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پیشگفتار
به ڕاس ســـه  يره بۆ بێدينـــێ، ئه خالق.

ئه خـــالق. بـــێ  دينـــی  به اڵجه ويـــر، 

چوونکه دين،داره و، ئه خالق ســـه مه ری
بـــه ری؟!]1] اليێکر  بێو،  دار  له اليێـــک، 

خداوند بزرگ، بر مبنای آیهی 164 از سورهی آل عمران]]]، هدف 
از دین را که به وسیلهی پیامبران و رسوالن به مردم ابالغ میشود، 
در سه مطلِب بسیار اساسِی: » تالوت آیات«، »تزکیه« و » تعلیم کتاب 
درِک  پیداکردن  معنی  به  آیات،  تالوت  و حکمت« خالصه میکند. 
از  نیز  تزکیه  است.  دین  و  وجود  عالم  به  نسبت  و صحیح  درست 
ریشهی »ز. ک. و« به معنی استوار ساختن و دور کردن شیء از عیب 
و کاستی و ایجاد رشد و تعالی است. تعلیم کتاب و حکمت نیز در 
معنی فهم موازین دینی و درست اجرا کردن آن است و همان رموز 

تابع کتاب است که از همان موازین سرچشمه میگیرد.
1. دو بیت شعر کردی از کاک احمد مفتی زاده در مولود نامه است. ترجمه: به 
راستی که، اخالق نیکو برای انسان بدون دین شگفت آور است، اما شگفت آورتر 
این است که انسان دین داشته باشد ولی اخالق نیکو نداشته باشد. چرا که دین، 
همچون درختی است که اخالق، میوه و ثمر آن به شمار می آید. پس چگونه 

می شود درخت در جایی باشد و میوه در جایی دیگر؟! 
َعلَۡيِهۡم  َيۡتلُواْ  نُفِسِهۡم 

َ
أ ّمِۡن  رَُسوٗل  فِيِهۡم  َبَعَث  إِۡذ  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َعَ   ُ ٱللَّ َمنَّ  لََقۡد   .2

بنٍِي  َءاَيٰتِهِۦ َوُيَزّكِيِهۡم َوُيَعّلُِمُهُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة ِإَون َكنُواْ ِمن َقۡبُل لَِف َضَلٰٖل مُّ
١٦٤
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به سخن دیگر: کار دین، ساختن انسانی است که بتواند چنان در 
مسیر زندگی گام بردارد که منتهی به سعادت اخروی او شود. طبیعی 
است برای رسیدن به سعادت، توّجه به مفاد آیهی مذکور و پیدا کردن 
راهی برای به کار بستن آن در مسیر رسیدن به همان سعادت، اساس 

کار است.
اثر پیش رو، راهی است برای رسیدن به چنان سعادتی که انسان را 
به نور و روشنایی رهنمون شود. این اثر که ترجمهی اصالح شدهی 
سیزده کاسِت مجموعهِی چگونگِی آموزش دین)شمارهی 38](است، 
تالش میکند تا نمونهی رسیدن به انسان شاهد و شهید را عرضه کند. 
متأسفانه چهار کاست از مجموعهی با ارزش یافت نشد و ما به ناچار، 
البته  کردیم.  ترجمه، اصالح و عرضه  را  در دسترس  کاسِت  سیزده 
کاکه  مرحوم  دیدگاههای  گویای  مطلب،  از  مقدار  این  خوشبختانه، 

احمد مفتی زاده در ساختن انسان دینی است.
با دین،  در دیدگاه کاکه احمد، پرورش باطن، و تهذیب اخالق 

هدفی است که دین دنبال می کند. او در جایی میگوید:
عّلت دردهای انسانی انسان، نه ضعف فرهنگی و نه ضعف علمی 
و نه کمبود کتاب و نه حتی کمبود آموزش اخالقی است. عّلت نبودن 
تزکیّه است و تزکیّه تنها از دین ساخته است که هم با ذهن و هم با 
قلب سر و کار دارد. - نه تنها با ذهن - اگر غیردین با قلب سر و 
کار پیدا کند به دلیل عدم اهلیت، زیان های گوناگون می رساند. مثاًل 
یا منزوی بار می آورد و یا احساسات هایی از قبیل ناسیونالیست های 

نازی و ژاپنی و اسماعیلی.
و در فراز دیگر از سخنان خود اشاره میکند که:

بدیهی است که مسئله ی اصلی در هر وضع و شرایطی، برای هر 
مسلمان با تعهد، این است که بیش از هر چیز مراقب خود باشد. در 
راه های  بستن  و  دشمن  دادن  و شکست  اصالح ضمیر  اسالم،  نظر 
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نفوذش در دنیای پیچیده ی درون، »جهاد اکبر« است و پایه و اساس 
است برای »جهاد اصغر«، یعنی شکست دادن دشمن در دنیای بیرون 

که هرچه باشد باألخره ساده تر است از دنیای درون.
اهمیت و ضرورِت این مطلب، چنان است که کاکه احمد را وادار 
میکند سلسله مباحثی را در سال 1360هـ.ش. زیر عنوان چگونگی 

آموزش دین بیان کند تا او را به اهداف مطلوب خود برساند.
چند تذّکر پیش از خواندن متن الزم است:

خوانندگان اهل و آشنا به این نوع کارها میدانند که تبدیل   -
مطلبی شفاهی به نوشتهای کتبی با زبان معیار، کاری به غایت دشوار 
و پیچیده است. از طرفی مطلب باید ترجمه شود و از طرف دیگر به 
گونهای به زبان مقصد منتقل شود که گویی در آغاز به همان شکل 
نوشته شده است. به همین منظور پس از چندین بار اصالح، هنوز 
ممکن است کاستیها و نواقصی دیده شود که امید است خوانندگان 

محترم آنها را به مترجم نسبت دهند.
امری  مباحث  برخی  تکرار  غالباً  ارائهی مطالب شفاهی،  در   -
سلسله  در  واحدی  مطلب  گاهی  است.  ناپذیر  اجتناب  و  بدیهی 
گفتارهای شفاهی به انحاء گوناگون تکرار میشود. در اینجا نیز مترجم 

تالش کرده تکرارهای ماللت آور را حذف و به مالحت اثر بیفزاید.
در اثنای مباحِث طرح شده، از طرف مستمعان و شاگردان،   -
پرسشهایی، گاه مرتبط و گاه نامرتبط با بحثها پرسیده میشود که آنها 
نیز در جای خود مفید تواند بود. این پرسشها را مترجم، ترجمه کرده 
و در البه الی مطالب، در متن و حواشی به شکلی گنجانده که توالی 

بحثها به هم نخورد.
بخش بندیهایی در اثر دیده میشود که بیشتر آنها از آِن مرحوم   -
کاکه احمد مفتی زاده است. ایشان در هنگام تشریح و توضیح مطالِب 
آموزش دین، فهرست دست نوشِت خود را در اختیار داشته و از روی 
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آنها مطالب را پی میگرفت. مترجم از آن فهرست در بخش بندی مطالب 
استفاده کرده و در چند مورد نیز عناوینی فرعی، به کار افزودیم.

این  دیده میشود.  اثر  در سراسر  فراوان  نسبتًا  پاورقیهایی   -
کاکه  آِن  از  بود،  راوندی  ابن  بارهی  در  که  مورد  یک  بجز  پاورقیها 
آن  در  را  صالح  آنها،  محتوای  به  توجه  با  مترجم  که  است  احمد 
اختیار  در  پاورقی  به شکل  و  نشود  آورده  اصلی  متن  که جزو  دید 

عالقهمندان قرار گیرد.
برای  مهم  اساسی و  بسیار  برنامهای  آموزش دین،  چگونگی   -
پرورش و آموزش دینی طراحی شده است. در واقع میتوان گفت کاکه 
احمد، مطابق با آنچه که خود در متن بدان اشاره میکند، برنامهی پرورشی 
منسجمی را برای مجموعهی مکتبیها و غیر مکتبیها، با تفاوت در 
تدریس نوشته است. بنابراین از خوانندگان ارجمند درخواست میشود، 
مطالب را با دقت هرچه تمامتری پیگیری کنند. به ویژه اینکه در البهالی 

مباحث، مطالب فلسفی-کالمی نیز مطرح شده است.
بر اساس نمودار مندرج در کتاب، بسیاری از مطالب، تفسیر   -
و تشریح نشدهاند. این نقص به در دسترس نبودِن چهار کاست گم 
شده بر میگردد که پیشتر بدان اشاره شد. اما به نظر میرسد این 
از  دینی  انسان  پرورش  از چگونگی  مناسبی  الگوی  میتواند  کتاب 

دیدگاه کاکه احمد عرضه کند.
والحمد هلل أوالً و آخراً
رمضان المبارک 1437
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مقّدمه

احلمد لّل والصالة والسالم علی عبده و رسوله حمّمد- صّلی الّل علیه و 
سّلم- و ال حول و ال قّوة إال ابلل العلی العظیم.

است  الزم  دهم،  توضیح  را  شده  فهرست  مطالب  آنکه  از  پیش 
مطالبی مقدماتی بیان شود.

این  به  دادن  پاسخ  شود،  اشاره  باید  آغاز  در  که  مطلبی  اّولین 
پرسشها است که: تهیة این فهرست، چه هدفی را دنبال میکند؟ و 
برای پرورش و  این گونه  برنامهای  اندیشهای عامل پدید آمدن  چه 

آموزش بوده است؟
بر اساس اطالعاتی که از احوال و اوضاع مردم دوران خود داریم، 
به ویژه جواناِن اهل مطالعه، -که مخاطب اصلی این برنامه هستند، و 
بیشتر بر مردم تأثیر مینهند- چنین اندیشیدهام و فهم کردهام که تنها 
یک روش معین برای پیاده کردن برنامه ی تبلیغی اسالم، در افرادی 
که قرار است به عنوان شاهِد اسالم و یا نمونة مکتب باشند، میتواند 
فایده داشته باشد. البته الزم است اشاره شود که چنین تصّور نشود که 
این برنامه در همه ی زمانها و مکانها می تواند تنها برنامه ی کاربردِی 

این مقوله باشد؛ چرا که چنین نیست.
در اینجا الزم است متناسب با بحث، به مطلب مهمی اشاره شود 

که دانستن آن برای مسلمانان از اهمیت خاصی برخوردار است:
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ترتیب نزول و تدوین وحی
اگر دقت شود، در میانهی ترتیب نزول وحی و ترتیِب تدوین قرآن، 
تفاوت وجود دارد. دالیل فراوانی برای این تفاوت هست. یکی از این 
دالیل با مباحث طرح شده ی ما دربارهی چگونگی آموزش دین کاماًل 
مرتبط است. ترتیب ویژهی نزول وحی، برای ایجاد جنبش و پرورش 
انسانهای مماس با شرایط اّول وحی بوده است. خدای متعال، وحی 
خود را متناسب با ظرف زمانی و مردم جامعهای با فرهنگ و اندیشه 
و جاهلیت ویژهی خود، برای ایجاد تحّول و تبدیل آنها به انسانهای 

نمونه و پیشتازان همیشگی اّمت اسالمی، فرو فرستاده است.
القا  با تنزیل، تدوین میشد، چنین به مسلمانان  اگر قرآن موافق 
میشد، که حرکتهای اسالمی در هر دورانی، مطابق با همان روش، 
باید برنامههای خود را تنظیم کنند. و این در حالی است که مطابق با 
علم الهی، بشریت در هیچ دورانی از ادوارِ پس از اسالم، با ویژگیهاِی 
همان  در  دین  برنامهی  البته  بود.  نخواهد  اسالم  از  پیش  جاهلیت 
صدر اّول نیز با همان شکل و صورت نازل شده، برای تمام انسانها 
در همهی ادوار نیز نبوده است. بلکه مراد و منظور، حاملین اّول و 
پیشتازان صدر اّول اسالم بوده که دارای شرایط ویژه برای پذیرش 
گونه  همان  است.  بوده  نمونه  انسانهای  به  تبدیل شدنشان  و  اسالم 
آنان  دنبال  به  انصار و  ابتدا مهاجرین و سپس  یافت،  که درخواهید 
نزول قرآن،  ترتیب  به همین منظور است که  بود.  تابعین]1] خواهند 
متناسب با مردم حجاز بوده و نه دیگر مردمان در سرزمینهای دیگر. 
1. مراد از تابعین، از نظر زمانی نیست، بلکه مراد کسانی است که واقعًا مسیر دین 
را اتخاذ کرده و جهت درست پیدا کرده و بر سایر آدمیان تأثیر می نهند]از پیامبر 

اسالم تبعیت می کنند[.
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تأثیر مینهند. مهم نمونهها و  آنان هستند که بر دیگر آدمیان  سپس 
يَّاُم 

َ
ٱۡل َوتِۡلَك  آنان میفرماید:  اّول است که قرآن در مورد  شاهدان 

[1[ِۗيَن َءاَمُنواْ َوَيتَِّخَذ ِمنُكۡم ُشَهَدآَء ُ ٱلَّ نَُداوِلَُها َبنۡيَ ٱنلَّاِس َوِلَۡعلََم ٱللَّ
مراد از »شهدا« در این آیه، سابقین و مقّربین و کسانی هستند که 
بر دیگران تأثیر میگذارند و آنان را بر مسیر رشد راهنمایی میکنند 

و جهت میدهند.
ادوار  مسلمانان  میشد،  تدوین  نزول،  ترتیب  همانند  قرآن  اگر 
احیا  وادار میکرد که در هر زمانی و هر مکانی که اسالم  را  دیگر 
میشد، بر همان اساس و همان روش عمل میکردند. و اشاره کردیم 
که پدید آمدن جامعهای دیگر، همچون حجازِ صدر اسالم، محال و 
دیگر  به گونهی  دیگر  نسلهای  پرورش  نتیجه  در  است.  ممکن  غیر 
خواهد بود. و هر جامعهای در هر زمانی متناسب با وضعیت خود، 
به صورتهای گوناگون، پرورش پیدا میکنند. در واقع پرورش آدمیان 
متناسب با میدان وسیع احوال آدمی غیر قابل حصر است. پیشتر هم 
اشاره کردم که نمیتوان جامعهی شبهه اسالمی دوران خودمان را با 
را در جامعهی  برنامه  عینًا همان  بسنجیم و  مثاًل فالن سال هجرت 
امروزی به کار بندیم. در برخی مسایل باید همچون سال اّول رسالت 
عمل کنیم و در برخی مسایل دیگر همچون سال 3] رسالت. چرا 
که در جامعهی کنونی ما چیزی به نام اسالم)=شبهه( وجود دارد. در 
برخی مسایل که مربوط به تشریعات سال 3] بعثت است، مردم بدان 

عمل میکنند و مطلوب نیز همان است. 
نباید تصّور شود که الزم است همه ی اعمال عبادی و عادی مردم 
تعطیل شود و از سال اّول بعثت شروع کرد. بنابراین آنچه که امروز 

1. آل عمران/ 140.
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تالش  اّما  تأیید میگردد،  بعثت میشود،   [3 سال  اعمال  به  مربوط 
تصحیح  و  اصالح  آمده  پیش  و کجرویهای  انحرافات  که  میشود 
گردند. ولی در برخی مسایل، مبانی اّول حرکت دینی از لحاظ فکری 
مطرح است. برای مثال سورهی »علق« و یا اوایل سورهی »مّدثّر« و 
»مّزّمل« به مظاهر شرک پرداخته است. سپس ذهن آدمی را به توحید 
معطوف میکند. ابتدا به عقیده میپردازد. و در میان مسایل عقیدتی، 
توحید پیش از همه مطرح میشود. انسان باید تنها صاحب و مالک 
پروردگار،  که  بیفتد  روزی  آن  یاد  به  باید  و  بداند.  خدا  را  هستی 
نَآ 

ۡ
هستی را از »دود« آفرید. باید به یاد آورد آن روزی که: َكَما بََدأ

 .[[[بنِٖي ١٠ َمآُء بُِدَخاٖن مُّ ِت ٱلسَّ
ۡ
]1] و نیز: يَۡوَم تَأ ۥۚ َل َخۡلٖق نُّعِيُدهُ وَّ

َ
أ

باید به یاد آورد که هستی دوباره به دود بدل میشود: يَۡوَم تَُكوُن 
َمآُء َكٱلُۡمۡهِل ٨]3]. در چنین هنگامهای، کیست که کوس وجود و  ٱلسَّ
هستی زند؟ پس از آن نیز میبینیم که در قیامت همه چیز به خداوند 
لَِّمِن  ءۚٞ  ِمۡنُهۡم َشۡ  ِ قهار بر میگردد: يَۡوَم ُهم َبٰرُِزوَنۖ َل َيَۡفٰ َعَ ٱللَّ
ارِ ١٦ ]4] اگر چیزهایی، چون: هواهای  ِ ٱۡلَوِٰحِد ٱۡلَقهَّ ٱلُۡمۡلُك ٱۡلَۡوَمۖ لِلَّ
انسان ها  که  دارد  وجود  اشتباهی  مصلحتهای  و  تمایالت  و  نفسانی 
بدانان  را  الوهیت  ویژگیهای  برخی  و  دارند  قدرتی  میکنند  تصور 
آشفتگی خاطر  و  ذهن  پریشانی  دچار  نتیجه  در  تا  نسبت میدهیم، 
شویم، به یاد آغاز و انجام هستی باید افتاد، آنگاه که چیزی جز دود 
باقی نمانده و هستی چونان خألی به نظر میرسد که گویی هیچ گاه 
جامهی وجود بر خود نپوشانده است. آن وقت است که معنی عمیق 

« به خوبی بر ما آشکار میشود. »ل اهل ال اللَّ

1. انبیاء/ 104.
2دخان/ 10.
3معارج/ 8.

