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 پیش درآمد 
گریبانگیر  اگر جنایت عجله و خوشیفتگی و چموشی و تندروی و سبکسری  

 برد.ی، عقلشان جان به سالمت در مشدصاحبانشان نمی 
های راِه عقل هشدار داده  در این تله   فرو افتادن  دربارٔه وحی الهی چه بسیار  

چرا  دهد  عیب  گذارند گردش عقل به کمال رسد و حکمی بیهایی که نمیاست؛ تله
دهد،  کند، حکم میهایی که دریافت می که بر اساس داده  است  عقل مخلوقیکه  

می میجستجو  و  مکند  کنکاش  و  کشف  و  یبیند،  میمیکند  و  و سنجد  پرسد 
های لرزان دهد که نه نظمی دارد،  پوید و چون راه را بر او ببندند، حکمی با پایه می

 نه آهنگی. 
دهد که رهایش  ده نیست، اما مشکل از جایی رخ میایرادی در تعامل عقل با ما

اش  همه های آن فرو برود و نوِک ناخنش را دیده گمان کند  سازند تا در عمق تاریکی
را دیده، آنکه در برابر امر و نهی خالق تکبر ورزد و اعتراض کنان بگوید: »این  

 نان است{. من است« و }این منتهای دانش آام و این نظر چیزی است که من دیده
سازند که حتی بر صاحب خود ستم  برخی از عقلها چنان سرکشی پیشه می 
گفتنی  می و  مکتوب  هشدارهای  که  آنطور  و  ورزند  ندارد  برایشان  سودی 
های خواهند خود به آخر این راه برسند و ببینند چه است، سپس همراه با دستهمی

 سرخورده بازگردند. پشیمانان 
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عقل و مرزهایش و انواع تاثیرگذارهای مثبت بر عقل در   اما آنکه نیروی موهبت
کّم  نظر  از  را  عوامل  این  اختالف  و  حقیقت  به  رسیدن  ضراه  و  قدرت  و  عف  ی 

با چشمانی باز با آن تعامل نماید، عقلش به سامان آید و چون عقل سر بشناسد و  
 و سامان یابد همان موهبت الهی است که چیزی همسنگش نشود، اما چون تباه

 شود و آشفته، بالیی است که هیچ چیز جبرانش نکند. 
رٔه شود که درباور میها غوطه بسیاری اوقات نیز عقل آنقدر در برخی فلسفه

شود و در این تعمقش چنان نیکو عمل  است عمیق می  هآنچه شایستٔه نگاهی ساد
و  می می  بدیهیکند  این استدالل  و  نیست  وی  با  رقابت  توان  را  دیگران  که  کند 

بندد، حال آنکه حق آن بود که راهت را آشفتگی نتایجش میچشمان او را از دیدن  
از دیدن اینکه در اریکی باعث شود  قدرت دیدن در ت  به سوی نور بیابی نه آنکه

 تاریکی هستی ناتوان شوی!
بینند، این حقی است که تو را به سوی نمی  بینی که دیگرانو اگر چیزی را می

 باطل کشانده است. 
 عبدالعزیز الطریفی 
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 مقدمه 
و او را خاکسارانه برای    منت نهاد و توفیق حمد عطا کردگویم که  الله را حمد می 

، معبودی به حق جز او نیست و با خالق و وحی او از هر آنکه  ستمپرمیعظمتش  
برم از اینکه عقلم را  ام و به او پناه می ازی جسته نیداند بی خود را سفیر حق می

 راهنمای رسیدن به او گردانم با آنکه مرا اینگونه خطاب و عتاب نموده است:

نَساُن َما َغرََّك بَِرب َِك الإ } ِ
َها اْلإ يُّ

َ
 [ ۶{ ]انفطار: َكرِيمِ يَا أ

 (. است  ای انسان چه چیز تو را دربارٔه پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته)
از او موهبت تأمل خواهانم و از تقلید که عامل تباهی عقل و کنار نهادن نقل  

 برم.است به او پنها می 
 های افکار و افراد دانم ابراز مجرد عیب نگارم که می در حالی این سطرها را می

و در بسیاری  ای است که ُمشِرف بر دو خانه است: نصیحت و سرزنش...  پنجره
برد. اما آنکه بداند با خود میآثار تبعیِت پنهان است که نفس را بی   از این تالشها

گذارم مگر با کنار  از فرجامش و کنار نمی  ینویسم مگر با آگاهمن چیزی را نمی
اگرچه دیگران را به سویش مایل یابم.    ،آنگذاشتن کامل َطَمع نفس و هوس از خیر  

در توانم هست و کسی را مکلف    سازم مگر به آنچهبا این حال خود را مکلف نمی
سازم مگر آنکه راه پاسخ را برایش هموار کرده باشم چرا که  ام نمی به آنچه نوشته 

ی نویسنده، اما پا  عهدٔه بر    برای خواننده  سهولت راه و هموار ساختنش حقی است
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این راه میرفتن و سالمتش   اگر بخواهد وارد  اگر  وظیفٔه خواننده است،  شود و 
تواند این مسیر را ترک گوید و راه دور و دراز را بهانه  نخواهد خیر. اگر بخواهد می

، چرا که طبعها  کند، از این رو آنکه سینه سالم ندارد به هدف این کتاب دست نیازد
 ضعیف است و پابند بسیار.

یابد، با ُوسعت  ای است عقلی که از عقل آغاز و بدان پایان میم اندیشه الیس لیبر
گذارد و در امر فرد و  شود و با ضعفش رو به ضعف می ل و قدرتش قوی میعق

 جامعه و نظاِم آن داوری جز عقل ندارد.
کند چرا که واالترین برد و کسی او را داوری نمیخودش را به داوری میعقل  

شود هرچند و واالترین مخلوق محکوم است، اما عقل نیز گمراه میمخلوق حاکم  
شوند، چرا که همین دو  را نه خودش بلکه نفس و بدن متحمل میعاقبت گمراهیش  

بسته حق  به  رسیدن  برای  را  او  را راه  ترازو  کند،  کمفروشی  ترازودار  اگر  اند. 
 کنند؟! مجازات می

ِفِيَ } ِينَ (  ۱)  َويإٌل ل ِلإُمَطف  َتوإفُونَ  إَِذا  اَّلَّ إ لََعَ انلَّاِس يَسإ َتالُوا ِإَوَذا ََكلُوُهمإ  (  ۲)  اكإ
 
َ
ونَ أ َزنُوُهمإ ُُيإِِسُ  [۳-۱{ ]مطففین: و وَّ
( و ۲( که چون از مردم پیمانه بگیرند کامل بگیرند )۱فروشان )وای بر کم)

 (.چون برای آنان پیمانه یا وزن کنند به آنان کم دهند
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هایش پی در پی و الله متعال برای شود و لغزش تکرار می   با این حال اشتباهاتش 
والی یاد کرده تا صاحب خود را از گمراهی نجات دهد و  اقناع عقل سوگندهای مت

 مرتکب اشتباِه دیگران نشود:

رِ } َفجإ
ٍ (  ۱)  َوالإ َوتإرِ (  ۲)  َوََلَاٍل َعشإ

إ ِع َوال فإ ِ (  ۳)  َوالشَّ َهلإ ِِف (  ۴)  َواللَّيإِل إَِذا يَِسإ
رٍ  لَِك قََسمٌ ذَ  ِي ِحجإ ِ  [ ۵-۱]فجر:   {َّل 
( و به  ۳( و به زوج و فرد )۲شبهای دهگانه ) ( و به ۱دم )سوگند به سپیده)

 (.( آیا در این برای خردمند سوگندی است ۴شود )شب وقتی سپری می 
عباس   ابن  دارد.  باز  مکابره  از  را  او  تا  خرد  صاحب  برای  سوگندی  یعنی 

حب عقل، صاحب رای، صاحب توان و صاحِب خرد، گوید: »آیا این برای صامی
 1سوگندی است؟« 

اشتباهات پیشین او را به یادش آورده تا دیگر تکرارش    ،ز این سوگند آنگاه پس ا 
 نکند: 

لَمإ تََر َكيإَف َفَعَل َربَُّك بَِعادٍ }
َ
الَِِّت لَمإ ُُيإلَقإ ِمثإلَُها  (  ۷)  إَِرَم َذاِت الإعَِمادِ (  ۶)  أ

ََِلِد  إَوادِ (  ۸)  ِِف اْلإ َر بِال خإ ِيَن َجابُوا الصَّ تَادِ َوفِرإعَ (  ۹)  َوَثُموَد اَّلَّ وإ
َ (  ۱۰)  وإَن ذِي اْلإ

 
 (.۲۸۲/  ۰در تفسیرش )به روایت ابن جریر طبری    1



 منطق لیبرال

11 
 

ََِلِد  ِيَن َطَغوإا ِِف اْلإ وا فِيَها الإَفَسادَ   (۱۱)  اَّلَّ ََثُ كإ
َ
فََصبَّ َعلَيإِهمإ َربَُّك  (  ۱۲)  فَأ

إِمرإَصادِ ( ۱۳) َسوإَط َعَذاٍب   [ ۱۴-۶{ ]فجر: إِنَّ َربََّك َْلِال
دار ارم  ستون( با عمارت  ۶ای که پروردگارت با عاد چه کرد )آیا ندانسته )
( و با ثمود، همانان که در ۸( که مانندش در شهرها ساخته نشده بود ) ۷)

( همانان  ۱۰( و با فرعون صاحب لشکرها )۹بریدند )سنگها را میدره تخته 
تبهکاری کردند   ( و در آنها بسیار۱۱که در شهرها سر به طغیان برداشتند )

( زیرا ۱۳ٔه عذاب را فرونواخت )( ]تا آنکه[ پروردگارت بر سر آنان تازیان۱۲)
 (. پروردگار تو سخت در کمین است

کامل و نگاه دقیق و راستی    هشیاریتوانند صحیح باشند مگر با  ها نمیاندیشه 
ار  نصیب است با هر مانعی ـ هرچند توهمی ـ دچدر طلب حق و آنکه از اینها بی

 کند.اش رفتار میشود و خالف عقیدهَنَوسان می
فهم   برایش  برای  که  درونی  باور  این  به  نگاه  لیبرال  اندیشٔه  محدویت  عدم 

کند کافی است و آن ایمان به این است که هر کس حق دارد برای  گذاری میپایه 
اندیشه و گفتار و   این  کخودش هر دین و رفتار و  رداری را برگزیند، هر چقدر 

به د از طبع بشری  و گفتار  زیررفتار  دیگران،  باشد و مخالف  در ور  ا هر کسی 
 ای[ با دیگری حقی برابر دارد.پذیرش ]هر ایده 
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دیگر   که  افکاری  و  باورها  از  بعضی  لیبرالها  از  برخی  اینکه  اساس،  این  بر 
که    د، در اصل عقاید آنان تأثیری ندارد، مادامیناند را قبول ندارلیبرالها پذیرفته 

 الفت دارند.نانکه آنان حق مخاند مخالفشان حق انتخاب دارد چپذیرفته 
به   کاری  اساسا  اندیشه  این  و  درونی  نه  ظاهری  است  اختالفی  اختالف،  این 
باطن و تصحیح آن ندارد بلکه توجهش به ظواهر است، زیرا یک اندیشٔه دنیوی 

و بلکه به آن معترف کند  ماورای ماده را پشتیبانی نمی   امحض است و ارتباط ب
د چرا که ارتباط دادن هرگونه ایمان  ه دین و قضایای آخرت ندارنیست و توجهی ب

و  لیبرال  باور  اثر خواهد گذاشت و مقتضای کلی  آن  بر  امور دنیوی  به  اخروی 
اصول آن بر جدایی این دو است و بلکه توجه به امر آخرت را ضعیف ساخته به آن 

 دهد.توجهی نشان نمی
س و غرایز های نفایی که بسیاری از بنیانهای این اندیشه با خواستهآنج  و از

فطری انسانی و فلسفٔه عقلی همخوانی دارد، برخی از آرای لیبرال نزد کسانی که  
پذیرند نه بر اساس بازگشت به اصول و ترکیب و حکم را بر اساس ظاهرش می

رواج یافته است. زیرا طبع و موافقتش با دیگر اصول مورد باور انسان،     آنآثارِ 
عجله عقلها،  ویژه    غالب  به  تناقضهای است...  عقلها  بسا  چه  و  تهی  عقلهای 

پرشماری را در خود داشته باشند و احساسش نکنند مگر هنگام نیاز به آن یا به 
کنند که بدون  سبب تضاد با غیر آن. آنجاست که عقلها آغاز به تصحیح افکاری می

 د.ان بررسی قبولش کرده
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فته است شاید  عوارض عملی و دیگر موارد متناقض با افکاری که انسان پذیر
خیلی نادر رخ دهند در نتیجه دوران باور به یک اندیشه و رضایت از آن به طول 

پذیرند  مردم آن را می دواند و  تر شود ریشه میانجامد و هر چه این زمان طوالنی 
در میانشان گسترش می از  و  آنکه  بسا  یابد حال  نبوده است. چه  اساس درست 

گذرد مؤید اندیشٔه او باشد و آن را الغا نساخته  برخی از عوارضی که بر انسان می
بلکه مورد تأکید قرارش دهد و این همان عوارضی است که عقلها بسیار گرد آن  

چرخند زیرا از حقیقتش و قدرت و کثرت و اثرش بعد از وقوع، آگاهِی به دور  می
 یی و فریب ندارند. از بزرگنما

شدن حقایق و تأثیرگذاری درونی  رو  دوران ما بیشترین دوران با قابلیت زیر و  
بزرگنمایی وقایع کوچک و  یا  قلِب حقایق  بر  تأثیرش  و  قدرت رسانه  به واسطٔه 

پی می در  پی  آنچه  اثر  بر  نیز  عقلها  است.  بزرگ  وقایع  تأثیر    بینندکوچکنمایی 
چیز واقعًا چند بار توانند میان آنکه یک  و دیگر نمی  خورندپذیرند و فریب میمی

ه یا یک بار رخ داده و بارها تکرار شده تشخیص دهند و تحت تأثیر تکرار  رخ داد
گیرند، بنابراین تبلیغ افکار و عقاید و حکومتها و افراد و برعکس ای قرار میرسانه 

 آن بسیار ساده شده است.
بار دروغ می یک  در محافل و رسا  گوید ووقتی کسی  را  او  ها نه سپس مردم 

کنند، عقل آن را اینگونه دریافت  او را هزار بار تکرار میکنند و دروغ  نکوهش می
عقلمی زیرا  دارد؛  دروغ  به  عادت  بلکه  و  است  گفته  دروغ  بارها  وی  که    ،کند 
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خورد و کسی که بارها دروغ بگوید و  رغم قدرتش در این زمینه شکست می علی
مظلومی است ش نقل نشود و نکوهش نشود، در بهترین حالت بهتر از  دروغهای

که اشتباهش بارها تکرار شده و امر او از نظر عقلی به سامان است زیرا دربارٔه 
 او تحت تأثیر قرار نگرفته است.

ها و  بیشتر مردم از وضعیت قبلی که بدنها را به زور در برابر عقاید و اندیشه 
اند کردند، به وضعیتی جدید وارد شدهر نداشتند مجبور میکارهایی که به آن باو

حقایق  قلب  و  فریب  و  تدلیس  با  را  عقلها  می   که  راه  بیبه  نتیجه  در  آنکه  آورند 
مستبد    تدلیل و فریب همان نقش قدرت   . اینجاشودمیاحساس کنند عقلشان پیرو  

 این دوران است.بارز را دارد و نشانٔه 
پی عوامل تأثیرگذار روانند و    های پرندگان درند دسته عقلها در دوران ما همان

کنند کمند کسانی که کنترل عقل خود را دارند و حکم عقلی را سبک و سنگین می 
این  عقل درآمیخته می گر است که با  و هوای نفس نیز عاملی مداخله اگر  شود و 

شته است  کِ  هواهای نفسانی را همانند علف هرز از ریشه درنیاورد، در پایان آنچه
رود و گیر خالی از شائبه نخواهد بود. گاه نیز هوای نفس چنان در عقل فرو می

شود و عاقل راهی نخواهد  کند که بوتٔه خار در تودٔه پشم، و به آسانی خارج نمی می
نتایج  داش از  از خیر قسمتی  بوتٔه خار  این  برای حفظ دینش، همراه  آنکه  ت جز 

ی نفس ـ هرچند اندک ـ در امان بماند. الله تعالی  درسِت عقلش بگذرد تا از هوا 
 فرماید: می
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وِء } اَرةٌ بِالسُّ مَّ
َ
َس ْل ِِس إِنَّ انلَّفإ ُِئ َنفإ بَر 

ُ
 [ ۵۳{ ]یوسف: َوَما أ

 (.کندم چرا که نفس قطعا به بدی امر میکنو من نفس خود را تبرئه نمی )
بدون ارادٔه انسان    غالب است و ناگزیر و ابلیس آن را ی نفسانی  هابسیاری از هوا 

کند و خداوند از ورود این هواهای نفسانی درگذشته اما از  ضه میبر عقل او عر
الله عنه ـ  ابوهریره ـ رضی  از  باز داشته است؛  پذیرفتنش  آن و  به  پاسخ گفتن 

برای من   الله  »هماناوایت است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند:  ر
البته[ اگر به  آید درگذشته است ]نٔه امت من میهایی که به سیاز وسوسه

 1.آن عمل نکنند و به زبانش نیاورند«
های شیطان دوری جست؛ زیرا ادامه  بنابر اسالم باید از هوای نفس و وسوسه

ها آن را از نظر عقلی پذیرفته خواهد ساخت و غریزه دوست وسهدادن به این وس
وسوسه این  که  حالدارد  بیازماید،  را  وسوسٔه   ها  نام  به  چیزی  لیبرال  عقل  آنکه 

ضوابط گناه   شیطان و هوای نفس را قبول ندارد، چه رسد به آنکه دورش سازد و
ر عقل و اصل پدید ها را بپذیرد و این همان بذر اساسی شر ددربارٔه این وسوسه

اسالم   که  است  صحیحی  عقل  میان  تفاوت  بذر  و  آن  در  کردار  و  گفتار  آمدن 
سضابطه  پایهمندش  برایش  معاصر  آزادیهای  که  چموشی  عقل  و  گذاری  اخته 

 کند و همٔه شر از همینجا آغاز شده است. می

 
 (.۴۹۸۶روایت بخاری در صحیح ) به  1
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اندیشه با یک  تأثیرش ضعیف    ،ممکن است عامل متناقض  یا  افتاد  اتفاق  نادر 
، یا به سبب  انسان به ثمرٔه آن اندیشه   باشد اما به سبب هوای نفس یا نیاز شخصی

نافذش قدرت  با  کسی  می  آنکه  دفاع  آن  ماز  تبلیغ  برایش  و  اندیشٔه  یکند  کند، 
رود، به  صحیح به اندازٔه توان و حجم فریبی که برای اندیشٔه مخالف به کار می

بیمیزوال   خطا  اندیشٔه  از  پیروی  برای  شخص  عزم  و  کند،  رود  احساس  آنکه 
 شود. تر می جدی

قدرت رویارویی و  را بر  و اثرش ،الله متعال اثر مشاهده را بر پایداری یا تغییر
ضعف آن بیان کرده دربارٔه رویارویی پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ با مشرکان  

 فرماید: می

ُتمإ ِِف إِذإ يُرِيَكُهُم ا} ا لََّفِشلإُتمإ َوََلََنازَعإ َراَكُهمإ َكثرِيا
َ
ُ ِِف َمَناِمَك قَلِيَلا َولَوإ أ ّلل 

رِ  مإ
َ
 [ ۴۳{ ]انفال: اْل

وابت به تو اندک نشان داد و اگر ایشان را به تو  آنان را در خ  آنگاه که الله )
نشان می  کار ]جهاد[ منازعه  داد قطعا سست میبسیار  در  شدید و حتما 

 (.دیدکرمی
ابن ابی َشیبه از ابن مسعود ـ رضی الله عنه ـ روایت کرده که گفت: آنان در  

از   تا جایی که  بدر در چشمان ما کم جلوه داده شدند  مردی که کنارم بود روز 
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پرسیدم: به نظرت هفتاد نفرند؟ گفت: نه، صد نفرند. تا آنکه یکی از آنان را اسیر  
 1تن بودیم. زار کردیم و از او پرسیدیم. گفت: ه

تصویری که در خواب، در ذهن پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ تکرار شده بود،  
 مخالف عدد واقعی بود.تر ساخت اما این تصویر در حقیقت تصمیم او را جدی

 باطل.و این نظیر تأثیر رسانه بر نفس است، چه این اثر به حق باشد یا به  
  

 
 (. ۳۶۰/ ۷به روایت ابن ابی شیبه در »مصنف« ) 1
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 اشتباِه من، اشتباه همه 
و   بند یو ب  یزگاری است که از کرم و بخل، پره  نی ا  ینفس بشر  بیاز عجا  یکی
سبکسر   ،یبار و  ابله  ی زرنگ  ،یوقار  هش   ،یو  ترس،  و  غفلت،   یاریشجاعت  و 
است. همه در اصل   افتهی  بیخطا و صواب، و کبر و تواضع ترک  ،یمراهو گ تیهدا 

خود ابا دارند.    ٔه اربد آن درب  هٔ مین  رش یرا قبول دارند اما از پذ   یبشر  بیترک  نیا
  زار ینقص را تنها متوجه خود بداند ب   کی  نکهیاست که نفس انسان از ا   نی سبب ا

تنها   نجایا  را یرد، ز با ندا نقص ا  کیبشر به    هٔ اصل خلقت هم  ف یاست، اما از توص
ن متهم  او  هم  ستیخوِد  خود    هٔ بلکه  که  ـ  به    یکیمردم  ـ  آنهاست  نقص    کیاز 
 اند. موصوف شده

کجاست؟ و چرا مردم  رسدیافراد م ی به کارها هیقض  یوقت  یاصل بشر  نیا اما
به سو  یاوهیم نگرفته  به خود  دارند  قبول  را  آن  اصِل درخِت  پرت    گری کدی  ی که 
 ! کنند؟ یم

در خود    کنندیهم پرتاب م  یرا که مردم به سو  صاحبیب  ٔه آفات گم شد  نی ا  آنکه
که در امواِل پراکنده   یحق  را یز  افته،یقرار کند موفق شده و حق را  و به آن ا   ابدیب

تا حق محدود و مشخص    شودیباعث شر م  شتری[ بکندیاست ]و همه در آن شر 
 نفر.  کیبه 
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است   نیا رودیانتظار م یس بشررار به حق از نفکه در آغاِز اق  یزیچ نیباالتر
 ،یاقرار علن  ِم یو به خود اجازه ندهد از ب   دیکه تنها در مورد خودش به حق اقرار نما 

چه بسا دوباره مانند گذشته فرصت آشکار    را یکه آشکار شده برگردد، ز  یاز حق
ن  دنید از رو  ابدیحق را  از د   یب  ادتکبر و عن  یو    قتیحق  دنیآنکه احساس کند 

ابراه آنکه  از  پس  شود.  و  یهابت  میمحروم  از  آنان  و  شکست،  را  خود    ی قوم 
کس   دندیپرس چه  ابراه  نیا  یکه  پاسخ  با  کرده،  را   ی الحظه  یبرا   قتیحق  میکار 

 به آنان گفت:  میآشکار شد. ابراه شانیبرا 

لُوُهمإ إِن ََكنُوا يَنِطُقونَ }
َ
أ  [ ۶۳: ء ای{ ]انب َفَعلَُه َكبرِيُُهمإ َهَذا فَاسإ

 (.د یاز آنها بپرس ندی گویبزرگترشان انجام داده، اگر سخن م  نی)آن را ا
 : افتندیگذرا در برابر خود  یارا لحظه قتیبود که حق نجایا

الُِمونَ } نُتُم الظَّ
َ
نُفِسِهمإ َفَقالُوا إِنَُّكمإ أ

َ
 [ ۶۴:  اءی{ ]انبفَرََجُعوا إََِل أ

 (. دیمکارشما ست قتی)پس به خود آمده و گفتند: در حق
  ار یبس   یو ترک کارها  ییمستلزم انجام کارها  قتیحق  نیمتوجه شدند ا   یوقت  اما

به آن اعتراف کرده بودند ترک گفته و بلکه    یالحظه  یرا که برا   یاست، حق  یگرید
 کردند: میابراه هیباطل عل  یبه حجت لیآن را تبد

 [ ۶۵: اءی{ ]انبلََقدإ َعلِمإَت َما َهُؤََلء يَنِطُقونَ }
 (.ندی گوی سخن نم نهایکه ا یادانسته تو عا )قط 
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پاسخ   ییو نه توانا  دانندیسخن را م  یما نه معنا  یهاکه بت  یدانیتو م  یعنی
 : ییگویکه م ستیمنظورت چ نیدارند، بنابرا 

لُوُهمإ إِن ََكنُوا يَنِطُقونَ }
َ
أ  [ ۶۳:  اءی { ]انبفَاسإ

 ( دی از آنها بپرس ندی گوی)اگر سخن م
 ؟یکن یشانه خال یاکه مرتکب شده یجرم ریاز ز یهخوا ی آنکه م مگر

بدن به عمل، درون و دل    یقبل از خطاب قرار دادن اعضا  نکهیاز ا   یاله  حکمت
را انجام   یاز آنکه کار  شیپ  یاست؛ نفس بشر  نیهم  دهدیرا مورد خطاب قرار م

  گر ید  یکار و ترک کارهایک  چرا که انجام    ابد؛یحق را ب  رشیپذ  یآمادگ  دیبدهد با
 ، به خالف اعتقاد و قناعت ، سخت و سنگین استبه ویژه اگر مستمر بوده باشد

سر  عقلی و  آسانتر  رو  عتریکه  بر  اعمال  اند  دهیعق  ِن یزم  یاست.  استوار    شهیو 
 نه برعکس.  شودیم

 از نظر حق در ذات خود و    رند؛ینفس و حق در نفس انسان همواره درگ  یهوا 
نفس   یوجود هوا   ن یاست، اما با ا  تری قو   یخو گرفتن و جا افتادن در نفس بشر

که حق را ـ ولو به ستم ـ   رودیم  شی پ   یی[ تا جاابدیفعال است و ]اگر اجازه    زین
م را   یول   کندیسرکوب  با  عقل  قدرت  پ  کجایح  یصح  یهرگاه  و    روزیشود  شده 

 . دهدینفس را شکست م یهوا 
  



 منطق لیبرال

21 
 

 جعل حقایق
  د یاب ینم  سامان  ،و عبادت  دهیز با عقآخرت ج  یو زندگ  ،اتیجز با ماد  ایدن  یزندگ

و در ظاهر چنان   کنندیو همانطور که ماده را به صورت طال و نقره و پول جعل م
شب  اصلش  پول   سازندی م  هیبه  اگر  نبودند  که  ماهر  جواهرشناسان  و  شناسان 

صورت    نیبه هم  زین  اخالقار و  و افک  دیعقا  رفت،یم  یرانیمردم رو به و  یزندگ
کند که مردم او   یآور[ جمع یخود ثروت ]جعل   یچنان برا   یشخص   دیاست. و شا

ب با  اما  بدانند،  ثروتمندان  و  بزرگان  از  ورشکست    یتقلب  ان یرا  دارد  آنچه  بودن 
 . شودیم

است،   یروش جعل   ایادامه دادن به کار    ،ینفس بشر  یبرا   تیوضع   نیترسخت
و مشقت    یختبه سرا    گریبه حال د  یو تحول از حال  رییچرا که درون انسان تغ

که  اریمگر دروِن پاک و هش  ورزد،یتکبر و عناد م رییو بلکه در برابر تغ ردیپذیم
حال بماند    نیبر ا  یطوالن  یو مدت  ردیاست. نفس انسان اگر بر خطا خو گ  ابیکم

  گردد، یتر از سنگ مر برابر تحول سختآنقدر که د  شودیمنعطف م   ریسفت و غ
 : دیفرما ی م لیاسرائیبن ٔه دربار یچنانکه الله تعال

ِنإُهمإ فَاِسُقونَ } َمُد َفَقَستإ قُلُوُبُهمإ َوَكثرٌِي م 
َ  [ ۱۶: د ی{ ]حدَفَطاَل َعلَيإِهُم اْلإ

سخت شد   شانیو دلها  دی)پس ]زمانه و عمر و[ انتظار بر آنان به درازا کش 
 از آنان فاسقند(. یاریو بس 
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را به چشم    دیکه وع  یوقت  مگر  آوردینم  ادیآنکه دلش سخت شود حق را به    و
 : ند یبب

 [ ۱۴{ ]سجده: فَُذوقُوا بَِما نَِسيُتمإ لَِقاء يَوإِمُكمإ َهَذا}
 (.دی]عذاب را[ بچش  دیبرد ادیروزتان را از   نی ا داری[ آنکه دی)پس به ]سزا 

فات حرص و طمع و بخل در مورد مال وجود دارد، در مورد  همانطور که ص  و
. الله رودیطمع به قتلگاه خود م  هٔ یسا  ریو عقل ز  مصداق دارند  زیو فکر ن  دهیعق

 : دی فرمایم یرسوخ بخل در نفس بشر ٔه دربار یتعال

حَّ } نُفُس الشُّ
َ
ِِضَِت اْل حإ

ُ
 [ ۱۲۸{ ]نساء: َوأ

 )و بخل در نفوس حضور دارد(.
خواستن   یعنیکرده که گفت: »ُشح    تیاز ابن عباس روا   ،ی از عل   یطبر  ری جر  ابن

 1اشته باشد«.که به آن حرص د یزیچ
آب  یبه زندگ  ی ماد  نگاه  ی برا   دهد،یاست که حرص و طمع را رشد م  یهمان 

به    گر یکد یاست که الله متعال هرگاه در کتاب خود سخن از حقوق مردم بر    نیهم
عبادت باعث  را یز د،یفرمایاوقات پس از آن به عبادت امر م یاریبس  آوردیم انیم
خالق  گرید  یایدن  یادآوری برا   دشویم  یو  را  انسان  گرام   یکه  گذشت  و   ی عفو 
  جه یو در نت  گرددیم  ی)بخل( و وح  یطبع فطر  انیباعث توازن م  نیو ا  داردیم

 
 (. ۲۸۲/ ۹) یطبر ریتفس  1
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کف م  یزندگ  یترازو  هٔ دو  دربارشودیبرابر  متعال  الله  زن    ٔه .  شوهر حقوق  و 
 : د یفرمایم

ُرهُ } قَدإ ِِتِ  ُمقإ
إ ال َولََعَ  قََدُرهُ  إُموِسِع  ال لََعَ  لََعَ َوَمت ُِعوُهنَّ  ا  َحقًّ إَمعإُروِف  بِال َمَتاًعا   

ِسنَِي   إُمحإ ُتمإ لَُهنَّ (  ۲۳۶)ال وُهنَّ َوقَدإ فََرضإ ن َتَمسُّ
َ
أ ُتُموُهنَّ ِمن َقبإِل  ِإَون َطلَّقإ

ُف َما   ن يَ فَرِيَضةا فَنِصإ
َ
ُتمإ إََلَّ أ َدةُ انل ََِكِح   عإُفونَ فََرضإ ِي بَِيِدهِ ُعقإ وإ َيعإُفَو اَّلَّ

َ
أ

َتعإفُ  ن 
َ
بَيإَنُكمإ  َوأ َل  الإَفضإ إ  تَنَسُوا َوََل  َوى  لِلتَّقإ قإَرُب 

َ
أ إ  َتعإَملُوَن وا بَِما   َ اّلل  إِنَّ 

وَ (  ۲۳۷)بَِصرٌي   َطى  إوُسإ ال ََلةِ  والصَّ لََواِت  الصَّ لََعَ  إ  قَانِتِ َحافُِظوا  ِ ّلِل  إ  {  يَ قُوُموا
 [ ۲۳۷ـ  ۲۳۶]بقره: 

[ خود یی]توانا   ٔه ازبه اند  توانگر  د،یمند کنبهره   دهی)و آنان را به طور پسند
( ۲۳۶است )   کوکارانین  هٔ ستیکار[ شا   نی]وسع[ خود ]ا  ٔه و تنگدست به انداز

 ی که برا   یدر حال  دیطالقشان داد  دیکن  یکیاز آنکه با آنان نزد  شیو اگر پ
ت   دیاکرده  نی مع  یاه یآنان مهر را  آنچه  آنان    دیانموده   ن ییعپس نصف  ]به 

ببخشنددیبده خود  آنکه  مگر  پ  یکس   ای  [  اوست   وندیکه  دست  به  نکاح 
کردِن   د،یببخش  گذشت  نزد  و  تقوا  به  م  ترکی شما  در  و    گر یکدی  انیاست 

نکن  ی بزرگوار فراموش  م  را یز  دیرا  آنچه  به  بر  ۲۳۷)  ناستیب  دیکنیالله   )
 (. دیزیالله به پا خ یرا و خاضعانه ب دیمواظبت کن انهینمازها و نماز م
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چ  نیا اند  یزیهمان  که  ل  ی ماد  ییهاه ش یاست  غ  سمیبرالی مانند  آن    رهیو  به 
که ]در مورد حقوق[ با محاسبه و مطالبه آغاز و با    ییهاشهیاند   ستند؛یمعترف ن

 . رسندی م انیآن به پا
در    یاز دو مدع  یکیاست که هرگاه    نیا  قیجعل حقا  یهااز نمونه   گرید  یکی

باشد و  ر اشتباه  اگر چه ب  شترندیب  زی ن  روانشیباشد پ  تریاظهار سخن خود قو 
 حیو عاقبت آنچه صح  شوند،یپراکنده م  زین  روانشیشود پ  ف یضع  شیهرگاه صدا 

ثابت است و    وهرشو ج  قتیقدرت حق در باطن آن است و حق  را یز  ماندیاست م
و   یینماآن بوده که در معرض زشت   ٔه صرفا چهر  افته ی  رییبوده و تغ   ف یآنچه ضع 

و جوهر و    رودیم  نی از ب  انینمازشت   زوالبا    زین  یقرار گرفته و آن زشت  بیتخر
 خواهند شد. انینما یثابتند و باالخره روز قتشیحق

باطل برعکس است و بطالنش در باطن و جوهرش نهفته و ثابت است و    اما
.  شود ینشان داده م  بایمتوجه چهره و صورت آن است که با جعل و تقلب ز  ،رییتغ

 خواهد رفت.  نیشده و از ب لی زا  ششگریشده با زوال آرا  شیآرا  ٔه چهر نیا
است که بر   یزی چ نینخست را یز آورندی م مانیر ظاهر به حق ااز مردم د یبرخ

باطل    نکهیبوده، اما هم  تری حق از باطل قو  یآنکه صدا   یبرا   ایعرضه شده    یو
و گمان    گرددیباطل برم   یگرد کرده به سوعقب  زین  یشود و آشکار گردد و  تری قو
بزک شده   ٔه چهر  بی فر  ی آنکه و  الح  دهییآشکار گرا   یپنهان به حق  یل از باط  کندیم
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تخر و  ظاهر  بی]باطل[  از  و  خورده  را  ]حق[  ظاهر  ف یضع  یشده    ی قو  یبه 
 . دیتوجه کند و به آن دقت نما قتیآنکه به حق یبازگشته است ب

  است یکه س  شودیخطرناکتر م  یفاسد وقت   دیغلط و عقا  میمنحرف و مفاه  افکار
 ی اجتماع  گاهیو جا  شهیاند  کیدهد. قدرت حامالن    جیو ترو  ردیبپذآن را  دولت    کی

و خطا چنانکه هست   حیصح  صیتشخ  یآنان چنان موثر است که توازن عقل را برا 
 ی مردم عاد  در دِل   صبانو پادشاهان و صاحب من  نی. سالطکندیدچار اختالل م

که    یاشه یاند  جهینتو در    کندیم  یدارند که دلها را دچار سست  یگاهیو جا  بتیه
قدرتمندان مطرح شود[ وارد قلب آنان شده   یاز سو  یبوده ]وقت  ف یر واقع ضعد

: »خداوند با  دی فرمایالله عنه م  یاست که عمر رض   نیهم  ی. برا ابدییاستقرار م
 1.دارد«یدارد که با قرآن باز نم یباز م  یزیسلطان از چ

اند  سخنان ه  یهاشه یو  چنان  از  دژها   یبتی قدرتمندان  که  است    ی برخوردار 
  هٔ اما هم  کند،یکرده به آن نفوذ م  رانیسترگ آن را و  یهامستحکم عقل و دروازه

اند  نیا و  م  هاشه یسخنان  زوال  آنان  مرگ  قدرتمند   ابدییبا  آنکه  مانند    یمگر 
 آنان شود.  نیگزیخودشان جا

 
بغداد« از عمر    خی در »تار  ی بغداد  بیخط  تیبه روا  1

 (.۱۰۷/ ۴الله عنه ) یرض 
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دن افتاجا    یبر مردم دارند که برا   یرگذاری در تاث  یاز حکام چنان قدرت  یبرخ
م تهد  خواهندیآنچه  از  گرفتن  بهره  وع  د یبدون  آن   دیو  موافقان  مدح  به  صرفا 

م  شهیاند اکتفا  آنان  بزرگداشت  د   کنندیو  ا  افتنیدست    یبرا   زین  گرانیتا   ن ی به 
اند  از  عل   یرویپ  یو  هٔ ش یبزرگداشت  از  روا   یرض   یکنند.  عنه  که    تیالله  شده 

 کن«.  هی تنب کوکاریفرمود: »بدکار را با پاداِش ن
 ها شه یو سخنان و اند  گرددیصورت در ذهن مردم رسم م  نیبه ا  هاشه یاند  هٔ نقش 

 . شودیو فروش م دیخر ،بدون قرارداد
باشد که    یکاف  ن یهم  شافتن ی   تیکردار و رسم  ایسخن    کی   ریتقر  یبسا برا   چه

آن ظاهر شود؛ مردم    هیحاکم آن کار را در برابر مردم انجام دهد و در نقش توج
تقل   زین پ  دیبه  او  کار  کارها  کنندیم  یرویاز  که  از    یچرا  بزرگان  و  پادشاهان 

سبب الله متعال در    نیهم  هاسباب انتشار خطاها و اشتباهات است و ب  نیبزرگتر
 : دیفرمایو حجتشان م انیجهنم یعذرخواه انیب

َضلُّونَ }
َ
َطعإَنا َساَدَتَنا َوُكََبَاءنَا فَأ

َ
بِيََل َوقَالُوا َربََّنا إِنَّا أ  [۶۷{ ]احزاب: ا السَّ

پس ما را از    میاطاعت کرد  شی)گفتند: پروردگارا ما از رؤسا و بزرگان خو
 راه به در کردند(. 
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بزرگتر  نیهم  یبرا   و از  آنان  اشتباهات  انکاِر  که  است،   نیاست  جهاد  انواع 
حد در  که  است:    ثی همانطور  سلطان    نی»بهترآمده  نزد  حق  سخن  جهاد 

 1. ستمگر است«
بزرگان بر مردم واقف   یکار علن  ریبه تاث  زیوسلم ـ ن  هی الله عل   یـ صل   برامیپ

  ی رض   ـ  یخدر  د یکه ابوسعبهره برد؛ از جمله آن   ر یتاث  نی مورد از ا  نیبود، و در چند
 ی در حال  یروز تابستان  کیدر   ـ  وسلم  هیالله عل   یصل ـ    امبری: پدی گویمـ  الله عنه  

خود سوار   شانی. ادیاز آب باران رس   یضه حوبودند ب   ادهیپ  یکه مردم روزه و با پا
فرمود:   بود پس  قاطرش  بنوش   ی»ابر  نکردند، پس    نیاما مردم چن  د«یمردم 

کار من از شما آسانتر است، من سواره   ستم،ی»من مانند شما نفرمود:  
وسلم ـ خم شد و فرو آمد   هیالله عل   یـ صل   امبری. پس پرفتندیاما باز نپذ  هستم«

 2بنوشد. خواستی نم یحال آنکه و دندینوش یو یپ  در زین. مردم دیو نوش
از گفتار    تر ی قو  ،با کرداِر بزرگان  یهر کار  ریو تقر  عی صورت تشر  نیهم  به

تاث  کیآنان است و اگر   صرفا به گفتن و    یعمل   ِی رگذار یعالِم الگو با وجود توان 
ـ   امبریپ  از روش  یرویدر بالغ و عدم پ  یکوتاه  یکارش نوع  د،ینوشتن اکتفا نما 

 وسلم ـ است. هیالله عل  یصل 

 
/ ۱۸)  حی احمد در »مسند« با سند صح  تیبه روا  2 (.۴۲۰۹)  ینسائ تیبه روا 1

۱۸.) 
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و مقام    گاهیبه سبب ضعف جا  شهی ضعف اند  یعنیاست،    حیصح  زی آن ن  برعکس
است    رگذاریو تاث  یاما چنان قو  ستین  حیاگرچه صح  اسیمق  نیو منزلت اهل آن. ا

  ی عن یسبب    نیو به هم  شودیحق م  ص یآن در تشخ  یکه باعث اختالل عقل و ناتوان
انب پ   اء یضعف  پ  تیاکثر  ،روانشانیو  آنان  از  و هر که در    کردند، ینم  یروی مردم 

آنان    نیترمردم از نظر خرد و پخته  نیترحیکه صح  دیخواهد د  ندازدینظر ب  خیتار
 ساده هستند. یانسانهاو  فانی ضع ،شهیاز منظر اند

بلندتر است، و   تی اکثر  یرا دوست دارد چرا که صدا   تیاکثر   دیتقل   یانسان  نفس
  ان یدر ب  یالله تعال  نی هم  یاز اشتباه به دورند. برا   تیاکثر نکهیان ا گم  به   نیهمچن

 : دی فرمای م دیتقل  یاز رو گرانیآنان به د یو اقتدا  یاز امر و انیمخالفت جن

ِ َكِذباا} نُّ لََعَ اّللَّ ِ
نُس َواْلإ ِ

ن لَّن َتُقوَل اْلإ
َ
نَّا َظَننَّا أ

َ
 [ ۵{ ]جن: َوأ

 (. بندندی لله دروغ نمن هرگز بر ا که انس و ج می)و ما پنداشته بود
 گفتند:  آورندی نم مانیچرا به او ا نکهی ا انیقوم نوح در ب و

رإَذلُونَ }
َ نُؤإِمُن لََك َواتََّبَعَك اْلإ

َ
 [۱۱۱{ ]شعراء: أ
 اند؟(.کرده یروی از تو پ  گانیحال آنکه فروما میاوری ب مانیبه تو ا ای)آ

 نقل کرده است:  نیاو را چن روانیو پ یموس ٔه الله متعال سخن فرعون دربار و

 [ ۵۴{ ]شعراء: ٌة قَلِيلُونَ إِنَّ َهُؤََلء لَِشإذِمَ }
 .( زندیناچ یاعده  نهای)ا
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 ! دیآیبه شمار م ریدارند فق ریفق یکه قلب یآنان نزد کسان دیفقرا و عقا هٔ ش یاند
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 حیرت ساختگی 
از ح را  ادعا  یساختگ  رت یخواننده  گو   سخِن   دنینفهم  یو  به   اشنده ی واضح 

  ی گرفتن حق است. وقت   دهیناد  یهات حج  نیاز آسانتر  یکی  نیا   سپارم؛یخداوند م
  ی من باب اول   گرانید  یبرا   ،سخن گفتند  نیو قابل فهمتر  نیحتر یفص   ٔه را دربار  نیا

( که بر اساس فهم  اءیاالنب  بی)خط   بی خدا شع   امبریخواهند گفت. آنان خطاب به پ 
 گفتند: گفت،یخودشان با آنان سخن م

ا َتُقوُل  } ِمَّ ا م  َقُه َكثرِيا َنفإ َولَوإََل رَهإُطَك لَرَََجإَناكَ َما  ا  {  ِإَونَّا لَََنَاَك فِيَنا َضعِيفا
 [۹۱]هود: 

  ف ی خود ضع  انیو واقعا تو را در م  میفهمینم  ییگویاز آنچه را م  یاری)بس 
 .(میکردینبودند قطعا سنگسارت م اترهیو اگر عش  مینیبیم

کرده    حق رها  گورا  به  را    ٔه ندی و  خودش  و  سخنش  پرداختند؛  قومش  و  حق 
 ! شناسندیرا م اشرهیو عش  شناسندینم

اصل دانستن شک   ،چنبره زده  نیو براه  قیکه بر حقا  یعوامل   نیترن یسنگ  از
  ن یاز ب  ِق یدر فهم حقا  یینمابماند، و احمق  قتیاست تا در عقل مردم باالتر از حق

  ی ـ صل   امبریخود عقل است. پ  اشیها قربان تن  که  یفکر  ی عناد  یعنیشک؛    ٔه برند
پاسخ    نیچن  کندیم  ی ادآوریمردم    یا را بر  امتیکه روز ق  یوسلم ـ هنگام   هی الله عل 

 :دهندیم
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اَعُة } رِي َما السَّ ا نَدإ اَعُة ََل َريإَب فِيَها قُلإُتم مَّ ِ َحقٌّ َوالسَّ َد اّللَّ ِإَوَذا قِيَل إِنَّ وَعإ
تَيإقِنِيَ نًّا إِن نَُّظنُّ إَِلَّ ظَ   [ ۳۲: ه ی{ ]جاثَوَما ََنإُن بُِمسإ

ما   دیگفت   ستین  امتیدر ق  یالله حق است و شک   ٔه )و چون گفته شود وعد
 (.میندار نیقیو  میورزی . جز گمان نمستیچ امتیق میدانینم

زنده   یبرا   یل ی دال  یو جستجو  قی همال حقااِ   نی هم  یفکر  ینظرنوع کوتاه   کی
 رت یح  نیآن نجستن سبب ا  ن در برابر حق است، و مانندنگه داشتن شک و رشد آ

 اندازند یاوقات عقل را از کار م  یاریآن در عقل است، بلکه بس   ساختن افسارِ و رها  
د؛ نرسانَ   نیقی   هٔ به درج   ا آن ر اید  َر بَ نَ  نش ینکرده و از ب  یبررس  یتا شک را به درست

  یهانفس و خواسته  یهوا ا  ت  دارندیدر ذهن خود نگه م   را   یالیخ  یقتیحق  ،نگونهیا
ا به  کنند  را محقق  ا  نیدرون  با  که  نزد خود معذور   نیگمان  و  نزد خداوند  کار 

به خود ستم نموده و با عقل خود    قتی در حق  یکس   نیخواهند بود؛ حال آنکه چن
  ریموجود در درون مانند آتش ز ِق ی حقا در حالی کهاست،   ده یبر عقلش تکبر ورز
 خواهد آمد و تکان ندادن آن ظلم است و تکبر:  رونی ب یخاکستر با هر تکان

ا} ا وَُعلُوًّ نُفُسُهمإ ُظلإما
َ
تَيإَقَنتإَها أ  [ ۱۴{ ]نمل: وََجَحُدوا بَِها َواسإ

 ظلم و تکبر انکارش کردند(.   یاز رو  ،داشت  نیقیبدان    شانی)و با آنکه دلها
  ی نوع خاص دل دنبال    بهو    کندیو رو م  ر یو ز  یآوررا جمع  انینی ش یکتب پ  آنکه
که خودش    یبه شناخت  دنیو با رس  افتیرا خواهد    یتنها همان معان  ،ستا  یاز معان
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معرفت  خواستهیم خود  گمان  م  یبه  که  آورده  دست  به  در  اگمانش    دیؤرا  ست، 
و انصاف؛  یر یو فراگ قیتحق اسنه بر اس ردیگیم دهیبر دهیاطالعات را بر جهینت

و گاه به روش   زندی م  هیو سنت تک  یوح  لیدلو گاه بر    داندیگاه مردان را حجت م
و ما   ،یهستند و ما مردان ی»آنان مردان زیو گاه ن کندیآنان عمل م رشیمردم و پذ

دار  زین عقل  آنان  حقم«یهمانند  اما  پ  نی ا  قتی!  که  د  شیاست  ادله    نیا  دنی از 
به  ینش ی]گز م[  پ  خواستهیآنچه  در  صرفا  و  بوده   شیبرا   یدییتا  یمعتقد شده 
 ت!اس

 ف ی و خود را مشغول ضع  دیافزا یشنونده م   بر عناِد   ،یاوقات حجت قو  یاریبس 
 : دی گویکفار عرب م ٔه دربار ی. الله تعالکندیدانستن آن حجت م

َمعَ } سإ
َ
أ َولَوإ  َمَعُهمإ  سإ ْلَّ اا  َخريإ فِيِهمإ   ُ اّلل  َعلَِم  عإرُِضونَ َولَوإ  مُّ وَُّهم  إ  َّوا ََلََول { ُهمإ 

 [ ۲۳]انفال: 
گر آنان را او  ساختیم شانی قطعا شنوا  افتییم یر یآنان خ الله در )و اگر 
 (. تافتندیبرم یحتما به حال اعراض رو کردیشنوا م

ا  دیشا  ای ظاهر  رس  نطوری در  خواهان  که  دهد  و   دنینشان  است  حق  به 
 : ابد یدست    قتیبخواهد تا چه بسا به حق  نیش یپ  لی از دال  تریو قو   گرید  ییهاحجت

ِ ائإِت بُِقرإ }  [ ۱۵: ونس ی{ ]َهَذا  آٍن َغريإ
 !(اوریب   نیجز ا یگر ی)قرآن د
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و روش    ندهی گو  تیشخص   ٔه را با سخن گفتن دربار  گرانیامکان دارد عقل د  و
باز بدارد؛ همانگونه که خداوند   ناتیّ و ب  لی دال   دنیاز شن  ،سخن گفتنش و تمسخر او

 : دیفرما یم یسخن فرعون به موس ٔه متعال دربار

نَا خَ }
َ
مإ أ
َ
ِنإ هَ أ ٌ م  ِي ُهَو َمِهٌي َوََل يََكاُد يُبِيُ ريإ  [ ۵۲{ ]زخرف:  َذا اَّلَّ
ا  ستین  نطوریامگر  ]  ای) از  من  ب  نی که[  خود  که  و   مقداریکس  است 

 کند بهترم؟(  انیدرست ب تواندینم
 ر ی اساس که مقام و منزلتش در برابر فرعون کمتر است تحق  نیرا بر ا  یموس

 ره کرد. که لکنت زبان داشت ـ را مسخنمود و روش سخن گفتن او ـ 
و در برابر حق تکبر    کندیم  شهیپ  یینفس است که با خود دورو  بیاز عجا  نیا

 .ورزدیم
ندارد حال آنکه خداوند و    یافرد سلطه  که بر نفس خوِد   یاست کار عقل   بیعج

 ی مگر دربانان  ستیحق به عقل ن  دنی مانع از رس  یآفت  چیه  دانندیم  انیجهان  هٔ هم
آن به    هیشب  ا ی  یاز سخنان فالن  یزی اند تا چورود و حواس او را بسته   یهاهرا   که

ن راه  ه   نیچن  ی. وقتابدیدرونش    ی اگر مردم  ی ندارد حت  یاده یفا  چیاست سخن 
 مدت سخن او را بشنوند:  نیا هٔ همچون نوح عمر کنند و در هم

ا} لإَف َسَنٍة إَِلَّ ََخإِسَي ًَعما
َ
 [ ۱۴ کبوت:{ ]عنفَلَبَِث فِيِهمإ أ

 آنان درنگ کرد(. انی)پس نهصد و پنجاه سال در م
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 قوم خود گفت: ٔه دربار پس

ُتُهمإ َِلَغإفِرَ } َتغإَشوإا ثَِياَبُهمإ  ِإَوّن ِ ُُكََّما َدَعوإ َصابَِعُهمإ ِِف آَذانِِهمإ َواسإ
َ
 لَُهمإ َجَعلُوا أ

ا َبارا تِكإ وا اسإ ََبُ َتكإ وا َواسإ ََصُّ
َ
 [ ۷{ ]نوح: َوأ

انگشتشان را در    یامرزیرا ب  شانیرا دعوت کردم تا ا  ار که آنان)و من هر ب
  و هر   دند یو اصرار ورز  دندیبر سر کش   شی خو  یکردند و ردا  شانیگوشها

 بر تکبر خود افزودند(.  شتریچه ب
هم  یظرف  اگر  است،  برعکس  ر  یاهایدر  هٔ که  فرو  آن  بر  را    هٔ قطر  زندی عالم 
 که در آن است پاک نخواهد شد!  ینجاست
 شان یبرا   ی آورند و سود  مانی باعث نشد قوم نوح به حِق آشکار ا  یطوالن  نزما

 نداشت.
که مخالفان حق در انجامش ماهرند بستن راه حق بر   ییکارها   نیواضحتر  از
و فهم مردم و مشغول کردن و ناتوان کردن آنان از درک حق مطرح شده و   عقل

دن فضا تمرکز  وغ کرو شل   یسازاست. بحران  گرید  یایصرف نظر آنان به قضا
آن از    هٔ عرض  درتوازن خود را    ،صاحب حق  شودیو باعث م  کندیعقل را مختل م

: هر گاه محمد  گفتی است که ابوجهل به همراهانش م  یرو نی بدهد. از همدست  
 .دی گویتا نداند چه م  دیبزن ادیاش فردر چهره خواندی قرآن م
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َمُعوا} ِيَن َكَفُروا ََل تَسإ آِن َوالإَغوإا فِيهِ لَعَ   َوقَاَل اَّلَّ { لَُّكمإ َتغإلُِبونَ لَِهَذا الإُقرإ
 [ ۲۶]فصلت: 
و سخن لغو در آن    دیقرآن گوش نده  نیکه کافر شدند گفتند به ا  ی)و کسان

 (. دی شو روزیشما پ دیشا دیانداز
 1آنان نازل شده است.  ٔه ـ دربار دی گویـ چنانکه ابن عباس م هی آ نیا

و    ادیداد و فر  قیو شنونده از طر  ندهی کردن گو  ناش یپر  یحق برا   هیعل   توطئه
 یکسان  یاست و در هر دوران  یجاهل   یروش  ،که باشد  یبه هر روش  ییگوهودهیب

: }سخن  ابندیدست  یالیخ یروزیتا بلکه به آن پ کنندیرا صادر م یدستور نیچن
انداز آن  پ  دیشا   د،یلغو در  الله متعدیشو  روزیشما    ان یب  نیدرمان آن را چن  ال {. 

 فرموده است: 

ا} وا كَِراما وا بِاللَّغإوِ َمرُّ  [ ۷۲{ ]فرقان: ِإَوَذا َمرُّ
 (.گذرند یم یچون بر لغو بگذرند با بزرگوار)و 

  

 
»الجامع  1 القرآن« قرطب  نگا:  ، ۳۵۶/  ۱۵)  یألحکام 

 چاپ التراث(.



 ی بندوباری و ب یتندرو

36 
 

 بندوباریتندروی و بی
  ی ار یاز بس   بندوباری ب  ای از دو وصف تندرو    یکیافتادن در    میاز مردم از ب  یل یخ

دو واژه   نیا  ریحال آنکه تفس   زند،یگر یو گفتارها و کردارها م  دیو عقا  هاشه یاند
  ن ی ترتمرتکب زش  یکی  دیندارد. شا  یمشخص  مرز حد و    چیه   یدر عقل مجرد بشر

  هٔ هم  یکینداند و در مقابل    بندوباریشود و خود را ب  یکارها مانند لواط و لخت
را غلو و   نیمانند ازدواج و خوردن گوشت حالل را بر خود حرام کند و ا  هایپاک

که   یارزش کامل موجودات را دانست مگر هنگام  توانینم  ن یند. بنابرا دا ن  یتندرو
 به دور باشد.  رگذارهای تاث گریشناخت را داشته و از د تیاهل  ،عقل

 کنندیم  یبند و طبقه  یرا نقد و بررس  دیو عقا  هاشه یکه اند  ییاز آنها  یاریبس 
پنهان قرار    ای ر  موثر آشکا  کی   ریتحت تاث  دیاز اشخاص و عقا  شانیابیارزش   جینتا

 ایمسئله  ریتقر یبرا  یهر کس وقت را یباشد ز ف یضع ای یممکن است قو  دارد که
  ی و حوادث و منافع و مضرات  اصدر برابر خود اشخ  دی گویسخن م  ای  سدی نویم

هاست که به  آوردن  ادیبه    نیبه آن مشغول بوده و هم  یکه قلبش روز  ندیبیرا م
اثر قلمش  و  زبان  بر  نامحسوس  تغگذاردیم  طور  سبب  بس   ریی .  از    یارینظر 

گو  سندگانی نو ارزش  ندگانی و  انسان   نیهم  شانیاب یدر  ذهن  بر  آنچه  و  است 
. گذاردی اثر م  یـ باز بر حکم و  یچشم به هم زدن  چونهم  عی هرچند سر  ـ  گذردیم

ا  ه یل الله ع  یـ صل   امبری است که پ  ن یهم  یبرا  از  که در هنگام حکم و    نی وسلم ـ 
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خود به  مقضاوت  پناه  خداوند  به  شود  سپرده  إلی  :  بردیش  َتِکلني  ال  همَّ  »اللَّ
عیٍن« َطرفَة  برا یعنی  1َنفسي  مرا  بارالها  خودم    کی  ی:  به  زدن  هم  به  چشم 

 وامگذار.
ك إْن  :  دیفرمایم  قیاثر نفس بر شناخت حقا  انیدر ب  و َتِکْلني إلی نفسي »إنَّ

رِّ وُتباِعْدني ِمَن الخ  ْبني إلی الشَّ به  ی)چرا که اگر مرا به خودم واگذار 2یِر«ُتَقرِّ
 (.یادورم کرده ریو از خ یاساخته  کمیشر نزد

در  یعاقالن به  وقت  یهاچهیکه  آگاهند  د  خواهندیم  یعقل    ر ی تاث  گرانیبر 
آنها عرضه مبر سمع و بصر و    خواهندی آنچه را م  گذارند،ب آنکه   کنندیحس  تا 

 یمورد نظر در درون جا  هٔ ش یاند  جهی نت  نفس طرف مقابل کامال از آن پر شود در
گرفتار   شهیدر طوق آن اند دمخالِف آن هرچه در دل استوار باش قیو حقا ردیگیم
است هرچند بر باطل    شتریب  زین  رشی ثأعرضه تواناتر است ت  نی. آنکه در اشودیم

ه  ب  برد«؛یباشد، چنانکه در اثر وارد شده: »کثرت نگاه به باطل نور حق را از دل م
همان فساد را   توانندیسبب حاکمان و پادشاهان هرگاه قصد فساد کنند م  نیهم

است از    یکار کاف  نیا  یعرضه کنند و برا   شرفتیو تمدن و اخالق و پ  ریدر قالب خ
 . ندر یها بهره گرسانه 

 
 چاپ الرسالة(. ۳۲/ ۷احمد در مسند ) تیبه روا 2 (.۷۳۰/ ۱حاکم در مستدرک ) تیبه روا 1
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 است یس  یو در پ   ردیاست که انسان عقل خود را خود به دست گ  یخردمند  کمال
باطل بر عقلش بر او   اریبس   هٔ خواست با عرض  یکیهرگاه    ن یبنابرا   افتد،ین  یگرید

استقبال کند، در   یاز و  یتوجهیدر برابر به همان مقدار با ب  زیگذارد، او ن  ریتاث
آنکه   را یز  گردد،ی( باز مییبزرگنما  ز)قبل ا  اشیبه حجم واقع  شهیآن اند  جهینت

النه است  اقع  یاست یس  نی و ا  ستیاست، فردا صاحبش ن  شیامروز مالک قلب خو
 . برندیم  یمردم و خواص به آن پ ِن یکه تنها خردمندتر

نفر است و   کیدر واقع سخن    کنندیکه مردم تکرار م  یاز سخنان باطل   یاریبس 
بغض مخالِف او   یاز رو  ای  اشندهیدوست داشتن گو  ای  دی ام  ای  میب  یاز رو  هیبق

شود و نتواند آنها را از   کجایتابع  کی در عقل  نهای ا هٔ . چه بسا همکنندیتکرارش م
 آورند، یخود آن سخن به زبان م  یبرا   ا ر  یکه سخن  یکسان  اندکنددهد.    زییهم تم

  دهدیم  صیرا تشخ  نهایو تنها عالِم عاقل است که ا  کنند،یادعا م  نیاگرچه همه چن
 .دهدینم بشیفر ندگانیگو ارِ یبس  ِت یو جمع
ما  یکسان  هٔ هم نفوذند،  و  قدرت  بر مردم صاحب  و  که  پادشاهان  و  نند رؤسا 

دست و پا کنند هرچند    یاریطرفداران بس   شهیاند  کی  یبرا   توانندیثروتمندان، م
 ی اشه یهمان اند  ینیکه در هر سرزم   مینیبیبه شدت اشتباه باشد، و ما م  شهیآن اند

 .ستندی ن  شیب یروانیمردم پ شتریو ب خواهندیکه بزرگانش م ابدییرواج م
  ست یممکن ن  گریکدیآنان از    زیی تمجودات و  ارزش مو  ِح یصح  شناخت 

 :رگذاریاز هرگونه عامل تاث زیمگر در صورت سالم ماندن سه چ 
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تبدار که    بدِن   همچون  ،یعی طب  ریاز اختالل غ  رت یبص   ایسالمت نگاه    :نخست 
  ی رییبدن دچار مشکل است و هوا تغ  نجایسرما و گرما را ندارد؛ ا  صیتشخ  ییتوانا

  ی به سرما  اگر مردم  یوده حتش را در کنار آتش گرم بنکرده و آنکه شب و روز
  ک ی  ریتحت تاث  نهایا  یو برعکس. هر دو  ست،یدرست ن  صشیتشخ  ابندی  نیقیهوا  

  گذارد ی م  ریکه بر عقل انسان تاث  ینکرده. عوارض   یریی تغ  چی اند و هوا هموثر بوده 
را که عوارض بر بدن است، چ  رگذاریاز عوامل تاث  شیعلل ب  گریو د  های ماریمانند ب

  ند یآیم  یدر پ  یو پ  رنداگذیچشم بر هم زدن بر ذهن انسان م  کیبه مانند    یل عق
پا برندندا   انیو  م  شترشانی.  برخ  شوندیتکرار  بدن  یو  عوارض  برابر   ینه.  در 

 .اهیاست در بدن گاو س دیسف یمانند مو یعوارض عقل 
  ی برا   رد؛یگی مقرار    شیهای ماریعلل و ب   ری اوقات حکم عقل تحت تاث  یاریبس 

در   روادهیبند و بار و ز  یب  ییدر فضا  رتشیکه با عقل و نگاه و بص   ینمونه کس 
و برعکس. به همان   دیو غلو خواهد نام  یاعتدال را تندرو  شکیکرده ب  یگناه زندگ

  انه یاندازه در وصف م  همان  هبه سمت راست منحرف باشد ب  یااندازه که درجه 
عادل   یو ترازو  تیخود صاحب دقت و درا   کندیو گمان م  شود یدچار اجحاف م

راست م او  نت  دی گویاست.  و  باشد  در ذات خود سالم  ترازو هرچند    ز ی ن  جهیاما 
ارائه دهد    یاعادالنه   هٔ جینت  اءیوزن اش  ٔه آنکه دربار  یبرا   ییاما هر ترازو  ح،یصح

  ز یترازو ن   ن،ی و انحراِف زم  لیم  ٔه به انداز  را یز  رد،ی صاف قرار گ  ینیمز  یبر رو  دیبا
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حال آنکه ترازو همان ترازو است   شودیم  یعدالتیموزون دچار ب  ِی ریگدر اندازه 
 و موزون همان موزون.

اساس  :دوم  و  اصل  برا   یسالمِت  مقاد  یکه  و  ارزش  مانند    اءیاش  ریشناخت 
د و  م  گریمعارف  مراجعه  آن  به  کس ودشیموارد  معرفت  ی.  اساس   ن ید  اشیکه 

است که داور و قول فصل است. اما آنکه بر    یاله  یحباشد بازگشتش به نص و و
که طال   است  یمانند شخص   کندیم  یگذار مجرد ارزش   یو را   قهیاساس ذوق و سل 
رو از  را  نقره  شناسا   ی و  درخشش  و  د  کندیم  ییرنگ  کنار    نیمواز  گر یو  را 

 سنجش است. اختالل در اساِس  نیکه ا گذاردیم
گفتار و کردار در   هٔ نیدر زم  طیاط و تفرشناخت مواضع افر  یاوقات برا   یاریبس 

هرچند در ذات  نیمواز نیکه ا گردندی باز م تیبه ذوق و حس و موافقت اکثر نید
صح برا   حندیخود  چ  یاما  شده  یزیسنجش  برا استفاده  که  ساخته    شیاند 

 اند. نشده
  هٔ ل یو غذا و خانه و وس یدنیلباس و نوش یترازو است، اما برا  کی قهی و سل   ذوق

هستند   ییکه ترازو  تیحس و موافقت با روش اکثر  نطوریو مانند آن. هم   یرسوا 
 موارد خودشان.  یبرا 

  ل ی الله متعال تعط   نیهم  یبرا   شوند،یبه کار برده نم  یقیحق  یترازوها  اینگونه،
 نموده است:  ف یتوص نیرا چن نیمواز نیا
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ُيٌ َلَّ  } عإ
َ
َقُهوَن بَِها َولَُهمإ أ َمُعوَن لَُهمإ قُلُوٌب َلَّ َيفإ وَن بَِها َولَُهمإ آَذاٌن َلَّ يَسإ ُيبإِِصُ

وإ 
ُ
لَئَِك ُهُم الإَغافِلُونَ بَِها أ وإ

ُ
َضلُّ أ

َ
نإَعاِم بَلإ ُهمإ أ

َ
 [۱۷۹{ ]اعراف: لَئَِك ََكْل

دارند که با آنها   یو چشمان  فهمند ی[ را نمقیدارند که با آن ]حقا  یی)دلها
 ان ی. آنان همانند چهارپاوندنشی دارند که با آنها نم  ییو گوشها  نند یبینم

 بلکه گمراهترند. آنان همان غافالنند(. 
  ی قیحقا  نها یا  را یآنان ثابت دانسته؛ ز  یوجود قلب و چشم و گوش را برا   نجایا

کرده است،   یرا از آنان نف  دنیو د  دنی حال فهم و شن  نی انکار، و با ا  رقابل یاست غ
را داشتند،   حی صح  جینتا   افتنیان  حال آنکه امک  اندده یاشتباه رس  یجیبه نتا   را یز

عدمشان    نی بنابرا  و  کس   یکیوجود  حق  ی است.  وزن  اما  دارد  ترازو  را   یقیکه 
  د یگویرا م  یحدس و گمان وزن   یندارد اما از رو  ییکه ترازو  یبا آن کس   دهدینم

ابزار    را یسزاوار نکوهش است ز  شتریب  یگفت اول   شودیندارد، و بلکه م  یتفاوت
  ح یصح  هٔ جیکرده و به نت  یدر استفاده از آن کوتاه  یداشته ول   به حق را   دن یرس

 : است  دهینرس

لَئَِك ُهُم الإَغافِلُونَ } وإ
ُ
َضلُّ أ

َ
نإَعاِم بَلإ ُهمإ أ

َ
لَئَِك ََكْل وإ

ُ
 [۱۷۹{ ]اعراف: أ

 بلکه گمراهترند. آنان همان غافالنند(.  انی)آنان همانند چهارپا
ز  :سوم  جهل،  از  اطالعات  د  یکی  ندانستن  را یسالمت  بر  آنها    ر ی تاث  یگریاز 

کس گذاردیم م   ی.  م  خواهدیکه  با  انهیراه  بشناسد  ن  گرید  یهاراه   دیرا    ز یرا 
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دو است، چرا که سه   نی ا  نی در ب  گذاردیکه در آن قدم م  یر یبشناسد تا بداند مس 
از   کی . جهل نسبت به هر  انهیانگار( و م)سهل   ی( جافروادهی)ز  ی: غالمیراه دار

ها دچار مشکل شود. اگر تنها  راه   گری حکم کامل در مورد د  شودیث مسه باع  نیا
 یخواه  یرا تندرو انهیراه م  ،یرا بشناس  یانگارو راه سهل انهیراه م  یعنیدو راه  

 ط یو تفر  یانگاررا سهل  انهیراه م  یا راه غلو و راه وسط را بشناس دانست و اگر تنه
مل و طول أ[ فکر و عقل را با تیهخواند. واجب است هنگام حکم ]بر هر را   یاهخو

  هٔ جینت  کیبه    دن یرس  یهمانطور که الله متعال امر نموده برا   ینظر به زحمت انداز
را   هٔ س یو مقا  گرانیاوضاع د  ٔه دربار  قیو دق  حیصح با حال خود، بدن و قدم  آن 

 : میابیعادالنه دست    یخود به حکم  ت یوضعقدرت و    ٔه دربار  م یتا بتوان  میخسته کن

فَلَ }
َ
َ أ ي ِيَن ِمن َقبإلِِهمإ ََكنُوا  مإ  رإِض َفَينُظُروا َكيإَف ََكَن ًَعقَِبُة اَّلَّ

َ ِسرُيوا ِِف اْلإ
َشدَّ قُوَّةا  

َ
ََثَ ِمنإُهمإ َوأ كإ

َ
ِسُبونَ أ ا ََكنُوا يَكإ غإََن َعنإُهم مَّ

َ
رإِض َفَما أ

َ ا ِِف اْلإ { َوآثَارا
 [ ۸۲]غافر: 

از آنان بودند چگونه   شیکه پ  یانفرجام کس   نندیاند تا ببنگشته   ن یدر زم  ای)آ
 ی و آثار در رو  روی از آنان و ]از نظر[ ن  شتریبوده است؟ آنان به مراتّب ب

و]ل  نیزم بودند  میاستوارتر  دست  به  آنچه    ی به حالشان سود  آوردندی[ 
 (.دینبخش 

 : د یفرمایم و
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رإِض َفَتُكوَن لَُهمإ قُلُوٌب َيعإقِلُوَن  }
َ فَلَمإ يَِسرُيوا ِِف اْلإ

َ
َمُعوَن بَِها  أ وإ آَذاٌن يَسإ

َ
بَِها أ

بإَصارُ 
َ ُدورِ  َولَِكن َتعإََم الإُقلُوُب الَِِّت فَإِنََّها ََل َتعإََم اْلإ  [ ۴۶{ ]الحج:   ِِف الصُّ

زم  ای)آ دلهانگشته   نیدر  تا  ب  ییاند  آن  با  که  باشند   ا ی  شندیندیداشته 
که   ییها بلکه دل  ست یچشمها کور ن  قتیکه با آن بشنوند؟ در حق  ییگوشها

 .کور است( هاستنه یدر س
 : د یفرمایم و

َلإ }  اْلإ
َ
رإِض فَانُظُروا َكيإَف بََدأ

َ ِخَرةَ قُلإ ِسرُيوا ِِف اْلإ ةَ اْلإ
َ
أ ُ يُنِشُئ النَّشإ َق ُثمَّ اّللَّ

ٍء قَِديرٌ  ِ ََشإ
َ لََعَ ُك   [ ۲۰{ ]عنکبوت: إِنَّ اّللَّ

ت، سپس کرده اس  را آغاز  نشیچگونه آفر  دیو بنگر  دی بگرد  نی)بگو در زم
الله است   گمانی. بآوردیم  دی را پد  نیبازپس   شیدا ی]دوباره[ الله است که پ

 .تواناست( زیکه بر هر چ
 : د یفرمایم و

بِيَ } ِ إُمَكذ  إ َكيإَف ََكَن ًَعقَِبُة ال رإِض ُثمَّ انُظُروا
َ
إ ِِف اْل  [۱۱{ ]انعام: قُلإ ِسرُيوا

کنندگان چگونه بوده   بیبت تکذکه عاق دیآنگاه بنگر دی بگرد نی )بگو در زم
 است(.

حال  کی ٔه دربار  گر،ید یحاالتاست که انسان به سبب جهل در مورد  اریبس  چه
بود    افتهیکرده بود و بر آن اطالع    شه یکه اگر اند  یدر صورت  شودیدچار خطا م
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زودهنگام    یریگجه یاما توجه به فرجام کار و نت  شد،ی م  ریی دچار تغ  زی حکمش ن
غفلت کند،   جه«یدر نت  رگذاریاثت  ی»سرآغازها  ث شده از دقت در موردو عجله باع

مالئکه را   لی که بدون دل  یهنگام  زیبه تامل دارد. مشرکان ن  ازیکه ن  ییسرآغازها
سمت به  را  آنان  خداوند  دانستند  خداوند  ت  گرید  یدختران  اگر  که  داد  مل  أارجاع 

و آنان   پسندندیدختر نم  ودخ  ی: چطور برا نکهین او آ  گفتند،ینم  نیچن  کردندیم
خداوند   یرا برا   مسئله  نیو سپس هم  کنندیزنده به گور م  ایشرم و ح  یورا از ر

 !پسندند؟ یم

َُنونَ } ََناُت َولَُهُم اْلإ لَِرب َِك اْلإ
َ
تِِهمإ أ َتفإ إَمََلئَِكَة إِنَاثاا َوُهمإ (  ۱۴۹)  فَاسإ َنا ال مإ َخلَقإ

َ
أ

ََل إِنَُّهم م ِ ( ۱۵۰) َشاهُِدونَ 
َ
ُ ِإَونَُّهمإ لَََكذِبُونَ ( ۱۵۱)  ُقولُونَ نإ إِفإِكِهمإ ََلَ أ  َوََلَ اّللَّ

(۱۵۲  ) َ اْلإ لََعَ  ََناِت  اْلإ َطََف  صإ
َ
ََتإُكُمونَ (  ۱۵۳)  نِيَ أ َكيإَف  لَُكمإ  { َما 

 [ ۱۵۴ـ  ۱۴۹]صافات: 
آنان جو از  آ  ای )پس  آن  ایشو  و  را دختران  است؟ پروردگارت  را پسران  ان 

( هشدار که ۱۵۰و آنان شاهد بودند؟ )  مید یآفر  نهیرا مادفرشتگان    ای(  ۱۴۹)
( ]که[ الله فرزند آورده ۱۵۱خود قطعا خواهند گفت )  یاز دروغ پرداز  نانیا

را بر پسران   ران]الله[ دخت  ا ی( آ۱۵۲)  انندی که آنها قطعا دروغگو  یدر حال
 (.د؟ یکنیم یونه داور( شما را چه شده؟ چگ۱۵۳) ده؟ یبرگز
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عجله   یرا از رو  یعجله و جهل. سخن  یپروردگار بود اما از رو  هیتنز  قصدشان
در   ژهیبازگشت از باطل سخت است به و  را یز  دندیگفتند و سپس تکبر و عناد ورز

 هنگام خصومت و چالش و گرماگرم مناظره.
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 پرتی قلبی حواس
ن چشم  زیدل  و  چهره  بدن،  سو  یهمانند  به  توجهش  اگر  و  از    یی دارد  باشد 

 داندیاوقات، انسان خود را صادق و مخلص م  یاری. بس ماندی ل مافغ  گرید  ییسو
 جهیدر نت  کند،یم  هیتک  نیو بر هم  داندیم  یکاف  قتیبه حق  دنیرس  یرا برا   نیو ا

  رگذار یعامل تاث  رگونهه  یو جلو  شودینفس م  یهاخواسته  یریگی مشغول به پ
  قتیحقآنچه    یز بررس را ااو    تیمشغول   نیتا در ُحکم آن اثر نگذارد و هم  ردیگیرا م

که معذور است و مخالفت   کندیو گمان م  داردی آن باز م  ییآزما یو راست  پنداردیم
 آوردی و تجاوز به شمار م  افراطو    یر یسختگ  یرا نوع  خودش  هیعل   یآورو حجت

 ص است و صادق. چرا که او مخل 
 : د یفرمایم یتعال الله

ُلُ } ِهدُ َوِمَن انلَّاِس َمن ُيعإِجُبَك قَوإ نإَيا َويُشإ ََياةِ اَلُّ َ لََعَ َما ِِف قَلإبِهِ     ِِف اْلإ اّلل 
َِصاِم   ََلُّ اْلإ

َ
َرإَث (  ۲۰۴)َوُهَو أ ِسَد فِيَِها َوُيهإلَِك اْلإ رإِض َِلُفإ

َ
ِإَوَذا تََوَّلَّ َسََع ِِف اْل

ُ ََل ُُيِبُّ الَفَساَوال َل َواّلل   [ ۲۰۵ـ  ۲۰۴{ ]بقره: دَ نَّسإ
سخنش تو را به تعجب   ایدن  نیا  یاست که در زندگ  یس مردم ک   انی)و از م

م بر    داردیوا  را  الله  مآنچه  و  گواه  دارد  دل  حال    ردیگیدر  او آنکه  و 
)  نیترسخت است  ]۲۰۴دشمنان  برگردد  [ کوشش ابد ی  یقدرت  ای( و چون 
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زم  کندیم در  نما  نی که  کِ   دیفساد  الله  و  و  سازد  نابود  را  نسل  و  شت 
 ارد(.را دوست ند یسادکارف

قصد، به سالمت مقصود در پندار و کردار   ِی از حد به درست  شیشدن ب  مشغول
 : داردیباز م  دهد یام مانجآنچه    یدرست  یو صاحب خود را از بررس  زندیضربه م

َماَلا } عإ
َ
أ َِسِيَن  خإ

َ نُنَب ُِئُكمإ بِاْلإ ََياةِ (  ۱۰۳)  قُلإ َهلإ  ِيَن َضلَّ َسعإُيُهمإ ِِف اْلإ اَّلَّ
نإَيا ا اَلُّ نَُّهمإ ُُيإِسُنوَن ُصنإعا

َ
 [۱۰۴ـ  ۱۰۳{ ]کهف: َوُهمإ َُيإَسُبوَن أ

  اند ی( آنان کسان۱۰۳مردم آگاه گردانم؟ )  نیکارترانیشما را از ز  ای)بگو آ
  ک ی که کار ن  پندارندیبه هدر رفته و خود م  ایدن  یشان در زندگکه کوشش

 (.دهندیانجام م
 : د یفرمایم و

َُذوا  } اَّتَّ َِلَ إِنَُّهُم  وإ
َ
أ َياِطَي  َتُدونَ الشَّ هإ مُّ نَُّهم 

َ
أ َسُبوَن  َوَيحإ  ِ اّلل  ُدوِن  ِمن  {  اء 

 [ ۳۰]اعراف: 
ش جا  نیاطی)آنان  به  گرفته  یرا  ]خود[  دوستان  مالله  و  که    پندارندیاند 

 شدگانند(.  تیهدا 
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عقاآنچه    ریتفس  تندرو  دیدر  کارها،  بار  بندیب   ای  یو  م  یو  به   شودیدانسته 
دچار اختالل شود  آنها  از    یکیو هر گاه    1گرددیباز م  نیش ی ر پام  سه   نیسالمت ا

 خواهد شد.  دهید جشیدر نتا رادی ا نیا
انسان و اشتباه در   انیکه م  ؛ییاست نه ادعا  یقیسه، سالمت حق  نیا  سالمت

 .کندیم جادیمانع ا ج،ینتا
  

 
  «یبندوباریو ب  یدر تندرو   اریاشاره به فصل »مع   1

 مترجم.  ـکتاب   نیاز هم
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 وه یبذر و م سم؛یبرالیل
ل  ستا   نی ا  برالی ل  شهیاند  ٔه از ُمسّلمات دربار   یکی است    یاشهی اند  سمیبرالیکه 

  شه یافکار ر  هٔ هم   بایها. اکثر و بلکه تقرو محرک   زیغرا   یاشده از مجموعه  لیتشک
غر افکار  زهیدر  و  بر    یدارند  غر  کی که  استقرار    ستندین   یمتک  یزیاصل  غالبا 

  ن ی و سپس از ب  ماندیعمل به آن محدود م  جهیدر نت  آورند؛ی دوام نم  ای  ابند یینم
عمل در    ایسخن    کیاست که اصل    نیا  یزی اما محل خطا در ]افکار[ غر  .رودیم

و لواط  یمانند انحرافات جنس  رد،یمحل خود قرار گ  ر یفطرت ثابت باشد، اما در غ
که با    یشده در شرع طور  نیی گذر از حد تع  ایزن و زن،    یجنس   هٔ و زنا و رابط 

عوض کردن آن با   ای،  از چهار زن   شی موافق باشد مانند ازدواج با ب  زهیراصل غ
چها گرید  یزیچ گوشت  کردن  عوض  مانند  و    انیرپا،  پرندگان  و  گوشت  حالل 

 ی با گوشت خوک و سگ و مردار و استفاده از ظرف طال و نقره به جا  انیماه
  مخالف و خوردن  نسبا ج  یجنس   هٔ )رابط  نهایظروف و خوردن در آن. اصل ا  گرید

حیوانات فطرگوشت  برا   ی(  اصل    ٔه ندشنو  نیهم  یاست،  با  موافق  را  آن  ساده 
برا   ندیبیخود م  ٔه زیغر به آن ماگم شده  ٔه ز یکامل کردن غر  یو  . شودیم  لیاش 
به فطرت    شهی اند   ک یو هر چه    ،متفاوت باشد  ی گرید  ٔه زیکه چه بسا با غر  یازهیغر

پ  کترینزد قانع    شترندیب  روانشی باشد  به مقتضا  شدنو  آن و عمل  به   شیمردم 
 آسانتر است. 
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حال  نیباشد که در ا شده بیترک یفطر ٔه زیاز چند غر زیچ کیممکن است  هاگ
ا  ی ریرپذ یتاث قدرت  حسب  درست  ب یترک  نی بر  هم  یو  و  عقل   ِی درست  نطوریآن 

 . شخص خواهد بود
بدون ه  خواهدی م  برالیل  هٔ ش یاند ضابطه   چیفرد  بدون    یاحد و    عامل مؤثر و 

مهم    شیو انجام دهد و برا   دی بگو  دخواهیهرچه م   ،یاز کس   یری رپذی تاث  ای  یرونیب
د  ستین برا   گرانیکه  و  دهند  انجام  نبا  گرانی د  یچه  چه   دیهم  او  که  باشد  مهم 
داشته    یریتاث  یبر و  ی نژاد  ای  یاله یقب  ای  ینیاعتقاد د  ای  شهی اند  چیه  دیو نبا  کندیم

است    عت یکه بازتاب ماده و طب  یل یباشد و تنها الزم است از خاستگاه عقل و تحل 
 یی حاکم است. عقل همان خدا   یتنها عقل انسان است که بر و  را ید، زرکت کنح

 برال یسبب، عقل ل  نی . به همگذاردیافراد قانون م  یبرا   یکیشر   چ یاست که بدون ه
نقص در لوازم    نی به او ندارد و ا  یربط   ن یا  را یز  دهدی نم  یتی اهم  گرانید  یکارها  هب

  شودیاز فاسدش شناخته نم  حیحو ص  شودیافکار منضبط نم  را یکارها است؛ ز
طاقت انجام هر    ییشخص به تنها  کی مگر با مجموع عملکرد صاحبان آن، چرا که  

صح شا  حیآنچه  سو  ستهیو  از  انجامش  آنچه  به  رسد  چه  تا  ندارد  را  او   یاست 
 ،ندارد یبه تو ربط  یگریحال اگر به او گفته شود: کار د ست،یو درست ن ستهیشا

 ن یرا نخواهد دانست و تحت هم  دهدیآنچه خود انجام م   جز  یزیچ  شهیآنگاه از اند
نخواهند توانست    جه یو در نت  شوندی سرگشته م  هاشه یاز درک اند  عقلهااست که  
ا  ی تنادرس  ای  یبر درست با    شهیاند   نیآن حکم کنند.    ی عتها یاز طب  یکیدر توافق 
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  یکس   دیآیش مبد   یعنینود« بودن انسان است. انسان کنود است،  »کَ   یعنی  یانسان
ز را  به محاسبه    ریاو  تا چه رسد  باشد  الله متعال    اینظر داشته  او.  با  مشارکت 

 : د یفرمایم

نَساَن لَِرب ِهِ لََكُنودٌ } ِ
 [ ۶: ات ی{ ]العادإِنَّ اْلإ

 )همانا انسان قطعا نسبت به پروردگارش کنود است(.
:  ی عنی»کنود    کرده که گفتند:  تیاز قتاده و حسن روا   مان«ی اإلدر »شعب    یهقیب
را از   شینسبت به آنچه به او داده شده، که عطا  لینعمت، بخ  ٔه کفران کنند  اریبس 

و    خوردیغذا م  ییو به تنها  داردیو بردگانش را گرسنه م  داردیمستحقش باز م
خصلتها  نیتا آنکه ا ستیکنود ن خص. شکندی به آنان نم یقومش کمک  یدر تنگنا

 جمع گردد«.  یدر و
است و بر   زهیصرفا صاحب غر  وان یح  را یشده ز  کجایئم  در بها  خصلتها  نیا

که خواهان انجامش   یبدون عقل و بدون هدف  کند،یخود حرکت م  زیاساس غرا 
  ن یخود است اما با ا  زیصورت خواهان محقق شدن غرا   نیبه هم   زیباشد. انسان ن

ت انجامش  وسا  قی که ال  یو به شکل   بردیدر انجام آن عقل خود را به کار م  تفاوت که
الله متعال مدهدیم که    یابر حسب نسخه  زشیانسان را با اشباع غرا   خواهدی . 

