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 چگونگی سازگاری خاتمیت و جامعیت 

                                         دین با تکامل بشر                

 1مریم اسالملو                                                                                                    

 :چکیده

ه المی بسجمله مباحث مهم و زیربنایی است که متفکران این از جاودانگی دبحث جامعیت و  

شری با بریخ تا ومقوالتی است که فرهنگ  یکی از ریشه دارترین اند. دیناین گزاره کالمی پرداخته

ه بشر گویای این حقیقت است ک ،های مربوط به تاریخ و فرهنگ بشریآن آشنا است و پژوهش

 و ر جوامع، باورها و آداب دینی و دهارچند آموزهه .گاه بدون دین زندگی نکرده است هیچ

که  هر پیامبریاسالم دین خاتم است  .های آشکاری داشته استهای مختلف تفاوتفرهنگ

نامه بر و و اسالم به عنوان آخرین شریعت کرد ارمغان آورد شریعتی پیشین را نسخ شریعتی به

عت دین اسالم و شریاست، پیشین های ناسخ همه شریعتکامل سعادت بشر از سوی خداوند 

سخ نرگز ه است، این دینبرخوردار  ش، از پایایی و ماندگاریاسالمی به لحاظ خاتم بخش بودن

ادت در رسیدن به سعنیازهای انسان برای  د از هزار و چهارصد سال پاسخگویبعو نخواهد شد 

 .باشدزندگی دنیوی و اخروی می

 .خاتمیت ،کمال ،دین ،اسالم ،جامعیت ها:کلید واژه
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 :مقدمه

، مسایل مقوالتی است که فرهنگ و تاریخ بشری با آن آشنا استدارترین دین یکی از ریشه 

ها ترین مباحث انسانای داشته و جز اصلیالعادهباورهای دینی در هر زمان اهمیت فوق اعتقادی و

 ارتباطات و به وجود آمدن اما در عصر ما به دلیل پیشرفت علوم و  ،رفته استبه شمار می

علم زدگی و د معرفتی دچار . امروزه بشر در بعای داردجایگاه ویژه ، این بحثهای معنویبحران

فقدان  ،علمیهم دچار تردید روانی بعد در  .ثبات در آراء و عقاید استعدم  تحیر ونسبیت گرایی، 

 .یتی استهوو از خود بیگانگی و به تعبیری بیآرامش و اطمینان خاطر 

ی ی گرفتار مسائلو سیاسو از نظر اجتماعی  های ناهجاری نیز گرفتار خصلتو از جهت اخالق 

ها و دهد مکاتب بشری با انواع ضعف. این اوصاف نشان میالمللی استبینچون هرج و مرج 

 چین در  . بنابراینها نتوانسته نسل کنونی را به رشد و کمال واقعی رهنمون گرداندکمبودها و نقص

وجود دین آسمانی که پاسخگوی نیازهای بشر باشد و بتواند در تمام مراحل زندگی او را  یعصر

این سوال که آیا دین و  ژوهش به بررسی جامعیت دین پرداختیمحفظ کند ضروری است در این پ

ایز این نوشتار بررسی وجه تم به دست آوردیم نیازهای بشر امروز است راهمه پاسخگوی 

 ها و منابعدر این زمینه کتاب .اههای موجود درباره جامعیت دین به صورت مختصر بوده استدیدگ

و  نتوان به دین شناسی آقای حمید رضا شاکریموجود می فراوانی نگاشته شده است از کتابهای

اشاره کرد که  کوچکیانعبدالحمید آو علم و دین  گلپایگانی جامعیت و کمال دین آقای علی ربانی

اند اما مطالب ای به جامعیت و خاتمیت دین پرداختهها به صورت مختصر اشارهیک از این کتاب هر

ایم و سعی در . در این مقاله به بررسی جامعیت و خاتمیت دین پرداختهارائه نشده است منسجمی

ن جویندگاایم امید است که مفید فایده ربری به صورت مفید و مختصر داشتهجمع آوری مطالب کا

 .علم و دانش باشد
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 مفهوم شناسی -1

 دین 1-1 

، پارسایی ،مسلک ،مذهب . آیین، کیش،دین –اسم ، دادن ، قرضوام دادن -دین: فعل

، مسلمان دین اسالم را پذیرفت :سالمو دیانه و تدین باال یدین دینا دان، دین؛ 1پرهیزگاری، ورع.

