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  دهيچك
گرايانه به هر چيـز    مدرنيسم نگاه نسبي پستهاي مهم و عام در دوران   يكي از جنبه

بررسي مفهوم فرهنـگ و سرنوشـت تـاريخي و    از جمله فرهنگ است. از اين رو 
ــات  ــد و نظري ــارةعقاي ــ درب هــاي اصــلي انديشــمندان   مشــغولي دلاره از وآن هم

 ةهمـ گرايـي فرهنگـي بـه معنـاي ارزشـمندبودن        شناسي بوده اسـت. نسـبي    جامعه
فرهنگ جامعه و گروه خود موافقان و  مداري به معناي برتردانستن قومها و  فرهنگ

ايـن   در دنبال داشته است. بهبا نظريات و نقدهاي گوناگون  راه همي بسيارمخالفان 
 ،آن مقابـل  مفهـوم  و فرهنگـي  نسـبيت  نظريـة  تحليل با ،كه ايم مقاله در پي آن

 هـا  هو با توجه به آموزكنيم اصول ديني را ارزيابي  بر مبتنيفرهنگ  نسبيتاطالق يا 
  .يمنهمحوري پيش رو   عنوان حق باو تعاليم قرآني نگاه و منظر سومي را 

هـاي قرآنـي،     مـداري، آمـوزه    فرهنگـي، قـوم     گرايي  فرهنگ، نسبي :ها كليدواژه
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  . مقدمه1

  چراكـه  ،وجـود دارنـد   ديگر يكبا   گير چشم  هاي  تفاوت با  يگوناگون  هاي  فرهنگ  در جهان
و   او بـا خـود و طبيعـت     و رابطـة   انسـان  و و بـرين   خـاكي   جهـان   بـه   نگرش  نوع  به  بسته
 و هـا  نظـام شـناخت    را در سه  فرهنگ  يك  متشكلة يااجز  مقوم  كه ، و ديگران هطبيعالاءماور
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  و حتي  در جهان  گوناگوني  هاي شاهد فرهنگ  توان دهند، مي مي  ها و رفتارها تشكيل گرايش
 ديگـر  يـك هـا بـا    ها و آموزه  بينش  اين  كه  هر ميزان  به .)76: 1378(كاشفي،  بود  جامعه  يك

  باشد، زمينة تر كم  افتراق  اين  و هر چه شود مي تر عميق  باشند، اختالف  و تمايز داشته  تفاوت
بـر ايـن اسـاس بررسـي مفهـوم فرهنـگ و        خواهـد بـود.   تر بيشو تشابه  ، قرابت، نزديكي
هـاي اصـلي انديشـمندان      مشـغولي  دلآن از  دربـارة ي و عقايد و نظريـات  سرنوشت تاريخ

توان يافت كه   شناسي مي  مربوط به مباني جامعه يكتاب تر كم طوري كه بهشناسي است.   جامعه
 فرهنگـي  نسـبيت بحث به  ها نآ تر بيشفرهنگ مطالبي نيامده باشد كه البته در  در آن دربارة

)relativism( ريمدا  يا قوم )ethnocentrism(  اگـر است.  شدهمقابل آن است توجه  ةنقطكه 
 براي معياري و ترازو ديگر تعبير به و بدهيم رأي ها  فرهنگ ارزشمندبودن يسان يك به

 نـاگزير  و ايـم   پذيرفتـه  را فرهنگـي  نسـبيت  صـورت  ايـن  در نكشيم، پيش ها  فرهنگ
 و فرامكـاني  مطلـق  ثابت اصل هيچ به عقيده يا و ذهني زمينة  پيش هيچ بدون بايست  مي

گرايـان فرهنگـي     اين همان توصيه و خواست نسبي و بپردازيم ها  فرهنگ مطالعة به فرازماني
 ناراستي يا درستي و راستي جهت در ميزاني و معيار ها  فرهنگ براي توان  مي آيا است.

 يسـان  يـك  يارزشـمند  سـطح  از هـا   فرهنـگ  همـة  آيـا  گرفـت؟  نظـر  در نادرستي و
دوستي يا مثالً كشتار   اعم از خانواده ،توان همة رفتارهاي آدميان را  چگونه مي د؟نبرخوردار
دو را پـذيرفت؟ در حـالي كـه در     هم قرار داد و هر سان هم ،فقر اقتصادي علت فرزندان به

 الْأَرضِ في كَالْمفْسدينَ الصالحات وعملُوا اآمنُو الَّذينَ نَجعلُ أَم« يي چون:ها همنابع ديني با گزار
لُ أَمعينَ نَجتَّقارِ الْمثَلُ« ،)28: (ص »كَالْفُجنِ ممى الْفَريقَيكَالْأَع  و مالْأَص صـيرِ  والْب ميعِ  و ـلْ  السـه 

» النُّـور  و الظُّلُمـات  تَسـتَوِي  هلْ أَم والْبصير األَعمى يستَوِي هلْ قُلْ« ،)24: (هود» مثَالً يستَوِيانِ
  كنيم. مي) برخورد 9: (زمر» يعلَمون ال الَّذينَ و يعلَمونَ الَّذينَ يستَوِي هلْ قُلْ« ، و)16: (رعد

گونه سؤاالت نيازمند تالشي محققانه است كه هـدف اصـلي ايـن مقالـه را       پاسخ به اين
ختي شـنا  جامعـه نسـبيت فرهنگـي از منظـر     ةنظريدهد. در بخش اول اين نوشتار   شكل مي
  شود. مي ي قرآني اين مهم بررسيها هو آموز قرآن بر تكيهشود و در ادامه، با  مي تحليل
  

  . فرهنگ2
ي را بـا  بسيارتاريخ معاني و تعاريف  طيشود كه   فرهنگ از آن قسم مفاهيمي محسوب مي

را    را در حوزة امور صـرفاً معنـوي و برخـي ديگـر آن       . برخي آناستشته دا راه هم بهخود 
شناسـان از فرهنـگ سـخن      ولـي معمـوالً وقتـي جامعـه     ،داننـد   مربوط به امور مادي نيز مي

شـوند، نـه     هاي جوامع بشري است كه آموختـه مـي    دسته از جنبه  مقصودشان آن  گويند،   مي
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رسند. اعضاي جامعه همه در ايـن عناصـر فرهنـگ      ميارث  بهژنتيكي  صورت بههايي كه  آن
آيـد. ايـن عناصـر      وجـود مـي    امكان همكاري و ارتباط متقابـل بـه   علتهمين  بهو  اند سهيم

دهند كه افراد جامعه زندگي خود را در   فرهنگي متن و زمينة همگاني و مشتركي تشكيل مي
هـا و    انديشـه  و عقايـد (امحسـوس  هاي ن  گذرانند. فرهنگ يك جامعه هم شامل جنبه  آن مي
 و اشـيا (هاي ملموس و محسـوس    و هم جنبه )سازند  هايي كه محتواي فرهنگ را مي  ارزش
ترين   مطرح .)39: 1390(گيدنز،  شود ) ميشده استفنّاوري كه بازنمود محتواي ياد ونمادها 

يـا   گويـد: فرهنـگ    ) است كـه مـي  1917-1832تايلور (تعريف فرهنگ تعريف معروف 
هـا،    اي كلي شامل دانـش   شناختي آن، عبارت از مجموعه  تمدن، در مفهوم گستردة انسان

شدة ديگر انسان  كسبو هر قابليت و عادت  ،اعتقادات، هنرها، اخالقيات، قوانين، رسوم
انـد كـه     رو برخي مدعي شده   از اين .)115 :1388عضو جامعه است (سالزمن،  در حكم

 ،كنندة عادات هدايتدهندة تدريجي و  پرورشفن و و ادبيات، هنر،  فرهنگ زاييدة زبان،
محصـوالت فكـري و    ديگـر و  ،هـاي معمـولي در جامعـه     ارزش ،قوانين ،رسوم، اخالق

  .)723: 1370خو،  آراستهاجتماعي انسان است (
هاي   هاي زندگي اعضاي يك جامعه يا گروه  فرهنگ به معناي روش كه گيدنز معتقد است

پوشـيدن، آداب و رسـوم ازدواج و زنـدگي     لبـاس يك جامعه اسـت. فرهنـگ شـامل نحـوة     
  .)38: 1390گيدنز، ( تفريح و فراغت استنحوة و  ،هاي ديني  خانوادگي، الگوهاي كار، آيين

ترين تعريـف   جامع در حكمدين، مرحوم عالمه محمدتقي جعفري  حوزةاز دانشمندان 
نه فرهنـگ   ،رو است اين تعريف مشترك براي فرهنگ پيش  از فرهنگ با قيد اين مطلب كه

دسـته از     نويسد: فرهنگ عبارت است از كيفيت يا شيوة بايسته و شايسته بـراي آن  پيرو، مي
ل سـليم و احساسـات   قـ ها كه مسـتند بـه طـرز تع     هاي حيات مادي و معنوي انسان فعاليت

  .)2: 1373تصعيدشدة آنان در حيات معقول تكاملي باشد (جعفري، 
، تعريفـي كـه   اسـت  دهشـ نظر از معاني و تعاريف بسياري كـه از فرهنـگ ارائـه      صرف

آن به بررسي موضوع خواهند پرداخت چنين  براساسو  اند نگارندگان از فرهنگ بيان كرده
خدا، دنيا،   خود، دربارةهاي انسان   و كنش ،ها  ها، گرايش  است: فرهنگ عبارت است از بينش

  در تمامي شئون زندگي. ها نو كاربرد آ ،آخرت
  

  نسبيت. 3
و متفـاوتي دارد. معـاني و    گونـاگون از مفـاهيمي اسـت كـه معـاني و كاربردهـاي       نسبيت

  :كردتوان در اهم موارد زير احصا   را مي نسبيتكاربردهاي 
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آن هيچ موجود ثابت و مطلقي در خارج از ذهن  براساسحقايق خارجي كه  نسبيت. 1
 بـر  مبتنـي بلكه هر موجودي متغير و سيال است. بر اين اساس فرهنگ نيز كـه   ،داردوجود ن
  ندارد؛و هيچ ثبات و دوامي  استاست نسبي  متغيرحقايق 

چه فهميد و در بستر فرهنـگ يـك جامعـه     فهم به اين معني كه هر كس هر نسبيت. 2
  ؛عمل كرد، صواب و حق است

هاي مطلق در جهان وجود دارند، ولي انسـان    واقعيت هرچندبه اين معني كه  نسبيت. 3
 بر مبتنيطور نسبي و در نتيجه فرهنگ   تواند به آن واقعيات مطلق دست پيدا كند مگر به  نمي
  ؛نظرية نومن و فنومن كانتي است بر مبتنيهم نسبي خواهد بود. اين معني    آن

  ؛به معني تناسب نتيجه با مقدمات استدالل نسبيت. 4
در يك علم زمينـة سـؤال از    تحوليعني با  ،به معناي تناسب سؤال و جواب نسبيت. 5

خـود خواهـد بـود     تحـول پاسخ شاهد  ةارائو آن علم ديگر براي  شود  علم ديگر فراهم مي
  ؛)78: 1377آملي،    (جوادي

