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ﭼﻜﯿﺪه
در ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان دو ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ را در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ .در ﻧﮕﺎه اول ﻣﯽﺗﻮان از
ﺗﺤﻮل در راس ھﺮم ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح اﺻﻼﺣﺎت از ﺑﺎﻻ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و در ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان از ﺗﺤﻮل در ﺑﻄﻦ ﺗﻮده
ھﺎی ﻣﺮدم ﺗﺎ راس ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﺻﻼﺣﺎت از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﻟﮫی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن در اﻧﺪﯾﺸﮫ ی اﻗﺒﺎل ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺒﺎل در ﮐﺪام ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﮑﺎن
زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،در واﻗﻊ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن را در آزادی اﻧﺘﺨﺎب وی ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وی در ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی اﺳﺘﺒﺪادی اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﻣﻠﺰم ﺑﮫ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم
دﯾﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ آﻧﭽﮫ از ﻧﻈﺮ وی اھﻤﯿﺖ دارد ﺗﻄﺎﺑﻖ روشھﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ ارزشھﺎی دﯾﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ارزشھﺎی دﯾﻨﯽ در واﻗﻊ
ارزشھﺎی ﻋﺎم ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ی ﻣﮑﺎنھﺎ و زﻣﺎنھﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻘﻖ را دارﻧﺪ  .اﻗﺒﺎل در ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺮ ارزشھﺎ
ﺗﮑﯿﮫ دارد و اﺟﻤﺎع را ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺟﮭﺖ ﺗﻄﺒﯿﻖ روشھﺎ ﺑﺎ ارزشھﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ .اﻗﺒﺎل ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺣﺎﺻﻞ راﺑﻄﮫ ی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ وی ﺑﺮ ﺗﺤﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری ،ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ ،ارزشھﺎی دﯾﻦ ،روشھﺎی دﯾﻨﯽ ،اﻧﺴﺎن
ﻣﻘﺪﻣﮫ
وﻗﻮع اﻧﻘﻼبھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﮭﺎن و روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ھﻤﺎن
ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﺎز اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن دﯾﮕﺮ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﯾﮕﺮ  ...زﻧﺠﯿﺮه اﯾﺴﺖ ﮐﮫ راوی ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در
واﻗﻊ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺪف ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن اوﺿﺎع ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب و ﮔﺮدش ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺎم دﯾﮕﺮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ
اﻏﻠﺐ دارای ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻟﺰاﻣﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﻓﺮﺿﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزه ﭼﻨﺪان ﻗﻄﻌﯽ و ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ی اﻧﻘﻼبھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﮭﺎن وﻋﺪم ﺗﺤﻮل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻌﻤﻖ در اﯾﻦ ﭘﯿﺶﻓﺮض رھﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد .در واﻗﻊ ﺑﺮای ﻓﮭﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﯾﮏ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ھﺴﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﮋوھﺶھﺎی ﻣﺤﻮری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ را ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه آن دﺳﺘﮫ از آﻧﺎن ﮐﮫ دارای ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ راﺑﻄﮫ ای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﺑﯽواﺳﻄﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ راه ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﻣﻮ ﺑﮫ ﻣﻮی اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﮔﺮوه ھﺎی دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ
از آنھﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﻀﻮر در ﻗﺪرت را ﻧﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻈﺮاﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ آرای ﻋﻼﻣﮫ
اﻗﺒﺎل ﻻھﻮری در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻣﯿﺎن دو ﻓﺮض ﺗﺤﻮل ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻮل از ﺑﻄﻦ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم راﺑﻄﮫ ای
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ھﺮ ﯾﮏ در دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺛﺮ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮده-ھﺎی ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ )ﺗﺤﻮل در ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺤﻮل در ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم( ﻣﯽﺗﻮان اﺻﺎﻟﺖ را ﺑﮫ
ﺗﺤﻮل در ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ داد و اﺳﺎس ﺗﺤﻮل را ﺗﺤﻮل از ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ﻓﺮض ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ در دو ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺠﺰا اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﺗﺤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ روی ﻣﯽ-دھﺪ؟ آﯾﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ اﺟﺮای ﻣﻮ ﺑﮫ ﻣﻮی اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻌﺎدت ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ھﺴﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﮫ ی اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و زور در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺟﺮا ﺷﻮد؟
در ﻣﺒﺤﺚ اول ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮﯾﮫ ی اﻗﺒﺎل ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﭘﯽ اﺣﺮاز
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻘﻮق ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ اھﺪاف وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد١و از ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ھﺪف را در ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺗﺌﻮری
ﭘﺮدازان دوﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﺎن از اﻧﺴﺎن ﻓﺮض ﮐﺮد٢.ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن در ﻧﺰد اﻗﺒﺎل ﺑﻨﯿﺎن ھﺎی رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل آدﻣﯽ
را از ﻧﮕﺎه وی ﮐﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎﯾﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ در ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه آدﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻮع ﺗﺤﻮل و ﺗﻌﺎﻟﯽ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده
از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﺪ و ﻣﺮزھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﻗﺒﺎل اﻧﺴﺎن درﯾﺎﻓﺖ.
