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Abstract  
Using a qualitative method based on textual hermeneutics, the present study aims to answer “what are the 

criticisms to the principles of the theory of freedom in the view of Isiah Berlin based on the idea of Allāma 

Javādi ‘Amoli?” The results showed that the idea of freedom in the perspective of Isiah Berlin has a root in 

humanistic and pluralistic thinking and that Allāma Javādi ‘Amoli’s return point in the above criticism 

relies on the principle of “the recognition of origin”. Accordingly, a human as a finite being, in Takwin 

(creation) and Tashri’ (legislation), needs an infinite being that is God. The spread of human needs to God 

involves the evaluation and prioritization of values too so a human has no choice but to obey God and 

follow the commands and prohibitions of the religion. This issue is in contrast with humanistic and 

pluralistic ideas in Berlin’s view.  
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 مقاله پژوهشی

 تحلیل انتقادی مبانی نظریه آزادی در دیدگاه آیزایا برلین

 1)با تاکید بر آراء عالمه جوادی آملی(
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 چکیده

نقدهای وارده بر مبانی اندیشه آزادی »گرا درصدد پاسخ به این سوال است که  روش کیفی از نوع هرمنوتیک متنپژوهش حاضر با 
ها نشان داد که اندیشه آزادی در دیدگاه آیزایا  یافته«. در دیدگاه آیزایا برلین براساس دیدگاه و آراء عالمه جوادی آملی چیست؟

« مبدأشناسی»بر اصل ، یستی دارد و نقطه عزیمت دیدگاه عالمه جوادی آملی در نقد مذکوربرلین ریشه در تفکر اومانیستی و پلورال
نیازمند بوده و  -خداوند -در امر تکوین و تشریع به موجود نامتناهی، انسان به عنوان موجود متناهی، استوار است. بر این اساس

ناگزیر ، ها تسرّی یافته و انسان برای هدایت بخشی به ارزش اولویتها و  گذاری ارزش دامنه نیازمندی انسان به خداوند به امر ارزش
به اطاعت از خداوند و دنبال کردن اوامر و نواهی دین است. امری که مخالف تفکر اومانیستی و پلورالیستی در دیدگاه برلین 

 باشد. می
 

 آزادی.، پلورالیسم، اومانیسم، عالمه جوادی آملی، آیزایا برلین های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه0

های اصلی متفکران سیاسی ـ اجتماعی به  از رسالت، تشخیص بحران و ارائه درمان 5به اعتقاد اسپریگنز
، باشد )اسپریگنز تردید دیدگاه متفکران سیاسی ـ اجتماعی متأثر از زمینه و زمانه آنها می آید و بی شمار می

رفت تمدن غرب از  باشد که برای برون ه غربی میاز متفکران برجست .(. آیزایا برلین11-11: ص5302
درصدد ارائه درمان برآمده است. مبانی دستگاه فلسفی ، اخالقی و اجتماعی قرن بیستم، معضالت معرفتی

 یها دگاهینکه دیباشد. نظر به ا برلین ریشه در سّنت لیبرالی و در راستای توجیه و دفاع از آزادی انسان می
 ین روشنفکران داخلیبرال و سکوالر در جهان و همچنیل یفکر یها انیای بر جر حظهر قابل مالین تاثیبرل

از  یکیمثابه  به یاز آزاد یستیو سکوالر یبرالیل یریتفس، نیدگاه برلیاند متاثر از د دهیداشته و آنها کوش
 یها دگاهیدلذا شناخت و نقد ، داشته باشند یو مطالبات اجتماع یدر گفتمان روشنفکر یانسان یها ارزش

و رفتار  یاسالم یت جمهوریحاکم یب ـ که مبنایمثابه گفتمان رق ـ به یاسالم  ن از منظر گفتمانیبرل
 باشد. یم یالزم و ضرور، است یاجتماع

گرا به این سوال  پژوهش حاضر کوشیده است با اتخاذ روش کیفی از نوع هرمنوتیک متن، بر این اساس
ده بر مبانی اندیشه آزادی در دیدگاه آیزایا برلین براساس دیدگاه و آراء نقدهای وار»اصلی پاسخ دهد که: 

 -و زمانه حیات سیاسی این پژوهش با اهتمام به زمینه ، در این راستا«. عالمه جوادی آملی چیست؟
بندی مفهوم  به عوامل غیر معرفتی و معرفتی دخیل در دیدگاه برلین در رابطه با صورت، اجتماعی برلین

های وی با تاکید بر دیدگاه عالمه جوادی آملی  مثبت و منفی پرداخته و آنگاه به نقد مبانی دیدگاه آزادی
 پردازد.  می

 باشد:  یل مین پژوهش به دو دلیبه عنوان متفکر مرجع در ا یآمل یالله جواد تیانتخاب آ
و  یو معرفت یکراست که صاحب دستگاه ف ییگرا از جمله متفکران اسالم یآمل یالله جواد تی. آ5

، یب فکریرق یها ها و گفتمان انیباشد و ضمن توجه به جر یمعاصر م یمسائل روز و اجتماع واقف به
ط یمح، اخالق، یآزاد، سعادت، عدالت، تیمختلف )امن یمناسبی در رابطه با مسائل اجتماع یها پاسخ

 د ارائه نموده است.یات دوره جدیست و...( ناظر به مقتضیز
                                                           

1. Spragens 

2. Isaiah Berlin 
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ـ فصل سوم ـ مورد  یاسالم یجمهور یمثابه حقوق ملت که در قانون اساس به یهای اساس ی. آزاد.
به  یآمل یالله جواد تیچون آ یشمندانیباشد که اند  یم از اسالم یحاصل قرائت، د قرار گرفته استیتاک

ها و  ینیب داشته و بعدها در معرکه جهان ین آن همکاریدر روند تدو یاز خبرگان قانون اساس یکیعنوان 
، نیمنعکس شده است. بنابرا یاند و در آثار مختلف و ر و دفاع از آنها پرداختهیتفس به یفکر یها نزاع

که  یب روشنفکریصالح در مقابل گفتمان رق یذ یتواند به عنوان مرجع یم یآمل یالله جواد تیدگاه آید
های اساسی در قانون اساسی  برخاسته از آزادیباشند و به نقد معنا و تفسیر  ین میدگاه برلیغالبًا متاثر از د

 رد.یقرار گ یل انتقادیتحل یمطرح و مبنا، پردازند می
الله  تیدر رابطه با ادراك آ ید دارد که تاکنون آثار قابل توجهین نکته تاکینه پژوهش بر ایشیپ یبررس

و  ی؛ آدم5312، ییزا لك ن منتشر شده است )نك:ین برلیو همچن« یآزاد»از مسئله  یآمل یجواد
در این ، رو نی(. از ا5311، ی؛ مشکات و فاضل5313، یو نور ی؛ جوانمرد فرخان5313، زاده یحاج

