبى قرار داده بود و مخالفت با آن سوى دیگر به این م ست و از  کرد ان

که اگر ثابت شیید کسییى مرتد اسییت، او را از جامعه مسیییحیت طرد کند، بلکه با نوعى رژیم پلیسییى خشیین در 

سعى مى ستجوى عقاید مخفى افراد بود و  شانهج اى از مخالفت با عقاید مذهبى در فردى پیدا کرد کوچکترین ن

شونت زیادى  صرفا اتهام ارتداد براى اثبات مدعا کافى بود و کند تا با خ او را مورد آزار قرار دهد. در این مورد هم 

نمود، کردند و کلیسییا شییخص متهم را مجازات مىچه بسییا افرادى از روى اغراض شییخصییى همدیگر را متهم مى

 1117کلیسا از سال  بدون این که به او بگوید جرمش چیست یا چه کسى او را متهم کرده است. شمار قربانیان

ست. بدین نفر محکوم به مجازات 22113نفر سوخته و  31212بالغ بر  1171تا  هاى سنگین تخمین زده شده ا

بایسییت پیام آور محبت باشییدت در اروپا تبدیل شیید به عامل اختناق و اسییتبداد، و مطمئنا ترتیب مذهب که مى

 )121( .توانست باشد ذهب نمىالعمل مردم در مقابل چنین روشى جز نفى اساس معکس

 نارسایى مفاهیم فلسفى غرب

هاى دسییته جمعى به مادیگرى نارسییایى مفاهیم فلسییفى غرب، دومین علتى اسییت که تأثیر بسییزایى در گرایش

ست شته ا ست و دا سیار عقب ا سالمى ب سفه ا صا فل صو شرق و خ سبت به  . در حقیقت غرب در حکمت الهى ن

اند، از جمله مسائل پیش پا افتاده فلسفه بسیارى از مسائل پر سر و صدا که فالسفه غرب از حل آن ناتوان مانده

 رده است. کالیسم آماده مىاسالمى است. بدیهى است که نارسایى در مفاهیم فلسفى، زمینه فکرى را به نفع ماتری

 مشکل علت نخستین

براى نشان دادن نارسایى مفاهیم فلسفى در غرب، داستانِ فلسفىِ علت نخستین نمونه خوبى است. موجودات و 

اى( دارند، و آن علل نیز به نوبه خود معلول بینیم، هر کدام علتى )به وجود آورندهاشیییایى که در اطراف خود مى

به جایى اگر این سییییر علت و معلولعلتى دیگرند.  باالخره  یا  یافت؟ آ هد  مه خوا تا کجا ادا مه دهیم،  ها را ادا

رسیییم که یک علت، دیگر خود معلول نباشیید و به عبارت دیگر به وجود آورنده و علت اولیه باشیید؟ در این مى

 صورت، وجود این علت نخستین، چگونه قابل توجیه است؟ 
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یعنى  شوددگوید: ذهن انسان به تسلسل راضى نمىفیلسوفان غرب و جهان است، مىهگل که یکى از بزرگترین 

نهایت ادامه داشته باشد، بلکه ذهن انسان متوقع است که ها تا بىتوان پذیرفت که این سلسله علت و معلولنمى

ل را ، مشکاین سلسله در جایى متوقف شود که آن جا علت نخستین است، از سویى عنوان کردن علت نخستین

آید که چرا علت نخستین، علت نخستین شده است؟ به عبارت بهتر، هگل کندد زیرا این سؤال پیش مىحل نمى

ستقیما نمى ست که چون ذهن، م سل آن را معتقد ا سل صرفا براى پرهیز از ت ستین را درک کند و  تواند علت نخ

شکل، آید، در حالپذیرد، لذا یک حالت اجبار براى ذهن پدید مىمى ست. براى حل این م شده ا ى که ذهن قانع ن

شنهاد مى ستقیما مورد پذیرش ذهن هگل پی ستین( به عنوان امرى که م کند که خدا )آفریننده اولیه یا علت نخ

شود، و به همین دلیل مى ست، در نظر گفته  شت، ا گوید: در بحث از جهان آفرینش نباید به دنبال علت فاعلى گ

شیاء بگردیم و بفهمیم که براى چه به وجود آمدهها و توجیهدلیلبلکه باید به دنبال  ه به اند، نه این کهاى وجود ا

 وجود آورنده آنها چیست؟ 

سر نیز در این مورد با هگل هم عقیده سپن علت )علت نخستین( نه توسط ذهن قابل فهم اند که علتِ بىکانت و ا

ست و نه یافته مى سارتر توجیه علا ستین را این گونه مىشود. ژان پل  شىت نخ  ء به وجود آورندهداند که یک 

شد و مى ستین هم مانند خود با ست که علت نخ ستین این ا صور او از علت نخ ست. ت افزاید که این یک تناقض ا

آورد، در حالى که تصور کانت و هگل و اسپنسر همه دیگر اشیاء، نیازمند به علت است، ولى این نیاز را خود بر مى

ن اسییت که در میان اشیییائى که همه عقال مانند هم و نیازمند به علت هسییتند، براى فرار از تسییلسییل یکى را ای

 کنیم و آن همان علت نخستین است. استثناء مى

ى هاى عادى نیز چنین تصورتصور سارتر به حدى کودکانه است که هیچ فیلسوف و نیمه فیلسوف و حتى انسان

سفى این از خدا ندارند. اما در مو شکل فل ست باید گفت که حل م سیر در صور و تف صور دوم و براى ارائه ت رد ت

سفه غرب حل  صالت وجود و مناط احتیاج به علت دارد که هیچ کدام در فل سىِ ا سا سأله ا ستگى به دو م سته ب د

 نشده است. 

ا به همین میزان اکنون جاى بحث تفصیییلى در مورد اصییالت ماهیت و نقطه مقابل آن، اصییالت وجود نیسییت، ام

صدرالمتألهین مىتوضیح مى صالت وجود که قهرمان اثبات فلسفى آن  شد، هستىدهیم که بنابر نظریه ا از آن  با

هرگز احتیاج و نیاز به  -و همه مراتب و مظاهر مختلف آن یک حقیقت بیش نیسییت  -جهت که هسییتى اسییت 

ستقالل از علت را )121( .کند ء دیگر را ایجاب نمىشى ستغنا و ا ست، ا ستى ا ستى از آن جهت که ه پس ه

کند و نیازمندى به علت ناشى از این است که موجود، عین حقیقتِ هستى نباشد. از همین روست که ایجاب مى

صدیقین،گفته مى شف مىهنگامى که به حقیقت وجود مى شود  ت کنند، خداوند و علنگرند، اولین چیزى که ک

ست و پس از آن آثار و معلوالت او را که هستى محض نیستند، مى بینند. از این جا پوچى سخنان هر نخستین ا

 )121( .گردد دو گروه فالسفه غربى مذکور مشخص مى

 ریشه نیازمندى اشیاء به علت

ساوى با قانون علیت از قطعى شده و گریز از این قانون، م شرى بر پایه آن بنا  ست که علوم ب شرى ا ترین معارف ب

 . نفى هر گونه نظام، قانون علمى، فلسفى، منطقى و ریاضى در هستى است
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سأله شات متکلمین م سالمى در اثر مناق سفه ا اند و آن این که مالک نیازمندى معلول به علت اى مطرح کردهفال

توان دو سییؤال مطرح کرد، یکى این که چرا این معلول به وجود آمده اسییت؟ و چیسییت؟ در مورد هر معلولى مى

توان از طریق علم پاسییخ داد، اما ل اول مىدوم این که چرا این معلول نیازمند و محتاج به علت اسییت؟ به سییؤا

سؤال اول نمى ست که جواب  شکار ا سؤال دوم به هیچ آ سخ به  سؤال دوم هم قرار گیرد، چرا که پا تواند جواب 

 باشد. هاى فلسفى قابل حل مىوجه در محدوده علوم نیست و صرفا با تحلیل

 در این جا سه نظریه مختلف ابراز شده است: 

 لمین: نظر متک - 1

مالک نیاز به علت، حدوث اسییتد یعنى اگر موجودى در یک زمان نبود و در زمان دیگر بعد از آن بود شیید، این 

موجود به علت این که نبوده و بعد بود شیده، نیازمند به علت اسیت. از نظر متکلمین اگر موجودى قدیم و دائمى 

 نیست. بوده باشد و سابقه نیستى نداشته باشد. نیازمند به علت 

 نظر قدماى فالسفه )پیش از مالصدرا(:  - 2

این گروه بر نظر متکلمین ایرادهاى اساسى وارد کردند و گفتند که هر چند هر حادثى نیازمند به علت است، ولى 

مالک نیازمندى به علت، حدوث نیسییت. از نظر این فالسییفه، مالک نیاز به علت، امکان ذاتى اسییت. این فالسییفه 

سیم مىموجودات را  سته تق ستى، عین ذات آنبه دو د سته اول موجوداتى که ه ست و دیگرى آن که کنند: د ها

ستى، عین ذات آن سته اول را واجبه ستند. د سته دوم را ممکنها نی سته الوجود مىالوجود و د نامند، که این د

 شدن نیازمند به علت تفاوت است، براى هستچون نه عین هستى است و نه عین نیستى و نسبت به هر دو بى

 است. 

 نظریه خاص صدرالمتألهین و پیروان مکتب او:  - 3

صدرالمتألهین، همان گونه که اصالت وجود را اثبات کرد، تشکیک وجود یعنى داراى مراتب بودن آن را نیز اثبات 

 شى از تأخر از مرتبه ذاتنیاز است و نقص و نیاز و امکان، نانمود. بنابر نظر او، حقیقت وجود مساوى با کمال و بى

شىمى شد. بنابراین،  ست، بلکه از آن جهت که وجود آن ناقص با ء از آن جهت که وجود دارد، نیازمند به علت نی

باشد. پس وجودِ صرف و کامل، یعنى باالترین مرتبه وجود است و از مرتبه ذاتى متأخر است، نیازمند به علت مى

 باشد. نیازمند به علت نمى

موع این سه نظر، آن چه که مسلم است این است که ریشه نیازمندى به علت صرف موجود بودن نیست، در مج

 نیاز باشد. بلکه اگر موجود بودن بخواهد دلیل بر چیزى باشد، باید دلیل بر بى

 خواهد تعبیر ناصییحیح، بلکهعبارت هر موجودى علت مى - 1شییود که: از آن چه که تا این جا گفتیم روشیین مى

تصییور ما نسییبت به علت  - 2یک غلط فاحش اسییت، و به جاى آن باید گفت هر ناقصییى نیازمند به علت اسییت. 

نخستین روشن شد و مشخص گردید که علت نخستین ذات قدیم، کامل، واجب الوجود و نامتناهى است و از آن 

 یاز به علت داشته باشد. جهت علت نخستین است که هستى عین ذات اوست و هستىِ کامل است، نه محدود تا ن

ممکن است در این جاى بحث، در ذهن کسانى که در این گونه مسائل تمرینى ندارند، این سؤال مطرح شود که 

ها چرا علت نخستین علت نخستین شد و موجود دیگرى علت نخستین نشد؟ پاسخ این سؤال با توجه با همه این



شخص مى شته و ذکر این نکته م ست. همچنان که مرتبه هر شود به مطالب گذ که مرتبه هر موجود عین ذات او

شد؟ بى شد و دو ن سؤال چرا عدد یک، عدد یک  ست. همان گونه که  سؤال عدد، عین ذات آن عدد ا ست،  معنى ا

 )122( .باشد معنى مىجواب تلقى شده است، بىمطرح شده نیز که در فلسفه غرب سؤالى بى

 توحید و تکامل

از جمله مسائلى که در گرایش به مادیگرى اثر بسزایى داشته، توهم تضاد میان خلقت و آفرینش و ترانسفورمیسم 

اشته که الزمه این که هستى، یا اصل تکامل، خصوصا تکامل جانداران است. در مغرب زمین این اندیشه وجود د

سوى دیگر امروزه علوم به  شد. از  ست که جهان آنى، دفعى الوجود، ثابت و یکنواخت با شد، این ا مخلوق خدا با

سیر تکاملى براى جانداران نزدیک مى شوند. در این زمینه نظریات المارک و داروین، غوغایى در اروپا اثبات یک 

 ایجاد کرد. 

سان اولى به نام آدم طرح مسأله به این  سان را از یک ان ست که در کتب مقدس مذهبى، عموما خلقت ان صورت ا

دانند، که ظاهر این است که او مستقیما از خاک آفریده شده است و با نظریه ترانسفورمیسم و بازگشت نسل مى

 ها و... تضاد دارد. انسان به میمون

سخ مى ضیه اثبات م بیان کردهآن چه تاکنون علو - 1گوییم: در مقام پا ست و با یک فر ضیه ا صرفا یک فر اند، 

اگر به صورت صریح و غیر قابل توجیه بیان شده  -توان مطلبى را که در یک کتاب آسمانى آمده است نشده نمى

علوم، تغییرات در انواع را به صورت  - 2اساس بودن مذهب و عدم وجود خدا دانست. مردود و عالمت بى -باشد 

ستد حال چه دلیلى وجود دارد که همین جهشجهش  ضیح دهنده و ناگهانى مطرح کرده ا شتر تو ها در ابعاد بی

 3خلقت انسان اولیه از خاک نبوده باشد. )یعنى با همین قوانین تکامل، خلقت انسان از خاک قابل توجیه است.( 

ضیه - شند و جواب دومى اگر فرض کنیم که فر شده با شناخته هاى مورد بحث اثبات  که دادیم نیز غیر ممکن 

شیود، آیا ظواهر مذهبى که در این زمینه وجود دارد، غیر قابل توجیه اسیت؟ قرآن کریم هرگز از داسیتان خلقت 

شیوه ست، بلکه به  ستفاده نکرده ا سى ا شنا سان و برخى آدم براى اثبات خدا و خدا سمبولیک، مقام معنى ان اى 

یک مؤمن امکان دارد که اعتقاد خود را به خدا و اسالم و قرآن حفظ کند و مسائل اخالقى را مطرح کرده است و 

داسییتان خلقت آدم را به نوعى توجیه نماید. به هر حال این مطلب را بهانه انکار قرآن و مذهب قرار دادن، به دور 

سد به بهانه انکار خدا قرار دادن.  ست، تا چه ر صاف علمى ا سم و قابل با فرض قطعى بودن تران - 1از ان سفورمی

ى بین اشود، ولى هیچ مالزمهاعتقاد مىتوجیه نبودن کتب مقدس، نهایت این است که انسان نسبت به مذهب بى

 رد یک یا چند مذهب و عدم اعتقاد به خدا وجود ندارد. 

سازگار مى ضیه تکامل را عقال و منطقا با وجود خدا نا ست که مادیین اروپا فر ستهحقیقت این ا ین د و براى ااندان

 پردازیم: عقیده دو دلیل داشتند که به تقریر و نقد هر یک مى

 دلیل اول:

ستدالل به نظام متقن منظم حاکم بر خلقت مىمهم ایش باشد، که با پیدترین دلیل الهیون، برهان اتقان صنع و ا

ودات تدریجى بوده باشییید، اند که اگر حقیقت موجگردد. این عده فرض کردهنظریه تکامل، این برهان باطل مى
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دیگر نیاز به خالق و قوه مدبرى که بر خلقت نظارت داشته باشد نیست و مانعى ندارد که تنها تصادفات و انطباق 

 قهرى با محیط، منشأ این نظامات باشد. 

 نقد: 

ر به ام خلقت منحصترین استدالل الهیون. ثانیا: نظاوال: دلیل اتقان صنع نه، تنها دلیل بر وجود خداست و نه مهم

شد. ثالثا: پیدایش  صادفى آن کافى با ست تا تکامل تدریجى جانداران براى وجود ت ضاى حیوانات نی ساختمان اع

مرده تواند کافى شها کافى نیست. تغییرات تصادفى هنگامى مىهاى دقیق آنتدریجى جانداران براى توجیه نظام

شد. حال آن که از هدف در اندام جانور تغیشود که یک فعالیت بى صادفا به حال او مفید با صل کند که ت یرى حا

سابى را انکار مى صفات اکت صل و سویى علم وراثت انتقال  سوى دیگر غالب اجزاى جانوران به حدى مف کند و از 

سال تدریجا آنپیچیده صادفى ولو در طول میلیاردها  ست که تغییرات ت  ردهها را به وجود آواند که قابل قبول نی

باشد. به عبارت بهتر اصول کوشش براى بقا، وراثت، انتخاب اصلح و انطباق با محیط براى توجیه خلقت موجودات 

اى مدبر و هادى و ها کافى نیسیییت و به طور کلى اصیییول تکامل بیش از پیش دخالت قوهو نظامات پیچیده آن

هاى فلسفى و حکمت الهى غرب باعث اهدهد. در حقیقت ضعف دستگراهنما را در وجود موجودات زنده نشان مى

 شد که نظریه تکامل، ضد استدالل معروف الهیون از راه اتقان صنع تلقى شود. 

 دلیل دوم:

شد، اوال  شد اگر خدایى در کار با شود، این بود که فرض  ضد خدا معرفى  شد نظریه تکامل  سبب  عامل دیگر که 

شیا با طرح قبلى صادف، هیچ  به خاطر علم ازلى او باید همه ا شد، نباید ت به وجود آیند و اگر طرح قبلى در کار با

نقشییى در خلقت داشییته باشیید و ثانیا به خاطر اراده ازلى الهى همه اشیییا باید به وضییع نهایى خود و بدون هیچ 

 تأخیرى از اراده الهى به وجود آیند، بنابراین خلقت باید دفعتا و آنى صیییورت گرفته باشییید، نه در طول زمان و

 تدریجى. 

 نقد: 

دفى الوجود بودن نه نتیجه علم ازلى الهى اسییت، نه نتیجه اراده و مشیییت ازلى. از نظر کتب مذهبى و الهیون نیز 

ها را در شش روز آفرید. و نیز قرآن کریم این گونه نبوده است و حتى در کتب مذهبى آمده است که خدا آسمان

البته تصییادف در خلقت نیز محال )277( .کند معرفت خدا یاد مى خلقت تدریجى در رحم را به عنوان دلیلى بر

آید که ما معموال همه شییرایط و هایى به این علت در ذهن به وجود مىاسییت، ولى توهم وجود چنین تصییادف

سب صادف منتفى اب را در نظر نمىا شوند، وجود ت ضمائم در نظر گرفته  شرایط و  گیریم، در حالى که اگر همه 

 است. 

اما از نظر فلسیییفى باید گفت که اوال: تصیییادف به هیچ وجه وجود نداردد چرا که تصیییادف را در دو مورد به کار 

ه اى مطلب از نظر همه مکاتب الهى و مادى اى بدون علت از عدم به وجود آید، کبریم: یکى این که پریدهمى

مردود است و مورد دیگرِ استعمال آن هنگامى است که یک پدیده از راهى حاصل شود که آن راه، راه حصول آن 

پدیده نیسییت. مانند اینکه کسییى بگوید: دوسییت شیییرازى خود را تصییادفا در جاده تهران قم دیدم. در این موارد 
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سبا صادف مىهمیشه فردِ جاهل به ا صادف و اتفاقى ب و علل، دچار توهم ت شود وگرنه از نظر واقع و نفس االمر ت

 در کار نیست. 

کند باشد، نه این ثانیا: الزمه مشیت و اراده مطلقه ازلى خداوند این است که همه چیز همان گونه که او اراده مى

الهى این اسیییت که اگر او خواسیییت چیزى  که همه چیز دفعى و آنى به وجود آیدد به عبارت دیگر الزمه اراده

ناگهانى به وجود آید، این گونه شود و اگر خواست طى مراحل زمانى به وجود آید و بتدریج حاصل شود این گونه 

 )271( .باشد 

 مادهازلیت 

هاى نارسییایى مفاهیم فلسییفى غرب، این اسییت که میان ازلیت ماده و اعتقاد به خدا، منافات قایل از دیگر نمونه

سالمى چون مالکِ نیازمندى به علت را حدوث نمىشده سفه ا شکالى ندارد که یک اند، در حالى که در فل دانند، ا

ش شد و در عین حال مخلوق نیز با د، بلکه حکماى الهى معتقدند که الزمه اعتقاد به ازلیت موجود، ازلى و ابدى با

 باشد. و دام، فیاضیت اوست و این مطلب مستلزم ازلیت خلق مى

 خدا یا آزادى

سایى سان جمع کند و این از دیگر نار ضا و قدر الهى و آزادى ان سته بین ق ست که نتوان سفه غرب این ا هاى فل

ست که ژان پل  شده ا توانم خدا را گوید: چون به آزادى، ایمان و اعتقاد دارم، نمىسارتر مىمطلب تا آن جا حاد 

 بپذیرم، چرا که قضا و قدر الهى با آزادى انسان قابل جمع نیست. 

ضى ندارد  سان هیچ تعار سالمى اعتقاد به خدا، با آزادى ان فرماید: انا قرآن کریم در این باره مى)272( .از نظر ا

 )273( هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفور 

 تصادف، خدا، علیت

غرب اثبات خدا را در گرو خدشییه وارد کردن بر قانون علیت و اصییل ضییرورت على و معلولى  گروهى از الهیون

صال در اند که اتم ااى نیست و نتیجه گرفتهاند که مثال حرکت ذرات اتم تحت هیچ نظم و قاعدهاند و گفتهدانسته

 حوزه عمل قانون علیت نیست. 

ها اراده نشده و هرگز ارائه نخواهد شد. ثانیا: اگر بودن حرکت اتم قانونىدر پاسخ باید گفت اوال: هیچ دلیلى بر بى

شد جهان بى ستنباطهاى ما درباره جهان و درباره خدا نقش بر آب خواهد قانون مىقانون علیت نبا شود و همه ا

 ى. فتوان آن را اثبات کند و نه نشد. ثالثا: قانون علیت، قانون فلسفى است نه فیزیکى، لذا فیزیک نه مى

 مفهوم آفرینش

ست. آیا  شده، بحث آفرینش و چگونگى آن ا شکل  سفى آن دچار م سفه غرب در تبیین فل از دیگر مواردى که فل

بینیم که هیچ کند؟ مىکند یا موجودى را موجود مىآفرینش به این معنى است که خالق، معدومى را موجود مى

 ن اولى تناقض است در دومى تحصیل حاصل. کدام از این دو حالت داراى مفهوم معقولى نیست چو

گوید: در این جا دو مثال راسییل در کتاب جهان بینى علمى با این فرض که جهان از نظر زمانى آغازى داشییته مى

فرضیییه وجود دارد یکى این که جهان به وسیییله خالقى آفریده شییده باشیید و دیگر این که خود به خود به وجود 
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 ها وجود ندارد چون هر دو مغایر با قانون علیت استت که ترجیحى میان این فرضیهآمده باشد. راسل مدعى اس

. )271( 

الى که حکماى اسالمى این مسأله اند، در حفالسفه غربى از جمله راسل در جواب به این سؤال، سر در گم مانده

اند که شرح آن از دامنه این بحث بیرون است و ما را تحت عنوان مسأله جعل مطرح کرده اند و به آن پاسخ داده

  )273( .پردازیمهاى فلسفه غرب مىدر این جا صرفا به ذکر نارسایى

 برهان نظم

شیییود، برهان نظم اسیییت و معموال آن چنین بیان ترین برهانى که بر وجود خدا اقامه مىترین و عمومىسیییاده

ست که نیروى نظم دهندهمى شیا دلیل بر این ا سازمان ا سوف کنند که نظم و  ست. دیوید هیوم فیل اى در کار ا

سى در ق شه 11رن انگلی ار اعتبهایى بر این برهان وارد کرد و از دید غربیان اعتبار این برهان را از بین برد. بىخد

 باشد. شدن ادله اثبات خدا، خصوصا دلیل نظم در میان غربیان یکى از علل گرایش به مادیگرى مى

 از نظر هیوم برهان نظم واجد مشخصات زیر است: 

 جربه ما از طبیعت است و باید واجد شرایط براهین طبیعى باشد. برهانى تجربى و مولود ت -الف 

 این برهان مدعى است که تجربه نشان داده است که طبیعت شبهاتى کامل با مصنوعات آدمى دارد.  -ب 

شباهت معلول -ج  ست که  ست، پس جهان نیز از یک قاعده کلى براهین تجربى این ا شباهت علل ا ها، دلیل بر 

 اندیشه بزرگ ناشى شده است. روح و عقل و 

 انتقادات هیوم بر برهان نظم

توان باشد، بلکه احتمالى است و نمىشباهت جهان به مصنوعات آدمى شباهتى کامل، یقینى و قطعى نمى -الف 

 گفت که آیا جهان بیشتر به موجودات زنده و گیاهان شبیه است یا مصنوعات آدمى. 

ستد یعنى این برهان هنگامى یک برهان ت -ب  صورتى که چنین نی شد، در  شده با ست که مکرر تکرار  جربى ا

 هایى به همین شکل و وضع از موجودى انسان گونه صادر نشده که مورد تجربه ما واقع شده باشد. جهان

کند، زیرا ما به این علت که جهان دیگرى این برهان، وجود خداى حکیم و قادر و کامل مطلق را اثبات نمى -ج 

 ترین و بهترین جهان ممکن است. توانیم اثبات کنیم که این جهان کاملایم، نمىندیدهرا 

صورتى که این جهان بهترین و کامل -د  شد، باز هم تا وقتى اثبات نکنیم که خداوند در خلق این در  ترین نیز با

 د. شوخدا اثبات نمى جهان تجربه ناموفق دیگرى نداشته است و یا از دیگرى تقلید نکرده است صفات کمال

 آید. هاى موجود در جهان با حکمت الهیه، جور نمىها و بدىها، زشتىها گذشته نقصاز همه این -ه 

 نقد و بررسى ایرادها

ستدالل رایج ما در مورد انسان - 1 ها که از آثار و مصنوعات نه تنها برهان نظم ماهیت تجربى ندارد، بلکه حتى ا

بریم، نیز تجربى نیست. یک برهان هنگامى تجربى است که ها پى مىیشه و میزان معلومات آنها به عقل و اندآن

در مورد کشف رابطه میان دو جزء طبیعت باشد که هر دو طرف آن قابل احساس و تجربه باشد، در حالى که هم 
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. در حقیقت استدالل هاى مذکور یک طرف خارج از محدوده حواس و تجربه استدر برهان نظم و هم در استدالل

 باشد. ها یک برهان عقلى مىاز آثار و مصنوعات بر وجود عقل و اندیشه خالق آن

سان است، در حالى که پندارد که الهیون مىهیوم مى - 2 خواهند ثابت کنند که جهان کامال شبیه مصنوعات ان

و خداوند از این مشابهت منزه است و از نظر فالسفه الهى محال است که صنع خداوندى، مانند صنع انسان باشد 

در صنع آدمى پیوند بین اجزاى مصنوع پیوندى غیر طبیعى است که براى بر طرف کردن نیاز و رساندن انسان به 

هدفش برقرار شییده اسییت، در حالى که در صیینع الهى پیوندها طبیعى اسییت و هدف و غرض از صیینع، رسییاندن 

 نیاز مطلق است. مال مطلق و بىمصنوع به کمال خود است، زیرا صانع، ک

سطه برهان نظم اثبات مى - 3 شته کمال مطلق الهى نیز به وا ست که پندا شتباه دیگر هیوم در این ا ، در شودا

کند که این برد و اثبات مىحالى که ارزش برهان نظم فقط در این اسییت که ما را تا سییر حد ماوراى طبیعت مى

تواند اثبات کند و اثبات این مطالب، برعهده ت، ولى صییفات آن مورا را نمىعالم ماورایى دارد و مسییخر آن اسیی

 فلسفه الهى است. 

ست و  - 1 شد و یا با ممار صانع جهان آن را از دیگرى تقلید نکرده با شکال هیوم هم که از کجا که  سخ این ا پا

سائل الهیات را با  ست که همه م شد، این ا صنعت خود را تکمیل نکرده با بات توان اثیک برهان نظم نمىبتدریج 

 کرد و به عبارت دیگر اشکال هیوم در این است که از حدود کاربرد برهان نظم غافل است. 

شرور و آفات و طوفان - 3 شکال هیوم در مورد  سخ ا ها و... بر نظم معقول جهان را در کتاب عدل الهى به طور پا

  )271( .دهیممى ایم و خوانندگان را به آن کتاب ارجاعمشروح داده

 نارسایى مفاهیم اجتماعى و سیاسى

علت دیگر براى گرایش غربیان به ماتریالیسم، نارسایى برخى مفاهیم اجتماعى و سیاسى بوده است. هنگامى که 

سأله  صا حق حاکمیت ملى به میان آمد، عدهم صو شدند و حق حقوق طبیعى و خ سى  سیا ستبداد  اى طرفدار ا

توده مردم در مقابل حکمران را نفى کردند و خدا را پشیییتوانه این اسیییتبداد قرار دادندب بدین بیان که مردم در 

اسییت، نه در مقابل مردم. به مقابل حکمران، مسییؤولیت و وظیفه دارند، اما حکمران فقط در مقابل خدا مسییؤول 

خاطر همین، در افکار مردم نوعى مالزمه و ارتباط غلط به وجود آمد میان اعتقاد به خدا و اعتقاد به لزوم تسییلیم 

شند و حق  سلیم با ست، مردم باید ت سى که خدا او را براى حکومت برگزیده ا در برابر حکمراند یعنى در برابر ک

م پنداشتند در صورت پذیرش خدا باید اختناق اجتماعى را نى بپذیرند. واضح است هیچ گونه اعراضى ندارند. مرد

ها به ماتریالیسم و ضدیت با خدا، محصولى نداشت، که چنین روشى جز گریزاندن مردم از دین و سوق دادن آن

 لذا مردم اروپا براى رسیدن به آزادى اجتماعى، دست به انکار خدا زدند. 

کامال بر عکس اسییت، از نظر فلسییفه اجتماعى اسییالم، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش این مطلب در اسییالم 

. از سازدحکومت مطلقه افراد نیست، بلکه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل حقوق اجتماع مسؤول مى

  )271( .هد داشتمند شد مسؤولیتى هم در مقابل خوانظر اسالم، حق دو طرفه است، هر کسى از آن بهره
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عللى که تا کنون ذکر شییید مسیییائلى بود مربوط به موجبات چرایش غرب به مادیگرى. حال به سیییه علت دیگر 

شیییود به روش غلط تبلیغى و یا یز وجود دارد و مربوط مىکنیم که در میان ما نگرایش به مادیگرى اشیییاره مى

 عملى که پیروان ادیان داشته و دارند: 

 اظهار نظر غیر متخصص

ترین مسائل علمى است که همه کس شایستگى هاى خداشناسى از جمله پیچیدهمسائل دینى خصوصا قسمت

عموم مردم مکلفند که بدانند و ایمان داشییته  اظهار نظر در آن را ندارند. البته اسییاس خداشییناسییى آن اندازه که

سماء و افعال و قضا و قدر الهى و... فوق العاده پیچیده مى شود باشند ساده و فطرى است، اما بحث در صفات و ا

ست و تنها نهنگ سالم( دریایى عمیق ا شنا کنندد اما ها مىکه به تعبیر امیرالمؤمنین )علیه ال توانند در اعماقش 

پردازد که گاه داند و به بحث و اظهار نظر و استدالل مىهر کسى خود را در این قسمت صاحب نظر مى بینیممى

ضحکى مى سخنان م شى مىانجامد. مثال مىبه  شی ست حکمت الهى را از راه هدفدارى جهان اثبات گویند ک خوا

داده شیییده که هنگام تقسییییم کند، خطوط روى طالبى را به عنوان مثال ذکر کرد که این خطوط براى آن قرار 

شود تا بچه سیم  شد و عادالنه تق شخص با شتن کارد م ها دعوا نکنندب یا از یک نفر طالبى در خانواده محل گذا

 دلیلى بر وجود خدا خواستند، گفت: تا نباشد چیزکى، مردم نگویند چیزهاب و... 

سیارى از مستمعان مى سفانه ب ست، لذا این ضعف پندارند که سخن این جاهالن همان متأ اعماق تعلیمات دین ا

اى هم که در این هرج و شوند. از سوى دیگر حتى عدهها را به حساب دین گذاشته، از دین روى گردان مىمنطق

ا کنند که اسباب تمسخر و استهزنویسند، اظهار نظرهایى مىمرج سیستم تبلیغات دینى در رد مادیون کتاب مى

 )271( .تبلیغ به سود مادیگرى خواهد بود  گردد و در واقع بهترینمى

 خداپرستى یا زندگى؟!