  هٔ در هم   تیبشر  هٔ هم  ستمیکه س  یاخودش قرار داده بزرگوار و واال گرداند. نسخه
 ی ستمیخود س  یبرا   یآن کامل گردد، نه آنکه گروه  هٔ به واسط نها  او مکنها  ا دور
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خاص قرار دهد.   یخود نظام  یبه آنکه هر فرد برا جداگانه داشته باشد تا چه رسد  
قرار داده که در انتخاب سخنان و   ییهای ژگیو  ینفس هر انسان  یالله متعال برا 

قرآن و   و هر که ظاهر  دیآی در شمار نم  هایژگیو  نیکارها منحصر به فرد است و ا
 خواهد برد.  ی پ نی سنت را بداند به ا

انجام م  برالیل  عقل را خود  از درک کار  کندیدرک م  دهدیآنچه    ی ها اما غالبا 
و اعتقادش صرفا بر اساس    شهیاند  خواهدیم  نیعاجز است و بنا بر هم  یگرید

اما اعتقاد و    رد، یمورد حکم و کنکاش قرار گ  دهد یو انجام م  دی گویآنچه خود م
ندارد،   یندهد به او ربط   شو انجام  د ی که خودش نگو  یتا وقت  گرانیکار د  یدرست

 ان یاست که م  یمانع  نیبزرگتر  نیاست و ا  دیو عقا  هاشه یجهل در اصول اند  نیکه ا
ارها و از ک  یاکه تحت آن مجموعه   یی انهاید، بنرقرار دا   شانیهاان یآنان و فهم بن
 گردد؛یاساس برم  کیبه    داندیم  حیصح  گرانیقرار دارد، آنچه از د  دیسخنان و عقا

 قرار داده است. حیرا صحکه کارها و سخنان خودشان  یانیبنهمان 
قو   حیصح و  فاسد  ضع   یو  نم  هاشه یاند  ف یو  با    صیتشخ  توانی را  مگر  داد 

. از  شوندیشناخته م  سهیو مقا  مقارنه با    ی چرا که معان  گر،یکدیآنها با    هٔ س یمقا
ا  ِی جهان   یسنتها  بیعجا چ  نیپروردگار  دو  اگر  که  به    زِ یاست    گر یکدیهمانند 
م  دهیکوب  شکسته  دو  هر  کوب   شوند،یشوند  ش  دنیمانند  سنگ    شهیدو  دو  و 
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است شکسته   فتریشکل آن دو متفاوت باشد آنچه ضع  ایهمسان، اما اگر استحکام  
 1است.   نیچن زین هاشهیو اند دیعقا ماند؛یم  یباق تریو قو شودیم

 اش جهیاست. نت  یسازو اصول  یسازضد قاعده   برالیل  هٔ ش یاند  ،اساس  نیا  بر
نزد آنان وجود ندارد   یمقدس و بزرگ  پردازه ینظر  ای  سندهی نو   چیاست که ه  نی ا  زین

نظر چارچوب  از  و    اشه یکه  کارها  و  است  فرد  عقل  هست  آنچه  نشوند.  خارج 
  سم یبرالیاز مردم ل  یاریباعث شده که بس   نیو هم  چرخدیها حول محورش مگفته

اشکال  از    شکل  کیتنها    یدر پ  ایآن به اشتباه بروند    ریرا درک نکنند و در تفس 
 . ندی آن را ترک گو یشکلها گریبروند و د سمیبرالیل

درست و   ارِ یاز شناخت مع  لیبرالها   شودیاست که باعث م  یتزلزل مانع  نیهم
  شان یو مل   یها و منافع شخص خطا ناتوان بمانند و شهوات و شبهات و خواسته

حت و  ببرد  سو  هر  به  را  ا  یبرخ  یآنان  جامع  اصول  آنان  هم   شهیاند  ن یاز    هٔ که 
  شودیمعتقد نم  یزیچ  چ یبه ه  یچرا که و  دانندیرا نم  گنجدیتحت آن م  شیاجزا 

  ش ی هر کس باشد ـ برا   اشندهی خارج از عقلـ  گو  مسئلهٔ مگر با عقل خاص خود و  
هستند   یاز هر امر مقدس  ییندارد و بلکه باطل است. آنان معتقد به رها  یتیاهم

از آنان از آغاز   یکه برخ  ییتا جا  ف،ی خف  ولو  ردیبه خود گ  یکه صورت امر و نه
ها ابا دارند تا به زعم خود از ها و نامهدر کتاب   م«یسخن با »بسم الله الرحمن الرح

 
 کتاب. نیدر هم سم« یبرال یل  ینگا: فصل »بقا 1
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است    یهمان  سمیبرالیو مطابِق ل  حینام صح  نیبنابرا   ند؛یآ  رونیکنترل امر مقدس ب
آمده   قرآن  در  »ُسَدویعنیکه  رهاشدگی  ییگرا هدفی )ب  سم«ی:  چنانک ـ  ه  ( 

 : د یفرمایم

َُيإسَ }
َ
ىأ ََك ُسدا ن يُِتإ

َ
نَساُن أ ِ

 [۳۶:  امة ی{ ]القُب اْلإ
 (. شود؟ یرها م هدفیکه ب کند یانسان گمان م ای)آ
باره   نیدر ا  دانمیکه من م  یی: »عالمان به قرآن تا جادی گوی رحمه الله م  یشافع

 .شود«ینم یاست که امر و نه یکس  «ُسدیندارند که » یاخالف
 1از مجاهد بن جبر نقل کرده است. یهقیرا ب نی ا مانند

اند و را اصل خود قرار داده  یااز هرگونه امر و هر امر کننده  ی آنان آزاد  چراکه
نم  ییجاها تاو  شودیکه  را  کرد  ته  ای  کنندیم  لیانکار  محتوا  ساخته   اشیاز 
 .کنند یاش را الغا مثمره 

و به   کنندیخود فکر نم   ی جز محقق ساختن اهداف شخص   یزیغالبا به چ  مردم
ز  ییا یقضا  گرید مردم  ل  ریکه  توجه  سمیبرال یچتر  هستند  نشان    یخواهانش 

اهل نظر  را یز  دهند؛ینم نه  اهل رفتارند  اند  یپردازهیعموم مردم  اوج   ،شهیو  و 
هر    یزیچ م  ک یکه  آنان  خواسته  خواهدیاز  شدن  اشمحقق  و  و   زهیغر  باعاش 

شده  ریز  حِق   برگشت گذاشته  ا  باشد،یم  اشپا  نم  نیدر  فهم   توانندیهنگام  با 

 
 چاپ المعارف هند(. ۱۱۳/ ۱) « ی»السنن الکبر 1
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خود را ]با   ازیببرند بلکه تنها هر کس ن  یبه اصول آن پ  سمیبرالی ل  جیمجموع نتا
ل   هیتک مسمیبرالیبر  مطالبه  م  کندی [  اردیگیو  فلسفه  یکیبه    نی.  منطق   یهااز 

 1«یـ مساوات ـ خوددوست  ی امور ـ آزاد  یعقل   ی ماد  لیکه »تحل   گرددی برم  برالیل
آن که   جیو نتا  یمبان  هٔ مگر با فهم هم  دیرا فهم  هاشهیو اند  دیعقا  توانیاست و نم

ن  یاریاست. بس   افتهی  ب یترک  ی مباد  نیاز هم انسان  و    داندیخود را م  ازیاوقات 
  ی برا   جهیرا محقق گرداند و در نت  ازشیکه باعث شد ن  یو اصول   ی مبان  نطوریهم

  شودیرسانده شاد م  یاری  ازشیبه ن  دنیرس  یا که او را بر  شهیاند  نی اصل و ا  نیا
از آن طرفدار  ا   کندیم  یو  از   ک یو قواعد    ی که شناخت مبان  ماندیغافل م  نیاما 

از طر  شهیاند نم  کیمصلحت    قی صرفا  به دست  اگر چن  دیآی فرد    هٔ بود هم  نیو 
قرون بر اساس مصلحت    هٔ جهان و در هم  رد  ییو اصول قضا  نیقوان  و  هاستمیس

 ت یمشروع  یچه از منظر عقل و چه از نگاه شرع برا  نیا  یاند ول شده  لیکفرد تش 
 . ستین یآن کاف

شخص  فطرت  مصلحت  م  ی انسان  بزرگ  را  ا  ندیبیاو  مصلحت    نیو 
 : ست یاز دو حالت خارج ن یشخص

 
اصل    1 چهار  این  به  که  کتاب  پایانی  فصلهای  به  کنید  مراجعه 

 پرداخته شده است )مترجم(.
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سلب شده مانند   یکه چه به حق و چه به ناحق از و  یبازگرداندن نعمت  : نخست 
 کردار(.  ایار عمل )گفت ی سلب آزاد ایسلب مال 

 دستاوردها. گریمانند مال و فرزند و د د،یجد یبه دست آوردن نعمت :دوم 
م  یمورد  نیشتریب مشغول  خود  به  را  انسان  دل  و  سازدیکه  بر    ر ی تاث  یو 

  ی اش را به وکه نعمت سلب شده  ینوع اول است و در مورد هرکس   نیهم  گذاردیم
م منت  احساس  دل  در  از    کندیبازگرداند  باگرچه  باطل  همراه    نطور یاشد. 

را با خود    انسانبازگرداندن هستند قلب    نی ا  ی که مناد  ییهاستمیو س  هاشه یاند
  یو صدا سلب شده    ناریجز د  ییهادعوت   نیچن  دنیو هنگام شن  سازندیهمراه م

سلب   ناریرا که د  ی که انسان کس   امده ی. دشدیاندینم  یزی خود به چ  ٔه گرفته شد
دوست دارد که چند   یاز کس   شتریباز گرداند ب  یارش را به وشده از راه ظلم و اجب
هد او  به  را  شخص   ودهد    هی برابرش  و   نارید  ونیل یم  کی  ی اگر  باشد  داشته 

و از  را  بگ  یصدهزارش  زور  ب  رند،یبه  ذهنش  و  از   شیدل  استفاده  و  حفظ  از 
انسان   ٔه زیغر  را یز  شود، یمانده به صدهزار سلب شده مشغول م  ینهصدهزار باق

مص   نعمتها از    شتریب و  نیهم  یبرا   پردازد،یم  بتهایبه  قرآن  در  متعال  را   یالله 

نَساَن }  هٔ یآ   ٔه نقل کرده که دربار  یبصراز حسن    ری. ابن جردهینام  ود«»َکن ِ
إِنَّ اْلإ
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لََكُنودٌ  ]العادلَِرب ِهِ  »بس ۶:  اتی{  گفت:  م  ار ی[  سرزنش  را   کند،یپروردگارش 
 1.برد«یم ادیرا از  ا نعمتهو  شماردیرا م هابتیمص 

اند   نی هم  به به    ییهاشه یسبب  آن    ٔه و دربار  پردازدیسلب شده م  ینعمتها که 
 ی و باعث نوع  شودی م  رفتهیمتوازن پذ  ریغ  یدر ذهن مردم به شکل   دی گویسخن م
 :شودیو عجله در فهم آنان م یدقتیو ب یو ناآگاه یسرمست

رِي}
ُ
نَساُن ِمنإ َعَجٍل َسأ ِ

َتعإِجلُونِ ُخلَِق اْلإ  [ ۳۷: اءی{ ]األنبُكمإ آيَاِِت فَََل تَسإ
پس    دهم، ی را به شما نشان م  اتمیآ  ی شده؛ به زود  ده ی)انسان از عجله آفر

 (.دیبه شتاب از من نخواه []عذاب را 
شود توازن خود    نیگرفته شود، و اگر چن  یاز و  یزیدوست ندارد که چ  انسان

دو    ایساعت    کیاز    شیخود ب  اریبه اختانسان    کی  دی. مثال شادهدیرا از دست م
اگر حرف زدن   اما  نزند  در روز حرف  که بساعت  کنند  را محدود    ک ی از    شیاو 

نگو سخن  روز  در  اخت  شیبرا   نی ا  د،ی ساعت  نگفتن  سخن  سال هم   یاریاز  چند 
 دشوارتر خواهد بود. 

سلب شده است؛ چه   زیانواع غرا  هٔ باز گرداندن هم  سمیبرالیل  یریشکل گ  اساِس 
 سم یبرالیل  جهیمنحرف، در نت  ایباشد    حینادرست، صح  ایدرست باشد    زهیغر  نیا

 
/ ۲۴)  یو  ریدر تفس   یطبر  یریابن جر  تیبه روا  1

۵۶۷.) 
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بر    هاشه یدر توافق است. اند  شهیجهات با اند  یو از برخ  زه یاز همه جهت با غر
  رند یگیشکل منها  ا طول دور  رآن د  ی ازهاین  نی و تام  زیحسب موافقت خود با غرا 

ا به  باشند و هرچه در   شهیاند  کی  بانی قدرتمند پشت  ییهاحکومت  نکهیچه رسد 
که در مورد    ی زی کنند، چ  نهینشر آن هز  یبرا   د یو تهد  بیترغ  قیتوان دارند را از طر

 .کندی صدق م سمیبرالیل
اند  یکی  سمیبرالیل ه  ییهاشهی از  بدون  که  و   یچارچوب   چیاست  گرفته  شکل 

  ی چوبچار  شیبرا   کنندیم  یسع  هودهیوابسته به آن ب  پردازانه یو نظر  سندگانی نو
ا دهند.  مرز  شهیاند  نی قرار  و  است  حرکت  حال  در  جز    یهمچنان    ان یپاندارد 

تسل   زهیغر وسوس  میو  برابر  برا   هٔ در  متعال    نیهم  ینفس،  خالق  که  است 
اوست و   یایو دن  نینفس انسان قرار داده که باعث صالح د  یبرا   ییهاچارچوب 

 ند.کن تیشاذ و منحرف را هدا  یعقلهافرستاده تا  یامبرانیپ
اوست اما    ی ازهایو ن  زیها و غرا خواهان محقق شدن خواسته  یهر انسان  نفس

از    سمیبرالیو جامعه در برابر او قرار دارد؛ اساس ل  نیاز عقل و فطرت و د  یموانع
 موانع است. نیبردن ا نیب
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 سکوالریسم، فلسفٔه مادِر لیبرالیسم 
 یسو امکان بحث و برر  گرددیحاصل نم  هاشهیو اند  دیفهم کامل و منضبط عقا

  ی هنگام  زیمگر با شناخت اصل و اساس آن؛ الله متعال ن  شودی آن فراهم نم  حیصح
انسان را فرا خوانده و حق ب  راتیی و تغ  قتیکه خواست  به    یو  دینما  انی او را  را 

 : ابدیخود را در قتیو حق متیاصلش بازگرداند تا ق

مِ } ُثمَّ  تَُراٍب  ِن  م  َخلََقُكم  ِي  اَّلَّ ُُيإرُِجُكمإ ن  ُهَو  ُثمَّ  َعلََقٍة  ِمنإ  ُثمَّ  َفٍة  نُّطإ
ن ُيَتَوَّفَّ ِمن َقبإُل   ا َوِمنُكم مَّ ُكمإ ُثمَّ َِلَُكونُوا ُشُيوخا ُشدَّ

َ
ِطفإَلا ُثمَّ َِلَبإلُُغوا أ

َسَمًّ َولََعلَُّكمإ َتعإقِلُونَ  َجَلا مُّ
َ
 [ ۶۷{ ]غافر: َوَِلَبإلُُغوا أ

آنگاه از    ،یاسپس از نطفه   دیآفر  یکاست که شما را از خا  ی)او همان کس 
تا به کمال قوت خود    آوردیبرم  یو بعد شما را ]به صورت[ کودک  یاعلقه
و تا    ردیمیاست که زودتر م  ی شما کس   انیو از م  دی و تا سالمند شو  دیبرس

 . (دیکه خرد ورز دیو ام دیکه مقرر است برس یبه مدت
 : د یفرمایم و

ُ َخلََقُكمإ  } ُعُمرِ لََِكإ ََل َيعإلََم  َتَوفَّ ُثمَّ يَ َواّلل 
رإَذِل الإ

َ
ن يَُردُّ إََِل أ اُكمإ َوِمنُكم مَّ

َ َعلِيٌم قَِديرٌ   [۷۰{ ]نحل: َبعإَد ِعلإٍم َشيإئاا إِنَّ اّلل 
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آفر را  شما  الله  م  دی)و  را  شما  ]جان[  بعض   ردیگیسپس  تا   ی و  شما  از 
سال  ن یترپست باز ی]فرتوت   یزندگ  یها]دورٔه[  به    شوندی م  گردانده[ 
 .تواناست(  ی. قطعا الله دانادانندی نم یزیکه بعد از دانستن چ یطور

 : دیفرما یباز م و

َرى} خإ
ُ
َناُكمإ َوفِيَها نُعِيُدُكمإ َوِمنإَها ُُنإرُِجُكمإ تَاَرةا أ  [ ۵۵{ ]طه:  ِمنإَها َخلَقإ

ما از آن ش  گریو بار د  میگردانیو در آن شما را باز م  میدی)از آن شما را آفر
 (.میآوریم رونیرا ب
فلسف  سمیسکوالر  م  سمیبرالیل  یاساِس  و  سکوالر   شودیاست،   ی پل   سمیگفت 
  ن ی بنابرا   کنند،ی ـ از آن عبور م  سمیمارکس   یعقلگراـ  حت  یهاشه یاند  گریاست که د

 یهااز جلوه  ی کی  سمیبرالیل  گرید  انی ضرورتا سکوالر است. به ب  یستیهر مارکس 
سکوالر   ستا  سمی سکوالر   یسازادهیپ همٔه    یافلسفه  سمی و  پشت  که  است 

مردم   یایرا از دن  نیکه د  ییهاستمیقرار دارد؛ س  ایاز دن  نیجدا کنندٔه د  یهاستمیس
 .کنندیاعالم م یُملغ یآن را به طور کل  ای سازندیدور م
شکل   سایکل هنگام  تقس   یریگاز  دسته  دو  به  را  مردم  کرده   میخود 

 است:
بنده    نیکه رابطه و واسطٔه ب  نیرجال د  ایرجال کهنوت    ای  روس،یاکل   اول:  دستهٔ 

کس  همان  کهنوت  رجل  پروردگارند.  م  یو  را  مردم  اعتراف  که  و    شنودیاست 
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اصل دربارٔه   را یبا او در ارتباط باشد. ز  دیبا  اشی در طول زندگ  یشخص نصران
نوزا  دن  ی دهر  به  تعم  نی ا  دیآیم  ا یکه  غسل  ندادن  انجام  تا  که    ی سو از    دیاست 

مگر به    شودینم  رفتهی و ازدواجش پذ  شودی بودنش اعتراف نم  یبه نصران  شیکش 
به همٔه گناهانش اعتراف  شینزد کش  دی مرتکب شد با یو اگر گناه شیواسطٔه کش 

 ز ی کند. هنگام مرگ ن  افتیو سند بخشش گناه در  ردیکند تا مورد بخشش قرار گ
روحان تکف  یهمان  انجا  گرید  و  نیمراسم  را  مامورش  د  دهد یم  بر    ن یوگرنه 

 نمرده است.  ینصران
بنده و پروردگارش    انیم  چکسیموارد در اسالم وجود ندارد. ه   نیاز ا  کی  چیه

در عبادت شرک و کفر است؛ همانند عبادت بتها و بزرگان   یاو هر واسطه  ستین
 و مالئکٔه مقرب: امبرانیپ یو حت
 

ِمُروا إَِلَّ َلِ }
ُ
َ ُمإ   عإُبُدواَوَما أ  [ ۵: نه ی]ب {نَ يَلُ اَل ِ  يَ لِصِ اّللَّ

]خود[ را   نیه دک  یالله را بپرستند در حال  نکهیبودند جز ا  افتهی)و فرمان ن
 او خالص گردانند(. یبرا 
اگر    یحت  شودیمسلمان تنها با حضور دو شاهد عادل مسلمان انجام م  ازدواج

مگر    کندیل نمباط   ا یآن را منعقد    زی چ  چیقصاب باشند و ه  ایآن دو شاهد بقال  
اش توبه   یآمده و برا ـ صلی هللا علیه وسلم ـ    امبرشیحکم الله که در کتاب و سنت پ
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گناه، خود    ِل یدلیب  انیاست و ب  یو او و پروردگارش کاف  نی از گناه تنها اعتراف ب
  ی»همٔه امتم معافند مگر کسانآمده است:    ثیاست چنانکه در حد  گرید  یگناه

او مسجد و پاک قرار داده    یبرا   نیو همٔه زم  کنند«یم  یکه گناهشان را علن
  نش یمسلمان و تکف  تیو غسل م  آوردی م  یشده که هر جا خواست نمازش را به جا

بر او توسط هر مسلمان ا  زیاست جا  حیصح  ازشکه نم  یو نماز  اوج    نیاست و 
 . گانهیخالِق  یاست مگر برا  یو ذلت یاز هر بندگ بدنهاو  عقلها ی آزاد

عموم مردم، همٔه    یعنی  رندیگیکه جزو دستٔه اول قرار نم  یکسان  :وم د  گروه
اش  و حرفه  ی ندارد که نام و ارزش اجتماع  یکه از گروه اول نباشند؛ تفاوت  یکسان

باشد   جاهل  باشد،  فق  ایچه  آموخته،  کسانیغن  ای  ر یدانش  همٔه  کل  در  با    ی.  که 
 ندارند.  میپروردگارشان رابطٔه مستق

همان نخست،    یاز عصرها  یجامعٔه غرب  یبندمیتقس   یبرا   یمفهوم فلسف  نیا
و   یامعاصر بر اساس آن رشد کرد و قدرت رسانه   یغرب  ی بود که زندگ  یانه یزم

که    ییتا جا  ابد یراه    زین  یشرق   یفلسفه به زندگ  نیغرب باعث شد که هم  ینظام
تاث  یاجامعه  چیه از  شرق  ط  ریدر  به  نمانده  امان  در  ب  یورآن  کس  هر  ه که 

را در مقابله    میمفاه  ن یآنان هم  ندیبی م  ندازدیمنتسب به اسالم نظر ب  زدگانغرب 
م مطرح  اسالم  ا  آنکهیب  کنندیبا  بب  نیتفاوت  را  را    قتی حق  ایو    نندیدو  اسالم 

آنکه ب ناآگاهند    قتیبه حق  شترشانی بشناسند، حال  و قصد    ندیاهل هوا   ای اسالم 
  ن ی مشکلشان با »رجال« د  کنندیادعا م  جهینت  ا دارند، درر  نی د  نیاز احکام ا  دنیبر
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( در اسالم  نی )رجال د  یمفهوم  نی. حال آنکه چنینیو نص د  میاست نه با مفاه
قرار داشته باشد و   ای که در برابرش رجال دن  میندار  ینیوجود ندارد. ما رجال د
ردم م  بهـ صلی هللا علیه وسلم ـ    امبریکه حق را چنانکه پ  ندیآنچه هست علما و فقها

نزد آنان اعتراف    یو نه کس   کنندیم  دیو نه مردم را تعم   رسانندیکرد به آنان م  ابالغ
 د یو خر  کنندیازدواج م  نند؛یگزینم  یو از مردم دور  ستندی ن  تیاهل رهبان  ،کندیم

حامل   و  امبرانندیاما وارث ]علم[ پ  کنند،یو همانند مردم کار م  کنندیو فروش م
نز  عتیشر از  آنکه  برابر هر فهم ناصح  اورندیب  یزیچد خود  نه  که در   حیو در 

 . بندندیو راه را بر آن م ستندیایپوشش شبهه و شهوت است م
علم را از هر    نی »افرمودند:  ـ صلی هللا علیه وسلم ـ    آمده که رسول الله   ثیحد  در

اهل غلو و    ف یکه تحر  رندیگینسل اشخاص مورد اعتماد آن بر دوش م
 .سازند«یجاهالن را از آن دور م لیو تأو ان یگوباطل ِی ادعا

از   ،یانه یرا ]در هر زم   ازشین  داندی و آنکه نم  کندیم  ییرا راهنما  گرانید  عالم
زم آن  منهیآگاهان  ب  پرسد،ی [  حال  ز  مار یمانند  پزشک؛  اگرچه    را یبا  انسان  عقل 

رد که همٔه  دارد اما صاحبش آنقدر عمر و وقت ندا   ییتوانا  یگرفتن هر علم   فرا   یبرا 
است    ستهی: »شادی گوی م  یاست که شافع  نیهم  یبرا   اموزد،یدارد را ب  ازیآنچه ن

باشد که او را دربارٔه امور    یبینکند مگر آنکه در آن طب  یزندگ  ینی انسان در سرزم
 آگاه سازد«. نشیکه او را از امر د ینش آگاه سازد و عالمبد
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به آن    ،ماندنش ارتباط دارد  ان وانس   ی طب به ماده و زندگمسئلهٔ که    ییآنجا  از
  پول اشتباه و توهم باشد باز  یدر پزشک یاهیاگر نظر یو حت دهدیتوجه نشان م

  ی مانند ارتباط پزشک   ،اما ارتباط امر آخرت به ماده  کند،یرا صرف آن م  شو وقت
و بلکه    کندیانسان فراموشش م  نیم ه  یبرا   ست،یآشکار و واضح ن  ،در عقل غافل
ا  ن را توهم دانسته وممکن است آ انسان فراموش   نجایبه مبارزه با آن بپردازد. 

 که نصف مالش را در توهم ماده هدر داده است.  کندیم
و اهل غلو و جاهالن به مثابٔه دفاع از حق و    انیگرا باطل   هیم عل اسال  یعلما  نبرد

ب  تیحما از  ناخالص   یبازهودهیاسالم  و  هوسها  یهایافکار  و  افسار    ینفس 
دلخواه از اسالم ارائه دهند. مبارزٔه   یریتفس  خواهندیاست که م یکسان ختهٔ یگس 

 یکسان ست؛ی دم نعموم مر هیعل  تابآنان با منحرفان همانند کشمکش رجال اهل ک
آنان    ق یکس جز از طر  چیقرار دهند که ه  یاخود را به مانند دروازه  خواهندیکه م

 به خداوند نرسد.
که اهل قبور و اضرحه   یل یونه وساطت تخبت به هرگاسالم نس   یعلما  اریبس   چه

بهره  آن  از  مزارات  داده  کنندی م  یبردارو  همهشدار  و  اهل    نطوریاند  به  نسبت 
مردم    ندٔه یخوانان که آخرت و آشناسان و کف خرافه و کاهنان و جادوگران و ستاره

به توهم پ َخ   ف لَ َس   نیراست  ی. علمازنندیم  وندیرا  از  عقل و بدن    ، ف لَ و  مردم را 
ب توهم  م  هیپایهرگونه  که  اساس  م  انیو  فاصله  خالقشان  و  آزاد   اندازدیآنان 

ـ صلی هللا علیه    محمد   امبرمانیاست که پ  ید یهمان توح  نای و رسالتشان ب  کنندیم
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که    زند یخیبرم  یهمٔه کسان  ه یمبعوث شده است. آنان به مبارزه عل   شیبرا وسلم ـ  
آنها  خالق و مخلوق فاصله انداخته  انید و مانمنحرف شده  نید  نیدر فهم ا اند. 

و   بدنها و    عقلهاخود چرا که کارشان آزاد کردن    ینه برا   کنندیالله جهاد م  یبرا 
 ر یغ  نیست ـ چه ااو  ریترس از غ  ایسر فرو آوردن در برابر غیر الله  از    هاشه یاند

 عقلها   طشدن توسبازیچه  و    یرا از دستکار  یمحکوم ـ و زندگ  ایالله حاکم باشد  
  ان ی تا آنکه طغ پردازندیم ی حکم نازل شدٔه خداوند و حدود و  انیحفظ کرده به ب

 یری به مردم قالب نشود. تصو  یو برابر  ی نفس به نام عدل و انصاف و آزاد  یهوا 
تاث م  برالیل  شهٔ ی اند  گرفتگان  ر یکه  ارائه  است    یری تصو  دهندیاز مخالفان خود 

  ر یتصو  نیا  اختنخودشان و اند  نداراِن یو د  نیب با دبرگرفته شده از مخالفت غر
  ،جهل است  یاز رو  ا یحفظ شده،    ف یاز تحر  شیدیتوح  دٔه ی قو ع  نشیکه د  یبر امت

با    ماریب  کیکه چون    ستیاصال عاقالنه ن  نیو ا  ،هر دو  اینفس    یهوا   یاز رو  ایو  
 !میانسان سالم بخوران ک ی همان دارو را به زور به  افتهیشفا  ییدارو
شدن دارد با همٔه عوامل   یدر انتشار و جهان  یسع  برالی ل   شهٔ یکه اند  ییآنجا  از

ـ از جمله اسالم ـ را    انیبرخورد را دارد. آنان همٔه اد  کی  ،بر عقل  رگذاریتاث  یبیغ
  سم یبا بودرا  مثال آنان اسالم    یبرا   نند،یبیم  یکی  گذارندیم  ریکه بر رفتار مردم تاث 

 . گذارندیسبد م کیسم در یدوئو هن  تیو نصران تیهودیو 
کتاب خدا توسط رجال    یلفظ و معنا  ف یاز چهارده قرن تحر  شیمتعال پ   الله

را ترک گفته و به    شانافته ی  رییتغ  ن یکرده و از آنان خواسته که د  انیکهنوت را ب
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  د ی و با   برندیبه سر م   یکیداشته که آنان در تار  انیآورند و ب  یمحکم اسالم رو  نید
 خارج شوند: مت ظل  نی از ا

ا ُكنُتمإ َُّتإُفوَن } ِمَّ ا م  ُ لَُكمإ َكثرِيا ِ هإَل الإِكَتاِب قَدإ َجاءُكمإ رَُسونُلَا ُيَبي 
َ
يَا أ

بٌِي   ِ نُوٌر َوكَِتاٌب مُّ َِن اّلل   ( ۱۵)ِمَن الإِكَتاِب َوَيعإُفو َعن َكثرٍِي قَدإ َجاءُكم م 
َوانَُه سُ  اتََّبَع رِضإ َمِن   ُ اّلل  ََلمِ َيهإِدي بِهِ  إََِل   ُبَل السَّ لَُماِت  ِِن الظُّ رُِجُهم م  َوُيخإ

َتقِيمٍ  سإ اٍط مُّ  [ ۱۶ـ  ۱۵{ ]مائده: انلُّورِ بِإِذإنِهِ َوَيهإِديِهمإ إََِل َِصَ
از    ییزها ی از چ  یاریشما آمده است که بس   ی ما به سو  امبری اهل کتاب، پ  ی)ا

م پنهان  که  را  خود[  ]آسمان  ب  یبرا   دیکردیکتاب  از    کندی م  انیشما  و 
م  ی]خطاها  یاریبس  در  برا گذردیشما[  قطعا  سو  ی.  از  الله    یشما 

)  یو کتاب  ییروشنا آمده است  از خشنود۱۵روشنگر  الله هر که را  او    ی ( 
به وس  یرویپ راه  لهٔ یکند  به  م  یهاآن  رهنمون  توف  شودیسالمت  به    ق ی و 

تار  شی خو از  را  سو  هایکیآنان  به    بردی م  رونیب  ییروشنا  ی به   ی راهو 
 (.کندیم تشانیراست هدا 

 دادند:  حیرا بر ظلمت ترج یکیعمد، تار یو از رو  دندیآنان عناد ورز اما

نُتمإ َتعإلَُمونَ }
َ
َقَّ َوأ ُتُموَن اْلإ َاِطِل َوتَكإ َقَّ بِاْلإ هإَل الإِكَتاِب لَِم تَلإبُِسوَن اْلإ

َ
{ يَا أ

 [ ۷۱]آل عمران: 
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 کند یرا کتمان م  قتیو حق  دیزیمآی اهل کتاب چرا حق را به باطل در م  ی)ا
 .(د؟یدانیخود م نکهیبا ا

 فرمود:  و

َهُدونَ } نُتمإ تَشإ
َ
ِ َوأ ُفُروَن بِآيَاِت اّلل  هإَل الإِكَتاِب لَِم تَكإ

َ
 [ ۷۰{ ]آل عمران: يَا أ

آن[    یبا آنکه خود ]به درست   د یورزی الله کفر م  اتیاهل کتاب چرا به آ   ی)ا
 (. د؟ یدهیم یگواه

ی را که بر اثر درگیری  اصطالحات  ،برالیل  شهٔ یاند  ینصران  ریغ  انوری پ  جیتدر  به
و با بهره گرفتن    داشتهبر  با یک دین تحریف شده در محیطی دیگر شکل گرفته بود

اسالم    نیشروع به مخالفت با د  ط،یشرا   نیا  یمناسب برا ناقاصر و    یاز مصطلحات
  ک ی   اقعدر و  یروز با شکل ام   تیهودی و    تیمحکم فطرت کردند. نصران  نید  یعنی
و    دانندیاسالم را م  قتیحق  انیو نصران  ،یاست نه آسمان  یو بشر  یساختگ  نید
رو  دانستندیم نصران  ارویکه  درگ  گر ید  ینید  با  دهش  ف ی تحر  تیشدن    ی ری به 

شان ناممکن  پیروزی آمده    شیپ  شانیکه برا   یس یکه با وجود تلب  دیانجامی م  یبزرگ
ا  است عاطف  هب  نی و  شدن  مخلوط  دسبب  عل   ینیٔه  و   انینصران  ری غ  هیآنان  بود 

ملت   نطوریهم با  اسالم  ارتباط  سبب  اقوامبه  و  م  یها  و انتقام   انشانیکه  ها 
بنابرا   هایدشمن داشت،  برا   رشی پذ  نیوجود  نوع  یاسالم  نژاد  یآنان    ی شکست 

 کنندیم  یزندگ  نکه در آ  یو اشتباهات  های کیتار  نیا  حیو تصح  شدی م  ریتعب  یقوم
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کردند    یسع  زی از اسالم ن  ش ی. آنان پدانستندیخت و دشوار مسالم را سبه اسم ا
کل  داخل  آن  سایاز  اسم  به  تحر  ،و  و  موجود  شرک  و  و    ف یابهام  احبار  ظالمانٔه 

 انیرا رابطٔه م  یمخلوقان  ایو دن  نیآنطور که در امور د   ببرند؛    نیراهبان را از ب
آنان ن به خداوند برسند؛    توانستندی مخود و خداوند قرار دادند و جز به واسطٔه 

 : دی فرمایم یآنطور که الله تعال

{ ِ ِن ُدوِن اّلل  َباباا م  رإ
َ
َباَنُهمإ أ َبارَُهمإ َورُهإ حإ

َ
إ أ َُذوا  [ ۳۱]توبه:  {اَّتَّ

 .گرفتند( ییخدا الله به   ی)دانشمندان و راهبان خود را به جا
 بود:  ایبه دن یآنکه هدفشان دسترس حال

{ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
إ إِنَّ يَا أ َواَل انلَّاِس يَن آَمُنوا مإ

َ
ُكلُوَن أ

إ
َباِن ََلَأ َبارِ َوالرُّهإ حإ

َ
َِن اْل ا م   َكثرِيا
 ِ وَن َعن َسبِيِل اّلل  َاِطِل َوَيُصدُّ  [ ۳۴]توبه:  {بِاْلإ

و راهبان، اموال   هودیاز دانشمندان    یاریبس   دیاآورده  مانیکه ا  یکسان  ی)ا
 (.دارندیم الله باز و از راه خورندیمردم را به ناروا م

را از درون آن اصالح کنند و    سایکل   ساتیو تلب  هایکینتوانستند تار  جهینت  در
رشتٔه عقل    نیآوردند اما ا  یو اصالحات رو  حیبه تصحبه نام عقل و فلسفه    ریناگز

 شد. ختهینداشت پاره و به هم ر حیمحکم و صح نیاز د یاکه ضابطه 
آنکه: قرن چهارم   خالصه  آغاز  اسقف   یکی  ی الدیم  در  از    هیاسکندر  یهااز 

پروردگار    دیاز انواع توح  یپا به عرصه گذاشت؛ او به برخ  وس«یمصر به نام »آر
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بنده و خداوند و   انیها ماز واسطه  یار یاو در عبادت و دور گرداندن بس   یگانگیو  
خدا    ح،یجز الله فراخواند و اعالم کرد که مس   یاز معبودان  بدنهاو    عقلهاآزاد کردن  

  گر یاست که مانند د  یبشر  ز یبلکه کلمٔه الله و بندٔه اوست و او ن  ستیفرزند خدا ن   ای
  ش ی و گفت: تنها پدر، خدا است و پسر پ  رودیم  ی احتمال اشتباه از وکه    انسانها
از وجود پسر،    شیو پ  ستیپروردگار ن  قی ال  ،عدم  نیش موجود نبوده و ااز تولد

خدا   یکس  او   وندهمراه  و  پ  نبوده  برا   شی]تا  و  نبوده  پدر  پسر[  آمدن   نیا  یاز 
دربارٔه خود که »زنده  م یبن مر یس ی ع ح، یآورد از جمله سخن مس  یااش ادلهگفته

که خداوند دربارٔه خودش    ست ی: ممکن ندی گویم  وسیبود و من مرده بودم«. آر
و  او ثالوث مقدس: پدر و پسر و روح القدس را انکار کرد    جه ی. در نتدی بگو  نیچن

فرا    شی به سوـ صلی هللا علیه وسلم ـ    محمد  امبرانیبود که خاتم پ  یزیهمان چ  نیا
 رزه و جهاد کرد. مبا شیخواند و برا 

بود که سخن از مساوات پسر با  یکس  نینخست هیآلکساندر اسقف اسکندر پاپ
به مجپدر در   کل   ان یوهر  از بزرگان الهوت در  او  بود که    هیاسکندر  یسایآورد. 
 ی همراه  یبا و  سایکل   شانیاز کش   ی اریو بس   رفتی رم به شمار م  یاس یمتحد کل 

سخنش   یاما او برا   مودندجدل ن  یپاسخ گفته با و  وسیبه آر  جهینتیکردند. آنان ب
  مش یداد و تعال  لیشورا تشک  کیاو    یبرا  سای. سپس کل آوردیم   لیاز کتاب مقدس دل

 کرد. محروم اشی را حرام اعالم کرد و او را از رتبٔه کهنوت
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 ی واقع در شرق مصر در ساحل خاور  ایکومدیبه ن  هیاز اسکندر  وسیآر  آنگاه
به مصر    گرید   یمهاجرت کرد و آنجا به نشر اعتقاد خود پرداخت و بار  ترانهیمد

بار پاپ اسکندر  گرید  ی بازگشت و سپس  فرمان  ب  هیبه  آنجا  رانده شد.    رونیاز 
دوم دستور داد و او    اندر پ الکس پس به پا  دی رس  نیاو به امپراطور کنستانت  هٔ یقض 

 ی سراسر  یشورا   نیداد. ا  لیتشک  هی قض   این  نظر در  یها را برا اسقف از    ییشوارا 
ا  او و از ترس تبعات  امر  آر  حیتصح  نیبه  آن را »بدعت  و در    نامندیم  وس«یکه 

واقع    هیقیدر ن  ی الدیم  ۳۲۵. آنان به سال  دیگرد  لیبود تشک  شاندهیمخالفت با عق
واقع است.    هیدر ترک   ک یزنی اکنون به نام اشهر هم  نیشورا دادند. ا  لیتشک  ا یتنیدر ب

که خود    وسیآتاناس   سیشورا بنا بر سخن قد  نیشرکت کننده در ا  یهاتعداد اسقف 
او که    یاز مورخان به ادعاها  یتن بود. اما برخ  ۳۱۸شورا شرکت داشت    نیدر ا

 یالتیو تاو  یعقل   ییهالسفه . او بنابر فکنندیبود شک وارد م  وسیخود مخالف آر
 پاسخ داده است. وسیقاصر در چهار رساله به آر

که شانزده   ییکرد تا جا  دا یپ  یطرفداران  وسیدعوت آر  م،یتحر  نیبا وجود ا  اما
  وسیرخ داد و آر  یدو دستگ  سایدر کل   جهیکردند و در نت  دییرا تا  یاسقف دعوت و

به   نی. اما امپراطور کنستانتردک دا یجاها پ  گریو مصر و د هیدر قسطنطن یروانیپ
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دعوت پرداخت و گفته شده او بود که آنان را ملزم به کنار گذاشتن    نی مخالفت با ا
 1نمود.  وسیدعوت آر

باور    ز ین  دی پرستانه بود که به عبادت خورش بت   شیبا گرا   ینصران  کی  نیکنستانت
از آشوب  و  س  کیاز    را یدخالت کرد ز  یبه شکل جد  مسئله  ن یدر ا  از این روداشت  

 هراس داشت.  اشیو به خطر افتادن پادشاه
طوالن  نیا  یپ  در مخالفت  و  کس  یاعتراض  اسقف  دو  جز  با   یمدت،  همراه 

 رفت.  ن ی از ب جیبه تدر زینماند و دعوتش ن وسیآر
بر    میابن مر  ح یدربارٔه مس   سای امر کل  یالدیو در قرن پنجم م  انیپا  در

الله   ریغ  یشرک و بندگ  دایرهٔ   خارج از  یکهیچمستقر شد که    دهیدو عق
 نبود:  س یو تلب یکیو تار

او فرزند خداست   پس دارد،    عتیکه گفتند: او دو طب  هاکیکاتول   دٔه یعق  :نخست 
طب بنابرا   یبشر   عتشیو  رو  یهنگام  نیاست،  بر  م  نیزم   یکه  و  و    خوردیبود 

از خداوند    از آن و بعد از آن او  شیانسان بود و پ  رفتیو در بازارها راه م  دینوشیم
 .انددهیعق  نیا  روی( پکانیپاپ رم )وات روانی پ یعنی ایدن انی نصران شتریاست. ب
دارد و در آسمان و    یاله  عتیطب  ک ی: او  ندی گویها که مارتدوکس   دٔه یعق  :دوم 

ا  ،نیزم بالکان و   ونانیو    ه یدر مصر و روس  یشرق   یسایباور کل   ن یخداست.  و 

 
 (.۵۵/ ۴) دهیعق خی آدلف وان هارناک، تار 1



 سم یبرالیفلسفٔه مادِر ل سم،یسکوالر 

72 
 

  ی عن یدو باور برخاست    نیقاومت در برابر ابه مکه    یادهیمناطق است. اما عق  گرید
 1رفته است.  نیاز ب سمیانیآر دٔه یعق

همٔه   یبه سو  امبرانیتا آنکه خاتم پ  افتیبه همان شکل ادامه    های کیتار  سپس
با بت پرست  دیتوح  یمردم مبعوث شد و به سو به نبرد  تلب  یفرا خواند و   س یو 

  د ی جنگ دیتوح ن یا ید و برا موده بودنرا مسخ ن دیاحبار و راهبان پرداخت که توح
گشوده    هان یسرزم   شیو در دوران او و خلفا  افتندیراه    نی به د  یاریبس   تا مردِم 

کل  مرکز  که  مصر  و  وا  یشرق   یسایشد  سرزمبود  سپس  و  شد  اسالم  که    ینیرد 
  ، ست وارد اسالم شد ان اترک  نی که اکنون سرزم  ز یشد ن  لیدر آن تشک  هیقین  یشورا 

خود ادامه دادند و با دروغ    سیل کتاب همچنان به تلباهبان معاند اهاما احبار و ر
از هر سو کم    شان ن ی خود دعوت کردند حال آنکه سرزم  یسو  هو ابهام مردم را ب

به   ف یتحر  تیو نصران  شدیافزوده م  دیتوح  نی و بر وسعت سرزم  شدیم شده 
به عقب رانده   وپاار  یو مرزها  هیو ترک  قایآفر  یهان یاز شام و مصر و سرزم  جیتدر

به نفع اسالم عقب رانده   یپرستو چندگانه   یپرستبت   زیشرق ن  ی. از سوشدیم
 راق و ماوراء النهر و هند. مانند فارس و ع ییهان یسرزم شد؛یم

 
  هوه«یرقٔه »شهود  در ف   سمیانی آر  یاز باورها  یبرخ  1

 مانده است )مترجم(. یباقو چند کلیسای کم پیرو 
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م  آنطور نظر  به  رو  رسدی که  بر  پ  یاریبس   یاسالم    ر ی تاث   تینصران  روانیاز 
ه اما  پذ  بتیگذاشت  مانع  بزرگان  و  مآنا  رشیسران  د  شدین  نه  آنکه  نه    نیبا  و 

و   سایو راهبان که آنان را به نام کل   ونیپادشاهان و روحان  یاز سرکش   شانیایدن
گرفته بودند در امان نمانده بود. خلفا و مجاهدان مسلمان   یکتاب مقدس به بردگ

 ی آزاد  یو معنا  نمودندیو حق را به آنان ابالغ م  کردندیسو با آنان مکاتبه م  کیاز  
عامر  بن    یهمانند سخن ِربع  ،داشتندی ل و مال و بدن را به آنان عرضه مل عقکام

  خواهدیچه م  دیاز او پرس  یالله عنهـ  در برابر رستم فرمانده فارس که وقت  یـ رض 
برانگرمودف را  »الله ما  به عبادت پروردگار    ختهی:  بندگان  از عبادت  را  بندگان  تا 

 .م«یخارج ساز به وسعت آخرت  ایدن یبندگان و از تنگ
 گر ید  تیحی : »مس دی گویم  «یاسیس  سمیبرال یل  یادهایدر »بن  لیاستوارت م  جان

انتشار خود نداشت و پس از هجده قرن    یدر گسترش مرزها   یشرفتیپ  نیکمتر
  یو نسل آنان محدود شده بود. حت  هاییبه همان شکل در محدودٔه اروپا  بایتقر

 یی و آنها   رتمندیخود غ  دٔه یبودند و بر عق  بند یپا  نیکه به نص د  ییندارها یدر مورد د
معنا ب  ی شتریب  ییکه  م  شیـ  انجام  معموال  مردم  آنکه  پ  دهندیاز  آن  به    وند یـ 
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  ن« یاست که از »کالو  یمردم همان  نی نزد ا  ای که جانب نسبتا پو  دید  یخواه  زنندیم
 1. اند«است برگرفته  هیکه در اخالق به آنان شب یگریمصلح د ایو »ناکس« 

که نبرد عقل با اسالم با نبرد    دانندی م  ند یکه به اسالم آشنا  ی انیغرب  ، نیهم  یبرا 
دارد و بس   سایبا کل   ن یترکه اسالم خطرناک   کنندیم  حیاوقات تصر  یاریتفاوت 

به سبب گسترش    نیقرار گرفته است که ا   یغرب سمیبرالی است که در برابر ل یزیچ
 ت. اسس یو تلب سی و وضوح و حفظ آن از تدل یو سترگ

حق و نور و    یارزشها  یروی از پ  از آنان  یار یاما تعصب و تکبر باعث شده بس 
  یهافراخوان  شتریکه اسالم با خود آورده سر باز زنند، حال آنکه ب  ی و آزاد  دیتوح

غ به  نت   متوجهِ   ،مسلمانان  ری قرآن خطاب  در  است.  کتاب    مان یا  یگروه  جهیاهل 
 بر روش خود ماندند. یآوردند و گروه

( در آلمان  ی الدیم  ۱۵۴۶لوتر )درگذشتٔه    نیمارت  ی الدیقرن پانزدهم م  انیاپ  در
اند۱۵۶۴)درگذشتٔه    نی قد علم کرد و سپس ژان کالو از  او بود و    شهٔ ی ( که متاثر 

)درگذشتٔه   نوکس  جان  کل ۱۵۷۲سپس  بر  آنان  و    دندیشور  ک ی کاتول   یسای(. 
معنا که  گرفتند  نام  م  ی»پروتستان«  ندهدیمعترض  گاه  را    زی.   « ی ل یانج»آنان 

که آن    یاست نه فهم کسان  لیآنها به خود انج  میرجوع مستق  یبه معناکه    نامندیم
 

است  1 الل  ل،ی م  وارت ی جان   اسیة،یالس   برالیةیأسس 
عبدالفتاح و [: امام  ی ترجمه ]به عرب  ،یچاپ المدبول

 .اس یمت شل یم
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آنان کاهن بزرگ و پاپ ندارند هرچند در   نیهم  یکردند. برا   لیو تبد  ف یرا تحر
 ماندند.  یباق انینصران گرید دٔه یبر همان عق حیمورد مس 

ناخالص   شیگرا   نیا با  آغشته  که  به   لیتبد  ِن ید  ی هایفطرت  را  آنان  بود  شده 
و فساد پاپ    سا یکل  یهایبه گمراه جهیسوق داد، در نت دندیدیکه م یانکار انحراف

[ اعتراض کردند، از جمله فروش سند  سایدر برابر کل  انی]نصران لیدلی ب یو بردگ
)آمرزش  خر  قی نامه( و تشوبخشش  بر  دیبه  حت  یبهشت  یا آن  و    یشدن.  فجور 

سند را بخرد خواهد   نیکه ا  یشدند خداوند کس   ی دعکه م  د یسر  ییبه جا  یبدکار
اوج فجور    نی[ عذرا مرتکب حرام شده باشد که امی]مر  اگر به فرض با  یحت  دیآمرز

  د ی خر  یحال مردم فرد به فرد و دسته به دسته برا   نیبر کفر است. اما با ا  یو کفر
 آن هجوم آوردند.

و   سایتوسط کل   لیو تحل   میو تحر  اموال  یآوربر آن به دست گرفتن جمع  عالوه
و مدرک شود    لیبر اساس کتاب مقدس خواهان دل  نکهیباز داشتن هر شخص از ا

ال در مورد آن  ؤاز اسرار مقدسه است و س  ن یپاسخ که ا   نیو روبرو کردن آنان با ا 
 . ستین  رفتهیپذ

بردن   نیاز ب  یساکنند و برا   رهای ر دبود که د  یاز راهبان تندرو  ترش یپ  لوتر
دچار   جیسپس به تدر  ی. ودهندینشان م  یها در برابر مردم خاکسارر راهتکبر د

نوشت و آن را    یاه یانیباره ب  ن ینامه را انکار کرد و در اشد و دروغ آمرزش  ر ییتغ
و    آمرزدیکس جز خداوند گناهان را نم  چیه  نکهیبر ا  یکرد مبن  زانیآو  سایبر کل 



 سم یبرالیفلسفٔه مادِر ل سم،یسکوالر 

76 
 

ا  یدت یات عقانحراف   گریاز د  یاعالوه بر آن پاره  عنوان کرد. او و   هیان یب  ن یرا در 
  یاسالم را اما بدون نام بردن از آن عنوان کردند. موارد  میاز تعال  یاریبس   روانشیپ

 ن ینش هم  با مردم  ایراهبان ازدواج نکنند    شدیکه باعث م  تیاز رهبان  یمانند نه
 نشوند.
زن  لوتر با  که  کرد  جلوگ  یاعالم  به  و  کرده  ازدواج  و    یریراهبه  اسراف  از 

برا سرسام   یهانهیهز برا   سایکل   یهامجسمه  یآور  خواند،  در    نیهم  یفرا 
مظاهر اسراف باطل وجود ندارد.   گریمجسمه و تمثال و دنها اپروتست  یساهایکل 

همچن ن  نیاو  صورت  در  طالق  دانستن  مجاز  ا  ازیبه  و  و    قامهٔ همسران  حدود 
  ی مردم فرا خواند و خواهان برابر  گریهمانند د  رانیو ام  سای رجال کل   هیعل   راتیتعز

فرا خواند که   نی شد و به ا  انی( و عوام نصرانروسیطبقٔه رجال الهوت )اکل   انیم
مردم کار کنند و زحمت بکشند و از زحمت خود بخورند   گریمانند د  زین  شانیکش 
مسلمان   یو علما  ستین  تیچرا که در اسالم رهبان   ستا  یاسالم  یاصل   زی ن  نیکه ا

 مردم کار کنند. گریمانند د دی با زین
ا  لوتر بس   نی در  رسائل  رساله   ی اریباره  جمله  از  شوراها  یانوشت   ی دربارٔه 

که در آن فساد   یاو رساله   کنندیرا تکرار م  دیکه تعم  یکسان  هیعل   یاو رساله   ینید
 نهاده است«. انیبن طانی نمود با عنوان »مقام پاپ رم را ش انیپاپ را ب

را مجرمانه و خالف قواعد اعالم کرد اما   شیهاکار  گرفت وموضع    یو  هیعل   پاپ
و    زادگان ب یاز نج   یی. او به شورا دیپاپ را در برابر مردم به آتش کش   هٔ یان یلوتر ب
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روشن   میامرا و کاهنان آلمان ـ با اختالف مشاربشان ـ دعوت شد و آنجا گفت: برا 
نوشته  دیبساز و  تناق  من  یهاکه گفتار  در  کتاب مقدس  است  با  و   ایض  با عقل 

 ؟در تضاد است حیوجدان صح
ترجمه کرد تا مردم و عوام بتوانند آن    یبه آلمان  یونانیکتاب مقدس را از    سپس

پا از  آلمان است. در داخل کل   نیادب و د  یهاهیرا بخوانند که   کیکاتول   یسایدر 
آن    اصولاز    یبا برخ  را یاسالم قرار دارند ز  ریتحت تاثها  انکه پروتست  شدیگفته م

 سپس به انگلستان و سپس افت،یظهور  اننخست در آلم سمیموافقند. پروتستانت
 . افتیمتحده گسترش  االت یا هب

 ی رهنمون آسمان  کیفرا خواندند بر اساس    شی به سو  نی آنچه لوتر و سپس کالو 
و    افته ی  رییتغ  یفطرت  قیرا از طر  لیانج  ف یبود که تحر  نینبود. تالش او ا   حیصح

 ح یبود تصح ختهیکه به نص منحرف در آم  یو با عقل   حیصح  یاشه یاندبا    ختهیآم
 فرا خوانده بود که:  نیآنان را چن انینیش یو پ گرانیکند، حال آنکه قرآن، د

{ َ َلَّ َنعإُبَد إَِلَّ اّلل 
َ
إ إََِل َُكََمٍة َسَواء بَيإَنَنا َوَبيإَنُكمإ أ هإَل الإِكَتاِب َتَعالَوإا

َ
قُلإ يَا أ
 ِ ا  َوََل نُشإ ِ َك بِهِ َشيإئاا َوََل َيتَِّخَذ َبعإُضَنا َبعإضا ِن ُدوِن اّلل  َباباا م  رإ

َ
]آل عمران:    { أ

۶۴ ] 
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ا ب  ی)بگو  کتاب  سخن  دییایاهل  سر  م  یبر  شما    انیکه  و  است   کسان یما 
از   یو بعض   میاو نگردان  کیرا شر   یزیو چ  میکه جز الله را نپرست  میستیبا

 (.رد ینگ ییخدا الله به  یرا به جا گرید یما بعض 
محمد   یرویرا از پ  شیکه قر  یاما همان تعصب  ،را که در قرآن بود شناختند  یحق
 روان یپ  انیگرفت. سپس م  زیآنان را ن  یوسلم ـ باز داشت، جلو  هی الله عل   یـ صل 

که    وستیبه وقوع پ  ییهارخ داد و جنگ  دیشد  ی[ اختالفگرانی]و د  نی لوتر و کالو 
  ان یگسترده م  ینبرد  نی(. ا۱۶۴۸  ات  ۱۶۱۸است )  مشهور  ساله«یس  یهابه »جنگ

از   ندهینما ستیمگر پس از اجتماع صد و ب دی نرس انیطرفداران آن دو بود و به پا
  ن ی ( و به ای الدیم  ۱۶۴۸واقع در غرب آلمان )  ایدر وستفال  ییاروپا  یهان ی سرزم

اب  که از کت  یو اجتماع  یاسیحکم س  کیفهم حق و اقرار    یکه برا   دندیرس  جهینت
  است یرا از س   میمفاه  نی همٔه ا  دی با  نی وجود ندارد، بنابرا   یشود راه  هرفتمقدس گ

ا به  بنا    یاسیس  سمیصورت اساس سکوالر   نی و منافع جوامع دور نگه داشت و 
  شدیاو خوانده م  عتیخدا و شر  نیرا که به دروغ د   یساختگ  ینهاده شد که کتاب

وسلم    هیالله عل   ی ـ صل   ا خد  امبریپه  ک   دندیرس  ییبه در برد و به همان جا  دانیاز م
 پروردگار به آنان فرموده بود که:  یوح قی از طر شیـ ُنه قرن پ 

ءٍ } ُتمإ لََعَ ََشإ هإَل الإِكَتاِب لَسإ
َ
 [۶۸]مائده:  {يَا أ

 ( دیستی[ نی درست نی]د  چیاهل کتاب بر ه ی)ا
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فرا   دادندیکه به نام خداوند انجام م   یس یآنان را به دور انداختن خرافات و تلب  و

 ی ااجبار و پس از تجربه   یحق دعوتشان کرد. آنان سپس از رو  یخواند و به سو
طوالن و  حق  ی تلخ  نصف  د  قتیبه  درد  به  نه  اعتقادشان  که  کردند    ن ی اعتراف 

  ی محمد را از رو   یامبریپ  یعنی  گرید  مهٔ یدارد اما ن  ایدن  یبرا   ی و نه سود  خوردیم
پروردگار    عتیعقل بازگشته شر  عتی و به شرانکار کردند    ینیبکبر و خود بزرگ

 : د یفرمای را ترک گفتند. پروردگار متعال م

ا} را ب َِك ُطغإَياناا َوُكفإ نزَِل إََِلإَك ِمن رَّ
ُ
ا أ ِنإُهم مَّ ا م   [۶۸]مائده:  {َولَََيِيَدنَّ َكثرِيا

فر  و ک انیتو نازل شده بر طغ  ی)و قطعا آنچه از جانب پروردگارت به سو
 خواهد افزود(. آناناز   یاریبس 

آنان را   زیتا بدانند که عقل ن دبه همان اندازه چند قرن به طول انجام د یبا ا یآ اما
از کتابدهدینامحدود سوق م  یختگیافسار گس   یبه سو لفظ و معنا  ی.   شیکه 

آنان را با    لیدارند؟ حال آنکه خداوند اباط  یبه چه حق  دنیشده انتظار رس  ف یتحر
نور  یکتاب و  تار  یمحفوظ  ب  یهایکیکه  از  را  اختالف  و  نسخ    برد،یم  ن یجهل 

 نموده بود:

َر ِإَونَّا َلُ َْلَافُِظونَ } ِكإ َا اَّل  نلإ  [۹]حجر:  {إِنَّا ََنإُن نَزَّ
 بود(.  میو قطعا نگهبان آن خواه میقرآن را نازل کرد نیما ا شکی)ب
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بود و آنان  از آنکه به آن برسند، آشکار ساخته    شیحق را نهصد سال پ  خداوند
مل  أرحمت صدا زده و عقلشان را مورد خطاب قرار داده بود تا بلکه ت  یرا با ندا 

 کنند:  شهیپ

ا ُكنُتمإ َُّتإُفوَن } ِمَّ ا م  ُ لَُكمإ َكثرِيا ِ هإَل الإِكَتاِب قَدإ َجاءُكمإ رَُسونُلَا ُيَبي 
َ
يَا أ
ِ مِ  َِن اّلل  بٌِي  َن الإِكَتاِب َوَيعإُفو َعن َكثرٍِي قَدإ َجاءُكم م   ( ۱۵) نُوٌر َوكَِتاٌب مُّ

ََلمِ  َوانَُه ُسُبَل السَّ اتََّبَع رِضإ َمِن   ُ اّلل  إََِل   َيهإِدي بِهِ  لَُماِت  ِِن الظُّ رُِجُهم م  َوُيخإ
َتقِيمٍ  سإ اٍط مُّ  [ ۱۶ـ  ۱۵]مائده:  {انلُّورِ بِإِذإنِهِ َوَيهإِديِهمإ إََِل َِصَ

از آنچه از کتاب    یاریت که بس شما آمده اس   یما به سو  امبریاهل کتاب پ  ی)ا
 ی ]خطاها  یاریو از بس   کندی م  انیشما ب  یبرا   دیداشتیم  دهی]خود[ پوش

روشنگر   یو کتاب ییالله روشنا یشما از سو ی. قطعا برا گذردی شما[ در م
لٔه آن ]کتاب[  یکند به وس  یروی او پ  ی ( الله هر که را از خشنود۱۵آمده است )

 ها یکیآنان را از تار   شی خو  قی و به توف  شودیسالمت رهنمون م  یهابه راه 
 (.کندیم تشانیراست هدا  یو به راه بردیم رونی ب ییروشنا یبه سو

 فرمود:  و

َاِطِل  } َقَّ بِاْلإ هإَل الإِكَتاِب لَِم تَلإبُِسوَن اْلإ
َ
نُتمإ َتعإلَُمونَ يَا أ

َ
َقَّ َوأ ُتُموَن اْلإ  { َوتَكإ

 [ ۷۱]آل عمران: 
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 د ی کنیرا کتمان م  قتیو حق  د یزیآمیبه باطل درم  اهل کتاب چرا حق را   ی)ا
 .( دیدانیخود م نکهیبا ا

َهُدونَ } نُتمإ تَشإ
َ
ِ َوأ ُفُروَن بِآيَاِت اّلل  هإَل الإِكَتاِب لَِم تَكإ

َ
 [ ۷۰]آل عمران:  {يَا أ

آن[    یبا آنکه خود ]به درست   د یورزی الله کفر م  اتیاهل کتاب چرا به آ   ی)ا
 (.دیدهیم یگواه

ا  ندگانی نما  آن نصران  ن یبر  طائفٔه  سه  که  نمودند  کاتول   یاتفاق  و   هاک یـ 
آورند و هر کس به خود    ینیـ را تحت چتر تسامح د  هایو کالون  های لوتر گرد 

  ی به سو   افتهی  ییاحبار رها  افتهٔ ی  ف ی از نصوص کتب تحر  جهیمشغول باشد. در نت
که ازدواج مرد با   اند رس  ییجاآنها را به    ان یسر نهادند که در پا  چارچوب یعقل ب

حق را  رو  یمرد  از  و  بدانند  پ   یمشروع  را   یحق  یرویعناد  بود  آورده  قرآن  که 
 : رند ینپذ

َواِضعِهِ وََجعَ } ِفُوَن الإََكَِم َعن مَّ  [ ۱۳]مائده:  {لإَنا قُلُوَبُهمإ قَاِسَيةا ُُيَر 
که[ کلمات را از مواضع خود    ی]به طور  میدیرا سخت گردان  شانیها)و دل

 (.کنندیم ف یتحر
 شان به آن باور داشت:و عقل شناختندی آنکه حق را م با

ُثمَّ  }  ِ َمُعوَن لََكََم اّلل  ِفُونَُه ِمن َبعإِد َما َعَقلُوهُ َوُهمإ َيعإلَُمونَ يَسإ ]بقره:    {ُُيَر 
۷۵ ] 
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 کردند یم ف یتحر دنشیسپس آن را بعد از فهم دند،یشنی)سخنان الله را م
 (.نددانستیم زیو خودشان ن

تحر  یمقدار کتاب  در  همچنان  که  حق  باق  ف یاز  آنان  از    یشدٔه  سخن  مانده 
شرم    ن یاز ا  یول   خوانندیرا در خلوت و با خود مکه آن    دهدیم  دشانیبطالن عقا

سازند چرا که اساسا همٔه   اشیعلن  شانی منظم ساختن امور زندگ  یکه برا   کنندیم
 اند.دور انداخته یعموم  یکتاب خود را از زندگ

 ان یماند و در رابطٔه م  یآنان باق  یحال ستم به اشکال مختلف در زندگ  نیا  با
که آن را    یهمٔه دوران  در  نیساخت و ا  انیجامعه، خود را نما  نییطبقات باال و پا

از سقوط   یعنی( ـ  ی الدیم  ۱۴۵۳)  یهجر  ۴۵۱ـ از سال    نامندیم  یکیدوران تار
کرد. از    یگرفاتح جلوه  محمددست  ه  ب  هیها تا سقوط قسطنطنرم به دست ژرمن 

بود؛   یقوق مردم در نظام فئودالساختن ح  مال یستم، پا  نیا   یهاجلوه  نیآشکارتر
بودند    یکشاورز  یمالک اراض  نیشکل که طبقات باال و پادشاهان و رجال د  نیبه ا

و فروش    دیخر  نی آنان همراه با زم  کردند؛یکار م  هان یزم  ن یدر ا  واربردهو مردم  
و اجازٔه خارج   دندیکش یم  ی گاریشدن شکم خود ب  ر یو صرفا در برابر س  شدندیم

ا از  ا  طیشرا   نیشدن  بکشد و    ایبردگان را بزند    نیرا نداشتند. مالک حق داشت 
 ی همسر  خواستیم  یال از او را نداشت آنقدر که گاه اگر کشاورزؤ حق س  یکس 

تا او اجازه    گرفتیکام م  اواز    دیبا  ن یصاحب زم  زادٔه بینخست نج  ردی باکره برگ
که با پول و  یداراننیمتفاوت است و زم خیتار یهایبا همٔه بردگ یبردگ نی . اابدی
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ا  به  تجمل  افته یدست    هان یزم  نیقدرت  و  اسراف  اهل  خود  و   ییگرا بودند 
مردم   یو گرسنگ  یدستیفقر و ته  دیباعث تشد  نیبودند و هم  یچنانآن  یهای زندگ

 ک ی( و شرروسی)اکل   نی رجال د  یبا همدست  زادگانب ینج  رگ ید  یشده بود. از سو
از ستم آنان را  آنان در ثروت، چشمان  . بستند یم  شدندی که مرتکب م  یساختن 

مطلق بدون رجوع به کتاب مقدس   ینفوذ آنان در حکومت پادشاه  نی افزون بر ا
حکم بود  هرچه  بلکه  عرف؛  امضا  اساسیب  یو  خدا  نام  به  کاهنان  که   شیبود 

و    ایتند که به درد دننداش  یزیچ  شانی از نصوص کتابها  نیرجال د  نیو ا  کردندیم
  ن ی د  نیا  جهیداده بودند در نت   ریی نظم آن بخورد، چرا که پس از نزول کتاب آن را تغ

  ی نبود که خداوند به آن راض  یابد  ین یمناسب نبود و دنها  ا و مک  زمانهاهمٔه    یبرا 
نموده و به خداوند نسبت داده مردم را    عیررا تش   یباشد. آنها از عقل خود احکام

 به انجامش امر کردند. 
استبداد   نیاز ا  خواستندیماندند و م  تیجاهل   نیحدود ده قرن بر هم  هایاروپای

حال    نیاما بدون آنکه بدانند قرار است به کدام سو بروند و ا  ندیآ  رونیب  یو بردگ
حال ذهنش   نیدارد و در ارا  است که قصد فرار از ظلم و زندان و شکنجه    یهر کس 

 . زدی است به کدام سو بگر قراربداند  نکهیصرفا مشغول فرار است تا ا
)  تا روسو  ژاک  ژان  فرانسه،  در  عقی الد یم  ۱۷۷۸ـ    ۱۷۱۲آنکه  از  که   دهٔ ی( 

تاث او    ریپروتستان  همراه  به  و  بود  از    گرید  یفرانسو  کی گرفته  که  ولتر  نام  به 
گفته بود سر برآوردند. روسو کتاب    ریتاث   ه اسالماز جمل   گر ید  دیها و عقافلسفه
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اجتماع فرانسو  «ی»قرارداد  که  بس   انقالبدر    های را نوشت  بهره    ار یخود  آن  از 
 شد، یم  یکه به آن منته  افتندیرا در برابر خود    یستمیو س  سمیبردند. آنان فئودال

آزاد  نی بنابرا  تغ  ی به  و  انتخاب  در  کارگران  و  مساو  رییبردگان  و  با کار  آنان  ات 
 بردند یکه طبقٔه باال در آن به سر م  یو به انکار اسراف و تجمل   فرا خواندند  گرانید
ظلم    نیعرصه و مشروع ساختن ا  نی به ا  سایستم در حق مردم و وارد شدن کل   و

ثابت کرد که را    ثیتثل   دٔه یکه عق  دیرس  ییپرداختند. کار ولتر به جا انکار کرد و 
آن   دیو عقا  تی حیمس   یهاد به افسانه گفت: »اعتقا  شده است. او  ف یتورات تحر

از    تواندی و دروغ است و نم  ییگوآکنده از ُمهَمل  یحیمس   ن ید  را یز  ستیواجب ن
ب او  اناج  انیخود دفاع کند«.  از مس   لیکرد که  اند،  نوشته شده  حیصد سال پس 

با   آنکه  بر  مس   یخوانهم  گری کدیافزون  نسب  دربارٔه  نه  در  حیندارند؛  نه  بارٔه  و 
کرد که خالق و   انی . او بشانیاو و نه در مورد معجزات و سخنان ا  یران کودکدو

اطالع در وهلٔه    ن ی. ا ش عیان استیهادر کتاب اطالع او از اسالم  و    تاس   یکیمعبود  
 یدشمن  ینگاه از رو  ای  خواهیپادشاه  یاسیس  اندیشهٔ واسطٔه  به    دینخست کم و شا

همراه و  انکار  هملب  غا  هٔ یبا روح  یو  به  بود،  شده  او    نیدورانش حاصل  سبب 
را به تعصب متهم   شانیا  یالدیم  ۱۷۴۲و در سال    گفتیرا بد م  امبرشیاسالم و پ

هنگام سپس  سال    ی نمود.  در  شکل    ی الدی م  ۱۷۶۵که  به  اسالم  از  او  اطالع 
  ی کتاب   دیدور گرد  انیاز غلو در برابر اد  یتر شد و به شکل کل گسترده  اشیقیحق

الصالة والسالم و قرآن را ستود    هیو در آن اسالم و محمد عل   ادات نوشتدر باب ع
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در آغاز به   زیجهان است«، چرا که او ن   گزاراننونقا  نیو گفت: »محمد از بزرگتر
تاث م  ف یتحر  تی نصران  ریسبب  گمان  بر خود  شب  کردیشده    ت ینصران  هی اسالم 

 است.
وشت و  ها و روح آن« نملتتحت عنوان »اخالق    یکتاب  ی الد یم  ۱۷۵۱در سال    او

وسلم ـ را ذکر   هی الله عل   یمحمد ـ صل   ایخاتم االنب  یهایژگ یاز و  یادر آن جمله 
ا و  برخاست  او  از  دفاع  به  و  اند  شانینموده  حک  شمندیرا  س  میو    ی استمدار یو 

که در بارٔه او   یزی چ  نیکمترو گفت: »  دهینام  یعقالن  نید  ک ینگر و صاحب  ژرف
آورد و جهاد کرد«. او اسالم را بر خالف سنت    یکه: او کتاب  ستا  نیگفت ا  توانیم

 . دیح نامخود، متسام خیدر تار تیحیمس 
با اسالم   قتیمخالف حق  یلترهایکه با چشم انصاف و بدون ف  یانینصران  غالب

شده صل روبرو  ـ  محمد  صدق  به  عل   یاند  پ  هیالله  ـ  خود  برده  یوسلم  اما  اند، 
  شودیوسلم ـ م  هیالله عل   ی ـ صل   آنان به صدق محمدمانع از اعتراف    ینیببزرگ 

  ی و الله تعال  اند تقیحق  نیا  بهمردم    نیترآنان آگاه  شمندانیو اند  شانیوگرنه کش 
 : د یفرمایشان مدرباره

إ } ا َعَرفُوا ِع ِممَّ مإ ُيَنُهمإ تَفِيُض ِمَن اَلَّ عإ
َ
نزَِل إََِل الرَُّسوِل تََرى أ

ُ
إ َما أ ِإَوَذا َسِمُعوا

َق ِ  ِمنَ   [ ۸۳]مائده:  {اْلإ
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بر اثر آن    ینیبیمنازل شده بشنوند    امبریپ  نیا  ی)و چون آنچه را به سو
 (. شودیم ریسراز شانیهااند اشک از چشمکه شناخته یقتیحق
بس   یامسئله کرده   یاریکه  آن غفلت  ااز  کس   نی اند  هرگاه  که  و   دهیعق  یاست 

حداقل    ابدیمخالف را ن  ِن ینتقال به درا مورد انکار قرار دهد اگر جرات ا  اششه یاند
 د ی که در مورد عقا  کشاند،یدر حد وسط م  ستادنیا   یعنی  شهیدر اند  ی او را به آزاد

است   یابه مثابٔه دروازه  ی آزاد  نجای. در اتاس  نیقدرتمند معموال چن  یهاشه یو اند
عق  یبرا  از  شدن  سو  دهیخارج  ا  گرید  یادهیعق  ی به  اکثر    ی کار  ن یو  که  است 
ند ژان  در برابر اسالم انجام دادند؛ همان  ثیتثل   دٔه یدر مورد عق  یغرب  شمندانیدان

ا در  که  ولتر  و  روسو  پا  انیم  نیژاک  د  یشتریب  یبندیروسو  نزد  نیبه   ی ک یو 
متهم   یکه پس از مرگش به مسلمان  یبه اسالم از خود نشان داد تا حد  یشتریب

بر ضرورت    یل بلکه به شکل کرا ذکر نکرد    ثی تثل   دٔه یعق  شیهاشد. او در نوشته 
 کرد. دیتاک ازیو اعدام آنان در صورت ن  نیبر مجازات خارجان از د یو حت نید

پس از روسو و ولتر و با   یو استبداد بر تودٔه مردم، اندک  سمیفشار فئودال  با
نوشته   یریرگ یتاث سال    یها از  به  فرانسه  بزرگ  انقالب  آتش    ی الد یم  ۱۷۸۹آنان 

نها ا و زند  ختندیرنها  اابی. عموم مردم به خدیل به طول انجامور شد و ده ساشعله
را کشتند و امالکشان را غارت   فدارانشانو طر  زادگانبیرا گشودند و پادشاه و نج

آنان پرداخت.    با  یدستو بلکه به هم   تیاز آنان حما  زیارتش ن  انی م  نیکردند. در ا
 ن یاعالم کرده و د  یرا ملغ  یهفرا خوانده پادشا  یرب و برا   ی و آزاد  یآنان به برادر
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عهدنامٔه حقوق   ،دور نمودند. انقالب  است یشده را از تصرف در ملک و س  ف یتحر
  ا ی بشر را وضع نمود که در آن آمده است: »مردم آزاد و از نظر حقوق، برابر به دن 

است که    ینموده و همان سخن  ریتقر  شیت که اسالم از پاس  یزیچ  نی. اند«یآیم
حال   دیاگرفته  یمردم را به بردگ  ی»از کبه زبان آورده است:    عمر بن الخطاب

 !«. اند؟دهآور  ایآنکه مادرانشان آنان را آزاد به دن
انجام آنچه به    یدر اجازه دادن به فرد برا   ،ی در آن آمده است: »آزاد  نیهمچن

 . ابد«یینمود م رساندینم یانیز گرانید
ندارد در    یل که ضابطٔه خاصنبود جز حاکم ساختن عق  یزیدعوت چ  ن یا  اما

  ر یشدند و گمان کردند سروران جهانند. روبسپ  یعقل   یشگیدچار تجاوزپ  جهینت
را از    فرانسه را اعالم کرد و خواست آن  خیتار  ریی ـ از رهبران انقالب فرانسه ـ تغ

دهد    رییها و روزها را تغها و هفتهها و ماهسال   بیانقالب فرانسه آغاز کند و ترت
عامل شکست   ن یداد، اما بزرگتر  شیهفته را از هفت به ده روز افزا   ی روزها  و تعداد

  شوند یقدرت مرتکب م  یاست که در بحبوحٔه مست  یظلم  ،یروز یپس از پ   روزها یپ
که عموم مردم بدون مخالفت   پردازندی م  یعام  نیبا قوان  ییارویبه رو  جهیو در نت

هد پا  تیا با  آن  به  ا  ی ادیز  یدتم  بنابراینهستند،    بندیآسمان  دوام   ن ی بر  حالت 
 . دیرس انی( به پای الدیم  ۱۸۰۴دوره با ظهور ناپلئون ) نی و ا اوردندین

نمود    در انقالب، مقدس ساختن عقل  از هر چافتیدوران  را  آنان عقل   ی ز ی. 
آن را در مرتبٔه خدا ب ا  یبرخ  یقرار دادند و حت  ییاالتر دانسته  آنان  را    نیاز  کار 
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فرا خواندند و   کی کاتول   نید  ژهیبه و  نیرا به ترک د  شانیش و ک   دندیعبادت عقل نام
با وات آنها در    کانیارتباط فرانسه را    ، ی الدیم  ۱۷۹۳نوامبر سال    ۲۴قطع کردند. 

