ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﯾﯽ دﯾﻨﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم
(ﻣﻌﺎون ﺳﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ )ﻓﺎﺿﻠﯽ
(ﻣﻌﺎون ﺳﺮﻣﺤﻘﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ )ﻓﺎﺿﻠﯽ

 ﻫـ ش1398

 ـ ش۱۳۹۸

Religious Multiplicity Orientation
According to Viewpoint of Islam

Associate Prof. Abdul Hakim (Fazili)

2019

جمهوری اسالمی افغانستان
اکادمی علوم
معاونیت بخش علوم اسالمی
مرکز عقیده و ثقافت
انستیتوت ثقافت

نظریه كرثت گرایی دینی
از دیدگاه اسالم

معاون رس محقق عبدالحکیم )فاضلی(

 8931هـ  .ش

شناسنامۀ کتاب:
نام کتاب :نظریه کرثت گرایی دینی ازدیدگاه اسالم.
نویسنده  :معاون رسمحقق عبدالحکیم(فاضلی)
مهتمم :معاون رسمحقق عبدالرؤف (هجرت)
نارش :ریاست اطالعات وارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان
مطبعه :مطبعه صنعتی چهاردهی
سال چاپ 8931 :هـ ش.
تیراژ 055 :جلد.
ISBN=978-9936-645-23-3
حق طبع برای اکادمی علوم محفوظ است.

فهرست
صفحه
عنوان
نظر استاد راهنام ............... ................................ ................................أ
تقریظ  ........................... ................................ ................................ه
تقریظ  .......................... ................................ ................................ح
تقریظ  .......................... ................................ ................................ك
مقدمه 1 ........................... ................................ ................................
فصل اول
مروری به گذشته موضوع 7 ................................. ................................
فصل دوم
شناخت کرثت گرائی 17 ..................................... ................................
مبحث اول -تعریف17 ...................................... ................................ :
مبحث دوم – انواع کرثت گرائی 11 ..................... ................................ :
مبحث سوم  -انگیزه های ایجاد کرثت گرائی33 .................................... :
 -8انگیزه عاطفی33 .......................................... ................................ :
 -2انگیزۀ اجتامعی53 ....................................... ................................ :
 -9انگیزۀ مادی33 ............ ................................ ................................ :
عوامل دین زدائی 35 ........................................ ................................ :
مبحث چهارم -کرثت گرائی و جهانی شدن66 ...................................... :
فصل سوم
اندیشه های کرثت گرائی ،بررسی و نقد 51 ............ ................................
مبحث اول -اندیشۀ دینی کرثت گرائی51 ............. ................................ :
بررسی و نقد اندیشۀ دینی کرثت گرایی55 ............ ................................ :

مبحث دوم -اندیشۀ اجتامعی کرثت گرائی115 ..................................... :
نقد و بررسی اندیشۀ اجتامعی کرثت گرائی116 .................................... :
مبحث سوم -اندیشۀ فرهنگی کرثت گرائی113 ...................................... :
بررسی و نقد اندیشه فرهنگی کرثت گرائی 111 ..................................... :
مبحث چهارم -اندیشه سیاسی کرثت گرائی136 .................................... :
بررسی ونقد اندیشه سیاسی کرثت گرائی151 ........................................ :
ملحۀ بر منطق سیاسی الهی153 .......................... ................................ :
مبحث پنجم -اندیشۀ اقتصادی کرثت گرائی131 ................................... :
فصل چهارم
پیامد های کرثت گرائی 161 ................................ ................................
مبحث اول -پیامد های اعتقادی161 .................... ................................ :
مبحث دوم -پیامد های اجتامعی173 .................. ................................ :
مبحث سوم -پیامد های فرهنگی151 ................... ................................ :
مبحث چهارم -پیامد های سیاسی156 .................. ................................ :
مبحث پنجم -پیامد های اقتصادی111 ................. ................................ :
نتیجه 111 ......................... ................................ ................................
پیشنهادات113 ................ ................................ ................................ :
مأخذ117 ....................... ................................ ................................ :

