
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 کتابارائه شده در  های فصلسر یکی از  ،این مقاله

 "پیرامون تطبیق شریعت"

 .باشدمی
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زندگانی  هکآیا شریعتی که چهارده قرن پیش نازل شده صالحیت دارد که بر واقعیت معاصر حکم نماید درحالی
مردم بعد از انقالب صنعتی شکل جدیدی به خود گرفته و علم پیشرفت کرده و روابط بشری به هم درآمیخته و 

 چیزی که زمان نزول این شریعت موجود نبوده آنرا پیچیده کرده است؟
ات مردم یزمانیکه تطبیق شریعت در طول ده قرنی که بعد از نزول اسالم آمد به خاطر کندی تغییراتی که به ح

شکل جدیدی داده بود و منحصر شدن آن در اموری که کم شباهت به شرایط نزول این شریعت نیست ممکن 
بوده است پس آیا کماکان تا همان درجه امکان تطبیق وجود دارد بعد از اینکه شرایط نخست محو و ناپدید گشت 

 تباط گشت؟!و بعد از آن شرایطی نو پیش آمد که تقریبا با قبل از خود بی ار
 کنند...فکر می برخی از مردم این چنین

شود و و شاید هم همین از مهمترین مسائلی است که در ذهن روشنفکر غربی در برابر تطبیق شریعت مطرح می
 گرایانه از تاریخ باشد همان که تفکر مارکسیستیکه از طرف افراد غرق در پیروی از برداشت مادیبویژه زمانی
 1باشد.ی زیادی در آن سهیم میهتا انداز« سرمایه داری»نهاده و همین که غرب آن را بنیان 

هد، دی تکامل که پیوسته حیات را تغییر میهخواهیم هردو جانب این امر را همزمان بررسی نمائیم: مسئلاینجا می
 ی ثابت بودن شریعت آنگونه که چهارده قرن پیش نازل شده است.هو مسئل

ی امور زندگانی اوست؟ یا اینکه در نفس انسانی هل چیست؟ آیا شامل تمام ساختار انسان و همحقیقت این تکام
و در واقعیت حیات بشری هم اموری ثابت و هم اموری دیگر یعنی متغیّر وجود دارد؟ و بصورت مشخص، ثابت 

ل میان وی آنها باهم؟ و به چه شکو متغیّر چیست؟ آیا پیروزی در نهایت با امور ثابت است یا امور متغیّر؟ یا با هرد
 گیرد؟ثابت و متغیّر سازگاری انجام می

وح رنماید؟ و آیا این شریعت واقعا جامد و بیاین شریعت چگونه در زندگی مردم با ثابت و متغیر برخورد می

نجایش ت گاست تا آنجا که ظرفیت امور جدید در حیات مردم را ندارد، یا اینکه انعطافی در آن هست که قابلی

 دهد؟ و ضوابطی حاکم بر روند سازگاری بین ثابت و متغیّر در امور حیات چیست؟امور جدید را به آن می

*** 
ی تکامل هبنامیم. نظری« نادانی تکامل»توانیم آن را از اوایل قرن بیستم میالدی در غرب چیزی به وجود آمد که می

ای حیات اروپایی ایجاد کرد و این تاثیر تنها به دانش ههم زمینبه آن فراخواند تکانی شدید در تما 2که داروین
 نمود.چوب آن منحصر می شناسی منحصر نماند، دانشی که داروین تحقیقات خود را در چارزیست

                                                           

سرررتی در مورد مونیگرایانه که دنیای کو تفکر جدلی مادیرا پذیرفته  که غرب سررررمایه داری آن "لیبرالی"در حقیقت بین تفکر  -1

 ی و عمیق وجود ندارد بلکه تنها تفاوت در مرتبه است نه در نوع.اهتفاوتی ریش پذیرفته است را آن تکامل ذاتیی همسئل

صص بود، و به نظری -2 سی متخ شنا ست  ست که در زی شمند بریتانیایی چارلز داروین ا  در و( فراخواند evolutionتکامل ) یهاو دان

تکامل  به انسان (نخستین موجودات زنده بر روی زمین است از که)ودات زنده پیوسته از موجود تک سلولی مورد آن گفت که موج

و دوزیستان و پرندگان و پستانداران  ان، و بعد ماهیبی مهرگانگذارد از آن جمله، که مراحل متعددی را پشت سر میطوری ،یابدمی

 میمون است. د که آن انسانِوی مفقاهفرض وجود حلق که انسان است. با بزرگو میمونها و سپس میمون 
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با القائات  (شناسی منحصر نماییی پژوهش آنرا در چارچوب زیستههرچند زمین) 3که این نظریهبدین گونه
ن وسیعی از فکر و اعتقاد را در برگرفت از این چارچوب فراتر رفت کما اینکه کسانی خطرناک خود که میدا

مفاهیمی  کردنبودند که از این القائات بصورت کامل و هدفمند برای تخریب برخی از مفاهیم رایج و جایگزین
ب القائات و به این ترتینمود دیگر به جای آن بهره گرفتند، القائاتی که به اهداف گروه معینی از مردم خدمت می

این نظریه و تاثیرات آن تا میدان عقیده و همچنین سیاست و اقتصاد و اجتماع و اخالق و هنر و فکر توسعه یافت 
 که تمامی این موارد از میدانهای قانونگذاری و تشریع است... درحالی

رینش به تصریح کرده بود این است که آف بدان (ی علمیهتر این فرضییا به دقیق)از جمله چیزهایی که این نظریه 
و  5و طبیعت تنها آفریننده است. 4ی الهی در آن دخالتی نداشته است.هصورت خود به خودی انجام گرفته و اراد

و اینکه تکامل، به فشار شرایط مادی محیط بر موجود زنده بر  6طبیعت هیچ مقصود و هدفی از آفرینش ندارد.
 7ی است.اهه در آن هیچ دخالتی دارد و نه در برابر آن از خود دارای ارادگردد و موجود زنده نمی

شناسی است اگرچه خود داروین جز در ی زیستهاموری فراتر از دایر (چنان که مشاهده نمودی)تمام اینها 
اینکه ، و فرض 8نمودن آفرینش ذاتی و خود به خودیشناسی آنرا بکار نبرده است. بنابراین فرضچارچوب زیست

مام اینها به کند، تطبیعت توان آفرینش دارد و اینکه طبیعت کورکورانه و بدون حکمت و تدبیر و هدف عمل می
ر نماید و عالوه بر آن، )این تفکر( حتما درساند و به شکلی اساسی با آن مخالفت و تعارض میعقیده آسیب می

الق دهد آنچنان که اخاهیم و ارزشهای حیاتش را تغییر میگذارد و مفدرون انسانی که به آن ایمان دارد تاثیر می
 دهد...و رفتار او را تغییر می

تنها کسی است که او را آفریده و  پس تفاوتی آشکار وجود دارد میان انسانی که ایمان دارد به اینکه خداوند
را برای تحقق آن هدف ای مشخص برای وی ترسیم نموده که او او را برای هدفی مشخص خلق کرده و برنامه

                                                           

 نظریه نرسیده است. یمرتبه که بهعلمی است  یآنچنان که خواهد آمد این درحقیقت یک فرضیه -3
 

وارد نمودن یک عنصررر خارق العاده در یک وضررعیت  یالهی به منزلهی رشررد و تکامل به دخالت اراده نمودنگوید: تفسرریرداروین می -4

 ی محض است:مکانیک
This would be to introduce a supernatural element in a completely mechanical position 

 

 ."آفریند و قدرت آن بر آفرینش حد و مرزی نداردطبیعت همه چیز را می"گوید: داروین می -5
Nature creates everything and there is no limit to its creativity 

 

 ."Nature works haphazardly" کند.و تصادفی عمل میو بی هدف کورکورانه طبیعت می گوید:  -6

 

 بنگر. "origin of species" و کتاب دیگرش اصل انواع "evolutionتکامل "برای تمام اینها به جاهای متعدد کتاب او  -7

  

 اماا آورده ر کورکورانه عمل میکندنده و طبیعتی که و همچنین سخن از طبیعت آفرین (غیر علمی)شود که داروین این فرضیه مالحظه می -8

انتشار  وجود در میدان علمیاین است! و با  "نظریه"ا بخشی اساسی از این ههتمام این فرضی کهدرحالیهیچ دلیلی بر آن اقامه نکرده است. 

ی جدیدی وجود دارند که این فرضرریه شررود که نظریات علمیکه حقیقتهایی ثابت اسررت! ا ز طرف دیگر مشرراهده می انگاریافته اسررت 

 کند. داروینی را از اساس رد می
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نماید، و میان انسانی که ایمان دارد رساند و در پایان از میزان تحقق آنچه او را به آنها امر نموده سؤال مییاری می
مشخص  یبه اینکه طبیعت او را آفریده است و آفرینش وی تصادفی و بدون هدف است و برای او روش و برنامه

 کند!!طبیعت از تحقق هیچ چیزی از او سؤال نمی حیات را ترسیم نکرده است و این

ِذيَن َکفَ ] ََمَء َو اْْلَْرَض َو َما َبْينَُهََم َباطاِلً ٰذلَِک َظنُّ الَِّذيَن َکَفُروا َفَوْيٌل لِلَّ لَِّذيَن َأْم َنْجَعُل ا *ُروا ِمَن النَّاِر َو َما َخَلْقنَا السَّ

اِت َکالُْ  اِِلَ ارِ آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ  9[ْفِسِديَن ِِف اْْلَْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُتَِّقنَي َکاْلُفجَّ
 یرهایم. این، گمان کافران است )و انگارا که در بین آن دو تا است بیهوده نیافریده یا آسمانها و زمین و چیزهائم» 

( ت و عدالت ما سازگار استآیا )با حکم * آیندبر کافران! به آتش دوزخ دچار می یبیمار ایشان(. وا یاندیشه
دهند، همچون تباهکاران )و فساد پیشگان در زمین( بشمار شایسته انجام می یآورند و کارهارا که ایمان می یکسان

 «.؟؟ و یا این که پرهیزگاران را با بزهکاران برابر داریمآوریم

ََم  َفَحِسْبُتمْ  أَ ]    10[ُتْرَجُعونَ  لَ  َليْنَاإِ  َأنَُّکمْ  وَ  َعَبثاً  َخَلْقنَاُکمْ  َأنَّ

به  در آفرینش شما نیست، این است که یاایم و )حکمت و فلسفهاید که ما شما را بیهوده آفریدهآیا گمان برده»
 .«شویدحساب و کتاب( برگردانده نمی یما )برا یاید که( به سواید؟ و چنین انگاشتهفساد پرداخته

 11[ْعَلُموَن َو الَِّذيَن لَ َيْعَلُمونَ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ]

 «.دانند، برابر و یکسانند؟!که نمی یدانند با کسانکه می یبگو: آیا کسان»
 تنها با اعمال فشار شرایط مادی محیط بر موجود زنده 12(بر فرض اثبات قطعی آن)همانطور که فرض اینکه تکامل 

دخالتی در آن  (از جمله انسان)هیچ دخالتی در آن ندارد و آنچنان که موجود زنده  پذیرد و خداوندانجام می
ی از خود ندارد، در این صورت نزد هرکسی که به تکامل ایمان دارد تصویر اهندارد و در برابر آن هیچ اراد

ه ی برای ماداهسازد و انسان را بنده و بردیکه ماده را در حس وی به خدا مبدّل مگیرد طوریمشخصی شکل می
دهد که محکوم و تحت فرمان قوانین آنست و توانایی رهایی از بند و اسارتش را ندارد و ارزشهای معنوی قرار می

در حس او تنها بازتاب و  (اگر به آنها ایمان بیاورد)دهد زیرا این ارزشها ارزش قرار میرا در حیات او کامال بی
 گردد.از اوضاع مادی بصورتی مستقیم یا غیر مستقیم می حاصلی

این درحقیقت عین همان تاثیری است که داروینیسم در فکر غرب باقی گذاشته است. چه با آگاهی مردم بوده 
 باشد یا بدون آن!