4. غافر/ 16.
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در ابتدا باید اساس و اصول فکری بشر اصالح شود. سپس برای 
اول سوره ی  آیات  اینکه فکر توحیدی در ذهن آدمی شکوفا شود، 
»علق«، »مّدثّر« و »مّزّمل« و »قلم« به واقعیتهای بشر می پردازد. آنگاه که 
خداوند بزرگ میفرماید: َذۡرِن َوَمۡن َخلَۡقُت وَِحيٗدا ١١ وََجَعۡلُت هَلُۥ 
ْوِل ٱنلَّۡعَمةِ 

ُ
بنَِي أ ۡمُدوٗدا ١٢ َوَبننَِي ُشُهوٗدا ١٣]1] ؛ َوَذۡرِن َوٱلُۡمَكّذِ َماٗل مَّ

َوَمّهِۡلُهۡم قَلِيًل ١١]]]؛ زندگی و حیات را بنگرید. متوجه میشویم که 
بشریت به شرک آلوده است. از این رو است که قرآن آدمی را هم از 
نظر مادی و هم از نظر معنوی بیدار میکند. انسانها در چنین جامعهای 
از هر نظر دچار شرک شدهاند، آشفتگی و پریشانی در روابط اخالقی 
از  چیز  همه  است.  مشهود  کاماًل  مالی  و  ظاهری  روابط  معنوی،  و 
و  مساوات  و  بودن  یکی  و  وحدت  میآید.  شمار  به  شرک  مظاهر 
عدالت از حیات انسانی رخت بر بسته و از میان رفته است. خالصه 
اینکه بدین گونه حرکت توحیدی در چنین جامعهای آغاز میشود. 
ابتدا افکار آلوده را به صورت فردی، پاک میکند سپس به جامعه و 
اجتماع آلوده نیز میپردازد. پس از پاک کردن فرد و جامعه، حرکت 
استمرار پیدا میکند. پس از آن است که اصول پایه ریزی میشود و 
طرز تفّکر و عقاید فردی انسان درست میشود. اخالقیات گوناگون 
نسبت به مسایل مختلف پایهریزی میشود. این حرکت تا آنجا ادامه 
پیدا میکند که این صفات و ویژگیها شکوفا شده باشد و انسانها از آن 
به بعد، حکم ارباب متفرقه را به هیچ وجه نپذیرند و حکومت شرک 
را بر توحید نخواهند. خود را یافته باشند و خواهان حاکمیت خود 
بر خود، طبق فرمان الهی باشند. آن وقت است که آموزههای خود 

1. مدثر/ 13-11.
2. مزمل/ 11.
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دربارهی شرک و فساد جامعه را پیاده و اجرا کنند.]1] 
واقعیت این است که هیچ گاه جامعهای عینًا با شرایط جامعهی 
اولیهی  همان صورت  به  تا  آمد  نخواهد  پدید  دوران وحی  جاهلی 
صدر اسالم دوباره حرکت کند. به همین دلیل است که ترتیب تدوین 
برخالف ترتیب نزول وحی است. اینکه برخالف نزول وحی تدوین 
با  متناسب  گوناگون،  زمانهای  در  که  کرده  مختار  را  آدمیان  شده، 
موقعیت، برنامه ی پرورش را تدوین کنند. البته تصّور نشود که ترتیب 
تدوین سورههای قرآن به دستور پیامبر نبوده، بلکه عینًا به دستور و 
پیامبر نیز آن را از طریق وحی از  پیامبر بوده و بدون تردید،  تعلیم 
که  داده  آدمی  به  مسأله چنین درکی  است. همین  فراگرفته  خداوند 
هیچ گاه انسان، مردم دورانهای دیگر را چون مردم دوران وحی ننگرد 
حرکت  مردم  میان  در  وحی  دوران  شرایط  همان  با  مطابق  دقیقًا  تا 

ایجاد کند. 

1. اگر به صورت مفصل به این مسأله بپردازیم، متوجه می شویم که دین از چه 
فََل َيَتَدبَُّروَن 

َ
انسجام و هماهنگیی برخوردار است. قرآن چه زیبا فرموده است: أ

ِ لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰٗفا َكثرِٗيا ٨٢  )نساء/ 82(.  ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغرۡيِ ٱللَّ
تضاد و تعارض در برنامه های غیر الهی به وفور دیده می شود. چه با خود برنامه 
و چه با واقعیت. اگر تمام دانش و فکر بشری بسیج شوند و بخواهند برنامه ی 
عام و شاملی برای انسان ارائه دهند، بدون تردید دارای دو گونه تضاد و تعارض 
خواهد بود: 1. تعارض مطالب ارائه شده با واقعیت وجود و حیات انسانی. 2. 
تعارض میان اجزای خود مطلب. در عوض وقتی حرکت دینی حرکتی نگریسته 
که همه ی  آشکار می شود  به خوبی  ریزی شده،  برنامه  از جانب خدا  که  شود 
اجزای آن برنامه با همدیگر دارای هماهنگی و تناسب است و از این نظر شبیه 
به یک دستگاه فنی منسجم و یا یک نقاشی هنری است که همه ی اجزای آن 
بدون هر نوع ناهمگونی و ناهماهنگی و با اندیشه ای خاص در جای خود قرار 

گرفته است.



17

تعریف برنامه ی پرورش و آموزش

ریزی  طرح  بینش  و  اندیشه  اساس  بر  شده،  تهیه  که  فهرستی 
شده و فکر و اندیشهی استواری را به عنوان پشتوانه دارد. بر اساس 
تجربهای که در جامعهی خود داریم و تحوالتی که برای جوانان هم 
دوره ی خود رخ داده و جاهلیتهای گوناگون که توسط آنان به مردم 
نسبت  معرفتی  و  دانش  مختصر  به  قوی-  یا  –ضعیف  می شود  القا 
مبنای  بر  مجموع  در  کردهام.]1]  پیدا  دست  معاصر  قرن  جاهلیت  به 
خود  دوران  در  خود،  جامعه ی  باره ی  در  که  مطالعاتی  و  پژوهشها 
داشتهام - و طبعًا جاهای دیگر شرایط و ویژگیهای دیگری دارند- به 
این نتیجه رسیدهام، که اگر بخواهیم مدلی از اسالم برای ایجاد انقالب 
و تحّول در انسان جاهلیت زدهی امروز استخراج کنیم، و جامعه را 
به سوی اسالم حرکت دهیم، چنین فهرست و روشی الزم داریم و 
انسان امروز بر این اساس میتواند حرکت کند. آنچه که من در این 

1. مراد از جاهلیت در این نوشتار، این نیست که غیر مسلمانان از هر لحاظ در 
جاهلیت به سر می برند. و یا مسلمانان امروزی نیز جاهل هستند. بلکه مراد این 
است که از برخی لحاظ مردم امروز در جهالت هستند. بعضی از عقاید و افکار 
و اخالق اسالمی در ما وجود دارد و متأسفانه آلودگی هایی نیز دیده می شود که 
ما باید تالش کنیم آلودگی ها را بزداییم. این آلودگیها ریشه در جاهلیت و افکار 

جاهلی دارد.
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باره بیان میکنم، استنباطی از کتاب و سنت است. در دیدگاه من نیز 
سنِّت عملی از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که برای رسیدن 
بر  است.  مهمتر  عملی  کتاب، سنت  رموزِ  بیشتِر  فهم  و  به حکمت 
به  مربوط  برخی  کردهام،  استنباط  سنّت  و  کتاب  از  که  آنچه  مبنای 
مسایل قابل طرح در اوایل دعوت و برخی مربوط به اواخر دعوت 
استخراج  کتاب و سنّت  از  که  را  است. همچنین مسایلی  مدینه  در 
آمیزهای  است  ممکن  دارد،  کاربرد  ما  امروز  جامعة  برای  و  کردهام 
از سنوات گوناگون دوران 3] سال رسالت پیامبر اسالم)ص( باشد. 
بنابراین گمان من بر این است که این برنامه، برای پرورش و آموزش 
مردم جامعهی ما مفید است. البته هیچ تردیدی ندارم که کارِ فردی با 
هر اندازه توانایی، دارای اشتباه است. حتی اگر شورایی اسالمی نیز 
این کار را انجام دهد، بی اشتباه نیست. اّما اگر شورایی اسالمی این 
کار  ثانیًا  اشتباه میشوند؛  مرتکب  کمتر  اوالً  گیرد،  عهده  به  را  امور 
قضایا،  این  از  نظر  حال صرف  است.  پسندیدهتر  خدا  نزد  شورایی 
خوب میدانیم که شورایی وجود ندارد، و مسؤولیت، به تک تک ما 
باید با شفقت و  بر میگردد و هر مسلمانی در هر جایی که باشد، 
دلسوزی، به هر اندازه که بتواند، با اخالص و تالش خستگی ناپذیر 
در این راه از هیچ کوششی فروگذار نکند. و هیچ گاه از روی تنبلی به 
گفتن اینکه »حسن نیت دارم« بسنده نکند، بلکه به همراه حسن نیّت، 
تالشی صادقانه نیز آغاز کند. مسایل مطرح برای بشِر زمان خود را 
درک کند و میزان جاهلیت مردم را بسنجد و آنان را به سوی اسالم 

ترغیب کند.
بستم  کار  به  را  خود  تالش  تمام  که  بگویم  باید  مجموع،  در 
دارای  بیتردید  اّما  بیابم،  جامعه  وضعیت  با  متناسب  برنامهای  تا 
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اندازهای می تواند  تا  این است که  نیز هست. ولی گمانم  اشتباهاتی 
نیز گمان نکنید  اندازد. شما  باشد و مردم را در مسیر اسالم  خوب 
که این برنامه میتواند برای جوامع دیگر نیز کاربرد داشته باشد، در 
حالی که این طور نیست. زیرا جاهلیت رنگهای گوناگونی دارد، از 
برنامههای  از جاهلیت،  رها شدن  برای  دیگر،  جوامِع  مردمِ  رو  این 
دیگر و با کیفیت دیگری نیاز دارند. نیز تصّور نکنید که این برنامه 
میتواند برای 15-0] سال دیگر نیز کاربرد داشته باشد. همین طور 
توّجه داشته باشید، اینکه میگوییم این برنامه برای ما در این زمان 
را در ذهن خود  برنامه  باشد، مطلب و  داشته  کارایی  میتواند فقط 
کوچک و خوارمایه ندانید. اگر چنین تصوری بشود، طبعًا برای آن 
تالش اندکی نیز خواهید داشت. اگر انسان تمام تالش و همت خود 
را به کار بندد، تا بتواند فردی مسلمان متعّهد و با اخالق بسازد، تالش 

او بسیار با عظمت خواهد بود:
ِلن هتدی رجاًل خرٌی لک من الّدنیا و ما فیها.

اگر انسان، بتواند تنها انسان دیگری را در مسیر هدایت و اسالم 
قرار دهد، بدون تردید موفقیّت بزرگی به دست آورده و برای رسیدن 
به رضایت خدا و سعادت، آیندهی خود را تضمین کرده است. اگر 
شما تالش کنید تا این برنامه به خوبی پیاده شود، ولو برای یکی دو 
سال، و همه ی ما با اخالص تالش کنیم و بتوانیم به خوبی از برنامه 
آگاه شویم، موجب هدایت بسیاری از بندگان خدا فراهم خواهد شد. 

و این موفقیت بسیار بزرگی است.
محدودیتها و نقصها

فراوانی  مطالب  که  میشویم  متوّجه  سنت،  و  کتاب  در  دقت  با 
همچنین  است.  نشده  لحاظ  رو  پیش  فهرسِت  در  که  دارد  وجود 
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بارها در مسایل گوناگون انسانی، از بنیادیترین بحثهای عقیدتی و 
انسانشناسی و مسایل فرعی بحث داشتهایم و از برخی اصطالحات 
استفاده کردهایم، اّما درصد قابل توجهی از آنها در اینجا نیامده است. 
و یا اینکه گاهی در برخی از کتابها مطالب مفصلی در این زمینهها 
نوشته شده و عناوینی نیز در آن کتابها وجود دارد که در این فهرست 
دیده نمیشود. آنچه که من میگویم، گمانم این است که یک سیستم 
و نظام کامل و مرتب برای ایجاد حرکت در انسان جاهلیت زدهی 
امروزی است. البته فکر نکنم که همه ی مطالب، گفته شده و چیزی 
از  تیترها و عنوانهای دسته بندی شده، برخی  باقی نمانده، در میان 
آنها آن قدر وسیع است که میتوان عناوین فرعی بسیاری از آن جدا 
نظرم همچون  به  استخراج کردهام  اسالم  از  که  آنچه  کرد. مجموعه  
سیستمی مرتب و منظم میماند که میتواند برنامهای اجرایی از اسالم 
برای پرورش و آموزِش مردمِ این جامعه و نه اداره ی جامعه باشد. در 
حالی که وقتی حرکت ادامه پیدا میکند و افراد پیشرفت میکنند و به 
مراحل باالتری میرسند، مسایل فراوان دیگری برای آنها پیش میآید 
که در عناوین فهرست شده ی ما جای نمیشود، اّما می توان تیترها را 

بازکرد و آنها را نیز در این عناوین جای داد.
روش کار

فهرست  این  دربارة  شما)خوانندگان(  روش  پرسید:  باید  اکنون 
چه کیفیتی میتواند داشته باشد؟ بیتردید این گونه نخواهد بود که 
را  آن  کتابی  به صورت  داده و  را یکی یکی شرح  عناوین فهرست 
شرح و بسط دهید. بلکه میتوان برای سطوح گوناگون مجموعههای 
کاملی از اّولین موضوع تا آخرین موضوع از آن تهیه کرد. همچنین 
میتوان برخی از مسایل آن را استخراج کرد و بر اساس ترتیبی که 
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و  میکنید  برخورد  زده  جاهلیت  انسانهای  حاالت  یا  و  واقعیت  با 
آن را درک میکنید، تهیه کنید. اگر دقت کنید برخی از این مسایل، 
اشاره شد،  گونه  همان  که  دارد، چرا  کاربرد  انسانها  از  برخی  برای 
این فهرست، طرح نهایی ایجاد انقالب در میان آدمیان نیست. حتی 
ممکن است در همین زماِن ما و در جامعهِی ما انسانهایی باشند که 
یا ممکن است  باشند. و  نداشته  این کیفیت،  با  برنامه  این  به  نیازی 
اندکی  با  برخی،  آدمیان،  استعداد  مراتب  و  فردی  تفاوتهای  دلیل  به 
کار و تالش، جهِت اسالمی پیدا کنند. برای مثال، در سخن گفتن با 
شخص بی سواد و یا کم سواد نباید از اصطالحات گوناگون علمی 
از  استفاده میشود  از برخی اصطالحات  اینجا  اگر در  استفاده کرد. 
روی ناچاری است وگرنه راه دین تنها مخاطب قرار دادِن متخّصصان 
است.  آمده  بشریت  تمامی  برای  دین  بلکه  نیست،  اصطالح  اهل  و 
بشریتی که به طور عادی، عوام است. اّما اکنون به حکم ضرورت و 
به دلیل اینکه جاهلیت امروز لباس اصطالح به تن کرده، گاه گاهی 
به ناچار از برخی اصطالحات علمِی روز استفاده میکنیم. گاهی نیز 
برای برخی از مردمِ جامعة ما این شیوه الزم نیست. بنابراین به دلیِل 
همین ذومراتب بودِن آدمیان، میتوان دهها مجموعه ی دیگر از برخی 

مطالب این فهرست استخراج کرد. 
مدرسههای مکتب قرآن دو دستهاند: دستهای از آنها مدارسی هستند 
که معّلمهای مکتب به صورت مستقیم در آن تدریس میکنند. دستهی 
دیگر مدارسی است که شاگردان دستهی اّول، تشکیل میدهند. آنان 
غالبًا در مساجِد محلهها یا روستاها و شهرها کالس تشکیل میدهند 
و به مردم تدریس میکنند. بنابراین شما باید بدانید که به دو گونه 
دسته بندی کنید و مطالب را به دو گونه استخراج کنید. دستهای از 
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آن برای مدارس مکتب قرآن که صرف نظر از سطوح پایین و باال، 
آمدن  پدید  و  شاگردان  آموزش  و  پرورش  برای  جهت  یک  دارای 
شهدا بر اساس قرآن است. به امید خدا برنامه ی ما در مدارس اصلِی 
مکتِب قرآن، این است که شاگردان این مدارس به شاهدان اسالم بدل 
شوند.]1]  پس از آن برنامه ی دیگر این است که از همین مجموعه، 
جزواتی تهیه شود و آن را در مدارس فرعی به کار برید و برنامه ی 
پرورشی و جهت دهی به مردم باشد. این مرحله در واقع، مرحلهی 
تبلیغ به شمار میرود. در میان مردم نیز آرام آرام کسانی پیدا خواهند 

شد تا صالحیت پیدا کنند، در کالسهای سطح اّول شرکت کنند.
کار کالس مکتب همین است، حال در سطح پایین باشد یا وسط 
و یا باال تفاوتی ندارد. کالسهای خارج از مکتب قرآن جنبهی عمومی 

تبلیغ است. این است که به دو شکل مطلب استخراج میشود. 
مطالب  تبیین  و  تشریح  به  مفّصل،  توضیحاِت  این  از  پس  حال 
درسی شروع میکنیم. در ابتدا مقدمهای عمومی چون مقدمه ی کتاب 

الزم است.
قصد  به  که  است  منسجمی  و  منظم  مطالب  مجموعهی  کتاب، 
مفصل،  یا  کوتاه  مجموعه،  این  می شود.  نوشته  دیگران،  به  آموختن 
تا  باشد که هر یک  داشته  را در خود  ممکن است مطالب مختلفی 
مطالبی  مجموعه  گاهی  باشند.  مستقل  و  مجّزا  همدیگر  از  حدودی 
ذهنی  آمادگی  انسانها  از  بسیاری  است  ممکن  نظر میگیریم،  در  را 
کافی برای دریافت آن نداشته باشند. از این رو در آغاز الزم است 
مطالبی مقدماتی به آنها القا شود، تا نسبت به مطالب کتاب احساس 
بیگانگی نداشته باشند و آمادگی خواندن کتاب را پیدا کنند. به مطالبی 

1. از خدا می خواهیم که حیات و مماتمان شهادت در راه خدا باشد.
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که ذهن خواننده را برای فهم و دریافت تمامی کتاب آماده میکند، 
مقّدمه میگویند. گاهی مقّدمات بسیار طوالنی است و طوالنی بودن 
که  الجوامع«  »جمع  کتاب  نمونه  برای  است.  ناپذیر  اجتناب  هم  آن 
یکی از کتابهای اصول فقه است، مطالب مقدماتی آن چندان کمتر از 
مطالب متن اصلی کتاب نیست.]1] این است که نویسنده ی کتاِب جمع 
بیشتر اصول  فهم هر چه  برای  احوال مخاطب،  با  متناسب  الجوامع 
فقه، مقدمهای مفصل برای ورود به بحِث اصلی الزم دانسته است. 
این مقدمه که در آغاز کتاب آمده، مقدمه ی کل کتاب است، اما ممکن 
است هر یک از فصول جداگانهی کتاب، خود نیاز به مقدمات مستقل 

دیگری داشته باشد.
مقدمهای که ما در آغاز این مباحث مطرح کردیم، همچون مقدمه ی 
یعنی مجموعهی مطالبی که در فصول گوناگون کتاب  کتاب است. 
این  به مقدماتی  آماده کردن ذهنها و فهم و دریافت آن  برای  آمده، 
نیاز دارد. این مقدمه که ما بر این مطالب آوردهایم، شبیه به  چنینی 
مقدمهی »کتاب«)=قرآن( هم هست. قرآن در آغاز وحی میفرماید: 
 َوَربَُّك 

ۡ
نَسَٰن ِمۡن َعلٍَق ٢ ٱۡقَرأ ِي َخلََق ١ َخلََق ٱۡلِ  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱلَّ

ۡ
ٱۡقَرأ

 .[[[َيۡعلَۡم ٥ لَۡم  َما  نَسَٰن  ٱۡلِ َعلََّم  بِٱۡلَقلَِم ٤  َعلََّم  ِي  ٱلَّ ۡكَرُم ٣ 
َ
ٱۡل

سپس مطالب دیگری ذکر میشود که حرکت آدمی را تا قیامت نشان 
میدهد. البته این شباهت، شباهت صد در صدی نیست، چرا که همان 
گونه اشاره کردم، جاهلیت امروز با جاهلیت دوران وحی تفاوت دارد. 