ب از نظرگاه یدر گفتمان رق یشه آزادیاند« یمبان»تالش شده است ، پژوهش برای اجتناب از تکرار مکررات
 مورد نقد و بررسی قرار گیرد.، به آن پرداخته نشده است یچ اثریگرا که تاکنون در ه گفتمان اسالم

 . چارچوب تحلیلی اسپریگنز و تاثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفتی در دیدگاه برلین2

نظم  یختگیا خطر درهم ریو  یختگیك درهم ریواکنش به »در  یاسیات سیاسپریگنز نظر به اعتقاد
ند یته تاکید دارد که فرآبر این نک، رو (. از این11-11: ص5302، گنزی)اسپر اند مطرح شده« یمدن
کند.  یرا دنبال م یکسانیش مراحل چهارگانه یکم و ب، نیمخاطب امروز یو فهم آن برا یپرداز هینظر

بحران و  گام اول:نماید:  پردازی چهار گام را دنبال می متفکر سیاسی در روند نظریه، سو از یک، بنابراین
تجویز درمان. از  گام چهارم:جامعه مطلوب و  یبازساز گام سوم:، ص دردیتشخ گام دوم:، ینظم یمشاهده ب

بایست این چهار گام را شناسایی نمایند  مخاطبان برای فهم نظریه سیاسی متفکران می، سوی دیگر
شود فهم اجمالی از منظومه فکری  (. بر مبنای این چارچوب تالش می12-505: ص5302)اسپریگنز

 برلین ارائه شود.
شتر مرهون دفاع یب ینگاری بود که شهرت و شهیو اند یاسیپرداز س هینظر، م(5113-5121ن )یا برلیزایآ
باشد.  شه مییخ اندیر تاریاو در باب س یها ن نوشتهیو همچن یاسیس یها یمقابله با تندرو، سمیبرالیاز ل
، نیل شد )برلیسم تبدیبرالیپرداز دفاع از ل هیج به نظریمیالدی به تدر 12از اواسط دهه ، برال مسلکین لیبرل
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ا یشبه مطلقه  یها و حکومت یستیفاش، ستییکمون یکشورها یتمام، (. به اعتقاد او51-53: ص5303
 یدتیو عق یاسیس یرنگ و هم یهمسان یاند تا نوع دهیکوش یرمذهبیا غیو  یمذهب یها مسلک، مه مطلقهین

ق ین طریو طرد کردند و از ا یسؤال و جواب را نف یهرگونه روش عقالن  ارزش، بر جامعه حاکم کنند. آنها
انت حکومت را از یها که ص شهیآداب و اند، ها اسطوره، ها از نظام یهای قو نه نهادینه کردن چارچوبیزم

(. 553-523: ص5310، نیاند )برل فراهم ساخته، کند ین میتضم یجیتدر یدگیا پوسی یناگهان یها تکان
و  یآزاد»و « چهار مقاله در باب آزادی»شود که برلین در دو کتاب  ی سبب میچنین زمینه و زمانه اجتماع

اهمیت و ماهیت آزادی ـ منفی و مثبت ـ و ، های خود در رابطه با ارزش به طرح دیدگاه« یانت به آزادیخ
فه یوظ، شرطد و یمطلوب و فارغ از ق یزیمثابه چ به یآزاد، نیهای منتقدان بپردازد. به اعتقاد برل نقد دیدگاه

آن با  یفرد و سازگار« خود برتر»نه رشد یزم، که تحقق آن یج بر عهده دارد. امرین نتایوصول ما را به بهتر
، به اعتقاد برلین، رو (. از این.3: ص5310، نیزند )برل یعت را رقم میجامعه و طب، ن فردین راستیقوان

ذاته جزء  یف، ت در مقایسه با ارزش آزادییقعشق و خال، دانش، سعادت، عدالت، یر برابرینظ یهای ارزش
ک، مطلوب انسان است یها هدف  یها ر آرمانین سایبدون تأم» یمنف ین امر که آزادین بر اید منتقدیاما تأ
چرا که بدون ، باشد ین آزادیت ایده گرفتن اهمیناد یبرا ید مستمسکینبا، ارزش نخواهد داشت« یانسان

(. 31: ص5310، نی)برل« انجامد یم یبه بردگ، یو چه اجتماع یچه فرد، یآدم یزندگ، یمنف یآزاد»ن یا
 5«یمنف یآزاد»کند.  آزادی را به دو قسم منفی و مثبت تقسیم می، برلین با چنین ارزش داوری در باب آزادی

گران یخواهد انجام دهد و د یرا که م یتواند کار یشخص م، است که در داخل آن  یین قلمرویبه باور برل
، نیآن سر و کار دارد )برل« منشاء»و نه با « نظارت»با محدوده  یمنف یدر معنا ینتوانند مانع او شوند. آزاد

، ییهستند )رجا یمنف یآزاد یها ده از نمونهیان و عقیب یآزاد، (. به عنوان مثال31.-33.: ص5310
ار خود یکه سرور و صاحب اختن امر یل فرد به ایاز تما .«مثبت یآزاد»، نی(. به باور برل35: ص5331

مثبت= منشاء  یار خود بودن ]آزادیصاحب و اخت یبه معنا یآزاد، نیزد. از منظر برلیخ یبرم، باشد
= قلمرو یمنف یرد ]آزادینگ، خواهم بکنم یرا که م یجلوی کار یاینکه کس یبه معنا یت[ با آزادیحاکم
به نوع  یربط، یمنف یدر معنا یآزاد، نیل(. به اعتقاد بر35: ص5331، ییت[ فرق دارد )رجایحاکم

                                                           

1. Negative freedom 

2. Positive freedom 
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مفهوم ، نیشه برلیدر اند، رو (. از این03.-00.: ص5310، نیندارد )برل یا دموکراسیخودکامه ، حکومت
براساس چارچوب تحلیلی ، (. بنابراین51: ص5331، یت دارد )گریبر مفهوم مثبت آن ارجح یآزاد یمنف

 اینگونه فهم کرد:توان دیدگاه برلین را  اسپریگنز می

 
 منطق ادراک تفکر برلین براساس دیدگاه اسپریگنز -0نمودار

 . مبانی اومانیستی و پلورالیستی دیدگاه برلین3
ن بر این اعتقاد است که دو حرکت یبرل، سو خاستگاه فکری برلین ریشه در زمینه و زمانه او دارد. از یک

نان و یبدب»برخالف « کیرمانت ییگرا ملت»و « تانهبشر دوس ییفردگرا»بخش قرن نوزدهم یعنی  یآزاد
کیبر ا« یرمذهبیو غ یمذهب ]باوران سرنوشت[ یها ستیفاتال  یه اخالقیاند که انسان با ما د داشتهین نکته تأ

 نیسرانجام ا، نیا برلیزاین حال آید. با ایفائق آ یتواند بر هر مسئله و مشکل یار دارد میکه در اخت یو فکر
: 5310، نیداند )برل یشکست م، سم ظهور کردندیسم و فاشیبزرگ را که به صورت کمونان یدو جر

