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چرا دین اسالم این همه »نباید« دارد؟
معلمان و نیز مبلغان دینی، امروزه مکرر با این سؤال از طرف جوانان روبرو هستند که:

چرا دین اسالم انسان را محدود می کند و مانع آزادی عمل او می شود؟
چرا با »نبایدها« و »منع ها« و » نه ها« ی خود افراد را در مضیقه قرار می دهد؟

می خواهیـم فـالن غـذا را بخوریـم، می گویـد: نه. می خواهیـم فالن طور معاملـه کنیم، می گویـد: نه. می خواهیـم فالن طور 
لبـاس بپوشـیم، می گوید: نه.

امـا یـک جـوان اروپایـی هیچ یـک از ایـن محدودیت ها را نـدارد و هرطـور که خودش خواسـت زندگی می کند، هر لباسـی 
که خواسـت می پوشـد، هر آوازی که خواسـت می شـنود، با هر کس، چه دختر و چه پسـر، که خواسـت دوسـت می شـود.

رویکـردی کـه امـروزه بسـیاری از معلمـان گرامـی و مبلغیـن دینـی در برابـر این سـؤال دارند، این اسـت که نشـان دهند 
چنیـن تصویری از اسـالم تصویر درسـتی نیسـت و دین اسـالم، »منـع« و »نه« و »محدودیـت« نامتعادل نـدارد. مثال هایی 
نیـز بـرای ایـن مـوارد آورده می شـود، از جملـه اینکه خداونـد در قرآن کریم فرمـوده از همة غذاهایی که در طبیعت هسـت، 
بخوریـد و فقـط از چنـد مـورد خـاص اجتنـاب کنید. پـس از میان هـزاران نوع غـذا فقط چند مـورد آن را اسـالم منع کرده 

اسـت و ایـن منع هـا در مقابـل آن آزادی  عمل ها بسـیار اندک اسـت.
گاهـی ایـن نکتـه توسـط معلمـان اضافه می شـود که هیچ جامعه ای نیسـت کـه در آن منع هـا و نبایدهایی وجود نداشـته 
باشـد؛ همـة جوامـع ایـن منع هـا را در قوانین خـود دارند و اصـواًل قوانین کشـورها بـرای تعیین همین محدودیت هاسـت و 

قانون مسـاوی با محدودیت اسـت.
ایـن پاسـخ گرچـه می توانـد یـک پاسـخ نقد و فـوری باشـد، اما یک پاسـخ مبنایـی و اساسـی نیسـت و اگـر دانش آموزی 
دقت نظـر بـه خـرج دهـد، ایـن پاسـخ را با چالـش مواجه خواهد کـرد. مثـاًل همین قانـون حجاب در اسـالم و قانـون َمحرم 
بـودن و َمحـرم نبـودن، از قوانین محدودکننده ای اسـت که فقط در میان مسـلمانان جاری اسـت. این پاسـخ، در حقیقت، به 
معنـای افتـادن و گرفتـار شـدن در باتـالق و مردابی اسـت که موجب پدید آمدن این سـؤال بوده اسـت. گویا، اصل و اسـاس 
ایـن اسـت کـه »منـع« و »نبایـد« در کار نباشـد و معیار خوبی و بـدی یک مکتب و یک فکـر، کم و زیاد بـودن منع های آن 
اسـت کـه هـر دیـن و آیینـی کـه منع هـای کمتری داشـت، همـان بهتر باشـد و هر دینـی که هیچ منعـی نداشـت، از همه 

بهتر محسـوب شود.
پاسـخ اصلـی و اساسـی، بازگشـت بـه سرچشـمة این سـؤال و نقد آن اسـت، نه همراهـی بـا آن. انتخاب این پاسـخ، یعنی 
رویکـرد بازگشـت به سرچشـمة سـؤال و نقـادی آن، به ما این امـکان را می دهد که بـه حل بنیادی مشـکل بپردازیم و ذهن 

دانش آمـوز را به گونـه ای نسـبت بـه موضوع روشـن کنیم که اساسـًا اصل سـؤال برای وی موضوعیت نداشـته باشـد.
در توضیح این رویکرد می گوییم که:

1. اگـر یـک جـوان مسـلمان از یـک جوان اروپایی بپرسـد که دین تو چه الزاماتـی را برای تو تعیین کرده، پاسـخش تقریبًا 
ایـن اسـت کـه دینـی کـه اکنون مـن می شناسـم، هیچ امـر الزامـی بـرای من نـدارد. بلـه، دین مـن یک سـری توصیه های 
اخالقـی دارد کـه آن هـا را اگـر دیـن هـم توصیـه نکـرده بود، خـودم به درسـتی آن ها عقیده داشـتم. مـن نوع و فرم لباسـم، 
نـوع غذایـم، شـکل روابطـم بـا زن ها و مردهـا، چه چیزی را بنوشـم و چه چیزی را ننوشـم، چه آهنگی را گـوش بدهم و چه 
آهنگـی  را گـوش ندهـم و همـة امور دیگر زندگـی، همه این ها را خودم انتخاب می کنم. البته کوشـش می کنم که متناسـب 
بـا فرهنـگ جامعه ام باشـد، اما آن هم الزامی نیسـت. سـبک و شـکل زندگی ام دسـت خودم هسـت و هیچ الـزام بیرونی، جز 

قوانیـن و مقـررات اجتماعی، برای من وجـود ندارد.
معنای فلسـفی این سـخن چیسـت؟ لیبرالیسـم، که اگر بخواهیم آن را مطابق سـخن این جوان اروپایی به فارسـی ترجمه 

کنیـم، می شـود » اباحی گـری«؛ نفی الـزام از ناحیة غیر و به خصـوص از ناحیة دین.
این نگرش که بنیاد فلسـفی غرب امروز را می سـازد و در تقابل با دین و حاکمیت کلیسـا شـکل گرفت، اصواًل جایی برای 
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»الزام« و »باید« و »نباید« دینی نگذاشـته و اساسـًا در مقابل آن ایسـتاده است.
2. جـوان و نوجـوان مسـلمان مـا، امـروزه در دنیایـی زندگـی می کنـد و نفـس می کشـد کـه الزام پذیـر از ناحیـة غیـر و 
به خصـوص، خـدا نیسـت. نوع پوشـش انسـان و نوع تغذیه و سـایر رفتارهـای فردی و جمعـی او مبتنی بر خواسـت و تمایل 
فـردی یـا جمعـی خـودش معیـن می شـود، نه چیـز دیگـر. به طور طبیعـی این سـؤال بـرای جوان مسـلمان پیدا می شـود 
کـه چـرا مـن بایـد تابـع ایـن همـه مقرراتی باشـم کـه از ناحیة غیـر آمـده و در بسـیاری از مـوارد هم بـا خواسـت و تمایل 
خـودم سـازگاری نـدارد. ایـن دوگانگِی »الزام« و »عدم الزام« یقینًا برای او مسـئله اسـت و اگر پاسـخ درسـت نگیـرد و اقناع 
نشـود، به  تدریـج بـه طـرف »عدم الزام« حرکـت خواهد کرد؛ همان طـور که در بسـیاری از جوانان همین حرکت را مشـاهده 

. می کنیم
مزیـد بـر این دوگانگی واقعی که اقتضای دنیای جدید اسـت، جوان مسـلمان امـروز در محاصرة حجم عظیمی از تبلیغات، 
فیلم هـای سـینمایی و شـبکه های مجـازی قرار گرفتـه که الزامات دینـی را تخطئه می کننـد و اباحی گـری و بی بندوباری را 

با هـزاران ترفند القـا می نمایند.
3. در ایـن فضـای بی قیـدی و اباحی گـری، اسـتفاده از ایـن پاسـخ که دیـن اسـالم »منع « های چندانـی ندارد و به انسـان 
آزادی عمل فراوانی داده، سـبب ایسـتادگی و مقاومت جوان مسـلمان در برابر آن اباحی گری و لیبرالیسـم که ریشـة مسـئله 
بـود، نمی شـود، بلکـه جایـگاه اباحی گـری را نزد او تقویـت می کند و او را به سـمت برداشـتن قدم های بعدی و بعدی سـوق 
می دهـد. گویـا دیـن آمـده آزادی عمـل او را تأمیـن کند و تمنیـات و تمایـالت او را آزاد بگذارد و جز در چنـد مورد مختصر، 

کار بـه کار او ندارد.
4. پـس اگـر مـا در مقابـل ایـن سـؤال قـرار گرفتیـم باید غایـت و هدف نهایـی خود را کـه »نقـادی وضع موجود« اسـت، 
مشـخص کنیـم و سـپس با برداشـتن گام هایـی به این هدف نزدیک شـویم، تا در نهایـت دانش آموز به غلط بـودن این پندار 
پـی ببـرد و بدانـد کـه عـدم الـزام دینی در دنیـای امروز امری عقالنی و پسـندیده نیسـت. پـس از تعیین این هـدف، باید از 

