
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  سيدھاشـم سديد

  ٢٠١۶ مارچ ٢٩

  
   خداشناسی اديان آسمانیِحالل و حرام در پرتو

  

ً اسالمی، بناء برای توضيح معانی و چون حالل و حرام اصطالحاتی ھستند مربوط به معارف دينی، از جمله معارف

علل پيدائش اعتقاد به اين دو اصطالح، ناگزير ھستيم اولتر از ھمه از نظر دين، به خصوص از نظر قرآن و الھيات 

به فلسفه، يا به علل وجودی چنين اعتقاد و يا کاربرد اين دو کلمه در دين اسالم ) علم شناخت خداوند و اديان سماوی(

 ببينيم که وجود اين دو کلمه و فلسفۀ آن در قرآن، با خدائی که قرآن و دين اسالم معرفی می کند، چقدر رجوع کنيم و

  .مطابقت و مناسبت دارد

پيرامون آنچه حالل شمرده شده است، فکر نمی کنم بحثی الزم باشد؛ اما در مورد محرمات از نظر دين و خدائی که دين 

  را؟ می خواھد ما را با آن آشنا کند، چ

تعيين زمانی که بشر به پرستش چيزی به نام موجود برتر و تواناتر ــ به اصطالح دينداران خدا ــ آغاز نمود، موجودی 

که به گمان دينداران می تواند در زندگی انسان ھا، در خوشی و غم، و در آرامی و ناآرامی آن ھا اثرگذار باشد، به طور 

  .  نيستدقيق، بالشک، برای ھيچ انسانی ميسر

رسيدن انسان به تفکر تک خدائی، آن طور که ھمه می دانيم، از زمان پيدائش انسان تا امروز از مسيری بسيار بسيار 

اين مسير ھنوز ھم روشن نيست، مسيری که طی آن خدايان . طوالنی، مجھول و نامعلوم و دارای ابھام عبور کرده است

 عقل انسان ھا، بر ذھن و انديشه و زندگی انسان در کليت آن مستولی گوناگونی با گذشت زمان، تکاثف تجربه و رشد

شده است، موجوداتی که به زعم انسان ھر دوره، می توانستند در برابر آسيب ھا، خطرات و تھديدھای رنگارنگ کمک 

د از مرگ، بيشتر و بھتر به انسان نمايند و ھم زمينه ساز آسايش و آرامش، و راحت و عشرت او در آن جھان ـ بع

  .گردد

سنگ پرستی، حيوان پرستی، ستاره پرستی، ماه پرستی، آفتاب پرستی، زن پرستی، مردپرستی، توتم پرستی، 

 جاندار و بی جان مرئی و واقعی، و نامرئی و تخيلی زمينی و آسمانی ۀنياپرستی، روح پرستی و پرستش صدھا پديد

 که انسان تا اين جا که ما امروز قرار داريم، پيموده است، ھمه ديگر، طی اين دوران و طی خطی پر از فراز و نشيبی

  .مخلوق ذھن انسان بوده است ـ مخلوق ذھن خود انسان ـ، و نه ھيچ موجود ديگری غير از انسان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھمان گونه که ھر يک از معبودان پيشين به تدريج و با گذشت زمان در برابر خدايان جديدی در ذھن انسان به زانو 

 خدايان جديد نيز در روشنی عقل رشد يابنده و جست و جو گر انسان ھای ھوشمندتر برتری خود را نسبت به درآمدند،

رچند نامحقق و نامتعين، در ذھن انسان ھا از دست دادند، که اينک خدای واحد ھم با گذشت زمان، بلوغ ھخدای يکتا، 

که می بينيم، آرام، آرام   و تجربی قرون اخير، چنانتدريجی عقل، بسط معرفت انسان و باالخره بر پايۀ علوم طبيعی

اگر زور و جبر و فشار و بستن و تبعيد و زندان و شالق و اعدام متوليان خشن دين و دولت . (درحال متزلزل شدن است

ارتر ھای حامی دين و حامی اين متوليان نمی بود، اين خدا ھم قرن ھا قبل از اين، جای خود را به خدای ديگر که سازگ