1. کاکه حسن]امینی[ این کتاب را می شناسد ولی متأسفانه شما از آن غافلید و 
تا  بگیرید  یاد  را  این علوم  کنید  ندارید. تالش  ارزشمند  کتاب  این  از  شناختی 
کسانی که آرزوی از بین رفتن این علوم را در سر دارند، ناکام شوند و دوباره 

این علوم احیا شود.
2. علق/ 5-1.
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برخی از مطالِب مقدمه مربوط به سالهای آغازین وحی است و برخی 
نیز مربوط به سالهای اواخر وحی. در طرح مباحث نیز تا آنجا که الزم 
باشد سعی ما بر خالصه گویی است مگر اینکه پارهای از مطالب نیاز 
باشد. گاهی ممکن است حتی خالصهای  بیشتری داشته  به توضیح 
از مطلب هم نیاز نباشد. چرا که ممکن است پیشتر در همان زمینه 
و در جای دیگری توضیحی داده باشیم و یا اینکه یکی از بزرگان و 
پژوهشگران، کتابی در همان زمینه نوشته باشد که ما به آن ارجاع دهیم. 
البته تالش میکنیم مطابق با پیشنهاد کاکه امیر تسلسل مطالب از هم 

منقطع نشود. در اینجا الزم است توضیح بیشتری داده شود:
پیشتر اشاره کردم که این مطالب، مقدمه ی کتاب پیش رو است. 
این کتاب نیز برای ایجاد تحّول و انقالب در برخی آدمها و در بعضی 
زمانها، مناسب تشخیص داده شده است. قرآن، به ترتیب نزول، آیات 
است.  کرده  نازل  اسالم)ص(  پیامبر  بر  تحّول  ایجاد  برای  را  خود 
برنامهی ما نیز چنین است که اتفاقاً مقدمه ی کارِ پیامبر، با نزول آیات 
الهی در آن زمان شبیه و متناسب با مطالب مقدماتی ما در این زمان، 
»انسان و مسیر« اوست. همچنین گفتیم که در زمانهای گوناگون، کار 
پرورش و آموزش صد در صد، طبق دوران وحی، صورت نمیگیرد، 
ولی در برخی مسایل، شبیه و مانند دوران وحی است. دربارهی انسان 
و مسیر او، همانند دوران وحی است. در برنامه ی ما نیز نقطهی تحول 
از بیداری انسان و شناخت خود، آغاز میشود. همان گونه که در قرآن 
نیز، تحول بزرگ، از إقرأ آغاز میشود. چرا که قرار است پیامبِر أّمِی 
اسالم برای ابد و تا قیامت استاد بشریت باشد. این است که در اولین 
 .[1[ِي َخلََق ١  بِٱۡسِم َرّبَِك ٱلَّ

ۡ
آیه چنین به پیامبر امر میشود.: ٱۡقَرأ

1. علق/ 1.
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در اینجا پروردگار است که همچون مربیی پیامبر را متحول میکند و 
او را به عنوان استاد بشریت معرفی می کند. از این رو برای او مسأله 
بسیار روشن و عادی است. پس از آن مسألهی انسان مطرح میشود.

شناخت انسان، تنها راه شروع برنامه
ما در این برنامه دقت کردهایم و متوّجه شدهایم که اگر بخواهیم 
تحولی در انسان صورت بگیرد، باید از انسان و شناخت او همچون 
آغازین آیات نازل شده بر پیامبر عمل کرد. دلیل این امر گرچه مفّصل، 
اّما ساده است. انسان عصر ما بسیار خودخواه و خودپسند و مغرور 
میدارد.  روا  خود  حق  در  را  ستمها  بیشترین  این،  وجود  با  است. 
ستمی که حتی ممکن است دشمنان او نیز تا این اندازه برایش روا 
نبینند. انسان عصر ما بیشترین تالش را در ارضای خودخواهیهای 
گذشته  با  اگر  نظر  این  از  میبندد.  کار  به  گوناگون  ُطُرق  از  خود 
مقایسه شود، انسان امروز به دلیل اینکه راه را گم کرده، با وجود این 
همه پیشرفت در زمینههای گوناگون، هنوز بیچاره است و به جای 
خدمت، به خود خیانت میکند. به جای اینکه در سایهی پیشرفتهای 
گوناگوِن علوم خوشبخت شود، روز به روز بدبختتر میشود. از این 
رو است که امروزه انسان و شناخت او برای انسان مهمترین موضوع 
است، تا بتواند خود را آگاه سازد و در مسیر درست دین گام بردارد. 
تمام هدف من نیز در این مقدمه همین است که به انسان و مسیر او 
پرداخته شود. شما نیز میتوانید در همین زمینه از آثار گوناگون برای 
آگاهی انسان و تعریف او در سطوح گوناگون بهره برید. از این نظر 
آنچه که به نظر من میآید تا حدودی با ترتیب برنامه ی دین در دوران 

وحی مطابقت دارد. 
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یاد  باید  به آدمی  مطالبی در مقدمه آمده که آدمی را تکان دهد. 
با خود  که  باشید  مواظب  دارید  را دوست  اگر حقیقتًا خود  که  داد 
بداند که مسیر و حرکتی در هستی دارد و  انسان  باید  چه میکنید! 
موجودی پویا است و چون حیوانات ایستا نیست. در حرکت تاریخی 
انسان از زمانی که بشود برای آن تاریخی در نظر گرفت، پویایی و 
حرکت انسان امری بدیهی و روشن بوده است. اکنون نیز باید حرکت 
و پویش گذشتة انسان، عمومًا و تک تک افراد، خصوصًا، رصد شود 
و به دقّت نگریسته شود که آیا در مسیر درستی حرکت کرده است؟ 
از  نه  کرد.  بررسی  باید  را  جدید  دوران  پویایی  و  حرکت  حداقل، 
دوران غارنشینی و عصر حجر، از دوران رنسانس و بیداری مغرب 
زمین را باید دقت کرد. بدون خود فریبی، صادقانه و دلسوزانه، آن 
گونه باشید که باید باشید، خود را دوست داشته باشید.]1] دلسوزیتان 
با  باشید.  دلسوز خود  بلکه صمیمانه  نباشد،  به خود شعاری  نسبت 
دقت نگاه کنید و ببینید که در حرکت مادی و دنیایی، آیا حرکت و 
پویایی انسان از رنسانس به این طرف درست بوده است؟ انسان نباید 
فدای علم شود. در این چند قرن، علوم بشری پیشرفت بسیار قابل 
توجهی داشته، اّما قرار است که علم و محصوالت علم در خدمت 
انسان باشد نه اینکه انسان در خدمت علم. نباید همچون انسانهای 
تکاثر  و  هستند  اندوزی  ثروت  فکر  به  همیشه  که  بود  پرست  دنیا 
ثروت، تمام زندگیشان را فرا گرفته و یا اینکه ثروت خود را صرف 

1. اشاره کردم که انتظار زیادی از شما ندارم جز اینکه خودتان را دوست داشته 
باشید. آنچه که به حال شما ضرر دارد از گفتار و رفتار، نگویید و انجام ندهید. 
پس از آن است که تردیدی در صحت مسیر نخواهید داشت. و این پیام شما به 
بشریت راه گم کرده است: ای انسان صادقانه و درست خود را دوست داشته 

باشید و به خود دروغ نگویید.
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کاخ و قصر و زیور آالت و رفاه بیشتر میکنند. ثروت اندوزی در 
دید این آدمها، اصل است. این دسته از انسانها، بیشتر تالش خود را 
در نگهداری و حفظ ثروت و شکوهِ مادی خود به کار میگیرند. از 
این لحاظ برای حفظ ثروت و جالل خود هزینهی بسیاری میکنند. 
فرموده،  خداوند  که  گونه  همان  بلکه  نیست،  مطلوب  که  حالی  در 

امکانات دنیوی و نعمتهای مادی برای خدمت به بشر است:
 

[1[ۡرِض َجِيٗعا
َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم مَّ ُهَو ٱلَّ

بر مبنای این آیه، نعمتهای مادی برای انسان آفریده شده و عکس 
آن صحیح نیست. پس باید صمیمانه به خود آمد و ببینیم که آیا در 
حرکت دنیای مادی هم به درستی گام بر میداریم یا خیر؟ اگر متوجه 
کژی و ناراستی در راه شدیم، برگردیم و راه درست را انتخاب کنیم.
به عالوه باید دیِد وسیع داشت و کل حرکت بشریت را از دوران 
دود)=دخان( نگریست. آیا انسان موجودی است که ناگهانی و از عدم 
دوران  از  بشر  نیست، جریان حرکت  گونه  این  است؟  آفریده شده 
دود و آغازین روزهای خلقت هستی شروع شده و به دوران کنونی 
رسیده است. از هنگامی که کرهی زمین پدید آمده، دوران گوناگونی 
را تجربه کرده است. دورانی که سرانجام به آفرینش ما در رحم مادر 
باید چنین گذشتهای  انسانی این گونه بدل شدهایم.  ختم شده و به 
را دید. گذشتهای که میلیاردها دوران داشته است. قرآن دو دورهی 

مشخص را نام برده است:
ِجنَّةٞ ِف ُبُطوِن 

َ
نُتۡم أ

َ
ۡرِض ِإَوۡذ أ

َ
ُكم ّمَِن ٱۡل

َ
نَشأ

َ
ۡعلَُم بُِكۡم إِۡذ أ

َ
ُهَو أ

.[[[ َۖهٰتُِكۡم مَّ
ُ
أ

1. بقره/ 29.
2. نجم/ 32.
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انسان  از حیات  مرحلهای  زمین میروید،  بر  رستنیی  که  گاه  آن 
بر زمین آغاز میشود. وقتی حیوانی آن را میخورد، دورهی دیگری 
آن  از  است. وقتی حیوان شکار میشود و کسانی  انسان  زندگی  از 
حیوان تغذیه میکنند، دوران دیگری از حیات انسان است. به همین 
ترتیب دورانهای گوناگون حیات بشری طی میشود تا سرانجام به 
ما میرسد. همان گونه که پویایی انسان از مرحلهی دود آغاز شده تا 
به انسان امروز رسیده، از این پس نیز حرکت متوقّف نخواهد شد و 
استمرار خواهد داشت. آنچه که جزو اجناس مادون انسان بود و توان 
حرکت با انسان را نداشت، در سفِر حیات و تکامل درخواهد ماند و 
همراه انسان دوباره به دود بدل خواهد شد. اما انسان فقط بعد ماده 

نیست دارای بعد دیگری نیز هست.
نمونهی ساده و برجسته ی عالم وجود، جانداران هستند، اگر خود 
را با آنان قیاس کنیم به خوبی متوجه میشویم که وجود ما نسبت 
به آنها دارای دو بعد است. جانداران دارای وجودی مادی به همراه 
غرایز و اختیارِ متناسِب غرایز هستند. اّما انسان بعد حیوانی به عالوهی 
ابعادی دیگر دارد. انسان میتواند به هزاران شکل زندگی داشته باشد. 
هم میتواند در زندگی سیر قهقرایی داشته باشد و هم مترقیانه و به 
پیش. مجموعًا آنچه انسان را از سایر جانداران جدا میکند، چیزی به 
نام »روح« )=لب( است. بر مبنای آنچه که میدانیم، روح، همان ارزش 
کدام  ماهیتش  و  چیست  واقعًا  روح  اینکه  اّما  ماست.  وجود  اصلی 
است، هیچ بر ما معلوم نیست. همان گونه که ما چشم را میشناسیم، 
اّما ماهیّت »دیدن« بر ما آشکار نیست. هر چیزی که ارزش واالیی 
داشته باشد )در اینجا مانند: بینایی و روح( شناخت آدمی نسبت بدان 
اندک میشود. به طور کلی برای شناخت مراحِل فرودیِن احساس، تا 
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مراحل عالی به کمک آثار آن و با قوهی تعقل ممکن میشود. انسان 
موجودی است که با »روح«، هویت پیدا میکند. اّما موجودات دیگر 
از جمادات و حیوانات، چون بیبهره از وجود برین »روح« هستند، 
تا مرحلهی ما تحِت انسان، توانستند بیایند و دوباره به همان عنصِر 
باالتر آمدن را دارد. اگر  انسان استعداد و توان  اما  بازگشتند.  »دود« 
کنند.  حرکت  توانست  نخواهند  نیز  آینده  در  ماندهاند،  راه  در  آنان 
جنس نزدیک به انسان تنها حیات پیدا کرده است. حیوانات تنها به 
مرحلهی  از  پس  دارند.  حیات  که  آمدهاند  همراه  انسان  با  اندازهای 
حیات، متوقف شده و توان گذشتن از مراحل بعدی چون انسان را 
ندارند، در حالی که انسان چنین نیست. انسان از حیوان به گونهای 
سبقت گرفته، که وارد مراحل جدیدی شده است. از این به بعد نیز 
توان ورود به مراحل دیگر را دارد. در مراحل بعد نیز، به ارادهی خدا، 
دوباره خالص شدن مطرح میشود و ترقی در پلههای دیگر. انسان را 
این گونه باید شناخت. او موجودی ایستا چون اسالف خود نیست 
بلکه پویا و در حرکت است. اجسام ایستا، چه دود و چه گاز و چه 
اجرام و عناصر و گیاه و حیوانات، همه و همه بی حرکت هستند و 
توان حرکت به سمت جلو را، ولو یک قدم ندارند. انسان اّما ساکن 
نیست و متحّرک است. باید متحّرک بودن انسان را به او یاد داد. و 
بداند که میتواند به سمت کمال گام بردارد. اّما گاه به خود آسیب 
میزند و دچار اشتباه میشود. در مرحلهی بعد باید انسان بداند که 

نباید به خود آسیب بزند و خود را دوست داشته باشد.
است.  آموزش  و  پرورش  برنامه ی  مقدماتی  کار  پیشین،  مطالب 
پیش از هر چیز برای انسان به دلیل انسان بودنش، بحث میشود. اّما 
چه نیازی به این بحثها دارد؟ سادهترین پاسخ این است که میتوان 
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آن را به بیماری جسمانی تشبیه کرد. اگر شخصی بیمار شود، برای 
به  تا  بیماریش کرد  متوّجه  را  او  که  این است  کار  اّولین  او،  درمان 
انسان  انسانیت  جسم،  از  مشکلتر  اینجا  در  اّما  بیفتد.  معالجه  فکر 
بیمار است. حیات او، مصلحتش، آرزوهایش، مساوات او، برادریش، 
حقش، عدالتش و فکر و اندیشهاش، و به طور کلی همه چیزش بیمار 
و در معرض خطر جدی قرار گرفته است. در چنین هنگامی است 
که باید انسان را بیدار کرد تا به خود آید و خود را از بیماری برهاند.
در  که  دانستههایی  از  استفاده  با  زمینه،  این  در  مقدماتی  از  پس 
اختیار دارید، و یا منابعی که می دانید، آنچه که برای تکان دادن انسان 
الزم است در قالب جزواتی باید تهیه شود. من در اینجا تنها طرح 
کلی را بیان کردم. مهم این است که در این مرحله انسان بیدار شود و 
متوجه مسیر و حرکت خود شود. حال خود دانید که آیا میتوان وارد 

مرحلة بررسی و تحلیل یک یک مسایل دیگر شد یا نه. 
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انسان موجودی استثنایی