 2.رفته استکسی که دینی را پذیالدین  ،کیش ،دین ،آیین شد،

دنت الرجل، اخذت منه دینا و اذنت مثل دنت، و اذنت، ای: اقرضت و التداین و » دین یقال: 

المداینه، دفع الدین و الذین یقال للطاعه و الجزاء، و استعیر للشریعه و الدین کالمله،لکنه یقال اعتبارا 

 3«.بالطاعه و االنقیاد للشریعه

دیان(: جمع ا)دِین  ،که بر عهده کسی باشد ، وام، هر مالیدین، دَین: )جمع دیون و ادین( قرض

لکن ست ا (شریعت) )مله(شود و دین مانند طاعت و جزاء به طور استعاره به شریعت اطالق می

 .شوداعتبار اطاعت و انقیاد نسبت به شریعت گفته می دین به

 خاتمیت 2-1

تم العمل، آن کار را به پایان رسانید، خَتَمَ، ختاما الشی و علی الشی، آن چیز را مهر کرد، خ 

 ،پایان ،ختامال ،پایان هر چیزی الخاتم، ج خواتم، ی،چیز دادن به هرالختم، مهر زدن و پایان 

 4.آن چیز را به پایان رسانید و کامل کرد ،سرانجام

ع و الختم و الطبع یقال علی وجهین: مصدر ختمت و طبعت و هر تاثیر الشی کنقش الخاتم و الطای» 

الثانی: االثر الحاصل عن النقش و ینجوز بذلک تاره فی االستیئاق من الشی و المنع منه اعتبارا بما 

یحصل من المنع بالختم علی الکتب و االبواب، و تاره فی التحصیل اثر عن شی؛ اعتبارا بالنقش 

 5«الحاصل، و تاره یعتبر منه بلوغ االخره.

                                                           
  .406فارسی، ص -قیم، فرهنگ معاصر میانه عربی .1

  .506. معلوف، فرهنگ المنجد، محمد بندر ریگی، ص2

  .164. اصفهانی، مفردات الفاظ قرآنی، مصطفی رحیمی نیا، ص3
  .150. البستانی، منجد الطالب، محمد بندر ریگی، ص4
  .275. اصفهانی، مفردات الفاظ قرآنی، مصطفی رحیمی نیا، ص5
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 نامه ردنکمهر از آنجایی که  .ر کردا مهر عنی آن چیزی« ختم علی شی»گویند می مهر کردن،

تم خیزی را چو آخر  رسیدن به پایان به این اعتبار ،انتهای نامه استو پایان  و امتثال آن به معنای

گاهی  همچنین ساندم.ررا تا آخر پایان قرآن یعنی قرائت  « خَتَمتُ القرآن»گویند مثال می اند.گفته

داوم م با ارتکاب رسد و آن هنگامی است که آدمیمی ی و ضاللت به نهایتان در مسیر گمراهانس

ر پایان هو آخر  ،رودبیرون می شاز نظرتدریجا قبح و زشتی گناه و گناهان، به آن خو گرفته 

ام بران به اتمپیامسلسله  ا با آوردن ویزیر اند.گفته« خاتم النبیین»به پیامبر اسالم و  یچیز

 .رسیده است

 مالک 3-1

و اکمل و ل ، کمتمام شدکمال: کمل، کَمِلَ، کماال و تکمل، تکامل و اکتمل؛ کامل شد،  

. الکمل: چیزی را جمع کردکمل و اکمل الشی:  .کامل کرد ،چیزی را تمام کرداستکمل الشی: 

 1کامل، تمام.

