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این مقاله به نقد و بررسی ییداا رروسوی ر «راول هک» ،یک از اسی ش اساسا
برجویهه ممریکای  ،یر صوی ر راب ه اس ش و مویتیب با مق له یم اراس یر اها
«زمیسه مشیهر ،،اس ش ،مویتیب و ککررارای ییس » رریاصهه اسب .وی یر این اها
موری اسییب اه بههرین مدل سلویی برای ا هی ی بین ایییان و یر ایس ا اسیی ش و
مویتیب ،ککررارای ییس اسب و با ک جه به ککررارای ییس م ک ا سهم از اس ش
و موییتیب اراهه اری اه با مقهیییاز زندا یر ج امم مدر سییازااری یااییهه بااد.
سک یریزش و یم اراس یو می مدرنیهه هوهسد اه اس ش و مویتیب م ک انسد ص ی را
با ک جه به مم ز های مهن مقدس و سییر االما ییس یر ااویار اتاهه با منها ک قی
یهسد .یر این ن اهه ابهدا مقان معرسب اساصه ی سلو ککررارای ییس م ری رتیرش
وی م ری نقد و بررسی ررار ارسهه اسیب و سیدی ییداا یین اسی شئرراهب ایع یر
م ری حک مب و یم اراسی با ک جه به مقان معرسه نرریه سیییاس اس ش ارا یای
اد اسب.
کلید واژهها :اس ش ،مویتیب ،یم اراس  ،ککررارای  ،حک مب ییس  ،سک یریزش.

 تاریخ دریافت مقاله _۱۱۳۱/۱۱/۵۰ :تاریخ پذیرش مقاله۱۱۳۱/۱۰/۰۵ :
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۴02

«راول ال هک» ۱اسی ش اساس برجوهه و اسهای م العاز اس م یانشیا «ج رج
کاو » و یانشییا «متمد رس م» رباط مرااش و مدیر مؤسوه م العاک «م العه اییا
مع ف به کمد ها» 2اسب.
وی اهب و مقایز مهعدیی یر ح ز الهیاز ک قیق و الهیاز سیییاس نیااهه ،اه هر
اداش م ری ک جه متاسل الم ررار ارسهه اسیب .یر این مقاله سع بر این اسب ،اها
وی با اس ا «زمیسه مشهر،؛ اس ش ،مویتیب و ککررارای ییس » م ری نقد و بررس
ررار ایری.
«هک»یر این اها با مقسا ررار یای ککررارای ییس به اس ا بویییهر م العاک
ص ی ،به م العه اس ش و مویتیب رریاصهه اسب و از این ص ل به وج ااهرا ،این یو
یین اله یر ساحاز مخهلف م رریازی .ارکقاط بین ررم و اها مقدس و کعریف وح
و نق ز و همچسین کقیین راب ه بین یین و اص ق و جاییا جهای یر اویییر حابیییر با
ک جه به مهن مقدس ،راب ه یین و سیاسب ،راب ه یین و حق ق بشر ،م ب ااک هوهسد
اه ن یوسد با رویکری ککررارای ییس یر این اها به منها رریاصهه اسب.
ن یوییسد یر این اها سییع یاری ،ن ا رراهب از اس ی ش و مویییتیب اراهه یهد اه با
وارعیب های سک یر ،کعامل و سازااری یااهه بااد .از نرر ن یوسد  ،نه یین اس ش و نه
یین موییتیب ،واجد هی ا نه طرا سییاسی مشیخب نق ی و ااراری یین ارس ها به
ام ری مع ف اسیییب ایه یر نهیاییسیه اری ارزشهیا و هس ارهای اص ر و سریی
ص اه م ا ی.
یر این ن ایهار ییداا ن ی وسد یر صو ر راب ه اس ش ،مویتیب و یم اراس را
م ری ارزیاب ررار ص اهیم یای و سع ص اهیم اری اه ااسه های نرری م ج ی یر این
اها را با ک جه به رویکری ن یویسد یر این صوی ر به کوی یر بکشیم و م ری نقد و
بررس ررار یهیم.

۱ .Paul L Heck
۰ .(SORAC) .see: http://www.religionsacrosscivilizations.org/
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امروز بتی ارکقیاط یین و یولب یا یین و یم اراسییی و یا ااراری یین یر ح ز
ام م از مهم کرین مقاحر اسب اه ن ع نیا به این راب ه و ن ع را حل اراهه اد یر
صوییی ر شییالشهییای نرری و امل م ج ی یر این ح ز  ،کییاعیر امیق بر نت
سییاسیباتاریهای ا سییاس و اجهماا یر س ح مل و بینالملل یاری؛ یر این
صو ر حه ا هی ی بین ایییان نیز مهأعر از نت وروی به این موئله اسب.
با ک جه به این مهم ،ررسیش اسیاس اه یر این کتقی  ،با ک جه به مرای رروسو ر
راول هک یر اها «زمیسه مشیهر »،یر ایدی بررس راس مساسب بدا هوهیم این
اسیب اه میا یین و یر اینجا مشیخواه اس ش و مویتیب با یم اراس ن ین سازااری
یارند یا صیر؟
برای رواین اد ییداا راول هک یر این اها  ،از کقویمبسدی «م ریی باربیه»
یر صوییی ر راب ه یین و حک مب ،اسیییه ای م اسیم .م ریی باربیه یر اها یین و
سیاسب یر اندیشه مد ر از شهار ن ع رویکری یر صو ر ارکقاط یین و حک مب سخن
م ا ید
 .۱اوان مانسد ل کر ،اال  ،بُدَ  ،ب س هه و یوموهر اه یین را یر جاییاه بایکر
از سیاسب ررار م یهسد و ص اسهار کقعیب سیاسب از یین هوهسد؛
 .2اسرایی ش ماایاول  ،م نهوکی  ،اسدیس زا ،هابز و روس اه نیاه ابزارارایانه
به یین یارند و یین را یر صدمب سیاسب و جامعه م یانسد .منچه برای منا حایز اهمیب
اسب ،اکل ارسهن ساصهار سیاس یولب برای اسهرل کسشهای م ج ی یر جامعه اسب؛
 .۳ییداا سیی ش مهعل به اوییان اسییب اه با رویکری لیقرال راهل به جدای یو
ح ز یین و سیییاسییب هوییهسد .اسرایی ش جا ی ،و ک ا یل اه بر مزایی یر کماش
زمیسهها از جمله بر اسهق ل یو ح ز یین و سیاسب کأاید یارند؛
 . ۴یسیهه شهارش اویان هوهسد اه کتب اس ا رویکری انهقایی به یو ااصه رابل
کقویم هوهسد ااصه او ل اوان مانسد اا سب اسب و سن سیم اه ریشسهایی برای
کیأسییییی یین جیدییدی یارند؛ ییس با ماهیب اق ن و ویژا ارس اه یرایییدی
نشیا یای اهمیب و اارمی یین ارس اید به جای یین سسه هوهسد و ااصه یییر
اوان هوهسد اه یین را اامل از ص ی بییانی و مااه ااذ م یانسد ،مانسد مارای
و انیلی.ئر ،.باربیه۱۳3۴ ،
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.1دین و دموکراسی
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یین یک امر ریچید اسب .مویح ا ب اه رایااه او یر این جها نیوب ،اما ریاش
او شالش جدی با ینیاررسه ای ای اری اسب .ریامقرا از جمله حیرز متمد
برای مرای اری بر یییرا سرسهای نشد اند ،بلکه برای م ری مداره ررار یای
بعفها ،حه اری سر ازی یک ردرز ینی ی یر مقابل سقیر و متروش ،سرسهای اد
اسب .منها با صی ع کماش ،اقاهب به صداوند ۳را همانسد ردرز م ل وی نیز باور
یااهسد ،هما ا نه اه ررم ااار م اسد ۴.ئHeck,2009,p161