در  بحث  آنها  از  یکی  است.  مطرح  مسأله  چند  مرحله  این  در 
نیز  باره  این  در  است.  زمین  استثنایی  موجودِ  عنوان  به  انسان  مورد 
بر  انسان  تهیه کرد.  با توجه به سطحهای مختلف، جزواتی  میتوان 
و  علم  و  و صنعت  اختراع  تعقل،  و  فهم  توانایِی:  حیوانات،  عکس 
به  نیاز  بعدی  مراحل  در  رفتن  پیش  به  برای  چون  دارد.  را  دانش 
فهماند  انسان  به  باید  سخنان  این  با  میرود،  بودنش  استثنایی  فهم 
که استثنایی است. چرا که اگر انسان خود را نشناسد بی تردید، راه 
درست زندگی کردن را نیز نخواهد دانست. برای انسان مهم است که 
به هر شکلی باید استثنایی بودن را به او یاد داد.]1]  انسان باید بداند 
که او مانند آفریدههای دیگر نیست و تفاوت دارد. مهم این است که 
انسان صادقانه و در هر حدی استثنایی بودن خود را درک کند. در 
اینجا الزم است استثنایی بودن انسان را در چند عنوان مشخص کنیم:
در مرحلهی اّول، انسان باید متناسب با مقام، دو بعدی بودن خود 
اعتبار کل قضیه است.  به  بعدی،  اینکه گفته می شود: دو  بفهمد.  را 

1. وقتی دو چیز حتی هم سطح مانند دو گیاه، دو حیوان و یا دو اختراع ساخته ی 
تفاوت  با هم دیگر  به وجود  ادامه دادن  برای  دست بشر را در نظر می گیریم، 

دارند.
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ممکن  است.  گوناگون  بُعد  بینهایت  و  هزاران  دارای  انسان  وگرنه 
گرفته  نظر  در  او  برای  بعد  ارزیابی میشود، یک  وقتی کسی  است 
شود. از این لحاظ دو انسان از هر نظر مثل هم یافت نمیشوند. اّما 
به اعتبار اینکه انسان از ماده و روح تشکیل شده و میتواند خوب 
یا بد زندگی کند و گونههای مختلف خوبی و بدی را انتخاب کند، 
انسان را موجودی دو بعدی میدانیم. وگرنه اگر به درستی بخواهیم 
گونههای مختلف خوبی و بدی، درجات آن، ترکیب خوبی و بدی، 
ترکیب از برخی خوبیها و برخی بدیها را در انسان معاصر بررسی 
کنیم، خوب میدانیم که به تعداد انسانهای موجود، ابعاد وجود دارد. 
بیشتر  انسان  مادی و معنوی  بعد  به دو  بررسی صرفًا  این  ما در  اّما 
خواهیم پرداخت. حال سؤال این است که: آثار دو بعدی بودن انسان 
به تمثیل عینیّات  نیز میتوان برای تفهیم مطلب،  اینجا  چیست؟ در 
با  شوند  بررسی  شیر  یا  گوسفند  یا  مورچه،  هزار  اگر  شد.  متوسل 
بررسی یکی از آنها فرقی ندارد و از این لحاظ نتیجه یکی است. اما 
انسان، امکان ندارد مطالعه و  انسان این گونه است؟ در بررسی  آیا 
نیز معیار باشد. اگر دقیقتر بخواهیم  بقیه  آنها برای  از  بررسی یکی 
بیان کنیم، امکان ندارد که انسان به طور کامل شناخته شود. حتی اگر 
کمک  به  بخواهد  کرده  پیدا  تخصصی  روانشناسی،  در  که  شخصی 
غیر ممکن  باز هم  بشناسد،  را  انسان  متخصصاِن همان رشته،  سایر 
است و از تمامی ابعاد شناخته نخواهد شد. حال ما فرض میکنیم که 
توانستیم انسانی را نزدیک به شناخت کامل، بشناسیم، آیا میتوان این 
شناخت را برای سایر انسانها مالک و معیار قرار داد؟ بیتردید خیر. 

همین مسأله است که نشان از دو بعدی بودن انسان میدهد.
با تصویری ساده و عینی بر ما آشکار میشود که اگر انسان دو 
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عنصر را در اختیار داشته باشد میتواند هزاران صورت دیگر پدید 
آورد. برای مثال در ترکیب آب و جوهری قرمز رنگ، نسبت به میزان 
غلظت و رقت رنگ، میتوان رنگهای بیشماری به دست داد. حال 
اگر انواع مایعات و رنگها را در اختیار داشته باشیم، چقدر و یا چه 

تعداد رنگ میتوانیم به دست آوریم؟
علت تفاوت در انسانها، تفاوت در جسم نیست. بلکه مهم تفاوتهای 
اخالقی، خصال و ویژگیهای گوناگون است که به مسألهی دو بعدی 
بودن انسان باز میگردد.]1] از دو بعد جسم و روح انسان، شاخههای 
آرزوها،  و  غرایز  و  مادی  جنبة  مثال:  برای  میآید.  پدید  متعّددی 
نیروهای شگفت  از لحاظ معنوی و روحی،  یا  نیازهای گوناگون و 
انگیز انسان، که از هر لحاظ با همدیگر ترکیب یافته و موجودی به 
نام انسان را آفریده و به شکل مجّزا نمیتوان آن را نگاه کرد. چرا که 
اگر دو بعد جسم و روح از همدیگر جدا شوند، از انسان بودن خارج 
میشود. تا زمانی که با همدیگر در آمیخته باشند، انسان است و اگر 

آنها را از همدیگر تفکیک کرد، از انسان بودن خارج میشود.
شگفت  آثار  به  منتج  روح،  و  عنصِر جسم  دو  از  انسان  تشکیل 
روابط  و  جامعه  افراد  به  نگاهی  و  نظر  با  میشود.  او  در  انگیزی 
گوناگونی که آنها با هم دارند، به خوبی این گوناگونِی حیات آشکار 
سوادان،  با  جنسانشان،  هم  با  همسرانشان،  با  زنان  ارتباط  میشود. 
انسان  بیسوادان، همه و همه، شؤون گوناگونی از روابط پیچیدهی 
نتیجهِی  در  که  است  توانایی  از  ناشی  موارد،  این  از  است. هر یک 

1. انسان موجودی جسمانی –روحانی است. نه روحانی تنهاست و نه جسمانی 
تنها. به کار بردن اصطالح»روحانی« برای انسان بسیار غیر دینی و باطل است. 

انسان با جسم و روح انسان است.
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ترکیِب دو عنصِر جسم و روح پدید آمده است. این مطلب، باید در 
کالسها به تفصیل توضیح داده شود.

نتیجهی دو بعدی بودن انسان را میتوان از دو سو نگاه کرد: یکی 
ناشی از ابعاد وجودی انسان، که به اختصار اشاره شد. دوم از  آثارِ 
نظر درک منطقی قضیه که میبینیم، انسان موجودی دو بعدی، با آثار 
گوناگون است و همین عامل، ضامن پویا بودن انسان نیز هست. چون 
انسان دو بعدی است و چون از ترکیب ِخصال متفاوت پدید آمده، 
توانایی حرکت]به سمت جلو] پیدا میکند. این واقعیتی عینی از آثار 

دو بعدی بودن انسان است. 
در اینجا به استنباطی ساده، ولی منطقی میرسیم. که اگر- به فرض 
- به تاریخ گذشتهی انسان  نظر نکنیم و انسان را هم اکنون مورد 
مطالعه قرار دهیم، متوّجه میشویم که او با حیوانات تفاوت دارد، و 
ک است،  موجودی راکد و ایستا نیست. اینکه انسان موجودی متحّرّ
مسؤولیت ساز نیز هست. پس انسان باید احساس مسؤولیت داشته 
باشد. انسان به هر شکلی که حرکت کند، نوعی مسؤولیت برای او 
ایجاد میکند. برای مثال میتوان زندگِی سیاسی احزاب و گروهها را 
نگاه کرد. به سهولت میتوان دریافت که هر یک، مسیر ویژه خود را 
دارند و مسایل متفاوتی برای آنها به وجود میآید. ارتباط آنها با خود، 
با احزاب و گروههای دیگر و یا با مردم، هر یک اقتضای مسؤولیت 
میکند. چرا که مثاًل فالن گروه، کیفیّت حرکت خود را به هر شکلی 
بدی  و  انواع صورتهای خوبی  نماید.  ترسیم  یا  و  انتخاب  میتواند 
حرکاِت  میتواند  اینکه  باشد.  داشته  میتواند  گوناگون  درجات  با 
گوناگون داشته باشد، به طور منطقی ما را به این نتیجه میرساند، که 
کدام یک از این مسیرها و یا حرکتها میتواند صحیح باشد. از کدام 
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مسیر برود؟ و کدام مسیر را طی نکند؟ اگر انسان تنها توانایی یک راه 
و مسیر را داشته باشد، انتخاب راههای دیگر برای او مطرح نیست. 
در حالی که میدانیم انسان در میان راههای گوناگون می تواند یکی از 

آنها را انتخاب کند و ما بقی را رها کند.
را  راه  برانگیزد که کدام  را  این پرسش  مسألهی مذکور میتواند 
باید انتخاب کرد؟ و اگر راهی انتخاب شد، دلیل انتخاب آن نیز خود 
پرسش دیگری است. پیش آمدن سؤال به معنی پذیرش مسؤولیت 
است. این سؤال مربوط به حرکت خود فرد یا گروه است. پس از آن 
است که رابطهی او با سایر افرادِ گروههای دیگر مطرح میشود. در 
نیز پرسشهای گوناگونی مطرح میشود. هر پرسشی که  این مرحله 
طرح میشود، به منزلهی مسؤولیت است. مسؤولیت نیز خود به معنِی 
مورد پرسش قرار گرفتن است. اگر موجودی حرکت نداشته باشد، 
نیز قرار نمیگیرد. از حیوانات سؤال نمیشود.  طبیعتًا مورد پرسش 
چنان  چرا  که  نمی پرسند  شیر  چون  درندهای  حیواِن  از  وقت  هیچ 
به همان شکلی است که  او  نیستی. چرا که خلقت  یا چنان  هستی 
هست، و تغییری در رفتار او حادث نمیشود. در مقابل وقتی موجود 
باشد،  داشته  را  حرکت  دیگر  جهات  توانایی  که  میبینیم  دیگری 
میفهمیم که این موجود برای جهات دیگِر حرکت نیز آفریده شده 
است. او میتواند بارها در مسیر خود تغییر ایجاد کند. همین مسأله 
است که ما را به این باور میرساند که انسان، برای این آفریده نشده 
که خود جهت پیدا کرده باشد، بلکه برای آن آفریده شده که می تواند 
راههای گوناگون را تجربه کند. وجودِ پرسش در انسان، ساده ترین 

معیار برای وجود مسؤولیت در او است.
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حرکت و پویایی انسان

بارهی  در  توضیحاتی  مذکور،  مسایل  توضیِح  و  ازتشریح  پس 
در  گفت.  باید  چه  که  دانست  باید  است.  مطرح  پویایی  و  حرکت 
مطالب مختصری که آمد، تا حدودی روشن شد که افِق این مطلب 
چه میتواند باشد. میتوان کتابهای حجیمی از حرکت و پویایِی انسان 
نوشت. نه فقط حرکت و پویایی انسان در طول قرون متمادی گذشته، 
بلکه مسایل فراوانی که از آغاز انقالب تاکنون رخ داده، خود فصِل 
مفّصلی از ما َوَقع است. اینکه در آغاز، کلمهی حرکت را به کار بردیم 
و سپس پویایی را آوردیم، دلیل خاّصی دارد. وقتی مجموعهای نیرو، 
در انسان وجود دارد، او را وادار به حرکت میکند. دلسوزی انسان 
نسبت به خود و حب ذات در او، آشکار میکند که از لحاظ پویایی 
به شکل مترقیانهای به سمِت جلو و بهتر بودن، گام بر دارد. مشخص 
است که انسان هم خواهان حرکت به سمت جلو است و هم توانایی 
انسان  تا  گرفتیم،  کار  به  دلیل  این  به  را  »پویایی«  کلمه  دارد.  را  آن 
پویایی  است.  پویا  و صنعت  علم  لحاظ  از  حداقل  که  شود  متوّجه 
انسان از این نظر که بالفعل مطرح است، آشکار میکند که حرکت 
آدمی، باید از تمام جوانب تقّدمی باشد. وقتی انسان حرکت و پویایی 
خود را- به ویژه پس از رنسانس- میبیند، به خوبی متوّجه میشود 
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که در این چند قرن، از برخی جهات حرکت و پویایی داشته، اّما از 
برخی جهات سیر قهقرایی فراوانی داشته است. با نگاهی دقیق به سیر 
قهقرایی و ارتجاعِی انسان در این چند قرن، تا حدودی میتواند او را 
بیدار کند که انسان باید از تمام لحاظ حرکت تقّدمی داشته باشد. اّما 
میبینیم که تأّخری است. پس از توضیحاتی در باره حرکت و پویایی 
انسان، الزم است توضیحات مفّصلی در بارهی مسؤولت انسان داده 

شود.
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مسؤولیت انسان

پیشتر اشاره کردیم که انتخاب مسیر در میان مسیرهای گوناگون 
برای فرد یا گروه، پرسش یا پرسشهایی به وجود میآورد که برای 
پیش  سؤال  نیز  دیگران  برای  کرد؟  انتخاب  باید  را  یک  کدام  مثال 
این پرسشها میتواند  میآورد که چرا چنین مسیری گرفته است؟ 
معیار مسؤولیت باشند. انسان در همان بدو تولّد، آرام آرام مسؤولیت 

پذیر میشود و نسبت به خود نیز احساس مسؤولیت میکند.
حیات  دوران  یعنی  حرکتش،  دوران  طوالنیترین  در  انسان 
امروزی، مراحل مختلفی طی می کند. او از ناقصترین مرحله، حرکت 
به بچهی حیوانات دیگر،  انسان نسبت  خود را آغاز میکند. بچهی 
بسیار ناقص است. موجودات بسیار ناقصی چون حشرات، در هنگام 
تخم  اینکه  بدون  ندارند.  تخمهایشان  به  کاری  اساسًا  ریزی،   تخم 
گذار)=مادر( کمترین توّجهی به تخمها داشته باشد، تخمها در شرایط 
ویژهای به همان موجود تبدیل میشوند. به صورت فطری و غریزی 
به حشره یاد داده میشود که تخم خود را در فالن مکان بریزد. تخم 
نیز در شرایط خاص خود، بدون توجه پدر ومادر بزرگ میشود و 

رشد پیدا میکند.
از  آنان  که  میبینیم  را  پستانداران  میرویم،  که  باالتر  اندکی   
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مراقبِت  میرسد،  که  انسان  به  می کنند.  مراقبت  مّدتی  بچههایشان، 
بیشتری نسبت به سایر موجودات الزم دارد. در واقع به دلیل ضعفی 
از بدو تولّد، اگر مراقبت و پرورش نشود،  او دیده میشود،  که در 
نمیتواند خود، مراحل رشدش را تأمین کند. بدون تردید رازی در 
این نکته نهفته است. یکی از مهمترین رازها این است که به آدمی 
محتاج.  و  نیازمند  همیشه  و  است  ضعیف  بسیار  او  شود،  فهمانده 
با وجود علوم  حتّی هنگامی که به سن رشد و بزرگسالی میرسد، 
به  برآورد کند. و  نیازهای خود را  فنون مختلف، هنوز نمی تواند  و 
جای اینکه احتیاجات واقعی خود را تأمین کند، از راه های دیگری 
وارد میشود. اینجاست که انسان باید بداند در هیچ دورانی نمیتواند 
نیازهایش را برآورد کند. در واقع انسان، بسیار مهمتر از این  خود، 
است که بتواند خویشتن را اداره کند. چون موجود بسیار ارزشمندی 
که  اوست  باشد.  داشته  برنامه  خود  مافوق  وجودی  از  باید  است، 
میداند انسان را چگونه آفریده و چه نیازهایی برای او مطرح است. 
او، وجود  انسان و تحّقق مسؤولیِت  تعینِّی  باید وجود  ترتیب  بدین 
پیش چشم خود و  را  تا دوران رشد  مسؤولیت در دوران طفولیّت 

مخاطب قرار داد.
کوچکی  چیز  هر  برای  است،  خوارهای  شیر  طفل  وقتی  انسان   
که در آن هنگام برایش مهم است، میگرید. گرسنگی،  تشنگی و یا 
نیز عّلت گریه  به گریه میاندازد. پدر و مادر  او را  چیزهای دیگر، 
همان  در  میکنند.  آرام  را  او  گوناگون  ُطُرِق  به  و  میدانند  غالبًا  را 
هنگام نیز، بچه از خود انتظاراتی دارد. وقتی صدایی و خش خشی 
در اطراف میشنود، کنجکاو میشود و تالش میکند منشأ صدا را 
دریابد. هر واکنشی برای بچه نوعی مسؤولیت است. غذای بچه هم 
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در هنگام طفولیت بسیار ساده است. او بجز شیر، چیزی نمیخورد و 
البته انتظاری جز این نیست. بزرگتر که میشود، خوراک او نیز افزیش 
مییابد. چیزهای دیگر نیز میخورد. به فرض در هنگام بیماری، پدر 
و مادر انتظار دارند، دارو مصرف کند. به مرحلهای میرسد که بچه 
از خودش نیز انتظاراتی داشته باشد. این روند ادامه پیدا میکند، تا 

سرانجام رشید میشود.
 در دوران های گوناگوِن زندگی بچه، همان طور که او خود برای 
خویش مسؤولیت ایجاد می کند، عرف و منطق بشری نیز، برای بچه 
پیدا شدن احساس  ایجاد میکند. اگر بخواهیم چگونگِی  مسؤولیت 
مسؤولیت را بررسی کنیم، بسیار مفّصل خواهد بود. دلیل اینکه انسان 
موجودی با مسؤولیت است، فراوان است. زندگِی انسان آشکارا نشان 
آن  است.  مطرح  انسان  برای  بی حسابی  مسؤولیتهای  که  میدهد 
مسؤولیتها، چه مجموعهای نسبت به مجموعهی دیگر، چه خانواده از 