و  ىدر وجود بشر غرایز نهاده شده مانند تمایل به فرزند، ثروت دوستى براى رفع حوایج مادى، حس حقیقت جوی

سته تابع غرایز خود دانش شر باید چشم ب سلما وجود این غرایز عبث نیستد البته نه این که بگوییم ب طلبى و... م

شد، بلکه مى شان کنیم که نمىبا توان این غرایز را مهمل نهاد یا به مبارزه کلى با آنها پرداخت و خواهیم خاطر ن

غرایز نیسییت بلکه تعدیل و اصییالح و رهبرى و تسییلط بر  ها را تعطیل کرد، کار دین نى محوبراى همیشییه آن

شود و آن شمرده  شود، مثال اگر ترک زن و فرزند مقدس  ستد حاال اگر با نام خدا و دین با این غرایز مبارزه  ها

طلبى( سبب گمراهى، اگر ثروت و قدرت ازدواج سبب پلیدى، اگر جهل موجب نجات معرفى گردد و علم )حقیقت

ست مىمایه بدبختى  ضى د شبختى و...، چه عوار سعادت و خو ضعف مایه  شود و فقر و  سان از شناخته  دهد؟ ان

طرفى تحت تأثیر جاذبه و تلقینات دینى اسیییت و از طرف دیگر تحت تأثیر جاذبه شیییدید این غرایز، و با این 

سفانه چه در جادوگانگى یک روحیه مردد و یک بیمارى روانى تمام عیار پیدا مى معه ما و چه در جامعه کند. متأ

دهند، لذا باید گفت این مبلغین و زاهد متبان جاهل غرب بسیارى از مبلغین، دین و غرایز را در مقابل هم قرار مى

سل مى سى مثل را ساس ک ستند. بر همین ا ساننیز یکى از عوامل گرایش به مادیگرى ه سا ان  گوید: به نظر کلی

را تحمل کند، زیرا خوشبختى و بهره مندى  -دنیا یا محرومیت در آخرت محرومیت در  -باید یکى از دو بدبختى 

 شود. هاى دنیا و آخرت با هم جمع نمىها و لذتاز نعمت
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سخ به این طرز تفکر مى شبختى آخرت را؟ب در پا ست؟ چه مانعى دارد که خدا هم خو گوییم: نگر خداوند بخیل ا

کنند علت نهى چیزهایى مثل شییراب و قمار و زنا و ظلم و... این اند خیال مىکسییانى که این فکر را تبلیغ کرده

ست که این امور خوشبختى و بهجت مى شد تا بتواند در ا شته با سان در دنیا خوشى ندا سته تا ان آورد و خدا خوا

آخرت به خوشییبختى برسییدب در حالى که این حرف کامال خطاسییت. اگر خداوند شییراب و دیگر محرمات را نهى 

آورند و خوشبختى دنیا با خوشبختى آخرت سازگار نیست، بلکه به خاطر این که در دنیا خوشبختى مى کرده نه

ها در چون این گناهان موجب بدبختى اسیییت، هم در دنیا و هم در آخرت. واجبات نیز چنین اندد یعنى همه آن

یا بکاهند و انسییان در آخرت به اند تا از خوشییبختى دنهمین زندگى دنیا اثر نیک دارند. نه این که واجب شییده

خوشبختى برسد. قرآن با کمال صراحت فواید و مصالح واجبات، و مفاسد و مضار محرمات را توضیح داده، و این 

مصییالح و مفاسیید را علت وجوب یا تحریم اینها معرفى کرده اسییت. قرآن کریم نه تنها مسییائل معنوى را وسیییله 

سعادت شتر با یک محیط زندگى  فرماید: نماز بخوانید و روزه بگیرید تا شمارد. قرآن کریم مىمندانه مىسازش بی

شده که  سبب  شود. اما به هر حال تعلیمات جاهالنه برخى  شما زدوده  شت از  روحتان نیرومند گردد و اخالق ز

 )272( .مردم خداشناسى را مستلزم قبول محرومیت و بدبختى این جهان بپندارند و از دین فرارى شوند 

 محیط اخالقى و اجتماعى نامساعد

ست که در روح شناسى و خداپرستى بذرى ا سد کند، اما زمینهاى پاک رشد مىهاى مساعد و زمینخدا هاى فا

برند. اگر انسان به شهوترانى بپردازد، تدریجا افکارش هم به حکم اصل انطباق با ىاین بذر را فاسد کرده، از بین م

کند. عالوه بر جو روحى نامساعد، جو اجتماعى نیز بر روى محیط، خود را با محیط روحى و اخالقى او سازگار مى

هاى متعالى شد اندیشهکند و جو فاسد روحى، زمینه رافکار مؤثر استد جو فاسد اجتماعى جو روحى را فاسد مى

 کند. هاى پست را تقویت مىرا ضعیف، و زمینه رشد اندیشه

ست و گاهى اخالقى. مادیت اخالقى  ضیحى دهیم: مادیگرى گاهى اعتقادى ا ست تو براى فهم بهتر مطلب خوب ا

شد، اما از نظر اخالق شته با ست از نظر اعتقاد، ماوراى طبیعت را قبول دا و عمل، مادى  یعنى اگرچه فرد ممکن ا

پذیر اسیییت، اما دوام رود. این انفکاک اعتقاد و اخالق اگرچه امکاناسیییت و به دنبال ایده اخالقى و معنوى نمى

 هدف وشیییود. وقتى انسیییان فکر مادى پیدا کند و بگوید که جهان بىیابد و در آخر یکى فداى دیگرى مىنمى

آورد، زیرا دیگر دلیلى براى بعا به مادیت اخالقى روى مىها هم تصادفى و عبث است، طشعور، و خلقت انسانبى

گذارد ماند. عالوه بر این تفکر مادى درباره جهان آدمى را سخت در فشار مىچشم پوشى از لذات مادى باقى نمى

آورد. عکس این حالت هم و شخص براى فرار از این پوچى، به عیش و عشرت و مخدرات و مسکرات و... روى مى

شییود گذارد و مثال عیش و نوش و خوشییگذرانى باعث مىدارد یعنى گاهى هم اخالق روى اعتقاد تأثیر مىامکان 

 هاى مادى در ذهن انسان شکل بگیرد. بتدریج اندیشه

ست که فقط  شک نی سله فکر مجرد و خ سل ضى، یک  شت که ایمان و اعتقاد مذهبى مثل افکار ریا باید توجه دا

شه شغول کگو سان، هنگامى که پیدا مىاى از ذهن را م شت ان سرنو وند، شند، بلکه این افکار به علت پیوند با 

آورند که خط مشى انسان را عوض خواهد کرد. انسان وقتى خدا هاى دیگر را نیز مىزنجیروار یک سلسله اندیشه

ذیرد، بعد بحث را پذیرفت باید حکمت او را هم بپذیرد، آن وقت هدفدارى خلقت، جهان و انسیییان را هم باید بپ
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هاى حقیقى حیات خواهد روح را با هدفآید و...، لذا توحید مقتضى تعالى روح است و مىوظیفه انسان پیش مى

صیان سازگارى دهد، از طرف دیگر ع دهد و هنگامى که هاى اخالقى، روح را از آن مقام قدسى تنزل مىو خلقت 

 هاى متعالى نخواهد ماند. شهاى براى رشد اندیجو روحى و عملى فاسد شد، زمینه

نه تنها در مفاهیم مذهبى بلکه در تمام مفاهیم مقدس ولو غیر مذهبى، مطلب به همین منوال اسییت. شییرافت، 

شد نمى سى ر سانى مىشهامت، عزت، آزادگى و... در هر ک سجایاى ان شهوتران،  سان  میرد. یک نمونه کند. در ان

ى است. زمانى که دشمن از جنگ مستقیم ناتوان شد، بین مسلمانان تاریخى این مطلب، سقوط اسپانیاى اسالم

سازد: ثم کان عاقبة  شان را نابود  ستقالل و در آخر دین سیادت و ا ست  شى را رواج داد تا توان سارى و عیا باده گ

آورد و سیه آرىد سیه کارى، سیه دلى مى )217( الذین أساووا السواى أن کذبوا بتیات اهلل و کانوا بها یستهزءون

پوشیییدند، زیرا دلى، سیییه فکرىد براى همین اسییت که اولیاى حق حتى از بسیییارى لذات مباح هم چشییم مى

شودد چه رسد به آنجا که پاى بند گناه ز او گرفته مىدانستند آنجا که انسان پاى بند لذات گردد، تعالى روح امى

 )211( .باشد 

 سنگر قهرمانى و پرخاشگرى

یخى ندارد و تنها در عصییر ما موجب در این جامى خواهیم به علتى اشییاره کنیم که برخالف علل قبل، سییابقه تار

گرایش مادى شده است. در عصر ما، ماتریالیسم کم و بیش نوعى جاذبه دارد. جاذبه ماتریالیسم در دو قرن پیش، 

ست.  ضاد علم و دین امروزه دیگر از بین رفته ا شنفکرى و هماهنگى آن با علوم بود. اما آن موج کاذب ت از نظر رو

ص شش جدید در ع صیت انقالبى و مبارزهجاذبه و ک سم بدان معروف ر ما از ناحیه خا ست که ماتریالی طلبى اى ا

ها و مبارزات قهرمانانه ضد استبداد را طرفداران ماتریالیسم ها و انقالببینند که قیامشده است. امروزه جوانان مى

اى تهى در عصر ما از هر گونه حماسهها قرار دارند و مفاهیم دینى تحرککنند و الهیون غالبا در جناح بىاداره مى

گشته استد همین امر کافى است تا یک جوان که بیشتر با احساسات سروکار دارد نه با استنتاجات منطقى، در 

 قضاوت خود، مکتب الهى را محکوم و مکتب مادى را تأیید نماید. 

شد، زیرا خداپاین جریان، عجیب به نظر مى سد و قاعدتا باید بر عکس با سان را در اره هدفر ستى ان هاى عالى ر

شت مى شؤون مادى خود باگذ سان را به مادیات و حیات فردى و حدود  سم که طبیعتا ان کند، برخالف ماتریالی

شکستهاند که قدرت فرعونگرداند. در تاریخ نیز همواره پیامبران بودهمحدود مى اند: و کاین من نبى ها را در هم 

 )212( .ما وهنوا لما أصابهم فى سبیل اهلل و ما ضعفوا و ما استکانوا و اهلل یحب الصابرینقاتل معه ربیون کثیر ف

شو سیار ت ستبدادى را ب ضد ا ضل اهلل المجاهدین قرآن کریم نیز به نوبه خود مبارزات انقالبى و  ست: ف یق کرده ا

و...  )211( یا ان اهلل یحب الذین یقاتلون فى سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص)213( على القاعدین أجرا عظیم 

سییراسییر قرآن، حماسییه پیکار و جهاد و امر به معروف و نهى از منکر اسییت، البته در این زمینه از کلیسییا تعجبى 

ورد شماتت قرار داده که چرا پا از وآله( را معلیهاهللنیست، زیرا قرن هاست که اسالم و قرآن و پیامبر اسالم )صلى

سیار جاى تعجب  ست؟ب اما از مدعیان پیروى قرآن ب سته ا ستمگران به نبرد برخا گلیم رهبانیت درازتر کرده و با 

 است. 
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اى عافیت طلب به جاى به عقیده ما خالى کردن این سیینگر از طرف خداپرسییتان از زمانى شییروع شیید که عده

هیم دینى را چنان توجیه کردند که با رفاهشان تضاد و تزاحمى نداشته باشد. مثال پیشوایان دین نشستند و مفا

در شییییعه مفهوم تقیه وجود دارد که عبارت اسیییت از به کار بردن تاکتیک معقول در مبارزه براى حفظ بهتر و 

ضربه خوردند ولى امروزه  ضربه زدن و کمتر  شتر  سپر براى بی شتر نیروها، یعنى به کار بردن  معنى از  تقیه بهبی

میدان به در رفتن و صییحنه را به دشییمن واگذار کردن و به جاى آن جروبحث و هو و جنجال پرداختن در آمده 

 است. 

سنگر انقالب و مبارزه سوى دیگر در مورد این که چرا مادیون  شغال کردند، باید گفت در این زمینه از  طلبى را ا

طور که ذکر شد، در غرب، کلیسا از سویى مفاهیم نامعقولى را درباره  کلیسا بیش از همه مسؤول است، زیرا همان

ها را بپذیرد و از سییوى دیگر نوعى ارتباط توانسییت آنخدا و آخرت و... عرضییه کرد که افکار آزاد و روشیین نمى

ن ایتصنعى میان ایمان به خدا و مشروعیت استبدادها پدید آمد. اینها موجب شد برخى مصلحان اجتماعى براى 

ساس منکر خدا و هر چه رنگ خدایى دارد  سره از این قیود آزاد کنند، از ا که خود را در راه مبارزات اجتماعى یک

ست که چنین  سم ا شه ماتریالی شاید اندی شد که  سم روى آورند. بعدها تدریجا این گمان ایجاد  شده، به ماتریالی

  )213( .ود که از آن عده کسب اعتبار کرد، نه برعکسافراد مبارزى پدید آورده، حال آن که این ماتریالیسم ب

 نتیجه

شریت منهاى معنویت و خداپرستى وجود ندارد،اکنون باید ببینیم از نظر آنها که مى اره چ دانند امیدى به بقاى ب

هاى گذشییته را مالک قرار دهیم، در مرحله اول باید مکتب الهى را به طور چیسییت و چه باید کرد؟ اگر بررسییى

معقول و استداللى و به دور از خرافات عرضه کنیم و این وقتى میسر است که به یک مکتب استداللى و مستحکم 

 العاده غنى است. متأسفانه اخیرا گروهىین نظر فوقکه پاسخگوى این نیاز باشد، بپیوندیم که معارف اسالمى از ا

شعرى سوابق ا سو و  سى غرب از یک  سفه ح سلمان تحت تأثیر فل شنفکر م سوى دیگر، نوعى به نام رو گرى از 

دهند و تحت عنوان این که ماوراى طبیعت از حدود توانایى عقل خارج اسییت، جمود فکرى را در الهیات رواج مى

سد مىبه طور کلى باب معار ست. به کنند و مىف را  شت حیرت به دندان گزیدن ا پندارند حد نهایى الهیات، انگ

ظام دانند که مطالعه ننظر این گروه مطالعه یک دوره تاریخ طبیعى براى همه مسائل الهیات کافى است. اینها نمى

رز میان طبیعت و ماوراى خلقت، قدم اول خداشناسى است نه قدم آخرد با علوم حسى حداکثر این است که به م

رسیییم، نه بیشییترد بنابراین براى شییناخت ماوراى طبیعت نیازمند علمى هسییتیم که بتوان در آن به طبیعت مى

صیییورت اسیییتداللى و برهانى به تحقیق پرداخت. عرضیییه کردن چنین مکتب الهى در پاسیییخ به نیازهاى فکرى 

 واهد بود. اندیشمندان، یک گام مهم در راه مبارزه با مادیگرى خ

شخص گردد تا قبول خدا مالزم با قبول  سى م سیا سائل اجتماعى و  سائل الهى با م در مرحله دوم باید پیوند م

زورگویى و استبداد حکمرانان تلقى نشود. خوشبختانه از این نظر نیز تعلیمات اسالم غنى و رساست، اگرچه کمتر 

 عرضه شده است. 

بلیغى و اظهار نظرهاى غیر تخصییصییى مبارزه شییودد همچنین باید به مسییأله در مراحل دیگر باید با هرج و مرج ت

شود که گفتیم  شد کمال اهمیت داده  ساعد اخالقى و اجتماعى که هماهنگ با مفاهیم متعالى معنوى با محیط م
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ضرورىاین امر براى ایجاد زمینه ست و از همه  ضرورى ا سیار  د ایتر این که باى براى رشد مفاهیم عالى معنوى ب

آشیینایان به مفاهیم واقعى اسییالمى سییعى کنند بار دیگر حماسییه را که رکنى از مفاهیم اسییالمى بود، به اسییالم 

  )211( .برگردانند که این کار نیازمند است به جهادى فکرى و قلمى و زبانى و جهاد عملى
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 : سکوالریسم 3موضوع شماره 

 تعریف ویکی فقه از سکوالریسم :  1مقاله 

 سکوالریسم

  
  

 می کند. در این دیدگاه، نفی را بشر در ابعاد مختلف زندگی دین مقصود از سکوالریسم، تفکری است که حضور

وزش و پرورش، اقتصاد، سیاست و... ها. آمفقط با مسائل خصوصی افراد سر و کار دارد نه مسائل اجتماعی آن دین

  .مذهب باید بر علم مبتنی باشد نه

  
 فهرست مندرجات

 اصول سکوالریسم - 1

 عوامل پیدایش سکوالریسم - 2

 عوامل معرفت شناختی - 2.1       

 عوامل جامعه شناختی - 2.2       

 ریسمارزیابی سکوال - 3

 منابع جهت مطالعه بیشتر - 1

 پانویس - 3

 منبع - 1

  
 [ویرایش]اصول سکوالریسم

  
ی امور، تنها از زاویه علم تحلیل شود. مهسبب شد ه رنسانس اهتمام بر علم پس از :عقالنیت و علم توجه به (1

  .اعالم کرد باطل عقالنیت رنسانس، دین و اعتقاد دینی را به طور مطلق مخالف عقالنیت دانسته و

اخروی  سعادت بشر و تامین روح رستگاری دین، رسالت به اعتقاد سکوالریسم، :حکومت جدایی نهاد دین از (2

 دفاع های اجتماعی واقع شود. از این رو همواره از حکومت غیر دینیاوست، بنابراین دین نباید مبنای فعالیت

  .کندمی

در این  تعارض و تضاد و مشاهده کلیسا آباء به جای حاکمیت الهی: پس از چند قرن حکومت مردم حاکمیت (3

  .کردند حکم از حکومت الهی انسان نیازیشکل حکومت، سکوالرها بر بی

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B4%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%81%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85#%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85#%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85#%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85#%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85#%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85#%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85#%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85#%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/edit_sub/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/edit_sub/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85


 حقوق های اجتماعی وو حاکمان، توجه به آزادی دولت زدایی از فعالیت قداست ،جامعه مدنی ناسازگاری دین با

والریسم افراد، مبتنی کردن نظام حقوقی جامعه بر حقوق طبیعی و نه حقوق دینی از سایر اصول سک اصیل

 [ 1 .]است

  
 [ویرایش]عوامل پیدایش سکوالریسم

  
  :اند که عبارتند ازدو عامل مهم در پیدایش سکوالریسم نقش بسزایی داشته

  
  عوامل معرفت شناختی ←

 توهم ،جدید و تعارض آن با دستاوردهای علمی و عقلی مسیحیت و فلسفی کالمی الف( نارسایی مفاهیم

  .نمودمی متبادر ناکارآمدی دین در عرصه های مختلف را به ذهن،

، عباراتی وجود دارد که دستاویزی برای مقدس کتاب در :بعهاناجیل ار و عهد جدید غلط هایآموزه ب( برخی

شده و آمیخته با  تحریف هطرفداران حاشیه راندن دین از صحنه اجتماع شده استد مثال در این کتب، که البت

 کند و یا اینکهعلیه السالم از پذیرش حاکمیت خودداری می عیسی افکار گردآورندگان آن است، آمده است

را جدای از هم دانسته و از قول عیسی علیه السالم می گوید: مال قیصر را به  قیصر عیسی علیه السالم و رسالت

  .را به خدا خدا کنید و مال ادا قیصر

های زندگی که در تمام عرصه جامع در مسیحیت: در تفکر مسیحی، نظامی سیاسی قوانین حکومتی و فقدان (ج

های خصوصی و فردی دین را تنها منحصر در حوزه رسالت ایبشر، کارآمد باشد وجود نداشت. ازاین رو عده

  .محدود دانستند و برای حل مشکالت خود به منابعی غیر از دین روی آوردند

مهم آن  نتیجه تفکر اومانیستی، قرار گرفتن انسان در جایگاه خداوند است که پیامد :غرب در اومانیستی تفکر (د

می تواند مشکالت خود را حل کند.  ماوراء طبیعت این است که انسان بدون کمک گرفتن از دین و ارتباط با

دینی  تکالیف بر حقوق انسانی و نه حقوق و اومانیسم ی درنیاز از دین است. از سویو دانش خود بی عقل انسان با

  .شود که خود، از ارکان سکوالریسم استتاکید می

در  فلسفی نیست بلکه اصطالحی استدالل و استنتاج ه( عقالنیت ابزاری عصر جدید: منظور از این عقالنیت،

شود. مقاصدی مصلحت جویانه جامعه نزدیک کند شامل می جامعه شناسی است که هر آنچه انسان را به اهداف

کشورهای دیگر  تفاوتندد مثال بسیاری از سیاست مداران آمریکایی تجاوز بههای آن بیارزش که نسبت به دین و

  .بوده و بدین ترتیب برخوردار از عقالنیت ابزاری است آمریکا را چنین توجیه می کنند که به مصلحت کشور

  
  عوامل جامعه شناختی ←

  .انعطاف در برابر علوم شد عدم که منجر به کلیسا دلیلو بی افراطی الف( جزمیت

  .بدعت گذاران و سوزاندن عقاید تفتیش هایبا مخالفان، دادگاه کلیسا خشن رفتار (ب
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و ساده زیستی تاکید  زهد رهبران دینی که همواره بر تجمل پرستی مالی و اخالقی سران کلیسا، فساد (ج

  .داشتند

را  دین دینی که منادی اندیشه خصوصی سازی دین بود و قلمرو اصالح یا (reformism)رفرمیسم نهضت (د

  .داد تقلیل به رابطه فردی با خدا

  .نجات و تثلیث ه( ناتوانی کلیسا در پاسخ به شبهات کالمی و فلسفی همچون

 نمود دستاوردهایمی سلب به نهاد دین را اعتماد در شرایطی که عوامل اجتماعی مذکور :صنعت و( رشد علم و

جایگزینی علم و  های مختلف زندگی ایجاد کرده بود زمینه را برایو تحوالتی که علم در حوزه علم تجربی

 [ 2 .]بخشید یعقالنیت ابزاری به جای دین، در حل امور سیاسی اجتماعی فزون

 دین در سیاست موجب آلودگی دخالت و فساد است و تزویر به آلوده ز( برخی نیز با این توهم که سیاست ذاتا

 [ 3 .]شدند سیاست آلودگی دین به مفاسد سیاسی مانع دخالت دین درمی شود، برای جلوگیری از  دین

  
 [ویرایش]ارزیابی سکوالریسم

  
پیدایش سکوالریسم شد اختصاص به مسیحیت و رفتار غلط های فکری و اجتماعی که سبب بسیاری از زمینه (1

ای است که در مع و تحریف ناشدهدین جا اسالم .هایی وجود نداردچنین زمینه اسالم سران کلیسا دارد و در

 استقبال می کند. بیشتر عقل نموده است و همواره از به کارگیری علم و طریق های اجتماعی ارائهتمام زمینه

 .است حکومت دینی به نیاز اسالم به حوزه های اجتماعی مربوط است که برای پیاده ساختن آنها قطعا احکام
[1 ] 

نیکو و پسندیده است اما باید توجه داشت عقالنیت مالزم با تفکیک  عقل اگر چه توجه به علم و بهادادن به (2

 جامعه نیستد یعنی چنین نیست که طی کردن راه علم و عقل به معنای کنار گذاردن دین از صحنه دنیا دین و

دینی و مدیریت علمی نیز ناسازگاری وجود نداردد  مدیریت که میان سیاست و دین، یا علم و دین،باشد. همچنان

از دستاوردها و  از مدیریت اسالمی به کارگیری ارزش های اسالمی در مدیریت است که با بسیاری مقصود مثال

 حریم دین در متن سیاست باعث آلوده شدن اصول و شیوه های علمی مدیریت نیز سازگار است. نه تنها حضور

  .می گردد شریعت در جامعه سبب ناکام ماندن اهداف دین شود بلکه عدم حضوردین نمی

اجتماعی  الم حاکی از اهتمام ایشان به مسائلصلوات اهلل علیه و معصومین علیهم الس پیامبر سیره و تاریخ (3

علیه السالم  علی ، نامههمسایه کشورهای های پیامبر صلوات اهلل علیه با قبایل داخلی واست. مکاتبات و پیمان

 [ 3 .]درباره چگونگی حکمرانی از این قبیل است مالک اشتر به

سالمی دستورات ا متون دینی بینیم درانسان است. از این رو می آخرت مقصود از دین، برنامه سعادت دنیا و (1

متعددی  روایات و آیات اقتصاد فراوانی ناظر به شئون مختلف زندگی دنیوی انسان وارد شده استد مثال در زمینه

و... وجود دارد. در زمینه [ 1 ]، توسعه اقتصادی[1 ]اقتصادی عدالت ،[1 ]اقتصادی استقالل وجود دارد که درباره
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 ، تحقق و گسترش عدالت[17 ]، عدم گرایش به باطل[2 ]سیاست،آیاتی درباره حقیقت حکومت و الهی بودن آن
 [ 11 .]و... یافت می شود[ 13 ]در مدیریت مشورت و[ 12 ]استکبار ، نفی[11]

ها اظهار نظر کرده است و درباره آن صراحت نیازهای انسان در طول تاریخ گاهی ثابت است که دین اسالم به (3

بیان شده و از آنجا که نیازهای متغیر ریشه در نیازهای  کلی قواعد یز اصول وها نگاهی نیز متغیر است که در آن

نام  اجتهاد می کنند، که این شیوه، استنباط و جزییات را نیز فروع ،اصول ثابت دارند، عالمان دینی با کمک آن

  .دارد

  
 [ویرایش]منابع جهت مطالعه بیشتر

  
  .، اثر محمد حسن قدردان قراملکی«سکوالریسم در اسالم و مسیحیت»کتاب 

  .، اثر علی ربانی گلپایگانی«ریشه ها و نشانه های سکوالریسم»کتاب 

  
 [ویرایش]پانویس
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 نقدى بر سکوالریسم از دیدگاه قرآن : 2مقاله 

 پور قراملکى على کریم 

اى تبلیغاتى غرب از آن حمایت هرود. بنگاهسکوالریسم، یکى از مباحث بسیار مهم در جوامع کنونى به شمار مى

اى کنند و تالش دارند که اذهان مسلمانان را به طرف آن جلب و جذب کنندد حال آن که این پروسه، پروسهمى

 اى است که با مفاد و مفاهیم آیات قرآن به طور کامل ناسازگار است.است کامالً بر ضدّ اسالم اصیل و مسأله

 چکیده: 

هاى تبلیغاتى غرب از آن حمایت رود. بنگاهث بسیار مهم در جوامع کنونى به شمار مىسکوالریسم، یکى از مباح

اى کنند و تالش دارند که اذهان مسلمانان را به طرف آن جلب و جذب کنندد حال آن که این پروسه، پروسهمى

 کامل ناسازگار است.  اى است که با مفاد و مفاهیم آیات قرآن به طوراست کامالً بر ضدّ اسالم اصیل و مسأله

 مقدمه 

، بیشترین گفتگو را در میان «جامعه»و « خدا»، «انسان»دهد که سخن از سه ضلع مثلث تاریخ، نشان مى

مباحث بشرى به خود اختصاص داده استد یعنى تبیین رابطه موجود میان این سه عنصر، در طول تاریخ، افکار 

هاى مهم ذهنى آنان بوده است. گفتنى است که امروزه ز دغدغهاندیشمندان را به خود مشغول ساخته و یکى ا

هم مثل گذشته، اظهار نظرهاى متفاوت و گفتگو میان آن سه مقوله، یکى از مباحث بسیار مهم نزد صاحبان 

 رود. اندیشه به شمار مى

ه بحث و ضرورت در این میان، تحوالت به وجود آمده در مغرب زمین، زمینه و بستر الزم را براى پرداختن ب

تنقیح آن، بیشتر فراهم نمودد چرا که نوع آیین حاکم بر غرب و سوء رفتار متولیان آن از یک سو و به چرخش در 

آمدن علم و دانش از سوى دیگر و ورود افکار متضاد و ناپخته به جامعه از سوى سوم، زمینه را براى تفسیرى 

ى بر فرض که خدا هستى آفرین است، ولى همان خدا تدبیر خاص از رابطه میان آن سه موضوع مهیا کردد یعن

انسان و جامعه را به دست خود بشر سپرده است. از این رو، قانون حاکم بر زندگى جمعى، قانون بشرى و 

مانده براى دین حوزه شخصى بشر است )سکوالریسم(د حال آن که در برخاسته از فکر او بوده و تنها قلمرو باقى

هاى قرآنى و حدیثى ویژه در جهان اسالم این فکر، نه تنها امکان تحقق ندارد بلکه بر خالف آموزهمشرق زمین، ب

مدارى(. نوشتار حاضر به بررسى این دیدگاه و نفى آن از منظر قرآن ی به عنوان کتاب آسمانى اسالم ی است )دین

 پردازد. مى

 طرح مسأله 

ررسى پدیده سکوالریسم و علل و عوامل ظهور آن، به نکات محققان غربى و عالمان اسالمى، در تحلیل و ب

هاى مختلفى همچون عملکرد ناصحیح متولیان اند که زمینهاند. از جمله خاطر نشان نمودهمختلفى اشاره کرده

دستگاه کلیسا، برخى محتویات ضعیف موجود در متون اناجیل متعدد، شیفتگى مردم به دنیا بر اثر مشاهده 

علم و صنعت، القاى مباحث ناپخته علوم معرفتى و نظرى از سوى برخى از فیلسوفان درباره انسان  ناگهانى رشد

گرایانه در انسان مغرب زمین و جهان هستى و... هر یک به نوبه خود موجب تشدید تفکرات دنیامتبانه و بشرى



ع سلیقه وذوق و احساس شخصى شد و متعاقب آن، منجرّ به حذف دین از متن جامعه و اجتماع گردید و دین تاب

(. حال، پرسش این است که آیا این فرایند، در دنیاى اسالم نیز جایگاه دارد یا خیر؟ privatizationافراد شد )

هاى دینى، بسترى مناسب براى این نوع نگرش به دست آورد؟ آیات قرآن کریم در این توان در آموزهو ایا مى

خ به این پرسشها، نخست نوع نگرش به انسان را با توجه به آیات قرآنى، زمینه چه پاسخى دارد؟ ما در پاس

افکنیم تا معلوم شود که کنیم و آن گاه نظرى به نوع نگرش قرآن به زندگى اجتماعى انسان مىبررسى مى

 شود؟ مفاهیم اسالمى و قرآنى تنها به امور فردى و شخصى اختصاص دارد یا مسائل اجتماعى را نیز شامل مى

 واژه سکوالریسم 

 ( معناى سکوالریسم چنین ارائه شده است: 2در فرهنگ آکسفورد)

هاى دیگرى که مربوط به انسان است، با توجه تنظیم امور معاش از قبیل تعلیم و تربیت، سیاست، اخالق و جنبه

 به دنیا و بدون توجه به خدا و آخرت. 

 در فرهنگ آریانپور هم سکوالریسم چنین آمده است: 

سکوالریسم به معناى مخالفت با شرعیات و مطالب دینى، روح دنیادارى، طرفدارى از اصول دنیوى و عرفى »

است و سکوالریست به معناى شخصى است که مخالف با تعلیم شرعیات و مطالب دینى و طرفدار اصول دنیوى و 

 ( 3«)عرفى باشد.

لمعارفها در معانى زیر به کار رفته است: دنیاگرایى، ادر هر صورت، کلمه سکوالریسم در فرهنگ لغتها و دائرة

خدایى، اعراض از دین، طرفدارى از اصول دنیوى و عرفى. در تاریخ غرب نیز در مفاهیم و معانى الدینى، بى

رایى، گمتفاوتى مانند جدا انگارى دین و دنیا، تفکیک دین از سیاست، غیر مقدس و غیرروحانى، عقالنیت، علم

 ( 1رود.)تلقى عصرى و تفکر اکنونى به کار مىنوگرایى و 

به Seculumاست، از  Secularisو التین آن  Séculiérبنابر گفته محققین، لفظ سکوالر که فرانسه آن 

، هم به معناى عصر و دوره و زمان و روح زمان و Seculumمعناى دنیا یا گیتى در برابر مینو گرفته شده است. 

 ( 3ابراین، سکوالریسم یعنى گیتى گرایى یا دنیاگرایى و در یک کالم دنیاپرستى.)هم به معناى دنیاست. بن

 بر اساس نقل مورخین مفهوم واژه سکوالریسم از نظر روند تاریخى دو مرحله را پیموده است: 

وستفالى به کار رفت و مقصود از آن توضیح و  1111الف( معنایى خاص و قضایى که ابتدا در معاهده سال 

ف انتقال سرزمینهایى به زیر سلطه اقتدارات سیاسى غیر روحانى بود که پیشتر تحت نظارت کلیسا قرار توصی

اى که از مالکیت کلیسا خارج شده است( سخن اى سکوالریزه )صومعهداشت. از این رو، مردم مثالً از صومعه

 ( 1گفتند.)مى

ن رنسانس، در معانى و مفاهیم جدیدى به کار رفت، از ب( معنایى عام و اجتماعى که با مرور زمان، بویژه از زما

جمله: تفکیک کشیشانى که عرفى و مردمى بودند، از کشیشان دینى که در خدمت کلیسا بودندد تفکیک دین و 

 ( 1هاى فرا طبیعى.)سیاستد تسلط دولت بر کلیساد حذف و تحریف دیند طرد دین و آموزه

 معادل فارسى سکوالریسم 



ین، گرچه در زبان فارسى معادلهاى مختلفى همچون اعتقاد به دنیوى کردن دین، عرفى کردن دین به نظر محقق

سازى بکلّى از میان نرفته و جداسازى دین از سیاست براى سکوالریسم ساخته شده است، اما مشکل معادل

روند ترکیب اندیشه ( برخى نیز علت آن را در 1دانند.)است. برخى علت این امر را صِرف غربى بودن آن مى

 ( 2اند.)سکوالریزم از ابعاد متنوع و متضاد دانسته

رسد هر دو نظریه داراى اشکال استد زیرا هر چند خواستگاه سکوالریسم، اروپاست اما بعضى از معانى نظر مىبه

ود وج سکوالریسم همچون اندیشه تفکیک دین از سیاست و نظریه جدایى دین از دنیا، در جوامع اسالمى نیز

هاى سکوالریسم تنها در غرب است و بس. افزون بر آن، اندیشه داشته است. بنابراین، درست نیست بگوییم ریشه

عدم دخالت دین در حوزه سیاست با نظریه حذف دین متباین نیست، بلکه هر دو مراتب مختلف )شدید و 

اهى کند و گدین و سیاست، تبلور مى اند که گاهى در مفهوم تفکیکضعیف( یک حقیقت به نام روح دنیامدارى

 در معناى طرد دین و ناعقالنى خواندن ماوراءالطبیعه بروز دارد. 