وی یر ایامه م ن یود

iv

۴0۱

اار همین کقویمبسدی باربیه را بدتیریم ،م ک ا ا ب اه راول هک یر این اها  ،جزو
اندیشیمسدان اسیب اه یر رویکری سی ش نوقب به راب ه یین و سیاسب ررار یارند .وی
جدای سیاحب یین و سییاسیب را یک اایل بیروری یر کتق یم اراس م یاند و
معهقد اسیب اه یین یارای ماهیب ،ااراری و رلمرو صار ص ی اسب و ا حیب این را
اه یر ح ز سیاسب یصالب اسد ،نداری.
یر این صو ی ر ،هم مم ز های اسیی ش بر این نکهه مهر کأیید م زند و هم مم ز های
مویتیب و روش مباء الیوا.
کاری اسی ش نیز با ک جه به ن ع م اجهه مویلمانا با سیوهمهای حک مه از ادر
اسی ش کا اس  ،از سییویهم رایایاه و سل ان ارسهه کا سیوهمهای سیاس ن ین و
همچسین ن ع رسهیار االما یین اسییی ش به اس ا نمایسداا ح ز یین با حکاش زما
ص ی ،همه و همه نشیا از این یاری اه یین اس ش نیز مرز میا ییانب و سیاسب را به
رسمیب م اساسد.
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ch

ارهدار سیاس یک امر ذهس نیوب اه به مسزلب ن ی هر او بوهی یااهه بااد،
بلکه امری ایس و مشهر ،برای همه و برورک ها اسقاب برای مولتب اجهماا
همه اسب .این م ک اند ااار به این یااهه بااد اه ذهن انوا  ،شه ارهدار ییس را
رتیرسهه بااد یا نه ،هس ز رابلیب کشخیب مساسم ام م را یاریbid, p161).

به باور وی ،کتق یم اراسیی مقهس بر برابری همه اسرای یر انهخا سییرن اییب
اجهماا و سییاس ص ی ،کسها مقهس بر مم ز های ص اهد اد اه این ح برابری همه
انوا ها را به رسمیب بشساسد و این مم ز هم یر مهن مقدس اس ش و هم یر مم ز های
 .۱بنا بر س ر تکلی و  ۰::۱به ب ضو خضاینض در اصل انسا را طبا صلرت خلد( )image of Godآفریضف
است(.م)
 .4یَلَقَضْ ارَّمْنَا بَنِه آدَمَ یَحَ َ ْنَایُمْ فِه الْبَرِّ یَالْبَحْرِ یَرَزَقْنَایُم مِّ َ الیَّ بَاتِ یَ فَتَّ ْنَایُمْ ئَ َه اثِ رٍ مِّ َّ ْ خَ َقْنَا
تَ ْتِ الً (اسراو)7۵ :
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سهمهای ا ناا ن از یم اراس وج ی یاری .موئله الیدی ،برابری اسب .همه
مولمانا معهقدند اه کسها صداوند ،رروریاار 6اسب .این ،یر اال ،زمیسه ررابب را
یکیسب م اسد .هی او ح ویژ ای برای حک مب اری نداری .یر این حال،
این نیرش اه حک مب باید ص اسب اله را یر برص سقکها ،مسعکی اسد ،وج ی
یاری ،ول صداوند هی ا مه اه یال بر نزول از کخب اله به مسر ر حک مب
موهقیم بر مخل راکش بااد ،نشا ندای اسب)Ibid,p146 -147( .
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وی معهقد اسییب اه یم اراسیی کسها یر زمیسه رراببهای سیییاسیی نقش بازی
نم اسید ،بلکه ااس م ه ش برابری را یر ح ز اص قئارزشهای یک جامعه یا اجهماع
صار یر جامعه نیز واری معراه اری اسیب .مشیخویاه مریش یر انهخا سییاس ص ی،
ارزشهای را اه به منها رایقسد هویییهسد ،نیز مد نرر یارند ،لتا یم اراسییی  ،هم ن ا
هم ار اری ایتسه برای برابری سییاس اسب و هم ن ا ابراز و نمایش ارزشهای
اه مریش یک جامعه به معرض نمایش یر م مور ند .حال اار ما به هما رویکری اس ش
سیسه برارییم اه یر م ری ن ع حک مب اری  ،یر ط ل کاری شسدا مشییکل ندااهه
اسیب و نقش یین را کسها به اس ا راهسمای اص ر جامعه و حااما م یانوهه اسب،
م ک انیم به ک اب و حمایب یین از یم اراس معهقد ا یم؛ اما اار به نرریه حک مب
ییس ملهزش ای یم ،راادکاه برابری سییاسی و اص ر ئارزای را نم ک ا ششم انهرار
ب ی.ئ) Ibid,p 152

۰ . Caliphs.
: . God is God.
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موییتیب م ری کأاید ررار ارسهه اسیب .ردرز نهای کسها از م صداوند اسب و یییرا
ح سیل ه بر انویا ها را ندارند .همه انوا ها صلی ه و جانشین صداوند یر روی زمین
هویهسد و این ا نه نیویب اه یر این یو اریعب برص بر برص یییر برکری سیاس و
طققاک یااییهه بااییسد« .صداوند یر ررم وظی ه مرارقب از جها را به حیییرز میش و
اویی او مت ل اری اسییب ،و نه سری واحدی بلکه همه انوییا ها را نمایسد ئصلی ه 5
ص یش بر روی زمین ررار م یهید .میا این یسیییه ری اله یر کأیید یم اراسییی
نیوب؟»(Ibid,p145 (.
وی یم اراسی را اینا نه کعریف م اسد « یم اراسی  ،ک انای همه اایای یک
ملب برای ررابب بر سر مسوب یوله  ،مخو ااه بایکرین م از طری انهخاباز سالم و
مزای اسیب (Ibid,p146 (».و الیدیکرین موئله یر یم اراس  ،برابری همیا  ،یر به
یسب موری ردرز از طری یک ررابب مزای و برابر اسب.

۴01

به همین یلیل ،اس ی ش اقید سیییاس ی را زمیسه امهتا جهب امال ییس امب
نم یاند .مراجم ییس اس ش ااه اوراز به اس ا مشاور حااما امل م اسسد
و منا را به حک مب اایینه ک ایییه م اسسد ،اما حک مب را به اس ا اامل
اایل یر مسازاه بین ایما و ب ایمان نم یانسد(Ibid,p147(.
.2تکثرگرایی دینی ،بستر اجتناب ناپذیر در تحقق دموکراسی