ه به ک از سوی دیگر این امر درواقع از طریق تاثیر فکر داروینی انجام نشد، فکری که به خودی خود نزد هرکس
ان همیشگی فساد منتظر)یهودیان انگار که آن ایمان دارد کافیست تا در نفس او تغییری گسترده ایجاد نماید بلکه 

                                                           

  28-27 :ص -9

  115 :مومنون -10

  9 :زمر -11

شده که داروی -12 ستند که بر همان ترتیبی انجام  شمندان تکامل را قبول ندارند و تمام آنهایی که آنرا قبول دارند با این موافق نی   آن نتمام دان

 را فرض نموده است.
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در  «علمی» هایهدر انتظار این بمب ویرانگر بودند که آن را به هر میدانی بکشانند تا بر اساس آن نظری 13(انگیزی
نی و ارزشهای دی یاندیشهمخالف  ماریزی نمایند که تماا را پایهههمینشناسی و دیگر زاقتصاد و روانشناسی و جامعه

گرفتن ی خود در به بردگیهاهبه خاطر اجرای نقش 15(تسلط خود بر انقالب صنعتی لطفبه )که این کما، 14آن بود
برای ملت  نیخدمتگذارا دین و بدون اخالق و سنتها ایجاد کردند تاای بیجامعه (خود انگیزی فساد بعد از)بشر 

 16خداوند باشند. یبرگزیده
به استثنای حالت همیشگی آنها که خداوند ایشان را به آن تهدید البته تسلط یافتند ( با تقدیر خداوند)یهودیان 

 نموده است:

َک َلَيبَْعَثنَّ َعَليِْهْم إََِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء الْ ] َن َربُّ  17[َعَذاِب َو إِْذ َتَأذَّ

و )نیز به یاد یهودیان بیاور( آن گاه را که پروردگار تو )توسّط پیغمبران به نیاکان ایشان گوشزد و( اعالم کرد که »
 «.چشاندنان میه آگرداند که بدترین عذاب را برا بر آنان چیره می یتا روز قیامت کس

 نماید:خدا اراده میوارد شده برای حکمتی که  این استثنا تنها در کتاب خداوند

َبْت ] لَّةُ  َعَلْيِهمُ  ُُضِ   18[النَّاسِ  ِمنَ  َحْبل   وَ  اَّللَِّ ِمنَ  بَِحْبل   إِلَّ  ُثِقُفوا َما َأْينَ  الذِّ

آنها هر کجا یافت شوند مهر ذلت بر آنان خورده است، مگر با ارتباط به خدا )و تجدید نظر در روش ناپسند »
 «.)و وابستگى به این و آنخود( و )یا( با ارتباط به مردم 

 شاید تسلط یهودیان، مجازاتی برای بشریت به خاطر کفر خود و بالیدینش به کفر باشد:

                                                           

ِدينَ نماید: توصرریف میچنین م خود آنها را در کال خداوند -13 اوًا َواَّللَُّ ل ُُِّْلُّ الُْْفسِْْ َعْوَن ِِف اْْلَْرِض َفسَْْ خداوند  بنابراین . 64 :مائده  َوَيسْْْ

 را صفت و عادت همیشگی آنها قرار داده است.انگیزی تالش برای فساد 

نزد سارتر و  "گراییپوچ"درکایم در جامعه شناسی و مکتب ی هسی و نظریفروید در روانشنای همارکس در اقتصاد و نظری یهمانند نظری -14

 دیگر یهودیان که فراوانند.

صنعتی از طریق قرض -15 سلط یافتندیهودیان از زمان ایجاد انقالب  جمع  که آنها را بر جمع ثروتهای هنگفت وایبه گونه دادن ربوی بر آن ت

سدخالت داطال و  شورها قادر  سانهو همچنین اخت دن آن در پول ک سلط بر ر ساخت، آنها را قادر به ت از طریق تمام  کهطوریهای جهان 

و در اقتصاد جهانی و افکار و رفتار و اخالق مردم، و انتشار  ،بر دو اردوگاه شرق و غرب حکم نموده و مسلط شوندهمزمان اینها توانستند 

جنون جنسرری و جنون فوتبال و عشررق و زینت و تجمل و سررینما و رادیو و همانند  "جنون"مذاهب ویرانگر فکری و پخش انواع مختلف 

 به دلخواه خود عمل نمایند.  ..زیون و ویدئو و.ویتل

ست تورات دارد می -16 ستی فراتر از قدا ستند که خداوند آنها را آفریده تا ملت برگزیدتلمود که نزد یهودیان قدا  یهگوید: عوام خرهایی ه

شود دانند که تنها راه خرکردن انسان، فاسد نمودن عقیده و اخالق اوست که بشر اینگونه میمی به خوبی یهودیان خدا بر آنها سوار شوند.

ْسَوَرة   ْت ِمْن َق ْسَتنِْفَرٌة َفرَّ ٌر ُم ُْم ُُحُ شند..  َکَأَّنَّ شیر گریخته با (. آنگونه که خداوند آنها را در کتاب 51-50 :مدثر) گویی خرانی هستند که از 

 هر کجا که بخواهند بکشانند. به گردد که آنها را بر شیطان و دوستانش آسان می اینگونهز خود توصیف نموده است، و عزی

  167اعراف:  -17

  112 :آل عمران -18
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ِت   َبأَْس مْ َأْو َيْلبَِسُکْم ِشيَعًا َو ُيِذيَق َبْعَضکُ  َأْرُجلُِکمْ ]ُقْل ُهَو اْلَقاِوُر َعََل َأْن َيبَْعَث َعَليُْکْم َعَذاباً ِمْن َفْوقُِکْم َأْو ِمْن ََتْ

]  19َبْعض 
 یسرتان و یا از زیر پاهایتان بر شما بگمارد )و شما را دچار بالها یاز باال یتواند که عذاب بزرگبگو: خدا می»

ها و آتشفشانها( و یا این که کار را بر شما به هم آمیزد )و در نتیجه حقیقت همچون زلزله یزمینی یا بالها یآسمان
ز شما را به جان ا یدسته و پراکنده گردید )و جنگها در میانتان برپا گرداند( و برخدستهامر بر شما مشتبه شود( و 

 «.دیگر اندازد و گرفتار همدیگر سازد یبرخ

ریت کشیدن رسالتش برای خود و برای بشو شاید هم مجازاتی تنها برای امت اسالم باشد به خاطر اینکه در به دوش
 کوتاهی نموده است:

ُسوُل َعَلْيُکْم َشِهيدًا[]َو َکٰذلَِک  ًة َوَسطًا لَِتُکوُنوا ُشَهَداَء َعََل النَّاِس َو َيُکوَن الرَّ َجَعْلنَاُکْم ُأمَّ
20 

 یورزید، و نه در آن تفریط و تعطیلمی یایم )نه در دین افراط و غلّودهی قرار دارون شما را ملّت میانهاین چنیو »
ید بر مردم باش یاید( تا گواهاناز حیوان و فرشته یادارید و آمیزهات میشناسید. حق روح و حق جسم را مراعمی

 «.و پیغمبر )نیز( بر شما گواه باشد

اینجا در هر حالت فرصتی برای سخن از نقش یهودیان در انتشار داروینیسم و قراردادن آن به عنوان منبعی برای 
امل و تاثیر آن ی تکهخواهیم بر روی سخن گفتن از اندیشفاسدکردن عقاید و افکار و رفتار نداریم بلکه تنها می

ی تهاجم فرهنگی هی امکان نداشتن تطبیق شریعت اسالمی نزد مسلمانانی تمرکز نماییم که بوسیلهدر پراکندن شبه
 21ند.اهفریب خورده و به خطا رفت

ود که اروپاییان ایجاد کرد این بی تکامل در حیات هاز میان دالیلی که منجر به این تکان شدیدی شد که اندیش
نمود و به ثبات دائمی در هرچیزی ثبات مطلق در همه چیز را تصور می 22تفکر رایج کلیسا در اروپا در قرون وسطی

چ راهی برای رسید هیی تکامل کامال مخالف با این تفکر نمایان شد تا جایی که به نظر میهخواند، و اندیشفرا می
ی نیست از اینکه یکی از آندو جای خود را کامال به دیگری واگذار کند اهود ندارد و چاراجتماع بین آندو وج

 حال یا ثبات کامل در همه چیز و یا تکامل کامل در همه چیز، و راه سوی هم وجود ندارد!
وع به فروپاشی راز قرن شانزدهم میالدی به تدریج ش( نمودی ثبات پشتیبانی میهکه از اندیش)از آنجا که نفوذ کلیسا 

کرده بود، از همان زمانی که این جنبش )تکامل( براساس مخالفت با دین یا ضدیت با آن قیام کرد، و نفوذ علمی 
رایط نمود، در این شداشت به صورت مداوم در حیات اروپا رشد می (ی تکامل بودهرو اندیشکه دنباله)و سکوالر 

                                                           

  65 :انعام -19

  145 :بقره -20

صورت تمایل -21 صل در سلمان، و محدود بودن فا سئولیت امت م شاندن اروپا، و م سادک ی هبره که اینی اهدرمورد بیان نقش یهودیان در به ف

 ."دور الیهود فی إفساد اروبا"، فصل "مذاهب فکریة معاصرة"یابد: بنگر به استثنائی برای تسلط یهودیان در آن ادامه می

باشررد ولی قرون وسررطی تنها در اروپا نامد و در این توصرریف کامال بر حق میمی "قرون وسررطای تاریک"اروپا قرون وسررطای خود را  -22

اسالم بود و اروپا تاریکی قرون وسطای خود را  جهانو یقین در  شناختترین دوران علم و که این زمان از درخشانرحالید، تاریک بود

سبت می "دین"به  شد البتهدهد ن سبت به دین تحریف  ستخود ی هن ست  در سبت به نه ا صلن تهاجم ان که فریب خوردگدین، آنگونه ا

 دوره نسبت به مسلمانان منبع نور و روشنایی بوده است.در این  "دین" زیرامعتقدند،  فرهنگی
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ه میدان را خوردبایست شکستی ثبات مطلق در همه چیز میهندیشآنچه درگذر حوادث آشکار بوده اینست که ا
ی تکامل مطلق در همه چیز بدهد حال یکسان است از چیزهایی باشد که هترک نماید تا جای خود را به اندیش

 پذیرفت یا غیر قابل تغییر بود!عمال تکامل را می
 سیاری از امور هم بر حق نبود.شکی نیست که تفکر کلیسا کامال اشتباه نبود، هرچند که در ب

و ادعای پسردانستن وی برای  خدا شمردن عیسی یهی تثلیث و مسئلهصرف نظر از انحراف کلیسا در مسئل
 یهی الوهیت، اعتقادی حقیقی و درست بود چرا که خداوند متعال همیشگی، زندهاعتقاد ثبات در مسئل خداوند

 کند...ند و ذات وی و اسماء و صفاتش تغییر نمیماپایدار، از ازل بوده و تا ابد می
خالق است و  ی آفرینش هم اعتقادی واقعی و درست بود، بدین معنا که تنها خداوندهو اعتقاد ثبات در مسئل

ی مالکیت هر چیزی است. و هاست و تدبیرکنندها ههمه چیز از آفرینش اوست و او تنها چیره و مراقب آفرید
استقرار انسان در زمین نیز این چنین است، بدین معنا که خداوند تنها کسیست که او را آفریده و او اعتقاد به ثباتِ 

ه شود میرد تا برانگیخترا در زمین فرود آورده تا در آن زمانی مشخص و ماموریتی معین را سپری نماید سپس می
عد هم در ملکوت )بهشت( یا در عذاب و برای هر عملی که در زندگانی انجام داده مورد محاسبه قرار گیرد ب

 ماند.جاویدان می
اما تصور کلیسا درمورد اعتقاد ثبات در اجرام آسمانی و موجودات روی زمین و نظامها و اشکال و انواع، چه 
سیاسی باشد یا اقتصادی و چه اجتماعی، صحیح و آگاهانه نبود و بیشتر آن از جهل شدید به همین سنتهای ربانی 

 ی اروپا از آن در قرون وسطی بسیار ناچیز بود.هگرفت عالوه بر علوم کهکشانی که سهم و بهریسرچشمه م
در طول قرون وسطی رایج بوده است تا اینکه  (با درست و نادرستش)این امر هرچه که بود همواره این تفکر 

انتقال علوم و  یآمیز بوسیلهسالمتجنبش اروپا با تاثیرپذیری از ارتباط اروپا با مسلمانان آغاز شد، چه ارتباط م
فرهنگ و تمدن مسلمین از اندلس به اروپا از طریق ارسال اروپاییان به آنجا برای فراگیری علم و سپس اقدام آنان 

ی کتابهای عربی به التینی و یونانی، و یا ارتباط و تماس نظامی در جنگهای صلیبی که اروپا ضد هبرای ترجم
 کرد.را رهبری میمسلمانان در شرق آن 

چنین شد که اروپا علوم مسلمانان  23فرصتی برای تفصیل و توضیح آن نیست ی شرایطی پیچیده که اینجاهدر نتیج
ی آن علوم و آن تمدن در حیات هو تمدن ایشان را اخذ کرد بدون اینکه اسالم را بگیرد، اسالمی که سرچشم

یرفت پذلف و ضد دین یا حداقل دور از دین ایجاد شد که نمیمسلمین بود، به همین دلیل نزد اروپا تمدنی مخا
معرفت  و به شناخت و« انسان»داد که به تفکر در هیچ یک از امور زندگی به وحی ربّانی رجوع کند و ترجیح می