در  یو به مجامع ل یرا تعط  سایکل  ۲۴۰۰حدود  ی عنیآن  یو حوال سیپار یساهایکل 
زنان به   ی ادبه آزبار    نینخست  یکردند. در همان دوره برا   لیتبد  ییگرا خدمت عقل

به   ونیقالبکه کار ان  دینکش   یفرا خواندند و طول   یدر نظام فئودال  یاز بردگ  ژهیو
 زدند.  گری کدیدست به کشتن  یو در موارد  دیکش  یو اختالف داخل  یدستگ دو

را آزمودند    یزیمردم هر چ  جیاز چپ و راست سر بر آورد و به تدر  ی در آزاد  غلو
ز کردند  تجربه  عنوان    ی عتیشر  نه   گرید  را یو  عقِل   کیبه  نه  و  مناسب  مرجع 

از    یرویباشد وجود نداشت و در پ  یخیرسوبات تار  ریاز تاث  یکه خال  یحیصح
آزاد تجد  ی مبدا  را  آن  طرح  بار  کنفرانس  دیهر  و  ا  ییاهکرده  در   نیبه  هدف 
م  یکشورها برگزار  برا   کردندی گوناگون  قرار    یاریمع  نگونهیا  ی آزاد  نیا  یو 

 دادند:
ا  ی د»آزا  و  هر چ  نکهیفرد  به  و  دهد  انجام  بخواهد  چه  م  یزیهر    خواهد یکه 

م چه  هر  و  باشد  وقت  دی بگو  خواهدیمعتقد  د  یتا  بر   ا یندارد    یری تاث  یگریکه 
 نداشته باشد«.   یریبر او تاث یگرید

تقر  آنها آزاد  ر یدر  جدا   یروادهیز  ی مبدا  و  عامل    ییکردند  هرگونه  از  فرد 
دارد را مبنا   ی بدن  ا ی  یقلب  یریکه بر ارادٔه او تاث  یزیهر چو مبارزه با    رگذار یتاث

  رگذار یآنکه عامل تاث  ایباشد،    لیخانواده و فام  ای  لهیقب  رگذاری تاث  نیقرار دادند؛ چه ا
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فرد از هرگونه عامل موثر آزاد گردد مگر از   دیبا  هباشد. بلک  نیعرف و عادت و د
اگر    یحاصل کند حت  یجیآن نتااز  و    افته یدور و برش انعکاس    عتی که بر طب  یعقل 

که مردم را از    ایح  بی ترت  نیباشد. بد  یآسمان  یهاعت یمخالف فطرت و همٔه شر
و  ارزشها    گریو کرم و عفت و د  داردی دارند باز م  لیکه به آن م  ییو فحشا  یزشت

 ندارد. یگاهیجا دادندیبه آن ارجاع م  امبرانشیانواع فطرت که خداوند و پ گرید
انحرافش    ای اشتباه    یندارد که او را برا بر فرزندش    یاسلطه  چیه  درپ  نطوریهم

ندارد که اشتباه فرزند   یو تفاوت  شودی ساقط م  تش ی کند وال  نی کند و اگر چن  ه یتنب
اگر ده سال به باال داشته باشد همانند    یفرزند را حت  یدر چه حد باشد و کارها

وجود آمده و آن را انجام   ودک بهنزد ک  یالیام  جهیدر نت  دانندیتصرف بزرگساالن م
 . ابدییم ریی تغ یشده و فطرتش در بزرگسال ی او عاد یبرا  جیو به تدر دهدیم

را نزده مگر آنکه در حال   یکودک  ایزن  گاهچیوسلم ـ ه ه یالله عل  یـ صل  امبریپ
 د ی که نماز را ترک گو  یجهاد باشد اما امر نموده فرزند پس از ده سال در صورت

و   شودیاست که هر چه معروف است از آن وارد م یانماز دروازه را یز  شود هیتنب
 : رودیم رونیهرچه منکر است از آن ب

ُمنَكرِ }
إ َشاء َوال ََلةَ َتنإََه َعِن الإَفحإ  [ ۴۵]عنکبوت:  {إِنَّ الصَّ

 . (داردی )نماز از کار زشت و ناپسند باز م
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به    یفت سالگرا در ه  »فرزندان :  دیفرمایوسلم ـ م  ه یالله عل   یـ صل   شانیا
 . د«ی]ترک[ نماز بزن یبرا یو در ده سالگ دینماز امر کن

  خواهدیزن هر چه م  جهیدر نت   کنندیم  یهرگونه قوامت مرد را بر زن نف  آنان
در کار باشد و در   ییبدون آنکه امر و نه  رودیو هرجا بخواهد م  دهدیانجام م

بخوا  که  هر  با  بوده  مستقل  خود  دوستروابط  و   یحت  –  کندیم  ید  ـ  مردان  با 
ا  یرگذاری هرگونه تاث آزا   نی بر او در    ی زن موجود  را یاوست ز  ی دروابط مخالف 

  یاوست و هر چه بخواهد برا   یبردگ  یبه معنا  یمستقل است و هرگونه امر و نه
و الزام او به عفت   ریخ  ایخارج از ازدواج باکره بماند    نکهیا   یحت  ندیگزیخود برم

  کنند یم  یاز بلوغ هر کار  شیپ  ینوجوانان حت  نیرا ر است. بناب قهر و اجبا  ینوع
 « ینموده آن را »آموزش بهداشت جنس   یبه نشر فرهنگ جنس   اماقد  ن یهم  یو برا 

ا   دند؛ینام جنس   نیبه  رابطٔه  شوند  باردار  آنکه  بدون  دختران  چگونه  که    یمعنا 
خطرات    ان بهکودک  را یز  آموزند؛یارس به کودکان مرا در مد  ن یداشته باشند و ا

بدون خطر  د و قصدشان آن است که دختران بتوانن ستندیآشنا ن مانیو زا  یحاملگ
 اقدام به فحشا کنند. 

اند  یاریبس  آگاه  شمندانیاوقات  نشر  دربارٔه  علما  ا  یو  و    نیدربارٔه  مسائل 
و    اقیبدون آنکه از س  ندی گویدر مدارس سخن م  یدعوت به آموزش فرهنگ جنس

است از آموزش آن در غرب بدون   ید یاشند که صرفا تقل ته بداش  یمقصد آن آگاه
آن    جیفقها به ترو  الفو با توسل به اخت  ،انیو رفتار غرب   شهیدر نظر گرفتن اند
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برا   دییتا  واریدر د  شودیم  یآجر  ن یکه هم  پرازندیم   ی شورش غرب بر فطرت. 
  ی نظر برخ   دختر بنابر بر  ِی قول به درست بودن عقد نکاح بدون اجازٔه ول   ،نمونه

فقها را   یاز  غربیاهل  آزاد  نیهمچن  انی.  و   دٔه یعق  ی بر  دارند  نظر  اتفاق  کودک 
بلکه    ستین  یکار درست  سایو بردن کودکان به کل   ن یعم  دٔه یعق  ک ی  نی معتقدند تلق

. آنان به تقدس آنچه ندیخود را برگز  نید  دیکودک پس از آنکه بزرگ شد خودش با
بازدارندٔه درون  »آزاد  «ی»عامل  پرداخته و هرگونه عامل    نامندیم  «ی شخص   ی و 

 . سازندیرا از فرد دور م  رگذاریتاث
همٔه    را یبردند؛ ز  ه یو نسب و حق پدر و مادر را به حاش  لهیآنان خانواده و قب

آنان    انیاساس طالق در م  نیمحدود کننده دارد و بر هم  ریفرد تاث  اریبر اخت  هان یا
دخالت پدر و    یو حت  ستیمربوط ن  یرگ یبه د  کسچیه  یزندگ   را یمنتشر است ز

 .گرانید بهچه رسد  رودی به شمار م یبرادر و مادر فضول 
او با   ی و حد و حدود زن با همسرش را همانند آزاد  ی اساس، آنان آزاد  نی هم  بر

 !دانندیمردان م گریو د هیهمسا
ل   فهٔ یوظ  ن یبزرگتر مح  برال،یمدرسٔه  ساختن  الزم    طیفراهم  اسباب  و  مناسب 

ـ ولو عوامل با    گرید  رگذاریکامل افراد و مبارزه با هرگونه عامل تاث  ی آزاد  یبرا 
 ارزش ـ بود.

 ده ی»فطرت« نام  ای»وجدان«    یآسمان  عیعقل و شرا   که در  یزیبه چ  شهیاند  نیا
  ز ی آن ن   جینتا  نیبنابرا   ستیقابل حس و قابل درک ن  هان یا  را یباور ندارد ز  شودیم
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و عفت و حشمت و َکَرم و    ایتوهم است. ح  ه بهتوج  ،و توجه به آن  ستین  حیصح
و لغو آن، نظام عقل در  یفطر واردم  نیوجود ندارد. با برداشتن ا زیموارد ن گرید

وح ن  ی فهم  ز  زیخداوند  شد،  اختالل  هماهنگ  یوح  را ی دچار  و  توازن  با   یدر 
  ن یاز ب  یبرا   ینازل شده که در فطرت انسان کاشته شده است. آنان حت  یعتیطب

که   یدارند و کسان  یاز هنگام تولد نوزاد برنامه و نظام خاص  ید فطرموار  بردن
ا شده  ستمیس  نیدر  پاند  بزرگ  فهم  در  و  داده  دست  از  را  خود   یهاام یفطرت 

 .شوندیدچار مشکل م امبرانشیخداوند و پ
کرده و   ییاز آنچه فطرت راهنما ارزشها  و    عقلهااخالق و    جیبه تدر  بی ترتن یبد

در باب اخالق   نگونهی نموده منحرف گشت، وگرنه غرب از آغاز ا  میترس  عتیشر
 بند یپا  یاز فطرت انسان  ینه چندان دور به قسمت  یو بار نبود بلکه تا دوران  بندیب

)تا سال    شودیشناخته م  ییایکتوریکه در انگلستان به نام دورٔه و   یابود. تا دوره
از فطرت وجود داشت.    یا مناسب( همچنان در اخالق غرب بهرٔه نسبتی الد یم  ۱۹۰۱

را نوشت، از فروش   «یچترل   یدیوق للورنس داستان »معش   دی وید  یآنقدر که وقت
ا نشر  جلوگ  نیو  ل  یریکتاب  و  نرفت  فروش  به  کامل  طور  به  و    سمیبرالیشد 

 .ی الد یم  ۱۹۶۰سال    دنیحضور نداشت مگر با فرا رس  ایکتوریو  درباردر    یاجتماع
آن    یساختارمند   یندارد که طرفدارانش برا   یاشهیو ر  اصل  سمیبرالیل  ن،ی بنابرا 

ز کنند  نظم  را یتالش  و  ب  ،اصل  بار  بندیضد  اصل   یو  هرگونه  و  و   یسازاست 
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محدود باعث  نمودن  م   تیساختارمند  آنجا  شودیآن  از  رغبت   یی و  و که  ها 
 . دبا اصل و قانون محدود شو  دینبا ستیعقل محدود ن یهاادراک

به معنا  یاجتماع  سمیالبریل  ،در غرب   نیهمچن که  گرفت  ٔه  رابط   ی آزاد  یشکل 
و    دهیفرد در کارها و گفتارها و عق  ی است بر آزاد  ی ریاست و تقر گری کدیمردم با 

اگر آن   یـ حت  یگریـ نه د  خواهدیچنانکه خود او م  گرانی لباس و رابطٔه او با د
چه   ستینمهم  آنها  از    کیچیه  یبرا   ینصوص وح   یخالق متعال باشد. حت  یگرید

حکومت   دخالت  به  هم   ایرسد  به  و  کنفرانس  نی جامعه    ر ی تقر  یبرا   ییهاهدف 
زنا و لواط برگزار شد و پا را از    ی اعتقاد و ابطال حد ارتداد و اعتراف به آزاد  ی آزاد

ا  ییهاحکومت  یفراتر نهاده حت  نیا آزاد  نیکه مخالف  هستند را مورد    های نوع 
د به گذاشتن مانع در برابر محقق ساختن رسه  چ  دهندی قرار م  رزنش س  ایمجازات  

تحر  های آزاد  نیا تحر  میمانند  و  نامحرم  زن  و  مرد  وجوب    میخلوت  و  اختالط 
 ت یاز منکر و خش   یو امر به معروف و نه  یحجاب و پوشش و دعوت به پاکدامن

 یو مانع  یکنافسرکوب و هراس  یموارد به معنا   نیاعتبار که همٔه ا  نیبه ا  ،یاله
 کامل است. ی بر آزاددر برا 

  ا ی   یسازو حرام  یسازمجرد است و هرگونه حالل  ی مهم است نگاه ماد  آنچه
 ی هاکه قرص   یهنگام  یرو  نیندارد؛ از هم  یارزش  هادهیپد  یبرا   یبیغ  یابیعلت

تنها    را یشد ز  رادیای و ب  ی قانون  زیعرضه شد، زنا ن  کایدر اروپا و آمر  یضدباردار
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با  یحس   ِی مفسدٔه ماد ا  دناخواسته بو  ردار شدنزنا،  ا  نیو  با  مانع    جادیمفسده 
 ندارد. یاشکال  نیطرف  تی با رضا جهیرفت در نت   نی( از بی)ضد باردار

آن هموار سازد به    یکه راه را برا   یهرگونه ابزار   ی مباد  نیمحقق ساختن ا  یبرا 
 نیکند و همٔه مخالفان ا  یمانند حاکم مستبد که امر و نه  یکار گرفته شد؛ ابزار

بپردازند و بنا    یخاص  یایقضا  ختنیکه به برانگ   ییفقها  ایرا به زندان افکند    ی مباد
به   یروانه یبه نام اعتدال و م آنها  بپردازد.    یدمبا  نیا  جیبه تروآنها  بر خواستٔه  

  ی برا   انیپایب   یو او را به راه  پردازندیم  هات یشخص   نیا  غین و تبل مطرح ساخت
ا ا  نندکشایمنظومه م  نیکامل ساختن  از  ا  یکسان  گرید  قیطر  نی و  افکار    نیکه 

  گر یساخته و دعلنی  خود را    یتا آرا   کنندی م  قی اند تشونگه داشته   یخود را مخف
آرا بر    نیرا مطرح سازند اگرچه ا  رساندی م  یاریپروژه    نیکه به ا  یموارد جنجال

م اسالم آرا و نظرات شاذ به نا  نیشاذ باشد تا آنکه مجموعٔه ا  ینظر فقه  کیاساس  
 به اسالم و فطرت ندارد.  یربط  چیرا شکل دهد که ه ینظام

معنا  ز ین  یاسیس  سمیبرالیل به  که  گرفت  امور   یشکل  در  افراد  شدن  حاکم 
  ی ندگ یاحزاب و نما  یریگشکل   قیآنان است و از طر  یاسیس  یهاحکومت و نظام

امکان  ا   ریپذپارلمان  به  اشخاص  نیاست  که  روگروه  یشکل  و  ا ر  کردهایها 
است و از    یاسیس  سمیبرالیاز ل  یبخش   ی. اعتراف به دموکراسکنندی م  یندگینما

حق    یدارا   زیحکومت ن  میدر تنظ  پردازندیم  اتیمال  ستمیس  نیکه افراد در ا  ییآنجا



 منطق لیبرال

95 
 

  م یهم نخواه  ات یدر پارلمان مال  یندگی»بدون نما  شهٔ یبود که اند  نجایهستند و از ا
 داد« شکل گرفت.

عدم دخالت دولت در اقتصاد و رها ساختن   یکه به معنا  ی اقتصاد  سمیبرالیل  و
بلکه    کندیدخالت نم  عیو نه در توز  د یآن به دست قانون بازار است. دولت نه در تول 

 .کندیرا گذشته و سپس خود صحنه را ترک م یقواعد
  ن ی و از سرزم  گریبه مکان د  یآن از مکان  نی به سبب عدم انضباط عقل و تبا  اما

مردم طبع  سرزم  یو  ل   یمردمو    نیتا  خود  دارند،  متفاوت  طبع  در   سمیبرالیکه 
ن  دستک ی  یسازادهیپ هماهنگ  تقر  ستیو  همه  چه  متفق   کی بر    با یاگر  اصل 

 در امور آنهاست.  ن«یهستند و آن »عدم دخالت حکومت و د
 ی از ستم و جهل از سو  یدر حالت  یاز جوامع شرق   یاریبود که بس   یدر حال  نیا

  شد یپا نهاده م  ریکه در آن حکم خداوند ز  کردندیم  یزندگ  یط یها و شرا حکومت
در    زی از علما ن  ی. برخشدی م  مالیانصاف در حق مردم پا  نهٔ یدر زم  یو حدود اله

 ن ینشان دادند. در چن  عف حکمت و نرمش، ض   یحق از رو  انیمورد انصاف و ب
  ن ی و ا   دیگوش مردم شرق رساز غرب به    ختهیافسار گس   سمی برالیل  یصدا   یط یشرا 

در ذهن نداشتند   یزیشدٔه خود چ  مالیبود که مردم شرق جز حقوق پا  یدر حال
نت معنا  سمیبرالیل  جهیدر  به  هم  دنیرس  ی را  دانستند    نیبه  رفته  دست  از  حقوق 

. رندیو فرجام آن را در نظر بگ  یغرب  شهٔ یو مراحل اند  سمیبرالیل  یبدون آنکه ماورا 
از ستم را از دوش آنان    ینوع  شهیاند  نی که ا  دندیدی را م  نی از مردم تنها ا   یاریبس 
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جز   یزیحقوق ستانده شده را به آنان باز خواهد گرداند و به چ  ایبرخواهد داشت  
نم  نیا نکردندیفکر  رسانه  طر  زی.  هم  یهاکانال   قیاز  تنها  ترو  نیخود   جیرا 

که   دیکش یم  ر ی شکل به تصو  نیکامل در بهتر  شهٔ یاند  کیو آن را به سان    کردیم
 بود به هدف باطل!  یحق قتیدر حق نیا

 ِی و عرب  یغرب  یهاپر شد و رسانه  م یمفاه  نیچشم و گوششان از ا  گرید  یگروه
از    یاریعنوان که بس   ن یگشودند با ا  ییهاداده  نیعقل آنان را با چن  یسو درهاهم

سر اند مانند رابطٔه دختر و پکرده  یموجود در جوامع آنان که با آن زندگ   یرفتارها
پدر بدون آنکه در منکر و فساد باشد   امراحترام و اطاعت    تیبا پدر خود و رعا

است و هم  ینوع قهر و سرکوب  مردم.   نطوریاز  و  حاکم  رابطٔه زن و شوهر و 
که خواهان حق است با عالم  یعالم ری غرا جا انداخت که رابطٔه شخص  نیرسانه ا 

  نگونه ی[ است و اتیعوام ]در نصرانا  ب  ن«یو »مردان د  روسیمانند رابطٔه اکل   هیو فق
را باور کنند و سپس کم کم ـ    سمیبرالیشد تا ل  ی زدن آن عمل   انهیو تاز  عقلها  الاشغ

 م یفرض کن  نکهینظام هماهنگ شوند. مانند ا  نیبا ا  یبه زور ـ از نظر ذهن  یحت
اندازند؛    کیده نفر پشت سر هم     ی کینفر را دربارٔه اندامش و ظاهرش به شک 

دست هستند هم  گریکدینظر نرسد با    هکه ب  یبعد از او به شکل   یگریو د  دیا یبصبح  
کنند؛   یادآوریزشت بودن او را ـ    یعن یمعنا را ـ    کیمتفاوت    یبه روش  کیو هر  

که با انواع    ییهاحرف آنان را باور خواهد کرد، چه رسد به رسانه   یاو باالخره روز
  ی معتدل و فطرت   یشب روز عقل   یو تجسم  ی و کتب  یو صوت  ی ری گوناگون تصو
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 میعقل را از نو ترس  ینخواهند توانست بنا  ایآ  دهند،یحمله قرار م  وردسالم را م
ا آنکه رسانه در  و    فهیوظ  نیکنند؟! حال  به   یعقلهاماهر و هنرمند است  ساده 

 .خورندیم بیفر یسادگ
و    ی اریبس   یرو  نیهم  از ا  همینطوراز جوامع  سمت  به  گرا   نی افراد    ش ی فکر 

آنجا  افتندی از  گرا   یی و  عجله  به  ذاتا  انسان  نم  شیکه  عقل    رد ی بپذ  تواندی دارد، 
.  ابدین یزیمگر آنکه به سراب برسد و چ ستیرد آب نقرار دا  شیکه روبرو یسراب
ل  زین  یبرخ بردند  د  شهٔ یاند  ک یصرفا    سمیبرالیگمان  با  که  است    گر یعقلگرا 

با قرآن و   یو تعارض   افتیدست    آن به حق  قیاز طر  توانیکه م  یعقل   یهاروش
مطالعه نموده و تعمق    شهیاند  نی در ا  زی ن  یندارد. برخ  یسنت کامل ندارد، تفاوت

از درکرده و    میو تعال  نندیبی م  شهیاند  نیهم  چهٔ یاند و سپس اسالم و جامعه را 
 یبا همان مفهوم غرب  کنندیم  یو سع  سازند یم  ادهیمصطلحات آن را بر اسالم پ

 . ابندی، به اسالم ورود انسانهاشده با  ف یتحر نیرابطٔه د
فراوان بدون آنکه قابل نزاع    یهامحکم و اجماع  یاما با نصوص شرع  میتعال  نیا

اوهام و نصوص و نقل   سمیبرالیدر ل  گرید  یباشد در تضاد است و از سو  لیو تاو
کش   یهاقول  بس   یبشر  یشهای متضاِد  شده    اریآنقدر  باعث  که   ی لیبرالها است 

برگشته و   سمی برالیز لآنکه ا  ای:  رند یگ  شیدو راه را در پ  نیاز ا   یکی  ریناگز  یرق ش
برند،    شیرا به هر صورت به پ  شهیاند  نیآنکه ا  ایاسالم و وضوح آن شوند و    میتسل 

ب با  ن  یوجدانی اگرچه  حسن  عدم  تدل  ت یو  تلب  سیو  فر  س یو  و    بی و  دروغ  و 
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  ر ی ز نی نبرد باشند و ا  نی ا  قروالش یباشد که پ  یدیجد  یاسالم  یبرساختن نمادها
فتوا    ریی و »سنت اختالف« و »اختالف رحمت است« و »تغ  «یفقه  فپردٔه »اختال

 . شودیآسان است« انجام م نیزمانه« و »د  ریی بنابر تغ
به اسم صر  ییارویرو  یعنیراه سوم    اما و    ست ین  ر یپذآن، امکان   ح یبا اسالم 

نابود  خیتار که  ییهاشه یاند  ی شاهد  برا   است  گرفته در  قرار  اسالم    ی برا   اند،بر 
تغ  یاصطالح  نیهم قابل  »اسالم  عنوان  تحت  افتاد  تغ  ستین   رییجا  با    ر ییمگر 

و نه قابل   شودیم  لی نه تبد  المرفته که اس  نیبر ا  یاله  یقرائت از آن« هرچند قضا
 کنار گذاشتن است: 

َر ِإَونَّا َلُ َْلَافِظُ } ِكإ َا اَّل  نلإ  [۹]حجر:  {ونَ إِنَّا ََنإُن نَزَّ
 . بود( میو قطعا ما نگهبان آن خواه میاقرآن را نازل کرده  نیما ا شکی)ب

 : دی فرمایوسلم ـ م هیالله عل  یرسول الله ـ صل  و
و    1رسد«یکه شب و روز م  دیخواهد رس   یی( تا جان ید  یعنیامر )  نی»ا

خوب  به  کس  جار  یهر  سنت  اندازد    یدر  نظر  مذاهب  و  فرق  کتب  و  پروردگار 
 دیکه با اسالم به مبارزه برخاستند و خواهد د  افتیهزاران گروه و فرقه را خواهد  

و    ف یطوا   انی وجود دارد حتما اساس آن در م  د یامروزه هر چه فکر به ظاهر جد
امروز  یهافرقه  و  است  موجود  م  های گذشته  عرضه    یدیجد   زیچ  کنندیگمان 

 
 (.۱۵۵/  ۲۸احمد در مسند ) تیبه روا 1
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.  د یبه نظر آ  دیشده تا جد  یابیکهنه باز  یهاشه یهمان اند  قتیاما در حق  کنندیم
اند زمان  یهاشه یآن  مدت  و  بربست  جهان  از  رخت  ن  ی طوالن  یکهن   اوردیدوام 

در برابر اسالم   اشی نبرد فکر  انیپا  ر سس حزب بعث( دؤعفلق )م  شل یچنانکه م
کاش با آن    یکه ا  کنم یهستم و آرزو م  مانیبا اسالم پش   ییاروی: »از رودی گویم

ن   ارویرو بودم.  پ  یمینشده  ا   روانمی از  در  به   نیرا  دوباره  و  دادم  دست  از  نبرد 
 بازگشتند«.  شی سو

 قت یجهل به حق  جهٔ یبزرگ و در نت   یاشتباه  ،انیاد  گریدانستن اسالم با د  همسان
ست که عهد  ا   یاله  یو قضا  حیاسالم است و ندانستن رابطٔه اسالم با فطرت صح

ا  امتیق  امیبسته آن را تا ق از    گریبه عرصٔه د  یاز عرصه حفظ کند. اما اسالم  و 
از ساحت  گرید  یبه حامالن  یحامالن ا  شودیمنتقل م   گرید  یبه ساحت  یو   ن یکه 

 دن یو دست کش   شانیهات یحامالن اسالم و عوض شدن ن  یدرون  رییبرحسب تغ
 خود آنان از اسالم است.

ا  ایو دن  نیسبب قدرت ارتباط و تداخل د  به دانسته    یکیدو ُبعد    نیدر اسالم، 
 کندیو نصوص آن واضح و محکم است که تنها منِکر لجوج آن را انکار م شودیم

  ی اریناهماهنگ و ناقص است. بس   سمیبرال یشکل از ل  نینشات گرفتن ا  لیدل  نیو ا
شدند اما نصوص محکم کتاب و سنت در   سمیبرالیمرکب ل  از مسلمانان سوار بر

باعث   نیو ا  نهدیرا افسار م  سمیبرالیل  یو بار  بندیکه ب  یآنان بود؛ نصوص  بیتعق
  ن ی از ا شانیهاکه داشتند و واضح شدن حق در دل یدرست ت ی به سبب ن یشد برخ
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وضوح نص    رغمیعل   یو تکبر عقل   یبه سبب عناد درون  گرید  یراه برگردند و برخ
اند؛ خالص و اسالم مانده سمیبرالیل انهٔ یدر م زین یو گروه  دادندبه راهشان ادامه 

  یی زهایو چ  ستهیو گاه به چپ نگر  پسندندی را م  ییزهایو چ  نگرندی ست مگاه به را 
گروه    نی است. ا  یدرک و تلق  یهااز جنبه   یکی  یکه سبب آن کوتاه  نندیبی م  بایرا ز

برا  تا  بر آن هستند قانون   یدر تالش هستند  باز    یگذارآنچه  به حق  کنند و گاه 
. نشانٔه  برندیبه سر م  یو سرگردان  یو در نا آرام  گردندیو گاه از آن برم  گردندیم

ح  یاریبس  و  است  سکوت  آنان  د  دی شد  رت یاز  ضعف  باعث  م  ینداریکه   ان ی در 
  ند ی بگو  یزیاز آنان را بدون آنکه چ  ی برخ  و سلوک و رفتار   شودی آنها م  ندارانید

 برد؛ ی نفاق به سر م یکیاست که در نبرد با تار  مانینور ا نی . اکندیم ر ییدچار تغ
به را م  نگردیراست م  گاه  نگاه   ندیبی و قدرت نص و متانت آن    ی و گاه به چپ 

جلوه   با یبلند و تفنن آن در ز  یو منطق عقل و صدا   ی و قدرت فلسفٔه ماد  اندازدیم
 سم یبرالیل  حیتصح   یبرا   ت ین  سناز آنان با ح  یاریبس   جهیدر نت  ،یکارب یدادن و فر

انجام   حیاصل صح  کیابر  د را بنکار خو  نیو ا  کنندیو بهره بردن از آن تالش م
 جه ی. در نتست«یمخالف ن  یدرست  شهٔ یاند  چیبا ه  قتیکه »اسالم در حق  دهندیم

 کوشندیآن م  ریو تحر نیدر راه تقن  شهیاند  ن یبه سمت ا لی کامال ما ینآنان با درو 
اساس در  قضا  یاجمله  یگذارو  رو  سمیبرالیل   یایاز  درون  یاز  و   ی عجله 

.  ابندییدست م  یاز نگاه علم  ف یضع یجیدرک کنند به نتا هآنکیخورده بشکست
 ی شرع و نگاه قاصر و قرار دادن قرائن به جا لی بر دال یرگیضعف چ بی ترت نیبد
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  د یبع  صوِص با قرائن و استدالل دشوار به ن   اتیساختن قطع  ارویادله و بلکه رو
 یوح گرید و عدم تامل در نصوِص  یتوجهیمورد نظر و ب  جهٔ یموافقت با نت یبرا 

 . شودی م دهیموارد از آنان د نیاز ا  یاریو بس 
است که در برابر    نی کنند ا  شهیصبر پ  ط یشرا   نیآنان در ا  شودی باعث م  آنچه

برخ رفتار  خود  عقل  و  فهم  علما  یدروازٔه  داده  یاز  قرار  را  در مجتهد  که  اند 
  ی خشتباه بررفتار ا  ن یآنان هم  یااند. در هر مسئلهدچار خطا شده  ینی مع  یایقضا

  که هر سخن و  گذارندیعقل م  ٔه در برابر درواز  ییرا همچون تابلو  نیاز مجتهد
نت  لیتحل  نت  یاجهیو  در  و  بگذرد  آن  کنار  حکم  جهیاز  مبر  اثر  و    گذاردیشان 

ن   ترسندیم آنان شوند. رسانه  بزرگ   ن یا  زیهمانند  با  را همراه  به    یینمارفتارها 
شود،    دهیتر دعلم آن عالم بزرگ  یایآن در در  ستهٔ یاش  قتیتا از حق  گذاردی م  شینما

اجر ]در    کی  انیجز معصوم، و مجتهد م  زندی سر م  یخطا از هر بشرآنکه  حال  
 [ قرار دارد.حیصح  یصورت خطا[ و دو اجر ]در صورت را 

با ظاهر    رسدی که فرد به آن م  یو منطق عقل   ی ماد  یهال یاوقات تحل   یاریبس 
ها سوره   گرینفاق در د  اتیقت در سورٔه توبه و آبه دکه    ینص مخالف است و کس 

با جانب    ی نبرد جانب ماد  قتیدر حق  مانی رد نفاق و اکه نب   دیدقت کند خواهد د
آن   جیو نتا  راتییو تغ  خیو تار  عواق  طی به شرا   شتریگرا باست. ماده  یبیـ غ  یمانیا

و   یاله  یهاببه خداوند و کتا   مانشیوابسته است تا نص. حال اگر انسان ثبوت ا
کالم   بتیقرار دهد ه  لیو روش آن در تحل   اتیبه ماد  مانشی اندازٔه ارا هم  امبرانیپ
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م دلش خاموش  در  افول    شودیپروردگار  به  رو  اعمالش  و  در سخنان  آن  اثر  و 
 جیکامل به منطق و عقل و ماده و نتا  یتوجهیاست که ب  یدر حال  نی. اگذاردیم

از روش   بردینم   هیرا به حاش  یاله  یو قضا  دهدی نم  ریی آن که نصوص محکم را تغ
 ی ـ صل   امبریاست که پ   یزیهمان چ  نیو ا  ستیوسلم ـ ن  ه یالله عل   یـ صل   امبریپ

نمازها   شیوسلم ـ در دعا  هی الله عل  همَّ ربَّ که:    اشتشب مورد نظر د  یدر  »اللَّ
مواِت واألرِض عاِلَم الغیِب   هادِة جبریَل ومیکائیَل وإسرافیَل فاطَر السَّ والشَّ

یختِلفوَن اهِدني لما اخُتِلَف فیِه مَن    أنَت تحُکُم بیَن عباِدَك فیما کانوا فیهِ 
َك تهدي من تشاُء إلی ِصراٍط مستقیٍم«    ردگار پرو  ی)خداوندا ا   1الحقِّ بإذِنَك إنَّ

دانندٔه نهان و   یا  ن،ی و زمنها  اآورندٔه آسم  دیپد  یا  ل،یو اسراف  لیکائیو م  لیجبرئ
مرا    ، یکنیم  ی اند داوربندگانت دربارٔه آنچه اختالف کرده  انیکه م  ییوآشکار، ت

کرده اختالف  آنچه  دربارٔه  خودت  اذن  راهنمابه  را    ییاند  هرکه  تو  همانا  کن، 
ساختن نص    ادهیاختالف در مورد پ  را ی(. زیکنیم  تیبه راه راست هدا   یبخواه

آن.    رِ یی و تغثبات  ز جهت  امت ا   ینص برا   تی نه دربارٔه اهل   دهدی بر حوادث رخ م
اشخاص کنار    ی ایو نص را به بهانٔه قضا  افتهینفس جسارت    یاوقات هوا   یاریبس 

به    یکی  یکی)اشخاص خاص( را    ینیافراد ع  یایصورت که قضا  نی به ا  گذاردیم
  ی اساس کار   ن ی شکل از وجود ساقط شود و ا  نی تا آنکه اصول به ا  کوبدی م  صن

 
 (.۵۳۴/ ۱مسلم ) تیبه روا 1
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علما که  در  ه  ب  لیاسرائی بن  یبود  و  نهادند  کنار  را  پروردگار  احکام  آن  واسطٔه 
ز  یایقضا نصوص  بر  آن  ساختن  غالب  و  بر    یروادهیاشخاص  آنکه  تا  کردند 

 آن جسور شدند.  ریی اصول و تغ  ف یتضع
اولو  تیبر حما  دی عقا  تیآنکه حما  حال   ی ار یبا    دیعقا  یاریدارد و    تی از فرد 

 ل یزا   زیشود با زوال او ن  یاریفرد    یرایاگر با    دهیعق  را یز  ستین  ریپذافراد امکان
 . شودیم

فرد   یـ الزاما در زندگ  یجهاد در اسالم ـ چه جهاد کلمه و چه جهاد عمل   جینتا
از آنان   یکیاو چه بسا    روانیاما پ  شده،ی اری  امبرانیمگر پ  شودینم  دهیمجاهد د

 ی هامجموع تالشجهاد با    جینشود. بلکه نتا  دهیجهادش د  جیشکست بخورد و نتا
که در آغاز اسالم   یبودند اصحاب  اری. چه بس شودیمجاهدان آشکار م  گریاو و د

و   جهیهمانند حمزه بن عبدالمطلب و خد دند؛یو قدرت را ند   نیرفتند و تمک  ایاز دن
برود   ایجنبش[ از دن  کیو مؤسس ]  دهیچه بسا دعوتگر و صاحب عق  ای.  گرانید

اند؛ که جهاد نکرده  نندیبب  یسانآن را ک  و ثمرٔه   ندیرا نب  نی و تمک  یروزیو خود پ
  یهان ی که در سرزم  یاست و کسان  دهیعق  یافراد بلکه برا   ینه برا  یاله  نصرت   را یز

و به عقب بازگشته و    شوندیم  یو آشفتگ  یدچار سست  دانندی را نم  نیا  یاسالم
از    شیو ب  روندی ابزار بهتر م  یدر پ  یگرید  یزودهنگام در جاها  یروزیپ  یبرا 

هدف موعود    ینفس در پ  یوا آن به دور از ه  یسازادهیگفتار و کردار و پ  یتدرس
مگر خود   ستیافراد خاص ن  یموعود برا   یروزی که پ  کنندیو فراموش م  افتندیم
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عل   یـ صل   امبریپ ا  هیالله  ـ.  برا   نیوسلم  داده شده  است؛   ینصرت وعده  اسالم 
اسالم به سو  یهمان  م  شی که  تفاوت  شودیفرا خوانده  به    یو  که دعوتگر  ندارد 

 : دی فرمایدربارٔه مقام نبوت م ی گروه. الله تعال ایاسالم فرد باشد  نیا یسو

{ ُ هُ اّلل  وهُ َفَقدإ نََِصَ  [ ۴۰]توبه:  {إَِلَّ تَنُِصُ
 کرد(  یاریقطعا الله او را   دینکن یار ی( را امبری)اگر او )پ

 : د یفرمایم و

نَا َورُ }
َ
غإلََِبَّ أ

َ
ُ َْل  [ ۲۱]مجادله:  {ُسِل َكَتَب اّللَّ

 شد(  میخواه رهیچ امبرانمی)الله مقرر ساخته که حتما من و پ
صل   امبریپ  و عل   یـ  پ  هیالله  دربارٔه  ـ  »همواره :  دیفرما یم  روانشیوسلم 

 ی گروهآنها    ی عنی  1خواهند ماند«  از امت من آشکارا بر حق ثابت  یگروه
حق وابسته به جمع است بات  و ث  مانندیم  یهستند که آشکارا و سربلند بر حق باق

 نه فرد. 
راه    یسست  هرگاه دعوتگر  درون  پ  ابدیبه   ی سخن  ایفکر    نیترک ینزد  یدر 

. او در  کندیخود م  شهٔ یآن با اند   قی در تلف  یدارد و سع  یبلند   یکه صدا   رودیم
دو روش    انهٔ یدر م  ستادنیا  یعنیـ    ن یقدرت است و ا   یدر پ  یهنگام ضعف و سست
ب ـ  مغلوب  و  نسل غالب  هر  در  استثنا  مارکس   شود؛ی م  افتی  یال  و   سمیهمانند 

 
 (.۱۵۲۳ /۳مسلم ) تیبه روا 1
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  ک یاز    نیبا اسالم و ا  بیدر ترک  ای  گریکدیبا    بیدر ترک  سمی برالیو ل  سمیونالیناس
و    راتیی تغ  نیمتفاوت است و ا  گریتا دوران د  یو دوران  گرید   ینیتا سرزم  نی سرزم

 .دهدیم حیا توضو افکار ر دیاز مردم و سردمداران عقا یار یو رو شدن بس  ریز
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 لیبرالیسم ناقص الخلقه
لیبرالیسم شرقی، لیبرالیسمی ناقص و ناکامل است و این به سبب اختالف اسالم 

لم کرده است، چرا که خالق با دیگر ادیانی است که به نام عقل در برابرش قد ع
وحی   با  تعارضی  و  است  یکی  کرده  َتَکّفل  را  آن  حفظ  که  دین  فرستندٔه  و  ماده 

با  صح شدن  همدم  مدتی  از  پس  که  مسلمانان  از  بسیاری  و  ندارد  صریح  یح 
و   ابزار  همان  از  استفاده  و  به لیبرالیسم  آن  با  غربیان  که  معانی  و  اصطالحات 

برخاست با دین خود  بازگشته ه رویارویی  اسالم  به  یک  اند،  برابر  را در  اند، خود 
می دیگران  با  متفاوت  سرویارویی  به  نتیجه  در  حکمتبینند،  وضوح  و  بب  ها 

رفتارهای  علت برخی  از  تدریج دست  به  الهی  احکام  از  بسیاری  در  های شرعی 
های شرقی های حکومتهمچنین تفاوِت میان بسیاری از سیاست   کشند.خود می

ها ها در اختالل منظومٔه فکری لیبرالیسم مؤثر است. این حکومت حکومت   با دیگر 
غیر  آنچه  کنند و هر  را به خطر بیندازد رد می آنها  هر چیزی را که قدرت و ثروت  

ها در زندگی و رفتارهای اجتماعی پذیرند، مانند پذیرش آزادی از آن است را می
قدرتمند غرِب  داشتن  نگه  راضی  برای  این  و  این    مردم  به  اجبار مردم  طریق  از 

به  از غرب ولو  اثبات پیروی اجتماعی   اندیشه ـ ولو نصفه نیمه ـ است، و برای 
قیمت نقض اصول و فروع دین باشد تا به این ترتیب غرب از نظام سیاسی ]غیر 

های افراد در برخی از کشورهای  ا جایی که آزادی لیبرال[ آنان چشم پوشی کند ت
ده که از غرب فراتر رفته و مبارزه علیه اسالم با همٔه انواع  اسالمی به حدی رسی 

ای است دارای دو صفحه؛  شرقی برگه شود، در نتیجه لیبرالیسم  سرکوب دنبال می
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اند در  ای درست و بسیاری از کسانی که تابع این اندیشه ای آشفته و صفحهصفحه
ی که اجازه داده شده تا بدان باور دارند و مجال اندکآنچه  حالتی از ناآرامی میان  

از این کشورها از نظر  عقل در آن حرکت کند در حیرت به سر می  برند. هر یک 
با   پذیرش این اندیشه با دیگری متفاوت است، اما با این حال در پذیرش آن ولو 

 و این به دو سبب است:م، اتفاق نظر دارند  تغییر تدریجی زندگی اجتماعی مرد

زدگان و صاحبان نفوذ و رؤسا در طول تاریخ اهل بسیاری از رفاه  نخست:
باگذرانی و غرایز بودهخوش شد غالبا دوست  اند و هر کس بر صفت و اخالقی 

شکل او شوند حتی اگر در دل به اشتباه خود معترف باشد.  دارد دیگران نیز هم
»ُمشاکله«  داشتِن  امور خط   1دوست  در  بیشتر  است فطری که  ا خودنمایی امری 

شود بسیاری از مردم دوست نداشته باشند دیگران در  کند، زیرا حسد باعث میمی
همانند   سودمند  امر  د  باشند،آنها  یک  الله اما  است.  برعکس  قضیه  شر  مورد  ر 

 فرماید: تعالی می 

إ فِيَها فَحَ } َفِيَها َفَفَسُقوا نَا ُمِتإ َمرإ
َ
َيةا أ ن نُّهإلَِك قَرإ

َ
َردإنَا أ

َ
قَّ َعلَيإَها الإَقوإُل  ِإَوَذا أ

ِمرياا نَاَها تَدإ رإ  [ ۱۶]اسراء:  {فََدمَّ

 
هم این  1 دیگران  باشد  داشته  دوست  شخصی  که 

 شکل و هم صفت او باشند )مترجم(.
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داریم تا  وا میگذرانانش را  )و چون بخواهیم شهری را هالک کنیم، خوش
عذاب بر آن ]شهر[ الزم گردد و پس   در آن به انحراف بپردازند و در نتیجه

 آن را زیر و رو کنیم(.

انه در برابر آن دسته از حاکماِن مستبد این را به عنوان راه حلی میآنها    دوم:
کنند، اگر چه این  بینند که پذیرش این ایده را به اجبار بر مردم تحمیل میغرب می

های اسالمی راه حل به روش تدریجی باشد؛ از نظر بسیاری از حاکمان سرزمین 
از پذیرش ین زیان کمتری دارد و بهتر  ها، در میان دو زیان، او بنابر نگاه دنیابین آن

لیبرالیسم در امر سیاست و حکومت است، در نتیجه بسیاری از آنان حفظ قدرت  
این روش بسیاری از سالطین زمین    دهند وو حکومت را بر حفظ دین ترجیح می

می را  حق  که  میاست  ترکش  دانسته  و  و  میشناسند  گمان  زیرا  که گویند  کنند 
ماده را بر سلطاِن دین و  سلطاِن    شود، پسعث زوال ُملکشان میاعتراف به حق با

دارند. این همان چیزی بود که باعث شد امپراتور روم از حکم خداوند مقدم می
برمان محمد ـ صلی الله علیه وسلم ـ سر باز زند هرچند به پیامبری او  پیروی پیام

ر بهرٔه همٔه خلق برتری  اوقات قدرِت هواِی نفِس یک نفر بباور داشت. بسیاری  
سازد و عقل را از مراقبت الهی غافل مییابد و مستی جاه و مقام، انسان را از  می

با انصاف ورزی در حق دیگری  فرماندهان  ز میداوری عادالنه و  از  دارد. یکی 
بود   کرده  همکاری  عراق  اشغال  در  آمریکایی  استعمارگران  با  که  عرب  نظامی 

او گزارشی ردربارٔه حکم و سرنوشت از من پرسید؛  آمریکاییش  برای  آماده  ا  ها 
کرده بود که بر اساس آن محاصرٔه اقتصادی عراق را ]برای سقوط حکومت آن  
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زیرا عراق دارای نوعی خودکفایی از نظر غذا و آب و    کشور[ ناکافی دانسته بود
نظا حملٔه  با  جز  که[  بود  رسیده  نتیجه  این  ]به  بنابراین  بود،  و  مایحتاجش  می 

گفت:  د آمد. وی پس از رفتن مستی طمع و دنیاخواهی، میاشغال از پای در نخواه
آنکه  ر  این همان چیزی است که خداوند به سببش مرا به دوزخ خواهد انداخت، مگ

 رحمتش شامل من شود. 

الله   بزرگ نیست ]که رحمتش را شامل آن آنقدر  با این حال هیچ گناهی برای 
 گناه باشد. نسازد[ اما الزم است که اندازٔه توبه، به اندازهٔ 

ای که  کند؛ اندیشهگرا با حق و وجدان میاین همان کاری است که اندیشٔه مادی 
دهد و اگر این دروازه در  ٔه عقل، آزادی کامل میافسار هوای نفس را در برابر سلط 

ت آغاز کند  شود و اگر از سیاس زندگی مردم گشوده شود در یک حد متوقف نمی
رسد و اگر از زندگی مردم آغاز شود قطعا به  زندگی مردم میناگزیر به اقتصاد و 

 رسد.داری هم میسیاست و حکومت

سیا سایٔه  در  الخلقه  ناقص  لیبرالیسم  و  این  یافت  رشد  و  بالید  شرقی  ست 
هایی دیگر و به نام شرع و کتاب پدید آمد که برای لیبرالیسم اما به نام   هاییگفتمان

بی فکری ظهور یافت که به نام تجدید دین و مدرن  و سنت پایه ریزی کرد و مکات
های حکومت نیز سازی آن به »این زمانی سازی« اجتماعی فرا خواندند. سیاست

این اندیشه و محدود سازی دیگران به یاری این دعوت شتافتند، هر چند   با ِابراز
 هر یک اهداف خود را در سر داشتند.
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خوانند نقدهای وارده به این  سم فرا میها«یی که به لیبرالیبسیاری از »شرقی 
گویند:  خوانند و سپس منتقدان را به عدم فهم لیبرالیسم متهم کرده میمرام را می

را نیاز آنچه  لیسم من نیست« که البته او با خودش صادق است زیرا وی  »این لیبرا 
ندانستن اش را یا ندانسته یا خودش را به  ماندهداشته از لیبرالیسم گرفته و باقی

زده و خودش را قانع کرده که همینی که به آن رسیده لیبرالیسم است و سپس به  
دار باشد ـ دین ته، گاهی ـ اگر دینمبارزه با بسیاری از رفتارها و لوازم آن پرداخ

ای داشته باشد، گاه قبیله او را به کشد و اگر نگاهی قبیلهاو را به سمت خود می
وانین و دستورات قاطع پادشاهان و همچنین ُعرف د و گاهی قکش سمت خود می

نتیجه   در  اضافٔه  آنچه  و عادت مردم،  به  و دلخواهش  نفس  حکومت آنچه  هوای 
هایی از دین که توانسته  ها و بخشها و سنتفاجازه داده و آن عرمستبد به او  

لیبرالیسم[ می ]به عنوان  در ذهن خود  را  بگیرد  باقینادیده  و  را پذیرد  تا    مانده 
 گذارد.ای میرسد، گوشه داند عملی نیست و با آن به مرادش نمیوقتی که می

کنند، برخی کامال  د رفتار میپذیرندگان لیبرالیسم با آن به مثابٔه یک پیراهن گشا
پوشیده را  برخآن  اکتفا اند،  پیراهن  این  آستین  در  خود  دست  کردن  وارد  به  ی 

اند اند و برخی آن را دور خود پیچیدهنداختهاند و برخی آن را بر گردن خود اکرده
این  زمینه و  پس  حسب  بر  و ها  طبیعی  موانع  همچنین  و  عقیدتی  و  فکری  های 

انع جامعه و سیاست است. برخی نیز این پیراهن را برعکس  فضای فکری و مو
اند پیراهن لیبرالیسم  ]به هر شکل[ پوشیده آنچه  کنند  اند و همه ادعا میپوشیده
گویند[ از نظر عقلی و تئوریک برگرفته از لیبرالیسم است و هر  میآنچه  ]است و  
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از لیک در گفتٔه خود صادق است، اما در حقیقت به قسمت  یبرالیسم ایمان  هایی 
اند و بزرگترین اشتباهی که ممکن است هر  هایی کفر ورزیده آورده و به قسمت 

آنان مرتکب شود این است که   از  همان لیبرالیسم است و  گمان کند روش او  یک 
روش دیگران ربطی به او ندارد و بلکه ربطی به لیبرالیسم ندارد و هر کس نقدی 

آ با  و  کند  اندیشه  این  متوجه  را را  لیبرالیسم  معنای  حقیقت  در  شود  روبرو  ن 
نکرده به درستی درکش  و  این ندانسته  و  نمونهاند  و  لیبرالیسم  های گونه اصول 

ها و حدی که نظریه پردازان لیبرال بر آن اتفاق نظر قرنآن در طول  پیاده شدٔه  
می نادیده  را  رادارند  خودش  نظر  مورد  آزادی  آن  لیبرالیسم  از  که  کسی    گیرد. 

از دیگر رفتارهایی که  می آن   لیبرالها گیرد و  اتفاق نظر دارند و بر اساس  آن  بر 
نند کسی است که جوید، ماکنند برائت میسناسی میاصطالح لیبرالیسم را ریشه

گیرد و اسالم را بر اساس همان  از »اسالم« صرفا معنای سالمت و تسلیم را می
می مفهوم  این  ِگرد  که  تفسیمعنایی  میچرخد  و  ر  ثوابت  و  قواعد  دیگر  و  کند 

داند. یک شخص بر حسب نصوص برایش مهم نیست و آن را بیگانه از اسالم می
اصطالحا تفسیر  حق  خود  حقایق  فهم  و  که  ت  وقتی  تا  و  ندارد  را  آن  معانی  و 

داند چپ و راست و داخل و بیرونش کجاست را به تن دارد حق پیراهنی که نمی 
 فهوم اعتراض کند.ندارد به منتقدان یک م 

منظور از لیبرالیسم آن چیزی است که مجموعٔه نظریه پردازانش بر معانی آن  
به   واال  ]مرجعی  به  آنان  گرنه  و  دارند،  نظر  باور اتفاق  س  مقدَّ و  ع  ُمَشِرّ عنوان[ 

پردازی  نظریه  از  برخی  و  متفاوت ندارند  دیگر  گروهی  با  آنان  از  گروهی  های 
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ت از  برخی  مثال  برای  و  است،  الک  جان  تصورات  با  میل  استوارت  جان  صورات 
 روسو متفاوت است.

از   بر دوش گرفته نمی  لیبرالها بسیاری  اندیشه را  از یک  اند و دانند چه مقدار 
اند چیست. دغدغٔه آنان صرفا رسیدن به یک  پذیرفته آنچه لوازم گفتاری و رفتاری 

آید، اما در آن لحظه  باور عریض و طویل است که فعل خاصی از آن به دست می
سازد تا  های آن فکر نیست، مانند کسی که گنبدی عریض میحواسشان به الزمه

 وشٔه کوچک از آن بنشیند. در یک گ

است که یک پایه و اساس ثابت ندارد و در یک حال بر حسب    مانند این کسی
می را  آن  ضد  و  چیز  یک  خود  شخصی  از  مصلحت  بسیاری  کار  مانند  پذیرد، 

ها که برای خود هرگونه ستمگری و  و رسانه   زمانهاا و پادشاهان و ساهحکومت
می روا  را  مخالفان  حق  در  حال  دروغگویی  مبانی آنکه  بینند  و  قواعد  با  این 

دارند، یبرالیسم در تضاد است اما آنان از لیبرالیسم جز به اندازٔه نیاز خود برنمی ل
آنان را که در توافق با آن نیست های نفسانی  لیبرالیسم بخشی از خواستهآنکه  نه  

ته و منضبط سازد، و هرگاه یکی از آنان عبارتی بگوید که او را به لیبرالیسم برداش
می  دیگرنزدیک  عبارتی  می   سازد  قبلی  نیز  جای  همان  به  را  او  که  گوید 

گرداند، زیرا کارهای آنان محدود به افکار و باورها و لوازمی است که نفس  بازمی 
 خواهد. می

گذار  سخن دربارٔه لیبرالیسم، مستلزم نظر در حقیقت عقل است که آن را قانون
گونٔه بشری    دانند و همچنین نگاه به نتایج آن در زندگی بشر. ما یکو داور می
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یک  آنچه  که در جستجوی  خاص با عقل و ماده و طبیعتی استثنایی نیستیم، اما این 
ها نیست ابی اندیشهٔه به معنای ریش   خواهد عقل دیگران را بجوییم هرگزنفر می

 ها که ساحلی ندارد.بلکه دریایی است از شهوت 

شناسی و قاعده سازی عقلی و ترسیخ آشوب  هرچند لیبرالیسم به عدم ریشه
خواند، با این حال  فکری از طریق آزاد گذاشتن بیان و کردار و عقایِد افراد فرا می

اندیشه چارچوب وجود  برایش  نتوان  که  تصور   ای  قابل  کرد  ترسیم  ضابطه  و 
وسیع شود  آنقدر  گذاری  هگذاری و ضابط نیست، اما ممکن است دایرٔه این قاعده 

شمار قرار داد و هر خطای فکری ـ اعتقادی  که بتوان تحت یک اندیشه، انواعی بی
که در تاریخ رخ داده و خداوند به سوی صاحبانش پیامبری فرستاده و کتابی فرو  

گذاری عقلی لیبرال و  ه سبب آن مجازاتی نازل شده تحت دایرٔه قانون فرستاده و ب 
شود و به مثابٔه پلی است برای رسیدن به آن، و همٔه بندی میقه زیر اصول آن طب

اند از  ها برخاسته احکام الهی که خداوند و پیامبرانش با آن به مقابلٔه با این اندیشه 
ها است و کسی به غیر از این باور  آزادی نگاه مادی لیبرال نوعی تندروی و سرکوب  

 داند لیبرالیسم چیست.نمی آنکه ندارد مگر 

این   در  و  داشتند  باور  آن  به  لوط  قوم  که  بود  چیزی  همان  جنسی  آزادی 
گذاری به اوج رسیدند و کامجویی مردان از مردان به عرف آنان تبدیل نشده  بنیان 

از آن کام جویی از زنان وآنکه  بود مگر   آنان عادی شده    پیش  سکس مقعدی با 
م دیگر  و  شده  علنی  بازارها  در  شاذ  رفتار  این  و  تعالی باشد  الله  نبود؛  خفی 

 فرماید: می
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إُمنَكرَ } ال نَادِيُكُم  ِِف  تُوَن 
إ
َوتَأ بِيَل  السَّ َطُعوَن  َوَتقإ الر َِجاَل  تُوَن 

إ
ََلَأ ئِنَُّكمإ 

َ
{ أ

 [ ۲۹]عنکبوت: 

ا قطع ه ]توالد و تناسل یا راه مسافران[ رآمیزید و را )آیا شما با مردها درمی 
 .نید؟(ککنید و در محافل خود پلید کاری میمی

آنقدر  دهید، اما این پدیده  سابقه را علنی انجام مییعنی این فحشای شاذ و بی
شایع و عادی شد که منکرانش یعنی خانوادٔه لوط به گروهی اقلیت تبدیل شدند، 

 فرماید: ٔه حال دو گروه میاز همین روی الله تعالی دربار

{ 
َ
أ إ  قَالُوا ن 

َ
أ إَِلَّ  قَوإِمهِ  َجَواَب  ََكَن  نَاٌس َوَما 

ُ
أ إِنَُّهمإ  َيتُِكمإ  قَرإ ِن  م  رُِجوُهم  خإ

ُرونَ   [۸۲{ ]اعراف: َيَتَطهَّ

)ولی پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: آنان را از شهرتان بیرون کنید، 
 کنند(.می اند که به پاکی تظاهرزیرا آنان کسانی

 . که چنین درخواستی ممکن نیست مگر از سوی یک گروه اکثریت دربارٔه اقلیت

همٔه چیزی که اصحاب این میل امروزه خواهانش هستند این است که جامعه 
آنان را مردمی بدانند که از دایرٔه   آنان را مجبور به مخفی کردن میلشان نکند و 

آنان به این گرایش شاذ، همانند میل یک  اند و میل  عقل و عاداِت روا خارج نشده
 پوست است.مرد به زنان سفید پوست یا سیاه 
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که هر  آزادی اقتصادی نیز همان چیزی بود که قوم شعیب خواهانش بودند؛ این 
از سوی دین یا  آنکه  فرد هر طور که دوست دارد با اموالش داد و ستد کند بدون  

 فرماید: ار متعال میحکومت مورد امر و نهی قرار گیرد؛ پروردگ

{ ُ نَِّتإ ن 
َ
أ ُمُرَك 

إ
تَأ َصََلتَُك 

َ
أ ُشَعيإُب  يَا  إ  َعَل ِِف قَالُوا نَّفإ ن 

َ
أ وإ 
َ
أ آبَاُؤنَا  َيعإُبُد  َما  َك 

َلِيُم الرَِّشيدُ  نَت اْلإ
َ
َوانِلَا َما نََشاء إِنََّك َْل مإ

َ
 [۸۷{ ]هود: أ

به تو دستور می تو  نماز  آیا  ای شعیب،  ما   ا رآنچه  دهد که  )گفتند:  پدران 
تی اند رها کنیم یا در اموال خود به میل خود تصرف نکنیم؟ راسپرستیده می

 .ای!(که تو بردبار فرزانه 

آورده آنچه  یعنی:   از تو  این نوع  ای محصول یک عقل صحیِح کامل نیست، و 
آزادی همان لیبرالیسم اقتصادی است که امروزه خواهان آنند، اگر چه اصطالحات  

 مانه یکی نیست.و شعارها و ز

ه وسلم ـ  آزادی دینی همان چیزی بود که کفار قریش به پیامبر ـ صلی الله علی
از بازگشت او ]به دین پدران[ نومید شدند   پیشنهاد کردند و آن هنگامی بود که 
پس به او پیشنهاد کردند که باور آنان را به رسمیت بشناسد و به نشانٔه تقریب بین  

ن بر دین او باشند و نیمٔه دیگر را او به دین آنان درآید. دو عقیده، نصف سال آنا
عکرمه، از ابن عباس روایت کرده که قریشیان به رسول الله  ابن جریر از داوود از 

آن او  به  که  دادند  وعده  ـ  وسلم  علیه  الله  صلی  که  ـ  بدهند  خود  اموال  از  چنان 
به ازدواجش درآورند و  ثروتمندترین مرد مکه شود و هر کدام از زنان را بخواهد  
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در مقابل[ دست از  دهیم ]پیرو او شوند و گفتند: این چیزی است که ما به تو می
اگر چنین نکردی یک   یاد مکن و  به بدی  آنان  از  بردار و  دشنام دادن خدایان ما 

گفتند: یک    »آن چیست؟«دهیم که به سود ما و توست. فرمود:  پیشنهاد به تو می
پرستیم. ک سال خدای تو را میپرستی و ما یو ُعّزٰی ـ را می سال خدایان ما ـ الت 

پس وحی از لوح محفوظ    آید«.از نزد پروردگارم چه می  »تا ببینم کهفرمود:  
 گونه نازل شد: این 

َها الإََكفُِرونَ } يُّ
َ
 { ]تا پایان سورٔه کافرون[قُلإ يَا أ

 و همچنین نازل شد که:

ُمرُ }
إ
ِ تَأ َ اّللَّ َفَغريإ

َ
َاقُلإ أ َها اْلإ يُّ

َ
ُبُد أ عإ

َ
ِ أ
وِِحَ إََِلإَك ِإَوََل   (۶۴)هِلُوَن  وّن 

ُ
 َولََقدإ أ

َاِِسِيَن  اْلإ ِمَن  َوََلَُكوَننَّ  َعَملَُك  َبَطنَّ  ََلَحإ َت  كإ َ ْشإ
َ
أ لَئِنإ  َقبإلَِك  ِمنإ  ِيَن  اَّلَّ

اكِرِينَ ( ۶۵) ِنإ الشَّ ُبدإ َوُكن م  َ فَاعإ  [ ۶۶ـ  ۶۴{ ]زمر: بَِل اّللَّ

( و قطعا ۶۴کنید که جز الله را عبادت کنم؟ )ا مرا وادار میادانان آی)بگو ای ن
از تو بودند وحی شده است که اگر شرک ورزی به تو و کسا نی که پیش 

زیان  از  مسلما  و  تباه  اعمالت  )حتما  شد  خواهی  را  ۶۵کاران  الله  بلکه   )
 1گزاران باش(.بپرست و از سپاس

 
 (. ۶۶۲/ ۲۴به روایت ابن جریر طبری در تفسیر ) 1
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یل عقلی  اند به تحل ا ]در برابر وحی[ آورده ههایی که امت همٔه عقاید و اندیشه 
باشند، و سکوالریسم و  بازمی  آن برخاسته  با  به مخالفت  پیامبران  اگرچه  گردد، 

نهد و هرگونه صفت خطا بودن و غیر عادی  ها را بنیان میلیبرالیسم این اندیشه 
 برایش مجازات در نظر گیرد.آنکه  سازد، چه رسد به بودن را از آن دور می

دارد، اما برخی از کسانی که چیزی است که همٔه انواع لیبرالیسم مقرر مین  ای
باور دارند، پیش  ایده  این  اندیشهبه  آنان هایی داشتهتر عقاید و  اند که در درون 

اندیشه  آن  اثر  نتیجه  در  دوانده  بیریشه  پیشین  بر آنکه  های  کنند  احساس 
  ینی ـ اگرچه باطل باشد ـ تأثیری بر شود و هر عقیدٔه پیش آنان دیده می  لیبرالیسم

عقیدٔه جدید خواهد گذاشت، چه این عقیده ]جدید[ درست باشد یا غلط و اثر آن 
می باقی  شخص  عقل  نمی در  زائل  سادگی  به  و  شد  ماند  باعث  که  چیزی  شود. 

طرح کند همین بود که  پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ برخی از احکام صحیح را م
ان باقی مانده بود و نزع  همچنان چیزهایی از جاهلیت در عقلش   برخی از صحابه

عایشه   به  علیه وسلم ـ خطاب  الله  ایشان ـ صلی  این سخن  از جمله  آن دشوار؛ 
که:   عنها  الله  از  رضی  تازگی  به  تو  قوم  که  نبود  چنین  اگر  عایشه،  »ای 

آمده  بیرون  میجاهلیت  امر  و کراند،  کنند  ویران  را  کعبه  که  دم 
بیفزایند و برایش دو دروازه قرار   اند به آن ایی را که از آن کم کردههقسمت 

هایی که ابراهیم  ای غربی، و به پایهای شرقی و دروازهدادم؛ دروازهمی
 رسیدم«.قرار داد می
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آغاِز شخصیِت تغییر یافته ضعیف و شکننده است و اگر قدرتی از خود نشان  
  ه ممکن نیست مگر با علم کامل و اگرد قدرت عاطفه است نه عقیده، و عقیدده

باور کرده قانع باشد و به آن مایل باشد هنگام تالش برای  آنچه  انسان نسبت به  
داند دچار  سکوت دربارٔه مواضعی که در اعتقاد جدیدش آن را شاذ یا اشتباه می

ید با عباراتی کلی و مبهم که  شود، یا به هنگام ستایش این باور جدآشفتگی می
رٔه یک لفظ کلی از او بپرسند خواهد گفت  یابد، و اگر درباشر به آن راه می  خیر و

رسد و به این که منظورش آن برداشت خوب بوده نه برداشت بدی که به ذهن می
های غافل راه این معانی و مفاهیِم خطا به ذهنآنکه  دهد تا  کلی گویی ادامه می

به طور  رسد که میای میبیفتد، سپس دوره  یابد و جا توان بدون کلی گویی و 
 مصداقی آن را مورد ثنا و ستایش قرار داد.  خاص و

 سبب این تردید و اضطراب، کم علمی و حاکم شدن عاطفه است.

داری قبلی بر روی برخی از آنان برعکس باشد، به این صورت  و شاید اثر دین
ش از دیگران تند و عقاید پیشین در لیبرالیسم خود بیها  که از ترس تأثیر اندیشه

می زیرا  همیشگی   ترسدبرود  تردید  پیش این  سبب  به  انتخاب  هر  در  زمینٔه  اش 
انتخاب   دورترین  همواره  همین  برای  است،  پیشین  باور  رسوبات  و  او  فکری 

برمی  را  پیشین[  باور  به  ترس  ]نسبت  از  تاریِخ  آنکه  گزیند؛  اسیر  را  او  دیگران 
از عقل  ز قید پیشین به عقل آزاد است، اما  اش بدانند. قصد او خارج شدن افکری 

داراِن سابق افتد، به همین سبب است که برخی از دینعبور کرده به باتالق نفس می
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اندیشه  از  کس  هر  زیرا  دارند،  گرایش  فسق  سمت  به  فاسقان  دیگر  از  ای  بیش 
 فرماید: کند. پروردگار متعال میروی میبرگردد غالبا دربارٔه ضد آن زیاده

اإِ } را إ ُكفإ إ ُثمَّ ازإَداُدوا إ ُثمَّ َكَفُروا إ ُثمَّ آَمُنوا إ ُثمَّ َكَفُروا ِيَن آَمُنوا { ]نساء:  نَّ اَّلَّ
۱۳۷] 

)کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند و باز ایمان آوردند سپس کافر 
 گاه به کفر خود افزودند...(.شدند آن 

ای از  برخی  شدیدتر  در  سابقش  باور  که  است  کسی  لیبرالیسم  ن،  با  اصول  از 
اند ها هر دو بر بزرگداشت ماده متفقد؛ مانند مارکسیسم. این ایده خواهی دارهم

گیری  و بر این باورند که تنها ماده شایستٔه تحلیل و بررسی است و هرگونه نتیجه
اده باشد. مارکسیسم  گیری عقل از مبر درستی یا نادرستی باید بر اساس نتیجه 

ها بر اثر اصل است و اندیشه اده پیش از اندیشه به وجود آمده و  باور دارد که م
اند و خدایی وجود ندارد، بلکه انسان به هنگام  تأثیرگیری از ماده به وجود آمده

وارد شدن به عالم ماده، هنگامی که اشباحی مانند باران و رعد و برق و باران و 
دا را به وجود آورد؛ او خود  ها او را در بر گرفتند، مفهوم خنگسصاعقه و شهاب

راند و  باور به یک اداره کنندٔه جهان فریب داد، کسی که بر هستی فرمان میرا با  
ها انسان شد. اما از یک سو باور دارند که ایمان به  همین باعث از بین رفتن نگرانی

از نگاه آنان این ایمان اعالم شود.  خدا باعث ضعیف شدن ماده و رشد عقلی می
تر و اعالم شکست تقدیم آن به قوی عقل و کنار نهادن اسلحٔه زندگی و    شکست

پیش از آغاز نبرد است. به باور آنان ایمان به خدا و قیامت و حساب و کتاب اخروی 
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شود مظلوم حق خود را از قوی نگیرد زیرا آن را در زندگی دیگر خواهد  باعث می
ارادٔه ضعیفان را که ایمان ـ به آنکه ا  خیزند تاین به نبرد با ایمان برمی گرفت بنابر

 زعم آنان ـ خرد کرده است، برای شورش و مطالبٔه حق، قوی سازند.

بسیاری از کسانی که در پی سقط کشورهای کمونیست، ایدئولوژی مارکسیسم 
در  آنچه  داری[ را دیدند،  در درونشان ضعیف شد، سپس صعود لیبرال ]سرمایه 

رزش عقل ـ حتی از وحی  نان همسان بود، برتر دانستن الیبرالیسم با باور پیشین آ
 آفریدگار ـ بود.

های فکری و عقایدی لیبرال  جایی که عوامل تأثیرگذار و پس زمینه سپس از آن 
 سازی این ایده و ممارست آن توسط آنان نیز متفاوت است.یکسان نیست، پیاده

بر حسب فضایی    صری با لیبرال شامی و حجازی و نجدیبرای همین لیبرال م
رند یکسان نیستند؛ زیرا لیبرالیسم تو را به عقل خاص خودت  بکه در آن به سر می 

آنکه  خدا یا هر معبودی بر آن تاثیری داشته باشد، حال  آنکه  گرداند، بدون  بازمی 
و همچنین در   در ذات خود از نظر قدرت و تجربه و نافذ بودن یکی نیستند  عقلها

شود که ممکن است ظریف باشد و عرضه میآنها  ری که بر  برابر عوامل تاثیرگذا 
نکند، واکنش را احساس  آن  خواهد  های متفاوتی دارند و هر عقلی میصاحبش 

تواند خود را  دیگری او را حرکت دهد و عقل نمیآنکه صاحبش را به پیش ببرد نه 
شود،    مچون ظرفی است که هر چه به آن وارداز عوامل مؤثر رها کند؛ زیرا عقل ه

 شود.خارج نمی
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بر  و  است  لیبرال  اندیشٔه  مجموع  متوجه  من  خطاب  عقلی،  آشفتگی  این  در 
سازی آن  نویسنده مالمتی نیست اگر صاحب یک روش در فهم روش خود و پیاده

کوتاهی کند یا صرفا قسمتی را برگزیند که برای یک دوران یا یک سرزمین مناسب  
را به ذات یک عقل منسوب است بپذیرد حال   چهآنباشد و بقیه را نادیده بگیرد یا  

جا متوجه زمین  عقلی دیگر آن را نپذیرفته و برائت جسته است. خطاب من این آنکه  
ای را بگیرند و از  جا اگر هر گروهی گوشه وسیع و گله گشاد این اندیشه است؛ این 
دی مسئله  بجویند،  برائت  دیگر  برایگوشٔه  تالش  یا  خاص  منافع  بر  مبنی    گر 

رایط اجتماعی و سیاسی اوست، اما در هماهنگی میان افکار پیشین شخص و ش
پایان ـ هر چقدر طول بکشد ـ به یک هدف خواهند رسید و این از آشکارترین  

های یک اندیشه است که اگر یکی از صاحبان یک اندیشه امروز به آن هدف  الزمه
اش به سوی یک پایان  گید، و لیبرالیسم غربی با همٔه گستردرسنرسید، فردا می

کند. امکان ندارد که آنان قیدی  ت است و به پشت سر توجهی نمیمشخص در حرک
کرده  باز  که  عرصه را  و  ببندند  دوباره  گذاشته اند  آزاد  که  را  مقید ای  دوباره  اند 

شود کرد برسند، ر چه میاند تا به نهایِت هسازند، بلکه قید باورها را باز گذاشته 
ی پیشین را بپذیرند، عقب مانده  لیبرالهای امروز اخالق  لیبرالهااگر    به طوری که

 شوند.و مرتجع دانسته می

کند و کند عادات ]اجتماعی[ و شرایطی که در آن زندگی میکسی که گمان می 
دارد، در  ها ـ با هر مذهبی و در هر سطحی از عدالت و ظلم ـ در او اثر نسیاست

ا است،  خود  با  مبارزه  حقیقحال  خواهان  اگر  و  نکند  احساس  است گرچه  ت 
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ها و مصادیق آن را ای که به آن باورمند است را بنویسد و جلوههای اندیشه برهان 
خودش   کارهای  بر  را  آن  سپس  بکشد  تصویر  به  صوتی  یا  نوشتاری  کتابی  در 

قوالت که به اصول آنان باور دارد  گاه آن را بر فالسفٔه معانی و مععرضه کند، آن
داند و اگر چنین نکرد این را بداند که هنوز  رضه کند تا ارزش خود را نزد آنان بع

کند و  بیند و درک میدر حال گول زدن خود است و محبوس چیزی است که می
آید و عادت چنین کسانی کند و این تنها از نفس متکبر برمی نزد خودش تفسیر می

گونه که سخن آنان را بشنوند و این کنند  ه تنها با کسانی هم نشینی میاین است ک
کنند و این بزرگترین مانِع نظر صحیح برای خود هیبتی ساختگی دست و پا می

دهند  است و این حال همٔه کسانی است که به هنگام خطا، خطابین را از دست می
سی را ندارند که آنان را به و به هنگام بدی، مالمتگری ندارند و به هنگامی کژی، ک

 رد.راه آو

شود؛ توهمی که مانع از  دارد دلش مملو از توهم میذات خود را بزرگ میآنکه  
اند؛  ترین مردمشود، از همین روی متکبران کم فهمورود حقیقت به درون او می

هایشان مملو از وهم است و حق را اگر بر دلی که پر شده بریزند، از آن  زیرا دل
 فرماید: شود. الله تعالی میریز میسر

َق ِ } ِ اْلإ رإِض بَِغريإ
َ
وَن ِِف اْل ُ ِيَن َيَتَكَبَّ ُِف َعنإ آيَاِِتَ اَّلَّ َصإ

َ
 [ ۱۴۶{ ]اعراف: َسأ

گردان ورزند از آیاتم روی )به زودی کسانی را که در زمین به ناحق تکبر می
 سازم(.
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هایشان ع بودند، زیرا دلبه همین دلیل بیشتر پیرواِن پیامبران ضعیفاِن متواض
  ظمت خالی بود. از توهم ع
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 ها سیاست عقل با اندیشه
کند که هر چه اساسش بر رهاشدگی باشد، باید با  عقل قاطعانه بر این حکم می

ها را راه را برایش باز گذاشت و همٔه جادهآنکه  آن از در تقیید و منع وارد شد نه  
در برابرش صاف کرد که به مسیرش ادامه دهد؛ زیرا نیازی به آن ندارد و خود  

مین سرشته شده است، مانند سیل که  تر به رهایی است چرا که اساسا بر هحریص
نیازی به برداشتن موانع از برابر آن نیست بلکه نیازمند کنترل و هدایت است تا  

سنتآنکه   همٔه  که  فطرت  بر  مبنی  است  سیاستی  این  و  شود  این  سودمند  های 
این  آن پیش رفته   های آسمانی بر اساسجهانی )قوانین هستی( و شریعت  اند و 

که شرایع آسمانی با عقل دارند؛ همان چیزی که سکوالریسم و  همان تعاملی است
اند در نتیجه بسیاری از آثار اشتباهات عقل نتایج آن مانند لیبرالیسم برعکس کرده

نمایان شده و به حدی رسیده که انسان در آن با بهایم یکی شده است؛ زیرا عقل،  
 اند.مهیا کردهه شده است و راه را برای انفالت بیشترش رهاشده آفرید

در فهم   لیبرالهااین اصلی است که لیبرالیسم در فهم آن دچار آشفتگی است و  
که اصل در ذات عقل و انسان، رهاشدگی و آزادی است و سیاسِت تعامل  تفاوت این

تن آن با ضوابط  اند؛ آیا اصل در تعامل با عقل، مقید ساخبا آن دچار اختالط شده
خواهد و توجیه  می آنچه  ر دادن به آن یا فراهم ساختن هر  است یا رها کردن و اختیا

آن؟ توجیه، چیزی است بیش از رها سازی و اختیاردهی، و لیبرالیسم بین دومی  
رود و گاه به سمت توجیِه  و سومی در نوسان است، گاه به سمت رها کردن عقل می

 ت. آن که این تحصیل حاصل اس
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اصل و ذاتش بر ثبات باشد، برای نقل و  آنچهقاعدٔه این جهانی این است که هر 
اصلش بر انفالت و رهاشدگی است، برای آنچه  شود و  گذاری میحرکت آن ضابطه 

ضابطه آن  سازی  میثابت  و گذای  کشاورزی  محصوالت  مورد  در  مثال  شود. 
شود  گذاری می ن ضابطه ها و معادن بر حسب مصلحت برای نقل آها و خانهمیوه

گذاری شود زیرا اصل آن بر ثبات است. اما  پذیرفته برایش قاعده ثباتش را  آنکه  نه  
از  آنچه   بسیاری  و  باد  و  سیل  مانند  است  رهاشدگی  و  انفالت  بر  ذاتش  و  اصل 

ثابت  برای  زنده،  ضابطهموجودات  آن  می سازی  و  گذاری  عقل،   همینطورشود 
آن یک چیز امل با  است یا رها شده، یک چیز است و تعاصل ترکیب آن که آیا ثابت  

 دیگر.