فرهنـگ   نسبيتبودن فهم از مباني ارزشي فرهنگ كه ناگزير  عصريبه معني  نسبيت. 6
  ؛دنبال دارد بهرا نيز 
به اين معني كه مالك و معيار هر ارزش و هنجـاري در فرهنـگ مربـوط بـه      نسبيت. 7
  ؛وجود داردخود 
بـر آن   حـاكم بـه شـرايط    توجـه هـاي آن بـا     به اين معني كه فرهنگ و مؤلفه نسبيت. 8
  شود.  و با دگرگوني آن نابود و يا بخشي از آن باطل مي ستپابرجا
فرهنگي مطرح  نسبيترد چهارم و پنجم، ديگر معاني در بحث ابه جز مو ،رد فوقامو در
شوند كه هر طيـف    هايي را شامل مي طيففرهنگي  نسبيتبه  قائالنبه اين معني كه  ؛است

  بيان خواهد شد. نسبيتمعتقد است. اين مطلب در تبيين نظر معتقدان به  نسبيتنوعي از  به
  

  1فرهنگي نسبيت. 4
  يـا نسـبيت    فرهنگـي   گرايي نسبي» شناسي فرهنگ«  در مبحث  و اساسي  مهم  از مباحث  يكي

  براسـاس   مسـائل   و بد خواندن  خوب كه گويد ما مي  به  فرهنگي  گرايي است. نسبي  فرهنگي
و   يـا نيـك    و نادرست  درست  معيارهاي(  فوق  هاي ديدگاه  بلكه ، نيست  صحيح  كلي  يمالك
  . ممكـن شـوند   كنند ارزيابي ظهور پيدا مي  كه  هايي و زمينه  بافت و باطل) بايد در  حق بد يا
. سـالزمن در  باشـد » نادرست«ديگر   اي در جامعه  است» درست«  جامعه  در يك  چه آن  است
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گويد: هر فرهنگـي    است كه مي نسبيتمورد هفتم از معاني  توجهفرهنگي م   نسبيتتعريف 
ة خودش قضاوت وسيل بههر فرهنگي بايد  بارةكه در خودش درك كرد و اين ةوسيل بهرا بايد 

  .)221: 1388كرد (سالزمن، 
 بودنناپـذير  قياس و نيز اعتقاد به ها  ارزشمندبودن همة فرهنگفرهنگي به معناي    نسبيت

؛ نـد ا گيرند متفـاوت   شكل مي ها نها در قالب آ  كه فرهنگ هايي موقعيتزيرا  ،ستها  فرهنگ
هـا    هـا در فرهنـگ    سـت. ارزش ني پـذير  قيـاس ملـل  ي با فرهنگ ديگر ملتهيچ فرهنگ پس 

فرهنـگ ديگـر تفـاوت دارد. بنـابراين      بـه معيارهاي ارزيابي نيـز از فرهنگـي    و اند متفاوت
هـا    فرهنـگ زيـرا  سـنجيد،  ي توان عناصر فرهنگي مردمي را با معيارهاي فرهنگي ديگر  نمي

هيچ فرهنگي بر فرهنگ ديگر  و اند  ها اصيل و انساني  فرهنگ ةهم و نددارهاي دروني   ارزش
 و ،رو، درسـت و غلـط   پيرو و پـيش فرهنگ  .برتري ندارد، پس فرهنگ خوب و بد نداريم

  معني ندارد.متعالي و رسوبي فرهنگ 
هر دسته براي خود داليلي نيز  وفرهنگي موافقان و مخالفان بسياري دارد  نسبيت ةنظري
ه مسـئل ايـن   دربـارة  و كـالم جديـد   ،شناسـي   شناسـي، جامعـه   مـردم شناسي،  زبان. در دارند
ان دار طـرف ها و   پسامدرنيست ها ندر ميان آ وگرفته است  انجاموگوهاي بسيار جدي  گفت

  كنند.  حمايت مي آنو اجتماعي از  ،، دينيپلوراليسم فرهنگي
هـا تـا    از گـويش  ،فرهنـگ  متعـدد هـاي   جلوهبه كيد داشت كه أت )1942- 1858بوآس (

. ايـن نظـر   شود توجهكه در آن جريان دارند  اي كلي ةازدواج، بايد در زمين گوناگوناشكال 
  .)842: 1376، و كولب گولد( فرهنگي است نسبيتاساس 

شـناس اجـازه     كنـد و بـه انسـان     گرايي فرهنگي به فهم ما كمك مـي   نسبيتدر حقيقت 
ي مسـائل شان در نظر گيرد، همان مسائلهاي حل   راه مثابة بهدهد تا رسوم جوامع ديگر را   مي

گرايي فرهنگـي بـه ايـن      نسبيتند. با اين همه، ا بيش در آن سهيم و كمكه همة جوامع بشري 
كه  اينپوشي يا  چشمرخ داده است،  كه آن علت درست به، گونه رفتاري هراز معنا نيست كه 

  توجيه كنيم.آن را 
گرايي فرهنگي ببينيم، اين توانـايي را    نسبيتهاي فرهنگي را با عينك   اگر بتوانيم تفاوت

هاي فرهنگي   هاي ديگر را با ذهني باز بنگريم و براي گوناگوني  پيدا خواهيم كرد كه فرهنگ
مـان را    نيازي به آن نيست كه معيارهاي اخالقي و ارزشـي  جا اينل شويم. در ئانسان ارج قا

كنندة عينيت علمي است. در ضـمن، ايـن    تقويتپذيريم كه   تي را ميياف وانهيم، بلكه فقط ره
جـا   دهد كه تـا آن   انگيزاند و به ما اين توانايي را مي  دلي با اقوام ديگر را نيز برمي يافت هم ره

 ،بيننـد در نظـر آوريـم (بيـتس و پـالك       مـي  ها نسان كه آ همانكه ممكن است چيزها را به 
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انـداز    تـوان فهميـد از جملـه اصـول مهـم چشـم        در حقيقت از نگاه بيتس مـي  .)43: 1387
گرايي فرهنگي است كه به توان نگريستن به باورها و رسوم اقوام ديگر   نسبيتشناختي   انسان

  شود.  در چهارچوب فرهنگ خودشان و نه در قالب فرهنگ خودمان اطالق مي
 سان يك طور همة آداب و رسوم و رفتارها بهگرايي فرهنگي به اين معناست كه   آيا نسبي

بايـد بـه آن    هـا  نشمولي هست كه همة انسـا  جهانمشروعيت دارند؟ آيا هيچ ضابطة عام و 
  باشند؟ بند پاي

يـا بـراي چنـدين و چنـد مـورد       ،اي براي اين دوراهـي  حل ساده راهاز نظر گيدنز هيچ 
تـوان يافـت     انطباق ندارنـد، نمـي   هاي فرهنگي با هم  هنجارها و ارزش ها نديگري كه در آ

  .)45، 44: 1390(گيدنز، 
گرايي است و پيروان اين نظر معتقدند كه هيچ  گرايي در مقابل مطلق نسبيگويند   برخي مي

 ،مهـر  شايان( اند م در حال دگرگونيئهاي عادي و معنوي زندگي دا مطلقي وجود ندارد و جنبه
  .)527 ،2 ج :1377

گرايي فرهنگي كاري بسيار دشـوار و   گرايش به نسبي كه گويند  ميگرايي   مدافعان نسبي
ها و هنجارها و باورهاي ديگر   زيرا مستلزم آن است كه هم ارزش ،نيازمند درك بااليي است

ها و هنجارهايي  ، ارزش، حداقل موقتاًها نآ ةدربارجوامع را درك كنيم و هم هنگام قضاوت 
  .)622: 1384(عضدانلو،  ايم كنار بگذاريم رفتار كرده ها نرا كه در سرتاسر زندگي براساس آ

 كـه  آننخسـت   :سـت دو معنا ةمـداري دربرگيرنـد   گرايي در معنايي متضاد با قـوم  نسبي
انديشـيدن افـراد    ةرفتار يا شيو كه آندوم  ديگران را نبايد با معيارهاي فرهنگ خود سنجيد؛

 ،هاي محيطي هنجارها، باورها، چالشها،  مشخص فرهنگي، برحسب ارزش موقعيتبايد در 
  .)621(همان: شود ، سنجش و قضاوت ها نو تاريخ خود آ

بلكـه   اند، حق ها  فرهنگاين نيست كه تمامي  فرهنگيگرايي   نسبيالبته منظور معتقدان به 
چـون ايـن    ،حق وجود دارد و ثانياً هايي از  بهره ها  فرهنگ در همة ،كه اوالً است به اين معني

بودن تفاسـير اسـت،    تاريخي ديني و تفكيك كانتي و نمود و   وتيك و تجربةنمهر بر مبتنينظر 
تشخيص دهيم  ديگر يكسادگي حق و باطل را از  بهتوانيم   به اين نيست كه ما مي قائلاساساً 

 ،گونه كه پـيش از ايـن اشـاره شـد      همان حق خالص قابل دريافت و شناخت نيست. حتيو 
را از منـاظر   نسـبيت دهنـد كـه     ي تشكيل ميگوناگونهاي   به نسبيت فرهنگي را طيف قائالن

گرايان اين است   كثرت همة يدعامولي نتيجه و  ،برند  كار مي بهو در معاني متفاوت  گوناگون
اند جايز نيست كه كسان ديگري را كه راه خود را به  كه راه خود را به طريقي يافته  كه كساني

بـه رفتـار ديگـر مـردم از      چه چنان .)396: 1377 (استيس، اند محكوم كنند يافتهقي ديگر طري
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آييم. بر ماسـت    شمردن آن برمي سستدرصدد انتقاد و  تر كمفرهنگي بنگريم،  نسبيتديدگاه 
رفتارها و هنجارهاي ديگـران مطلـق و    ةدرباركه هنجارها و رفتارهاي خود را هنگام داوري 

كـه رفتـار    ،بـه زمينـة فرهنگـي    توجـه توانيم رفتارها را با   نينگاريم. در اين صورت مينمونه 
  .)76: 1388بخشي از آن است، مالحظه و ارزيابي كنيم (كوئن، 

هيچ فرهنگي از فرهنگ ديگر بهتر  كه آنفرهنگي واجد دو معناي مهم است: اول  نسبيت
هـاي اجتمـاعي متناسـب بـا       رهنگي ريشـه هر ف كه آندوم  ؛تر نيست  يا برتر و بدتر يا پست

  خود را دارد. ةجامعمحتواي 
جامعه و شناخت فرهنـگ جوامـع ديگـر، بايـد بـا درنظرگـرفتن        ةمطالعدر  بنابراين

داوري، و بـدبيني فرهنگـي عمـل كـرد      ب، پـيش صساختارهاي دروني جامعه، بدون تع
  .)80: 1388 ،فرد  (صداقتي
گونه است در باب چرايي اين   ندارند. همين ظرن  وحدتفرهنگي    نسبيتبه  قائالنهمة 

شناسانه   اعتقاد كه نظر واحدي وجود ندارد. از داليل سياسي گرفته تا داليل معرفتي و هستي
گرايي اعتراضـي   نسبي آلين فينكل كروت معتقد استدر توجيه اين نظريه گفته شده است. 