نظر استاد راهنام
الحمدهلل والصلوة والسالم علی رسول هللا وعلی آله واصحابه ومن وااله
وبعد :ارشاد الهیست ":يُرِيدُونَ لِ ُيطْ ِف ُؤوا نُو َر ه ِ
هللا ُم ِت ُّم نُو ِر ِه َولَ ْو
هللا ِبأَفْ َوا ِه ِه ْم َو ه ُ
كَ ِر َه الْكَا ِف ُرونَ " ( )1میخواهند نور (آئین) خدا را با دهانهایشان خاموش
گردانند ،ولی خدا نور (آئین) خود را کامل میگرداند ،هرچند که کافران
دوست نداشته باشند.
دین به عنوان یک عنرصمهم دردرازنای تاریخ برشدرجوامع انسانی نقش
بازی کرده ومطرح بوده است ،پناهگاه رصین ومستحکمی است ،که هنگام
قطع امید از تعلقات مادی ،در سایه ی مملوازآسایش وآرامش قلبی وروانی
آن میتوان به ساحل امن واطمینان رسید واحساس سعادت واقعی منود .
اسالم به عنوان آخرین وکاملرتین دین الهی ،اساس فرهنگ بزرگ ونوین
راگذاشت که تنهابرشیت رابسوی رفاه ومدنیت سوق داد ،بلکه به دلیل آن
بافطرت ،راه بسوی جامعه ایده ال انسانی باز کرد وبامنطق جهان شمولی اش،
جهان رادرمسیرعبودیت سوق داده روزنه امیدی را در وسط دیاجیر ظلامنی
نظام های جاهلی گشود.
طبق سنت الهی ،طواغیت زمان در مقابله باحق به پاخاسته وموانعی را در
مسیر رشد وفالح برشی ایجاد منوده در صددنابودی این نورالهی گردیده
وباحیله ها ونیرنگ های گوناگون در هر عرص وزمان چهره شفاف وزیبای آن
راباغبارجهل ،عناد ،ظلم،خودخواهی ،هواپرستی و ...مکدرساختند ،امانداسته
 -1الصف .1 :
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بودند که حقیقت هیچگاهی نابود شدنی نبوده  ،باالخره برباطل وطواغیت
چیره شدنی است (،ولوکره الکافرون).
غرب در عرصه سیاسی با مطرح منودن اصطالح ( نظم نوین جهانی)
وفرایند(جهانی شدن) در صدد است تا اندیشه فلسفی (لیربالیسم) را باتفسیر
وتغییرخاصی که ازآن دارد ،برملت های آزاده جهان تحمیل مناید و درعرصه
دینی باپیشکش منودن اندیشه ( پلورالیزم دینی) گامی درجهت تطبیق نقشه
هاوپالن های طرح ریزی شده اش بگذارد که ا زجانب مسلامنان به چلنج ها
وموانع جدی مواجه گردیده است .
اندیشه پلورالیزم دینی هنگامی توسط فالسفه غربی مطرح شد که در
عرصه دین واعتقاد و مذهب دچاربن بست گردیدند وازظلم وجفای کلیسا
ورجال ورهربان خودکامه آن به ستوه آمدند بناً در صدد چاره ای شدند
تاازرشآنها رهائی یابندوبه ناچار یکرسه دین ونقش آن را از جامعه نادیده
گرفتند ودرعین حال اندیشه ای پلورالیزم را که با منطق واصول پذیرفته شده
علمی وعقل سلیم در تناقض آشکار قرار دارد ،مطرح ساختند .اندیشه ای که
به اساس آن همه ادیان رابرحق پنداشته ویاسهمی از حق رابه آن قایل اند.
این در حالیست که ادیان موجود درجهان ،تفاوتهای اساسی در اصول
اعتقادی وفکری بایکدیگردارند.مسیحیت به (تثلیث) فرامی خواندومسیح
(ع) را پرس هللا(ج) میداند واز نبوت محمد(ص) انکار میکند واسالم به
(توحید) دعوت می کند.وعیسی (ع) رابنده وپیامرب الهی می شامرد
ومحمد(صلی هللا علیه وسلم) را ( پیامربالهی) می داند ،که بابعثت ایشان باب
نبوت بسته شده است ودیگری این باب را مفتوح می شامرد و...چگونه
ممکن است همه این اقوال ضدونقیض ،صحیح بوده وهمه حظی از حقیقت
داشته باشند؟ اگرهمه این آراء رادرست انگاریم ،الزم می آید خدای جهان
ب
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(ص)