که اوضاع و معیشت مردم هنگام آشفتگی در برعکس شدن این قاعده    همانطور
شود، همچنین افکار و عقاید و اخالق آنان در صورت برعکس شدن قاعدٔه تباه می

 رود.عقل و تعامل با عقل، به تباهی می

خواست انجام دهد ساختن راِه عقل شد تا هر چه اندیشٔه لیبرال مشغول هموار 
به جای   باورمند شود،  آن  به  اساس  آنکه  و  بر  و  کند  اداره  را  خداوند آنچه  عقل 

آثارش، در  خواسته منضبطش گرداند، و همچنین بر حسب کردار و گفتار بد و 
 حدی که حکم خداوندی را باطل نسازد.

تش کنند و برای حرکل را باز مینند شنوایی و بینایی مسیر عق حواس انسان ما
کنند بلکه ابزار جستجویی  سازند. این حواس خود چیزی را درک نمیهموار می

اند، برای همین کسی که دچار مرگ مغزی شده حتی اگر اعضای  در خدمت عقل
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سان را  برد و خداوند ترکیب انبدنش کامال سالم باشند از این حواس سودی نمی
تر  ین روی عقل او را وسیعضعف خود را احساس کند، از هممتناقض آفریده تا او  

شنود  بیند و می اش قرار داده است بنابراین انسان چیزهایی را میاز نیروی بدنی 
خود به ضعفش  آنکه  کند که با دست و پایش به آن نخواهد رسید تا  و در آن تأمل می 

او بینایی  و  شنوایی  ببرد.  نمایان    پی  او  برای  را  بدن میچیزهایی  با  که  سازند 
بیند برسد و بدن  د به آن دست یابد چرا که نفس طمع دارد به چیزی که می تواننمی

از دستیابی به آن ناتوان است و حواس او هر روز چیز جدیدی برای او به نمایش 
که از جملٔه  گذارند تا هر روزه عجز خود را به تماشا بنشیند، برای همین است  می

آن را  آنکه  د تا به توازن برسد نه  قل آن است که آن را کنترل کرسیاست ورزی با ع
که  امور غیبی  مانند  برود؛ چیزهایی  بینایی  و  به ماواری شنوایی  تا  رها ساخت 

از آن خبر داده که   واجب است، ایمان به این موارد است زیرا او از  آنچه  خداوند 
اتوان است و چه بسا  بیند نرا میآنها  ه از او دورند و  دسترسی و تحلیل مادیاتی ک

 ندیده است. آنچه ای اشتباه برسد، چه رسد به تحلیل آن را تحلیل کند و به نتیجه

عقل با حواس خود مانند شنوایی و  آنچه  اگر خداوند چنین قرار داده بود که هر  
ز گسترٔه عقل کم کند برای دست و پا هم قابل رسیدن بود، یعنی ا بینایی درک می 

شود یا بر قدرت دست و پا افزوده بود تا به توانایی دست و پا نزدیک  کرده بود تا
کردند، زیرا عقل در  با عقل برابر شوند، افراد زیادی به عبودیت خداوند اقرار نمی

ورزد، چه رسد به وقتی که احساس کند قدرتش  این حاِل آشفتگی و عجز کفر می
 خواهد کامل است؟ چه می برای دستیابی به هر
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اش سازد و از گمراهیاند که نفس را مقید میجایی »عقل« نامیده ز آن را اعقل  
کند، بنابراین عقل را بر اساس درستِی تقییداتش عقل گویند نه بر  جلوگیری می

اش. اسالم نیز با این تقییدات اندکش از طریق نهی و اساس انفالت و رها شدگی
آن را نامی بدون مسمٰی  آنکه  ت نه  م را برای عقل محقق ساخته اسامِر عقل، این نا

بگرداند، لیبرالیسم نیز یا باید با مقید ساختن عقل از طریق امر و نهی ـ بنا بر  
تعلیل صحیح ـ نام عقل را برایش اثبات کند، یا برایش در جستجوی نامی دیگر 

  باشد.
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 ها آگاهی به حد پایانی اندیشه
ا شان از کجدانند اندیشه ش میگونه است که صاحبانها اینه بسیاری از اندیش 

این آغاز می از درک  اما  پایان میشود،  به کجا  نگاه که  اندازٔه  و هر  ناتوانند  یابد 
شخص به طول مسیرش و درستی یا نادرستی آغاز راه، نگاهی دوراندیش باشد  

رها و رفتارهای اشتباه  های درستی که به کاماند، زیرا اندیشهبهتر بر آن ثابت می
بیشتری[  انمی ]توجه  شایستٔه  اندیشهجامد  نمی از  تغییر  که  است  کنند، هایی 

اگرچه در آن نسبت خطای اندکی باشد زیرا اندیشه ملک یک فرد نیست که بتواند  
های پی در پی است و ها و جوامع و نسلدر آن تصرف نماید، بلکه مربوط به امت 

بینی که مردم به طول می  دو نسل تغییر کند. برای مثالممکن نیست توسط یک یا  
ای نیست حتی اگر مانند زیرا تغییر کار سادهبند مینسل به یک نوع لباس پای  چند

دارای هیبت است، و این دربارٔه لباس است چه   انسانهابخواهند؛ تغییر در درون  
اندیشه و  باورها  به  پیامبرسد  علیه  آن  سبب  به  مردم  که  مبارزه  هایی  به  ران 

کرد که لباسشان را  اگر آنان را امر میآنکه  بر و عناد ورزیدند، حال  برخاستند و تک 
دادند! بسیاری اوقات تأیید کنندگان کارها و  عوض کنند بدون جنگ تغییرش می 

آن  از  مردم  اشتباه میرفتارهای  تغییر  جایی دچار  و  کار  آن  عاقبت  به  که  شوند 
 اند. دانند و دچار نگاهی کوته بین تدریجی آن در آینده، نا 

انجام می  عقلها پایآغاز را خوب  اما در  این گمراه مینها  ادهند  که عقل  شوند. 
اش این نیست که پایان این راه فکری  ای صحیح آغاز کند معنی توانسته با اندیشه 

تر عمل دورتر باشد عقل نیز دربارٔه آن ضعیف نها  اهم درست است زیرا هر چه پای



 منطق لیبرال

129 
 

ومی عقل  که  است  عجیب  این  همه    کند.  دست  و  بینایی  و  ]برای شنوایی  هم  با 
ترین نویسندگان  کنند، اما با این حال حاذقای همکاری می نوشتن[ بر روی برگه 

برگه  تا  نیز  انسان نوشتهآنکه  ای خط دار الزم دارند  این حال  با  شان کج نشود، 
مسیری را برود که آغازش نزد  خواهد با عقل مجرد ـ بدون انحراف ـ  چگونه می

خداوند خطی برای راهنمایی او رسم کند آنکه دون اوست و پایانش نزد خداوند، ب
 و به هنگام انحراف، کار او را تصحیح کند: 

َعن } بُِكمإ  َق  َفَتَفرَّ ُبَل  السُّ إ  تَتَّبُِعوا َوََل  فَاتَّبُِعوهُ  ا  َتقِيما ُمسإ اِِط  َِصَ َهَذا  نَّ 
َ
َوأ

 [ ۱۵۳]انعام: { َسبِيلِهِ 

ها ]ی دیگر[ که  یروی کنید و از راهست من، پس از آن پ)و این است راه را 
 سازد پیروی نکنید(.شما را از راه او پراکنده می

ای ها را به شکل تدریجی و آرام بگیرد بال استثنا به هر اندیشه کسی که اندیشه
آرام و   به شکل  اگر  بدی  بد عادت خواهد کرد، زیرا  بیفتد  هر چقدر  تدریجی جا 

رج    د، برای همین است که هر اندیشهٔ احساس نخواهد ش غیر ربانی بر اساس َتدَّ
آرام و در آغاز با اصول فطری و عقالنی و صحیح آغاز شده است، سپس کم کم 

در پایان آنچه  شود و  کامال عوض میآنکه  شود تا  چیزهای دیگری به آن افزوده می
شود، اما  اخته میغاز بر روی آن نهاده شده بود شنشود به همان نامی که در آمی

از همان آ پایانی اگر  به شکل  انکار قرار میاش عرضه میغاز  گرفت و شد مورد 
 ها و ستارگان و گاوها نیز در آغاز، عبادت نبود.شد. عبادت بت زشت انگاشته می 
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پی در پی،  هایی آرام و برد، بلکه با گام شیطان، انسان را دوان به سمت شر نمی 
 فته نسازد: گه دارد و آشاو را آرام نآنکه تا 

يإَطانِ } إ ُخُطَواِت الشَّ  [ ۱۶۸{ ]بقره: َوََل تَتَّبُِعوا

 .های شیطان پیروی نکنید()و از گام 

به   ]انسان  که  است  این  نیازمند  همین  برای  است،  تاریک  شیطان  راه  که  چرا 
 تدریج[ با آن انس بگیرد.

کارشان به روا دانستن   دانستند کهیش لیبرالیسم اگر می پردازان دو قرن پنظریه 
رایی و قانونی شدن آن و ازدواج مرد با مرد در مراسم عمومی و با ثبت گجنسهم

برگه  در  دیگر  مردی  همسر  عنوان  به  مرد  یک  نام  و  رسید  خواهد  های قانونی 
شود  میعادی  آنقدر  زن و زن، و برهنگی    همینطورشناسایی او وارد خواهد شد و  

ماند… این اندیشه هیچ دعوتگری  پستان پوشیده میکه تنها آلت جنسی و نوک  
شود اما پایان اندیشه و  دانستند که اندیشٔه آنان از کجا آغاز مییافت. آنان مینمی

کردند که همواره در  کردند و حقیقت عقل را درک نمی اش را درک نمیحد نهایی
یست که به و به جلو است و طبیعت عقل این نپی باز کردن افسار خود و فرار ر

آنکه  کند تا  خواند و سرگرمش مینیز همواره برای او میعقب بازگردد و شیطان  
 به جایی برسد که ممکن نیست یک انسان با فطرت سالم به آنجا برسد.

بنیان آزادی  ترسیخ  از  مصر  در  زنان  مطالبٔه  های  سپس  و  لیبرالیسم  های 
به م آغاز شدبرداشتن حجاب  نقاب  تنها  برداشتن  از مرور صد سال عنای  . پس 
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رئیس   و  همسر  گرفت  جشن  تاریخ  آن  از  سال  صد  گذشت  برای  مصر  جمهور 
با چهار مطالبه  از قوامت مردان و حق وی در ازدواج  بر آزادی زنان  هایی مبنی 

شوهر و الغای حق مردان در طالق و ممنوعیت عده برای زنان مطرح شد. دنبال 
ت قد علم کرد اگر قاسم امین که در برابر شریع یابد که   این روند اطمینان میکنندٔه 

و خواهان برداشتن نقاب تحت نام »آزادی« و »آزادی زنان« شد هرگز به ذهنش  
نرسیده بود که کسانی که بر اساس اصول او عمل خواهند کرد پس از صد سال  

ید، اما این راهی نیست که گونه کفریات قطعی خواهد رسکارشان به مطالبٔه این 
یابد، که این در امر داند که به کجا پایان میتواند اولش را آغاز کند و سپس نکسی ب

 دنیا نوعی کم خردی است، چه رسد به امر دین؟!

در قرآن و سنت آمده ـ همٔه منافذی که ممکن آنکه  های آسمانی ـ چنشریعت 
های بعدی به شر منتهی در نسلاست انسان در حال حاضر آن را نیک ببیند سپس  

کند ]و عواقب[ گفتارها و کردارها را درک نمی ها  د را بسته است. انسان الزمهشو
جا  بلکه ممکن است این لوازم، آرام و بسیار ظریف و ادراک آن دشوار باشد. این 

با منع، آن قضیه را به شکل قاطع رد می آگاه دین  لوازم آن کار  از  او ]که  کند و 
د که شارِع ایستد، اما اگر ایمان داشته باشحیرت زده در برابر امر شرع می  نیست[

او بر  آفریده و هر چیزی نزد  نظم دهنده همان خالقی است که زمان و بنده را 
از انکارش برطرف خواهد شد،   اساس حساب و کتابی دقیق است بخش بزرگی 

نیستند بلکه حقی است  ها و عقاید در مالکیت یک فرد یا یک نسل  چرا که اندیشه
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انتقال آن و لوازمی که به آن منجر    زم که اولش از آخرش جدا نیست ومشاع و متال
 های بعد.شود امانتی است بزرگ برای نسل می

ترین چیز این است که نسلی گمان کنند از یک وجب اندیشٔه خاصی خطرناک
رش یابد که از  گستآنقدر  برند، سپس نسلی دیگر بیایند تا آن یک وجب  سود می

جا دومی به او ربطی ندارد و این کند که کار  گاه اولی گمان مینجملٔه کفر شود، آ
گذاری برای زندگی آشکار  مند ساختن زندگی بشر و قانونحکمت خالق از ضابطه 

 شود. می

اندیشه  اندیشه در عواقب  انسان دربارٔه  نیز،  اوقات  الزمهبسیاری  هایش  ها و 
ا انسان بنابر غریزه، خودخواه  کند، زیرآیند کوتاهی می دها میبرای کسانی که بع 

کند و اگر لوح زمان و همٔه صفحاتش گشوده شود  ست و به دیگری توجه نمی ا
را سامان دهد و لوازم  نها  ا ای را نخواهند یافت که امر همٔه دورهیچ روش و اندیشه

تر از روش خداوند امل نسلی را بر نسل دیگری برتری دهد، بهتر و کآنکه  آن بدون  
 است. انش باشد که در قرآن و سنت آمدهبرای بندگ

برای همین است که مواضع افراد و منافع موقت آنان که در ظاهر ضرورت و 
دهد اما در باطن باعث الغای قوانین و سنن  حاجت و رفع حرج خود را نشان می

تبر نیست و معتبر فطری است در اثرگذاری بر نظام دین و عقل و روند زندگی مع
حیح باشدـ  آن را در دیگر موارد یک موردـ  اگر چه در همان وقت صدانستن آن در  

پی در پی  آنقدر  سازد. زیر پا گذاشتن این قوانین تحت قضایایی معین  معتبر نمی 
می سنتتکرار  لغو  به  و  کرده  مشکل  دچار  را  تشریع  که  فطرت شود  های 
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جا باعث از  انون فطری است اما ممکن است یک  انجامد. برای مثال، حیا یک قمی
به سبب آن شخصی از رسیدن به حق خود محروم شود،  دست رفتن حقی شود و 

از   صحیح  در حدیث  زیرا  شود،  حیا  رد  برای  دلیلی  نباید  عنوان  هیچ  به  این  اما 
عبدالله بن عمر ـ رضی الله عنهما ـ روایت است که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم 

گفت:  کرد و میسبب حیای او سرزنش میکنار مردی گذشت که دوستش را به  ـ از  
شود. پس رسول الله ـ صلی الله علیه کنی که باعث زیان تو میحیا میآنقدر  تو  

 1»رهایش کن، چرا که حیا از ایمان است«.وسلم ـ فرمود: 

زیرا لغو حیا به سبب یک موضع مشخص، باعث از دست رفتن مصلحت بزرگی  
ها اندیشه   ی فرد و همچنین حیات جامعه دارد.شود که حیا در نظام آیندٔه زندگمی

از بین نمی  رود مگر از طریق برخی رفتارهای شخصی که بر و عقاید و مبادی 
 دهند.شود و سپس زندگی و فطرتی دیگر را شکل میروی هم انباشته می

الغا نم از حق را  این، طلب مصلحت شخصی و طرفداری  اما زیر یالبته  کند، 
کاهد  د و از اهمیت آن نمی زنهیبت و جایگاه فطرت زیان نمی   پرچمی دیگر که به

های فردِی صحیح زیر  هایی است استوار که نباید به بهانه ها فطرت زیرا همٔه این 
پا نهاده شوند؛ زیرا هر مصلحت فردی صحیحی که باعث نقض اصل مصلحت 

 شود، ُملغٰی است. 

 
 (.۲۲۶۸/ ۵) یبخار تیبه روا 1
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 انحراف   از  جلوگیری   برای  است  معیاری  و  ترازو  قرآن  که  حقیقت  این   درک 
  است   چیزی  همان  ـ  باشد  متفاوت   هاسرزمین   ونها  ا دور  چقدر  هر  ـ  افراد  و  هاامت

قرآن و سنت با شرایط  آنکه  شود حال  ها فراموش میگذاری اندیشه ارزش   هنگام  که
ت؛ این امکان ندارد  واقع ـ چه وقایع عینی باشد یا وقایع عام بشری ـ مرتبط اس

شین را الغا کنند.  د نظامی را بگذارند و به سادگی نظام پیکه هر نسلی برای خو
شود تا نسل بعدی  های مردم همراه با هر نسل دفن نمی های زندگی و عادتنظام
آورد آن را از خود  انسان لباس از تن درمی آنکه  را دوست دارد بیاورد و چنآنچه  

با  ناگزیر  سازد.  دادجدا  قرار  بشریت  صالح  برای  را  سیستمی  سپس   ید  و 
ردم قرار داد که در حدود همین مساحت تغییر  هایی را برای آزادی عمل ممساحت

 کس به سوی ُمَسّلمات و ثوابت دست دراز نکند. و تحول ایجاد کنند، اما هیچ

و اگر ضرورتی پیش آید، بدون تغییر حکم خداوند و تبدیل شریعت اسالم بر  
می  اساس عمل  ضرورت آن  زیرا  پایاشود؛  با  فردی ها  اسباب  پایان  ن  به  شان 

خالف حکم و نظام موروث که ثابت و مستقر است و تبدیل و تغییر  رسد، به  می
آن به نزول مجازات خواهد انجامید حتی اگر به تاخیر افتد؛ برای همین الله تعالی 

 فرماید: می

ِ ِِف  } ِيَن َخلَوإا ِمن َقبإُل َولَن ََتَِد لُِسنَّةِ اُسنََّة اّللَّ
ِ َتبإِديَلا اَّلَّ  [ ۶۲{ ]احزاب:  ّللَّ

اند و در سنت الله هیچ تر بوده)این سنت الله دربارٔه کسانی است که پیش
 .تغییری نخواهد بود(
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 فرماید: و می

ِ َتبإِديَلا َولَن ََتَِد } ِ ََتإوِيَلا فَلَن ََتَِد لُِسنَِّت اّللَّ  [۴۳{ ]فاطر: لُِسنَِّت اّللَّ

تغیی  الله  سنت  برای  هرگز  برای)و  هرگز  و  یافت  نخواهی  الله    ری  سنت 
 دگرگونی نخواهی یافت(.

آن  ـ دربارٔه  به عموم مردم  رسد  چه  ـ  علما  اموری که حتی  از خطرناکترین 
جدا، با  اند این است که ورود به یک مسئله از مسائل دین به طور  غفلت ورزیده

له در  بررسی همان مسئله تحت یک اساس منحرف متفاوت است، اگرچه آن مسئ
همٔه آن که    هر دو حالت قابل پذیرش و رد باشد. همانند برخی از مسائل زنان نه

بحث و بررسی آن در ذات خود یک چیز است و بررسی آن در سیاق پذیرش اصول  
قول برای هماهنگی با این اصول   لیبرال مانند برابری یا آزادی و سپس ترجیح یک

که این ترجیح تاکیدی است بر درستی   در دوران رواج آن یک چیز دیگر است، چرا 
پشتیبانی از اصل لیبرال، تا بعدها مسائل    آن اصل منحرف و تاییدی است بر آن و

دیگری را در بر گیرد که ممکن نیست هیچ شریعت آسمانی یا فطرت انسانی آن را 
این  گردن   بپذیرد.  که  نیست  تقلبی درست  یکی  جز  مرواریدهایش  همٔه  که  بندی 

وری و سپس همان یک مروارید اصلی را در نظر بگیری و در ستایش است را بیا
ای و  ویی و بعد مدعی شوی که هرگز مرواریدهای تقلبی را نستودهآن سخن بگ

است در  انگاری و فریبی سخنت دربارٔه همان یک مورد خاص است که این نادیده 
و از آن جدا ظاهِر حق؛ زیرا آن یک مروارید اصلی نیز بخشی از یک منظومه است  

 های آن است.مندترین ترین انواع فقه و از ارزششدنی نیست و فقه موازنه از دقیق 
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علوم   و  مسائل  از  که  است  آن  مردم  از  بسیاری  میآنچه  عادت  پسندد را 
دارد، سپس  را دوست دارد برمیآنچه  که دست بر سفرٔه غذا    همانطورگیرد،  برمی 

کند نه از روی تدرج  س و دلخواه ترکیب میاطالعات گوناگون را بر اساس هوای نف
لم، بلکه از روی انسجام آنها با نفس، و هر گاه عقل از  و انسجام در بین مسائل ع

اندیشه می و  را رأی  آن  پر شد  ناقص  ایناین مخلوط  و  نامد و  گونه هوای نفس 
 شود. هش به فکر و علمی پخته بدل می دلخوا 

ی  کند در حقیقت هواهای نفسانمطرح میبنابراین بسیاری از مسائلی که عقل 
و دلخواه بر آن حاکم شده و تفکیک آن کاری است دشوار، زیرا این ترکیبی است  
غیر علمی و از نظر عقلی ناصحیح و هرگاه عالمان و عاقالن از مناقشٔه آن عاجز 

اصحاب میشوند  تصور  کندذهن  را  ناقدان  و  قوی  را  آن  باعث  ش  همین  و  کنند 
شود. صاحبان چنین رویکردی در تر شدن صاحبش میآن و قانع  تر شدنراسخ

شوند سپس به حیرت و تناقض و حرج ر نوعی خودبینی فکری می آغاز کار دچا
با  سازد سیر در زندگی و تأمل در جهان  این حیرت را برطرف می آنچه  رسند.  می

 چشم بصیرت است نه ]صرفا[ چشمان سر. 

  



 منطق لیبرال

137 
 

 عقل و ایجاد یک اندیشه از هیچ 
قبل از وارد شدن به بحث چیستی اندیشٔه لیبرال، الزم است که عاقل به حدود 

هرچه ورودی عقل خود و ریشه آگاه شود.  اطالعاتش  و  از های درک  های عقل 
تر باشد،  ه بین جمله معانی و محسوسات بیشتر باشد و شخص ُهشیارتر و نکت

می بیشتر  نیز  او  عقلی  عقل قدرت  تولید  همٔه  که  چرا  قیاس  شود؛  از  انسان  ی 
اش  به تحلیل و داوریهای سابق است که بر یک امر کنونی که عقل نیاز  دانسته

 شود. دارد، ِاعمال می

نمی  انسان  که  است  آن  ذهن دلیش  ساختٔه  کامال  که  بکشد  را  تصویری  تواند 
 آن را ندیده باشد، مگر تصویری که قبال در طبیعت یا در خواب خودش باشد و قبال

های گوناگون را ترکیب کرده و . شاید کسی که اجزای تصاویر و شکلدیده است
او ساخته آنچه  را خلق کرده گمان کند که چیز جدیدی ابداع کرده، اما    تصویری

 آوری کردن تصاویر پراکنده است.صرفا درهم آمیختن اعضا و جمع

سا شر  ها در باب خیر و شر نیز به همین شکل است، و چه بامِر معانی و اندیشه
از سوی شیاطین به   آغاز وحیی  این   انسانهادر  گونه نیرنگی که به ذهن  باشد و 

 رسد به فکرشان خطور کند: نمی

طَ }
َ
أ ِإَونإ  َِلَُجادِلُوُكمإ  َِلَآئِِهمإ  وإ

َ
أ إََِل  ََلُوُحوَن  َياِطَي  الشَّ إِنَُّكمإ ِإَونَّ  عإُتُموُهمإ 

ُِكونَ   [۱۲۱{ ]انعام: لَُمشإ
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اگر کننان خود وحی می)و شیاطین به دوست با شما ستیزه نمایند و  تا  د 
 اطاعتشان کنید قطعا شما هم مشرکید(.

نیستند،   برابر  هشیاری  و  هوش  قدرت  در  ساختار   همینطورمردم  جهت  از 
ند و برخی در نیمی از افکار خود تقلید؛ برخی در همٔه کارها و گفتارهایشان مقلد

کنند و چه های دیگر تألیف میها و دادهه مقلدند و نیمی دیگر را از مجموع اندیش 
ریز و دقیق و پراکنده باشد که گمان کند چیز جدیدی  آنقدر  ها  بسا اجزای این داده

 ست. گونه دربارٔه حقایق و معانی به نتایجی دست یابد که قبال ندیده اآورده و این

رفته از  گیرد و سپس به آن شکلی که گبسیاری اوقات نیز انسان علومی را برمی
تواند در شمار یبرد و به صورت اجزایی پراکنده که جز خداوند کسی نمیاد می

می باقی  عقل  در  ]با  آورد  یافته  ترکیب  شکل  به  و  آمده  یادش  به  سپس  ماند 
شود و  ا نیست بر زبانش جاری میهایی دیگر[ به شکلی دیگر که با آن آشناندیشه 

آنکه متوجه شود و  رساند بی و سود میبدین ترتیب علومی که از یادش رفته به ا
چنین نیست. حال آنکه  هیچ برساخته است حال  کند که این اندیشه را از  گمان می

ای از دستش افتاده و شکسته و او که شکل  او مانند کسی است که جامی شیشه
یاد از  جام  بخواهد میاول  اگر  رفته  شکل ش  به  را  آن  بیتواند  نو  هایی  از  شمار 

ا اصِل این جاِم از نوساخته همان جام اول است، و اصل آن جام اول نیز  بسازد ام
]از معادن و اماکن[ گوناگون است که در حال و مکانش قابل  که ت هایی پراکنده 

 تشخیص نیست.
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یا قسمتی از آن را از یاد ببرد و  آموخته و حفظ کرده  آنچه  چه بسا انسان نصف  
هوش سرشار و ذکاوتش در قیاس و ترکیب  قسمتی را به یاد بسپارد، اما به سبب  

به یاد سپرده سود ببرد، اما در هر آنچه  فراموش کرده بیشتر از  آنچه  ها، از  داده
ها تر است، زیرا حجت بر این دادهتر و قویهایی که به یاد سپرده گرامیحال داده

د و در  شوداند و به یاد دارد[ پاداش و مجازات میشود و با آن ]چه میقامه می ا
به یاد  آنچه  با    امر دین و دنیا با همان مورد خطاب است، بنابراین ارزش او بیشتر 

 فراموش کرده است.آنچه دارد است تا 

  اند؛ کسانی مانند »باسدو« این اصلی است که حتی فالسفٔه گذشته نیز بیان کرده
اصل  یک  به  را  حقیقت  این  آنان  اما  یونان،  فیلسوف  سقراط،  و  هندو    فیلسوف 

دانسته تناسخ  و  ارواح  تناسخ  یعنی  زندگینادرست  از  گذشته  ها  های 
گوید: »علم، به یاد آوردن چیزی است که نفس پیش از گردانند. سقراط میبازمی 

 1دانسته است«. درآمدن به بدن می 

تواند با حس خود  کند و میدربارٔه اطالعاتی که آن را درک میاگر عقل انسانی 
گیری کند و با این حال نسبت به اصل آن جاهل است، دچار خلط آن را ثبت و اندازه

های غیبی شرعی که با حواس قابل درک نیست سیاری از دادهشود، تعاملش با بمی
ارد که بتوان بر آن قیاس  بلکه بنابر دلیل سمعی از قرآن و سنت است و نه اصولی د

 
 (. ۲۵۶/  ۱»تحقیق ما للهند« از ابوریحان بیرونی )  1
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؟ مواردی مانند صفات  کرد و نه اجزایی که بتوان به هم آورد، چگونه خواهد بود
 فرماید: آفریدگار سبحانه و تعالی؛ الله متعال می 

ِميُع اْلَِصريُ } ٌء َوُهَو السَّ  [ ۱۱{ ]شوری: لَيإَس َكِمثإلِهِ ََشإ

 .)چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا(

 فرماید: میو 

بإَصارَ }
َ
رُِك اْل بإَصاُر َوُهَو يُدإ

َ
رُِكُه اْل  [ ۱۰۳{ ]انعام: َلَّ تُدإ

 . یابد(یابند و اوست که دیدگان را درمیها او را درنمی)چشم

 فرماید: و همچنین می

ِنإ ِعلإِمهِ إَِلَّ بَِما َشاء} ٍء م   [ ۲۵۵{ ]بقره: َوََل ُُيِيُطوَن بََِشإ

 یابند(. بخواهد احاطه نمی آنچه به  )و به چیزی از علم او جز

ت ربانی که انساِن تکیه های الهِی برخی از تشریعابسیاری از حکمت   همینطور
آورد و کند، اگر آن را فهمید ایمان میبرای پذیرش آن درنگ میزده بر عقِل مجرد  

 شود. اگر نفهمید کافر می

کند.  درک نمیدور و برش هست را جز به سختی  آنچه  انسان ضعیف است؛ او  
 داند در جیبش چیست مگر برگردد و نمیآنکه  داند پشت سرش چیست مگر  او نمی

شود مگر با چشیدن.  بیرونش آورد و ببیند و از شیرینی و تلخی غذا آگاه نمی آنکه  
کند، سپس در امر غیب و آسمان با خداوند جدل  او جهان را با حواسش بررسی می
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داند و را در پشت سرشان دارند میآنچه  برابر و  در  آنچه  کند، خداوندی که } می
 [.۱۱۰علمشان به او احاطه ندارد{ ]طه: 

گیری، این است که هر دستاوردی را از بزرگترین اسباب اشتباه عقل در نتیجه
دهد. الله تعالی دربارٔه  اگرچه نقش کوچکی در آن داشته باشد به خود نسبت می

 فرماید: هایش میقارون و گنج 

زِ َما إِنَّ َمَفاَِتَُه  قَاُروَن ََكَن ِمن قَوإِم ُموََس َفَبََغ َعلَيإِهمإ َوآتَيإَناهُ ِمَن الإُكُنوإِنَّ }
وَِّل الإُقوَّةِ إِذإ قَاَل َلُ 

ُ
َبةِ أ َ ََل ُُيِبُّ الإَفرِِحيَ ََلَُنوُء بِالإُعصإ َرحإ إِنَّ اّللَّ   قَوإُمُه ََل َتفإ

(۷۶  ) ُ ِسن َوابإَتِغ فِيَما آتَاَك اّللَّ حإ
َ
نإَيا َوأ ِخَرةَ َوََل تَنَس نَِصيَبَك ِمَن اَلُّ اَر اْلإ  اَلَّ

 
َ
َ ََل  َكَما أ رإِض إِنَّ اّللَّ

َ ُ إََِلإَك َوََل َتبإِغ الإَفَساَد ِِف اْلإ َسَن اّللَّ ِسِدينَ حإ إُمفإ  ُُيِبُّ ال
وتِيُتُه لََعَ ِعلإٍم ِعنِدي( ۷۷)

ُ
 [ ۷۸-۷۶{ ]قصص: قَاَل إِنََّما أ

ها آن قدر به او  از قوم موسی بود و بر آنان ستم کرد و از گنجینه   )قارون
گاه که قوم  آمد، آنهای آن بر گروه نیرومندی سنگین می داده بودیم که کلید

شادی مکن که الله شادی کنندگان را دوست   وی به او گفتند: ]از روی تکبر[
وی و سهم خود  الله به تو داده سرای آخرت را بجآنچه  ( و با  ۷۶دارد )نمی

از دنیا فراموش نکن و همچن الله به تو نیکی کرده نیکی کن و در آنکه  را 
( ]قارون[ گفت ۷۷دارد )وست نمیمین فساد مجوی که الله فسادگران را دز

 ام(.ها را در نتیجٔه دانش خود یافته من این 
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سبب  کند، دربارٔه لطفی که بهگونه انکار میاگر این لطف واضح مستمر را این 
گوید؟! و اگر این دربارٔه  اش کیست، چه میداند انجام دهندهکثرت اجزایش نمی 

وسات باشد دربارٔه معانیـ  مانند معارف و حقایقـ  چگونه است؟! به ویژه محس 
 انسان بر فراموشی امور بزرگـ  یعنی عهد و پیمان الهیـ  سرشته شده است: آنکه  

نَا إََِل آَدَم مِ } اَولََقدإ َعِهدإ  [ ۱۱۵{ ]طه: ن َقبإُل فَنَِِسَ َولَمإ ََنِدإ َلُ َعزإما

را فراموش کرد و برای آدم پیمان بستیم و]لی[ آن  )و به یقین پیش از این با  
 او عزمی ]استوار[ نیافتیم(.

ابن ابی حاتم در تفسیرش از سعید بن ُجبیر از ابن عباس روایت کرده که گفت:  
ز او پیمان گرفته شد و فراموشش کرد ]و دچار  »از آن رو انسان نامیده شده که ا

 1نسیان شد[«. 

ب ذهن  بر  بیشتری  موارد  قویهرچه  عقلش  بگذرد،  هوشر  و  بیشتر  تر  شش 
خواهد شد و گاه این ارتباطی به سن او ندارد، زیرا کودک ممکن است چیزهایی را 
بیشتری در   امور  که  است  آن  به سبب  این  و  نکند  بزرگسال درکش  که  کند  درک 

سال گذشته و زندگی کودک به ذهن او عرضه شده و عوارض کمتری بر ذهن بزرگ
به سن میانسالی آنکه  محبوس کنیم تا    که نوزادی را در اتاقی بستهاگر تصور کنیم  

از جنین در شکم آنکه  برسد و در این مدت هرگونه موردی را از او پنهان کنند ـ چن
آمده ذهنی  به دنیا  تازه  را رها کنند، همانند کودک  او  پنهان است ـ سپس  مادر 

 
 (. ۹۶/  ۱۷به روایت ابن جریر طبری در تفسیرش )  1
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ا حتی  داشت،  خواهد  داشته  خالی  سالمی  حواس  و  بدن  از  گر  بسیاری  باشد. 
بازمی   انسانها بسیاری  حقایق  در  تأمل  از  آزادند  که  حالی  درکش در  و  مانند 

کنند که آزادی بدن به معنی آزادی عقل است و در همین حال کنند و گمان مینمی
 گویند.کنند و به تفصیل سخن میبر حوادث حکم صادر می
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 و رابطٔه آن با عقل کوتاهی عمر متاخرین 
از   عبرت بزرگتری یکی  محدود  ن  را  انسان  عمر  سبحانه،  الله  که  است  این  ها 

رود و اگر عمر انسان طوالنی بود امور  ساخته و عقل وی نیز با فنای او از بین می
او می  بر عقل  تجربه فراوانی  و  فراوان کسب میگذشت  او رشد  های  عقل  کرد و 

هایی کسب  ید و روزآورمی  شد و به سبب آن معارفی به دستکرد و قوی میمی
خداوند امر کرده تا در کسب  آنکه  کند حال  کرد که به ذهن کسی خطور نمیمی

سازد و او را سرکش رو باشد و بسیار بودنش جنس بشری را تباه میروزی میانه 
 کند:می

{ ِ رإِض َولَِكن يَُن 
َ َْلََغوإا ِِف اْلإ ِزإَق لِعَِبادِهِ  ُ الر  ا يََشاُء  َدٍر مَّ ُل بِقَ َولَوإ بََسَط اّللَّ

 [ ۲۷{ ]شوری: إِنَُّه بِعَِبادِهِ َخبرٌِي بَِصريٌ 

)و اگر الله روزی را بر بندگانش فراخ گرداند مسلما در زمین سر به عصیان 
اما  برمی  اندازهآنچه  دارند،  به  بخواهد  فرو  را  است[  مصلحت  ]که  ای 

 است(.فرستد. به راستی که او به ]حال[ بندگانش آگاه بینمی

این جع ترس  از  انسان  که  است  آن  روزی یب  شریک  دیگری  از که  شود  اش 
 ترین مردم به وی باشد: کشتنش ابا ندارد حتی اگر آن انسان، فرزندش و نزدیک 

زُُقُهمإ ِإَويَّاُكم} إُن نَرإ َيَة إِمإَلٍق َنَّ وإَلَدُكمإ َخشإ
َ
إ أ ُتلُوا  [۳۱{ ]اسراء:  َوََل َتقإ

و شما روزی  آنها  ید، ماییم که به  را مکش   دان خود)و از بیم تنگدستی فرزن
 بخشیم(. می
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گوید:  در صحیحین از عبدالله بن مسعود ـ رضی الله عنه ـ روایت است که می
»اینکه برای الله گفتم ای رسول خدا، کدام گناه نزد الله بزرگتر است؟ فرمود:  

 ه چیزی؟ گفتم: سپس چ  همتایی قرار دهی، در حالی که تو را آفریده است«
 1همراه تو بخورد، بکشی«. آنکه »اینکه فرزندت را از ترس  فرمود:

تر است و نعمت و رفاه بیشتر، قتل و  هایی که روزی در آن فراوانام دوراندیده
هایی که رفاهش کمتر، قتل و ستم نیز کشی نیز در آن بیشتر است و دورانحق

 .ین حقیقتادل بر اشود و تاریخ و شرایط حال، شاهدی است عکمتر می

می اسلم  بن  زید  بن  و  عبدالرحمن  بود  باروری  دورٔه  هرگاه  »عرب  گوید: 
کشتند و تباهی  گرفتند و میشد، ]یکدیگر را[ به اسارت میشان گسترده میروزی 

شدند ]و دست از تباهی  شد به آن مشغول میداد، و چون خشکسالی میروی می
 2کشیدند[«. می

بیشترشان، فقرا بودند و آخرین پیروان    یامبران وپیروان پ  از این روی، نخستین
انسان عدالت ورزیده و عمر کوتاه را  با  و کمترشان ثروتمندان بودند و خداوند 
همراه با کمال عقل به او عطا کرده زیرا اگر عمر طوالنی و کمال عقل را یکجا به 

  و طول عمر گر برای اشد و ااو عطا کرده بود دچار تجاوزگری و ظلم و انحراف می
شد تا توازن را برگزیده بود، به همراه عمر طوالنی الزم بود که عقل او ناقص می

آنکه  توانست خطاب وحی را چنجهان حفظ شود، اما اگر عقلش ناقص بود نمی

 
 (. ۴۳۶/ ۱۷به روایت طبری در تفسیرش ) 2 (.۲۶۸( و مسلم )۴۴۷۷ری )به روایت بخا 1



 و رابطٔه آن با عقل  نیعمر متاخر یکوتاه

146 
 

شد، بنابراین دین و دنیا آباد امر شده درک کند در نتیجه دینش دچار نقصان می
تر داشتند زیرا  تگان عمری طوالنی عمر. گذش  و کوتاهی  شود مگر با کمال عقلنمی

و  بود  نو  بشریت  که  چرا  بود  کم  بود  رسیده  آنان  به  گذشتگان  از  که  علمی 
داشته بسیار  نیاکان  چون  متاخرین  دربارٔه  اما  اندک،  علمی گذشتگانشان  و  اند 

ارث برده به  آنان  از  از عمر متاخران کم شود  انبوه  این بود که  از  اند مناسب  نه 
وازن جهان برقرار بماند؛ چرا که صالح دین با عقل است نه با عمر  شان، تا تعقل 

فایده  را  بلند. عمر طوالنی نوح  باعث نشد که حرفش  و  نداشت  او  برای قوم  ای 
بفهمند و بپذیرند، بلکه عناد ورزیدند. قوانین بزرگ هستی برای تحقق هدِف اوِل  

 وجود جریان دارند: 

ُت } نَّ  َوَما َخلَقإ ِ
ن اْلإ ِ

 [ ۵۶{ ]ذاریات: َس إَِلَّ َِلَعإُبُدونِ َواْلإ

 مرا بپرستند(. آنکه )و جن و انس را نیافریدم جز برای 

همراهش عمل آنکه ام که عمر طوالنی در قرآن و سنت ستایش شود، مگر ندیده 
نیک باشد و مرگ کودک پیش از بلوغ ستوده شده زیرا کار بدی نکرده که برایش  

 بازخواست شود.

اصل آن در قرآن  آنکه  ی نیست که برای بشریت سودمند باشد مگر  ادیشه هیچ ان
به شگفت آنکه  آمده است و   او را  اندیشمندی  ارزش و نیک در سخن  با  حکمتی 

آورده باید بر خودش حسرت بخورد که نسبت به جایگاه همان حکمت در قرآن  
 فرماید: جاهل است؛ الله تعالی می
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ِ َوتِلإَك } َثاُل نَِضإ مإ
َ  [۴۳{ ]عنکبوت: ا َيعإقِلَُها إَِلَّ الإَعالُِمونَ ُبَها لِلنَّاِس َومَ  اْلإ

 را درنیابند( آنها زنیم و جز عالمان ها را برای مردم می)و این َمَثل 

 فرماید: و می

فِ } إ  لَوََجُدوا  ِ اّلل   ِ َغريإ ِعنِد  ِمنإ  ََكَن  َولَوإ  آَن  ُقرإ
الإ َيَتَدبَُّروَن  فَََل 

َ
تَِلَفاا  أ اخإ يهِ 
اَكثِ   [ ۸۲{ ]نساء: ريا

اندیشند ]که[ اگر از جانب غیر الله بود قطعا در  )آیا در ]معانی[ قرآن نمی
 یافتند(.آن اختالف بسیاری می

حقایق غیبی را باید به وحی عرضه کرد، و حقایق مربوط به ادارٔه کشورها و 
ی ک حقیقت و نتایجش برا ها و منافع عمومی که به سبب طوالنی بودن آن، درملت

به سبب عمر ک  شود و وتاهشان ـ ممکن نیست، توسط وحی خالصه میبشر ـ 
می امر  آن  به  بشر  صالح  اساس  بر  الهی  در آنچه  کند.  وحی  صالح  و  خیر  از 

ها و جوامع موجود است از بقایای نبوت در میان آنان است حتی اگر نام  حکومت
را به شکل کامل و برخی ارزشها  برخی از این    بگذارند و آنانارزشها  دیگری بر این  

آمیزند و این همان  نباید می آنچه برند و برخی دیگر را با دیگر را ناقص به کار می
چیزی است که قرآن به آن اشاره کرده و علما و فالسفه و مورخان و کسانی که  

تمدن  تاریخ  نوشته دربارٔه  )متوفای  ها  مسعودی  همانند  در   ۳۴۶اند   هجری( 
هاست ز آگاهان به مذاهب و احوال ملتاشاره کرده است. او ا»مروج الذهب« به آن  

و همچنین ابوریحان بیرونی در مواضعی چند، مانند »تاریخ ما للهند« و ابن ازرق  
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ها و عقاید و اوضاع (؛ وی جهانگردی آگاه به اخبار سرزمین ۵۷۸فارقی )متوفای  
)ایران( فارس  سرزمین  ویژه  به  آن  جزیره    مردم  شبه  و  عراق  و و  ]عربستان[ 

جا و شام است. او به گرجستان هم رسیده و در تاریخ خود دربارٔه آن  ارمنستان
  ۷۲۸اند و همچنین ابن تیمیه )متوفای چیزهایی را گزارش کرده که دیگران نکرده 

کتاب  از  در مواضعی  )متوفای  هجری(  ابن خلدون  و  پرداخته  آن  به    ۸۰۸هایش 
 است. بسیار به آن پرداخته  مٔه خود و در تاریخش هجری( در مقد

ای نیست  گوید: »بر روی زمین مملکت زنده ابن تیمیه در »الصارم المسلول« می
بر نبوت یا اثری از نبوت پابرجاست و هر خیری که در زمین هست از  آنکه  مگر  

  آثار پیامبری است و عاقل به سبب گروهی که آثار نبوت در میانشان مندرس شده 
 1دهد«.این باره شک به دل راه نمی ابئیان و مجوسیان، درمانند برهمائیان و ص

هایی که تسلط کامل دارند و بر  گوید: »حکومتابن خلدون در تاریخ خود می
از  قلمرویی بزرگ حکمرانی می از نبوت یا  کنند، اصل و اساسشان دین است، یا 

 2دعوتی به حق«.

»تحول دینی در حقیقت  گوید:  میالدی( می  ۱۹۷۵)متوفای  آرنولد توینبی مورخ  
 چیزی در تاریخ انگلستان است«. سرآغاز هر 

کاری عمدی انسان و فریب دادن عقل، راه رسیدن به حق را به  هرگونه پنهان 
ترین کارهاست که به اضطراب انسان منجر بندد. خودفریبی از سخت روی او می

 
 (. ۱۵۷/ ۱تاریخ ابن خلدون ) 2 (. ۲۵۶/ ۱الصارم المسلول ) 1
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شود دالیلی  می  گیرد و باعثآسایش را از او می   شود در نتیجه هرگونه آرامش ومی
به شرم  را  او  با  آورد و توبیخش میمی  که  اندیشه آنچه  کند و  اش در  پذیرفته و 

بازی  بداند در حال لجآنکه  توجهی کند، بدون  تناقض است را پنهان کند و به آن بی 
دست آن  آنکه  ن گیرند چرا دوست دارند می آنچه  از میان علوم    انسانهابا خود است.  

سفره   از  را  را  برمیغذایی  اشتهایش  که  و دارد  غذاها  است  بسیار  چه  و  دارد 
میخواسته را  اشتهایش  انسان  که  حال  هایی  این  با  است.  آن  در  مرگش  و  کند 

دارد و انسان  همواره غلبه با عقل و فطرت است که گاه به گاه لجام خود را برمی
بر خود گشوده  ز آن گریخته، در زندگی و در برا همان دالیلی را که دور گذاشته و ا 

های شک کشد و در نتیجه ریشهه عقل و نفسش را به چالش میبیند، دالیلی کمی
و تردید و احساس تقصیر و گناه را ـ ولو در خلوت یا در هنگام نگرانی و ترس ـ 

رفتن کند و بسیاری اوقات این حقایق پنهان شده به هنگام از دست  در وی زنده می
 : نمایند رفاه و آسایش رخ می 

الإُفلإِك وََجَريإَن بِِهم } إَِذا ُكنُتمإ ِِف  رِ َحِتَّ  َحإ
َواْلإ  ِ ََب 

إ ال ُُكمإ ِِف  ِ ِي يَُسري 
ُهَو اَّلَّ

ِ َمََكٍن  
إَموإُج ِمن ُك  إ بَِها َجاءتإَها رِيٌح ًَعِصٌف وََجاءُهُم ال بِرِيٍح َطي َِبٍة َوَفرُِحوا

نَُّهمإ 
َ
أ إ  َ   َوَظنُّوا اّلل  إ  َدَعُوا بِِهمإ  ِحيَط 

ُ
لَ أ ِيَن  اَل  َلُ  ُمإلِِصَي  َهِذهِ    ِمنإ  َنَيإتََنا 

َ
أ ئِنإ 

اكِرِينَ   [ ۲۲{ ]یونس: نَلَُكوَننَّ ِمَن الشَّ

می دریا  و  خشکی  در  را  شما  که  است  کسی  در )او  که  وقتی  تا  گرداند 
اد شوند با بادی خوش آنان را ببرند و ایشان بدان شآنها  ها باشید و  کشتی

وزد و موج از هر طرف بر ایشان تازد و یقین ها  نآ]بناگاه[ بادی سخت بر  
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خوانند که اگر  اند در آن حال الله را پاکدالنه می کنند که در محاصره افتاده
 گزاران خواهیم شد(. ما را از این ]ورطه[ برهانی قطعا از سپاس

مش، حب و بغض، شادی و  قلبی که در مشاهدٔه انواع تاثیر گذارها ـ ترس و آرا 
ه نکرده باشد[ به اندازٔه نقصان این و رو نشود ]و این عوامل را تجربغم ـ زیر  

شود؛ زیرا ارزش هر  تاثیر گذارها در شناخت حقایق و وزن آن دچار اختالل می
ندانی   را  عاقبت یک چیز  اگر  است؛  آن  آن و چشیدن  آثار  اندازٔه شناخت  به  چیز 

 هی دانست؟! چگونه ارزش آن را خوا 

نزول بال یا رفع و هنگام نزول نعمت    ها هنگامکه اندیشه   آیدچه بسیار پیش می 
شوند. عاقل نباید فریب محبت خالصانٔه محتاج و از دست رفتنش دچار تغییر می

 یا مضطر را بخورد و باعث شود به صاحب آن مایل شود.

د را با مال و بخشش بسیاری اوقات پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ عقاید فاس
شد. ابن شهاب  ها برداشته میاز دلگونه موانع ]پذیرش حق[  د و این کراصالح می

گوید: سعید بن مسیب به نقل از صفوان بن امیه به من گفت: به الله سوگند،  می
بخشید که منفورترین مردم رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ در حالی به من می

 1نزد من شد.ترین مردم عطا کرد که محبوب در آنقنزد من بود، و 

ایشان آن روز به حکیم به حزام صد حیوان و سپس صد حیوان و سپس صد  
 حیوان بخشید. 

 
 (.۲۳۱۳به روایت مسلم ) 1
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پذیرند و  این چیزی است که همٔه عاقالن آگاه به ضعف نفس بشری آن را می
ای مانند افالطون در مکالماتش به آن پرداخته و همچنین ارسطو  فالسفه   همینطور

آن را »پاک شدن« از عواطف با برانگیختن آن در فصل ششم از کتاب فن شعر، و  
 نامند.به واسطٔه تراژدی می

که علم مراتبی دارد، به همین صورت ندانستن معلومات نیز متفاوت    همانطور
نسبت به آن دسته از حقایق دین است که به مردم    است و خطرناکترین جهل، جهل

یی بدنهافت دنیوی،  مربوط بوده و سبب وجود است. بسیاری از اهل عقل و معر
آن دارند.  عقلهاآزاد و   از درک حقایق وحی و شناخت مقاصد  آنچه یی محبوس 

د  شود این است که هر یک از آنان ذهن و اندیشٔه خود را بدون هیچ قیمانع آنان می 
سازند و در آن زمینه چنان  و مانعی در یک باب از ابواب علوم مادی یا غیبی رها می

کنند که توانایی نظر در دیگر  ه خود مغرور می شوند و گمان میروند که بپیش می 
اصول   دربارٔه  این  و  دارند  نیز  را  و  علوم  فروع  به  رسد  چه  نیست  درست  علوم 

 فرماید: جزئیات آن؛ الله تعالی می

ِخَرةِ ُهمإ ََغفِلُونَ } نإَيا َوُهمإ َعِن اْلإ ََياةِ اَلُّ َِن اْلإ ا م   [ ۷{ ]روم: َيعإلَُموَن َظاهِرا

 از آخرت غافلند(.آنکه شناسند و حال )از زندگی دنیا تنها ظاهری را می

بنابراین ادراک مادیات و دقت در آن به معنای ادراک ماورای آن با همان هوش 
 و عقل نیست.
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با محیط خود هماهنگ است نه با اصل علوم و مجموع همٔه   عقلهایگر  از سوی د
ش خود بر اساس زندگی و دوران خود تعامل های پیشین با هوها. همٔه نسلمحیط

مانده نیز نوابغی داشتند که های جاهلی و عقب  کردند، تا جایی که حتی دورانمی
کالم الله را بر حسب  شان بود و امور وحی و  نبوغشان مناسب طبیعت و زندگی

نبوغ بررسی می نوابغ دورانی  همان هوش و  با  را  اگر نوابغ هر دوران  کردند و 
مقایسه کنیم یکی از دو طرف احمق و چه بسا جاهل مرکب به نظر آید اما    دیگر

است اشتباه  اساس  از  مقایسه  خردمندان    این  و  طبیعت  و  فضا  دوران  هر  زیرا 
 خودش را دارد. 

درب مقایسه  است  این  چگونه  پس  است،  مادی  زندگی  همین  از  دوران  دو  ارٔه 
یبی که زندگی دیگری است قرار کسی که عقل و نبوغ خود را میزانی برای زندگی غ

و قرون های پی در پی  دهد و دربارٔه تشریع ربانی که میزانی است برای دورانمی
داند فردا میبرد. عاقل هر چه هم باهوش باشد ن طوالنی، به داوری عقل خود می

آید و چه بسیارند عقالیی که به سبب تجربٔه چند سال زندگی،  چه به سرش می
اندیشه  و  آن  رای  با  نزاع  به  چگونه  بنابراین  است،  شده  رو  و  زیر  کامال  شان 

پردازند؟ بسیاری اوقات انسان دربارٔه می  بیِن آگاه دربارٔه حکم اوپروردگار نازک 
تجربه  که  حکمامری  نکرده  میاش  صادر  کند ی  تجربه  را  آن  که  همین  اما  کند، 

رخ دهد. همٔه شود و چه بسا این تغییر در عرض یک روز  نظرش هم عوض می
اند قانون اند که قوانینی که وضع کردهدر دوران خود مدعی شدهنها  ا عقالی دور
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جز وحی صادق و کتاب ناطق، چیزی  آنکه  نظم دهندٔه زندگی بشریت است، حال  
 کند.مند نمیر را منظم و ضابطه زندگی بش 

َيَ ابن عباس در تفسیر آیٔه پیشین }  َِن اْلإ ا م  ِخرَ َيعإلَُموَن َظاهِرا نإَيا َوُهمإ َعِن اْلإ ةِ اةِ اَلُّ
ََغفِلُونَ  ]روم:  ُهمإ  می۷{  می[  را  دنیا  »آبادسازی  دین  گوید:  امر  در  اما  دانند، 

 1جاهلند«.

رسد  ان در امر دنیایش به جایی میگوید: »مهارت یکی از آن حسن بصری می
تواند به  یگوید، اما نمکند و وزنش را به تو میکه درهم را با ناخنش جابجا می

 خوبی نماز بگزارد«. 

  

 
 (. ۷۶/  ۲۰به روایت ابن جریر طبری در تفسیرش )  1
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 لیبرالیسم سیاسی
لیبرالیسم به حکمرانی فرد بر گروه و امت باور ندارد، فرقی ندارد که این فرد 

رانی را منضبط ندارد که یک دین باید این حکم پیامبر باشد یا غیر پیامبر، و باور  
د، بنابراین  سازد، بلکه بر این باور است که عقل باید خودش بر خودش حکم کن

افراد برای وضع یک نظام و حاکمی که همه یا بخشی از آنان بر وی اتفاق نظر 
ها ناکنند و این را تحت سیستمی به نام انتخابات و پارلممی  داشته باشند، همکاری

می به  انجام  رسد  چه  ندارد،  اعتقادی  وراثتی  پادشاهی  به  لیبرال  عقل  دهند. 
اند که حاکم با اکثریت  شترشان به این راضی شده پادشاهی ظالم و مستبد، بلکه بی

توان باشند؛ زیرا میآرا برگزیده شود اگرچه اقلیتی مخالف همچنان وجود داشته  
ا برخی  هرچند  کرد،  تحمل  را  اقلیت  دشواری عصیان  دربارٔه  لیبرال  متقدمان  ز 

ن با  اند، زیرا ای خواهند( و خطر آن توقف کرده اجبار اقلیت )به حکومتی که نمی 
آزادی نمی الکسی دو توکویل )کمال  میالدی( و جان    ۱۸۵۹خواند؛ کسانی مانند 

 استوارت میل.

ومت برای کامل شدن آزادی فرد و فراهم شدن حق او در بیان و عملکرد، باید حک
را ـ حتی اگر حکومتی منتخب باشد ـ از کنترل کردن فرد دور ساخت و تنها کاری  

 و نظارتی است. که حکومت دارد نقش ِاشرافی

لیبرالیسم سعی دارد در امور فرد و جامعه، حاکمیت هر چیزی جز عقل را الغا  
و   سیاست  و  زندگی  از  را  دین  محترمانه  شکلی  به  و  اساس  همین  بر  نماید. 

دارد. این هرچند دربارٔه دین تحریف نی و قضاوت و اقتصاد دور نگه میحکمرا 
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دهد کار درستی است، اما دربارٔه ت میشده که سخنان ناگفته را به خداوند نسب
الله ت آن.  از صاحب  ایمان  نفی  پذیرفته نیست مگر در صورت  عالی  قرآِن ُمحکم 

 فرماید: می

{ َ َحِتَّ ِمُنوَن  يُؤإ ََل  َوَرب َِك  ِِف فَََل  إ  ََيُِدوا ََل  ُثمَّ  بَيإَنُهمإ  َشَجَر  فِيَما  ُِموَك  ُُيَك   
ا قََضيإَت  ِمَّ ا م  نُفِسِهمإ َحرَجا

َ
ا أ لِيما إ تَسإ  [ ۶۵{ ]نساء: َويَُسل ُِموا

تو  آنکه  آورند مگر  )ولی چنین نیست، به پروردگارت سوگند که ایمان نمی 
داور گردانند، سپس از حکمی میان آنان مایٔه اختالف است  آنچه  را در مورد  

نکنند و کامال سر ای در دلکه کرده تردید[  ناراحتی ]و  هایشان احساس 
 . تسلیم فرود آورند(

 فرماید: بلکه خداوند بر محفوظ بودن کتابش حکم نموده، می

َر ِإَونَّا َلُ َْلَافُِظونَ } ِكإ َا اَّل  نلإ  [۹{ ]حجر: إِنَّا ََنإُن نَزَّ

ایم و قطعا حافظ آن خواهیم  آن را به تدریج نازل کرده تردید ما این قر )بی
 بود(.

احوال عبادت مانند   خداوند متعال حکم را در سیاست و اقتصاد و حدود و دیگر
 فرماید: خود نازل نموده قرار داده و میآنچه  نماز و زکات از سوی فرد، بر اساس  

إ } َلَّ َتعإُبُدوا
َ
َمَر أ

َ
ِ أ ُم إَِلَّ ّلِل  ُكإ  [ ۴۰{ ]یوسف:  إَِلَّ إِيَّاهُ إِِن اْلإ

 )حکم تنها از آن الله است، دستور داده که جز او را عبادت نکنید(. 
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ها بر اساس عقل مجرد  قرار دادند و با سیستمن خود اصولی را  غربیان برای تمد
تعامل کردند. این به سبب ورشکستگی کتاب مقدس ـ به سبب تحریف آن از یک 

زمان و مکان خاص ـ بود چرا که هر پیامبر به شکل  سو و صالحیت محدود آن به  
شد و می  شد و برای آن کتابی بر وی نازلویژه به سوی قوم خود برانگیخته می

های رسید و همٔه رسالت این رسالت با به پیامبری رسیدن پیامبر بعدی به پایان می 
و فراگیر  رسالت  با  ـ  پیشین  وسلم  علیه  الله  صلی  ـ  محمد  پایانی  پایان   عاِم  به 

نها ا هایشان را تمدید کردند و دوررسیدند. اما اهل کتاب مدت زمان ]کاربرد[ کتاب
آمد و   بر  نتوانستند در کتاب خود  و شرایط متفاوتی  بیابند پس  راه برون رفتی 

هایی خواستند به کتاب خود افزودند و از آن کم کردند. افزودنیمیآنچه  حسب  
رسید  اما این نوازل و مشکالت نوپیدا به پایان نمی  کردند،که احبارشان پنهانش می

افزوده این  به  و عوام و خواص  بود  در دسترس همه  کتابشان  پو  بردند و  ها  ی 
جا بود که از روی اکراه دست از افزودن و تحریف کشیدند، سپس مشکالت این 

شان نمایان گردید و وض شد و ورشکستگیبیشتری رخ داد و حال و روزشان ع
عبادت  مجبو به  خاص  را  آن  و  سازند  دور  زندگی  مسیر  از  را  کتابشان  شدند  ر 

تمدنشا به  دهی  نظم  برای  را  عقل  تنها  و  همین  بگردانند  آنان  گیرند.  کار  به  ن 
که هیچ چیزی خارج  ها را با همان منطق به شرق صادر کردند مبنی بر این سیستم

از منتسبان به اسالم    گذاری و زندگی سودمند نیست و برخیی قانون از عقل برا 
آنکه تب داشته باشند دارویش را نوشیدند  همین خط و همین فهم را پیمودند و بی

 یزی دیگری بود که دارویش را کنار گذاشته بودند.نان چدرد آآنکه حال 
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خداوند از پیروی روش آنان نسبت به تعطیل حکم الهی هشدار داده و دربارٔه 
 فرماید: اهل کتاب می

ى َونُوٌر َُيإُكُم بَِها انلَّبِيُّونَ إِنَّا } َراةَ فِيَها ُهدا َا اَلَّوإ نَزنلإ
َ
 {أ

اوری ود نازل کردیم، که پیامبران بدان د)ما تورات را که هدایت و روشنایی ب
 کردند...(می

 فرماید: جا که میتا آن

لَئَِك ُهُم الإََكفُِرونَ } وإ
ُ
ُ فَأ نَزَل اّلل 

َ
َّمإ َُيإُكم بَِما أ  [ ۴۴]مائده:    {َوَمن ل

موجب   به  که  کسانی  خود  آنچه  )و  آنان  نکنند،  حکم  کرده  نازل  الله 
 کافرانند(. 

 فرماید: همچنین می

{ َ ُ حإكُ َوَلإ نَزَل اّلل 
َ
أ بَِما  َُيإُكم  َّمإ  ل َوَمن  فِيهِ   ُ نَزَل اّلل 

َ
أ بَِما  اِْلَِنيِل  هإُل 

َ
أ مإ 

لَئَِك ُهُم الإَفاِسُقونَ  وإ
ُ
 [ ۴۷{ ]مائده: فَأ

الله در آن نازل کرده داوری کنند. و کسانی که آنچه  جیل باید به  )و اهل ان
 نند(.الله نازل کرده حکم نکنند آنان خود فاسقاآنچه به 

اندیشه  چنلیبرالیسم  باید  فرد  آن  در  که  است  میآنکه  ای  خود  عقل  خواهد  با 
دربارٔه خود و سیستم ]زندگی[ اش رفتار کند، بدون تاثیر گرفتن از عقل دیگری 

ر او، چه رسد به تاثیر دین اسالم یا دینی دیگر. لیبرالیسم این را که فرد بر اساس ب
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شناسد؛ زیرا دین یک تاثیرگذار خارج از  سمیت نمی یک انگیزٔه دینی رفتار کند به ر
زندگی   در  نه  باشد؛  داشته  نقش  زندگی  در  نباید  بنابراین  و  است  در عقل  نه  و 

ای نقش تاثیرگذار داشته باشد آن دین در جامعه دهی به آن، و اگر  رانی و نظمحکم
برای   گزید!  برخواهد  را  دین  زیرا  ندارد؛  کردن  انتخاب  شایستگی  همین جامعه 

از سرزمین  به بسیاری  لیبرالیسم سیاسی را  تا است که غرب ورود  های اسالمی 
در دل که دین  استزمانی  زنده  نمی   هایشان  به معنای  مناسب  این  که  بیند؛ چرا 

د دین به سیاست پس از حضور آن در جامعه و افراد آن است و این چیزی  ورو
 سازگار نیست. های مادی آن است که با مفاهیم لیبرال و بنیان

های قدرتش را دارد که بسیاری از نظام آنکه  غرب به این باور دارد و با وجود  
نین کاری  های اسالمی را به اجرای این نظام مجبور کند، اما چحاکم در سرزمین 

آنان ملتنمی ها هنوز صالحیت ورود به این های این سرزمین کند، زیرا از نظر 
قدرت دین در میان آنان است، بنابراین مبادی خود   عرصه را ندارند و این به سبب

جوامع آنان وارد    را برعکس نموده تالش دارد تا اندیشٔه لیبرال را به زندگی مردم و
ها و از میان افراد و سپس از  تغییر شوند و دین را از دلسازد تا این جوامع دچار  

دین شود و یاست بیدر پایان به سیاست برسد و این سآنکه  جوامع خارج سازد تا  
شود  لباس از بدن بیرون آورده میآنکه  شوند، چنکه از دین جدا می   آن هنگام است

 .و مشکلی نیست که این لباس از پایین در آورده شود یا از باال

رفتار   بر  شرقی  لیبرالیسم  منطق  هر  آنها  این  آنان  و  یافت  آنچه  بازتاب 
با فشار استبداد و مجازات ـ بر    خواستند را به واسطٔه قدرت حکومت ـ حتیمی
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ج و  و افراد  برداشته  را  غرب  لیبرالیسم  مجسمٔه  آنان  کردند.  ِاعمال  وامعشان 
خواهد  فرد میآنچه  بی  برعکس در شرق نصب کردند. در حالی که لیبرالیسم غر

 کند نه برعکس. را بر حکومت ِاعمال می

اخالق   و  عقاید  زمینٔه  در  غربی  منحرف  مبادی  از  نفی بسیاری  مانند  ـ 
لی الله علیه وسلم ـ و مباح دانستن  معصومیت از همه حتی از قرآن و پیامبر ـ ص

شود یحجابی و اختالط و منع چند همسری در شرق به زور بر مردم تحمیل مبی
این اصول از دین برگرفته شده و توسط عقل آزاد به وجود نیامده  آنها  زیرا از نظر  

 است.

ل و اکراه، با بنیان لیبرالیستی عقلی در زمینٔه  ر و تحمی این اجبا آنکه  با وجود  
ی غربی  لیبرالهاهای سیاسی و اجتماعی سازگار نیست، با این حال برخی از  آزادی 

بر این باورند که اصل آن دینی است نه از تولیدات عقل و ارادٔه آزاد و این نوعی 
سازی آنان به راه ن رای متمدنبردی ب  ارتداد از مدنیت است و بنابر دیدگاه آنان باید

  1دهند. انداخت که به چنین چیزی بشارت می 

سرزمین  حکام  از  بسیاری  که  است  چیزی  همان  انجامش این  مسلمان  های 
رسانه می و  نویسندگان  و  و دهند  شرعی  حقایق  ساختن  سست  هدف  به  را  ها 

می  کار  به  آن  این تخریب  که  عنوان  این  به  گاه  نهگیرند،  است  عادت  یا    ها  دین، 

 
اللیبرا  1 )بنیانأسس  السیاسیة  لیبرالیسم لیة  های 

 (.۱۰۷)سیاسی(، جان استوارت میل 
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توانند به  نمی  را کهآنچه  گیری را ندارد و  ای اختالفی است و ارزش سخت مسئله
 کنند.اش با زمانه قاطعانه رد میها ردش کنند به بهانٔه عدم سازگاری این روش 

ها پردازان لیبرالیسم سیاسی اجبار ملت این در حالی است که برخی از نظریه 
ها نادرست باشد.  ملتدانند، حتی اگر خواستهٔ خواهند را درست نمی نمیآنچه  بر  

: »به نظر من هیچ گروهی از مردم حق ندارد دیگران گویدجان استوارت میل می
برند، به گام گذاشتن در مسیر مدنیت را که از پیاده ساختن قوانین فاسد رنج می 

نظر   اند، زیرا بهمجبور کند، تا وقتی که ]این گروه دوم[ از کسی کمک نخواسته
از بین بردن وضع آنان به او ربطی ندارد حق دخالت و  یتی که  من کسی که کار 

اند، ندارد، صرفا به این بهانه که کار آنان برای  خود مردم مورد نظر آن را پذیرفته 
مایل که  از  مردمی  دور  می آنها  ها  شرم زندگی  اگر  کنند  بنابراین  است.  آور 

روی با این دعوت بفرستند و در برابر پیش   خواهند مبشرانی را برای رویاروییمی
ودشان با وسایل مشروع مقاومت کنند، چنین کنند، این اعتقادات در میان مردم خ

 1اما ساکت کردن دعوتگران آن باور، بخشی از این ]وسایل شروع[ نیست«.

حکومت برخی  غلو  حکومتاما  نظام  از  محافظت  برای  باره  این  در  داری ها 
داری مردم باشد، تفاوتی اگر به قیمت زیان وارد کردن به دین  خودشان است حتی 

ن زیان چه باشد، تا وقتی که لیبرالیسم غربی را ـ ولو در ظاهر ـ محقق  ندارد ای
 بسازد.

 
 همان. 1
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های زوال اند که همین از راه بسیاری از حاکمان مسلمان به درستی درک نکرده
و افراد به آن عمل کنند، به   ملکشان است چرا که اندیشٔه لیبرال اگر مستقر شود

حکومت و  سیاست  و  میسیستم  منتهی  مشرقی  آنکه  د.  شوداری  لیبرالیسم  با 
می  یقین  به  بنیان آشناست  از  بسیاری  در  لیبرالیسم  این  که  از داند  خود  های 

عرف و  عادات  و  دین  علیه  می رویارویی  آغاز  نیک  سرنگونی های  به  و  کند 
انجامد، به ویژه کشورهایی که بر اساس یست میهایی که با آن سازگار نحکومت

 نند.کپادشاهی وراثتی عمل می

این است که بسیاری از پیروان دلدادٔه لیبرالیسم در شرق، میان عشق به اصل  
برند،  اش در کشورهایشان در سرگردانی به سر می لیبرالیسم و نمونٔه مسخ شده

آنان از درک حقیقت این مجس آنقدر   آیا این  مٔه برعکس ناتوانکه بسیاری از  اند؛ 
آنکه  بیند؟ یا  آیا چشمان او واژگون میدر نمونٔه غربی است یا شرقی؟  واژگونی  

]تسلیم شود و[ حقایق را نیز برعکس ببیند و مطیعانه با چشمان بسته پیش برود 
داند از کدام لیبرالیسم ـ غربی یا شرقی ـ  و دست به خودانکاری بزند… او نمی

از کدام یک دفاع کند، کدام یک درد است و کدام یک درمان او؟ اندیشه  دوری کند،
عقل او گرفتار سرگردانی و حیرِت شدیدی است. او با زبان، اصول سیاسی و   و

میاجمتاعی تایید  را  اوست،  ای  رفتارهای  با مجموع  تضاد  در  که    همینطور کند 
را خود آنچه  وشیدگی،  برعکس. دربارٔه مبادی اخالقی مانند پاکدامنی و حیا و پ

نیانجامش نمی  تایید میدهد و برای خانواده و محارمش راضی  اگر  ست،  کند و 
 انجامش دهد از روی شک و دودلی و شرم بسیار است. 
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 اصول لیبرالیسم 
اندیشه لیبرال،  انتخاب  اندیشٔه  در  فرد  حق  بر  مبنی  شناور  است  آنچه  ای 

افعال  می خالق  فرد  اساس،  این  بر  یک خواهد؛  وجود  به  این روی  از  است  خود 
اعتراف نمی سامان  مقدس خاص امر سامان کند؛ چبخش  این  دهنده پروردگار  ه 

قانونی   نه  اندیشمندی و دیگران، و  یا هر فرد  پیامبر و  یا  یا کتاب آسمانی  باشد 
نمیاساسی را  اندیشه  این  نباشد.  پذیر  تغییر  که  و ای  ثبت  دقیق  شکلی  به  توان 

ای دیگر  برای یک فرد مگر برای یک لحظه؛ زیرا ممکن است لحظهضبط نمود حتی  
ب همٔه  بنابراین  از  اوست،  حق  این  لیبرالیسم  اساس  بر  و  بازگردد،  خود  اورهای 

 شود. ضبط اصول و فروع اندیشٔه او نیز دچار تغییر می

دهد و اوست که از ابتدا  بنابر لیبرالیسم، خود انسان کارهای خود را انجام می
میاراده بیاش  پروردگار آنکه  کند  علم  در  یعنی:  باشد،  شده  مقدر  وی  بر    قبال 

کنند، به این دلیل که اگر تفسیر سببی کارهای افراد را رد می  لیبرالها گذشته باشد.  
اندیشانٔه کارها درست باشد مسئولیت فرد در برابر کارهایش از بین  تفسیر حتمی

جود ایمان به »قانون سببیت« که طبیعت  خواهد رفت. عجیب این است که آنان با و
های تأثیر گرفته  کنند و شرقیین قانون مستثنٰی میکند، انسان را از ا را منضبط می

گویند، چرا که  اش سخن میاز اندیشٔه لیبرال با وجود پذیرش این امر کمتر درباره 
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َقَدری هم باور معتزلیان  با  را رد می   1سو  به  کردند و علم خاست که تقدیر  داوند 
 نگام رخ دادن آن. پذیرفتند، مگر هزند را نمی میحوادث آینده که از انسان سر 

اما حقیقتی که قرآن و سنت گواه آن است و امت بر آن یک رأی هستند این است  
که کارهای بندگان توسط الله آفریده و ایجاد شده و توسط بنده انجام گرفته و 

کارهای خود هستند و این نافی تقدیر و علم    کسب شده است. بندگان انجام دهندٔه 
 فرماید: الله تعالی میخداوند نسبت به آن نیست؛ 

ُ َخلََقُكمإ َوَما َتعإَملُونَ }  [ ۹۶{ ]صافات: َواّللَّ

 دهید آفریده است(.را که انجام میآنچه )الله شما را و 

دٔه خداوند الله متعال عمل را به بندگان نسبت داده و چون کار بنده از روی ارا 
د انسان کارهای خود وی و تقدیر و قدرت او رخ داده، او خالق آن است و هر کس بگ

دهد قائل به وجود دو خالق در هستی است که این  را بدون خالق متعال انجام می
 عقیدٔه مجوسیان است. 

روال اندیشٔه لیبرال نپرداختن به امور غیبی و الهی، و محدود شدن به ماده و 
پروردگار  از آن است، از این رو بیشترشان تمایلی به سخن گفتن دربارٔه    ترپایین 

 متعال یا امور آخرت و دین ندارند. 

 
َقَدریه: کسانی که به تقدیر باور ندارند و انسان را  1

دانند. از این رو که تقدیر را نفی خالق کارهایش می
 کردند به تقدیر منسوب شدند. )مترجم(
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اش  رغم چند شاخه بودن اندیشه لیبرال و پراکندگی آن، اما یکی از مبادی علی
این است که اصل در رفتارها امکان انضباط و است، حتی دربارٔه رفتار حیوانات. 

 توان آن را منضبط دانست. غیر عاقل دارای رفتاری هستند که می   همٔه حیوانات
این در مواضع پرشماری از قرآن وجود دارد، از جمله در این سخن الله متعال به  

 نقل از مورچه که گفت:

ُسلَيإَماُن } َُيإِطَمنَُّكمإ  ََل  َمَساكَِنُكمإ  ادإُخلُوا  انلَّمإُل  َها  يُّ
َ
أ يَا  لٌَة  َنمإ قَالَتإ 

ُعُرونَ وَُجنُ   [ ۱۸{ ]نمل: وُدهُ َوُهمإ ََل يَشإ

هایتان داخل شوید، مبادا سلیمان و مورچگان به خانه ای گفت: ای  )مورچه 
 سپاهیانش ندیده و ندانسته شما را پایمال کنند(.

پذیر، و ساکن و مسکون، و نطق و منطق و حدی جا فرمانده و فرمان یعنی این 
از فالسفه و نویسندگان دربارٔه رفتار  برای سمع و طاعت وجود دارد. بسیاری  

منظم   کارهای  و  نوشتهحیوانات  ابوعثمان  آن  »الحیوان«  کتاب  در  کس  هر  و  اند 
هجری( و   ۸۰۸هجری( و »حیاة الحیوان الکبری« ابوالبقاء دمیری )  ۲۵۵جاحظ )

 داند.»رفتار حیوانات« اثر جان پل اسکات نگاه انداخته باشد این را می

نیز عاقل  بی  انسان  چقدر  میبنهر  باشد  نظامدوبار  را  رفتارهایش  مند توان 
گونه است و از ت، حتی در یک دایرٔه بسیار وسیع. اندیشٔه لیبرالیستی نیز این ساخ

بنیان  فلسفهاین  مجموع  به  نظر  با  و  نیست  خارج  و  گذاری  لیبرال  عقل  های 
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اجراهایش از چهار  گردد با همٔه  رفتارهایش، اصولی را که لیبرالیسم به آن بازمی
 مورد که بیان خواهیم کرد، خارج نیست.