 24بشری مراجعه نماید.
 القائاتشا و ام تفصیلهخواند فکر اروپایی هنوز برای پذیرش آن با تمتکامل فرا میی زمانیکه داروین به نظریه

را به اصل حیوانی محض بر  یگیرد و واز انسان کرامت انسانی او را می این نظریهآماده نشده بود بویژه که 
گرداند یکی از موجوداتی می فقطستاند و او را نماید از وی مینظیر بودن او را که به آن افتخار میگرداند و بیمی

                                                           

 .از سفر عبدالرحمن حوالی "العلمانیة"کتاب و همچنین  "العلمانیة"فصل  "مذاهب فکریة معاصرة"بنگر:  -23

سانی"این همان منبع  -24 شری  "علوم ان ست، یعنی علومی که به علم ب ی هز لحظوم ااین عل ،گردد! و این چنینمی نه وحی ربّانی برو در اروپا

 .سر برآورددین با اول مخالف 
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وجود او یک حیوان است! یا این با  امابا اینکه متکامل است بله!  ، ومده استزمین بوجود آ ویکه تصادفا ر
یعنی چیزی که  "the hairless ape" چنان که یکی از پیروان داروین او را میمون صاف و براق نامیده استآن

 جسم او از مو پوشیده نشده است! )بی موست(.
د داروینیسم را پذیرفت سپس به تدریج از شک خود کاست تا ولی با این وجود اروپا در آغاز امر با شک و تردی

گذاشت .. نه ی خروشان تبدیل شد که مطلقا فرصتی برای ثبات هیچ چیزی باقی نمیاهاینکه در پایان امر به حماس
دی ادین و نه اخالق و نه سنتها و نه ارزشها و نه افکار، آنچنان که از قبل قانع شده بود که هیچ چیزی در هستی م

 ثباتی ندارد .. نه اجرام آسمانی و نه اجرام فلکی، و نه موجودات زمینی از گیاه گرفته تا حیوانات .. و یا انسان!!
 انجام گرفت، چند امری موجود بود... هدر پسِ این تغییر و دگرگونی که خالل چند ده

های جهان چند هزار سالی ثابت مانده انقالب فرانسه شرایطی را به لرزه درآورد که قبال در اروپا و دیگر کشور
انقالب صنعتی هم اوضاعی دیگر را تکان داده بود که این دیگر، از چند هزار سال قبل، از زمانی که مردم  بود.

ی اهکشاورزی را یاد گرفته و با آن امرار معاش کرده ثابت مانده بود، و ناگهان کشاورزی و زراعت چیزی حاشی
شود و به ناگاه زنی که همواره روزگاران توجه به سوی تولید صنعتی روزافزون جلب می شود ودر حیات مردم می

طوالنی از حیات بشری در الک خویش فرو رفته بود و به امور همسر و فرزندان توجه داشت بسوی کار در 
ل د مشغوکامل بشریت را بخوشود که یک قرن ایجاد می« یاهقضی»بیرون میرود و بدین خاطر ها هکارخان

 25دارد.می
در ورای تمام اینها یهودیانِ در کمین فسادانگیزی بودند که فرصت پیش آمده را غنیمت شمرده تا در زمین فساد 

فتند! و گرکه از داروینیسم و القائات آن در تخریب تمام ارزشهای ثابت در حیات انسان بهره مینمایند درحالی
 26گرفتند.ی نابودی هرآنچه مربوط به دین بود بهره مینیز از نفرت از کلیسا و طغیان آن برا

*** 
، اگرچه ما خواننده را به 27شویم زیرا این کارِ افراد متخصص استما اینجا وارد بررسی علمی داروینیسم نمی

دهیم که او ارجاع می "Neo. Darwinism" دانشمند پیرو داروین از دانشمندان به اصطالح داروینیسم جدید
گفته  "Man in the Modern World انسان در دنیای جدید "است که در کتاب خود  "هکسلیژولیان "

ه نظیر و منجصر به فرد است، عالوه بر اینککه انسان در تمام ساختار و طبیعت خود حتی ساختار بیولوژی بی
 28اش در سایر موجودات همانندی ندارد.نظیربودن او در ساختار عقلی و روحیبی

                                                           

صورت تمایل  -25 شد در  سئله ی زن"در مورد ر صل ردآود وجبو اروپاییدر اروپا، و آثاری که در جامعه ی  "م ساد " به ف دور الیهود فی إف

 رجوع کن. "مذاهب فکریة معاصرة"کتاب  در " اروبا

 از کتاب "دور الیهود فی افسرراد اروبا" و مقدمه ی دوم:  "ةدور الکنیسرر" مقدمه ی اول: "مذاهب فکریة معاصرررة"همچنین رجوع کن به  -26

 ."مذاهب فکریة معاصرة"

ضیه -27 شاره نمودیم به اینکه فر شتر آمد که ا ستند که آنرا کامال رد میپی شمندانی ه ست و دان سلّم نی شمندان م کنند، و های داروینی نزد دان

 "نسرررانااصرررل "موریس بوکای، "کرد به آن معتقد هسرررتند، به عنوان مثال بنگر: یم شدیگران به صرررورتی غیر از آنچه داروین تصرررور

 ی مکتب التربیة الخلیجی.ترجمه

چاپ  "ساناالنتفرد "ی دکتر عبدالحلیم منتصر، فصل ی حسن خطاب و مراجعهولیان هکسلی، انسان در دنیای جدید، ترجمهژرجوع کن:  -28

  .1956، القاهرة، مشروع االلف کتاب، وزارة التعلیم العالی
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گوییم که دانش امروزه نسبت به دوران داروین می (ی داروینهبا وجود وارد نشدن به بررسی علمی نظری)اما ما 
ند که اهکشف کرد (ی آنهبویژه بعد از شکافتن اتم و سپس شکافتن هست)بسیار پیشرفت کرده است و دانشمندان 

امال دارد و این چیزیست که نزد داروین ک وجود سنتهایی ثابتدر این هستی با وجود تغییر در انواع و اشکال آن، 
واضح نبود، زیرا درست است که سنت تکامل را کشف نمود اما سنتهای ثابتی که تکامل در چارچوب آن انجام 

 کند!هدف عمل میکورکورانه و بی« طبیعت»گفت که  (از روی جهل و نادانی)شود را کشف نکرد بلکه می
هایی هو ترتیبی ثابت در ساختار تمام هستی وجود دارد که در ترکیب اتم در هستند که نظم اهدانشمندان کشف کرد

نصر و چرخد. و تفاوت میان یک عمثبت و الکترونهایی منفی پدیدار است که با سرعتی مشخص به دور اتم می
ز آن اعنصری دیگر تفاوتی در این نظم ثابت نیست بلکه تفاوت در تعداد واحدهایی است که اتم هر عنصری 

شود و اینکه تغییرات زیادی وجود دارند که در طی میلیونها سال در هستی انجام گرفته است اما این تشکیل می
نظم و ترتیب ثابت، تغییر نکرده است، و همچنین مسیری که این تغییر از حالتی به حالتی دیگر و از شکل و صورتی 

ه نکرده است .. و در پسِ تمام اینها، نیرویی تدبیرگر هست ک پیماید هم تغییراز اشکال ماده به شکلی متفاوت می
 29باشد!.بر این نظم ثابت و روند تغییر و دگرگونی حاکم می

ند چنانکه آنها را از ثابت بودن سنتهایی مطمئن ساخته که بر اهزنده پرده برداشت شناسان از رازهای سلولزیست
 30کند!.هدف و کورکورانه عمل نمیباشد و اینکه این تغییر بیمکانیسمهای تغییر در ساختمان سلول حاکم می

ل: گردد سنتهای ثابت و صورتهای متغیّر، یا حداقبنابراین این همان شکل صحیحی است که علم به آن رهنمون می
 چرخد.صورتهای متغیّری که پیرامون محورهایی ثابت می

مین داد که با داروینیسم در زو به یهودیان فرصت نمی شدبرد مسئله حلّ میاگر داروین به این حقیقت پی می
 31دست به فساد بزنند!.

یافت ی داروینیسم پیوسته رشد نموده و چارچوب آن توسعه میهاما چیزی که عمال اتفاق افتاد این بود که اندیش
فسیر جدلی و در ت تا اینکه تمام میدانهای بحث و تحقیق را در برگرفت از قبیل بررسی تاریخ و جامعه شناسی،

شناسی گفته شد: در حیات انسان هیچ چیزی مطلقا ثبات ندارد و ، همانطور که در جامعه32تاریخ نیز مطرح شد
اما بررسی تاریخ ما را  34باشندشد که دین و ازدواج و خانواده چیزهایی فطری میگمان می»گفت:  33دورکایم

د: بشریت سه دوره را پشت سر گذاشته است: دوران سحر و ش ه، و گفت35«آگاه ساخت که این امر حقیقت ندارد!

                                                           

شمند آمریکایی  -29 شر بانتام A Brief History of Timeدر کتاب  Hokingبنگر به دان آوریل  Bantam، چاپ ایاالت متحده آمریکا، نا

1988. 

 .بنگر به موریس بوکای، اصل انسان )قبال به آن اشاره شد( -30

و در د ایم، و تاثیر فکر آنا موفقیت داروین و نیچه را فراهم نمودهآمده اسرررت: م "پروتوکلهای حکیمان صرررهیون"در پروتوکل چهارم  -31

 عقاید عوام با اطمینان کامل برای ما واضح است.

 ."تفسیر مادی تاریخ"معروف به نام  -32

شناس یهودی  -33 سی  -م 1917/ 1858 -امیل درکایم: جامعه  شنا صر در جامعه  سف-و و از بزرگترین افراد تاثیرگذار در تحقیقات معا  -انهمتا

 ."اجتماع نزد ما بی قید و بند است"که کنند دانشمندانی از او نقل می

 یعنی چیزهایی که صفت و خصوصیت ثبات دارند. -34

. و 173، ص 2الی، قاهرة طالتعلیم الع دکتر محمود قاسررم، چاپ إدارة الترجمة بوزارةی هکایم، مقدمة فی علم االجتماع، ترجمبنگر به در -35
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ی دین، و بعد دوران علم! و آنچنان که جادو جای خود را به دین داد، دین نیز جای خود را به هجادو سپس دور
 علم داد!

*** 
سرکشی ا ی کلیسا گرفته تهکنیم، نخست از دین تحریف شدهای فکری موجود در آن رها میاروپا را با آشفتگی

از دین و انتخاب سکوالریسم به عنوان روش و منهجی برای تفکر و زندگانی، و انتشار نادانی تکامل و نادانی 
دینی، و نگریستن به هر ثابتی بر این اساس که واپسروی و عقب ماندگی است و به هر متکاملی بر این اساس بی

 .کنیمکه پیشرفت و سرفرازی و ترقی است.. همگی را رها می
 رویم.تمام اینها را رها کرده و به دنیای اسالم می

 هایی که تفکر اروپایی بهو منوّر از نور نبوت، در معرض این آشفتگی  تفکر اسالمیِ ره یافته از کتاب خداوند
عتقد پردازیم متفکران مسلمان مکه اینجا به بررسی آن می هآن دچار شد قرار نگرفته است. و در خود همین مسئل

یستند که همه چیز مطلقا ثابت است و اعتقاد هم ندارند که تمام چیزها مطلقا متغیّر هستند. بلکه همیشه اعتقاد ن
 داشتند که چیزهای ثابت و متغیّری بویژه در حیات انسان وجود دارند.