  !)با عقل رسا و وافی بشر امروزی می بود، خالی می کرد

يکتاپرستی ابراھيم و اخناتون، فرعون مصر، که سرآغازی بود برای انديشۀ يکتاپرستی يھوديت وعيسويت اوليه تا 

  . اسالم، با تمام وجوه افتراق و اشتراک موجود ميان اين سه دين، ھمه زادۀ ذھن انسان بوده است

ً، به طور مثال، آن طور که برخی از اسالم شناسان گفته اند، عمدتا دارای چند نوع صفات می باشد؛ از آن خدای اسالم

صفات سلبی که ) و چھارم  خدا است، كمالصفات ثبوتی که معرف) صفات فعلی، سوم) صفات ذاتی، دوم) اول: جمله

پيرامون صفات ثبوتی و سلبی الھی برای آن بر وفق آن خدا منزه از ھر خطاء و عيب و نقصی است ـ توضيحی مزيد 

  .است که اساس و اصل بحث ما را در اين نوشته تشکيل می دھند

در اين مبحث من می خواھم، برای واکاوی داليل مشروعيت يا عدم مشروعيت حالل و حرام، تنھا به وجه صفت سلبی 

  . و نقص و ناتوانی است، بپردازمخداوند، يعنی اين که خدا، بر مبنای انديشۀ دينی، منزه از ھر خطا

آيا ممکن است خدائی که منزه از ھر خطا باشد، وھيچ گاه درھيچ کارش : اين واکاوی را با اين پرسش مطرح می کنم که

عيب و نقصی وجود نداشته باشد، چيزی بيافريند که در ذات آن عيب يا نقص وجود داشته باشد؛ ممنوع و ناروا يا ناجائز 

   و ناقص و غيرمباح و منکر يا حرام باشد؟باشد؛ نامکمل

 ثابت شد، آن امر نمی تواند درعين زمان نادرست باشد و  قطعیحسب قواعد علم منطق وقتی درستی يک امر به طور

  . نادرست معرفی گردد

 وجود ً، بناء در کار خدا نمی تواند غير از ثواب و خير و کمال نقص يا فتوریقطعیکمال خدا از نظر دين امريست 

 است، نه نشانۀ يا ناتوانی و نقصان آفريندۀ آن شیء نشانۀ عدم کفايت، وجود کمبود يا نقصان دريک شیء. اشدداشته ب

  .کمال او

معنی اين سخن، با تعمق بيشتراين است که خدا نبايد، با داشتن صفات مثبت وعالی، و منزه بودن از خطاء، پديده ای را 

 صاحب شعور و خرد حق ندارد درغيرآن ھيچ انسان.  و حرام باشدوده، ناشائستخلق کند که دارای نقص وعيب ب

  . صفات مثبت باال را به وی اطالق کند؛ يا او را موجود صاحب کمال مطلق بخواند

اگر قبول شود که خدا دارای کمال مطلق است، پس فعل وی و آنچه را وی آفريده است نبايد دارای نقص و يا عيبی 

درخت سالم بايد ميوۀ خوب بدھد و : به مصداق آنچه در انجيل متی آمده است. ئز کننده و حرام تلقی کردباشد؛ يا مشم

 اديان در نظر من يکسان ۀھم. فکر نکنيد که من برای مسيحيت تبليغ می کنم. تنھا يک مثال است. (درخت فاسد ميوۀ بد

  .) و قابل نقد جدی ھستند

ق خدا و منزه بودن وی از خطاء را از ديد دين با منطق خود دين و منطق تا اين جا کوشش شد رابطۀ کمال مطل

و نتيجه ای که از ديد دين و با ديد حکمی ــ اسناد دادن امری به امری ديگری به ايجاب يا به . غيردينی بررسی کنيم

 اين باشد که چون خدا سلب ــ و با ديد فلسفی ــ ادراک وقوع با الوقوع ــ از اين بررسی به دست آمده است، بايد

موجودی نيست که چيز ناقص، مشمئز کننده و دارای عيب بيافريند، پس ھر چيزی که خدا آفريده است ـ با اين اعتقاد که 
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چون انسان . (ھر پديده ای به امر يا به دست خدا آفريده شده است ـ  بايد طيب، حالل و بی نقص و برای استفاده باشد