از  بسیار نمیلیبرالها ی  شرقی  و  ی  سخنان  و  پراکنده  افکار  خوبی  به  توانند 
افعال فرعی خود و لوازم آن را به اصول درستی بازگردانند سپس آن را به داوری  

آنان است عقل صحیح و نقل صریح ببرند و به شناخت حدودی که به سود یا زیان  
ی دیگر تعدادی از رفتارهای  دانند و برخبرسند. برخی نیز یک یا دو اصل آن را می

شناسند و هنگام پرداختن به اصطالح، مفهوم  هر اصل را که نیازمندش هستند می
آغاز و  لیبرالیسم به سان یک اصل واحد که  با  لیبرال را به همان شکل غربی که 

از بدیهیات عقلی است که هرکس تحلیل آنکه  ل  گیرند، حاپایانش عقل است برمی
رایش سخت یا ناممکن است، زیرا تحلیل افکار باعث آسان شدن نکند، ترکیب نیز ب 

عمیقمیآنها  فهم   صاحبان  و  معارف  شود  و  مادیات  زمینٔه  در  شناخت  ترین 
ترکیب دوبارهآن آن سپس  اجزای  با تحلیل  را  اند.  اش شناختههایند که یک چیز 

ار تبدیل و ای است گشاد و وسیع که به جزئیاتی پرشمٔه لیبرال نیز اندیشهاندیش 
در ذهن باورمندانش پراکنده شده است، که هر یک با هر جزء آن به تنهایی ]به  

کنند و اگر به درستی رفتار کنند آن را به اصل دور از تصویر کامل آن[ رفتار می 
ت که در تقریر ایمان به الله و عبادت دهند. برای همین اسکلی لیبرال آن ارجاع می
به یگانگی و در رابط  افعال ذات، دچار تناقضات بسیار  او  با دیگران و دربارٔه  ه 

شوند، زیرا آن جزئیات تحت یک اصل به هم مرتبط نیستند و هر اصل  بزرگی می 
در توازی با اصل دیگری قرار دارد که زیر هر یک جزئیاتی پرشمار است، از این  
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ی آن را جایز داند و لیبرال دیگربینی که خودکشی را درست میلیبرال را می  رو یک
مینمی را  پادشاهی  نظام  دیگری  و  قانونشمارد  در  بلکه  و  آن  پذیرد  گذاری 

خیزد و دیگری سرکوب مخالفان  کند و دیگری به مبارزه با آن برمیمشارکت می
او با آزادی خودش در تقاطع    داند زیرا آزادی فکری و زندان کردنشان را درست می

داند و دیگری داند. یکی زنا را مشروع میی میاست و دیگری این کار را دیکتاتور
جنبه  بزرگترین  از  این  و  را نادرست،  آن  که  است  لیبرالیسم  زمینٔه  در  خطا  های 

 نامنضبط ساخته است.
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 سم یبرالیل  ی بقا
نبود،   یگرید  یالزام آور برا   ریغ  ِی باور خاص فرد  ای  شهی اند  کی  سمیبرالی ل  اگر

از خود  تریاشتباه در برخورد با قو  یهاشهیاند را یز بقا نبود، ای قادر به استقرار 
که   یاشه یاز اند  شتریکه برخورد نداشته باشد ب   ییخطا  شهٔ ی . اندرسندی م  انیبه پا

د با  اما  خطاست  دچار  م  گریکمتر  دوام  است  نبرد  در  همچون    آورد،یافکار 
محکم  یاشهیش عناصر  با  برخورد  از  دور  که  قرننازک  باقتر،  اما    ماندیم  یها 

 . شودیم  دهیاز هم پاش یاشود در لحظه دهیکوب  تریقو یسنگ اگر با عنصر

 کند یم  یر ینبرد، از بروز آن جلوگ  نی وسائل ا  هیاما با مبارزه عل   برالی ل  شهٔ یاند
از خائن دانستن فرد به واسطٔه کارها ودش و گمراه دانستن و مربوط به خ  یو 

ـ چه رسد به کافر دانستن او ـ    کندیم  یریجلوگ  دنشیخطاکار بود و فاسق نام
 است. شهیابزار اصالح اند هان یکه همٔه ا یدر حال

طر  یرفتار از  تصح  قیکه  و  د  حینقد  کشمکش   گریبا  و  تعارض  در  رفتارها 
ا   یاست و تا وقت  یوانیرفتار ح  کینباشد    ی به بقا  ردینگ برخورد صورت    نیکه 

رفتار    کنند؛یم   یروش زندگ  نیهمواره به هم  زین  واناتی. حدهدیخودش ادامه م
نشده است    یر ییتغ  چاراست که اکنون دارند و د  یرفتار  نیبهائم در دوران آدم هم

مانند انسانها ـ بنا نشده است. بلکه   گر یکدی  یخطا  حیفطرت آنان بر تصح  را یز
به همان رفتار خود    حیامکان تصحد که با وجود  انسرشته شده  نی بر ا  واناتیح

کند.    ریی تغ  تواندی م  ابد،یرفتار راه    ن یاگر نقد و آموزش به ا  یعنی  نی قانع باشند. ا
  د یجانداران شا  گریاز پرندگان و د  ی برخ  نیو گربه و همچن  سگمانند    یواناتیح
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حال خود رها ، اما اگر به  از رفتارها همانند بشر شوند  یآموزش، در برخ  قیاز طر
دش مانند  جا  واناتیح  گر یوند  فطرت    ییتا  همان  اساس  بر  بخواهد  خداوند  که 
آنان حا  یفرد  یجز رفتارها  یزیو چ  کنندیخود رفتار م  یوانیح نخواهد    کمبر 

 بود.

  گران یآنکه بدون دخالت د  ی»عدم نقد« و حق هر فرد را برا   ن یا  برالیل  شهٔ یاند
. آنان قائل به وجوب  سازدیم  مندرا اساس  و انجام دهد  دی بگو  خواهدیهرچه م
]از برخورد    دی با  بدنها آنکه  هستند، چن  گرانید  شهٔ یاز برخورد با اند  هاشه یعزل اند

 [ به دور باشند.گریکدیبا 

را   کیو هر    سازدیبرآورده م  خواهندیامر، باور و دلخواه همه را چنانکه م  نیا
و   ن یاز توجه به د  برالیعقل ل   نیهم  ی. برا داردی باز م  یگریاز مشغول شدن به د

از آنچه به    شی از مردم غرب ب  یاریو بس   ندیگزیم  یشناخت وطن و حق آن دور
چ  طیمح است  مربوط  حت  دانندینم  یزیخودشان  حاکمان    یبرخ  یو  آنان  از 

نم  نی سرزم را  ا   شناسندی خود  ن  شانیبرا   نیو  بدان    ستیمهم  اسالم  آنچه  هر  و 
در   یکوکاریو صلٔه رحم و ن  شانی َسب و شناخت خو معترف است مانند حفظ نَ 

نفس و    یسرکش   جهٔ ینت  نی ندارد و ا  یت ی اهم  چیه  شانیبرا   کانیو نزد  هیحق همسا
 . استنفس بر فطرت، به نام عقل  یهوا 
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 ترجمٔه لیبرالیسم
ترج اساس  بر  را  لیبرالیسم  نویسندگان،  از  به  بسیاری  التین  از  آن  لفظی  مٔه 

»الح  معنای  به  میعربی،  معنی  )آزادی(  لیبرالیس  ریة«  کلمٔه   Liberalisکنند. 
 یعنی: رها.   Lubetو لوبت   Libetشایستٔه مرد آزاد است و کلمٔه لیبت آنچه یعنی: 

اش[ اندیشٔه  ای لفظ است و این اصطالح ]در معنای لفظیاما این صرفا ترجمه 
آزادی اصل بزرگ آن گیرد. اگرچه  ها و اجراهایش در بر نمی ریشهلیبرال را با همهٔ 

نیز وجود دارد و بسیاری از مسلمانان از موضع   است اما اصول دیگری جز این
برای هر  آنچه  گیرد ناآگاهند و  اسالم دربارٔه فروعی که تحت این اصول قرار می

داند تا هالکش صاحب عقلی ضروری است، این است که حد و مرز عقل خود را ب
 آن مطلع باشد.نسازد و از حکم خالقش دربارٔه 

  همه   از  تواندنمی  و  است  برتر  حاکِم   هرگونه  از  تهی  عقلی  اندیشهٔ   یک  لیبرالیسم 
 شدن  کم  یا  لیبرالیسم  از  شدن  کم  قیمت  به  جز  باشد  توافق  در  پروردگار   شرع  با  نظر

کنند تا از  خواه خود تفسیر میهایی که دین را بر اساس دلن آ  دربارٔه   مگر.  دین  از
بآنچه   تضاد  لیبرالیدر  لیبرالیسم ا  تفسیر  به  دست  یا  جویند  بیزاری  است  سم 

در  آنچه  سازند تا به این ترتیب از  زنند و بر اساس دلخواهشان محدودش میمی
لیبرالیسم می نیز شیفتٔه  یابند. بسیاری  است رهایی  با دین  آنچه  تضاد  تا  شوند 

ند اما وقتی تبعات و ناحق از آنان سلب کرده را به آنها بازگرداسیاست و جامعه به 
شوند و چه بسا  رش می های سخن و رفتارشان را به آنان یادآور شوند منک الزمه

تکلف می لوازم دچار  این  تفسیر  ضعیف در  به  اهمیتی  آنها  از  بسیاری  و  شوند 
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با این تفسیر و تضادش  لیبرالیسم نمی  بودن  او در حقیقت  ُمَسّلمات  دهند؛ زیرا 
کند مگر پس از پذیرش این اندیشه، و  ها مشغول نمی ذهن خود را به این تناقض 

قاعده به  ساختن  سپس  میمند  برای  آن  او  نزد  اندیشه  اساس  گرنه  و  پردازد 
اش است و کاری رفتارهای خاص به خودش و به دست آوردن نیازهای سلب شده

باره ـ فتارهای دیگران ندارد. این اشخاص بسیاری اوقات یکی یکی ـ نه یک به ر
باره شوند در نتیجه به شکل تدریجیـ  نه یک های فکری خود روبرو میتناقض با  
شود، دین را نیز با  کنند. آنکه وارد لیبرالیسم میآن را تأویل و رفع و رجوع میـ  

آنان این را در کنج ذهن خود دارند که بیند؛ بسیاری از  عقل و چشمان لیبرال می
ین است به معنای درآوردن کامل این لباس و که لیبرالیسم در تضاد با دپذیرش این 

اندک که  است  »حقوقی«  رفتن  دست  دست   از  به  لیبرالیسم[  پذیرش  ]با  اندک 
اند؛ چه این »حقوق« حق باشد چه باطل، آنان به تدریج از روی هوای نفس آورده

ماند، در حالی خیزند تا جایی که چیزی از آن باقی نمی ت با اسالم برمیبه مخالف
 ر آغاز برای یک مسئله یا چند مسئلٔه محدود وارد لیبرالیسم شده بودند.که د

فریب میآنکه  تنها   را  برابر خواستهخودش  در  را  پیامبرش  و  الله  و  اش  دهد 
می میکوچک  مسیر  این  وارد  میبیند  این شود.  که  گفتند:  را  کاری  شخص،  که 

نفس آفت پاکدامنی    داند خطاست انجام دهد، ناشی از هوای نفس است و هوایمی
انگاری  انگاری است و سهلداند درست است، سهل می آنکه  است، و ترک عمل با  

داند درست است یا خطا سرکشی و داری است، و اقدام به کاری که نمی آفت دین 
 ت عقل است.افساری است است و سرکشی آفبی
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ه همٔه جزئیات حقیقت اندیشٔه لیبرالیسم آشکار گردد باید اصولی را کآنکه  برای  
طور که همٔه این جزئیات از همه نظر یا  نگردد شناخت؛ آاین اندیشه به آن بازمی

شوند  بیشتر، الزم و ملزوم هم باشند. معانی، بسیار با معانِی شبیه خود همراه می
ها نیز با هم خویشاوندی و  چرخند. اندیشه حول یک محور میو با نظایر خود  

انداز به  و  دارند  پدید  َنَسب  اسباِب  و  روبرویند  آن  با  که  مشابهی  حاالت  ٔه 
بآورنده  مشترک  اصولی  از  باوری،شان،  و  اندیشه  هر  همانند   رخوردارند. 

 لیبرالیسم نیز اصولی دارد که چهار مورد است:
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 تحلیل مادی اصل نخست:
اش قرار  ین یک اصل عقلی صحیح است، البته تا وقتی که در موضع شایسته ا

در تحلیل مزههمٔه قسمت  بگیرد. مثال زبان  ـ های  تلخی  ها ـ شیرینی، شوری، 
بلکه و  نیست  مزه  یکسان  برخی  شناخت  از  حال زبان  این  در  است.  ناتوان  ها 

بلکه شناخت آن را   اش را منکر شود؟ تواند وجود آن چیز و داشتن مزه چگونه می
ین، تحلیل مادی یک سپارد. مسئلٔه عقل با غیب نیز چنین است. بنابرا به عاِلمش می

ضعیف   اصل مادی است که اگر به شکل مطلق پذیرفته شود باعث سرکشی عقل
شود و نخستین اختالف در بشریت زیر لوای همین اصل رخ  بر امر بزرگ الهی می

کشمکش ابلیس با آدم و حوا حول محور همین اصل داد. پروردگار متعال دربارٔه 
 فرماید: می

وإ تَُكونَا ِمَن َما َعنإ َهِذهِ الشَّ َما َنَهاُكَما َربُّكُ }
َ
ِ أ ن تَُكونَا َملََكيإ

َ
َجَرةِ إَِلَّ أ

َاَِلِيَن   [ ۲۱-۲۰{ ]اعراف: َوقَاَسَمُهَما إِّن ِ لَُكَما لَِمَن انلَّاِصِحيَ ( ۲۰)اْلإ

ا را از این درخت منع نکرد جز ]برای[ آنکه ]مبادا[ دو )پروردگارتان شم
 [ جاودانان شوید(.مالئکه گردید یا از ]زمرٔه 

کوبیدن نتایج عقلی به اوامر شرعی روش نخست ابلیس در تعامل با آدم ـ علیه  
السالم ـ بود، هنگامی که این وسوسه را به دل او انداخت که حکم خداوند دربارٔه 

ت خاص، در تضاد با مصلحت مادی آنهاست و نتیجٔه خوردن نخوردن از آن درخ 
شود او و همسرش به دو میرایی است یا آنکه باعث می از آن درخت، جاودانگی و نا
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آیند، چرا که گرایی به شمار مییاد شده، اصل ماده  فرشته تبدیل شوند. این دو امر
ی و مختل نشدن اوج خواستٔه بشر استقرار پادشاهی و سروری و منظم شدن زندگ

و فناست و   حیات با بیماری و امثالش همچون غم و درد، و پایان نیافتنش با مرگ
اشت،  این همان چیزی بود که ابلیس برای رسیدن به هدف خود، قصد تقریرش را د

خوانی ندارد، از سوی بنابراین چنین وانمود کرد که امر الهی با این اصل مادی هم
از این منع، بیان نشده و واضح نیست، بلکه مبهم است،    دیگر ـ به زعم او ـ حکمت

ی امر الهی نیست، زیرا با مصلحت مادی که همه از این روی مصلحتی در اجرا 
 است.خواهان رسیدن به آن هستند در تضاد 

این وسوسه به طول انجامید  آنکه  ها وسوسٔه ابلیس را نپذیرفت، تا  اما آدم تا مدت 
یه ریخت و با اصرار برایش برهان و دلیل تراشید و نام و ابلیس برایش اساس و پا

»د دروغ  روی  از  را  درخت  هدفش  آن  برای  تبلیغی  تا  گذاشت  جاودانگی«  رخت 
 است: باشد، انگار از اول این نام را داشته 

ِ َوُملإٍك َلَّ َيبإَل } ُْلإ َُّك لََعَ َشَجَرةِ اْلإ ُدل
َ
 [ ۱۲۰{ ]طه: يَا آَدُم َهلإ أ

شود راهنمایی تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمی )ای آدم، آیا  
 کنم؟( 

 د که: و با یاد کردن سوگند بر تأکیدش افزو

 [ ۲۱{ ]اعراف: َوقَاَسَمُهَما إِّن ِ لَُكَما لَِمَن انلَّاِصِحيَ }

 )و برای آنها سوگند یاد کرد که من بدون شک از خیرخواهان شما هستم(.
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یاد نکرده مگر پس از جدالی دور و دراز و شک و بدیهی است که ابلیس سوگند  
 و همسرش.دودلی از سوی آدم 

کند و به کثرت آن را عرضه  گذاری میگرایی بنیان اندیشٔه لیبرال نیز برای ماده
های کند اگرچه با نصوص صریح قرآن و سنت و اجماع در تضاد باشد و علتمی

با تحلیل عقلی به آن رسیده در  غیبی را تا وقتی که با مصلحت دنیوی انسان که  
فت با هر عقیده یا فکری که در تضاد با این  گذارد و به مخالتضاد است کنار می 

ترین اوصاف  خیزد و مخالف خود را به حماقت و جنون و زشت تحلیل باشد برمی 
 کند، حتی اگر سخنش مستند به کالم الله و سخن پیامبرش باشد.متهم می

ای غیبی بزرگ مانند رستاخیز و برزخ و حشِر مردمان عجیب آن است که باوره
و مالئکه و صفات خداوند و برخی از علل عبادات ظاهری مانند    و بهشت و دوزخ

نماز و روزه از موضوعات مورد بحث لیبرالیسم نیست و آن را به باور و اعتقادات 
می موکول  افراد  میدرونی  حق  آنان  به  و  دیکنند  اساس  این  بر  که  داری  ندهند 

ب که مورد قبولشان  کنند. حال آنکه در باب تحلیِل مادی مورد پذیرش آنان و غی 
های مادی دنیوی نیست، این غیبیات بزرگتر و دورتر از درک انسان است تا حکمت

را درباره آن که مخالفان  به عقب]در احکام شرع[ و علل  ماندگی و حماقت اش 
 کنند. متهم می

ت که آیات قرآن به صراحت به آن اشاره کرده و مردمان بسیاری از اخبار معجزا 
گونه است؛ مانند شکافته شدن دریا برای اند نیز این مان خود ندیده آن را به چش 

 موسی:
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وإِد الإَعِظيمِ } ٍق ََكلطَّ َر فَانَفلََق فَََكَن ُكُّ فِرإ َحإ ِب ب َِعَصاَك اْلإ ِن اْضإ
َ
{ ]شعراء:  أ

۶۳] 

ای همچون ریا بزن تا از هم شکافت و هر پاره )که با عصای خود بر این د
 . کوهی بزرگ بود(

 کافته شدن ماه برای محمد صلی الله علیه وسلم:و ش

اَعُة َوانَشقَّ الإَقَمرُ } َبِت السَّ  [ ۱{ ]قمر: اقإَِتَ

 )نزدیک شد قیامت و ماه از هم شکافت(. 

 و همچنین اسرا و معراج ایشان به آسمان و بازگشتشان در یک شب: 

ِجدِ } إَمسإ َِن ال ى بَِعبإِدهِ ََلإَلا م  َ ِسإ
َ
ِي أ قإَص   ُسبإَحاَن اَّلَّ

َ
ِجِد اْل إَمسإ ََراِم إََِل ال {  اْلإ

 [ ۱]اسراء: 

اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به )منزه است آن ]پروردگاری[ که بنده 
 سوی مسجد االقصی سیر داد(

 و همچنین فرستادن پرندگان ابابیل بر اصحاب فیل: 

{ 
َ
بَابِيَل َوأ

َ
ا أ ا يلٍ تَرإِميِهم ِِبَِجاَرةٍ ( ۳) رإَسَل َعلَيإِهمإ َطريإ ِ ِن ِسج   [ ۴-۳{ ]فیل:   م 

( فرستاد  ابابیل  پرندگانی  دسته  دسته  آنان  سر  بر  آنان  ۳)و  بر  ]که[   )
 افکندند(.سنگهایی از گل سخت می

 و جنگیدن مالئکه همراه با مسلمانان بدون آنکه آنها را ببینند: 



 منطق لیبرال

177 
 

رإَسلإ }
َ
َّمإ تََروإَهافَأ ا ل ا وَُجُنودا  [۹{ ]احزاب: َنا َعلَيإِهمإ رِيحا

 دیدید فرستادیم(پس بر سر آنان تندبادی و لشکرهایی که آنها را نمی)

َّمإ تََروإَها} يََّدهُ ِِبُُنوٍد ل
َ
 [ ۴۰{ ]توبه: َوأ

 دیدید تأیید کرد(.)و او را با سپاهیانی که آنها را نمی 

نمونه  نمونه این  و  پوشیدههای  ها  عقل  برای  دیگر  احکام پرشمار  علل  از  تر 
شود؛ احکام دینی انٔه ناواضح بودنش[ توسط آنان رد میشرعی است که ]به به

بی تحریم  و  اقتصاد،  در  َغَرر  و  جهالت  و  ربا  تحریم  و  مانند  اختالط  و  حجابی 
ها، و تحریم والیت زن خلوت با نامحرم و احکام حجاب در احکام اخالقی و ارزش 

 بر مرد و تغییر احکام خداوند و حدود او در امر سیاست.

هستند به باورهایی غیبی معتقدند که اگر    یی که به دینی منتسب لها لیبرا همٔه  
کردند خودشان را به وصف حماقت و احکام خودشان را بر این عقاید جاری می

شایسته عقب می ماندگی  کسانی  از  امور  تر  در  را  القاب  این  که  دنیوی  دیدند 
به الحاد و زندقٔه    کنند. از همین روی، این اصول بسیاری از آنان را نثارشان می 

می  نمی باطنی  آشکار  را  آن  و  بیرساند  و  گاه  که  سخنانی  در  مگر  گاه کنند 
آورند، زیرا فطرت از الحاد گریزان است و شاید این الحاد را ناخواسته به زبان می

 اقبتش به زبان آورند. بدون توجه به اهمیت سخن خود و ع

سازد و وجود خالق را از اساس  ا میلیبرالیسم با مارکسیسم که دین را کامال الغ
 کند:اما لیبرالیسم دین را به دو شکل الغا میکند متفاوت است. نفی می
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الغای اثر دین در زندگی، مانند دور ساختن آن از عرصٔه سیاست و   نخست:
درباره و  ندارد  آخرت  امر  به  کاری  سپس  و  اقتصاد،  و  پیشه جامعه  سکوت  اش 

 جایی ندارد. لیبرالهامباحث نظری سازد و این مسئله در می

ن الغای دیاش ندارد.  کند و کاری به آثار فردی آثار جمعی دین را الغا می   دوم:
 های گروهی و تقلیل آن به فرد به دو دلیل است: از زندگی دنیا و از سیستم

مخالفت کامل با دین و نفی مطلق امور غیبی مانند قیامت و حساب   اول آنکه:
بر  و کتاب اخرو ی و بهشت و دوزخ، چه رسد به وجود خالق متعال، دروازه را 

برش ویران خواهد شد،  ای در برا کشمکشی بزرگ باز خواهد کرد که هر اندیشه
های مخالف دین آمد زیرا  یعنی همان بالیی که بر سر مارکسیسم و دیگر اندیشه 

عرصٔه زندگی  ها مخالفت اصل فطرت است، حال آنکه نفی دین از  گونه اندیشه این 
های انسان بر اساس تحلیل برای رسیدن به هدفی که دارند از جمله اشباع خواسته

خواه خود  فی است و آنکه خواهان زندگی دنیا بر حسب دلمورد نظرشان کا   مادی 
دین   کامل  الغای  به  نیازی  ]و  است  کافی  برایش  نیمه  نصفه  الغای  همین  است 

 ندارد[. 

گی و میراندن آن در دل مردم، برای پایان یافتن نیمٔه  الغای اسالم از زند  ثانیا:
باال از  کسی  آنکه  بدون  است،  کافی  تدریجی  شکل  به  آن  زمینه    اخروی  این  در 

اش اثری نداشته  خالقش در ظاهر زندگیآنکه  دخالتی کند یا به آن فرا خواند و  
بادی و اصول یی که ملیبرالها باشد اثر باطنش نیز دیر یا زود از بین خواهد رفت و  
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دار بودند سپس به تدریج به  لیبرالیسم را پذیرفتند در آغاز کارشان تا حدی دین 
 اند.و این یعنی در آغاز کار ملحد نبودهاند سمت الحاد رفته 

اگر بر اساس همین اصل در همٔه احکام شریعت ـ احکام دینی و دنیوی ـ به  
باقی نخواهد   لیبرالها رای[  شکل یکسان نظر شود، چیز زیادی از عقاید ]دینی ب

داری مربوط به  ای دنیوی و مادی است که مباحث دین ماند، زیرا لیبرالیسم اندیشه
بر بسیاری از پیروانش نمایان نیست و خواهان مشغول شدن به این مباحث   غیب

شود یا به ترک لیبرالیسم؛ چرا که نیستند زیرا بحث دربارٔه آن یا به الحاد منجر می
یی از این ]اعتقادات[ در تناقض با اصل تحلیل مادی است یا به برخورد با  هابخش

 ـ اهل دنیای زودرسند:  لیبرالهان ـ انجامد، زیرا آناپیروان همٔه ادیان می

ِخَرةَ ( ۲۰)لََكَّ بَلإ َُتِبُّوَن الإَعاِجلََة }  [ ۲۱-۲۰{ ]قیامت: َوتََذُروَن اْلإ

( و آخرت را رها ۲۰خواهید )ا می)چنین نیست، بلکه شما دنیای زودگذر ر
 کنید(.می

را  کس که خواهان دنیای زودرس است سنت الله بر این است که مطلوب او  آن
خواهد را برایش زودتر مهیا کند اما نتیجٔه اخروی، فراهم سازد و نتایجی که می

 افتد: به تأخیر می 

لإَنا َلُ فِيَها  } ن ََكَن يُرِيُد الإَعاِجلََة َعجَّ َما نََشاء لَِمن نُّرِيُد ُثمَّ َجَعلإَنا َلُ َجَهنََّم  مَّ
ا   ُحورا دإ ا مَّ ُموما َلَها َمذإ َراَد اْلِخَرةَ وََسََع لََها َسعإَيَها َوُهَو ُمؤإِمٌن  (  ۱۸)يَصإ

َ
َوَمنإ أ

ا   ُكورا شإ ولَئَِك ََكَن َسعإُيُهم مَّ
ُ
ِ (  ۱۹)فَأ  نُِّمدُّ َهُؤَلء َوَهُؤَلء ِمنإ َعَطاء َرب 

َك لَُكًّ
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ا ََمإُظورا َرب َِك  َعَطاء  ََكَن  َبعإٍض (  ۲۰)  َوَما  لََعَ  َبعإَضُهمإ  لإَنا  فَضَّ َكيإَف  انُظرإ 
ِضيَلا  ََبُ َتفإ كإ

َ
ََبُ َدرََجاٍت َوأ كإ

َ
 [ ۲۱-۱۸{ ]اسراء: َولآَلِخَرةُ أ

ز به  است  زودگذر  ]دنیای[  خواهان  خواهیم  )هرکس  را  که  هر  ودی 
را که در آن خوار و ذلیل خواهد شد   دهیم، آنگاه جهنمای[ از آن می ]بهره 

( و هرکس خواهان آخرت است و نهایت کوشش ۱۸داریم )برای او مقرر می 
شناسی واقع  را برای آن بکند و مؤمن باشد، آنانند که تالش آنها مورد حق

اینان و  ۱۹خواهد شد ) آنان را از عطای پروردگارت مدد ( هر دو ]دستٔه[ 
پروردگارت می عطای  و  )  بخشیم  است  نشده  منع  کسی[  ببین  ۲۰]از   )

داده برتری  دیگر  بعضی  بر  را  آنان  از  بعضی  قطعا درجات  چگونه  و  ایم 
 آخرت و برتری آن بزرگتر و بیشتر است(. 

 هرچند اصل بر این است که پذیرش غیبیات و ایمان به آن امری است جدانشدنی 
که مصلحت بشر ن از پذیرش درستِی احکام شرع و وجوب عمل به آن، و پذیرش ای

در آن است، زیرا خبر دهنده و تشریع کنندٔه هر دو یکی است، یعنی الله عزوجل، 
و عاقالن راستگویی یک شخص در یک موضع را دلیلی برای درستی سخن او در 

که اگر سخن یکی در یک    دانند و این از نظر عقلی بدیهی استموضعی دیگر می
خواه در موضعی دیگر  ندارد به مجرد دل  موضع موافق نتایج عقل نباشد کسی حق

 دهند. حکم بر سالم نبودن همٔه نتایج او می  عقلهاسخن او را کامال بپذیرد، چرا که  

آگاه   انسانهاالله سبحانه و تعالی از وجود تضاد در تحلیل ظاهر احکام توسط 
ن از  سازد و امر به دوری و پیروی نکردندگانش را از آن مطلع میاست و آشکارا ب
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دهد. هنگامی که خداوند پیامبرش ـ صلی الله علیه وسلم ـ را امر نمود تا آن می
جلب   و  اقتصادی  رونق  باعث  آنان  که  حالی  در  کند،  اخراج  مکه  از  را  مشرکان 

 شدند. الله تعالی فرمود: بازرگانان به مکه می

يُّ }
َ
ُِكوَن ََنٌَس فَ يَا أ إُمشإ إ إِنََّما ال ِيَن آَمُنوا ََراَم َبعإَد  َها اَّلَّ ِجَد اْلإ إَمسإ إ ال َرُبوا ََل َيقإ

إِنَّ  إِن َشاء  لِهِ  ُ ِمن فَضإ فََسوإَف ُيغإنِيُكُم اّلل  ُتمإ َعيإلَةا  ًَعِمِهمإ َهَذا ِإَونإ ِخفإ
َ َعلِيٌم َحِكيمٌ   [ ۲۸{ ]توبه: اّلل 

آور ایمان  که  کسانی  سال  ده)ای  از  نباید  پس  ناپاکند،  مشرکان  همانا  اید، 
مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر ]بر اثر این قطع رابطه[ از فقر  آینده به  

بی خویش  فضل  به  را  شما  بخواهد  اگر  الله  زودی  به  پس  نیاز  بیمناکید 
 گرداند که الله بسیار دانای حکیم است(.می

فقر و کساد اقتصادی بازار مکه است و    َعیله که در آیه از آن یاد شده به معنای
ه در هنگام نزول این امر در دل مسلمانان پدید آمد، اما این همان چیزی است ک

اش شایسته نیست که این ترس باعث شود مسلمان نسبت به صحت حکم و درستی
شک کند، حتی اگر بخشی از این ترس عمال رخ دهد، زیرا این الله است که آنچه 

نیاز خواهد فرماید: }پس الله شما را بی داند، برای همین میید را میدانشما نمی
الله متعال  نیازی پیش نمی ساخت{ و بی نیاز. سپس  از گذر فقر و  آید مگر پس 

نام  از  بزرگ  نام  دو  با  را  خود  میحکم  پایان  به  علیم هایش  الله  }همانا  رساند: 
را  آن  شما  آنچه  به  او  است{.  حکیم  و  دنیا(  آثارش   )بسیار  و  حکم  میان  تضاد 
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از حکمت شما نسبت به مصلحتتان در دین و   دانید آگاه است و حکمت او برترمی
 دنیاست.

إِنََّما ابن جریر طبری از سعید بن جبیر روایت کرده که گفت: هنگامی که آیٔه }
ًَعِمِهمإ   َبعإَد  ََراَم  اْلإ ِجَد  إَمسإ ال إ  َرُبوا َيقإ فَََل  ََنٌَس  ُِكوَن  إُمشإ { نازل شد، این بر  َهَذاال

وسلم ـ گران آمد و گفتند: چه کسی غذای ما اصحاب رسول الله ـ صلی الله علیه  
 را خواهد آورد و چه کسی کاالهای ما را جابجا خواهد کرد؟ پس این آیه نازل شد: 

لِهِ إِن َشاء} ُ ِمن فَضإ ُتمإ َعيإلَةا فََسوإَف ُيغإنِيُكُم اّلل   1{.ِإَونإ ِخفإ

جری می ابن  روایت  عباس  ابن  از  علی،  از  تفسیرش  در  طبری  گفت ر  که  :  کند 
کرد،  اعالم  مسجدالحرام  از  را  مشرکان  ساختن  دور  دستور  الله  که  »هنگامی 
که   حالی  در  از کجا خواهید خورد؟  و گفت:  انداخت  دل مؤمنان  به  غم  شیطان 

قطع شده ها  آن با  نها  ا اند و ارتباط کارومشرکان را ]از مسجد الحرام[ دور ساخته
 است؟! پس الله متعال فرمود: 

ُتمإ عَ } لِهِ إِن َشاءِإَونإ ِخفإ ُ ِمن فَضإ  [۲۸{ ]توبه: يإلَةا فََسوإَف ُيغإنِيُكُم اّلل 

)و اگر از فقر بیمناکید پس به زودی الله اگر بخواهد شما را به فضل خویش 
 گردان(.نیاز می بی

 2نیاز ساخت«. مود و از فضل خود بی سپس الله آنان را به نبرد با اهل کتاب امر ن

 
 . نیشیپ 2 (. ۱۹۳/ ۱۴) ریدر تفس  یطبر ریابن جر  تیبه روا 1
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هم مرتبط است، یعنی ممکن است اسالم به امری حکم   احکام اسالم متالزم و به
کند و آثار منفی آن حکم با حکمی دیگر که ظاهرا به آن مرتبط نیست جبران شود؛  

جا امر به خارج ساختن مشرکان از مکه و دفع زیان اقتصادی ناشی از این آنکه  چن
ی کنند و ر را با جهاد حل کرد. حال اگر مردم در مورد حکم دیگری کوتاهاین ام

امر خداوند را اجرا نکنند، خواهند گفت: پس چیزی که خداوند گفته بود ]که ما را 
همٔه بی انجام  در  امت  کوتاهی  معضل،  این  سبب  کجاست؟  کرد[  خواهد  نیاز 

علت الله  و  است  الهی  در  دستورات  و  دارد  احکامی  و  بندگانش  ها  امور  ادارٔه 
می انجام  اوتدبیرهایی  جز  حکیمی  که  برقرار  نمی  دهد  ارتباط  آنها  میان  تواند 

 سازد.

 عقلها اما اگر تحلیل مادی و امر ربانی از همه نظر و در همٔه حاالت و نزد همٔه  
های آسمانی و پاداش و جزا و بهشت و متفق بود، دیگر وجود پیامبران و کتاب 

از دوزخ فایده    ای نداشت و در علم و حکمت میان خالق و مخلوق تفاوتی نبود، 
داشتند که بسیاری از احکام شرعی از درک  همین رو علمای سلف همواره بیان می

دین و رای مردم در برخی موارد   عقل مردمان و تحلیل مادی آنان فراتر است. شاید
به  نیازی  این شباهت نبود  اگر  با هم باشند و  شبیه و جاهایی دیگر در تعارض 

 جداسازی و تمییز میان آن دو نبود. 

ها ]ی الهی[ و وجوه حق بسیاری اوقات  گوید: »سنت د ـ رحمه الله ـ میابوِزنا
می رأی  خالف  پیرویبر  جز  راهی  مسلمانان  بنابراین  خود    آید،  برابر  در  آن  از 
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کند اما نمازهایش  اش را بعدا قضا میکه زِن حائض روزه بینند، از جمله این نمی
 1کند«.را قضا نمی 

شتر مواقع موافق رأی است و تباین و اختالف بین احکام الله و شرایع او در بی
در آن دو کم است و این ]کم[ برای اثبات طاعت از روی تعبد و اثبات قصور بشری  

بینی که فرزند کم سن و سال یا جوان از سوی پدرش  برابر کمال الهی است. گاه می
د و از  دهشود و او نیز از روی اکراه و اجبار به حرفش گوش میامر و نهی می

جایی که مانند داناترها و کند و از آن روی احترام و حق پدری از او سرپیچی نمی
آتر باتجربه  دستور  آن  عاقبت  به  پی ها  پدر  حرف  درستی  به  بعدها  نیست،  گاه 

برد و این تفاوتی است میان ادراک دو مخلوق از یک نوع و جنس و تفاوت بین می
ونه است تفاوت میان خالق و مخلوق و  صرفا یک عمر کوتاه است، پس چگآنها  

 نسبِت علم و قدرت و فراگیری آن دو:

ِنإ ِعلإِمهِ } ٍء م   [ ۲۵۵]بقره: { َوََل ُُيِيُطوَن بََِشإ

 یابند(. الله بخواهد احاطه نمی آنچه )و به چیزی از علم او جز به 

جایی که این طاعت مخالف رأی و ناظر قاصر انسان است و بر نفس او از آن 
است، باارزشتر از طاعتی خواهد بود که موافق دلخواه و رأی انسان است و   گران

و انسان برای اجابت امر پدر  این مقتضای عدل الهی و انصاف اوست. از همین ر

 
صح   یبخار  1 در  را  پ  حیآن  حد  شیخود    ث یاز 
 است. ( آورده ۱۹۵۱)
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برد چون این اجرای امر از روی نیکی  ـ با وجود آنکه به آن قانع نیست ـ اجر می
امر الله و خشنود شدن به آن    و احسان بوده است. همینطور تسلیم شدن در برابر

های ناپیدا نزد الله واالتر از آن پیروی و اعتراف به کوتاهی عقل در شناخت حکمت
همراه با شناخت حکمت باشد؛ زیرا در حالت نخست ایمان و اعتماد به است که  

 تر است. خداوند عیان

هر آن  اش دال بر صدق  البته اصل بر این است که شواهد مادی در زندگی، همه
دهد چیزی است که الله بیان کرده است اما کوتاهی عمر انسان به او اجازه نمی

زیرا همٔه این وقایع در دورٔه زندگی او یکجا حقایق و حوادث هستی را یکجا ببیند  
آید حال ای دیگر به دنیا میدهد. او در میانٔه یک واقعه یا در پایان واقعهرخ نمی

او رخ داده که شاهدش نبوده، از این رو دچار ناآرامی   آنکه وقایعی دیگر پیش از
آغافکری می از  را  اگر عمری طوالنی داشت و همٔه حقایق  اما  تا شود.  ز هستی 
دید، هرگونه اندیشه یا باور اشتباه وی که به سبب آن سخن پروردگار  امروز می 

یگران، پیامبر  شد. ابوجهل و ابولهب و ُاَمّیه بن خلف و دکند، تصحیح میرا رد می
ـ صلی الله علیه وسلم ـ را سفیه دانستند و خبر او را مبنی بر رفت و برگشت یک 

شد و یب کردند، در حالی که اگر عمرشان طوالنی میشبه به مسجد االقصٰی تکذ
دانستند، اما آنها در میانٔه دورانی به  ماندند چنین چیزی را ممکن میتا امروز می 

بر باور آن سخِن راست ندیده بودند، اما اینکه آنان چنین    وجود آمدند که شواهدی
ا آینده نیست، برای  اند دلیلی بر عدم وجود آن در گذشته یچیزی را مشاهده نکرده

الله متعال به انسان امر نموده تا عقل خود را با اندیشٔه عمیق و تفکر در   همین 
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از کند تا این جبرانی آسمان و خشکی و دریا و مخلوقات زنده و آثار گذشتگان ب
شود برای کوتاهی عقل، یعنی همان چیزی که باعث حیرت او در دیدن عینیات و 

 د. شوچه بسا تکذیب آن می 

اختالل نظر و اشتباه در دو نگاه: تسلیم تعبدی و نگاه مادی، باعث اضطراب 
هایی دارد که در شود، زیرا عقل مجالدر شناخت علوم و عبادت خداوند متعال می

هایی بر  کند اما مواضعی دیگر همانند دریایی است عمیق دارای موجآن شنا می 
فاصله  حد  نتواند  انسان  اگر  و  یکدیگر،  را   فراز  عمیق  و  عمق  کم  دریای  دو  این 

می هالک  قطعا  دهد  راست  تشخیص  سمت  به  مستقیم  خط  این  از  اگر  شود. 
او  هایی میمنحرف شود وارد عرصٔه خرافات و قیاس  را به عبادت اهل شود که 

دهند، و اگر به  کشاند، چنانکه بسیاری از صوفیان اهل خرافه انجام میبدعت می
شود و پای در عرصٔه زندقه و انکار  عرصٔه الحاد میسمت چپ منحرف شود وارد  

 گذارد.می

های پیشین و الحاد برخی از طوایف آنان است، نگاِه مادِی محض سبب کفر امت
آنان برای هم آن فرا خوانده میزیرا  به  پیامبران[  ]از سوی  شدند ٔه جزئیاتی که 

 : خواستند، تا بدین وسیله قانع شوند دلیل محسوس و آشکار می

رإِض يَنُبوًعا }
َ
ُجَر نَلَا ِمَن اْل إ لَن نُّؤإِمَن لََك َحِتَّ َتفإ وإ تَُكوَن لََك (  ۹۰)  َوقَالُوا

َ
أ

َر   ِ ِيٍل وَِعَنٍب َفُتَفج 
ِن ُنَّ ِجريااَجنٌَّة م  نإَهاَر ِخَللََها َتفإ

َ
َماء (  ۹۱)  اْل قَِط السَّ وإ تُسإ

َ
أ

 ِ ِِتَ ب
إ
وإ تَأ
َ
ا أ إَمآلئَِكةِ قَبِيَلا َكَما زََعمإَت َعلَيإَنا كَِسفا ِ َوال وإ يَُكوَن لََك (  ۹۲)  اّلل 

َ
أ
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 ِ ِمَن لُِرقِي َِك َحِتَّ تَُن  ن نُّؤإ
َماء َولَ ََق ِِف السَّ وإ تَرإ

َ
ُرٍف أ ِن زُخإ َل َعلَيإَنا كَِتاباا  َبيإٌت م 

َرُؤهُ   [۹۳-۹۰{ ]اسراء: نَّقإ

آورد ای نجوشانی هرگز به تو ایمان نخواهیم  )و گفتند تا از زمین چشمه
( یا ]باید[ برایت باغی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان ۹۰)

 کنی آسمان را پاره پاره ( یا چنانکه ادعا می۹۱جویبارها روان سازی )آنها  
( ۹۲بر ]سر[ ما بیندازی یا الله و فرشتگان را ]در برابر ما حاضر[ بیاوری )

مان باال روی و به باال رفتن تو ]نیز[  ای از طال باشد یا به آسیا برای تو خانه
 اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم(. 

غریزه محسوس،  امِر  به  پروردگاایمان  که  است  غافل ای  آن  از  خبیر  حکیِم  ِر 
های محسوس را به عنوان معجزه به پیامبرانش داده نیست، بلکه برخی از نشانه

الک و ستارگان و آفریدگان بدیِع شگرف و دقیقی را آفریده که  است و همچنین اف
زیاده اما  نخورده.  هم  به  نظامشان  است  سال  درخواست هزاران  در  روی 

های تمام نشدنی خواهد  ای از خواستهوارد چرخههای محسوس، انسان را  نشانه 
خداوند کرد، تا جایی که از دعوتگر و پیامبر چیزی را خواهند خواست که تنها حق  

از  تا پس  نمود  امر  را  السالم ـ  پیامبرش ـ علیه  الله متعال  از همین روی  است، 
 های آنان بگوید: درخواست

ِ َهلإ ُكنُت إََلَّ }  ُسبإَحاَن َرّب 
ا رَُّسوَلا قُلإ  [ ۹۳{ ]اسراء: بََشا

 )بگو پاک است پروردگار من، آیا ]من[ جز بشری فرستاده هستم(. 
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خواهی آنان در معجزات محسوس خودداری ابت زیادهو هرگاه پیامبر از استج
ورزند، همانطور که به سبب امتناع از برآورده شدن مطلوِب اولشان  کند، کفر می

هاست؛ زیرا امر ربانِی واضح همانند کفر به همٔه آنورزیدند و کفر به یک  کفر می
آ از خود  را مستقیم  این است که خطاب پروردگار  آنان  فریدگار آخرین خواستٔه 

 فرماید:متعال ـ بدون واسطه ـ بشنوند؛ برای همین، الله جل وعال می

ن  }
َ
إُهَدى إَِلَّ أ إ إِذإ َجاءُهُم ال ن يُؤإِمُنوا

َ
ا َوَما َمَنَع انلَّاَس أ ُ بََشا َبَعَث اّلل 

َ
إ أ قَالُوا

 [ ۹۴{ ]اسراء: رَُّسوَلا 

برایشان آمد،   )و چیزی مردم را از ایمان آوردن باز نداشت آنگاه که هدایت
 جز اینکه گفتند آیا الله بشری را به عنوان رسول مبعوث کرده است(.
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 شودتسلسل تحلیل مادی به محاالت منجر می
خواهد پیرو  ها و دوری از آنچه نمی ن خواستنی انسان اگر برای به دست آورد

حد ای متوقف نخواهد شد، حتی اگر ادعا کند که در  عقل خود شود، در هیچ نقطه
آنکه   از  پس  است،  صادق  ادعا  این  هنگام  در  او  اگرچه  ایستاد.  خواهد  معینی 

ای جدید را مطرح خواهد  اش محقق شد دروغگو خواهد شد و خواستهخواسته
اند آرزو  انسان بر اساس عوامل تأثیرگذار محسوسی که او را فرا گرفته   کرد؛ زیرا 

دهد. از همین رو، پیامبر ـ  یگوید و انجام مشود، سخن میکند، امیدوار میمی
صلی الله علیه وسلم ـ چنانکه در صحیح به روایت انس ـ رضی الله عنه ـ آمده، 

وست داشت که دو دشت  اگر فرزند آدم دشتی از طال داشت، د»فرماید:  می
داشته باشد و دهان او را چیزی جز خاک پر نخواهد کرد، و الله از هر که  

 1.«پذیردتوبه کند توبه می

خواهد و هنگام مطرح کردن این خواسته چون گمان  او تنها دو دشت از طال می
کند همین برایش کافی است، صادق است اما اگر به آن دست یابد دچار تغییر  می
ای دیگر  خواهد. به همین شکل هر دستاورِد بیشتر، خواستهود و بیشتر میشمی

 را در پی خواهد داشت. 

خواهد، انسان نخست آرزوی از  دفِع مکروه و زوال آنچه نمیهمینطور دربارٔه 
کند، سپس آنچه در مرتبٔه بعدی قرار دارد. بین رفتن بزرگترین ناخواستنی را می

 
 (.۱۰۴۸( و مسلم )۶۴۳۹به روایت بخاری ) 1
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ال و زبانی متفاوت دارد. بنابر روایت طبرانی که  به این صورت هر مطلوبی، ح
لله ـ صلی الله اصل آن در »صحیحین« است، از عبدالله بن مسعود آمده که رسول ا

شود و آخرین آخرین کسی که به بهشت وارد می»علیه وسلم ـ فرمودند:  
شود را به من نشان دادند؛ مردی که آتش او  جهنمی که از آن خارج می

سختی   به  میرا  او  بر  پروردگارش  پس  است،  میانداخته  گوید: گذرد؛ 
ت ببر، پس چون  پروردگارا مرا از این آتش بیرون بیاور و به سایٔه آن درخ 

گوید: پروردگار  نگرد و میرسد به درختان بهشت میاش می به خواسته
آنقدر شود اما  این ـ یعنی تنها این درخت ـ پس از آنجا بیرون آورده می

رود تا به  خیز مینیک ندارد ـ که بتواند برخیزد، بنابراین سینه اعمال ـ  
می منزلی  آنها  خود  برای  پس  پروردگارش  نمی رسد  نزد  به  آنگاه  بیند، 

گوید: پروردگارا من آنجا برای خود منزلگاهی گردد و میعزوجل برمی
  فرماید: برو که برای تو مانند دنیا و ده برابر همانند آن است.ندیدم. می

کند چنین گاه آن مرد ]که باور نمیترین اهل بهشت است. آن و او کم بهره
کنی گوید: چرا مرا مسخره میروی شگفتی[ می ای داشته باشد از  بهره

گوید پس رسول الله ـ صلی الله علیه  راوی می  «حال آنکه تو پروردگار منی؟!
 1های آسیابش نمایان شد.دندان هکخندید  ردقنآ وسلم ـ

ها،  نین در مورد هر محبوب و مکروه عقلی از خیر و شر و دالیل و برهان همچ
گوید: اگر فالن دلیل وجود داشت همٔه کسی که میایستد و  عقل در یک حد نمی

 
 (. ۱۶۶/ ۱۰به روایت طبرانی در »المعجم الکبیر« ) 1
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ایمان می  از بین میآوردند و متحد میمردم  رفت، در همین اشتباه  شدند و کفر 
کند رسیدن به  ن میواقع شده است؛ او در جستجوی یک دلیل خاص است و گما

آن دلیل یعنی پایان ]و رسیدن به یقین[ و از حال خودش و دیگران پس از رسیدن  
پایان در گردش است چنین در سپهری بیاین   انسانهاه آن دلیل آگاه نیست. عقل  ب

و خوشبخت آن است که نسبت به ضعف عقل و کمی عمرش در رسیدن به مطلوب  
اش در دستیابی  با کوتاهی عمر انسان و ناتوانی  آگاه باشد زیرا حقایق در تناسب

خواهد یک و حقایق چنانکه میبه آن قرار دارد و اگر عمرش طوالنی شود و دالیل 
دلیل   اولین  فراموشی  باعث  دلیل  آخرین  با گذر زمان،  او عرضه شود،  بر  یک  به 

تعالی  خواهد شد و دوباره خواستار دلیل اول و تجدید آن خواهد شد؛ چنانکه الله  
 فرماید: و پیامبرشان می انسانهادر بیان این حالت، دربارٔه پدر 

بِالإُقرإ } َتعإَجلإ  اَوََل  ِ زِدإِّن ِعلإما َوقُل رَّب  ُيُه  إََِلإَك وَحإ ُيقإََض  ن 
َ
أ َقبإِل    آِن ِمن 

ا(  ۱۱۴) نَا إََِل آَدَم ِمن َقبإُل فَنَِِسَ َولَمإ ََنِدإ َلُ َعزإما - ۱۱۴{ ]طه:  َولََقدإ َعِهدإ
۱۱۵] 

بگو  و  مکن  شتاب  یابد  پایان  تو  بر  آن  وحی  آنکه  از  پیش  قرآن  در  )و 
( و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم ۱۱۴بیفزای )پروردگارا بر علم من  

 و ]آن را[ فراموش کرد و برایش عزمی ]استوار[ نیافتیم(. 

شود و  یانسان خود نیز اگر به دقت بیندیشد متوجه تسلسل و اضطراب خود م
برد که در حد معینی متوقف نخواهد شد، از همین روی پروردگار  به این پی می 
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حد و  های پی در پی بیکافران عرب در طلب حجت و درخواست  متعال دربارٔه 
 فرماید: مرزشان می 

رإِض يَنُبوًعا }
َ
ُجَر نَلَا ِمَن اْل إ لَن نُّؤإِمَن لََك َحِتَّ َتفإ وإ تَُكونَ (  ۹۰)  َوقَالُوا

َ
 لََك أ

ا ِجريا نإَهاَر ِخَللََها َتفإ
َ
َر اْل ِ ِيٍل وَِعَنٍب َفُتَفج 

ِن ُنَّ وإ (  ۹۱)  َجنٌَّة م 
َ
َماء أ قَِط السَّ  تُسإ
إَمآلئَِكةِ قَبِيَلا   ِ َوال ِِتَ بِاّلل 

إ
وإ تَأ
َ
ا أ وإ يَُكوَن لََك (  ۹۲)َكَما زََعمإَت َعلَيإَنا كَِسفا

َ
أ

ََق ِِف ال وإ تَرإ
َ
ُرٍف أ ِن زُخإ َِل َعلَيإَنا كَِتاباا  َبيإٌت م  ِمَن لُِرقِي َِك َحِتَّ تَُن  َماء َولَن نُّؤإ سَّ

َرُؤهُ   [۹۳-۹۰: { ]اسراء نَّقإ

ای نجوشانی هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد )و گفتند تا از زمین چشمه
( یا ]باید[ برایت باغی از درختان خرما و انگور باشد و آشکارا از میان ۹۰)

کنی آسمان را پاره پاره ( یا چنانکه ادعا می۹۱سازی )جویبارها روان  آنها  
( ۹۲]در برابر ما حاضر[ بیاوری )بر ]سر[ ما بیندازی یا الله و فرشتگان را  

ای از طال باشد یا به آسمان باال روی و به باال رفتن تو ]نیز[  یا برای تو خانه
 نیم(. اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوا 

به آسمان باال می اگر  باور نمی حتی  باال رفتنش را  نامه رفت  آنکه  تا  ای کردند 
بنندد یا آنکه  گفتند: افتراست و بر الله دروغ می آورد میورد و اگر میبرایشان بیا

 جادویی مستمر است، چنانکه در قرآن آمده است.

  



 منطق لیبرال

193 
 

 نامنضبط بودن تحلیل مادی
ثباتی  دانستن آن در همه حال، باعث ایجاد بیتحلیل مادی توسط عقل و معتبر  

از دانسته نتایج ها و جهاتو خلط و خطا در مورد برخی دیگر  ، و آشفتگی در 
شود؛ چراکه تحلیل مادی عقلی بر قیاس استوار است و اگر در آغاز قیاس و  می

ای اشتباه خواهی رسید. برخی از ملحدان تحلیل به خطا رفتی در پایان به نتیجه 
ناباوراِن به وجود خداوند، سبب الحادشان قیاس خطاست؛ مانند کسی که وجود  و  

کند که اوـ  یعنی خداوندـ  از کسانی که او و کتابش انکار میخداوند را به این دلیل  
گیرد و این را دلیل ناتوانی کنند، انتقام نمی گویند و مسخره میو پیامبرش را بد می 

 گویند پاک است و برتر است. یدانند. الله از آنچه ماو می

د که اگر  بینرا می   انسانهااین اشتباه ناشی از قیاس خالق با مخلوق است. او  
انتقام می  او  از  آنان بگیرد  از  ایرادی  یا  آنان دشنام دهد  به  این  کسی  با  تا  گیرند 

الله از هیچانتقام آتش درون را خاموش کنند، و موضع خطا همین کس جاست؛ 
آزاری نمیزیانی نمی  اذیت  بیند و  را  او  آنند که  از  آفریدگان، بسیار کمتر  بیند و 

اگر به خودش   انسان  او را نیش  ای بر دست او میبنگرد که پشه کنند.  نشیند و 
مهم  آنقدر  رود اما با این حال خارش اندِک ناشی از نیش پشه را  زند و سپس میمی

ش دنبال کند؛ زیرا او پشه را سزاوار  داند که پشه را برای گرفتن انتقام و کشتننمی
ای انتقام بگیرد؛ شه بیند که کسی چون او با این عقل و این انسانیت از پاین نمی 

پشه خوار است و حقیر و او بزرگ است و گرامی، حتی اگر پشه در ذهن خود،  
نزد   انسانهاخودش را پیروز این داستان بداند. حال اگر انسان بداند که او و همٔه  
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خواهد ا آن  برای  گرفتن  انتقام  از  باالتر  را  خود  نیستند،  برابر  مگسی  بال  با  لله 
آ بال پشهمده است:  دانست و در حدیث  با  الله  نزد  دنیا  بود،  »اگر  برابر  ای 

 1.داد«کافری را آب برای نوشیدن نمی

باران و مال و زندگی محروم   از روزی و  این  انسان را برای  بنابراین خداوند 
که از کفر و الحاد آنان زیان دیده است، و این صفت انسان است که بخشش   کندنمی

دارد، از همین روی الله متعال  او زیان رسانده بازمیو خیرش را از کسی که به  
اش [ توصیف کرده زیرا روزی ۱۱۴خودش را }بهترین روزی دهندگان{ ]مائده:  

 دارد.را از کسی که به او کفر ورزیده باز نمی 

و عدم بنابر است،  قیاس  در  نتایج مادی، خلل  در  اشتباه  اساِس  این، 
توان در انجامد و این را میحکم می  دقتی در آن به اشتباه درتوازن و بی

 حاالت بسیاری مشاهده کرد، از جمله: 

های های ریز و جزئی، به ندیدن اندیشهاوال: تعمق بسیار در اندیشه
 شود:بزرگ منجر می

توانند به خوبی وارد معارف عقلی و عملی شوند، آنان در  می بسیاری از مردم ن
ورزند و  شوند و از جهتی دیگر کوتاهی مییک مسئله از جهتی بسیار عمیق می 

ای که  این به سبب عدم درک مراحل نظر و مدارج آن است، زیرا ناظر اگر در مسئله
عوا  کند،  تعمق  بسیار  است،  خفیف  نگاه  اسشایستٔه  قدرت  و  درک  و مل  تدالل 

 
 (.۲۳۲۰) یترمذ تیبه روا 1
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بهتر خواهد دید که نزد شخِص آنقدر  اش در ِابراز دلیل و تفصیلش  حاضرجوابی
مقابلش موجود نیست و همین خلط عقلی، او را از نتایج دور نگه خواهد داشت.  

بیند که کند چیزهایی را میاو فراموش کرده که کسی که در تاریکی زندگی می
از جای روشن   تازه  نمیآنکه  آمده  به  به داخل  رفتن  راِه  که  بود  آن  بیند. درست 

می را  نور  این  سوی  دیدن  از  شود  باعث  تاریکی  در  دیدن  قدرِت  آنکه  نه  یافتی 
 حقیقت که در تاریکی هستی ناتوان شوی! 

بینند، این حقی است که بینی که دیگران نمیکنی[ چیزی را میو اگر ]گمان می
 است.تو را به سوی باطل سوق داده 

شود ـ حتی اگر ضعیف باشد ـ اثر آنچه دیده آنچه دیده میثانیا: اثر  
 سازد:شود ـ اگرچه قوی است ـ را ضعیف مینمی

بیند بر حقیقِت کامِل غایب ترجیح  انسان حقیقت ناقصی را که در برابر خود می
از جایگاه حقیقیمی پاییندهد، در نتیجه غایِب قوی را   تر نشانده و حقایقاش 

دهد، حتی اگر آن  اگر حاضر و قابل مشاهده باشند باالتر قرار می   تر را دست پایین 
غایب فعلی قبال دیده شده باشد. بلکه مردم اگر پس از حسابرسِی روز قیامت به  

 شوند:دنیا بازگردند بنابر تأویل فاسد دوباره مرتکب آن خطا می

فَ } انلَّارِ  إ لََعَ  ُوقُِفوا إِذإ  تََرَى  ََلإ َولَوإ  يَا  إ  َرب َِنا َقالُوا بِآيَاِت  َب  ِ نَُكذ  َوََل  نَُردُّ  تَنَا 
إُمؤإِمنِيَ  إ (  ۲۷)  َونَُكوَن ِمَن ال وا إ ُُيإُفوَن ِمن َقبإُل َولَوإ ُردُّ ا ََكنُوا بَلإ بََدا لَُهم مَّ

إ َعنإُه ِإَونَُّهمإ لَََكذِبُونَ  إ لَِما ُنُهوا  [ ۲۸-۲۷{ ]انعام: لََعاُدوا



 یماد  لینامنضبط بودن تحل 

196 
 

دیدی که  شوند میبر آتش عرضه می   ان را[ هنگامی که)و ای کاش ]منکر
میمی بازگردانده  کاش  تکذیب  گویند  را  پروردگارمان  آیات  و  شدیم 

را پیش از  آنچه ( ]اما چنین نیست[ بلکه ۲۷کردیم و از مؤمنان بودیم )نمی
داشتند برای آنان آشکار شده است و اگر هم بازگردانده شوند  این نهان می 
 گردند و آنان دروغگویند(. بودند برمی ه از آن منع شده قطعا به آنچ

انجام وعده توانایی  به هنگام  انسان  اوقات  از بسیاری  است،  داده  قبال  که  ای 
کشد، و این میزانی از جهل نسبت به اشیا و معانی در امور قابل  انجامش پاپس می 

دیده هم مشاهده است، پس چگونه است معارف ذهنی و حسی نادیدنی که اگر  
 ه با قصور است.شوند، همرا 

از همین روی انسان دینار زودرِس قابل مشاهده را بر دینارهای دیررِس بیشتر  
دهد حتی اگر این دیررس تضمینی باشد و چون موعد آن دینار دیررِس  ترجیح می 

می پشیمان  زودرس  گرفتن  برای  رسد،  که  بیشتر  است  اثری  دلیل  به  این  شود؛ 
ها دارند، و چون انسان نتواند از دریافت  ضعیف ساختن نادیدنی اشیای دیدنی در  

و   عقل  ترجیح دهد،  دیررس  دینارهای  بر  را  آن  و  کند  خودداری  زودرس  دینار 
ذهنش نیز نخواهند توانست علم ناقص قابل مشاهده را پس بزند، چرا که علوم بر  

شوند، پس  میاز انسان دور  آنها  حسب توانایی عقل در تدبر و سبک سنگین کردن  
که دینارها بر حسب توانایی دسترسی،    همانطورگیرد،  ا که نزدیک است میآنچه ر

 شوند. به انسان نزدیک یا از او دور می

 دهد.و چون چشمان، شهوتی را ببینند، دل توانایی انتخاب را از دست می 
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از   این سبِب قدرت دنیای زودرس و ضعف آخرت دیررس در دلهای بسیاری 
های دیررس است، حتی اگر به آور و ترک لذت ر لذت ترجیح گفتار و کردامردم و  

 فرماید: آخرت دانا باشند و به آن یقین داشته باشند. الله تعالی می 

ِخَرةَ ( ۲۰) لََكَّ بَلإ َُتِبُّوَن الإَعاِجلَةَ }  [ ۲۱-۲۰{ ]قیامت: َوتََذُروَن اْلإ

ه شما  دانید[ بلکافی نمی پندارید و دالیل معاد را ک)چنین نیست ]که شما می
( و آخرت ]ماندگار[ را رها  ۲۰های[ زودگذر را دوست دارید ) ]دنیا و لذت 

 کنید(.می

 فرماید: و می

ا ثَقِيَلا }  [۲۷{ ]انسان: إِنَّ َهُؤََلء ُُيِبُّوَن الإَعاِجلََة َوَيَذُروَن َوَراءُهمإ يَوإما

ی گرانبار را پشت )اینها ]دنیای[ زودگذر ]زودرس[ را دوست دارند و روز
 افکنند(.ر میس

تر از دنیا در برابر آخرت نیست، با این حال تر و پستارزشهیچ زودرسی، کم
 اثر این زودرسی و دیررسی در مردم آشکار است.

اندیشه  لذت  اولٰی،  باب  میمن  داده  زینت  مردم  برای  که  است  و  هایی  شود 
می  قرار  تقدیر  مورد  باعثصاحبانش  این  و  پیروان    گیرند،  شدن  این  بیشتر 

ها را از دیدن هایی که چشمهای زودرس است؛ لذت ها هنگام وجود این لذت اندیشه 
ها بیش  بینی که تبلیغ اندیشهسازد. از همین روی میحقیقت و عاقبتش کور می

بین برود، از طریق برجسته  هایش به زیر ذرهاز آنکه حقیقت آن اندیشه و ریشه
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گیرد، زیرا ارزش یک اندیشه ]از نگاه تایش آنان صورت میساختن صاحبانش و س 
گذارد و آن هنگام است که دیگران مردم[ به اثری وابسته است که بر صاحبش می

پذیرند، حال آنکه  آن اندیشه را به شکل جدی و از روی قناعت درون و اعتقاد می
ها در این روند  اگر تنها خود اندیشه ستایش شده بود این اثر را نداشت، و رسانه 

 ثیرگذارند. تأ

 سازی به واسطٔه رسانه:عادی

از روی توجهی که منطق لیبرال به نگاه و تحلیل عقلِی مادی دارد و تاثیری که  
دریچه دارد،  عقل  از  غایب  امور  بر  عقل  از  مشاهدات  مفاهیم  تغییر  که  را  هایی 

ز طریق فریب  شناسد، اگر چه این تغییر اگیرد به خوبی میطریق آن صورت می
بزرگ  کوچکو  یا  برجسته نمایی  یا  گزینش نمایی  ]اما  اشتباهاتی حقیقی  سازی 

ای وسیع و عرضٔه این اشتباهات در یک روند و  ای فراگیر و اندیشه شده[ از عقیده 
 مشغول کردن شنوندگان به آن باشد. 

و زیاده  همینطور عقلی  پسنِد  اساس  بر  دلخواه  اندیشٔه  برای  تبلیغ  در  روی 
نتایج حسی بدون در نظر گرفتن هر حکم دیگر خارج از    برداری صرف ازبهره

 این چارچوب. 

یا عقیدٔه غیر مادی هیچ   اندیشه  بردن هر  بین  از  برای  اندیشٔه مادی  اصحاب 
مانعی قائل نیستند زیرا به وجدان و فطرت باور کامل ندارند، بلکه حق قطعی نزد  

شد ارتجاع و تاریکی  ، و هر چه جز آن باآنان یعنی رسیدن به نتایج عقلی خالص
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ابراز عیوب مخالفان و   از این روی با تدلیس و دروغ و انکار و تمسخر و  است، 
رسانه  در  آن  برمی انکار  آن  با  نبرد  به  اندیشه ها  آنان  افرادی خیزند.  شاذ  های 

ند  کنآوری میاند جمع شمار را از میان امتی بزرگ که در همٔه زمین پراکنده انگشت 
گونه به  کنند و این ان یک مذهب مورد قبول ]آن امت[ عرضه می و همه را به عنو

می امت  همٔه  از  یافته  تقلیل  و  ناواقعی  تصویری  این  ارائٔه  آنکه  حال  پردازند 
توان  شمار است. با این روش میای خاص و انگشتها صرفا مربوط به عدهاندیشه 

اندیشه  است  هر  موجود  زمین  در  که  را  اندیشهٔ ای  یک  عنوان  یا  به  افراطی   
بندوبار معرفی کرد و با تلفیق مسائل فردی به عنوان باور گروهی، هر وصف  بی

 زشت یا زیبایی را به آن نسبت داد. 

پردازند و این احکام را به  آنان به شکل ویژه به ابراز احکام تحریم در اسالم می
باشد با  گر چه دانش آموخته  آورند و ذهن مخاَطب را اشکل منظم در یک سیاق می

کنند؛ های متعلق به زنان را در یک قالب عرضه می کنند؛ مثال حرامآن اشباع می
حجابی و خلوت با نامحرم و سفر بدون وجود َمحرم و  مواردی مانند تحریم بی

صرفا   اخالق  و  سیاست  و  اقتصاد  عرصٔه  در  و  خالکوبی،  و  َنمص  و  اختالط 
ای لمای مسلمان را به شکل عدهکنند تا اسالم و عنصوص تحریم را برجسته می

گیر و افراطی معرفی کنند و بدین  حرامگر دارای ذهنیت »حرام اندیش« یا سخت
سلب اطمینان  آنها  ترتیب هرگونه سرکشی و مخالفت با آنان را آسان سازند و از  

آوری کنند. انسان اگر بخواهد ممنوعات هر نظام یا قانونی را به این روش جمع
  همانطور نست چنین تصویری از آن ارائه دهد و خواهد توانست ]کند خواهد توا 



 یماد  لینامنضبط بودن تحل 

200 
 

های مربوط  کشند[ با ارائٔه حرامشده به تصویر میکه زنان را مظلوم و سرکوب 
ای مظلوم  به مردان و وظایفی که شریعت بر عهدٔه آنان گذاشته، از مردان نیز عده

پر وجوب  مانند  مواردی  بسازد؛  مقهور  هزینه و  زن  داخت  دادن  های  و  )نفقه( 
 مهریه و فراهم ساختن خانه برای همسر. 

ممنوعیت  گردآوری  با  مجازاتهمچنین  و  قهری  برخوردهای  و  هر ها  های 
رسانه کمک  به  و  قالب خاص  یک  در  و  ها، میکشوری  مستبد  را  کشور  آن  توان 

 ستمگر معرفی کرد. 

حرام دوری   آگاه از یاد آوردن  گونه اشباع شوند به شکلی ناها وقتی این ذهن
های ذهنی  گریزند، برای همین برخی از علما که از این قالبکنند و از آن میمی

کلمٔه حرام شرم میاشباع شده از گفتن  ناخواسته حراماند  و  را کوچک  کنند  ها 
دهند، زیرا دلی که از شالق رسانه آسیب دیده اگر دربارٔه حرامی پرسیده جلوه می

شود  شود و برایش دشوار میالب پیشین را یادآور میرام در ذهنش همان قشود، ح
ها بیفزاید و در نتیجه با عقلی دور از هیبت وحی  که حرامی دیگر را به لیست حرام

و به دور از آنچه خداوند از حکِم خود خواسته است و عدم انصاف دربارٔه دین او  
 و به دور عدالت سخن خواهد گفت. 

ء فقهی« را در همٔه جهان احیا کرده است تا این  به این شیوه »ِارجا لیبرالیسم  
ها را وسیع سازد و زمین لیبرالیسم در آن بگنجد و حق انتخاب ِارجاء دایرٔه حالل

آزادی  انجام حراِم واضح را برایشان میسر سازد و افراد و  آزادی  آنان حتی  های 
بگناین  لیبرالیسم  لوای  تحت  رفتارها  همٔه  سبب  گونه  به  همچنین  که جد.  ترسی 
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ها را در ذهن خود برخی از اشباع شدگان از تحریم در دل دارند؛ زیرا او همٔه حرام
اراده تحریم را به عنوان عنصری شاذ و مخالف  جا دارد، بنابراین بی حاضر و یک

 بیند. شود و از تحریم آزار میگیرد و با حکم اباحه آسوده میقاعده در نظر می

ی بر ظواهر مادی و نتایج آن، جایگاه وجدان و فطرت  تمرکز اندیشٔه ماد  به سبب
های عقل و تأثیرگذارهای عقلی بیناتر شود و نسبت به ورودی نزد آنان ضعیف می

می  گمان  بنابراین  بود،  خواهند  دیگران  عیب از  هرچه  که  مخالفان کنند  های 
ن منافذ  ار مخالفانشان از آتر باشد، محاسِن باورها و افکآشکارتر و قابل مشاهده

آید[؛ زیرا قانع شدن به یک اندیشه تنها هنگامی  ریزد ]و به چشم نمیبیرون می
ممکن است که موضع آن ]در ذهن مخاَطب[ خالی باشد و آن قسمت از عقل که باید  

آن  از  و  بیفتد،  کار  از  باشد  مشغول  آن  متوجه  به  مشغولند،  این  به  که  جایی 
مخال از  میاشتباهاتی  که  فانشان  نمیشوند  متوجهش  چنان دیگران  و  شوند 

 کند.کنند که مؤمن، کفر را محکوم میمحکومش می

ای است که شعلٔه ایمان و تدین را در دل غلو در تحلیل مادی همان آب گندیده 
میخاموش می لیبرال  اندیشٔه  وارد  هرکه  همین  برای  و کند،  غیب  به  ایمان  شود 

رود، و دیگر پاداش و مجازات  کم کم رو به ضعف میهای الهی در دلش  حکمت
نمی یاد  به  را  حجم  ]اخروی[  از  بزرگتر  بسیار  او  نزد  زودرس  منافع  و  آورد 

داند  روا میآنها شود و در نتیجه هر کاری را برای رسیدن به اش نمایان میواقعی
عدم دروغ  ای برای  گرایان مانع و ضابطه اگرچه حرام باشد، از همین روی نزذ ماده

 عدالتی با مخالفان وجود ندارد. تجاوز گفتاری و بی و بهتان و
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به   آن  با  بزرگترین اصولی است که  از  این راه می  عقلهااین  بر  که یابند، مبنی 
ای را های مخالفان و بزرگ جلوه دادنش، اندیشه مشغول کردن عقل مردم به عیب 

می فرا  سویش  به  می که  نگه  زنده  و  خوانند  اشخاصدارد  و  افکار  با    عیوب  را 
به عیب نتیجٔه منطقی و  های دیگران میمشغول کردن مردم  این یک  پوشانند و 

رویی را شوهر خواستند دختر زشتعقلی درست است و عرب در جاهلیت اگر می
سیاه دختر  دو  بین  را  او  نیستند[  زیبا  سیاهان  که  گمان  این  ]به  پوست  دهند 

 گذاشتند.می

خواند  دربارٔه خیر، انسان را به انجام آن فرا می  دانند که اندیشهمیعاقالن این را  
دهد حتی اگر آن خیر ناواقعی باشد  و فکر کردن به شر به سوی ترک آن دعوت می

 و اصلش شر باشد، و برعکس. 

در کتاب یکی از فالسفٔه هند )گیتا( آمده است: هر چیزی که انسان دربارٔه آن 
که ناخواسته به آنقدر  افتد،  او جا می  یادش آورد در ]دل[  اندیشٔه مداوم کند و به

 1سوی آن راه خواهد جست.

مخالفت  اگر  حتی  دارد  ایمان  وحی  و  غیب  به  که  کسی  لیبرال،  اندیشٔه  بنابر 
ناچیزی با حس و ماده کند، مستحق انصاف و عدل نیست، چرا که این خارج از  

 
أو    قی»تحق   1 العقل  في  مقبولة  مقولة  من  للهند  ما 

)ص   ابور۴۴مرذولة«  اثر  احمد    حانی (  بن  محمد 
گیرونیب که   یبخش   تای.  »باهاگاوات«است  کتاب  از 

م  ییگفتگو از    و« ی»باسد   انیاست  و  »ارجن«  و 

بزرگ    یهاکتاب را  آن  که  هندوهاست  نزد  مقدس 
و    دانند…یخود م  ین یو از منابع اصول د   دارندیم

هرم    یکاف  تیهدا  یبرا  قرآن هندوم  نگا:  است. 
(۱۸.) 
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مٔه کسانی که به گذاری عقلی است. آنان همین رفتار را با هدایرٔه تکلیف و قانون 
گیرند و آنان را دشمنان عقل و  نگاه عقلی مجرد و قاصر باور ندارند، در پیش می

که دینحقیقت می ندارد  تفاوتی  و  میان دین دانند  باره  این  در  و  باشد  شان چه 
ای مانند دین اهل کتاب یا  ُمحَکم و ثابتی مانند اسالم و دین منسوخ تغییر یافته 

ادیان تفاوتی نمیای ماادیان ساختگی گذارند؛  نند بودیسم و هندوئیسم و دیگر 
همٔه این ادیان تحت یک لوای ناپذیرفتنی یعنی ایمان به غیب و  آنها  ه گمان  زیرا ب

 گیرند. قرار دادن عقل تحت فرماِن غیر عقل قرار می 

گذاری برای باز گذاشتن دست مستبدان به هدف برای همین لیبرالیسم از قانون 
نمی  رویارویی را  دین  بر  آن  برتری  و  عقل  رهایی  که  کسانی  امتنابا  ع پذیرند 

دارد و مردم را برای وارد شدن به سیاست  ورزد، بلکه سرکوب آنان را روا می نمی
داند و هر و اقتصاد و زندگی عمومی به سبک خودشان آزاد و صاحب اختیار نمی

پردازد تایید  مخالفان می  مستبدی را که با قتل و زندان و تجاوز به رویارویی با
ظلمـ  اگر آنان را به هدفشان برساندـ  تفاوتی کند، از این روی آنان میان عدل و  می

 قائل نیستند؛ چنانکه ان شاء الله در این باره بیشتر خواهیم گفت. 

 ثالثا: ثبوت تناقض عقل با خودش:

کم از  ادراک  درجات  کردن  رو  و  زیر  در  قوی  اثری  تا  مشاهده  باالترین  ترین 
یا   گفتار  یا  کردار  شخصی،  بسا  چه  دارد.  را  آن  و  مراتب  کند  نفی  را  پنداری 

اش را به سفاهت و جنون متهم کند زیرا رخ دادن آن چیز را در برابر خود گوینده
داند، اما چون آن چیز را در برابر خود عیان ببیند باورش کند و بدان غیر ممکن می
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آورد، سپس مخالف خود ر ا به سفاهت و جنون متهم کند، در نتیجه همٔه  ایمان 
ای پس از آن! و همٔه  ای پیش از مشاهده و عدهشوند، عده  خلق سفیه و مجنون

گونه عقل در هر دو حالت اینها در حکم عقلی یک نفر به وقوع پیوسته است و این 
بر خودش به جنون و جهل و سفه حکم کرده است. عقل هیچ بشری نیست مگر 

پایین ین داوری آنکه چن از  بر خودش روا داشته است؛ احکامی که  را  ترین  هایی 
 پذیرد. نفی به باالترین َدَرجات اثبات تغییر می 1َدَرکاِت 

به جهل حکم کرده   داوری سابقش[  ]در  بر خودش  آنکه  نیست مگر  و عقلی 
 است و اعتراف، باالترین دلیل است. 

قریشیان گذشته ببری، باور کنندٔه   اگر بخواهی واقعٔه اسراء را به مقایسٔه عقل
هی کرد و منکرش را عاقل، اما اگر بخواهی همین واقعه  آن را دیوانه ارزیابی خوا 

را با عقل امروزی داوری کنی که به درستی سفر یک شبه از مکه به بیت المقدس 
و بازگشت از آن از نظر حس باور دارند، قریشیان پیشین را سفیه و باورمندان به  

[  زمانهأه  ا عاقل خواهی دانست و اگر همین را از نظر حقیقت مطلق ]در همآن ر
بین خواهی دید، زیرا این داوری کنی همه را به سبب اختالف در دیدگاهشان کوتاه

امر )اسراء( در حقیقت یک امر غیبی شرعی است که نه با عقل مادی مجرد بلکه  
ها و اخبار بشری، ور و نظریهشود. اما امبر اساس ایمان غیبی الهی داوری می

 
َدَرکات، جمع َدَرک، برعکس درجه است، منازل رو   1

که هر  است    یو درکات منازل  ندیرا َدَرک گو  نییبه پا

است. مثال: درجات بهشت و    یگریاز د   ترنییپا  کی
 درکات دوزخ. )مترجم( 
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با آن وزن شود و عقل است که صحیح و خطایش  باید به عقل بازگردانده شود و  
 کند.را تعیین می 

 گیرند. اما بسیاری از مردم این دو بنیان را با هم اشتباه می

گاه انسان هنگام نیاز به درک یک حکم، احساس ارتباط یا دوری از یکی از این  
)بنی بنیان  را دچار کشمکش میدو  او  بنیان عقلی مادی(  الهی و    کند و ان غیبی 

شود، اما مؤمن واقعی که از  داند به کدام دو سو رود دچار آشفتگی میچون نمی
و  الهی  نِص  شدن  ثابت  صورت  در  است،  آگاه  خود  درک  محدودیت  و  قدرت 

 خیزد.معنایش، در مورد حکم خداوند با او به مخالفت برنمی 

وی  دم در مورد آنچه حقش ایمان و تسلیم در برابر الله است، به سبرخی از مر
کشاند نوعی هوای نفس پنهان  را به این سو میآنها  نگاه مادی گرایش دارند و آنچه  

شود که اگر با همین  است بدون آنکه درکش کنند. این هوای نفس وقتی آشکار می
خواهد داد که او بسیاری  نگاه به بسیاری از احکام شرعی که قبولش دارد بنگرد  

شای نگاه  این  با  که  را  شرع  احکام  میسته از  است،  نپذیرفتن  به  و تر  پذیرد 
این احکام به ذهن او خطور نمیدرباره اما رد  به اش بحثی ندارد،  یا  این  کند و 

سبب آن است که هوای نفسش نیازی به رد آن ندارد یا آنکه در افکار وارده به ذهن 
 ]این رد را[ تایید کند یا آن را برانگیزد.  او چیزی نیست که
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پیمایند اگر انصاف عقلی را در پیش گیرند  که این راه را می  بسیاری از کسانی
روند تا جایی که دیگر هیچ چیز را نپذیرند و جز  به تدریج در نردبان الحاد باال می

 اشیای قابل مشاهده و محسوس چیز دیگری را در ذهن خود صحیح نیابند. 

به دیگری  یرا مسائل شرعی مانند نردبانی است که هر پلٔه آن از نظر عقل ز ی 
بنابراین  نزدیک است و مسئله  آنکه نظیری مشابه و نزدیک دارد،  ای نیست مگر 

مسئله میهرگاه  نقض  نیز  نزدیکش  شبیِه  مسئلٔه  شود،  نقض  مسئلٔه ای  و  شود 
شود  با نقض آن ساقط می تر از مسئلٔه نقض شده باشد خودبخود  نزدیک اگر پایین 

اگر باالتر و قوی  قیاِس بخش غالِب مشترک بین دو مسئلٔه تر باشد به واسطهٔ و 
 نزدیک، نقض خواهد شد.