ناش بری اه هر اداش
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یر صو ر ا هی ی بین ایییان م ک ا از شسد مدل سلو
به نت ی ککرر ییس م ج ی یر حال حابر را کقیین م اسسد
 .۱نرریه انتوارارای ؛
 .2نرریه ام لیرای ؛
 .۳نرریه ککررارای ییس .
القهه با ک جه به کس ع مرای م ج ی یر هر یک از این نرریاز ،یر این مقاله سرایییب
رریاصهن به ایی رز م وییل به هر یک از اینها نیوییب.ئر ،.هیک ۱۳32،و ۱۳33؛
نوری۱۳30،؛ رهرس و یییرا ۱۳33،
به هر حال ،ررسیش اال یر این رومب از بت این اسب اه یم اراس با اداش یک
از این مدلهای سلوی ا هی ی اییا  ،بههر م ک اند یر یک جامعه مهشکل از ریروا
اییا و متاهب ا ناا متق ا ی؟ یر این صو ر ،راول هک معهقد اسب اه برای
کتق یم ا راس یر اور حابر ،را حل بههر از ککررارای ییس نیوب .بدو باور به
ککررارای ییس  ،صش نب و انتوارارای و یر نهی ه ییکهاک ری ییس یا غیر ییس سر
بر ص اهد موری.
را حل بسیایین به رسیمیب ایساصهن ککرر اجهماا و سیاس و ککررارای ییس اسب.
اررزارای ییس نرریهای اسییب یر با ح ب ی اییا و بر ح ب ی ییسدارا و بر
م اسیب اه اررک اه یر االم یینورزی ردید ممد اسب ،حایعهای اسب طقیع اه از
ح ب ی اییا و بر ح ب ی یینیارا رری بر م یاری و مقهیییای یسییهیا ایراا
میم و سییاصهار شسد رهل ی وارعیب اسییب و با هدایباری صداوند و سییعایز ج ی و
نیکبخه میمیا سیازاار اسیبئربان الداییان  ۱2 ۱۳3۴،و اسی ش و مویتیب این
ظرسیب را یارند اه یر این صو ر ااش بریارند.
باید ا هی ا رز ایری و ا هی مقهس بر به رسمیب اساصهن همدییر اسب .م ک ا بییه
نقاط مشییهر ،ادید ای یسییب یاسب؛ نقاط اه زندا یر یک جامعه مهکرر را برای همه
ایهروندا م سیهل و مسیا م اسد .به باور وی ککررارای ییس یر اور حابر یغدغه
بوییاری از یانشمسدا ییس اس م و مویت نیز هوب ( See: Sankari,2005).وی
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با اسیه ای از طرا رسیهیاری و مم ز ن از یر مویتیب و همچسین میاز ررم  ،مانسد
میه  ۹۹س ر ی نی به ایناه ککرر اییا ص ی طرح اله اسب ،ااار م اسد.
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جیا میاییه نرریه ککررارای ییس را م ک ا یر مراء و اندیشیییههای جا هیک،
سیلویی ف یین اررز ارا با ک جه صار وی به مقان معرسب اییساصه و سلویی این
نرریه مشاهد اری.ئر ،.یباغ 2۱۳ ۱۳33،و  2۱۴و هیک23۴-26۱ ۱۳3۱،
امیا یزمه الهز اش به ککررارای ییس  ،سروااسیییهن کعالیم ییس و متهق همه اییا
ارساه یر ساحاک اسب اه هی ا نه کیای اجهماا و سیاس را م جب نش ند .یر نهی ه
سخن ا هن از بعد اجهماا و سیاس اییا بر اساس این نرریه ،شسدا ا ا نیوب.
سیک یریزش هم به باور وی ،بههرین رویکری یر صوی ر ارکقاط یین و حک مب اسب،
ش از یل مم ز ها و کعالیم یو یین اس ی ش و مویییتیب نم ک ا یک نراش سیییاس ی
ئحک مب ییس را اسهخراج اری ،لتا وی نرریه حک مب ییس را باطل اا ش م اسد.
یساع وی از سک یریزش سیاس یر ج امم ییس را م ک ا یر راسهای کعامل یین و
یم اراسی یر این اها یانویب .لتا بر اساس بایوهه های کتق یم اراس  ،به زام
وی جامعه ای اه یر بر یارند اسرایی با کعلقاز ییس مخهلف اسیییب ،یین باید از ح ز
ام م حتف ا ی.
.3تکثرگرایی و سکوالریزم

برای اویان اه نرریه ککررارای ییس را بههرین کقیین یر صو ر اررز اییا
م یانسد ،یین یییر یر ابعای اجهماا زندا انویییا ها یارای ایییأ و جاییا شسدان
7 . Congregation for the Propagation of the Faith.
8 . Joseph Cardinal Ratzinger.

www.SID.ir

نقد و بررسی دیدگاه «پاول هک» در کتاب «زمینه مشترک» /جعفر مروارید /حسن توسلی

اا میه سال  2000اسیر برای کقلیغ ایما  3،اه کتب ریاسب اارییسال ج زف
راکزیسیر 3،راپ بسدیکب اانزیهم ،انهشار یای اد ،از اله یانا الیوا یا ز م اسد
«کا یر م ری اساار مرقب و کاریخ اه یر{یییر}اییا هوب کتقی و مشخب
اسسد اه به شه روشهای ممکن اسب اه منها مشم ل طرا رسهیاری اله ررار
ایرند» .یر وارم ،بسد  3۴۱از اها کعلیم متهق ااک لیک اظهار م اسد اه طرا
رسهیاری صداوند اامل مولمانان اه «صال را کودی م اسسد{ ...و} به ابراهیم
ابراز ایما م اسسد» نیز م ا ی .میهای یر ررم ئی نی  ۹۹با اراحب م ا ید اه
اار صداوند م ص اسب ،همه مریش با هم معهقد م ادند .نکهه اال  ،هما ا نه اه
ک سط بویاری از اندیشمسدا مولما  ،یر ط ل رر ها بیا اد  ،این اسب اه ککرر
اییا بخش از طرا اله اسب.ئ(heck,2009,p1-2
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نیوییب .یر این صویی ر سییک یریزش بههرین بوییهر برای یک جامعه مهکرر از اییا
مخهلف اسب.
اصه ف اییی های اه یر همه اییا وج ی یاری ،نریر ام ر مرب ط به سییلیقههای
اخو  ،اساس نیوهسد .بر اساس نیرش ککررارای ییس  ،کرجیح یین اس ش یا ب یا یا
یه ییب با بت و بررس ی اق ن ممکن نیوییب ،زیرا کرجیح یک از اییا بر یییری
سقط م بییی ع احوییییاس اسییییب اییه امییدک یاه از کربی یب سرهسی اسرای نییااییی
م ا ی.ئلیسهاوسن۱۳36،
ایما بدو مزایی یر انهخا معسا نداری و این مزایی کسها یر ای رک م ال حی ر
م یابد اه ککررارای ییس را یر ح ز اریعب و سک یریزش سیاس را یر نت کعامل
یین و حک مب رتیرا باایم ،لتا نه کسها میا یین و سک یریزش ،یواانی و ناسازااری،
بیلکییه یینیاری و یینورزی یر ارو سیییک یریویییم اسییییب.ئ see: Graham
 Maddox,1996راول هک م ن یود «منچه م ک ا ا ب این اسب اه مولمانا
و موییتیا یر موییر ص یایا بین حک مب و یین کمایز راهل اد اند .یین همه شیز
نیویب و همه راس ها را نداری ،اما شیزهای برای اراهه اری یاری .مس عب اجهماا اه
ک سیط ج امم متل از طری متاسیقاز یم اراکیک و ارزشهای مشهر ،کعیین اد
اسیییب ،ییک سیییرمیاییه انویییان بیار م میانید ایه یین م ک انید م را حمیایب
اسد».ئ(heck,2009,p172
و زمان اه به نوقب یین و سیاسب یر مویتیب م رریازی  ،م ن یود
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سَسب رُل ۹،برای یر یسهرس یانوهن ن از ۱0برای همه ملبها ،ن از را به ایما
به مویح ،س ای از بدنه مشخب ر انین ارا ار زی .این بدین معسا نیوب اه
مویتیب ر انین حق ر نداری ،بلکه به این معساسب اه اسایب صداوند متدوی به
یک ای سرهسی زندا و ر ااد حق ر وابوهه به م نیوب .یر وارم ،ان یل اظهار
اسم
م اسد اه سل سب مویح ۱۱برای این ینیا نیوب{ .سل سب مویح}حه اار با ُ
صداوند یر مویح ۱2سهح با اد بااد ،باز هم رابل ریای اد به یک طرا سیاس
نیوب .یومین نامه رهر ۱۳،به مؤمسا ک ایه م اسد اه «به حاام احهراش بیتارید»،
به این معسا اه ردرز سیاس هدف ص یش را یاری و اساساه با سل سب صداوند مه اوز