 2.الغرض کمال الشی؛ حصول ما فیه الغرض منه، فاذا قبل: کمل ذلک، فمعناه؛ حصل مت هوکمال:  

بنابراین وقتی گفته  .استض و مقصود از آن چیز غرو تحقق آنچه که حاصل شدن ؛ کمال شی

 .حاصل شد : کمل به معنای این است که غرض آن چیز محقق وشودمی

 ها درباره جامعیت دیندیدگاه -2

 دیدگاه افراطی 1-2 

ری و عملی در سطح ئل نظی مساهمه یعلوم و معارف بشری و بیان کننده یهمه ، جامعیند 

های مختلف زندگی مادی و معنوی است و تعالیم آن انسان را از هرگونه کالن و جزئی در عرصه

 ین دارای ؛ لذا دکندمی نیازابعاد مختلف زندگی بی ، جهان وتالش فکری در شناخت خود

 ،روانشناسی ،ناسیشتوان علوم مختلف نظیر جامعهجامعه است و می یهای الزم برای ادارهنظام

 3.را از آن استخراج کرد و... شیمی و حتی کامپیوتر ،فیزیک ،سیاست ،اقتصاد

                                                           
  .585لبستانی، منجد الطالب، محمد بندر ریگی، ص. ا1
  .726. اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، مصطفی رحیمی نیا، ص2

  .67-59. ایازی، جامعیت قرآن، صص3
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در  تواند: دین نمیتوان گفتدر نقد این رویکرد افراطی به جامعیت دین به طور اختصار می 

جزئی سایل نظری و علمی را در سطح کالن و ، همه مزندگی مادی و معنوی هایی عرصههمه

انسانی و تجربی را از دین استخراج  م و معارف بشری باشد و بتوان علومهمه علو ند و جامعبیان ک

، زبانی و معرفتی اجتماعی ،های تاریخیچرا که الزمه معارف بشری به علت تأثیر محدودیت نمود؛

داشته دارای ویژگی مصونیت های مذکور از محدودیتدین الهی که در حالی پذیر است انسان خطر

؛ زیرا همراه باشد آهنگ و تواند با علوم و معارف بشری همانیت و خطاناپذیری است و لذا نمیحق

برد و یا قائل به بطالن آن  باید دین را تاویل عقالنی بشر یا هایها و دادهدر صورت بطالن فرضیه

 1.دنهای فراوانی داروم بشری نیز با یکدیگر ناسازگاریخود معارف و علبر آن  افزون شد.

 یدیدگاه تفریط 2-2

 نه برای  ،رهنمود برای رسیدن انسان به کمال و سعادت اخروی است یارائه وظیفه دین، 

همچنین جامعیت دین در این است که آنچه در هدایت به کمال و  ؛جامعه و مسائل دنیوی یاراده

ت علوم انسانی و اما چگونگی شناخ .دهدنقش دارد در اختیار بشر قرار می سعادت اخروی انسان

 ،چگونگی مبارزه با مشکالت و مفاسد اجتماعی ،حکومت یروش اداره ،تشکیل حکومت ،تجربی

دیگر از پرسش  هاچگونگی ایجاد عدالت اجتماعی و ده ،دینی یمهار قدرت سیاسی در جامعه

ه خود ب ،های دینیداد از آموزهو این آدمی است که باید بدون استمقلمرو دین خارج است 

ها تنها به کلیات بسنده در این زمینه اقتصادی و سیاسی جامعه بپردازد دینساماندهی مناسبات 

؛ و چنانچه به تدبیر امور دنیوی و تنظیم کرده است و از ارائه راهکار معین پرهیز نموده است

ن در شود که با این جاودانگی آایدئولوژیک می تعیین نظام بپردازد خود نیز دنیوی و و معیشت

 2.تضاد است

از دیدگاه اسالم انسان یک موجود مادی محدود به این دنیا  :در نقد این دیدگاه باید گفت 