رسد واژه دنیاگرایى از دیگر معادلها جامعتر و به مقصود سکوالریستها نزدیکتر باشدد زیرا بنابراین، به نظر مى

مدارى، صالح در آن، عبارت است از: انساندالیل آنها براى گرایش به دنیا و اعراض از مسیحیت گذشته و ا

( که همه تحت مجموعه واحدى به نام دنیاگرایى، جمع 17گرایى، فهم بشرى، آزادى انسان و...،)گرایى، علمعقل

 توان تعریف زیر را از سکوالریسم ارائه داد: اند. از این رو، مىشدنى

تلف حیات انسانى از قبیل حکومت، فرهنگ، سکوالریسم، به معناى نگرش دنیوى داشتن به ساحتهاى مخ

 اقتصاد، اجتماع و... است. 

 ارائه تعاریف مختلف از سکوالریسم 

 کنیم: کند که حاصل آنها را بیان مىشایز تعریفهاى مختلفى را براى واژه سکوالریسم مطرح مى

ز متن جامعه زدوده شد و حیثیت ها و نهادهاى مذهبى، ای هرگاه دین به تمام اشکال آند یعنى نمادها و آموزه1

 کند. و اعتبار آن از بین رفت، سکوالریسم صدق مى

ی هرگاه توجه آدمیان از عوامل غیرمادى برگشت و به ضرورتهاى زندگى دنیوى و مسائل آن معطوف شد، 2

 سکوالریسم پدید آمده است. 

تماعى دخالتى نداشت و جامعه را فرا هاى زندگى اجی هرگاه دین، حالت درونى و شخصى پیدا کرد و در جنبه3

 نگرفت، سکوالریسم حاصل شده است. 

ان هایى آفریده انسشدند، به پدیدهی هرگاه دانش، رفتار و نهادهایى که زمانى مبتنى بر قدرت خدایى تصور مى1

 و تحت مسؤولیت او تبدیل شوند، سکوالریسم محقق شده است. 

ه نیروهاى غیرمادى، از این جهان مادى رخت بربست و به اصطالح، ی هرگاه تقدّس موجود، در پرتو احاط3

 تقدس از جهان سلب گشت، سکوالریسم فراهم آمده است. 

اى پایبندیش را به ارزشها و عملکردهاى سنتى رها کند و ضمن پذیرش دگرگونى، همه ی هرگاه جامعه1

 ( 11، سکوالریسم معنا پیدا کرده است.)گرایانه انجام دهدهایش را بر یک مبناى عقالنى و فایدهتصمیم



البته ممکن است به نظر برسد که تعریف دوّم و سوم فرقى با تعریف اول ندارند و به همین جهت، تعریفهاى 

گردند. بنابراین وجهى براى طور تمام پنج تعریف بعدى هم به همان تعریف اول برمىمستقل نخواهند بود. همین

اى از د. اما این گمان ناصواب استد زیرا شاید، شایز در هر تعریف به مرتبه و درجهجدا کردن آنها وجود ندار

 حقیقت سکوالریسم، اشاره داشته است. 

 به هر حال، اگر بخواهیم تعاریف یاد شده را خالصه کنیم شامل موارد زیر خواهد بود: 

 الف( حذف دین از متن جامعه. 

 ب( عطف توجه آدمیان به مسائل بشرى. 

 ( جلوگیرى از تبدیل دین به امرى اجتماعى. ج

 د( توجیه رفتارها بر اساس قدرت انسانى نه خدایى. 

 ه( خلع ید نیروهاى غیبى از جهان مادى و سلب تقدس آنها. 

 گیریها. گرایى، در تصمیمو( مبنا قرار دادن مبانى عقالنى و فایده

ود از: نگرش دنیوى داشتن به ساحتهاى مختلف حیات البته باید تعریف خود را نیز اضافه کنیم که عبارت ب

 انسانى از قبیل حکومت، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و... 

براى اثبات مخالفت قرآن کریم با دیدگاه سکوالریستى، نخست چگونگى نگرش قرآن به انسان را مورد مطالعه 

نامبرده، با لحاظ چنین نگرشهایى  هاى بروز و ظهور پدیدهدهیم تا ثابت کنیم که بخشى از زمینهقرار مى

هاى مختلف ( دارد. آن گاه جنبهCognitiveپذیر نیست، چرا که دین اسالم محتواى معرفتى و شناختى )امکان

دهیم تا روشن کنیم که اساسا در قرآن، نه تنها هیچ نگاه قرآن به اجتماع را مورد بررسى و مالحظه قرار مى

شودد بلکه آن فکر، درست در مقابل فلسفه نزول قرآن قرار ریستى یافت نمىبسترى براى ظهور اندیشه سکوال

دارد که همان اصالح اجتماع و استمرار آن از طریق راهکارهاى ارائه شده و معین در آیات قرآن است. از این رو، 

 توان سکوالریسم را با منطق قرآن همسو تلقى کرد. به هیچ وجه نمى

 آن به انسان هاى مختلف نگاه قر جنبه

اى اشاره شده، تمام کند که هر گاه در قرآن، به پدیدهمطالعه آیات قرآن کریم، به روشنى این موضوع را ثابت مى

ابعاد آن، مورد بررسى واقع شده استد هم به جهات مادى و طبیعى آن توجه شده و هم به جهات معنوى و 

لعه و نگرش به انسان هم از این سبک و روش مستثنا مرتبط بودن آن با ذات احدیت پرداخته شده است. مطا

کند: از کجا آمده؟ براى چه آمده؟ به کجا خواهد نیست. خداوند در قرآن، به زوایاى مختلف انسان اشاره مى

 رفت؟ و ارتباطش با خود و خدا و دیگران چگونه باید باشد؟ 

نند. کاتب بشرى یا کتابهاى مقدس ارائه مىاى است که مکشناسىشناسى قرآنى، متفاوت از انسانپس انسان

کند. اینک بخشى از نظریات قرآن دقت در آیاتى که درباره انسان نازل شده است، این مدعا را به روشنى ثابت مى

 کنیم تا نوع نگرش قرآن به انسان را دریابیم. را درباره انسان، بررسى و به دقت آنها را ارزیابى مى

 ابعاد معرفتى قرآن 

 ی گناهکار ازلى ندانستن انسان 1



( 12داند،)دین اسالم بر خالف آیین مسیحیت که همه ذریه آدم را در گناه فطرى موروث، شریک و متحد مى

به شمار نیاورده که همه نسلهاى بشرى، یکسان آن گناه ازلى را « گناهکار جاودانه»انسان را گرامى داشته و او را 

 کند: ف، تعریف خاصى از انسان ارائه مىبر دوش بکشند. این آیین شری

 الف( او را ساخته دست خدا و دمیده شده از روح خویش معرفى کرد: 

 ( 13«)هُ ساجِدِینَإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِین  فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَ»

ه آفرینم. هنگامى کاطر بیاور[ هنگامى را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشرى را از گل مىیعنى: ]به خ

 آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم، براى او به سجده افتیدب 

 ب( همه نامها را به وى آموخت: 

 ( 11«)کَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْماءِ هوءاُلءِ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَوَ عَلَّمَ آدَمَ األََْسْماءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالئِ»

یعنى: سپس علم ]علم اسرار آفرینش و نامگذارى موجودات[ همگى را به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان 

 گویید، اسامى اینها را به من خبر دهیدب عرضه داشت و فرمود: اگر راست مى

 با قلم را به او عطا کرد: ج( قدرت آموزش 

 ( 13«)الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ اإلَِْنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ »

 دانست یاد داد. یعنى: همان کسى که به وسیله قلم تعلیم نمود و به انسان آنچه را نمى

 د( به وى عقل اندیشمند و ابزار شناخت داد: 

 ( 11)«أُمَّهاتِکُمْ ال تَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ األََْبْصارَ وَ األََْفْئِدَةَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ وَ اللّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ »

دانستید و براى شما، گوش، چشم و یعنى: و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود، در حالى که هیچ نمى

 را به جا آورید.  عقل قرار داد، تا شکر نعمت او

 گیرى از زمین را به وى هدیه کرد: ه( نعمت آزادى و بهره

 ( 11«)وَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی األََْرْضِ جَمِیعاً مِنْهُ»

 یعنى: او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، همه را از سوى خودش مسخّر شما ساخته است. 

 گناهکار نخستین را هم بخشید:  و( گذشته از اینها،

 ( 11«)فَتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمات  فَتابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِیمُ»

یعنى: سپس آدم از پروردگارش کلماتى دریافت داشت ]و با آنها توبه کرد.[ و خداوند توبه او را پذیرفتد چرا که 

 ست. پذیر و مهربان اخداوند توبه

 دارد که بار گناه بر عهده خود گناهکار است: همچنین اعالم مى

ا کُنّا مُعَذِّبِینَ حَتّى مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَ م»

 ( 12«)نَبْعَثَ رَسُوالً

یت شود، براى خود هدایت یافته و آن کس که گمراه گردد، به زیان خود گمراه شده است و یعنى: هر کس هدا

کشد و ما هرگز ]قومى را[ مجازات نخواهیم کرد، مگر آن که پیامبرى هیچ کس بار گناه دیگرى را به دوش نمى

 مبعوث کرده باشیم. 



 و را فوق همه موجودات معرفى کرد: ز( و در نهایت، انسان را بر تمام موجودات برترى داده و مقام ا

عَلى کَثِیر  مِمَّنْ خَلَقْنا وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ »

 ( 27«)تَفْضِیالً

ریا و خشکى، ]بر مرکبهاى راهوار ]حمل کردیم و از انواع یعنى: ما آدمیزادگان را گرامى داشتیم و آنها را در د

 ایم، برترى بخشیدیم. روزیهاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کرده

شود که انسان کامل معرفى شده از ناحیه قرآن، موجودى پاک و الهى استد انسانى که از آنچه گذشت، معلوم مى

شودد چرا که با ونه آلودگى در او وجود ندارد. چنین شناختى از انسان است که موجب پذیرش آدمى مىگهیچ

عقل انسان سازگار است و با عواطف او هم تضادى ندارد. این نکته یکى از تفاوتهاى اصلى محتوایى میان قرآن و 

نى است و هم در متن جامعه راحتى دفاع شد( است. روشن است که چنین نگرشى، هم به21اناجیل مقدس)

 کارایى دارد. 

 ی پافشارى بر مقام انسانى انسان 2

طبق بیان قرآن کریم، خداوند تنهاترین مقامى را که براى انسان ارزانى داشته و از براى او پذیرفته است، مقام 

ون به هم، در موارد گوناگاللهى اوست و ادعاى بیشتر از این را از انسان نپذیرفته است. بدان سبب بندگى و خلیفة

 شدت، به نفى و ردّ مرتبه خدایى او پرداخته و آن را سرکوب کرده است: 

الف( خداوند در داستان فرعون، کار فرعون و ویژگیهاى اخالقى، روحى و عقیدتى او را مورد حمله قرار داده و 

 فرماید: مى

 « رِ الْحَقِّ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَیْنا ال یُرْجَعُونَ وَ اسْتَکْبَرَ هُوَ وَ جُنُودُهُ فِی األََْرْضِ بِغَیْ »

یعنى: ]سرانجام[ فرعون و لشکریانش به ناحق در زمین استکبار کردند و پنداشتند به سوى ما بازگردانده 

 شوند. نمى

 مقامالسالم ، باز همین مسأله را با بیان توبیخى و اظهار نشدن همچنین در نقل داستان حضرت موسى علیه

 فرماید: خدایى از سوى مسیح، طرح کرده و مى

 « لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ»

 به طور مسلّم کافر شدند. « خدا، همان مسیح بن مریم است.»یعنى: آنها که گفتند: 

 فرماید: و نیز مى

 « اللّهَ ثالِثُ ثَالثَة  وَ ما مِنْ إِله  إاِلّ إِلهٌ واحِدٌ لَقَدْ کَفَرَ الَّذِینَ قالُوا إِنَّ »

 نیست. جزمعبودیگانهکافر شدند.معبودىیقیننیز[به«]خداست.از سهخداوند، یکى»گفتند:یعنى:آنهاکه

 و کندب( از سوى دیگر، انجام معجزات از سوى پیامبران را به طور استقاللى، ردّ و آن را به اذن خود مستند مى

 فرماید: مى

 ( 22«)وَ ما کانَ لِرَسُول  أَنْ یَأْتِیَ بِتیَة  إِالّ بِإِذْنِ اللّهِ فَإِذا جاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِیَ بِالْحَقِّ»

اى جز به فرمان خدا بیاورد. پس هنگامى که فرمان خداوند ]براى یعنى: و هیچ پیامبرى حق نداشت معجزه

 ى خواهد شد. مجازات آنها[ صادر شود، بحق داور



 د: فرمایکند و مىحتى شیطان ]ابلیس[ را در گمراه نمودن انسانها، با به همراه نداشتن اذن خدا عقیم معرفى مى

 ( 23«)إِنَّ عِبادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ وَ کَفى بِرَبِّکَ وَکِیالً »

همین قدر کافى است که پروردگارت حافظ آنها  اى بر بندگان من، نخواهى یافت.یعنى: ]اما بدان[ تو هرگز سلطه

 باشد. 

 «اشهد ان محمدا عبده و رسوله.»گویند: ج( به همین جهت است که وقتى مسلمانان، در معرفى پیامبر خود، مى

ها در سایه تعلیمات رسیده از آله بنده و رسول خداست. این نکتهوعلیهاهللدهم که محمد صلىیعنى: گواهى مى

السالم است مبنى بر این که همه ما بندگان خدا هستیم و مثل شما مردم، بشرى ارده معصوم علیهمسوى چه

 بیش نیستیمد گرچه مقام ما به لحاظ وظیفه و مسؤولیت، برتر از انسانهاى دیگر هستیم. 

 ولى انسان،تواند دعوى خدایى کندد زیرا خدا، مجرد و بسیط است حاصل سخن این که انسان از منظر قرآن، نمى

مادى و مرکب است. روشن است که چنین معرفتى از انسان، با عقل نقّاد انسانى مباین نیستد چرا که اجتناب از 

دانشمندان را به سوى خود جلب بکند و مانع تواند اذهانشود و مىافراط و تفریط یک امر مهمى تلقى مى

هاى دین اسالم حمایت و در توان از آموزهراحتى مىها شود. پس با چنین نگرشى به بسیارى از سوء استفاده

 مقابل شبهات، از این دین پایدار و معتدل دفاع کرد. 
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هاى ( ایمان را جایگزین اندیشه کرد و دین را به حیرت معنا کرد و جنبه21درست است که آیین مسیحیت،)

نشینى خود گردید اما درست در مقابل آن، دین اسالم از واژگان جب حاشیهمعرفتى را از آن سلب کرد و مو

و غیره در پذیرش دین و مسائل مربوط به آن استفاده و اعالم کرد « یفقهون»، «یشعرون»، «یعلمون»، «یعقلون»

در  شود که از روى فکر و تعقل صورت بگیرد. به همین جهت، به حکم اسالم،که ایمان، در صورتى محقق مى

انتخاب دین هیچ گونه اکراه و اجبارى نیستد چرا که راه گمراهى و راه نجات روشن است. این انسان است که 

باید بر اساس فکر خود، یکى از این دو راه را انتخاب کند. بنابراین، در اسالم، براى تفکر در هیچ موردى، 

ى از جواز تفکر استثنا شده، علت آن، نجات خود توان خط قرمز یافت و اگر کنه و حقیقت خدا در متون رواینمى

انسان از انحراف بیان شده است. از دیدگاه اسالم، حق دارد درباره همه چیز پرسش کندد زیرا عقالنیت در نظر 

 اسالم جایگاه واالیى دارد. 

غیرعقالنى بودن  ها و ادعاهاى مخالفین حضور دین در متن جامعهد یعنىشود که یکى از حربهاز اینجا معلوم مى

 بیان و تعریف« راز»هاى دین اسالم بر پایه معارف دینى، امرى باطل و نادرست است و اینگونه نیست که آموزه

 شده باشد. 
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انسانى که قرآن به معرفى آن پرداخته است، به دنیا محدود نیست بلکه انسانى فراگیر است. انسانى است که 

تر )الحیاة االخرة( نیز تر )الحیاة الدنیا(، در جهان دیگر و زندگى عالىزون بر حضور در زندگى مادى و پستاف

یابیم در هر جا که یکى از این نگریم، در مىحضور واقعى داردد چرا که وقتى به کاربرد دنیا و آخرت در قرآن مى

اید: فرمو طرفى گزارش داده است. از این رو، خداوند مىدو کلمه به کار برده شده است، بسیار از این پیوستگى د



خواهیدد ولى خداوند سراى دیگر را ]براى یعنى: شما متاع ناپایدار دنیا را مى« تریدون الدنیا و اهلل یرید االخرة»

 خواهد. شما] مى

شته سائل دنیوى کار نداشایان ذکر است که اینگونه آیات در مقام افاده این معنا نیستند که شما مسلمانان به م

باشید و آنها را به اهل خود واگذار کنید و به عبادت و راز و نیاز با خدا مشغول شوید بلکه در مقام بیان این 

مطلب است که شما مسلمانان باید به این نکته توجه داشته باشید که دنیا زودگذر است. مبادا آن را براى خود 

گذارى و برتر دانستن مقام ئل اخروى غافل بمانید. پس آیه در صدد ارزشهدف قرار داده و از رسیدن به مسا

 اخروى از مقام دنیوى است. 
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هاى جسمانى و مادى او نیز غافل دین اسالم، در کنار توجه به ابعاد روحى و روانى انسان، از عنایت به جنبه

 نبوده است. 

 ماید: فرقرآن کریم در یک جا مى

الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی »

 ( 23«)الْقِیامَةِ 

پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو:  یعنى: بگو: چه کسى زینتهاى الهى را که براى بندگان خود آفریده و روزیهاى

اندد ]اگر چه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند ولى[ در اینها در زندگى دنیا براى کسانى است که ایمان آورده

 قیامت، خالص ]براى مؤمنان[ خواهد بود. 

سَنَ اللّهُ إِلَیْکَ وَ ال تَبْغِ الْفَسادَ فِی األََْرْضِ وَ ال تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْ»فرماید:و در جاى دیگر مى

 ( 21«)إِنَّ اللّهَ ال یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ

ات را از دنیا فراموش مکن و همانگونه که خدا به تو نیکى کرده، نیکى کن و هرگز در زمین در یعنى: و بهره

 جستجوى فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد. 

السالم نیز، همه حاکى از این است که آنان پیامبران الهى و سیره و زندگى هر یک از ائمه اطهار علیهم سرگذشت

 اند: توجه نبودهنسبت به امور مادى و دنیوى خود به طور کلى بى

کرد، ىمآله بر مسائل دنیوى تأکید وعلیهاهللدهد، نه تنها پیامبر اسالم صلىمطالعه متون دین اسالم، نشان مى»

 ( 21«)بلکه این امر، سیره و سنت همه انبیاى الهى بوده است.

شایان توجه است که اگر در دین اسالم، در مواردى خاص، از ثروت و فرزند و مقام سخنى حاکى از ذمّ آنان به 

ت و هیچ ( از این باب نبوده که آنها مورد مذمت کلّى هستند بلکه از باب تنبه و توجه بوده اس21میان آمده،)

کند که باید براى رسیدن به آخرت، زندگى دنیا را رها کند و مسلمانى از اینگونه مطالب، چنین برداشت نمى

کند که دین اسالم، براى آزادى روح، نیروى حیاتى جسم خود را نابود سازد. همچنان که به ذهن آنان خطور نمى

خواند. نتیجه این که اگر دین اسالم، تنها به هشت فرا مىپذیرى در زندگى دنیا براى رسیدن به بآنان را به ظلم

گفت، زمینه براى رشد این فکر که دین کرد و از امور دنیوى انسان سخنى نمىجنبه آخرتى انسان توجه مى

باشد و به تبع آن در ابعاد اجتماعى هم سخنى نخواهد داشت، اسالم، به شخص انسان و روح و روان او وابسته مى



هاى گوناگون، بر طرز تفکر سکوالریستى شد ولى اسالم با دخالت کردن در فعالیتهاى اجتماعى، از راهمىفراهم 

 کشد. خط بطالن مى

 ی تأکید بر مقام اجتماعى انسان 1

بیند و کمال او را شود. اسالم او را در متن جامعه مىتنها به بعد شخصى و فردى محدود نمىاز نظر اسالم، انسان

 ( 22کند.)مىشدت،نفىطرفى را بهنشینى و بىداند و حاشیهمىتحققحضور در جامعه قابلهم با 

نگریم بعد اجتماعى آن را بیشتر و بهتر از ابعاد هاى این دین مىشاهد بر این مدعا آن است که وقتى به آموزه

( و از پیروان آن، نهایت تالش 37کنیمد در این دین از رهبانیت و شیوع آن، منع)روحى و روانى آن مشاهده مى

شود. پس در واقع از نظر قرآن، انسان هم در جامعه، در باب اصالح امور دنیوى و محیط زندگى خود، خواسته مى

 آید: کند و هم در صدد اثرگذارى در جامعه بر مىحضور پیدا مى

ى ی که از سوى خود عقل تشخیص نبود تمایز بین نیاز فردى و اجتماعى ی حتى نیاز شدیدتر در امور اجتماع»

گیرد و محدود دانستن کند که گستره دین، همه ابعاد انسان را در همه شؤونات در بر مىدادنى است، اثبات مى

 ( 31«)آن به امور فردى، مورد پذیرش عقل نیست.

 ابعاد نگرش اجتماعى قرآن 

 ی امور اقتصادى 1

داند و مردم را بر مال و ثروت خود مسلط مى« لطون على اموالهم.الناس مس»دین اسالم، با توجه بر مفاد قاعده 

دلیل به دارایى دیگران تجاوز کند. خواهد که این اصل کلى را رعایت کنند. هیچ کس حق ندارد بىاز همه مى

( 32خورى،)خواهد که تجارتشان از روى رضایت انجام گیردد چنان که از آنان دورى از نزولهمچنین از مردم مى

کند. گذشته از اینها، اساسا اسالم براى ارائه ( را درخواست مى33( و رشوه)31فروشى)( کم33معامله باطل،)

کند. از موارد هاى کلى، ابوابى را تحت عناوین مکاسب، مزارعه، مساقات، مضاربه، مشارکت و... مطرح مىبرنامه

 قتصادى بشر ساکت نیست و سخنها دارد. ( که اسالم نسبت به فعالیتهاى ا31شود)یاد شده معلوم مى

 ی امور حقوقى 2

( از 31هاى خاص و روشن شده استد از باب مثال، حقوق خانواده)در اسالم، به ابعاد مختلف حقوقى جامعه اشاره

جمله حقوق زن در باالترین حد با تمام زوایاى پیچیده آن، از منظر اسالم پوشیده نمانده است. احکام ازدواج، 

( 32( صلح،)31بینى شده و قوانین مربوط به اجاره،)، نفقه، سکونت، حضانت و ارث با لحاظ عدالت، پیشطالق

 ( به طور شفاف مورد اشاره قرار گرفته است. 11( ضمان)17رهن،)

 ی امور فرهنگى 3

ه با داتى را کاسالم، از اظهار نظر نسبت به ابعاد فرهنگى جامعه نیز غافل نیست. به این بیان که آن بخش از عا

( و 12کندد از باب نمونه، قرآن فرهنگ اسراف)روح اسالمى سازگار است، قبول دارد و بخشهاى ناسازگار را رد مى

کند و در عین حال رکود و ایستایى را گرایى را محکوم مىشناسد، مادىتبذیر را شایسته امت اسالمى نمى

دارد. گویى را دوست مىشمارد و راستامثال آن را گناه مىچینى و داند. غیبت و سخنمخالف سعادت آدمى مى



داند اما بر تبعیت از الگوهاى صحیح پا ( را شایسته مقام انسانى نمى13پذیرى و تبعیّت تقلیدى)افسانه

 ( 11فشارد.)مى

 ی امور ادارى و سیاسى 1

 کنیم: این موضوع مهم را در ابعاد گوناگون، بررسى مى

  الف( حاکمیت اهلل

( روشن است که حاکمیت اهلل به معناى حضور فیزیکى او 13اسالم، حاکمیت را منحصر به اهلل دانسته است.)

نیستد بلکه همانند حاکمیت روح بر فعالیتهاى خود است. همچنان که تمام فعالیتهاى بشرى از روح ناشى 

پس نه تنها اداره جهان از جهت گیرد. گردد، همه قوانین موجود در جهان هستى هم از اهلل سرچشمه مىمى

( از جهت قانونگذارى هم فقط او داراى چنین حقى است. به همین 11وجودى و تکوینى به او محتاج است،)

 ( 11کند.)سبب، خداوند از متخلفان، با عناوین فاسق، کافر و ظالم یاد مى

 ب( حاکمیت نماینده خدا )شخص معصوم( 

شود هیچ انسانى بر انسان کند، معلوم مىجانشین خود روى زمین معرفى مى( انسان را 11از این که خداوند،)

. در اسالم است« نفى سلطنت غیر بر بشر»اند. این، همان اصل دیگر برترى ندارد و همه آزاد و برابر آفریده شده

 ( 12.)ها، از جمله عرصه حکومت، حاکم استبنابراین، این انسان است که بر سرنوشت خود در تمام عرصه

اما همین انسان براى ایجاد نظم و رسیدن به هدف زندگى نیازمند حکومت واحد و برنامه یکسان و مدوّن است. 

هاى الزم را در اختیار خوشبختانه، خداوند از سر لطف و عنایت خود درباره هر دو موضوع سخن گفته و راهنمایى

را براى بشر معرفى نموده است: حاکم درونى و حاکم بشر نهاده است. در همین راستا، خداوند، دو نوع حاکم 

 بیرونى. 

نام « رسول باطنى»( از آن با عنوان 37حاکم درونى، همان عقل موجود در وجود بشر است که در منابع اسالمى)

کند و وظیفه هدایت او را بر عهده دارد. حاکم بیرونى شود. نیرویى که بشر را تا آخر عمر همراهى مىبرده مى

 روند. ( انبیا و پیشوایان معصوم هستند که در حقیقت عقل برتر وعقل جمعى جامعه به شمار مى31م)ه

 ج( مشروعیت الهى حکومت معصوم 

چنان که گذشت، افراد معصوم کسانى هستند که به لحاظ قرار گرفتن در مرتبه باالتر، خداوند آنها را حاکم بشر 

 را براى مردم گوشزد کرده است.  ( از آنان32معرفى نموده و لزوم اطاعت)

که غالب استکند، علتش اینکند و عقل برتر را معرفى مىالبته این که خداوند در این حاکمیت دخالت مى

شوند، این است که خداوند آن عقلها بر اثر مادیات، آلودگیهایى پیدا کرده و از انجام وظیفه خود ناتوان مى

 آیند. کند تا مردم در پناه آنان، به مقصود نایلمردم معرفى مىعقلهاى پاک و مقرّب خدا را به 

( یعنى: اى پیامبرب میان آنان حکومت کن. 33«)و ان احکم بینهم»کند: از این رو، از یک سو به پیامبر خطاب مى

زل بما ان»اى مهم با عنوان دارد و نکتهو از سوى دیگر، روشنگرى الزم نسبت به چگونگى قوانین را هم اظهار مى

کند. بنابراین، از نظر اسالم نه قدرت و سرنیزه بر بشر حاکم است، نه تزویر و را گوشزد مى« اهلل و ال تتبع اهواءهم



حیله ونه فکر و ایده یک شخص عادى، بلکه روح و فرمان خدایى است که در وجود بزرگانى چون انبیا و دیگر 

 . کندمعصومان تجلى یافته و بر مردم حکومت مى

پذیردد زیرا همچنان که گفته شد، نتیجه سخنان گفته شده، این است که قرآن، اندیشه سکوالریستى را نمى

 توانبخش مهمى از آیات قرآن، ناظر به فعالیتهاى اجتماعى انسان در تمام ابعاد آن است. بنابراین، چگونه مى

و قسمتى دیگر را ردّ کرد. پذیرش اسالم با قبول توان قسمتى از آیات را پذیرفت ایده یاد شده را پذیرفت. نمى

 هاى آن محقق شدنى است. تمام آموزه

 د( فلسفه تحقق حکومت اسالمى 

پردازد، به طور کلى به برقرارى جامعه توحیدى و سالم نمودن خداوند در قرآن، وقتى به شرح وظایف انبیا مى

( یادآور 31د. خداوند این نکته را در آیات متعددى)کنارتباط انسان با خدا و منع پرستش غیر او اشاره مى

 کند. شود. افزون بر آن، اقامه قسط و عدل را هم محور اساسى بعثت آنان معرفى مىمى

ریزى و فراهم آوردن امکانات و برطرف کردن موانع میسّر روشن است که پیاده شدن اهداف نامبرده، با برنامه

هاى حکومتى مقدور استد چرا که در واقع، بین این دو، مالزمه اجرایى و دستگاهاست. به بیان دیگر، با تشکیالت 

 عقلى و عرفى برقرار است. 

( اطاعت از اولى االمر )شخص معصوم به عقیده شیعه( 33آله در حدیثى)وعلیهاهللعالوه بر این، خود پیامبر صلى

( هم والیت را پایه دین معرفى کرده و 31السالم )کند. على علیهرا در ردیف واجبات اساسى اسالم، توصیف مى

( نیز مرگ شخص جاهل به امام را 31السالم )شمارد. امام صادق علیهانتخاب رهبر را یکى از واجبات الهى مى

 دارد. مرگ در حالِ جاهلیت بیان مى

ایان ستمرار رسالت توسط پیشوآله از یک سو و اوعلیهاهللخالصه آن که، انگیزه بعثت انبیا، بویژه پیامبر صلى

 کند: معصوم از سوى دیگر، لزوم داشتن حکومت و قدرت اجرایى را توجیه مى

هاى آن در امور اجتماعى نیز محقق شود، بلکه جلوهمصادیق اوامر ونواهى الهى، تنها در امور فردى خالصه نمى»

ده اعمال نظر شرع در امور اجتماعى توان بدون حکومت، حاکمیت و زمامدارى جامعه، از عهاست. پس نمى

کند که موارد برآمدد چنان که کمى تامل در برخى از احکام شرع نسبت به مناسبات اجتماعى جامعه، روشن مى

یابدد مانند جهاد، دفاع، اقامه حدود، قصاص و دیات و بسیار از اوامر و نواهى شرع، جز با حکومت الهى تحقق نمى

ذیرى پگرى و سلطهآمیز و نفى هرگونه سلطهبر اساس حسن تفاهم و زندگى مسالمتالملل تنظیم روابط بین

 ( 31«)و...

توان این مدعا را استنباط کرد که قرآن کریم، از یک سو در صدد پیاده کردن از آنچه گفته شد، به روشنى مى

ر پذیرد و برآنى را نمىحکومتى مبتنى بر معارف الهى و آسمانى است و هرگز حکومتى غیر متکى بر معارف ق

داند که با فراهم کردن بستر مناسب، امکان جامه عمل پوشاندن به قوانین قرآنى را تحقق مسلمانان فرض مى

 توان ادعا کرد که اندیشه سکوالریستى به طور کامل با قوانین الهى در تضاد است. بخشند. طبق این اصل، مى

مام گذار حکومت اسالمى بودند. آن حضرت تآله نخستین پایهوعلیهاهللىاز سوى دیگر، طبق نقل تاریخ، پیامبر صل

دادند. پس از ایشان هم، گرچه در تعیین و کرد، انجام مىمسائلى را که یک حکومت در آن زمان اعمال مى



تشخیص حاکم اختالف شد، اما کسى در لزوم حکومت اسالمى )تلفیق سیاست و دیانت( تردیدى ننمود. به 

ن جهت، تمام حاکمان در سرزمینهاى اسالمى کوشش داشتند خود را حاکم اسالمى جلوه دهند. البته گرچه همی

نطفه جدایى دین از سیاست، از زمان پدیده شوم سقیفه منعقد شد و در این میان، ظاهرا معاویة بن 

سر داد و همه نیروهاى  ( اولین شخصى بود که به صورت علنى، نغمه حکومت بدون اتکا به دین را32ابوسفیان)

خود را در زنده نگه داشتن اصل حکومت اموى به کار بست و توانست امر خالفت را به امر سلطنتى و اشرافى 

( این مسأله )جدایى میان سیاست و روحانیت( در زمان 17اهلل ،)مبدّل کند. به فرموده حضرت امام خمینى رحمه

( اطاعت از 11آله )وعلیهاهللگرفت. این در حالى بود که پیامبر صلى بنى امیه طرح شد و در زمان بنى عباس قوت

( هم، مردم را از مراجعه به حاکمان 12حکومت غیر دینى را سبب ورود به جهنم دانسته بود و امامان معصوم)

که مسأله دهد دادند. همه این موارد نشان مىنمودند و اجازه مساعدت و همکارى با آنان را نمىطاغوت منع مى

السالم بوده است. نکته مهم و آله و امامان علیهموعلیهاهللهاى اصلى در حیات پیامبر صلىحکومت، یکى از دغدغه

شایان توجه این است که تالش آنان در جهت تسلط بر مردم از راه زور نبوده بلکه براى این بوده است که ثابت 

ست و حکومت، بایستى برخاسته از دین باشد. از این جهت، به کنند حکومت غیردینى داراى مشروعیت الهى نی

نمودند مانند گزیدند از ارشاد آن هم دریغ نمىنهادند و آنجا که مردم حاکمى دیگر را برمىانتخاب مردم ارج مى

 فرماید: (. عالمه طباطبایى در این باره مى13السالم )على علیه

باشد و در این موضوع پیغمبر نیز با دیگران مساوى بوده، هیچ مىاى خاص نشؤون اجتماعى مخصوص به دسته»

امتیازى ندارد. امر حکومت به دست خود مسلمین است و این وظیفه آنهاست که با در نظر گرفتن روش رسول 

 ( 11«)خدا که روش امامت بوده است، حاکمى را انتخاب کنند.