در ﻣﺒﺤﺚ دوم از ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی اﻗﺒﺎل از وﺟﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .آﯾﺎ دﯾﻦ در وﺟﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺸﯽ دارد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ی ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و ﺧﺪا ﻣﯽ ﭘﺮدازد؟ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ در وﺟﮫ اﺟﺘﻤﺎع ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ھﻤﮫ ی اﺣﮑﺎم دﯾﻦ اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ؟
و ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﺟﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﻣﻘﺼﻮد دﯾﻦ ﺑﺎ زور ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺒﺎل دﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ و
آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺤﻘﻖ دﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی از ﻣﺤﻮرھﺎی ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮح ﺷﺪه وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻧﻈﺮﯾﮫ
دوﻟﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻗﺒﺎل ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﺒﺤﺚ اول :ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺴﺎن در اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻋﻼﻣﮫ اﻗﺒﺎل
در ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎده ﻣﯽﭘﺮدازد ﻣﻼک ﺧﻮد ﻣﺎده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ از ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮر دارﻧﺪ .اﻣﺎ
در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ...ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺗﻤﺎﯾﻼت و ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮ در
ﻧﻈﺮﯾﮫاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن ﻣﺴﺎﻟﮫ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﯾﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎن ﻻک و ژان ژاک روﺳﻮ ﭘﺎﯾﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی ﭘﺎک ﻧﮭﺎد و
ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﻓﺮض ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد دور ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ١.در ﻧﺘﯿﺠﮫ در ﻧﻈﺮﯾﮫی
دوﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ،اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮ ﺣﺮاﺳﺖ از آزادیھﺎی ﻓﺮدی ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﻗﺪرت ﺳﺮﮐﻮب و اﺟﺒﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد٢.ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﭘﺎﯾﮫی اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و دوﻟﺖ
ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺣﻖ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﺪارد٣.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮﯾﮫی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺶ از اﻧﺴﺎن ﺗﺌﻮری دﯾﮕﺮی در ﺣﻮزهی
دوﻟﺖ رﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﻧﻈﺮﯾﮫی ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺎﻧﯽاش را در ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻧﮕﻠﺲ و ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﺎ
ﻣﺒﻨﺎ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺴﺎن را اﺳﯿﺮ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و ھﺪف دوﻟﺖ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻗﺘﺼﺎدی و رﻓﻊ
ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ اﻧﺴﺎن از اﺳﺎرت زﻧﺠﯿﺮه ھﺎی ﮐﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮھﺪ٤.از آن ﺟﺎ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ اﻧﺴﺎن ﻓﺎﻗﺪ
اراده ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻧﻈﺮﯾﮫ دوﻟﺖ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﮫ را اﺻﻞ و ﻓﺮد را ﭘﺪﯾﺪه ای ﻣﺴﺘﺤﯿﻞ
در ﭼﻨﺒﺮه ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ١.در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ دوﻟﺖ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ دارد؛ و ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎی
ﻓﺮدی ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد٢.ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ دو ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ رھﯿﺎﻓﺖھﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻨﺎﯾﺖ در ﮐﺘﺎب اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﺳﻼم ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﯿﻊ و ﺗﺴﻨﻦ از ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻓﺮق ﺑﺎ ﻗﺪرتھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ٣.اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺸﯿﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ذاﺗﺎً ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺳﺖ ﺑﮫ ﺿﺮورت
اﻣﺎﻣﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻨﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺿﻌﯿﻒ و ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ رﺳﺘﮕﺎری ﻣﺤﺘﺎج ارﺷﺎد
اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ«٤
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ در آﺛﺎر ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺳﻨﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ؛ و اﻧﺴﺎن را ﻋﺎﻣﻞ اراده اﻟﮭﯽ داﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ٥.ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖھﺎ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺴﻨﻦ را از ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﺟﻮد اﻣﺎم
ﻣﻌﺼﻮم در رأس ﻗﺪرت ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﮫ رﺳﺘﮕﺎری ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﻮﻋﺎً اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی دوﻟﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺮدازان از اﻧﺴﺎن ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﺮد؛ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﺟﺮات
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮﯾﮫی ھﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺌﻮری دوﻟﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ وی را ﺑﮫ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎ از ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﺎ از ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺣﺎﮐﻢ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد١.

ﻓﮭﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮﯾﮫ اﻗﺒﺎل ﺗﺎ ﺣﺪودی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻓﮭﻢ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪا در ﻧﻈﺮﯾﮫ وی اﺳﺖ .در ﻗﺮآن و اﻧﺪﯾﺸﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺪا ﻣﺤﻮر
ھﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺷﺂن و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺟﺎﯾﮕﺎه آدﻣﯽ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ اﻧﮑﺎر وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﻮد .زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﻗﺮان ﻧﻔﯽ ﺧﺪا ﺑﮫ ﻧﻔﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ٢.اﻗﺒﺎل ،ﺧﺪا و اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ھﻢ
ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺶ از ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ را ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﻓﮭﻢ از ﺧﺪا ،ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﺑﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻗﺒﺎل در ﮐﺘﺎب ﺑﺎزﺳﺎزی اﻧﺪﯾﺸﮫی دﯾﻨﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﮭﯽ ﻧﻈﺮﯾﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻃﺮح
ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺧﻮﯾﺶ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﯽﭘﺮدازد٣.وی از دو ﻧﻈﺮﯾﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫ.،ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫی اول ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:
واژهی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای آدم ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﺰﯾﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎﻟﺬات داﻧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﯾﮕﺮی ﺑﮫ وﺟﻮد ﺧﻮدم آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮم .اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ .زﯾﺮا ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﮫ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﻣﻊ
ﺑﻮدﻧﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﺧﺎرج از او در ﺟﮭﺎن ﻗﺎﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ .اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد در ﻧﮭﺎد ﺧﺪا اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﻋﻤﻞ ،ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻓﻌﻞ
آﻓﺮﯾﻨﺶ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺣﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ؛ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﻦ ﺑﺪون ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﯿﺮ
ﻣﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن ﺳﺎده ﺗﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺪون ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﺼﻮری از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان داﺷﺖ؟ ﺗﺎ ﺳﯿﺎھﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﻔﯿﺪی ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ »ﻗﻀﺎﯾﺎی ﺳﻠﺒﯽ در ﻣﻨﻄﻖ ھﯿﭻ ﺳﻮدی در ﺷﮑﻞ دادن ﺗﺼﻮر اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ
ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽرﺳﯿﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺪون روﯾﺎروی ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ﻧﯿﺴﺖ اﻟﺰاﻣﺎً در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﺪا اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ١.