هم یگانه باشدوهم نباشد ،مسیح(ع) هم پرسخدا باشدوهم نباشد ،محمد
هم پیامرب باشد و هم نباشد که عقل سلیم و منطق رسا از پذیرش آن انکار
میکند.
البته این مشکل غرب است که به فقدان ایامن صحیح برگرفته ازوحی
مواجه بوده ،ناچار به دامان سکو الریزم پناه برده تاخود را از بحران عقیدتی
وفکری ناشی از بی برنامه بودن در عرصه عقیده و مذهب برهاند.
ملت های آزاده ومسلامن که انگیزه بسیار قوی مقاومت در برابر این
اندیشه دارند ،وباقوت ایامن و معنویت از اطمینان روحی برخوردارند ،در برابر
این اندیشه وارداتی واستعامری باهمه توانائی به مقابله وایستادگی خواهند
پرداخت وازمرزهای عقیده وایامن خویش دفاع خواهند کرد.
ازهمین سبب است که ملت های مسلامن بیشرت از دیگرملت ها مورد
تهاجم فرهنگی وفکری قرار میگیرند .وباشیوه های گوناگون ،اخالق عقیده
ومقدسات آنها هدف اصلی این تهاجم قرارگرفته تا از دین ،اخالق ،معنویت
وباالخره انسانیت بیگانه شوند وزمینه دست درازی وتاخت وتازوتاراج
رسمایه های مادی ومعنوی آنها مساعد گردد.
رسالت علامء وافراد چیزفهم وآگاه جوامع مسلامن اینست تا این توطئه
های آشکارا وپهنان رادرک ودرجهت آگاهی دادن افراد جامعه ازحقیقت
دین وجامعیت وفراگیری ومزایای آن تالش ورزیده ،ادای رسالت کنند.
جای مرست است که به یمن کار دعوت الی هللا ورشادت فرزندان آگاه
اسالم در رسزمین های مختلف  ،بیداری اسالمی درعرصحارض ،دارد بسوی
شگوفائی میرود و نقشه ها وپالن های ریخته شده طاغوتی نقش برآب
میشود.
ج

نظریه كرثت گرایی دینی از دیدگاه اسالم
دراین راستا برادر دانشمند ما محقق عبدالحکیم " فاضلی " با درک
اهمیت وحساسیت موضوع ،رساله ای را تحت عنوان ( نظریه کرثت گرائی
دینی از دیدگاه اسالم ) روی دست گرفت وبه توفیق هللا متعال طبق پالن
دورمنائی مرکز عقیده وثقافت ومفردات موجود ،تحت ارشاف وراهنامئی
بنده به عنوان استاد راهنام،کارآنرا در موعد معین به پایه اکامل رسانید.
رساله هذا که شامل مقدمه ،چهار فصل و نتیجه گیری وارائه پیشنهادات
مفید است ،بامعیارهای علمی – تحقیقی معمول درکشور مطابقت داشته واکرثاً
از روش تحلیلی ومقایسوی استفاده بعمل آمده است .
اینجانب رساله حارض راجهت ترفیع دانشمند محرتم به رتبه علمی( معاون
رسمحقق) کافی شمرده ،چاپ آنرا در موقع مناسب پیشنهاد میدارم واز هللا
متعال برای مولف توفیق انجام خدمات مزید علمی واجرعظیم اخروی
راخواهانم.
والسالم
معاون رسمحقق نورالحق (عزیزی)

د

تقریظ
الحمد الهله والصالة علی اهلها
ِّين ِعن َد ه ِ
هللا اإل ِْسالَ ُم" ()1
هللا تعالی میفرماید " :إِنه الد َ
بی گامن دین ( حق وپسندیده) در پیشگاه خدا اسالم است.
ن
ِف اآل ِخ َر ِة ِم َ
" َو َم ن يَبْتَغِ غ َْْيَ اإل ِْس الَمِ ِد ينًا فَلَن يُ ْق بَ َل ِم نْ ُه َو ُه َو ِ
ا ل ْخ ِ
ن "()1
َارسِي َ
کرثت گرائی به معنی پذیرفنت متام ادیان وحیانی وغیروحیانی وحق
دانسنت همه آنها بکار برده میشود .اماباید گفت که پذیرفنت ادیان وحیانی به
چند معنی قابل تصور است .
اول -کرثت گرائی :به معنی اینکه هردین ورشیعتی تازمان منسوخ
شدنش به وسیله دین بعدی ،کامالً حق شمرده میشود .
دوم -به معنی اینکه :اصول اساسی ادیان وحیانی ،یعنی توحید،
معادونبوت ،نسخ نشده بلکه مورد تائید ادیان بعدی قرار گرفته است .
سوم  -به این معنی که :هرفرد ،گروه وجمعیتی که به دینی معتقد هستند،
هیچکس حق ندارد که جربا ً آنهارابه قبولی دین دیگری وادار بسازد.
باید متذکر شد که این سه تصوردرمعنی کرثت گرائی مورد تایید متام
علامی اسالم است .
چهارم  -تصوردیگری درمعنی کرثت گرائی این است که پیروان ادیان
دیگری که دین مقدس اسالم برای آنها تبلیغ نشده ویا بگونه به آنها نرسیده
 -8سوره آل عمران.83:
 -1هامن سوره .53:
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که موجب برانگیخنت تفکر آنها قرارگیرد .یعنی" جاهل قارص باشند نه عامل
مقرص"دراین صورت ازدید دیگران  ،آنهاپیروهردینی باشند اهل نجات اند.
البته این تصورازدیدعلامی اسالم اتفاقی نبوده ،وتعدادازعلامی اسالم
بدلیل بعثت پیامرب اسالم ومنسوخ شدن ادیان قبلی بوسیله آن؛ این تصور
راتایید نیمکنند .تعداد دیگری ازعلامء اسالم ،مطابق به حکم این آیه
وال" ( ،)1آنراتایید منوده اند.
ني َحتهى نَ ْب َعثَ َر ُس ً
مبارکه َ " :و َما كُنها ُم َع ِّذ ِب َ
پنجم  -کرثت گرائی باپلورالیزم دینی که در عرص حارض بیشرت بکار برده
میشود مبعنی اینکه متام ادیان حارض حق هستند ویاهرکدام آنها ازحق بهره دارند.
این گونه تصورکرثت گرائی قطعاً مورد تایید علامی اسالم وکسانیکه
ازمتون دینی اگاهی دارند ،منی باشد .واین موضوع به بحث گسرتده
نیازداردکه خوشبختانه دانشمند محرتم محقق عبدالحکیم " فاضلی" پروژه
علمی – تحقیقی خود را زیر عنوان " نظریه کرثت گرائی دینی ازدیدگاه
اسالم " به بحث گرفته است که بامقدمه ای آغاز منوده ودر طی چهار فصل
موضوع رامورد پژوهش قرار داده است.
در فصل اول مروری به گذشته موضوع وکارکردهای پیرامون آنرا مورد
تحقیق قرار داده است .
درفصل دوم کرثت گرائی رامورد شناسائی قرار داده ،تعریف ،انواع
وانگیزه های ایجاد آنرا به پژوهش گرفته است.
فصل سوم رابه اندیشه های کرثت گرائی  ،بررسی ونقدآن تخصیص
داده است که اندیشه های دینی ،اجتامعی ،فرهنگی ،سیاسی واقتصادی آن
رابیان منوده ومورد نقد وبررسی قرار داده است .
 -1االرساء.13:

و

تقریظ
چنانچه درفصل چهارم پیامدهای کرثت گرائی را در عرصههای
اعتقادی ،اجتامعی ،فرهنگی ،سیاسی واقتصادی به بحث گرفته است.
در فرجام به نتیجه گیری موضوع پرداخته وباارائه پیشنهادات الزم پروژه
خود را به پایه اکامل رسانیده وباذکرفهرست منابع به زیبایی رساله افزوده است.
من منحیث تقریظ دهنده این رساله راخوانده وتاحد ممکن نکات مورد
اصالح ویا اکامل را اشاره داشتم که محرتم فاضلی صاحب آنهارا دقیق مورد
توجه قرار دادند.
قابل تذکراست که مؤلف محرتم بحث خود رامطابق به شیوه ومیتودهای
پذیرفته شده در مراجع علمی – تحقیقی انجام داده وازمنابع موثق علمی
ومورد اعتامد استفاده منوده است.
بنابران بنده رساله هذا را برای ترفیع به رتبه علمی معاون رسمحقق کافی
دانسته وچاپ آنرا پیشنهاد میدارم ،چنانچه موفقیت های بیشرت مولف محرتم
را در عرصه های علمی وفرهنگی ازبارگاه اقدس الیزال خواهانم.
والسالم
معاون رسمحقق عبدالولی (بصیرت)
رئیس مرکز عقیده وثقافت

ز
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ح

تقریظ
" نظریه کرثت گرائی دینی ازدیدگاه اسالم" عنوان پروژه علمی -تحقیقی
است که محرتم فاضلی صاحب روی آن تحقیق منوده است .پروژه مشتمل
بر مقدمه ،فصل اول مروری به گذشته موضوع ،فصل دوم شناخت کرثت
گرائی ،فصل سوم اندیشه های کرثت گرائی ونقد آن ،فصل چهارم
پیامدهای کرثت گرائی ،نتیجه ،پیشنهادات وفهرست مآخذ میباشد که ابعاد
گوناگون موضوع رابه بحث گرفته است.
خالصه باید عرض شود که دراثر هذا انگیزه های عاطفی ،اجتامعی،
ومادی کرثت گرائی را پژوهش منوده مزید برآن اندیشه های دینی،
اجتامعی ،فرهنگی ،سیاسی واقتصادی را مورد بحث قرار داده ،درفصل
نهایی آن پیامدهای اعتقادی ،اجتامعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی
موضوع را برجسته ساخته است.
موضوع متذکره درعرص کنونی مورد بحث مجالس و رسانه ها است
که در جوامع اسالمی کار باالی آن رضورت مهم پنداشته می شود و
برای روشنی اذهان جوامع مفید وپراهمیت می باشد ،این تحقیق
دیدگاه اسالم را در قبال موضوع پژوهش منوده .تحقیق وتکمیل این
موضوع پر اهمیت رابرای ترفیع محرتم فاضلی صاحب از رتبه محقق به
برتبه معاون رسمحقق کافی می دانیم وخواهان چاپ آن درارسع وقت
میباشم.
بنده تحقیق این اثر را که به شیوه علمی واکادمیک صورت گرفته واز
منابع معترب در آن استفاده شده است ارزنده میدانم و امیدوارهستم که
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خوانندگان عزیز از آن نفع گرفته ومصدر خدمت برای اسالم ومسلمین
قرار گیرد.
معاون رسمحقق سیدحبیب شاکر
رئیس مرکزفقه وقانون