مطالبـی کمـک بگیریـم که مـا را به این هـدف نزدیک نمایـد، از جمله:
الـف: بـا بیـان خـوب و مسـتدل، جایـگاه ممتـاز انسـان در نظـام خلقـت و کرامتـی را کـه خـدا به انسـان بخشـیده، برای 
دانش آمـوز روشـن کنیـم و برتری او بر سـایر موجودات را نشـان دهیم؛ تـا دانش آموز به اهمیت وجود خود و شـأن و منزلتی 

کـه در نظـام خلقـت دارد و انتظـار فوق العـاده ای که خـدا از انسـان دارد، پی ببرد.
ممکن است بپرسید که نشان دادن ارزش و کرامت انسان نزد خدا و در نظام خلقت، چه کمکی به ما می کند؟

کمکـش ایـن اسـت کـه وقتی جوان جایگاه ارزشـمند خود را بشناسـد و خـود را موجودی مهم و صاحـب کرامت و منزلت 
نـزد خـدا بیابـد، هم سـخن خـدا برایش اهمیـت پیدا می کند و هم می کوشـد خـود را به هـدر ندهد. او متوجه می شـود که 
اگـر انسـان، نـزد خـدا جایگاه ویژه ای نداشـت، الزم نبود که بـه او توجه ویژه کنـد و او را در همة امـور زندگی راهنمایی کند. 

ایـن راهنمایی هـا و ایـن بایدها و نبایدها، به دلیل اهمیتی اسـت که انسـان نـزد خداوند دارد.
ب: ایـن سـؤال را بـرای دانش آمـوزان طـرح می کنیـم کـه: خـدا می دانـد کـه چه کارهایـی به نفـع و چه کارهایـی به ضرر 
امـروز و آینـدة ماسـت. اگـر خداونـد بی توجهی کنـد و آن کارها را به ما خبر ندهـد، آیا ما در دل خود خـدا را مقصر نخواهیم 
دانسـت؟ روشـن اسـت که در آن صورت خدا مقصر خواهد بود، زیرا خدا که از یک پزشـک کمتر نیسـت که وقتی می بیند 

فـالن غذا بـرای بیمار ضـرر دارد حتمًا به او اطـالع می دهد.
درواقـع، بایدهـا و نبایدهـای خـدا، همـان علـم خداوند اسـت از کارهایی کـه به نفع ماسـت و کارهایی که به ضرر ماسـت، 
کـه خـدا می توانسـت بـه مـا نگوید، امـا با لطف خـود این علـم را در اختیار مـا قـرار داده و مـا را از آن ها باخبر کرده اسـت.

البته، تمام این بایدها و نبایدهای خدا سـبب بسـته شـدن دسـت انسـان نمی شـود. او باز هم اختیار دارد و آزاد اسـت که 
آن هـا را انجـام دهـد یا ندهد )اما شـاکرا و امـا کفورا(.

اگـر کسـی واقعـاًُ فکـر می کنـد خـودش بهتـر از خداونـد می داند چـه کاری بـه نفع حقیقـی و چـه کاری به ضـرر واقعی 
اوسـت، همـان را انجـام دهـد، امـا اگـر بـه زیانش تمام شـد، خـدا را مقصر نپنـدارد و خـود را تبرئـه ننماید.

ج: کسـی کـه بـرای عمر و سـالمتی خود ارزش چندانی قائل نیسـت، ممکن اسـت هـر غذایی را فقط به دلیـل اینکه لذیذ 
اسـت، بخـورد. امـا کسـی کـه برای خـودش اهمیت قائل اسـت، تا اعتمـاد به تهیه کننـدة غذا نکنـد، آن را نمی خـورد. چون 

نمی دانـد کـه واقعـًا به نفع اوسـت یا بـه ضررش.
در زندگـی روزمـرة مـا هـزاران کار وجـود دارد که نمی دانیم انجامش به نفع ماسـت یا به ضرر ما. کسـی که بـه خدا اعتقاد 
دارد و خـدا را خالـق جهـان می دانـد، به طـور طبیعـی انتظار دارد که خـدا او را از این سـرگردانی ها نجات دهـد و راه را از چاه 
بـرای او مشـخص نمایـد. بـا ایـن کار، خیالش راحت می شـود که اگر آنچـه را خدا به او اطـالع داده رعایت کنـد، یک زندگی 

موفقیت آمیز را سـپری خواهد کرد.
سردبیر

بایدها و 
نبایدهای خدا، 

همان علم 
خداوند است 

از کارهایی که 
به نفع ماست و 
کارهایی که به 

ضرر ماست، که 
خدا می توانست 
به ما نگوید، اما 

با لطف خود این 
علم را در اختیار 
ما قرار داده و ما 
را از آن ها باخبر 

کرده است