 همه شون و اعمال او با نیست بلکه موجودی فراتر از ماده و دارای زندگی جاوید است که 

او شقاوت  یا ادت ابدیع. یعنی هر گونه تالش در این زندگی در سسرنوشت نهایی او ارتباط دارد

 نوع رفتار اجتماعی و سیاسی که انسان  از این رو« دنیا مزرعه االخرهال» .تاثیر خواهد داشت

شقاوت و بد یا  ی وگزیند به مانند رفتارهای فردی او تاثیر قطعی در سعادت و خوشبختبرمی

دت و هدایت مسائل فردی به مسایل اجتماعی انسان و سعا و لذا دینی که عالوه بردارد  فرجامی او

جامعه تعیین ساختار  یبه اجرای احکام و چگونگی ادارهنسبت تواند نمیاندیشد میجامعه 

                                                           
1. www.erfan.ir. 98/3/17- 14:30 
2 . www.hawzah. 98/2/18- 15:28 

http://www.erfan.ir/
http://www.erfan.ir/
http://www.hawzah/
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با ثانیا  .نظری نداشته باشدو طرح  و... در جامعه ، اصل عدالت و قیام و قسط و امنیتحکومت

 ،عیدستورات و رهنمودهای اجتما شود که احکامنگاهی به آیات و روایات به روشنی ثابت می

آیات در دین این ، اگر وجود شودها یافت میجهت هدایت جامعه اسالمی در آن سیاریب و... سیاسی

لغو خواهد بود و شکی  یقوانینچنین نشانگر گستردگی قلمرو دین در امور اجتماعی نباشد وجود 

 1.انجام نخواهد شد نیست که فعل خدا عبث

 دیدگاه اعتدالی 3-2

ندگی عاد زناظر به همه اب ؛ به این معنا که اسالم،امل بودن آنجامعیت دین و شریعت و ک 

ه کرد فینهدایت و هرگونه دنیا گریزی را زندگی دنیوی انسان را  ؛مادی و معنوی انسان است

نیای دسعادت دنیوی و اخروی است دور چگونگی سازماندهی ؛ زیرا هدف اصلی دین تامین است

ین همچن ونوی و نجات آخرتی آنها سهم به سزایی دارد موثر و در تامین حیات مع ینقش ،مردم

یص صالحیت تشخ ،مستدل و که عقل قاطع دین و این ناساندن عقل برهانی به عنوان منبعش

 .رابطه ناگسستنی برقرار است ؛ زیرا بین عقل و شرع،احکام دینی و شریعت را دارد

کلی همه  و رسالت خود رئوس که در راستای هدف جامعیت دین آن است ، مقصود ازاینبنابر 

ای که بشر با تطبیق آن اصول ، به گونهمعارف الزم را برای تحقق این هدف در اختیار بشر قرار دهد

هم معارف و رهنمودهای مورد نیاز را برای رسیدن به سعادت د توانبمند کلی به صورت نظام 

 2.خویش به دست آورد

 اتمخاثبات جامعیت دین  -3

دادن جامعیت و کمال دین اسالم  رخی از نویسندگان روشنفکر در نسبی جلوهببه رغم تالش  

، جاوید و جهانی به نیازهای مادی و معنوی انسان گویی این دینپاسخ دانشاقلی  ،موازات آنبه 

پاسخگویی به نیازهای مادی معنوی بشر برخوردار بوده و از توان  اسالم از جامعیت و کمال مطلق

آن به همه زوایای  اسالم، توجه همه جانبهن نظور از جامع و کامل بودن دی. ماست برخوردار

 ؛برای پاسخگویی به همه نیازهای مادی و معنوی بشر است اشوجودی انسان و توان حداکثری

و رستگاری دنیوی و اخروی را یعنی همه راهکارها و قوانین الزم برای رسیدن انسان به هدایت 

