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 مهربان بخشنده خداوند بنام

 

 يآزاد و عدالت اسالم، رابطه فلسفه

هاي منطقي درسـتي نهـاده شـد و تـأثيرات خـوبي در       پايه بر ادياني گفتگو فراخوان
آوردن  فـراهم هـاي درگيـري و    عرصه تحقق تفاهم و همدلي موردنظر و كاسـتن از گسـتره  

هـاي معنـوي،    هاي همكاري مستمر در خدمت به انسـانيت و مسـئله دينـي و ارزش    عرصه
اميدواريم اين روند از سطح تفاهم ميان متخصصـان فراتـر رود و بـه عنـوان     . برجاي گذارد

ها آنرا پاس بدارند و در مسايل گوناگون تمدني خـود براسـاس آن و    فرهنگ عامي كه خلق
كشي و فضاي شك و ترديد نسبت به يكديگر ، با همديگر برخورد  ي بهرهها بدور از تالش

 .و تعامل داشته باشند
گيـري آن   هاي مسئله گفتگو ـ هرگفتگويي كه باشد ـ ضرورت شـكل    از جمله اولويت

برپايه باورهاي از پيش توافق شده است تـا ايـن باورهـا بمثابـه پرتوهـاي روشـنگري كـه        
ا بگشايند و راههاي بسته مربوط به روند گفتگـو را بازكننـد و   هاي مطرح دراين روند ر گره

 .گيري قرار گيرند در موارد اختالفي داوري نمايند ، مورد بهره
به گمان ما ايمان به فطرت از جمله باورهاي مشترك در ميـان تمـامي اديـان آسـماني     

اونـدي، در  اي الهي است كه حكمت خد است؛ منظور از فطرت نيز آنست كه آدمي، آفريده
هـا و   هـاي عقلـي و گـرايش    وجود و سرشت اصلي وي ، مجموعه مسايل بديهي و توانايي

غرايزي را كه حركت طبيعي و تكاملي در نظرگرفته شده براي او را تضمين كند ، به وديعه 
 .نهاده است

هـاي عقـل او را    ــ نهفتـه  ) السـالم  عليـه (اند كه ـ به تعبير حضرت علي   اديان نيز آمده
نهفته وي ايجـاد   هاي سته سازند و فضاي مناسب و مساعدي براي بروز و ظهور تواناييبرج

هـا   كنند و راهي انساني و كامال متفاوت با رفتار و حركت كور حيواناتي كه فاقد آن توانايي



 
 

 ۳ 

 .ها هستند ، فرارويش قرار دهند و ظرفيت
تي و شناخت شناخت خويش و شناخت جهان هس: مسايل بديهي كه توانايي شناخت 

بخشـد ؛ ايـن مسـايل     واقعيت و فلسفه هستي و روابط موجود ميان اشياء را بـه انسـان مـي   
ايمان به اصل علت و معلولي ، ايمان به اصل محال بودن جمـع  : بديهي از جمله عبارتند از 

دو نقيض يا رفع دو نقيض و برخي مسايل ديگر است ؛ اين قبيل مسـايل ريشـه در بـاور و    
بسـت   ساني دارد و نيازي به استدالل در مورد آنها نيست در غير اينصورت بـه بـن  وجدان ان
 .آنهاست] پذيرش يا باور[دانيم بسته به  ها خود ، همچنانكه مي شود زيرا استدالل منتهي مي

هاي عقلي نيز همان توانايي وجود انسـاني در تأمـل و انديشـه و مجرّدسـازي      توانايي
آنها و فراتر رفتن از مرحله جزييات به مرحله كليـات و مقايسـه   مسايل از شرايط پيراموني 

هاي ذهني براي مراحلـي   ريزي اشياء با يكديگر به منظور رسيدن به تصورات جديد و برنامه
هـاي   اين قدرت ذهني از ويژگـي . است... كه در عرصه واقعيت موجود ، حضوري ندارد و 

 .رود و رشد او بشمار مي انسان و در واقع راز روند تكاملي ، خالقيت
هاست كه آدمـي   توان گفت كه همين گرايش ها و اميال غريزي ، مي و در مورد گرايش