ﻧﻈﺮﯾﮫ ی دوﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﮫ،
ﺧﺪا از ھﻤﮫ ی روﯾﺪادھﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﭘﯿﺶ از وﻗﻮعﺷﺎن ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻈﻢ آﮔﺎه اﺳﺖ .ﺟﮭﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ روﯾﺪاد
ﺗﺎزه ای در آن اﺗﻔﺎق ﻧﺨﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ واژه ی آﻓﺮﯾﻨﺶ ھﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
داﺷﺖ .اﻗﺒﺎل در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ "ﻣﻦ ﺑﺸﺮی آزادی و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ آن"٢ﺗﻘﺪﯾﺮﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه را ﮐﮫ در واژه »ﻗﺴﻤﺖ« ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ
ﭘﺎره ای اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎھﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽداﻧﺪ .در ﺧﺼﻮص ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑﯿﺎن
ﻣﯽدارد:
»ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮد ،زﻣﺎن را واﺳﻄﮫی اﺻﻠﯽ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل داﻧﺴﺘﮫ ...و ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻔﮭﻮم رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﺪای ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ؛ و از ﺑﯿﺮون ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺪا ﺑﮫ ﺻﻮرت آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﮫ در
ﺳﻠﺴﻠﮫی ﻋﻠﯿﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه ،و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺴﺒﺐ واﻗﻌﯽ ھﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن روی ﻣﯽدھﺪ«٣
اﻗﺒﺎل ﺑﺎ رد دو ﻧﻈﺮﯾﮫ اول و ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﮫ ی ﺳﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﭘﺮدازد؛ ﮐﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﮭﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻼق زﻧﺪه ای اﺳﺖ.
ﺧﺪا از ﺗﻤﺎﻣﯽ روﯾﺪادھﺎی ﺟﮭﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ ی روﯾﺪادھﺎﯾﯽ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪا ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎز آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ٤.ﺧﺪا از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﮭﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ و از ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﭘﯿﺶ روی آدﻣﯽ اﻃﻼع دارد اﻣﺎ
اﯾﻦ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﮐﺪام ﯾﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺧﺘﯿﺎر آدﻣﯽ واﮔﺬار ﺷﺪه .ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﮫ داﻧﺴﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب آدﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ داﻧﺶ اوﺳﺖ ﺑﮫ
ﮔﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب آدم.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﮕﺎه اﻗﺒﺎل ﺧﺪا آن ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾﺴﺖ؛ و ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ او ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻄﻠﻖ دارد؛ و ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت آدﻣﯽ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽداﻧﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺪام ﯾﮏ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﯾﺪ آزادی آدﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه؛ و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ھﯿﭻ واﻗﻌﮫ ای ﭘﯿﺶ از روﯾﺪادش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻘﻖ اش ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب آدﻣﯽ اﯾﺴﺖ در ھﺴﺘﯽ ﺣﻀﻮر دارد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮداﺷﺖ اﻗﺒﺎل از ﻧﻮع ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﮐﮫ در آن اﻋﻤﺎل آدﻣﯽ ﻣﺴﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ھﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ راھﺒﺮی اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺳﻮی رﺳﺘﮕﺎری ﺷﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﮫ اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن را وﻟﻮ ﻋﻘﺎﯾﺪی ﺧﻮب ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ در ﻧﮕﺎه اﻗﺒﺎل ،ﺧﺪاوﻧﺪ،
آزادی و اﻧﺘﺨﺎب آدﻣﯽ را ﻣﺤﻮر ھﺴﺘﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﺎر اول :ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن در آﻓﺮﯾﻨﺶ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ در ﻗﺮان وﺟﻮه دﯾﮕﺮی از اﻧﺴﺎن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﺪان ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن در ﻧﻈﺮﯾﮫ وی را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
در داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ آزادی اﻧﺘﺨﺎب آدﻣﯽ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮر داﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﮐﮫ ﻣﺎﻓﻮﻗﯽ ﺑﺮای او ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ اوﻟﯿﻦ ﻋﻤﻞ آزاداﻧﮫ اﻧﺴﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽدھﺪ؛ و اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب آزاد وی را از ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺳﻮق ﻣﯽدھﺪ١.

ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎھﯽ١در ﻧﻈﺮ اﻗﺒﺎل ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ ﻓﺮد ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .آدﻣﯽ ،ﺑﮫ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ آﮔﺎھﯽ ﻧﺪارد؛ و ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ آﮔﺎھﯽ از
ﻧﻈﺮ اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮﯾﺶ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ھﺮ ﻋﻤﻞ آزادی ،زواﯾﺎی ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ از وﺟﻮد آدﻣﯽ را از ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد
آﮔﺎھﯽ ﻣﯽآورد.
ﻗﺮان ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺳﺘﺎنھﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در آنھﺎ ﻃﺮح ﮐﻨﺪ؛ و در ﭘﯽ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﻮادث و ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ
آدم در زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ٢.داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ و ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ اﻧﺴﺎن از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﺑﯽﺷﻤﺎر راهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و آزادی آدﻣﯽ در
اﻧﺘﺨﺎب راھﺶ و ﺷﮑﻞ دادن ﺑﮫ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻤﻞ آزاداﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ »ﻣﻦ« آدﻣﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﻮب
ﺑﻮدن در آزادی ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ٣،و اﻻ آن ﮐﮫ اﻋﻤﺎﻟﺶ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﯽ ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺠﺒﻮر و ﻣﮑﻠﻒ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮﺟﺪ ھﯿﭻ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
در داﺳﺘﺎن آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺪا در ھﺴﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻮر و ﺟﻮھﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺤﻮر ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎب
آزاداﻧﮫ ﺑﻨﯿﺎنھﺎی ﻧﻈﺮی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در آن اﻧﺴﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و ﻗﺪرت و زور ﻧﺎھﻤﺨﻮان ﺑﺎ
ھﺴﺘﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﺎر دوم :راﺑﻄﮫی آزادی اﻧﺘﺨﺎب و رﺷﺪ اﻧﺴﺎن
اﻗﺒﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﮫ آدﻣﯽ ﺑﺮای اﻓﺰوﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ اش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﮫ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺎ روش آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﻄﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ ای در ﺑﻨﺎی ﺗﺠﺮﺑﮫ اﺳﺖ١.اﻗﺒﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺗﺠﺮﺑﮫی ﻣﻦ ﻣﺤﺪود ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺮاﺑﺮش ﻧﮭﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ روش آزﻣﺎﯾﺶ و ﺧﻄﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﻄﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮان آن را ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺴﺎد ﻋﻘﻠﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد )ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺷﺶ و آزﻣﺎﯾﺶ( ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ ای در ﺑﻨﺎی ﺗﺠﺮﺑﮫ اﺳﺖ٢.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﮫ ﻋﻤﻞ آدﻣﯽ را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻧﮫ
اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل از ﺳﺮ اﺟﺒﺎر وﻟﻮ اﻋﻤﺎﻟﯽ درﺳﺖ .ﭘﺬﯾﺮش آزادی اﻧﺴﺎن در اﻧﺘﺨﺎب ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ وی
آزاداﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ دﺳﺖ زﻧﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ آزادی وی در اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﭻ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ اﺟﺒﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﮫ ﺗﺤﻮل دروﻧﯽ ﻓﺮد ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﻓﺎرغ از درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ،آن ﭼﮫ از ﻣﻦ دروﻧﯽ آدﻣﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻧﮕﯿﺮد؛ و از ﺑﯿﺮون
ﺑﺮ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ دروﻧﯽ آدﻣﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﮕﺬارد؛ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻟﺶ ﺷﻮد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺟﺒﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮد
ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻦ آدﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﺮ ﻋﻤﻠﯽ وﻟﻮ اﺷﺘﺒﺎه اﮔﺮ آزاداﻧﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﮔﺎھﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .آﮔﺎھﯽ ﮐﮫ
زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎز ﺗﺤﻮل دروﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﻦ آزادی اﻧﺘﺨﺎب آدﻣﯽ و رﺷﺪ اﻧﺴﺎن راﺑﻄﮫ ای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﮫ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ در ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺮای آدﻣﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻤﻞ و ﺗﺠﺮﺑﮫ از ﺳﺮ اﺟﺒﺎر آدﻣﯽ را در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺷﯽ
ﻓﺎﻗﺪ اراده ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺎھﺪ؛ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮد ﺷﺪن ﻣﻦ آدﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ھﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ آزاد ،از آن ﺟﺎ ﮐﮫ اراده و اﺧﺘﯿﺎر وی
ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﺮ ﺟﮭﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﻦ دروﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ.