 نتیجه 

له حکومت، به طور کلى یک امر بشرى و مربوط به دنیا نیست و شود که مسأبا تأمل در آیات قرآن، روشن مى

چنین نیست که به خود بشر واگذار شده باشد و اسالم، در رابطه با آن، هیچ موضعى روشن نداشته باشد. بلکه 

شود، بخش دیگرى از آیات هم حوزه اجتماعى همچنان که بخشى از آیات، حوزه شخصى انسان را شامل مى

گیرد و ناظر به آن قلمرو است. بنابراین، بشرى و دنیوى دانستن مقوله حکومت از منظر اسالم، بر مىانسان را در 

گردد و با آیات صریح قرآن در این زمینه مخالف است. قرآن نوعى ظلم و اجحاف در حق این دین محسوب مى

د و اساسى با آیات آن تضاد دارپذیرد و اندیشه سکوالریستى به طور کریم حکومتى مانند حکومت الئیک را نمى

 توان تز سکوالریستى و الئیکى را همسو با مفاهیم قرآنى و سنت نبوى دانست. نمى
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 مفهوم لیبرالیسم

  
دولت و یا هر مؤّسسه دیگر است  هدایت یا تسلّط در برابر آزادی ، خواهان درجاتی از( liberalism )لیبرالیسم

 از عمل و نظر اسییت، در مدرنیسییم های ز مؤلفّهلیبرالیسییم، که خود ا  1  آزادی بشییر باشیید تهدیدکننده که

  .گرفته است مدد میالدی بسیار 11 قرن در -نهضت اصالح دینی -پروتستانتیسم

  
 اقسام لیبرالیسم

  
سم را می سم فرهنگی لیبرالی سی لیبرالی سیم کردد لیکن ما فقط به برر صادی تق سم فرهنگی و اقت توان به دو ق

  .پردازیممی

  
  رالیسم فرهنگیلیب ←

  شود. نقطه اشتراک این سهلیبرالیسم فرهنگی نیز خود به سه شاخه سیاسی، اخالقی و الهیّاتی تقسیم می

شکلشاخه، جانبداری از آزادی ساهل ترویج ،افراطی های فردی و اجتماعی به  سامح و ت  و گریاباحه به گونه ت

 . است مطلق امر نبودن به مقیّد

  
 مبانی فکری لیبرالیسم

  
ستی عبارت صلی تفکّر لیبرالی صر ا  فردگرایی د آزادی مبتنی بروحی بدون در نظر گرفتن عقل اند از: تکیه برعنا

  .گرایی مدرننسبیّت د تساهل و تسامح با رویکرد(اومانیسم)

 باید عهده قانون نیست و ضروری جامعه مصالح تنظیم برای دین وحدت معتقدند که آزادی ها دربارهلیبرالیست

 رود که مرزهای دین را درنوردیده،ها تا جایی پیش می خواهی لیبرالیسییتآزادی  3  باشیید عقیده دار آزادی

سان سبت بهگریزی و بی ا برای تکلیفر مدرن ان سم،محق می های دینیآموزه قیدی ن  پندارد. از این رو، لیبرالی

   1  .پذیرد نمی جهان را در حاکمیت الهی

  
 ی در اسالمآزاد

  
 ایمان خواهدبه دست خود او است. هر کس می سرنوشتش است و آزاد و مختار گوید، انسان موجودیمی قرآن

  .است مسئول گزیند،د ولی در برابر راهی که برمی 3  شود کافر خواهدآورد و هر کس می
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سب حکمت مطابق با دیدگاه این سان در پاداش الهی در ک ست. از این رو، آزاد بودن ان ، رفتار و اعمال اخروی ا

آزادی خود را در  ،مؤمنان پذیرفته شده است هر چند آزادی در اسالم او است. بنابر این، اصل آفرینش نقطه قوّت

اسییالمی، انسییان برای تکامل و رشیید آزاد اسییت تا بتواند  دهند. از نظرگاهو قوانین الهی جای میچارچوب حدود 

و هوا  شهوت یعنی آزادی مطلق- حیوانیآزادی  .های دینی پایبندی کندراه باید به آموزه سعادتمند شود. در این

  .اسالم نیست تأیید مورد- دنیاپرستی و هوس و

  
 حدود آزادی در اسالم

  
  

  آزادی عقیده ←

آزاد است و در گزینش هیچ دینی  تکوینی و انسان به لحاظ 1  نیست اجبارپذیر از نظرگاه اسالمی، انتخاب عقیده،

   1  .پذیرد، باید طبق آن رفتار کندرا بپذیرد، و چون می دین حق باید تشریعی مجبور نیستد ولی به لحاظ

  
  آزادی اندیشه ←

سالم شه ا شمند را می مفید اندی شهو رو شناختپذیردد اندی سان را به  و ویژه خود راه  معقول حیات ای که ان

  .نماید

  
 تبلیغ و بیان روا و آزاد اسییت، بلکه کسییانی که از نیروی حقیقت نه تنها بیاندر دیدگاه اسییالمی  آزادی بیان← 

   2   1  گمارند همّت اند بدین کارحقایق برخوردارند، موظّف

  .و معنوی افراد و جامعه شود حقوق مادی تضییع البتّه آزادی بیان نباید موجب

  
  آزادی رفتار ←

 و قیدها ،نرسییاند آسیییب داندد امّا برای اینکه به خود و دیگرانرا در رفتارهایش آزاد می انسییان ،اسییالم آیین

 اش، بهبرای آن برنهاده اسییتد بدین صییورت که هر کس باید در رفتارهای خصییوصییی و جمعی هاییمحدودیّت

  .دینی، اخالقی و انسانی، پایبندی کند هایارزش

  
  ی از هر نوع بردگیرهای ←

کوشد تا این پدیده را های عملی و نظری خود میاست و در آموزه مخالف غیر خدا بندگی دین اسالم با هر گونه

   17  .ان بردارداز می

  
    نتیجه
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ست تا بتواند به شر آزاد ا سالمی، ب شبختی نتیجه آنکه، از نظرگاه ا سد. از این رو،  رفاه و خو دنیوی و اخروی بر

به آزادی  تجاوز و هوا و هوس و شهوات مطلق رهایی های دینی پایبندی کند. اسالم،ست مگر به آموزهای نیچاره

  .پذیرددیگران را نمی
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 مقاله دوم: مختصری درباره لیبرالیسم و قرآن

 ؟در مورد لیبرالیسم غربی چه آیات و نظرهایی در قرآن آمده است

  
 :پاسخ

  
اند. اشتقاق یافته Libereh التین ( از واژةخواه یا هوادار آزادی( و لیبرال )آزادیخواهیلیبرالیسم )آزادی گانواژه

 .آزادی است به معنای Libertv در زبان انگلیسی واژه

ای را برای آن بتوان تعریف محصییل و اجماع یافته تر از آن اسییت که به آسییانیمعنای واژه لیبرالیسییم گسییترده

تمامی  ها و درتوان گفت لیبرالیسییم در معنای وسیییع آن تقریباً در تمامی عرصییهمی پیشیینهاد داد. مسییامحتاً

 .، افزایش آزادی فردی در جامعه تا حد مقدور و میسور استهای آنگونه

 ترینهایی هسییتند که عمدهایدئولوژی ها وها و سیییاسییتها و نگرشبه سییخن دیگر لیبرالیسییم مجموعه روش

 .. بنیاد و شالوده این مکتب مبتنی بر فردگرایی استبیشتر فرد است هر چه شان فراهم آوردن آزادیهدف

سم در پهنه به سم های گوناگون زندگی اجتماعی با انواعسبب تجلی لیبرالی صادی و لیبرالی سم اقت ، مانند لیبرالی

 ، اخالقی و سیاسی دارد.مانند لیبرالیسم دینی ،هاییفرهنگی خود، عرصه فرهنگی سر و کار داریم لیبرالیسم

، تنها مبحث لیبرالیسییم اخالقی و دینی مطرح شییده و به تبیین نظر اسییالم و به جهت مختصییر بودن پاسییخ نامه

 .قرآن در آن باره خواهیم پرداخت

 لیبرالیسم مذهبی

به معاد و نبوت  خداوند، اعتقادیاند، ضییمن پذیرش ها ظهور کردهمذهبی که به عنوان دنیسییت هایلیبرالیسییت

خود رها کرده اسیییت و کاری به ادارة امور دنیا  ندارند و معتقدند خداوند پس از خلق عالم همة امور را به حال

 ندارد.

به دین و  ، جامعة معتقدمعتقدند، همه چیز پس از وارسییی تجربی پذیرفتنی یا مردود اسییت دیگر این که چون

 بینند.ناسازگار می ل اهداف و مقاصدش مشخص باشد، با اصول خودشریعت خاص را که از قب

 ، برخی از پیامدهای لیبرالیسم مذهبی عبارتند از:به طور خالصه

 زداییتقدس .1

 . انکار وحی به عنوان یک سرچشمة مستقل آگاهی2

 .. تسامح و رواداری در دین3

  
 لیبرالیسم اخالقی

لیبرالیسم هیچ قانون کلی  در. پذیر و اباحی مسلک استگرا، انعطاف، تساهلالقییک آیین یا آموزه اخ ،لیبرالیسم

گذاری مافوق خود و هیچ قانون. در نگاه آنان باید بکنید اخالقی وجود ندارد که بتواند به شیییما نشیییان دهد چه



و بد و  ده خوبانسانی در حریم زندگی شخصی وجود ندارد. انسان معیار سنجش و تشخیص دهن عالیق و سالیق

 .سره و ناسره است

سم صه از نظر لیبرالی ست و عملی که موجب رنج ، خال سانی ایجاد لذت کند، اخالقی ا هر چیزی که برای فرد ان

  .است گردد خالف اخالق

  
 نقد لیبرالیسم

ست قبل سالم درباره عقاید لیبرالی صری ازاز پرداختن به نظر ا ست مخت سب ا شمندان های ادیدگاه ها، منا ندی

و اندیشمندان مذهبی غربی به انتقاد از مبانی و پیامدهای  باره بیان شود. بسیاری از متالهانمذهبی غربی در این

چیز، جز ایمان به عقل  مشکل اساسی انسان لیبرال در این است که انسان از همهاند: و گفته  پرداخته لیبرالیسم

شدن از خداوند، خود را کشف کند. از این رو، انسان  ادی و مستقلخود دست کشیده و در صدد آن بود که با آز

 ، مفاهیم خدابخشییییدن به خویش و با تکیه بر غرور علمی و محک تنگ روش تجربی ( با محوریتآزاد )لیبرال

سان خودمحورانه را در عرصة زندگی خویش کم شد تا ان به تنهایی موجد معنا و ارزش  رنگ کرد. این امر موجب 

معنابخشییی به جهان محروم گردد و این وانهادگی اسییت که  شییمار رود و از ذخیره ارزشییمند معنویت دینی و به

  .اضطراب روحی عمیق کرده است نهایتاً او را دچار

 شود.ها معلوم می، با عقاید لیبرال، مخالفت اسالمبا مروری به آیات و روایات

سی در شنا شته به این، گرچه خدای آفریدگار زمینة خدا ، ولی قرآن شکل مطرح نبوده نه پروردگار در ادیان گذ

شاره به عقیدهکریم شة مزبور دنبال می نماید که ثمرة آنای می، ا های خداوند کند یعنی قطع دخالتبا آنچه اندی

 :سوره مائده آمده است 11باشد. در آیه دنیا، بی شبهات نمی در امور

   یَشَتء کَیْف یُنفِق مَبْسُوطَتَان یَدَاهبِمَا قَالُواْ بَل  وَلُعِنُواْ أَیْدِیهِم غُلَّت مَغْلُولَةاللَّه الْیَهُودُ یَدُ وَقَالَت 

چه گفتند، از رحمت خدا دور آن  سزای های خودشان بسته باد و به . دستیهود گفتند: دست خدا بسته است و

 بخشد.بخواهد می ، هر گونهه استشوند. بلکه هر دو دست او گشاد

آسوده بال   خلقت و آفرینش گفتند که خداوند از امر می  یهود  : آناندر تفسیر این آیه آمده استاز امام صادق 

 ادعا فرمود بلکه دست او  دهد. خداوند در این آیة شریفه جهت تکذیب اینافزایش و یا کاهش در آن نمی گشته و

جهت تأیید همین مطالب  اید که خداوند دهد. آیا نشنیدهروزی می بوده و هر گونه بخواهد  توانا و باز   در تصرف

)التوحید،  الکتاب نزد اوستام کند و یا به آن وجود بخشد و: او هرچه را بخواهد محو و نابود میفرموده   در قرآن

  .(، جامعه مدرسین111، ص شیخ صدوق

بانی اسیییالم برخی ند ،از م عد، مان های غیبی )عنکبوت32بداء ، )ر مداد ند  ( ، معجزه12،( ا خداو یت  ، قیوم

کند. بحث اسییتداللی از هر پروردگار را در جهان تبیین می های دخالتزمینه ( و...2، )فاتحه(، ربوبیت233،)بقره

 طلبد.دیگری را می ها مجالکدام از این

  



رفتارهایی که با غایات و مقاصیید طوالنی مدت ارتباط پیدا  ،تنی اسییتدر مورد نیاز به نبوت و داشییتن هدف گف

صول به کنند، خواهمی سب برای و شناخت هدف و اتخاذ ابزار و قاعدة رفتاری منا ست ناخواه نیازمند  ، عقل آن ا

سان در محدوده سر، انتخابان سمی از عهده  های کوچک زندگی از قبیل انتخاب هم سالمت ج سکن و تأمین  م

شود. حال تر میتر شود، اتخاذ تدبیر مشکلعمل و مورد فعالیت بزرگ آید، اما هر چه محدودةین کاری بر میچن

قواعد رسیدن به آن را  محدوده را به همة دورة زندگی تعمیم دهیم و بخواهیم هدف کلی زندگی و ابزار و اگر این

 کند.د اعتراف میناتوانی خو لنگد و به، این جاست که پای عقل میمشخص کنیم

صه سان در امور زیربناییخال ستیکالن زندگی ، و، عقل ان صحیح از جهان ه ، ماهیت فرد و ، ماند درک و بینش 

، نیازمند غایات زندگی ، سعادت و شقاوت معیار خیر و شر اجتماع و راه مستقیم وصول به مقاصد وانسانی جامعة

 .هدایت شرایع آسمانی است

ست که صه روش بدیهی ا سانی نه تنها نمیهای اجتماعیآزمون و خطا در عر ویژه مذهب  توانند کار، اخالقی و ان

 بنیاد زندگی انسان را به ورطة هالک بیندازد. از دست رفته را ایفا کند، بلکه امری پرمخاطره است و چه بسا

 :توان گفتدر زمینة اخالق به اختصار می

غایت اسییت و هدف را خود انسییان به  معنا بودن عالم و تهی بودن از نظرهدف بیی، باز لوازم اخالقی لیبرال .1

، منشأ و منبعی غیبی و آسمانی و ماهیتی ها و معیارهای اخالقیارزش ،بخشد. ولی در اندیشه اسالمیزندگی می

های خود را در دنیا و رفتار اند و آدمی نتیجهمطلق دارند و در قالب وحی الهی به بشر خاکی ابالغ شده مشخص و

 آخرت خواهد دید.

شناخت ولیبرالیست .2 ضر ها،  سی حا شنا شت او دارند، ولی روان سر سان و   تلقی یک بعدی و ناقص مادی از ان

نیز وجود دارد که اگر انسییان به  های نیرومند دیگر، امیال و جاذبهثابت کرده اسییت که در انسییان در مقابل عقل

 خواهد شد. های سهمگینچار طوفانحال خود رها شود عقلش د

ست و از طرف دیگر اگر در  .3 شد،  چون لذت از دید افراد متفاوت ا امور زندگی تنها رهنمودهای عقلی مالک با

 آمد. قهراً هرج و مرج به وجود خواهد

ست، تنهایی عامل فعالیتلذت  .1 سان دارایهای اخالقی نی ست و عامل اراده ، چون ان شود که ث می، باعاراده ا

خود  های، در فعالیترفتارشان تنها تحت حاکمیت غریزه و با انگیزة لذت و رنج است انسان بر خالف حیوانات که

باشد. این رفتارها بر خالف رفتارهای غریزی  شود، داشتهگونة دیگری از رفتارها را نیز که رفتار تدبیری نامیده می

 پذیرد.صورت میاراده  ، با انگیزة عقل وجوییو لذت

  
 :برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک

  ;11مجلة کتاب نقد، شماره  .1

 ;33، ص 1311، مهرماه مجله مکتب اسالم .2

 ;، مؤسسة اندیشه و فرهنگ دینی131، ص ها، عبدالرسول بیات و دیگرانفرهنگ واژه .3

 ;عباس مخبر، ظهور و سقوط، آنتونی آربالستر، ترجمه لیبرالیسم غرب .1



 .، دفتر تبلیغات اسالمی112، ص ، سید موسی میر مدرسجامعة برین .3
 

 حق آزادی، از منظر قرآن و لیبرالیسم: سوممقاله 

 هاشم اسالمی

  :چکیده

محدودیت ها، یکی از  آزادی، مفهومی بسیییار سییتایش شییده اسییت و دسییت یابی به آزادی و رهایی از قیدها و

 .شر به شمار می آیدپرشورترین آرمان های ب

آسمانی به ویژه آیین اسالم و نفوذ  موضوعاتی چون: چیستی و تعاریف آزادی در دو نگاه لیبرالیسم غربی و ادیان

اسالمی و اندیشمندان مسلمان سطحی نگر و بی بهره از دریافت های  نگره لیبرالیستی به آزادی در میان جوامع

 .تعناوین اولیه این نوشتار اس ژرف دینی،

آزادی، و نیز برشییماری و تحدید و  و آزادی، پاسییخ به پندار جدایی و تفکیک آموزه های دینی و مقوله اسییالم

سویه های ارتباطات انسان تنوع می یابد از دیگر موضوعات مطرح  توصیف سویه های آزادی در قرآن که براساس

با تعریف لیبرالیسم  ی ها و ناهمسانی های آننوشتار است. در ادامه تعریف آزادی در قرآن و همسان شده در این

سپس آزادی عقیده به عنوان یکی ست.  شده ا سی  شاخه های آزادی فردی مطرح  از آزادی برر از محوری ترین 

 گرایان در زمینه آزادی مطلق داشییتن انسییان در اعتقاد و اندیشییه همراه با شییده و دیدگاه اثبات گرایان و نفی

  .آورده شده است مستندات قرآنی هر دیدگاه

های فردی و سیاسی اجتماعی و  در آخرین فصل، ابعاد آزادی در نگاه قرآن، شامل آزادی درونی و بیرونی، آزادی

  .است حقوق در روابط ملت ها مورد مطالعه قرار گرفته

  
  

ار می آید، چنان دست یابی به آزادی و رهایی از قیدها و محدودیت ها، یکی از پرشورترین آرمان های بشر به شم

 :که گفته اند

 .«1 تاریخ آدمی، تالش برای آزادی است»

کسییی که از آزادی صییرف نظر کند از مقام آدمیت، از حقوق وحی و حتی از وظایف بشییریت صییرف نظر می »

 «.2نماید

 امّا به راستی آزادی چیست؟

آزادی در فرهنگ های مختلف آیا تجربه آزادی برای همه انسیییان ها و در همه فرهنگ ها یکسیییان اسیییت و یا 

 سیاسی و اجتماعی، تابعی از آنهاست؟

سته به وجود چیزی ست، یا افزون بر آن واب شار بیرونی ا سته به امری  آیا آزادی، تنها نبود ف ست؟ و اگر ب نیز ه

روانی، اجتماعی، و عقیدتی سبب کوشش آدمی برای آزادی  وجودی است، آن امر وجودی کدام است؟ کدام عامل

 .های بسیاری از این دست، معنی و قلمروهای آزادی را در احاطه خود دارند شود؟ اینها و پرسش می



شیم، شته با شناسیم نمی توانیم آزادی دا این رو بازکاوی مفهوم آزادی برای  از 3از دیگر سو بی آن که آزادی را ب

 .بود جویندگان و تحلیل گران آن بایسته خواهد

 آزادی چیست؟

 !و کشف معنای دقیق آن از یک سو سهل و از سوی دیگر ممتنع می نماید تعریف آزادی

شفتگی در مفهوم آن، برآیند فراخنای مفهوم آزادی و شی و کاربرد نا  تعریف ناپذیری آزادی و آ ست اندی گاه نادر

و عالم  سیاست گر، متأله و ماده گرا، اقتصاددان و روان شناس بجای آن استد چه فیلسوف و حقوق دان، عارف و

 .آن را پاس دارند شکلی درگیر آزادی اند و با آن سر و کار دارند و بدان می اندیشند و ناگزیرند اخالق، همه به

 تعریف آزادی

 :( در روح القوانین می گوید1133ی  1112منتسکیو )

ختلف مانند کلمه هیچ کلمه ای به اندازه کلمه آزادی، اذهان را متوجه نساخته است و به هیچ کلمه ای معانی م»

 1.«آزادی داده نشده است

 :او سپس نمونه هایی از این معانی را باز می گوید

 خودشان به او اختیاراتی  برای بعضی از مردم آزادی عبارت از این است که اختیار داشته باشند کسی را که

 .، بتوانند او را خلع کننداستفاده کند و جابر و ظالم شود داده اند به محض اینکه خواست از آن اختیار سوء

 باشییند، خودشییان انتخاب  برای عدهٌ دیگر آزادی عبارت از این اسییت که بتوانند کسییی را که باید مطیع او

 .داشته باشند مسلح شوند و زور بگویند کنند. دستهٌ دیگر آزادی را در این می دانند که حق

 ،فرمان یک نفر از افراد ملت  مثل اینکه تحت جمعی هم دارا بودن بعضیییی از امتیازات را آزادی می دانند

 .…خود و یا در لوای قوانین مخصوص خود اداره شوند

 یک ملتی هم مدت های مدید گمان می کرد حفظ رسوم و شعائر، آزادی است… 

  صوص و حکومتی دارد که صاص به یک رژیم مخ سیر کرده اند که اخت ضی از ملل آزادی را این گونه تف بع

 3.ت را دارا هستندخودشان آن حکوم

برآید و آزادی را در دو  ناقص انگاری معانی یادشییده سییبب شییده اسییت تا منتسییکیو خود در مقام تعریف آزادی

 :چنین تعریف کند ساحت رابطه آزادی با دولت و رابطه آزادی با مردم،

کاری را که قانون اجازه باشد هر  آزادی و رابطه مردم و دولت: آزادی عبارت از این است که انسان حق داشته .1

 1کرده و صالح او نیست مجبور به انجام آن نگردد. داده و می دهد بکند و آنچه که قانون منع

 1آزادی در رابطه با خود مردم: آزادی سیاسی عبارت از امنیت یا اعتقاد به وجود امنیت است. .2

 :ی می گویدم( دیگر آزادی خواه معروف و فیلسوف غرب1132ی  1111جرمی بنتام )

ست که دامن گیر افراد» سی آزادی فردی عبارت از امنیت در برابر نوعی از مظالم ا سیا شود. آزادی  یعنی  …می 

 1.«حکومت بدانان گذاشته شده است امنیت کامل در مقابل بی عدالتی اشخاصی که کار

سی که  سان آزاد به ک صیف ان و هر کار را به دلخواه خود  فقط چیزی را می خواهد که از عهده آن بر می آید»تو

 2م( استب 1111ی  1112ژاک روسو ) نیز تعریف آزادی در نگاه ژان«. انجام می دهد



 .درباور هایک، آزادی در مقابل بردگی و عبارت از عدم تبعیت فرد از اراده و تحمیل های دیگران است

 :پاره ای از پژوهندگان مسلمان نیز در تعریف آزادی می گویند

گرفتار نبودن و رهایی از بند تعریف »و کلی ترین آن را به « برده نبودن انسیییان»رین تعریف از آزادی، محدودت

 17.«نموده اند

ست که می توان دیدگاه بر آنها « رفتارگرایانه»های  تمامی تعریف های پیش گفته و تعریف های دیگری از این د

سی با سیا سان ها با دولت و حکومت و یا با یکدیگر، به نظر گر در نهاد و از منظر زندگی اجتماعی و  فتن روابط ان

شمرد، و آزادی صه های دیگری که می توان برای آنها بر شاخ شته از  سته اندد گذ محدودنگری از بارزترین  نگری

ها به دو سییویه دیگر از ارتباط های انسییانی که در  شییاخصییه های این تعریف ها اسییتد چه در جمله این تعریف

عمد یا  دارد، اشاره نشده و در نتیجه مفهوم و تعریف آزادی در آن ابعاد ارتباط یییی به ت بشری حضورواقعیت حیا

ستد از آن جمله: مطالعه آزادی در شده ا سر غفلت یییی نادیده گرفته  ستعدادها، قابلیت ها و  از  سان با ا ارتباط ان

ی. بدین سییبب برخی دیگر به تعریف انسییان با خداوند و آفریدگار هسییت واقعیت های وجودی اش و نیز ارتباط

 :حوزه گسترده تر پرداخته و گفته اند آزادی در

)=آزادی در و آزادی از( آزاد ی  آزادی در یک تقسیییم بندی کالن بر دو نوع اسییت: آزادی مثبت و آزادی منفی»

یگانگان، آزادی از آزادی از زندان، آزادی از ب …زنجیرها و زورها منفی یعنی آزاد بودن از یک رشیییته منع ها و

 .«11است آزادی از ارباب و آزادی از زنجیرهایی که بر دست و پای آدمی بسته شده سلطان جبار،

آزادی از رذایل اخالقی چون  این نوع آزادی به عرصیییه بیرونی محدود نمی گردد، بلکه آزادی درونی به معنای

 12دهد.پوشش می  بخل، حسد، ترس، و همچنین آزادی از شهوت و غضب را

آزادی مثبت یعنی اینکه آدمیان بتوانند ابراز وجود و اعمال اراده و بذل سیییرمایه و طراحی و برنامه ریزی و »اما 

 .«13سازندگی کنند

  
بکاهد و ساحت ارتباط انسان  این نگرش به آزادی هر چند توانسته است اندکی از کاستی تعریف های پیش گفته

شتن را در تعریف آزادی ب سویه از آزادی ارائه دهد،  گنجاند، اما بازهمبا خوی ست تعریف جامع و همه  سته ا نتوان

های پیشین در رویکرد  تعریف، سویه ارتباط انسان با خدا از نظر دورمانده است و در نتیجه با تعریف زیرا در این

 .زمینی و مادی اشتراک دارد

زمینه های پیدایی حقوق بشییر از  ای ناقص از تاریخ گویی محدود نگری و رویکرد زمینی این تعریف ها بر انگاره

پایه آن آزادی به معنای سیاسی و اجتماعی آن، مفهوم نوپیدا، مدرن  جمله حق آزادی تکیه داردد انگاره ای که بر

ستار رهایی )در مفهوم و تنها سم خوا ستد چه لیبرالی سم ا صول و ره آورد مکتب لیبرالی صالً  مح جدید آن( و ا

ست،مکتب رهای ست. آزادی  حال آنکه گفتمان و ادبیات تاریخی همه 11ی ا ملت ها از مفهوم مدرن آزادی تهی ا

 آزادی درونی و آزادی از رذایل را منظور داشیییته»آن سیییخن می گفته اند،  که پیشیییینیان، ملت ها و ادیان از

 13.«اند



سالم جنب ست، آزادی در ا سالمی نیز جاری ا سنت ا شه و  دارد و به معنای رهایی از  ه درونیاین قاعده در اندی

اجتماعی و اقتصادی. بدین ترتیب زمینی بودن در هویت و  بندگی نفس است و نه آزادی در صحنه عمل سیاسی،

 اسییت، و به دیگر سییخن، مفاهیم اجتماعی و سیییاسییی چون حقوق بشییر، عدالت، برابری و حقیقت آزادی نهفته

 .تعریف شوند ، پس می باید از این منظر شناسایی وآزادی، مفاهیم پسادینی و برون دینی اند

ساند ضیه و انگاره را به اثبات بر ستی این فر شود، بر عکس وجود آموزه  شواهد و دالیلی که بتواند در دیده نمی 

مسیحیت، یهودیت ییی بر طبق گزارش قرآن ییی و اسالم در زمینه  های عریان و پیدای ادیان بزرگ آسمانی چون

ظهور  سیییاسییی و اجتماعی، بطالن ادعای تاریخمندی حقوق بشییر و آزادی و پیوسییت آن با ایحقوق و آزادی ه

 .لیبرالیسم را مبرهن می سازد

و زیاده روی اسییت، زیرا که  اگر از کاسییتی قشییری نگری بگذریم این تعریف ها از منظر دیگر، دچار نوعی افراط

خشی از منافع و مصالح مهم فرد و اجتماع می انگارد. نسبت به ب آزادی را همسنگ و برابر با رهایی مطلق انسان

 .توجه به چند نکته قابل دریافت است این مطلب با

 .نخست اینکه در این تعریف و نگرش، آزادی جز چارچوب قوانین مدنی جوامع و کشورها حد و مرزی ندارد .1

منافع مادی و اخالق سییودگروی  یاداین قوانین چون الهام گرفته از لیبرالیسییم و سییکوالریسییم هسییتند بر بن .2

سبت به دین و آموزه صول آن و  تدوین یافته و می یابند و ن صلی ترین و جوهری ترین ا سبت به ا های آن حتی ن

قلمرو امور  اخالقی موضییع بی طرفانه و گاه سییتیزه جویانه دارندد و با این گمانه که دین در نیز نسییبت به اصییول

راهکار قانونی در زمینه اجرایی تعالیم و شعایر  فع و مصالح اجتماعی بیرون است،شخصی جای دارد و از حوزه منا

 ارائه نمی دهد و انتخاب خود انسییان ها را هر چند که به صییورت بت و یا خرافه دینی حتی در حد ارشییادگری

  .پرستی انجام شود به رسمیت می شناسد

طوری که بندهای هجدهم،  به ل، ظهور یافته اسییتدبر آیند این گشییاده دسییتی، در نظام های حقوق بشییر لیبرا

شر بیان گر شانزدهم اعالمیه جهانی حقوق ب صریح دارد:  نوزدهم و  ست. ماده هجدهم آن اعالمیه ت هرکس »آن ا

 …و اندیشییه، وجدان و مذهب را دارد. این حق متضییمن آزادی تغییر مذهب و یا اعتقاد حق برخورداری از آزادی

 .«است

شا شه و مذهب و دین، بهالبته این گ سبت به آزادی اندی ست ها ن ستی لیبرالی سالم، تا  ده د ویژه ادیانی چون ا

اجرا می باشیید که ایمان و باورهای مذهبی از تجربه و دریافت  جایی پایدار و برای لیبرالیسییت ها قابل احترام و

منع ها و  صییورت آزادی مذهبی باو به صییحن و سییرای رفتار و عمل افراد پا ننهد، که در آن  درونی فراتر نرود

جدید مهار می شییود. نمونه این تقید را در  قیدهای قوانین سییکوالر روبه رو می گردد، و آزادی انسییان به شییکلی

ی با مسأله حجاب می توان  برخورد اخیر دستگاه قضایی و قانونی ی که خاستگاه حقوق غربی است  کشور فرانسه 

آزادی را بر مال می  یت متناقض و دوگانه حقوق غربی و نگرش لیبرالیسییم بهاین از مواردی اسییت که ماه دید، و

 .سازد

 اسالم و آزادی



انگیزد که سراغ گرفتن حدود و ثغور و تعریف  وحیانی بودن اسالم، برای دین ناآشنایان در آغاز این گمانه را برمی

سایر مقوله های حقوق سالم و قرآن، کاری بی فرجام آزادی و  شری از ا ستد زیرا این مفاهیم ب  و زیاده خواهانه ا

روابط انسییان با آفریدگار  فرآورده های زندگی مدرن و مفاهیم امروزین اسییت، و حداکثر مسییئولیت دین تنظیم

 !طول تاریخ، از دین انتظار داشت است و نباید تنظیم روابط پیچیده انسان ها را در

شتر برگرفته از واقعیت سیحی و دین این گونه نگاه به دین، بی ست که به  موجود دین م سی رایج در غرب ا شنا

است. در کشورها و جوامع مسلمان نیز کسانی که آشنایی درخور  سایر فرهنگ ها، جوامع و ملل نیز رسوخ یافته

سنت سالم و  سرچشمه دریافت با ا صور که چون غرب  سالمی ندارند و یا تحت تأثیر این پندار و ت ست  ا های در

ست، یافته های غربیعقالنی در زم شینی ا شناخت  ینه دانش تجربی و فن آوری ما سانی از جمله در  در علوم ان

ستگی الگوقرارگرفتن را دارد شای سالم  ادیان نیز  سایر ادیان از جمله ا شناخت  و می تواند مدل و الگویی برای 