۳ . Saint Paul.
۱۵ . salvation.
۱۱ . Christ’s kingdom.
۱۰ . work of God in Jesus.
۱۱ . Peter.
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اسب .با این حال ریاش مویت  ،صال از معس سیاس نیوب .وسایارای نهایهاه به
صداوند کعل یاری .ئIbid,p145-146
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بیا ک جیه به ایسکه مقسای م العاک ن یویییسد یر هما ابهدای اها مشیییخویییاه
ککررارای ییس اسیییب و از این رهییتر بیه م یالعه م بییی ااک مانسد راب ه یین و
یم اراسییی و حک مب م رریازی یر ابهدای این بخش به نقد ککررارای ییس ص اهیم
رریاصب .این رویمب بت مشیخویاه برو ییس و سلو اسب ،لتا نقد ما هم به وی
برو ییس و سلویی ص اهد ب ی ،اما بریااییبهای وی از میاز اریمه ررم و سییسب
اسیی ش و ارجاع وی به ای یب م اجهه االما یین اسیی ش با حکاش زما ص یاییا یر
کاری اسی ش ،بتر ا م  ،کاریخ اسیب ،لتا نقد ما هم یر این صو ر یرو ییس
ص اهد ب ی و نشیا ص اهیم یای اه نرریه وی یر صو ر راب ه اس ش و سک یریزش با
مقان معرسه نرریه سییاس اس ش سازاار نیوب .یر ایس ا رراهب ما از اس ش و نرریه
حک مب ییس  ،رراهب اسی ش ایع اسب و الب این اه شرا این رراهب را از میا سایر
جریا های سکری ،سییاس جها اس ش انهخا ارییم به یو یلیل اسب یااهن مقان
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لتا به نرر وی ،م بی ع ،روش و هدف یین با م بی ع ،روش و هدف سییاسب ک اوز
یاری و یصالب م یو یر یکدییر یرسیب نیویب .م بی ع یین راب ه انوا با صداسب،
ول م بی ع سییاسیب راب ه انویا با حک مب؛ یین برای انو اش ام ر مصرز اسب و
سییاسب برای ان اش ام ر ینیاسب.ئحوس  35 ۱۳3۳،لتا وی م ن یود «حک مب ح
مییان ییری بییاورهییا را نییداری ،حه اار م ق ر بییه اجرا اری یییک اص ق اجهمییاا
بااد».ئIbid,p161
نهی های اه م ک ا از این مقدماز به یسب موری ،این اسب اه یر راسهای کتق
ییال گ بین ایییا و کتق یم اراس یر جامعه به لتاظ باسب ییس ی سرهسی مهکرر،
برورکاه یین باید ارس ا ی.
یر ایامه ن یوسد متهرش با نااارممد امری نرریه یولب ییس م ا اد کا کو یری
ا ز اسی ش ئاسی ش سسه را نمایسد حقیق و جل حقیق یین مقین اس ش رلمدای اسد
اه با هر ن ع حک مه و با هر ن ع سییاصهار سیییاسیی همرا اسییب .به باور وی ررو
حک مب ییس یک ص ر بویار جدی برای یم اراس و حه برای ص ی یین اسب .ش
«معااییرز نزییک یین با حک مب به ا ی رز ری سییهه ،با کقدیل ارینش به یک ابزار
رهری برای ردرز سیییاسی  ،یین را به ص ر م اندازی .یین یک راهسمای اص ر برای
جامعه اسب ول نه با اارای بیشهری».ئ(Ibid,p168

معرسه ر یم و موهتکم برای نرریه رریازی یر ح ز جامعه و سیاسب و برص ریاری از
موداق صارج م س جهب کتق م نرریهها.ئجمه ری اس م ایرا
.1تکثرگرایی دینی و مشکالت معرفت شناختی ،فلسفی
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ککررارای ییس  ،الیرغم جاذبههای اجهماا  ،سییییاسییی م  ،و این ویژا اه یر
صویی ر رسم کزاحم و اایی کا ،بین ریروا و اییا متاهب ردش بر م یاری ،اما یک
بت برو ییس و مقهس بر مقان معرسب اییساصه و سلویی صاایی اسییب و بدو
بررس این مقان نم ک ا حکم به ادق این نرریه یای .راادکاه نقد و بررس ما هم به
سمب و س ی مقاح معرسب اساصه س ق ریدا ص اهد اری.
بویییاری از موییایل جدید یر ا ش و الهیاز مویییت و یر ایس ا ککررارای ییس ،
معل ل رواج جریا اییکاایب یر ح ز معرسب انوییان  ،به ویژ معرسب ییس اسییب .بر
این اسیییاس یزمه رتیرش ککررارای ییس  ،کن یای به ککررارای معرسه اسیییب و
ککررارای معرسه بر مقسییای نویییقییب سهم و ی یا نویییقی یب حقیقییب ر اش یییاسه یه
اسییب.ئحویییس  2۱ ۱۳3۳،نوییقیبارای معرسه این اید را اه م ک ا از یک نق ه
نرر اییاربویییبرییتیر و یعس جهییا ایییم ل م ک ا م ری ارزیییاب ررار یای ،انکییار
م اسد.ئ Steven Luper,2004,p271وابوهی های اروه و اجهماا بر ادق و
ات ازار ها کأعیراتار هوییهسد و بدین سییا یییر حقیقب م لق معسا نداری .یر ،هر
اویی از حقیقب مرکقط با ا امل مانسد اییرایط کاریخ او ،رویید و نیب او ،م رعیب
جغراسیای و سرهسی و اجهماا او و کعقیر وی از وارعیب و معرسب اسب .هر ای جسقه
صاا ی از وارع را م بیسد و جزه از حقیقب را یر ،م اسد.ئمتق یامای ۱۳33،مرای
از نوقیب سهم این اسب اه
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اساصب ،اام از نوق یا ن و  ،متدوی یا م ل  ،هراز بدا ا نه اه هوب یر
ظرف ایرا ،و مااه انوا ررار نم ایری ،بلکه ایرا ،،ا ء س م اسب اه از
م اجهه و برص ری «این» و «ذهن» ردید م مید و حقیقب م  ،غیر از االم و معل ش
اسب و هم ار یارای نوقه با این و ذهن اسب و با کغییر نوقب ،کغییر
م اسد.ئاامرا ۱6۱ ۱۳3۱،