افراد خانواده، و چه فرد از فردی دیگر، به خوبی دیده میشود.
مطلب مذکور به این دلیل گفته میشود، که افکار نهیلیستی و پوچ 
گرایی، که گاه گاهی به دلیل فساد وظلمی که در جایی پدید میآید و 
رواج مییابد، از بین رود. بی بند و باریی که نتیجه هیپیسم در اروپا 
بود، خیلی زود توانست مسیر را بر آدمیان گم کند و به همین دلیِل 
گم کردِن راه، مسیرهای گوناگونی طی کند. انسان، همیشه این گونه 
است که وقتی راه اصلی خود را گم میکند، سرگردان میشود.  این 
مسیر گم کردن، درست به مانند کسی است که در بیابانی راه را گم 
میکند و آشفته و سراسیمه به هر سمت و سویی روی میآورد، تا 
اینکه دوباره  مسیر اصلی را باز یابد. اّما گاه پیش میآید که آدمِ گم 
کرده راه، خود از گم شدن راهش بی خبر است و به زعم خود در 
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مسیر اصلی گام بر میدارد و گاهی صادقانه و دلسوزانه دوست دارد 
راه خود را باز یابد. اّما شیاطین و انسانهای شیطان صفت مانع پیدا 

کردن راه می شوند.
 همیشه کسانی در جامعه هستند که منفعت آنها در گم شدن راه 
مردم نهفته است. آنان هستند که نمیخواهند انسانها به فطرت خود 
خود  سالم  فطرت  به  انسان  و  نشوند،  راه  سّد  آنان  اگر  گردند.  باز 
بازگردد، این قدرت را دارد که مسیر خود را پیدا کند. در حقیقت نه 
شرق و غرب و نه زید و عمرو و نه فیلسوفان و فقیهان و متکّلمان و 
محدثان، و نه هیچ کس دیگری جز پروردگار، قادر نیست راهِ درسِت 
حیات را به آدمی نشان دهد. اگر انسان مسیر درست زندگی خود را 
بازیابد، امتیاز داران و مستکبران، تواِن ادامه دادن به استکبارِ خود را 
نخواهند داشت. این است که آنان از هر وسیلهای استفاده میکنند، تا 

انسان همچنان گمراه به سر برد.
مسؤولیت و انتخاب راه

در این گفتار ما سخن از مسؤولیت به میان آورده بودیم. مسؤولیتی 
که خوبی و بدی را برای ما معیّن کند. واقعیت این است که فرهنگ 
عام بشری، شاهد این مدعا است که مسؤولیِت انسان، به این منظور 
افکار  اگر  بد.  را  چیزهایی  و  میداند  خوب  را  چیزهایی  که  است 
را  مردم  گمراهی  عامل  غرب،  و  شرق  نماهای  فیلسوف  نهیلیستِی 
به  انسان را  تاریخ،  فراهم میکنند، فطرت سالم بشری، در درازنای 
نیکی توصیه کرده و از بدی باز داشته است. انتخاب راه درست یا 
نادرست، پس از بررسی دقیق و عالمانه، سرانجام ما را به این نتیجه 
می رساند که ارتباط معنی داری با این پرسشها دارد که: چرا این راه 
را انتخاب کنم؟ و یا چرا این راه را انتخاب نکنم؟ اگر برای اثبات 
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این مطلب از تمثیل طفل که پیش تر بدان اشاره داشتیم، بهره ببریم، 
میتوان گفت: اگر طفل از خود میپرسد که چرا فالن خوردنی را 
بخورم و یا نخورم؛ و چرا آرام آرام دست خود را به یاری دهان ببرم؟ 
و چرا مثل قبل فقط از دهان استفاده نکنم؟ چرا راه رفتن را بیاموزم 
انواع »چرا«های  نروم؟ و  راه  پا  و چرا چون گذشته چهار دست و 
که  میچرخد  محور  این  حول  وهمه  همه  جامعه،  تا  فرد  از  دیگر، 
برخی چیزها خوب است و پسندیده، و برخی چیزها بد و ناپسند. در 
اینجا مسأله، مفهوم خوبی و بدی است، نه مصداقهای خوبی و بدی. 
مسألهای که انسان در آن هیچ تردیدی ندارد، این است که خوبی و 
نیز به تبع همین خوبی و بدی مطرح  بدی مطرح است. مسؤولیت 
میشود. آنچه که مایهی تردید است، این است که آیا تشخیص انسان، 
در خوبیها و بدیها درست است یا نادرست؟ گاه انسان چیزی را 
نیک و پسندیده می پندارد و آن را انجام می دهد، اّما ممکن است 

اشتباه باشد.
اینکه انسان نسبت به خود و جامعه احساِس مسؤولیت میکند، 
اصلی فطری است که در سرشت او به ودیعت نهاده شده است. برای 
انواع  و  خیانت،  و  خدمت  زیبایی،  و  زشتی  بدی،  و  خوبی  انسان، 
خصال اخالقی دیگر، نسبت به خود و جامعه مطرح است. گاه این 
خصلتها به صورت عملی و با تغییر بروز آثارِ اخالقی انسان، خود را 

نشان میدهد.
یا  افراد،  به  یا خندیدن نسبت   برای نمونه، روی ترش کردن و 
خوب است یا بد. فالن کار را میکند، فالن برنامه را تنظیم میکند، 
را  همه  میخواند،  ترانه  میخوابد،  میخیزد،  بر  میخواند،  درس 
نیست،  آن  در  تردیدی  که  آنچه  مجموعًا  بد؟  یا  میداند  خوب  یا 
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وجود  کارمایهی  است.  مطرح  انسان  برای  مسؤولیت  که  است  این 
مسؤولیت  که  است  این  خاطر  به  است.  بدی  و  خوبی  مسؤولیت، 
به  فرد نسبت  فرد و چه  به  فرد نسبت  مطرح است. چه مسؤولیِت 
جامعه.]1]  با آنکه خوبی مطلوب است و بدی نامطلوب، دیده میشود 
که شخصی کاری انجام میدهد و دیگری درست بر عکس او، کاری 
دیگر انجام میدهد. چرا چنین اتّفاقی رخ میدهد؟ آیا میتوان گفت 
که بدی و انجام آن برای یکی از آنها مطلوب است؟ پاسخ این است 

که تشخیص آنها در مصداقهای خوبی و بدی متفاوت است.
 در بحثی که به مسألهی تعارض شخصیت اشاره داشتهایم، مثال 
آوردهایم که مثاًل کسی از نظر علمی میداند سیگار برای او ضرر دارد، 
ناپسند  امری  را  آگاهی و علمی، سیگار  نظر  از  اّما سیگار میکشد. 
میشمارد، اّما از نظر اخالقی و رفتاری، آن را پسندیده میداند. اگر 
نمیکرد.  استفاده  ناپسند میدانست،  را  سیگار  نیز  اخالقی  لحاظ  از 
دانستن اخالق بد، به معنی این است که میتواند عامل انجام ندادن 

آن نیز باشد.
 برای مثال، برخی میدانند که دزدی عمل زشتی است، اّما مرتکب 
دزدی نیز میشوند. و یا استبداد را امری بسیار ناپسند میداند، ولی 
به بدترین شکل، استبداد میورزد. قمار را صفت خوبی نمیداند، اّما 
مرتکب قمار میشود. حتی میتواند به شیواترین شکل، توضیح بدِی 
صفات ناپسند را نیز بدهد! ولی خود مرتکب آنها نیز میشود. این 
تعارضی است که در  با مسایل، نشان دهنده  آدمی  شیوهی برخوردِ 

روان او اتّفاق افتاده است.

1. پس از توضیحاتی در باره خوبی و بدی، با مراجعه به نوار تعارض روان آدمی، 
تالش کنید بیشتر مفهوم خوبی و بدی را روشن کنید.
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باید به این مسأله نیز پرداخت که خوبی و بدی، به عنوان معیاری 
اینجا  در  وبدی  خوبی  از  منظور  است.  مطرح  انسان  برای  عام، 
ماصدقهای خوبی و بدی است. وگرنه، مفهوم خوبی و بدی، خود 
جای بحث و تردید است. اینکه چه چیزی را می توان خوب و یا بد 

نامید، مطلب تردید آمیزی است.]1] 
رابطه ی پرورش با نیکی و بدی 

با هر  دارد  تمایل  به خوبی  و  است  بیزار  بدی  از  آنکه  با  انسان 
اندازه معلومات، نمیتواند خوبی و بدی را به طور کامل تشخیص 
دهد. اشاره کردیم که حتی ممکن است کسانی دزدی را بد بدانند، اّما 
مرتکب آن نیز میشوند. اینکه با وجود دانستن بدی، مرتکب آن نیز 
میشود، نتیجه ی نبود پرورش است. پرورش میتواند تعارضاتی که 

در تشخیص خوبی و بدی پدید می آید، حل کند.
 باید دانست که اگر انسانها دچار سرگردانی و گمراهی شدهاند، 
و اگر در برخی مسایل جزیی، به دلیل پرورش و آموزش دین، ره به 

1. سوال: در بحث مورد اشاره که این مطلب توضیح داده می شود، در نهایت به 
اینجا می رسد که بشر خود نمی تواند تشخیص خوبی و بدی را بدهد. اشکالی 

ندارد که در آن تیتر عنوان شود؟ 
پاسخ: بالفعل خیر، بی اشکال است. اگر فکر کردید در سطح باالیی می توانید به 
عنوان پاورقی و یا پاراگرافی مستقل، در میان قالب به آن اشاره ای بکنید. البته 
بالفعل نتیجه گیری شتابزده الزم نیست. بلکه به طور طبیعی به این نتیجه گیری 
خواهید رسید. همان طور که اشاره کردم، مطالب به صورت سیستمی نظام مند 
است. اّما اگر تصور شود که برای ارائه در کالس، همان قدر کافی است، بدان 
بسنده کنید. چرا که برخی مطالب کمتری نیاز دارند. در حالی که مردم خواص 
دنیا و دانشمندان بزرگ، در مصداق خوبی و بدی هنوز در تردید به سر می برند، 
و برخی چیزها را خوب می دانند و برخی همان چیزها را بد. تکلیف مردم عوام 

از این نظر روشن است. 
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جایی برده و در مسایل کالن و پیچیده هنوز دارای اختالف هستند، 
صورت  به  که  بهرهای  همه  آن  با  امروزی  انسان  دانست  باید  پس 
مستقیم و غیر مستقیم از دین برده، اگر دستش از دین کوتاه شود، 
نیز که هنوز مسلمان است  تباه خواهد شد. جامعه ما  او  زندگی بر 
از دین  بهرههای فراوانی  باید  و در طی چهارده قرن مسلمان بوده، 
برده باشد. اگر تصّور شود که همین مقدار بهره از دین، برای جوامع 
اسالمی کافی باشد، وضعیتی که بر همان جوامع اسالمی حاکم است، 
خود نشان از آن میدهد که نه تنها کافی نیست بلکه به شّدت نیاز به 

اسالم واقعی دارد.
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آیا انسان توانایی برنامه ریزی برای خود را دارد؟ 

 انسان گاهی در ضمیر خود با یک مسأله برخورد دوگانه میکند. 
برای مثال ممکن است کسی که سیگار می کشد، آن را از نظر علمی 
کاری ناپسند بداند و حتی در مضرت آن بحثهای مفّصل نیر بکند، اّما 
از لحاظ رفتاری و اخالقی، عماًل دخانیات مصرف میکند. به همین 

دلیل است که انسان شایستگی برنامه ریزی برای خود را ندارد.
 انسان به دلیل توانمندیها و پیچیدگیها و عظمتی که دارد، نیازمند 
برنامهای دقیق و بزرگ است. او نسبت به اینکه برای خود برنامهریزی 
و  درونی  نیروهای  اعتبار  به  انسان  است. چون  کوچک  بسیار  کند، 
ابعاد وجودی بزرگ است، برای برنامه ریزی خودش کوچک است. 
انسان با توجه به استعدادهای شگفت انگیزی که دارد، بسیار بزرگ 
است. به این دلیل است که نمی تواند خود را بشناسد و برای خود 
برنامهریزی کند. برنامه ریزی ِانسان برای انسان جهالت است و نشان 
از خودخواهی و تحقیر انسان دارد. چون انسان هیچ وقت نمیتواند 
بر انسان احاطه پیدا کند و او را از تمامی جهات بشناسد از این روی 

برنامهریزی او برای خویش نوعی جهالت است.
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فطرت]]] 

معنی چگونگی هر موجودی  به  بسیار ساده،  تعریف  در  فطرت 
او  اّولیّهی  آفرینش  در  که  است  کیفیتی  چگونگی،  از  منظور  است. 
امروز  که  اگزیستانسیالیستها  هم  او.  بالفعل  وجود  نه  دارد،  وجود 
اصالت را به »وجود« میدهند و هم برخی در مقابل آنها که اصالت را 
به »ماهیت« میدهند، اشتباه میکنند. نه اصالت وجود درست است، 
و نه اصالت ماهیّت. این مسأله همچون وجود است، که هم »وجودِ 
ذهنی« اصل است و هم »وجود خارجی«. بسیاری از فالسفه، چون 
بعدی از ابعاد وجودی انسان را بزرگ کردهاند، به نتیجههای نامنطقی 

رسیدهاند.]]] 

آن  به  داریم که خوانندگان گرامی می توانند  نام فطرت و هدایت  به  نواری   .1
مراجعه کنند.

2. یکی از کسانی که در دوران پیش از انقالب، هنوز قدرت و سلطه ای نداشت 
مارکسیستهای  از  نیز  اکنون  و  می داد  نشان  عالقه  مارکسیستی  گروههای  به  و 
سازشکار به شمار می آید، در جلسه ای با همدیگر بحث از شگفتی ها می کردیم، 
به ناگهان بیدار شد و بادی به غبغب انداخت و گفت: تضادش را یافتم. به او 
گفتم تو که اساسا معنی تضاد را نمی دانی. این گونه بود که می خواست از این 
طریق موجودیتی برای خود دست و پا کند. و اساسًا وقتی مردم از مسیر هدایت 

و تعلیم الهی دور می شوند این گونه اند.
نیز پیش  الغرض، بحث فطرت که پیش آمد، مسأله ی اصالت وجود و ماهیت 
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با توضیحات داده شده، معنی فطرت بیشتر روشن می شود. فطرت 
به این معنی است که خداوند نطفهای را با تواناییها و استعدادهای 
شگفت انگیز پدید آورده، که میتواند مسیر و جهات بسیاری بپذیرد. 
برای مثال: فطرت فالن جاندار به این معنی است که آن جاندار، دارای 
دانه، گیاه، عنصر،  آفرینش است. فطرت  چه ویژگیهایی در هنگام 
کره، منظومه و مجموعهی هستی، به این معنی است که آن موجود به 
گونهی آفریده شده، تعیّن پیدا کرده است. حال ممکن است تحواّلتی 

اختیاری یا غیر اختیاری، در بروز برخی چیزها، به وجود آید.]1] 

کشیده شد، که در فلسفه قدیم نیز جود داشته است. در دورانی اگزیستانسیالیسم 
در کردستان ما نیر بحث هایی را پیش کشید و برخی از جوانان را نیز عالقه مند 
کرده بود. در جلسه ای که با برخی از آنان داشتم، چنان در اگزیستانسیالیسم غرق 
شده بودند، که جز آن چیزی نمی دیدند. در آن جلسه و در آغاز می خواستیم 
چیزی بگویم که به خود آیند و چنان بچه گانه به مسایل ورود پیدا نکنند. به آنها 
گفتم: دوستان اگر بخواهم در همین جلسه می توانم به شما ثابت کنم که اصالت 
نیز ثابت کنم.  وجود درست و اصالت ماهیت باطل است. سپس عکس آن را 
و وقتی یکی ثابت شد، آن دیگری را نیز درک خواهید کرد.به آنها گفتم: تمام 
تالش خود را به کار بندید که این گونه نشود. ولی من اصرار می کنم که می شود. 
بحث را آغاز کردم، چنان مطلب را به پیش بردم، که اصالت وجود را ثابت کردم، 
همگی متفقًا شاد و خوشحال، که مسأله تمام شد و اصالت وجود ثابت شد. در 
ادامه به آنها گفتم: آیا مسأله تمام شد؟ گفتند: آری. گفتم: من قصد دارم اصالت 
ماهیّت را ثابت کنم. گفتند امکان ندارد. به آنها توصیه کردم: گوش دهید تا ثابت 
کنم. در آغاز مخالفت می کردند و احساسات خود را نشان می دادند. آن شب را 
تا صبح ادامه دادیم، و آن قدر استدالل آوردیم، تا همگی باالتفاق پذیرفتند که 
آنها گفتم: کدامیک درست  به  از آن بود که  اصالت ماهیت صحیح است. پس 
است؟ اصالت وجود یا ماهیت؟ سپس خودم پاسخ دادم و گفتم  هردو نادرست 
است. در نتیجه ی بحث به آنها گفتم: اگر در مسایل فلسفی مایه ای نداشته باشید، 
به راحتی فریب می خورید. باید معلومات و اطالعات کافی داشته باشید. گاهی 
به  انسان  در  »ماهیت«.  نه  و  دارد  اصالت  »وجود«  نه  است.  الفاظ  بازِی  اوقات 

گونه ای است و در حیوانات به گونه ای دیگر.
1. سؤال: در آیه مورد اشاره، »نبتلی« چه ارتباطی با »امشاج« دارد؟
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پاسخ: امشاج است که نتیجه ی آن مجموعه ویژگی هایی است که ما در مقّدمه 
ۡمَشاٖج نَّۡبَتلِيهِ فََجَعۡلَنُٰه 

َ
نَسَٰن ِمن نُّۡطَفٍة أ و در بخش اّول آورده ایم. إِنَّا َخلَۡقَنا ٱۡلِ

)انسان 2و3(   َكُفوًرا ٣ ا  َشاكِٗرا ِإَومَّ ا  إِمَّ بِيَل  ٱلسَّ َهَديَۡنُٰه  إِنَّا  بَِصرًيا ٢  َسِميَعۢا 
ۡغَلٰٗل 

َ
َوأ َسَلِٰسَلْ  لِۡلَكٰفِرِيَن  ۡعَتۡدنَا 

َ
أ آ  إِنَّ اشاره می شود.  انسان  به حرکت  سپس 

ٖس َكَن ِمَزاُجَها َكفُوًرا ٥ )انسان 4و5(. 
ۡ
ُبوَن ِمن َكأ بَۡراَر يَۡشَ

َ
وََسعِرًيا ٤ إِنَّ ٱۡل

تفسیر  گونه ای  به  آمد،  پیش تر  که  موضوع  این  در  گفته شده  مطالب  مجموعه 
همان آیه است.