اﻗﺒﺎل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ آﯾﺎت  ١٢اﻟﯽ  ١٤ﺳﻮرهی ﻣﺆﻣﻨﻮن ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﮫ:
وَ ﻟَﻘَﺪْ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﺎﻧﺴَﻦَ ﻣِﻦ ﺳُﻠَﻠَﺔٍ ﻣﱢﻦ ﻃِﯿﻦ ) (١٢ﺛﻢ ﺟَﻌَﻠْﻨَﺎهُ ﻧُﻄْﻔَﺔً ﻓﯽِ ﻗَﺮَارٍ ﻣﱠﮑِﯿﻦ ) (١٣ﺛﻢﱠ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﻨﱡﻄْﻔَﺔَ ﻋَﻠَﻘَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟْﻌََﻠﻘَﺔَ ﻣُﻀْﻐَﺔً ﻓَﺨَﻠَﻘْﻨَﺎ
اﻟْﻤُﻀْﻐَﺔَ ﻋِﻈَﻤًﺎ ﻓَﮑَﺴَﻮْﻧَﺎ اﻟْﻌِﻈَﻢَ ﻟﺤَْﻤًﺎ ﺛُﻢﱠ أَﻧﺸَﺄْﻧَﮫُ ﺧَﻠْﻘًﺎ ءَاﺧَﺮ ﻓَﺘَﺒَﺎرَکَ اﻟﻠﱠﮫُ أَﺣْﺴَﻦُ اﻟﺨَْﻠِﻘِﯿﻦ )(١٤
و ﺑﮫ ﯾﻘﯿﻦ ،اﻧﺴﺎن را از ﻋﺼﺎرهای از ﮔِﻞ آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ (١٢) .ﺳﭙﺲ او را ]ﺑﮫ ﺻﻮرت[ ﻧﻄﻔﮫای در ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ اﺳﺘﻮار ﻗﺮار دادﯾﻢ(١٣) .
آن ﮔﺎه ﻧﻄﻔﮫ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻠﻘﮫ درآوردﯾﻢ .ﭘﺲ آن ﻋﻠﻘﮫ را ]ﺑﮫ ﺻﻮرت[ ﻣﻀﻐﮫ ﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ ،و آن ﮔﺎه ﻣﻀﻐﮫ را اﺳﺘﺨﻮانھﺎﯾﯽ
ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﻮانھﺎ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﯾﻢ ،آن ﮔﺎه ]ﺟﻨﯿﻦ را در[ آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪ آوردﯾﻢ .آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎد ﺑﺮ ﺧﺪا ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ(١٤) .
ﻓﺮازی از آﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »آن ﮔﺎه آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪ آوردﯾﻢ« اﯾﻦ آﻓﺮﯾﻨﺶ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺎدی ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻗﺒﺎل ﺑﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﮫ روح و ﺗﻦ ﺟﺪا از ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎده را )ﯾﺎ ﺗﻦ را( ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از »ﻣﻦھﺎی« ﻣﺮﺗﺒﮫ داﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ارﺗﺒﺎط و
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ »ﻣﻦھﺎ« ﺑﮫ درﺟﮫ ی ﻣﻌﯿﻨﯽ از ھﻢ ﻧﻮاﺧﺘﯽ رﺳﯿﺪ »ﻣﻦ« ﺑﺮﺗﺮی از ﻣﯿﺎن ﺷﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد١.ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ »ﻣﻦھﺎی«
آدﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدن ﺟﮭﺎن و اﻧﺠﺎم اﻓﻌﺎل آزاداﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺮﻓﺖ و آﮔﺎھﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ؛ و اﻧﺪک اﻧﺪک ﻣﻦ ﺑﺮﺗﺮی از ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﭘﺪﯾﺪار
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﻗﺒﺎل ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:
ﮔﺮﭼﮫ روان در آﻏﺎز زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎدی اﺳﺖ وﻟﯽ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﻧﯿﺮوی آن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮫ درآوردن ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ وﺿﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ در آﯾﺪ٢.