رومند و یقرن نوزدهم همچنین دو آموزه ن یان فکریدر جر، نیبه اعتقاد برل، (. از سوی دیگر00-01ص
با پیش  خیت و جبر ـ در طول تارین دو آموزه ـ نسبیا، ت و جبر. به اعتقاد برلینیمؤثر حاکم بوده است: نسب

به  ن ادعا که راجعیاست با ایخود در باب اخالق و س ین باورهایتر یمردم را از انسان، گرفتن روند افراطی
گاهیاء بیعت اشیطب : 5310، نیاند )برل دلسرد و هراسان کرده، دهند یق و نافذ ارائه میعم ینش و آ

 (.53.ص

جامعه آزاد و متکثر  •
 ارزشی

پاسداشت آزادی های •
مثبت و منفی در 
 قالب لیبرالیسم

یوتوپیای دینی و •
غیردینی ناقض 

 آزادی های اساسی

خفقان سیاسی و •
 اجتماعی

بحران جوامع 
 غربی

 علت بحران

جامعه مطلوب 
 غربی

 تجویز درمان
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ها و  خویش بر این باور است که تعارض ارزشهای فکری روزگار  ها و افراط ن برای رهایی از تفریطیبرل
حق و توان انتخاب ، یکند که مردم دست به انتخاب بزنند. به باور و یجاب میا یمختلف زندگ یها وهیش

، ـ عدالت یقیحق یها چه بسا ارزش، ها در ارزش ییگرا استوار است. براساس کثرت یه کرامت انسانیبر پا
امکان نداشته باشد و  ییبه تنها یچ انتخاب درستیرند و هیگر قرار گیکدیت و... ـ در تعارض با یامن، یآزاد

هرگونه ، ن استداللین با اتکاء به ایها باشد. برل ر ارزشیا نقض سایدر مقام فدا  یقیک ارزش حقیانتخاب 
از آن  یرویا وادار به پیکنند  یروید از آن پیتا حد امکان با»که مردم  یو رفتار یفکر یا الگوی یشهر آرمان
 (.33: ص5303، نیکند )برل یم یرا نف« شوند

و تاکید بر  5انگاری یگانهمبتنی بر رد نگاه ،  محوری برلین در دفاع از آزادی اندیشه، بر این اساس
شالوده تفکر اخالقی برلین است. به زعم ، (. مفهوم ارزش501: ص5333، پلورالیسم ارزشی است )برلین

آنها « کشف»ها چیزهایی نیستند که از پیش در عالم وجود داشته باشند و آدمیان فقط موفق به  ارزش، برلین
ناپذیر طبیعت بشر و به دلیل اهمیت و  های دگرگون ارزش را انسان بر پایه بعضی ویژگی»شده باشند. بلکه 

ات مطلق و ثابت بشری را رد اندیشی درباره ذ برلین هرگونه مطلق«. آفریند ضرورت آن برای خود می
ها توسط  نماید. تاکید برلین بر آفرینش ارزش کند. اما با این حال از برخی مرزهای ذاتی بشر دفاع می می

های اومانیستی تفکر وی دارد. به اعتقاد برلین از جمله  انسان و نقد هرگونه ذات مطلق بشری ریشه در پایه
پژوهش و خالقیت ، که از نیاز عمیق انسان به آزادی اندیشه آزادی است، های انسانی ترین ارزش مهم

های غیرقابل  خیزد. به اعتقاد برلین سلب ارزش آزادی به معنای نفی سرشت بشری است و به ناکامی برمی
، های خوب و خواستنی حقیقت زندگی این است که میان ارزش، انجامد. به اعتقاد برلین جبرانی می

این منظر به دفاع از پلورالیسم ارزشی در تقابل با مونیسم یا ایده خیر مطلق  آید و از تعارض پیش می
 گانه تعریف برلین از مونیسم چنین است: پردازد. ارکان سه افالطونی می

های دیگر نادرست  و تمام جواب، هر پرسش واقعی باید فقط یک پاسخ درست داشته باشد، اول
 هستند. 
، حتمًا راهی قابل اعتماد وجود دارد که در اصول دانستنی است، تهای درس برای یافتن پاسخ، دوم

 هرچند فعاًل دانسته نباشد. 
                                                           

1. Monism 
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با یکدیگر سازگار بوده و یک کل یکپارچه تشکیل ، های درست وقتی که به دست آیند  پاسخ، سوم
ن فرض زیرا هیچ حقیقتی ممکن نیست با حقیقت دیگر ناسازگار باشد. این ادعا مبتنی بر ای، دهند می

های  فرض، شناسی باشد. برلین در معرفت ای هماهنگ و منسجم می مابعدالطبیعی است که عالم مجموعه
دهد:  ای می کند. به اعتقاد برلین مونیسم چنین نتیجه اول و دوم و در پلورالیسم ارزشی فرض سوم را رد می

فرمانشان باید مطاع ، دانند ر را میکسانی که پاسخ بعضی از مسائل بزرگ بش، دانایان باید فرمان برانند»
دانند که جامعه چگونه باید سامان بیابد و هر کس چگونه باید زندگی کند و فرهنگ  زیرا فقط آنان می، باشد

تعارض »به زعم برلین ، رو (. از این1.ب: ص5303، )برلین« چگونه باید رشد و پرورش داده شود
ها جزئی از ماهیت  اصطکاک و برخورد ارزش»است. « انسانناپذیر زندگی  بخش ذاتی و جدایی، ها ارزش

جهانی نیست که ما ، ها به کلی در آن مرتفع شوند جهانی که این تعارض، بنابراین«. آنها و خود ماست
ی پلورالیسم ارزشی در  آموزه، 5(. به اعتقاد جان گری3.-0.: ص5310، بشناسیم یا درک کنیم )برلین

 پیگیری دارد: قابلیت دیدگاه برلین در سه سطح 
همه جزو خیرهای ذاتی ، انصاف و رفاه، آزادی و برابری، . به اعتقاد برلین در محدوده اخالق لیبرالی5

کنند و قاعدتًا رقابت ذاتی با  با هم برخورد و تصادم پیدا می، این خیرها در عمل، هستند. به اعتقاد برلین
 ی در مورد آنها داوری کرد.توان با هیچ معیار جامع یکدیگر داشته و نمی

های درونی دارند و ذاتًا پلورالیستی هستند و عناصر متضادی را در  ها پیچیدگی . هر یک از این ارزش.
آزادی حتی آزادی ، ناپذیرند. در نظر برلین درون خود دارند که برخی از آنها در اساس با هم نامتوافق و قیاس

آزادی اطالعات و آزادی حریم ، ناپذیر است. به عنوان مثال ق و قیاسهای رقیب و نامتواف حاوی آزادی، منفی
 های نامتوافقی است. شخصی غالبًا رقیب بوده و چه بسا تجّسم ارزش

آورند   های متفاوتی به بار می ها و ارزش اخالق، متفاوت های فرهنگی های اجتماعی و صورت قالب. 3
کننده فضایل و امتیازات و مفاهیمی  مشخص، دارند. با این حالپوشان زیادی  های هم که بدون شک ویژگی