انسان  ویژگی ها و خصلتهای  مورد  در  پیش  قرنها  از  عرفان،  و  اخالق  گر چه 
کرده اند،  فهم  نیز  را  فراوانی  ناشناخته های  و  داده  ارائه  مفیدی  بسیار  اّطالعات 
ولی آیا تصّور می رود که امروز، انسان شناخته شده؟و یا علم روانشناسی نیز که 
در این دوره کار عرفا و علمای اخالق را به شکل دیگری ادامه می دهد و گمان 
می رود که انسان را شناخته، آیا کافی است؟ به نظر می رسد پاسخ پرسش خیر 

است.
 به اعتقاد من هنوز یک هزارم نیروهای معنوِی انسان شناخته نشده، تا بتوانیم به 
طور دقیق نامهایی برای آن انتخاب کنیم و آن را نام گذاری کنیم. ممکن است 
هزاران سال دیگر به طول انجامد تا برخی از نیروهای معنوِی »نطفه ی امشاج« 
آشکار شده برای بشر شناخته شود و نیروهایی در وجود انسان آشکار شود که 

امروزه اساسًا به ذهن نیاید. 
اکنون در ماهیّت نطفه و به صورت بالقّوه، نیروها و استعدادهای فراوانی وجود 
دارد، اّما در عالم وجود و به شکل بالفعل شکوفا نشده است. تا بتوانیم آن را 
ببینیم و یا اسمی برایش در نظر بگیریم. خدا می داند، اّما ممکن است آنچه که ما 
در باره انسان می دانیم و می بینیم، گوشه ای بسیار کوچک از وجود و ماهیّت ما 
باشد. همانند مولّد الکتریسیته ای است که برق تولید می کند و ما تنها آنچه را که 
نیاز داریم به کار می بریم. شاید صرفا ما آن بخش از نیروهای معنوی را که در 
وجودمان به فعالیت درآمده و منبعث از نطفه امشاج بوده، نام گذاری کرده ایم و 

از بقیه نیروها به طور کلی غافلیم.
امشاج می تواند هم خوبی کند و  این است که  برای ما آشکار است،  آنچه که 
هم بدی و راههای گوناگون بپیماید. به همین منظور است که برای او ابتال پیش 
می آید. در میدان عمل باید درست حرکت کرد و خود را دوست داشت و خیر و 
مصلحت را - صرف نظر از هر مصلحتی- در نظر گرفت. خود را کوچک نشمرد 

و حرکت به سوی کمال را از دست نداد.
پرسش: آیا منظور از تحّول فطرت، تحول های اختیاری انسان است؟ 

پاسخ: خیر. من به صورت عام مسأله را مطرح کردم و قصد نداشتم بر آن توقّف 
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اتفاق می افتد،  در هستی  اراده ی خداوند  به  که  تحّوالتی  به  نداشتم  کنم. قصد 
مانند: منطومه ها،  سیارات و ذرات بسیار ریز، و تحّوالتی که انسان عامل به وجود 
آوردنش می شود، بپردازم. ولی در هر حال این موارد نیز گونه ای از فطرت است.
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هدایت برپا دارنده ی فطرت

تا اینجا اندکی فطرت را در یک عنصر فهمیدیم. اکنون الزم است 
به هدایت، به عنوان برپا دارنده فطرت بپردازیم. همه عناصر، کوچک 
داشت،  فطرت  موجودی  اگر  ولی  هستند.  فطرت  دارای  بزرگ،  یا 
آیا جایز است او را به حال خود رها کرد؟ آیا خداوند هستی را آن 
گونه که برخی از فالسفه گمان کردهاند، بدون مراقبت و کاماًل رها از 
فیوضات خود، آفریده است؟ به نظر میرسد که خیر. بلکه خداوند 
هستی را به گونهای آفریده، که همیشه احساس نیاز بکند. گاهی الزم 
است برای اینکه »اتمی« به حیات خود ادامه دهد، میلیاردها اتم دیگر 
فعالیت کنند. اینکه هدایت الهی، برپا دارنده فطرت است، بدین معنی 
است که خدا موجودات را بدین گونه نیافریده که اگر فطرت را به 
به  به خداوند،  نیاز  بدون  بتواند  داد، رهایش کند و آن موجود  آنها 
وجود و حرکت خود در هستی ادامه دهد. بلکه مرتب برای مظاهر 

گوناگون وجود، نیاز به هدایت الهی دارد.
بشر  و  است.  پیچیدهای  بسیار  دنیای  خود  الکترون ها،  دنیای 
نمیتواند به چگونگی فعل و انفعاالت آن پی برد. آیا میتوان نهایت 
حرکتی برای ذّرات و اتمها قایل شد؟ در حالی که عالم، عالم تغییر و 
زوال است و حرکت الزمه آن است، چگونه ممکن است الکترونها در 
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درون خود، بی حرکت باشند؟ ممکن است بشر هنوز به آن حرکت 
پی نبرده باشد، اّما در آینده به احتمال قوی، به آن پی خواهد برد. 

انسان موجودی است که به سوی بینهایت حرکت میکند. و اگر 
در جایی توقّف کند، نشان دهندهی این است که او بی نهایت نیست 
و موجودی ایستا است. در حالی که انسان موجودی پویا و متحّرک 

است. بینهایت بودن انسان، به معنی نرسیدن است.برای مثال: 
خداوند به زنبور عسل فطرتی داده است که به شکل بسیار منظم 
و منسجم به وظایف و فعالیتهای خود بپردازد و برای ادامه حیات، 
مطابق با همان نظم و انضباط، وظایف خود را انجام دهد. اگر زنبور 
عسل هدایت الهی را نداشته باشد، تا بتواند حیات خود را با نظم و 
ترتیب خاص به انجام رساند، فطرت الهی عقیم میبود. در مقایسهی 
انسان  انسان، متوجه میشویم که در  اتم و زنبور عسل و  فطرتهای 
چیزهایی وجود دارد، که در موجودات اسفِل خود نیست. موجودیت 

تمام موجودات، از ذّرات تا کهکشان، وابسته به هدایت الهی است.
در انسان نیز، این هدایت الهی است که عامل حرکات و فعل و 
انفعاالت بیشمار میشود. آیا اگر هدایت الهی نبود، انسان می توانست 
منشأ فعل و انفعاالت بیشمار وجود، حتی وجودِ مادی خود شود؟ 
آیا این انسان است که موجودیت به خود می دهد و بر اساس فطرت 
وجودش  به  داده،  فطرت  انسان  به  که  کسی  میکند؟  حرکت  خود 
استمرار نیز میدهد. آیا دانشمندان امروزی توانستهاند تمامی فعل و 
انفعاالت ذّرات وجود آدمی را دریابند؟ و آیا دانشمندان علوم طبیعی، 
مانند برخی از فالسفه دچار چنین توّهمی شده یا می شوند که تصّور 

کنند همه چیز را فهمیدهاند و مجهولی نمانده که بشناسند؟
 فلسفه گاهی انسان را دچار چنان توّهمی میکند که فکر میکند 
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همه چیز را شناخته است. در حالی که دانشمندان علوم طبیعی غالبًا 
این گونه نیستند. گاهی فالسفه تا آنجا دچار توّهم می شوند، که برای 
بشر برنامه زندگی تنظیم میکنند. به همین دلیل است که دانشمندان 
باید  انسان  برپا دارنده وجود  علوم طبیعی میدانند و می فهمند که 
موجودی غیر از انسان و با توانایی های نامحدود باشد. انسان بسی 
ناتوانتر از آن است که برای خود برنامهریزی کند. این هدایت الهی 
است که برپا دارندهی فطرت انسان است. در وجود انسان جنبههای 
این جنبهها جبری  از  برخی  دارد.  الهی وجود  فطرت  از  گوناگونی 
است و برخی اختیاری. هدایت الهی در واقع برپا دارنده جنبههای 

جبری و اختیاری انسان است.
ُهۡم  َوٓأَلُمَرنَّ َمّنَِينَُّهۡم 

ُ
َوَل ِضلَّنَُّهۡم 

ُ
َوَل فرماید:  می  قرآن  در  خداوند 

َيتَِّخِذ  َوَمن   ِۚ ٱللَّ َخۡلَق  نَّ  ُ فَلَُيَغرّيِ ُهۡم  َوٓأَلُمَرنَّ نَۡعِٰم 
َ
ٱۡل َءاَذاَن  فَلَُيبَّتُِكنَّ 

[1[بِيٗنا ١١٩ اٗنا مُّ ِ َفَقۡد َخِسَ ُخۡسَ ۡيَطَٰن َوِلّٗا ّمِن ُدوِن ٱللَّ ٱلشَّ
در این آیه چنین فرموده که: چون شیطان به خاطر انسان تحقیر 
شده، انسان را تهدید به تغییر خلق کرده است. اکنون باید پرسید تغییر 
خلق چه معنایی دارد؟ آیا منظور تغییر صوری و ظاهری است؟ و یا 
ۡحَسُن ٱۡلَخٰلِقِنَي ١٤]]] مراد از 

َ
ُ أ در آنجا نیز که فرموده: َفَتَباَرَك ٱللَّ

خلِق انسان چیست؟
انسان نیز گاهی میآفریند )= خلق میکند( اّما خلق انسان به معنی 
پدید آوردن از عدم نیست. بلکه کار انسان این است که احوالی بر 
ماده حادث میکند، که شيء تازهای به نظر برسد. برای نمونه، کاری 
میکند که الکترونها از دور هستهی خود جدا شوند و اتمها متالشی 

1. نساء/ 119.
2. مؤمنون/ 14.
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به وجود میآورد،  ماده  تغییراتی که گاهی بشر در عالم  این  شوند. 
چه بسیار که بیچارگِی انسان را فراهم میسازد. در حالی که انسان 
برای  تا  کند،  و تصرف  در هستی دخل  الهی،  نظام  میبایست طبق 

بشریت مایهی آرامش و خوشبختی باشد.]1] 
به طور ساده، فطرت جبری این است که: در عالم ماده )ماده ی 
بی جان( می بینیم، اختیاری نیست. در عالم ماده ی جاندار )حیوانات( 
با  که  اشتراکاتی  بر  عالوه  انسان  در  می شود،  دیده  اختیار  اندکی 
حیوانات از نظر جبر و اختیار دارد، دایره ی اختیار او بسی وسیع تر 
است. در وجود مادی ما، اختیار بسیار اندکی دیده می شود. برای مثال: 
در رشد مو، در رگ ها، پوست، دستگاه ها و جهازهای شناخته شده و 
این جبر در  شناخته  نشده ی وجود مادی ما، اختیاری وجود ندارد. 
داشته است.  پای  بر  را  واقع، همان هدایِت جبری است که فطرت 
هدایت اختیاری نیز آن چیزی است که اصل وجود ما آدمیان بدان باز 
می گردد. در هدایت اختیاری است که مسؤولیت اصلی انسان بر ما 
روشن می شود و می فهمیم که انسان، باید چه وظیفه ای داشته باشد و 

در چه مسیری گام بردارد.

1. پرسش: حوزه هدایت الهی چیست؟ و حوزه عمل کردن به آن کدام است؟ 
وقتی که معنی وسیع فطرت الهی را فهمیدیم، می توان به این نتیجه رسید که: 
الهی برپا دارنده ی فطرت است و به آن استمرار می بخشد، چه جبری  هدایت 
باشد و چه از روی اختیار. مسایل جبری آن تا حدودی روشن است. آنچه که 

نیاز به توضیح بیشتر دارد بخش اختیاری آن است.
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فطرت انسان و بخش های عمده ی آن

فطرت انسان را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
)فطرت  موجودات  سایر  و  انسان  میان  در  مشترک  فطرت   .1

جبری محض(.
فطرت مشترک انسان با حیوانات.  .[

فطرت ویژه ی انسان.  .3
و  جانداران  بی جان،  ماده ی  عالم  به  را  فطرتی  بزرگ،  خداوند 
انسان داده است. باید دقت کرد که، ذرات وجود انسان با حیوان و 
جمادات از لحاظ مادی تفاوتی ندارد. گرچه اشیاء گوناگون در هستی 
از برخی جهات با همدیگر تفاوتی ماهوی دارند، اّما از این نظر که 
همه ی آنها از لحاظ مادی مربوط به عالم ماده هستند، مشترکند. وقتی 
مجموعه ی حیوانات را می نگریم، ویژگی هایی در آنها دیده می شود 
که در جمادات دیده نمی شود. مجموعه ویژگی هایی که در حیوانات 
عام  فطرتی  می شود.  دیده  نیز  انسان  در  می شود،  دیده  جمادات  و 
باالتر  ماده ی صرف  عالم  از  که  اندکی  است.  حاکم  هستی  تمام  بر 
مشترک  حیوان  و  انسان  میان  در  که  می بینیم  ویژگی هایی  می رویم، 
است و برخی از موجودات عالم ماده در همان مرحله ی پایین جای 
میان  را فقط در  این ویژگی ها  فراتر رویم،  اگر کمی  می مانند. حال 
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انسان ها می بینیم. این ویژگی ها، ویژگی هایی است که مختص انسان 
خوبی  به  اینجا  در  نمی شود.  دیده  فی المثل  حیوانات  در  و  است 
اسفل  موجودات  با  ویژگی ها  برخی  در  انسان،  که  می شود  مالحظه 
اّما در برخی  نباتات و حیوانات(، مشترک است،  خود )جمادات و 
ویژگی های دیگر که انسانیت انسان بدان باز می گردد، متفاوت است.
حال اگر به فطرت انسان، در بخش سوم از انواع فطرت بنگریم، 
متوجه می شویم که بسیار وسیع و شگفت انگیز است و از این نظر با 
مراحل پیشین به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. فطرت انسانی، خود 
می تواند تقسیمات مختلفی داشته باشد. برای نشان دادن این تقسیمات 
می توان احوال انسانی را معیار قرار داد. خوش اخالق بودن، بداخالق 
انواع  دانایی محض،  نادان،  انسان  دانا،  انسان  اخالق محض،  بودن، 
برخوردهای متفاوت نسبت به قضایای گوناگون و بسیاری نمونه های 
دیگر تنها برخی از احوال بشری هستند. در چنین وضعیتی است که 
معنی »امشاج« آشکار می شود. انسان آمیزه ای از نیروهای بی شماری 
است که به هیچ وجه نمی توان آن را در تعدادی محدود خالصه کرد. 
این است که فطرت انسانی از این نظر بی نهایت است. البته همه ی این 
احوال گوناگون، به دو بعدی بودن انسان برمی گردد. دو بعدی بودنی 

که عامل پدید آمدن احوال بی شمار در انسان می شود.
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فطرت انسان

با  انسان  مابین  اشتراکات  به  توّجه  بدون  را  انسان  فطرت  اکنون 
حیوان و یا موجودات دیگر بررسی می کنیم. البته پیش تر باید بگوییم 
هیچ گاه  و  نیست  ممکن  انسان  برای  انسان  فطرت  استقصای  که 
نخواهیم توانست آن گونه که هست، فطرت انسان را بشناسیم. وقتی 
ما می گوییم فطرت انسان را بشناسیم، مراد آن بخش از وجود انسان 

است که تاکنون بر انسان آشکار شده و شناخته شده است.
اولین فطرتی که در انسان شناخته شده، در یک دسته بندی، غرایز 
است. چیزهایی به انسان داده شده تا به اقتضای آن ها بتواند به حیات 
خود ادامه دهد. این بخش از وجود انسان که برای ادامه ی حیات او 
اشاره شده، غرایز  بدان  نیز  ضروری است و در علم زیست شناسی 

گویند. 
بخش دوم از فطرت انسان که شناخته شده، مجموعه  خصوصیات 
و حاالتی است که در اقتضاءات گوناگون از خود بروز می دهد. از 
جمله ی این خصوصیات، برخورد انسان با قضایای گوناگون و نشان 
دادن حاالت مختلف است. برای نمونه: افراد ممکن است در برابر 
باشند. برخی می ترسند،  یک مسأله ی واحد، احوال گوناگون داشته 
برخی نمی ترسند، برخی عصبانی می شوند، برخی عصبانی نمی شوند، 
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تعلق  دنیا،  به  برخی  می شوند.  غمگین  برخی  می شوند،  شاد  برخی 
خاطر بیشتر نشان می دهند، برخی تعلقی نشان نمی دهند. برخی اهل 
تنها  دیگر،  بسیاری  و  موارد  این  نیستند.  عمل  اهل  برخی  عمل اند، 

نمونه هایی از احوال ضمیر آدمی هستند.
او  آگاهی های  و  دانش  به  مربوط  انسان،  فطرت  از  سوم  بخش 
است. انسان می تواند درباره ی دانسته هایش و یا حتی ندانسته هایش 

بحث کند. 
بیان  را  انسان  فطرت  از  اساسی  و  دسته ی عمده  ما سه  اینجا  تا 

کردیم:
3- دانش ها و آگاهی ها. ]- احوال و خصال   1- غرایز 

این سه دسته از فطرت، به هیچ وجه تمامی فطرت انسان را شامل 
نمی شود. بلکه آن بخش از فطرت انسان است که اّوالً شناخته شده و 