: يگر با توانائی ھای ذاتی خويش توان استفادۀ بيشتر را از پديده ھا داراست، بھتر است بگوئيم موجودات دۀنسبت به ھم

  .)بايد طيب، حالل، جائز و روا برای استفادۀ انسان باشد

مسألۀ ديگراين است که آيا به نام يک مسلمان اجازه داريم، چون خدا خبير و عليم است، نسبت به علم خدا مشکوک شويم 

ً که مثال خدا در يک زمان يک تصميم می گرفته و بر اساس آن يک حکم می کرده و در زمانی ديگر می ديده و بگوئيم

 شده و برای تغيير تصميم اولی حکمکه آن حکمش نادرست بوده و مطابق اين ديد جديد از تصميم اوليۀ خود پشيمان می 

ويش نيز بر می گشته و به ھمان تصميم اوليه اش ديگری صادر می نموده است و باز بعد از مدتی از تصميم دوم خ

  اجالل می کرده است؟؟ 

چنين تصوری بدان معنی است که خدا نمی توانسته است خوبی و بدی، زشتی و زيبائی، حالل و حرام، سود و ضرر 

ين باشد، اگر تصور چن. يعنی ناتوان از درک کاری بوده است که می کرده! يک امر را از قبل پيش بينی کند.... و

  چطورمی توانيم اين موجود را خدای دارای علم ازلی و ابدی و خدای کامل بناميم؟؟ 

چون تصور چنين نيست، پس آنچه در سه کتاب اديان سامی در اين زمينه آمده است، و من در زير بدان اشاره نموده ام، 

 منطق آشنائی داشته و نه به گونۀ درست و ی باشد که نه به اصولئبايد نادرست باشد، يعنی ساختۀ ذھن انسان ابتدا

  !مستدل می توانسته فکر کند

ين را ديد، از زمين خوشش آمد و از کار خويش راضی درعھد عتيق آمده است که خدا بعد از آفرينش زمين، وقتی زم

آيا چنين تصوری از خدای .... ُھمين طور بعد از آفرينش انسان و آسمان و ستاره ھا و آفتاب و آب و گل و گياه و. شد

  خبير و عليم و بصير، يعنی خدای دانا و آگاه که ھمه چيز را از قبل می داند، می تواند درست باشد؟  

عيسويان تنھا داشتن ايمان را . ت، بسياری از چيز ھائی که در اسالم حرام خوانده شده است، حرام نبوده استدر مسيحي

عيسويان وجوب عمل ختنه را از بين بردند، حالل و حرام نوشيدنی ھا و خوردنی ھا ـ . برای رستگاری کافی دانسته اند

تفی کردند، اين اعتقاد را که حيوان و انسان نجس ھستند، شراب و گوشت خوک و ھر آنچه از گلو فرو می رود ـ را من

اين مسأله، يعنی دو گونگی در نظر خدا مسائلی ھستند که ھر انسان ھوشمندی را به ... (يک اعتقادی غيردينی خواندند و

زار سال اين فکر می اندازد که چرا خدای دو دين پيشين سامی، که خدای دين اسالم ھم است، طی چيزی کمتر از دو ھ

  )در خصوص برخی از نظرياتش حداقل دو بار تغيير عقيده داده است؟

ًدر يھوديت مثال خوردن گوشت خوک و شراب منع شده است، ولی در مسيحيت آن ھا را حالل ساخته و در اسالم دو 

   خويش بر گشته و آن ھا را حرام اعالم کرده است؟ ۀباره به نظر اولي

به (و نظر به تعاليم قرآن بايد ھمه چيز را از قبل بداند، چرا درعرض زياد و کم يک ساعت خدائی که عالم و خبير است 

با آن ھمه علم و آگاھی سه بار بايد در يک ) حساب روزھای خدائی، که نظر به قرآن برابر است به پنجاه ھزار سال

  مورد تصميم بگيرد؟ 

د، زيرا من بر اين اعتقاد صحه می گذارم که خدا عالم و دانا من ھيچ گاه فکر نمی کنم که اين حرف ھا را خدا زده باش