 ی اجتهاد در شریعت هم چیزی جز تجسّم واقعی این اعتقاد نیست.همسئل
کنند که نص و متنی در مورد آن در حال تغییر است و علماء در چیزهایی اجتهاد میبنابراین امور حیات همیشه 

د مقاص»وارد نشده است اما اجتهاد آنان همواره مقید به قواعد و ضوابط ثابتی است و این چیزیست که آن را 
 نامند.می« شریعت

یات در ساختار و سرشت انسانی و در حپرسیم: ی اجتهاد بپردازیم میهی شریعت و مسئلهقبل از اینکه به مسئل
 بشری ثابت و متغیّر چیست؟

د که او را احاطه باشآیا صحیح است که انسان ساختار و سرشت ثابتی ندارد بلکه او تنها بازتاب زندگانی مادی می
ه و در ردی و اساسی کاهنموده است و بدین دلیل او از زمانی که بر روی زمین زندگی کرده تاکنون تغییری ریش

ی پیش از آن کامال متفاوت هی مادی که سپری نموده، سرشت و اصل او به شکلی درآمده که با دوراههر دور
موجودی کامال متفاوت از انسان عصر کشاورزی است، عالوه بر آن انسان « عصر صنعتی»است، طوریکه انسان 

 عصر چوپانی و عالوه بر غارنشینیان چنین است؟
 گوید:می« انسانیت انسان»تاب در ک "رینه دوبو"
( در بیشتر مناطق اروپا درحدود سی هزار سال پیش، قبل از ظهور کشاورزی Cro-Magnonانسان کروماگنون )»

حاظ جسمی از ل (براساس ظواهر). و با اینکه اساسا شکارچی بوده و زندگی روستایی به مدت طوالنی زیسته است
ی او با حجم کنونی دستهای ما مناسبت دارد و هنر او در هایل و اسلحو عقلی شبیه ما بوده است، چنانکه وس

ه سازد ککرد آشکار میکردن مردگان خود میانگیزد و توجهی که صرف دفنغارهایش احساسات ما را بر می
یخ ربا ما در توجهی که به عاقبت انسان و آخرتش داریم مشترک است و تمام آثار برجای مانده از انسان ماقبل تا

دهد مبنی بر اینکه خاصیتهای اساسی جنس بشر از عصر سنگی )تا به شواهد دیگری برای این اندیشه به دست می

                                                           

( آمده است که نگاه به ارزشهای اخالقی بر این اساس که ارزشهایی ثابتند درحقیقت دیدی مطلقا غیر علمی 60 -59ن کتاب )صیهمدر 

 . است
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 36«.حال( تغییر نکرده است
 ما باید با دقت بنگریم چه چیزی در حیات انسان تغییر کرده است..

را بنا نمود .. و ممکن است فردا در  ها و قصرهاها را ساخت و بعد خانهکرد سپس کلبهانسان در غارها زندگی می
 بسازد!هایی هفضایی خانهای هسیارات دیگر یا در سفین

پوشاند سپس لباسهای دستباف را تولید کرد بعد آنرا از ماشین انسان خود را با برگ درختان و پرِ پرندگان می
 برای آن قرار داد.بافندگی ساخت و در ساخت آن مهارت به خرج داد سپس مدلها و رسم و رسوماتی 

پخت، سپس در درست کردن آن مهارت به خورد، بعد آن را میقبل از اینکه آتش کشف شود غذا را خام می
 خرج داد و برای آن وسایل و آداب و رسومی قرار داد.

زندگی متکی بر شکار بود سپس انسان با حیوان اهلی خو گرفت و زندگی، چوپانی شد سپس بعد از کشف 
زندگی کشاورزی گشت سپس بعد از اختراع ماشین، زندگی صنعتی شد و امکان دارد در آینده به  کشاورزی،

 شکل جدیدی غیر از آنچه ذکر شد درآید.
ی رفت یا برخی چوبها را بر بعضخواست از جایی به جای دیگری نقل مکان کند پیاده میانسان هنگامیکه می

سپس چارپایان باربری و کشتیهای بادبانی را به کار گرفت سپس گذاشت تا با آنها از آب عبور کند دیگر می
 های بخاری را اختراع کرد و بعد از آن سوار هواپیما و موشک شد.ماشین و کشتی

انسان، فردی در یک خانواده بود سپس فردی در یک قبیله گشت بعد فردی در یک جامعه شد که از چند قبیله 
ی بین المللی گشت درحالیکه دور از هم و جدای اهسپس فردی در جامع شد و فردی در یک امت شدتشکیل می

کنند که اطراف آن توصیف می 37«ی انسانی!هجامع»ی شد که آنرا اهاز یکدیگر بودند و بعد فردی در جامع
 ی پیشرفت وسایل ارتباطی به هم نزدیک شده و شبیه به یک دهکده گشته است!هبوسیل

 او تغییر کرده .. اما در ساختار درونی او چه چیزی تغییر نموده است؟بله .. تمام اشکال حیات 
آیا عشق او برای بقا تغییر یافته؟ و عشق وی برای تداوم از طریق تولید مثل؟ و عشق او برای سازندگی و آبادانی 

غییر یافته ت کردن مواد خام و بهتر نمودن وسایل و زیباسازی حیاتو ایجاد و دگرگونی؟ و عشق وی برای صنعتی
و عشق وی به خویشتن و درهمین وقت عشق  38است؟ و عشق او به تظاهر و اثبات خویشتن؟ و عشق او به مالکیت؟

 او به پیوند با دیگران تغییر کرده است؟

                                                           

 . 71ص 1979، 1ط دکتر نبیل صبحی الطویل، موسسه الرسالة بیروتی هرینیه دوبو، انسانیت انسان، ترجم -36

کشتار جمعی و انواع تجاوز اتفاق افتاده است، انواع شود همان است که در آن زشت ترین می نامیده "!انسانیی هجامع"که ی اهاین جامع -37

عد که  عد مهلکدر آن در رفاه ی اههمان  عدزندگی می مهلکدیگر در فقر ی اهو  ند.  ها خوراکیی اهکن نه  ها را در دریا و رودخا

هالک و از د که خود را نیابنانی نمی یهم لقمه یاهانی کاهش نیابند، و عدد تا قیمت آنها در بازارهای جهنسررروزانرا می د یا آننزریمی

 د.ننمای حفظنابودی 

 

شق به مالکیت -38 شت در اینکه ع سم ادعایی کلی دا سان در خالل تکامل  ،کمونی ست که ان شرور ا ست بلکه تنها تمایلی  شی فطری نی گرای

ست ا نموده همراهیاست و با او در دوران بردگی و فئودالیسم و سرمایه داری  ف کشاورزی آنرا به دست آوردهاشتکامادی خود بعد از 

شید و  سم اخیرا فروپا ست که کمونی سان را از آن برگرداند و او را از اثرات آن نجات داد! این درحالی سم آمد و ان با مراه هتا اینکه کمونی

 هم فروپاشید!  آن ادعاهایش نیز از
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 آیا امیال و آرزوهایش تغییر یافته است؟
 خالصه: آیا گرایشات و تمایالت فطری او تغییر کرده است؟

نها، و با تمام اینها این مسئله تغییری کرده که انسان در تمام حاالت و دوران و عصرها یکی از آیا قبل از تمام ای
در تصور و رفتار وجود دارد: یا کافر است و یا مؤمن. یا تابع و پیرو منهج « اساسی»این دو است که بین آنها فرقی 

 است و یا پیرو منهج شیطان. ی خداوندو برنامه

  39[ُمْؤِمنٌ  ِمنُْکمْ  وَ  َکافِرٌ  َفِمنُْکمْ  َلَقُکمْ َخ  الَِّذي ُهوَ ]

از  یاز شما کافر و گروه یو اختیار داده است(. گروه یاست که شما را آفریده است )و به شما آزاد یاو کس»
 «.گردیدشما مؤمن می

ْنَسانَ  إِنَّ ] هُ  إَِذا * َهُلوعاً  ُخلَِق  اْْلِ ُّ  َمسَّ هُ  إَِذا وَ  * َجُزوعاً  الّشَّ ْيُ  َمسَّ  40[اْلَُصلِّنيَ  إِلَّ  * َمنُوعاً  اْْلَ

گردد قرار میتاب و بییکند، سخت بو رو میه ابی که بد یهنگام *طاقت و ناشکیبا، آفریده شده است کم یآدم»
مگر  *ورزد دارد و( دریغ میت و خیرات دست باز میکند، سخت )از حسناو رو میه ابی که خوب یو زمان *

 «.نمازگزاران

آیا چیزی حقیقی در درون انسان از داخل تغییر کرده آنگاه که صورتهای حیات وی در طول تاریخ تغییر یافته 
 است؟

که فرق بین لدرحقیقت فرقی اساسی میان انسان چوپانی و انسان کشاورزی و انسان صنعتی و انسان اتمی نیست! ب
انسان چوپانی مؤمن و کافر، و کشاورزی مومن و کافر، و انسان صنعتی مومن و کافر، و انسان اتمی مؤمن و کافر 

بین چوپانی و کشاورزی و صنعتی، آنچنان که گفتیم فرق و تفاوتهایی در  ( یا ظاهری)است! اما تفاوتهای جزئی 
 شکل و صورت است نه در درون ساختار.

*** 
 بدین معناست که تا زمانیکه اصل و جوهر تغییر نکرده مطلقا به شکل و صورت توجه نکنیم؟ آیا

ثرکردن اگوید! زیرا گفتن این سخن به معنای لغو و بی اعتبارنمودن تاریخ است. معنایش لغو و بیکسی این را نمی
است  و و باطل نمودن نقش خالفتیتمام تالشهایی است که انسان در آبادانی زمین مبذول داشته است. معنایش لغ

 ود:شکه انسان به خاطر آن آفریده شده است، خالفتی که به اقتضای این منهج ربّانی، آبادانی زمین را هم شامل می

  41[َخلِيَفةً  اْْلَْرضِ  ِِف  َجاِعٌل  إِّنِّ  لِْلَماَلئَِکةِ  َربَُّک  َقاَل  إِذْ  وَ ]

 .«بیافرینم یکن( که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشین ی)را یادآوری زمان»

  42[فِيَها اْسَتْعَمَرُکمْ  وَ  اْْلَْرضِ  ِمنَ  َأْنَشَأُکمْ  ُهوَ ]

                                                           

  2 :تغابن -39

  22-19 :معارج -40

  30 :بقره -41

  61 :هود -42
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 «.واگذار نموده است آن را به شما یاو است که شما را از زمین آفریده است و آبادان»

  43[ِرْزقِهِ  ِمنْ  ُکُلوا وَ  َمنَاکِبَِها ِِف  َفاْمُشوا َذُلولً  اْْلَْرَض  لَُکمُ  َجَعَل  الَِّذي ُهوَ ]

 «.خدا بخورید یاست که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه بروید و از روز یاو کس»

ََمَواِت  ِِف  َما َلُکمْ  رَ َسخَّ  وَ ]   44[ِمنْهُ  ََجِيعاً  اْْلَْرضِ  ِِف  َما وَ  السَّ

 «.خود، مسخّر شما ساخته است یو آنچه که در آسمانها و آنچه که در زمین است همه را از ناحیه»

های آن، زندگی گردانیدن انرژیوی با جهان مادی، و تالش برای رام از خالل حرکت انسان در زمین، و ارتباط
نسل به نسل و دوره به دوره تغییر کرده است. پس اگر این تغییر در شکل و صورت را از دید خویش لغو و باطل 

ار دچ نماییم و موازین در برابر ماگردانیم، درحقیقت همراه آن هدفی اساسی از اهداف وجود بشری را باطل می
 م؟ توانیم در آن امور ثابت و متغیّر را نادیده بگیریم چگونه عمل کنیشود. بنابراین در این مسئله که نمیاختالل می

 بوده است. گرفتن امور متغیّر و توجه نکردن به آنی کلیسا درحقیقت تمرکز بر ثابت تنها، و نادیدههاشتباه اندیش
-یگرفته از داروینیسم تمرکز بر متغیّر تنها و نادیده انگاشتن ارزشهای ثابت و بی تکامل بویژه برهو اشتباه اندیش

توجهی به آن است. و درست این است که هیچکدام را نادیده نگیریم زیرا هریک از آندو تاثیرات آشکاری در 
 حیات انسان دارند.