                                                           
1.  www.erfan.ir. 98/3/17- 14:30 

  .35-17. جوادی آملی، انتظار بشر از دین، صص2

http://www.erfan.ir/
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جامع  ،جامع و کامل بودن دین اسالم شر نهاده است پس درحقیقت مراد ازبراه  کرده و فرا تشریع

 1.های آن استبرنامهو و کامل بودن قوانین 

 عقلیدلیل  1-3

یز نوحی  از این دلیل برای اثبات ضرورت نبوت و نیازمندی به دلیل عقلی البته متکلمین 

 دهیم:. آن را با بیان چند مقدمه توضیح میدنکناستفاده می

 .تخداوند حکیم آدمی را برای رسیدن به کمال نهایی و سعادت جاودانه آفریده اس -

ین ادر  چگونه زیستن ست و سعادت و شقاوت ابدی در گروزندگی دنیا مقدمه زندگی آخرت ا -

 ند.موثر ویعنی اعمال و رفتار ما در رسیدن به سعادت یا محروم شدن از آن دخیل  .جهان است

یج ا نتابخت چگونگی رابطه اعمال وط به شنادر جهان آخرت من سعادتمندی شرط الزم برای -

و  ا سعادتبنها و رابطه آ ؛ی آن است؛ زیرا تا زمانی که رابطه اعمال با نتایج اخروی آن استاخرو

  ین جهاناای برای زندگی بهتوان برنامه صحیح و همه جانشقاوت آدمی روشن نباشد چگونه می

 .پی ریزی کرد

و رفتار دنیوی با نتایج  ( از درک چگونگی روابط اعمالعقل)حس و  بزار عمومی شناختا -

 2.اخروی ناتوان است

 ،شودارتباط با جهان مادی حاصل میاثر و در  دراک حسی، که از راه حواس ظاهریاقلمرو  برد

که این ارتباط آن هم در زمانی  - کندچیزهایی که ما با ارتباط پیدا میبسیار محدود است و تنها 

ش،  مسیر صحیح زندگی در تمام ابعاد شناختپس  ؛دنشومورد ادراک حسی واقع می -برقرار است 

ادراک ی حیطه ی انسان با نتایج اخروی آن، ازرابطه ویژهبه  ن،مای اعمال و رفتاری ارزشو جنبه

خارجی  یز تجربهنظر ا عقل به تنهایی و صرفچه  یعنی آن ی،اما ادراکات عقل .حسی خارج است

شود ها بدیهیات اولیه گفته میم کلی خاص است که اصطالحاً به آنکند یک سلسله مفاهیدرک می

گفته کارایی بازشناسی روابط پیش گونه مفاهیم نیز برای این .مانند محال بودن اجتماع نقیضین

با  ،روابط ما با خدا تواند حکمی عقل بسیار محدود است و هرگز نمیزیرا بدیهیات اولیه ؛ندارد

 3.ارزشی آنها را بیان نماید یدیگران و محیط زندگی را تعیین و جنبه

                                                           
  .20. ابراهیم زاده، دین شناسی، ص1

2. www.wikifeqh.ir. 98/2.23- 12:43  
3 . www.hawzah.ir. 98/2/24- 1:40 

http://www.wikifeqh.ir/
http://www.wikifeqh.ir/
http://www.hawzah.ir/
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ی شود در حدی است که در دایرهو عقل حاصل می ادراکات تجربی نیز از همکاری حس 

افتد تا در دام تجربه و آزمایش نمی ی ماورایی مادی داردچه جنبه ، آنگیردانسان قرار می یتجربه

های اخروی ، شناخت پدیدهبنابراین ؛ماده و غیر ماده را هم از راه تجربه اثبات کنیم یوانیم رابطهبت

نه حتی از  ، نه توسط حس و عقل وبختی یا تیره روزی آن و آگاهی از تاثیر اعمال آدمی در نیک

 1.شودهمکاری آن دو حاصل نمی

آگاهی و شناخت  به ، منوطبرای زندگیصحیح و جامع  ایاز سوی دیگر توانایی طراحی برنامه 