است و درھيچ حالتی نمی تواند چنين فکر مغشوشی داشته باشد که چيزی را معين کند، بعد از مدتی آن را نسخ کند و 

  .بعد آن را دو باره مقرر سازد

ن را خطاب كرده و گفت تو و پسرانت چون خداوند ھارو: " آمده است که١١ تا ٨ ۀ، از شمار١٠ِدر سفر الويان، باب 

 انيدرم   تا– شما یھا  در نسلی ابدۀضين است فري ا-ديريد مبادا بمينوشن یمسكر د شراب ويمه اجتماع داخل شويبه خ

  ." ١١ تا ٨ یھا  ، شماره١٠ان، باب يِسفر الو. / ديز دھيرمقدس و نجس و طاھر تميمقدس و غ
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ات را به خاطری که با نوشيدن آن تمييز نيک و بد و روا و ناروا و پاک و ناپاک برای در قرآن ھم، مانند تورات، مسکر

  . شخص مست مقدور نمی ماند، منع نموده است

يعنی ، ) سورۀ نساء۴۴" (ال تقربوا الصلوة و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولوا": شراب و شراب نوشی با اين آيت

  .  به طور ضمنی و قبل از منع قطعی منع شد،."گوئيد  چه میدرحال مستی نماز نخوانيد تا بدانيد"

در بارۀ يحيی که لب به شراب نمی زد و اغلب روزه دار بود، می : "... ولی درانجيل متی از زبان عيسی می خوانيم

ن و گناه اما به من که می خورم و می نوشم ايراد می گيرند که پرخور و ميگسار و ھمنشين بدکارا. ديوانه است: گويند

  ." اگر عاقل بودند چنين نمی گفتيد و می فھميديد چرا او چنان کرد و من چنين. کاران است

خدای ھر دو دين يک . اينست که يحيی برحسب دين موسی چنان کرد و عيسی برحسب دين خودش" چرا"جواب 

  !!خداست

حت و آشکارا بی عقل، يعنی نادان می عيسی کسانی را که به وی، به دليل نوشيدن شراب خرده می گرفتند، به صرا

  مگر پيامبرانی که قبل از او نوشيدن شراب را منع قرار داده بودند، بی عقل بودند؟  . َخواند

آيا چنين حرفی کالم خدا بود، يا کالم خود عيسی؟ اگرعيسی را پيامبر بدانيم، براساس تعاليم دين، ھرآئين يا ھر اصلی 

ی آمد، يا ھر حرفی که عيسی در خصوص حالل و حرام می زد، بايد آن آئين يا آن اصل وجود مه وسيلۀ عيسی به که ب

به کالم ساده تر اين خدا بود که نوشيدن . يا آن حرف مطابق به خواست و امر خدا بوده و خدا به او الھام  نموده باشد

  ! شراب و گوشت خوک را در دين مسيح مجاز دانست؛ نه عيسی

. کس با خوردن چيزی نجس نمی شود ھيچ: " سخنان او معروف تر استۀب حالل و حرام از ھماين سخن عيسی در با

  .)     ٢٠، صفحۀ ١۵انجيل متی، باب ." (چيزی که انسان را نجس می سازد، سخنان و افکار اوست

لی که او ھم چطور شد که عيسی ھيچ چيزی را حرام نمی خواند، غير از افکار و سخنان نا شائست و ناروا را، در حا

مانند موسی و محمد يکی از پيامبران الھی شناخته می شود، ولی در اديان پيش و پس از مسيحيت خيلی چيز ھا حرام 

  خوانده می شوند؟ 

 آنچه تا کنون گفته شد، به اين نتيجه می رسيم، ھمان طور که دکتر سروش، يکی از نوانديشان معروف دينی می ۀاز ھم

 او با اين نظر حکومت ".ھای انسانی از دين، تاريخی است و معروض خطا  ای بشری و استنباطھ تمام معرفت: "گويد

تواند به نام خدا   ھای بشری از دين معروض خطا باشد، ھيچ کس نمی  کند؛ چون اگر تمام فھم  دينی ايران را تضعيف می