  ـ  کوچک  یا   بزرگ  ـ  شود هر کاری را هنگامی که عقل به مادیات مشغول می
 هر  به  ایمان  و   دهدمی  انجام  دنیوی  قدرت   و  جاه  و  مال  نردبان  از  رفتن  باال  برای
را   هیچ  گاهآن  رود،می   بین  از  یا  شودمی   ضعیف   او   نزد  دیگری  چیز مخالفتی 
بیند مگر مخالفت با چیزی که دلش را مشغول داشته است چون چیزی جز آن نمی

بیند، برای همین به سادگی کسانی را که به امر اصالح مردم مشغولند به  را نمی
آنکه سازد؛ چنخواهی متهم میداشتن نّیت فرمانروایی بر مردم و ریاست و دنیا  

وسی و هارون گفتند و خداوند در کتابش آن را چنین فرعون و قومش در حق م
 نقل کرده است: 

َِياء ِِف } ِكَبإ
آبَاءنَا َوتَُكوَن لَُكَما الإ نَا َعلَيإهِ  ا وََجدإ ِجئإتََنا َِلَلإفَِتَنا َعمَّ

َ
إ أ قَالُوا
رإِض 

َ
 [ ۷۸{ ]یونس: اْل
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م سوی  به  آیا  آمده)گفتند:  شیوها  از  را  ما  تا  برای  را  پدرانمان  که  آن   ای 
 ایم بازگردانی و بزرگی در این سرزمین برای شما دو تن باشد(.یافته 

این   بر  بود،  نهی  و  امر  و  پادشاهی  و  فرماندهی  امر  فرعون مشغول  زیرا دل 
اصحاب مادیات   همینطورکرد و  اساس رفتار هر منتقدی را به این شکل تفسیر می

ی علیه مادیات و علیه پیشرفت  رفتارهای مخالفان انحرافشان را نبرد  لیبرالها ند  مان
کنند و این چیزی گونه به مردم معرفی میبینند و آنان را اینو تمدن و صنعت می

آن،   از  شدن  اشباع  و  مادی  تحلیل  در  ُغُلو  انعکاس  جز  که   همانطورنیست 
 فانش اثر گذاشت. مشغولی فرعون بر تفسیر او از رفتار مخال دل

دانند و عاملی مؤثر باعث شده از ا صحیح میشاید هنگام بیان این نتایج، آن ر
رای درست باز بمانند و شاید برخی از آنان در داوری خود به سبب هوای نفس به 

دانند، برای همین بسیاری از  عمد دچار خطا شوند، زیرا دروغ را به نفع خود می
در شدن  برمال  از  پس  مغالطه مردم  به  مردم  برای  اعتراف  وغشان  خود  گویی 

بسیاری از رؤسا و صاحبان جاه و قدرت پس از آنکه دنیا از    همینطورند و  کنمی
کنند، اما با این  گرداند به سرکشی خود در برابر حقایق اعتراف میآنان روی برمی 

  حال راست و دروغ بسیاری از آنان در تحلیل نتایج مشخص نیست و صدق خالص 
 ندارد. تنها از آن وحی است که باطل از هیچ سو به آن راه

 چهارم: ثبوت خطا در مادیات:
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تواند در یک آن متعدد شود، یعنی یک حالت مشخص را بتوان در  حقیقت نمی
نیز   ظریف  بسیار  نفسی  خواستٔه  یک  حتی  دانست.  خطا  و  درست  هم  آن  یک 

ای بگذارد، از همین روی هر قبیله   اثر منفی  عقلهاتواند در راه رسیدن به حق بر  می
داند و همچنین رای عالم دربارٔه علمش و رأی هر  تر میکامل  خودش را بهتر و

و متدینان دربارٔه عقیده یکی شهروند دربارٔه کشورش  آنکه حقیقت  شان، حال 
گونه دچار اختالِف  هایشان حول یک امر محسوس ایندربارٔه دانسته  عقلهااست و  

شریع پروردگار و کتاب شوند، بنابراین من باِب اولٰی دربارٔه غیبیات و تبسیار می
 و سنت بیشتر اختالف خواهند کرد. 

اگر مجموع عقل همٔه بشریت نتوانسته باشد به مرز حقیقت در نوع خاصی از 
تر است و این  یابی به غیبیات ناتوانانواع حقایِق قابِل مشاهده دست یابد، از دست

 شرط است: بندی به اوامر پروردگار متعال، بدوِن قید و پای  راز الزام به

ِِف } إ  ََيُِدوا ََل  ُثمَّ  بَيإَنُهمإ  َشَجَر  فِيَما  ُِموَك  ُُيَك   َ َحِتَّ ِمُنوَن  يُؤإ ََل  َوَرب َِك  فَََل 
ا لِيما إ تَسإ ا قََضيإَت َويَُسل ُِموا ِمَّ ا م  نُفِسِهمإ َحرَجا

َ
 [ ۶۵{ ]نساء: أ

آورند مگر آنکه تو  ردگارت سوگند که ایمان نمی )ولی چنین نیست، به پرو
در مورد آنچه میان آنان مایٔه اختالف است داور گردانند سپس از حکمی را 

کرده سر که  کامال  و  نکنند  تردید[  ]و  ناراحتی  احساس  دلهایشان  در  ای 
 تسلیم فرود آورند(. 
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داشته  تفاوتی ندارد که حکمت مورد نظر از امر شرعی ]در آن هنگام[ وجود  
رعی در توافق با فطرت بشری است و  باشد یا خیر، و باید معتقد باشد که اوامر ش

نمی آن  با  تضادی  عوارض هرگز  ورود  سبب  به  فطرت  که  است  ممکن  اما  یابد 
گاه عقل گمان کند که امر شرعی از نظر عقل نادرست بر آن دچار تغییر شود و آن

نسته دچار یکی از انواع تبدیل شده  و فطرت پذیرفتنی نیست، حال آنکه فطرت ندا 
دیگر حواس انسان ـ شنوایی، بینایی، چشایی، بویایی و المسه    است. مانند حال

 اند.های ورود شناخت به عقلها دریچهـ و این

را  معتدل  دمای  با  آِب  باشد،  داشته  گرم  آب  نوشیدن  به  عادت  که  کسی  مثال 
انش به تاریکی عادت کرده اندک تابد چه رسد به آب خنک، و کسی که چشمبرنمی 

و هرچقدر آن تاریکی شدیدتر باشد نور نیز بیشتر برایش  دهد  نوری آزارش می
آزاردهنده است؛ نور حق نیز در برابر تاریکی جهل چنین است. همچنین توحید  
الله در برابر شرِک به او. داستان عقل و فطرِت تغییر یافته نیز چنین است و عقل  

دعاهای مردم جا دیگر اهای آن هستند. این است که حواس، ورودی   ایمانند خانه 
پذیرند اعتبار ندارد. هر گمراهی ادعا  که تنها سخن درست و اندیشٔه پخته را می

کند که هر چه معقول است را با عقل و هرچه شنیدنی است را با گوش و هر  می
ور یایی از وهم غوطهکند، حال آنکه در درچه دیدنی است را با چشمانش اثبات می

 است.

دش بسیار دربارٔه شناخت موضع درست و غلط اشتباه  انسان در نگأه مادی خو
کند. انسان در هنگام خرید، با خودش در هنگام فروش متفاوت است زیرا در  می
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تر  کند برای به دست آوردنش شایسته ای نفسی دارد که گمان میهر دو حالت بهره 
اف  اندیکار و معانی صادق است؛ آناست. همین دربارٔه  ها شه جا نیز در نقد این 

دارد بلکه غالبا بر اساس بهرٔه نفسی و غریزٔه پنهانش جانب انصاف را نگه نمی
برد وزن آن عبارت به این کند. حتی وقتی یک عبارت را به کار میآن را بررسی می

ای کرد و جنسی  امله بستگی دارد که از آِن خود اوست یا دیگری. اگر در بازار مع
ست خرید، در صورتی که از او دربارٔه آن معامله را به قیمتی که برایش مناسب ا

 بپرسند خواهد گفت: به قیمت خوبی آن را خریدم.

به   آن را  به قیمت خوبی فروخت، خواهد گفت:  را  آن  بود و  اگر فروشنده  اما 
یکی نیست؛ چون قیمت خوبی فروختم. برای او خوِب خریدن با خوِب فروختن  

ه بهرٔه خودش دارد و شنونده نیز از سخن  عبارت »خوب« در هر دو حالت اشاره ب
 فهمد! او همین را می

بینی که دربارٔه حقوقی آشکار با هم بحث و جدل هزاران انسان را می  همینطور
داند و کنند و هر یک مدعی است حق از آن اوست و خودش را قطعا مظلوم میمی

رش که از حس ها دربارٔه محسوساتی است قابل شماالم و همٔه این دیگری را ظ
هایی یابد، چگونه خواهد بود کار ذهن اش به حس پایان می نشأت گرفته و داوری 

ها خواهند اوامر شرعی و امور غیبی را بررسی کنند؟ اموری که انسان علتکه می
حکمت  نمیو  درک  را  آن  منافع  و  عاقبت  و  هها  به  مگر  برای  کند  که  قدری  مان 

 کرده باشد، آن هم اگر درک کرده باشد.   خودش پیش آمده و نفس ضعیفش درکش
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یا حتی در  انسان دچار اشتباه می از چیزهایی که در برابر خود دارد  شود و 
شود و من کسی را دیدم که در جستجوی قلمش بود، حال دستش گرفته غافل می

تا آنکه به او گفتند! عقل انسانی که از  آنکه قلم را در دست داشت و متوجه نشد  
د در  جدل  آنچه  به  الله  با  ندیده  که  غیبی  دربارٔه  چگونه  است  غافل  است  ستش 

 پردازد؟ می

ٍء َجَدَلا } ََثَ ََشإ كإ
َ
نَساُن أ ِ

 [ ۵۴{ ]کهف: َوََكَن اْلإ

 )و انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد(.

یبی خداوند به جدل پرداخت  های غیک بار شخصی به نزدم آمد و دربارٔه حکمت
اشتباه کفش مرا پوشید و بیرون رفت. به او گفتم: حواست  سپس برخاست و به  

گذاری نیست سپس دربارٔه مواضع غیب با خداوند  به جایی که پاهایت را در آن می
 خیزی؟!به جدل برمی 

 گیری:پنجم: خو گرفتن انسان به خطا و اثر آن بر نتیجه

و سالمت آن،   در مادیات، خلط بین درستی یک کردار و گفتاریکی از آثار مبالغه  
برند که عادت گمان می  عقلهابا خو گرفتن مردم به آن و فهمیدنش است. این نوع  

به آن و استقرار زندگی  انسان به یک رفتار و خو گرفتن  اش بر یک عادت  کردن 
رار یافته  برای درست بودن و مشروع بودنش کافی است و نتایجی صحیح و استق

گریز مردم از رفتارهای نوپدید را نوعی ارتجاع از    کنند و در پی آنرا بر آن بنا می 
آورند که در آغاز جا عقل لیبرال رفتارهای مردمی را به یاد میدانند. اینحقیقت می
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ابراز تنفر می را  از یک رفتار  این عادت کردن  به آن عادت کردند و  کردند سپس 
نگاه بر ذهنشان آن را دانند و به دلیِل غلبه یافتن این  ن کار میدلیلی بر درستی آ

دانند که هر رفتار مخالِف حِق برآمده نقص[ علیه کسانی میمقیاسی کامل ]و بی
پذیرند، حال آنکه حق به سبب کثرت باورمندانش حق نشده است و از وحی را نمی

مچنین دربارٔه باطل، و  شود، و هبه سبب کم بودن معتقدانش تبدیل به باطل نمی
ر کاری مقیاس ]درستی یا نادرستی آن[ نیست. قوم لوط  عادت کردن مردم به ه

آگاه  غریبه  مردی  عبور  از  گاه  هر  که  رسیدند  جایی  به  باطل  به  گرفتن  خو  در 
شدند، حال آنکه آنان مردانی عاقل بودند  شدند برای انجام فحشا با او شاد میمی

ان آگاه شدند نزد پیامبر خدا، لوط آمدند قوم او از آمدنش و هنگامی که مالئکه به  
آدم هستند و به فکر انجام فحشا با آنان افتادند. الله  و گمان بردند مردانی از بنی 

 فرماید: تعالی می 

ونَ } َتبإِشُ إَمِديَنةِ يَسإ هإُل ال
َ
َضُحونِ (  ۶۷)  وََجاء أ  قَاَل إِنَّ َهُؤَلء َضيإَِف فَََل َتفإ

َ َوََل َُّتإُزونِ َواتَّ ( ۶۸)  [ ۶۹-۶۷{ ]حجر: ُقوا اّلل 

( ]لوط[ گفت: اینان مهمانان منند، مرا ۶۷کنان آمدند ))و مردم شهر شادی 
 ( و از الله پروا کنید و مرا خوار نسازید(. ۶۸رسوا نکنید ) 

که این کاِر همٔه مردم ای است به این فرماید: }مردم شهر آمدند{ اشاره که میاین 
ید: }شادی کنان{  فرما که میشمار، و این صرفا تعدادی انگشت   آن شهر است نه 

رسیدند  ای است به شدت خو گرفتن به این کار تا جایی که وقتی به هم میاشاره
دادند. قرآن نتیجٔه وضعیتی که به آن رسیده بودند را ذکر به انجام آن بشارت می
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های باطل و گذر از پلهکرده اما از مراحل تدریجِی رسیدن آنان به این وضعیت و  
کند که آنان یک شبه از مردمی  اما عقل چنین حکم می  شذوذ سخن نگفته است،

اند تا صبح در پی رابطٔه جنسی با طبیعی و عاقل و اهل فطرت تغییر ماهیت نداده
اند و سپس با  ی سالم و عادی بودهانسانها گونه نبوده که همه  مردان باشند، یا این 

مردان را جایز بدانند.    اند که رابطٔه نامأنوس با ند و نتیجه گرفته اهم گفتگو کرده
اند.  این از نظر عقلی قابل تصور نیست، بلکه به تدریج به سوی این انحراف رفته 

از آنکه شرمگاه و مقعد آنان مقعد مردان را برای خود روا ندانسته اند مگر پس 
فطرت   منافی  عمل  این  در  سپس  دانسته  روا  را  رفته زنان  پیش  به  به خود  تا  اند 

اند. قرآن این را ذکر نکرده زیرا عقل و حس بر  د مردان رسیده جویی از مقعلذت 
رسد مگر پس  کند به زمین نمی آن داللت دارد زیرا کسی که از قلٔه کوه سقوط می

از آنکه همٔه کوه را به سمت پایین طی کند! عاقالنه نیست که فطرت انسان در یک 
های عقلند  حواس که دریچهیا یک ماه، یا یک سال زیر و رو شود. همٔه    شبانه روز،

کنند، بلکه  پذیرند وعادت میهمانند شنوایی و بینایی و حس، به تدریج تغییر می
شوند. برای مثال، گوش انسان اگر صدای  بدون آنکه متوجه شوند زیر و رو می 

و آرامی باال برده شود و به طنین بسیار پایینی را بشنود سپس این صدا به تدریج  
شود، اما کسی که بر فطرت تبدیل شود متوجه تغییر آن نمی  خراشصدایی گوش

تواند با شنیدن آن ـ در صورتی که اولین بارش باشد ـ آرام یابد. درست است نمی 
گونه، زیر و رو شدن  همچنین شنوایی و المسه و چشایی و بوییدن بوی بد. این 

سد و انسان آن را  رق به واسطٔه فراینِد تدریج به اوج خود میفطرت و دین و اخال 
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نمی میاحساس  آن  با  بلکه  برمیکند،  و  چنخوابد  میانٔه آنکه  خیزد  در  آسیابان 
خراشی  خوابد و متوجه هیچ صدای گوشخراش آسیاب به راحتی میصدای گوش

دن آسیاب از  جا بخوابد و چه بسا با خاموش شتواند آن شود، اما دیگری نمینمی
 رود! ادت کرده و تنها با آن به خواب میخواب بیدار شود چون به صدایش ع

گونه است، با صدای آزاردهندٔه آسیاب شدن فطرت و کوبیده شدن غرب نیز این 
دی هستند که فطرت را برایشان  دین و اخالق به خواب می روند. آنان نیازمند ُمَجِدّ

مٔه  . هر چند در آغاز علیه او خواهند شورید و هبازسازی کند و به آنان بازگرداند
اند او را به نقص و جهل و خروج از فطرت و آنانی که به این وضعیت خو گرفته

ها نیازمند انسانی سالم، دارای  سرکوب غرایز مردم متهم خواهند ساخت و همٔه این 
با  فطرتی صحیح و شخصیت پایدار و صادق و درستکار است که آسیاِب فطرت را  

که خوابیدگان در آن محیط پر سر و صدا  دستان نیرومند خود از کار بیندازد تا آن
شان به طول انجامد و سپس به سوی فطرت و حق از خواب برخیزند و این بیداری 

بازگردند و این سنت خداوند دربارٔه بندگاِن اوست؛ آغاِز صدای آسیاب که باعث  
ست که بعدها با توقفش از خواب بیدار  های آسیابان شد همان صدایی اآزار گوش

 شد! خواهد 

ترازوی   در  باورها  و  کارها  و  سخنان  به  مردم  گرفتن  ی عقلها خو 
 درست ذاتا معتبر نیست، و این از چند جهت است:

قدیم نخست  زوال  باعث  که  جدیدی  هر  از  نفرت  اساس  بر  انسانی  نفس   :
بسیار افزوده شود سپس به   شود سرشته شده، اما نه از جدیِد کمی که به قدیِم می
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ها منجر شود. کوبیدن دِر خانٔه کند، حتی اگر به خوردن ناپاکی  تدریج به آن عادت
آن خو می به  است، سپس  ناخوشایند  انسان  برای  گیرد، همچنین ممکن  غریبان 

 گیرد.نشینی بسیار[ به او خو میاست از قیافٔه کسی بدش بیاید سپس ]با هم

یاری از گفتارها  بر نگاه مادی و تغلیب آن بر نگاه شرعی، بس   عقل لیبرال با تکیه
کند و بر این باور است که مردم به آن عادت سازی میو کردارها و پندارها را عادی 

 ها عادت کردند. که دیگر ملت  همانطورخواهند کرد، 

می  چیزی  درستی  بر  دلیلی  را  تاریخ  و آنان  دانسته  باطلش  خداوند  که  دانند 
 ن کرده است. ر نادرستی چیزی که خداوند درستی آن را تبییمدرکی ب

اما این دو اصل، خطای محض است؛ زیرا ِاعمال نگاه مادی در آنچه حقش نگاِه 
شرعی است، خلط و خطاست و نگاه مادِی مطلق باید با نگاه شرعی مرزگذاری  

تغییر  شود و درست نیست که نگاه مادی مرزهای شرع را در نوردد و حقیقت آن را  
ه به جزئیات مادی مورد نظر، بر حسب هر  دهد. اصول عقلی بر این متفقند که نگا

بیند و برعکس، به این گمان  یک متفاوت است؛ کسی که طال را به عنوان نقره می
بهره است و کارش به زیان آیند، از موازین تجارت بیکه هر دو دارایی به شمار می

بیند بدون ن و دوستانش را به یک نگاه میشود و کسی که خویشاوندا منجر می
در  آن و  شده  خلط  دچار  نتایجش  در  کند  بیان  را  یک  هر  ارزش[  ]و  وزن  که 

رسد. این دربارٔه یک اصل مادی یکپارچه است، چه رسد اش به آشفتگی میزندگی 
 به دو اصِل جدا از جهت منبع، یعنی دین و دنیا!
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های به دور از هدایت یاری از ملت: انسان بر اساِس نگاه مادی محض، بس دوم 
بیند که رابطٔه اند. آنان را میترین کارها عادت کردهبیند که به زشت می  آسمانی را 

آغاز زشت پنداشتند، سپس   با مردان ـ را در  غیرطبیعی جنسی ـ ازدواج مردان 
ماد  قانونا روایش دانستند. در آغاز عریانی را ناروا دانستند، سپس آن را به عنوان ن

با محارم مانند ازدواج برادر با خواهر و   تمدن خود قرار دادند، و در آغاز ازدواج
 دانستند، سپس به تدریج آن روا دانستند.عمه و خاله را زشت می

پرستیدند و پس  من هزاران هزار انسان را دیدم که گاه و درخت و سنگ را می 
داشتند وش را گرامی مییی که مدعی عقل و خرد هستند سپس مانسانهااز دیدن  

بینم که به هر عقیده و اندیشٔه کس این را بعید نمید از هیچ گرفتنو به خدایی می
بدی خو بگیرد و برایش عادی شود، هرچقدر آن عقیده به دور از عقل سلیم باشد. 
و  لباس  و  غذا  و  کار  و  کسب  و  مال  امر  در  که  دیدم  خطا[  باور  ]بر  را  آنان 

توحید و سنت بودند. کنند و پدرانشان نیز بر  عاقالنه رفتار می   هایشان بسیارخانه
زیرا هر گونه گمراهی در میان بشریت به شکل مراحل آرام و تدریجی به سوی 

رسند که در آغاز تحول قابل تصور نبود. ابن  دهد تا آنکه به جایی میخطا رخ می
 ََل تََذُرنَّ آلَِهَتُكمإ َوََل تََذُرنَّ َوقَالُوا  عباس ـ رضی الله عنهما ـ دربارٔه تفسیر آیٔه }

ا ا ا َوََل ُسَواًعا َوََل َيُغوَث َوَيُعوَق َونَِسإ [ )و گفتند هرگز خدایان خود  ۲۳{ ]نوح:  َودًّ
را رها مکنید و نه َوّد را واگذارید و نه ُسواع و نه َیغوث و نه َیعوق و نه نسر را(  

م نوح بود که پس از وفاتشان، شیطان  های مردانی صالح از قو فرماید: »این نام می
هایی به عنوان یادواره قرار  ان چنین وسوسه کرد که در مجالس آنان سنگبه قومش 
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را به نامشان نامگذاری کنید، پس چنین کردند و آنان را عبادت نکردند،  آنها  دهید و  
فتند«.  تا آنکه آن نسل از دنیا رفتند و علم از بین رفت، آنگاه مورد پرستش قرار گر

 (.۴۹۲۰به روایت بخاری ) 

ای امر جستجو کند درخواهد یافت که مردم به هر چیزی که اراده هرکه در این
گیرند. عقل و تجربه دال  کنند و به آن خو میسازی[ آن باشد عادت میبرای ]عادی 

بر این است که مردم بال استثنا به هر اندیشٔه جدید ناپذیرفتنی خو خواهند گرفت  
رت تمسک به ضد آن پیش از  تنفِر آغازین هر کس متفاوت و وابسته به قد  و قدرت 

دهد تا جایی  های نفِس مؤمن به تدریج رخ میسازی است و باز شدن گرهعادی 
 که بازگشت به باور قبلی برایش سنگین خواهد شد.

به    عقلهاها و  هایی که همٔه ملت این حقیقت استثنا ندارد، حتی دربارٔه اندیشه 
باور دارند، مانند حق پدر و ماعا آنان و مقدم  دالنه بودنش  به  نیکوکاری  در در 

بر دیگران و این فرایند با از بین بردن تدریجی حق آنان در درون انسان آنها  داشتن  
گاندی،   ماهاتما  روی  همین  از  داد.  خواهد  رخ  گوناگون  ابزارهای  واسطٔه  به 

مادر حقیقی من از چند جهت برتری    گوید: »گاو، مادِر من، برفیلسوف هندی می
دهد و همٔه عمر مادِر حقیقی ما را به مدت یک سال یا دو سال شیر می  دارد زیرا 

دهد و از ما چیزی در مقابل این کار از ما انتظار دارد، اما گاو همیشه به ما شیر می
شود  خواهد و هنگامی که مادر حقیقی ما بیمار می جز همان غذای عادی را نمی 

ما تحمیل می هزینه بر  بسیاری  بهای  اما  از دست شود  گاو چیزی  مادرمان  رای 
مینمی ما  حقیقی  مادر  که  هنگامی  و  جنازهدهیم  تشییع  هزینهمیرد  های اش 
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می ما  دست  روی  میبسیاری  گاو  مادرمان  وقتی  اما  زنده گذارد  اندازٔه  به  میرد 
و پوست  نها  ا دنش حتی استخورساند چرا که از همٔه اجزای ببودنش به ما سود می 
م استفاده  شاخش  از  یو  برتر  انسان،  میلیون  صدها  نزد  گاو  اکنون  و  کنیم«!! 

 انسان است!

شوند آن شر را به خیر تبدیل نخواهد کثرت کسانی که مرتکب شر می   سوم:
شود به باطل کرد و پیروی نکردن مردم از حق و برخی از اجزای حق باعث نمی

گاه کند خواهد دید  و اگر انسان به کارهای مردم در هر دورانی نتغییر ماهیت یابد  
ای که در هر دورانی تعدادی مردم در بارٔه لزوم انجام کار یا باور دینی یا اندیشه 

ها و  های قبلی و بعدی خود اختالف دارند، حال آنکه کارها و اندیشه خاص با قرن 
ای با  است. حال  نزدیک  به هم  غالب  در  و  باورهایشان  باورها  و  کارها  وجود،  ن 

ها درست است؟ اکثریِت مردم قرن نخست نکدام یک از این قر های مردم  اندیشه 
 اند؟ یا اکثریِت دوم یا کسانی که بعدها آمده 

اما عقل درستی که در حق خودش منصف است به ضعف و کوتاهی خود از 
های اخت راهخواهد معترف است چه رسد به شنفهم کامل و درست حقیقتی که می

رساند و اگر خداوند با وحِی پی در خواهد میصحیحی که او را به سوی آنچه می
شک در رفتارهایش با حیواناتی که در اطراف خود کرد، بیپی ]راه[ او را پاک نمی 

کرد و پیامبرش  شد، اما خداوند با هر انحرافی وحی را نازل میدید همراه میمی
بت است که  تاد و از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ ثافرسرا برای تصحیح آن می

بنیفرمودند:   بر  می»پیامبران  حکم  پیامبری اسرائیل  هرگاه  راندند، 
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میمی او  جانشینی  به  را  دیگر  پیامبری  من  مرد،  از  پس  اما  گمارد، 
 .پیامبری نیست«

  عقلهااما زیاد بودن و کم بودن در شناخت درست و خطا معتبر نیست زیرا  
پی قویهمانند دسته در  پرندگان  و م های  بی شهورتر میتر  و  آنکه  روند  جوهر 

 فرماید: حقیقت او را واکاوی کنند؛ الله تعالی می 

َ يَا  } إ اّلل  َبِيِث فَاتَُّقوا َةُ اْلإ َجَبَك َكَثإ عإ
َ
ي ُِب َولَوإ أ َبِيُث َوالطَّ َتوِي اْلإ قُل َلَّ يَسإ

َاِب لََعلَُّكمإ تُ  ْلإ
َ
َِّل اْل وإ

ُ
لُِحونَ أ  [۱۰۰{ ]مائده: فإ

یکسان نیستند هرچند کثرت پلید]ها[ تو را به شگفت آورد، )بگو پلید و پاک  
 پس ای خردمندان از الله پروا کنید، باشد که رستگار شوید(. 

 فرماید: و می

ا} ََثُ انلَّاِس إَِلَّ ُكُفورا كإ
َ
ََب أ
َ
ُروا فَأ كَّ فإَناهُ بَيإَنُهمإ َِلَذَّ  [ ۵۰فرقان: { ]َولََقدإ ََصَّ

میان   را  ]پند[  آن  قطعا  شوند و]لی[  )و  یادآور  تا  ساختیم،  گوناگون  آنان 
 بیشتر مردم جز ناسپاسی نخواستند(. 

 فرماید: و همچنین می

ُكُرونَ } ََثَ انلَّاِس ََل يَشإ كإ
َ
ٍل لََعَ انلَّاِس َولَِكنَّ أ و فَضإ َ ََّلُ { ]غافر:  إِنَّ اّللَّ

۶۱] 
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بسیار   مردم  بر  الله  شکر )همانا  مردم  بیشتر  ولی  است  فضل  صاحب 
 گزارند(. نمی

 فرماید: و می

ََثَ انلَّاِس ََل يُؤإِمُنونَ } كإ
َ
ب َِك َولَِكنَّ أ َقُّ ِمن رَّ  [۱۷{ ]هود: إِنَُّه اْلإ

)آن حق است ]و[ از جانب پروردگارت ]آمده است[ ولی بیشتر مردم ایمان  
 آورند(.نمی

 فرماید: و می

ِيُن الإقَ } ََثَ َذلَِك اَل  كإ
َ
 [ ۴۰{ ]یوسف: انلَّاِس ََل َيعإلَُمونَ ي ُِم َولَِكنَّ أ

 دانند(. )این است دین درست، ولی بیشتر مردم نمی 

حق در ذات خود مستقل است و هر جا که کثرت باشد ]به مجرد کثرت[ موجود  
ها همچون کتابی در دست انسان باشد و هر صفحه به مثابٔه  شود و اگر قرننمی

ر قرن اکثریتی ]بر امری باشند[ آیا حق با  زند و در هه آن را ورق میقرنی باشد ک
 ورق خوردن صفحات آن کتاب، ورق خواهد خورد؟! 
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 آثار تحلیلی مادی بر نفس
هر اصل یا فرعی، معنوی یا مادی، اثری بر صاحب خود خواهد داشت؛ این اثر  

و آن را ببیند و    شاید ظریف و شاید پنهان باشد. ممکن است این اثر ظریف باشد
ار باشد و به دلیل عاملی که توجهش را پرت کرده از دیدنش ناتوان شود. شاید آشک

کند و چه بسا به دلیل غفلت بیند و آن را دور میگاه انسان خار را در مسیر خود می
دل و دیده از مشاهدٔه چاله در راهش غافل شود و در آن بیفتد. بیداری و حضور 

این زمینه و    دل در  در  اثر بزرگی دارد  بر نفس  غلو  آثاری  نیز  تحلیل مادی 
کند. این آثار بسیار  گذارد و دل را از دیدنش ناتوان میانسانی به جای می

 است از جمله:

 اوال: تضعیف باطن: 

های فریبنده بیشتر  به این شکل که انسان به ظواهر و تصاویر و زرق و برق
فرسایت و نهان و حقایق، سخت و طاقت مایل خواهد شد؛ زیرا جستجوی بواطن پ

نمی  کفایت  چیز  هر  نهاِن  و  اسرار  جستجوی  برای  او  نیازمند  عمر  باطن  کند. 
پی و  فریفتٔه  وارسی  مردم  از  بسیاری  رو  همین  از  است،  طوالنی  تأمل  و  گیری 

شوند چرا که گویندگان حق و باطل غالبا به ظواهر  نشین میسخنان براق و دل
و هر دعوتگر به راه و روشی   دهندل یکسان توجه نشان میسخنان خود به شک

برد که دیگری در دعوتش و در توصیف مخالفش  همان اصطالحاتی را به کار می
برد؛ اصطالحاتی مانند حق و باطل، خیر و شر، درست و خطا. در عالِم  به کار می

یروانشان ظواهِر َبَزک شده، پیروزی با کسی است که صدایش بلندتر است؛ زیرا پ
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زدگی و فریبشان به  ایق پنهان برابرند و تنها در میزان شگفت در عدم شناخِت حق
 اند.ظاهر متفاوت 

دارد، زیرا هر مورد عجیب و غریبی بیشتر از دیگر موارد انسان را به فکر وا می 
کشاند. از این روی عقل لیبرال توجِه بسیاری ـ همٔه توجه دل را به سمت خود می

از   زیباسبیشتر  به  ـ  حقایق  به  اندیشه توجهش  و  سخنان  نشان ازی  خود  های 
ای را با خود دارد که به اهمیت نجابت و راستی باور ندارد، دهد، زیرا اندیشهمی

می  درست  آنچه  برابر  در  مانعی  نباید  و  درونی  است  اموری  اینها  که  داند چرا 
 باشند. 

نمایی سخنان و بزرگ عادت اهل خطا، مشغول ساختن شنونده به زرق و برق  
 نتخاب اصطالحات ]جذاب[ برای بیان حقیقت سخن و ماهیت آن است: آن و ا

إََِل  } َبعإُضُهمإ  يُوِِح   ِ ن  ِ
َواْلإ اِْلنِس  َشَياِطَي  ا  َعُدوًّ نَِب ٍ   ِ

لُِك  َجَعلإَنا  َوَكَذلَِك 
ا ُرَف الإَقوإِل ُغُرورا  [ ۱۱۲{ ]انعام: َبعإٍض زُخإ

و جن برگماشتیم،   امبری دشمنی از شیاطین انسگونه برای هر پی)و بدین 
القا  آراسته  سخنان  ]یکدیگر[  فریب  برای  دیگر  بعضی  به  آنها  از  بعضی 

 کنند(.می

ها را با سخنانی کلی و آراسته در بیان بر همین اساس، مخالفان پیامبران، گوش
لـ  در حق مخالفان خدرستی سخن خویش و عیب ود  جویی ُمجَملـ  بیش از ُمَفصَّ
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کردند  ران را به جادوگری و دروغگویی و سفاهت متهم میکنند. آنان پیامب پر می
 بدون آن دربارٔه حقیقت ادعایشان و وزن آن در ترازوی درست توضیحی بدهند. 

کسی که به ظواهر مشغول شود نخواهد توانست دربارٔه اموری که قرائن دال 
 یِل مادی ملموسی ندارد.بر دروغ بودنش است توضیح دهد و در این باره دل

اهمیت میعق مادی  ظواهر  تحلیل  به  بسیار  لیبرال  تالش  ل  راه  این  در  و  دهد 
کند اما هنگام بررسی ظواهر غیر مادی مانند نصوص الهی بسیار ضعیف با  می

می روبرو  نمی آن  آن  بررسی  به  اهمیتی  اساسا  زیرا  قانع  شود  برای  مگر  دهد 
ن یا تغییر آن نقشی  هایشاسائل در ثبات اندیشه ساختن مخالفان؛ نزد آنان این م

ماندٔه ندارد. چه بسا در این بحث و جدل، خودش خصم خودش باشد و با باقی 
پردازد؛ او خواهان آرامش و رهایی از  اش که در دل دارد به جدل میایمان فطری 

از میان نصوص شرعِی ُمشتَبه   بنابراین  با دیگران است،  نبرد نفس خود و نبرد 
کند و ند زیرا بر اساس توهمش خواستٔه او را تأیید می گزیخواهد برمیآنچه را می

گرداند. یکی از همین  از نصوص آشکار و ُمحَکم و مفصل دیگر عامدانه روی می
ای نوشت و از او خبر نامهبه یکی از علمای بی  1نویسندگان یعنی غازی القصیبی

او اگرچه  بدون روبنده و کار کردن    ای برای جواز خروج زنخواست برایش ادله 
ای دیگر را برایش  مختلط با مردان، گردآوری کند. آن عالم غافل نیز این ادله و ادله 

 
اد  1 و  ویعربستان  بیشاعر  عنوان    نیهمچن  ی.  به 

  ر ی بهداشت و وز  ری به سمت وز  یو مدت  عیصنا  ری وز
سف عنوان  به  سپس  و  برق  و  دولت  ریآب   یهادر 

سعود عربستان  است.    ی مختلف  کرده  خدمت 
 )مترجم(
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کرد بدون آنکه مشخص کند حجاب چه هنگام فرض شده است و اختالط  فراهم می
کی حرام شده است ]یعنی آنکه نصوص پیش از وجوب حجاب و پیش از تحریم 

برای او فرستاده بود[. حال آنکه اگر  بدون مشخص کردن زمان آن  اختالط را نیز
گزاردند گانه[ نمی کسی در نصوص جستجو کند خواهد دید که صحابه نماز ]پنج 

نوشیدند، اما پیش از فرض شدن نماز و پیش از تحریم خمر. کسی که  و خمر می
ه وی پیش از در کتاب ایشان »انقالبی در سنت« نظر بیندازد متوجه خواهد شد ک 

بی دلیل  اندیشهآنکه  دلیل گردآوری کرده[ اورد  برایش  بنا کرده ]سپس  را  هایش 
است و پرداختنش به شریعت به شدت ضعیف است. زیرا شریعت از آغاز مورد  
اساس   از  ادله  به  او  عقل  توجه  چون  اما  نبوده،  سخنانش  زیربنای  و  وی  نظر 

انقالب مورد نضعیف بوده، مناسب بود که پرداختن به همان ا ظر دلٔه ضعیف، 
نویسنده باشد چرا که این ادله از آغاز به ذات خود مورد نظر نبوده از این روی  

 همین کم آن زیاد است و همین ضعیفش قوی است.

گذاری برای لیبرالیسم با ادلٔه به همین شکل، بسیاری از نویسندگانی که در پایه 
قلم میاسالمی  عفرسایی  در  ضعفشان  برمالکنند،  آن  اصول  و  شریعت   لوم 

این ضعفی است که خودشان آن را نمی می اما  آنان شود  بینند، زیرا در بصیرت 
بینند که انتقاد فهم آنان از  وحی در برابر عقل، بزرگ و محترم نیست و چنین می

نص نوعی لجبازی و همراهی با آرای افراطی و ترک تسامح و نرمش است. مجادلٔه 
ر است؛ زیرا ]برای گفتگو با آنان[ باید  با برای عالِم شریعت دشوا با این دسته غال

به سطحی پایین از فهم دین نزول کنند که این دسته از علما در باب مناظره به آن  
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اند، اما با این حال تبیین حق بر آنان واجب است؛ زیرا بیان حق بیشتر عادت نکرده
از دی آنان  تا سران، زیرا  آگاه نیستند و در نتیجهبه سود پیروان است  اندیشٔه    ن 

شود و  خطا با سوء استفاده از نصوص دو وحِی قرآن و سنت به ذهنشان وارد می
 خورند.فریب آن را می

انجام می  از روی غفلت  علما  از  برخی  که  اشتباهی  و کار  فقه  گشودن  دهند، 
عامل با آنان اصول و فروع و مسائل اختالفی و ادلٔه آن در برابر این نویسندگان و ت 

ل یک عالم با همتایش و جداسازی عرصٔه علم از عرصٔه عمل و پرتاب  همانند تعام
ادله از جایی دور بدون ادراک اینکه این دلیل قرار است کجا فرو بیاید و به کجا  
آسیب برساند، و اکتفا به ُحسن نیت طرف مقابل در چنین مواضعی است و این از  

 دین به اسم دین است. سازیبزرگترین عوامل ویران

ند این و بلکه بدتر، پرتاب آرای دینی در عرصٔه سیاست و برای سالطین و مان
های این  استدالل با آن ]به نفع قدرتمندان[ و جداسازی این تعامل از دیگر سیاست

سیاستمداران و رفتارهای پیشین و بعدی آنان است؛ گویی که انگار هر قضیه جدا  
بسیاری اوقات برخی از آنان به   سطح درک گیرندگان آن است.از سیاق و عاقبت و  

های اندیشٔه لیبرال و مناسبت آن با  سازیها و پیادهحدی به درستِی یکی از جلوه
شوند که ]به شکل کامل[ سود مردم و عدِم مخالفتش با اصل شرعی مشغول می

سازند. اه میدهند و صدای خود را با صدای اندیشٔه لیبرال همربه آن دعوت می
خواهد و چه بسا هدفش صالح  ن فقیه به چیزی است که خودش میجا چشمااین 

خواهند امت باشد، اما چشمان صاحبان فکر لیبرال به همٔه چیزهایی است که می
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به   ظن  ُحسن  با  فقیه  که  است  این  چیز  خطرناکترین  و  کامل[  لیبرالیسم  ]یعنی 
اری دربارٔه آنکه قبال از وی هیچ انک  چیزی که منظور خودش است فرا بخواند حال

اندیشٔه لیبرال شنیده نشده باشد تا حداقل نوعی موازنه ]میان این دعوت همراه با  
این  باشد.  برقرار شده  انکار[  آن  و  فرا میلیبرالها  به سویش  که  خواند جا حقی 

از  همچون مهره ای است در ریسمان باطل و بدین ترتیب در ذهن مردم بخشی 
خطرناکترین باطل، باطلی است که در پس حق   لیسم به شمار خواهد آمد ولیبرا 

پنهان شده باشد و هیچ اندیشٔه باطلی بر روی زمین نیست مگر آنکه در آن چیزی 
از حق وجود دارد و هر آنچه خداوند حرام ساخته نیز سود بسیار ضعیفی با خود  

شود و شر در  رگ داشته میشود و بزدارد و اینکه خیر به شکل رهبر نمایانده می
شود برای آن است که همین شر ]به ظاهر تابع[  ظاهر تابعی ضعیف نشان داده می

به کرسی نشانده شود. بنابراین دعوت به یک حق، جدا از انکار منظومٔه آن ]مثال 
های مشروع موجود در لیبرالیسم بدون انکار موارد منفی آن[ از بزرگترین  آزادی 

ر میان مردم است و تالشهای کسانی  طل و طوالنی شدن عمر آن دعوامل ابقای با
که سعی در ابطال باطل را دارند به بهانٔه اینکه این حق است و باید از آن بهره برد،  

مسئله دربارٔه  حالت  این  در  کرد.  خواهد  مواجه  مانع  آنان  با  با  مخالفت  به  ای 
 خیزند که به ذات خود محل خالف نیست.برمی 

گونه بود.  هجری( نیز این  ۱۳۲۳متوفای  اش محمد عبده )ر با مفتی قضیٔه مص 
گذاری  با وجود سابقٔه ایشان در نبرد علیه استعمار و تبعیدش از مصر، راه قاعده

برای گفتمان غربی را در پیش گرفت آن هم روی زمینی که مستعمره بود و زیر  
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قا این  اما  قرار داشت. وی  بریتانیا  ]برای غرب عدهآسمانی که در اشغال  گذاری 
ی[ را با ظاهری دینی و با بهره بردن از دلیل انجام داد. او مسائلی را که غرب  گرای

آورد گرفت و برایش دلیل می شد در اسالم با آن توافق کرد میکرد و میمطرح می
ساخت. و این حد، حدی بود که در آن اختالف جا داشت، اما این همراه  و قاعده می
در تناقض با اسالم قرار داشت؛ حال آنکه   ار بر مسائل بزرگی بود کهبا عدم انک

وی در قاعده گذاری و استدالل برای آن اصالح وارداتی بسیار پرشور بود و از  
راند و همٔه کرد و مستعمر را به اسم دنیا به پیش میسخنانی به اسم دین دفاع می

می رخ  غربگرایی  آسمان  زیر  مسئاینها  هر  سپس  را داد،  دیگر  مسئلٔه  دست  له 
گرفت آنقدر که اثر این کار خیلی بیشتر از این بود که گرفت تا در دلها جا میمی

می پیشه  سکوت  )کامال  حورانی  آلبرت  مورخان  ۱۹۹۳-۱۹۱۵کردند.  از  که   )
می وضعیت  آن  دربارٔه  است  عرب  که نصرانی  بود  سکوالریسم  پل  گوید: 

یکی پس از دیگری   ها را وارد شد تا پایگاه   سکوالریسم بر روی آن به جهان اسالم
 تسخیر کند«. 

می عبده  محمد  دربارٔه  همچنین  »میآلبرت  برابر گوید:  در  سدی  خواست 
رویکرد سکوالر بسازد تا جامعٔه اسالمی را از طوفانش در امان بدارد، اما آنچه  

ن اسالم رخ داد این بود که آن سد، پلی شد برای سکوالریسم تا بر روی آن به جها
ها را یکی در پی دیگر به اشغال در آورد، سپس گروهی از  سپس پایگاهگذر کند تا  
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شاگردان محمد عبده و پیروان او آمدند و نظریات و رویکردهای او را تا آخرین  
 1نقطٔه سکوالریسم به پیش بردند«.

  های ما از نظامی به فکری تغییر اگرچه ظاهِر استعمار در دوران ما و سرزمین 
های ما توسط فقها کند در سرزمین که غرب آن را ترویج می  شکل یافته، مسائلی

و و علما رواج می و ذکر  فکر  و همٔه  بگیرند،  ]از گذشته[ عبرت  آنکه  بدون  یابد 
اند: رها ساختن امت از صفت جمود و ها را به یک چیز محدود کردهدلمشغولی

این   نیز  رسانه  علما.  از  تهمت  این  ساختن  آندور  را  در  صفت  بزرگ  چنان  دلها 
دمد که بزرگتر از آنچه که  نشانده و در آتش آن مینها  اساخته و هیبتش را در ج

شود در نتیجه دلها از این کلمٔه ورم کرده پر شد و از آن چنان  هست نمایان می
گریزد و این )یعنی دوری از جمود( مقصدی نیکو  گریختند که سالم از جذامی می

گریزد. گریزنده از  د به اندازٔه ترسش از آن میس اگر از چیزی ترسیاست، اما نف
شیر با گریزندٔه از عقرب متفاوت است و انسان اگر از چیزی بگریزد راه خود را  

بیند بلکه چشمانش بر چیزی است که از آن گریخته و ترسش را از دور چنان  نمی
در امان   حِت تعقیب با زخمِی بیند و زخمِی تبیند که آسانی و سختی راه را نمیمی

آگاه   شده  متحمل  که  فسادی  میزان  از  است  تعقیب  تحت  آنکه  و  نیست،  یکی 
شود مگر آنکه میزان فسادی که در دین و دنیایش به بار آمده استقرار یابد،  نمی

حال چگونه است اگر بداند که اکثر ترس او چیزی جز توهم نیست، آنجاست که 

 
 (. ۱۷۹ي« )»الفکر العرب 1
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صبر و پایداری فرا بخواند و هشیار   کند و دیگران را بهباید بایستد و صبر پیشه  
 باشد، اگر چه کمی هم کوتاه بیاید. 

شود و گاه به بهانٔه احتیاط و رهایی ]از  دل نیز مانند بدن دچار پرتی حواس می
شود، زیرا عقل و دل از برچسب ُجمود خطرات[ از توجه به محل مناسبتر غافل می

نویسند  یجه قلمها با احتیاط میپر شده است، در نت  گری و بستگی فکری و افراطی 
بین سطور و گفته و می را دید. چیزی که شود در  این ترس و اضطراب  آثار  ها 

شود و دلها تحت تأثیر این وضعیت قرار  باعث از بین رفتن تعادل و انصاف می
رسانه می آنچه  شنیدن  و  مردم  با  همنشینی  و  میگیرد  سر ها  از  هوش  گویند 
ای سخن بگوید، سپس پیش خواهد دربارٔه مسئلهکسی میپراند. تصور کنید  می

از آنکه سخنش را آغاز کند یکی میان حرفش بپرد و او را متوجه قضیٔه دیگری  
بکند. اثر همین یک نفر بر نوع سخنی که قرار است او برای یک جمع بزند چقدر  

ظاهر به ای از افراد با تهاست، چه رسد که این تاثیرگذاری مداوم باشد و مجموع
اینکه نمایندٔه یک ملتند به اسم »رسانه« آن را ساخته و پرداخته باشند. از همین  
در   مردم  با  قاضی  برخاست  و  نشست  و  مخالطت  عدم  فقها  از  بسیاری  روی، 

اند، زیرا این نشست و برخاست و مخالطت بازارها و مجالسشان را ترجیح داده
نیازمند مراقبت و حفاظت از هرگونه    خواهد گذاشت و دلهااثری پنهان بر حکم او  

عوامل تأثیرگذار هستند و این به واسطٔه تنها مراقب دانستن خداوند و خشَیت او و  
عبادت و دعایش و بررسی اشیا و سبک سنگین کردنش پیش از برداشتن آن حاصل  

ه هوش گوید که پس از ب شود. بسیاری اوقات دل در حال مستیش چیزی میمی



 بر نفس ی ماد یل یآثار تحل 

230 
 

شود چه میزان باطل را در  جاست که متوجه میشود و آنشیمان می آمدن از آن پ
 ظاهر حق ارائه کرده است.

انگشت  در قضایای  که  را  شرعی  نصوصی  غالبا  گروه  و  این  شده  نازل  شمار 
ها فاصله است را همیشه  سال آنها  برخی مربوط به یک قضیٔه خاص است و میان  

ای توجه نشان دهد شواهد و ادلٔه و عقل چون به قضیه در ذهن خود حاضر دارند 
کند و  پنبه به بوته خار گیر میآنکه ماند چن مؤید آن قضیه نیز به ذهنش معلق می

امور و  گونه کفٔه ترازوی آنچه برایش مهم است سنگین می این  شود و کفٔه بقیٔه 
ت و  شود و بدین ترتیب به سبب خلل در اهتماما نصوص و مقاصدش سبک می

خورد. اینها همٔه آن ادله ]پراکنده و  های فرد، توازن او نیز به هم می مشغولیدل
دهند تا این را دلیلی بر مربوط به موارد خاص را[ در یک سیاق منسجم ارائه می

درستی رویکردشان معرفی کنند و روشی را ترسیم نمایند که به واسطٔه آن دست 
فشان محافظت از هیبت اسالم و احترام  و هدبه »اهلی کردن« احکام شرعی بزنند  

 آن است و آنان نزد خودشان صادقند.

و  اصالح  و  نواندیشی  و  تجدید  القاب  با  را  خود  فقها  این  از  برخی  بسا  چه 
سماحت و… دلداری دهند، تا از آنان پیروی شود و دیگرانی همانند خودشان در  

الفان. این در صورتی  ش مخپی آنان روان شوند و همچنین عاملی باشد برای نکوه
 است که در علم و فهم و درک و دینشان ایراد وارد نسازند.

از این جهت که خود سخن یا کردار یا جوهرش بد است  بسیاری از دعوت  ها 
شود یا مناسبتی گیرد، بلکه به سبب سیاقی که در آن گفته میمورد انکار قرار نمی 
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ها و یا به ر گرفتن مجموع این گفته ر نظشود یا با دکه در آن به زبان آورده می
شود، اما عقِل قاصر صرفا حقیقت خود آن گفته سبب گزینشی بودن آن انکار می

 بیند.و کردار ]بدون توجه به سیاق و دیگر عوامل[ را می

جویند و مردم را  گیرند و با نصوص وحی به آن استناد میعلما اما حق را برمی 
چرخند تا آنکه با ترسیخ  اصطالحات مخالفان نمیرد  سازد و گِ به آن مرتبط می

 اصول باطل، فروع آن مشروعیت نیابد. 

گیرد  فقهی که حق را از هر کس نپذیرد فقه نیست، همچنین فقهی که حق را می
بیند امت در حال پذیرش این باطل  گذارد در حالی که می و باطل را مسکوت می

 اسرائیل بر آن بودند.که بنییزی است، فقِه هوای نفس است، یعنی همان چ

به همان میزان  را دربارٔه هر مسئله  نهی  و  امر  ابواب  در  اعتدال  که  شریعتی 
گیرد، شریعتی است که مردم شرعی که الله سبحانه و تعالی قرار داده در نظر نمی

کند. الله متعال در قرآن و در سنت به توحید و نماز را دچار خلط و سرگردانی می
روزه و نیکِی والدین و صلٔه رحم و غذا دادن و گرامی داشتن مهمان امر  ت و و زکا

گذاری بین این امرها تحقق  کرده و این امر با یک صیغه است: »انجام بده«. تفاوت 
یابد مگر با شناخت نیمٔه دوِم تشریع یعنی نهی: »انجام نده«. تارک برخی از  نمی

و تأدیب، و برخی نیز تقصیری است    نبیهشود و تارک برخی دیگر تاینها کافر می
که صرفا متوجه خوِد مرتکب است. حال اگر فقیه، یک بخش از تشریع را پنهان  
سازد، همٔه تشریعات الهی را در یک باب یعنی باب نیکوکاری قرار داده و به آن  

شود و چه بسا کسانی به  محدود کرده است و این باعث خلط و خطای مردم می
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م طاعات و مستحبات به عبادت خداوند بپردازند و در عین حال انجااین سبب با  
گونه با  در یک عمل کفرآمیز واقع شوند که همٔه آن کارهای نیک را از بین ببرد. این

اسقاط هیبت نظم و سازماِن احکام اسالمی، هیبت اسالم نیز در دلها از بین برده 
هی احساس شرم و َحَرج و ن  شود. در این شرایط، فقیِه صادق نسبت به امرمی
کند و چه بسا اگر مسائلی را که خطرناک بودن آن بر دین فرد آشکار است انکار  می

در  مردم  که  کارهایی  از  مسائل  این  انکار  و  شود  متهم  غلو  و  تندروی  به  کند 
 دهند مهمتر است. انجامش مسابقه می

میاین  گسترش  مردم  میان  دین  فروع  دربارٔه  ِارجاء  آنکه    ابد،یگونه،  بدون 
شوند و  ها نیز به گزینش سخنان خاصی از علما مشغول میمتوجه شوند. رسانه 

می  مطرح  مهمتر  سخنانی  عنوان  به  را  خارج  آن  سیاقش  از  را  سخنان  و  سازند 
از آنچه خود آن عالم مد نظرش بوده به آن می دهند. در  ساخته و حجمی بیش 

ی امت به آن شکلی تعامل کند که به  ضایا چنین حالتی وظیفٔه عالم آن است که با ق
فهمند( نه آنطور که  رسد )یعنی آنطور که مردم این سخنان را میذهن مردم می

شود. او باید در چنین شرایطی دربارٔه کردار و گفتارش بر  از دهان او خارج می
اساس موازنه میان تعظیم و تحقیر، و تکثیر و تقلیل رفتار کند، حتی اگر امری 

تر( را بر امری فاضل )برتر( ترجیح دهد، تا بدین وسیله حق آن  پایینول )مفض 
که رسانه را  بدان بیمسئله  نویسندگاِن گزینشی  و  ادا کرده  توجهی میها  کنند، 

از دهانش خارج می آنچه  اینکه تصور کند که او صرفا در برابر  اما  شود  باشد. 
نتیجٔه سخنانش و عاقبتش  به    اش را انجام داده بدون آنکهمسئول است و وظیفه 



 منطق لیبرال

233 
 

توجه کند خطای محض است. عکس آن نیز خطایی دیگر است؛ به این شکل که  
رسانند  عالم خود را از قضایای امت منزوی سازد و تنها بر حسب آنچه به او می

تواند خودش به شکلی که مسئولیتش ادا شود، بر حق حکم کند، در حالی که می 
ه ما در دورانی هستیم که حتی معروف و منکر در  آنک  شاهد قضایا باشد، به ویژه

هم آمیخته چه رسد به در هم آمیختن درجات معروف و ترتیب آن و َدَرکات منکر  
شود که از درک عاقبتش ناتوان  و مراتبش، در نتیجه سخنانی از سوی عالم بیان می

 است، چرا که منبِع آن قاصر و ناقص است. 

گرایی خود قاعده و اصول  دلٔه شرعی برای مادهبر اگرایان بنابسیاری از ماده 
بینی که برای گذارند، حال آنکه این ادله اساسا نزد او معتبر نیست. او را میمی

کند آزادی دینداری و رفت و آمد به ادیان به این سخن پروردگار متعال استناد می
ِينِ که: } َراهَ ِِف اَل  ی نیست( و از موضع  جبار[ )در دین هیچ ا۲۵۶{ ]بقره:  ََل إِكإ

این آیه در میان دیگر آیات و منظوِر از آن آگاه نیست و نسبت به دیگر نصوص که 
اطالع است. برای او دیگر مهم نیست که با این سازد بیمعنای این آیه را واضح می

ها توسط این دین و  کارش شمولیِت رسالت محمدی و به زیر چتر بردن دیگر ملت 
مطلق توسط پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ و حق سروری  ن حقدر اختیار داشت

 فرماید: کند. الله تعالی میبر جهان با دین خاتم را انکار می

رإَسلإَناَك إَِلَّ ََكفَّةا ل ِلنَّاِس }
َ
 [ ۲۸{ ]سبأ: َوَما أ

 )و ما تو را جز برای همٔه مردم نفرستادیم(. 
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 فرماید: و می

ِ إََِلإ }  [ ۱۵۸{ ]اعراف: مإ ََجِيعااكُ إِّن ِ رَُسوُل اّلل 

 )من فرستادٔه الله به سوی همٔه شما هستم(.

 فرماید: و می

ا} َل الإُفرإقَاَن لََعَ َعبإِدهِ َِلَُكوَن لِلإَعالَِمَي نَِذيرا ِي نَزَّ  [۱{ ]فرقان:  َتَباَرَك اَّلَّ

)واال ]و مبارک[ است کسی که فرقان را بر بندٔه خود نازل فرمود تا برای 
 ای باشد(.هشداردهنده نیانجها

»هر پیامبری تنها به سوی فرماید:  و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
می فرستاده  فرستاده  قومش  سیاهی  و  سرخ  هر  سوی  به  من  و  شد، 

 1به روایت مسلم.  ام«شده 

چنین تعاملی با مخالفاِن دینی با گزینش برخی از نصوِص خاص بدون در نظر 
و بر اساس رفتار عمر با نصرانیان به هنگام فتح بیت المقدس و   آن،گرفتن زمینٔه  

شام و در نظر نگرفتن دیگر تعامالت پرشمار ایشان و جواز اختالط بین دو جنس 
با استناد به اینکه عمر بن الخطاب، َشفا را مسئول نظارت بر بازار قرار داده بود 

سندی   و  منکر  و  دروغین  است  داستانی  این  آنکه  احادیث  ندا حال  ترک  و  رد، 
اینها نشان  این داستان است، همٔه  صحیحین که معنای متواتر دارند و برخالف 

 
 است. ی( و اصل آن در بخار۵۲۰به شمارٔه ) 1
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خواهد آن را بچرخاند خواهد و نمیدهد که او صرفا یکی از دو روی سکه را میمی
سکه  و  شود  آشکار  نیز  دیگرش  روی  آن  و  تا  تلبیس  چنین  اما  گردد،  کامل  اش 

معرفت پذیرفتنی نیست، مگر با سالمت هر دو روی  هل  تدلیسی در بازار علم نزد ا
 آن.

جدا از نگاه قاصر او که از شناخِت حقیقت هر دو روی این سکه ناتوان است و  
اینکه دربارٔه مسئله به مجرد شنیدن  به درستی یک کار  ای اختالف وجود  اکتفا 

یف  ضع  آنکه نسبت به حقیقت این اختالف که آیا اختالفی است قوی یادارد، بی
آگاه شود، یا اصال مطمئن باشد که چنین اختالفی وجود دارد یا خیر، یا آنکه این 
اختالف، اختالفی معتبر است یا نه؛ چرا که هدف او در حقیقت درستی یا نادرستی  
سخنان علما نیست، بلکه تنها در پی دستاویزی است تا هنگام بررسی دینی این 

بال آنچه را باید برگزیند، برگزیده که آن هم  ه قبرداری کند وگرنمسئله از آن بهره
است.  بوده  بررسی  و  بحث  آغاز  از  پیش  عقلی  استحسان  و  رغبت  بنابر  صرفا 

 گوید: شاطبی ـ رحمه الله ـ در »الموافقات« می

»َخّطابی در نقل مسئلٔه »شراب عسل« که در حدیث آمده، از یکی نقل کرده که  
آن  »از  است:  دگفته  مردم  که  نوشیدنی رباجایی  شدهرٔه  اختالف  دچار  و  ها  اند 

اند؛ اند و در مورد غیر آن به اختالف رفته دربارٔه تحریم شراب انگور اجماع کرده
کرده اجماع  آن  بر  را  مباح  آنچه  را  است  آن  غیر  هرآنچه  و  دانسته  حرام  اند 

 دانیم«. می
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دچار   که  گوید: »و این خطایی است فاحش، و الله متعال کسانی راشاطبی می
شده پیامبرش  اختالف  و  الله  به  را  اختالفشان  مورد  مسئلٔه  تا  کرده  امر  اند 
 بازگردانند«. 

می سپس  را  وی  آن  همانند  باید  بپذیریم  را  گوینده  این  مذهب  »واگر  گوید: 
دربارٔه ربا و صرف )تعویض اموال نقدی( و نکاح متعه نیز بپذیریم، زیرا امت در  

 اند«. دهاین موارد نیز اختالف کر

میآن سنت گاه  بیان  و  نیست  دلیل  خود[  ذات  ]به  اختالف  آنکه  »حال  گوید: 
 حجتی است بر اختالف کنندگان متقدم و متأخر«. این مختصر سخن ایشان است. 

برای  دلیلی  را  پیرو دلخواهش است و قول موافق خود  به چنین چیزی،  قائل 
ای حقیقت این قول را وسیله  شود. او دردهد و در پس آن پنهان میخود قرار می

ای برای دوری از آن، و در این  برای پیروی از هوای نفس خود قرار داده نه وسیله
 حالت بیش از آنکه پیرو امر شارع باشد، پرستندٔه هوای نفس خود است.

دانند تا از میان سخنان  از همین قبیل، کار مردمی است که اختالف را رحمت می 
ینند و محدود به یک رأی نباشند و برای این سخن خود به زپرشمار، یکی را برگ 

آنچه از قاسم بن محمد و عمر بن عبدالعزیز و دیگران نقل شده و مؤید این گفته  
استناد می  و میاست  گوینده کنند  بسا  چه  و  است«  رحمت  »اختالف  اش گویند: 

نش قرار دهند زکند مورد سرکسی را که بنابر قوِل مشهور یا موافِق دلیل رفتار می 
هایت خسته و به او بگویند که امر واسعی را تنگ ساختی و مردم را با سختگیری
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اش خطاست و جهل  کردی و در دین دشواری نیست و مانند آن. اما این سخن همه 
 1به چیزی است که شریعت برایش قرار داده شده است.

 انجامد: دوم: افراط در تحلیل مادی به ضعف ایمان می

گذارد؛ بسیاری از کسانی که بر بدأ در ابواب عبادت بر صاحبش اثر میاین م
اوامر  و  مشغولند  نیست  و  است  مصلحت  آنچه  تعیین  به  حس  و  سلیقه  حسب 

کنند، تعبد و در نظر داشتن خداوند و َخشَیِت آشکار بر ظاهری خداوند را ترک می
 آنان نمایان نیست، چه رسد به آنکه از جملٔه عابدان باشند. 

میزان این حالت در صاحبانش به اندازٔه قدرت و میزان نفوذ این تحلیل در ذهن  
بستگی دارد. کسی که بسیار در امور و حوادث سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
نظر اندازد و صرفا به این روش به تحلیل جزئیات این حوادث بپردازد و توجهی 

اوند برایش سنگین خواهد شد بندی به اوامر صریح خدبه نداهای وحی نکند، پای
و چه بسا از دیده شدن در حال عبادت خجالت بکشد و به شکل پنهان انجامش 
دهد و شاید برخی از آنان به الحاد نزدیک شوند و یاد آوردن نام خداوند را خوش  
ندارد و اگر یادش کند در درون خود احساس بدی یابد و هرگاه به تحلیل فلسفی  

 ی مطرح این عرصه را نام ببرد خشنود شود:هابازگردد و شخصیت

 
1 (۵ /۹۵ .) 
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ِخَرةِ ِإَوَذا ُذكَِر } بِاْلإ ِمُنوَن  يُؤإ ِيَن ََل  اَّلَّ قُلُوُب  زَّتإ 
َ
َمأ اشإ َدهُ  ُ وَحإ ِإَوَذا ُذكَِر اّللَّ

ونَ  َتبإِشُ ِيَن ِمن ُدونِهِ إَِذا ُهمإ يَسإ  [ ۴۵{ ]زمر: اَّلَّ

آ به  که  دلهای کسانی  یاد شود  تنهایی  به  الله  ندارند  )و چون  ایمان  خرت 
می  شادمانی منزجر  ناگاه  به  شوند  یاد  او  از  غیر  کسانی  چون  و  گردد 

 کنند(.می

های وجود  شود و این از الزمهزیرا الله سبحانه و تعالی در دنیا مشاهده نمی
نتیجه  در  ندارند،  را  او  دیدن  توانایی  بشریشان  حالت  بر  آنان  زیرا  است  بشر 

ناد آن  برای  قلبی  میبزرگداشت  کم  بزرگ،  بزرگداشت  یدٔه  عوض  در  و  شود 
 یابد. های کم ارزش برتری می دیدنی

شوی که برخی از آنان در دل نسبت به آیات قرآن و احکام از همین رو متوجه می
پیدا می  اگر کتابی کنند که نمیسنت چنان احساس بدی  آورند و  به زبان  توانند 

شوند. برای کسی ار دل گرفتگی می ببینند که بر اساس این ادله نگاشته شده دچ
 روزنه بهتر از شیشٔه شفاف است.خواهد چیزی را ببیند، دیوار بی که نمی

های خود را با بسم الله و یاد خدا توانند سخنان یا نوشته نمی آنها  حتی برخی از  
گذارد، در دانند که بر تحلیل اثر میآغاز کنند؛ زیرا این را تسلط امر مقدسی می

باید از آن دور ماند. بنابراین خطاب قرار دادن تنها با وحی آسمان اثری را نتیجه  
گذارد ندارد، حال آنکه سخن گفتن با آنان از طریق منطق و فلسفه  که بر مؤمن می

که   همانطورها، بسیار بر آنها اثر گذار است،  و آثار و عواقب و نتایج اشیا و پدیده 
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شد پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نازل می نصوص بسیاری بر منافقان در دوران  
کردند و این محل کشمکش میان اسالم اما آن را با عقلهایشان سبک و سنگین می 

 و کفر و ایمان و نفاق است.

خواهند وحی خداوندی بر کدام عقل نازل شود، پرسیدند که میاگر از خود می
که تنها خودش را مورد  شد  دیدند که بر هر عقلی، نصی ویژه نازل میالزم می

می قرار  پذیرش  خطاب  از  پس  ویژه[  وحی  نزول  فرض  بر  ]و  حال  این  با  داد، 
درخواست و نزول آن وحی، عمل به آن وحی را بنابر ایرادهای متوهمانٔه جدیدی  

می وارد  خودخواسته  نص  همان  بر  میکه  ترک  واضح  کردند،  دلیل  به  و  گفتند 
 ساختند.مینبودن کاملش عمل به آن را متوقف 

و   علل  که  معامالتی  و  عبادات  مانند  مردم  دنیای  به  متعلق  شرعِی  احکام 
هایی غیبی دارد، و همچنین احکام غیبی مانند رستاخیز و صفات خداوند، حکمت

گِر هر دو یکی است، حال اگر انسان بابی در ایمان و تسلیم یکی است، زیرا تشریع
ثابت   دنیوِی  احکام  پذیرِش  یعنی  با علل  شده در شرع  وسیع  دلیل منافات  به  را 

اعتراضی ندارد مانند  آنها  عقلی الغا نماید، این الغا بر دیگر غیبیاتی که نسبت به  
زنده شدن پس از مرگ و رستاخیز و حساب و پاداش و جزای آن نیز تأثیر خواهد 

و گردانی از حکم اگذاشت؛ زیرا در این موارد نیز حاکم یکی است و تکذیب یا روی 
او در موضع دیگر در یک موض به  اعتماد  به ضعف  آنکه احساس کنی  ع، بدون 

 خواهد انجامید؛ 

ٍء َحفِيٌظ } ِ ََشإ
َ ُك  ِ لََعَ ونَُه َشيإئاا إِنَّ َرّب   [ ۵۷{ ]هود: َوََل تَُِضُّ
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رسانید. در حقیقت پروردگار بر هر چیزی نگهبان )و به او هیچ زیانی نمی
 است(.

کند، به اندازٔه تعلق  نتایج حسی بسنده می  کام صرفا بهگذاری احآنکه در ارزش 
قلبیش به درستی آن نتایج عقلی، پروایش از پروردگار و خشیت و مراقب دانستن  

می ضعیف  نیز  احکام او  ویژه  به  ـ  متعال  خالق  واضح  و  قاطع  احکام  و  شود 
مانند    گراید، بنابراین نتایج و نسبتهای حسابیغیبیش ـ نیز نزد او به سستی می

دهد و حکم خداوند و عدد و رقم را در شناخت سودمند و زیانبار ترجیح می   درصد
در دلش جایگاهی نخواهد داشت، بلکه حرکِت در مسیر برعکس نتایج مادی حسی  
خواهد   جهل  و  ارتجاع  و  فریب  ـ  باشد  وحی  اساس  بر  وضوح  به  چه  اگر  ـ  را 

امبر ـ صلی الله علیه  ٔه اقدام پیدانست. پروردگار متعال دربارٔه کسانی که دربار
وسلم ـ به نبرد علیه کسانی که از نظر افراد و تجهیزات برتری داشتند با ایشان 

 فرماید: کردند، میمخالفت می

إ } َرٌض َغرَّ َهُؤَلء دِيُنُهمإ َوَمن َيَتَوَّكَّ ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مَّ إُمَنافُِقوَن َواَّلَّ إِذإ َيُقوُل ال
ِ فَ  َ لََعَ اّلل   [ ۴۹{ ]انفال:  َعزِيٌز َحِكيمٌ إِنَّ اّلل 

گفتند: اینان را )آنگاه که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری بود می 
الله شکست  دینشان فریفته است، و هر کس بر الله توکل کند در حقیقت 

 ناپذیِر حکیم است(.
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ضعش  جا از یک اصل صحیح ـ یعنی نگاه و باور حسی ـ در غیر موآنان این 
 کرده بودند، چرا که نص الهی در امر به یک کار یا ترک آن واضح بود.  استفاده

زیرا خالق اشیا و خالق چشمان و بصیرتی که انسان به واسطٔه آن اشیا را سبک  
کند همان کسی است که به کاری امر کرده و از کاری بازداشته است.  و سنگین می 

این عیب منزه است، یا آنکه  د که او از  حال یا خلقت و امرش با هم سازگاری ندار
 فرماید: بصیرت انسان در اشتباه است، برای همین الله متعال می 

رَِيَةُ } َتاُر َما ََكَن لَُهُم اْلإ  [ ۶۸{ ]قصص: َوَربَُّك َُيإلُُق َما يََشاُء َوَيخإ

گزیند و آنان اختیاری  آفریند و برمی)و پروردگار تو هرچه را بخواهد می
 .ندارند(

 : فرماید و می

رَِيَةُ } ن يَُكوَن لَُهُم اْلإ
َ
ا أ را مإ

َ
ُ َورَُسوُلُ أ ِمَنٍة إَِذا قَََض اّللَّ َوَما ََكَن لُِمؤإِمٍن َوََل ُمؤإ

رِهِمإ  مإ
َ
 [ ۳۶{ ]احزاب: ِمنإ أ

)و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون الله و پیامبرش به کاری فرمان  
 .د(دهند برای آنان در کارشان اختیاری باش

روردگار متعال به }هیچ اختیاری در کارشان{ نشانگر این است که رای اشارٔه پ
دهد.  پایان  رای  این  به  باید  الهی  امر  و  دارد  وجود  او  امِر  ظاهِر  مخالِف  بشری 

نیاز از هر  بصیرت عقلی، کمال بشری است و وحی، کمال الهی و کمال الهی بی
 ت. مال الهی اسکمال بشری است و هر کمال بشری نیازمنِد ک 
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کند تا آنکه او  یابد، سپس به تدریج رشد می نگاه مادی در عقل لیبرال ظهور می
انکار میرا به جایی می لیبرالیسم راهی است که  رساند که اصول بزرگ را  کند. 

میانه و  است  فسق  و  نفس  هوای  تسلسل  آغازش  و  الحاد،  پایانش  و  کفر  اش 
ندارد، و حتفکری  این  پایانی جز  در  اش  اگر  پاسخی  ی  حد معینی متوقف شود 

کننده نخواهد داشت که جایی که توقف کرده همان جایی است که باید در آن  قانع 
 بایستد و جلوتر نرود. 

شود که  کسی که رفتار مخالفان وحی را به هنگام نزول بررسی کند متوجه می
نیست؛   عامل این اختالف، نگاه مادی محض است که با نزول حکم شرعی هماهنگ

کرد که در غزؤه تبوک به هنگام اوج امبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ آنان را امر می پی
گرمای تابستان برای نبرد از مدینه خارج شوند، و وحی با همین امر نازل شده  
بود، اما به دلیل عدم بروز مصلحِت این کار آن هم در گرمای تابستان، از خارج  

 متعال چنین نازل کرده که:  ین خداوندشدن امتناع ورزیدند، بنابرا 

ِِف  } إ  تَنفُِروا ََل  إ  َوقَالُوا  ِ اّلل  َسبِيِل  ِِف  نُفِسِهمإ 
َ
َوأ َوالِِهمإ  مإ

َ
بِأ إ  َُيَاهُِدوا ن 

َ
أ إ  َوَكرُِهوا

َقُهونَ  َّوإ ََكنُوا َيفإ ا ل َشدُّ َحرًّ
َ
ِ قُلإ نَاُر َجَهنََّم أ َر 

 [ ۸۱{ ]توبه: اْلإ

له جهاد کنند کراهت داشتند و گفتند در راه ال)و از اینکه با مال و جان خود  
 تر است(.در این گرما بیرون نروید. بگو اگر دریابند، آتش جهنم سوزان

نام با  حوادث  و  محسوسات  میان  ارتباط  صفاتاگر  و  عقل   ها  باشد،  کم  الله 
ای برای اندیشه در عظمت خداوند و حکمت و رأفت و رحمت و فرمانروایی  انگیزه 
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او نخواهد داشت. در این حالت او به قدرت و جبروت و   خشش و کرم وسیع و ب
حکمت و لطف خداوند ایمان دارد یا مدعی این ایمان است، اما آثارش را در برابر 

 بیند؛ و این به سبب ضعف این ایمان یا عدم آن و ادعای دروغین است. خود نمی

 انجامد: یثالثا: افراط در تحلیل مادی به ضعف نیروی طبع و فطرت م 

ای دارد که خداوند در او قرار داده است. او بر  انسان نیروی بازدارندٔه فطری 
کند، چیزهایی ترسد و شرم میآید، میدارد و بدش میاساس این نیرو دوست می

آورد بدون آنکه عاملی بیرونی بر او  کند و به چیزهایی ایمان می او را غمگین می
چیزی که خداوند در وجود بشر به جای    نامند؛میتأثیری بگذارد. این را فطرت  

گذاشته و امر نموده که دچار تغییر نشود. اما اصول تحلیل مادی در لیبرالیسم به  
شود مجموع مردمان بسیاری از کارها  درستی نیروی طبع و فطرت که باعث می

فروع  را زشت بپندارند و ترک بسیاری از کارها را نکوهش کنند، باور ندارد. فطرت  
هایی دارد همانند شرم، مروت، غیرت، حب و بغض، َکَرم، نیکوکاری، نیکو  خهو شا

دانستن و زشت دانستن. ضعف این عامل یا در نظر نگرفتنش به این بهانه که شاید 
در ظاهر با تحلیل مادی هماهنگ نیست یا نتایج متفاوتی دارد، بر درستی حکم اثر  

 گذارد.می

ها به طور قطع ثابت است و قرآن  شریعت   ه در همهٔ نیروی طبع، امری است ک
امت و همٔه عاقالن  نیرو،  این  به  اشاره  از  است  اختالف  پر  با وجود  پیشین  های 

یونان   فیلسوفان  مانند  گذشته  فالسفٔه  همچنین  دارند،  باور  آن  به  عقایدشان 
 همچون ارسطو و سقراط و افالطون و فالسفٔه هند و رم و دیگران.
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دو،    وجدان را باور ندارد و از این روی باور ندارد که این   ل، فطرت و منطق لیبرا 
این بزرگترین خلل و نقطٔه  نتایج صحیح باشند و  به  منبِع درستی برای رسیدن 

شریعت  همٔه  است.  منطق  این  انحراف  شریعت آغاز  جمله  از  آسمانی  های 
میبنی گرامی  بسیار  را  فطرت  انجیل،  و  تورات  در  خددارنداسرائیل  بلکه  اوند ، 

تغییر سنت  را میاجازٔه  نمیهای جهانی  اجازه  و  های فطری  دهد که سنتدهد 
های فطری به معنای برعکس شدن شریعت و تغییر  تغییر کند؛ زیرا تغییر سنت

شود تا جایی که یکی دیگری را کامل کند. در  ناگزیر آن و کم و زیاد شدنش می 
»موسی بسیار لم ـ فرمودند:  ه علیه وسصحیحین آمده که رسول الله ـ صلی الل 

دید، پس  با حجب و حیا بود و از روی شرم کسی پوست بدن او را نمی
پوشاند  اسرائیل به او آزار رساندند و گفتند: این خود را نمیای از بنیعده 

مگر به سبب عیبی که در پوست خود دارد؛ یا پیسی و یا ورم بیضه و یا  
اش گفته بودند تبرئه از آنچه دربارهکه او را  آفتی دیگر. و الله خواست  

سنگی   بر  را  لباسش  و  کرد  خلوت  استحمام[  ]برای  روزی  پس  نماید، 
سوی  به  شد  تمام  کارش  که  هنگامی  و  شست  را  خود  سپس  گذاشت 
موسی   کرد؛  حرکت  لباسش  با  سنگ  اما  بردارد،  را  آن  تا  رفت  لباسش 

لباسم! ای  : ای سنگ،گفت عصایش را برداشت و در پی سنگ افتاد و می
اسرائیل رسید، پس بدن او را عریان  سنگ، لباسم! تا آنکه به گروهی از بنی

آنچه درباره از  را  او  آفریده دیدند، و  اش  در زیباترین حالتی که خداوند 
با  می و  برداشت  را  لباسش  و  ایستاد  سنگ  پس  ساخت.  مبرا  گفتند 
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سه یا    ر روی سنگعصایش به زدن سنگ پرداخت، پس به خدا سوگند ب
 1.چهار یا پنج فرو رفتگی از آثار زدن هست«

جا الله متعال موسی را امر نکرد که برای از بین رفتن تهمت، عورتش را برای این 
سنت اما  سازد،  آشکار  اینمردم  و  های  جامدات  ثبات  و  هستی(  )قوانین  جهانی 

قق گردد.  موسی مح  جاذبٔه زمین را تغییر داد تا آنکه مقصودش در زمینٔه برائت
خداوند به چیزی که مخالف فطرت باشد )یعنی عریان شدن( و باعث از بین رفتن  

انجامید که با گذر  ای کوچک میتوازن آن گردد امر نکرد زیرا به باز شدن روزنه 
شد زیرا فهم مردم در درک حدود شد و از حالت منضبط خارج میزمان وسیع می 

تر از  ه امر موسی ]به عریان شدن[ سادهست، وگرنها متفاوت انیازها و ضرورت 
الله آسان است اما سنت خداوند  اینها برای  تغییر قوانین هستی بود اگرچه همٔه 

هایش حفاظت از فطرت و صیانت آن است، از همین روی سنگ به دربارٔه آفریده 
 خورد.افتد و فطرت از جایش تکان نمی حرکت می

از نشانهسنگ هایی که برای  ها ]یعنی سنگاین نشانه   و تغییر  های زمینندها 
قرار داده  نها  ا گذاری راه مردم در بیابگذاری حدود زمین و ملک و نشانه عالمت

از شناخت امالک دیگران بر روی زمین و گم کردن   عقلهاشده[ باعث گمراه شدن  
در آنکه  شود و کسی که بدون نیاز آن را تغییر دهد ملعون است، چنراهشان می

»الله لعنت « آمده است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند:  »صحیح

 
 (. ۳۴۰۴) یبخار تیبه روا 1
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بنابراین چگونه است کار    1. های زمین را تغییر دهد«کند کسی را که نشانه
نشانه که  تغییر میکسی  را  فطرت  شده،  های  ناهماهنگ  وحی  با  نتیجه  در  دهد 

 د. گردنشود و در پایان از آن گمراه میفهمیده نمی 

نتایِج حسِی  لیبرالیسم، فطرت را به حساب نمیاما   انتخاِب  آورد و به درستی 
های درونی هر انسان باور دارد هر چقدر این انتخاب گناه باشد؛  عقلی و خواهش

رابطٔه غیر طبیعی جنسی و ازدواج مردان با مردان و زنان با زنان را اگرچه بیشتر  
ی از مردم است و آن را مانند میل مرد  سِت برخپسندند، اما انتخاِب درنمی  انسانها

دانند اما این میلی زائد است و در  پوست و برعکس میسفید پوست به زن سیاه
گذاری را درست بدانیم، ازدواج مرد با هر حیوانی  صورتی که فرضا این نوع قاعده

او   نیز درست خواهد بود زیرا یک میل درونی است که عقل انسان و انتخاِب ویژٔه 
تش دانسته بنابراین باید به عنوان یک حق، مقدس شناخته شود و هیچ چیز درس

دیگری نباید بر روی این انتخاب اثر بگذارد، اگرچه از سوی فطرِت اکثریتی باشد  
 که فطرت و طبع صحیح دارند، یا از سوی دین یا عرف. 