عمومی و همگانی برای  هایو ناکافی بودن شناخت توجه به نارسابا  . حالهاستاین تأثیر و تأثر

  ،خداوند با ارسال رسل و انزال کتب ،مقتضای حکمت ، و بنابرغایت خلقتو رسیدن به هدف 

رده صحیح زندگی و برنامه  ،آن راساسای جامع و کامل فراروی انسان قرار داده تا آدمی ببرنامه

 2.سعادت خود را بشناسد

 دالیل نقلی 2-3

ان توا میآنه ند که با کمکبر جاودانگی و جهانی بودن قرآن داللت دار و روایات متعددی آیات 

 :جامعیت دینی را اثبات کرد

 برخی آیات قرآن کریم 

از جمله آیاتی که  .اکید نموده استخود ت ، بر جامعیتاستاسالم جهانی  قرآن کریم که منشور

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ » :فرمایدسوره نحل است که می 89، آیه کندداللت میمطلب  نای به روشنی بر

ا که هدف اصلی نجازآ «.و این کتاب را که روشنگر هر چیزى است» 3؛«الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

اموری است که در راستای هدایت  ،مقصود از هرچیز س(است )هدی للناهدایت بشر  قرآن کریم

 4.اعمال و رفتار انسانیا یا مربوط به اخالق و  ،مربوط به عقاید باشدخواه  .انسان قرار دارد

                                                           
  . همان.1

2. www.wikegh.ir. - 98/2/25- 11:00 
  .89. نحل: 3
 .     34ص جامعیت و کمال دین، گلپایگانی،. 4
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 سوره احقاف است که  30، آیهکندای بر این مطلب داللت میکه به گونهآیه دیگری  

و به سوى حق و به سوى راهى راست راهبرى » 1؛«رِيقٍ مُسْتَقِيمٍيَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَ»: فرمایدمی

که راه راست نیز راهی ندارد چنان  هو نارسایی رااست که در حق، نقصان  یقرآن کتاب« .کندمى 

. و احکام اسالمی است معالیتجامعیت در گرو  ،رساند و اینود میخویش را به مقص است که سالک

 2.نخواهد شدرهنمون  – داردقیم که همه مراتب هدایت را در برمست - قدر غیر این صورت به طری

 :فرمایدمیئده است که سوره ما48آیه  ،کندآیه دیگری که بر جامعیت اسالم داللت می 

و ما این کتاب » 3؛«يْهَِمُهَيْمِنًا عَلَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ و»

  «.کننده کتابهاى پیشین ]=قرآن[ را به حق به سوى تو فرو فرستادیم در حالى که تصدیق

 :ویژگی دارد 3قرآن کریم  ،طبق این آیه

مه مالز امعیتبا کمال و ج - که بیش از این یادآور شدیم ناچن -و حقانیت  ،بر حق یکتاب -

 .دارد

ر زمان خود از چون کتب آسمانی پیشین نیز دو  ،پیشین استکننده کتب آسمانی تصدیق  -

 .پس قرآن کریم نیز دارای جامعیت است ،برخوردار بودند جامعیت

به این معنی که عالوه بر دارا بودن معارف کتب پیشین  ،بر کتب آسمانی پیشین تسلط دارد - 

البته نیز به دلیل خاتمیت  (عَلَيْهِ نًاَمُهَيْمِ)معنی  . این استباشدمی تریدارای معارف بیشتر و دقیق

 4.شریعت اسالم است که جامعیت آن باید متناسب با جهانی و نهایی بودن آن باشد

 جامعیت اسالم از دیدگاه روایات 

به ط جا فق ننقل شده که ما در ای ز معصومین درباره جامعیت دین خاتمانیز فراوانی  روایات

  :ندفرموداع ه الوددر سفر حج و سلم( صلی اهلل علیه و آله)رسول اکرم  م.کنیذکر برخی از آنها اکتفا می