راند؟ یاست که بر دیگری حکم مکند و کلید آن نیز هست اینکه: کدامیک اما پرسشی که مسئله را مشخص می
نماید یا کند؟! اصل و جوهر بر شکل و صورت حکم میآیا متغیّر بر ثابت حکم کرده یا ثابت بر متغیّر حکم می

 برعکس؟
یم که اها از دست دادمحوری ر (گویندکه صاحبان فکر تکاملی بسیار می)کند اگر بگوییم متغیّر بر ثابت حکم می

چرخد .. و به این دلیل شکل و صورت، معیار خود که حرکتش را نظم و دقت ون آن میشکل و صورت پیرام
 دهد!دهد سپس در نهایت هم مفهوم خود را از دست میبخشد از دست میمی

م! بلکه تنها حرکت یاهکند هیچ چیزی نه ثابت و نه متغیّر را از دست نداداما اگر بگوییم که ثابت بر متغیّر حکم می
 گردد.شود و از مسیر صحیح خود خارج نمی، سازماندهی میتغییر

 این همان حقیقتی است که آسمانها و زمین و انسان با آن آفریده شده است:

ََمَواِت  اَّللَُّ َخَلَق  وَ ] قِّ  اْْلَْرَض  وَ  السَّ   45[ُيظَْلُمونَ  لَ  ُهمْ  وَ  َکَسَبْت  بََِم  َنْفس   ُکلُّ  لِتُْجَزى وَ  بِاِْلَ

دهد سزا و جزا داده که انجام می یدر برابر کارهائ یخداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است، تا هر کس»
 «.نگردد یشود، و به انسانها هیچ گونه ستم

 این همان چیزیست که شریعت اسالمی با آن نازل شده تا بر حیات بشریت تا قیامت حکم نماید!
*** 

ز مزیتهای شریعت اسالمی به صورت کلی و از شمولیت آن برای تمام جوانب حیات از اینجا فرصت نداریم که ا

                                                           

  15 :ملک -43

  13 :جاثیه -44

  22 :جاثیه -45
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تعادل و تکامل گرفته تا هماهنگی آن صحبت کنیم چون برای این، فرصت دیگری هست. بلکه ما اینجا به یک 
له نماییم. و مسئی تکامل در صورتهای حیات و ثبات شریعت است توجه میهی مشخص که همان مسئلهنقط

 تواند با تغییرات جدید در زندگانی مردم همراهی نماید.اینست: شریعتی که چهارده قرن پیش نازل شده چگونه می
قبل از اینکه مسئله را بررسی نماییم فراموش نکنیم که بسیار به یکی از جوانب عقیدتی در این مسئله بپردازیم که 

 ورزند.م از آن غفلت میدر این بحث و بررسی با اینکه شایان ذکر است مرد
حداقل صفتی از صفات خدا را انکار  (آگاهانه یا ناآگاهانه)پرسند درحقیقت آنان کسانی که این سوال را می

و منظور صفت علم است گویی آنها تصور  (اگرچه در واقعیت امر منکر بیش از یک صفت هستند)کنند می
فرموده علم نداشته که امور جدیدی در حیات مردم رخ  زمانیکه این شریعت را نازل کنند که خداوندمی
 باشد!نماید که با اوضاع و شرایطی که روز نزول شریعت بر آن بودند متفاوت میمی

شریعتی نازل  کنند که خداوندنمایند آنگاه که تصور میآنچنان که درواقع، آنها صفت حکمت را نیز انکار می
توان آنرا به اجرا درآورد سپس مردم را تا روز قیامت به آن ملزم مشخصی نمیی زمانی هنموده که جز در محدود

دانا و حکیم است آنچنان که خداوند سبحانه و تعالی خویشتن را  ساخته است!! این در حالیست که خداوند
 دانند.توصیف نموده، اما بیشتر مردم نمی

 ن این شریعت را تا روز قیامت قابل تطبیق و اجرا قرار دادهگردیم که خداوند با آی بر میاهاکنون به معرفی وسیل
است و آن را اینگونه قرار داده که توسعه یابد تا ظرفیت و گنجایش امور جدید در زندگی مردم بر روی زمین را 

 داشته باشد.
و این شریعت  .پیوسته ثابت باشند بایدگوییم که اموری ثابت در حیات مردم وجود دارند که پیش از هرچیزی می

ی در حیات هایآنرا ثابت کرده و مانع ایجاد هر تغییری در آن شده است زیرا هر تغییری در آن اختالل و آشفتگی
که در علم خداوند دانا و حکیم از قبل آمده که ثبات، امر واجب در این امور است آورد درحالیبشری به بار می

 یری آنها را نازل فرمود.بنابراین امر استوار خود برای تغییرناپذ
ر ی آنها، اینست که متعلق به حقایقی ثابت و تغییرناپذیهسبب ثبات در این امور و لزوم ثابت ماندن احکام ویژ

 کند.است که اگر تغییر یابد امور را فاسد می
 اولین مورد این امور درواقع لزوم عبادت خداوند یکتا و بدون شریک است.

گرایان این مسئله را بر خط متغیّر قرار دادند و همانطور که پیشتر اشاره کردیم ادعا تکاملاین درحالیست که 
گونه که سحر و جادو جای خود کردند که بشریت سه دوران را پشت سرگذاشته است: جادو، دین و علم، و همان

 ذیرفت!پرا به دین داد، این چنین دین نیز جای خود را به علم داد و باید هم انجام می
 فرماید:از باب ملزم گردانیدن همیشگی می گویند خداوندی تکامل این را میهدر آن حال که پیروان اندیش

َا َيا]   46 [َتتَُّقونَ  َلَعلَُّکمْ  َقْبلُِکمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  وَ  َخَلَقُکمْ  الَِّذي َربَُّکمُ  اْعُبُدوا النَّاُس  َأُّيُّ

را  اند، تا )خودرا آفریده است که پیش از شما بوده یرستید، آن که شما را و کسانخود را بپ یمردم! خدا یا»
 «.گیرید یبدین وسیله پاک سازید و( راه پرهیزگار

                                                           

  21 :بقره -46
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ُکوا لَ  وَ  اَّللََّ اْعُبُدوا وَ ]  47[َشْيئاً  بِهِ  ُتّْشِ

 «.مکنید را شریک او یتنها( خدا را عبادت کنید و )بس. و هیچ کس و( هیچ چیز»

َک  َأنْ  َيْغِفرُ  لَ  اَّللََّ  إِنَّ ]  48[َيَشاءُ  لَِنْ  ٰذلَِک  ُوونَ  َما َيْغِفرُ  وَ  بِهِ  ُيّْشَ

خواهد )و تر از آن را از هرکس که بآمرزد و پائینی نم (یبیگمان خداوند شرک ورزیدن به خود را )از کس»
 «.بخشدی م صالح بداند(

 49[لَُکمْ  َيْرَضهُ  َتْشُکُروا إِنْ  وَ  اْلُکْفرَ  لِِعَباِوهِ  َيْرَض  لَ  وَ  َعنُْکمْ  َغنِي   اَّللََّ  َفإِنَّ  َتْکُفُروا إِنْ ]

دد، و اگر )با پسننیاز از )ایمان و عبادت( شما است، و لیکن کفر را از بندگان خود نمیی اگر کافر گردید، خدا ب»
 «.گرددکنید از این کارتان خوشنود می یسپاسگزار انجام عبادت و طاعت خدا را(

 ی الوهیت و حق آن بر بندگان است.هی ثابت است چرا که قضیاهاین قضی پُر واضح است که
د حقیقتی باشنی او میهخداوند سبحانه و تعالی همیشگی و تغییرناپذیر است و اینکه بندگان همگی آفرید

ر اتغییرناپذیر است پس به موجب آن، امری ثابت شکل گرفته که لزوم عبادت بندگان برای پروردگار و آفریدگ
 ت:بندگان اس

ْلُق  َلهُ  َألَ ]  50[اْْلَْمرُ  وَ  اْْلَ

 «.دهدآفریند و تنها او فرمان میآگاه باشید که تنها او می»

اهُ  إِلَّ  َتْعُبُدوا َألَّ  َربَُّک  َقَض  وَ ]   51[إِيَّ

 «.انسان!( پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستید یا»

یّر قرار دهند به آنرا بر خط متغ ی تکامل نیاز داشتند که ثابت بودن این حقیقت را تکان داده وهبلکه پیروان نظری
بزرگی گفتند و برای آن یک دلیل هم نیاوردند، یعنی دروغ خودآفرینی )آفرنیش ذاتی « علمی»همین خاطر دروغ 

و خود به خودی( بدون خداوند! و دروغ دیگری که غلو و خرافه بودنش دست کمی از قبلی ندارد دروغ طبیعتِ 
 52ی ندارد!.اهآفریند و توان و قدرت آفرینش آن حد و اندازآفریننده است، که همه چیز را می

که خداوند  کردن به چیزیستی آن است لزوم حکمهی اول سرچشمه گرفته و نتیجهی ثابت دوم که از مسئلهمسئل
 نازل نموده است:

                                                           

  36 :نساء -47

  116 :نساء -48

  7 :زمر -49

  54 :اعراف -50

  23 :إسراء -51

 به سخن قبلی داروین رجوع کن.  -52
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ْ  َمنْ  وَ ]  54و53 [اْلَکافُِرونَ  ُهمُ  َفُأوٰلئَِک  اَّللَُّ  َأْنَزَل  بََِم  َُُّْکمْ  َل

 «.حکم نکند که خداوند نازل کرده است او و امثال او بیگمان کافرند یآن چیز ههرکس ب»

گرایان یا یکی از دالیل آنها در کنارگذاشتن شریعت ربّانی و جایگزینی حکم انسانها به جای دلیل و برهان تکامل
که انسان مراحل آغازین و جوانی را پشت سرگذاشته و دیگر نیازی به والیت و قیمومیت خداوند  آن اینست

 ندارد!
 ی ابتدایی و جوانی را پشت سرگذاشته وهتواند خود را از مغرورشدن به این انسانی منع کند که مرحلانسان نمی

گمراهی بسوی گمراهی دیگری دست و پا  ندارد، این درحالیست که او از یک دیگر نیازی به والیت خداوند
عضی پاشد و ببرند که اجتماع را از هم میای زندگی به سر میگسیختهزند، و برخی در گمراهی فردی لجاممی

 کند!نمایند که ساختار فرد را نیست و نابود میای زندگی میگسیختهدر گمراهی جمعی لجام
یلیونها رساند که مهیچ قید و بندی ندارد و چند هزار نفر را بدانجا میهستند که « آزاد!»بعضی در مالکیت فردی 

ی هنفر را به بردگی بکشند و بعضی در مالکیت باطل فردی هستند که جمعی از مردم را تبدیل به بنده و برد
 نند!کگرداند طوری که چند هزار نفر، مستبدانه و خودسرانه در زندگی میلیونها نفر حکم میحکومت می

به راستی که پشت سرگذاشتن مراحل ابتدایی و جوانی انسان و بی نیازی او به والیت خداوند ریشخندی بزرگ 
 است!

ْنَسانَ  إِنَّ  َکالَّ ]   55[َرآُه اْسَتْغنَى َأنْ  * َليَطَْغى اْْلِ

 .«ببینندنیاز ی اگر خود را دارا و ب *آغازند و تمرّد می یقطعاً )اغلب( انسانها سرکش»
*** 

، در داخل این شریعت احکامی ثابت و تغییرناپذیر هستند و احکامی عمومی 56آور باشدزمانیکه شریعت اساسا الزام
 پذیرد که متغیّراتی تحت آن درآید.نیز وجود دارند که به خودی خود ثابت هستند ولی می

ط دو آید، تمام احکام عبادات و حدود و روابدر نمی از میان امور ثابتی که تغییرناپذیر بوده و متغیّراتی تحت آن
 باشد.جنس زن و مرد )از قبیل روابط خانواده، ازدواج، طالق، و ارث و میراث و...( می

اما احکام عبادات، ثبات آن ناشی از این است که خداوند سبحانه و تعالی همان کسیست که برای انسان مقرر 
هرآنچه بر مردم واجب و برایشان جایز بوده که  عبادت نماید و اینکه پیامبرفرموده چگونه پروردگار خود را 

 را با آن عبادت کنند به آنها یاد داده است، سپس فرموده: خداوند

  57."من أحدث ِف أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رو"

 «.هرکس در امر )دین( ما چیزی پدید آورد که از آن نیست، آن چیز مردود است»

                                                           

  44 :مائده -53

 ارتباط شریعت با عقیده سخن گفتیم.  یهدر مبحث نخست از مسئل -54

  7-6 :علق -55

  الزام سخن گفتیم.ی هدر مبحث دوم به طور مفصل از مسئل -56

 صحیح بخاری و مسلم  -57
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بیان داشته مشخص شده است و دیگر کسی  تعیین نموده و آنچه پیامبر ی آنچه خداوندهها بوسیلپس عبادت
 تواند از نزد خود بر آن بیافزاید یا براساس هوی و هوس خویش از آن بکاهد.نمی

حدود  هی تمدن با آن سخن خواهیم گفت زیرا کهو رابط« تمدن»ی ارتباط آن با هاما حدود، در مبحث بعدی دربار
 رو غرب است.دنباله« روشنفکران»انگیز نزد از منابع شبهه

ی جرم و جنایت و مجازات را همزمان و به دالیل همسئل« متکامل»کنیم که اروپای ولی ما اینجا خاطرنشان می
 زیادی بر خط متغیّر قرار داده است.