يك  فقطديدند و معتقد بودند  ها كه خود و صنعت خود را برتر مي بود به اين گرايش غربي
بـردن ديگـر    تحليـل ها با اين گرايش قصد  وجود دارد و تعدادي اقوام وحشي. غربي تمدن

  .)528 ،2 ج :1377مهر،  شايان( ها را در خود داشتند فرهنگ
رشد نوعي مقاومت بـراي حفـظ فرهنـگ     كشورهاي درحالطرح اين نظريه امروزه در 

هاسـت؛ جريـاني كـه خـود را در رونـد        فرهنگـي عليـه ملـت      تهـاجم خودي در برابـر  
و سياسـي چنـدي در    ،علمي، اجتماعي هاي  سازي نشان داده است. بنابراين انگيزه  جهاني

 :از اند عبارت ها نترين آ  طرح اين نظريه و دفاع از آن يا استدالل عليه آن وجود دارد كه مهم
 ة. انگيـز 3 ؛دفاع از هويت معنوي خويش :اعتقادي ة. انگيز2 ؛جويي  حقيقت :علمي ة. انگيز1

 :سياسـي  ة. انگيـز 4 و ؛آميز در جامعـه   تالش براي زندگي اجتماعي سالم و صلح :اجتماعي
  .سازي  مقاومت در برابر روند جهاني

 گونـاگون هـاي    ادعـاي تجربـي اسـت كـه گـروه     گرايي فرهنگي مالزم با ايـن    نسبيت
 ةهمـ كـه  اسـت  ي معتقدند. يـك عقيـده ايـن    گوناگوناجتماعي به قضاياي اخالقي اساساً 

در هـر زمـان و مكـان     هـا   فرهنـگ كدام از  هرپذيرش و عمل به و ما با  اند حق ها  فرهنگ
وظيفة انساني خود عمل كنيم و ترسي هم از آخرت و سرانجام خـود نداشـته   توانيم به   مي

فرهنگي از ايـن ناحيـه      نسبيتدر واقع مفهوم . رسيم ميرستگاري و نجات باشيم، بلكه به 
  گيرد.  شكل مي
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هاي مردمان ديگـر   بودن براي ارزش قائل احترامگرايان بر  اصرار نسبيبرخي معتقدند 
) و برخـي ديگـر عقيـده    256: 1383(ادگرتون،  انساني استهويت و حقوق  جهتدر 

هـاي   اعتباركردن رفتارها و انديشه پوشي و بي گرايي فرهنگي چشم هدف نسبي كه دارند
زندگي  ةهاست. درك يك شيو انديشه بلكه هدف درك آن رفتارها و ،مردم ديگر نيست

خـوبي درك   بهممكن است اين نكته را  به معني پذيرش و قبول آن نيست؛ مثالً ضرورتاً
 ،خورنـد  شرقي سگ و گربه را مـي  جنوبكنيم كه چرا مردم برخي از كشورهاي آسياي 

(عضـدانلو،   شود كه خود نيز مجبـور بـه چنـين كـاري باشـيم      اين درك ما دليل نمي اما
1384 :622(.  
  

  مداري قوم. 5
گيـرد    گرايـي فرهنگـي قـرار مـي      مقابـل مفهـوم نسـبي    ةنقطـ  مداري در  برخي معتقدند قوم

شـان   به گرايش افراد يك جامعه به برتردانسـتن فرهنـگ ويـژه   ) و 80: 1388 ،فرد صداقتي(
 ةشـد  ردهـاي اجتمـاعي تلقـين   كروي ةوسيل به و غالباً نراثر عادات و سنبكه  ،شود اطالق مي

 ةشوند. براي همين، وقتي اعضاي يك گروه دربـار  پرستي تحريك مي اعضاي جامعه به قوم
(كوئن،  دارند ها ناحساس برتري نسبت به آنوعي  كنند، غالباً اعضاي گروه ديگر داوري مي

مـداري عبـارت اسـت از      گويـد: قـوم    هيك نظر مشـابه بـه كـوئن دارد و مـي     .)41: 1383
د و گرايش به ممتازدانستن فرهنگ جامعه يا گروه خود بر ديگـر  دادن به فرهنگ خو برتري
ها. اين ويژگي در آيين مسيحيت قرون وسطايي وجود داشـت كـه مسـيحيان فقـط       فرهنگ

 معتقد بودند ها نديدند. آ  دانستند و نجات و رستگاري را منحصر به خود مي  خود را حق مي
از نظـر   .)64: 1378(هيـك،   وجـود نـدارد  كليسا نجات و رستگاري  در بيرون از قلمرو كه

هاي ديگري جـز    ت است و حقيقت يا دستگاهيمسيحيان انحصارگرا حقيقت فقط نزد مسيح
بر اين باور مبتني است كه وحي مسيحي حق و خـاتم   دعااين م. تواند موجود باشد  آن نمي

كليسا هيچ  زا ت بود كه بيرونيتا زماني اين شعار مسيح .است و وحي ديگري امكان ندارد
  فشـرد   اي پـاي مـي    عقيـده  ) بـر چنـين  1445- 1438راه نجاتي نيست، شـوراي فلـورانس (  

  گفت:  و مي
فقـط مشـركان، بلكـه يهوديـان يـا       نـه ، ن هسـتند روهمة كساني كه از كليساي كاتوليك بيـ 

توانند از زندگي سرمدي بهره جويند، بلكـه در آتـش     نمينيز جويان  تفرقهاران يا ذگ  بدعت
پيش از مرگ  كه آنابدي فروخواهند رفت كه براي شيطان و بدكاران آماده شده است، مگر 

  .)110: 1380اوكيف، و  پالنتينجا( به كليسا بپيوندند
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كند كه   هاست. فرد احساس مي  مداري اعتقاد به برتري فرهنگ خود بر ديگر فرهنگ  قوم
تر يا از   هوش  كنند كم  ديگري رفتار مي شيوة عمل او برتر از ديگران است و آنان كه به شيوة

  .)75: 1388اند و مانند آن (كوئن،   ي بردهتر كماز تمدن بهرة  و ترند  نظر اخالقي ضعيف
مداري مانع پذيرش   بايد بگوييم قوم ،مداري فرض كنيم قوم مخالفاناگر خود را در مقام 

و تكامـل دارد.   ،به دگرگوني، رشدكه هر جامعه نياز  در حالي .هاي تازة زندگي است  شيوه
 گونـاگون مداري ممكن است سبب بروز اختالفات و منازعات ميان ملـل    بر اين، قوم افزون

هاي زندگي   يا فرق مذهبي درگيري ايجاد كند. مردم اگر شيوه گوناگونشود يا بين نژادهاي 
اي با آن   و صميمانه هانتر از خود بدانند، هرگز نخواهند توانست روابط دوست  ديگران را پست

  ها برقرار كنند.  گروه
هـاي احتمـاالً سـودمند      مداري اين باشد كه غالباً مانع نوآوري  بارترين اثر قوم شايد زيان

خـرد و دانـش ديگـر     گيبيهـود و  بـودن  غيرضـروري  بـه مداري افراطي   قومشود.   مي
سازي فرهنـگ خـودي     غنيگونه مبادلة فرهنگي و  شود و از هر  ها منتهي مي  فرهنگ

تــوان گفــت: از لحــاظ  مــي بــا توجــه بــه ايــن مــوارد. )63همــان: ( كنــد  جلــوگيري مــي
شود كه   مي تلقيمداري در هر شكل آن امري متعصبانه و بنابراين مذموم   ختي، قومشنا جامعه
پـژوه    يـك جامعـه   ةمطالعـ اي بر واقعيات فرهنگي مـورد    شدن حجاب و پرده كشيدهباعث 

بـه  مدارانـه ممكـن اسـت      . در واقع، نگاه متعصبانه يا استنباط آميخته به نگرش قومشود  مي
مثل پست و  ،شود منجرهايي منفي از مشاهدة اعمال اعضاي بومي يك قبيله يا قوم   برداشت

و اين در حـالي اسـت كـه ممكـن اسـت واقعـاً        نان،خفيف تصويركردن فرهنگ عمومي آ
را مغفـول     گـر آن   فرهنگ آن قبيله يا قوم حاوي ابعاد مثبتي باشد كه نگاه خطامنـد مشـاهده  

  نهاده باشد.
 ،گيرد  گرايي فرهنگي قرار مي  مقابل مفهوم نسبي ةنقطمداري در   جا كه مفهوم قوم  اما از آن

كنـد و    خواهي فرد را تقويت مـي   و مليت ،دوستي  احساس مشروعيت گروه، وفاداري، ميهن
 آيد  كار مي بهها نيز   منزلة نيرويي مقاوم در برابر دگرگوني به، فعليبر آن، با حفظ وضع  افزون

گي گروهي و پذيرش هنجارهـاي  بست هم تنها نهمداري  قوم چراكه ،براي جامعه مفيد است و
مـداري بـه شـيوة زنـدگي خـود        بر قوم تكيهبلكه مردم با  ،كند  گروه را تقويت و تشويق مي

  .)75: همانانگارند (  خود را مشروع مي ةجامعمفتخرند و 
شناسي مستلزم مشاهده بدون سوگيري   بنابراين، روش صحيح مطالعة فرهنگي در جامعه

داوري و مقايسة فرهنگ مورد مطالعه با فرهنگ خودي است تا حقيقت بـدون غبـار    پيشو 
 .شوددبيني محقق و كشف ب
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  نسبيت فرهنگي ةنظري. نقد 6
 گونـاگون كنيم كه ارتباطـات فرهنگـي ميـان كشـورهاي      گرچه اكنون در جهاني زندگي مي

گرايش به  اماشود،  حس مي تر بيشگرايي فرهنگي  شود و نياز به نسبي مي تر بيشروز  به روز
 نسـبيت دارد. چالشي كـه بـر سـر راه     راه هم بهگرايي فرهنگي مشكالتي را نيز با خود  نسبي

هـاي   رفتارهاي متفاوت و گاهي متضـاد فرهنـگ   ةفرهنگي وجود دارد اين است كه آيا هم
كـه در بسـياري از كشـورها كودكـان را      ايـن  ند؟ مثالًا ، درستسان يكي صورت به، گوناگون

 نسـبيت گرايش به دليل  به كشند، آيا صرفاً كنند و ساعات متمادي از آنان كار مي استثمار مي
  .)622: 1384(عضدانلو،  توان چنين كاري را توجيه كرد؟ فرهنگي مي
اين نظرند كـه   و بر اند شناسان به مخالفت با نسبيت فرهنگي برخاسته برخي انسان اخيراً
ي زماني و مكاني در الگوهاي اجتماعي حاكي از موجوديت يك فرهنگ جهاني ها مشابهت

 اجتماعي زندگانينيروهاي پويايي كه « :است. حتي بوآس خود بر اين عقيده بوده است كه
» دادنـد  شكل اجتماعي زندگاني به پيش سال هزار كه هستند هايي همان دهند مي تشكيل را

  .)842: 1376، و كولب (گولد
هاي فرهنگـي امكـان وجـود باورهـا و      توان گفت، شواهد مربوط به تفاوت بنابراين مي

  .)96: 1387(كاشفي،  كند ها را نفي نمي فرهنگ ةهمهاي مشترك ميان اكثر يا  نگرش
و تأكيـد مجـدد بـر     يشناسي معاصر نيـز واكـنش عليـه نسـبيت بنيـادگراي      در آثار جامعه