معرسب اه هما باور ایایق م جه یانویهه م ایید ،ااس به لتاظ ااصوههای
مانسد یرسیه  ،ایدق و ک جیه مهزلزل اسب و یک معیار نهای وج ی نداری اه به ا بر
اساس م به ادق و ک جیه باوری یسب یاسب)Feyerabend, Paul ,1992,p3(.
اررز ارایا ییس مهأعر از این رویکری معرسب اییساصه  ،معهقدند اه معرسب امری
نوییق اسییب .همه سهمها و ایرا،های بشییری از امر ردسیی یارای ااهقار و همطراز
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میا ممکن اسب این کمایز ال اانه میا جها را م ا نه اه س ن وه هوب و
جها م ا نه اه بر ما ظاهر م اریی ،بدتیریم و م را بر ارکقاط و نوقب میا
وارعیب نهای و مااه های بشری مه اوز انوا از م وارعیب اط ق اسیم؟ با ک جه
به این سربیه بسیایین یر با وارعیب صداوند ،م ک ا ا ب اه یه و اریشسا ئو
همین ط ر ای ا ،اهلل و ردر ایو مویح ذواز مهشخب مخهل هوهسد اه بر
اساس م وارعیب اله یر مهن جریا های مه اوز حیاز ییس به ک ربه یرم مید
و م ب ع ک کر ررار م ایری .از این رو ،ذواز مه اوز ،کا حدی ک لیاز وارعیب اله
یر مااه و وجدا بشری و کا حدی سراسکس های ص ی مااه و ذهن بشری ،م
ا نه اه سرهسگهای کاریخ صار ،بدا ا رز یای  ،هوهسد .از جسقه بشری ،م
کواویر ص ی ما از صداوند هوهسد.ئهیک2۴۱ ۱۳32 ،
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به اقارز یییر ،ککررارایا به حقای ا م ۱۴اه یر رالب ریییایا بیا م ایی ند،
کعل صاطر ندارند و به جسقههای وج یی ۱5و کت لمسرین یین ک جه یارند .ااهقایاز سری
شسدا مهم نیویییب ،ش ن ا سراسکسد ک ربیاز ،سرهسگ و مق یز ساهمه ا سری
یر رالب اس ر ها ،بر وارعیب غای هوهسد.ئرهرس و یییرا ۴0۹ ۱۳33،
نرریه نویقیب یر سهم و ایرا ،به نهای ناص ایایسدی مس ر ص اهد اید و هر ا نه
رویکری سلوی اه مقهس بر این نرریه معرسب اساسانه ررار بییری ،یشار کزلزل و ادش
اسیییهتکاش یر مقان ص اهد ب ی .این نهای برای هی یک از یین باورا و یانشیییمسدا
ییس رابل رتیرش نیوب.
اررز ارایا باید به این ررسش راس یهسد اه شی نه م ک ا هم رروای ادق۱6
یااییب و هم رروای رسییهیاری؟ ایناه بایصر ازار های اییا یر م ری وارعیب غای ،
اأنیب اکواف به ادق و ات را یاری یا نه؟
۱4 .Theological Truth.
۱۰ .Existential.
۱: .Truth.
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یکدییرند و نم ک ا یر صوی ر یرسیه یا ادش یرسیه م به یاوری نشوب .همه
مدایاز مخهلف و حه مهییای یربار حقیقب ردس یر ارض یکدییرررار م ایری .به
ا نیهای ایه هی مهیدیس نم ک انید ااهقای ص ی را م اب با وارم یانویییهه و یا منکه
مههم اریاند« .حقیقب م اسییب اه همه ما انوییا های
ااهقایاز یییرا را به ب
ا ری هویهیم اه یر بسد م اهیم ایخوی و سرهسی ح ی ارسهار ممدیم».ئرهرسی و
یییرا  ۴03 ۱۳33،یر نهی یه هی یلیل برای رسیییهیاری و سیییعایز یک ارو و
امراه ارو های یییر نیوب .جا هیک یر این صو ر م ن یود

۴۴۴
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۴۴2

از نرر ککرراراییا  ،اهمییب این ازار هییائااهقیایاز و بیاورهییای ییس سقط برای
مهت ل اری ئصدا مت ر اید میم اسب و اأ ذاک ندارند .برص از ایسا معهقدند
اه نقاید یر ،ازار ای از وارعیب غای یااب و اا ه وارعیب غای یر رالب ازار ها یر
نم مید و مویهقل از ییداا های سری باورمسد به م ازار هاسب .برص نیز معهقدند این
ازار ها از وارعیب غای سییخن م ا یسد ،اما نه م شسا اه س ن وییه هوییب ،بلکه
م ا نه اه بر وی ردیدار م اییی ی ،لتا اار یو ازار از یو یین مخهلف یر م ری وارعیب
غای مهسارض به نرر رسیدند ،س ال ارم مهسارض نیوهسد ،ش یر م ری ا ء س ن وه
ایاا نم اسسد اه اینا نه هوب ،بلکه از ردیداری اه بر منها اد اسب سخن م رانسد.
یینیارا از وارعیه سییخن م ا یسد اه از مسرر ییس ییییسرهسی ص یش با ا م اجه
اییید اند ،نه از مسرر بیرون  ،ایس و سراایر .بسابراین نم ک ا ا ب اه مدایاز منها با
یکدییر وارعاه مهسارضاند.ئر ،.رهرس و یییرا ۴۱0 ۱۳33 ،و۴۱۱
اما این ایاا به ذهس ب ی مدایاز ییس ایییدق و ات بریار به لتاظ کاریخ و
سرهسی م ان امد اه سییران ام جز اییکارای نداری .ما نم ک انیم هی شیزی یر
م ری وارعییب غیای بدانیم و حه نم ک انیم از وج ی وارعیب غای اطمیسان حاایییل
اسیم و این نهی ه معرسه  ،ن ا نزییک ایید به التای را کداا م اسد.اوییان مانسد
جیا هییک م ا یسید ایه ما باید وارعیب غای را م روض بییریم ،اما وره با نرریه
ککررارای ییس میا هی اطمیسیان یر م ری وج ی ایس وارعیب غای نداریم ،م روض
ارسهن شیه یریی را یوا م اسید ،حیال منکیه بر ص ف این مقسیای نرری ککررارایا ،
مویتیا و مولمانا حقیقهاه معهقد به وج ی وارعیب غای ایس مهشخب هوهسد.
یر م ری نقید ککررارای ییس شیه بیه لتیاظ سلوییی ئبرو ییس و شه به لتاظ
الهیاک ئیرو ییس به همین میزا یر این ن اییهار ااه ا م اسیم.ئر ،نوییری۱۳30،؛
رهرس و یییرا ۱۳33 ،؛ لیسهاوسن۱۳3۹ ،
هما ا نه اه از اس ا این ن اهار بر م مید ما یرادی نقد و بررس نرریه ن یوسد
یر راب ه اس ش و یم اراس هوهیم و ااار ما به ککررارای ییس هم ارساه یر راسهای
این ب ی اه نت وروی و صروج ن یویسد به م بی ع اسی ش و یم اراس را نشا یای
باایم .بر اساس همین ککررارای ییس  ،راول هک یر این اها سع م اسد اه نشا
یهد ،این یو یین بزرگ ابراهیم اسیاسیاه یارای طرا و برنامه صار سییاس نیوهسد و
ایرساه رهسم یهای اص ر برای مؤمسین یر رسهارهای سریی ،اجهماا و سیاس یارند
و بی .یزمه نرریه راول هک سییرا بویییاری از سییسبها و سرهسگهای اسییب اه
یارای ریشییه متهق و اقیدک صاا ی هوییهسد اه سیییاسییب را یر شارش امر ییس
کعریف م اسسد و این نرریه یر ج امع اه مهشیکل از این سرهسگهای مهکرر هوهسد،
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یر روییمب رقل به مق ان ککررارای ییس رریاصهه ایید و مریوی ب ی این رویکری
هم بیا اید .ااس یر این رویمب به نرریه سیاس اس ش ص اهیم رریاصب و ایناه
میا اسیی ش با شسین رراهه اه ن یوییسد متهرش از م  ،یر ارکقاط با مدیریب جامعه اراهه
یای اسب همخ ان یاری یا صیر؟
برای روایین ایید این ارکقاط یر وحله اول باید مس ررم یربار سیییاسییب و
مدیریب سیییاس ی و اجهماا جامعه اس ی م را بررس ی اسیم .راادکاه بت یک بت
اام ه یرو ییس اسیب و با ک جه به ایسکه ن یوسد اها نیز یر این صو ر به میاز
ررم و سیر کاریخ المای اس ش مهموک م ا ی ،ما نیز با ارجاع به مهن ررم اریم
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به نقد نرر وی م رریازیم.
و سیر معو مین
حک مب ییس مد نرر ما ،حک مه اسییب اه مرجعیب همه جانقة ییس صاا ی را
یر اراه حک مب و ایار جامعه رتیرسهه اسب« ،یر این نراش یولب و نهایهای ا ناا
م ص ی را یر برابر مم ز هیا و کعییالیم یین و میتهق صییار مهعهید م یانسید و ک ش
م اسسد کا یر کدابیر و کعلیماز و وبیم ر انین و ایی سل  ،با مریش و ن ع معیشب و
کسریم اکلهای روابط اجهماا  ،یغدغه یین یااهه بااسد و یر کماش ائ حک مه از
کعالیم ییس الهاش ایرند و منها را با یین هماهسگ سازند».ئواار 23 ۱۳35،