آن در تورات و پایبندی تئوری آنان به های هاز آن دالیل اینکه اروپای مسیحی هرگز این حدود را با وجود نمون
شریعت تورات جز آنچه که قبال برایشان حرام بود و مسیح برای آنان حالل کرده به عنوان یک شریعت آسمانی 

 تطبیق و اجرا نکرده است:

قاً  وَ ] مَ  الَِّذي َبْعَض  لَُکمْ  ِْلُِحلَّ  وَ  التَّْوَراةِ  ِمنَ  َيَديَّ  َبنْيَ  لَِا ُمَصدِّ ُقوا َربُِّکمْ  ِمنْ  بِآَية   ِجْئتُُکمْ  وَ  َعَليُْکمْ  ُحرِّ  وَ  َّللََّا َفاتَّ

 58[َأطِيُعونِ 

 یاا پارهام( تهستم که پیش از من از تورات بوده است و )آمده یآن چیز یکنندهم که( تصدیقی او )من پیغمبر»
الل کنم، خدا( برایتان حی از سو یرا که )بر اثر ستم و گناه( بر شما حرام شده است )به عنوان تخفیف یاز چیزهائ

 «.ید؛ بنابراین از خدا بترسید و از من اطاعت کنام( را برایتان آوردهیا)به دنبال نشانهی او نشانه

ْينَا وَ ] قاً  مَ َمْريَ  اْبنِ  بِِعيَسى آَثاِرِهمْ  َعََل  َقفَّ ْنِجيَل  آَتْينَاهُ  وَ  التَّْوَراةِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  َبنْيَ  لَِا ُمَصدِّ قاً  وَ  ُنورٌ  وَ  ُهًدى فِيهِ  اْْلِ  لَِا ُمَصدِّ

ْنِجيِل بََِم َأْنَزَل اَّللَُّ وَ  * لِْلُمتَِّقنيَ  َمْوِعَظةً  وَ  ُهًدى وَ  التَّْوَراةِ  ِمنَ  َيَدْيهِ  َبنْيَ    فِيِه َو َمْن َلْ َُُّْکْم بََِم َأْنَزَل اَّللَُّ ْلَيْحُکْم َأْهُل اْْلِ

 59[َفُأوٰلئَِک ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

ی کنندهپسر مریم را بر راه و روش ایشان فرستادیم که تصدیق یپیغمبران پیشین ( عیس یو به دنبال آنان )یعن»
حق( و  ی)به سوی ل کردیم که در آن رهنموداو انجیل ناز یبود که پیش از او فرستاده شده بود و برا یتورات

ه پیش کرد ک( بود، و تورات را تصدیق میی، و پرتوانداز بر احکام الهیجهل و نادان یتاریکیهای )زدایندهی نور
ان او ، به طرفداری)ما پس از نزول انجیل برعیس پرهیزگاران راهنما و پنددهنده بود * یاز آن نازل شده بود و برا

 ی)از احکام( حکم کنند که خدا در انجیل نازل کرده است و کسی دیم که( باید پیروان انجیل به چیزدستور دا
 «.که بدانچه خداوند نازل کرده است حکم نکند، او و امثال او متمرّد )از شریعت خدا( هستند

یعت ربّانی را شری ظلم امپراتوری روم در سه قرن نخست، تطبیق هولی قرار داشتن مسیحیان مستضعف زیر چکم
نمود نه می برای آنها فراهم نساخت سپس شریعت، اخالقی شد که افراد پرهیزکار را مقید به عبادت خداوند

 احکامی که حکومت آنرا به اجرا در بیاورد.
ن به آن آوردآوردن قسطنتین به آن )یا به دالیل سیاسی وانمود به ایمانزمانیکه دین مسیحیت به خاطر ایمان

م آن را به عنوان دین رسمی امپراتوری روم اعالم کرد پاپها در اوج اقتدار  325کرد( قدرت گرفت و در سال می
خود در واجب گردانیدن شریعت ربّانی بر پادشاهان و امپراتوران تالشی نکردند بلکه برای مطیع نمودن آنها تحت 

                                                           

  50 :آل عمران -58

  47-46 :مائده -59
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ین اصل: شد یعنی اشت بر این دین اجرا مینفوذ شخصی خویش کوشیدند و تنها قانون رومی که اصلی عجیب دا

 «.کار قیصر)سزار( را به قیصر و کار خدا را به خدا واگذار کن»  "!أّو ما لقيرص لقيرص و ما َّلل َّلل"

ی در حکومت اهی در شعائر و عبادت و تقوای دلها برای خداوند، و پاراهبدین صورت الوهیت دو پاره شد: پار
 ردم برای سزار!واقعی موجود در زندگی م

نْيِ  َتتَِّخُذوا لَ  اَّللَُّ َقاَل  وَ ] ََم  اْثننَْيِ  إِٰٰلَ    60[َواِحٌد  إِٰلهٌ  ُهوَ  إِنَّ

 «.است یاخود برنگزینید، بلکه خدا معبود یگانه یگفته است که دو معبود دوگانه برا وندخداو »

نگریست که اخالقیات و نیز ین خود همواره به شریعت بر این اساس میبه این دلیل اروپا حتی در دوران تد
احکامی واجب االجرا است. بنابراین زمانیکه جنبش مخالفت با دین یا جدایی دین در اروپا آغاز شد وزن شریعت 

ج شریعت ربه شکلی روبه افزایش در حس آن سبک شد .. تا آنگاه که نادانی تکامل از راه رسید و تمام احترام و ا
-کردن دین جرأت یافتند چرا که شریعت را از میراث واپسدر حس آنان کامال از بین رفت و بر انتقاد و محکوم

نماید  جایگزین آن« جدیدی»بایست تکامل آنرا نابود گرداند و چیز آوردند که میگرایی و ارتجاعی بشمار می
 که پیش از هرچیزی به خاطر تازگی اش معتبر باشد...

لم روانکاوی که اروپا به آن مبتال شد ع« جدیدی»کرد که آن چیز ذاتا شایان اعتبار باشد یا نباشد! و چیز فرقی نمی و
و نگریستن به مجرم بر این اساس که او قربانی جنایت است و زیبنده « علم توجیه جنایت»یا درحقیقت  61بود

، بلکه در این مبحث 62کنیمم و جنایت را بررسی نمیما اینجا فهم غرب درمورد جر باشد که مجازات گردد.نمی
ییم اروپا گوپردازیم. فقط میی تکامل است میهی مشخص که مسئلههمانطور که پیشتر آوردیم به یک نقط

ی جرم و جنایت و مجازات را بر خط متغیّر گذاشت و برای خود به لزوم تغییر احکام شریعت ربّانی هزمانیکه مسئل
دانند با وجود تمام ، همانگونه که تمام مردم می63و جایگزینی دین با قوانین مقررات بشری حکم داددر این مورد 

کرد و با وجود تمام بررسی های تربیتی و روانی و اجتماعی و هایی که حکومتهای غرب اتخاذ میدوراندیشی
نمود دچار طوفانی از جرم و جنایت می متوالی به آن عملهای هی و غیره، که این حکومتها در دوراهقانونی و رسان

 آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است! شد که کماکان رو به افزایش است!
ه چیزیست ک (دارداز آنچه گزارشات خود آنها بیان می)باشد ترین چیزهایی که واقعیت شاهد آن میاز روشن

برق ای ههکه نیروگاآن وقت به آن اشاره نمودند، اینگونه دنیا درهای هچند سال قبل اتفاق افتاد و تمام روزنام
اعت!( از کار ی یک سهنیویورک یک بار برای بیست و پنج ساعت متوالی، یعنی یک شبانه روز کامل )به اضاف

 افتاد، اما در نیویورک در همین یک شب به خاطر تاریکی، جرم و جنایاتی معادل یک سال کامل انجام پذیرفت!!
*** 

                                                           

  51 :نحل -60

هوفروید که یهودی بود و از خطرناک ترین چیزهایی که روانکاوی بر روش فروید به بارآورد حذف مسرررئولیت انسررران از ی هموسرررسررر -61

ساس کارها شهایی اجباری از حالتهای بیماری و عقد بودیش بر این ا ست درحالیهای هکه واکن ستکه روانی ا شکار ا ، امر ینا چنانکه آ

 باشد. اصلی ویرانگر برای اخالق می

 در مبحث بعدی به طور مفصل به این مسئله خواهیم پرداخت. -62

 .در حس مردم داشت "ظاهری"با این وجود ارج و احترامی  اماتطبیق نشد شریعت در اروپا بصورت واقعی  گفتیمهمانطور که قبال  -63
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اما روابط دو جنس )زن و مرد(، شریعت احکام آنرا ثابت کرده زیرا که قائم بر امور ثابتی است که تغییرناپذیر 
 باشد: می

مرد از یک طرف، و زن از طرف دیگر، و ارتباط تمایل متقابل میان این دو جنس از جهت سوم. حال چه چیزی 
 تواند در این امور ثابت تغییر کند؟!می

ی بین آندو ارتباط کشش و تمایل باشد پس باید مالقات همرد مرد، و زن زن باشد و تا زمانیکه رابطتا زمانیکه 
انجام گیرد. و این دیدار و مالقات تنها دو صورت دارد: شکل و صورتی منظم، که برای این مالقات هدف یا 

و یا صورتی نامنظم و بدون هدف دهد، مترتب بر آن قرار می« انسانی»اهدافی مشخص، و قواعدی معین و نتایج 
 و نتایج است.

دین  ی قواعد و ضوابط ثابتهروابط دو جنس زن و مرد در غرب آنگاه که اروپا پایبند آداب دین خود بود، بوسیل
اما زمانیکه بر دین شورید و از آن سرپیچی کرد مشاهده نمود که این روابط از خط ثابت  64.دارای نظم بوده است

 ر انتقال یافته است .. بنابراین نتیجه چه بود؟به خط متغیّ
گری یا ی جنسی با وجود این ال ابالیهنتیجه همین آشوب جنسی و بی بند وباری اخالقی و جنایتهای انتشار یافت

به دلیل این بی بند وباری است که امروزه در غرب و در دنیایی که غرب بر آن تسلط یافته مشاهده  (تربه طوردقیق)
 نماییم:می

 باشد نیازی به بیان ندارد!یت شاهد آن میعآنچه واق
است! نه حیوانی متکامل آنچنان که داروینیسم قدیم بدون هیچ « انسان»انسان از زمانی که خداوند او را آفریده 

ری ، و انسان در حیات خود اهدافی دارد که غیر از اهداف حیوان است و همچنین رفتا65دلیل علمی ادعا کرده بود
 دارد که غیر از رفتار حیوان است.

ْيتُُه َو َنَفْخُت فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِدينَ  َفإَِذا*  طنِي   ِمنْ  َبَّشاً  َخالٌِق  إِّنِّ  لِْلَماَلئَِکةِ  َربَُّک  َقاَل  إِذْ ]  66[َسوَّ

 آفرینم *ل میرا از گِ یتگان گفت: من انسان)این گفتگو در عالَم باال درگرفت( که پروردگارت به فرشی وقت»
که آن را سر و سامان دادم و آراسته و پیراسته کردم و از جان متعلّق به خود در او دمیدم، در برابرش  یهنگام

 «.بزرگداشت و درود( ببرید یسجده )

« انسانی»نین قواعدی و همچ« انسانی»روابط جنسی بعنوان امری اساسی در زندگی انسان دارای هدف و غایتی 
 است.

ةً  َبْينَُکمْ  َجَعَل  وَ  إَِلْيَها لِتَْسُکنُوا َأْزَواجاً  َأْنُفِسُکمْ  ِمنْ  َلُکمْ  َخَلَق  َأنْ  آَياتِهِ  ِمنْ  وَ ]  67[َرُْحَةً  وَ  َمَووَّ

ا شما آفرید ت یرا برا یت( خدا این است که از جنس خودتان همسران)دالّ بر قدرت و عظمی هااز نشانه یو یک»

                                                           

صب و خاروپا در مورد این روابط با تاثیر رهبانیتی که مسیحیان بدون تکلیف و امر خداوند آنرا اختراع ن حقیقتدر -64 ودرأی بوده مودند متع

 [ 27]الحدید: من اآلیة َوَرْهَبانِيًَّة اْبَتَدُعوَها َما َکَتْبنَاَها َعَلْيِهمْ است: 

 کند. پیشتر اشاره شد به اینکه داروینیسم جدید با وجود اعتقاد خود به اصل تکامل به بی نظیر بودن انسان اعتراف می -65

  72-71 :ص -66

  21 :روم -67
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 «.( بیارامید، و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداختیدر کنار آنان )در پرتو جاذبه و کشش قلب

که سکونت و آرامش و عشق و محبت و مهربانی از ویژگیهای اما شهوت جسم از ویژگیهای حیوان بوده درحالی
 است.انسان 

در علم خداوند دانا و حکیم برای اینکه شهوت جسم حیوانی به سکونت و آرامش و عشق و مهربانی تبدیل شود 
بایست ضوابط و قواعدی انسانی داشته باشد و نتایجی بر آن مترتب گردد، بنابراین برای آن حدب و مرزی می

 است:مشخص نموده، و فرموده 

 68[... َتْقَرُبوَها َفالَ  اَّللَِّ ُحُدووُ  تِْلَک ]

و در داخل این حدود، که خداوند با علم و حکمت خویش آنرا مشخص نموده، آرامش جسم و روح محقق 
ردن کیابد تا زمین را آباد گرداند و با مقیدشود که نسل جدید در آن پرورش میشود و مسکنی امن ایجاد میمی