  :اين نظرند كه نسبيت اخالقي بر ةزمينشيلر در  شود. پارسونز و بودن ديده مي جهاني
 اند كه هريـك از خصوصـيات اخالقـي الزامـاً     اين گمان كنندگان اين نگرش حتي بر مطرح

 ،زيباشناختي خاصي وجـود دارد  حساسيتفردند و در تفسير و تأييد اين نگرش  منحصربه
  .)843 (همان:دارد   علمي ةثمر نه و است كننده قانع منطقي نظر ازكه نه 

هـا   شناسان، اطالعات واقعي در باب اين تفاوت برخي ديگر از جامعه ةعقيدبه  ،نينچ هم
ديگـري را از پـيش چشـم حـذف      در مقايسه بـا تربودن يك نظام باور  امكان بهتر يا صحيح

  .)96(همان: كند  نمي
شود اين است كه اگر قرار باشد ما  وارد مي يفرهنگ ييگرا ينسبكه بر  ييجمله نقدها از

گـوركردن   بـه  زنـده  و سازي قـومي در بوسـني   آيا بايد به پاك ،ها احترام بگذاريم به فرهنگ
گونـه   كردن زبان از هر خالينين اصرار بر چ همدختران در هند و چين نيز احترام بگذاريم؟ 

هاي اخالقـي   زيرا بدون زبان اخالقي قضاوت ،كند اخالقي عمالً موفقيت حاصل نمي ةكلم
هـاي   جنـبش وجود نخواهد داشت و اين به معني اين است كه هـيچ راهـي بـراي توجيـه     

  .)Macklin, 1999: 68-72( وجود نخواهد داشت اصالحي
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جهـت  را سياسـتي در     گرايـي پرداختـه و آن    نسبيتبرخي نيز از منظر سياسي به بحث 
هـاي   كروت معتقد است امپرياليسم فرهنگي با تسلط بر حـوزه اند.  دانستهياليسم اهداف امپر

پيـام   ةكننـد  دريافـت هـاي خـود بـر ملـل      با اعمـال گـرايش   و ها، فرهنگي، از جمله رسانه
از ايـن رو   .)81 ،2 ج :1377مهـر،   (شايان كند گيري فرهنگي اين جوامع را تعيين مي جهت

چيـز را در يـك    همهبرند، تا در قلمرو فرهنگ  كار مي بهگرايي را  امروزه دستاوردهاي نسبي
به فرهنگ عامه و صنعت فرهنگ مشـروعيت بخشـند و از ايـن     بنابراينسطح قرار دهند و 

  .)528(همان:  كنند طريق صنعت و فرهنگ خود را به ديگران القا مي
راي افراد مقيم يك طـرح مفهـومي حقيقـت    ب چه آنگرايي درست باشد، پس   اگر نسبي

هايشـان    دارد لزوماً براي افـراد سـاكن در طـرح مفهـومي ديگـر حقيقـي نيسـت. واقعيـت        
كنند تابعي است از اصول   بودن يك گزاره مطرح مي راستمعيار  منزلة به چه آنند و ا متفاوت

  معرفتي طرح مفهومي خودشان.
هاي اساساً متفاوت در دنياهـاي متفـاوتي     رچوبچهاگيريم كه افراد ساكن در   نتيجه مي

هاي   گرايي است: گروه  ي نسبيياي از هم جدايند. اين تصوير نها  اي ريشه  گونه بهزيند كه   مي
مسـاعي يـا ارتبـاط بـا ديگـر       اشتراكاز درك متقابل يا  ،بند فضاهاي مجزا  تخته ،جدا از هم

  شود.  گرايي ختم مي  گرايي به جدايي  نسبي ؛ها عاجزند  گروه
كه ما را با رعايت احترام و قدرداني به ديگران پيوند زند، در  گرايي به جاي اين  اين نسبي

هايي كه مردم   گرايي احترام براي راه  كند. اين نسبي  از هم جدا مي درك نبودمحاصرة متقابل 
دير تفاوت را بـراي مـا   شمرد و در نهايت، درك و تق ميكند ناچيز   ديگر متمايز مي يكرا از 

استدالل نكتة بسيار غلطي وجـود دارد كـه چنـين     ةنحوكند. پس البد در اين   غيرممكن مي
كـه   بدون اين ،وجود داردها   شناختن تفاوت رسميتآورد. آيا راهي براي   بار مي بهتناقضي را 

  ها ديواري از جدايي بسازيم؟  از اين تفاوت
ناپذيري زندگي   هاي مفهومي كامالً متفاوت و قياس  طرح گرايي، ما در  طبق ادعاي نسبي

دهد. به اعتقاد مكتب   به دانش ما از جهان، بلكه به خود جهان ما شكل مي تنها نهكنيم كه   مي
كنند دنياهـاي متفـاوتي     هاي مفهومي متفاوت زندگي مي  هايي كه در طرح  گرايي انسان  نسبي
  ؟گرايانه درست است  وير نسبيآيا چنين است؟ آيا تص اما ،دارند

به اين موضـوع اسـت كـه ديـدن تفـاوت بـه        يتوجه بيگرايي   ترين اشتباه نسبي بزرگ
ي بـه  تـوجه   اي از مشابهت نياز دارد؛ اين تأكيد بيش از حد بر تفاوت موجـب بـي    زمينه پس

  شود.  مشتركات مي
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) در بحـث از برهـان ترجمـه در    1974هاي دونالد ديويدسن (  في استداللي را از نوشته
دهد (فـي،    كدام را توضيح مي شمارد كه هر  فرهنگي برمي نسبيتمنظور نفي  بههفت مرحله 

1383 :134(.  
معتقدند كـه هـر    ها ن. آيندشناختي منظرگرا  از لحاظ گرايش معرفتي بسيارة عدامروزه 

از مفهـومي و   يدرون طرحـ  ،مثل توصيف وقـايع  ها نترين آ  معمولي حتي ،فعاليت شناختي
نيسـت و   پـذير  گاه، مستقيماً و بدون واسطه شناسـايي   افتد. واقعيت، هيچ  آن اتفاق مي طريق

هاست   شود و به يمن همين  هاي شناختي درك مي  از پشت عدسي فقطفراتر از اين، واقعيت 
گرايـي، چـه از     راه نسبي كورهشود. سقوط بسياري از افراد در   كه دريافت معرفتي ممكن مي

از اين منظرگرايي فروتنانـه آغـاز    شناختي آن،   شناختي و چه نهايتاً از نوع هستي  نوع معرفت
هـاي مفهـومي متفـاوت ايمـان       به طـرح  تنها نهاند كه مجبورند   احساس كرده ها نشود. آ  مي

هاي مفهومي متفاوتشـان،    طرح علت ورزان، به  عامالن و انديشهبلكه بايد بپذيرند كه  ،بياورند
گرايـي    كنند و از برقراري ارتباط با ديگـران عاجزنـد. نسـبي     در دنياهاي متفاوتي زندگي مي

چيزي كه  يگانهكند كه در نهايت   هاي مفهومي را تشديد مي  هاي ميان طرح  حدي اختالف به
  است اختالف است. شدني مشاهده
گرايي بـا    سويه بر اختالف و با اين حركت به سوي نسبي يكان ترجمه با اين تأكيد بره
نحـو   بـه دهد كه ديگران كه   كند. اين برهان نشان مي  طلبانة آن مبارزه مي  گيري جدايي  جهت

اي در   هاي پايـه   كنند بايستي در بعضي از توانايي  بارزي با مجموعة خاصي از مفاهيم كار مي
عـاجز   هـا  نمـا از درك آ  ،طـور نبودنـد    با ما مشترك باشند. اگر اين تفكرت و اصول اعتقادا

اي از مفـاهيم    بـا مجموعـه   هـا  نكـه آ  اي براي اظهارنظر دربارة ايـن   بوديم و اساساً هيچ پايه
افـرادي متفـاوت از مـا     در جايگـاه سروكار دارند وجود نداشت. پس براي تعريف ديگران 

  همـان:  ← تـر  بـيش بـراي اطـالع   ( با خود را نيز تعريف كنيم ها نهاي آ  ناگزيريم مشابهت
135 -147(.  

اي از فيلسـوفان و عالمـان علـوم      گويـد: پـاره    فرهنگي مي نسبيت مخالفاندانيل ليتل از 
دار و پايـدار جوامـع بشـري      فرهنگي يكي از خصايص ريشـه    نسبيتكه  اند اجتماعي بر آن
دادن بـه روابـط انسـاني، كسـب      ساماني براي گوناگونهاي   اهر گوناگونهاي   است. فرهنگ

براي توصيف  اي و ارزيابي افعال انساني دارند و هيچ معيار فرافرهنگي ،جهان دربارةمعرفت 
گويد هر فرهنگ نـوعي    هاي متفاوت وجود ندارد. اين ديدگاه مي  چهارچوبو ارزيابي اين 

كه متعلق به خود آغاز شود بايد از تعاريفي معنادار   فرد است و تحقيق اجتماعي مي منحصربه
  .)341: 1381فرهنگ تحت بررسي است (ليتل، 
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در علوم اجتماعي است. چون اگر كشف قوانين و تعميمـات را   تناقضياين امر موجد 
علوم اجتماعي خواهـد   رفت پيشع عميق مانع بزرگي در راه واز اهداف علم بدانيم، آن تن

كننـد. برخـي داليـل      انديش را بسي تنگ مي  ي نسبيدعااز ادلّه دايرة آن مبسياري  اما ،بود
  كـه كارشـان دادن تبيينـي فرافرهنـگ بـراي رفتارهــاي      انـد  گـري   هـاي تبيـين    چهـارچوب 
  انساني است.