(. چنین نگرشی به .1-15: ص5331، ناپذیرند )گری از خیر هم هستند که با یکدیگر فرق دارند و توافق
نخستین اولویت اخالقی پرهیز از آسیب به ، ها در فلسفه سیاسی برلین سبب شده که به اعتقاد او ارزش

                                                           

1. John Gray  



 11 ...برلینتحلیل انتقادی مبانی نظریه آزادی در دیدگاه آیزایا 

ها چنین معنا  اعتقاد به چندگانگی ارزش»آور است.  اجتناب از ایجاد اوضاع یأس، امکان ها و تا حد انسان
در اهمیت ، برلین بر چنین مبنایی«. دهد که در بسیاری موارد هیچ یگانه پاسخ درستی وجود ندارد می

خواهد باشد و  میفرد باید در تصمیم به اینکه چه »کند:  استدالل می، آزادی به عنوان واالترین ارزش انسانی
(. 3.-1.: ص5310، )برلین« آزاد باشد، ای از خصلت شخصی اوست چگونه زندگی کند که جلوه

محملی برای طرفداری از مدارا و تساهل ، ها و آزادی در انتخاب انسان استدالل برلین در امر گزینش ارزش
 (.02: ص5303، لیبرالی است )آشلزینگر

ن یر هماهنگ هستند و همیدر تضاد و معمواًل غ، های متعدد ارزش، نیلبه اعتقاد بر، در مقام ارزیابی
انسان  ییتوانا، ن حالیو سنجش آنها وجود نداشته باشد. با ا یداور یبرا یاریچ معیامر سبب شده که ه

 (. 51: ص5331، ین است )گریشه برلیدر اند یدرك مفهوم آزاد یربنایز، انتخاب یبرا

 پلورالیستی دیدگاه برلین براساس دیدگاه عالمه جوادی آملی . نقد مبانی اومانیستی و0

اعتقاد به جریان فکری اومانیسم و پلورالیسم ، اجمااًل اشاره شد که ریشه نظریه آزادی در دیدگاه برلین
اما هرگونه ، مثابه نعمت الهی ارزش واالیی دارد در نظرگاه عالمه جوادی آملی گرچه آزادی به ارزشی است.

کوشند مرزهای ادراکی تفسیر  رو ایشان همواره در دیدگاه خود می از آزادی صحیح نیست. از اینتفسیری 
الملل ـ اعالمیه جهانی حقوق بشر ـ  های متعارف غربی که در قوانین بین اسالمی از آزادی را با دیدگاه

شناسی  مبانی هستی متمایز نمایند. به اعتقاد عالمه جوادی آملی این اختالف ریشه در، منعکس شده است
، الزمه رد نظریه آزادی در گفتمان رقیب، (. بنابراین.1-13: ص5312، زایی شناسی دارد )لک و معرفت

های فکری تاثیرگذار و نه صرفًا  باشد. در منظومه فکری عالمه جوادی آملی غالبًا جریان می نقد مبانی آن 
مثابه جریان فکری که مورد تاکید  و پلورالیسم را به اومانیسم، رو پژوهش حاضر شود. از این نقد می، متفکر

 مورد تحلیل انتقادی قرار داده است.، از نظرگاه عالمه جوادی آملی، و حمایت برلین است

 نقد مبانی اومانیستی اندیشه آزادی در دیدگاه برلین .0-0

ر یغ یقتیا دارد و به حقخود ر یازهایق و همه نیشناخت همه حقا»انسان توان ، سمیومانبر مبنای تفکر ا
: 5301الف، )جوادی آملی« او را برآورده سازد یازهایا نیرا به او بشناساند  یقیاز ندارد تا حقایاز خود ن

، نقطه عزیمت نقد دینی بر اومانیسم، براساس دیدگاه عالمه جوادی آملی، (. با تدقیق در این تعریف51ص
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 یا انسان موجودیآ»خ به این سواالت کلیدی است: مسئله مبدأشناسی است. مبدأشناسی درصدد پاس
 یر دارایست و ناگزین ید آمدن انسان تصادفیا نه؟ اگر پدید آمده یپد یاست و بدون علِت فاعل یتصادف

 یا ش صدفهیدای؟ اگر پیگریا موجود دیش است یو خالق خو یا خود او مبدأ فاعلیآ، است یعلت فاعل
خداوند متعال ، انجام گرفته یتکّون او به دست چه کس، ستیش نیو خالق خو یز مبدأ فاعلیندارد و خود ن

سوره  31در آیات ، اقتضائات خاص خود را دارد. در قرآن کریم، هرگونه پاسخ به این سواالت«. ا جز او؟ی
ْم ُخِلُقوا ِمْن غ  »طور  ْم ُهُم اْلخاِلُقون   یِر ش  یأ  أ  »سوره واقعه  11و  10و  «ٍء أ  ر  ْم  *ُتْم ما ُتْمُنون  یأ  ف  ُه أ  ْخُلُقون  ْنُتْم ت  أ  أ 

ْحُن اْلخاِلُقون   مبانی اعتقادی اومانیسم بر مبنای دو ، رو بیان شده است. از این، گانه مذکور های سه دیدگاه «ن 
، شود یم یت خود انسان نسبت به خود ـ که به استقالل انسان منتهیبودن و خالق ینگرش نخست ـ تصادف

وابسته به خدا  ی(. اّما نگرش سوم که انسان را موجود00ص :5300، گرفته است )جوادی آملیشکل 
، و عینیت نقش دارد شیئیت، شناسد بر این نکته تاکید دارد که در تکوین انسان سه مرحله علم الهی یم

که  یشتردید نگر (. بی01ص :5300، دهد )جوادی آملی مراحلی که در واقع هویت انسانی را شکل می
توانند درباره  ینم، داند یوابسته به خداوند م یکه انسان را موجود یبا نگاه، کند یانسان را مستقل فرض م

 (.5313، زایی ف و احکام انسان یکسان قضاوت کنند )نک: جبارنژاد و لکیتکال، حقوق، ها ارزش
، د اومانیسم باید به آن پاسخ داددومین سنخ از سواالتی که در رابطه با نق، به اعتقاد عالمه جوادی آملی

صورت  یر امور او به دست چه کسیتدب، پس از اصل خلقِت انسان»مربوط به تدبیر امور انسان است. 
ن یا«. دارد؟ یگریپروردگار د، ریا در تدبیار خود اوست یت و پرورش انسان در اختیا ربوبیرد؟ آیگ یم

صدق ، اند رفتهیت خدا را پذیکه خالق ید و هم درباره کسانکه خدا را قبول ندارن یهم در مورد کسان، سوال
را هم  یگریر شخص دیت و تدبیربوب، انسان قائل نیستند یبرا یکه خالق یکسان، تردید کند. بی می
باشند  یممکن است کسان، اند رفتهیت خداوند را در مقام علم پذیاّما در میان آنهایی که خالق، رندیپذ ینم