شد. اینها سالمی با گزاره های ناهمخوا با سنت ا صوص قرآنی و  صور و انگاره روبه رو  ن با اینهرگاه در متون و ن ت

بر می آیند و یا حقیقتاً پیش باورها بر نحوه فهم و  می شوند، بر اساس همین پیش فرض در صدد تأویل و توجیه

 .نشینند می گذارد که آنان تمامی تصورات خود را در آیینه این نصوص به تماشا می دریافت آنها چنان تأثیر

و متون دینی به تحلیل و  قراردادن دین شییناسییی غربی و معیار قراردادن نصییوصاگر بدون پیش داوری و معیار 

 .ادیان نیز می توان به آموزه های حقوق بشری دست یافت بررسی بپردازیم، نه تنها در اسالم که در سایر
  

 :عیسی)ع( رسالت خود را ی از زبان اشعیا ی چنین اعالم می کند

ست. او مرا مسح ک» ست تا به بینوایان مژده دهم، او مراروح خدا بر من ا سیران و  رده ا ست تا آزادی ا ستاده ا فر

 «.11کنم بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعالم

مفهوم هدایت گمراهان و آزادی  در این گزارش را به همان معنای ظاهری ییییی و نه به «بینایی کوران»گیرم که 

شری به مفهوم امروزین آن یعنی آزادی و اجرای عدالت  درونی یییی بدانیم، بازهم عمده رسالت عیسی را حقوق ب

اناجیل موجود،  دهد. این در حالی است که بر اساس برخی از باورها و گزارش های تاریخی، اجتماعی تشکیل می

 .نمانده است به ویژه در بخش معارف و تعالیم اجتماعی، از آفت تحریف مصون

می دهد که وی در  و آموزه های دین یهود چنین خبر موسیییحضییرت قرآن در گزارش از مأموریت و رسییالت 

فرمان روای ستمگر زمان خود ی فرعون ی به پاخاست و  آغازین مرحله قیام و مبارزه خویش به مبارزه با طاغوت و

لکه نبود، ب پیام برای آزادی سرزمین، منابع اقتصادی و حتی آزادی درونی و جهاد نفسانی ندای آزادی سرداد. این

 :پیام حضرت موسی ماهیت کامالً اجتماعی و سیاسی داشت

 11دخان/ «أن أدّوا إلی عباد اهلل»

 !)ای مستبدان( بندگان خدا را به من بسپارید

 :پاسخ فرعون در برابر دعوت و ندای آزادی خواهانه موسی این بود

 21نازعات/ «أنا ربّکم األعلی»

 .من پروردگار برتر شما هستم



خود را آفریدگار مردم بداند،  فرعون از این گفته و سییایر داعیه هایی از این دسییت، این نبود که غرض و مقصییود

ستبلکه او می گفت  ست او صمیم ها و فرمان های  تدبیر امور مردم در د ومردمان باید بی چون و چرا در برابر ت

بت پرست بودند و  ون و پیروان او خودد زیرا فرعدستورهای او را قوانین زندگی خویش بینگارند او تسلیم باشند و

افزون بر رهایی بنی اسرائیل از بند سیطره ظالمانه و  یکی از اسباب خشم و مخالفت او با موسی آن بود که موسی

 :کردند خداوندگاری بت هایی را نفی می کرد که فرعونیان و پیروان او آن را پرستش می استبدادی فرعون،

 121اعراف/… «ن أتذر موسی و قومه لیفسدوا فی األرض و یذرک و آلهتکو قال المأل من قوم فرعو»

 مهتران قوم فرعون گفتند: آیا موسی و قومش را می گذاری تا در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را ترک گوید؟

شان )مردان ( را سران ستبدان این بود که: پ شیوه جباران و م سخ فرعون به  شان را  پا شت و زنان زنده خواهم ک

 .تسلط داریم و باالتر از ایشان هستیم خواهم گذاشت )تا به ما خدمت کنند( ما بر آنها

گویی از این رهگذر نوید  فرعون نگهداری و پرورش موسییی را در کاخ خود در ایام کودکی وی بدو یادآور شیید و

و آزادی مردم سخن نگوید و  موسی از رهایی بنی اسرائیل احسان دوباره را به موسی پیشنهاد دادد به شرط آنکه

منّت می  فرعون و باورهای دروغین او مهر تأیید زند، ولی موسییی در پاسییخ گفت: آیا بر من بر روش اسییتبدادی

 !نهی که بنی اسرائیل را به بردگی گرفته ای؟

سی در آزادی درونی و جهاد سی می تواند ماجرای این گفت وگو را تالش مو سانی محض بداند و جن چه ک به نف

 .های روشن و شفاف اجتماعی و سیاسی آن را فروبگذارد

 :قرآن از یک سو پیامبران را منادیان آزادی، عدل، قسط و برابری معرفی می کند

لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحدید فیه بأس شدید و »

 23حدید/« منافع للناس

)وسیله و معیار سنجش حق( را نیز نازل  پیامبران خود را با دلیل های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو ما

 .آهن را که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم است فرو فرستادیم کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند، و

می  طاغوت های سییتمگررا  11نوح، موسییی و  شییعیب، 11و از دیگر سییو قرآن مخالفان پیامبرانی چون ابراهیم،

 .شمارد

هایی چون عدالت، و آزادی و برابری  انکار رسالت آزادی خواهانه پیامبران الهی و ادعای فقدان آموزهبدین ترتیب 

سبت دادن میراث و فرهنگ سم غربی،  در ادیان و ن شه و مکتب لیبرالی سی و اجتماعی به اندی سیا آزادی های 

 .آشکار است جهل و یا خطای

این رعایت قوانین می گوید:  م( اندیشه مند و نویسنده فرانسوی1132ی  1173ی   tocquevilleالکسی توکوویل

 12الهی است که انسان را به آزادی رهنمون می شود.

طبقات اجتماعی زمان هر یک از  از میان اقشیییار ومطالعه در سییییر تاریخی دعوت انبیا نیز بیانگر آن اسیییت که 

از نعمت آزادی و عدالت بی بهره بودند، پیش از سییایر اقشییار و  مبران الهی، سییتمدیدگان و بردگان و آنان کهپیا

شریعت آنان را می پذیرفتند. طبقات اجتماعی سخ مثبت گفته راه و  دعوت انبیا را تنها  اگر به دعوت پیامبران پا



شگامی سانی بدانیم، پی ضع معطوف به آزادی درونی و جهاد نف ست سی، م سیا سانی که حقوق  فان، بردگان و ک

 .شده بود، در ایمان به انبیا توجیه در خور فهم و خردپذیر نمی یابد اجتماعی و شهروندی آنان لگدمال

  
 سویه های آزادی در قرآن

شر و ازجمله آزادی که خود بخشی از سالم به حقوق ب شخص با خود،  برای دریافت نگرش ا ضوع کلی ارتباط  مو

سینت اسیالمی مراجعه شیود این حقیقت مکشیوف می گردد که  ران و اجتماع اسیت. هرگاه به متون وخدا، دیگ

 اسییالم، هم از زاویه ژرفا و هم از منظر شییمول و گسییتردگی، نسییبت به نگره مادی و حقوق و حق آزادی در

ه نظام حقوقی اسییالم چند اجمالی ب لیبرالیسییتی برتری دارد. رهیافت به این واقعیت نیازمند درنگ و تأمّلی هر

 .است

سالمی  ست، بلکه بهدر تعالیم ا شده ا سنده ن سان با خدا ب سان در برابر خود و  تنها به رابطه میان ان سئولیت ان م

 .گاه جزئی پرداخته شده است ، به صورت کلی وسایر انسان ها و حتی طبیعت

تکالیف، به ویژه در ساحت روابط انسان  اینکهاست، اما با توجه به  الزام و تکلیفبه نظر می رسد بیان دین، بیان 

ست «حق علیه» را بر دوش دو طرف می گذارد و تکلیف همان ها با یکدیگر، حقوق و الزام های حقوقی از این  .ا

ارتباط انسان با خداوند  معارف اسالمی را می توان آمیزه ای از حقوق و تکالیف برشمرد. حتی در مورد رو تعالیم و

مالک و مملوک بودن را در پی دارد و این می طلبد که دین  ثیت آفریدگاری و آفریده بودن، حیثیتبا اینکه حی

شد. با این حال، خداوند برای خداوند جز سان ها و آفریدگان نبا خود در آموزه های  تکلیف الهی و حقوق او بر ان

( 12)انعام/«کتب علی نفسه الرحمة»چون: است. آیاتی  وحیانی و قرآنی حقوقی را برای انسان ها و برخود یاد کرده

حکایت  ( لزوم رحمت حق بر خلق را به عنوان حقی از خلق بر خالق31انعام/«)الرحمة کتب ربّکم علی نفسییه»و 

 .می کند

 :قرآن از یک سو حق بهره وری انسان از طبیعت را به صورت مکرر باز می گوید

 13ثیه/جا… «و سخّر لکم ما فی السموات و ما فی األرض»

 .رام شما ساخت آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است

و هو الذی سخّر البحر لتأکلوا منه لحماً طریاً و تستخرجوا منه حلیة تلبسونها و تری الفلک مواخر فیه و لتبتغوا »

 11نحل/… «من فضله

را بدان بیارایید و کشییتی ها را  شییتندریا را رام کرد تا از آن گوشییت تازه بخورید و زیورهایی بیرون آرید و خوی

 .تا از فضل خدا روزی بطلبید بینی که دریا را می شکافند و پیش می روندد

 11مائده/… «و کلوا ممّا رزقکم اهلل حالالً طیباً»

 .از چیزهای حالل و پاکیزه ای که خدا به شما روز داده است بخورید

 11و  17بقره/… «کلوا و اشربوا من رزق اهلل»

 .روزی خدا بخورید و بیاشامید از



از زیاده روی، اسییراف و  از سییوی دیگر حق عمران و آبادانی، حفظ محیط زیسییت، حق اسییتفاده بهینه و پرهیز

 :گوشزد می کند تخریب طبیعت را به مثابه حقوقی از طبیعت بر انسان

 31اعراف/… «هو أنشأکم من األرض و استعمرکم فیها»…

 .پدید آورده است و خواست که آبادانش داریداوست که شما را از زمین 

 11بقره/ «کلوا و اشربوا من رزق اهلل و التعثوا فی األرض مفسدین»

 .از روزی خدا بخورید و بیاشامید و در روی زمین سرکشی نکنید

 31اعراف/ «کلوا و اشربوا و التسرفوا إنّ اهلل الیحبّ المسرفین»

 .که خدا اسراف کاران را دوست نداردبخورید و بیاشامیدد ولی اسراف نکنید 

 :رابطه انسان با خودش و حقوقی که بر خود دارد از آیات زیر به دست می آید

 21انفال/… «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم»

 .وتشان را اجابت کنیدای مؤمنانب چون خدا و پیامبرش شما را به چیزی فراخوانند که زندگیتان می بخشد، دع

 17ی2شمس/ «قد أفلح من زکّیها. و قد خاب من دسّیها»

 .هر کس که در پاکی آن )نفس( کوشید رستگار شد، و هر که با پلیدی اش بیالود ناامید گردید

هویت و حقیقت انسانی او( بر خود  =) این آیات، بیانگر آن است که انسان در برابر خود مکلف است و حقی از او

تعالی، تکامل و رهایی خویش را فراهم آورد و خود را از بندها و  و اسیییت که اسیییباب حیات، زندگی، پویایی،ا

 .ناپاکی برهاند زنجیرهای

(د از 132آل عمران/«)األمر و شیاورهم فی»(د 31شیوری/«)و أمرهم شیوری بینهم»چنان که متون وحیانی چون: 

 .روابط با یکدیگر سخن می گوید درحقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی انسان ها 

  
 تعریف آزادی در قرآن

ترین شییعار اسییالمی ال اله االّ اهلل  گزینه ای که برگرفته از بنیادی «رهایی از پرسییتش غیر خدا»تعریف آزادی به 

زگاری تواند دربردارندهٌ دیدگاه اسالم درباره آزادی باشد و انسجام و سا است به دلیل غنای مفهومی و معنایی می

به دو نوع آزادی منفی و  نظام حقوق اسییالم را از رهگذر ژرفای و گسییتره قلمرو داشییته باشیید. در این تعریف با

سان می باید ست، ان ست در گام نخ شاره رفته ا سارت،  مثبت، ا خود را از قید و بند هر آنچه جان و تن او را به ا

ست برهاند و در گام بعدی با تع بردگی و بندگی گرفته سلوب و  قل، خردورزی و آگاهی، باور، عقیده، مذهب وا ا

اختیار و رقم زننده سرنوشت سیاسی و  شیوه درست حیات فردی، اجتماعی و سیاسی را برگزیند و خود صاحب

 .اجتماعی خویش باشد

 :به روایت قرآن، آزادی به این مفهوم، سرلوحه رسالت تمامی پیامبران و فرستادگان الهی بوده است

 …«د بعثنا فی کل امّة رسوالً أن اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوتو لق»

 .به میان هر ملتی پیامبری مبعوث کردیم که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید



شترک با کلمه  طاغوتواژه  ست مفهومی م شت بار در قرآن به کار رفته ا دارد، اله به معنای معبود و  «اله»که ه

معبود حق باشد همچون خداوند و یا باطل باشد بسان بت ها و  ستش قرار می گیردد چهچیزی است که مورد پر

شیا و دروغین و نیز انسان  طاغوت، تنها به خدایانپدیدارهایی که مورد پرستش قرار می گیرندد جز اینکه  سایر ا

سان ها را سان ها که ان ستبد و تجاوزگر به حقوق ان سر حد  های م شانند،به بردگی و بندگی تا  ستش می ک  پر

طاغوت عبارت از هر انسییان تجاوزگر و هر معبود جز خداسییت که »می گوید:  اطالق می گردد. راغب در مفردات

اسییرائیل را به بردگی  بر همین اسییاس، قرآن، فرعون زمان موسییی)ع( را که بنی .«27پرسییتش قرار گیرد مورد

اغوت، و روش برخورد او با بنی اسییرائیل را طغیان معرفی ط گرفته و بر حقوق انسییانی آنها تجاوز روا داشییته بود،

 :کرده است

 11نازعات/ «اذهب إلی فرعون إنّه طغی»

 .به سوی فرعون بشتاب که طغیان کرده است

طبیعت و سایر انسان ها، تنها  آزادی در اسالم بدین مفهوم است که انسان در روابط گسترده خویش با خدا، خود،

او آفریدگار و مالک انسان است، اما در برابر غیر خدا، انسان باید  یری خدا تن دهد، زیرا کهبه پرستش و فرمان پذ

پول و ثروت(،  =) حقوق آنان را رعایت کند و از سییوی دیگر نباید اسییارت، بردگی و بندگی طبیعت از یک سییو

سانی را برگزیند، شهوانی و نف سته های  سان ها و خوا شت خود بلکه می باید با ارا سایر ان سرنو ده آزاد، حاکم بر 

 .را در پرتو اراده، انتخاب و عقالنیتِ یاری جسته از وحی جست وجو کند بوده و راه سعادت و تکامل

ی قرآنی، انسان در نتیجه اختیار تکوینی و طبیعی که دارد، می تواند هر عقیده، مسلک و راه و  در نگرش اسالمی 

اختیار، گاه دچار لغزش و خطا می شود و با وجود نشانه های روشن،  تخاب وروش زندگی را برگزیند، اما در این ان

 .باز می دارد عوامل محیطی، فرهنگی، اخالقی و سیاسی او را از زیستن در فضای حقیقت و آزادی پاره ای از

سان از آزادی تکوینی فرو ستفاده ان راهکارها  فرستاده است، کارکرد این به این سبب راهکارهایی برای چگونگی ا

انسان در عرصه های عقل یاب و دستگیری و رهنمونی آن در ساحت  چیزی افزون بر یاری رسانی به عقل و خرد

بهینه آن می  نیسییت. چنین کارکردی نه تنها به محدودیت آزادی که به توسییعه آزادی و درک های عقل گریز،

جامعه از جوامع بشری برای کنترل و هدایت  انجامد. این شاخصه به مکتب و اندیشه اسالمی محصور نیست، هر

شهروندان سته های گوناگون، قوانین را از  آزادی های فردی و اجتماعی  و جلوگیری از هرج و مرج و تعارض خوا

است که خاستگاه دین و  می گذرانند، تفاوت اندیشه اسالمی با سایر قوانین که منشأ بشری دارند در این تصویب

 .انی و مصون از کاستی استراهکارهای آن فراانس

 آزادی عقیده

شمار می رود  درمیان گزینه های آزادی فردی، آزادی عقیده ازمحوری ترین موارد و مسائل آزادی های فردی به 

 .نگرش اسالم به این موضوع بوده است و از دیرباز معرکهٌ آراء موافقان و مخالفان

شه، آزادی در حفظ عقیده، ب سنت هایآزادی در انتخاب اندی شعایر و  شتن  مذهبی و دینی، تبلیغ و ترویج  رپادا

 .به شمار می روند عقیده، زیر مجموعه های آزادی اندیشه و عقیده



سلمان در موضوع آزادی عقیده ارائه شمندان م سوی اندی گردیده به طور کلی یییی گذشته از  دیدگاه هایی که از 

ریک برای اثبات درستی نظریه خود مستندات قرآنی و که ه تفاوت های جزئی یییی به دو گونه قابل تقسیم است

 .روایی ارائه کرده اند

بایسییته ترین و اسییاسییی ترین  که معتقدند آزادی انسییان در گزینش و انتخاب عقیده از اثبات گرایاند .1

 .اجباری را بر نمی تابد حقوق انسانی به حساب می آید که هیچ گونه اکراه و

یک باور و عقیده می تواند درست  رند که از میان اندیشه ها و عقاید گوناگون تنهابر این باو نفی گرایان: .2

سان را به کمال و شد و ان سان نمی تواند و نمی باید خود را  و مطابق با واقع با ساند. از این رو ان سعادت بر

که خواسییت  ی راای از باورهای همسییاز و ناهمسییاز، آزاد بینگارند و هر باور و اندیشییه ا در میان مجموعه

شد، دیگران می شته با شتی دا ساس و بردا شه  برگزیند، و اگر فردی چنین اح ست و اندی باید به او راه را

 .شوند درست را بنمایانند و مانع کجروی و انحراف او

  
 دالیل قرآنی اثبات گرایان

سالم برآنند که اوالً: اکراه و شه و باورهای فکری اجبار د گروه نخست و طرفداران آزادی عقیده در ا ر پذیرش اندی

نیست، چه باور و عقیده امر درونی و قلبی است که برآیند محبت، استدالل  و عقیدتی فرض قابل تصور و عقالنی

گروهی از آیات و نصیییوص  قناعت آوری اسیییت، اکراه و جبر در عقیده و فکر، نتیجه عکس می دهد. اینها به و

 :آنها اشاره می شود به پاره ای از وحیانی و روایی استناد می جویند که

 123نحل/… «ادع الی سبیل ربّک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی أحسن .»1

 .مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان مجادله و گفت وگو کن

… «ا و من اتّبعنی و سیییبحان اهلل و ما أنا من المشیییرکینقل هذه سیییبیلی أدعوا إلی اهلل علی بصییییرة أن .»2

 171یوسف/

بگو: این راه من استد من و پیروانم همگان را در عین بصیرت به سوی خدا می خوانیم. منزه است خداوند، و من 

 .از مشرکان نیستم

 22یونس/ «أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین .»3

 !اری که ایمان بیاورند؟آیا تو مردم را به اجبار وا می د

ال إکراه فی الدین قد تبین الرشییید من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باهلل فقد اسیییتمسیییک بالعروة  .»1

 231بقره/… «الوثقی

ست، پس هر کس که به شده ا شخص  ست. هدایت از گمراهی م طاغوت کفر ورزد و به  در دین هیچ اجباری نی

 .ی چنگ زدهخدای ایمان آورد، به رشتهٌ استوار

 :عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه مبارکه می آورد

ی به عنوان« الإکراه فی الدین»جمله  مجموعه ای از معارف علمی که پاره  دین اجباری را نفی می کندد زیرا دین 

ه اجبار و است و اعتقاد و ایمان از امور قلبی و درونی است که در حوز ای از مسائل عملی را در پی دارد ییی اعتقاد



سمی کاربرد اکراه دارد و نه در امور قلبی و درونی  قرار نمی گیرد، زیرا اجبار و اکراه در رفتار و افعال ظاهری و ج

 .که اسباب و علل مخصوص به خویش را دارد

 :سپس می افزاید

یکی از ارکان اسالم آیات جهاد ییی که  این آیه بر خالف پندار گروهی از پژوهندگان و ناآگاهان که با استدالل به»

جمله آیاتی است که داللت می کند دیانت اسالمی بر اساس و پایه  است ی می گویند اسالم دین شمشیر است، از

 .«21پا نگرفته است خون و شمشیر

 :سید قطب نیز در تفسیر این آیه می گوید

ست،» سان ا شر از آن رو که ان ست که برای ب سانی ا شد. بدین سبب،  آزادی اعتقادی نخستین حق ان ثابت می با

شاپیش سان بگیرد، پی سانیت او را می رباید. اگر گزینش و انتخاب عقیده آزاد  هر کس که آزادی عقیده را از ان ان

سلم خواهد بود، آزادی تبلیغ و شه ای و در امان بودن از فتنه و آزار نیز م بود، چه اگر آزادی  دعوت با فکر و اندی

خارجی، جز نامی از آزادی اندیشییه و عقیده وجود  راهم نباشیید، در واقعیت بیرونی وتبلیغ و دعوت به اندیشییه ف

 22نخواهد داشت.

 3انسان/ «إنّا هدیناه السبیل إمّا شاکراً و إمّا کفوراً .»3

 .راه را بدو )انسان( نشان دادیم، می خواهد سپاس گزار باشد یا ناسپاس

 .ن را در اختیار و آزادی انسان در عقیده بیان می کنداین آیه مبارکه مفاد و مفهومی بسان آیه پیشی

 3انسان/… «و قل الحقّ من ربّکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر .»1

 .بگو: این سخن حق از جانب پروردگار شما است هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود

 …«نهفبشّر عباد. الذین یستمعون القول فیتبّعون أحس .»1

گفتار و نظریه که این آیه به  گوش فرادادن و شنیدن گفته ها، اندیشه ها و دیدگاه های مختلف و گزینش برترین

ها در بیان عقاید و دیدگاه های گوناگون خویش است، چه اگر  وضوح از آن سخن می گوید، برآیند آزادی انسان

نظرها و  منتفی به انتفاء موضیوع اسیت، تا تعداد نداشیته باشید به اصیطالح اهل منطق سیالبه آزادی بیان وجود

شد پای انتخاب برترین شته با شه به میان نخواهد آمد. بدین  دیدگاه ها و طرح آزادانه آنها وجود ندا سخن و اندی

ست، )البته حدود آزادی بیان، خود مقوله ترتیب این آیه مبارکه از دالیل صریح در آزادی بیان ا شن و  سیار رو  ب

 .(استای دیگر 
  

 دالیل نفی گرایان

 :طرفداران نظریه دوم به دو گروه از آیات و نصوص استدالل می جویندد گروه اول، آیاتی چون

آل … «إنّ الدین عند اهلل اإلسیییالم و ما اختلف الذین أوتوا الکتاب إالّ من بعد ما جاءهم العلم بغیاً بینهم .»1

 12عمران/

سال ست، اهل کتاب راه خالف نرفتندد مگر از آن پس که به حقانیت آن دین بی تردید، دین در نزد خدا دین ا م ا

 .آگاه شدند و نیز از روی حسد



 13آل عمران/ «أفغیر دین اهلل یبغون و له أسلم من فی السموات و األرض طوعاً و کرهاً و إلیه یرجعون .»2

ناخواه تسلیم فرمان او هستند و  ت، خواهآیا دینی جز دین خدا می جویندد حال آنکه آنچه در آسمانها و زمین اس

 .به نزد او بازگردانده می شوند

ستفاده از ستناد به همین آیه ا ستند با ا سرانی که طرفدار نظریه دوم ه شتن  مف شیر را در وادا شم ابزاری چون 

آن که  حال 23کرده و مقصییود از اکراه را تشییریعی دانسییته اند، مردمان به پذیرش عقیده و باور درسییت، تجویز

ساس  آزادی، اکراه در آیه را اکراه تکوینی به مفهوم هماهنگی با نظام آفرینش و طرفداران نظریه پدیدارها که بر ا

 21حق بنا شده اند، تفسیر کرده اند.

 و قتال با کفار و مشیرکان آیات جهادگروه دوم از آیات و نصیوصیی که مسیتند طرفداران این دیدگاه واقع شیده 

شمرده شده  کفر و شرک و فتنه علت و سبب تشریع جهادچون  ستدالل که در آیات جهاد، عناوینیاست. با این ا

باورهای  که این علت ها موجود باشییید، جنگ و قتال برای از میان بردن اندیشیییه ها و اسیییت، پس تا هر زمان

شروعیت دارد. گویی  شرک آلود نیز م شان  نظریه این گروه و نحوهکفرآمیز و  ستدالل ای به آیات جهاد در قرآن ا

 .برای اثبات نبود آزادی عقیده در اسالم، از آیات جهاد یاد کنند باعث شده است که گروهی از مستشرقان

انسیییان سیییخن به میان آمده اسیییت،  در باور جانب داران این دیدگاه، آیاتی که در آنها از اختیار و حق انتخاب

نصوص و آیات دالّ بر آزادی اندیشه  23جهاد، نسخ شده اند. ل وسوره بقره، به وسیله آیات قتا 273همچون آیه 

 .بود از توان کافی برای واداشتن مردم به پیروی از عقیده حق، برخوردار نبود و عقیده تا وانگهی

قتال با مشرکان و کافران را حرکت  طرفداران نظریه آزادی عقیده و بیان، آیات و نصوص مربوط به تشریع جهاد و

زیرا آیات جهاد بدان سان که شأن نزول آنها و رویدادهای عصر شمارندد  در جهت آزادی عقیده و بیان می و بیانی

سالمی و دفاع از مسلمانانی بعثت شه ا شر اندی شان می دهد برای رفع موانع از مسیر ن سالم گرویده  ن بود که به ا

مشرکان و دشمنان اسالم و جنبش نوپای اسالمی داشتند، چرا که  بودند و آزادانه و ارادی به حقانیت اسالم باور

برگردند و نیز از هر  تازه مسیییلمانان را شیییکنجه و عذاب می دادند تا از آیین جدید و انتخابی خود در آن زمان،

در چنین فضای اختناق  .آیات قرآنی را می گرفتند طریق ممکن جلو اشاعه و نشر و تبلیغ اندیشه های اسالمی و

 بیان، آیات قتال و جهاد نازل گردید و اجازه رفع موانع و محدودیت های اعمال آزادی عقیده وو برای حفظ حق 

سالم را به پیامبر و یاران او داد. سوی مخالفان ا آیات جهاد و قتال، آیات و پیام های  از این منظر تمامی شده از 

ستند و نه علیه سالمی نیز آزادی عقیده و بیان. ادامه  رهایی بخش و آزادی آور ه شریعت ا حکم جهاد و قتال در 

 .پیش آمد فضا و شرایط مشابه و همانند با شرایط زمان تشریع است مشروط به

  
 ابعاد آزادی از نظر قرآن

در مکاتب حقوقی غیردینی که  یکی از ممیزات آشییکار ادیان الهی با مکاتب بشییری در این سییاحت رخ می نماید

حقوقی قرار گرفته اسییت و در برابر رعایت حقوق دیگران  سییان ها مورد توجهانسییان فقط در مقایسییه با سییایر ان

شدد سئول می با سالم،  در م شفاف تر از همهٌ آنها در ا سان پیش از آنحالی که در ادیان الهی و  که در برابر  ان



یگران پیش از آن که بتواند حقوق د و حقوق دیگران مسئول باشد، در برابر حقوق خویشتن خویش مسئول است

  .باید بتواند حق خود در برابر خویش را درک کند و بشناسد و یا حقّ خویش در قبال دیگران را بشناسد،

جامعه مطرح شییود، در سییازمان  بدین گونه در نگاه قرآن، حقوق انسییانی پیش از آن که در سییاحت روابط فرد و

مشغولی آزادی بیرونی را داشته باشد، باید  پیش از آن که دل درونی وجود خود انسان مطرح خواهد بود. و انسان

 .باشند درونی خود باشد. چرا که بردگان درون، هرگز نخواهند توانست آزادگان بیرون نگران آزادی

 آزادی درونی

امّاره، لوّامه و برخوردار از سه نهاد یییی نفس  در قرآن، افزون بر وجود حقیقتی به نام روح در انسان، وجود آدمی را

می  میان نفس امّاره را بدان سبب امّاره می گویند که به انسان فرمان می دهد و یییی دانسته است. از این مطمئنه

اختیاری مخالف خواسیته او ابراز  خواهد تمام وجود و ابعاد انسیانی را تحت سییطره خویش درآورد و هیچ اراده و

 .نگردد

 :قیصری در توصیف این نفس می گوید

سانمراد نفوس پست اند که » را وادار به کارهای زشت می  تابع هوا و هوس بوده و بر حسب دستورات مهلکه ان

 21.«حیوانیت، نفس اماره می گویند کند و باألخره روح انسانی را به غلبه اعتبار

قرآن از کسییی که به پیروی بی چون و چرا از نفس امّاره خود روی آورده به عنوان فردی یاد کرده که نفس امّاره 

 :دای خود پنداشته استرا خ

 23جاثیه/ «أفرأیت من اتّخذ إلهه هواه و أضلّه اهلل علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة»

سی را که هوای نفس خود را معبود خویش قرار داده، و خداوند او سته  آیا دیدی آن ک شای را با آگاهی )بر اینکه 

 زده و بر چشمش پرده ای افکنده است؟ قلبش مهر هدایت نیست( گمراه ساخته و برگوش و

سته ها و خواهش های نفس اماره و حیوانی و رهایی اش از سان برخوا سیطره آن، مرحله ای از آزادی  چیرگی ان

معنای گسستن بندها و زنجیرهای هوی، جای می گیرد و بر اثر آن  انسان است که درحوزه آزادی های انکاری به

سانی از شود و از آن پس غرایزچن خودِ ان شی آزاد می  ضب،  گ خودِ حیوانی و خودِ مدنی از خودِ وح سرکش غ

برانند، و آدم رها شده از این اسارت و بردگی  شهوت، جهل، حسد، طمع، خودبینی و نمی توانند بر انسان فرمان

ساس رأی و اراده عقالنی در ضای آزاد مصالح و منافع خویش راه می جوید و مسیر  بر ا سعادت و تکامل و رفاه ف

 .آسایش را پی می جوید و برمی گزیند و

 آزادی بیرونی

شئون، حیثیت ها و سب گوناگونی  سان ها به تنا سایر ان سبت به  سان ن زمینه ها به آزادی های فردی،  آزادی ان

 .اجتماعی و سیاسی و بین المللی، بخش پذیر است

 آزادی های فردی

ست که  سر، فرزند،  فراد در روابط با یکدیگر حق ندارند بهاآزادی فردی بدین مفهوم ا سم و جان، هم سالمت ج

سرار صی و خانوادگی یکدیگر زیان وارد کنند. ملک و مال، آبرو، حیثیت و موقعیت و ا آنچه در قلمرو حقوق  شخ



م که اسیییال گیرد و نیز بخش بزرگی از حقوق جزایی و کیفری به آزادی های فردی باز می گردد مدنی جای می

 :آنها را به رسمیت شناخته است، از آن جمله

 :حق مالکیت برابر زن و مرد و بهره وری هر فرد از دستاوردهای خود .1

 32نساء/… «للرجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنساء نصیب ممّا اکتسبن و اسئلوا اهلل من فضله»

صیبی از د ست می آورند دارند و زنان نیز ن صیبی از آنچه به د خویش دارند )و نباید حقوق هیچ  ستاوردمردان ن

 .خدا طلب کنید یک پایمال گردد( و از فضل )و رحمت و برکت(

 :حرمت و شخصیت و شرافت اجتماعی و انسانی زنان و مردان و حتی گروه های اجتماعی .2

ن یکنّ خیراً منهنّ نساء من نساء عسی أ یا أیها الذین آمنوا الیسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیراً منهم و ال»

 «باأللقاب بئس االثم الفسیییوق بعد اإلیمان و من لم یتب فأولئک هم الظالمون و التلمزوا أنفسیییکم و ال تنابزوا

 11حجرات/

کنند، شییاید آنها از اینها بهتر  ای کسییانی که ایمان آورده اید، نباید گروهی از مردان شییما گروه دیگر را مسییخره

بهتر از اینان باشند، و یکدیگر را مورد طعن و عیب جویی قرار ندهید و  یگر را، شاید آنانباشند، و نه زنانی زنان د

ایمان نام کفرآمیز بگذارید، و آنها  القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسی پس از با

 .«که توبه نکنند ظالم و ستمگرانند

و پاکی انسان ها و ممنوعیت اتّهام ها و بدبینی های توهّمی و بی دلیل در کرامت معنوی افراد و اصل سالمت  .3

 :مورد افراد جامعه

التجّسسوا و الیغتب بعضکم بعضاً أیحبّ أحدکم  یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظنّ من بعض الظنّ إثم و»

 12حجرات/ «یمفکرهتموه و اتقوا اهلل إنّ اهلل توّاب رح أن یأکل لحم أخیه میتاً

از گمان ها گناه است و هرگز )در  ای کسانی که ایمان آورده ایدب از بسیاری از گمان ها بپرهیزید، چرا که بعضی