كند و در نهايـت هـر سـه تقريـر را       فرهنگي ارائه مي نسبيت از گوناگونليتل سه تقرير 
ـ هنجاري. رأي كانوني  ارزشي نسبيتو  ،اعتقادي نسبيتمفهومي،  نسبيتشمارد:   مردود مي

و كليدي در جميع اين موارد اين است كه هيچ تئوري يا معيار عام و مشتركي وجود نـدارد  
  .)369- 341: همانعقالنيت را با آن بسنجيم (هاي معياركه مفاهيم و هنجارها و 

به تضاد دروني  توجهجا كه با  برد. آن  كار مي  گرايي طعن زيبايي به  سالزمن نيز در نفي نسبي
  گويد:  انگاري معرفتي مي  نسبيت

هـاي شخصـي و فرهنگـي      شناختي كه حقيقت را به نفع ديدگاه گرايي معرفت  هر نسبي
هـر  « :گويـد   مدرنيسم مـي   منطقي در تضاد با خودش است. پست طور بهكند،   خود انكار مي

كنـد كـه     عبـارت ديگـر تأكيـد مـي     بـه ؛ »جز اين يكي به ،ادراكي از نظر فرهنگي نسبي است
چنـين اشـتباه منطقـي     اساستواند بر  آيا يك رشتة علمي مهم مي». گرايي مطلق است  نسبي«

  .)207: 1388ساخته شود؟ (سالزمن، 
ايـي اسـت. از ديـد    گر  طلبانة آن از نسـبي   ي فرصتدار طرفمدرنيسم   نقد ديگر بر پست

كـه   ايـن كس حق ندارد فرهنگ ديگر را نقد كند، مگر   رسد كه هيچ  نظر مي بهمدرنيسم   پست
را  چه آنها   مدرن  چيزي در آن فرهنگ انجام شده است كه ما آن را دوست نداريم! اگر پست

ري ؛ اگر كـس ديگـ  اند دوست  دوست ندارند، انسان است ها انجام شده  كه در برخي فرهنگ
هاي ديگر انجام شده است دوسـت نداشـته باشـد، امپرياليسـت       را در برخي فرهنگ چه آن

دوگانـه وجـود    معيارمدرنيسم   ند كه در پستا از اين متعجب منتقدانفرهنگي است. برخي 
  .)212- 211دارد (همان: 

  
  هاي قرآني  آموزه بر تكيهگرايي فرهنگي با   . نقد نسبي7

تـر باشـد، نمـود      چه رفتارهاي فرد و جامعه به فطـرت نزديـك   مباني ديني هر براساس
است. بنابراين ارزش هر فرهنگي تابع تأثيري است كه  تر بيشانساني در او فرهنگ اصيل و 

  گذارد.  در كمال يا ضالل انسان مي
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علم صائب و عملـي   بر مبتنياسالم دين ايمان و عمل است. ايماني از نوع راستين و 
كنـد،    كه جز اين هر كه باشد از سرماية عمر خرج مي ،ي صادقنيت بر مبتنيو از نوع صالح 

 الَّـذينَ  إِلَّـا * خُسـرٍ  لَفـي  الِْإنسانَ إِنَّ« برايش حاصل نخواهد شد. اي  جز خسران نتيجه اما
 خَسـرُواْ  الَّـذينَ «و  )3-2 :(عصـر » بِالصبرِ وتَواصوا بِالْحقِّ وتَواصوا الصالحات وعملُوا آمنُوا

مهأَنفُس منُونَ الَ فَهؤْم12: (انعام» ي.(  
 ،هاي اصـيل الهـي باشـد     و هنجاري را كه مخالف آموزه ،نوع عقيده، ارزش هر قرآن

دانـد و سـخت بـا آن مقابلـه و       جاهلي مـي  ،معرفي شده است قرآنگونه كه در خود   آن
  معارضه دارد.

كه وابسـته بـه    ،معيارهاي اجتماعي براساسها و هنجارها در دين مبين اسالم   ارزش
بلكه بر معيارهاي  ،اي باشند، استوار نيستند  قبيله و هاي فردي و شخصي و قومي  گرايش

و از قــوام و دوام  انــد كــه آزاد و رهــا از تعلقــات انســاني انــد برگرفتــه از وحــي مبتنــي
 تَجِـد  لَـن  و تَبـديالً  اهللاِ لسـنَّة  تَجِد فلَن«)، 36: (انعام »اللّه لكَلمات مبدلَ والَ«برخوردارند. 

پـذيرد و نـه تحويـل، بـراى      سنت خدا نه تبديل مـى آري!  :)43: (فاطر» تَحويالً اهللاِ لسنَةِ
(عالمـه   كه خداى تعالى بر صراط مستقيم است، حكم او نه تبعيض دارد و نه استثنا اين

  .)58، 17 ج :ق 1417طباطبايي، 
ها و هنجارهاي انساني كه منعزل از حقيقت ثابت الهي باشند خرافه   ارزش قرآن از منظر

ترين افتخارات مكتب وحي اين است كه بـا   ند و يكي از بزرگا و اوهام و موصوف به باطل
و عقل و خـرد را از غبـار و زنـگ خرافـات      هدكرخرافات و اوهام و افسانه و خيال مبارزه 

عقايد باطل و انحرافـي و   قرآندر  ترين محور مبارزه با خرافات مهم. ه استداد وشو شست
بخشي از ايـن محورهـا   . سخيف و رفتارهاي غيرعقالني و مضر به حال اجتماع بوده است

 درخـور هم براي مبارزه با غلو  ههم مطرح بوده است، اما امروز قرآندر عصر نزول  هرچند
  :اند شدني اشاره زمينهدر اين ي زير ها ه. نمونتوجه است

گرفتن براي  شريك، )138 :پرستي است (اعراف خرافهاي از   پرستي كه نمونه  مبارزه با بت
 نفـي غلـو و   ،)40: مبارزه با عقايدي كه برخالف توحيـد اسـت (سـبا    ،)16: رعد( غير خدا

مقام و جايگاه حضرت عيسي و  دربارةغلوورزيدن  ،)171: يد (نساءتوح ةمحدودفرارفتن از 
 :(مائـده  بـراي خـدا   گـرفتن  شريكچنين  همنفي الوهيت عيسي و  ،)171 :نفي تثليث (نساء

گـرفتن   اربـاب  ،)30 :اي از يهوديان معاصر پيـامبر (توبـه    عده از سويخداگرفتن عزير  ،)72
معصـومان   ةتعظـيم ائمـ   ،)80 :عمـران  آلمالئكه و پيامبران و علماي ابرار به جاي خداوند (

، )92- 88 :فرزندگرفتن خداوند (مريم ةعقيدمبارزه با ، )79 :عمران آلاز مقام امامت ( تر بيش
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زدن محيط آرامش خانوادگي از اين طريق  هم هبو  ،گيري جنمبارزه با ترويج سحر، كهانت، 
اي از موارد   نمونه فقطاين آيات  ؛)41 :جن و پري (سبأ يدنپرستنهشدار به و  ،)102 :(بقره
و با  اند با خرافات و عقايد غيرمنطقي گذشتگان بود كه پيامبران بزرگ انجام داده قرآن ةمبارز

  د.ده  دست مي بهكند و معيار   تري را دنبال مي هدف بزرگ قرآن ها ناشاره به آ
هـا براسـاس مبـاني      كـه آن ارزش  انـد  هايي  ارزش بر مبتنيتعبير ديگر هنجارهاي ديني  به

اند. منبع اين مباني يا نقل است يا عقل. نقل معصوم آسماني يعني   محور بنا شده  معرفتي حق
 النـاس  فَطَـر  الَّتي اهللاِ فطرَت للدين وجهك فأقم«سو با فطرت:  و سنت و عقل سليم هم قرآن
 ). پس هـر 30: (روم» يعلَمون ال الناسِ أكثَر لكنّ و القَيم الدينُ ذلك اهللا لكلمات تَبديلَ ال عليها

كند. اگر منبع عقل ابـزاري و    كه منبع چه باشد، مبنا فرق مي  مبنايي منبعي دارد و بسته به اين
و  ،سم، آمپريسـم خودمدار بشر يا عرف و خواست اكثري مردم شد، مبنا سكوالريسم، اوماني

شود و اگر منبع وحي معصوم و عقل قدسي شد، مبنا توحيد ربوبي،   هاي ديگر مي  همة ايسم
  و مانند آن خواهد شد. ،توحيد در تشريع، توحيد در حاكميت، توحيد در عبادت

منابعي شـكل گرفتـه كـه از سـوي خـدا و مطـابق بـر فطـرت          بر مبتنيفرهنگ اسالمي 
 ةپايـ فطرتي كـه بر  :)27: (زخرف 2»سيهدينِ فَإِنَّه  فَطَرَني الَّذي ِاالَّ« .استه شدخداآفرين نازل 

  .)544 ،6 ج :ق 1424 ،(مغنيه» التوحيد فطرة«توحيد و يكتاپرستي است؛ 
شناسـي بـا     شناسي و هم در انسان  شناسي و هم در معرفت  فرهنگ اسالمي هم در هستي

اسالمي و هر دين ديگر الهـي طبيعـت همـة    شناسي   فرهنگ غرب متفاوت است. در هستي
ترين مرتبة هستي است كه به آن دنيا به معني فروتر   بلكه بخش نازل و پايين ،حقيقت نيست

ي نيـز وجـود   مادهايي فرا و وراي اين هستي   يعني كه هستي يا هستي ؛گويند  تر مي  و پست
برنـد.    كـار مـي    به ها نرا براي آكه تعابيري از قبيل ملكوت و جبروت يا تعابيري ديگر  ،دارد

اند   تمامي مراتب هستي در قبال قوس نزول قوس صعودي دارند كه از همان مقامي كه آمده
  گردند.  به همان مقام برمي

شناسي اسالمي، عقل و دين و يا علم و دين در تقابل بـا هـم نيسـتند.      در بخش معرفت
فقـط وحـي    حتـي يا  ،جداگانه، شهود قلبي، عقل حس فقط بهمنابع معرفتي هم اختصاص 

 ،5، دل4، عقل3حسوتمام محصول هر چهار منبع معرفتي است يعني  تامبلكه معرفت  ،ندارد
  .6و وحي

كه حاصل گناه آدم و نيست شناسي انسان موجودي جداافتاده از آسمان   در بخش انسان
 المالئكـةِ  ربّـك  قالَ إذ و: «هددتا خالفت الهي را انجام  است حوا باشد، بلكه بر زمين آمده

) و در ساية خودشناسي و خودسازي به كمـال و  30: (بقره...»  خَليفة األرضِ في جاعلٌ إنّي



  قرآني هاي آموزه بر تأكيد با آن نقد و فرهنگي نسبيت   106

  

ست؛ اكنون فرهنگ برآمده ها نآار زگ سپاسسعادت برسد. از اين رو نه منتقد آدم و حوا كه 
  سكوالر.از اين نگاه و مرام فرهنگي است متفاوت از نگاه اومانيستي و 

حـق و   ،هـاي خيـر و شـر     ارزش ، واسالم به وجود ثوابتي اساسي، مانند عقيده، اخالق
و  انـد  و فضيلت و رذيلت اقرار دارد؛ امور ثابتي كه در ارتباط با وحـي  ،حالل و حرام ،باطل
را  ها نآ ها نكنند كه انسا  هايي تغيير مي  سنت ةمجموعبلكه  ،كنند  گويد اين امور تغيير نمي  مي

با اين وصف اگر سنتي از عقل و ميثاق الهي و فطـرت   .)433: 1400پديد آورند (الجندي، 
را    را شكوفا كرد و اگر چيزي در برابر عقل و فطرت بـود، بايـد آن     ديني برخاست، بايد آن

  .)218: 1380زدود (جوادي آملي، 
هايي كارآمد را برد راهبخش خود  تعاليساز و   فرهنگ اسالمي براي تحكيم ساختار انسان

گونه فرهنگ ديگر محـو   كه هر  ، ضمن اينها نكردن به آ عملدارد كه در صورت   عرضه مي
جسـم را در دنيـا   سـالمت   حتـي و  ،، سـالمت روح و روان امنيتشود، آرامش،   يا حل مي

  .شود  آورد و در آخرت نيز نعيم جاودان نصيب بشر مي  ارمغان مي به
  
  قرآن از منظرفرهنگ  1.7

 يعنـي  ؛و تأسيسـي  ،اي، اصـالحي   فرهنگ بر چهار گونه است: تأييدي، مقابله قرآن از منظر
 ،)158: (بقـره  مانند: حجاست در ميان اعراب رايج بوده  كه را يهاي مثبت  فرهنگبعضاً  قرآن