اﻗﺒﺎل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﯿﺎت را ﺳﯿﺮ ))ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺎھﯽ(( ﺑﮫ ﺳﻮی ))ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎھﯽ(( ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻦ آدﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﯽ
)ﺧﺪا( ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ھﺮ ﭼﮫ از او دورﺗﺮ ﺷﻮد ﻓﺮدﯾﺖ وی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد١،و اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺎھﯽ ﺑﮫ
ﺳﻮی ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎھﯽ ﺗﺎ ﺑﺪان ﺟﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎھﯽ در ﻣﺘﻨﺎھﯽ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﮭﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ از
ﻧﮕﺎه اﻗﺒﺎل ازﻟﯽ و اﺑﺪی ﺑﻮدن ﺧﺪا در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﺪت و ﻗﻮت آن اﺳﺖ٢.ﺑﮫ ﺑﯿﺎن اﻗﺒﺎل ﺑﯽﮐﺮاﻧﮕﯽ ﺧﺪا ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
اﺳﺖ ﻧﮫ ﮔﺴﺘﺮده٣.ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺷﺪ در ﮔﺮو ﻋﻤﻞ ٤و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﮫ آزاداﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ آدﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻗﺒﺎل وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺮای وﺣﺪت دروﻧﯽ »ﻣﻦ« ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد اﻧﻔﺮاد ذاﺗﯽ آن
اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،آﻻم و آروزھﺎی ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﮫ ﺧﻮدم ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﮫ درد ﻣﻦ دل
ﺑﺴﻮزاﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درد ﻣﺮا اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻮض ﻣﻦ راھﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ اﺣﺴﺎس و ﻗﻀﺎوت ﻣﺮا
ﻧﺪارد٥.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺿﺮورت آزادی ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﻗﺒﺎل و ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﺎن دﯾﻨﯽ رﺷﺪ
آدﻣﯽ را ﺑﺪون وﺟﻮد آزادی ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ .ﺣﻘﻮقداﻧﺎن آزادی ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ،آن ﻧﻮع آزادی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺪاول ﺑﯿﻦ ھﻤﮕﺎن
ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از آن ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﯽ آنﮐﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ در ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادی ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ١ .
ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم :اﻧﺴﺎن و ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻗﺒﺎل در ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد از اﻧﺴﺎن ﺑﮫ آزادی اﻧﺘﺨﺎب آدﻣﯽ در ھﺴﺘﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ٢.ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﮫ آزاد آدﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ؛
و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ھﯿﭻ واﻗﻌﮫ ای را ﭘﯿﺶ از روﯾﺪادش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ٣.در اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از درون و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ آن ھﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ
ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺘﺨﺎب آزاد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ روی ﺧﻮاھﺪ داد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ از ﻧﮕﺎه اﻗﺒﺎل ﺑﮫ اﻧﺴﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دو ﻧﮑﺘﮫ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﺮد اول اﯾﻦ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و دوم اﯾﻦ ﮐﮫ اﮐﺮاه و اﺟﺒﺎر اﻧﺴﺎن ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب وﻟﻮ ﺧﻮب ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﻮدآﮔﺎھﯽ در اﻧﺴﺎن را ﻓﺮاھﻢ آورد ..ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از آزادی ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮرھﺎ دﻓﺎع
ﻧﻤﻮد .در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی آزادی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ "آزادی -ﻣﺸﺎرﮐﺖ" و "آزادی -اﺳﺘﻘﻼل" ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .آزادی -ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ
اﯾﻨﮑﮫ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎب زﻣﺎﻣﺪران را ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ .و آزادی -اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﺒﻌﻮث در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻣﺴﻮول اﺳﺖ و ﺣﻖ ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﻧﺪارد ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮫ
اﻓﺮاد از آزادی ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ٤ .
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﮫ اﻗﺒﺎل در ﺧﺼﻮص آزادی اﻧﺴﺎن و راﺑﻄﮫ آن ﺑﺎ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺘﻮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و از آن دﻓﺎع ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (١ :ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺸﺎرﮐﺖ
 (٢وﺟﻮد آزادی ھﺎ  (٣ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ  (٤ﺣﮑﻮﻣﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ اﻗﻠﯿﺖ (٥ .ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺮدم  (٦ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﮫ ﻗﺪرت.
١در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎ ﺑﮫ ﺗﺒﻠﻮر ﻧﻈﺎم اﻧﺪﯾﺸﮕﯽ اﻗﺒﺎل در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﻮری اﻗﺒﺎل ﮐﮫ
آزادی اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ و دﻓﺎع از ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
ﻣﺒﺤﺚ دوم :ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻗﺒﺎل از وﺟﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ
اﻗﺒﺎل ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ دﯾﻦ ﺑﮫ دو دﺳﺘﮫ ارزش و روش )ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﻐﯿﺮ ،اﺻﻮل و اﻣﻮر ،اھﺪاف و اﺣﮑﺎم( ﻣﯽﭘﺮدازد .اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ روشھﺎ ،ﺷﮑﻞھﺎ و ﻓﺮمھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﻼک روﺷﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ اراﯾﮫ ﻣﯽدھﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ارزشھﺎی دﯾﻨﯽ
و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اھﺪاف دﯾﻦ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ اﻟﺰاﻣﺎً اھﺪاف دﯾﻦ ﺑﺎ روشھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ دﯾﻨﺪاران ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﻧﺪ .روشھﺎ
در ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﮫ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺸﺮ واﮔﺬار ﺷﺪه
اﺳﺖ٢.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﮫ از اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﭼﮫ در ﻗﺮان آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮫ در ﺳﻨﺖ اﮔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ روشھﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ارزشھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ارزشھﺎﯾﯽ ھﻢ ﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ ،ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ...ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮان آنھﺎ را ارزشھﺎی ﻋﺎم ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و در ھﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .اﻣﺎ روشھﺎی
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ارزش ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺑﮫ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺸﺮ واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻈﺮ اﻗﺒﺎل اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ اھﺪاف دﯾﻨﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
دﯾﻨﯽ اﺳﺖ و ھﺮ آن ﭼﮫ ﻣﺎ را از اﯾﻦ اھﺪاف دور ﮐﻨﺪ ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ؛ وﻟﻮ از ﺟﻤﻠﮫ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻗﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻗﺒﺎل ﺑﺎ
ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺘﻦ ﻗﺮان و ﻓﻘﮫ ﯾﮑﺴﺮه از دﯾﻦ ﺟﺪا ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﮫ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻢ ،اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽدھﺪ؛ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻼﮐﯽ روﺷﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر
اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋه ھﺮ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻣﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺷﮑﻞ ،ﻓﺮم و روشھﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺸﺮ
واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﻣﻮرد روشھﺎ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﮫ روش ﺣﮑﻮﻣﺖ در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ روش ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﮫ ارزشھﺎی دﯾﻨﯽ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻗﺒﺎل ﻣﻼکھﺎی ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻄﺮح
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﻣﻼک ﻗﺮاردادن ارزشھﺎ از ﻣﺸﮑﻼت روشھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ رھﺎﯾﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻣﺎ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ وارد اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ارزشھﺎی ھﯿﭻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﻠﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد؛

ﺣﺘﯽ در ﻓﺮض ارزشھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺎز در ﻓﮭﻢ و ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺮاد اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓﮭﻢ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ارزشھﺎی ﻋﺎم دﯾﻦ ﻧﺪارد .اﻗﺒﺎل ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوت ﻓﮭﻢ ھﺎ و ﺑﺮداﺷﺖ ھﺎی ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ارزشھﺎی دﯾﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺨﻦ از ﻣﻼک ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ارزشھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن آورده اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺣﻠﻘﮫی ﻣﮭﻤﯽ از ﺑﺤﺚ ﺑﺪون
اﺷﺎره ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن را ﻋﺪم ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ داری ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد .ﺑﮫ ھﺮ
روی اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺪام ارزشھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻼک ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ ارزشھﺎ ﺑﺎ رای ﻣﺮدم ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ؟،
ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮔﻔﺘﺎرھﺎی آﺗﯽ ﻧﻈﺮات اﻗﺒﺎل در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻦ ﺑﺮای
ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ،اﻟﺰاﻣﺎت ﺟﺎﻣﻌﮫ دﯾﻨﯽ در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ دﯾﻦ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
اﻗﺒﺎل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﻨﺠﺎب ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﺷﻮھﺮان ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد راھﯽ ﺟﺰ ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن ﺑﮫ داﻣﻦ ﮐﻔﺮ و اﻟﺤﺎد
ﻧﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ ﺑﮫ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد آﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺑﺎ اھﺪاف دﯾﻦ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ھﻢ ﭼﻮن اﺳﻼم ﺗﻄﺎﺑﻖ دارﻧﺪ؟ اﻗﺒﺎل ﻋﻠﺖ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ را
ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎری و ﺟﻤﻮد ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ١ .ﺷﺎﻃﺒﯽ ﻧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ )ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ اﺣﮑﺎم ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ در زﻣﺎن ھﺎ
و ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت( ﺑﮫ ﻃﺮح ﻧﻈﺮﯾﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﮫ ﭘﺮداﺧﺘﮫ اﺳﺖ١ .
اﻗﺒﺎل ﺳﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﺟﻤﻮد ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﮫ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد اراﯾﮫ ﻣﯽدھﺪ:
 .١ﻧﮭﻀﺖ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ در اواﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺎس ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﺠﺎدﻻت ﺗﻨﺪی ﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﮫ از ﭘﯽ آﻣﺪھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ واھﻤﮫ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .ﺳﻨﺖﮔﺮاﯾﺎن ﮐﮫ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻋﻘﻞﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﮑﺎر "ﻗﺪﯾﻢ" ﺑﻮدن
ﻗﺮان ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮھﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﯽ را ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮض ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﯿﺮوی وﺣﺪت آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﮫ و دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻘﮭﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﺎﯾﮫرﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ.
٢
 .٢رﺷﺪ ﺗﺼﻮف زاھﺪاﻧﮫ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺟﮭﺎن دﯾﮕﺮ ﮔﺮدﻧﺪ ،و از ﺟﻠﻮه ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﺳﻼم ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﺼﻮف ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺟﮭﺎن اﺳﻼم را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ اﻓﺮادی ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮫ ی
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺗﻮده ﻣﺮدم ﮐﮫ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در آن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﮑﺎﺗﺐ
ﻓﻘﮭﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ ﮐﻨﻨﺪ٣.
 .٣وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻐﺪاد در ﻣﯿﺎﻧﮫی ﺳﺪهی ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﯿﺎت ﻓﮑﺮی اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﮔﺮا از
ﺗﺮس اﺿﻤﺤﻼل و ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺑﺪاع و ﻧﻮآوری در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ٤.
اﻗﺒﺎل در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮرد ﺳﻮم ﺑﮫ ﻧﮑﺘﮫ ی ﻇﺮﯾﻔﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و آن راﺑﻄﮫ ی ﺑﯿﻦ اﻧﻀﺒﺎط آھﻨﯿﻦ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن
اﺳﺖ .اﻧﺘﻘﺎد اﻗﺒﺎل از ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ از اﺑﺪاع و ﻧﻮآوری در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺎﺑﻮدی
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎد اﻗﺒﺎل ،اﻧﺴﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎع و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮد .اﻗﺒﺎل در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص
ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
»ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻗﻮم ﺗﺎ ﺑﺪان ﻣﯿﺰان ﮐﮫ ﺑﮫ ارزش و ﻧﯿﺮوی اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﻈﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺑﻂ ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺧﺮد ﻣﯽﺷﻮد .او ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺛﺮوت اﻧﺪﯾﺸﮫی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻄﺶ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ روح ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ١«.
اﻗﺒﺎل ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ را آن ﭼﻨﺎن ﮐﮫ در ﻓﻘﯿﮭﺎن اﺳﻼم در ﺳﺪه ھﻔﺘﻢ ھﺠﺮی دﯾﺪه ﺷﺪ ﻣﻐﺎﯾﺮ اﻧﮕﯿﺰه ھﺎی دروﻧﯽ
اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺮورش اﻓﺮاد ﻣﺼﻤﻢ و ﺑﺎ اراده را ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ در ﺗﻤﺪن ﻣﯽداﻧﺪ .در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺒﺎل ﺗﮑﯿﮫ
ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت آﻓﺮﯾﻨﺶ ﮔﺮی ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﻦ رﺷﺪ را ﺑﺮدارد ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻧﮫ آن ﮐﮫ اﻧﺴﺎن در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﯿﺮ ﮔﺮدد ﭼﻨﺪان ﮐﮫ روح ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ دھﺪ .در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ آزادی ﮐﮫ ﺟﻮھﺮ وﺟﻮدی آدﻣﯽ
اﺳﺖ در اﺳﺎرت اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﮫ زوال ﮐﺸﯿﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ٢ ،از اﯾﻦ رو ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن را اﺳﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺎم ھﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﻗﺒﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ دﻻﯾﻞ ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﺳﻼم را ﺑﺮﻣﯽ ﺷﻤﺮد ﺑﮫ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻓﻘﮫ
اﺳﻼﻣﯽﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﮑﺎﻣﻞ را دارد؟ وی ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺑﺘﺪا ﻧﮑﺘﮫ ای در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﮭﯽ و ﻧﻈﺎمھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در
اﺳﻼم ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺟﺰ ﻗﺮان ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﺘﻮب دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﺘﻮﺣﺎت اﺳﻼم از ﻣﯿﺎﻧﮫی
ﻗﺮن اول ﺗﺎ ﻗﺮن ﭼﮭﺎرم ھﺠﺮی ﺣﺪود ﻧﻮزده ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻘﮭﯽ و ﺷﺮﻋﯽ در اﺳﻼم ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ١.اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻗﺼﺪ دارد ﻧﺸﺎن

دھﺪ ﺣﻀﻮر اﺳﻼم در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﺗﺎزه ﺗﺮی از اﺻﻮل اوﻟﯿﮫ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ
اﻗﻮام ﺗﺎزه وارد ﺑﮫ اﺳﻼم ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ از اﺻﻮل اوﻟﯿﮫ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از آن
ﮐﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﺒﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ و ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی
ﻧﯿﺎز ﺷﻮد.