شما سس نکنید و هیچ یک از  شت  کار دیگران( تج ست دارد که گو شما دو سی از  دیگری را غیبت نکند، آیا ک

خداوند توبه  ین کار کراهت دارید، تقوای الهی پیشییه کنید کهبخورد؟ب به یقین همهٌ شییما از ا برادر مردهٌ خود را

 .پذیر و مهربان است

 :حق حیات و زندگی هر فرد انسان و ممنوعیت شدید نادیده گرفتن این حق انسانی .1

  «و من یقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فیها و غضب اهلل علیه و لعنه و أعدّ له عذاباً عظیماً»

جاودانه در آن می ماند و  کس فرد با ایمانی را از روی عمد بکشییید مجازات او دوزخ اسیییتد در حالی کهو هر 

 .دور می سازد و عذاب عظیمی برای او مهیا ساخته است خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمت خویشتن

ست، امّا  شده ا سان ها بیش از موارد یاد  همین آیات می توان نتیجه گرفت  ازآیات قرآنی دربارهٌ حقوق فردی ان

صور برخی مکاتب حقوقی، در بینش سانی و باورهای  که بر خالف ت صر حقوق، اخالق، ارزش های ان سالمی عن ا

 .تفکیک ناپذیرند ایدئولوژیک عناصری

 آزادی های سیاسی و اجتماعی



نواده و حق آزادی عقیده و بیان خا انسان در جامعه ای که می زید، افزون بر حق مصونیت جان، مال، آبرو، شرف،

سفر، اقامت، سکن،  شغل، م شه، حق انتخاب  سنت ویژه و  اندی شتن منش و  حق وطن گزینی، حق آزادی در دا

 که به نظر او درست و عقالنی نمی نماید و همچنین حق تعیین سرنوشت سیاسی و ترک سنت اجتماعی غالب

 .اجتماعی و مشارکت در مدیریت کالن کشور را دارد

اجتماعی و سیاسی به شمار می  آزادی انسان در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش از مهم ترین حقوق

روی و خودمحوری به نتایج نادرست و تجربه نشده می انجامد،  رود و از آنجا که در امور اجتماعی و سیاسی، تک

خود نخست به  سته است تا در تصمیم گیریتصمیم گیری را به انسان ها داده که از آنها خوا اسالم نه تنها حق

 .مشاوره بپردازند و سپس انتخاب نمایند

سان ها در تعیین امور و مقدرات شت و آزادی ان سرنو شان ر ا بازمی گوید،  آیات دیگری که حق تعیین  سی  سیا

 .«و شاورهم فی األمر»و آیه:  «شوری بینهم و أمرهم»آیات و نصوص مشورت استد مانند آیه: 

و جست وجوی برترین  نخست، بیان یک روش و تشریع یک خط مشی است و آن مشورت، نظرخواهی آزادانه آیه

مقصیییود از امر در این آیه مبارکه احکام و تکالیف الهی  .راهکار از البه الی آرا و نظریه های مختلف می باشییید

اجتماع بشییری  نی، دنیوی و ارادهحوزه رأی مردم مالک نیسییت، بلکه مراد، حوزه امور عقال نیسییتد زیرا در این

 .رایزنی و سپس تصمیم گیری دارد است و حکایت از یک واقعیت و حق واقعی مردم مبنی بر مشورت و

و  وصف مشورت را می رساند حتمیت و قطعیتبا در نظر داشت این نکته که وصف به صورت اخبار آمده است و 

شیییأن و اهمیت اسیییت و آن نمی تواند جز امور اجتماعی و  یکه به معنای موضیییوع دارا «امر»نیز کاربرد واژه 

این  بیانگر آن است، چکیده مفهوم آیه مبارکه «هم»مردم یک جامعه باشد که ضمیر  سرنوشت ساز برای عموم

سیاسی، روش و شیوه رایزنی را در  جامعه انسانی و اسالمی می باید در امور کالن و مهم اجتماعی ومی شود که 

 .دیدگاه، حق هر یک از اعضای جامعه است و حق رأی و نظرخواهی و ابرازپیش گیرند 

صود از  سان مق ست گذاری های مرتبط« امر»بدین  سیا سیاق،  ستد زیرا  در آیه دوم به قرینه  شئون عامه ا با 

خصیت و شأن سیاسی وی منظور باشد و نه شخصیت باید ش هرگاه مخاطب در این آیه پیامبر اکرم)ص( باشد می

 زیرا آن اموری که به شخصیت پیامبری و شأن رسالت او برمی گردد، و نظر و رأی دالت و پیامبری آن حضرترس

شاره به معهود« فی األمر»در « الف و الم »مردم را بر نمی تابد، چنان که  شد، بلکه  ا دارد، نمی تواند امر نبوت با

سی امر رفتاری و رهبری در امور اجتماعی ست یابی و ر ست برای د سیا ست که همان  صود ا دن به هدف و مق

 .تعیین خط مشی و پیشبرد سیاست های عمومی جامعه باشد گذاری های کلی در

 حقوق در روابط ملّت ها

ستقالل در حاکمیت و بهره وری از ثروت ها و منابع طبیعی، حق آزادی در دفاع از تمامیت ارضی،  حق آزادی و ا

دوسییتانه بین المللی، حق مقابله به مثل در روابط ناعادالنه و همچنین  بر وهویت ملی و فرهنگی، حق ارتباط برا

سترداد حقوق ضایی و ا شکایت درمراجع ق صی و آزادی در حق پناهندگی، تابعیت، طرح  صو شمار  خ حقوق در 

سالمی تعامل میان دولت ها و کشورها در تعالیم ا المللی است که در روابط بین المللی و حقوق و آزادی های بین

 .شده است و حقوق دینی به رسمیت شناخته



 1217تجاوزگرانه سییرانجام در سییال  این در حالی اسییت که پس از یک دوره طوالنی اسییتعمار و تعامل نابرابر و

ستقالل در قالب سید، به موجب  ،1111 (x1) قطعنامه میالدی اعالمیه اعطای ا سازمان ملل متحد ر صویب  به ت

اقتصییادی،  ل می توانند وضییعیت سیییاسییی خود را آزادانه تعیین نموده، اهداف توسییعهتمامی مل این اعالمیه،

 .اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه دنبال کنند

این حقوق پذیرفته شییده و  اما در اندیشییه دینی و آموزه های قرآنی سییال ها پیش از عصییر روشیینفکری در غرب

سال های آغازین سالم نیز در  س پیامبر بزرگوار ا ست خارجی خویش را بر ا سیا سالمی در مدینه  تقرار حکومت ا

و در نامه ای  بنا نهاد آزادی ملت ها و روابط دوستانه بین المللی بر پایه مصالح و باورهای مشترک پایه استقالل و

 21فرمان روای روم نوشت: «هرقُل»به 

سواء بیننا و بینکم أالنعبد إالّ» ضاً  اهلل و قل یا أهل الکتاب تعالوا إلی کلمة  ضنا بع شیئاً و الیتّخذ بع شرک به  الن

 11آل عمران/… «أرباباً من دون اهلل

ست که جز سان ا شما یک سخنی که میان ما و  سوی  ستیم و  بگو: ای ا هل کتاب بیایید به  خداوند یگانه را نپر

 .دایی نپذیرددیگر را ی غیر از خدای یگانه ی به خ چیزی را همتای او قرار ندهیم و بعضی از ما بعض

اساس محورهای مشترک،  اصل به رسمیت شناختن استقالل و آزادی در حاکمیت ملی، اصل ارتباط دوستانه بر

خداوندگاری کشور و ملتی بر دیگر کشورها و ملت ها، اصولی  اصل پرهیز از برتری جویی و سلطه طلبی و ادعای

 :می شوندآیه مبارکه و سیره پیامبر)ص( استفاده  هستند که از این

الینهیکم اهلل عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبرّوهم و تقسیییطوا إلیهم إنّ اهلل »

 1ممتحنه/ «یحبّ المقسطین

سانی که در امر دین با سبت به ک شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت ن شما پیکار نکردند و ازخانه و  خداوند 

 .نهی نمی کند دیارتان بیرون نکردند

سی سخن می گوید حوزه ای ب ستانه برپایهٌ عدل که این آیه از آن  شورهای  رابطه دو سترده تر از ملت ها و ک گ

شامل همه ملت ها و سالمی را در بر می گیرد و  صومت ندارند و  ا سلمانان جنگ و خ دولت ها می گردد که با م

 :روا نداشته اند ظلم و ستم بر آنان

یقاتلوکم أو یقاتلوا قومهم و  ن إلی قوم بینکم و بینهم میثاق أو جاءوکم حصییرت صییدورهم أنإال الذین یصییلو»

اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و ألقوا الیکم السیییلم فما جعل اهلل لکم علیهم  لوشیییاء اهلل لسیییلّطهم علیکم فلقاتلوکم فإن

 27نساء/ «سبیالً

آیند و از پیکار با شما یا پیکار با قوم  ا که به سوی شما میمگر آنها که با هم پیمانان شما، پیمان بسته اند، یا آنه

سر جنگ با شده اند )نه  بر  شما دارند و نه توانایی مبارزه با قوم خود( و اگر خداوند بخواهد، آنان را خود، ناتوان 

شنهاد صلح با شما نجنگیدند و پی شما مسلط می کند تا با شما پیکار کنند. پس اگر از شما کناره گیری کرده و

 .متعرض آنان شوید دادند، خداوند به شما اجازه نمی دهد که

 11انفال/… «و إن جنحوا للسلم فاجنح لها»

 .اگر تمایل به صلح و آشتی نشان دهند تو نیز از در صلح درآی



 111نساء/ «و لن یجعل اهلل للکافرین علی المؤمنین سبیالً» …

 .ی نداده استو خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلط

اسالمی در برابر سایر جوامع  از این آیات از یک سو ضرورت استقالل سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی جوامع

 .دور از سلطه جویی و فزون طلبی استفاده می شود و از سوی دیگر حفظ روابط انسانی و عادالنه به

 نتیجه

ست که  سترده و ژرفی ا سالم مفهوم و حقیقت گ صه آزادی درونیآزادی در ا )=منفی( و بیرونی )=مثبت و  دو عر

های مختلف آزادی های فردی، اجتماعی سیییاسییی و بین  منفی( را پوشییش می دهد و در عرصییه بیرونی، گونه

یک مکتب دیگری حتی .المللی را ترسییییم می کند به و غنی از آزادی را نمی توان در هیچ   چنین مفهوم فر

رهایی و آزادی تشکیل می دهد،  آن را یییی دست کم در دیدگاه جانب داران آن ییییلیبرالیسم که جا نمایه داعیه 

 .سراغ گرفت
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 مقاله اول: پلورالیسم مذهبی در ویکی پدیا

ای است که برخی از دانشمندان و متکلمین غربی با تأثیرپذیری نظریه ،دین انگاری( نسبت به)کثرت پلورالیسم

اجتماعی ارائه  از مشییکالتدیدگاه خاصییی در پاسییخ به بعضییی مسییائل عقیدتی و همچنین برای حل برخی  از

 .دهندمی

در جهان مسیحی باال گرفت.     John Harwood Hick   هیکجان های اخیر با کار پلورالیسم دینی در دهه

شان می سیاری از غیر مسیحیهای سان ا تحتدید که ب اند، بنابراین آزار بار آمدههایی پاک و بیتأثیر ادیان دیگر، ان

 توان به بهشت رسیدب چرا که اگر قرار باشد تنها گروهوسیله او میخداست و فقط به مسیح پس نگوئیم که :گفت

 شود؟به بهشت بروند، پس عمل خیر بقیه چه می مسیحیان

شده شناخته  صطالح  سم ا سایی مطرح بودد در مورد م پلورالی سنن کلی ست و ابتدا در  اخوذ از فرهنگ غربی ا

فرهنگی بردند. اما امروزه در عرصه را به کار می پلورالیسم شخصی که دارای چند منصب کلیسایی بود اصطالح

جاها همین های گوناگونی مورد قبول باشد . ازعرصه فکری و مذهبی، عقاید و روش بدین معنی است که در یک

 .دینی از آثار و کشفیات عصر جدید است بود که بحث پلورالیسم دینی مطرح شد. بنابراین، مفاد پلورالیسم

 محتویات
 1 لوازم پلورالیسم دینی 

 2 گراییانحصارگرایی و شمول 

 3 یسم دینیتعریف پلورال 

 1 جستارهای وابسته 

 3 منابع 

 1 پیوند به بیرون 

 لوازم پلورالیسم دینی
حقیقت متفاوت اسییت و آن اینکه  شییود که با معنای اصییلیامروزه از پلورالیسییم دینی معنای دیگری منظور می

ندانیم بلکه معتقد  آئین مذهب و پیروی از یک شییریعت و رسییتگاری را منحصییر در یک دین ومطلق و نجات و 

های های مختلف، جلوهها و آیینمذاهب، شریعت شویم که حقیقت مطلق، مشترک میان همه ادیان است و ادیان

 .یابندنتیجه همه ادیان و مذاهب، به نجات دست می اند و درمطلق گوناگون حق

 گراییشمول و انحصارگرایی

دیگر، با عنوان انحصارگرایی و شمول گرایی نیز مطرح  مکتب فکری در دنیای غرب، در برابر پلورالیسم دینی، دو

تنها  آن است که راه نجات و رستگاری در مسیحیت است. نه از آن روی که حقیقت ناب انحصار گرایی براست. 

سیحیت یافت می صراً دردر آئین م سیح شود بلکه از آن روی که تجلی الهی، منح ست )در اعتقاد  م شده ا واقع 
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سیحیان، سیح م سی م ستند( و چون راه نجات، در گرو عنایت و لطف عی الهی  و خداوند یکتا دارای یک ذات ه

شخصی بوده و فقط در مسیح رخ داده  است که از طریق تجلّی او بر بشر دست یافتنی است و نیز تجلّی خداوند

متکلم مسیییحی پیرو آئین پروتسییتان از  کارل بارت .اسییت مسیییحیت اسییت، پس راه نجات منحصییراً در آیین

 .طرفداران این نظریه است

صرفاً ستگاری وجود دارد و این راه خاص،  شمولگرایی فقط یک راه ر در یک دین و مذهب خاص، قابل  از دیدگاه 

راه قدم بگذارند هر چند که به شرایط خاصی که در آن دین  توانند در اینل، همه میشناخت است و در عین حا

ست گردن شده ا شمول مطرح  صل کثرتننهند.  مختلف  گرایی را که لطف و عنایت خداوند به انحاءگرایی، این ا

شود هر چند از اصول  تواند رستگارکس می در مورد پیروان ادیان گوناگون تجلی یافته است را نیز قبول دارد. هر

از طرفداران این نظریه  مذهب کاتولیک رانر متکلم مسیییحی پیروکارل .اعتقادی دین حق چیزی نشیینیده باشیید

 .است

 تعریف پلورالیسم دینی
در نظر بگیریم، وجود ندارد اما  های مورد اتفاق برای پلورالیسیییم دینیعریف کاملی که بر اسیییاس آن، ویژگیت

 :سراغ داریم کم چند نوع کاربرد مختلف برای این واژهدست
  

 کاربرد اول(

  
به عبارت  ها و تخاصییمات.برای جلوگیری از جنگ آمیزهمزیسییتی مسییالمت پلورالیسییم دینی به معنای مدارا و 

بیفتند  ممصلحت جامعه، این نیست که به جان ههای اجتماعی پذیرفته شوند و واقعیت ها به عنواندیگر، کثرت

شته باشند نه اینکه با هم یکی شوند. ادیان و مذاهب هم، دو فرقه، در عین حال  در قلمرو بلکه باید همزیستی دا

 شوند در عینگذارند و عمالً با یکدیگر درگیر نمیدارند، به هم احترام می های خاص و متفاوت از همکه گرایش

 .کنندعمل، برادرانه زندگی می داند اما دررا نادرست می حال که هر کسی نظر خودش را صحیح و نظریه بقیه

آزادی و حقوق دیگران  گویند در تسامح، انساندانند و میرا غیر از پلورالیسم می  (Tolerance)تسامح برخی،“

 “.خود اوستپیش معتقد باشد که همه حقیقت شمارد اگرچهرا محترم می

 این تعریف از پلورالیسم سه گونه تفسیر را متحمل است:

بپردازند و  با روش عقلی و منطقی و خردپذیر، باید به بررسی اصول دینی تمام ادیان نخست آنکه متدینان .1

  .تر نایل آیندتا به دین صحیح و منطقی، به سایر ادیان، گوش فرا دهند شناسیمعرفت با ضوابط

 شده است. این رویکرد کامالً پذیرفته قرآن در برخی از آیات کتاب

  
فیتّبعون أحسنهدآن بندگانی که سخن بشنوند  فبّشر عباد الذین یستمعون القول: »سوره زمر 11 آیه مثال

 « و به نیکوتر آن عمل کنند
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ابِئِینَ: »سوره حج 11 آیه و یا در َصّ َصارَی إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَال ْشرَکُوا  ٔ  وَالنَّ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَ

و یهود و صابئان  اهل ایمان شَیْء  شَهِیدٌدالبته خدا بین کُلِّ ٔ  إِنَّ اللَّهَ عَلَی ۚ  یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  إِنَّ اللَّهَ

شرک آوردند محققا روز صاری و گبران و آنان که به خدا  قیامت جدایی افکند )و هر کس را به جایگاه  و ن

 « عالم )بصیر و( گواه است.پاداش( همه موجودات  استحقاقش برد( که خدا بر )احوال و

ارَیإِنَّ الَّ: »سییوره بقره 12 آیه و در ابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْتخِرِ  ذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصییَ وَالصییَّ

الِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَعَمِلَ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَدهمانا از مؤمنان و یهودیان و نصییارا و  صییَ

نزد  که به خدا و روز واپسییین ایمان آورده و کار شییایسییته کرده باشییند اجرشییان در نیصییابئان، کسییا

 «.نخواهند شد پروردگارشان برایشان خواهد بود و هیچ ترسی بر آنان نیست و غمگین

سانهد بدین معنا که متدینان ادیان ونظر و گفتگوی بیندوم( تفسیر تبادل .2 شنا  مذاهب االدیان از منظر روان

گفتگو بنشییینند و با  مختلف، با احسییاس همدلی و شییرح صییدر، برای تقریب قلبی و باطنی با یکدیگر به

گاه به نتایج یکسییان معرفت گرچه هیچدهند،  هایی ترتیبهای اجتماعی، حلقهتسییامح، برای زوال تشیینج

 .نایل نیایند شناختی

  
 .االدیان بر اساس تردید در معتقدات دینی خودسوم( رویکرد گفتگوی بین .3

  
سییازد، با اصییل مسییاله را محو می زند واین تفسیییر با چنین پیش فرض عالوه بر آنکه نظام گفتگو را برهم می

در باب استقامت در  علی پیامبر مسلمانان( نیز ناسازگار است. امام محمد دستاوردهای مکتب اهل بیت )خانواده

 (13، )صغررالحکم)السعاده استقامه الدینافضل گوید:دین و حفظ آن می

  
 کاربرد دوم(

 و یهودیت ،مسییییحیت هایی مختلف دارد. در اعتقاد اسیییالم،اینکه دین واحدی از طرف خداوند آمده که چهره

بلکه در فهم دین  جوهر ادیان نیسیییت اختالف در های یک حقیقتند.به معنای خاص، همه ادیان، چهره اسیییالم

دیگری فهمیدند و ای دیگر، به شییکلشییدند، عده ای آن امر الهی را فهمیدند و یهودی. کسییانی به گونهاسییت

نباید بگوئیم که این مذهب، درست است و دیگری فهمیدند و مسلمان شدند. شکل مسیحی شدند و کسانی، به

 یا این دی نادرست. آن

ندارد. برای اینکه هر کس، طبق ذهنیت و شیرایط  ها، جایییگری نادرسیت. اصیالً این بحثن درسیت اسیت و د

 توان ادعاهای مختلفی است که به صورت قاطع نمیآنچه در اختیار ماست، فهم .خود، درکی از این واقعیت دارد

ما صراط مستقیم ترجیح داد. دیگر  توان فهمی را بر فهمکرد که کدام بهتر یا درست است. البته با یک قراینی می

پلورالیسم یعنی پذیرفتن چند نوع فهم و چند نوع برداشت و چند نوع  این های مستقیم داریم.نداریم بلکه صراط

 .به یک حقیقت واحد، حتی اگر با یکدیگر متضاد باشند معرفت نسبت

  
 کاربرد سوم(
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سالم را صورت فرض حقیقت واحدی به نام ا ست منتها ما به نزد خدا می نظر دوم دست کم به  پذیرفت که حق ا

 فهمد، همان حق است.چه می آن دسترسی نداریم و لذا هر کسی هر

ست و آن اینکه سوم، دیدگاه دیگری ا صالً با تناقض  اما دیدگاه  صالً، حقایق هم حقایق کثیرند. در این قلمرو ا ا

 .دو با هم هستند شود گفت، وجود و عدم، راست و دروغ هرچون نمی روبرو هستیمد

  
 کاربرد چهارم(

ست و آن اینکه: حقیقت، مجموعه  سم نیز ه ست که هر یک از این  اینوع چهارمی از پلورالی صری ا از اجزا و عنا

صر در یک دین از ادیان یافت ضوع واحد می عنا سبت به یک مو صورت، حقیقت، مطلب واحدی ن شود و در این 

سیییهمی از حقیقت  بلکه مجموعی از ادیان، دارای حقیقتند که هر یک ماهم هیچ دین جامعی نداریم نیسیییت و

صه هیچ دینی که جامع همه حقایق و خالص از همه سلمان و نه هیچ باطل دارند. خال شد، وجود ندارد. نه م ها با

 .دین من به تمام حقیقت رسیده است تواند بگوید کهکس دیگری نمی

 جستارهای وابسته
 پلورالیسم 

 منابع
 مد مجتهد شبستری، احمد صدری، محمود صدری و مراد فرهادپور درباره پلورالیسم دینیگفتگوی مح 

  1کتاب نقد، شمارة 

  نیا، علیرضا قائمی31مجلّه کیان، شمارة 

 11، ج3، ج13، ج12، ج12تفسیر المیزان، عالمه طباطبایی، ج، 

 12، ج1، ج1، ج2، جتفسیر ابوالفتوح رازی، 

  21تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج، 

 17تفسیر منهج الصادقین، ج، 

 عدل الهی، استاد شهید مطهری، نشر صدرا، چاپ  

 توجیه پلورالیسم توحیدی 

 راجع به برنامه زاویه در عبدالحسین خسروپناه و سید حسن حسینی سروری ، مناظرهگرایی دینیکثرت 

 و نظرات او جان هیک
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 مقاله دوم: دیدگاه اسالم درباره حقانیت ادیان

دیدگاه اسالم و قرآن درباره حقانیت ادیان و پلورالیسم دینی چیست؟ آیا اسالم پیروان دیگر ادیان را اهل دوزخ 

 می داند؟

مى داندد اما حقانیت اسالم  حقانیت طولى شرایع انبیاى الهى را مى پذیرد و همه آنها را در عصر خود قرآن

 .عرضى ادیان معارض با اسالم را نمى پذیرد

تکثّرگرایى دینى، به صراحت با  قرآنى عالوه بر داللت بر انحصار دین حق در اسالم و نفى پلورالیسم و آیات

 .آن را ابطال مى کند بعضى از اصول و مبانى پلورالیسم، مخالف است و

 :به چند بخش تقسیم مى شودآیاتى که در این زمینه وجود دارد، 

  
  یک. امکان رسیدن به حقیقت

از مبانى و پیش فرض  که -از قرآن با مبناى شکاکیت و نسبیت گرایى و عدم امکان دستیابى به حقیقت  آیاتى

مى دهد که از دیدگاه قرآن، به هیچ وجه شکاکیت و  در تضاد و تقابل است و نشان -هاى پلورالیسم دینى است 

 .امکان پذیر است« حقیقت»نیست و رسیدن به  ر دین، مورد پذیرشنسبیّت د

 :این آیات عبارت است از

 .32(، آیه  13د جاثیه ) 11(، آیه  11نحل ) .. آیاتى که شک ورزان را مورد سرزنش قرار مى دهد1-1

(،  11براهیم )ا .. آیاتى که ادله پیامبران را روشن و آشکار و تردید شکاکان را بى وجه معرفى مى کند1-2

ال إِکْراهَ فِى الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ » :براى مثال در رابطه با آشکار بودن حقیقت اسالم مى فرماید .17و  2آیه 

هیچ اکراهى در دین نیستد به درستى که راه هدایت از گمراهى، »د .231(، آیه 2بقره ) « الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ 

 :نگاجهت آگاهى بیشتر  .«روشن گردید

الف. محمد حسن، قدردان قراملکى، قرآن و پلورالیزم دینى، )تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه 

 معاصر د

 ( د 1317ب. مرکز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه علمیه، پلورالیسم دینى، )قم: چاپ اول، 

یشه رهنگى دانش و اندپ. على، ربانى گلپایگانى، تحلیل و نقد پلورالیسم دینى، )تهران: مؤسسه ف

 ( د 1311معاصر، چاپ اول 

 .( 1311، )تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، 1ت. کتاب نقد، ش 

د  31(، آیه  11اسراء ) .. آیاتى که امر به تبعیت از علم و یقین و نهى از پیروى ظن و گمان دارد1-3

 .21(، آیه  33د نجم ) 31(، آیه  17یونس )

  
  دو. عدم قبول غیر اسالم

پیروان سایر ادیان را باطل  آیات با صراحت، اسالم را تنها دین حق و صراط مستقیم معرفى مى کند و عقاید این

 :کند دانسته و آنان را به پیروى از اسالم دعوت مى



(، آیه  3آل عمران) « ى الْتخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَوَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْالمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِ » .2-1

 » د.13

«. آخرت از زیانکاران است و هر کس جز اسالم، دینى )دیگر( جوید، هرگز از وى پذیرفته نشود و وى در

دانسته و دین همه را اسالم مى داند. بنابراین « حقیقت» البته اسالم همه پیامبران الهى را راهبر به سوى

خدا، در عصر رسالتشان، همان اسالم است و مصداق آن در زمان رسالت حضرت  پیامبران پیروى از

جهت آگاهى بیشتر نگا: محمد حسن، قدردان  مرتبت، پیروى از آیین حضرت محمد)ص( است ختمى
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 وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ  مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى حَتَّى تَتَّبِعَ  عَنْکَ الْیَهُودُ وَ الَ النَّصارى لَنْ تَرْضى وَ» .2-2

هرگز » د.127(، آیه  2بقره) « مِنْ وَلِی  وَ ال نَصِیر   أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِى جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ 

کنى. بگو: در حقیقت، تنها  ر آنکه از کیش آنان پیروىیهودیان و ترسایان از تو راضى نمى شوند، مگ

از آن علمى که تو را حاصل شد، از هوس هاى  هدایت خدا است که هدایت )واقعى(است و چنانچه پس

 .«سرور و یاورى نخواهى داشت آنان پیروى کنى، در برابر خدا

اللَّهِ ذلِکَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ یُضاهِؤُنَ قَوْلَ  الْمَسِیحُ ابْنُ صارىالْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ النَّ وَ قالَتِ » .2-3

و یهود گفتند: عُزَیر، پسر خدا است و » د.37(، آیه  2توبه) د« کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ  الَّذِینَ

اطل( که به زبان مى آورند، و به گفتار کسانى که این سخنى است )ب !نصارا گفتند: مسیح، پسر خدا است

 «!شوند؟ کافر شده اند، شباهت دارد. خدا آنان را بکشدد چگونه )از حق ( بازگردانده مى پیش از این

  
آل  :ر.ک .آیات فراوان دیگرى از این سنخ وجود دارد که شما را به تأمّل و تدبّر بیشتر در آنها ارجاع مى دهیم

(، آیه  3د مائده) 111و131(، آیه  1نساء) د 32و  31(، آیه  2)مباهله با مسیحیان ( د توبه) 11ه (، آی 3عمران)

 .12(، آیه  2د بقره) 21و11(، آیات  12د مریم) 2آیه  ،( 11د صف) 21(، آیه  11د فتح) 13و31

  
 سه. دین همه انسان ها

و قرآن و پیامبر اسالم را  ه دین اسالم دعوت نمودهاز آیات قرآن، همه انسان ها را مخاطب قرار داده و ب بسیارى

 .هادى همه انسان ها معرفى کرده است

و ما تو را »د  .21(، آیه  31سبأ) « وَ ما أَرْسَلْناکَ إاِلَّ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیراً وَ نَذِیراً » :از جمله اینکه مى فرماید

 .«...ش الهى ( بشارت دهى و )از عذاب او (بترسانىنفرستادیم، مگر براى همه مردم تا )آنها را به پادا

 1. نیز نگا: نساء)131(،آیه  1اعراف) « قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعاً» :در جاى دیگر مى فرماید

مردمب من فرستاده خدا به  بگو: اى»د  .171(،آیه  21د انبیاء) 1(،آیه  23د فرقان) 12(،آیه  22د حج) 12(، آیه 

 .«سوى همه شما هستم

د  21آیه  ،( 11) تکویر « إِنْ هُوَ إاِلَّ ذِکْرٌ لِلْعالَمِینَ » :در رابطه با همگانى بودن قرآن در موارد مختلفى مى فرماید

د  131یه (، آ 3د آل عمران) 32و  1(، آیه  11ابراهیم ) : د نیز نگا 11(، آیه  31د ص ) 171(، آیه  12یوسف )



آن کتاب )قرآن ( نیست، مگر تذکرى براى »د  .1( آیه  23د فرقان ) 111(، آیه  1د نساء) 27 و 11(، آیه  1انعام)

 .«همه جهانیان

  
  چهار. فراخوانى اهل کتاب به اسالم

شدت از  قرآن مجید، اهل کتاب را به اسالم فراخوانده و روى گردانى از آن را کفر و حق پوشى تلقى نموده و به

 :آن توبیخ مى کند

)آسمانى ( را که شما مخفى  اهل کتابب پیامبر ما به سوى شما آمدد در حالى که بسیارى از حقایق کتاب اى

نظر مى کند. آرى از جانب خدا به سوى شما نور و کتاب  داشتید، روشن مى سازد و از بسیارى از آنها صرف

کند و  خشنودى او را پیروى کنند، به راه هاى سالمت هدایت مى برکت آن، کسانى که آشکارى آورد. خداوند به

 13( آیه  3مائده) «راست هدایت مى کند به فرمان خود، از تاریکى ها به سوى روشنایى مى برد و آنها را به راه

 ..12و نیز نگا: همان، آیه  11 -

. 17( آیه  3آل عمران) « تیاتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ یا اهل الْکِتابِ لِمَ تَکْفُرُونَ بِ» :قرآن در جاى دیگر مى فرماید

اى اهل کتابب چرا به آیات خدا کافر مى شوید، در حالى »د  .11( آیه  3د آل عمران) 11( آیه  2نیز نگا : بقره)

 .«که )بر درستى آن ( گواهید

گونه هاى مختلف داللت دارد و  نى، بهاین زمینه آیات فراوان دیگرى وجود دارد که بر بطالن پلورالیسم دی در

جهت آگاهى بیشتر نگا: محمد حسن قدردان  آن فرا مى خواند همگان را به بررسى و شناخت اسالم و پیروى از

 ..قراملکى، قرآن و پلورالیزم

  
  تفکیک حقیقت و معذور بودن

پیروان سایر ادیان،  کرد. جداو باید معذور بودن را از مسأله حقانیت،  حق و صراط مستقیم، واحد است دین

جهل غیرمقصّرانه نسبت صورت وجود شرایطى، از جمله:  خارج از شریعت حق و مطلوب الهى اندد اما چه بسا در

 بودن در سویداى دل، جست و جوى آن در حد مقدور و پاى بندى به احکام عقل و به اسالم، طالب حقیقت

 .فطرت، اهل نجات به شمار آیند

دین حق نیستد اما در روز قیامت، نزد خداوند معذوراند. قرآن  و« صراط مستقیم»هر چند راهشان  بر این اساس

تناسب صدق  یاد کرده است. این گروه ضمن معذور بودن، به« مرجون المراللَّه»و « مستضعف» از این گروه به

، بهره اى از «حسن فعلى» و« حسن فاعلى» باطنى و نوع عقاید و رفتار و به عبارت دیگر متناسب با میزان

 .نائل خواهند شد سعادت برده و به درجه اى از سعادت

  
 :چکیده دیدگاه اسالم عبارت است از

  



است که دین  اسالم است. اسالم همان آیین توحیدى به معناى کامل کلمه و در همه ابعاد آن دین حق، تنها .1

اند. بنابراین آموزه هایى چون تثلیث، ثنویت  ن دعوت کردههمه پیامبران الهى بوده و آنان، همگان را به سوى آ

 .ندارد و... هرگز بنیاد و اساس درستى

  
تاریخ تغییر کرده، شریعت الهى بوده  از نظر اسالم، شریعت داراى کثرت طولى استد یعنى، آنچه در طول .2

ر و متناسب با رشد بشر و پیشین را نسخ نموده و شریعت کامل ت است و هر پیامبر صاحب شریعتى، شریعت

شریعت  شریعت وجود داشته است و با -نه عرضى  -عرضه کرده است. بنابراین تکثّر طولى  مقتضیات زمان،

 .است خاتم همه شرایع پیشین نقض شده و تنها دین مقبول، شریعت محمدى)ص(

و پاسخ انسان به آنها است. تمام کرده  که خداوند بر انسان نجات و رستگارى انسان، تابع حجت هایى است .3

که به آنها دسترسى داشته و  -و...( و بیرونى )تعالیم پیامبران (  هر کس در حد حجت هاى درونى )عقل، فطرت

 مسئول و وراى آن معذور است. -توانسته دست یابد  یا مى

  
 :براى آشنایى بیشتر ر.ک 

 سلمانان (، )قم: صدرا ( دالف. مرتضى مطهرى، عدل الهى، بخش نهم )عمل خیر از غیر م

ب. محمد حسن قدردان قراملکى، سویه هاى پلورالیزم، )تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و اندیشه معاصر، چاپ 

  ..111 - 117(، صص  1311اول 
  



 مقاله سوم: قرآن و پلورالیسم دینی

 پلورالیسم دینی و قرآن

  
 محمد جواد ارسطا

  
 : چکیده

 .ورالیسم را از منظر قرآن مورد بررسی قرار دهداین مقال بر آن است که پل

لکل جعلنا منکم »برای مثال به آیه  .توان بر اساس آیات قرآن به پلورالیسم اعتقاد پیدا کردبرخی برآنند که می

آنان اعتقاد دارند که چون اختالف «. آیین و طریق روشنی قرار دادیم شرعة و منهاجاد ما برای هر کدام از شما

 .باشدناشی از اراده الهی است، امر مذمومی نمی شرایع

تعدد شرایع از دیدگاه قرآن کریم  دهد و بر آن است که این آیه فقط برمؤلف، این دیدگاه را مورد نقد قرار می

 .در حال حاضر شریعت حق، اسالم و کتاب مهیمن قرآن است .داللت دارد و نه بر حقانیت فعلی تمام آنها

 : کلمات کلیدی

 .ورالیسم دینی، شرایع، حقانیت، دین حقپل

 پذیرد؟آیا قرآن پلورالیسم دینی را می

معجزه پیامبر اسالم است و  ترینرسد. چگونه ممکن است قرآن که بزرگاین سؤال در ابتدا عجیب به نظر می

گر را به رسمیت باشد، ادیان دیعنوان خاتم ادیان الهی می ای برای اثبات حقانیت دین اسالم به سند جاودانه

 .حقانی بداند ها رابشناسد و آن

ورزند و معتقدند که قرآن، می  تر این است که برخی بر پذیرش پلورالیسم دینی از سوی قرآن اصرارولی عجب

کندد چنان که ای الهی معرفی میها را به عنوان شریعت و طریقه آن داند، بلکهسره باطل نمیادیان دیگر را یک

دانند که مائده می سوره 11نماید. اینان شاهد مدّعای خود را آیه نیز به همین صورت معرفی می اسالم را

 :فرمایدمی

ا الْخَیْرَاتِ آتَاکُمْ فَاسْتَبِقُو لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلکِن لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا اللّه لِکُل  جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا وَلَوْ شَاءَ ...»

 فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَد مَرْجِعُکُمْ جَمِیعا إِلَی اللّه

روشنی قرار دادیم و اگر خدا  های یهودی، مسیحی و مسلمان[ آیین و طریقهما برای هر کدام از شما ]امت ...

چه به شما بخشیده بیازماید هد شما را در آنخواولی خدا می داد،خواست همه شما را امت واحدی قرار میمی

شما به سوی  دیگر سبقت جویید. بازگشت همهها بر یکمختلفتان را پرورش دهد[ پس در نیکی ]و استعدادهای

 «.داد کردید به شما خبر خواهدخدا است. سپس از آنچه در آن اختالف می

آسمانی ناشی از خواست و اراده الهی  و اختالف شرایعداران دیدگاه مزبور معتقدند: مطابق این آیه، تعدد طرف

امت واحدی قرار دهد، ولی چنین نخواسته زیرا او اراده کرده است  توانست همگان رااست، چرا که خداوند می

اکنون که « الخیرات فاستبقوا»ها بخشیده بیازماید. به دنبال این مطلب آمده است: چه به آندر آن ها راانسان



اختالف شرایعی که دارید ی همگی به سوی خیر و نیکی  ها آن است ی که با وجودست وظیفه شما انسانچنین ا

چه در آن دیگر سبقت جویید و بدانید که پس از بازگشت به سوی خداوند، او ازبر هم حرکت کنید و در این راه

 .کردید به شما خبر خواهد دادآن اختالف می

نیکی گام بردارند و اصوالً اختالف  توانند به سوی خیر وریعتی که بدان معتقد باشند میها با هر شبنابراین انسان

باشد، لذا خداوند درصدد حلّ این اختالف در دنیا برنیامده، مذمومی نمی شرایع چون ناشی از اراده الهی است امر

 .اند آگاه خواهند شدکرده چه در آن اختالفها وعده داده است که در آخرت، از حقیقت آنبه انسان بلکه

است و این هدف را با اعتقاد  هاجویی به سوی نیکیآن چه مهم است و باید هدف انسان در زندگی باشد سبقت

ها با وجود اختالف شرایعشان دستور داده خداوند به همه انسان توان دنبال کرد، از همین روبه هر شریعتی می

اثبات پذیرش پلورالیسم دینی  بیانی است که در استدالل به آیه فوق برای این حداکثر« فاستبقوالخیرات» :است

مقاله هدف آن است که این دیدگاه را مورد بحث قرار داده، صحت و  توان ارائه داد در ایناز دیدگاه قرآن، می

 .بررسی کنیم سقم آن را

  
 :آیه مورد نظر چنین است

واَلَ تَتَّبِعْ  أَنْزَلَ اللّه یَدَیْهِ مِنَ الْکِتَابِ وَمُهَیْمِنا عَلَیْهِ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِمَا حَقِّ مُصَدِّقا لِمَا بَیْنَ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْ»

أُمَّةً وَاحِدَةً وَلکِن لِیَبْلُوَکُمْ فِی  لَجَعَلَکُمْ  اللّه الحَقِّ لِکُل  جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجا وَلَوْ شَاءَ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَکَ مِنَ 

 «فَیُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ  مَرْجِعُکُمْ جَمِیعا آتَاکُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ إِلَی اللّه مَا

« نَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّوَأَنْزَلْ»کردیم  فرماید: ما این کتاب قرآن را به حق بر تو نازلخداوند در ابتدای آیه می

یعنی کتابی  به صورت مطلق آمده و دالّ بر آن است که تمامی شؤون مربوط به قرآن حق است، «بِالْحَقِّ »کلمه 

قرآن از هر حیثیتی حق بوده و باطل از هیچ  را که از هر جهت قرین با حق است، بر تو نازل کردیم. بنابراین

 .سویی به آن راه ندارد

مُصَدِّقا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ »کند می های آسمانی قبل از خود را تصدیقسپس یکی از اوصاف قرآن را بیان کرده، کتاب

پیام الهی  اند واقعا رسوالن خداوند بوده و در تبلیغها را آوردهپیامبرانی که آن کتاب بنابراین« مِنَ الْکِتَابِ

 .اندکوتاهی نکرده 

فرماید: این تصدیق، می که حقیقت تصدیق قرآن نسبت به کتب آسمانی پیشین معلوم گرددنگاه برای ایآن

ها را تصدیق نماید و نیست که قرآن ابقای حقانیت آن تصدیق ابقاء نیست بلکه تصدیق هیمنه است، یعنی چنان

 است تأیید کند، راه نیافته هااند و باطل به آنچنان حقانیت خود را حفظ کردهادیانی که هم ها را به عنوانآن

معنای سلطه و تفوق داشتن هر چیزی استد  به« هیمنه»که توضیح آن بلکه این تصدیق همراه با هیمنه است.

 .مراقبت و انواع تصرفات در شیئی که تحت هیمنه دارد، قادر باشد به نحوی که دارنده آن بر حفظ و

العرب  ( لسان1صار رقیبا و حافظا.) :مده است: هََْیمَنَ عَلی کذادر معنای این لغت آ« المحیط القاموس»در کتاب 

 (2)ءالشی العیّام علی هی نویسد: الهمینة ودر معنای این واژه می

 (3).آمده است: هَیْمَنَ عَلی کذا: سیطر علیه و راقبه و حفظه« المعجم الوسیط»چنین در هم



کند، یعنی قرآن بر آن معرفی می های آسمانیمن بر دیگر کتاببدین ترتیب خداوند متعال قرآن را به عنوان مهی

 .باشدها را دارا میبوده و اختیار حفظ و مراقبت و انواع تصرفات در آن هاها سلطه داشته و قایم به امور آنکتاب

( اصول ثابت و ال یتغیر 1«)ء تِبْیَانا لِکُلِّ شَیْ وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ»بنابراین قرآن که تبیان هر چیزی است. 

وی  نموده و فروعی را که تغییرپذیر است، بر حسب نیازهای انسان و در جهت تکامل های پیشین را حفظکتاب

إِنَّ هذَا »فرماید: توصیف آن می های قرآن استد چنان که خداوند درکند و این یکی از ویژگینسخ و محو می

 «.کندهدایت می ها است( به درستی که این قرآن به راهی که استوارترین راه3د)«أَقْوَمُ الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتی هِیَ 

مطرح شد کافی است. با این وجود  ای که در ابتدای بحثدادن به شبهه  تدبّر در همین قسمت از آیه برای پاسخ

 :فرمایدآوریم که میور میطباطبایی را در تفسیر آیه مزب برای توضیح بیشتر و تتمیم فایده، کالم عالمه

کند، زیرا اگر این تر میرا روشن بوده آن« الکتابو مصدقا لمابین یدیه من »تتمّه جمله « و مهیمنا علیه»جمله 

کند، توهم شود که رساند قرآن تصدیق تورات و انجیل میکه می ... «مصدقا»جمله نباشد ممکن است از جمله 

 باقی گذارده قبول دارد. ها را بدون تغییر و تبدیلات و انجیل را تصدیق نموده و آنو قوانین تور قرآن تمام احکام

کند که تصدیق قرآن فکر را برطرف نموده و روشن می که او مهیمن است اینو این« هیمنه»توصیف قرآن به 

هر چه  تواند درمی ها معارف و احکام درستی از جانب خدا هستند و خداونداست که آن ها را[ به این صورت]آن

 .شوداستفاده می طور که از ذیل آیه نیزها بخواهد دست نسخ و یا تکمیل برد هماناز آن

 .«لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلکِن لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ لَوْ شَاءَ اللّه»

ها به طور مناسب با حال این کتاب م آنتقریر و تثبیت معارف و احکا« مصدقا بین یدیه»بنابراین معنای جمله 

طور که مسیح و یا انجیلش نیز تورات را تصدیق منافاتی نداردد همان امّت و با نسخ و تکمیل و زیادکردن آن

 :فرمایدخداوند می است. مصدّق موسی بودد با این که مقداری از محرّمات آن را حالل کرد. چنان که نموده

 چه را پیش از من از تورات بوده( و آن1بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ عَلَیْکُمْد) نَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وأَلُحِلَّ لَکُموَمُصَدِّقا لِمَا بَیْ»

( در تأیید این تفسیر 1«.)حالل کنم ای از چیزهایی را که بر شما حرام شده،ام[ تا پارهکنم و ]آمدهتصدیق می

وسلم آلهوعلیهاهللصلی السالم استفاده نمود که به نقل از پیامبر اکرمعلیه توان به حدیثی از امام صادقمی

( و خداوند عزوجل کتاب من قرآن 1علی کتبهم الناسخ لها ...د) عزوجل جعل کتابی المهیمن اللّهانّ »فرماید: می

خداوند، قرآن را مهیمن  عالوه بر این که« ها قرار داده است.های پیامبران گذشته و ناسخ آنکتاب را مهیمن بر

های موجود در دست احبار و رهبان نماید که کتابمی کند، با صراحت اعالمبر سایر کتب آسمانی معرفی می

انجیل  باشدد چرا که قرآن بر تورات ومجید نمیبه هیچ وجه قابل قیاس با قرآن تحریف شده است و در نتیجه

  .های تحریف شدهبه کتاب دارد تا چه رسد« هیمنه»اصیل و تحریف نشده 

ها به سوی خیرات گام برداشت. به آن هایی را حقانی تلّقی کرد و با استنادتوان چنین کتابگاه نمیبنابراین هیچ

 :فرمایدسوره بقره می 13در آیه 

آنان ]اهل کتاب[  ای ازعده ا عَقَلُوهُ وَهُمْ یَعْلَمُونَدیُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَ ثُمَّ  مَعُونَ کاَلَمَ اللّهوَقَدْ کَانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْ»

کردندد در حالی که علم و اطالع داشتند و در آیه می شنیدند و پس از فهمیدن آن را تحریفسخنان خدا را می



د سخنان را از جای خود یهو د بعضی از«نَ الَّذِینَ هَادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَن مَواضِعِهِمِ » :فرمایدسوره نساء می 11

 «.کنندتحریف می

که آدم به زندگی بخل خدا از این نگاهی اجمالی به تورات و انجیل و مالحظه خرافاتی که درباره جسمانیت خدا،

یعقوب گفته شده وخرافات راجع به پیامبران نظیر گناهان بزرگی که  جاودانی دست یابد و کشتی گرفتن خدا با

مطالب مزبور  باشد، چرا کهنسبت داده شده استد شاهد صدقی بر تحریف این کتب میو داود  به نوح، لوط

 (2).ها را نپذیردقدر سخیف است که هیچ عقل سلیمی آنآن

قرآن به حق و مصدّق و مهیمن  به دنبال بیان مطلب گذشته مبنی بر نازل شدن« هاللّفاحکم بینهم بما انزل »

فرماید: اکنون که قرآن چنین گیری برآمده، میمقام نتیجه  مانی گذشته درهای آسبودن قرآن نسبت به کتاب

 .بر تو واجب است که در میان مردم مطابق آن حکم کنی شأن و منزلتی دارد،

انجیل باشد، حکم برخالف  کردن بر طبق هر چیز دیگری غیر از قرآن، حتی اگر مطابق تورات وبنابراین حکم 

 باشدگونه حکم کند به تصریح قرآن کافر، ظالم و فاسق میاین شده خواهد بود و هر که چه از جانب خدا نازلآن

 (17)د«الظَّالِمُونَ ... هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ ... هُمُ  یَحْکُم بِمَا أَنْزَلَ اللّه وَمَن لَمْ »

 .لیسم دینی از سوی قرآن استاین قسمت از آیه نیز دلیل دیگری بر بطالن پذیرش پلورا

قرآن، فرمان دیگری صادر کرده،  پس از دستور به حکم کردن بر طبق« الحقو التتبع اهوائهم عمّا جائک من »

های کافران و قالب قرآن بر تو نازل شده است، از هوا و هوس اکنون که حق آشکار گشته و در»فرماید: می

چه بر حق بر تو آن های خود تطبیق دهند، پیروی مکن و ازامیال و هوسمایلند احکام الهی را بر  معاندان که

 «نازل شده است روی مگردان

چه بر تو نازل شده است، یعنی آن آمده« ماجائک»در این قسمت از آیه بیانیه بوده و برای تبیین « مِنْ»کلمه 

چه بر پیامبر یر با آناین نکته است که مطالب مغا که همان حق است. این تعبیر برای تأکید بر

که باطل  جانازل شده باطل است، هر چند که این مطالب در تورات یا انجیل باشد و از آن وسلمآلهوعلیهاهللصلی

 .ها و شرایع رفتدیگر کتاب توان قرآن را رها کرده به سراغگاه نمیشایسته پیروی نیستد هیچ

 .ریه پلورالیسم دینی استاین بخش از آیه نیز دلیل سوّمی بر بطالن نظ

 «.برای هر امّتی از شما مردم، شریعت و منهاجی قرار دادیم لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجاد»

نیز به معنای راهی « الماءشریعة» .رسانداش را به مطلوب خود میشرع و شریعت به معنای راهی است که رونده

 .شودمی رود و به آن منتهیاست که به سوی آب می

الواضح ... و الشرع مصدر ثم جعل  الطریقالشرع: نهج»شرع را به معنای راه آشکار دانسته « مفردات»راغب در 

البیان نیز ( صاحب مجمع11االلیهةد)شریعة و استعیر ذلک للطریقة اسماء للطریق النهج فقیل له شِرْع و شَرع و

 .ظهور است ه است که اصل آن به معنایرا به معنای طریقه واضحه دانسته و گفت« شریعت» و« شرعه»

الطریق و الطریق الواضح و نهجالنهج» هم به معنای راه واضح آشکار است. به نوشته راغب در مفردات« منهاج»

 (13).اند( نهج و منهاج رابه معنای طریق مستقیم نیز دانسته12د)«منهاجه الطریق واَنْهَج وضحَ و منهج



قرار دادیم. بدون شک منظور از  ها، شریعت و منهاجیماید: برای هر کدام از شما امتفردر این قسمت از آیه می

زیرا در این صورت آوردن یکی از آن دو کلمه کافی بود و  شریعت و منهاج در این جا معنای واحدی نیست،

 بنابراین باید دید فرق بین این دو کلمه چیست؟ نیازی به تکرار نبودد

شود و قرآن وارد شده گفته می چه در: فرق میان شرعه و منهاج آن است که شرعه به آنعباس نقل شدهاز ابن

 ( لکن دلیل قابل قبولی برای این فرق11وسلم آمده است.)آلهوعلیهاهللصلی منهاج به اموری که در سنت پیامبر

 .توان با اطمینان آن را پذیرفتذکر نشده از همین رو نمی

قرآن آمده است. بهترین راه  بار درفقط یک« منهاج»در قرآن استعمال شده، ولی کلمه پنج بار « شرع»ماده 

 .در قرآن است« شرع»در موارد استعمال کلمه  دست آوردن فرق معنای این دو کلمه دقّتبرای به

 :فرمایدشوری می 13خداوند در آیه 

أَقِیمُوا الدِّینَ  إِلَیْکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَی وَعِیسَی أَنْ  أَوْحَیْنَا شَرَعَ لَکُم مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّی بِهِ نُوحا وَالَّذِی»

 وَالَتَتَفَرَّقُوا فِیهِد

است که[ نوح را هم به آن  خداوند آییتی را که برای شما ]مسلمانان[ تشریع کرد ]همان حقایق و احکامی

کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را سفارش  ن را وحیسفارش کرد و بر تو نیز ]ای پیامبر] هما

 «.برپادارید و هرگز تفرقه و اختالف در دین نکنید نمودیم که دین خدا را

 :فرمایدهمان سوره می 21در آیه 

 دأَمْ لَهُمْ شُرَکَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَن بِهِ اللّه»

 «.اند که خداوند اجازه نفرموده استشرکان برای آنان شرع و احکامی را جعل کردهآیا خدایان باطل م

« الدینشرع لکم من»تعبیر  شود که شریعت بخشی از دین استد چنان که ظاهربا دقت در این دو آیه معلوم می

ات و دیگر حدود اختصاص به احکام عملیه و واجبات و محرّم شود و ظاهرافهمیده می« الدینشرعوا لهم من»و 

نموده و  السالم در ضمن حدیثی شرعه و منهاج را به سبیل و سنت تفسیرامام باقر علیه الهی دارد چنان که

 (13)«السبتعلیهم اللّهموسی ان جعل عزوجل بها السبیل و السنته التی امراللّهمن کان من»فرموده است: 

بوده که خداوند متعال حضرت  کی از مصادیق سبیل و سنتیاسرائیل یگیری در روز شنبه بر بنیتحریم ماهی

باشد. اما شریعت جزئی از دین بود، بلکه احکام عملی آن می السالم را بدان دستور داد. بدین ترتیبموسی علیه

عملی،  گردد، یعنی عالوه بر احکاموسیعی است که تمام جوانب زندگی انسان را شامل می دین دارای معنای

آید که دین امر آیات قرآن چنین برمی ( از11گیرد.)ها را نیز دربرمیچون اعتقادها و اخالقگری هممعارف دی

یَبْتَغِ غَیْرَ  مَنوَ»فرماید: ( و نیز می11«)االسالم الدین عنداللّه ان»فرماید: می ثابتی است چنان که با صراحت

او  ( هر کس غیر از اسالم دینی بجوید، هرگز از11)اآلخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَد یاالْءِسْالَمِ دِینا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِ

شریعت ثابت نیست و هر یک از پیامبران  در حالی که« کاران خواهد بود.پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان

ها اوالً: رو این شریعت ( از همین12)مِنْهَاجادلِکُل  جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ»اند بوده اولوالعزم دارای شریعتی مخصوص

اند و ثانیا: نقاط برابر خداوند است بنا نهاده شده همگی بر اساس دین واحدی که همان اسالم و تسلیم در

تشریع  شوری آمده، خداوند همان شریعتی را برای مسلمانان 13دارندد چنان که در آیه  دیگرمشترکی با یک



احکام خاصی را نیز بر پیامبر اسالم  براهیم، موسی و عیسی سفارش کرده بود و عالوه بر آن،نمود که به نوح، ا

 .وسلم وحی کردآلهوعلیهاهللصلی

نسخ کندد چنان که از قول  در این میان هر پیامبر صاحب شریعتی ممکن است بعضی از احکام شرایع سابق را

( 27)عَلَیْکُمْد بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وأَلُحِلَّ لَکُم بَعْضَ الَّذِی حُرِّمَ  مَاوَمُصَدِّقا لِ»السالم فرمود: حضرت عیسی علیه

احکام آن را نسخ کرده و برخی از محرّمات آن  السالم در کنار تصدیق تورات، بعضی ازیعنی حضرت عیسی علیه

 کند،احکام شرایع سابق را نسخ میچنین شریعت اسالم نیز برخی از کند. هممی را شریعت برای مردم حالل

 .های پیشین استچنان که مقتضای مهیمن بودن آن بر شریعت

« نهج»شریفه مورد بحث است  فقط یک بار در قرآن به کار رفته که آن نیز به صورت منهاج در آیه« نهج»ماده 

جا )از باب افعال که در این «الطریقانهج »آشکار آمده است.  در لغت به معنای طریق و نیز به معنای واضح و

و صار نهجا واضحا  الطریق: وضح و استبانانهج»ندارد( بدین معنا است که راه واضح و نمایان شد.  معنای متعدی

( بعضی از مفسران منهاج را به 21طریق واضح آمده است.) العرب، ذیل واژه نهج( منهاج نیز به معنای)لسان« بینا

عادات و رسوم  اندد با این توضیح که هر قوم و گروهی در زندگی خوددر زندگی دانستهآشکار  معنای راه واضح و

و رسوم همان منهاج است که در میان اقوام  ها را نسخ نکرده است، این عاداتهایی دارند که شریعت آنو سنت

 (22).باشدمختلف، متفاوت می

تابع شریعت بوده و سالک خود را به  اندد راهی که نستهکننده شریعت دابرخی دیگر منهاج را به معنای راه واضح 

البته معانی دیگری نیز برای منهاج و فرق آن با شریعت گفته  (23).کندسوی صالح و تزکیه نفس هدایت می

 (21).شده است

مطابق روایت مزبور امام باقر  تر آورده شد مؤید همین تفسیر است، چرا کهرسد روایتی که پیشبه نظر می

به معنای سبیل و راهی است که « شرعة( »23«)سبیل و سنته والشرعة و المنهاج»فرماید: السالم میعلیه

محرمات و  پیامبری قرار داده )و چنان که گفتیم منظور از آن همان احکام عملی و واجبات و خداوند برای هر

کننده شرایع دین استد چنان که یینتب دانیم که آنباشد( و منهاج به معنای سنّت است و میحدود الهی می

 (21).«إِلَیْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ » :فرمایدخداوند خطاب به پیامبرش می

مشترکند، ولی در احکام عملی و  ترتیب ادیان الهی همگی در اصل خود که مبدأ و معاد و توحید الهی استبدین

 .اختالف دارند دیگرکننده این احکام با یکی تبیینهاسنت

کریم است، به از دیدگاه قرآن ترین بخش آن در نظر مدعیان پذیرش تعدد ادیاناین قسمت از آیه شریفه که مهم

کند، بلکه فقط بر تعدد آن داللت دارد و هدف از آن به نمی وجه بر حقانیت فعلی تمام شرایع الهی داللتهیچ

لکن لیبلوکم فی ما  و»امتحان کردن مردم و پیروان ادیان مختلف از سوی خداوند دانسته شده است  یه،تصریح آ

 .«آتاکم

های ابتدایی آیه، سه در جمله یک از این ادیان و شرایع حق است، مطلبی است کهاما این که در حال حاضر کدام

 .های آسمانی معرفی گردیدن بر دیگر کتابدین حق و مهیم با ر به آن اشاره شد و اسالم به عنوان تنها



مستقیما ناظر به مسئله تعدد شرایع « وَمِنْهَاجا لِکُل  جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً»به عبارت دیگر بر طبق این بیان، جمله 

ین های پیشجمله ها نظر ندارندد چرا که حقانیت و انحصار آن در دین مبین اسالم درآن الهی است و به حقانیت

 .عبارت آیه، حقانیت کلیّه ادیان الهی را استفاده کرد توان از اینبا تکرار و تأکید ذکر شده است. بنابراین نمی

در آیه مورد بحث کافی است،  اگرچه این مقدار از بیان، برای ردّ ادعای پذیرش پلورالیسم دینی از سوی قرآن

 کُل  جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَةً لِ»و ذیل آیه، جمله مورد بحث  صور توان با دقت بیشتر دررسد که میولی به نظر می

( 21اند.)از مفسران نیز چنین گفته طور که برخیرا نیز ناظر به مسئله حقانیت اسالم دانستد همان« وَمِنْهَاجا

ه آن حضرت طبق وسلم این بودکآلهوعلیهاهللاز پیامبر اسالم صلی های اهل کتابکه یکی از خواستهتوضیح این

به پیامبرش  تحریف شده آنان بینشان حکم کند. خداوند متعال درخواست آنان را ردّ کرده و هایکتاب

های آسمانی مهیمن قرار دادیم، بر دیگر کتاب این کتاب قرآن را به حق بر تو نازل کردیم و آن را»فرماید: می

 بین مردم حکم کن و از هواهای نفسانی اهل کتاب و درکتاب بر تو نازل کرده  پس مطابق آنچه خداوند در این

ها شریعت و هریک از امت خواست آنان مبنی بر حکم کردن بر طبق شریعت ایشان پیروی مکند چرا که برای

اکنون باید از آن اطاعت کنید، همین شریعت و منهاج  منهاجی قرار دادیم و شریعت و منهاج شما مردم که

 «.پیامبر خاتم است

االنقیاد لحکمه معاصریه)ص( علی الکتاب منء به لحمل اهلکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا استئناف جیل»

 الحق ببیان انه هوالذی کُلِفّواالعمل به دون غیره مما فی کتابهم والیه من تعالی اللّهالصالة و السالم بما انزلعلیه

الموجودین و المفسرین للناس کافةمن ب کما قال جماعةانماالذی کلفوالعمل به: من مضی قبل النسخ. و الخطا

التکاد  االمةاالمم الباقیة و الخالیة و صنعنا شرعةً و منهاجا خاصَّینِ بتلکمن الماضین بطریق التغلیب فلکل امة

لة القیامة شرعتهم الوحیدة المقبویوم االرض من مبعث محمد)ص( الیامم اهلامة تَتخطّی شرعتها ... و جمیع

خواست می لجعلکم امة واحدةد اگر خداوند ولوشاءاللّه«. »فتمنوا به و اعملوا بما فیه القرآن لیس االّما فی عنداللّه

 «.داد، ولی چنین نخواسته استهمه شما را امت واحدی قرار می

ها ها و مکانندر همه زما منظور از قراردادن مردم به صورت امت واحد، آن نیست که خداوند برای همه مردم

های انسان در طول زمان و در اختالف استعدادها و قابلیت شککردد چرا که بیفقط یک دین و شریعت نازل می

راهنمایی کند  است که شرایع الهی به تدریج نازل شده و انسان را در مسیر تکامل خود عرض مکان مقتضی آن

سرگذاشته، قابلیت برخورداری از شریعت واحد را پیدا  پشت تا به زمانی برسد که جامعه انسانی دوران کودکی را

 کرد،خواست و تکوینا اراده میجمله جعل تکوینی است، یعنی اگر خداوند می کند. بلکه مقصود از این

صورت دیگر نیازی به شرایع متعدد  سانی بیافریند. در آنهای یکتوانست همه شما را با استعدادها و قابلیتمی

لجعلکم  و لو شاءاللّه»شد. بر طبق این تفسیر جمله شریعت واحدی می که تمامی شرایع الهی تبدیل بهنبود، بل

که چرا خداوند شرایع و  کننده سبب اختالف شرایع الهی است، یعنی اگر سؤال شوددر واقع بیان« واحدة امة

های ها را با استعدادها و قابلیتانکه: چون خداوند انس مناهج را متعدد قرار داده است، پاسخ آن خواهد بود

شریعت و  الهی استد چرا که هراین تعدد و اختالف استعدادها مقتضی تعدد شرایع و مناهج گوناگون آفریده و

ها مراحل ابتدایی سیر گاه که امتبرساند و آن منهاجی متناسب با استعداد امّتی وضع شده تا آنان را به کمال



نازل  وضعیت تقریبا مشابهی قرار گرفتند، خداوند برای همه آنان شریعت اسالم را د و درتکاملی خود را طی کردن

 .های آسمانی استکرد و کتاب قرآن را فرستاد که مهیمن بر دیگر کتاب

آفریده که نیازمند شرایع متعددی  ها را دارای استعدادهای گوناگوناکنون اگر سؤال شود که چرا خداوند انسان

ها را خواهد انسانزیرا خداوند می« و لکن لیبلوکم فی ما آتاکم» همان است که در دنباله آیه آمده شوند؟ جواب

بر انجام طاعت را مشخص  به آنان بخشیده، بیازماید و میزان صبر آنان در برابر معصیت و پایداری آنان در آن چه

الَّذِی »ی نظام احسن الهی نیز همین است چنان که مقتضا ها را پرورش دهددکند و بدین طریق استعدادهای آن

 (21).شَیْء  خَلَقَهُ  أَحْسَنَ کُلَّ

اسالم و کتاب مهیمن، قرآن است  اینکه که سرّ تعدّد و اختالف شرایع روشن شد و معلوم گردید که شریعت حق،

وی کند و است، پس بر هر کسی الزم است که از حق پیر هاو خداوند نیز درصدد امتحان و آزمایش انسان

 :فرمایدتا در امتحان الهی حائز موفقیت شود. به این دلیل در ادامه آیه می درصدد کسب خیرات برآید

معلوم است که سبقت جستن به  البته« دیگر سبقت جویید.ها و خیرات بر یکفاستبتقواالخیراتد در نیکی»

 .ن امکان نداردنواهی کتاب مهیم سوی خیرات جز با اتباع دین حق و عمل و اوامر و

 :فرمایدگرفتن به سوی خیرات، دلیل دیگری ارائه داده، میگاه در پایان آیه و در تأیید لزوم سبقتآن

چه در سوی خدا است و از آن د بازگشت همه شما بهمرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون اللّهالی »

 «.کردید به شما خبر خواهد دادآن اختالف می

همگان بدانند که جزای عمل خود  ای است برای مؤمنان و وعیدی است برای دیگران تاقسمت از آیه، و عدهاین 

اند. آگاه خواهد ساخت، پس باید در اعمال چه در آن اختالف کردهآن را خواهند دید و خداوند آنان را از حقیقت

مختلف با وجود اختالفی  ز آن جا که شرایعداشته باشند. و درصدد شناخت حق و پیروی آن برآیند و ا خود دقت

ها را کافی و توان پیروی از هر یک از آننمی که دارند ممکن نیست همگی حق باشند، پس بدون تردید

به این که آدمی نهایتا در پیشگاه خداوندی قرار خواهد گرفت که به حکم  بخش دانستد خصوصا با علمنجات

 .ارده، صف محق را از مبطل جدا خواهد نمودخود، بین حق و باطل فرق گذ حقانی

ای خیرات تأکید نموده و اشاره بدین ترتیب قسمت پایانی آیه نیز بر لزوم پیروی از حق و سبقت جستن به سوی

 .انگاری( در امر پذیرش و انتخاب دین دارد)سهل  به نفی پلورالیسم دینی و ردّ تساهل و تسامح

پلورالیسم دینی از سوی قرآن  ردد که آیه مورد بحث نه تنها بر پذیرشگبر اساس این توضیحات روشن می

دانسته و اسالم را به عنوان تنها شریعت حقانی برای بشریت تا پایان  کند، بلکه با تأکید آن را مردودداللت نمی

 .نمایدخود معرفی می تاریخ

 :هانوشتپی
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 : دموکراسی 6موضوع شماره 

 دموکراسی در سایت ویکی پدیا:  1مقاله 
  

 مدیریت کم خطاحکومتی است برای ( یک روش Democracy: انگلیسی)به  دموکراسییا  [1]ساالریمردم

های گونه [3]کنند.کنند بلکه مردم حکومت میکه در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی [2].مردم حق مداربر 

میان انواع  [1].الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیممختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین

های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار گوناگون دموکراسی، تفاوت

گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاریِ دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل شهروندان می

نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات  ٔ  نگیرد )برای مثال تفکیک قوا(، یک شاخهقدرتِ سیاسی صورت 

به عنوان خاصیت اصلی و « حکومت اکثریت»زیادی را در اختیار گرفته، به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از 

که حقوق پذیر، ممکن است برند. در صورت نبودِ حاکمیت مسئولیتنام می دموکراسی ٔ  متمایزکننده