دگار بودن یبه خالق و آفر ن گروه هرچند راجعیت نشناسند. ایحداقل در مقام عمل به رسمت او را یکه ربوب
ار یر امور به خود انسان واگذار شده و انسان خود صاحب اختیاما بر این باورند که تدب، ندارند یخدا انکار

و انکار  یربوب دیده گرفتن توحیهمان ناد»، ش بوده و به دیگری نیاز ندارد. چنین تفکری در واقعیخو
شتر از یبلکه به مراتب ب، تر از جبر نبوده ض امور انسان به خود اوست که خطر آن کمیت خداوند و تفویربوب

داند و  یر )خالق( میت انسان را حدوثًا و بقائًا وابسته به غین دو نوع نگرش ـ نگرشی که هویا«. آن است
را مستقل  یرد و در مرحله بقاء ویپذ یر خود میا به غانسان ر ینگرش دوم که تنها در مرحله حدوث وابستگ
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های زندگی و حقوق و تکالیف انسانی دارد )جوادی  کند ـ نتایج کاماًل متفاوتی در رابطه با ارزش یفرض م
واضع ، اند رفتهیت خداوند را نسبت به انسان پذیت و ربوبیکسانی که خالق، (. در واقع01ص :5300، آملی

اند و به  رفتهیت خداوند را پذیکه فقط خالق یاّما کسان، دانند یف انسانی را خدا میتکالحقوق و ، ها ارزش
دهند.  ینفس خود قرار م یل و هوایف انسانی را میحقوق و تکال، ها واضع ارزش، ت او معتقد نیستندیربوب

ل و طبع یمنفس و  یاست که هوا یستین همان فکر و فرهنگ اومانیا»به اعتقاد عالمه جوادی آملی: 
الت و یقرآن و عترت نشانده و حقوق خود را براساس همان تما یعنی، حجت بالغه خدا یش را به جایخو

الت انسان با مصالح او هماهنگ یغافل از آنکه همواره تما، کند ین میم و تدویتنظ ینفسان یها خواسته
ُهوْا ش  »نخواهد بود:  ْکر  ن ت  ی أ  س  ع  ُهو  خ  یو  وْا ش  ٌر لا یًئا و  ن ُتِحُبّ ی أ  س  ع  ٌرّ لا یُکْم و  ُهو  ش  ار ی(. بس51.، )بقره «ُکْم ًئا و 

 یجز ظلم و ستم بر خود درپ یآورد ره، ین تفکر و فرهنگیبراساس چن یاست که ساختار نظام حقوق یهیبد
 که یچه بسا امر، ن هماهنگ باشدید با نظام تکویع باین است که نظام تشریت اینخواهد داشت. واقع

 :5300، )جوادی آملی« با مصلحت او مطابقت نداشته باشد و بالعکس یول، ل انسان باشدیمطابق م
 (.03ص

و جایگزین کردن آنها با وحی و ، علم و عقل یستگیاومانیسم ریشه در شا ، شناختی از منظر معرفت
 یخ به جایدر طول تارانسان ، شناسی نیازی از وحی در تأمین تمدن و سعادت دارد. البته از منظر دین بی

رأی مردم و منافع اقتصادی را ، های دیگری همچون آزادی نیگزیها و جا لیبد، یم الهین و تعالید
: 5303ج، بهاءترین ارزش قلمداد کرده و آنها را بر هر چیز دیگری مقدم نموده است )جوادی آملی گران
و استغنای آدمی دارد. به عبارت  نیازی ریشه در بی، هایی (. علت چنین ترجیحات و جایگزینی13ص

شد. انسان یاند یخود م ییدرباره رها، ن فکر کندیش از آنکه به تفوق امور مذکور بر دیانسان ب، دیگر
، خود ادامه دهد یماد یبه زندگ ید و بندیند تا رها و آزاد از هر قیخود نب یش رویپ یدارد مانع می دوست 

مطلق  ییتواند به رها یف آن نمیاحکام و تکال، نین دیت قوانیکه با رعا ابدی ین درمیم دیبا مالحظه تعال یول
ز قرار داده و یآو را دست یزیهر چ، ن مانعیرهایی از ا یبرا، انجام دهد و به ناچار، برسد و هرچه را خواست

از رشد ، آورد. به اعتقاد عالمه جوادی آملی یمختلف درم یها«سمیا»کند و آن را در قالب  یبه آن تمّسك م
زم در بستر یسکوالر، ییگرا علم، ییگرا عقل یریگ و شکل ییدر عصر نوزا« سمیومانا»و  یمدار ع انسانیسر

ش و یخو یها محور قرار دادن خواسته، ها متفکران این ایسم یافت که هدف اصلیتوان در یم، ن مکتبیا
 (.10: ص5303ج، گر بوده است )جوادی آملییتفوق آن بر امور د
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سم از دو جنبه تفریطی و افراطی قابلیت نقد یاومان، تقاد عالمه جوادی آملی براساس رویکرد دینیبه اع
 و ارزیابی دارد:

  سمیطی اومانیاول. نقد جنبه تفر
آنکه انسان   حال، انسان را موضوع فلسفه خود قرار داده است یعیل و خواست طبیم، سمیمکتب اومان

و پرستش دارد  یطلب قتیحق، ییجو کمال، یشناس معرفت، ینیب جهانزه یهمچون انگ یگرید یها خواسته
و  یال حّس یآنها بر ام یبلکه بر تفّوق و برتر، نه تنها بر اصل وجود آنها در انسان، از فالسفه غرب یاریکه بس

 با یعیال طبیق و امینه عالیاز آنجا که انسان در زم (.11: ص5303ج، کنند )جوادی آملی د مییتأک یعیطب
توان  می، دارد های وی مقدم می ندارد و اومانیسم امیال طبیعی را در انسان بر سایر خواسته یوانات فرقیح

 یرا مبنا« یمدار وانیح»ه یبلکه نظر، ستین« یمدار انسان» یسم درپیاومان، قتینتیجه گرفت که در حق
ت خود و یشکوفا کردن انسان یجابه »ن مکتب یروان ایپ، رو شه و نظرات خود قرار داده است. از اینیاند
(. 11: ص5303ج، )جوادی آملی« بخشند یش را تکامل میدر درون خو یت منطویوانیح، و رشد آن یترق

ِن اتا »آیه ، به اعتقاد عالمه جوادی آملی ْیت  م  أ  ر  ف  لا أ  ض  أ  اُه و  و  ُه ه  ه  ذ  ِإل  لْ ُه اللا خ  ق  ْمِعِه و  ی س  ل  م  ع  ت  خ  ی ِعْلٍم و  ل  ِبِه ُه ع 
ْعِد اللا  ْهِدیِه ِمن ب  ن ی  م  ًة ف  او  ِرِه ِغش  ص  ی ب  ل  ل  ع  ع  ج  کا و  ذ  ال  ت  ف  است  یکسان»کننده فرجام  انیب، (3.، )جاثیه «ُرون  ِه أ 