مرز جرم و جنایت و تامین امنیت جان و ناموس مردم، آرامش جامعه را تحقق بخشد همانگونه که نظافت شایسته 
 شود.ی انسان محقق میهبوسیل

شریعت آسمانی این حدود را ثابت کرده است زیرا که تنها راه تحقق این اهداف است و چون هر زمان که در 
فتگی و هرج ومرج به وجود آمده است طوریکه امروزه نمونه هایی از آن را طول تاریخ با آن مخالفت شده آش

 نماییم.مشاهده می
 گرفتنچنان که شریعت راه مالقات بین دو جنس زن و مرد را ثابت کرده آن را در ازدواج بدون زنا و دوست

 : 69مشخص نموده است

ْم َو الُْْحَصنَاُت ِمَن اْلُْؤِمنَاِت َو ُأِحلَّ لَُکُم الطَّيَِّباُت َو َطَعاُم الَّذِ  اْلَيْومَ ] يَن ُأوُتوا الْکَِتاَب ِحل  َلُکْم َو َطَعاُمُکْم ِحل  َٰلُ

ْخَدان  َو أَ ُُمِْصننَِي َغْيَ ُمَسافِِحنَي َو لَ ُمتَِّخِذي  ُهنَّ اْلُْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلکَِتاَب ِمْن َقبْلُِکْم إَِذا آَتْيتُُموُهنَّ ُأُجورَ 

ينَ  اِِسِ يََمِن َفَقْد َحبَِط َعَمُلُه َو ُهَو ِِف اْْلِخَرِة ِمَن اْْلَ  70[َمْن َيْکُفْر بِاْْلِ

پاکیزه )طبع سالم پسند( حالل گردید، و )ذبائح و( خوراک اهل  یشما همه چیزها یبرا امروزه )با نزول این آیه(»
 آنان حالل است، و یشما حالل است و خوراک شما برا یبرا است(کتاب )جز آنچه با آیات دیگر تحریم شده 

ا آنان ر ی)ازدواج با( زنان پاکدامن مؤمن و زنان پاکدامن اهل کتاب پیش از شما، حالل است، هرگاه که مهریّه
را  هیا انتخاب دوست نباشد. هر کس که انکار کند آنچ یبپردازید و قصد ازدواج داشته باشید و منظورتان زناکار

ر در مذکو یاز خوراکیها و ازدواجها یکه باید بدان ایمان داشته باشد )از جمله ایمان به احکام حالل و حرام برخ
 «.زیانکاران خواهد بود یگردد و در آخرت از زمرهفایده میی اینجا( اعمال او باطل و ب

ن گونه نیز هرآنچه که مترتب بر ایبه همانگویم: همانطور که شریعت راه مالقات میان دو جنس را ثابت نموده می

                                                           

  ."این حدود خداوند است به آن نزدیک نشوید". 187 :بقره -68

سافحه -69 ست گرفتن م ست و دو شگی ا صر آنرا به نام  درحقیقت فاح ست که جاهلیت معا شگی ا ستی"نوعی خاص از فاح   د.ی گیرم "دو

Friend  Boy و Girl Friend. 

  5 :مائده -70
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ر است شود غیرقابل تغییی احکام ثابت واقع میهباشد را مشخص کرده است و آنچه در درون آن بوسیلرابطه می
 باشد.چرا که متمرکز بر امور ثابت و تغییرناپذیر می
بری کامل زن با مرد در همه چیز با آن به و خواهان برا« ی زنهمسئل»از جمله چیزهایی که جاهلیت معاصر با تاثیر 

ی تکاملی هی ارث و میراث است و جاهلیت معاصر به بهانهی سرپرستی و مسئلهخیزد مسئلمجادله و اختالف بر می
 خواند!شود به قراردادن این دو مسئله بر خط متغیّر فرا میی همه چیز در حیات میکه در برگیرنده

و قیم بودن، زن بالغی که جاهلیت نوین سعی در پرورش او به دلخواه خود دارد که  ی سرپرستیهاما در مسئل
ود که ی خاهآموخته و کارکرده و مشغول کارهای عمومی شده است ولی با وجود این نتوانسته که سرشت عاطف

از این  ترحکیم ی کودکان بر آن آفریده تغییر دهد، و خداوند داناتر وهاهاو را برای برآوردن خواست خداوند
است که دو جنس مشابه هم را بیافریند سپس در وظیفه و ساختار جسمی و حیاتی بین آندو تفاوت بگذارد! بلکه 

ی مشخص کرده اقتضا نموده که به هر یک از اهحکمت خداوند سبحان آنگاه که برای هریک از دو جنس وظیف
زن »باشد، و وجود یک زن با نام ی وی مناسب میهفآن دو ویژگیهایی اساسی و روحی اختصاص دهد که با وظی

 ی یا مسّی میان میلیونها زن شایان توجه نیست!اهیا نقر« آهنین
ی سرپرستی بخشی هو قضی 71شود!شود نه به حالتهای نادری که بر آن قیاس نمیبنابراین احکام به عموم مربوط می

د و زمانیکه نمایر تغییر کند سرشت و فطرت را فاسد میی ساختار جسمی و حیاتی و روحی است که اگهاز مسئل
 شود.سرشت را فاسد کند فساد در زمین عام و فراگیر می

 گیرد.ی ارث نیز از تقسیم وظایف و مسئولیتها نشأت میهاما مسئل
ردن ککه زن مسئول انفاقدرحالی( به صورت اجباری و نه دلخواه)مرد درحقیقت متعهد انفاق و بخشش است 

نیست، پس اگر زن به میل خود برای این کار داوطلب شد، در این صورت نیز تعهد و تکلیفی دارای تبعات 
 گردد.نمی

او را مسئول و مکلّف به انفاق نموده دو سهم به وی داده اما گروهی که به انفاق مکلف  گروهی که خداوند
 نشده، خداوند یک سهم به وی داده است سپس فرموده:

َل  َما َتَتَمنَّْوا لَ  وَ ] َجالِ  َبْعض   َعََل  َبْعَضُکمْ  بِهِ  اَّللَُّ  َفضَّ َّا َنِصيٌْل  لِلرِّ َّا َنِصيٌْل  لِلنَِّساءِ  وَ  اْکَتَسُبوا ِِم  اَّللََّ  اْسَأُلوا وَ  َتَسبْنَ اکْ  ِِم

 َشْ  بُِکلِّ  َکانَ  اَّللََّ إِنَّ  َفْضلِهِ  ِمنْ 
 72[َعلِيَمً  ء 

 داده است )و مردان را در یدیگر برتر ی( آن بر برخیاز شما را با )اعطا یه خداوند برخنکنید ک یچیزی آرزو»
 نان )هم(آورند و زدارند از آنچه فراچنگ می یفضیلت داده است(. مردان نصیب و برعکس از چیزها بر زنان یبعض
فراخور حال خود  یو حقوق یسرشتی آورند )و هر یک از زنان و مردان دارادارند از آنچه به دست می ینصیب
 یز، چییبوده )و به هر نوع یباشند( و ازخدا طلب فضل او کنید. بیگمان خداوند )کامالً( آگاه از هر چیزمی

 «.اش بوده استبخشیده است که شایسته
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ات یی وظایف آنان در حهشان و به اندازبر بندگان این است که مردم را براساس مقدار دارایی از فضل خداوند
ت نمایند مردم را وارد بهشی طاعات و خشوعی که با آن او را عبادت میهنماید بلکه به اندازدنیا وارد بهشت نمی

 نماید.می
*** 

این اموریست که شریعت احکام آنرا ثابت گردانده و آنرا تغییرناپذیر قرار داده است و متغیّراتی هم تحت آن 
آورد که برخی از آثار آن را در واقعیت دنیای معاصر مشاهده فاسدی بوجود میشود زیرا تغییر در آن مداخل نمی

 نماییم، چیزهایی که قابل مشاهده و مشهور است.می
خواهد آنها را بر حالت کنند و نمیداند که تغییر پیدا میمی اما امور بسیار دیگری وجود دارند که خداوند

 ول این شریعت مبارک، متوقف نماید.مشخصی یعنی همان حالت آنها در زمان نز
د باشنمایند از علم و حکمت خداوند پنهان نمیبرخالف آنچه اهل جدال و نزاع، آگاهانه یا نا آگاهانه تصور می

و  آنهای که حرکت انسان در زمین و ارتباط همیشگی وی با جهان مادی و تالش او در مسخرگردانیدن انرژی
بهترنمودن ابزارهایش و زیباسازی وسایل زندگی خود، او را به سوی ایجاد تغییراتی  صنعتی نمودن مواد خام آن و

 کشاند.حیاتش در جوانب سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می صورتهایمداوم در 
خداوند تنها کسیست که انسان را آفریده و نیروها و تمایالتی برای وی به ودیعه گذاشته و بدین وسیله، او را برای 

 انی زمین و اقدام به نقش جانشینی در آن آماده نموده است:آباد

  73[فِيَها اْسَتْعَمَرُکمْ  وَ  اْْلَْرضِ  ِمنَ  َأْنَشَأُکمْ  ُهوَ ]

 «.آن را به شما واگذار نموده است یو است که شما را از زمین آفریده است و آبادانا»

 خواهد که حیات او سومند، روبه رشد و مبارک باشد:برای انسان می خداوند

 74[ِرْزقِهِ  ِمنْ  ُکُلوا وَ  کِبَِهاَمنَا ِِف  َفاْمُشوا َذُلولً  اْْلَْرَض  لَُکمُ  َجَعَل  الَِّذي ُهوَ ]

 و خدا بخورید یاست که زمین را رام شما گردانیده است. در اطراف و جوانب آن راه بروید، و از روز یاو کس»
 «.او است سوی بهزنده شدن دوباره 

رَ  وَ  فِيَها َباَرَک  وَ  َفْوقَِها ِمنْ  َرَواِسَ  فِيَها َجَعَل  وَ ] ا فِيَها َقدَّ ام   َأْرَبَعةِ  ِِف  َأْقَواََتَ ائِلنِيَ  َسَواءً  َأيَّ  75[لِلسَّ

ف )مختلی در آن آفرید و موادّ غذائ یقرار داد و خیرات و برکات زیاد یاستواری او در زمین بر فراز آن کوهها»
 اعمّ از خلق زمین و ایجاد کوهها و تقدیر اقوات(الزم مقدّر و مشخّص کرد. اینها همه ) یساکنان( زمین را به اندازه

خواهان را برآورده کند )و یروزی که نیاز نیازمندان و روزگونههم در چهار روز کامل به پایان آمد، بدان یرو
 «.در آن نباشد یکمترین کم و زیاد

حکمت خداوند از قبل آمده  ازآنجا که این امر پیشتر در علم خداوند و حکمت او آمده است و همچنین در علم و
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که او رسالت پایانی خود را بر خاتم پیامبران نازل خواهد کرد و هرگز بعد از او پیامبری نخواهد فرستاد و انسانها 
تا قیامت خواهد نمود، بنابراین حکمت خداوند سبحان اقتضا   (76بعد از تکمیل آن) را مکلّف به برپایی این شریعت

نازل شود که گنجایش صورتهای متغیر را داشته باشد و در  اصول و قواعدی ثابتتغیّر، کرده که در این امور م
 همین وقت حرکت آن را نظم و دقت ببخشد.