یر ررم اریم ،ر انین میدن  ،احکیاش ازیواج و ط ق ،ر انین ک یارز و معام ز و
رهن و یَین و از این رقیل ممد اسییب -اه وج ی منها حاا از م اسییب اه بخش ی از
مویاهل اشی ریاری اه اقارز اسب از وبم ر انین و اراهه ر انین برای ایار جامعه ،یر
اس ش مسر ر اد اسبی یر ررم ح ویژ ای برای ریامقر یر نرر ارسهه اد اه یر
م اری صار و بر اسییاس اییرایط مهغیر زمان و مکان احکاش و ر انیس را وبییم اسد و
مؤمسا م ظف به اری نهای به احکاش ایایر از س ی رس ل صدا هوهسد.ئموقاا
یزیی ،۱۳32 ،ج۴۴ ۱
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با مشکل م اجه م ا ی و اک اراه بر اکی منچه وی معهقد اسب به کتق یم اراس و
ل ازش م مانسد مزایی بیا و اقید نیز ل مه واری م اسد .یر این صو ر ابهدا به نرریه
سییاسی اس ش ص اهیم رریاصب و بعد راب ه این نرریه و یم اراس را روان ص اهیم
اری؛ ایناه برای همزیویییه مویییالمبممیز ریروا اییا مخهلف یر یک جامه ییس ،
برورز نداری اه حهماه از مدل سلو ککررارای یین اسه ای اسیم.

۴۴۹

با ک جه به مس ررم اریم ،یر ص اهیم یاسب اه حک مب از ایییئ رسیییالب و
امامب اسب و این اه مقسا و هدف رسالب و یا ز انقیای اله به سمب صداوند ،هراز
یر ک ویر المیزا ااار م اسد،
صال از امر سییاس نق ی و نیوب .ا مه طقاطقای
6؛ ۱3نوییاء ۱05؛ ۱3ا ری ۱۹52
میاک اه یال بر وییب رسی لاهلل هویهسدئاحزا
وییب سیاس وی را نیز یر برم ایرند.ئر ،طقاطقای  ،ج20-۱5 ۱۳3۴ ،6
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م ا نه اه از این میهئاحزا  20 6اسییه ای م ایی ی ،این اول یب ،اصهوییار به
موییاهل ییس نداری و همه ام ر ییس و ینیای منا را یر بر م ایری.ئمکارش ایییرازی،
 ،۱۴23ج ۱63 ۱۳یر همین زمیسه روایب اماش بارر نیز مؤید م لب اسب اه سرم ی
«این میه یربار رهقری و سرمانده نازل ایید اسییب».ئحویییس بتران  ،۱۴۱6 ،ج۴
۴۱2
میه ه هم سی ر مقاراه حشر نیز به امامب و ریش ای و مرجعیب ییس م ری ااار
یاری
م غسیمه اه صدا از مریش رریهها نویب ریامقرش اری اسب از م صداسب و ریامقر
و ص یشاوندا و یهیما و موکیسا و مواسرا یر را ماند  ،کا میا ک انیرانها
یسب به یسب نش ی .هر شه ریامقر به اما یای بوهانید ،و از هر شه اما را مسم اری
اجهسا اسید .و از صدا بهرسید اه صدا سخب اق بب اسب.ئحشر 3
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باری جامم و سشری این میاز این اسب اه رس ل صدا نیز یارای شسین وییه
هوهسد اه امب را به س ی صدای کعال س ق یهد و یر بین منها حک مب و سول
صو مب اسسد و یر کمام ائ منها یصالب نماید و همین ط ر اه بر مریش اطااب
صدای کعال واجب اری اسب ،اطااب او نیز بدو رید و ارط واجب اسب.

Ar

مرح ش ا میه طقاطقای یر م ری همین میه ایییری ه م سرمایسد « و این میه با
ایرف نرر از سییار اه یاری ،اامل کمام اوامر و ن اه رس ل صدا م ا ی و کسها
مستور به یای و ندای سهم از س ء نیوب ،بلکه اامل همه اوامر و ن اه اسب اه
اایر م سرماید» .ئطقاطقای  ،۱۳3۴ ،ج ۳5۳ ۱۹
ایی طقرسی نیز ذیل همین میه به ام ل کمام اوامر و ن اه رس ل اارش یر
ح ز اطااب و سرمانقریاری مؤمسین ااار یاری.ئطقرس  ،۱۳3۱ ،ج۳25 25
 . ۱7النَّبِه أَیْله بِالْ ُؤْمِنِ َ مِ ْ أَنْ ُسِعِ ْم.
 . ۱8إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَ ک الْکدابَ بِالْحَاِّ لِدَحْکمَ بَ َ النَّاسِ بِ ا أَراک ال َّه.
 . ۱۳إِنَّک لَدَ ْعضِک إِله صِراطٍ ُمسْدَقِ م.
 . ۰۵النَّبىِ أَیْلىَ بِالْ ُؤْمِنِ َ مِ ْ أَن ُسِ ِعمْ یَ أَزْیَا ُهُ أُمَّعَاتعُمْ َی أُیْلُلاْ ا ْلأَرْحَامِ بَ ْتُ ُعمْ أَیْلىَ بِ َب ْضٍ فىِ اِدَابِ ال َّ ِه
ى أَیْلِ َائکُم مَّ ْرُیفًا اَا َ ذَالِکَ فىِ الْکِدَابِ َمسْیُلرًا.
مِ َ الْ ُؤْمِنِ َ یَ الْ ُعَا ِرِی َ ِإلَّا أَ تَ ْ َ ُلاْ إِل َ
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یر ص قه  ۱۳۱نه الق غه یربار یییل رتیرش ص سب و
م ا نه اه اماش ال
اوایاف اماش بر ح بیا اری اسب ،یک از ویژا های ریش ای حقیق را ارامه حدوی
اله م یاند
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بار صدایا! ک م یان م اارها اه از ما سر زی ،نه برای هم ششم ب ی و نه ررقب
یر ردرز و نه ص اسهی م از این ینیای ناشیز ،شیزی اسزو به شسگ موریم ،بلکه
م ص اسهیم نشانههای یین ک را اه یارا اد ب ی ،باز اریانیم و ب ی ک را به
ا ا موریم کا بسداا سهمیید از یر اما مانسد و حدویی اه مقرر یااههای و بر
زمین ماند ب ی ،اجرا ا ی .اما یانوههاید سزاوار نیوب او اه بر نام سها و
جا ها و غسیمبها و احکاش مولمین ،وییب یاری و ریش ای مولمانا به اهد ی
اوسب ،مریی بخیل و کسگ ششم بااد ... ،یا او بااد اه سسب را سرو م اتاری کا
امب را به ه اب اندازی.ئنه الق غه ،ص قه ۱۳۱