، پیروی از هوای نفسانی«. دهند یخود قرار م یرا محور زندگ یوانیال حیسم امیروان اومانیکه مانند پ
ق و شناخت مسیر یدن حقایآنها از فهم یادراک یتدریج باعث ناتوانی مجارشخصیت انسانی را ضایع و به 

 گردد.  هدایت می
  سمیدوم. نقد جنبه افراطی اومان

مورد انتقاد است. برخالف ادعای « میزان بودن انسان و خواست او»اومانیسم به خاطر ، از منظر دینی
انسان به دلیل اینکه حقیقت ، در دیدگاه اسالمی، مطلق انسان تاکید دارد یازین یاومانیسم که بر استقالل و ب

 یامکان یوجودها»، استقالل کامل ندارد. به عبارت دیگر، چ وجهیبه ه، و ذات او وجودی امکانی است
)جوادی « استمرار داشته باشند یا هین ابتناء و تکیه کنند و در چنیمحض تک یاز مطلق و هستین ید به بیبا
تواند خود را  چگونه می، ازمند خداستیکه در اصل وجودش ن یانسان، نی(. بنابرا10: ص5303ج، ملیآ

با ، است یستیبر تفکر اومان یانسان که مبتن یازین یب»ز تلقی کند؟!. یاز از هر چین یمستقل و خودکامه و ب
الزم به ذکر است که نیازمندی انسان به خدا تنها ناظر به ُبعد تکوینی نیست. «. دارد یممکن بودن او تناف

 یا چ عرصهیازمند است و هیواجب ن یدر همه شؤون خود به موجود، است یامکان یچون موجود»انسان 
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معنا  ،قت واجب الوجودیبدون در نظر گرفتن حق، ا و چه آخرتیچه دن، عین و تشریاو اعم از تکو یاز زندگ
 (.11: ص5303ج، )جوادی آملی« بنده و عبد خداوند است، ك کالمیندارد و او در  یو مفهوم

 
 اهلل جوادی آملی اومانیسم در دیدگاه آیت -2نمودار

 ستی اندیشه آزادی در دیدگاه برلینیپلورال ینقد مبان .0-2
اخالقی ، دینی، اد مختلف معرفتیانسان داشته و ابع ینیب و جهان یشناس شه در نوع معرفتیر، زمیپلورال

در پلورالیسم معرفتی است. به اعتقاد ، و ارزشی دارد. البته باید توجه کرد که ریشه وجوه مختلف پلورالیسم
از جمله مبانی پلورالیسم « ت از درك انسانیواقع یریرپذیتأث»و « ت در فهمینسب»، عالمه جوادی آملی

 آیند:  شمار می به

 گرایی نسبی. نقد 0-2-0

گاهی و درک ، گونه که در واقع هستند ها همان بدین معناست که پدیده« ت در فهمینسب»الف(  مورد آ
ابد و چون هر ی یقت را میت خود حقیبه مقدار و ظرف یهر انسان»، گیرند. به عبارت دیگر انسان قرار نمی

ها و  شهیهمه آراء و اند، نیت. بنابرافهم هر کس حق اس، ابدی یقت را میت خود حقیبه مقدار و ظرف یانسان
 (.21.ص  :5303ب، )جوادی آملی« ح و حق باشدیتواند صح یهمه مکاتب م، جهیدر نت

د که کدام ید پرسیت نامحدود تاکید دارد ـ ابتدا بایقت و واقعیزم ـ که بر حقیدر رابطه با این مبنای پلورال
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 انکار خالقیت و ربوبیت الهی مبداشناسی ریشه اومانیسم
 میل و هوای نفس انسانی واضع 

 ارزشها  و هنجارها 

 نقد اومانیسم

 جنبه تفریطی
حاکم شدن  امیال طبیعی انسان 

 بر سایر خواسته ها
 تکامل حیوان مداری

 جنبه افراطی
تاکید بر استقالل و بی نیازی  

 مطلق انسان
تنافی با ممکن الوجود بودن 

 انسان

اهُ  مستند قرآنی ُه هو  ه  ذ  ِإل  خ  ِن اتا ْیت  م  أ  ر  ف   أ 

ناتوانی مجاری ادراکی 
 اومانیستها در فهم حقیقت

 انحراف از مسیر هدایت
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 سه حالت قابل تصور است:، است؟. در پاسخ به این سوال یت نامتناهیقت و واقعیحق
ر امور مرتبط با بشر یمانند آب و خاك و سا، نیمع یامکان یها تینامحدود بودن واقع، اگر منظور، اول

قت آنها یشناخت حق، محدود است. لذا، یخارج یها تیرا همه واقعیز، ستیح نین امر صحیا، باشد
است که  یسخن، ینیع یها تیدانستن واقع ینامتناه، است. عالوه بر آنسور انسان یندارد و م یمحذور

گر در مقابل او قرار ید یایاش، بود ینامتناه یزیرا اگر چیز، باشد لش با هم ناسازگار مییصدر و ذ
، را اگر آبیز»، است ینامتناه، توان گفت که حقیقت آب و معدن طال به عنوان مثال نمی، گرفتند ینم

 ین تعّدد و نامتناهیجمع ب، رو نیماند. از ا ینم یگر باقیموجود د یبرا یگر مجالید، بود ینامتناهقِت یحق
 (.21.ص  :5303ب، )جوادی آملی« ن استیجمع متناقض، بودن آحاد آن متعدد

کس  چیه یول، باشد می ین سخن حقیا، ق جهان استینامحدود بودن مجموع حقا، اگر منظور»، دوم
 «.نده ممکن استیحال و آ، ق گذشتهیفهم و شناخت همه حقاادعا نکرده که 

کس  چیه یول، ن سخن حق استیگرچه ا، است یبودن ذات اقدس اله ینامتناه، اگر منظور»، سوم
 «.دا کندیتواند به خدا احاطه پ یادعا ندارد که م

 یات خارجیانسان و واقع ین ادراکات ذهنیبدین معناست که ب« ت از درك انسانیواقع یریرپذیتأث» )ب
انسان  یادراک یبه مجار یاما وقت، ماهیت خاص خود را داشته، ت در جهان خارجیتغایر وجود دارد. واقع

ها متفاوت  بدلیل آنکه مجاری اداراکی انسان -کند شه و تفّکر انسان عبور مییشود و از مجاری اند یوارد م
 (.20.ص  :5303ب، کند )جوادی آملی می ای نمود پیدا حقیقت برای هرکس به گونه -است 

او  یمغز یها تنها وابسته به مغز و سلول، درك انسان»توان گفت که  در رابطه با نقد این مبنا چنین می
روح ، است یو عزم عمل یدار جزم علم قت انسان که عهدهیاست و حق یها ابزار کار فکر نیبلکه ا، ستین

 یاگرچه ابزار ادراک، در مسأله شناخت، (. به عبارت دیگر52.ص: 5303ب، )جوادی آملی« مجرد اوست
توان حکم کرد که  ینم، اما با تفاوت ابزار ادراك، است گوناگون  یمغز یها ها مختلف بوده و انفعال انسان