رد بودن یابد، و وضعیت فرد از فی آن تغییر میی ادارههشکل و صورتهای سیاست با تغییر حجم حکومت و شیو
حیات وی از  یهاش و ادامدا کرده و میزان استقالل او با فردگراییی به فرد بودن در یک امت تغییر پیاهدر قبیل

 طریق آن و ارزشهای فراوان و نزدیک به هم دیگری تغییر یافته است...
« سیاست شرعی»یابد ولی اصول و قواعد ثابتی که بر به همین دلیل شکل و صورت حکم و ترکیبات آن تغییر می

، و بیعت و شوری، و سمع و طاعت رعیت گردانیدن شریعت خداوندحاکم کند:نماید تغییر پیدا نمیحکم می
ی مردم( از ولی امر)زمامدار( در حدود اطاعت زمامدار از خداوند و پیامبرش، نصیحت او از جانب رعیت ه)تود

پیدا  ربه خاطر عمل به واجب امر به معروف و نهی از منکر در حدّ و مرز معین آیات قرآنی و احادیث نبوی تغیی
 کند:نمی

َا َيا] ُسوَل  َأطِيُعوا وَ  اَّللََّ  َأطِيُعوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ  َشْ  ِِف  َتنَاَزْعُتمْ  َفإِنْ  ِمنُْکمْ  اْْلَْمرِ  ُأوِل  وَ  الرَّ
ُسولِ  وَ  اَّللَِّ  إََِل  َفُروُّوهُ  ء   إِنْ  الرَّ

 77[ َتْأِويالً  َأْحَسنُ  وَ  َخْيٌ  ٰذلَِک  اْْلِخرِ  اْليَْومِ  وَ  بِاَّللَِّ ُتْؤِمنُونَ  ُکنُْتمْ 

از قرآن( و از پیغمبر )خدا با تمسّک به سنّت او( اطاعت کنید،  یاید! از خدا )با پیروکه ایمان آوردهی کسانی ا»
یعت احکام شر ینمائید )مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجر یو از کارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبردار

به قرآن( و پیغمبر او )با رجوع به سنّت  یآن را به خدا )با عرضه اختالف داشتید یباشند( و اگر در چیز اسالم
( برگردانید )تا در پرتو قرآن و سنّت، حکم آن را بدانید چرا که خدا قرآن را نازل و پیغمبر آن را بیان داشته ینبو

 یراب رجوع به قرآن و سنّت( یایمان دارید. این کار )یعناست. باید چنین عمل کنید( اگر به خدا و روز رستاخیز 
 «.تر استشما بهتر و خوش فرجام

 78."الدين النصيحة. قلنا: لن يا رسول اَّلل؟ قال: َّلل ولکتابه ولرسوله وْلئمة السلمني وعامتهم"
و و پیامبرش کتاب ادین نصیحت و خیراندیشی است. گفتیم: برای چه کسی ای رسول خدا؟ فرمودند: برای خدا و »

 «.و پیشوایان مسلمانان و عوام آنها

إنه کان لکل نبي کان قبيل حواريون ُّيتدون هبديه ويأمترون بأمره، ثم إنه ختلف من بعد ذلك خلوف، يقولون ما ل "

يفعلون ويفعلون ما ل يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. ومن جاهدهم 

 79."ه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من اْليَمن حبة خرولبقلب
ند سپس دنموو به اوامر او اقتدا می کردنداز هدایت او پیروی میداشته است که  یدوستان ی قبل از منپیامبر ره»
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شده کردند که به آن امر نمی یکردند و کارخود عمل نمیی شدند که به گفتهبعد از آنان جانشین می یکسان
( با آنها جهاد و مبارزه کند، مؤمن و یدر امت من هم خواهند بود( هر کس با دست )عمل ی، )چنین کسانبودند

 ( با آنها مخالفت کند، مؤمن استی( با آنها مبارزه کند، مؤمن و هر کس در دل خود )قلبیهر کس با زبانش )قول
 «.ایمان وجود ندارد ی خردلیهی دانهاندازاین  یو ماورا

 80."ون عليکم أمراء فتعرفون منهم وتنکرون. فمن أنکر فقد سلم ومن کره فقد برئ ولکن من رض وتابعإنه يک"
را مخالف آن  یآنها را نیک و موافق شرع و برخ یاز کارها یبر شما حاکم خواهند شد که بعض یهمانا امرای»

و ماند گناه تأیید ظلم و منکر( سالم میخود مبارزه کند )از  یهر کس با آن مخالفت و به قدر توانای پسبینید، می
 مبارزه نداشت تنها با همین ناپسند یبرا ییا قول یعمل ییتوانا یهر کس که آن را )در دل( ناپسند دانست )ول

کند،  یوباشد و از آنها پیر یکه به عمل آنان راض یکس یول میشود، یاش را ادا کرده و( از گناه بردانستن، وظیفه
 («.ان و گناهکار استو نافرم ی)عاص

 81و. . .
ی انتصاب هی شوری .. و تقسیم مسئولیتها میان حاکم و نمایندگان و معاونان وی .. و شیوهاما شکل حکم .. و شیو

حاکم و برکنارکردن او به هنگام نیاز، تمام اینها اموری قابل تغییر هستند که موافق با شرایط و احوال هر امت و 
 کند.هر دورانی تغییر می

*** 
ی جهان اهشکل و صورت اقتصادی با تغییر ابزارهای تولید و پیشرفت علوم و فناوری و میزان مسخرنمودن انرژی

گشاید .. و اعتبارات فراوان دیگر تغییر ی ابواب شناخت که خداوند بر روی او میهمادی توسط انسان بوسیل
 یابد:نماید تغییر نمیو دارایی حکم مییابد. اما اصول و قواعد ثابتی که بر سیاست مال می

اند که در مال و دارایی شریعت خدا را اجرا زیرا مال، مال خداوند است و انسانها جانشینان خدا هستند و امر شده
کنند. و انسان باید منبع مالی خود را پاک و تمیز گرداند طوریکه زورگیری و دزدی و خیانت و ربا و احتکار و 

جی که مال را در ولخررگر در آن نباشد .. و باید مال را بصورتی پاکیزه خرج و انفاق نماید، طوریخوردن مال کا
کند .. و باید زکات مال خود را پرداخت نماید سپس در راه خدا آن و تجمل و فخرفروشی و کار حرام خرج نمی

 شود.را انفاق کند چرا که هیچ نفسی جز در حدّ توان خود مکلف نمی
کنندگان در آن، بر حسب شرایط همیشه در حال تغییر قرار شکل و صورت عملیات اقتصادی و اوضاع شرکتاما 

 دارد.
*** 

مان قبیله باشد که وحدت جامعه هی میاهکند، اینگونه که جامعه )بصورت( قبیلشکل و صورت اجتماعی تغییر می
جود نمایند، و فرد وکه دستور او را اطاعت میاست و رئیس قبیله درحقیقت وکیل و نماینده و حاکم آن است 

باشد که ساختارهای قبیله در آن ذوب شده و فرد چنان گشته دارد، یا جامعه امتی میخود را از طریق قبیله ابراز می
کند .. و خانه اقدام به تربیت و ارشاد که بعنوان یک فرد به وجود خود پرداخته و خودش خود را نمایندگی می
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نمایند یا نماید یا موسسات دیگری همانند مدرسه و وسایل ارتباطی با آن مشارکت میورت مستقل میفرد بص
ی اوادهماند .. و خانه، خانبرای خانه باقی می اشپردازند و پیوسته روابط عاطفیموسسات به نقش بزرگتری می

ی کوچک اکنند، یا خانوادهندگی میدر آن زها و نوهها شود که پدر و مادر و فرزندان و پدربزرگبزرگ می
گردد... إلی آخر ... اما اصول و قواعد ثابت روابط اجتماعی باقی باشد که به والدین و فرزندان منحصر میمی
 ماند:می

  82[إِْخَوةٌ  الُْْؤِمنُونَ  إِنَََّم ]

 «.تنها مومنان برادرند»

َا َيا]  ُهنَّ ِمنْ  َخْياً  َيُکنَّ  َأنْ  َعَسى نَِساء   ِمنْ  نَِساءٌ  لَ  وَ  ِمنُْهمْ  َخْياً  َيُکوُنوا َأنْ  َعَسى َقْوم   ِمنْ  َقْومٌ  َيْسَخرْ  لَ  آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ

 83[ْلَقاِب بِاْْلَ  َتنَاَبُزوا لَ  وَ  َأْنُفَسُکمْ  َتْلِمُزوا لَ  وَ 

 را استهزاء کنند شاید آنان بهتر از اینان یاز مردان شما گروه دیگر یاید! نباید گروهکه ایمان آوردهی کسانی ا»
د و بسا آنان از اینان خوبتر باشند، و همدیگر را طعنه نزنیکنند زیرا چه مسخرهرا  یزنان دیگر یباشند، و نباید زنان

 «.و یکدیگر را با القاب زشت نخوانید قرار ندهید یمورد عیبجوئ

َا َيا] ُسوا لَ  وَ  إِْثمٌ  الظَّنِّ  َبْعَض  إِنَّ  الظَّنِّ  ِمنَ  َکثِياً  اْجَتنُِبوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيُّ سَّ  84[اً َبْعض َبْعُضُکمْ  َيْغتَْْل  لَ  وَ  ََتَ

ه و پرد یجاسوساز گمانها گناه است، و  یاز گمانها بپرهیزید، که برخ یاید! از بسیارکه ایمان آورده یکسانی ا»
 «.غیبت ننماید یاز دیگر ینکنید، و یک یدر

ُکوا لَ  وَ  اَّللََّ اْعُبُدوا وَ ] ارِ  وَ  اْلََساکنِيِ  وَ  اْلَيَتاَمى وَ  اْلُقْرَبى بِِذي وَ  إِْحَساناً  بِاْلَوالَِدْينِ  وَ  َشْيئاً  بِهِ  ُتّْشِ  وَ  اْلُقْرَبى يذِ  اْْلَ

ارِ  نُِْل  اْْلَ اِحِْل  وَ  اْْلُ نِْْل بِا الصَّ بِيلِ  اْبنِ  وَ  ْْلَ  85[َأْيََمُنُکمْ  َمَلَکْت  َما وَ  السَّ

ادر، کنید به پدر و م یرا شریک او مکنید. و نیک یتنها( خدا را عبادت کنید و )بس. و هیچ کس و( هیچ چیز»
گان، همسایگانِ خویشاوند، همسایگانِ بیگانه، همدمان )در سفر و در حضر، خویشان، یتیمان، درماندگان و بیچار

 «.اقامت ندارند( و بندگان و کنیزان یکه در شهر و مکان معیّن یو همراهان و همکاران(، مسافران )نیازمند

ْثمِ  َعََل  َتَعاَوُنوا لَ  وَ  التَّْقَوى وَ  الِْبِّ  َعََل  َتَعاَوُنوا وَ ]   86[الُْعْدَوانِ  وَ  اْْلِ

 و ییار ینمائید و همدیگر را در راه تجاوز و ستمکار یو پشتیبان یهمدیگر را یار یو پرهیزگار یدر راه نیک»
 «.مکنید یپشتیبان

*** 
عت نماید، نیاز به احکام جدیدی دارد که از شریزمانیکه شکل و صورت سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی تغییر می

ی شرعی، اجتهاد در چیزیست که نص و متنی در آن نیست. و اجتهاد، هگرفته شده است و در این صورت وسیل
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هد درا برای گنجایش امور جدید در زندگانی مردم مناسب قرار میامتیاز و مزیت بزرگ این شریعت است که آن
 و اجتهاد را به کتاب خدا و سنت پیامبرش پیوند داده تا زمانیکه قیامت برپای گردد و چیزی از آن پنهان نماند.

 ی اجتهاد داده شده، بلکه به آن امر شده است:اجازه

وا]    87[اْْلَْبَصارِ  ُأوِل  َيا َفاْعَتِبُ

 «.ای خردمندان درس عبرت بگیرید»

فرستاد سؤال فرمود: اگر قضاوتی بر تو عرضه شد چگونه درحالیکه او را به طرف یمن می از معاذ پیامبر
نمایم. فرمود: اگر در کتاب خداوند نیافتی؟ گفت: به سنت میکنی؟ گفت: به کتاب خدا قضاوت قضاوت می

ی هبه نشان نمایم. پس پیامبرخدا نیافتی؟ گفت: اجتهاد میکنم. فرمود: اگر در سنت رسولخدا قضاوت میرسول
 88اش زد.موافقت و تایید آنچه گفته بود دستی به سینه

اصول و لغت و آگاهی به احوال مردم و توان استنباط و اجتهاد شرطهای مشهوری دارد از جمله علم به فقه و 
این امت را به  ای ربّانی است که خداونداخالق پایدار و امانت داری در دین. اما روی هم رفته اجتهاد، وسیله

آن مجهز نموده تا همواره زیر چتر شریعت باشد و از آن خارج نشود و حکم جاهلیت را جایگزین آن نکند و 
که با نظم و انظباط حرکت نماید، بنابراین زمانیکه حرکت حیات ضروری بوده که به پیش برود در جای برای این

شود تا اینکه از مقاصد شریعت خارج نگردد و در زمین گردد و در حرکت خود منحرف نمیخود متوقف نمی
 فساد به بار نیاورد.

وند در چرخند. که سنت خدامون محورهای ثابت میی همیشگی اجتهاد: شکل و صورتهای متغیّری که پیراهنتیج
تمام مخلوقات و در حیات انسان اینگونه است. و این شریعت آسمانی به طور یکسان با هستی و حیات و انسان 

 شود.روبرو می

ُروا ُمبَاَرٌک  إَِلْيَک  َأْنَزْلنَاهُ  کَِتاٌب ] بَّ رَ  وَ  آَياتِهِ  لِيَدَّ   89[اْْلَْلبَاِب  ُأوُلوا لَِيَتَذکَّ

ایش بیندیشند، هآیه یایم تا دربارهتو فرو فرستاده یاست و آن را برا یمحمّد! این قرآن( کتاب پرخیر و برکت یا)»
 «.و خردمندان پند گیرند
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