اده  که استفکند این است  خطرناکترین چیزی که مخالفان لیبرالیسم را تهدید می
را روا می بینجامد  به حذف مخالفان  این  از هر روشی که  ندارد  تفاوتی  شمارد، 

روش دروغ باشد یا بهتان و تزویر حقایق و یا حذف فیزیکی و زندان؛ زیرا هیچ  
مانع وجدانی یا ایمان قوی نیست که مانع از آن شود زیرا اساسا به آن ایمان ندارند  
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دن به این نتایج است. برخی از کسانی که به ت و رسیو آنچه مهم است، نتایج درس
و  فریب  در  آن  روش  از  بسا  چه  مشغولند  آن  با  رویارویی  و  اندیشه  این  انتقاد 

گویی و تدلیس و دروغ تأثیر بپذیرند و این چیزی است که نباید در روش پاسخ
شان  آمیزهای تدلیسمبارزه با آنان رخ دهد، بلکه بیان حقیقت آنان و خطر روش

ی بیان حالشان کافی است بدون آنکه خیانت را با خیانت پاسخ گفت. پیامبر ـ برا 
»امانت را به کسی که تو را امین دانسته فرماید:  صلی الله علیه وسلم ـ می

 1.ادا کن و به کسی که در حقت خیانت کرده خیانت نکن«

رالیسم یعنی لیبانسان اگر به این اصل یعنی تحلیل مادی به همراه اصل چهارم 
»خود دوستی، خودخواهی« تکیه کند، اثر آن در تضعیف فطرت که همٔه تشریعات  
و   مستحبات  و  محرمات  و  واجبات  همٔه  بستِر  و  است  شده  بنا  آن  بر  آسمانی 

 فرماید: مکروهات است، آشکار خواهد شد. الله تعالی می

ِ الَِِّت َفَطَر انلَّاَس َعلَيإَها ََل } َرةَ اّللَّ ِ تَ  فِطإ  [ ۳۰{ ]روم: بإِديَل ِْلَلإِق اّللَّ

)همان فطرتی که الله مردم را بر آن سرشته است؛ آفرینش الله تغییر پذیر  
 نیست(.
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»هر نوزادی بر اساس فطرت  فرماید:  رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
او را یهودی یا نصرانی یا به دنیا می اویند که  این پدر و مادر  آید؛ پس 

 1.آورند«بار میبه مجوسی 

های باطل و عادات ی درست و سالم از عقاید و اندیشه عقلهاخداوند مردم را با  
ناپسنِد ضد فطرت آفریده است و هر آنچه ضد فطری است، بر اثر تلقی و عادت 

یابد. ابن سینا در کتابش »النجاة« به بیان حقیقت فطرت و اثر  دادن به عقل راه می
 ست.ته ا تغییر بر آن پرداخ

دهد و به کند و به آن شهادت میشریعت محمد بر اساس آنچه عقل درکش می
منافی  در معامالت  و  عبادات محض  در  که  است؛ چیزی  آمده  است  انسان  سود 
فطرت او نیست، اما ممکن است که فطرت دچار آشفتگی و اختالل و نقص شود و  

وان بماند. مثال کسی  نات  این باعث شود از درک حکم الله و پیامبرش و فهم علتش
که به سبب زندگی در سرزمینی که در آن برهنگی و زنا منتشر است و خبری از 
حیا و مروت و غیرت و فداکاری نیست، فطرتش دچار تغییر شده باشد، هرگز به 
شکل کامل فریضٔه حجاب برای زنان و ارتباط آن با مردان را درک نخواهد کرد؛  

ز تحریم زنا و کاشته شدن فطرت صحیح. او ]که پس اای است  زیرا حجاب مرحله
خواهد  کند[ میای زندگی کرده و اساسا تحریم زنا را درک نمیدر چنین جامعه

اش ]یعنی  این مصلحت ]یعنی حجاب[ را به شکل مستقل و جدا از زمینٔه فطری 
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ده  تواند بدون آن زنای که حجاب نمیحیا و تحریم زنا[ بفهمد، یعنی همان زمینه 
 ماند، اما این زمینه یعنی فطرِت حیا و مروت و غیرت دچار تغییر شده است.ب

ممکن نیست که هیبت تحریم زنا و علت آن در درون انسانی کامل شود که در 
پیوند خانوادگی و غیرت  ای زندگی میجامعه َنَسب و  برای  ارزشی  کند که هیچ 

جامعه  چنین  در  ]فرد  بنابراین  نیست،  حقیقائل  اای[  احساس  قت  را  تحریم  ین 
 بیند. کند و علت آن را ضعیف مینمی

ای ضعیف و  دهد مگر ثمرهبذِر سالم در زمین و آب و هوای نامناسب ثمر نمی 
الله و اقرار به تکالیف او نیز به همین شکل است. از همین رو  ناکامل؛ ایمان به 

لمان شدنشان ، مس برخی از صحابه که پیش از اسالم بر فطرتی تغییر یافته بودند
مدتی به طول انجامید تا جایی که برخی از آنان با مجبور ساختن نفس خود به  

گوید: »به الله سوگند  اسالم داخل شدند، آنطور که ابوسفیانـ  رضی الله عنهـ  می
همواره خوار و ذلیل بودم و مطمئن بودم که امر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ  

ا آنکه الله اسالم را به دل من وارد ساخت در حالی که د، تگردآشکار و پیروز می 
 1ناخوش بودم« به روایت بخاری از ابن عباس. دل

هایی از فطرت درستش دچار تغییر شود حال آنکه ممکن است شخصی قسمت
اش درست است و صرفا یکی از احکام ربانی با آن بخش تغییر یافتٔه فطرتش  بقیه

بیابد. برای مثال حکیم بن ِحزام ـ رضی الله عنه ـ نگین  در تضاد باشد و آن را س
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مسلمان شد و برای بیعت با پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ شرط کرد که رکوع  
نکند! بلکه از قیامش مستقیم به سجده برود و چه بسا سببش آن بود که فطرتش  

م آورد و اسال  دید، سپسکه بر اثر جاهلیت تغییر یافته بود شکل رکوع را زیبا نمی 
 فطرتش به راه آمد. 

شود هر کار را هر چقدر ضعیف شدن این مانع در طبع انسان است که باعث می
هایی زشت و بد باشد بپذیرد؛ زیرا بین حرامها و واجبات و دیگر تشریعات، رشته 

ظریف و ضخیم و آشکار و پنهان است که ممکن است ضعیف شدن یکی بر دیگری 
بین غالبا هر  یست اما نفس کوته مؤثر نآنها  دام تنها یکی از  اثر بگذارید و هنگام اق 
 ها.بیند نه کنار دیگر بخش بخش را به تنهایی می 

کند و برهنگی در  حتی فقیهی که در سرزمینی با فطرت تغییر یافته زندگی می
کند، آن عادی و فراگیر شده حکمت از مشروعیت پوشاندن چهرٔه زنان را درک نمی 

تواند بر دیواری ویران استوار گردد ی ام، زیرا این آجری است که نمچه رسد به عو
 توان آن را در هوا نگه داشت.و نمی

کند که در آن اختالط مردان و زنان در محیط مردی که در محیطی زندگی می
کار و تحصیل عادی است، حکمت از معادل بودن شهادت یک مرد با شهادت دو  

 کند: زن را درک نمی 

ِ فَ فَإِن  } َّمإ يَُكونَا رَُجلَيإ ن تَِضلَّ ل
َ
َهَداء أ ن تَرإَضوإَن ِمَن الشُّ تَاِن ِممَّ

َ
َرأ رَُجٌل َوامإ
َرى خإ

ُ
َداُهَما اْل َِر إِحإ َداُهَما َفُتَذك  إحإ  [۲۸۲{ ]بقره: إ
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)پس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دو زن از میان گواهانی که ]به عدالت  
بگیرید ]زنآنان[ راضی هستید ]گواه  آن دو  از  تا ]اگر[ یکی  [ فراموش [ 

 کرد، ]زن[ دیگر وی را یادآوری کند(. 

چرا دو زن در برابر یک مرد آمده است؟ تا زن دومی، سخن غیر ضروری زن  
 فرماید: نخست با مرد را قطع کند. الله تعالی می 

}تا اگر یکی از آن دو فراموش کرد{ یعنی از یاد برد }دیگری وی را یادآوری 
دهد آن زن را یادآور نشود؟ چون  او شهادت می  اما چرا همان مردی که همراه  کند{

شود و  به یاد آوردن به سخنی طوالنی که حد منضبط و مشخصی ندارد منجر می
دهد حاصل کرد، برای همین توان همین را با وجود زن دومی که شهادت میمی

ردان و وضعیت تجارت  زن شاهد دوم به میان آمده. از سوی دیگر زن از محیط م
ا دور  نمیبه  یاد  به  را  امور  این  مردان  همانند  همین  برای  محیط ست  اما  آورد، 

مختلط اساسًا حکمت از معادل بودن شهادت یک مرد با شهادت دو زن را درک 
بینند چرا که شود این حکم را غریب میکند و چون علت برایشان آشکار نمینمی

آنان نیازی به دو دان و زنان نیست  ری از سخن گفتن بیش از حد مراساسا نزد 
برند و الزم آن است که شریعت، آنچه را زیرا آنان در اختالطی مداوم به سر می

ماندٔه آنچه درست غیر شرعی است اصالح کند تا موافق با شرع باشد نه اینکه باقی 
 است را به دلیل فاسد شدن اصل، الغا نماید. 

نیک مردم که به آن خو   هاییشٔه لیبرال عادات و سنتمن باب اولٰی اند  همینطور
کند و هر کس را محق اند را بدون آنکه مصلحتی در ابطال آن باشد، نقض میگرفته 
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بهانهمی و  شکلی  هر  به  که  مصلحت داند  با  که  وقتی  تا  بگذارد  پا  زیر  را  آن  ای 
هایی بهانهخصوصی اوـ  اگر چه آن مصلحت ناچیز باشدـ  در تعارض قرار گیرد؛  

 های عجیب و غریب و غیره.سمانند پوشیدن لبا

نوعی  مبتالی  آنکه  مگر  ندارد  وجود  لیبرالی  هیچ  تقریبا  همین،  برای 
ها ارزشی قائل نیست و  ها( است و برای عربی و عرب گری )تحقیر عرب شعوبی

نمی اهمیتی  َنَسب  و  قوم  یا  به  باشد  کافر  او  که حاکم  ندارد  فرقی  برایش  و  دهد 
این   عرب؛  یا  عرب  غیر  باب  مسلمان  در  که  کسی  خالف  به  است،  اصل  جهت  از 

زندگی یا اقتصاد یا سیاست از لیبرالیسم تأثیر گرفته و قومگرا باقی مانده است.  
شود، و اگر سوراخ شود یا  زیرا فطرت مانند ظرفی است که آب در آن ریخته می

باقی نخوا  آن  در  آبی  یا برعکس شود،  بردارد  با  َتَرک  هد ماند. حال وحی ربانی 
 های تغییر یافته نیز چنین است.طرت ف

شریعت، بسیاری از احکام را به نیروی طبع و فطرت موکول کرده است زیرا  
از نیروی دین است. برای مثال توحید ربوبیت کمترین توحیدی  این دو قوی  تر 

الله است، و    است که در قرآن از آن یاد شده است، زیرا فطرت دال بر پروردگاری
فوع و ادرار به صراحت در اسالم نیامده است زیرا طبع آدمی  تحریم خوردن مد

برای دوری از آن کافی است، اما اگر فطرت تغییر یابد چه بسا آن را روا بداند. اگر  
آنکه   حال  یافت  نخواهی  زشت  کار  این  صریح  رد  برای  را  نصی  کنی  جستجو 

ر است  و مردار و نوشیدن َخمر بیشت نصوص دربارٔه تحریم خوردن گوشت خوک
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با آنکه تحریم خوردن مدفوع شدیدتر است، اما به سبب قوی بود مانِع طبع، نصی 
 مستقیم در این باره نیامده است.

او نهی    همینطور با  با خواهرش و سفر کردن  از خلوت کردن  اسالم، کافر را 
کردن با نامحرم و سفر    نکرده است، حال آنکه بر مسلماِن صالِح عابِد زاهد، خلوت 

تر با او را حرام کرده است؛ زیرا نیروی بازدارندٔه طبع در مورد نخست قوی کردن  
]و   است  دین  نیروی  جنسی   انسانهااز  گرایش  خود  خواهر  به  خود  طبع  بنابر 

کند و قابل تصور نیست که  ندارند[ بنابراین اسالم به همان نیروی طبع اکتفا می
تواند بر این  یطان غالبا نمی ر یا دختر خود فحشا کند، و شعاقِل کافری با خواه

نیروی طبع سالم غالب شود، اما قابل تصور است که شیطان بر نیروی دینداری 
در قلب آن صالِح عابد غالب شود و باعث وقوع فحشا میان او و آن زن نامحرم  

ضع نفس  ها در نیروی طبع، بر اساس آنچه مورد نهی است و موگردد. این سنجه
شود و اهمیت حکم یک چیز در اسالم وابسته و ضعیف می   بشری در برابر آن قوی 

به وجود نص و وضوح نص و کثرت نص نیست، اگر به نفس و فطرت سالم و  
 تغییر نیافتٔه بشری توجه نشود. 

جایی که بسیاری از فطرتهای غریزی دچار تبدیل شده و بسیاری از  اما از آن 
ها دچار تغییر شده  در رسانه واسطٔه تبلیغ رذایل و فواحش  قناعتهای درونی به  

است، بازگشت فطرتها و درونها به همان طبیعت نخستی که قرآن بر آن نازل شد  
واجب گشته است. طبیعتی که خداوند کثرت و قلت و وضوح نصوص را بر اساس 

 آن تعیین کرده است.
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وار و فطرِت سالم است برای همین میان یک لیبرال و کسی که دارای دین است
مح میهیچ  چنان  را  او  و  ندارد  وجود  مشترکی  حیوانِی  ور  دایرٔه  در  که  بیند 

انسانیش نیست و با هر کس که بر اساس این دو مبدأ ـ مبدأ دین و فطرت ـ با وی  
دارد: افتد و در این دشمنی هر چیزی را روا میکند به سختی درمیمخالفت می

قانع شود و سکوت پیشه   آنکه رقیبش سر فرود آورد یا  تجاوز و ظلم و خشونت تا
دهد. آنان اگرچه  سازد و این، آن روِی مستبدی است که لیبرالیسم از خود نشان می

آزادی مطلق سخن می از سوی دیگر میبسیار دربارٔه  اما  »آزادی گویند  گویند: 
میان لیبرالیسم ای استبدادی است و نبرد  برای دشمنان آزادی روا نیست« که اندیشه 

خواهد با اسالم، نبردی میان زندگی جانداِر حیوانی و  نانکه غرب میپختٔه کامل چ
جاندار انسانی است. این نبرد پیش از آنکه علیه شرایع و احکام اسالم ـ نه دیگر 

 ادیان آسمانی ـ باشد، میان فطرت صحیح با فطرت تغییر یافته است.

برال در شرق ل علما با ترشحات اندیشٔه لیچیزی که ممکن است به هنگام تعام
ها و مجموع رفتارها و اصول  پنهان بماند، این است که به دور از ریشهآنها  از دید  

ماند که این اندیشه به  کنند و این از نظرشان پنهان میلیبرالیسم، با آن تعامل می
ماده سبب  به  و  ندارد  باور  درون  سالمت  و  باطن  به  اهمیت  بودنش  و گرا  نیت 

کند. از نظر این طرز فکر، صرفا نتایج مادی صحیح سالمت وجدان توجهی نمی 
اندیشه   این  نتایج حائز اهمیت است. بسیاری اوقات اصحاب  این  و محقق شدن 
سماحت   بیان  و  مخالف  علمای  احترام  و  آن  تحریر  و  اختالفات  عرضٔه  خواهان 

یا از نظر داللت و استنباط   ای که از نظر ثبوت اسالم و شمولیت آن و عرضٔه ادله 
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شوند حال آنکه این دلیلی بر صدق درون و جستجوی حق نیست، مشکل دارند می
بهره با  تا  است  مادی  نتایج  به  رسیدن  است  مهم  برایشان  آنچه  از  بلکه  گیری 

شود به تکمیل منظومٔه رفتاری لیبرال گاه مطرح میقضایایی فردی که گاه و بی
 بپردازند. 

رو همین  حراماز  بر  اجماع  مسائل  و  ی  و  ها  هیبت  آنان  نزد  قطعی  واجبات 
جایگاهی ندارد و وجود مخالفانی از روی عقیده و سلوک برایشان اهمیتی ندارد. 

با آنها  آنچه برای   مهم است، جستجو در مسائل اختالفی است که قول هماهنگ 
و ضعیف باشد  منظومٔه رفتاری آنان را در خود داشته باشد، اگر چه این قول شاذ  

دهند[ تا آنکه در مرتبٔه اقوال معتبر فقهی قرار گیرد  مانور می  روی آنآنقدر  ]و  
شخصیت و  الگوها  باشد  الزم  کار  این  برای  اگر  تا  حتی  کنند  برجسته  را  هایی 
در مسئلٔه »روا بودن آنکه  فریبکارانه به تقویت قول مورد نظر آنان بینجامد؛ چن

رخ   زنان«  با  مردان  و  اختالط  پول  از  استفاده  با  و  و داد  منزلت  اعطای 
نیز  برجسته  قول  این  تا  پرداختند  و  این قول ساختند  برای  قائالنی  افراد،  سازی 

 همانند دیگر اقوال در حافظٔه تاریخ ماندگار شود. 

مبادی   برخی  از  ـ  خود  افتادن  جا  و  شدن  پخته  تا  ـ  لیبرال  اندیشٔه  بسا  چه 
فرا می بدان  که  بر همین اساسچشمخواند  آشکارش  کند.  که غرِب   پوشی  است 

لیبرال و طرفدارانش از منتسبان به اسالم، سرکوب مخالفان را برای هر رژیمی  
می و  روا  باشد،  استدالل  و  گفتار  روی  از  صرفا  مخالفت  این  اگرچه  شمارند 

کمترینش روا شمردن ترور شخصیت و دروغ و تدلیس و بزرگنمایی اشتباهات  
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بوق   در  و  ِاسقفردی  هدف  به  آن  کردن  کرنا  از  و  مردم  پراکندن  و  مخالفان  اط 
روشنگر«   »مستبد  را  هستند  طرفدارشان  که  را  مستبدانی  و  است  آنان  اطراف 

  ۱۷۲۵و این لقبی است که به پتر بزرگ )درگذشتٔه    1شمارند )مستبد خیراندیش( می
ی را مقتدرانه میالدی( امپراتور روسیه اطالق شد. او بود که فرهنگ و اندیشٔه غرب

سرکوب   با  تا  و  کرد  امر  که  رسید  جایی  به  کارش  و  داد  گسترش  سرزمینش  در 
درباریان ریش خود را بتراشند و رقص اروپایی را برای نخستین بار به زور به  
دربار و جامعٔه روسیه وارد ساخت و جوانان را برای تحصیل به اروپا فرستاد تا  

نامند زیرا نظر ملت و  و امثال او را »مستبد« می  به روش اروپا تغییر فکر یابند. او
های آنان برایشان مهم نیست، و »روشنگر« گویند زیرا قبل از ملت، اندیشٔه  خواسته

می  »روشنگری«  که  را  آنان  مبادی  و  پذیرفتند؛  غرب  هر    همانطوردانند،  که 
م خود فرعون به قو آنکه  کند، چنستمگری دعوت خود را با نامهای زیبا معرفی می

 گفت:

هإِديكُ }
َ
 [ ۲۹{ ]غافر: مإ إَِلَّ َسبِيَل الرََّشادِ َما أ

 )شما را جز به راه راست راهبر نیستم(. 

 فرماید: اما الله متعال دربارٔه این سخن فرعون می 

ُر فِرإَعوإَن بِرَِشيدٍ } مإ
َ
 [۹۷{ ]هود: َوَما أ

 
ا  1 نمونٔه  رضاخان  ران،یدر  »تجدد    یاصالحات  را 

م سکوالرها  یاریبس  و  نامندیآمرانه«    ی رانیا  یاز 

م را  رضاشاه  ناگز  ندیستایاستبداد  را  آن   ر ی و 
 . )مترجم( دانند یم
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 )و فرمان فرعون صواب ]و درست[ نبود(. 

نامند، را امری  روشنگری می رابر این اندیشه که آن را  آنان زوال هر مانعی در ب
دانند که برداشتن  دانند و صاف کردن این مسیر را چنان روا میواجب و حتمی می

سنگ و ریگ از راه مردم؛ زیرا هر آنچه مخالف نتایج عقل مادی است، خارج از 
 دایرٔه درست انسانی است و حرمتی ندارد.

زنند  خالفان خود میحاکمان که دست به سرکوب م غرب، امروزه با بسیاری از
شوند و قتل و شکنجه و زندان توسط این  کند و کارهایی که مرتکب میچنین می

کند و این را برای رام کردن گیرد و نسبت به آن سکوت میها را نادیده میرژیم
سپس    دانند،های مسلمان و راضی شدن آنان به این اندیشٔه وارداتی الزم میملت

پذیرش این منظومه[ از داخل اقدام به تغییر نظام بر اساس  خود این مردم ]پس از  
خشن  بسیار  خود  مخالفاِن  علیه  نبرد  مورد  در  آنان  کرد.  خواهند  اندیشه  این 

گیرند که گویند و از آن ایراد میتر از آن چیزی که دربارٔه اسالم میهستند، خشن
به   ه جهاد و نبرد سوی خداوند و عدالت، دست بچرا برای بازگرداندن مخالفان 

 زند.مسلحانه می

کوتاهی علما دربارٔه فهم این اندیشه باعث شده که با ُحسن نیت در چالٔه تشریِع  
 های آنان بیفتند.موافق خواسته
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 درستِی تحلیل مادی
کند اگر خودش خصم و خودش قاضی باشد از شاید کسی که به ماده نظر می

برسد، اینجا حکم به نفع او خواهد بود، زیرا همانطور ود به نتایج درستی نگاه خ
که در ارزیابِی اشیا بر اساس ماده عمل کرده نتایجش نیز بر اساس همان درست  
یا خطا خواهد بود. خداوند متعال، پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ را برای مقاصد 

شد و گاه  قق میهمٔه این مقاصد مح  بسیاری امر به نبرد نمود که گاه در یک نبرد
جا به آمد. این رسید اما مهمترین این اهداف به دست میبه همٔه این اهداف نمی

تر، مقاصد بزرگتری که از آن نبرد به دست  سبب عدم دستیابی به مقاصِد کوچک
شود اما اصحاب نگاه مادی، درست و خطا را صرفا بر اساس رسیدن آمده نفی نمی

کنند که کنند؛ اگر به آن نتیجه رسیدند، گمان میمی    مادی محض ارزیابیبه نتیجهٔ 
اند و این  اند به خطا رفته کارشان درست بوده و دیگران چون از آنها اطاعت نکرده 

شوند. الله متعال حال آنان  دانند و بدان شاد میرا دلیلی بر درستی نتایج خود می
 گونه بیان کرده است: را این 

َرنَا ِمن بإَك َحَسَنٌة تَسُ إِن تُصِ } مإ
َ
نَا أ َخذإ

َ
إ قَدإ أ ؤإُهمإ ِإَون تُِصبإَك ُمِصيَبٌة َيُقولُوا

إ وَُّهمإ فَرُِحونَ  َّوا  [ ۵۰{ ]توبه: َقبإُل َوَيَتَول

سازد و اگر پیشامد ناگواری به تو  )اگر نیکی به تو برسد آنان را بدحال می 
می  گرف رسد  را  خود  تصمیم  این  از  پیش  ما  روتهگویند  شادمان  و  ی ایم 

 تابند(. برمی 
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ایم{ یعنی: شما را هشدار دادیم اما شما نپذیرفتید، و شاد }تصمیم خود را گرفته 
جا نتیجٔه آنان در ذات خود ]بنابر نگاه شوند که مصیبت به آنان نرسیده؛ این می

محض مادی[ درست است و شادیشان برای چیزی است که اصال در حکم الله و  
 مد نظر نبوده است.پیامبرش 

آنان و در تحلیل و زیرا ایمان به مقاصد غیبی و حکمت های ظریف، در ذهن 
 گیریشان حضوری ضعیف دارد یا از همان آغاز تا پایانش وجود ندارد.نتیجه 

ای که بر اساس آن سخن ها به ماده مشغول است، به گویندهجایی که دلاز آن 
داند و  اشد درست میا بر هر اساسی که بدهد و سخنش رگوید توجه نشان میمی

باطل   را  بینوایان  و  فقیران  دیِن  دانسته،  درست  را  ثروتمندان  دین  و  باورها 
شمارد. بر این اساس لزوما همٔه باورهای روی زمین درست خواهد بود، زیرا  می

عقیده هر  که  چرا  شد،  خواهد  تکه  تکه  حقیقت  از  اینگونه  پیروانی  باوری  و  ای 
ران دارد، در نتیجه یا برتری آنان در امر دنیا باعث  ن و مخترعان و مبتکثروتمندا 

درستی دینشان است، یا آنکه چون دینشان درست است و بر حق، دنیایشان نیز  
برای مثال هندی  اما چنین چیزی صحیح نیست؛  نیکو،  ها دارای  صحیح است و 

ها و دیگر  ژاپنی  ها وتمدنی مادی هستند که نزد دیگران نیست و همچنین چینی
و ملحدپرستان و کمونیستت ب میان ها  برحق چگونه  این صورت عقیدٔه  در  ها؛ 

همٔه آنها توزیع شده است؟! الله متعال در بسیاری از آیات بیان نموده که بسیاری 
 از عقلها از درک چنین چیزی عاجزند: 
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ةا َواِحَدةا َْلََعلإنَ } مَّ
ُ
أ ن يَُكوَن انلَّاُس 

َ
أ ِ َولَوإََل  ُفُر ب ِْلُُيوتِِهمإ  ا لَِمن يَكإ َِن  الرَّْحإ

َهُرونَ  ٍة َوَمَعارَِج َعلَيإَها َيظإ ِن فَضَّ ا م  ا َعلَيإَها  (  ۳۳)  ُسُقفا را بإَواباا َوُِسُ
َ
َوِْلُُيوتِِهمإ أ

ِخَرةُ ِعندَ (  ۳۴)  َيتَِّكُؤونَ  َواْلإ نإَيا  اَلُّ ََياةِ  َمَتاُع اْلإ ا  لَمَّ َذلَِك  ُكُّ  ُرفاا ِإَون   َوزُخإ
 [ ۳۵-۳۳{ ]زخرف: قِيَ َرب َِك لِلإُمتَّ 

)و اگر نه آن بود که ]همه[ مردم ]در کفر[ امتی واحد شوند، قطعا برای  
میخانه کفر  رحمان  ]پروردگار[  به  که  آنان  و های  سقفها  ورزیدند 

مینردبان  قرار  روند  باال  آنها  بر  که  نقره  از  )هایی  برای ۳۳دادیم  و   )
تخانه و  درها  نیز  آنها  هایشان  بر  که  )ختهایی  زنند  و  ۳۴تکیه  زر  و   )

زیورهای ]دیگر نیز[ و همٔه اینها چیزی جز متاع زندگی نیست و آخرت نزد  
 پروردگار تو برای پرهیزگاران است(. 

و این نشان از عجلٔه انسان در تشخیِص صحیح میان دو امِر جدا از هم است. 
رفتند و همه  می  مردم در پی کافران  اینجا الله متعال بیان کرده که اگر نه آن بود که 

ها و برجهایی باشکوه هایی از سقف نقره و پلهشدند، برای کافران خانهکافر می
 رفتند. داد که بر آن باال میقرار می 
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ابن جریر از ابن عباسـ  رضی الله عنهماـ  روایت کرده که دربارٔه این آیه گفت:  
این  ب»اگر  کارم[  این  ]با  که  نبود  همٔه  گونه  شدن  کافر  میاعث  برای مردم  شدم، 

 1دادم«.هایی با سقف نقره قرار میکافران خانه

و از حسن بصری روایت شده که گفت: »به خدا سوگند دنیا با بیشتر اهلش ]به  
 شد؟«. کرد چه میسوی کفر[ مایل شده، حال آنکه الله چنین نکرد. اگر چنین می 

از  ویژگی دهد ربطی به درستی  می انسانها قرار  هایی که خداوند برای برخی 
ندارد. ما میدین و عقیده بنی شان  برتری  با وجود  اما بینیم که  بر حیوانات  آدم 

می دست  آن  به  تمدنها  که  نیست  آن  مزیتی  در  جمادات  و  بهایم  آنکه  مگر  یابند 
کنند؛ اند. پرندگان از آغاز خلقت در آسمان پرواز میویژگی از بشر پیشی جسته

شود بر انسان برتری یابند  ه فکر پرواز بیفتد و این باعث نمی از آنکه بشر ب پیش  
کنند اگر  کنند و با هم برخورد نمیو آنها در آسمان بر اساس نظمی دقیق پرواز می

های هزارتایی در حرکت باشند حال آنکه انسانها یک دهم این نظم را چه در دسته
 ندارد.

ایی و بویایی قوی و حس کردن شنوایی و بین  ها در قدرت همینطور دیگر ویژگی 
دانند و بر آن اتفاق نظر آنچه زیر زمین است چنانکه آگاهان به علوم حیوان می

 دارند.

 
روا  1 جر  تیبه  تفس   یطبر  ریابن  / ۲۱)  رشیدر 

۵۹۸.) 
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خداوند از روی عبرت گیری، عقل کامل را از این حیوانات گرفته است یعنی آنکه  
  و اینها صرفاً ها را به موجوداتی عطا کند که اصال عقل ندارند  قادر است این ویژگی

ای است نه اکتسابی، بدون آنکه برای به دست آوردنش  هایی ثابت و ریشهموهبت
 جستجو کرده باشند و از راه نظر و آموزش کسبش کرده باشند.

جان و سیر دقیق آنان در فضا با نظم کامل،  سیارگان و ستارگان بی  همینطور
 کت انداخته است.آنان را به حرشنوند، اما تنها الله است که بینند و میگویی می

های دست نیافتنی آنان از آغاز خلقت؛ مانند پرواز و  همچنین جنیان و ویژگی
سرعت و شنا در میان جامدات و عبور از آن و صعود به فضا، آنقدر که بشر اگر 

 قرآن از آنان یاد نکرده بود، از فهم و باور به وجودشان ناتوان بودند. 

رگرفته شده باشد معنایش آن نیست که در  یک اصل درست ب ها از  اینکه اندیشه 
ذات خود درست باشد، چه رسد به دو باور و اندیشٔه جدا از هم یعنی شناخت ماده  
 و مواضع قدرت و ضعف در آن و حقایق غیبی که از سوی خداوند ابالغ شده است. 
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 َنّص باز 
به سود  به سبب نظریه  لیبرالیسم  گرایی، و دور ساختن ادهمپردازی گستردٔه 

های بسیاری ظهور یافت  گذاری هرگونه اثر دینی که مخالف ارادٔه عقل است، پایه 
رساند تا  ای شدنش یاری میکند و به محقق شدن و ریشهکه بر این مبدأ تاکید می

همٔه قیود عقل از جمله پیروی و تقلید از هم گسیخته شود و دیگر عقل در برابر 
ای ادبی پدید ژه نصوص وحی توقف نکند، از همین روی نظریه یهیچ نصی به و

هایی است که تالش دارد هر گونه معنای  آمد به نام »نص باز«. این از جمله نظریه 
شائبه باشد و هر قطعی برای یک نص مشخص را ـ هر چه این نص واضح و بی

سوی    هچقدر منزلت مفسرش واال باشد و حتی اگر معصوم باشد ـ نفی کند و ب
معانی شاذ و به حاشیه رفته فرا خواند و بر مقدم بودن آن در فهم نص تاکید کرد  
و این را ابداع و نوآوری در استنباط و دلیلی بر نبوغ از طریق خروج از معانی  

داند که از داللت لفظ خارج نیست. این نظریه همچنین ای میآشنا به سوی معانی
مند ساخت و راه را برای توافق با اوست را قاعده   اهلیت عقل برای استنباط آنچه در

آشوب در فهم نصوص باز ساخت و دو فهم متضاد از یک نص را روا دانست و  
عمل به هر دو فهم متضاد را از نظر درستی یکی دانست و بر اهمیت نوشته تاکید  

 اش و نظرش و هدفش از آنچه نوشته دانست و رایکرد و آن را باالتر از نویسنده
خواننده را بر رای نویسنده برتر دانست. سپس خواندن کتاب و فهم آن را صرفا  
]نه  خواننده  خود  به  را  آن  درستی  در  نهای  حکم  و  دانست  خواننده  به  وابسته 

 نویسنده[ برگرداند. 
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اساس ایدٔه »نص باز« قدیمی است، اما هنگامی که اندیشمندان نصرانی دیدند  
ا محدود ساخته است، این ایده نیز گسترش یافت. رشان آنان  که کتاب تحریف شده 

ها پیش به آنان گوشزد کرده و آنان را به خداوند متعال تحریف کتاب آنان را قرن
های آسمانی پیشین حاکم است، اما ترک این کتاب و برگرفتن قرآن که بر همٔه کتاب 

اهبان که در  رآنان سرباز زدند و وقتی خواستند از َتَبعات جمود نصوِص احبار و  
تورات و انجیل وارد کرده بودند بیرون بیایند نظریٔه نص باز را مطرح کردند تا از 
نص تحریف شدٔه کتاب مقدس رها شوند. مارتین لوتر این دعوت را مطرح کرد 
سپس این ایده به مکتبی در الغای ثبوت نص اگرچه حق باشد و باز ساختن راه بر 

هدف از این مکتب چنین  رسد، تبدیل شد.  ذهن می   هر تفسیر با هر معنایی که به
 بود:

که حقیقت در فلسفٔه عقلی و تحلیل مادی موجود است و در خود  این  نخست:
تغییر می و تحلیالت  بنابراین معانی برحسب حقایق  نیست،  ثابت  نه  الفاظ  یابد 

 شود. آنکه با ثبات لفظ، ثابت بماند و گرنه به جمود منتهی می

کلی حکومتها هدفی است که باید محقق گردد و ابزار رسیدن   یسیاستها دوم:
به این اهداف نیز مشروع است و صحیح، بنابراین باید به این نتایج رسید اگر چه  
به واسطٔه باز کردن عرصه بر قرائتهای گوناگون از نص باشد؛ زیرا نص مقدستر 

 ستند.هاز حقیقتی نیست که به آن نیاز دارند و خواهان رسیدن به آن 

پایه  ـ  مقدسی  هر  ـ  مقدس  الغای  برای  اندیشه  میاین  اگر  گذاری  حتی  کند 
مقدس مورد نظر، قرآن کریم و سنت صریح و صحیح باشد. تالش آنان متوجه  
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حفاظت از هیبت لفظ مقدس و الغای معنای آن بر حسب نیازهایشان است و از  
اسرائیل  سیدند: آیا بنیرحذیفه بن یمان ـ رضی الله عنه ـ روایت است که از وی پ

امر   کاری  انجام  به  هرگاه  بلکه  »نه؛  گفت:  کردند؟  ترک  را  دینشان  روزه  یک 
دادند، تا آنکه  شدند انجامش میگفتند و چون از چیزی نهی میشدند ترکش می می

 1آورد«.کامال از دین خود درآمدند چنانکه انسان پیراهنش را از تن درمی 

د ُمَسّلمات و قطعیات و محَکمات در شریعت گذاردند  جوآنان بنیان را بر عدم و 
تا بتوانند اطمینان به آن را متزلزل سازند و تالش کردند تا تأویل نص و باز بودن  
آن را جا بیندازند تا با ادامٔه تغییرات، در صورت نیاز قابل تأویل باشد و این چیزی  

هر معنایی را دارند  ل  نبود جز حاکم سازی کامل عقل در ظاهر نصوصی که احتما
نهایت شد، چه رسد به آنکه لزوِم  و این باعث تبدیل نصوص به متونی با معنایی بی

نص و مقتضای آن مهم باشد. در این حال تعدد آراـ  هر آراییـ  ایرادی ندارد؛ زیرا  
مستند آن نصی است که عقل احتمال تنوع ]معنای[ آن را داده، در نتیجه معانی به  

 پذیرد. ها، تعدد میئتتعداد قرا 

بر این اساس دیگر درستِی اجماع مهم نیست و ارزشی ندارد و هرچه از سوی  
ای اجماع نقل شود آن اجماع الزامی نیست و ثوابتی که تغییر  امت دربارٔه مسئله

پذیرد در دین وجود ندارد، با آنکه خداوند در کتابش وجود محکمات را ثابت  نمی
 دانسته است: 

 
 (.۲۷۹/ ۱) اء« یاألول ةیدر »حل میابونع تیبه روا 1
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{ ِ الإِكَتاِب ُهَو اَّلَّ مُّ 
ُ
أ إَكَماٌت ُهنَّ  ِمنإُه آيَاٌت َمُّ الإِكَتاَب  نَزَل َعلَيإَك 

َ
أ { ]آل َي 

 [ ۷عمران: 

پاره  است؛  کرده  نازل  تو  بر  را  کتاب  این  که  کسی  آیات  )اوست  آن،  از  ای 
 محکم است که آنها اساس کتابند(.

ـ در »صحیحین« روایت   الله علیه وسلم  پیامبر ـ صلی  از  ت که اسو چنانکه 
این   1،»حالل آشکار و واضح است و حرام آشکار و واضح است«فرمودند:  

وضوح و ِاحکاِم مذکور همان نص قطعِی واضحی است که اندیشٔه لیبرال به هدف  
سفسطه و  تقریرات  بنابر  و  انتخاب،  آزادی  به  بیرسیدن  در هایی  سعی  نهایت 

 الغایش دارد.

نین سرزمینها و قانون اساسی آنان قوا اما دانستن همین کافی است که نص در  
تواند »باز« باشد و هر کس اجازه ندارد که نص قانون را بر اساس قرائتی که  نمی

به او اجازٔه زیر پا نهادنش بدهد بخواند، و در این صورت مجازات خواهد شد و 
شود و او را نظرش و قرائتش از قوانین و سیاست کلی آن کشور خطا دانسته می

ها و کشمکشهای سیستمها  دارد. بسیاری از درگیری در امان نگه نمی   وبت از عق
خواه  با مخالفانشان و شورشیان بر سر قرائت همین نصوِص واضح بر اساس دل

های خود را  شود و تعداد زیادی از مردم آزادی است، در نتیجه خونها ریخته می
ن یافتن دین بر اساس  امادهند تا نظام زندگی سامان یابد، حال آنکه ساز دست می 

 
 (. ۱۵۹۹( و مسلم )۵۲) یبخار تیبه روا 1
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امر محَکِم واضِح الهی مهمتر است و ترک اوامر ظنی از روی مهربانی و گشایش 
 برای آنکه عرصٔه اختالف مردم باشد به اولویت نزدیکتر. 
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 اصل دوم: آزادی
آزادی، غریزٔه انسان و مطلوب اوست، از این رو انسانها دوست دارند که دستور  

نه   باشند  گیردهنده  غریزه دستور  غریزه،  این  از  منشعب  نده.  بسیاری  های 
میمی تالش  همه  که  مال گردد  مانند  غرایزی  برسند؛  اصل  این  به  دوستی،  کنند 

دوستی، محبت جاه و مکانت و شرافت، صدرنشینی و قدرت؛ زیرا همٔه این  قدرت 
  اینکه امر حاالت، غرایزی است که اگر قوی شوند و یکجا به دست آیند، انسان را از  

او دستور می از  را که  گیرند زیاد خواهد کرد؛ چرا که شود دور کرده و کسانی 
های آزادی به دو چیز منحصر است: »بکن« و »نکن« و کلماتی که در  محدود کننده

حکم این دو وارد است. انسان دوست دارد که امر و نهی از سوی او صادر شود و 
 .نهی باشد دوست ندارد که خودش گیرندٔه امر و

 فرماید: الله متعال در تبیین این غریزه می

ى} ََك ُسدا ن يُِتإ
َ
نَساُن أ ِ

َُيإَسُب اْلإ
َ
 [ ۳۶{ ]قیامت: أ

 شود(. کند که بیهوده رها می)آیا انسان گمان می

دانم  گوید: »اهل عمل به قرآن تا جایی که من میامام شافعی در کتابش »األم« می 
ندار نظر  اختالف  باره  این  »ُس در  که  این ند  نهی دی«  و  امر  آنکه  یعنی  جا 

 1شود«.نمی

 
1 (۷ /۲۹۸.) 
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 1گوید.امام مفسران در طبقٔه تابعین، مجاهد بن جبر نیز چنین می 

ای است به بطالن  اشارٔه الله سبحانه به لفظ »حسبان« )گمان( در این آیه اشاره 
ظام شد ناین توهم و انحراف آن و اینکه این آرزویی است باطل که اگر محقق می

 ریخت. ا افسار گسیختگی غرایز و هوای نفس به هم میزندگی ب

یا مؤمن   به کافر  را مختص  آن  انسان نسبت داده و  به  این »گمان« را  خداوند 
ندانسته و این دلیلی است بر اینکه گماِن رهایی از امر و نهی امری غریزی در همٔه 

به   را  گمان  این  کجا  اینکه  دربارٔه  اما  دربانسانهاست  و  ببرند  و  کار  حدود  ارٔه 
 ضوابط آن اختالف دارند.

کند و هرگاه امری در انسانها غریزی بود، اسالم آن را به طور کامل الغا نمی 
گیرد. آنچه خداوند  روی دربارٔه آن را میمندش ساخته و جلوی زیادهبلکه ضابطه 

  داند بیشتر از یدارد و برای انسان مباح مهای انسانی برای نفس روا میاز غریزه 
چیزی است که ممنوع ساخته است و مقداری که از غریزه برای انسان روا داشته 

تر باشد  شود به اندازٔه قدرت و رسوخ آن غریزه است، هر چقدر یک غریزه قویمی
می وسیعتر  آن  دربارٔه  مباح  پوشیدنیدایرٔه  و  غذاها  و شود؛  زندگی  محل  و  ها 

اش مباح است و آنچه استثنا شده  مهها، تقریبا هنیها و دیدها و گفتنیشنیدنی 
با  را  را دین فطرت گویند. خداوند مسلمانان  برای همین اسالم  بسیار کم است، 

 
روا  1 جر   تیبه  تفس  یطبر  ریابن  /  ۲۴)  رشیدر 

۸۳.) 
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نیاز ساخته است و مخالفت مند ساختن از مباحات گسترده، از ممنوعات بی بهره
وابطی است بندی او به حدود و ضو موافقت انسان نسبت به امر الهی به اندازٔه پای

اوند برای او قرار داده است و تباهی دنیا و آخرت به اندازٔه مخالفت او، و  که خد
 صالِح دنیا و آخرت به اندازٔه موافقت او با این حدود و ضوابط است.

مباح بسیار گسترده است و ممنوع در حقیقت بسیار محدود است، اما اگر دل  
شد، همان یک  هزارم مباحات باانسان مشغول ممنوع شود اگرچه ممنوعات یک  

مباح، محدود می و  یافت  بیشتری خواهد  در دلش جایگاه  لیبرالها  ممنوع  شود. 
غالبا عقلها را به عرضٔه ممنوعات و بزرگنمایی و تکرارش در مواضع گوناگون در 

کنند. ممنوعاتی که شاید یک یک روند )رونِد محدود بودن مسلمانان( بمباران می
بار انجام ندهد، اما هدف آنان    بار یا چند سال یک  آنها را سالی یکانسان برخی از  

این است که ممنوع در دل شنونده بزرگ نمایانده شود و مباح کوچک دیده شود،  
و  اسالم  که  بیفتد  جا  دلش  در  نادرست  باور  این  تکرار،  واسطٔه  به  نتیجه  در 

 ت.تر از مباحات اسگیر و تندرو هستند و حرامها نزد آنان بیش مسلمانان سخت

اما این سوء استفاده از دل و منع آن از درک حقیقت چنانکه هست و دور نگه  
داشتنش از حقیقِت ممنوعات و میزان نیاز به آن و عواقبش است. عقل جاهل با این 

پذیرد، حال اگر این عرضٔه پی در پی ها تاثیر میعرضٔه پی در پی از سوی رسانه 
رد یکجا شود چه خواهد شد؟ انسان شاید  دا ع را خوش نمیبا غریزٔه انسان که من

اش تنها یک ساعِت اش خوابیده باشد اما اگر بداند که دِر خانههمٔه شب را در خانه
خاص از شب از پشت با زنجیر بسته شده خواب به چشمانش نخواهد آمد. او به  
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خانه  در  را  ساعت  این  حال  خانه هر  دِر  ماند،  خواهد  بسته  اش  باز،  اش  یا  باشد 
دش آن را بسته باشد یا دیگری، مهم نیست، چون قرار نیست در این ساعت دِر خو

های  خانه را باز کند. اما کسانی که از عقل سلیم برخوردارند میان فضول )خواسته
دانند که شریعت محمد حقایق را بنابر معانی  اضافی( و اصول، تفاوت قائلند و می 

کند[ به  و ممنوعی که ]انسان گمان می  نه بر اساس عدد،دارد  و ارزش آن بزرگ می
نیازمندش   که  است  پرشمارتری  ممنوعات  از  بزرگتر[  او  ]نزد  است  نیازمند  آن 

 نیست، بلکه زیان آن برای هر صاحب بصیرتی ثابت است. 

خواهش تعیین کند، اگر  انسان دوست دارد حدود آزادی خود را گاه بر اساس دل
 شد: اش باشدن غریزهاین تنها راه محقق 

َوقَلإبِهِ  } ُ لََعَ ِعلإٍم وََخَتَم لََعَ َسمإعِهِ  َضلَُّه اّللَّ
َ
َوأ إِلََهُه َهَواهُ  ََذ  يإَت َمِن اَّتَّ

َ
فََرأ
َ
أ

 [ ۲۳{ ]جاثیه: وََجَعَل لََعَ بََِصِهِ ِغَشاَوةا 

را   او  الله  قرار داده و  را معبود خود  را که هوس خویش  )آیا دیدی کسی 
اش پرده گوش او و دلش مهر زده و بر دیدهگردانیده و بر    دانسته گمراه
 نهاده است(.

و گاه دوست دارد تعیین این آزادی را به انسانی دیگر بسپارد و این وابسته به 
تسلط آن انسان بر قلب او و تأثیر اوست، اما الله جل وعال همٔه امر را متعلق به  

عبادت آن دیگری  ش حکم دیگری را  داند و زیر پا نهادن حکم خود و پذیر خود می
 داند، تفاوتی ندارد که آن دیگری نامش حکومت باشد، یا رئیس یا عالم:می
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ُ بَِها } نَزَل اّلل 
َ
ا أ نُتمإ َوآبَآؤُُكم مَّ

َ
يإُتُموَها أ َماء َسمَّ سإ

َ
َما َتعإُبُدوَن ِمن ُدونِهِ إَِلَّ أ

 
َ
أ َمَر 

َ
أ  ِ ّلِل  إَِلَّ  ُم  ُكإ اْلإ إِِن  ُسلإَطاٍن  َتعإبُُدوِمن  الإَقي ُِم َلَّ  ِيُن  اَل  َذلَِك  إِيَّاهُ  إَِلَّ  إ  ا
ََثَ انلَّاِس ََل َيعإلَُمونَ  كإ

َ
 [ ۴۰{ ]یوسف:  َولَِكنَّ أ

پرستید که شما و پدرانتان آنها  )شما به جای او جز نامهایی ]چند[ را نمی 
  اید و الله دلیلی بر ]حقانیت[ آنها نازل نکرده است، حکم را نامگذاری کرده 

یست، دستور داده که جز او را عبادت نکنید، این است دین جز برای الله ن
 دانند(.استوار ولی بیشتر مردم نمی 

نامیده عبادت  را  حدودش  پذیرش  و  حکمش  پذیرش  »دین   خداوند،  را  آن  و 
هایشان با استوار« نام نهاده که غیر ممکن است هواهای نفسانی مردم و سلیقه

دانند و مخالفت با امر خداوند و ا این را نمین یابد، اما آنهچیزی بهتر از آن ساما 
 حکم او ممکن است فسق باشد و چه بسا به کفر بینجامد یا زندقه و الحاد باشد.

دیگر   غرایز  همٔه  از  و  است  منضبط  غیر  اما  فطری  و  غریزی  امر  یک  آزادی 
دیدن، و  تشکیل شده است؛ مانند غریزٔه خوردن و پوشیدن و شهوت و شنیدن و  

تواند استقرار یابد مگر با ضبط و منع برخی از این غرایز و مجازات  میعبادت ن
 در صورت سرپیچی از این منع، چه در امر آخرت و چه در امر دنیا.

کارش آرزو دارد که حقوق و پاداش خود را ببرد و  کارگر یا کارمند نزد صاحب
اش واند غریزه خودش برسد تا بتکار به آزادی    در عین حال به هنگام غفلت صاحب 

را با خواب یا خوردن یا استراحت و دیگر امور اشباع کند، برای همین است که  
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برای  آن و مجازات  کنترل  و  آزادی  برای  مرزهایی  دادن  قرار  با  دنیای مردم جز 
از جلوه نمیبرخی  سامان  را  هایش  جایش  شود  آزادی کم  این  از  چه  هر  و  یابد 

دهد و  ی دنیوی است که زندگی را سامان میو همین نوع بردگگیرد  »بردگی« می 
آبادی دنیا ممکن نیست مگر با این بردگی، یعنی سرکوب نفس و بازداشتن آن از 
رغبتهایش چه این منع از سوی خود شخص صورت بگیرد یا از سوی دیگری، اما 

 به شرط آنکه از روی عدل باشد نه ظلم.

گردد و دیگران از  آزاد برمیا به خود آن شخِص بیشتر منافع دنیوِی آزادی صرف 
 رسد. برند، اما بیشتر منافع بردگی دنیوی سودش به دیگران نیز می آن سودی نمی

الله قرار می این بردگی، عبودیت برای  برابر  انسان به در  امر اخروی  تا  گیرد 
ان سامان آید و این عبودیت نیازمند چشمان یک مراقب و محاسب است تا به انس 

مجازات کند، امر کند و نهی کند، و حد و مرز این عبودیت متعلق به   پاداش دهد یا
 معبود سبحانه وتعالی است یعنی کتاب و سنت.

آن  زیانهای  بیشتر  و  است،  بنده  خود  به  محدود  منافعش  بیشتِر  الله،  بندگی 
نیز    هاانسانآزادی دینی که انسان هر چه را بخواهد برگزیند یا ترک کند، به دیگر  

ومی متعال   رسد  خالق  به  آن  از  سودی  هیچ  که  است  دینی  بندگی  برعکس  این 
 فرماید: رسد. الله تعالی مینمی

َِميدُ } َ ُهَو الإَغَِنُّ اْلإ  [ ۲۴{ ]حدید: َوَمن َيَتَولَّ فَإِنَّ اّللَّ

 نیاز ستوده است(.)و هرکه روی گرداند، قطعا الله بی 
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 فرماید: و می

َها انلَّ } يُّ
َ
نُتُم ايَا أ

َ
َِميدُ اُس أ ُ ُهَو الإَغَِنُّ اْلإ ِ َواّللَّ  [۱۵{ ]فاطر:  لإُفَقَراء إََِل اّللَّ

 نیاز ستوده است(. )ای مردم شما به الله نیازمندید و الله است که بی

حدیث قدسی می  در  متعال  نخواهید فرماید:  پروردگار  بندگانم؛ شما  »ای 
وانید به من سود تن بزنید و نمیتوانست به من زیان برسانید تا به من زیا

برسانید تا به من سود برسانید. ای بندگانم، اگر اولین و آخریِن شما و  
تریِن شما بودند این چیزی بر  انسانها و جنیان شما همه بر قلب متقی

شما بر   افزود و اگر اولین و آخریِن شما و انسانها و جنیان ُملک من نمی
 1.کرد«ک من کم نمیاین چیزی از ُملقلب بدکارترین شما بودند، 

مند شدِن صحیح این دو بندگی ـ بندگی دنیا و بندگی آخرت ـ دنیا و  با ضابطه 
شود.  یابند و با کامل شدن این دو آزادی، دنیا و آخرت تباه میآخرت سامان می

بندگی  ترازوی  آن،  در  آزادی  و  دنیا  بندگی  شدن  مختل  سبب  به  اوقات  بسیاری 
کس آن نیز درست است، و این به سبب هوای نفس  شود و عاخروی نیز مختل می

و جهل دربارٔه دین و دنیاست و واجب آن است که سنجش این ترازو برای الله باشد  
 حق و آفریدگار آن است. که پادشاِه به

 
 (.۲۵۷۷مسلم ) تیبه روا 1
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در حقیقت نتیجٔه بزرگداشت عقل و تقدیس آن    لیبرالها گذاری آزادی توسط  پایه 
ند و قبال گذشت که ایمان به خالق بودِن خداوند خواهد را برگزیهر آنچه می است تا  

ها و فرستادن پیامبران توسط او با اهلیت مطلق عقل برای انتخاب  و نزول کتاب 
آنچه برایش بهتر است سازگار نیست، مگر آنکه یکی از این باشد: مختل و قاصر  

ند ]یعنی  ماال است و گزینٔه دوم میباشد، که این دربارٔه الله سبحانه و تعالی مح
قاصر بودن عقل بشری[ که طبع بشری ـ اگر چه انکار کند ـ به آن اعتراف دارد و 
خود  به  نسبت  اصل  این  تحت  الهی  امر  مخالفت  با  لیبرال  عقل  اوقات  بسیاری 

شود؛ مانند حق انتخاب دین و تعیین اینکه خدایش کیست و این مرتکب جنایت می
 نامند.نداری میرا آزادی دی

دانند طاها در مفهوم لیبرالیسم این است که آنان آزادی را »هدف« میاز جمله خ
ها، و حالل نه »نیاز«. به این معنا که لیبرالیسم برای جستجوی ممنوعات و حرام

کند بدون آنکه انسانها به آن نیازی داشته باشند. آنان به  گذاری میکردن آن پایه 
خوانند تا آنکه انجامش دهند  یگیری آن فرا موع است و پیجستجوی هر چه ممن 

تا در نتیجه ثابت کنند که آزادند، نه اینکه واقعا به آن نیازی داشته باشند. حال آنکه  
آزادِی درست از نظر عقلی آن است که به نیازی که ممنوع شده است دست یابی نه  

 به ممنوعی که به آن نیازی نداری. 

دهند و آنان نیز در ستنی جلوه میا برای غافالن به شکلی خوا گذاری راین پایه 
کنند  کشند و مبارزه میکنند و خستگی را به جان میراه رسیدن به آن تالش می

در حالی که نیاز آنان برای رسیدن به آن ممنوع چیزی نیست جز محقق شدن مبدأ 
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از سرزمینی به سرزمین نیازها  دیگر متفاوت    ]آزادی[ نه محقق شدن نیازشان. 
اگر اما  را یکی   است،  نیازهای همٔه بشر  آن وقت  قرار دهیم  را هدف  آزادی  خود 

ایم که همگی در راه رسیدن به آن در حال تالشند اگر چه این تالش بیهوده کرده
 باشد.
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 آزادی دین
آن   مورد  در  قدری  به  و  گرفت  شکل  غرب  در  کامل  طور  به  آزادی  نوع  این 

آزادی بتروی  زیاده به  که  الحاکردند  و  به سبب  پرستی  آن  همٔه  و  د کشیده شد 
از   بود که  با احکامی  بردگی کشیدن نصرانیان  طغیان کلیسا و مردان کلیسا در 

 شد. روی ظلم و دروغ به الله نسبت داده می

آورند و این  برخی از منتسبان به اسالم همین معنا را گرفته و بر اسالم فرو می
حکام و شمول آن و جهل نسبت  روی جهل به منزلت اسالم و درستی ا  نیست مگر از

ها، های تحریف شدٔه تغییر یافته و موضع قرآن نسبت به این کتاب به منزلت کتاب 
ها پیش از آنکه اهل آن ادیان بر این کتب تحریف شده بشورند و به نامناسب  قرن

 بودن آن برای زندگی پی ببرند. 

ب  ایمان  با  کامل  فهمآزادی  نظر  از  عقلها  اینکه  به  اقرار  گوناگونند    ه  ادراک  و 
سازگار نیست. همچنین با این حقیقت که عقلها حتی اگر در ذات خود قوی باشند  

کنندگان ضعیف ظاهر می  استفاده  از سوء  برخی  برابر  از  در  شوند و همچنین 
عقلها به تأثیر پذیری در برابر طمع و هوای نفس به دور نیستند. همٔه شریعتها و  

یکد رویاروی  نوِع  دو  و  وجود  نور  شر،  و  خیر  مانند  مواردی  دارند؛  ایمان  یگر 
تاریکی، زندگی و مرگ؛ و مردم به این باور دارند که گاه از روی مکابره یا غلبٔه  

می  انجام  کارهایی  شهوت  و  نفس  پشیمان هوای  انجامش  برای  بعدها  که  دهند 
بول  اطل و خیر و شر است. فطرت این را قشوند و این همان نبرد میان حق و بمی

شناسند. اما اگر کسی بگوید: انسان حق  دارد و شریعتها نیز آن را به رسمیت می 
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دارد هر دینی را برای خود برگزیند، این سخن با وجود مخالف با فطرت که میان 
نمی تالزمی  انتخاب  درستِی  و  انتخاب  شریعتهای  حق  همٔه  با  مخالفت  در  یابد، 

واجب است که به سوی آن راهنمایی نی است، چرا که هر کس حق را شناخت  آسما
کند و مردم را به آن ملزم نماید. قطع مسیر نفسهای ضعیف از رسیدن به شر، 
عقیدٔه  با  که  کسانی  است.  پیامبران  یعنی  حق  به  هدایتگران  و  مصلحان  وظیفٔه 

شدند آنان را به میتوحید آمدند و هرگاه نسلی به سبب هوای نفس دچار انحراف  
گرداندند؛ در »صحیح« از ابوحازم نقل شده که گفت: بازمی  مسیر حق و درست

پنج سال با ابوهریره همنشین شدم و از او شنیدم که از پیامبر ـ صلی الله علیه  
می روایت  ـ  »وسلم  فرمودند:  که  بنیکرد  بر  امور  پیامبرانشان  را  اسرائیل 

پیامبری   هرگاه  داشتند،  او درمیعهده  جانشین  دیگر  پیامبری  گذشت 
و می بود  خواهند  خلفایی  و  نیست  من  از  پس  پیامبری  آنکه  حال  شد 

بود امر میبسیار خواهند  به چه  را  ما  »« گفتند: پس  فرمود:  بیعت کنید؟  به 
آنچه  اولی وفا کنید و حق آنان را ادا کنید زیرا الله است که از آنان دربارٔه 

 1«.ه خواهد پرسیدشان گذاشته شدبر عهده

ق انتخاب دلیل بر درستی آن انتخاب نیست، وگرنه هر کسی بنابراین ِصرِف ح
گزید کارش درست بود و نجات یافته بود. در نتیجه از آنجایی  که چیزی را برمی 

درستی معنی  به  دین  انتخاب  میکه  اولی اش  باب  من  همین  دیگر  ٰبود  دربارٔه   

 
 (.۱۸۲۴( و مسلم )۳۴۵۵) یبخار تیبه روا 1
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ا و سخنان و گزید، از جمله آرسان برای خود برمی انتخابها صادق بود و هر چه ان
شد و کارش مورد  کارها و رفتارهایش صحیح بود و برای انجامش مجازات نمی

 گرفت! انکار قرار نمی

نمی  سامان  به  محسوس  مادی  نمی نظام  انضباط  و  اثبات  رسد  با  مگر  یابد 
برمی  آن  با  مخالفت  به  که  کسانی  بر  قوا عقوبت  نتیجه  در  و خیزند،  نین 

نظممجازات برای  را  میدهی  هایی  قرار  زندگی  به  به  ایمان  است  چگونه  دهند. 
به آن وابسته است و کتابهای آسمانی برایش  انسانهاوحی که فرجام جاودان همٔه 

نازل شدند و پیامبران فرستاده شدند و ترازوها برافراشته شد و بهشت و دوزخ 
حی را ها را بنویسند و وها و بدی تا نیکیای به وجود آمدند  آفریده شد و مالئکه 

نازل کنند. در نتیجه، قائل شدن به آزادی دین الزاما و از باب اولٰی به آزادی در امر  
انجامد، چرا که دنیا مهمتر از آخرت نیست و مقام پیامبران و وارثان آنان  دنیا می

دهی  در سامان در ضبط امر دین و استقامت امر دینی مانند حال پادشاهان زمین  
رجا نیز سرکشانی هستند که با شبهه و شهوت از این به معاش مردمان است. ه

شوند؛ آنان با حکمت و پند نیکو و علم ـ پس از آنکه جاهل بودند ـ امر خارج می
ادامٔه سرکشی[ بر حسب به سوی حق فرا خوانده می شوند، سپس ]در صورت 

می مجازات  مصلحت  و  دروتوان  اگر  و  را شوند  آن  و  نپسندد  را  نهی  و  امر  ن 
هد، حق بنابر رغبت و دلخواه نیست، از همین روست که پیامبر ـ صلی الله نخوا 
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»در شگفت شدم از گروهی که با غل و زنجیر وارد  فرماید:  علیه وسلم ـ می
 1. شوند«بهشت می

تالش  هستند،  خود  دلخواه  به  رسیدن  خواهان  مردم  از  خیلی  که  آنجایی  از 
ه این به قیمت تأویل نصوص و کج د حدود آزادی را وسیع گردانند، اگر چکننمی

کردن گردن آن تمام شود و این روش هر هواپرستی است که َنّصی محکم و مخالِف  
دلخواه، پایش را بسته است؛ مانند حال کسانی که تورات و انجیل را تحریف کردند  

 فرماید: و الله متعال دربارٔه روش آنان می

 ِإَو}
َ
ا يَلإُووَن أ َسُبوهُ ِمَن الإِكَتاِب َوَما ُهَو  نَّ ِمنإُهمإ لََفرِيقا إِسنََتُهم بِالإِكَتاِب َِلَحإ ل

ِ َوَيُقولُوَن لََعَ  ِ َوَما ُهَو ِمنإ ِعنِد اّلل  ِمَن الإِكَتاِب َوَيُقولُوَن ُهَو ِمنإ ِعنِد اّلل 
ِ الإَكِذَب َوُهمإ َيعإلَُمونَ   [ ۷۸{ ]آل عمران: اّلل 

ود را به ]خواندن[ کتاب ]تحریف از میان آنان گروهی هستند که زبان خ  )و
پیچانند تا آن را از کتاب ]آسمانی[ بپندارید با اینکه آن از کتاب ای[ میشده

گویند از جانب الله است در صورتی که از جانب الله  ]آسمانی[ نیست و می
 نیست(.

دیگر ادیان را الغا کنند و برای  جا نیز بسیاری تالش کردند برتری اسالم براین 
ق ساختن آن از اصطالحات زیبایی مانند تقریب و تسامح و گفتگو و مانند محق
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آن بهره بردند و اینها همه کلماتی است نیکو که بسیاری اوقات در سیاقی خطا به 
روند. الله متعال در آیات محکمش بیان کرده که اسالم هر دینی را بر روی کار می
 فرماید: ین نسخ کرده است و میاین زم 

َاِِسِينَ  َوَمن} َبَل ِمنإُه وَُهَو ِِف اْلِخَرةِ ِمَن اْلإ ََلِم دِيناا فَلَن ُيقإ َ اِْلسإ { يَبإَتِغ َغريإ
 [ ۸۵]آل عمران: 

شود و او در )و هرکه جز اسالم دینی ]دیگر[ جوید هرگز از او پذیرفته نمی 
 آخرت از زیانکاران است(.

 ن، َدّیان عزوجل است: اما مرجع حق بودن یا حق نبودن هر دی  همه مدعی حقند، 

ا َوَما ََكَن  } إَراهِيَم َحنِيفا إ قُلإ بَلإ ِملََّة إِب َتُدوا وإ نََصاَرى َتهإ
َ
ا أ إ ُهودا إ ُكونُوا َوقَالُوا

ِكِيَ  إُمشإ  [۱۳۵{ ]بقره:  ِمَن ال

بلکه   نه  بگو  یابید،  تا هدایت  باشد  یا نصرانی  یهودی  آیین  )و گفتند  ]بر[ 
 ز مشرکان نبود(.گرا ]هستم[ و او اابراهیم حق

»قسم به و در صحیح آمده که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند:  
آنکه جان محمد به دست اوست، هر کس از این امت ـ یهودی باشد یا 

ام نصرانی ـ دربارٔه من بشنود سپس به آنچه من برایش فرستاده شده 
 1.و بمیرد، از اهل آتش خواهد بود« ایمان نیاورد 
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کنند نصوصی را به  ها تئوری پردازی میری اوقات کسانی که برای آزادی بسیا
کنند تا با آزادی مورد نظرشان هماهنگ شود، مانند غیر معنای صحیحش نقل می

 این سخن الله تعالی که:

ِينِ } َراهَ ِِف اَل   [ ۲۵۶{ ]بقره: ََل إِكإ

 نیست(. )در دین هیچ اجباری

این نصوص دربار اما  آن است که وارد  و دیگر نصوص؛  از  اهل کتاب پیش  ٔه 
شوند و صرفا برای مسلمان نشدن  اسالم شوند، یعنی به مسلمان شدن ُملَزم نمی

شوند. در سنن بیهقی از َاسلم نقل شده که گفت: هنگامی که در شام  کشته نمی
وضو آن  با  پس  آوردم،  وضو  آِب  عمر  برای  از کجا    بودیم  را  این  و گفت:  گرفت 

ام. گفتم: از خانٔه این پیرزن  آب چاه و آب بارانی خوشتر از آن نیافته ای که  آورده
نصرانی. پس همین که وضو گرفت به نزد او رفت و گفت: ای پیرزن، اسالم بیاور  
تا در سالمت باشی، زیرا الله، محمد ـ صلی الله علیه وسلم ـ را به حق فرستاده 

]سفید[ بود و گفت:   1د ثغامه پس آن پیرزن موهایش را آشکار کرد که مانناست.  
 2من اکنون در حال مرگم. عمر گفت: خداوندا تو شاهد باش.

اما کسی که وارد اسالم شد اجازٔه خروج از آن را ندارد و این برای آن است که 
نسازند و از این روش ای با ورود و خروج پی در پی از این دین آن را ضعیف عده

 
وقت  یابوته  1 که  م  یاست  رنگ    شودیخشک  به 

 . )مترجم(دیآیدرم  دیسف
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استفاد مسلمانان  از  جاسوسی  و  برای  ارتداد  دادن  نشان  با  همچنین  و  نکنند  ه 
 ها از روی فریب به تخریب اسالم نپردازند.گرد مسلمان شدهعقب

اگر از نگاه اسالم خارج شدن از نسب قوم و قبیله و منسوب شدن به غیر پدر  
از    جایز نیست و صاحبش ـ چنانکه در حدیث آمده ـ ملعون است، خارج شدن 

 ه را امر کرده تا به آن وارد شوند چگونه است؟! دین ُمنَزلی که خداوند هم

بسیاری از کشورهای قوی و پرنفوذ کسی را در مسئولیتهای خاص و محرمانه  
کنند مگر آنکه زیر پرچم هیچ حکومتی جز همان حکومت قرار نگیرد منصوب نمی

 حتی پس از بازنشستگیش.

ام شده است،  وی دیگر کسی که حق را شناخت و واردش شد حجت بر او تماز س
نشناخته  را  دین  این  که  کسانی  از  ـ  بیش  وسلم  علیه  الله  صلی  ـ  پیامبر  اند. 

 1به روایت بخاری از ابن عباس.  »آنکه دینش را عوض کرد بکشید«فرماید:  می

داشته باشد    شاید برخی حکم مرتد را صرفا خاص به کسی بدانند که سر جنگ
های ای است که از اندیشه ه معانی و بر حکومت اسالمی خارج شود و این از جمل 

جدید سر بر آورده است؛ در بخاری از ابوموسی نقل است که مردی اسالم آورد 
سپس یهودی شد، پس معاذ بن جبل به نزد ابوموسی آمد در حالی که آن مرد آنجا 

مسلمان شده سپس یهودی شده است. معاذ  بود؛ پس گفت: این را چه شده؟ گفت:  
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ا او را به قتل برسانم و این حکم الله تعالی و پیامبر او ـ صلی  نشینم تگفت: نمی 
 1الله علیه وسلم ـ است.

ذیل اعتراف به این اصلـ  یعنی آزادیـ  بسیاری از احکام به اعتبار اینکه بخشی 
آزادی  و  افراد  شخصی  زندگی  ماز  لغو  است  آنان  و یهای  لباس  جمله  از  شود؛ 

بر این اساس، امر و نهی در این زمینه مخالف  اش با مردان و  حجاب زن و رابطه
شود. اما چنین تقریری حتی حق انسان در آزادی رفتارهای شخصی او دانسته می

در حق نظامهای وضعی صادق نیست زیرا سیستمهای حکومتی نیز حق نهی و 
حال چگونه در حق نظام خالق و وحِی ُمنَزِل او از  پاداش و مجازات دارند، با این  

می  آسمان راهنمایی  نهی  و  امر  با  را  بندگانش  الله  بود؟  خواهد  و صادق  کند 
آیند را  پیامبرش را امر کرده تا این امر و نهی را ابالغ کنند و آنانی که بعد از او می

چنین امر ش را این تشویق کرده تا او را به عنوان الگویی نیکو برگیرند و پیامبر
 کند که:می

انلَِّبُّ } َها  يُّ
َ
أ ِمن يَا  َعلَيإِهنَّ  نَِي  يُدإ إُمؤإِمنَِي  ال َونَِساء  َوَبَناتَِك  زإَواِجَك 

َ
ِ ْل  قُل   

ا رَِّحيما ا  َغُفورا  ُ اّللَّ َوََكَن  َذيإَن  يُؤإ فَََل  ُيعإَرفإَن  ن 
َ
أ دإَّن 

َ
أ َذلَِك  { َجََلبِيبِِهنَّ 

 [ ۵۹]احزاب: 
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را   به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو چادرهای خویش  )ای پیامبر 
بر خود فرو افکنند، این برای آنکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند  

 ]به احتیاط[ نزدیکتر است و الله آمرزندٔه مهربان است(. 

ای از این اوامر و نواهی در احادیث صحیح وارد شده است که پیامبر ـ  جمله
الله   می صلی  قرار  مخاطب  را  افراد  آن  در  ـ  وسلم  بعلیه  آنان  امر  دهد؛  حق  ه 

شوند چنانکه از َبراء بن عازب روایت است که شوند و از باطل باز داشته میمی
گفت: »رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ ما را به هفت چیز امر کرد و از هفت  

زه و پاسخ دادن به کسی که چیز نهی فرمود: ما را به عیادت بیماران و تشییع جنا
ای سالم و یاری مظلوم و انجام چیزی که با عطسه زده و پذیرش دعوت و افش 

و ما را از انگشتر طال و نوشیدن در نقره    1سوگند از شخص خواسته شود امر کرد،
از میاثر یا فرمود: در ظرف نقره ـ و  َقّسی  2ـ  و   3و  از پوشیدن حریر و دیبا  و 

 5مود«.نهی فر 4استبرق

 
کردن سوگند    ادیبا    ی اگر کس   یعنیِابرار الُمقِسم:    1

را خواست، اگر آن کار حرام نباشد    یاز انسان کار
کرد    ادیدر حد توان انجامش دهد: مثال اگر سوگند  

آن    رشیحالت پذ  نیدر ا   ،یریرا بپذ   هیهد   نیا  دیکه با
 سنت مؤکده است. )مترجم( هیهد

  انداختند یم  وانی ن( که بر حانداز )پاال  ری ز  ی نوع   2
 بود. )مترجم( ریروکش حر یکه دارا

نوارها  یلباس  3 آن  بر  که  کتان  دوخته    ریحر  یاز 
 . )مترجم(شدیم

حربای د  4 ابر  ری:  استبرق:  نیرنگ  شم یمنقوش،   .
 . )مترجم( میضخ  ریحر
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ت است اما نه به قیمت  گاه استفاده از برخی ممنوعات به سبب نیاز، مورد رخص 
الغای اصل ثابت دربارٔه آن؛ در »صحیح« از انس روایت شده که گفت: »پیامبر ـ 
صلی الله علیه وسلم ـ به سبب خارشی که زبیر و عبدالرحمان دچارش بودند به 

 1آنان اجازه داد حریر بپوشند«. 

ص  ی اوقات فهم انسانی به دلیل عدم درک درست معنای نص، گردن نصوبسیار
کند. در این حالت به سبب کثرت دعوتهای تخریبی علیه  را کج کرده یا آن را رد می

شود طوری که  ها متبادر میاسالم تفسیری بسیار غالی و افراطی از آن به ذهن 
دترین تفسیرها مطرح حکم را دریافت کرده و سپس آن را بنابر دورترین و شدی

گردانی از حکم  تیجه راهی جز رویسازند تا باعث نفرت شنونده شود و در ن می
های شرعی و چنگ زدن به مشتبهات و ترک محکمات نیابد، مشتبهاتی که با بنیان

آزادی مورد نظر موافق است و این نوعی شهوت پنهان در تقریر اصول و بنیانها  
اصل  ل به دین درآمیخته و به تولد افکار و آرایی بی است که بسیاری اوقات با جه

 انجامد.و نسب می

توسل  روش  این  به  هستند  حرام  شناختن  رسمیت  به  خواهان  که  کسانی 
کنند  جویند. آنان سخنان مخالفان خود را با تفسیری بسیار افراطی مطرح میمی

تبلیغ کنند. بدین ترتیب جانها و    تا گفتار و کردار خود را زیر چتر آن ترویج و 
سب تأویل خودشان ـ چنان آکنده عقلها را با گفتار بدنمایی شدٔه مخالف ـ بر ح
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می نفرت  از از  سخن  است که  رو  همین  از  بپذیرند.  را  جایگزین  ایدٔه  که  سازند 
تحریم اختالط در محل کار و تحصیل را به این شکل که عامل منع رزق و روزی 

و به درآمدهای حرام دیگر منجر خواهد شد به و جلوگیری از کار و آموزش است  
حال آنکه کسب درآمد یک چیز است و اختالط چیزی دیگر.  گذارند…  نمایش می

نیر در فست  بیاید و فودها استفاده میگوشت ُمردار و خوک  اگر کسی  اما  شود 
شود مدعی شد که  دربارٔه حرمت مردار خواری و گوشت خوک سخن بگوید آیا می

یری تحریم ساندویچ و همبرگر و دیگر غذاهای جدید و گرسنگی و جلوگ  او دارد به
 دهد؟از کسب و کار مردم دعوت می

کنند که بماند که برخی از آنها ذیل یک مصطلح شرعی، تصویری را مطرح می
شود، مثال دربارٔه کسی که با اختالط مخالف باعث نفرت مردم از آن اصطالح می

اهد زنان را از مردان جدا کند طوری که هر کدام در  خوگویند که او میاست می
 زندگی کنند یا مسیر رفت و آمدشان جدا باشد و مانند آن! شهر خودشان

ماده فرجام و  عقل  اهداف نصوص شرعی و درک  در فهم  اوقات  بسیاری  گرا 
این حدودش  میضبط  بدتفسیری  دچار  اساس گونه  بر  را  نصوص  این  و  شود 

کند. برای مثال کسی که حد و حدود و ضوابط این  مل میتأویل و تحریف خود ح
 فرماید: داند که میدگار متعال را نمیسخن پرور

ُتُموُهمإ }  [۱۹۱{ ]بقره: َواقإُتلُوُهمإ َحيإُث ثَقِفإ

 )و هر کجا بر آنان دست یافتید آنان را بکشید(.
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مٔه  کند و هو در ذهن خود این نص را مطلق و بدون حدود و ضوابط تفسیر می
گونه هیبت نص  و اینکند اند در آن وارد میکسانی را که مرتکب شرک و کفر شده

می سست  او  دل  در  نصوص شرعی  و  تاریخی  داستانهای  که  جایی  تا  شود 
داند حال آنکه اساسی که به سود اصول اوست را قویتر از نص محکم قرآنی میبی

اما کوتاهی در فهم    نص قرآنی در حقیقت برای هر صاحب بصیرتی قویتر است
 شود. ل و دل مینص و سیاق آن باعث سست شدن هیبت نص در عق

 فرماید: مثالی دیگر، تفسیر این سخن الله تعالی است که می

ُِبوُهنَّ } إَمَضاِجِع َواْضإ ال ِِف  َواهإُجُروُهنَّ  فَعُِظوُهنَّ  نُُشوزَُهنَّ  ََّتَافُوَن  { َوالَلَِِّت 
 [ ۳۴]نساء: 

از نافرمانی آنان بیم دارید ]نخست[ پندشان دهید و ]بعد[  )و زنانی را که  
 خوابها از ایشان دوری کنید و ]اگر تأثیر نکرد[ آنان را بزنید(.در رخت

کنند حال آنکه عموم مفسران  آنان این »زدن« را، زدن با عصا و آهن تفسیر می
 1بیه آن.گویند: زدن با چوب مسواک و شسلف مانند ابن عباس و عطا و دیگران می

م سرکشی و نشوز  و منظور شارع از این حکم: اظهار اطاعت از مرد به هنگا
است اگر چه با پرتاب کردن مسواک باشد و منظور به درد آوردن نیست چه رسد  

 
ب   1 مسواک  اساسا    اریس چوب  و  است  نرم  و  کوتاه 

کس   توانینم آن  ا  یبا  و  آورد  درد  به  نشان    نیرا 
  ی نشان دادن ناراحت  ینوع   شتریزدن ب   نیکه ا  دهدیم

آوردن.   درد  به  قصد  به  زدن  تا  است  مرد  قوامت  و 
 )مترجم(
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آورد آخرین مرحلٔه به شکنجه. اگر چه زدن با مسواک که حتی بچه را به درد نمی
 مرحلٔه نصیحت و مرحلٔه َهجر است.از بین بردن اختالف خانوادگی پس از 

صا و چوب ]و کمربند و مانند آن[ تفسیر اما کسی که این »زدن« را، زدن با ع
کند، هدفش از این تفسیِر افراطِی غالیانه چیزی نیست جز متنفر ساختن مردم  می

گر قوامت مرد است و برگرفتن نصوص متشابهی که زن از عمل به این آیه که تبیین 
ز او داند، و او را اگرچه همسر یا دختِر مرد باشد جدا و مستقل اد مرد میرا همانن

و می زنان  و  ]مردان  خاص  احکاِم  به  ربطی  که  عام  است  آیاتی  اینها  اما  داند، 
 سازد ندارد.مند میهای آنان[ که رابطٔه مرد و زن را ضابطهویژگی

آن  از  ا همچنین  با  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  آزادی جایی  صل 
اندیشٔه   که  است  از جمله مواردی  است،  ناسازگار  به شکل افسارگسیخته  لیبرال 

پردازد و نسبت به این شعیره و انجام دهندگانش هشدار آشکار به مبارزٔه با آن می
تعالی  می الله  است.  متواتر  و  آشکار  باره  این  در  وحی  نصوص  آنکه  با  دهد، 
 فرماید: می

{ 
ُ
ِنُكمإ أ َُكن م  إَمعإُروِف َويَ َوَلإ ُمُروَن بِال

إ
ِ َوَيأ َريإ

ُعوَن إََِل اْلإ ٌة يَدإ نإَهوإَن َعِن مَّ
لُِحونَ  إُمفإ لَئَِك ُهُم ال وإ

ُ
ُمنَكرِ َوأ

إ  [ ۱۰۴{ ]آل عمران: ال

)و باید از میان شما گروهی ]مردم را[ به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته 
 نند(. وادارند و از منکر بازدارند و آنان همان رستگارا 
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منکری را    »هر یک از شمافرماید:  و رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ می
دید آن را با دستانش تغییر دهد، پس اگر نتوانست با زبانش و اگر نتوانست 

 .ترین ایمان است«با قلبش و این ضعیف

جایی که این شعیره با اصل اندیشٔه لیبرال در تضاد است، بسیار در اما از آن
 د. انکنند نشستهدهی میآن و مردان و زنان و مؤسساتی که آن را سازمان کمین

ضابطه مرکز  منکر  از  نهی  و  معروف  به  تا  امر  آزادیهاست  ساختن  مند 
افسارگسیخته نشود، و لیبرالیسم مرکز رها ساختن آزادیهاست تا ضابطه نپذیرد 

اری و مرگ یکی به  و این دو، نه در اصل و نه در فرع به هم نخواهند رسید و بیم
 معنای سالمتی و زندگی دیگری است. 
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 ی اصل سوم: برابر 
این به سبب اشتراک   برابری اصلی است که نفس بشری به آن گرایش دارد و 
نسبی این اصل با اصل دیگر یعنی »آزادی« است، زیرا کسی که با تو برابر است  

او که بر آن سرشته شده  تواند تو را امر و نهی کند چرا که از َسطَوت و ظلم  نمی
ر دیگری برتری یابد به اندازٔه این  ای و هر چه یک انسان از یک جهت ب رهایی یافته 

بیند. این دربارٔه برتری واقعی است، اما  برتری، رأی و نظر خود را بر او نافذ می 
برتری متوهمانه که ناشی از تکبر است و وجود واقعی ندارد و ادعای صرف است،  

 ندارد.  حد و مرزی

انگیزه  جمله  برای  از  را  و مجازاتها  در حقوق  برابری  که  پسندیده  هایی  بشر 
انتقام   بر یکدیگر و تحقیر و حسادت و  این است که فخر فروشی مردم  ساخته 

برد؛ زیرا همه در پاداش و مجازات و خیر و شر  جویی نسبت به هم را از بین می
 مساوی خواهند بود.