Ar

یر این ص قه حییرز به م اریی به اس ا وظی ه حاام اسی م ااار م اسد اه
جز یر سیایه کتق حک مب ییس امکا رتیر نیویب .ایشییا ای ای الح میا مریش و
حمایب از سهمدیداا و اجرای حدوی اله را وظی ه حک مب اس م بر م امری .راول
هک معهقد اسییب شه یر مهن مقدس و شه یر سییسب نق ی ،نشییانههای یال بر ایناه
کأسییی حک مب ییس جزو ایئ ریامقرانه حیرز متمد بااد ،نداریم ،اما ص ف
رأی وی ،منچه از مس میاز و روایاز به یسیب م مید این اسب اه برورز کأسیی
حک مب ییس یر راسهای کتق سعایز ینی ی و اصروی مؤمسا یر جامعه اس م  ،امر
غیر رابل انکاری اسیب و ریاسییب حک مه ریامقر اسی ش یر راسییهای رسییالب نق ی
اوسب.
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یر این صوی ر میاز سراوان یر ررم اریم م ک اند م ری اسهسای ما بااد اه ما به
همین میزا ااه یا م اسیم .یر نهی یه با ک جه به م م ع میاز ررم  ،م ک ا سهمید
اه حیییرز رسیی ل یر م واحد ،یارای سییه اییأ امامب و مرجعیب ییس  ،وییب
ریای و وییب سیاس و اجهماا اسب.ئموقاا یزیی،ج ۱۱۱ ۱۳32 ،۱و۱۱2
اار حک مب ریامقر حک مه ارس ب ی ،یییر نیازی نق ی اه صداوند مولمانا را
م ظف به اطااب از م حییییرز یر ام ر اجهماا ص یش اسد ،بلکه مریش بر اسیییاس
ص اسیب ص ی ،یر این زمیسه کویمیم م ارسهسد ،لتا مسقم معرسه اال نرریه حک مب
ییس را باید یر «وح » جوه اری.

۴۴1
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اارشه راول هک م رتیری اه یین و مم ز های ییس یر ساصهار یک جامعه ییس و
ن ع ارکقیاط اسرای جیامعه با یکدییر ،مت ر اایییل یر نرم اجهماا اسیییب و القهه یر
ارایشهای سیییاسیی اسرای به احزا و یسییهه بسدیهای سیییاسیی یر یک حک مب
یم اراز نقش بازی م اسد ول معهقد اسیییب اه این هراز به معسای کشیییکیل نراش
سیاس ییس ی شه مویت و شه اس م ی نیوب .به نرر وی ،یر یک جامعه اس م ،
ارزشهای اسی م م جب کسریم روابط اجهماا م ای ند و یین ،کسها امری اخو
نیوییب ،بلکه جسقههای اجهماا هم یاری و مرای وی از جسقههای اجهماا یین اس ی ش
این هوب اه مر ه مولمانا بر رایه احکاش اس ش اقایز م اسسد ،نماز جمعه و جمااب
یارند ،مؤسوههای صیریه کشکیل م یهسد ،یکدییر را به ررهیز از یروغ ،غیقب و ا از
رذیله و ان اش واجقاز و اویب سیایل ک ایه م اسسد و رسهار روزمر و کعام زاا را
برابر اسییی ش کرکییب م یهسید ،ول این م اری بیه حک میب ارکقیاط نداری و با وج ی
حک مبهای غیر ییس اه مریش را یر ان اش وظایف ایییرا مزای م اتارند ،جسقههای
اجهماا یین رابل کتق اسیب و یییر لزوم نداری یامن یین را به ردرز و سیییاسب
مل ی اسیم و کقدس م را از بین بقریم.
ص ف بریاایب ن یوسد از مم ز های یین اس ش ،اهداف و احکاش اجهماا اس ش،
مستور یر نماز جمااب و ان اق به سقرا و مانسد م نیوب و ح ظ اال یین و ارزشهای
ییس  ،حه احکاش سریی م هم ،ب ارکقاط با نراش سییاس حاام بر جامعه نیوب ،بلکه
کتق اامل اهداف یین بدو کشیکیل نراش سییاس اس م امکا نداری ،زیرا اا ل
ااهقایی اس ش و سروااز و احکاش م شسین ارهیای یاری و نیز ح ظ اال اس ش بدو
وج ی یک نراش سیاس اس م یر جامعه ،با مخاطراز جدی روبهرو م ا ی.
بسابراین ،اسییی ش ییس همه جانقهنیر اسیییب اه کماش جسقههای سریی و اجهماا
زندا انوییا ها را یر نرر یاری و کماش ام ر منها را یر راسییهای ک حید و اقایز صداوند
هدایب م نماید و با اا ل و سرواش کماش ائ حیاز بشری را کسریم م اسد .کتق
اامل اهداف اسییی م  ،جز با وج ی یک نرم اجهماا سراایر ،امکا رتیر نیویییب ،به
همین یلیل ،اس ش مولمانا را به کشکیل جامعه اس م و ساما یه شسین نرم یر
یر مزای
جامعه ص یایا مأم ر اری اسب .رسهار یک رهقر سیاس مانسد حیرز ال
ایتاری مریش یر بیعب با ص یش و اجقار نکری ایییخوییییبهای مخالف به این امر،
بههرین نم نه یر نشیا یای یک حک مب کراز ییس اسب اه به ص اسب و ارای مریش
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با ص ارج یر مسههای یرجه مزایی و یم اراس رسهار اری .او
امیرالمؤمسین ال
صلی ه اسب و منها رایهش .هرا نه اامال سیاسه برایش مقدور ب ی ،اما او زندانشا
نکری و ا رشا نزی و حه سهمیه منا را از بیبالمال ر م نکری .به منها نیز
همچ سایر اسرای م نیریوب .این م لب یر کاری زندا ال ا یب نیوب ،ول
شیزی اسب اه یر ینیا امهر نم نه یاری .منها همهجا یر اظهار اقید مزای ب یند و
حیرز ،ص یش و ااتابش با اقید مزای با منا روبهرو م ادند و اتقب م اریند.
طرسین اسهدیل م اریند و اسهدیل یکدییر را ج ا م یایند .ااید این مقدار
مزایی یر ینیا ب سابقه بااد اه حک مه با مخال ا ص ی کا این یرجه با یم اراس
اص ل ای ای
رسهار اری بااد .م ممدند یر مو د و یر سخسران و ص ابه ال
م اریند.ئم هری۱۳۹ ۱۳3۹ ،
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به نماز
این یر حال ب ی اه ص ارج یر مویی د حییی ر م یاسهسد و امداه با ال
جمااب نم ایوییهایند و این به معسای ااهراض به حک مب و مخال ب رسییم با صلی ه
ورب کلق م ایید.ئابن اب التدید ،۱۹65 ،ج 26۹ 2هدف او به جای «ح ظ ردرز»
برای ایامیه حک میب ،ح ظ حقیقیب و ارزشهیا ب ی.ئمریاجان رسای ۴۱ ۱۳30،ک اوز
یم اراس اله و یم اراس غرب را م ک ا یر همین م ری نیز مشاهد اری اه منچه
به اس ا حاام جامعه اسی م مهم اسب ،ح ظ ارزشهای وایی انوان
برای ال
را یر ط ل
یر جامعه اسیی م اسییب .متققین کاری اسیی ش ،رویکری حیییرز ال
یر کاری بشر م یانسد .ج رج جریاق
یورا حک مب و ص سب م حیرز ،نق ه ا
به ایراحب م حیرز را اهل مدارای با مریش یانوهه اسب.ئجریاق ،۱۳۴۱ ،ج۱۳0 ۱
لتا یر حک مب کراز ییس  ،اایل احهراش به انوا ها و ص اسهههای منا از حک مب ییس
و ایخب حاام اام ه متهرش ایمری اید اسب و این ارزشها و هس ارهای نیک و
انوییان اسییب اه مدل حک مب مریم ییس را از حک مب یم اراسیی غرب مهمایز
م اسد .یر نهی ه حک مب ییس به هی وجه یر کعارض با یم اراسی نیوب و ص اسب
مریش برای این ن ع از حک مییب یر یرجییه اهمیییب وایی ررار یاری و نویییقییب یای
ییکهاک ری مقدس اه ن یویییسد به حک مبهای ییس یای اسیییب ،اام ه ناروا به نرر
م رسد.
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اهمیب م یهد و احهراش راهل اسییب.ئ نه الق غه ،ص قه  ۳بیعب مریش با اماش ال
مریم کرین و ررا رکرین بیعب یر میا صل ای راادین ب ی.ئمعاییخ ا 260 ۱۳3۹ ،
با ص ارج را با اس ا «یم اراسییی
اسیییهای م هری ،ن ع برص ری حییییرز ال
ال » یای م اسد