ي

تقریظ
الحمدالهله والصالةعلی اهلها :
بدون تردید دین مقدس اسالم به عنوان یک دین کامل ،شامل ،جهانی
وابدی است که تعلیامت ملکوتی این دین همیشه راهگشای معضالت
برشی بوده ،هست و میباشد.
این دین به عنوان آخرین دین ساموی شناخته شده ،احکام وآموزه
های آن در هر رشایط وزمان قابل تطبیق بوده وتاروز قیامت باقی وجاوید
خواهد ماند.
پس نباید چنین یک دین کامل ،جهانی وزنده که دستورات متینش متام
ادیان ماقبلش را منسوخ قرار داده وروندکاری آنها را پایان بخشیده است ،با
ادیان منسوخه آسامنی ،کیشهای تحریف شده ویا مکاتیب فکری منحرف،
مرده وساخته وبافته عقل برش دریک ردیف مقایسه منودتغییرات دینی
کلیسائی قرون وسطائی ،باتعلیامت حیات بخش اسالم قابل مقایسه نیست،
وهمچنان نباید از عکس العملهای دوره رنسانس ،علیه اسالم توطیه چینی
کرد .زیراکه تعلیامت روشنگر اسالم با پیرشفت علم وتکنالوژی همگام
درحرکت بوده بامتام پدیده های نوین جوابگو ورهنام میباشد.
پس دین مقدس اسالم به متام سواالت ومعضالت روز و پدیده های
نوین همیشه جوابگووتا روز قیامت این روندجریان خواهد داشت .
موضوع کرثت گرائی دینی درعرصحارضرشایطی که قضیه جهانی شدن
زیاد مطرح است ،یک مسئله کامالً داغ وبسیارمهم محسوب میگردد.
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بدون شک تکرثوتنوع ادیان یک حقیقت انکار ناپذیر است ،اماسوال
اینجاست که بااین واقعیت چگونه برخوردمنودو درصورتی که همه ادعای
حقانیت دارند ،چه موضعی باید اتخاذ منود؟ آیاکدام معیاری برای ارزیابی
ادیان وجود دارد؟ آیا میتوان بینش هاوسنت های دیگر ادیان را نادیده
گرفت وخود رابرسنت وفرهنگ خود محصور ساخت ؟ آیانیاز است که در
عرص ارتباطات که جهان را به یک دهکده مبدل ساخته است  ،روی
تکرثگرائی دینی اندیشید؟ آیامیتوان ازمجموع ادیان معتربجهان یک دین
انتزاعی ناظر برهمه ادیان ساخت ؟ ویابه حقانیت دین خاص اعتقاد داشته
به نظر فراخ پیروان همه ادیان را در بر گیریم؟ ویا به دین خاصی ملزم باشیم
ودرعین حال به ادیان دیگر احرتام قایل شویم؟ آیا در قرشهای ادیان
گوهری وجود دارد که همه رایکی بسازد؟ اگرهست آن چیست؟ آیاعرفان
واخالق است یاچیزی دیگری؟
این همه سواالتی اندکه امروز برای کسانی که روی اندیشه های دینی
تحقیق میکنند مطرح میگردد وآنهادر صدد پاسخگوئی به این سواالت بر
آمده وکتابها ومقاالت زیادی در این زمینه به رشته تحریر درآورده اند.
بناً رضورت میرفت تا روی این موضوع تحقیقات همه جانبه صورت
گیرد ،تامردم مسلامن و فرهنگ دوست ماکه سالهای متامدی رادررشایط
جنگ برس بردند وازتحقیقات روی همچومسائل بدورگذاشته شده اند؟
درروشنی کامل قرار گیرند.
خوشبختانه دانشمند محرتم محقق عبدالحکیم ( فاضلی) اقدام بجا
منوده ،پروژه علمی – تحقیقی خویش راتحت عنوان ( نظریه کرثت گرائی
دینی از دیدگاه اسالم) انتخاب منوده ودر ذیل مقدمه ،چهارفصل  ،نتیجه
وپیشنهادات به پایه اکامل رسانیده است.
ل