                                                           
 .30. احقاف: 1
  .40. شاکرین، دین شناسی، ص2
  .48. مائده: 3
  .80ده، مبانی معرفت دین، ص. حسین زا4
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که  مگر آن ،هیچ چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک و از آتش جهنم دور کندای مردم، »

آتش جهنم دور  بهشت نزدیک و ازو هیچ چیزی نیست که شما را به  م،اشما را به آن امر نموده

چیزی نیست که شما را به آتش جهنم نزدیک و  ام، و هیچبه آن امر نموده که شما را مگر آن ،ندک

 1«ام.بهشت دور کند، مگر آنکه شما را از آن نهی کردهاز 

  :روایت شده که فرمودند (علیه السالم)امام علی از 

کتابی  برند، باانی که مردم در گمراهی آشکار به سر میدر زم و سلم( صلی اهلل علیه و آله)پیامبر »

قرآن  . آن کتابکننده کتب آسمانی پیشین و بیانگر حالل و حرام بودتصدیق شد که  برانگیخته

ولی من شما را از آن باخبر  .گفت ، او سخن نخواهداو بخواهید تا با شما سخن بگوید پس ازاست 

وری میان داو  ، و آنچه مربوط به حکمتا روز قیامت ،گذشته و آینده به تحقیق که علم سازم،می

 2«.کرد ، شما را آگاه خواهماگر از من بپرسید ،شماست در آن است

قرآن را  همانا خداوند تبارک و تعالی» :نقل شده که فرمودندنیز  (علیه السالم)از امام صادق  

قرار داده است حتی به خدا سوگند که رها نکرده چیزی را که بندگان  یبیانگر هر چیز

خداوند آن را  ! ای کاشتواند بگویدتا آنجا که کسی نمی ،دنباش خدا به آن احتیاج داشته

 3«.کرد و نکرده استدر قرآن بیان می

عقلی از دایره  که عقل و احکام متقن دله عقلی و نقلی و نیز با توجه به اینپس براساس ا 

 ار دوهمواره در کن (شریعت عقالنی)و یا  (رسول باطنی)شمول دین خارج نیست بلکه به عنوان 

 اسالمی مطرح  -به عنوان منبع سوم کشف و استخراج احکام دینی  (کتاب و سنتنقلی ) منبع

شود و در نتیجه جاوید و مترقی اسالم اثبات می ،و کمال مطلق آیینه جهانیجامعیت  ،باشدمی

وی دنیوی و اخرنیز اسالم توانایی الزم و کافی پاسخگویی به نیازهای همه جانبی مادی معنوی و 

 4.انسان را دارا است

 گویی نیازهای بشردین پاسخ -4

  ؟سال پیش جوابگوی نیازهای امروز بشر است 1400با توجه به تکامل بشر آیا دین 

                                                           
  .5، ح128، ص1. کلینی، اصول کافی، ج1
  .39. ربانی گلپایگانی، جامعیت و کمال دین، ص2

3. www.erfan.ir. 98/3/1- 8:10 
  .23. ابراهیم زاده، دین شناسی، ص4

http://www.erfan.ir/
http://www.erfan.ir/
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که دنیای مدرن با  واقعیت این است .بشری است بسیار متاثر از عقلدنیای مدرن امروزی  

 بشری آغاز  افق همین عقل را از، خود گیرد و روشنگریشکل می و شهود پشت کردن به وحی

هودهای مباحث خود را متوجه ش ، در حالی که فیلسوفان ما قبل مدرن بخش قابل توجهکندمی

 1کردند.عقالنی و وحی می

توان ای است که در عین حفظ اصالت خود و ساز و کار ویژهها اسالم دارای توانمندی دین

کسی که به آیین اسالم و مکتب اهل  ،را دارا است و پاسخگویی به نیازهای متغیر عصریهماهنگی 

 .آخرین پیامبر است ،پیامبرانو کتب مآخرین مکتب این که  داندایمان دارد می (السالم معلیه)بیت 