، دیکه معّلمان و اسات نیشود. ا ین امور خالصه نمیشه در ایچرا که اند، ز حتمًا مختلف استیها ن درك
نشانه آن است که ، شوند یز شاگردان در آزمون موفق میگران منتقل کنند و نیخود را به د یکرمحصول ف

خواننده کتاب ، سنده کتاب نوشتهیده است. یا آنچه که نویفهمد که استادش فهم یرا م یزیهمان چ، شاگرد
ها ابزار و  نیا»است که  آشکار، است. بنابراین  دن و فهماندنیبیانگر رابطه فهم، فهمد یز همان مطلب را مین

و ، و نه رنگ مخصوص، خاص ینه بو، کار روح است و روح، نه فهمنده. فهم، شه استیله فهم و اندیوس
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ا آثار یخاص  یرنگ و بو، له روح درك شدیبه وس یرا دارد تا اگر مطلب یموجود ماد یها یژگیر وینه سا
 (..5.ص  :5303ب، )جوادی آملی« ردیمخصوص را به خود گ یماد

انسان است. به بیانی « یگر ییت و سوفسطاینده شّکاکیزا»زم یپلورال یمبان، از منظر عالمه جوادی آملی
 یگر موجودات متناهیو د یاست و انسان متناه ینامتناه یزیقت هر چیحق»د: یگو یدیگر کسی که م

منحصر در ذات ، یمتناهریرا موجود غیز، دچار سفسطه است، را درك کنند یق نامتناهیتوانند حقا ینم
م یاقدس اله ك یز ادعا نکرده که همه موجودات عالم را ین یبوده و کس یمتناه، است و تمام موجودات عال 

 (..5.: ص5303ب، )جوادی آملی« تواند درك کند ینفر م

 شناسی در پلورالیسم . نقد انسان0-2-2

شناسی است. چرا که  انسان، توجه کرداز دیگر مسائلی که باید در نقد پلورالیسم ارزشی به آن 
تواند متفاوت  ها می ها به تعداد انسان شناسانه استوار است که ارزش پلورالیسم ارزشی بر این فرض انسان

های انسانی نیز  ارزش، متفاوت است، ها در اعصار گوناگون باشد. چنانچه ثابت شود که حقایق انسان
بت شود که انسان دارای فطرت الهی ثابتی است که در اعصار و اما چنانچه ثا، تواند مختلف باشند می

: 5315 ، ها نیز ثابت خواهند بود )همچنین نک: میراحمدی ش ارز، کند های مختلف تغییر نمی اقلیم
قت فطرتی یك حقی یدارا، ها ها و زمان ها در همه زمینه اواًل چون انسان، (. از منظر دینی533-.53ص

، کند و ثانیًا امور مرتبط با فطرت انسان )عدالت یانسان در اعصار فرق م یت زندگیفیواحد هستند و تنها ک
که به فطرت  یاخالق و معارف، نید یاصول کل، بنابراین، استقالل و...( ثابت است، امانتداری، آزادی

توان  ن منظر میرند و از اییرناپذییباشد ـ ثابت و تغ گردد ـ از آن جهت که فطرت انسان ثابت می یانسان برم
ن در نزد یقتًا دید: حقیفرما یکه قرآن م (. چنان512ص :5303ب، پلورالیسم دینی را نقد کرد )جوادی آملی

ك یفقط  یعنی، رفته نخواهد شدیاز او پذ، ر از اسالم را انتخاب کندیغ ینید، خدا اسالم است و هر کس
فرمایند:  آملی در این رابطه چنین می(. عالمه جوادی 501ص  :5303ب، حق است )جوادی آملی، نید
رود و  یبه شمار م ین در فطرت مشترك بشر وجود ندارد و آنچه فطرتًا از اصول ارزشیچ نحوه تبایه»

در ، انسان هماهنگ و آشنا است یرت و... با جان ملکوتیغ، یپاکدامن، امانت، صداقت، همچون عدالت
ن یل به ایممکن است درجه تما، از فطرت یدور عت ویش به طبیشرق و غرب ارزش است و تنها گرا

بد  یبرد و از بو یها لذت م م خوش گلستانیها از نس همه انسان ییایکه بو ها را متفاوت سازد. چنان ارزش
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برند  یم خوشبو لذتینه از آن نس، زکام یماریل بیبه دل یاما ممکن است برخ، زارها و مردارها تنفر دارد لجن
 (..51ص  :5300، )جوادی آملی« بدبو متنفر شوند ن مرداریو نه از ا

 گذاری انسانی . نقد نظام ارزش0-2-3

های  ها متکثر و گاهی در فرهنگ برلین در پلورالیسم ارزشی بر دو نکته تاکید داشت: اواًل ارزش
بر گوناگون متفاوت هستند و ثانیًا امکان تقلیل ارزشی به ارزش دیگر وجود ندارد. تاکید اول برلین 

فطرت انسان را الهی و ثابت ، های متکثر و گاهی متفاوت از منظر دینی پاسخ داده شد: چون دین ارزش
کند. اما در نقد تاکید دوم  های ثابت و تغییرناپذیر در اعصار مختلف تاکید می بر وجود ارزش، داند می

ها به یکدیگر وجود  تقلیل ارزش امکان، شود: آیا از منظر دینی از منظر دینی چنین سوالی مطرح می، برلین
ای که در مقام تعارض بین دو  به گونه، داند ها را یکسان می آیا دین تمامی ارزش، ندارد؟ به عبارت دیگر

 ارزش دیگر از بین خواهد رفت؟.، با تاکید بر یک ارزش، ارزش
ها از جانب خداوند است و ارزش و حرمت انسان ریشه در  گذاری ارزش نظام ارزش، در نگاه دینی
ن»کرامت او دارد:  منا ب  را د ک  ق  م   یول  و استقالل در ستیز با  یاگر انسان آزاد، (. در واقع32، )اسراء «ءاد 

سان به دلیل به خاطر حرمت کرامت اوست. منشاء کرامت ان، استعباد و استحمار دارد، استثمار، استعمار
ل یجاِعٌل فِ  یِانّ »اوست:  یخالفت اله ةً یاال رِض خ  مستخلٌف »د سخن یبا، الله فهی(. انسان خل32، )بقره «ف 

 یو امضا یو عمل یره علمیس، مبنا، ن است که منطقیارزش قائم مقام به ا»د: یو نه سخن خود را بگو« عنه
تواند  یانسان نم، (. به عبارت دیگر331ص  :5301ب، )جوادی آملی« مستخلٌف عنه را محترم شمارد

 یها انسان یرا همه جهان برایز، ص نظام احسن ـ سره از ناسره و ارزش از ضّد ارزش ـ باشدیار تشخیمع
به  ینش هستند. چنانچه انسان عادیشمار جهان آفریب یده نشده و آنها تنها بخشی از عضوهایآفر یعاد
، است ش سازگاریها و آرزوها هرچه را که با خواسته، ن کندییبخواهد محور نظام احسن را تع ییتنها