تقریظ
دانشمند محرتم بعداز ذکر تاریخچه موضوع درفصل اول و درفصل
دوم ،موض ع کرثت گرائی رابه معرفی گرفته ،سپس انگیزه های ایجاد کرثت
گرائی اعم از انگیزه های عاطفی  ،اجتامعی ومادی را به بررسی گرفته و
در اخیر کرثت گرائی وجهانی شدن را به صورت گسرتده مطرح ساخته
ونظریات مویدین جهانی شدن را  ،بادالئل آنها در قدم نخست به بررسی
گرفته ،سپس نظریات مخالفین جهانی شدن را  ،بادالئل شان به بررسی
گرفته است.
درفصل سوم ،اندیشه های کرثت گرائی را اعم از اندیشه های :دینی،
اجتامعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی طی پنج مبحث به بررسی گرفته
بگونه که در قدم نخست اصل اندیشه را مطرح ساخته متعاقباً به نقد وبررسی
آن پرداخته است.
درفصل چهارم  ،پیامدهای کرثت گرائی رامورد بررسی قرارداده است.
ودر اخیر نتیجه وپیشنهادات مناسب ارایه گردیده است .
بدون شک این یک روزنه خوبی است که مردم مسلامن مارا در
روشنی قرارمیدهد وکلیدی خواهد بودکه راه گفتگو را برای پژوهشگران باز
خواهد منود  ،تابتوانند روی همچو قضایا وپدیده های نوین بحث منوده،
مردم بویژه نسل جوان را در روشنی کامل قرار دهند.
من پروژه علمی – تحقیقی محرتم ( فاضلی ) راکه بامعیارهای علمی-
تحقیقی نگاشته است وازمآخذ معترب علمی استفاده منوده است ،برای
ترفیع علمی موصوف از رتبه علمی (محقق) به رتبه علمی (معاون
رسمحقق) کافی میدانم.
وازبارگاه هللا متعال مسئلت دارم تا برای همه ماتوفیق عنایت فرماید
تاروی همچو مسائل جدید وپدیده های نوین درروشنی دین مقدس اسالم
م
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بحث منوده ،تا گره گشای مشکالت نسل جوان قرار گیرد وآنهارا بسوی
(رصاط مستقیم) رهنامئی کند ،لذا چاپ ونرش آنرا خواهانم.
معاون رسمحقق عبداملعبود (رضیری)

ن

مقدمه
الحمدهلل الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا هللا و الصالة و
السالم علی خاتم االنبیاء محمد (ص) و علی آله و اصحابه و من تبعهم
بإحسان الی یوم الدین.
فاعوذ باهلل من الشیطان الرجیم.
ك ْم َعن َسبِيلِ ِه
الس ُب َل فَتَ َف هر َق ِب ُ
رص ِاطي ُم ْستَ ِق ً
يام فَاته ِب ُعو ُه َوالَ تَته ِب ُعوا ْ ُّ
« َوأَنه َهذَا ِ َ
ك ْم تَتهقُونَ »)1( .
ك ْم َو هصاكُم ِب ِه لَ َعله ُ
َذلِ ُ
و حقا این است راه من ،راست و درست است پس دنبال کنید این راه،
و نروید به راه ه ای دیگر که تشتت آرد به شام از راه او ،این است شام را
توصیه به آن ،تا باشد که پرهیزگار شوید.
از میالن فطرت برش بر دین ،جوامع برشی در هر مقطع زمانی کوشیده اند
تا با تجزیه و تحلیل منطقی شان از مشاهدات و حیات طبیعت به حقیقت
دست یابند ،اما روش های عقلی و علمی متأثر از جریانهای طاغوتی ،گاه
گاهی برشیت را به رس گشتگی ،خرافات و تباهی کشانیده ،باری بحدی خود
کامه و متکرب ساخته که از آفریدگار و معبود و دین داری خود را بی نیاز
پنداشته  ،از ظهور عیسویت و رشد آن تا قرن چهارم که توسط امپراتوری روم
دین رسمی جهان اعالم شد و به سلسله ادوار تاریخ ،خم و پیچ های حیات
برشی را از قرن پنجم تا قرن پانزدهم (قرون وسطی) زیر و رو کرد که افزایش
طمع سیاسی حاکامن زورمند و ظامل ،و اربابان خدا ناترس کلیسائی دوره
تاریک و وحشتناکی را ،با وضع مالیات کمر شکن و اخذ صدقات گوناگون،
 -1االنعام.809:

نظریه كرثت گرایی دینی از دیدگاه اسالم
با عنوان های کاذب فروش چک غفران ،برگذاری روز های خاصی (جشن
آمرزش) و ...توجیه بهانه های بزرگ برای جزاهای ثقیل بر مخالفان تا حد
کشنت و سوزاندن بصورت روز افزون ،با توجیهات که به هیچ صورت برای
افراد جامعه قابل پذیرش و قناعت نبوده و این حاکامن و اربابان زور و جرب و
مسلط بر کلیسا ،دخالت در هر امر از امور مردم را حق ثابت خویش می
دانستند آنچه دل شان می خواست ترصف میکردند جفا های وحشتناکی که
در تاریخ تاریکرتین دوره یاد شده است ،این عوامل موجب شد که در نزد
اروپائیان بسیار منفور جلوه کند و باعث انزجار از دین و دوری از معنویت
شود که در نتیجه ،انقالب علمی قرن هفدهم بوجود آمد و عرصی را متفکران
اروپائی مانند کپلر ،گالیله ،نیوتن و ...بنام روشن گری ایجاد کردند ،تاثیر
جفاهای حاکامن زور و ظلم و اربابان کلیسا بحدی بر جامعه طاقت فرسا بود
که اروپائیان دین را بنام زهر و افیون نامیدند و در قرن هجدهم دین ،خرافه
پردازی های مطامع سیاسی دین مداران خوانده شد و باالخره به
"پوزیتیویسم" (*) و حس گرائی انجامید.
باوجودیکه تسلط اربابان زور و ظلم (دشمنان برشیت) از طریق کلیسا
بر مردم ،همه را متنفر از دین ساخت ،اما متایل فطری و اقتضای طبیعی
انسان هرگز دین را بحیث نیاز اولی و معنوی برش فراموش نکرد در قرن
نزدهم از خالل ظهور فلسفه «رمانتیک» (*)در غرب ،بحث میالن بر دین
* -پوزیتیویسم :تجربه گرائی ،منطق گرائی ،تحلیل،تبیینی ازموجودات حسی ،آنجه ازحسیات
بدست میآید.
* -رومانتیک  ROmantqueمربوط به رمانتیسم ،داستانی ،افسانه ای مانند ،قهرمان وار ،شاعرانه،
جالب توجه  ،سبک ادبی دراوایل قرن  83در فرانسه وانگلستان پیدا شد .واصول ادبیات کالسیک
را کنار گذاشته بجای تقلید از قدما سبک جدیدی را اختیار کردند.
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مقدمه
باال رفت و در نیمه قرن بیستم نیاز برشیت برای دستیابی به حقیقت ،با
نوشنت کتاب «فلسفه دین» توسط جان هیک مطرح شد و پلورالیزم دینی
بحیث رضورت برشی مورد تحقیق و تحلیل قرار گرفت و تا اکنون بحث بر
آن ادامه دارد .هم اکنون در غرب بار دیگر میل فطری و اقتضای طبیعی
انسان حکم می کند که ماهیت و حقیقت دین در کار است .اما با گسرتۀ
علم و تکنالوژی در پهنای جهان معارص ،بازهم اندیشه و تفکر «انحصار
گرائی» (*)که گویا فالح انسان تنها در گرو مسیحیت است و «شمول
گرائی» (*)به این مفهوم که هر دین سهمی از حقانیت دارد وهرکدام جزئی
در حق رشیک اند ،مورد بحث اند .دین توحید و غیر توحید همه در کرثت
گرائی دارای مواضع حق و ثابت حساب می شوند.
برای اینکه حق این بحث را ادا کرده باشم و به پاسخ ها و نیازهای دین
طلبانه زمان ،به قدر طاقت خویش پرداخته باشم با انتخاب موضوع "کرثت
گرائی دینی از نظر اسالم" از بین مطالب پالن دورمنائی مرکز عقیده و
ثقافت ،به تحقیق و نگارش این بحث پرداختم تا با بررسی ابعاد گوناگون
پلورالیزم دینی ،از خالل تیوری تیوریسن های غرب ،مدافعان ،منتقدان و
هدایات و نور افشانی های سعادت آفرین و حیات بخش اسالم ،راه معتدل
و پسندیده را برای سالمت جامعه انسانی ،نشاندهی منایم.
اثر دست داشته( ،نظریه پلورالیزم دینی از دیدگاه اسالم) مشتمل بر
چهار فصل ترتیب گردید.
* -حقانیت دین راتنها مربوط به مسحیت می دانستند و میگفتند ادیان دیگر هم سهمی از حقانیت
مسیحیت کسب کرده اند
* -همه دین هاحق اند و هردین دارای مواضع حقانیت خوداست وحقانیت دینی ،منحرص به یک
دین نیست .
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فصل اول :مروری به گذشته موضوع.