از . دهـد  هـاي خـود سـوق مـي     را به سوي كمال و در راستاي استفاده از امكانات و توانايي
ميل به كمال ، حركت به سوي كمال مطلق ، كوشـش در رفـع   : توان به  جمله اين اميال مي

ها  هاي موجود در خود و سرسپردگي به اين مطلق توانا و اداي حق و سپاس نعمت اتوانايين
اينها همه در سرشت انساني ريشه دارد هرچنـد  . اشاره كرد... و بجاي آوردن حق طاعت او 

هاي بروز ، گوناگون باشند و اي بسـا شـبهاتي آنهـا را     ممكن است به لحاظ نمودها و شيوه
 .كند بپوشاند يا سركوب

توان به غريزه حب نفس و كوشش در تحقق خواسـتهاي خويشـتن    از ديگر غرايز مي
رود و بـرخالف تصـور    اشاره كرد ؛ اين غريزه از جمله غرايز اصلي در انسـان بشـمار مـي   

تـوان آنـرا از وجـود     كرد و برآن بود كـه مـي   ماركسيسم كه روزگاري آنرا روبنايي تلقي مي
تـوان آنـرا ناديـده گرفـت و از ميـان       خصوصي حذف كرد، نميانساني و با حذف مالكيت 

 .برداشت
هاي هنري و ابراز شعف و شـادي از تماشـاي عناصـر     توان به تفنن از ديگر غرايز مي



 
 

 ٤ 

 .زيباشناختي فراواني كه در اين جهان وجود دارد ، اشاره كرد
ا خـواهيم ايـن حقيقـت ر    دراينجا درپي برشمردن همـه عناصـر فطـري نيسـتيم ؛ مـي     

چيز خوب را بايد "و  "عدالت هميشه خوب است"گيري كنيم كه باورداشتن به اينكه  نتيجه
اگر انسـان قـانع شـود و    . ،  از جمله باورهاي فطري است كه نياز به دليل ندارد "انجام داد

كنـد كـه    باور داشته باشد كه موضوع معيني خوب است بدون كمترين ترديدي باور پيدا مي
؛ اين موضوع مطلق است و حكم وجدان انساني در آنست  ا بايد انجام دهداين كار خوب ر

هـاي مطلـق    از موضـوع  "اطاعت از منعم حقيقي و مالك حقيقي جهان هستي و انسـان "كه 
راستي، امانت، مهرباني، ايثار و صلح نيز : مسايل ديگري چون . بردار نيست است و اختالف

مسئله عدالت، به مثابه يك اصـل در وجـود    هاي قاز جمله مسايلي است كه به عنوان مصدا
 .اند انساني كاشته شده

آنست كه چـه بسـا    "در اصل"منظور از عبارت . هستند "خوب"اين مسايل در اصل 
حالتهايي مطرح شود كه در آنها اين اصل ، حسن طبيعي و فطري خود را از دست بدهـد و  

عي آن قلمداد كرد و تجلي ستم و تجاوز هاي واق ديگر نتوان آنها را تجلي عدالت و مصداق
كنيم كه فطرت انساني در معرض دو نوع حكم  گيري مي از اين نكته نتيجه. گردند ، تلقي مي

 :است 
هـاي   حكم مطلق است و خود عدالت و اطاعت از آفريدگار حكيم از جمله مثال يكي

 .آنست
. گردد صلح را شامل ميراستي و : حكم مقيد و نسبي است و به عنوان مثال  ديگريو 
براثر پيامدهايي كه ممكن است دربرداشته باشد ، نه عدالت كه ستم اسـت ؛   "راستي"گاهي 

انجامد و در اين صورت  هاي انساني مي صلح نيز چنين است و گاهي به گستاخي به حرمت
را يك ارزش مطلق بدانيم ، صلح ارزشي نسـبي اسـت    "عدالت"اگر . نيست "حسن"ديگر 
كوشيم كه بمثابه وجهي از عدالت باشد و چنانچه بـه ظلمـي    ر صورتي به تحقق آن ميكه د