پذيرفته و تأييد  7كردن ختنهو  ،)36: (توبه هاي حرام  ماه ،)61: عنكبوت( اعتقاد به خالق يكتا
هاي مثبت اعراب در اديان الهي   فرهنگ تر بيشبايد توجه داشت  كه در اين مورد است دهكر

و شـت،  دزيرا دين حنيف ابراهيم، يهود، نصاري، مـزدك، مـاني، زر   اند، هگذشته ريشه داشت
در مواردي هم بـه نفـي    .)80 ،2 ج :1376(مبلغي آباداني،  رايج بود العرب جزيرةصابئين در 

اعـراب   خرافـات فـراوان  ه و بـا  كردو رفتارهاي معمول جامعه اقدام  ،ها  كامل عقايد، ارزش
 بدون لباس طواف ،)59: (نحل دختركشي)، 12: يس( پرستي شيطانمانند:  ،مقابله كرده است

ديگـر   و ،)3: (نسـاء  بـدون محـدوديت   ها تعدد زوج ،)165: (بقره پرستي  بت ،)28: (اعراف
در برخي موارد فرهنـگ پيشـين را از    .اشاره شد ها بدان و خرافه كه قبالً هاي باطل  فرهنگ
و  ،پرداختـه  فعليهاي اجتماعي فرهنگ   ها زدوده، به اصالح آداب و ارزش  ها و زياده  خرافه

 مثبت برخورد نيمههاي   با فرهنگ ،عبارت ديگر بهناب آن را در دسترس بشر قرار داده است. 
هاي انساني موافق   يعني با پذيرش آن فرهنگ احكامي را كه با ارزش ؛است تهاصالحي داش

 ،232: (بقـره ازدواج  و )33، 30- 28: ؛ حـج 200- 196: (بقـره  بود بر آن بار كرد، مانند: حج
  ).1: ؛ طالق32: نور ؛234
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اري كـه در  افكـ  حتي ،دهد  در نظام معرفتي اسالم كارها و رفتارهايي كه انسان انجام مي
پروراند، اگر در تحصيل نتيجة مطلوب يعني كمال و سعادت انسان تأثير مثبت داشته   سر مي
ارزشي است و اگر تأثير و نتيجة منفي دارد، يعني مـانعي بـراي كمـال انسـان باشـد،       ،باشد

عناوين فضايل و رذايل مطرح  با. اين همان چيزي است كه در علم اخالق داردارزش منفي 
 قـرآن برند.   عنوان رذايل نام مي باعنوان فضايل و از اموري ديگر  باشود و از برخي امور   مي

كه كتاب كمال و اخالق بشريت است به عوامل سعادت و رستگاري مردم و فرهنـگ   كريم
است. فضائلي چون تواضع و فروتنـي  ده كراشاره  استمقابل آن كه شقاوت  ةنقطجامعه و 

؛ 24: ؛ رعـد 200: عمران آل؛ 249: صبر و شكيبايي (بقره ،)215: ؛ شعرا63: ؛ فرقان54: (مائده
؛ 19: توكل بر خـدا (توبـه  و  ،)9 ،8: ؛ دهر29: ؛ اسراء261: جود و سخاوت (بقره ،)10: زمر

حسـد   ،)39: ؛ عنكبـوت 23: ؛ نحـل 40: ) و رذائلي چون تكبر (اعراف3: ؛ طالق67: يوسف
 ،)59: ؛ مريم81: پرستي (اعراف شهوت ،)20: ؛ حديد32: حب دنيا (انعام ،)5: ؛ فلق10: (بقره

اي از معيارهاي اخالقي اسـت كـه در     ) فقط گوشه7: ؛ نوح170: تعصب و لجاجت (بقرهو 
  8اشاره شده است.ها  به آن قرآن

در حقيقت ارزش اصيل در بينش اسالمي ناشي از بندگي خداست و هر چيزي مستقيماً 
ش مستقلي خواهد داشت و هر چيزي كمك كند كـه انسـان بـه    در اين مسير قرار گيرد ارز

واجد ارزش خواهد بود.  در واقعولي  ،اين مرز نزديك شود ارزشي مادون حد نصاب دارد
منافي باشد ارزش منفي دارد و هر چيـزي بـه دورشـدن از مـرز     با عبوديت خدا هر چيزي 
بلكـه ارزش منفـي نسـبي     ،نـه منفـي مسـتقل    ،هم ارزش منفي دارد   آن كمك كند عبوديت

  .)125: 1376خواهد داشت (مصباح يزدي، 
االمري دارند و ثبـات و دوام از    كه ريشه در واقعيات نفس اند هاي ديني باورهايي  ارزش
كـه از آفـرينش انسـان     انـد  هـاي اخالقـي    ها گزاره  ست. از جملة اين ارزشها نخصايص آ

و تا انسان بوده و هست، حاكميت خود را  اند هد و پيوسته گزارة مطلق بودنگير  سرچشمه مي
يعنـي در زمـاني    ؛تواند اصل نسبي باشـد   نمي اي از دست نخواهند داد و هيچ اصل اخالقي

زيرا مبدأ احساس زيبايي و نازيبايي همـاهنگي گـزاره بـا     ،ديگر نازيبا باشد يزيبا و در زمان
 سـان  يـك در برابـر آن   هـا  نانسـا  بعد روحي و ملكوتي انسان و عدم آن است و طبعاً همة

ر از انسـان  يو واقعيت انسان امروزه غ شودكه آفرينش انسان دگرگون  اينخواهند بود، مگر 
  .)158 ،2 ج :1379ديروزي يا آينده باشد (سبحاني، 

هـاي گونـاگون زنـدگي      شـيوه  يگانهكه  ،به آن متعلقهاي   بخشي از فرهنگ و ارزش اما
 حتـي و مربوط به ساليق و متـأثر از اوضـاع زمانـه و محـيط طبيعـي و       اند تحت نظام ديني
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 نسـبيت و  انـد  جا كه نقشي در سعادت يا شقاوت آدمي نداشته باشند، نسبي تا آن اند سياسي
مايي و رانندگي در ميان كشـورهاي  ن بودن قوانين راه متفاوتپذيرفتني و منطقي است.  ها نآ

نوع معماري شهري و منازل كه مربـوط بـه نـوع     ،ديگر يكگذاشتن به  احترام، نوع گوناگون
و بسياري مسائل ديگر در ميان آداب و رسوم ملل  ،جمعيت و ديگر عوامل است و وهوا آب

نحو موجبة كليـه نـه نسـبي     بهفرهنگ  قرآن منظر. بنابراين از اند جهان از اين قبيل گوناگون
و بـاالخره همـة زوايـاي     ،ها  ، ارزشاست و نه مطلق. آن بخش از عقايد، خلقيات، هنجارها

 فقطند از اطالق برخوردارند و آن بخش كه ثرمؤ ها نفرهنگ كه در سعادت يا شقاوت انسا
كند و دخالتي در سـعادت يـا شـقاوت نـدارد از       را تعيين مي ها نهاي بايستة زندگي آ  شيوه

بلكـه   ،گرايـي   نسـبيت مـداري صـحيح اسـت و نـه       . پـس نـه قـوم   است برخوردار نسبيت
چه با حق در تنـافي   محوري وجه صحيح در ارزيابي فرهنگ است. به اين معني كه هر حق

چه در تنافي و تباين بـا حـق    و هر ،و كنش ،اعم از بينش، گرايش ،باشد مردود خواهد بود
 امـا  ،بهبود زندگي بشر خود از اهداف دين اسـت  چراكه ،آن قابل قبول است نسبيتنباشد 
كدام مطلق است و كدام نسـبي؟ كـدام    ؟م عنصر فرهنگي حق است و كدام باطلكه كدا اين

هـاي    انجامد و كدام در تنافي با سعادت اسـت؟ امـري اسـت كـه در دانـش       به سعادت مي
  كرد. وجو جستو فقهي بايد  ،فلسفي، كالمي، اخالقي

ن بديهي است هر نوع مطالعه و قضاوت در مسائل مربوط بـه فرهنـگ در گـرو دانسـت    
  توان برشمرد:   را چنين مي قرآنحقيقت انسان است. خالصة حقيقت انسان از منظر اسالم و 

بـودن وجـود    ، دوبعـدي 9)3: ؛ انسـان 29: ؛ كهـف 255: داشتن انسان (بقره فاعليمبدأ
: الهي انسان (بقره ةخليفمقام  ،)14: بودن خلقت انسان (مؤمنون احسن ،)71: انسان (ص

 ،)6: ؛ انشـقاق 15: )، فقر وجودي انسـان (فـاطر  26: ؛ صاد39: فاطر؛ 165: ؛ انعام30-32
قـرب   ،)42: ؛ نجـم 156: (بقره داشتن انسان غايي)، مبدأ30: وجود فطرت در انسان (روم

، 10بـودن سـعادت   كسـبي )، 55: ؛ قمر175: الهي حقيقت سعادت و كمال در انسان (نساء
 ،)47: ؛ انبيـاء 284، 110: رت (بقـره وجود رابطة تكويني ميان عمل و نتيجه در دنيا و آخ

  .)3: ؛ شوري163: ؛ نساء21311: و پيامبر (بقره ،نياز انسان به هدايت، دين
  
  قرآنمباني ارزشي فرهنگ در  2.7

از دو منبع  ها ندر نظام ارزشي اسالم مباني اعتقادي و ارزشي فراواني وجود دارد كه تمامي آ
 انـد  اين دو منبع از جمله مباني مهم اعتقـادي  گيرند.  عقل سالم و شرع خالص سرچشمه مي
بـه ثبـوت    هـا  نپرداخته شده و اصـل و فـرع آ   ها نكه در كتب مفصل فلسفي و كالمي به آ
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اند. از قبيل توحيد با همة   شده را پاسخ گفته مطرحو اشكاالت فرضي يا وضعي است رسيده 
: نجم ؛23: ذاريات ؛84، 12: زخرف ؛43: ؛ نور17-16انبياء: ، هستي و چيستي (12انواع آن

ضـرورت و   ،)5-1: ؛ زلزلـه 52-51: ؛ يس68: ؛ زمر8: ؛ حج55: طهچگونگي معاد ( ،)49
 ،)19: ؛ يـونس 83: ؛ أسراء137: ؛ اعراف164: عمران آل؛ 258: بقرهچيستي دين و نبوت (

ــت ( ــرهوالي ــعراء68: ؛ قصــص101-100 :؛ يوســف258-255، 167-165: بق ؛ 83: ؛ ش
؛ 115: ونمؤمنــ؛ 16: ؛ انبيــاء86-85: ؛ حجــر119: هــودســفة آفــرينش (فل ،)33: محمــد
مراتـب وجـودي    ،)56 :ذاريـات هدف خلقت انسان ( ،)3: ؛ احقاف5: ؛ زمر44: عنكبوت
قـوس نـزول و صـعود در     ،)10-6: صـافات  ؛5: سـجده  ؛185: ؛ اعراف75: انعامهستي (
؛ 7-5: عمـران  آل؛ 22-21: بقـره نظام تكوين و تشريع ( ،)5: ؛ سجده83: عمران آلهستي (
؛ 142: ؛ اعراف115: ؛ انعام67، 3: مائدهمراحل كمال ( ،)4: ؛ طه36: ؛ توبه58-54: اعراف
-12: ؛ دخـان 15: ؛ نمل143: ؛ اعراف285، 260: بقرهايمان و مراتب آن (و  ،)4-2: انفال