ﮔﻔﺘﺎر اول :در ﻗﺮآن ،ﻣﺒﻨﺎ اﺻﻮل و اھﺪاف اﺳﺖ
اﻗﺒﺎل ﻗﺮان را ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺳﻼم ﺑﺮای ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ در ﻃﺮح
اﺻﻮل ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ اراده و وﺟﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ٢.اﺷﺎره اﻗﺒﺎل ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و وﺟﻮد اراده در اﺻﻮل اﺳﻼم
ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در دل اﺻﻮل اﻋﻼﻣﯽ اﺳﻼم ھﺪﻓﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ھﺪف و ﺟﻮھﺮ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﻼم اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﺪف و
ﺟﻮھﺮ در ھﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﺮ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ھﺪف و
ﻣﻘﺼﺪ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
»ﻣﻨﺘﻘﺪی ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و اﺻﻮل را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دھﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻣﺒﺎدرت ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ
اﺳﻼم را  ...ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار دھﺪ«٣
اﻗﺒﺎل روش ﻓﻘﮭﺎی اوﻟﯿﮫ را در آﻓﺮﯾﻨﺶ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﻣﯽداﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﯽ اﺳﻼم ﺑﮫ ﻃﺮاﺣﯽ
روشھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺟﺎﻣﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ دارﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻓﺮدی ھﺴﺘﻨﺪ؛ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﺪﻋﯽ ﺧﺎﺗﻤﯿﺖ در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻗﺒﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺑﺸﺮی ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ
ﻋﺪم ﺗﺤﺮک ﻓﻘﮫ و اﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﮭﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ .اﻗﺒﺎل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﻘﮭﯽ ﻣﺎ ادﻋﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ دﻻﯾﻞ
و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮﺷﺎن ﺣﺮف آﺧﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ھﺮﮔﺰ١و ادﻋﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آزاد اﻧﺪﯾﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ:
»ادﻋﺎی ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آزاد اﻧﺪﯾﺶ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آن اﺳﺖ ﮐﮫ آن دﺳﺘﮫ از اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ در اﺳﻼم اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ
در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ای ﮐﮫ ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮی دوﺑﺎره ﺷﻮﻧﺪ٢«.
اﻗﺒﺎل ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻮق را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ؛ و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﻣﻼک ﻗﺮار دادن اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺳﻼم اﻣﻮر ﺟﺎری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﺮ ﺣﻞ ﺷﻮد .وی ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ارزﻧﺪه ای ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ درس
آﻣﻮزی در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﮫ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺪ راه آﻧﺎن ﺷﻮد .اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
»ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮان ﮐﮫ ﺣﯿﺎت را ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻓﺮﯾﻨﺸﯽ ﺑﺎﻟﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد ﮐﮫ ھﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺎ ارﺷﺎد و ھﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺧﻮد ،ﺑﯽ آنﮐﮫ
ﺳﺪ راھﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ«٣
ﮔﻔﺘﺎر دوم :اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺣﮑﺎم در ﭼﮭﺎرﭼﻮب اھﺪاف دﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
اﻗﺒﺎل دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺰرگ ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﺳﻨﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽداﻧﺪ .وی ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ و ﺳﻨﺖھﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ
ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻀﻤﻦ آداب و رﺳﻮم اﻋﺮاب ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﻮده؟ ﻗﺼﺪ دارد ﻧﻘﺶ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ
ﻓﻘﮭﯽ ﻧﺸﺎن دھﺪ .اﻗﺒﺎل ﻧﻈﺮی از ﺷﺎه وﻟﯽ اﷲ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻣﯽآورد .ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﮫ روش ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان را در ﺗﻮﺟﮫ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﻋﺎدات ،وﯾﮋﮔﯽھﺎ ،و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه ﻣﯽداﻧﺪ٤.از ﻧﮕﺎه ﺷﺎه وﻟﯽ اﷲ ھﻤﮫ ی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺻﻮل
ﻣﺸﺘﺮک و ﺟﺎﻣﻌﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی اﺻﻮﻟﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﭘﺪﯾﺪ آورد .اﻣﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ ھﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺎی ﺗﺎزه ﺗﺮی از اﺻﻮل ﻋﺎم را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد١.روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻧﻈﺮ ﺷﺎه وﻟﯽ اﷲ ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ:
»روش ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ آن اﺳﺖ...اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﮫ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﺷﻤﺎرد ،و در ﻣﻮارد ﺧﺎﺻﯽ رﺳﻮم و آداب وﯾﮋهی
اﻗﻮام را...ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎص آن ﻗﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از
آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد ھﺪف ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد آنھﺎ را ﺑﯽ ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﺟﺒﺎر ﺑﮫ ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﺮد٢«.