محمد ":  قرآن به صراحت می گويد کهۀبار او در .ادعای پياده کردن شريعت را داشته باشد؛ حتی روحانيون ايرانی

  ." آفرينندۀ قرآن است

ای است که   اين ھمان تجربه. است» الھام«وحی : "در برابر سؤال ديگری، اين اصالح گر راديکال دين می گويد

ا با در روزگار مدرن، ما وحی ر. کنند  شاعران و عارفان دارند؛ ھر چند پيامبر اين را در سطح باالتری تجربه می

شعر  . شعر استۀوحی باالترين درج: مسلمان گفته است که يکی از فيلسوفان  چنان. فھميم   شعر میۀاستفاده از استعار

  کند که منبعی خارجی به او الھام می  شاعر احساس می. ابزاری معرفتی است که کارکردی متفاوت با علم و فلسفه دارد

ھای  تواند افق  شاعر می:  درست مانند وحی، يک استعداد و قريحه استو شاعری،. کند؛ و چيزی دريافت کرده است

  ".ھا بنماياند تواند جھان را از منظری ديگر به آن  ای را به روی مردم بگشايد؛ شاعرمی  تازه

در  آنچه در باب حالل و حرام در کتب دينی گفته شده است، يا ۀنتيجه ای که از بحث باال گرفته می شود، اينست که ھم

ت و تربيت و محيط و يع انسان ھائی ھستند که نظر به طبھای دين، ھمه سخنان" ه نبايد کردچ"ھا و " چه بايد کرد"باب 

فرھنگ خود، يا نظر به يک سری مسائل روحی و روانی و يا دلبستگی ھا يا کراھت ھائی که داشته اند، زده شده است ـ 
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 و مدھش و مکافات بی نھايت ترغيب کننده، چون می خواستند با ابراز اين آنھم به نام خدا و مجازات فوق العاده سنگين

  !مطالب و ايجاد بيم و اميد اثرات گفتار شان را تقويت ببخشند

حرمت روز نوروز ھم که برخی ھا از آن به نام دين سخن می زنند، سخنانی است که از ذھن برخی از انسان ھای 

  .ح کرده استنادان و متعصب دينی به نام خدا ترش

خدائی که رحيم و رحمان خوانده شده است، چگونه حاضر می شود خود مانع شادی و سرور بندگان خود بشود؟ مگر 

  رحمت ھمين است که در برابر بندگی و کرنش پاداش داده شود؟ 

 بر وفق امر فراموش نشود که مزد، حق آنانی است که کاری. چنين دريافتی پاداش نيست، بلکه مزد و حق بندگی است

اعتبار و ارزش خويش را ... ی و کرنش و بندگی و رأفت با انتظار و کار و حرف شنورحم و!! ارباب انجام می دھند

  "!رحمت"يا " پاداش"مسلم بنده در برابر اطاعت و انجام کار است؛ نه " حق"دريافت مزد . از دست می دھد

دی و جشن وسرور مردم در روز نوروز معرفی می کنند بايد اين با اين استدالل مال ھای تنگ نظری که خدا را ضد شا

چيزی که انسان را نجس می سازد، سخنان و افکار اوست، نه آن چيزی : "سخن عيسی را فراموش نکنند که می گفت

  ."که می خورد

  . نيست" حرام"يک بار ديگر اين نکته را يادآور می شوم که ھيچ چيزی به اصطالحی معارف دين 

  .  يا امری در خود احساس می کنندراھتی است که انسان ھا نسبت به شیء ھر چيز بسته به کحرمت

اين نکته را ھم می خواھم اضافه کنم که دينی که درھای شادی و خوشی و جشن و سروری در چوکات اخالق و رسوم 

  ! دين واقعی باشدمتعادل و پسنديدۀ يک کشور را به روی مردم آن کشور می بندد، ھيچ گاه نمی تواند 

 استبداد و تندخوئی متوليان آن باالخره روزی از طرف ھمۀ مردم مردود اعالم خواھد شد، زيرا انسان ۀچنين دينی با ھم

       !  ًذاتا موجودی مثبت انديش و شاد و آزاده ای است

٢۵/٠٣/٢٠١۶  

 

 
 