 (.522: ص5301ج، نامد )جوادی آملی کند و نام آن را ارزش و غیر آن را کنار و ضد ارزش می  انتخاب می
ها به  و نه ارزش انسان است )بلکه توحید است(، ها در نگاه دینی نه معیار ارزش، از یک طرف، بنابراین

 هستند:  ها دوگونه ارزش، ها به یک میزان ارزشمندند. توضیح مطلب آنکه یک میزان اعتبار دارند و نه انسان
ل یزا، ییافتنی و با عزل اعتبار دست، یاست( با نصب اعتباری)مانند ر یاعتبار یها الف. ارزش

 گردند. یم
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همواره ثابت   دهند و یرا نشان م یزیچ یت)مانند عدالت( که کماالت هس یقیحق یها ب. ارزش
ُة ُکل  یقِ »ها است:  ن)ع( ناظر به این نوع ارزشیرالمؤمنیش امیهستند. فرما ا  م  ، البالغه )نهج «ْحِسُنهُ یاْمِرٍئ م 

 مطرح است: یاصول، ها ار ارزشین معییدر تع، (. بر این اساس05حکمت
ارزش ، دانش و هنر نداشت، علم یپس اگر کس، است یبه مقدار هنر و یارزش هر انسان» اصل اول.

و اگر در حد ، ز در همان حد استیاو ن یارزش وجود، ندارد و اگر هنر و دانش او در حد نازل بود یوجود
ه یز در سایو صعود و سقوط آن ن، است یا اعلیاو هم در حد متوسط  یارزش وجود، بود یا اعلیمتوسط 

 (.535ص  :0ج، 5301، وادی آملی)ج« ینه قرارداد، است ینیعلل تکو
زان ارزش معلوم است و یبه م یارزش هر علم»چون که هر عملی متأثر از معرفت است و  اصل دوم.

شتر یگر بید یها توان نتیجه گرفت که ارزش انسان موحد از سایر انسان می«. کسان نیستیان یعلوم آدم
، او را شناخت یحسنا یخدا و اسما یاگر کسست و یمانند ذات اقدس الهی ن یچ موجودیرا هیز»، است

ند و یب یعالم را صنع او م، ت او را اذعان کردهیربوب، شناسد یاء و مظاهر جالل و جمال او را میصفات اول
ورزد و در تأدب به  یقصور نم یپس در تخلق به اخالق اله، کند ینش مشاهده میر او را در نظام آفریتدب

 (.535: ص0ج، 5301، )جوادی آملی« اردد یغفلت روا نم یآداب ربوب
هایی  دین اهداف گوناگونی دارد که در یک رتبه نیست. فلسفه ارزش، بنا بر آیات قرآن، از طرف دیگر

عدالت و...( است )نک: سید باقری و ، اهداف )آزادی، تعلیم و تربیت تحقق، پرستش، عدالت، نظیر آزادی
 یف یفنا»دن به مقام یرس، ر اهل معرفتیو به تعب، دیهمانا توح، نید یهدف عال(. »5310، حسنی باقری

ن یا تأمیا ساختن جامعه نمونه ی یویدن یا اهتمام به زندگی یُاخرو یچون زندگ یاهداف یحت»و « است« الّله
د یتوح یعنی، نید ییت نهاین است که ارزش آنها وابسته به غاید یانیاز اهداف م یعدالت اجتماع

، تربیت، هایی چون هدایت رو در قرآن کریم بر ارزش (. از این11: ص5303ب ، دی آملی)جوا« باشد می
ارزش میانی به ، ها در مقایسه با ارزش عبادت اما این ارزش، جویی و... تاکید شده است حقیقت، عدالت

ْقُت اْلِجنا »آیند:  شمار می ل  ا خ  م  اإِلنس  ِإاّل  و  ها در  چنانچه ارزش، این اساس(. بر 11، )ذاریات« ْعُبُدوِن ی لِ و 
هر کس »، ارزش دو چندانی خواهند داشت. به اعتقاد عالمه جوادی آملی، مسیر حق تعالی قرار گیرند

ارزش ، تر بود وندش با حق کمیبرخوردار است و هر که پ یشتریاز ارزش ب، تر بود یارتباطش با حق قو
چنانکه ، دارند یارزشمند درجات یزش است. موجودهافاقد ار، ارتباط با حق بود یدارد و هر کس ب یتر کم

 (. 11.ص  :0ج، 5301، )جوادی آملی« ز درکات متفاوت دارندیها ن ارزش یب
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 اهلل جوادی آملی پلورالیسم در دیدگاه آیت -3نمودار

 گیری . نتیجه5
بر مبدأشناسی نقطه عزیمت خود را ، رویکرد دینی در نقد مبانی تفکر اومانیستی و پلورالیستی برلین

دهد و بر این نکته تاکید دارد که باور به خالقیت و ربوبیت الهی مانع از هرگونه پذیرش و قرائت  قرار می
انسان ، خواهد شد. بر این مبنا، گرایی دارد ها که منشاء نسبیت اهداف و ارزش، مدارانه در درک حقایق انسان

وجود الیتناهی خداوند نیازمند است. انسان حسب  به عنوان موجود متناهی در امر تکوین و تشریع به
های فرازمانی و مکانی بر او حاکم است. در نظام  فطرتی ثابت و در نتیجه ارزش، آفرینش الهی

اما همه ، های متعددی تاکید شده بر ارزش، گذاری انسانی گذاری الهی برخالف نظام ارزش ارزش
رو انسان باید در  ی ـ همچون پرستش ـ نیز وجود دارند. از اینهای غیرعین بلکه ارزش، عینی نبوده، ها ارزش
هایی که در مسیر هدایت انسان به سمت عبودیت  به غایت آنها توجه داشته و ارزش، ها شناسی ارزش ارزش

  ها انتخاب نماید. به عنوان برترین ارزش  گیرند را خداوند قرار می
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 مبانی پلورالیسم

 نسبی گرایی

نامحدود بودن واقعیت و 
 حقیت

نامتناهی بودن ادراک و 
 حقیقت

تاثیرپذیری واقعیت از درک  
 انسان

متکثر بودن  ادراک 
 حقیقت

 انسان شناسی
گوناگونی حقایق انسان ها در 

 اعصار مختلف

 متفاوت و متکثر بودن 

 ارزش های انسانی

نظام ارزش گذاری  
 انسانی

معیار بودن انسان در تعیین  
 نظام احسن

 سلیقه ای شدن ارزش 

 و غیر ارزش

 نقد  پلورالیسم

 نقد نسبی گرایی

 محدود بودن واقعیت های 

 خارجی
متناهی بودن ادراک و 

 حقیقت

تفکیک بین ابزار ادراکی از 
 (روح مجرد)عامل شناختی

 امکان رسیدن به

 حقیقت مطلق 

 نقد انسان شناسی
 ثابت بودن فطرت انسانی

 در اعصار مختلف
ثابت بودن ارزش های  

 انسانی

نظام ارزش گذاری  
 الهی

معیار بودن خداوند در تعیین  
 نظام احسن

امکان شناسایی 
 ارزش های حقیقی
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