پیامبران است و  ، خاتمبیان فرموده است که این پیامبر -که اساس این مکتب است  -قرآن کریم 

 2است.برای همه زمانها و مکانها  یعنی ؛این مکتب برای تمامی خلق است

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ »: خداوند در قرآن می فرماید

او کسى است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هر » 3؛«وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

   «.ه دین است پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش نداشته باشندچ

بلکه از جهت حکومتی و  ؛جهت فکری نه تنها از ؛پیدا خواهد کرد بر همه ادیان غلبه این دین

خاص  یمخصوص به یک منطقه یا محدود به زمان ،نظامی نیز غلبه پیدا خواهد کرد و اگر این دین

، الهی است و کسی قبول کرد که این مکتباینکه اگر  غرض! چنین تعبیری نادرست بود .بود

است  ، مکتبیخواهد بود که این مکتب او قابل درکبه آسانی برای  ،آخرین پیامبر استآن،  پیامبر

ها برای مکانو  هاداند که در همه زمانچون می ؛ای قابل اجرا استو در هر منطقه یکه در هر زمان

 4.خداوند متعال یکسان است

ای که داده همه اعصار آگاه است و در برنامه ش درهمه مخلوقاتبه خداوند  ،به تعبیر ساده 

همچنین پروردگاری این مکتب  .نیازهای بشر در تمام زمانها و مکانها را در نظر گرفته است ،است

کتب را این م» :را به وسیله پیامبر خاتم ابالغ کرد و او را آخرین پیامبر مقرر کرده است و فرمود

زمان  نفال هیچ کجا نفرموده است که این مکتب تا ،و از سوی دیگر «به کمال خود رساندم.

                                                           
  .31ص. آکوچیکیان، پرسش و پاسخ دانشجویی )علم و دین(، 1
  .208های حیات انسان، ص. سیدان، دین و عرصه2
  .33. توبه: 3

  .209های حیات انسان، ص. سیدان، دین و عرصه4
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 ت و تا قیامت باقی اس ،ب آمدهاست که آنچه در این مکتاعالم شده  ؛ بلکه برعکسمعتبر است

د کسی که اینها را قبول داشته باش .تا قیامت حرام خواهد بود شو حرامآن تا قیامت حالل حالل 

ها و حتی دوراندر همه  که آیا دین قابلیت اجرا برای همگاندیگر سوالی برای او در این زمینه 

 1.پیش نخواهد آمد ،امروزه با این حد ترقی و پیشرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .210. همان، ص1
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 :نتیجه گیری 

سی کردیم و به تکامل بشر را بررجامعیت دین با و  تسازگاری خاتمیچگونگی مقاله  در این

جدید و با وجود تکامل و پیشرفت بشر دین اسالم به لحاظ عصر  پاسخ دادیم که حتی در این سوال

پاسخگویی به است که عدم  این مسئله به حدیاهمیت او است، نیازهای تمام  یجامعیت پاسخگو

 .آوردآن شبهات فراوانی را برای نسل جوان به وجود می

 درتوان رسید که بشر به امروز به این نتیجه می تا با بررسی ادوار گوناگون از ابتدای خلقت بشر 

است که بتواند همراه با آن قدم به قدم پیش برود تغییر نحوه  ایهمه اعصار نیازمند یک برنامه

دین به انحصار از دین و او نیازی بر بی یتواند دلیلر دوران جدید نیز به هیچ وجه نمیزندگی بشر د

اما  ،ی پیشرفت داشته استخیل و... تجربی معلومات در جهتشر بهرچند  .های گذشته باشددوران

. نمایدآن دوچندان می ؛ بلکه ضرورتتنها قابل اجرا استنه باز هم باید گفت که این آیین مقدس 

به عمل به این آیین موفق  کند و اگر کسیبدیت انسان را تأمین میا ،این آیین و مهمتر از همه

 .را رقم زده است خودشود سعادت دنیا و آخرت 
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