ثانیًا مورد نظر ما نیز هست.
که  همانطور  می دهیم،  قرار  مطالعه  مورد  را  انسان  فطرت  وقتی 
اشاره شد، نمودهای گوناگون می بینیم. یکی عصبانی می شود، دیگری 
عصبانی نمی شود. یکی می بخشد، دیگری نمی بخشد. یکی از دانش 
فراوانی برخوردار است، دیگری دانشی ندارد. یکی از چیزی خوشش 
می آید، دیگری از همان چیز خوشش نمی آید. یکی سیگار می کشد، 

آن دیگری از سیگار خوشش نمی آید. 
این ویژگی های گوناگون در انسان ها، نشان دهنده ی این است که 
به نظر می رسد دارای فطرت های مختلف باشند. اما به استناد آیات و 

روایاتی چون:
)کل مولوٍد یولُد علی الفطرة(
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[1[ۡمَشاٖج
َ
نَسَٰن ِمن نُّۡطَفٍة أ و یا: إِنَّا َخلَۡقَنا ٱۡلِ

و یا: َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ]]]ٍ؛
حالی  در  این  و  باشد.  فطرت  یک  دارای  انسان  می رسد  نظر  به 
است که همان گونه که پیش تر احوال گوناگون انسان را نام بردیم، به 
فطرت های مختلف او نیز اشاره کردیم و گفتیم که هیچ دو نفری از 
هر لحاظ مثل هم نیستند. وقتی از نظر ماهیتی انسان را نگاه می کنیم، 
دارای یک فطرت به نظر می آید، اّما از نظر عینی و وجودی، مختلف 
به نظر می رسد. حال این دوگانگی در چیست؟ و چرا به ظاهر تناقضی 

در آن دیده می شود؟
پیش از هرچیز باید گفت که ما به یقین می دانیم که فطرت یکی 

است و باید به گونه ای پاسخ پرسش ها را داد.
به طور خالصه پاسخ پرسش این است که: انسان موجودی است 
 .[3[ِۚ

ٱللَّ َخۡلَق  نَّ  ُ فَلَُيَغرّيِ دهد:  تغییر  را  خود  فطرت  می تواند  که 
انسان می تواند در فطرت خود انحراف پدید آورد. او با فطرت الهی 
انسانیت، سعادتمند است.]4]  اّما انسان متأسفانه گاهی هر سه بخش از 
فطرت خود را دچار انحراف می کند. نه  تنها فطرت اخالقی و خصالی 

و آگاهی و فهمی بلکه در بُعد غرایز نیز انحراف ایجاد می کند.
غریزه در آدمی برای بقای بُعد مادی او است. یعنی برای ادامه ی 

1. انسان/ 2.
2. نساء/ 1.

3. نساء/ 119.
علم  در  رایج  اصطالحات  از  نمی خواهم  هیچ وجه  به  مسایل  این  در طرح   .4
اخالق یا روانشناسی استفاده کنم. آنچه که از نظر من اهمیت دارد این است که 
مطلب به مخاطب رسانده شود و مخاطب آن را به ساده ترین شکل نیز درک کند. 
از این رو است که از به کارگیری اصطالحات گوناگون در علوم مختلف حذر 

می کنم و نمی خواهم خود را اسیر علوم مختلف کنم.
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حیات مادی آنچه که می خواهد به صورت منطقی، انسان بدان پاسخ 
مثبت بدهد. پاسخ حیوانات به غرایِز خود، بسیار صحیح و درست 
خود  غرایز  با  صحیحی  و  درست  برخورد  گاهی  انسان  اّما  است، 
مثال،  برای  تفریط می شود.  و  افراط  لحاظ دچار  این  از  و  نمی کند. 
مشروبات  به  می کشد،  سیگار  مفید،  خوراکِی  مواد  جای  به  انسان 
الکلی و مواد مخدر اعتیاد پیدا می کند و یا با دستکاریهای مختلف، 
غذای خود را به خاطر اشرافیت و خصال مادی، آلوده به انواع سموم 

مصرف می کند.
اگر از بُعد دیگری به قضیه نگاه کنیم، همین انحراف از فطرت 
در انسان، نشانه ی کامل بودن اوست که می تواند با اختیار، خود را از 
حیوان پست تر کند. اما این توانایی را به ضرر خود به کار می گیرد. 
درست این است که اگر انسان، َکفور و ناسپاس باشد و قدر نعمت 
او  بدبختی  نشانه ی  نکند؛  را درک  ارزش هدایت  نداند و  را  اختیار 

است.
فطرت  در  انحراف  دچار  انسان  که،  است  این  مطلب  خالصه ی 
می شود. موادی که خدا برای انسان خلق کرده، َحسن و نیکو است. 
همانطور ذهن آدمی نیز اگر عملکرد درستی داشته باشد، نیکو است. 
مناسب  استفاده ی  نیکو،  مجموعه ی  دو  این  از  انسان  متأسفانه  ولی 
بمب های  مخّدر،  مواد  چون:  مخّرب  و  آفت زا  موادی  و  نمی برد 
شیمیایی و میکروبی می سازد. از نظر ذهنی و علمی، انسان وقتی دچار 
و  می گرداند  زشت  چنین  را  ارزشمند  نعمت های  می شود،  انحراف 
کاری می کند، همین نعمت هاِی ارزشمند و مفید، برای او بی ارزش و 
مضّر باشد. گاه انحراف فطرت در انسان چنان اوج می گیرد که نه تنها 
نعمت های مادی را با تغییر در خلق، بی ارزش می کند، بلکه خود او 
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نیز آن چنان بیچاره می شود که همه ی آبرو و حیثیت و وجود خود را 
در این راه می بازد. و با بهره گیری از نعمت اختیار، مسیری برای خود 
انتخاب می کند که به تدریج به سوی نیستی و نابودی گام برمی دارد.

سوء استفاده از اختیار
اختیار و توانایی انتخاِب خوب و بد در انسان، که یکی از مهمترین 
عطایای الهی است، چنان به وسیله ی انسان به سخره گرفته می شود 
و از آن سوء استفاده می کند که نتیجه ی آن بی شخصیت کردن آدمی 
و بدبختی و شقاوت او را در پی دارد. این نوع بهره گیری از اختیار 

مظهر خیانت انسان به خود است.
تفسیر ال تبدیل لخلق اهلل

مسأله ی  از  غیر  است،  رفته  آن سخن  از  آیه  این  در  که  تبدیلی 
تبدیل دیگری است که پیش تر بدان اشارتی رفت. این تبدیل بدین 
معنی است که نظام حاکم بر هستی به هیچ وجه تبدیل و یا تغییر پیدا 
نمی کند. برای نمونه، یکی از این نظام های حاکم بر هستی، آن است 
یا  تصّرفاتی- خوب  بتواند  تا  شده  داده  انسان  به  توانایی  چنین  که 
بد- داشته باشد. تصّرفاتی که گاه به نفع اوست و گاه به ضرر او. اّما 
آنچه که مهم است آن است که این تصّرفات نیز از سنّت ها و قوانین 
عام الهی به شمار می رود و یکی از همان نظام های الهی و خلق است.
آیا  می کند،  انحراف  دچار  را  خود  فطرت  این چنین  که  کسی 
چاره ای ندارد؟ و آیا نمی تواند بر سر مسیر درست هدایت بازگردد؟ 
اوست؟  نفع  به  این صورت،  به  زندگیی  چنین  به  دادن  ادامه  آیا  و 
عامل  همیشه  که  می شویم  متوّجه  بنگریم،  تاریخ  به  واقع بینانه  اگر 
این انحراف از فطرت، مستکبران و مترفان بوده اند و اگر پیامبران با 
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مبعوث شدنشان و راهنمایی بشریت اقدام نمی کردند، انسان از میان 
می رفت و نابود می شد.]1] 

در گذشته که نیروها و استعدادهای اندکی از انسان شکوفا شده 
بود و در نتیجه فطرت او کمتر دچار انحراف شده بود، کمتر نیز به 
خود آسیب می رساند، اّما امروزه که دنیا پیچیده تر شده و استعدادهای 
بیشتری از او شکوفا شده، انحراف فطرت او شکاف بیشتری برداشته 
و بیشتر به خود آسیب می رساند. از این رو است که بشر امروزی 

بیشتر از گذشته نیازمند هدایت الهی است.
فطری  چیزی  وقتی  اینکه  آن  و  می آید  پیش  پرسشی  اینجا  در 
باشد، هدایت چگونه می تواند نقش داشته باشد. برای مثال، فطرت 
دانه ی اتم، به گونه ای است که به حیات خود ادامه دهد، سپس به 
یاد  او  به  انجام کارهایش  ندارد که راه و روش  نیازی  نظر می رسد 
داده شود و همین طور انسان نیز نیازی به هدایت - هدایت تشریعی 
نیازمند  انسان  که  است  این  واقعیت  اما  ندارد.   - تکلیفی  و هدایت 
هدایت است. مهمترین دلیل این است که انسان گاهی دچار انحراف 
در فطرت می شود. از اختیاری که به او داده شده استفاده می کند و 
فطرت  کنیم،  دقت  خوب  اگر  می دهد.  تغییر  را  خود  فطرت  مسیر 
اجباری با هدایت اداره می شود، در مورد فطرت اختیاری انسان نیز 

هدایت همان نقش را دارد. 

پیامبران  زندگی  واقع،  بر خالف  غالبًا  ماتریالیست ها  و  دین  اگرچه دشمنان   .1
را وارونه جلوه می دهند و آنها را ُعّمال امپراتورها و ظالمان معرفی می کنند، اّما 
پیامبران همیشه، علیه ظالمان و  اگر خوب دقت می کردند متوّجه می شدند که 
ستمگران قیام کرده اند و در برابر آنان ایستاده اند. البته این وضعیت پیامبران در 
برابر ظالمان و مستکبران، منطق قرآن است و با مراجعه به تاریخ نیز به خوبی 

آشکار می شود.
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در آغازِ بحث اشاره ای به هدایت جبری و اختیاری داشتیم. هدایت 
جبری هم برای عالَم بی جان مطرح است و هم برای عالَم جاندار. 
فطرت جبری جمادات، نسبت به حیوان و انسان جبری محض است 
اختیار  گونه ای  از  به جمادات  نسبت  نیز  فطرت جبری حیوانات  و 
فطرت  و  است  جبر  همان  انسان  با  قیاس  در  اّما  است،  برخوردار 

انسان، اختیار است.





67

سه نظام گرداننده ی پدیده ها با هدایت طبیعی، غریزی و عقلی

پیش تر که در مورد فطرت بحث می کردیم، اشاره داشتیم که عالم 
ماده، حیوان و انسان در یک چیز مشترک هستند. آن چیزی که در 
میان سه موجودِ مذکور مشترکند، فطرتی است که در بین آنها نظامی 
را پدید آورده که هدایت آنها نیز بر اساس همان نظام است. به دیگر 
سخن، عالم ماده ی بی جان، ذرات وجود حیوان و ذرات وجود انسان، 

دارای نظامی هستند که از هدایت الهی بهره می برند. 
نظام دیگر، نظامی است با هدایت غریزی. در این نظام، انسان )به 
ندارد. برای قوام  با حیوانات دیگر  تفاوتی  اعتبار وجود حیوانیش(، 
این موجود  نظامی که  یعنی  این وجود، هدایت غریزی الزم است. 
را اداره می کند، هدایت غریزی است. و خداوند به حکم غریزه به 
حیوان امر می کند که فی المثل، بدن او به غذا احتیاج دارد و برای به 
دست آوردن آن مطابق با هدایت غریزی الهی به جست و جوی آن 

بپردازد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.
برای انسان، نظام سومی مطرح است که با موجودات اسفل خود 
بسیار فاصله دارد. فاصله ی نظامی که برای جمادات و حیوانات مطرح 
بود در قیاس با نظام مطرح برای انسان بسی کمتر است و نظامی که 
برای انسان مطرح است بسی بیشتر از آنها فاصله دارد. در دو نظام 
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پیش که برای عالم ماده و عموم حیوانات مطرح بود، جبر حکم فرما 
بود، اّما در نظام انسانی، اختیارِ کامل، مطرح است. اختیاری که همراه 
با درک و بینش است. برخی چیزها را خوب بداند و برخی را بد. 
و بتواند به تجزیه و تحلیل آن بپردازد. بعضی کارها را انجام دهد و 
بعضی کارها را با اختیار خود انجام ندهد. این ویژگی به هیچ وجه 
یا  عقلی،  به وسیله ی هدایت  نظام  این  نمی شود.  دیده  در حیوانات 
تشریعی یا تکلیفی است. وقتی هدایت عقلی گفته می شود، به اعتبار 
گفته  دینی  یا  تکلیفی  تشریعی،  هدایت  وقتی  و  است.  انسان  خود 

می شود، به اعتبار این است که از جانب خدا به انسان داده می شود.
در اینجا ما به هدایت عقلی اشاره کرده ایم، یعنی هدایتی است که 
به او نیرویی داده شده که بتواند این هدایت را بفهمد. مجموعه قوایی 
عقل]1]   دارد،  وجود  گوناگون  مسایل  ارزیابی  و  تشخیص  برای  که 

می گوییم.]]] 

1. سؤال: آیا هدایت عقلی، همان معنی عقل نزد معتزلیان نیست؟
عقل  درباره ی  معتزلیان  که  آنچه  از  بسیاری  است.  همان  حدودی  تا  پاسخ: 
نفی  و  اثبات  مخالفینشان،  با  معتزلیان  دیدگاه  تفاوت  است.  درست  می گویند 
نیست. و به این معنی نیست که دیدگاه گروهی کاماًل صحیح است و دیدگاه 
مقابل آنان کاماًل باطل. خداوند عقلی به آدمی داده که می تواند تشخیص دهد. این 
توانایی تشخیص، در وجود طفلی کوچک گرفته تا انسان بزرگسال وجود دارد، 
اّما اینکه عقل آدمی بتواند صددرصد همه ی خوبی ها و بدی ها را بدون کمک 
و یاری هدایِت تشریعی، تشخیص دهد، نادرست است. چرا که عقل از چنین 

توانایی  برخوردار نیست.
برای انسان هدایت عقلی وجود دارد. اّما برای اینکه هدایت عقلی شکوفا شود، از 
هدایت تشریعی کمک می گیرد. با آنکه هدایت عقلی چون چراغی فرا راه انسان 
است و بسیار حیاتی و ضروری است، اّما گاهی راه را گم می کند. بنابراین اگر 
انسان تشخیص عقل را به صورت صددرصد نپذیرفت، سخن معتزله درست تر 

است و می تواند گرچه ناقص، اّما به انسان جهت درست بدهد.
2. سال های گذشته، پیش از انقالب، بارها عقل را به خاطر فلسفه ی مادی عصر، 
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وقتی انسان در نتیجه ی انحراف فطرت، راه را گم می کند، جهت 
زندگی را نیز تغییر می دهد. در برخی مسایل نیز جهت را گم می کند. 
برای مثال، علم که علی االصول باید به آدمی خدمت کند، متأسفانه 
امکاناتی چون: هواپیما  امروز  اینکه در دنیای  به او ضرر می رساند. 
آنها کار می کند در اختیار  با  امکاناتی که  الکتریسیته و  اتومبیل و  و 
بسیاری از مردم قرار دارد، نباید به ما بپذیراند که این امکانات رفاهی 
به انسان خدمت می کند. اگر همه ی انسان ها به صورت یکسان از این 
امکانات بهره مند باشند و از آن استفاده کنند، بدون تردید ارزشمند و 
نیکو است، ولی آنچه این امکانات را به حال بشریت مضرمی کند این 

است که بیشترینه ی مردم نمی توانند از آن استفاده کنند.]1] 
بنابراین می بینیم که انسان در چیزی این طور عمده و اساسی دچار 
گمراهی می شود و انحراف پیدا می کند. برای اینکه انسان دچار چنین 
انحرافی در هدایت عقلی نشود، هدایت تشریعی به یاری عقل می آید 
و مانع گمراهی او می گردد. معیاری ساده می تواند مطلب را برای ما 
بیچاره خطاب می کردم. فلسفه ی مادی آن روزگار برای بزرگ جلوه دادن خود، 
ندانسته خود را کوچک و حقیر می کرد. فلسفه ، محصول و تالش ذهن آدمی 
است. انسان به دلیل اینکه می خواهد تالش ذهن خود را بزرگ نشان دهد، با 
را  انسان  فلسفه ی دین  مقابله می پرداخت.  به  دینی برخورد می کرد و  فلسفه ی 
موجودی عاقل و خردمند می داند. آنان برای مبارزه با فلسفه ی دین، عقل را به 
طور کلی انکار می کردند و تالش می کردند همه چیز را به تجربه بازگردانند. در 
این هنگام بود که فلسفه ی مادی عصر با عقل و خرد آدمی پیکاری را آغاز کرد 
و من همیشه عبارتی طنزوار به کار می بردم و می گفتم: بیچاره عقل. که این چنین 

علیه آن ادعا نامه صادر می کنند و حکم به عدم آن می دهند. 
و  ایران  به جنگ  نظر خود  مورد  مسأله ی  اثبات  برای  احمد  کاکه  اینجا  در   .1
عراق که تازه )سال 59( آغاز شده بود اشاره می کند که چگونه این همه  امکانات 
از  و  شده اند.  معرکه  آتش بیار  روس  و  آمریکا  و  می روند  بین  از  بمباران ها  در 
طرف دیگر و در همان زمان، برخی نهادهای بشردوستانه برای کمک به مردم 

درخواست یاری و کمک مالی می کنند.
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با سوادند  آحاد مردم  از جوامع که  بسیاری  اینکه  آن  کند و  روشن 
گاهی و چه بسیار، از جوامعی که بی سوادند پُرآفت تر و بیچاره ترند. 
جاهلیِت جامعه ِی باسواد گاهی بسیار غلیظ تر و پُررنگ تر از جامعه ی 
می تواند  تشریعی  هدایت  که  است  اینجا  در  است.  فقیر  و  بی سواد 

چنین جوامعی را بر مسیر درست هدایت راهنمایی کند.]1] 
بر سر  بالیی  پرسید که چه عاملی می تواند چنین  باید  اینجا  در 
آدمی  بیاورد؟ دو عامل اصلی و مهم، به عنوان دو نعمت این مشکل 
را پدید آورده: 1- مواد مفیدی که در دنیا وجود دارد. ]-  ذهن فعال 
انسان، که نتیجه ی آن امکانات علمی دنیای امروزی است. وقتی این 
دو بدون هدایت تشریعی با هم همراه می شوند، آثار و محصوالتی 
که  است  وضعیتی  چنین  در  دیده ایم.  که  می آ ورند  پدید  این چنینی 
ۡعَرَض َعن ذِۡكرِي فَإِنَّ هَلُۥ َمعِيَشٗة َضنٗك]]] )طه: 4]1(. 