گویند( از های جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد )که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت میاقلیت

اشاره کرد.  های انتخاباتی عادالنهرقابتتوان به وجود های ممتاز میترین روندهای موجود در دموکراسیاصلی

از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند  ات آزادمطبوع، و آزادی اندیشه سیاسی، آزادی بیانعالوه بر این، 

 دهند تا با آگاهی و اطالعات بر حسب عالقه شخصی خود رأی بدهند.که به مردم اجازه می

 مفهوم دموکراسی

 .از دیدگاه نظریه پردازان سیاسی مفاهیم متنوعی برای دموکراسی وجود دارد

 ،سیستم حکومتی است که در آن شهروندان به دموکراسی [ 2]از دیدگاه تقلیل گرایی یا مینیمالیسم

. این نظریه حکومت کنندای اعطا میدوره انتخابات گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق

 .شودنیز نامیده می (polyarchy) چند تنی و پلیارشی

 مفهوم جمعی(Aggregative)  اذعان دارد که حکومت باید به تدوین قوانین و [ 17]دموکراسی

ای در ای در سمت راست و نیمهنزدیک به نظرات میانه مردم باشد، نیمه هایی بپردازد که بسیارسیاست

 .سمت چپ

 دموکراسی شورایی(Deliberative)   بر مبنای این اصل استوار است که دموکراسی حکومت با بحث

هایی باشد باید بر مبنای استداللها میکنند که قوانین و سیاستادعا می شورایی هایباشد. دموکراتمی

در آن به  بتوانند آن را بپذیرند. پهنه سیاست باید جایی باشد که رهبران و شهروندان شهروندان که تمام

 .دهندمی و نظرات خود را تغییرمباحثه پرداخته، به یکدیگر گوش فرا داده 

 دموکراسی مستقیم .مفاهیم فوق به دموکراسی از طریق نمایندگان آنها اشاره دارد(Direct)  گوید که می

در ایجاد قوانین و سیاستها مشارکت داشته باشند.  شهروندان باید مستقیماً و نه از طریق نمایندگان خود
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ارزشمند بوده، موجب اجتماعی شدن و فرهیختگی شهروندان شده و  فعالیت سیاسی به خودی خود

در حقیقت بر  وندانتواند نخبگان توانمند را ارزیابی کندد و از همه مهم تر اینکه شهرمی مشارکت مردمی

 .ها را تصمیم گیری کرده باشندسیاست کنند مگر آنکه خودشان مستقیماً قوانین وخود حکومت نمی

 به جوامعی اشاره دارد که  باشد. این مفهوممفهوم دیگر دموکراسی تساوی سیاسی بین تمام شهروندان می

ایی به سوی تساوی قدرت سیاسی تلقی عنوان راهنماهبه در آنها عرف، روش و الگوهایی وجود دارد که

باشد می ترین این عرفهای اجتماعی عبارت از رخداد منظم، آزاد و آشکار انتخاباتمهم شوند. اولین ومی

کل و یا عمده سیاستهای  باشد که پس از انتخاب شدن مدیریتکه به منظور انتخاب نمایندگانی می

 .شوندعمومی جامعه را عهده دار می

گیرند نه اکثریت مردم تصمیم می دهندگان برای سیاستدیدگاه ممکن است اشکال شود که اکثریت رایدر این 

نمایدد و نیز اشخاص مشارکت سیاسی مثل رای دادن اجباری را باز می و بنابراین راه بحث درباره اجباری شدن

بنابراین ممکن است  بیشتر امکان تأثیر گذاری بیشتری در جامعه در مبارزات انتخاباتی داشته و پشتوانه مالی با

 [11.]انتخاباتی مورد نیاز باشد قوانینی جهت شفاف سازی منابع مالی در اختیار نامزدهای

 وضعیت امروزی

 
کشورهای با  .استهانجام شد 2773از میزان وجود دموکراسی در کشورهای مختلف، که در سال  پلیتی تحلیل

دارای  قطر و عربستان سعودی این تحلیل رنگ روشن درجه بهتری در زمینه میزان وجود دموکرسی دارند. طبق

 .ها هستندترین حکومتغیر دمکرات
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  و مدح دموکراسی در آیات و روایاتفلسفه مذمّت  : 2مقاله 

در بسیارى از  :پاسخ تفصیلی :پاسخ اجمالی در مورد دموکراسى و نظر اکثریّت چیست؟ اسالم دیدگاه  :پرسش

دانیم در دنیاى امروز، معیار قضاوت  مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته اند، در حالى که مى« اکثریت»قرآن آیات

 .و این امر بسیار سوال انگیز است ها محسوب مى شود، جامعه و سنجش خوب و بد، اکثریت

کافران، مشرکان و امثال  را ذکر مى کند و غالباً به «هم»، ضمیر «اکثر»کلمه در اینجا از آیاتى که بعد از ذکر 

است، بلکه سخن از آیاتى مى گوییم که عنوان  آنها اشاره مى کند، سخن نمى گوییم که از موضوع بحث ما خارج

 :د )اکثر مردم( دارد مانند«اکثر الناس»

 (1).(مردم شکرگزار نیستند ى اکثرد )ول«وَ لکِنَّ اَکْثَرَ النّاسِ ال یَشْکُرُونَ»

 (2).(مردم نمى دانند د )ولى اکثر«وَ لکِنَّ اَکْثَرَ النّاسِ ال یَعْلَمُونَ»

 (3).(نمى آورند ایمان مردم د )ولى اکثر«وَ لکِنَّ اَکْثَرَ النّاسِ ال یُوْمِنُونَ»

 (1).(نمى آورند ایمان د )اکثر مردم هر چند کوشش و تالش کنى«وَ ما اَکْثَرُ النّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِینَ »

 (3).(کفران و انکار حق کارى ندارند د )اکثر مردم جز«فَاَبى اَکْثَرُ النّاسِ ااِلّ کُفُوراً »

 د )اگر از اکثر مردم روى زمین اطاعت کنى تو را از راه«سَبِیلِ اللّهِ  وَ اِنْ تُطِعْ اَکْثَرَ مَنْ فِی االَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ »

 (1).(منحرف و گمراه مى سازند خدا

مورد توجه قرار  راه و رسم اکثریت مومنان به عنوان یک معیار صحیح قرآن از سوى دیگر، در بعضى از آیات

غَیْرَ  مَنْ یُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدى وَ یَتَّبِعْ  وَ :»مى خوانیم« نساء»سوره 113آیه گرفته است، در

د )هر کس از در مخالفت با پیامبر در آید، و از «ساءَتْ مَصِیراً  سَبِیلِ الْمُوْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ 

به همان راه که مى رود مى بریم و به دوزخ مى فرستیم، و بد  یروى کند او راطریقى جز طریق مومنان پ

 .(جایگاهى دارد

شهرت در میان اصحاب،  در روایات اسالمى در بحث روایات متعارض، مى بینیم: یکى از معیارهاى ترجیح، همان

عَنَّا  رُ اِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَاتِهِمَایُنْظَ» :السالم( فرمود یاران و پیروان ایمه هدى است، چنان که امام صادق)علیه

عِنْدَ  فَیُوْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُور فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَیْهِ عِنْدَ اَصْحَابِکَ 

د )]هنگامى که دو نفر قاضى اختالف نظر پیدا کنند و سر چشمه آن، «فِیهِ  اَصْحَابِکَ فَاِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ ال رَیْبَ

 باید نگاه کرد کدام یک از آن دو روایت مشهور و مورد قبول اصحاب تو است؟ باید آن را اختالف روایات باشد[

 روایت مشهور شکى در آن گرفت و روایتى که شاذ است و نزد اصحاب تو مشهور نیست رها کردد چرا که

 (1).(نیست

فَاِنَّ الشَّاذَّ مِنَ  االَعْظَمَ فَاِنَّ یَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَهِ وَ اِیَّاکُمْ وَ الْفُرْقَهَ  وَ الْزَمُوا السَّوَادَ » :مى خوانیم« نهج البالغه»و در 

با  خدا د )همیشه همراه جمعیت هاى بزرگ باشید که دست«الْغَنَمِ لِلذِّیْبِ  النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ کَمَا اَنَّ الشَّاذَّ مِنَ

شیطان است، چونان که گوسفند تنها طعمه  بهره بپرهیزید که انسان تک و تنها جماعت است، و از پراکندگى

 (1).(!رگگ
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د )آنچه را که پیوند جمعیت با آن گره «عَلَیْهِ حَبْلُ الْجَمَاعَهِ  وَ الْزَمُوا مَا عُقِدَ » :مى خوانیم« نهج البالغه»و نیز در 

 (2).(رها مکنید خورده است

 .شود و به این ترتیب، ممکن است براى بعضى میان این دو گروه از آیات و روایات تضادى تصور

بیایدد چرا که پایه  نمى تواند با حکومت دموکراسى کنار اسالم :مکن است این فکر پیدا شود کهاز سوى سوم، م

 .نکوهش قرار داده است شدیداً آن را مورد قرآن دموکراسى بر آراء اکثریت مردم است که

منظور و مفهوم واقعى آنها  اما با کمى دقت، در همان آیات و روایاتى که در باال آوردیم و مقایسه آنها با یکدیگر،

 :روشن مى گردد

محترم و غالباً مطابق واقع  جان کالم اینجا است که: اگر اکثریت، مومن و آگاه و در مسیر حق باشند نظرات آنها

 .از آن پیروى کرداست و باید 

آنها غالباً جنبه انحرافى  ولى اگر اکثریت، ناآگاه و جاهل و بى خبر، یا آگاه اما تسلیم هوا و هوس باشند، نظرات

 .ضاللت و گمراهى مى کشد مى گوید، انسان را به قرآن دارد و پیروى از آن، چنان که

جامعه، آگاه و  باید نخست کوشش کرد: توده هاى «دموکراسى سالم»وى این حساب، براى به دست آمدن یک ر

قرار داد، و گرنه دموکراسى بر اساس  مومن گردند، آن گاه نظرات اکثریت را معیار براى پیشبرد اهداف اجتماعى

 .را به جهنم مى فرستد جامعه نظرات اکثریت گمراه،

صورتى نظراتشان محترم  در ایمان و با رشید ذکر این نکته نیز ضرورى است که به اعتقاد ما، حتى اکثریت آگاه،

 .نبوده باشد سنت بر خالف فرمان الهى و کتاب و است که

اینجا ناشى مى شود که: آنها  گفتنى است: بخشى از الزامات جوامع امروز، در زمینه پناه بردن به آراء اکثریت، از

براى کتب آسمانى و برنامه هاى انبیاء، حسابى باز  معیار دیگرى در دست ندارند که روى آن تکیه کنند، آنها

باقى مانده، توده هاى مردم است، و از آنجا که قدرت آگاهى بخشى به این  نکرده اند، تنها چیزى که براى آنها

آسانى و از طریق  ندارند، به عالوه بسیار مى شود ناآگاهى توده ها براى آنها مقرون به صرفه است و به توده ها را

معیار قرار داده، تا سر و صداها خاموش  بلیغات مى توانند آنها را به دنبال خود بکشند، لذا اکثریت کمى رات

 .گردد

تى بسیارى از بدبخ :بر آنها بیندیشیم خواهیم دید حاکم و اگر درست در حال جوامع امروز، قوانین و نظامات

 .ناآگاه است هایى که دامنگیرشان شده به خاطر رسمیت دادن به نظرات اکثریت

 !چه قوانین زشت و کثیفى که ی حتى ذکر آنها شرم آور است ی با نظر اکثریت تصویب نشده؟

 .و چه آتش هایى که با نظریه اکثریت ناآگاه بر افروخته نگشته؟

  (17)!ن بر آن صحه نگذارده است؟و چه مظالم و بیدادگرى هایى که اکثریت غیرموم

  
  :پی نوشت        

 .213سوره بقره، آیه  .(1)        

 .111سوره اعراف، آیه  .(2)
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 .11سوره هود، آیه  .(3)

 .173سوره یوسف، آیه  .(1)

 .12سوره اسراء، آیه  .(3)

 .111سوره انعام، آیه  .(1)

، 171، صفحه 21از ابواب صفات القاضى )جلد  2القضاء، باب ، کتاب 11، صفحه 11، جلد «وسائل الشیعه» .(1)

 .چاپ آل البیت(

 .121، خطبه «نهج البالغه» .(1)

 .131، خطبه «نهج البالغه» .(2)

گرد آوری از کتاب: تفسیر نمونه، آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی، دارالکتب اإلسالمیه، چاپ بیست و نهم،  .(17)

 .371، ص 11ج 

     
 

 

 : خطوط قرمز دموکراسی در قرآن 3مقاله 
  

  قرآن و مردم ساالری

نظام دین و حکومت این  جدایی دین از سیاست از مسایل ریشه دار در تاریخ بشری است. همواره میان دو مسأله

دارند؟ پاسخ به این پرسش بستگی به تعریف از دین و  ه است که هر یک چه جایگاه و نقشی رامسأله مطرح بود

  .نقش و جایگاه آن دارد

هر کس به  ;نبوده و نیست آن جایی که امکان تعریف واحدی از دین و به طبع از نقش و جایگاه آن فراهم از

ان بینی، پاسخی مثبت و منفی داده است. و جه فراخور بینش و نگرش خود بر پایه مسأله ی هستی شناسی

این پرسش باید نخست به بینش و نگرش قرآن به مسأله هستی شناسی توجّه  بنابراین در جهت پاسخ گویی به

این که امکان جمع  سپس به خودی خود آشکار شود که نقش و جایگاه دین در فرد و جامعه چیست؟ و داشت تا

یا چنین امکانی به طور ذاتی و طبیعی وجود  دین و حکومت وجود دارد؟میان دین و دولت، دین و سیاست و 

  .اندویژه مکتب پروتستانیزم به آن رسیده ندارد، چنان که متدینان غربی به

 نگرش توحیدی قرآن و دین مبین اسالم، چنین تنگنایی که غربیان درباره دین و رسد که در بینش وبه نظر می

نگرانه اش، هیچ بخشی را  چرا که اسالم به جهت بینش توحیدی کل ;، وجود نداردسیاست با آن روبه رو شدند

محدوده ی خالی و فراغی را برای حضور قایل نشده است. دین  داند و هیچاز دایره آموزه های دینی بیرون نمی

برای  ان راها و جنبه های فردی و اجتماعی حضور پررنگی دارد و در هیچ جا، این امک اسالم در همه زمینه



بنگریم و در هر حوزه ی فردی و  برای دیگر نامحرمان فراهم نیاورده است. به هر جاکه« جای خالی دین»

  .یابیماحکامش را به خوبی و روشنی در می اجتماعی که نگاه کنیم، حضور دین و آموزه ها و

خلیفه  خود در زمین و حاکمان ودرباره نقش و جایگاه پیامبران به عنوان نمایندگان  خداوند در قرآن کریم

[ ما پیامبران خود 3];بِالْقِسْط أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَیبَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَیتِ وَ »فرماید: می

تادیم تا این که مردم عدل و همراه آنان کتاب و میزان فرو فرس را با دالیل روشن به سوی مردم فرستادیم و

  .«پایه آموزه ها و دستورهای فرو فرستاده شده( به پا دارند قسط را خود )بر

انسانی، قوانینی وضع  شریفه اشاره دارد به این که خداوند متعال به منظور برقراری عدالت در جامعه این آیه

تا پیامبران به  ;و قوانین الهی بیان نموده استآسمانی  کرده و آن ها را به وسیله پیامبران به شکل کتاب های

چگونه در  آموزند کهجامعه قیام به قسط و برپایی عدالت نمایند. پیامبران به مردم می کمک مردم بتوانند در

توانند از ابزارهای موجود دنیوی چگونه می راستای نظام تکامل هستی و سعادت و خوشبختی خود گام بردارند و

کنند. چون یکی از اهداف خلقت و آفرینش انسان آن است که زمین را آبادان کند  یایی آباد اقدامبرای ساخت دن

راهکارهای زیادی است که در  در عمران آن بکوشد. آبادانی زمین نیز نیازمند برنامه و سیاست های راهبردی و و

  .آیات الهی بیان شده است

اجتماع و حکومت،  همیشه در همه مسایل به ویژه نحوه ی ادارهپیامبران و نمایندگان خدا در زمین  بنابراین

  .برنامه، سیاست، نظر و حضور داشته اند

است. از آن جمله  از قرآن نیز ناظر به دخالت دین و پیامبران در مسایل حکومتی، قضایی و اجرایی آیات دیگری

دهد که سپرده ها را به به شما فرمان میفرماید: خدا می خداوند ;نساء اشاره کرد 31و  32توان به آیات می

چیز است که  کنید به عدالت داوری کنید. در حقیقت نیکوو چون میان مردم داوی می ;کنید صاحبان آن ها رد

ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر  ای کسانی که ;دهد. خدا شنوای بیناستخدا شما را به آن پند می

ایمان  کنید. پس هر گاه در امری اختالف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ز اطاعتو اولیای خود را نی

  .است دارید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید. این بهتر و نیک فرجام تر

ن ایمان را این دانسته است که پیامبران را در آ [و شرط1و در ادامه از رجوع به طاغوت بر داوری بازداشته است ]

هایشان  که کرده ای در دلافزاید: سپس از حکمیاختالف است، داور گردانند. و می چه اختالف دارند و یا مایه

  .آورند احساس ناخشنودی، ناراحتی و تردید نکنند و کامالً سرتسلیم فرود

امور دنیوی  محدوده امور دینی نیست بلکه آید دراین قضاوت و داوری چنان از آیات بسیاری از قرآن بر می

اختالفات ملکی و مانند آن ها و در زمینه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  ،ایشان مانند اختالفات زن و شوهر

  .است

آیاتی است که بیانگر در برگیرنده و  یکی دیگر از دالیل بر دخالت دین و پیامبران در حوزه های عمومی،

آیات بیان شده که دین خاتم به ویژه همه نیازهای مردم در این  جامعیت دین و به ویژه دین اسالم است. در

  .است رابطه فرد با خود، فرد با دیگری، فرد با خدا و فرد با جامعه را بیان کرده زمینه های



دهد که این حضور یک حضور دینی و به می نشانحضور مستقیم پیامبر)ص( و معصومان در حوزه های عمومی

یک امر معمولی و شخصی. بنابراین درباره مسایل حکومتی راهبردها و  بوده است نهفرمان الهی و از واجبات 

کسی است که افزون بر  برخوردار است. اما« امامت»مبتنی بر دارد. نظام سیاسی اسالم از یک انسجامی راهکاری

اسی علم و مکان، به تحوالت اجتماعی و سی آگاهی به قوانین کلی الهی و اطالع بر خصوصیت های زمان و

 نماید. در این نگرش، دین تنها عهده دار رابطه فردی حق واقدام به عمل می شناخت ژرفی دارد و با این دانش

مستقیم و ملموسی دارد.  خلق یعنی عبادات نیست بلکه در حوزه روابط اجتماعی افراد با یکدیگر نیز حضور

  .گرددبط اجتماعی تفسیر و تعبیر میروا ومسایل سیاسی، حقوقی حکومتی نیز در حوزه ی عمومی

به  توانزیرا با برهان عقلی می ;مختص ادلّه نقلی نیستپیامبران در حوزه عمومی اثبات مسأله نقش و جایگاه

و یا زمانی خاص نیست، بلکه  کند که نبوت عامه ویژه و مختص به زمینمهم دست یافت. برهان عقلی ثابت می

چرا که انسان دارای روحی  ;گیردالسالم(را نیز در بر می ی به ولیّ معصوم)علیهدامنه ی آن زمان عدم دسترس

دهد. انجام می متأثر از اعمالی است که در طبیعت و دنیاو روح آدمی ;ابدی و پایدار است مجرد و حقیقی باقی،

مین نظام طبیعی و اجتماعی قانون باشد که افزون بر تأ از این رو، باید رفتار فردی و اجتماعی او بر پایه و اساس

در  دانش را نیز تأمین نماید. دریافت چنین قانونی نیز منوط به ملکه ی عصمت است و او، نظام ابدی و جا و

  .نمایدعصر غیبت نیز بشر را چون خورشیدی در پس ابر راهبری می

امامان)ع(، امری عقلی و  چه پذیرش امامت و والیت مستمر اولیای دین )از معصومان( چه پیامبران و بنابراین،

چون که دین  ;است« کمال دین»والیت مستمر، شرط دیگر  زیرا ;توان این حضور را انکار کردنقلی است و نمی

 تواند کامل باشد کهسیاست است، و دین بدون سیاست نیز ناقص است. دین وقتی می بدون والیت، دین بدون

افزون بر آن اگر  ;داشته باشد وانینی خاصی را نیز برای هر حوزهحضور و قدر همه حوزه های خصوصی و عمومی

باشد، بیهوده و بی فایده خواهد بود. بنابراین دین با حضور قانون و  این قوانین مجری برای اعمال و اجرا نداشته

موارد تشخیص و تقدیم  خود در حوزه های قانونگذاری، قانونگذاری و داوری، با اجرای مسایل حکومتی، اجرای

رود و با این روش کمال خود را پیدا خود می تزاحم نظام اجتماعی، به سمت و سوی تکمیل نقش و جایگاه

  [3].کندمی

ظاهر انگیزه انتخاب این  مبتنی بر جدایی دین از سیاست پدید آمده است و بهساالری یا حکومت مردمی مردم

 .اجتماع دین و سیاست دانسته شده است شیوه و روش اداره ی اجتماع و نظام سیاسی عدم امکان

  مؤلفه ها و شاخصه های مردم ساالری دینی

به نظر و رأی اکثریت، و  از ویژگی ها و شاخصه های مهم حکومت های مردم ساالر و نظام دمکراسی، توجه یکی

مهم و با  به عنوان شاخصه های« مشروعیت»و « اکثریت» مشروعیت یافتن نظام سیاسی به آن است. بنابراین

  .ساالری است اهمیت در نظام مردم

از « سقراط»سیاسی جایگاهی نداشته است.  در منطق بسیاری از صاحب نظران و پیشتازان فلسفه ی« اکثریت»

کند و در شکل شدت به حکومت اکثریت و توده ی مردم حمله می نخستین بنیان گذاران فلسفه سیاسی به

که در  بینیمنیست که حرف عدد یا اکثرت، سبب خرد خواهد شد؟ آیا نمیموهوم پرستی  گوید: آیاپرسش می



پراکنده و تنها هستند؟[ر.ک: تاریخ فلسفه  سراسر جهان، توده ی مردم نادان تر، خشن تر و ظالم تر از مردمان

مدنی، محمدهادی معرفت، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید]ویل  سیاسی غرب، عبدالرحمان عالم جامعه

نویسد: می در ناشایستگی اکثریت« آیا دمکراسی شکست خورده است؟»بیان موضوعی به عنوان  رانت [] دردو

یعنی فشار و زور اقلیت بر اکثریت است...  درست است که فشار و زور اکثریت )عددی( بر اقلیت بهتر از عکس آن

 ح افراد فوق العاده را در هم شکسته وباال برده و به همان اندازه هم رو ولی چنین امری، روح غرور عوام را

ناشایستگی و دورویی آن بیشتر  آزماییم، ازنبوغشان را عقیم نموده است... و هر چه بیشتر دمکراسی را می

  ترجمه عباس زریاب، به نقل از جامعه مدنی شویم.[لذات فلسفه، ویل دورانت،ناراحت می

 نیست بلکه« حق»دارد که صرف اکثریت لیل نهایی بیان میکند و در تحنقد می قرآن کریم اکثریت عددی را

اکثریت دارای این خصوصیات ویژگی  معیار و مالک امور دیگری چون ایمان، تقوا و عمل صالح است. از نظر قرآن

[، مسرف 2[، فاسق هستند]1گیرند]در گناه کردن پیشی می [،1[، از حق گریزانند]1هاست: مرض نیستند]

 [ ، شاکر12کنند نه از علم و دانش[][ ، از ظن و گمان پیروی می11خورند]می حرام [، مال17هستند]

[به عهد و پیمان خود 11ندارند] [، لقای پروردگار را باور13[، غافلند]11کنند][، کفران نعمت می13نیستند]

  [11]پایبند نیستند

باطن( و کم  های دنیوی از )حواس ظاهر و گمراهی اکثر از حق و حقیقت، زیاد بودن انگیزه از نظر قرآن، دلیل

این رو تنها اکثریتی مورد تأیید است که در  از ;بودن انگیزه حق و دین)الهی( است که در راه عقل و فطرت است

 صفات عالی برخوردار باشند. در آیات قرآن تنها به چنین اکثریتی توجه بوده راه حق و حقیقت گام بردارند و از

گرفته و به حضرت مریم  چنان چه اکثریت رکوع کنندگان مورد ستایش الهی قرار ;یت عددیاست نه صرف اکثر

  [11]«مَعَ الرَّ کِعِین وَارْکَعِی»دستور داده شد تا با اکثریت رکوع کند: 

کند و بلکه اقلیت از جهت خصوصیاتی که ذکر می ;توجه قرآن نیست از این رو، اقلیت عددی نیز مورد تأیید و

[، تابع 27نیستند] [، تابع شیطان12باشند مورد توجه است: مؤمن هستند، ذاکر و شاکرند]دارا می را کهصفاتی 

اولیاء اهلل، صدیقان، شهیدان و صالحان هستند که  [این اقلیت از نظر قرآن همان پیامبران21علم و تفقه هستند]

ایشان  داوند هدایتشان کرده، پس به هدایتفرماید: اینان کسانی هستند که خایشان می در سوره انعام درباره

تو ای  ;داندهدایت و پیروی از راه خدا می و علت این وجوب پیروی را در ;اقتدا کن و از راه ایشان پیروی نماب

  .در حقیقت هدایت آن ها، هدایت خداست پیامبرب به هدایت این پیروی کن که

  :توان دریافت کهاز مجموع آیات یاد شده می

  ;اکثریت و اقلیت ارزش استقاللی خداوند و دلیل حقانیت نیستند (1

  ;تبعیت از اکثریت بر پایه ظن و حدس به حق بودن گمراه کننده است (2

  ;پس در راه انتخاب راه و حق، نیاز به برهان ضروری و الزم است (3

توان اکثریت را شاخصه ی نمی ،از آن جایی که حرکت اکثریت و انتخاب آنان بر اساس برهان و منطق نیست (1

  .تواند معیار درستی باشدتنهایی نیز نمی چنان چه اقلیت خود به ;حق و حقانیت بر شمرد



 ;یابدمی کثرت چیز واحد و ممدوحی باشد، کثرت در نظر عرف و عقال ارزش بیشتری بنابراین، اگر متعلق قلّت و

مثالً اگر متعلق اقلیت و اکثریت  ;دارد رت قبح بیشتریو اگر متعلق هر دو چیزی مذموم و ناپسند باشد، کث

و اگر کفر بر پایه  ;منطق باشد به طور طبیعی اکثریت آن ستودنی است ایمان آوردن به خدا و بر پایه برهان و

  .کندباشد اکثریت آن قباحت بیشتری پیدا می ظن و حدس

 فرماید: پس به برکتالهی دانسته است و می را فرض و فرمانی« مؤمن»با اکثریت  از این رو، قرآن مشورت

پس از آنان در  ;شدندپراکنده می رحمت الهی با آنان نرم خو شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی از پیرامونت

[ پس 22و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن] ;آنان مشورت کن گذر و بر ایشان آمرزش بخواه، و در کارها با

بودند. پس از چنین  ض کرده است که پیرامون آن حضرت گرد آمده و به او ایمان آوردهکسانی فر مشورت را با

رهبر تصمیم گیرنده اصلی است. از این رو خطاب  و پس از مشورت، باز ;گروه و اکثریتی باید مشاوره خواست

  .یا تصمیم گرفتید تا شامل عموم باشد چنین است که اگر تصمیم گرفتی

 وَ»فرماید: مشورت با اکثریت و عموم نیز به قید ایمان اشاره کرده می ره ی مسأله یو در سوره شوری دربا

 [ و کسانی که ندای پروردگارشان را پاسخ23]«أَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُم ََ وَ ?الَّذِینَ اسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَ أَقَامُواْ الصَّلَوه

 ;مشورت در میان مؤمنان است میانشان مشورت است پس این مثبت داده و نماز بر پا کرده اند و کارشان در

  .تقوا یک معیار ارزشی نیست بنابراین اکثریت بدون قیود ایمان، عمل صالح و

تواند کارایی بیشتری از مؤمن به همین جهت توجه دارد که می حضرت امیرمؤمنان)ع( نیز به اکثریت متقی و

جماعت است و  چرا که دست خدا با ;واره با جمعیت های بزرگ باشیدفرماید: هماز این رو می ;خود نشان دهد

گونه که گوسفند تک رو طعمه گرگ  همان ;از تفرقه بپرهیزید، چرا که انسان تک رو طعمه شیطان است

تواند در کنار کافر باشد بلکه دست خدا دارد که نمیاشاره می «دست خدا»[ در این جا حضرت به 21شود]می

دهد نشان می ایمان است ولی این دست در صورتی که با اکثریت مؤمنان است کارایی بیشتری را اهلهمواره با 

نهی از منکر و آیینه بودن افراد انسانی را به  زیرا جماعت مؤمن با امر به معروف و ;شودو موجب حفظ انسان می

  .داردشیطان در امان می کشاند و از شرّسوی کمال می

  :به معنا که ;توان ارایه دادتحلیل دیگری نیز میالبته تفسیر و 

مانند برنامه ریزی های  تواند نظر اکثریت در آن مؤثر باشدآیات شوری مربوط به اموری هستند که می ( 1

  ;هیچ تأثیری ندارد مانند مسأله منصب امامت و وصایت نه در امور الهی که نظر اکثریت در آن ها ;اقتصادی

به اقلیت و اکثریت  نه ;آیات و روایات به اجتماعی بودن در مقابل فردگرایی و انزواطلبی نظر دارد دسته ای از (2

  ;مانند روایت امیرمؤمنان)ع( ;مورد بحث در عنوان

 13سوره بقره و  12مانند آیات  ;دسته ای از آیات و روایات پیروی از اکثریت در مقام عمل و اجرا نظر دارد (3

مَعَ الرَّ  وَاسْجُدِی وَارْکَعِی» ;«با رکوع کنندگان رکوع کنید ;مَعَ الرَّ کِعِین وَ ارْکَعُواْ »فرماید: می سوره آل عمران که

 «!کنندگان به جا آور ای مریمب به تنهایی سجده کن ولی رکوع را با رکوع ;کِعِین

نه به خاطر آن که  خاطر آن که به حق نزدیک هستند ;دسته ای نیز به تبعیت از اکثریت دعوت کرده (1

 کندمانند مقبوله عمربن حنطه در بحث تعارض اخبار که از امام صادق)ع( نقل می ،دهنداکثریت را تشکیل می



چه مورد نظر همه است،  چرا که در آن ;که فرمود: از خبر شادی که نزد اصحاب مشهور نیست دست فروگذار

  شکی نیست.[اصول کافی، کلینی

رخ دادنش  نه به خاطر اکثریت است بلکه به خاطر کثرت تتبع و تحقیقی است که احتمالجا  کشف واقع در این

نبود، اجماع بدون کشف از قول معصوم)ع(  و اگر این طور نبود، و اگر این طور ;در اکثریت بیشتر از اقلیت است

یده را نپذیرفته است. دانیم کسی از شیعه امامیه این عقاکثر هستند و می شد، به دلیل آن کهباید صحبت می

  .اکثریت به تنهایی دلیلی بر حقانیت نیست پس

 

  درآمد

اکثریت را مالک بر حقانیت بر  توان بیان داشت آن است که قرآنچه از مطالب گذشته به عنوان درآمد می آن

دینی در صورتی حقانیت نیست. از این رو از نظر قرآن مردم ساالری  نیز دلیلی بر« اقلیت»شمارد. چنان که نمی

برخوردار  تواند منشأ قدرت و مشروعیت شمرده شود که از خصوصیات و صفات دیگری نیزمی درست است و

حقیقت، ایمان و عمل صالح و تقوای الهی  یابد که در راه حق وباشد. مردم ساالری دینی در صورتی حقانیت می

تواند دنیوی و در حوزه ی برنامه ریزی است و نمیکه دیدیم، در مسایل  حرکت کند: و محدوده ی این نیز چنان

وحیانیت است. حضور مردم  زیرا تشریع امری مبتنی بر ;از این فراتر نهد و در محدوده تشریع گام بر دارد پا را

فریضه و شرکت فعال همگان در حاکمیت و قدرت  در صحنه های سیاست، از دیدگاه اسالم هر چند یک

و این مردم به عنوان منشأ  ;برگزیدگان امت یک وظیفه الهی ی دینی است عنوان بخشیدن به هیأت حاکم به

از این حدّ بیرون رفته و  توانندولی نمی ;همه زمینه های سیاست گذاری و برنامه ریزی را اجرا هستند قدرت در

  .در وادی دیگری حرکت نمایند

آن با مردم  انسته شده و تفاوت های بنیادیمردم ساالری در قرآن از همین جامعه معلوم و د خط قرمزهای

تواند ما را در فهم و داوری درست مسایل می ساالری دمکراسی به خوبی نشان داده شده است. بی توجهی به این

 باز دارد. بنابراین ضرورت دارد با توجه به آیات قرآن از خط قرمزهای مردم در مسأله اسالم و مردم ساالری

  .سیاسی حرکت کنیم ی بینش و نگرش و راهکارهای قرآنی در نظامدر محدودهساالری آگاه شده و 
 