ﻣﯽﺗﻮان دوﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻋﯿﻨﯽ از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺻﻮل اوﻟﯿﮫ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﻧﺴﺖ .رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد واﺟﺐ ﻧﺒﻮده و ھﺪف ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻓﮭﻢ اﺻﻮل و ارزشھﺎ در اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راهﮔﺸﺎی ﻣﺴﺎﯾﻞ
اﻣﺮوز ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺣﻮزهی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم :در اﺗﺨﺎذ روشھﺎ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ روز ﺑﺸﺮ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺟﻤﺎع ،ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ
اﻗﺒﺎل ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻘﮫ را اﺟﻤﺎع ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ وی اﺟﻤﺎع ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﺳﻼم اﺳﺖ .اﺟﻤﺎع را اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮدھﺎﻧﺪ" :اﺗﻔﺎق آرای ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﮫ را اﺟﻤﺎع ﮔﻮﯾﻨﺪ" ٣اﻗﺒﺎل ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺟﻤﺎع را در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری
ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺪ؛ و اﯾﺮاد ﻋﺪم اﻃﻼع اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ از ﻓﻘﮫ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ھﯿﺎت ﻣﺮﮐﺐ از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﺠﻠﺲ
ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ رﻓﻊ ﻣﯽداﻧﺪ اﻗﺒﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در اﯾﺮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورد١،و وﺟﻮد ھﯿﺎت ﻧﺎﻇﺮ را
ﺑﺮای ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری در ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ راھﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و ارزشھﺎ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ .اﻗﺒﺎل در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﮫ آﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﺟﻤﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﻔﯽ دارد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
»ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ رای اﺻﺤﺎب اﺟﻤﺎع ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«٢
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺟﻤﺎع در ﻧﮕﺎه اﻗﺒﺎل ﻧﯿﺰ ھﻢﭼﻮن اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﺻﻮل اوﻟﯿﮫ اﺳﻼم ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .وی ﺑﺎ ﻃﺮح
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻋﻤﻼً ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن را درﺑﺎره ی اﻣﻮر و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺟﻤﺎع ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و وﺟﻮد ھﯿﺎت ﻧﺎﻇﺮ
از ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼم را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رﻋﺎﯾﺖ ارزشھﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﮫ ھﻤﺎن ارزشھﺎی ﻋﺎم ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﻓﺮض ﻣﺘﺪاول وﺟﻮد دارد .ﯾﮏ ،ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ
و دو ،ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﻣﺮدم .ﻧﻈﺮ اﻗﺒﺎل را ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﺳﻮﻣﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
ﺣﺎﺻﻞ راﺑﻄﮫی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺟﺎی داد.
آﯾﻨﺪه در ﻧﮕﺎه اﻗﺒﺎل از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،و آزادی اﻧﺘﺨﺎب آدﻣﯽ ﺣﺮف ﺑﯿﮭﻮده ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﺟﺒﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﻮ ﺷﻮد و ﺗﻮان
ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل در ﺑﻨﺎی وﺟﻮد آدﻣﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آزاد وی ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﺻﻞ راﺑﻄﮫ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮض ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺎس ﺗﺤﻮل در ﻣﯿﺎن ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم
اﺗﻔﺎق ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد.
ﺗﺤﻮل و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب آزاد ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺮط ﻻزﻣﮫ اﻧﺘﺨﺎب آزاد رھﺎﯾﯽ از ﺟﺒﺮ ھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ؛ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری اﻓﺮاد از زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺒﺮ و اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﺮدم را از زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﮫی ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در درون اﻓﺮاد را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻻزم
ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﮫ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون اﻧﺘﺨﺎب
آزاد اﻓﺮاد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد ،ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ.
در ﻧﮕﺎه اﻗﺒﺎل دﯾﻦ در ﺑﺮدارﻧﺪه ارزشھﺎی ﻻزم ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ در آن اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﮫ اﻓﺮاد ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ارزشھﺎی ﻋﺎم ﮐﮫ ﻓﺮا زﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮا ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮده در ھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﮫ روشھﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﮫ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ
و ﻧﻤﯽﺗﻮان از روشھﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ارزشھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺻﻮﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ارزشھﺎ در دﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب آزاد
آدﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﺒﺮ اﻧﺴﺎن را وادار ﺑﮫ ﺗﺤﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺗﻨﮭﺎ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺤﻮل و رھﺎﯾﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺒﺮ وﻇﯿﻔﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ،اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺧﻮﯾﺶ دﺳﺖ زﻧﺪ .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﮫ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ دارد و اﺳﺎﺳﺎً ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﻮل اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻧﮕﺎه اﻗﺒﺎل رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل در اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آزادی وی ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از زور و ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮد ﺷﺪن ﺷﺨﺼﯿﺖ آدﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه رﺷﺪ و ﺗﺤﻮل اﻧﺴﺎن و اﺟﺘﻤﺎع
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در ﺧﺼﻮص وﺟﮫ ﻋﺒﺎدی دﯾﻦ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﻀﺎد ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﺟﻮھﺮ دﯾﻦ در وﺟﮫ اﯾﻤﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
و در وﺟﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻼک ھﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده و ھﺴﺖ .روشھﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﮑﺎنﻣﻨﺪ و زﻣﺎنﻣﻨﺪ
ﺑﻮده و از ﻗﺪاﺳﺖ و ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻗﺒﺎل ﺑﮫ ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻗﺎﻋﺪهی ھﺮم و
از ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده ،ﺑﮫ وﺟﻮد روشھﺎی ﻣﻘﺪس و ﻗﻄﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ زور آنھﺎ را اﺟﺮا و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﻮد
اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .و وﺟﮫی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﻦ را رﻋﺎﯾﺖ ارزشھﺎی دﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﺎن ارزشھﺎی ﻋﺎم ﺑﺸﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ داﻧﺪ.
وﻇﯿﻔﮫی ﺣﮑﻮﻣﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ارزشھﺎ ﺑﻮده و آزادی اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺴﺎن از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ارزشھﺎﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن دو ﺑﺤﺚ آزادی اﻧﺘﺨﺎب
اﻧﺴﺎن و رﻋﺎﯾﺖ ارزشھﺎی ﻋﺎم ﺑﺸﺮی ،ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﮫ ی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻮل از ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﺤﻮل از ﺑﺎﻻ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺤﻮل

از راه رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻦ دو در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬارﻧﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﺴﺎن
ﻧﺒﻮده و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﺳﺎس ﺗﺤﻮل ،ﺗﺤﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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