معيارها و مالكهاي عدالت كدامند و : ولي پرسش اصلي اينست كه . كنيم بينجامد آنرا رد مي
 توان از تحقق آنها مطمئن گرديد؟ چگونه مي

 :گذارند  اديان آسماني همگي بر دو معيار انگشت مي



 
 

 ٥ 

معياري تعبدي است كه در آن از علم عالم مطلقي كه خداونـد متعـال    :معيار نخست 
كنيم و اطمينـان داريـم كـه از سـوي خداونـد       هاي ثابت دين ، استفاده مي است يعني آموزه

اند زيرا پيش از آن از علم همه جانبه و از لطف و رحمت او بـه آفريـده    سبحان صادر شده
ايـم ؛   الت و برخورداري او از تمامي صفات كمـال مطمـئن گشـته   و نيز از عد) انسان(خود 

هـا را در   دهد و تمـامي واقعيـت   خواهد و او را فريب نمي خداوند جز خير براي انسان نمي
 .خواهد دهد و همه گونه نيكي و خير برايش مي برابرش قرار مي
ورهـاي  معياري وجداني است و كافي است در اعماق وجـود آدمـي و با   :معيار دوم 

 .وي تأمل شود و در واقع به خود فطرت مراجعه گردد
آيد عبارت از آنست كه اين بـاور ـ    آنچه در كشف ژرفاي فطري انسان به ياري ما مي

هاي گوناگون و  هرباوري كه باشد ـ از ملزومات طبيعت انساني است لذا آنرا در ميان انسان 
تـوان   هاي مختلف نيز مـي  ها و مكان انبا شرايط و حالتهاي فردي و اجتماعي متفاوت و زم

 .يافت
تـوان ايـن پرسـش را در برابـر هـر انسـان مطـرح         براي مطمئن شدن از اين معنا ، مي

آيا رفتار فالن كس رفتاري انساني است يا حيواني؟ مثال كشتار يتيمان و ناتوانان و : ساخت 
ـ  مستضعفان به قصد سرگرمي و هوا و هوس را رفتاري انساني مي ي يـا حيـواني؟ بـدون    دان

شود و قرآن كريم نيز گـاهي   اي تلقي مي ترديد چنين رفتاري ازنظر هركس ، رفتار وحشيانه
سـوره  ( "الطَّيبـات  لَكُم أُحلَّ"دهد  اش حواله مي انسان را به تأمل وجداني و باورهاي فطري

بـات را بـه انسـان    و تعيين مصداق طي...) چيزهاي پاكيزه براي شما حالل شده ) (5مائده ـ  
 فقـط  مـن  پروردگـار  بگـو ) (33سوره اعـراف ـ  (» الْفَواحش ربي حرَّم إِنَّما قُلْ«. گذارد وامي

گـذارد و   ها را نيز بـه انسـان وامـي    و امر تعيين پلشتي) .است گردانيده حرام را ها يزشتكار
 فَأَنسـاهم  اللَّـه  سـوا نَ«: كنـد   خروج از حالت انساني را فسق و انحراف از طبيعت تلقي مـي 

مهأَنفُس كلَئأُو مـقُونَ  هرا خـدا  كـه  مباشـيد  كسـانى  چـون  و) (19سـوره الحشـر ـ   (» الْفَاس 
 ) .كرد خودفراموشى دچار را آنان نيز او و كردند فراموش

 :رسيم كه  بدين ترتيب به اين حقيقت مي
دارد عدالت بطـور   كه مقرر مياديان، به فطرت انساني ايمان دارند و اين فطرت است 



 
 

 ٦ 

در صورتي مطلوب و خواستني است كه يكي از مصداقهاي  "صلح"مطلق، مطلوب است و 
، تأكيـدي  "صـلح عادالنـه  "از اينروست كه تأكيد و پافشاري بر . عدالت و تجليات آن باشد

 .صحيح و انساني است

 با حق نيا كردن محدود گستره در زين وي انسان حق احقاق نهيزم در وجدان : دوم

 گذارد،ي باق "عدالت" چارچوب در را او و دينما نيتضم را او تيانسان كهيي مرزها و حد
 داشته روا ستم كند تجاوز آن از چنانچه كه معناست نيبد چارچوب نيا است؛يي نها داور