نسـبيت  شـك    بـي  هـا  نبـه آ  توجـه نين تكاليفي براي انسان وضع شده است كه چ هم. )13
توان در اين مـوارد خالصـه كـرد:     مي را ها نترين آ فرهنگي را برنخواهد تابيد. از جمله مهم

ازمنكـر   نهـي و  معـروف  امربـه  ،)3- 2: ؛ طـالق 128: ؛ نحـل 201: ؛ اعـراف 282: تقوا (بقـره 
: ؛ ذاريات255: (بقره حق و تكليف ،)17: ؛ لقمان157: ؛ اعراف114، 110، 104: عمران آل(

عبـادات   ،)13، 6، 4: هممتحنـ ؛ 22: تولّي و تبرّي (مجادلـه  ،)3-1: ؛ عصر29: ؛ تكوير56
  .)7: ؛ ابرهيم79: ؛ توبه46: ؛ انفال83: اخالقيات (بقره ، و)4: هبين؛ 56: ؛ ذاريات77: (حج
  
  و نظام اجتماعي قرآن 3.7
گـذارد. زنـدگي     پـاي محقـق مـي    پيشيافت خوبي را  به حكمت زندگي اجتماعي ره توجه

يابد كـه    اجتماعي براي انسان ضرورت دارد و هدف از آفرينش انسان در صورتي تحقق مي
ديگر بهره گيرنـد.   و از هم ،ديگر همكاري كنند ها زندگي اجتماعي داشته باشند، با هم  انسان

عقل با توجه به هدف خلقت و حيـات آدمـي اقتضـاي زنـدگي اجتمـاعي را دارد (عالمـه       
  .)113- 111 ،2 ج :ق 1407طباطبايي، 

ي نيازهـاي ضـروري روحـي و جسـمي     گـو  پاسـخ ديني كه  در حكمنيز مكتب اسالم 
اجتماعي را تأييد و امضا كرده  ةسازندروابط  تنها نههاست،   عصرها و مكان همةها در   انسان
 ةجامعـ را بـه   هـا  نگذاري برخي از اصول در روابط اجتمـاعي اهميـت آ   پايهبلكه با  ،است

روابـط   ،)13: اجتماعي آفرينش انسان (حجرات ةفلسف. اشاره به كرده است زد ايماني گوش
 ،)32: هاي معيشت و وسايل زنـدگي (زخـرف    تقسيم مايه ،)54: نسبي و سببي افراد (فرقان
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كنترل  ،)23: سوز (توبه ايمانپرهيز از روابط  ،)27: ي به آداب و روابط اجتماعي (نوربند پاي
: ؛ فـاطر 33: ؛ احـزاب 36: پذيري (اسـراء  مسئوليت)، 32- 31: چشم در روابط اجتماعي (نور

: ؛ حجـرات 2: تعاون و همكاري (مائـده و )، 92: ؛ انبياء103: عمران آلامر به وحدت ()، 18
  بخشي از تعاليم اين كتاب آسماني مرتبط با روابط اجتماعي است. فقط) 10

ها و تعاليمي است كه در كسب سـعادت    انديشه ةهم ةردارنددربجامع و ي تعاليمچنين 
ـ دنيايي و هم آخرتي را در نظـر دار  مسائلهم  و اند ها ضروري  حقيقي انسان كـه ايـن از    دن

ست كـه در هـر   ها ندارد. از ديگر خصوصيات اين تعاليم پويايي آ  پرده برمي قرآنجامعيت 
عصر و جوامع حاضر و عصر ظهـور   عصر و مكاني جاري است. ممكن است اشكال شود

شـود كـه تعـاليم اسـالم بـر        تفاوت اساسي دارند و اين تفاوت باعث مي ديگر يكاسالم با 
  د:گوي  عالمه طباطبايي در پاسخ به اين اشكال مي .جوامع امروزي قابل اجرا و تطبيق نباشد

نيسـت، بلكـه   اختالف ميان عصر نوين و عصر قديم مربوط به كليات امور زندگي انسـان  
از  انـد  عبـارت عبارت ديگـر، نيازهـاي انسـان     به؛ جزئيات و مصاديق و موارد است ةدربار

و  ،اموري چون خوراك، پوشاك، خانه، لوازم خانه، وسايل نقليـه، جامعـه، روابـط جنسـي    
ها كلي بوده، هرگز تغيير نخواهند   روابط اقتصادي و تجاري و روشن است كه اين نيازمندي

آيـد، در مصـداق     وجود مـي  بهتي كه به مرور زمان در اين عناصر و نيازهاي كلي كرد. تفاو
كنند و احكام و قوانين اسـالم    ابزار و وسايل است، اما اصل نيازها و ساختارها تغييري نمي

در مورد اصل اين روابط همواره قابل انطباق و اجرا خواهد بود. و در مواردي جزئي كه در 
 هـا  نروز در حال تغييرنـد زمـام آ   به روزآيد و   و جز آن پيش مي ،ي، نظاميامور مالي، انتظام

اسـالمي در   ةجامعتواند با رعايت مصالح   دست متصدي حكومت اسالمي است و او مي به
  .)121- 120 ،4 ج :ق 1417( حكم دهد ها نمورد آ

افعـال   براثردر حقيقت هدف از زندگي اجتماعي رسيدن انسان به كمال غايي است كه 
يابد. بنابراين، افعال اختياري اجتماعي انسان بـا هـدف مـذكور ارتبـاطي       تحقق مي اختياري 

بـا   ،نـاخواه  خـواه  ،گونه كه در زندگي فردي، هر فعل اختيـاري   واقعي و تكويني دارد. همان
هدفي كه از حيات انفرادي مطلوب است ارتباطي مثبت يا منفي دارد و چنين نيست كه هر 

بلكه بعضي از افعال انسان را به هـدف نزديـك و    ،وجب تأمين هدف مطلوب شودفعلي م
در زندگي اجتماعي هم هر فعل اختياري يا هماهنـگ  ؛ كنند  ميبعضي ديگر او را از آن دور 

سو با هدف مطلوب از حيات جمعي است يا چنين نيست، اگر هست رفتاري مطلوب  و هم
ها   نامطلوب و ممنوع است. در واقع هريك از راه و مجاز خواهد بود و در غير اين صورت

و كارهاي انسان در حوزة زيست اجتماعي او اگر در جهت موافـق هـدف زنـدگي باشـد،     
چـون   ؛خوب و شايسته است و اگر در جهت مخالف آن باشد، بد و ناشايست خواهد بود
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ل اختيـاري  افعال اجتماعي انسان بخشي از افعال اختياري اوست و ميـزان خـوبي هـر فعـ    
كنندگي آن به كمال غايي است و مقدار بدي هر فعل اختياري نيز با  نزديكمتناسب با ميزان 

  مقدار دوركنندگي آن از كمال نهايي تناسب دارد.
هاي جداگانـه نـدارد، بلكـه زنـدگي       هدف بابه ديگر سخن، انسان دو زندگي مستقل و 

همان هدف كل حيات بايد هـدف زنـدگي   اجتماعي جزئي از حيات انسان است. بنابراين، 
  .)147: 1379اجتماعي هم باشد (مصباح يزدي، 

يد رسيدن به سعادت واقعـي و نزديكـي بـه    با اجتماعي، هدف هر قرآنو  نظر اسالم از
. شـود تنظيم و تقنين و اجـرا   جهتآن بايستي در اين  مسائلو  شئون ةخداوند باشد و هم

  ا پذيرفت.توان هر ارزش يا هنجاري ر نميپس 
  

  گيري . نتيجه8
گرايـي فرهنگـي صـحيح     نسبيتنتيجة نهايي اين است كه اگر  ،هتگف  با توجه به مطالب پيش

هاي جامعه ناروا و نادرست خواهد بود. بنابراين وضع   گونه مخالفت با ارزش باشد، پس هر
 ،جايز نيستي و مجازات برخي افراد ديگر گير دستمنظور اصالح برخي امور يا  بهقوانين 
با ما فرق دارد اعمالشان را توجيه كنند. پس  ها نهاي آ  كه ارزش اينتوانند به بهانة   مي چراكه
هاي بسيار براي آموزش رفتار در برخي جوامع بيهوده است. بـاالتر از ايـن مصـلحان      هزينه

 مـاً ناشايسـت  هـا تما   پـذيري   فرهنـگ  و ها ناروا  انقالب ؛دهند  اجتماعي كاري باطل انجام مي
هنرمنداني كه در حوزة شعر و ادب و فيلم و مانند آن سعي در تغيير رفتار ديگران  شوند؛ مي

نفـس   هـا  نو باالتر از همـة ايـ   ،كنند  كشند و وقت خود را تلف مي  دارند زحمتي بيهوده مي
اال مسائل ب همةرود. معلوم است كه   انزال كتب و ارسال رسل و تشريع شرايع زير سؤال مي

مـردم   ديـدگاه خـود در   در نظر عقل سالم نادرست است و بنابراين نسبيت فرهنگي خودبـه 
ست ها نخواهند ديگران را قانع كنند كه حق با آ  گرايان وقتي مي  نسبي حتي ؛پذيرفتني نيست

عالوه  بهكنند.   ، با اين كار نظر خودشان را نقض مياند در اشتباه ها نو افراد با نپذيرفتن نظر آ
جايي براي اعتقاد به نسـبيت فرهنگـي    ،درستي فهميده شوند بهاصول فلسفي و مذهبي اگر 

  گذارند.  باقي نمي
مـداري و    غير از قـوم  ،توان فرض كرد  رسد در باب فرهنگ نظر سومي را هم مي  نظر مي به
ه اين معني كه گرايي است. ب  هاي ديني و قرآني نظر مختار مكتب حق  گرايي. طبق آموزه  نسبيت
برند. ضـمن    گرايي. هر دو از نقايصي رنج مي  مداري صددرصد درست است و نه نسبي  نه قوم
بـودن    شود كه درستي و راسـتي بـه نسـبي     دارند. گاه مي راه هم بهكه حقايقي را هم با خود  اين
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كليه. پس عقيده نحو موجبة  بهبودن. چارة راه در تفكيك است نه قضاوت  به مطلقباشد و گاه 
فرهنگي    موجبة كليه غلط است. نه اعتقاد به نسبيت صورت بهمداري   فرهنگي يا قوم   به نسبيت

بلكه با توجه به  ،مداري در همة امور پذيرفتني است  در همة موارد وجه معقولي دارد و نه قوم
در فرهنـگ و اصـول    ها و تعاليم قرآني مربوط به مباني ارزشي فرهنگ و نظام اجتماعي  آموزه

و رفتاري كه با سعادت و شقاوت اخروي انسان مرتبط اسـت،   ،هر نوع عقيده، ارزش، هنجار
زندگي بدون تـأثير ايجـابي و    گوناگونهاي   شيوهفقط بايد مطلق نگريسته شود و در جايي كه 

اسـت. در واقـع    پـذيرفتني  يتهـا جريـان دارد نسـب     ر سعادت و شقاوت انسـان د ها نسلبي آ
هـا و هنجارهـا     اي ارزش  گونه كه در دين احكام ثابت و متغير داريم، در فرهنگ نيز پـاره   همان