ز سر بسیاری از مردم برده است تا جایی که از شناخت  این معانِی زیبا، هوش ا 
سازی این اند و در پیاده برابری و فهم و ضبط آن ناتوان شدهحد مشروع و ممنوعِ 

شده غلو  و  اسراف  دچار  فرا اصل  اصل  این  به  بسیار  لیبرالیسم  دعوتگران  اند. 
میمی مطرح  درستی  مثالهای  آن  برای  و  از خوانند  بزرگی  بخش  که    کنند 

ردم پذیرفته  دهد تا آنکه این اصل در ذهن مهای عملی آن را تشکیل نمیسازیپیاده
اند بدون ذکر حد و ضابطه  اش شنیده شود و تسلیم آن شوند و کسانی که درباره 

 به سویش فرا بخوانند.
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ای نفس بشری دوست دارد که در باب خیر بیشتر از دیگران دیده شود و بهره
مجازات   باب  در  همینکه  کمتر  اما  باشد،  داشته  پاداش  باب  در  بیشتر  نصیبی  و 

شود و آن را عدل و انصاف  شرایط قرار بگیرد خواهان برابری می پایینتر از این  
شود و اگر این را به زبان نیاورد در  داند و چون برابر شود خواهان برتری میمی

در این زمینه   خواهد به صعود و ترقی ادامه دهد ودل خواهانش خواهد بود و می
 تک باشد. 

طلق نیز مخالف فطرت است برابری یک دعوت فطری کهن است، اما برابرِی م
آن  اساس  بر  را  مردمان  که  است  خداوند  جهانی  سنتهای  مخالف  همینطور  و 
آفریده، از این رو تباین و اختالف ـ اگر چه اندک ـ ناگزیر است و هر جایی که 

اش عدم تساوی در برخی از احکام به اندازهقدری عدم تساوی وجود داشته باشد  
و هرگاه در اصل فطرت و خلقت، برابری غالب باشد دهد  ـ نه همٔه آن ـ رخ می

می غالب  نیز  احکام  در  تقریر  برابری  هنگام  خداوند  که  است  همین  برای  شود، 
 فرماید: برابری، بشر را به آفرینش آنان ارجاع داده و می

انلَّاُس  } َها  يُّ
َ
أ ُشُعوباايَا  وََجَعلإَناُكمإ  نََث 

ُ
َوأ َذَكٍر  ِن  م  َناُكم  َخلَقإ َوَقَبائَِل    إِنَّا 

َ َعلِيٌم َخبرِيٌ  تإَقاُكمإ إِنَّ اّللَّ
َ
ِ أ َرَمُكمإ ِعنَد اّللَّ كإ

َ
{ ]حجرات:  َِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

۱۳] 

)ای مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله  
حقیقت قرا  در  کنید،  حاصل  متقابل  شناسایی  یکدیگر  با  تا  دادیم  ر 
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تردید الله دانای آگاه  ن شما نزد الله پرهیزگارترین شماست، بیتریگرامی
 است(.

 فرماید: و می

ُكَن إََِلإَها} ٍس َواِحَدٍة وََجَعَل ِمنإَها َزوإَجَها لِيَسإ ِن نَّفإ ِي َخلََقُكم م  { ُهَو اَّلَّ
 [۱۸۹]اعراف: 

)اوست آنکه شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد تا 
 بدان آرام گیرد(. 

و از ابونضره ثابت است که گفت: کسی که خطبٔه رسول الله ـ صلی الله علیه 
»ای مردم،  وسلم ـ در میانٔه ایام تشریق را شنیده به من گفت که ایشان فرمودند:  

ا یکی  پروردگارتان  که  هیچ  بدانید  که  بدانید  است.  یکی  پدرتان  و  ست 
عرب و هیچ سرخی بر سیاه و    عربی بر غیر عرب و هیچ غیر عربی بر

 1.ای ندارد مگر با تقوا«هیچ سیاهی بر سرخ برتری

از ابوهریره ـ رضی الله عنه ـ روایت است که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم  
 2.ز خاک است«»شما فرزندان آدم هستید و آدم اـ فرمودند: 

شده خطا  دچار  برابری  عدم  تعیین  در  برایعقلها  بسیاری  و  به    اند  رسیدن 
اند. فالسفٔه اهداِف گاه درست و گاه نادرست با نیت خوب و بد از آن بهره برده

 
 (. ۵۱۱۸ابوداوود ) تیبه روا 2 (. ۴۷۴/  ۳۸احمد در مسند ) تیبه روا 1
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قانون   برابر  در  را  آزادها  همٔه  »جمهوریت«  کتاب  در  افالطون  مانند  یونان 
و  دولت غریبان  و  دانسته  مساوی  فهم شهر  این  و  است  کرده  استثنا  را  بردگان 

از انقالب فرانس  ه در قرن هجدهم میالدی در غرب پابرجا یونانی عقلی تا پیش 
گرایی افراطی و لجبازی در برابر تفاوتهای فطری غالب گردید  بود، سپس انسان 

و اندیشٔه برابری مطلق توسط اندیشمندان رمانتیک و دیگران مطرح شد و ژان 
ر این باره نوشت و برابری اجتماعی مطلق را به فطرت طبیعی انسان ژاک روسو د

داد تباهی ارجاع  و  جنگها  یادآوری  با  آنان  سبب  .  به  که  سرکوبی  و  ستم  و  ها 
فرسایی کردند و این یادآوری بر نتایج آنان  تبعیض رخ داده بود در این باره قلم

 آگاه نیست: اثر گذاشت حال آنکه کسی بهتر از خالق نسبت به مخلوقش 

َبرِيُ } ََل َيعإلَُم َمنإ َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اْلإ
َ
 [ ۱۴ملک: { ]أ

 داند با اینکه خود باریک بیِن آگاه است(.)آیا کسی که آفریده است نمی 

کند بدون آنکه عاملی پنهان بر حکم او و  گوید و حکم میاو کسی است که می
 بگذارد. های ترازویش اثر سنگین شدن یکی از کفه

اوت بزرگترین عامل خطای انسان دربارٔه این اصل، نادیده گرفتن یا ندیدن تف
اند، زیرا جهل دربارٔه بین حقیقت اشیا و ترکیبی است که بر اساس آن آفریده شده 

برابری می ابواب  در  آشفتگی  و  باعث خلط  باشد  کم  اگرچه  تفاوت  از این  شود، 
م اختالط میان دو جنس مرد و زن جدیت همین روی خداوند متعال دربارٔه تحری

به هم نزدیک است و ابن عباس ـ رضی    به خرج داده با اینکه آفرینش آن دو بسیار
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»رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ مردانی را که  فرماید:  الله عنهما ـ می 
خود را به زنان شبیه سازند و زنانی که خود را به مردان شبیه سازند 

 1.ت«نفرین کرده اس

انجامد و همچنین سهل زیرا این به آشفتگی فطری و سپس خلط در حقوق می
ری دربارٔه شبیه ساختن یکی از دو جنس به دیگری در حد مشخصی متوقف انگا

اکنون به تغییر جنسیت به کمک پزشکان رسیده است اما حتی  آنکه  نخواهد شد چن
 تنها به دست خداوند است:   اگر بدن را تغییر دهند، روح و نفس بشری و ترکیب آن

وتِيُتم }
ُ
ِ َوَما أ رِ َرّب  مإ

َ
وُح ِمنإ أ ِن الإعِلإِم إَِلَّ قَلِيَلا قُِل الرُّ  [ ۸۵{ ]اسراء: م 

)بگو روح از امر پروردگار من است و به شما از دانش جز اندکی داده نشده 
 است(.

اش  ندهگیری شود و انجام دهاز این رو الزم بوده که دربارٔه این قضیه سخت
است. مستحق نفرین باشد، زیرا فاعلش هم به خود و هم به دیگران ستم روا داشته  

در حق خودش با تغییر فطرت و تغییر حقوق آن ظلم روا داشته و در حق دیگری  
زیرا برای خودش چیزی را روا دانسته که حق ندارد از دیگری بردارد؛ زیرا این  

 حق جنِس دیگر بوده نه حق او.

 
 (. ۵۸۸۵) یبخار تیبه روا 1
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حانه و تعالی در احکام بسیاری تماثل میان آفریدگان را یاد کرده و بر  الله سب
کرده است و هنگام وجود تفاوت ـ به دلیل وجود اسبابش ـ این تفاوت را  آن تأکید  

کند؛ برای مثال هنگامی که خداوند حقوق میان ذکر کرده و بر ثبوت آن تأکید می 
 فرماید: زوجین را بیان کرده می

إَمعإُروِف َولَُهنَّ مِ } ِي َعلَيإِهنَّ بِال  [۲۲۸{ ]بقره:  ثإُل اَّلَّ

که بر عهدٔه زنان است به طور شایسته به نفع   )و مانند همان ]وظایفی[
 آنان ]بر عهدٔه[ مردان است(.

ای است به اینکه حقوق آن دو غالبا مساوی است، سپس در ادامه این این اشاره 
 تفصیل را آورده که: 

 [ ۲۲۸{ ]بقره: ِهنَّ َدرََجةٌ َولِلر َِجاِل َعلَيإ }

 )و مردان بر آنان درجٔه برتری دارند(. 

 ی حق قوامت و نفقه و مسکن و طالق و دیگر حقوق است. و این برا 

تفاوت در ترکیب غریزِی دو  به دلیل  نامحرم،  با زن  رابطٔه مرد  و هنگام ذکر 
أکید کرده  جنس، نسبت به دوری گزیدن از یکدیگر هشدار داده و بر منع اختالط ت

بودن روا  معنی  به  زنان  با  زنان  و  مردان  با  مردان  اختالط  اینکه  و  مطلق    است 
 فرماید: اختالط بین دو جنِس متفاوت نیست. الله تعالی می
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{  ِ  ِمَن 
َفَتَقبَّلإ ا  را َُمَرَّ َِن  َما ِِف َبطإ لََك  نََذرإُت  إِّن ِ   ِ َراَن َرب  ةُ ِعمإ

َ
َرأ إِذإ قَالَِت امإ

نَت  
َ
أ الإَعلِيمُ إِنََّك  ِميُع  َوَضعإ (  ۳۵)  السَّ إِّن ِ   ِ َرب  قَالَتإ  َوَضَعتإَها  ا  مَّ

نََث فَلَ
ُ
أ ُتَها 

نََث 
ُ
َكُر ََكْل لَُم بَِما َوَضَعتإ َولَيإَس اَّلَّ عإ

َ
ُ أ  [ ۳۶-۳۵{ ]آل عمران: َواّلل 

)چون زن عمران گفت پروردگارا آنچه در شکم خود دارم را نذر تو کردم تا  
دنیا و پرستشگر تو[ باشد پس از من بپذیر که تو خود  آزاد شده ]از مشاغل  

رزندش را بزاد گفت پروردگارا من دختر ( پس چون ف۳۵شنوای دانایی )
 ام و الله به آنچه او زایید داناتر بود و پسر چون دختر نیست(. زاده

بود که هر   نذر کرده  را  این  برای عبادت در آنچه  مادر مریم  را  دارد  در شکم 
کند، پس کودکش دختر به دنیا آمد و کنیسه محل تجمع مردان بود! کنیسه نذر  

 را ساقط کرد و الله متعال فرمود: }پسر چون دختر نیست{. بنابراین نذر خود

( تفسیر خود  در  المنذر  از  ۱۷۶/  ۱ابن  بزه  ابی  بن  قاسم  از  صحیح  سند  با   )
 عکرمه روایت کرده که گفت:

ا َوَضَعتإَها } نََث فَلَمَّ
ُ
ِ إِّن ِ َوَضعإُتَها أ  [ ۳۶{ ]آل عمران: قَالَتإ رَب 

 ام(.من دختر زاییده  )پس چون او را بزاد گفت پروردگارا 

»در کنیسه جز مردان نیستند و برای زن شایسته نیست که همراه با مردان باشد 
و این همان چیزی بود که مانع از آن شد که وی را در کنسیه بگذارد و نذر خود را 

 ر کنسیه ادا کند«.د
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جهل به حقیقت و ترکیب اشیا باعث خلط و آشفتگی دربارٔه میزان استثناها در 
شود و همینطور دربارٔه موضع عدم تساوی و محل آن و  مورد احکاِم مساوات می

اینکه آیا این استثنا تنها در یک موضع الزم است یا در دو موضع و سه موضع و  
 کان دارد یا خیر؟ بیشتر، و آیا قیاس بر آن ام

خواهد میان فلزات ـ چون همه فلز هستند ـ تساوی قائل شود، نسبت آنکه می
تفاوتها میان ترکیب این فلزات جاهل است. طال و نقره و مس و آهن همه فلزند  به  

اما هر یک ترکیب خود را دارد، همینطور ستارگان و سیارگان مانند خورشید و ماه  
 و آثاری متفاوت از دیگری است. و مریخ همه دارای ترکیب 

است که    هاییاما جنسهایی که در ترکیب و اثر متحد و هماهنگ هستند همان
باید میانشان تساوی قائل شد و چه بسا اختالف میان دو چیز از یک جنس در یک  
امر بسیار ظریف و ناپیدا باشد که در این شرایط مشابه دانستن آن دو از همه نظر 

 فاوت به اندازٔه میزان اختالف خواهد بود. اشتباه است و ت

همه جانبٔه او با مرد و نفی  لیبرالها بسیاری اوقات دربارٔه قضیٔه زن و برابری  
گویند و این غفلتی فطری و لغزشی گذاری اگرچه فطری باشد سخن میتفاوت 

عقلی است، زیرا اصل درست از نظر عقلی و دینی تساوی زن با زن و مرد با مرد  
انجامد و این به و این به سبب اختالف دو جنس است که به اختالِف حکم میاست  

در   مطلق  تفاوِت  تفاوت معنی  وجود  زیرا  نیست،  حقوق  میان ابواب  بسیار  های 
ویژگی بقیٔه  در  آنها  تساوی  الغای  به  نمیمخلوقات  در  ها  انسان  خود  انجامد. 

راه رفتن و خوردن و    وصف حیوانیت )زندگی و جنبش ارادی( و شنیدن و دیدن و 
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باب    نوشیدن با دیگر حیوانات متفق است و به سبب اختالف با آنها در یک امر از
بلکه می با حیوانات خارج شده،  و مقایسه  شود گفت دیگر حیوانات و مساوات 

انسان در بیشتر صفات برابرند و چه بسا حیوانات در آن صفات مشترک برتر از 
های خود  و اسب اشتباه است زیرا هر یک دارای ویژگیانسان باشند. مقایسٔه شتر  

شود. همینطور اگر بین افراد یک نوع  است، اما میان اسبها با یکدیگر مقایسه می 
 دهد. ها و بنابر جنس و عمر، برتری و تفاوت رخ میاز نظر ارزش و ویژگی

 ود: هنگامی که الله متعال به بیان فضیلت مریم ـ علیها السالم ـ پرداخت فرم

َرِك َواصإ } َطَفاِك َوَطهَّ َ اصإ َيُم إِنَّ اّلل  إَمََلئَِكُة يَا َمرإ َطَفاِك لََعَ نَِساء ِإَوذإ قَالَِت ال
 [ ۴۲{ ]آل عمران:  الإَعالَِميَ 

)و هنگامی را ]یاد کن[ که مالئکه گفتند ای مریم الله تو را برگزیده و پاک 
 ساخته و تو را بر زنان عالم برتری داده است(.

این ا باید و  نبرد، زیرا مردان جنس دیگری هستند که برتری  نام  از مردان  جا 
همینطور در روایت بخاری از ابوموسی ـ رضی الله عنه ـ   میان خود آنان باشد،

از میان مردان بسیاری  آمده که رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فرمودند: »
ریم دختر ِعمران و آسیه  به کمال رسیدند و از زنان به کمال نرسیده جز م 



 ی اصل سوم: برابر

300 
 

دیگر   بر  ثرید  برتری  مانند  زنان  بر  عایشه  برتری  و  فرعون  زن 
 1«.غذاهاست 

ها و اخالق  منظور، به کمال رسیدن مردان از میان مردان و بر اساس ویژگی
های زنان و اخالق  خاص به جنس آنها و به کمال رسیدن زنان بر اساس ویژگی

 خاص به جنس آنهاست.

همٔه دورانها به این اقرار دارند که تساوی فطری مرد و زن از همه  عاقالن در  
داری است که ربطی به  های فطری ریشه ژگیجهت درست نیست و زن دارای وی

خواسته و  نیازها  تفاوت  باعث  آنچه  و  ندارد  عادتها  و  میعرفها  زنان  شود  های 
گر دورانهاست،  فطرت است نه جامعه و عرف و عادات مردم، و این قول فالسفٔه دی

هایی چون افالطون و ارسطو و سقراط و دیگران، برخالف سخن مانند یونانی 
 دانند. ان و اندیشمندان لیبرال که عرف و عادت را باعث این تفاوت میسوفسطایی

گیرند  های دو جنس را نادیده میبسیاری از اندیشمندان غرب تفاوتها و ویژگی 
اند و  اش کردهین به سبب ظلمی است که تجربهحال آنکه خود به آن داناترند و ا

ت ماهیانه بود همراه با او غذا اسالم از آن بیزار است؛ یهودیان هرگاه زنی در عاد
و این باعث شد که عاطفه و نفرت   2کردندخوردند و در یک خانه زندگی نمی نمی

دین روی  از ظلم، آنان را از دقت در ترازو دور کند و به تفریط در امر فطرت و  

 
 (.۳۰۲مسلم ) تیبه روا 2 (.۲۴۳۱( و مسلم )۳۴۱۱) یبخار تیبه روا 1
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کند که تفاوت در آورند، وگرنه هر فطرت سالم و شریعت آسمانی این را درک می
 در نفی برابری همه جانبه میان آنها تاثیرگذار است.  ترکیب اشیا،

به شکل کامل و کورکورانه  شرقی باب مساوات  لیبرال غربی در  اندیشٔه  از  ها 
می تتقلید  روند  و  حقایق  شناخت  به  آنکه  بدون  و کنند  کنند  توجه  آن  اریخی 

ست کنند مساوات میان مردان و زنان از همه نظر اای که طرح میبیشترین مسئله 
ساده شکلی  به  کسی  و  که  درست  اصل  یک  به  را  این  جهل  روی  از  و  انگارانه 

دهند و آن یکی بودن از نظر انسانی است و اش اختالفی ندارد ارجاع می درباره
کی بودن نوع به معنای یکی بودن فطری و درونی دو کنند که یبه این توجه نمی 

مناسب جسم و روح و روان نوع از همه نظر نیست و هر جنس فطرت خود را که  
تواند ادعا خود است داراست. مرد و زن از نظر انسانیت یکی هستند اما کسی نمی

این   کند که از نظر غرایز و حاالت درونی و یکی بودن آفرینش کامال مانند همند و
 اختالف بنابر یک حکمت ربانی عظیم و از آیات الهی است: 

لَكُ } َخلََق  نإ 
َ
أ آيَاتِهِ  وََجَعَل َوِمنإ  إََِلإَها  ُكُنوا  ل ِتَسإ ا  زإَواجا

َ
أ نُفِسُكمإ 

َ
أ ِنإ  م  م 

ُرونَ  ٍم َيَتَفكَّ َةا إِنَّ ِِف َذلَِك َْليَاٍت ل َِقوإ ةا َورَْحإ َودَّ  [ ۲۱{ ]روم: بَيإَنُكم مَّ

های او اینکه از ]نوع[ خودتان همسرانی را برای شما آفرید تا  نشانه )و از  
دوستی و رحمت نهاد، آری در این ]نعمت[ برای بدانها آرام گیرید و میانتان  

 هایی است(.اندیشند قطعا نشانه مردمی که می

 فرماید: و می
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نََث }
ُ
َكُر ََكْل  [ ۳۶{ ]آل عمران: َولَيإَس اَّلَّ

 ست(.)و پسر مانند دختر نی 

این اختالف بدنی و فطری و تفاوت در امیال، به سطحی از تفاوت در وظایف  
و زیاد با این تفاوت فطری هماهنگ باشد و این کمال عدل    انجامد تا بدون کممی

است، یعنی همان چیزی که قرآن برایش بر پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ نازل 
ی میان دو جنس و تفاوت در برخی  شد. و برای عدم خلط میان اثبات اتحاد بشر 

بر مردان حرام است  زنان حالل  برای  که  را  و   از صفات، خداوند چیزهایی  کرد 
برعکس آن نیز درست است. خداوند پوشیدن طال و نقره و لباس ابریشم و بلند 
بودن لباس تا روی زمین را برای آنان حرام، و برای زنان حالل دانسته و جهاد و  

رجی خانواده و پرداخت مهریه و هزینٔه مسکن را برای مردان  نماز جماعت و خ
 برای زنان واجب ندانسته است.ها را یک از این واجب گردانده اما هیچ

و از سوی دیگر حجاب و پایین آوردن صدا و دیگر موارد را برای زنان واجب 
اه  کرده تا باعث حفظ فطرت و جلوگیری از آشفتگی در این باب گردد. چیزی که گ

 شود. به سبب جهل و گاه به سبب نگاه عاطفی زیر پا نهاده می

وجوب، مردان و زنان را برابر دانسته زیرا   الله متعال در بیشتر احکام تحریم و
فطرت آن دو در اکثر حاالت برابر است، و گاه برخی از اوامر و نواهی را خاص به 

زند هرچند حکم دربارٔه زنان و زنان قرار داده زیرا آن کارها غالبا از زنان سر می
مو؛ زیرا   مردان یکسان است، مانند نهی از باریک کردن ابرو و خالکوبی و پیوند
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های زنان است و خطاب و راهنمایی  این کارها متعلق به زیبایی است که از ویژگی 
گیرد هرچند انجام این کارها  دهد تعلق میبه کسی که غالبا این کارها را انجام می

 وی مردان نیز محتمل است. از س

اصل بر مساوی بودن مردان و زنان در پاداش و ثواب و مجازات و حدود شرعی  
 و کسب و کار است و هر جا تخصیص صورت گرفته بر اساس دلیل است.

انسانها به سوی همانند شدن با دیگران گرایش دارند و چه بسا برای به دست 
 گویند: د بزنند. قتاده و َسَدی میآوردن این همانندی دست به قیاسهای فاس

آیٔه } ِ هنگامی که  نثََييإ
ُ
اْل  ِ َحظ  ِمثإُل  َكرِ  پسر چون سهم دو دخترا    { )سهملذِلَّ

[ نازل شد، مردان گفتند: ما امیدواریم همانطور که در مورد میراث  ۱۱ست( ]نساء:  
اجرمان دوبرابر  بر زنان برتری یافتیم در پاداش آخرت نیز بر آنان برتری یابیم و  

زنان باشد. زنان گفتند: ما نیز امیدواریم که گناهانمان نصف گناهان مردان در 
همانطور که در دنیا، در میراث نصف بهرٔه آنان را داشتیم. پس الله    آخرت باشد،

 متعال این آیه را نازل کرد: 

إ َولِلن َِساء نَِصيٌب م ِ } تََسُبوا ا اكإ ِمَّ َ ل ِلر َِجاِل نَِصيٌب م  تََسَبإ ا اكإ  [ ۳۲{ ]نساء: مَّ

ن  ای ]از پاداش و مجازات[ دارند و زنا اند بهره)مردان از آنچه انجام داده
 ای دارند(. اند بهره ]نیز[ از آنچه انجام داده



 ی اصل سوم: برابر

304 
 

برد گوید: این دربارٔه مرد است که برای هر نیکی ده پاداش میوی همچنین می 
 1برد. و زن نیز برای آن ده پاداش می

اندیشٔه لیبرال از جهت اصول خود از فهم دین و فقِه آن به دور است، زیرا به  اما  
ریشه تحلیلسبب  یعنی  خود  و    های  مردم  تعامالت  از  را  فقه  حسی،  و  مادی 

گذارد و بلکه دارد و فقه تعبدی و مسائل ایمانی را کنار میروابطشان دور نگه می
امور مورد بحث لیبرالیسم نیست نسبت به آن سوء ظن دارد زیرا اینها اساسا از  

دنیوی  اندیشٔه  یک  لیبرالیسم  آنکه  حال  آخرت  به  وابسته  است  مسائلی  که  چرا 
 حض است.م

  

 
روا  1 جر   تیبه  تفس  یطبر  ریابن  / ۸)  رشیدر 

۲۶۵.) 
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 برابری در ارث 
اند از دروازٔه لیبرالیسم وارد مبحث یی که فقه دین آموخته لیبرالها بسیاری از  

سازند؛ چرا که افکار و   اند تا بتوانند اسالم و اندیشٔه متضاد با آن را یکجافقه شده
توانند به رویارویی با اسالم برخیزند و با آن دشمنی کنند و عقاید منحرف نمی

یخ شاهدی است بر صدق این مدعا، بنابراین تقریرهای اشتباه را به دور از نص  تار
کنند و چه بسا عاطفه  و اجماع و در تضاد با اصل فطرت، به نام اسالم مطرح می

شود دارد که اصل این عاطفه طبعی و فطری است اما باعث میوا می   آنها را به این
م اسالم دچار آشفتگی شود. این باعث انسان به دلیل قصور در فهم مسائل و احکا

شود انسان تنها یک مسئلٔه جزئی کوچک را در نظر بگیرد و آن را از مجموع می
بررسی جداگانه  و  سازد  جدا  اسالم  کلی  کسی  نظام  کند.  ابواب اش  دربارٔه  که 

گوید این مسئله را جدا از نظام متوازی برابری میان زن و مرد در میراث سخن می
کند. حال آنکه تقسیم اموال توسط اسالم ٔه اموال در این دین بررسی می و عادالن

های زن بر اساس یک نظام کامل است نه یک حالت جداگانه. جایز نیست که هزینه 
ذاشت، نه هزینٔه غذا و نه لباس و مسکن و درمان. پیش از  را بر عهدٔه خود او گ

ازدواج بر عهدٔه همسرش است   ها بر عهدٔه ولی اوست و بعد ازازدواج این هزینه
کنند[ این  که همانند هزینٔه همانندهای او ]دیگر زنانی که در سطح او زندگی می

کرد و جایز نیست میاش زندگی  که در خانواده  همانطورها را بپذیرد، یعنی  هزینه
که زن مهریٔه خودش را بدهد یا به شوهرش مهریه دهد حتی اگر چند بار ازدواج 

 ه باشد یا خیر، همچنین هزینٔه مسکنش بر عهدٔه ولی یا همسر اوست: کند، باکر
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ِدُكمإ } ِن وُجإ ِكُنوُهنَّ ِمنإ َحيإُث َسَكنُتم م  سإ
َ
 [ ۶{ ]طالق: أ

به دارید  که ]خود[ سکونت  را جای   )همانجا  آنان  قدر استطاعت خویش 
 دهید(.

بر وی وارد  و اگر مردی از زنی خواستگاری کند و او را عقد کند و پیش از آنکه 
شود او را طالق دهد باید خرجی او را تا وقتی که از عده بیرون نیامده پرداخت 
کند تا آنکه حتی یک روز بدون خرجی نباشد و پدر یا همسر این مسئولیت را به  

 پاس ندهند و این مسئله از سوی خداوند به نص قرآن تمام شده و قطعی است:   هم

إ لَُهنَّ فَرِيَضةا َلَّ ُجَناَح َعلَيإُكمإ إِن طَ } رُِضوا وإ َتفإ
َ
وُهنُّ أ ُتُم الن َِساء َما لَمإ َتَمسُّ لَّقإ
َمَتاًعا  ُرهُ  قَدإ ِِتِ  ُمقإ

إ ال َولََعَ  قََدُرهُ  إُموِسِع  ال لََعَ  لََعَ َوَمت ُِعوُهنَّ  ا  َحقًّ إَمعإُروِف  بِال  
ِسنِيَ  إُمحإ  [ ۲۳۶{ ]بقره: ال

ده و بر ایشان مهری ]نیز[ معین  )اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکر
اید طالق دهید، بر شما گناهی نیست و آنان را به طور پسندیده به  نکرده

بهره  به  نوعی  تنگدست  و  خود  ]توان[  اندازه  به  توانگر  کنید،  اندازٔه مند 
 ]وسع[ خود ]این کار[ بر نیکوکاران الزامی است(.

ن صرفا بر عهدٔه مرد باشد این نیز اشتباه است که وجوب نفقه و مهریه و مسک
بنابر میزان عمومی اسالم و   آنکه  این اجبار بر عهدٔه مردان نهاده شود بدون  و 

مروار  از  گردنبندی  همانند  اسالم  که  آن  اجتماعی  و  مالی  منظمش منظومٔه  ید 
های فطری دو جنس را  ساخته است، برای او وزن و ارزشی قائل نشویم و ویژگی
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که چرا  بگیریم،  مهره  نادیده  از  یکی  جایگاه  شود،  اگر  مختل  گردنبند  این  های 
 شود. زیبایی و هماهنگیش دچار اختالل می

گرایش  سو  یک  به  داده  دست  از  را  تعادلش  شود  تحریک  هرگاه  اما  عاطفه 
پردازند و ها بر حسب رویکرد خود بسیار به تحریک عواطف مید. رسانه یابمی

کوشند و این ر راه تعمیق قاعدٔه برابری میها از روی جهل تام دبیشتر این رسانه 
شود. حتی یک قاعده به شکل مطلِق خود باعث آشفتگی در همٔه ابواب زندگی می 

بر نیستند؛ مرد جوان با مرد  جنس بشری ]مثال مردان[ نیز از همه نظر با هم برا 
الله علیه   پیامبر ـ صلی  از همین روی  بزرگداشت یکی نیست،  از جهت  کهنسال 

 1.»کوچک بر بزرگ سالم کند«فرماید: ـ می وسلم

و  آمدند  ـ  وسلم  علیه  الله  صلی  ـ  الله  رسول  نزد  به  برادر  سه  که  هنگامی  و 
»بزرگتر،  کوچکترینشان شروع به سخن گفتن کرد، او را ساکت ساخت و فرمود:  

تر از تو است، بنابراین، تفاوِت یعنی بزرگتر برای سخن گفتن شایسته  2؛ بزرگتر«
ه است؟ حتی اگر در اصل  س که از نظر فطری تفاوت بسیار دارند چگوندو جن

 خود یکی باشند.

شود دیگر ابواب برابری  گذاری میان بزرگ و کوچک، باعث نمیاما این تفاوت 
در حقوق ـ مانند جان و مال و آبرو ـ ساقط شود؛ چه اگر بزرگی، کودکی را به 

 
 (. ۱۶۶۹( و مسلم )۳۱۷۳) یبخار تیبه روا 2 (. ۶۲۳۱) یبخار تیبه روا 1
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دست او را قطع کند، دست خودش را   شود و اگرقتل برساند در برابر او کشته می
 کنند.قصاص قطع میاز روی 

نماید؛ زیرا تساوی  برخی حاالت نیز وجود دارد که عدم تساوی در آن الزم می
گذاری مسئله را قاطعانه فیصله  شود، از این رو باید با تفاوت به تنازع منجر می 

نظم و  ضبط  برای  این  و  ب  داد  راه  قطع  و  بشر  زندگی  به  بشِر  دهی  آزمندی  ر 
است. در »صحیحین«   برای  خودخواه  که  است  بن سعد ساعدی روایت  از سهل 

الله علیه وسلم ـ نوشیدنی الله ـ صلی  ایشان  رسول  آوردند؛ در سمت راست  ای 
نوجوانی نشسته بود و پیرانی در سمت چپ، پس خطاب به آن نوجوان فرمود: 

می اجازه  بدهم؟«»آیا  آنها  به  که  سوگند، نوجوان    دهی  خدا  به  نه  گفت: 
گوید: پس  کنم. راوی میکس فداکاری نمی م از شما برای هیچ دربارٔه بهرٔه خود

 1رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ آن را در دست نوجوان گذاشت.

عقل دال بر بشریت همه است و همه به این طمع دارند که اول باشند و قاطعیت  
 ست. به عدم تساوی در حاالتی ناگزیر ا

می ـ  وسلم  علیه  الله  صلی  ـ  بر رماید:  فپیامبر  عابر  و  بزرگ  بر  »کوچک 
 2. نشسته و گروه کم بر گروه بسیار سالم کنند«

 
 گذشت.  ترشیپ 2 (. ۲۰۳۰( و مسلم )۲۳۱۵) یبخار تیبه روا 1
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هیچ نظر عقلی  گروهاز  این  از  با یک  شرع  اما  ندارند،  ارجحیت  دیگری  بر  ها 
 صدور رأی قاطع بر عدم تساوی، نفس آدمیان را قانونمند ساخته است.

اح تقریر  تکیه  نمی کام و ضبط رفتارهای بشری  برای  بر عاطفٔه بشری  توان 
آمد. از همین کرد، وگرنه هیچ نظامی برای مجازات و بازدارندگی به وجود نمی

 فرماید: روی الله متعال دربارٔه اجرای مجازات زناکاران می

{ ِ فٌَة ِِف دِيِن اّللَّ
إ
ُخذإُكم بِِهَما َرأ

إ
 [۲{ ]نور:  َوََل تَأ

 لسوزی نکنید(. دین الله نسبت به آن دو د)و در ]کار[ 

اینجا پروردگار متعال بیان نموده که عاطفه و رأفت ممکن است مانع از ضبط  
 دهی زندگی آنان در اجرای مجازاتها شود. حکم آدمیان و سامان

کند و در مبادی خود  سازی افراط میاما از آنجایی که اندیشٔه لیبرال در حالل
و از آنجایی که این اصل در درون  شدت به عاطفه متکی است،    از جمله »برابری« به

های بین  نگرد و از تفاوت آنان ریشه دوانده تنها از دریچٔه آن به زندگی مردم می
به دلیل   اما  ببیند  را  این تفاوتها  یا درون یک جنس غافل است و شاید  دو جنس 

نش، اصل برابری  ضعف ادراک آن را تأثیرگذار نیابد سپس بر اساس این ضعف بی
نهد تا به هدف خود دست یابد، بنابراین به برابری مرد با زن از همه  میرا بنیان  

خواند و کار برخی از آنان به جایی رسیده که به امکان ازدواج یک زن  نظر فرا می
 های پایینتر.خوانند چه رسد به برابری با چهار مرد فرا می
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د در اسالم را در  های زن و مراعده، تفاوت چه بسا آنان برای بنیان نهادن این ق
های مربوط به زنان در اسالم ]که گذارییک سیاق آورده و به دور از دیگر قانون 

می مطرحش  است[  آنان  سود  به  به  مربوط  قوانین  با  را  آن  اگر  آنکه  حال  کنند، 
می  کردند به حک گذارد[ مقایسه می مردان ]که وظایفی بیشتر را بر عهدٔه آنان می

رسیدند. کسی حق ندارد از ترازویی که تنها  ت از آن میای درسمتعادل و خالصه
یک کفه دارد استفاده کند و آنانی که از این ترازوی ناقص در نقد عقاید و افکار  

کنند کم فروشانی هستند در پی تحریک عواطف؛ چرا که نفس بشری استفاده می
 رد. گیدارد و طرف مظلوم را میظلم را بد می

کند. برای همین بسیاری از  اِه رسیدن به حق را گم میعاطفه بسیاری اوقات ر
بینی که احکام ویژٔه زنان را در یک روند و دعوتگراِن برابری بین دو جنس را می

از مجموعه احکام دیگری که مخصوص مردان است ذکر می این  به دور  کنند و 
هد  خوا رٔه شخصی سفیدپوست میمانند کسی است که با تمرکز بر یک خال در چه

به این نتیجه برسد که او سیاهپوست است و دلیلش سیاه بودن آن خال است و این  
توان انکارش کرد. حال اگر بتوان خال در چهره است نه جای دیگر، بنابراین نمی

به کمک یکی از ابزار فریب و بزرگنمایی مانند رسانه، این خال را بزرگنمایی کرد  
ه را  آن  دادو  جلوه  شب  تاریکی  پدیدٔه    مانند  این  بتواند  که  کیست  هنگام  آن 

آفریده شده کوچک نشان دهد؟! سپس کدام یک از اهل  آنکه  بزرگنمایی شده را چن
عقل و علم و حکمت است که آن را در محل واقعیش بنشاند؟! قطعا آنان اندکند.  

د که سیاهی خال کنند مانند کسانی هستنبسیاری از کسانی که از دین دفاع می 
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گونه با نیت درست اما علم  گذارند و این رداشته بر سفیدی چشمان میصورت را ب 
 کنند.قاصر از اسالم دفاع می

آنانی که در سیاِق بیان سختگیری، به ذکر احکام ویژٔه زنان در همٔه ابواب دین  
دن  مانند حجاب و وجوِب داشتن َمحَرم ]در سفرهای طوالنی[ و تحریم باریک کر

پردازند و این را به شکل سخت وند مو و والیت او بر مرد میابروها و خالکوبی و پی 
کشند و همراه با آن از انواع  گرفتن بر زنان و سرکوب و اجبار آنان به تصویر می

کنند، هایی مانند خارج ساختن جزئیات از تصور کلی و فریب استفاده میروش
بارٔه زنان و احکام ی[ را که در راه تدلیس درااگر طرف مقابل همین توان ]رسانه 

رود در اختیار داشته باشد و ممنوعات ویژٔه مردان را به همان شکل آنان به کار می
می میارائه  تحریم  کرد،  مانند  کند،  ذکر  مردان  دربارٔه  را  همان  اندازٔه  توانست 

رفتن بیشتر  پوشیدن طال و نقره و ابریشم و دیبا و تحریم ِاسبال لباس و سخت گ 
گاه و وجوب پرداخت مهریه و نفقه و فراهم ساختن مسکن برای  دربارٔه حفظ ن

ها و به تصور کشیدن زن و فرزند و الزام او به کار و درآمد برای تأمین این هزینه 
خانه  در  آسوده  زنان  آنکه  حال  کارند  حال  در  داغ  آفتاب  زیر  در  که  مردانی 

از  خوابیده حجاب  با  را  خود  و  مینگاهاند  مصون  حاها  در دارند  مردان  آنکه  ل 
های زن و فرزند  ها در حال حمل بار و کارند و برای تأمین هزینه فضای باز و راه

هایی را نشان دهد  مجبور به قرض گرفتن و رو زدن به دیگرانند و چه بسا زندان
مرد،   که پر از مردان هستند و زنی در آن نیست، چرا که در برابر هر هزار زندانی

س است و این به سبب کار و طلب روزی و کثرت بدهی برای یک زندانی زن در حب
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های خانواده است. همینطور بیمارستانها پر است از مصدومان کار،  تأمین هزینه 
های زندگی که باعث خودکشی آن دسته از مردانی  چه رسد به غمها و دلمشغولی

 شود که ایمانشان به خداوند ضعیف است.می

کلینه آرام یک مچنین کثرت مردان در  داروهای  از  آنان  استفادٔه  و  روانی  های 
 بخش و کمتر بودن زنان نسبت به آنان. 

این به تصویر کشیدن و عرضٔه مکرر آن به همان شکلی که امروزه دربارٔه زنان 
روی و  شان دچار نوعی زیادهشود فهم انسانها و اندیشه دهند باعث میانجام می

شو کافراط  افراطی  از  بیشتر  حتی  مید،  مرتکب  زنان  حقوق  دربارٔه  شوند، ه 
هرچند هر دو مورد تجاوز و خارج ساختن برخی از احکام خاص از نظام کلی  

فطری اعتدال  و  تعالی  زندگی  الله  است.  داده  قرار  آگاه  حکیِم  آن  که  است  ای 
 فرماید: می

ُ َعلِيمٌ } ُ آيَاتِهِ َواّللَّ  [ ۵۲{ ]حج: َحِكيمٌ  ُثمَّ ُُيإِكُم اّللَّ

 سازد و الله دانای حکیم است(.الله آیات خود را استوار می)سپس 

بندگان خود   بر  آن  برای  تبیین نموده و  را  اوقات احکامی  الله متعال بسیاری 
از نامهای خود یعنی علیم )بسیار دانا( و حکیم اشاره منت می نهد و به دو نام 

شود و همچنین میهایی که به سادگی درک نتکند و این اشاره به ابعاد و حکممی
 فرماید: نگر بشر؛ الله تعالی می تلنگری است به نگاه قاصِر کوتاه 

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ } ِ َُيإُكُم بَيإَنُكمإ َواّللَّ ُم اّللَّ  [۱۰{ ]ممتحنه: َذلُِكمإ ُحكإ
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 . کند و الله دانای حکیم است()این حکم الله است ]که[ میان شما داوری می

 فرماید: می و

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ َكَذلَِك يُ } يَاِت َواّللَّ ُ لَُكُم اْلإ ُ اّللَّ ِ  [ ۵۸{ ]نور: َبي 

 . کند و الله دانای حکیم است( )الله آیات ]خود[ را اینگونه برای شما بیان می

 فرماید: و می

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ } ُ لَُكمإ آيَاتِهِ َواّللَّ ُ اّللَّ ِ  [ ۵۹{ نور: َكَذلَِك ُيَبي 

 . دارد و الله دانای حکیم است(گونه برای شما بیان می )الله آیات خود را این

 فرماید: و می

َ َعلِيٌم َحِكيمٌ } لِهِ إِن َشاء إِنَّ اّلل  ُ ِمن فَضإ  [ ۲۸{ ]توبه:  فََسوإَف ُيغإنِيُكُم اّلل 

گرداند که  نیاز می)پس به زودی الله اگر بخواهد شما را به فضل خویش بی 
 ی حکیم است( الله دانا

 فرماید: و می

ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ } ِ َواّلل  َِن اّلل   [۶۰{ ]توبه: فَرِيَضةا م 

 .ای از جانب الله است و الله دانای حکیم است()]این[ به عنوان فریضه

 فرماید: و پس از بیان حقوق مالی وارثان می

ا} َ ََكَن َعلِيما َحِكيما ِ إِنَّ اّلل  َِن اّلل   [ ۱۱اء: { ]نس فَرِيَضةا م 
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 است از جانب الله، زیرا الله دانای حکیم است(.)]این[ فرضی 

مرتکب   زنان  ترازوی  کفٔه  دربارٔه  امروزه  مردم  که  ستمی  و  حد  از  گذر  این 
زیادهمی و  غلو  با  زودی  به  بازنگردند،  دین  و  فطرت  سوی  به  اگر  روی شوند 

در معادلٔه خلق دیگری برای حقوق مردان روبرو خواهد شد، زیرا این سنت الهی  
 علم ]به زمان[ آن نزد الله است.  است و

اما اگر همٔه احکام در نظام اسالم یکجا گردد و به شکل زیبا در موضع درستش  
شود و مردم از مقصد و علتش نشانده شود نگاه آنان نیز به این احکام درست می

 شوند.آگاه می

که به زعم برابری    جهل دربارٔه فهم مقاصد شریعت همان فوت آهنگری است
بی  در و  شاذ  اقوال  میکورٔه  دمیده  اساس  و  شکل اصل  به  ادعا  این  و  های شود 

 گردد، از جمله: مختلف نمایان می

گواهی یک مرد برابر با گواهی دو زن است، و این سخن پروردگار متعال که  
 فرماید: می

تَاِن مِ }
َ
َرأ ِ فَرَُجٌل َوامإ َّمإ يَُكونَا رَُجلَيإ ن تَرإَضوإَن ِمنَ فَإِن ل ن تَِضلَّ   مَّ

َ
َهَداء أ الشُّ

َرى خإ
ُ
َداُهَما اْل َِر إِحإ َداُهَما َفُتَذك  إحإ  [۲۸۲{ ]بقره: إ

)پس اگر دو مرد نبودند مردی را با دو زن از میان گواهانی که ]به عدالت  
آنان[ رضایت دارید ]گواه بگیرید[ تا ]اگر[ یکی از آن دو ]زن[ فراموش کرد 

 را یادآوری کند(.  ]زن[ دیگر وی
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ا عقل کسی که در محیطی زنده کرده که مردان و زنان در محل کار و تحصیل ام
می سر  به  نمیمختلط  جنس  دو  بودن  هم  با  در  ایرادی  حال  هر  به  یا  بیند  برند 

کند و فهم  حکمت از اینکه گواهی یک مرد معادل گواهی دو زن است را درک نمی
اینکه زنی دیگر برای ش از  آورده شود تا همراه او هادت دادن با زن اول  حکمت 

فهمد و حکمت از اینکه دومی برای قطع سخنان غیر ضروری  شهادت دهد را نمی 
کند. اش آمده را درک نمی زن اولی با مرد و یادآوری جزئیات در صورت فراموشی

 فرماید: پروردگار متعال می

ن تَِضلَّ إ}
َ
دَ }  { یعنی: اگر فراموش کند،َداُهَماحإ أ َِر إِحإ َرىَفُتَذك  خإ

ُ
{ )پس  اُهَما اْل

یکی از آن دو زن دیگری را یادآور شود( اما چرا همان مردی که همراه او شهادت  
انجامد و همراه آن طور سخن به درازا میدهد وی را یادآور نشود؟! چون اینمی

توان همین کار  دهد که حدی منضبط و مشخص ندارد و میبحث و جدلی رخ می
همراه زن اولی شهادت دهد انجام داد، از همین رو خداوند با وجود زن دومی که    را 

این زن دوم را قرار داده است. از سوی دیگر زن از محیط مردان و اوضاع تجارت  
تواند مانند آن این امور را به  و انواع کاالها و قیمت آن به دور است، بنابراین نمی 

آنها پوشیده است.  است که اوضاع مردان    یاد آورد و اصل در مورد زنان این از 
محیط مختلط و کسانی که در این فضا قرار دارند هرگز حکمت از برابری شهادت 

شود در نتیجه این  کنند و علتش برایشان نمایان نمییک مرد با دو زن را درک نمی
بینند. از نظر آنان نیازی به دوری از سخن گفتن بیش از حد حکم را عجیب می

ن آن دو همواره با هم هستند، حال آنکه شایسته است  یان زن و مرد نیست چوم
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غیر شریعت برای هماهنگی با آن اصالح شود نه آنکه به دلیل فساد شرایط، احکام  
 شرع الغا گردد.

از   چنانکه  است،  شهرنشین  بر  صحرانشین  شهادت  قبول  عدم  شبیه  این 
»شهادت د: ه علیه وسلم ـ فرمودنابوهریره روایت است که رسول الله ـ صلی الل 

 1. دادن بدوی بر روستانشین جایز نیست«

است.  دور  به  آنان  کاالهای  و  بازارها  و  شهر  محیط  از  صحرانشین  زیرا 
فروشند که بدوی از آنها آگاه  شهرنشینان و روستانشینان کاالها و محصوالتی می

ه کند و بفراموشش می  تواند آن را به یاد بسپارد و به تدریجنیست بنابراین نمی
 شود. آید و حقوق پایمال میسبب اشتباه و فراموشی در شهادتش مشکل پیش می

بی و  جدا  مردان  دیگر  محیط  از  که  است  مردی  حق  در  و این  است  اطالع 
کند،  همراهی  را  او  دیگر  مردی  اگر  حتی  نیست  صحیح  آنان  دربارٔه  شهادتش 

از علما گفت آنجایهچنانکه احمد و مالک و گروهی  از  اما  ی که زن به محیط اند، 
شود اما همراه با زنی  مردان اهل سرزمینش نزدیکتر است شهادتش پذیرفته می

 دیگر و این به سبب حکمتها و علتها و اهداف و احتیاطهایی است واال.

که نصف دیٔه یک مرد است و علما در این باره دربارٔه دیٔه زن و این   همینطور
های کمتر از نصف ی دیٔه مرد و زن در دیههر چند دربارٔه تساواختالفی ندارند،  

 
 . (۳۶۰۴ابوداوود ) تیبه روا 1
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یا یک سوم اختالف دارند. علمای بسیاری همچون امام ابن عبدالَبر و ابن ُمنِذر و  
 اند.ابن ُقدامه در این باره اتفاق نظر را نقل کرده

کند دیه جایگزین جان ]یا بهای خون[ است، دچار اشتباه  اما کسی که گمان می
چرا که دیه تنها در قتل خطا وجود دارد یا در قتل عمدی  یار بزرگی شده است، بس 

 که اولیای دم از قاتل بگذرند.

اش بکشند همه  اما اصل این است که اگر ده مرد یک نوزاد دختر را در گهواره
شوند. این حکم خداوند است که نباید از آن تعدی کرد بنابر حکم اسالم کشته می

ف خود )و ابن ابی شیب  ( از َقتاده از سعید بن ُمسّیب روایت کرده ۳۶۴/  ۶ه در ُمَصنَّ
 که عمر سه نفر را در صنعا برای آنکه زنی را کشته بودند، کشت.

و در کتاب عمرو بن حزم آمده که پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ مردی را به  
 1سبب کشتن زنی، اعدام کرد.

ای را کشته بود،  سبب آنکه دختربچه  و ثابت است که ایشان یک یهودی را به
 2اعدام کرد.

اما دربارٔه کسی که از روی خطا کسی را بکشد، یا عمدا کشته باشد اما اولیای 
دم حقشان در قصاص را ببخشند، دیه مجازات کسی که از روی عمد کشته نیست، 
بلکه برای تکفیر گناه کسی است که اشتباهی مرتکب قتل شده تا حواسش را جمع  

 
روا  1 )  تیبه  حبان  )۶۵۵۹ابن  حاکم  و   )۱  /۳۹۵-

۳۹۷.) 
روا  2 )۶،  ۵/  ۹)  یبخار  تیبه  مسلم ۶۸۷۷(  و   )
(۱۰۳/۵( )۱۶۷۲( )۱۵.) 
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تکب خطا نشود. دیه همچنین برای آرام یافتن و دلداری مقتول کند و در آینده مر
نیست، زیرا او دیگر زنده نیست که سودی از این مال ببرد، بلکه در حقیقت یک 
از دست دادن یک زن زیان مالی   عوض مالی ناچیز است برای وارثانی که برای 

نمی برا زیادی  زن  اسالمی  نظام  در  که  چرا  فرزندانشبینند  و  همسر  خرج    ی 
 کند.نمی

از اسباب عدم فهم حکمت از تشریع دیٔه خطا در مورد قتل زن و نصف بودن  
نامحرم   مرد  با  زن  اسالم  در  است.  اسالم  متالزِم  نظاِم  کلیت  فهم  عدم  زن،  دیٔه 

نمی  نمی همنشین  اختالط  مردان  با  تحصیل  و  کار  در  و  همین  شود  برای  کند، 
به سبب ارتباط ضعیف آنان با یکدیگر کم زن و تعمد قتل او احتمال تعدی مرد به 

است، حال آنکه دیه اساسا برای تأدیب کسی است که تعدی کرده، و گمان به اینکه  
مرد در حق زن تعدی کند کم است در نتیجه تادیب نیز در حق او ضعیف شده 

نمی را  دیگر  مرد  که  مردی  آاست.  بین  برگشت،  و  رفت  مسیر  در  جز  نها  بیند 
آید که به قتل بینجامد زیرا روابط بین آنها کم است، بلکه جود نمیای به ودشمنی

های کوچک باشد و  اگر مشکلی بین آنها پیش بیاید صرفا ناسزا و شاید درگیری 
دهد که بسیار با هم  ها بین مردمی رخ میحال مردم بیانگر این است که بیشتر قتل 

 کنند.مخالطت می

الط در اسالم، رابطٔه مردان و زنان کم است به دلیل تحریم اختو از آنجایی که  
انجامد و اگر دشمنی های گذرای کوتاه جز در حاالت نادر به دشمنی نمیو رابطه

پیش بیاید از جنس ناسزا گفتن و درگیرِی اندک است، مناسب بوده که دیٔه زن تا  
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ممکن است در صورت یک سوم برابر با دیٔه مرد باشد و این همان حدی است که  
خصومت میان مرد و زن رخ دهد و غالبا به شکل عمدی در صورت برخورد از  
سوی مرد اتفاق بیفتد، چنانکه از پیامبر ـ صلی الله علیه وسلم ـ روایت است که  

»دیٔه زن ]در جراحات[ برابر با دیٔه مرد است، تا آنکه به یک سوم  فرمود:  
نقوله بیشتر شود است، پس اگر از م  اش برد و این در مورد منقولهدیه

 1. نصف دیٔه مرد ـ هر چه باشد ـ است«

این از گروهی از صحابه و فقها نقل شده است. از ابن ابی شیبه در »مصنف« 
وی از ُشریح روایت شده که گفت: عمر برایم نوشت که: ]دیٔه[ زخمهای مردان و 

 زنان تا یک سوم دیٔه مردان یکی است. 

 اند.نیز چنین گفته دیگر صحابه زید بن ثابت و 

از ربیعه ثابت است که از ابن ُمسّیب شنید که گفته است: دیٔه مرد و زن تا کمتر  
 از یک سوم دیٔه مرد، برابر است. 

و از عروة بن زبیر ثابت است که گفت: دیٔه زن مانند دیٔه مرد است تا آنکه به یک  
بر با نصف دیٔه  اش برا دیه   سوم دیه ]مرد[ برسد، پس هرگاه به یک سوم رسید،

 اش در »جائفه« و »مأمومه« مانند نصف دیٔه مرد است.مرد است و دیه

 این قول بزرگترین فقهای مکه و مدینه مانند عطا و زهری است. 

 
 (. ۳۹۶/ ۹مصنف عبدالرزاق ) 1
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 1اند. عمر بن عبدالعزیز و قتاده و دیگران نیز چنین گفته

د و  بینود نمیبا اینکه فطرت و غریزٔه مرد به شکلی است که زن را هماورد خ
برعکِس تعدی زنان به مردان، بنابراین  دانند،مردان تعدی به زنان را شجاعت نمی

ممکن نیست که این تعدی رخ دهد مگر با تعمد و قصد جدی و تالش برای آزار  
 رساندن به او. 

های مرکب درونی در ها برای فهم تعدی به خطا و درک انگیزهیابی  این علت 
اما تعدِی عمدی موجِب قصاص است: جان در   الزم است.  فطرت هر دو جنس،

برابر جان، دندان در برابر دندان، چشم در برابر چشم و گوش در برابر گوش است 
 و بدون هیچ اختالفی مرد و زن در این باره برابرند. 

خواهد حکم دیه را جدا از دیگر تشریعات اسالم و جدا از رابطٔه  اما کسی که می
بطه و حکم خلوت و اختالط با نامحرم در نظر بگیرد، دود این را مرد و زن و ح

ای که مرد و زن در هر مکان و هر حالی  سازی این حکم بر جامعهتواند با پیادهنمی
 با هم هستند، آن را بفهمد.

حجاب در محیط کار با زنان بی   که  را   کسی   که  است  شخصی  آن  کار  مانند  این 
کند. ارتباط است، به فرو هشتن چشمان امر می  و مدرسه به شکل مداوم در حال

 
)  نیا  1 عبدالرزاق  مصنف  در  و ۳۹۳/  ۹آثار   )

 صفحات بعد از آن آمده است. 
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در این حالت شخص مقابل این خطاب شرعی را با ترازوی درستی نخواهد سنجید 
 زیرا دو کفٔه ترازو بر زمین کج، وزن را درست نشان نخواهد داد. 

اند و به چه بسا از نص و اجماع عبور کرده برخی از معاصران منتسب به فقه،
اند که فتوایشان معتبر نیست تا قائل به  جور از کسانی چنگ زدهاقوالی شاذ و مه

تساوی دیٔه زن و مرد شوند و دستاویز خود را انصاف در حق زنان و توافق با 
 دانند.گفتمان معاصر می 

ا وارثان  به  دیه  پرداخت  مسئلٔه  که  است  حالی  در  اصول  این  با  ریشه  و  بن  ز 
مال حق  هیچ  و  ندارد  همخوانی  مگر  لیبرالیسم  نیست  وارثان  میان  زندگی  در  ی 

دربارٔه شخص نابالغ در همان سن، زیرا بنابر لبیرالیسم هر فرد کامال از دیگری  
جداست و بنا بر این اصول، پدر و مادر و برادران و خواهران ـ چه رسد به همسر  

 قی ]الزامی[ در میراث ندارند. و بقیٔه ارحام ـ هیچ ح

هایی دارند که باید بین  ها و شالودهبرای خود پایه  هاها نیز مانند خانه اندیشه 
خواهی آجری بر باالی دیواری بگذاری باید پیش  آنها ارتباط و تالزم باشد؛ اگر می 

ا از ساختن آن دیوار برایش شالوده بسازی، سپس خود دیوار را، تا بعدا باالی آن ر
و هر کس کار تو را    افتدشود و میبچینی، و گرنه آن آجر بر روی خأل نهاده می

 ببیند از این کارت تعجب خواهد کرد. 

شود و کسی جز او آن را ها و عقاید در عقل و دل صاحبش بنا میدیوار اندیشه 
اما عالیم و نشانهنمی با ]تحریم[ وسایل  بیند  از کسانی که  هایی دارد. بسیاری 
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اثرش[ از صاحبش  بینند که ]ای میکنند و آن را مسئله یدن به زنا مخالفت میرس
رود و اگر جایی تصنع ورزند و در ظاهر و در برخی سیاقها به تحریم فراتر نمی 

حجم   حد  در  تصریحشان  این  نمایند،  تصریح  زنا  به[  رساننده  وسایل  ]برخی 
است و حد غیر ُمحَصن را تحریمی نیست که خداوند قرار داده و استوارش ساخته  

 ا َرجم قرار داده است. شالق و یک سال تبعید و حد ُمحَصن ر

اختالف در اهداف و میزان آن، سبِب بیشتِر اختالفاتی است که در وسایل رخ  
در جامعهمی زنا  اگر  و  نیز  دهد  آن  وسایل  دربارٔه  شود،  دانسته  روا  و  ساده  ای 

 دهد.انگاری رخ میسهل

ا نامحرم[ و چشم فروهشتن و اختالط، همه وسایلی است که حجاب و خلوت ]ب
درت و ضعف و سرعت رسیدن به زنا با یکدیگر تفاوت دارند و اسالم همٔه آنها  در ق

مند ساخته است؛ مانند مسئلٔه خرید اسلحه در هنگام فتنه که به قتل  را ضابطه
یت داشتن  شود. در شرایط جنگ با دشمن که کشتن رواست، کسی ممنوعمنجر می

اگر زنا در دل شخص مباح کند. همینطور  اسلحه و خرید و فروش آن را درک نمی
جامعه در  یا  بداند  کوچک  گناهی  را  آن  یا  روابط باشد  و  زنا  که  کند  زندگی  ای 

شمارد، در این صورت حرامهای رساننده غیرعادی را با رضایت طرفین جایز می 
 را درک نخواهد کرد. 1به زنا 

 
است که    یرساننده به زنا، امور  ل ی منظور از وسا  1

ه هدف حفظ مسلمان از زنا حرام کرده است، شرع ب

و نگاه   یحجابیمانند خلوت با نامحرم، اختالط، ب
 حرام و... 



 منطق لیبرال

323 
 

جدا    کنند، آن را شناسی لیبرالهای غربی را نقل میکسانی که ریشه  بسیاری از
نقل  غرب  در  موجود  دیگر  رفتارهای  و  باورها  مجموع  از  دور  به  و  سیاقش  از 

کنند. برای مثال زنا و روابط حرام خارج از ازدواج را حتی برخی از لیبرالهای  می
نی. جان استوارت میل که ی کنولیبرالهاکنند چه رسد به  گذشته ]غربی[ تایید می

اعتراف کرده که به مدت بیست و یک سال    مند ساختهلیبرالیسم سیاسی را قاعده
با یک زن شوهردار روابط عاشقانه داشته و بعد از مرگ شوهرش با او ازدواج 

 کرده است.

همچنین کسی که به اقوال فالسفٔه باستاِن هند و یونان مانند افالطون و سقراط  
اس ارسطو  میو  قول تناد  نقل  چند  همان  جز  چیزی  آنان  اندیشٔه  از  اما   جوید 

از کلیت اندیشه و باورشان چیز زیادی نمینمی داند تا از  داند و از زندگیشان و 
مجموع متالزم اندیشٔه آنان آگاه شود. مجموعی که دورترین بخش راست آن با 

یکدیگر   با  فروعش  و  اصول  و  است  هماهنگ  آن  چپ  بخش  همخوانی دورترین 
و زنان با زنان )لواط( را   دارد. برای مثال ارسطو روابط ناعادی مردان با مردان

که در دوران او در سرزمینهای یونان همچون آتن و اسپارت به شکل علنی فراگیر 
دانست و بر اساس بود را نوعی فرار از فرزندآوری و رشد بیش از حد جمعیت می

دید، اما از این غفلت  س فطرت، امری ساده مییابی، قضیه را در مقیاهمین علت 
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زنا که  بود  از  کرده  فرار  ]برای  چرا  بنابراین  دارند،  مقعد  مردان  مانند  نیز  ن 
 1بردند؟!فرزندآوری[ از زنان بهره نمی 

همچنین تعلق ُسقراط به نوجوانان و پرسش از آنان و روا دانستن عشق به آنان 
آمده و توسط افالطون نقل شده    2میداس]و شاهدبازی[ چنانکه در مکالمات خر

دارد، این بد دانستن  گرایی را بد می گامی که همجنس است. خود افالطون نیز هن
آن توسط خالق است، بلکه    نه از روی بازگشت به تحریم فطرِی این کار یا تحریم

را   تر از آنوی اساسا ازدواج با زنان را دوست ندارد، بنابراین من باب اولٰی پایین
ق دیگر  از  را  کلی  سیاق  این  نباید  بنابراین  پسندید.  که گذاری اعده نخواهد  هایی 

 3اند، جدا دید.دربارٔه رابطٔه فطری و غریزی مرد و زن به یکدیگر گفته 

  

 
از    نیا  نویسندهمنظور    1 فرار  بهانٔه  اگر  که  است 

را   یندآورفرز لواط  عمل  همان  بود،  موجه 
مردان ـ انجام دهند،    یبا زنان ـ به جا  توانستند یم

توجه داشت    دیبا  .ستیارسطو درست ن   یابیاما علت 

عمل خالف فطرت با زنان    نیکه بنابر حکم اسالم، ا 
 )مترجم(.  ست ین  زیجا زین

 (.۸/ ۱ج، ۱۵۴) 2

 (. ۱۰۷»افالطون.. والمرأة« ) 3
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 اصل چهارم: دوست داشتن خود بیش از دیگران )خودخواهی( 
می کامل  را  یکدیگر  لیبرالیسم،  اصول  از  کدام  یکدیگر سازد  هر  با  همه  زیرا 
ک آزادی فردی ویژه داشته تالزمی جدا ناپذیر دارند. اگر هر انسان برای خود ی

الزمه  نیست،  خارج  خدایی  حد  از  که  مصلحت باشد  دربارٔه  که  است  این  اش 
و   دین  رفتن  بین  از  به  این  اگر  نکند حتی  توجهی  دیگران  حق  به  شخصی خود 

وجد و  فطرت  به  باور  عدم  و  شدنش  حق ضعیف  در  نیکی  او  نزد  بینجامد.  ان 
ع شخصی خودش؛ مواردی مانند پیوند  دیگران جایگاهی ندارد مگر در مسیر مناف

 خویشاوندی و نیکی در حق والدین و نصیحت و امر به معروف و نهی از منکر… 

ماندٔه دین و فطرت بسیاری از مردم غرب برخی از کارهای نیک را به سبب باقی 
ها بسیار ضعیف است؛ زیرا نیکوکاری در وجود مانده دهند اما این باقیمیانجام 

برابری در   مبدأ  که  اصل  این  نیست.  پذیر  امکان  افراد  مطلِق  آزادِی  و  مطلق 
وجودشان شکل گرفته از برخی جهات آثار مثبتی داشته مانند آسانی اسالم آوردن 

]یا    1ان به آنان توجهی کندشبسیاری از مسیحیان غربی بدون آنکه کسی از جامعه 
پرستان، که در این  در برابرشان مانع ایجاد کند[ برخالف مسیحیان شرقی و بت  

امر حکمتهایی الهی نهفته است؛ و آن حکمت این است که اسالم در غرب انتشار 
 

  لی مطلق است. به دل  یمطلق و برابر  ی منظور آزاد  1
ب  ی آزاد  نیهم و  د  یتوجه یمطلق  در    گرانیبه  و 

 نید   یراحتبه فرد، فرد به    گرانید  یتوجهیمقابل، ب
م عوض  باور    ت یحساس   ایتوجه    آنکهیب  کندیو 

باعث شده اسالم آوردن    نیجامعه را جلب کند و هم 
  ی م آوردن تا وقتاسال  نیآنان آسان باشد. البته ا  یبرا

ح همان  در  جامعه    یباق  یفرد   طهٔ ی که  در  و  بماند 
ا سو  جادیموج  از  اغماض    ینکند  قابل  حکومتها 

 است. )مترجم( 
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قید  نیافت مگر پس از سقوط هیبِت دین تحریف شده از دل مردم به نام آزادی بی
ه قوانین جهانی خداوند توجه کند متوجه خواهد شد که این  و شرط و کسی که ب

غربیان[ بدون درگیری و کشمکش دوام نخواهد    روند ]یعنی روند اسالم آوردن
آورد؛ زیرا اسالم خواهان برتری و برپا داشتن حکم خداوند در زمین است و این  

رت اعتراف یابد مگر در صودر تضاد با قوانین غرب است و این قوانین تغییر نمی 
این  الزمٔه  و  است  واجب  آن  از  پیروی  که  درست  است  دینی  اسالم  اینکه  به    آنان 
اعتراف، ترک مسیحیت است. در این حال برخی از آنان که از آزادی افسار گسیخته 

اند به مسیحیت باز خواهند گشت و این دورانی دشوار خواهد بود چرا  خسته شده
ت با اسالم دوباره مسیحی خواهند شد زیرا که برخی از آنان صرفا برای مخالف

خ را  ادیان  دیگر  رشد  و  اسالم  رشد  جز لیبرالیسم  دینی  اسالم  اما  پذیرفت  واهد 
 خودش را قبول نخواهد کرد.

این اصل، از بزرگترین اسباب سقوط لیبرالیسم و زوال آن است، چرا که فرد را 
ا اسالم فرد را مشغول به آنکه به دیگران توجه کند، امکند بیمشغول به خود می

مان خواهد مرد و  کند، از همین رو لیبرالیسم در گذر زاصالح خود و دیگران می
 کند.این قانونی است جهانی که شرع تأییدش می 

شود مگر پس از الغای هرگونه  از آنجایی که لیبرالیسم به شکل کامل محقق نمی
کشد و دیگر جایی  ران دست میعامل تأثیرگذار بر انسان، انسان از تأثیر بر دیگ

و هرگونه ارتباط با   ماندبرای امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت باقی نمی
شود، و چون عقل او را از تأثیرگذاری  هرگونه عامل مؤثری به جز عقل قطع می 
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دارد به خودش و به حق خودش در انجام و گفتِن هر چه بخواهد بر دیگران بازمی 
گردد و این به معنای خالی ساختن عقل از دین و عاداِت  باز می  و اشباع غرایزش

تا در نتیجه این خالی ساختن   مزاحم است  را بگیرد.  آن  آینده دین حق جای  در 
اندازد تا پس  همان چیزی است که زحمت زیادی را بر دوش مخالفان عقیدتی می

اندیشه و  باورها  آن  چیاز  همان  این  و  کنند،  عرضه  را  جدید  که های  است  زی 
می مهیا  دیگران  برای[  ]خودش  تقدیمشان لیبرالیسم  آنان  تالِش  بدون  و  سازد 

 کند.یم

نفس بنابر طبیعت خود، خودش را بیشتر از دیگران دوست دارد اما خداوند او 
دهد تا سنت »موازنه« محقق شود، و چنانکه را به سمت توجه به دیگران سوق می

ی به آزادسازی ندارند زیرا خود میل به آزاد شدن ها نیازقبال بیان کردیم غریزه 
ا زیرا  ندارند  الغا  به  نیاز  و  قوانین  دارند  و  بشری  طبیعت  مخالف  غریزه  لغای 

 مند شدن و تنظیم است.جهانی است و محال است، بلکه نیازمند ضابطه این 

  ای از این خودخواهی را مورد تأکید قرار داده و نیمٔه دیگر را الغا شرع، نیمه 
کرده است. دوست داشتن خود را مورد تاکید قرار داده تا انسان تالش و کسب 

و از جای برخیزد و تولید کند، و دوست داشتن خود بیش از دیگران را درآمد کند  
الغا کرده است. در صحیحین از انس ـ رضی الله عنه ـ روایت است که پیامبر ـ  

آورد تا آنکه برای  ما ایمان نمییک از ش»هیچ صلی الله علیه وسلمـ  فرمودند:  
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اما دوست    1.پسندد«برادرش همان چیزی را بپسندد که برای خودش می
رسد مگر پس از منضبط شدن دوست داشتِن خود؛ هر داشتن برادر به کمال نمی

شود و با کم شدنش کم  چه این انضباط بیشتر باشد محبت برادر نیز بیشتر می
 ه بسیار متفاوت است.ها در این بارشود و همتمی

صل توان بدون کم شدن قسمت شود و امنظور از محبت آن چیزی است که می
آن محبت قلبی است، یعنی آنکه انسان برای برادرش همان چیزی را که خودش  

خواهد بخواهد؛ مانند ایمان و مال و فرزند، نه آنکه مال و فرزند و ایمانش را می
شود  زیرا این باعث الغای محبت و کم شدن آن می  بدون نیاز بین مردم تقسیم کند؛

شکل  به  خداوند  که  است  چیزی  همان  این  رسمیت    و  به  و  کرده  اثباتش  کامل 
شناخته است. اما اگر بخشش بدون کم شدن از مال و بدون ایجاد مشکل امکان  
داشته باشد، واجب است و این در مورد مادیات نادر است و پیامبرـ  صلی الله علیه  

لم ـ آن را بیان کرده است. از عبدالله بن مسعود روایت است که پیامبر ـ صلی وس
»کدام یک از شما، مال وارثش را بیشتر از مال وسلم ـ فرمودند:    الله علیه

گفتند: ای رسول خدا، کسی از ما نیست مگر آنکه مال    خودش دوست دارد؟«
ت که از پیش  »پس مال خودش آن اسخودش را بیشتر دوست دارد. فرمود:  

 2.فرستاده و مال وارثش آن چیزی است که به جای گذاشته«

 
 (. ۶۴۴۲) یبخار تیبه روا 2 (. ۴۵( و مسلم )۱۳) یبخار تیبه روا 1
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ن این جا بیفتد که برای مردم همان چیزی را دوست بدارد  حال اگر در دل مؤم
دارد این عامل تقویت فطرت و ترسیخ آن است چرا که که برای خودش دوست می

پیش  هنگام  دیگری  برای  شدن  هنخوشحال  شدن  غمگین  و  خیر  نزول  آمد  گام 
باز  و  حق  راه  به  راهنماییش  و  او  نصیحت  در  خطاکار  حق  احساِس  و  مصیبت 

بلکه   داشتن او برادر  یافتن  از برتری  ناراحت نشدن  تبیین خطایش و  از خطا و 
آرزوی همانند شدن با او در خیر و بستن دروازٔه درگیری و کشمکش برای مادیات، 

آن باوری ندارد، بلکه حق را در مال و  اینها همه چیزهایی است که عقل لیبرال به  
ماندٔه فطرت صحیح به سبب باقی کنند  بیند و آنهایی که انفاق می بهرٔه دنیوی می 

ماندٔه دینداری است یا به سبب  است که هنوز دچار تغییر نشده یا به سبب باقی 
رسد یا آنکه  کند به سبب این بخشش به دنیای او میمصلحتی است که گمان می

 سازد.کند و نفعی را عایدش میرا از او دفع می شری 

رد، یعنی ترجیح خود بر دیگری در  لیبرالیسم به سوی تکمیل غرایز گرایش دا 
دوست داشتن نفع وارد و دفِع شر، همراه با دوست داشتن کمال تصرف )آزادی 

می اختالل  دچار  فطرت  و  دیگران  حقوق  نتیجه  در  دربارٔه رفتار(.  زیرا  شود 
به اعتبار  حقیقِت   این رو یکی مردم را  از  تام موجود نیست،  ادراک  مراتِب مردم 

بیند بیش از آنکه آنها را به اعتبار خودشان و حقی که یخودش و حق خودش م
و   همسایه  حق  و  والدین  حق  در  نیکی  و  رحم  صلٔه  نتیجه  در  ببیند،  دارند  او  بر 

بینوا همه دچار اختاللگرامی باقی می  داشت مهمان و حق فقیر و  آنچه  و  شود 
ه بسیاری  کند عاطفٔه محض است، برای همین است کماند و آنها را هدایت میمی
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نمی را  مادرش  و  پدر  سالها  جوامع  این  در  فرزند  با اوقات  برادر  همچنین  بیند، 
ها، بلکه دختر اگر از سن کودکی گذشت، ترجیح برادر، چه رسد به عموها و دایی

خواهد زندگیش را اداره کند  برود و خودش هرطور که می  دهند از خانه بیرونمی
 طبیعت با طبیعت حیوانات همخوانی دارد.  و این مقتضای خودخواهی است و این

و چون انسان از خویشاوندان و اهل َنَسَبش دور افتاد، نیروی طبع نیز در وی  
 خورد و هر کاری خواست انجامپوشد و میشود و هرچه بخواهد میضعیف می

دهد؛ زیرا برای مردم کار دوردستان آنقدر که کار نزدیکان مهم است، اهمیت  می
چون برادر در دل انسان همچون مردم نا خویشاوند باشد، حکم او نیز  ندارد، و  

 در اهمیت دادن همانند غیر خویشاوند است. 

د، به َتَبع آن، حق انسان در مالش پدید آمد، آنطور که دیگری حقی در مال او ندار
حتی دولت، مگر آنکه این حق در برابر به دست آوردن حق دیگری باشد مانند حق 

دهند تا حق  از این رو آنان مالیات می   1سی که در دولت نمایندٔه او باشد. انتخاب ک
سرمایه  که  بود  این  باشند.  داشته  مطلق انتخاب  مالکیت  و  طبقات  و  داری 

شد که برای رسیدن به مال هر    خصوصی به وجود آمد، و انسان دارای این حق
 کاری انجام دهد.

 
نو   1 قرار دادن حق انتخاب در برابر    سندهیمنظور 

 دادن است. )مترجم( اتیمال
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به حقوق خداوند در رفتارها و مال  و چون این گرایش در انسان پدید آید دیگر  
منع  و  پاش  و  ریخت  و  اسراف  منع  و  نیکوکاری  و  صدقه  و  زکات  مانند  خود 

های حرام باور نخواهد داشت. در این حالت دیگر تحریم برخی از خرید و  هزینه
ایی که خداوند در اسالم بیان داشته و به نفع فرد و دیگران است، اثری  هفروش

موار داشت؛  که نخواهد  جنسی  قیمت  انسان  اینکه  یعنی  »نجش«  مانند  دی 
 خواهد را باال ببرد، یا بیع »غرر« و امثال آن.نمی

پایدار   راه  این  در  را  انسان  که  اوست  و  است  حق  سوی  به  هدایتگر  الله  تنها 
 سازد.می
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