فصل دوم :شناخت کرثت گرائی که در مبحث نخست به تعریف این
اصطالح مدرن غرب ،پرداخته شده.
در مبحث دوم:انواع کرثت گرائی.
در مبحث سوم  :برای شناخت درست ،انگیزه های ایجاد کرثت گرائی
که از اسباب و عوامل عاطفی ،اجتامعی و مادی ناشی بوده است مورد
تحقیق قرار گرفت ه و اینکه هریک ازین انگیزه ها از چه عوامل و اسبابی
برخوردار بوده و این انگیزه ها هر یکی به کدام حد در ایجاد کرثت گرائی
نقش داشته به اندازه الزم بحث شده اند.
در مبحث چهارم  :کرثت گرائی و جهانی شدن ،دو اصطالح مدرن
غربی که هم اکنون به عنوان بحث های داغ و جنجال بر انگیز جهانی مطرح
شده اند نکته های از هم متامیز اند  .و روابط میان هر دو ،مورد بحث
تفصیلی قرار گرفته و اینکه جهانی شدن و جهانی سازی از هم چه فرقی
دارند و نیاز جهانی شدن به قانومنندی وکا ستی های موجود در اصطالح
ال مورد تحقیق قرار گرفته است.
شعار گونه غربی آن ،تفصی ً
در فصل سوم :اندیشه های کرثت گرائی ،طی مبحث های پنجگانه:
اندیشه دینی ،اندیشه اجتامعی ،اندیشه فرهنگی ،اندیشه سیاسی واندیشه
اقتصادی بحث شده که اندیشه و تفکر در توسعه هر یکی از بخش های
حیاتی جامعه انسانی که کرثت گرایان به نحوی خود ،بر آن ها می اندیشند
و بزعم خویش بر توسعه اندیشه ،تعدد ،تنوع ،تکرث و همدیگر پذیری کوشا
هستند بحث و تحقیق شده و در پایان هر یک ازین عناوین بخش های
متذکره ،هر اندیشه و تفکر بررسی و مورد نقد قرار گرفته و در نقد آن از
لحاظ علمی ،از نظریات علمی دانشمندان غربی و همچنان از نور افشانی و
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مقدمه
هدایات (آیات قرآنی) که اعتدال و سالمت جامعه انسانی را مد نظر دارد،
تحقیق بعمل آمده.
در فصل چهارم :پیامد های کرثت گرائی ،ضمن مبحث های پنجگانه،
موردبحث قرارگرفته ازینکه پیامد های ناگوار خرافی و اعتقادی آن جهان
انسانی رابه فساد اجتامعی آلوده ساخته وهمچنان از لحاظ فرهنگی ،سیاسی
و اقتصادی ،چه بیداد و جفاهای رابر جامعه انسانی تحمیل و از لحاظ
حقوقی در بخش های مختلف زندگی چه جفا های را بر برشیت روا داشته
اند و با شعار های مدرن و عوام فریب جهان را به مرگ تدریجی مواجه
ساخته اند ،یکا یک بیان گردیده است .در اخیر بحث های مذکوربا نتیجه
گیری ده ماده ای  ،پیشنهاد هفتگانه برای نجات کشور و نجات مسلامنان
جهان و امت مسلمه از توطئه ها و دسایس پیروان اندیشه سکوالریزم و
برگردانیدن عزت و رشف گمشده امت مسلمه و حفظ سیادت و رهربی دین
مقدس اسالم عرضه شده است.
در این آوان،که عرص علم و تکنالوژی و عرص اتم مینامند ،این را
مقدس میدانم که برای نجات برشیت از دسایس سکوالری و ضد دینی
قدمی برداریم .از دانشمند محرتم معاون رسمحقق نور الحق عزیزی که
بحیث استاد رهنامی این پروژه علمی تحقیقی بذل مساعی و رصف
اوقات منوده و از استادان عزیز هر ی ک :معاون رسمحقق عبدالولی
بصیرت ،رئیس مرکز عقیده و ثقافت و معاون رسمحقق سید حبیب
شاکر ،رئیس مرکز فقه و قانون و معاون رسمحقق عبداملعبود رضیری
مدیر مسؤل مجلۀ علمی تحقیقی تبیان که در بازنگری اثر و ارایۀ
تقاریظ همت گامشتند از زحامت و همکاری های همه جانبه شان
ا ظهار سپاس و شکران مینامیم و همچنان محقق خواجه ذاکر صدیقی
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نظریه كرثت گرایی دینی از دیدگاه اسالم
آمر انستیتوت ثقافت که در تنظیم و طی مراحل رسمی پروسه دفاعیه اثر
قبول زحمت فرموده اندبرای همه ایشان اجر جزیل و پاداش بلند از
بارگاه ذات منان استدعا دارم.
والسالم
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