  البته امور نسبي در ذيل امور ثابت و مطلق تفسيرپذيرند. ،اند اي ديگر نسبي  مطلق و پاره
  

  

  ها نوشت يپ
  در غـرب   فرهنگـي   گرايـي   نسـبي   آن  تبـع   و به  گرايي نسبي  مسئلة  دليل  سه  به  در عصر رنسانس .1

 :گرفت  قوت
  هـاي  يا مسـافرت   اروپاييان  استعماري  فتوحات  و سياسي: مانند گسترش  اجتماعي  دادهاي رخ الف)

از   متنـوعي   هاي گونه  و كشف  شناييآ  باعث  كه  جنوبي  كرة  و نيم  شرق  به  زمين  مغرب  دانشمندان
  ؛ها شد فرهنگ

از   پس  كه  مسيحي  از رفتارهاي  جديد و گوناگوني  انواع  مسيحي: پديدآمدن  رفتارهاي  گسترش ب)
 ؛پذيرفت  صورت  ديني  اصالح  دوران

  قوت  انساني  در علوم  فرضيه  اين  از رنسانس  انساني: پس  در علوم  تازه  هاي و ايجاد نظريه  بسط ج)
  بـه   رو بسـته   و از ايـن   رنـد قـرار دا   شناختي و روان  فيزيكي  اوضاعتأثير   باورها تحت  كه  گرفت

   ).11: 1377 پاپكين،(اند  نسبي  و در نتيجه ،گوناگون باورها متفاوت، متغير  هاي موقعيت
كرده اشاره است به حجت بر ربوبيت و الوهيـت خـداى    توصيف) ايجاد( فطر به را خدا كه اين در. 2

كه فطر و ايجاد منفك از تدبير امر موجودى كه ايجاد كرده نيست، پس آن كسى كه  تعالى، براى اين
كند، پس تنها او سزاوار آن است  ىتمام عالم را ايجاد كرده همان كسى است كه امور آنان را تدبير م

سـت بـه   ادر آيه اشـاره  ). شايان ذكر است 87، 18ق: ج  1417(عالمه طباطبايي،  كه پرستيده شود
  ).24، 10: ج 1377ت (قرشي، ف خداوندى است كه بر عهده گرفته اسيكه هدايت از وظا اين

دهد كه در آن واژگان متعدد و متفاوتي براي اشاره بـه ادراك حسـي    نشان مي قرآنبررسي آيات . 3
و انـس   ،توان به بصر، سمع، نظر، رأي، ذوق، أذن، عين اين واژگان مي ةاز جمل ؛كار رفته است به

: ؛ صافات12ه: ؛ حاق76: ؛ انعام21: ؛ مدثر2: ؛ انسان46: ؛ انعام20: انفال ←براي نمونه  .اشاره كرد
  .28: عد؛ ر48
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فعلى استعمال شده و مراد از آن نوعى فهم خاص است كه  صورت بهفقط  كريم قرآندر »  عقل. «4
بـه ايـن صـورت     قـرآن استعماالت عقل در  .يابد كند و حقيقت معنا را درمى به ظواهر اكتفا نمى

تبه. بـراي نمونـه   مر 1»  عقلوه«و ، » نعقل«، »يعقلها« ؛مرتبه 22»  يعقلون« ؛مرتبه 24»  تعقلون«است: 
 . 10: ؛ ملك43: ؛ عنكبوت42: ؛ يونس75، 170: بقره ←

 لمـن  لـذكري  ذلك في ان«ك: عقل و در ي آمده است؛ از جملهگوناگونبه معاني  قرآندر » قلب. «5
، )10: احزاب» (الحناجر القلوب بلغت و االبصار زاغت اذ و. «.. ن:روح و جا ،)37 :ق( »قلب له كان
 القلـب  غلـيظ  فظـا  كنت ولو« و )12 :انفال( »الرعب كفروا الذين قلوب في سألقي«ف: مركز عواطو 

 .)159: عمران آل» (حولك من النفضّوا
كـه   قـرآن  رود. مـي  شـمار  بـه  شناخت كالم خدا ةز اهميت است كه پايئاز اين جهت حا» وحي. «6

وحـي همـان    وحي نازل شده است. ةوسيل به تعالي و حامل پيام آسماني است گر سخن حق بيان
  .سروش غيبي است كه از جانب ملكوت اعلي به جهان ماده فرود آمده است

را  آيـات و منـابع تفسـيري برخـي     احاديـث صراحت ذكـر نشـده اسـت، ولـي      بهختنه  قرآندر . 7
ـ  در »كلمـات « مصـاديق  جملـه  از ختنه ابراهيميِ تسن اند. مثالً كننده به آن دانسته اشاره  124 ةآي
 ،30 ج ،415 ،1 ج :ق 1412ت (طبري، ه اسشمار رفت به بينه ةسور 5 ةآيدر » حنفاء«و  بقره ةسور
 از مـراد  چنين هم. )795 ،10 ج ،377، 1 ج :1372 ؛ طبرسي،446، 445 ،1 ج :تا بي؛ طوسي، 370

 طوسي،( ختنه است ةدربار الهي شريعت بقره به نظر برخي مفسران ةسور 138 ةآيدر » صبغةَاللّه«
  .)407 ،1 ج :1372 طبرسي،؛ 485 ،1 ج :تا بي

  .1377 مكارم شيرازي، ← تر بيش. براي اطالع 8
نبـود  وآيد بشر در نظام تكوين آزاد است. نظامي كه از بود آيات برميطور كه از مفهوم اين  . همان9

دارد كه حق خويش را استيفا يا اسقاط كند و كمال را اين قدرت و توانايي كند و انسان  مي بحث
انسان در همين است كه تكويناً موجودي مختار باشد و امكـان اختيـار و انتخـاب هريـك از دو     

ف به گـزينش  لو او مك استدر يكي از اين دو طريق » حق تشريعي«طرف را داشته باشد، ولي 
نمـايش   دهـد و سـاحت وجـودي خـود را بـه       جاست كه انسان خود را نشان مـي  آن است. اين

آدمي از جهت تكوين در انتخـاب  بنابراين  .خواهد بود اللهي خليفةو قادر به اثبات مقام  گذارد مي
 چون .داشته باشد سان يكريع اين چنين نيست كه نتايج لحاظ تش دين و كفر آزاد است، گرچه به

آن حيات جاويد بهشتي و سـعادت حقيقـي اسـت و تـرك آن جهـنم ابـدي و        ةداري نتيج دين
. ها آن است كه متـدين باشـند و بـه ديـن حقيقـي روي بياورنـد        انسان ةشقاوت است، حق هم

باطن بشر را بـه آن متمايـل سـاخته    پذيرش دين حق در ذات انسان نهادينه شده و خداي متعال 
  ).30: (روم» القيم الدين ذلك اهللا لخلق التبديل عليها الناس فطر التي اللّه فطرة«است، 

 وجود كند داللتبودن خُلْق خاص ناپذير طبيعي يا تبديلصراحت بر  بهاي كه  آيه كريم قرآندر . 10
انـد و آدمـي را    هاي نكوهيده چنان مطرح شده كـه گويـا طبيعـي    وخوي خُلْق از برخي اما ،ندارد
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» هلوعــا  خُلقَ االنسـنَ انَّ: «است آفريده شده حريصو  آزمندآدمي  ها نيست؛ مثالً گريزي از آن
 لبـا تأمـ  ؛ )37: (انبياء» عجل من االنسـنُ خُلقَ«شده است:   خلق رتدب بي و عجوليا ) 19: (معارج

زيـرا در   ،ها نيست آن اصالحامكان  نبود كريم قرآن مقصود كه دريافت توان مي آيات گونه اين در
را كنـار بگـذارد:    عجلـه و  زدگـي  شـتاب  كـه  خواهـد  مـي  انسان خود از درنگ بي اخير ةآيهمان 

هـاي   ترديدي نيست كه احتمال دارد برخي ويژگـي . )37: (انبياء» تَستَعجِلون فَال آياتي ساُوريكُم«
وخوي هرگز  خلق اين اما ،شود يخاص خويو خُلقجسماني يا وراثتي يا محيطي مقتضي پيدايش 

همواره به  الهي تكليفنيز تأكيد دارد  كريم قرآنكه  چنان ؛آيد نمي شمار به آن نشدنياز لوازم جدا
 و ستنهايي انسان در گرو اختيار او سرنوشت كه اين آن از تر مهم و يابد مي قمقدورات آدمي تعل

» اكتَسبت ما وعلَيها كَسبت ما لَها وسعها االّ نَفسا اللّه يكَلّف ال«: دارد بستگي وي اكتساب يا كسب به
 حقيقت در. نيست ممكن انسان اتموضوع بدون پذيرش امكان تغيير در خُلقيو اين ) 286: (بقره

تكامل و ترقـى و   ةها بالقوه وسيل ز و صفاتى در انسان آفريده است كه اينيغرا و نيروها خداوند
كمـال   ةبد نيست، بلكـه وسـيل   ز مزبور ذاتاًايغر و صفات براينشوند، بنا سعادت او محسوب مى

نكبت و بدبختى و شر و فساد  ةماي گيرد، قرار انحرافى مسير در صفات ينااست، اما هنگامى كه 
 ).29 ،25 ج :1374، شيرازي مكارم( خواهد بود

  گويد: مي . عالمه طباطبايي ذيل اين آيه در بيان علت تشريع دين11
در اولين اجتماعى كـه   ،حسب فطرتش اجتماعى و تعاونى است اين موجودى كه به ،انسان

دادن منافع به  گاه همان فطرتش وادارش كرد تا براى اختصاص تشكيل داد يك امت بود، آن
احتياج به وضع قوانين كه اختالفات پديدآمـده را   جا ايناختالف كنند، از  ديگر يكخود با 

انذار و برطرف سازد پيدا شد، و اين قوانين لباس دين به خود گرفت، و مستلزم بشارت و 
ثواب و عقاب گرديد، و براى اصالح و تكميلش الزم شد عباداتى در آن تشريع شـود، تـا   

پس دين الهـى   ... منظور اين كار پيامبرانى مبعوث شدند مردم از آن راه تهذيب گردند، و به
سعادت براى نوع بشر است، و يگانه عـاملى اسـت كـه حيـات بشـر را       ةتنها و تنها وسيل

كنـد، و قـواى مختلـف فطـرت را در      ، چون فطرت را با فطرت اصالح مـى كند اصالح مى
سعادت زندگى در دنيا و آخرتش را  ةهنگام كوران و طغيان تعديل نموده، براى انسان رشت

  .)113- 112 ،2 ج :ق 1417د (نماي منظم و راه ماديت و معنويتش را هموار مى
؛ 73؛ مائـده:  87؛ نسـاء:  62، 6، 2عمـران:   آل؛ 255، 163، 116بقره:  ←. توحيد ذات و صفات: 12

، 31توبـه:   ←توحيد عبـادي:   .5- 1؛ بقره: 7- 1فاتحه:  ←. توحيد افعال: 106، 102، 101انعام: 
  .6- 2؛ كافرون: 15، فصلت: 66غافر: 

  
 نامه كتاب
  .كريم قرآن
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