 هرچند ـ "يآزاد" مييگو يم كه روست نيهم از. است داده دست از را خود تيحقان و
 به تجاوز عدم در زين و وجداني احتمال درك محدوده در ـ استي وجداني ها شهيري دارا

 تيشخص و كرامت كهي عنصر نيمهمتر. ماند خواهدي باق گرانيد حقوق و تيشخص
 نيهم در. دارد باور آنها به كه استيي خاستگاهها و مقدسات بخشد يم شكل را انسان
 اريبس و پاكي فرمانروا( "القدوس الملك" را لمتعا خداوند ميكر قرآن كه مينيب يم راستا

 نيزم" را نيفلسط نيسرزم و "القدس روح" است،ي وح حامل كهي ا فرشته و) مقدس
 مثابه به آنها بهي نيتوه و اهانت هر نيبنابرا و خداست امبرانيپ نيزم رايز نامد يم "مقدس

 انياد در ميكن درك كه گردد يم روشنتري هنگام مسئله است؛ي انسان كرامت به نيتوه
 دهد يم ليتشك را افراد تيشخصي اصل عناصر ازي كي مانيا عنصر اسالم، ژهيبو وي آسمان

 انگ و رنگ به را احساسات و عواطف كه آنگاه تا مانيا ل،يذ فهيشر هيآ براساسي حت و
 مردماني برخ و است ناقص نسازد، فروتن و نرم و مطمئن را دلها و اوردهين در خود
 يأْنِ أَلَم« : گردند يمي دل سخت گرفتار شوند دور شيخو مانيا سرچشمه از كهي امهنگ

 الْكتَاب أُوتُوا كَالَّذينَ يكُونُوا ولَا الْحقِّ منَ نَزَلَ وما اللَّه لذكْرِ قُلُوبهم تَخْشَع أَن آمنُوا للَّذينَ
 براى آيا) (16ـ ديالحد سوره(» فَاسقُونَ منْهم وكَثيرٌ قُلُوبهم ستفَقَ الْأَمد علَيهِم فَطَالَ قَبلُ من

 نازل كه حقيقتى آن و خدا ياد به دلهايشان كه نرسيده آن هنگام اند آورده ايمان كه كسانى
] و عمر[ و شد داده كتاب بدانها پيش از كه نباشند كسانى مانند و گردد] فروتن و[ نرم شده

 .)بودند فاسق آنها از بسيارى و گرديد سخت دلهايشان و كشيد درازا به آنان بر انتظار
) وسلم آله و هيعل اهللا يصل(ي امبراكرميپ شخص با ونديپ در مسئله كهي هنگام ژهيبو

 آنرا ابعاد ملحدان بساي ا كه استي قتيحق نيا. ورزند يم عشقي و به مؤمنان كه باشد يم



 
 

 ۷ 

 .كنند ينم درك
. داردي شيپي گريدي دوست و عشق هر بر مسلمانان، نظر از او امبريپ و خدا به عشق

 وعشيرَتُكُم وأَزواجكُم وإِخْوانُكُم وأَبنَآؤُكُم آباؤُكُم كَانَ إِن قُلْ« : ديفرما يم متعال خداوند
 ورسوله اللّه منَ إِلَيكُم أَحب ضَونَهاتَرْ ومساكنُ كَسادها تَخْشَونَ وتجارةٌ اقْتَرَفْتُموها وأَموالٌ
ادجِهي وف هبِيلواْ سصتَّى فَتَرَبح يأْتي اللّه رِهبِأَم اللّهي الَ ودهي مينَ الْقَوقتوبه سوره(» الْفَاس 

 و ايد آورده دگر كه اموالى و شما خاندان و زنان و برادران و پسران و پدران اگر بگو) (24ـ
 و خدا از شما نزد داريد مى خوش كه را سراهايى و بيمناكيد كسادش از كه تجارتى
 به[ را فرمانش خدا تا باشيد منتظر پس است تر داشتنى دوست وى راه در جهاد و پيامبرش

 ).كند نمى راهنمايى را فاسقان گروه خداوند و آورد]در اجرا
 