۴۴1

نتیجهگیری

 /سال دوم /شماره پیاپی /2بهار و تابستان ۴۹۳۱
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مؤمسین از نرر رسهاری ،ککررارا امل م اسسد .از نرر اس ش و ریروا اهل بیب اهل
اها و اهل ذمه یر حک مب و جامعه اس ی م م ک انسد مزایانه زندا اسسد و اامل به
یین ص ی بااسد .ما هم با ن یوسد متهرش همس ا هوهیم اه نقاید یریچه یامس با سایر
ایییا را اشییی ی ،بیایید ح حیاز و برابری به یییر اییا یای .این هما ککررارای
رسهاری اسب اه یین اس ش بر م کأاید یاری.
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۴۴1

هما ا نه اه از اس ا اها «زمیسه مشییهر،؛ اسیی ش ،مویییتیب و ککررارای
ییس » ریداسییب ،راول هک یر صویی ر راب ه اسیی ش و مویییتیب با مق یک مانسد
حک مب و یم اراس مقسای ککررارای ییس را برازید اسب.
وی با این مقسای سلوی  ،ااییهراااز یو یین اله اسی ش و مویییتیب را بررسی
م اسید ،امیا نررییه ککررارای ییس بیا ک جه به مقان معرسب ایییساصه اه یاری ،با
مشک ز ادید ای م اجه اسب و از طرس مقان ا م و الهیاک این نرریه نیز شسا
اقیم اسییب اه نم ک ا بدا یل بوییب .اررز ارای ییس  ،به معس کس ع سهمها از
مه ییس و ییا کس ع ک وییییرهیا از ک یار ییس ئهیک ۱۳3۴،هی اا رابل رتیرش
نخ اهد ب ی ،زیرا از ییداا اییا ازار های ییس حقیقهاه ارجاع به حقیقب ایس م یهسد
و از وارعیب غای ایس ئنه م روض صقر م یهسد.
یر ککررارای ییس  ،هی ایییسیاصه از وارعیب غای و حه از وج ی ایس م نیز
هی اطمیسان نداریم و این با روا یینیاری نم سیازی .یین مقین اسی ش یر صوی ر
ککررارای ییس معهقید اسیییب اه هرشسد یین اله متدوی به زما نزول هما یین
اسیب ،ول با نزول یین بعدی از سی ی صدای مهعال ،حقانیب یین رقل از بین م روی.
یین وارع صداوند یک اسب؛ «إ َّ الضّی َ ئِنْضَ ال ّهِ اْالِسْالم» .بر اساس مم ز های اس ش،
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منابع و مآخذ



نهج البالغه



اب ابه الحضیضو فخرالضی ابلحامض ئبضالح ض()۱۳:۰و شرح نهج البالغه ،ئزالضی
ئبضال



ضو تحق ا :مح ض ابلال تل ابرای مو دار اح اء الکد ال رب هو چ ۰و ب ریتو.

آقا انه قنادو مح ض رضا()۱۱8۵و تساهل و تسامح از دیدگاه امام علی و مراز

ID

پژییشیاک اسالمه صضا ی س او قم.



پدرسل و مایکل ی دیهرا ()۱۱88و عقل و اعتقاد دینی ،تر ه اح ض نراقه ی ابرای م

س یانهو طرح نلو تعرا .

fS



رداقو رج()۱۱4۱و امام علی ندای عدالت انسانیتو تر ه م رزا ابلالحس ش رانهو

اداب فریشه اسالم ه قم.


حسنهو ابلالحس ()۱۱8۱و سیطره دین بر ساحت دنیا ،چ۱و سریش معرو تعرا .



حس نهو س ض حس )« )۱۱8۱بحثه تیب قه پ رامل بررسه ریشهیاو پ ش زم نهیا ی

eo



حس نه بحرانهو س ض یاشم()۱4۱:و البرهان فی تفسیر القرآن ،بن اد ب ثتو تعرا .

iv

خاسدهافیاک نظریه تکثرگرایه دینه در مس ح ت ی اسالم»و انضیشه دینهو ش ارف .۱۵


طباطبایهو س ضمح ضحس ()۱۱74و المیزانفی تفسیر القرآن ،تر ه س ضمح ضباقر
ملسلک ی ضانهو ام ه مضرس و قم.



ch



دباغو سریش()۱۱88و امر اخالقیـامر متعالی ،اداب پارسهو تعرا .

طبرسهو فتل ب حس ()۱۱8۱و مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تر ه ئ ه ارمهو

Ar

سازما چاپ ی اندشارت.


اامرا و حس ()۱۱8۱و «مبانه ی ادله فکرک ی ف س ه اثرتگرایه» ،م رفتو ش ارف .۰4



گ پایهانهو ئ هربانه()۱۱7۰و «تح ل ی نقض پ لرال زم» مؤسسه فرینهه دانش ی
انضیشه م اصرو تعرا .



لهنعایس و مح ض()۱۱7:و«پ لرال سم بررسه اصلل اخالقه ی س اسه پ لرال سم دینه»
تر ه مح ض حس



زادفو م رفتو ش ارف .۰۰

تتتتتتتتتتتتتتتت()۱۱7۳و اسالم و کثرتگرایی دینیو تر ه نر س لانضلو چ۱و
مؤسسه فرینهه طهو قم.
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قرآن کریم

۴۴۳



محقا دامادو مصی ه()۱۱78و دین ،فلسفه و قانونو چ۱و اندشارات سخ و تعرا .



مصباح یزدکو مح ضتقه()۱۱8۰و نظریه سیاسی اسالم ،اندشارات مؤسسه آملزشه ی
پژییشه امام خ نه و قم.




میعرکو مرتته()۱۱7۳و جاذبه و دافعه علی و چ۱۰و اندشارت صضراو تعرا .
م ادیخلافو ئبضال

ض()۱۱7۳و خورشید بیغروب نهج البالغه(تر ه نعجالبالغه)و

نشر ذرفو تعرا .


مکارم ش رازکو ناصر ی دیهرا ( )۱۱7:تفسیر نمونهو چاپ۱۱و دارلکد

االسالم ه,

بابایهوچ۱4و دارالکد االسالم هو تعرا .

fS



تتتتتتتتتتتتتتتتتت( )۱4۰8األمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل ،مضرسه االمام ئ هب
ابه طال

و قم.



نصرکو ئبضاهلل( )۱۱8۵یقین گمشدهو اندشارت سریشو تعرا .



ی کو ا ( )۱۱78مباحث پلورالیسم دینی ،تر ه ئبضالرح م گلایهو تعرا .



تتتتتتتتتت( )۱۱7:فلسفه دین ،تر ه بعزاد سالکهو چ۱و اندشارات ب
العضکو تعرا .
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تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت( )۱۱8۱برگزیده تفسیر نمونه ،تحق ا اح ضئ ه



یائظهو اح ض()۱۱8۰و حکومت اسالمیو درسنامه انضیشه س اسه اسالمو مراز مضیریت
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منابع انگلیسی
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تتتتتتتتتت(« )۱۱84مس ح تو دینه ی چل دیهر ادیا ؟»وبازتاب انضیشهوش ارف .:۰
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