َ
آیه ی: َوَمۡن أ

معنی پیدا می کند. اینکه برخی تصّور می کنند انسان در هنگام نادانی 
و عوامی به دین نیاز پیدا می کند اشتباه است. انسان در مسیر تاریخ 
از چهارده قرن قبل که به پیش آمده، هر قدر از نظر علمی پیشرفت 
بیشتری می کند، بیشتر به دین نیاز پیدا می کند. در همین دنیای معاصر 
کسانی که از مظاهر تمدن جدید و امکانات، بی بهره  و دورند چون از 

1. گفته  می شود که روسیه در سال 1970 میالدی، مقدار تسلیحات نظامیی که 
فروخته کفاف مخارج پنج سال جمعیت کره ی زمین را می کند. حال ببینید که 
آیا واقعًا علم بشر در خدمت مصالح اوست؟ وقتی درصد بیشتری از امکانات 
دنیای امروزی به ضرر آدمی است، پس نمی تواند مفید باشد. این مسأله نمونه 
ای از گمراهی جامعه ی مدرن امروز ماست. وقتی در جامعه ای 99% از بهترین 
امکانات برخوردار باشند و تنها یک درصد از چنین امکاناتی برخوردار نباشند، 
این  بهتر درک کردن  برای  است.  بشریت  به ضرر  و  نیست  مفید  امکانات  این 

مسأله باید جنبه ی مادی را در کنار جنبه ی معنوی در نظر گرفت.
2. طه/ 124.
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آسیب های آن به دورند، خوشبخت تر هستند و چون بیماری روانی 
نیاز کمتری به دین برای  و روحی کمتری دارند، نسبت به دیگران 

رهایی و نجاتشان دارند.
یکی از اشتباهاتی که انسان مرتکب می شود این است که تصّور 
می کند اگر از نظر مادی و فناوری و تکنولوژی پیشرفت کند به دین 
دین  از  که  اندازه  هر  به  که  نمی داند  او  اّما  داشت.  نخواهد  نیازی 
دوری کند و خود را نسبت بدان بی نیاز احساس کند، بیمارتر می شود. 
علم  که  فهماند  آنها  به  و  کرد  بیدار  را  آنها  باید  احوالی  چنین  در 
انسان را سعادتمند نمی کند، بلکه این هدایت  و محصوالت علمی، 
الهی است که راه فالح را به او یاد می دهد. اینکه انسان می تواند با 
کند  پیدا  دست  درخشانی  دستاوردهای  به  خود  ذهن  شکوفاکردن 
بسیار ارزشمند و مفید است، اّما وقتی هدایت الهی را به همراه ندارد 

برای او مایه ی شّر و آفت می شود.
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مسیر انسان

درآمدی بر مباحث اصلی کتاب
این  موضوعات  و  مطالب  فهرست  که  آنگاه  بحث،  مقّدمه ی  در 
کتاب را خواندیم، عنوانی تحت نام »انسان و مسیر او« را ذکر کردیم. 
این عنوان خود شامل دو بخش است که بخش اّول آن را با جزئیّات 
بیان کردیم. اکنون به بخش دوم عنوان می پردازیم. در بخش اّول به 
خود »انسان« پرداختیم و در بخش دوم »مسیر انسان« را مورد واکاوی 

و بررسی قرار خواهیم داد. 
پیش تر توضیح دادیم که مطالب گفته شده درباره ی انسان، از طرفی 
مقّدمه و درآمدی برای مسیر  انسان است و از طرف دیگر مقّدمه ی 
کتاب پیش رو نیز هست. برای اینکه خواننده در آغاز بصیرتی پیدا کند 
الزم است مقدماتی را در این نوشته  بداند. در واقع فهم اصل مفاهیم 
ابواب گوناگون  و  کتاب  مقدماتی  مطالب  فهم  به  منوط  نوشته،  این 

کتاب است.
آن   از  پس  که  است  مقّدمه ای  دارای  نیز  کتاب  این  دوم  بخش 
مقّدمه، مباحث اصلی را مطرح خواهیم کرد. مقّدمه ی بخش دوم نیز 

خود دارای چند زیرمجموعه است: 
1- دین و انسان. اساس این بحث آن است که انسانی که در بخش 
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آغاز این کتاب، شناختیم، اگر به خود رها شود و هیچ برنامه و نظامی 
از جانب حق دریافت نکند، انسان مطلوبی نخواهد شد. برای اثبات 

این مطلب می توان دو دلیل اقامه کرد:
حضور  بدون  را  خود  زندگی  وقتی  انسان  عینی.  دلیل    - الف  
بیشتر  امروزی،  متمّدن  بشِر  همچون  قدر  هر  میکند،  ترسیم  دین 
برمی دارد.  گام  ارتجاع  مسیر  در  بیشتر  شود،  شکوفا  استعدادهایش 
وقتی به دقّت به ارزیابی پیشرفت های مادی عصر می نگریم، چون همه 
نمی توانند از این امکانات بهره مند شوند، نه تنها برای بشریت خیر 
نیست بلکه مایه ی شّر و آفت است. نمونه ی مثال زدنی آن، جامعه ی 
سرخ پوستان آمریکا در قیاس با جامعه ی مردمان سفیدپوست همان 
آمریکا است؛ مردم سرخ پوست آمریکا، با آنکه از نظر امکانات مادی 
انسانانه تر  بسیار  انسانی  از لحاظ  اّما  ناتوانند  فقیر و  بسیار  و رفاهی 
ظلم  آمریکا  سفیدپوستان  میان  در  می زیند.   آمریکا  سفیدپوستان  از 
و فشار و تعّدی و بی اخالقی و بسیاری ناهنجاری های دیگر، بسی 
بیشتر از سرخ پوستانی است که از کمترین امکانات رفاهی برخوردار 
در  است،  دیده  آسیب  کمتر  سرخ پوستان  میان  در  انسانیّت  نیستند. 

حالی که در میان سفیدپوستان آلوده تر است. 
ب -  دلیل منطقی. پیش تر در مباحث مربوط به انسان شناسی گفتیم: 
حیوان که نسبت به ماده ی بی جان کامل تر است، تنها به وسیله ی نظام 
طبیعی اداره نمی شود، بلکه به نظام دیگری که بتواند به حیاِت حیوانِی 
نظام،  آن  کردیم  اشاره  که  همان گونه  است.  نیازمند  دهد  ادامه  خود 
ادامه ی  کنیم،  از حیوان سلب  را  غریزه  نظامِِِ  اگر  است.  نظام غریزه 
اسبی  اگر غریزه ی  مثال،  برای  بود.  نخواهد  مقدور  او  برای  زندگی 
نتواند به وظیفه ی خود عمل کند، آن اسب  مختل شود و آن اسب 
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دیگر اسب نخواهد بود. نهایت اینکه ممکن است مرتبه ای تنزل کند و 
به ماده ی بی جان بازگردد. وقتی انسان را با حیوان نیز مقایسه کردیم، 
متوّجه شدیم که چون روح به انسان داده شده در نسبت با حیوان، 
موجودی کامل تر است. به این دلیل که انسان موجودی کامل تر است، 
به نظامی غیر از نظامِ اداره کردِن حیوانات نیازمند است. اگر ما نظام 
سوم انسان را از او سلب کنیم، همچون حیوانی که نظام غریزی را از 
او سلب کرده باشند، به مرتبه ی پایین تری تنّزل پیدا خواهد کرد و به 
حیوان بدل می شود. گرچه شکل و شمایل انسان را دارد، اّما دالیل و 

شواهد فراوانی وجود دارد که از حیوان بدتر است. 
آیا در میان انواع گوناگون حیوان ُکشتن و دریدن همدیگر مرسوم 
دیده  همدیگر  استثمار  و  بهره کشی  حیوانات  میان  در  آیا  و  است؟ 
می شود؟ پاسخ این پرسش ها و پرسش های این چنینی منفی است. این 
وضعیت در میان حیوانات نیز به همان صورت است که اگر غریزه 
را از حیوانات سلب کنیم، اینطور نیست که به ماده ی بی جانی چون 
سنگ بدل شود، بلکه به ماده ی متعّفن و بدبویی از جمادات بدتر، 
اگر  نیروهایی هستند که  دارای مجموعه  تبدیل می شوند. حیوانات، 
بر اساس غرایِز خود، شکوفا شوند، برای حیات غریزی آنها مفید و 
پسندیده است، اّما وقتی غرایز را از آنها سلب کنیم، موجوداتی مضّر 
و منفی خواهند بود. همین مسأله ، دلیل است بر  اینکه اگر دین را 
از انسان سلب کنیم، به حیوانی دارای غرایز حیوانی بدل نمی شود، 
بلکه از حیوان پست تر می گردد. به خاطر بهره ی بیشتری که نسبت به 
حیوان به انسان داده شده، اگر شرایط هماهنگی میان سه نظامی که در 
انسان وجود دارد درست عمل کند، حرکت او در جهت مثبت خواهد 
بود. اینجاست که به انسانی مطلوب با  تمام ویژگی های انسانی بدل 
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می شود. اّما اگر این شرایط را نداشت و نظام دینی از او سلب شد، 
همان روح و وجه ممیزه  میان او و حیوان منفی خواهد بود. 

خالصه ی مطلب این است که اگر دین از انسان سلب شود، به 
پایین تر از حیوان نیز سقوط  حیوان بدل نمی شود، بلکه به مرتبه ای 
ۚ]1]. بنابراین انسان بدون نظام دین، کامل نیست. 

َضلُّ
َ
می کند: بَۡل ُهۡم أ

همانطور که حیوان بدون نظام غریزی کامل نیست. 
در میان مباحث این مقّدمه چند مطلب وجود دارد: یکی از آنها  
بحثی درباره ی مبانی و موضوعات دین است. این بحث مساوی با 

موضوع تمامی علوم و معارف بشری است. 

1. اعراف/ 179.
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اصول دین )مبانی و موضوعات اصلی دین(

دین، مطالب خود را در یک دسته بندی عمده به دو دسته ی اصل 
و فرع )=زیربنا و روبنا( تقسیم می کند.

پرسشی که در اینجا مطرح است این است که: چرا اصول دین 
اعتبار مسائل و مبانی دین،  به  آیا  نامگذاری شده است؟  نام  این  به 
اصول به شمار می آیند یا خیر؟ پاسخ این است که از جهت گسترده تر 
و وسیع تر بودن آنهاست که اصول نامیده شده است. دین مجموعه 
مسایلی را که برای انسان الزم است، اصول می نامد. در کل، مجموعه 
نظامی که مورد نیاز انسان است و انسان را انسان می کند )همان دین(، 
انسانیّت و  به زیربنا و روبنا تقسیم می شود. در نگاهی وسیع، تمام 
مسایل انسان، تالش هایش، دانش هایش، معرفت هایش، آگاهی هایش 
و همه چیزش، آنگاه که به صورت دقیق و علمی نگریسته شود، به 
عنوان »اصول دین« نامگذاری شده است. اصول تنها به مسایل دین 
منحصر نمی شود، بلکه اصوِل زندگی بشر و تمام معارف بشری است. 
نیز  بشری  معارف  و  علوم  موضوعات]1]  تمام  زیربنای  دین  اصول 

1. منظور از موضوع در این عبارت معنای لغوی است نه اصطالحی که در علومِ 
متداول رایج است. به فرض علمی دارای هزار مسأله است که هر یک علی حده 
دارای شخصیتی جدا از دیگری است، اّما به اعتبار موضوعی که مسایل این علم 
دارند به عنوان علمی شناخته می شوند. وگرنه گاهی دو مسأله به دلیل تفاوت های 
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هست. موضوع، عبارت از چیزی است که مسایل پراکنده ی آن علم 
درباره ی آن و احوال و اوضاع آن بحث می کند. برای مثال موضوع 
علِم حساب، می تواند عدد باشد. به این معنی که تمام مسایلی که در 
است.  عدد  ماصدق  و  مفهوم  درباره ی  می شود،  مطرح  علم حساب 
نیز در عمل. در  ماصدق،  مفهوم در علوم، مختلف است و  همیشه 
مثال دیگر موضوع شیمی عناصر است و یا موضوع منطق تصّورات 
و تصدیقات است. همچنین موضوع علم صرف و نحو، کلمه و کالم 

است.
نامیده  اصول  دین  در  که  آنچه  آمد،  که  توضیحاتی  به  توجه  با 
مسایل  بقیه ی  که  است  معنی  بدین  چهارچوب،  اعتبار  به  می شود، 
دین  اصوِل  تنها  اصول،  آن  و  می آید  شمار  به  آن  روبنای  عنوان  به 
نیست، بلکه اصول تمام مسایل انسانی است. در دین اسالم، اصول 
دین: توحید، نبوت، مبدأ و معاد به عنوان اصول علوم دیگری چون؛ 
حساب، شیمی، فیزیک و تمام روابط مختلف انسانی است و به عنوان 

موضوع نیز به شمار می آید. 
و  موضوع  تعریف  آنکه  از  پس  است.  مهمتر  اصول  از  موضوع 
اصول را دانستیم، مسایل علمی را دسته بندی می کنیم. برخی از این 
مسائِل  این  شدن  روشن  و  فهمیدن  دارد.  مقدماتی   جنبهی  مسائل 
را روشن  آنها  و  آماده  دیگر  مسائل  فهمیدن  برای  را  مقدماتی ذهن 
نیز برای همه ی  بقیه زیربنا است. موضوع  می کند. این مسائل برای 
است.  کالم  و  کلمه  نحو،  موضوع  مثال:  برای  است.  اساس  مسائل 
کلمه و کالم را به عنوان مسائل علم نحو تعریف می  کنیم. برخی از 

موضوعی نمی توانند به عنوان یک علم به شمار آیند. اّما گاهی هزاران مسأله که 
حول یک محور می چرخند، می توانند یک علم باشند.
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به عنوان اصول  را  اسم و فعل و حرف  این مسائل، چون شناخت 
و  منصوبات  و  مرفوعات  چون:  دیگر  مسائل  از  برخی  می شناسیم 
مجرورات را به عنوان فروع می شناسیم. در این فرایند موضوع، مهمتر 
و مقّدم تر از اصول و فروع است. حال باید پرسید که موضوع دین که 

مقّدم بر همه ی اصول و فروع است چیست؟ 
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موضوع دین

موضوع دین در نگاه کلی، سعادت و هدایت انسان است: يُرِيُد 
]1]. در بسیاری از آیات الهی  ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ َوَل يُرِيُد بُِكُم ٱۡلُعۡسَ ٱللَّ
در کتب آسمانی، موضوع دین و هدف از اِبعاث رسوالن را سعادت 
بشر معرفی کرده است. اصول دین و آنچه که پس از موضوع دین 
مطرح می شود، اگر به درستی تحلیل و بررسی شود، موضوِع اصلی 
تمام مسائل انسان است و مقدم بر موضوع دین نیز می شود. هیچ چیز 
قابل تصّور برای انسان از فکر و عمل وجود ندارد مگر اینکه اصول 

دین، موضوع آن نباشد. 
توحید،  قدیم،  کالم  در  رایج  اصطالحات  همان  از  اینجا  در  ما 
نبوت، مبدأ و معاد استفاده می کنیم. این موارد را اصطالحًا اصول دین 

می نامند که سعادت انسان، موضوع آنها است.
اکنون، اندکی دقیق تر و ظریف تر به انسان، مسائل انسان و سعادت 
انسان بنگریم. سپس اصول دین را با همین اصطالحات مورد بررسی 
قرار دهیم.]]] ما اصول دین را  در یک تقسیم بندی، به سه دسته ی عمده 

1. بقره/ 185.
به کار می بریم در واقع  این نوشته  به ویژه در  امروزه و  ما  2. اصطالحاتی که 
در معنای همان اصطالحات رایج در اصول دین کالسیک است، بنابراین، ما در 
اینجا به هیچ وجه، واضع اصطالحات جدید با معنای جدید نیستیم که اگر چنین 
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تقسیم می کنیم. این تقسیم بندی اصول دین به سه دسته، فراگیر است و 
همه ی موارد را شامل خواهد شد، وگرنه در حقیقت، اصول دین بیش 
از سه دسته است. به عالوه با این کار قصد داریم تقسیم بندِی سایر 
مسلمانان را کرده باشیم و همان سه مطلب را به عنوان اصول پذیرفته 
باشیم. مثاًل وقتی نبّوت گفته می شود، ممکن است دقیقًا معنای کتاب 
و مالئکه را فرانگیرد. گرچه نبّوت بدون کتاب و مالئکه تحقق پیدا 
نمی کند. و یا وقتی معاد گفته می شود، ممکن است معنای مبدأ را در 
خود نداشته باشد، گرچه وقتی معاد باشد همان اراده ای که این دوران 
از حیات را به انجام می رساند، همان اراده است که مبدأ را نیز پدید 
آورده است و در نتیجه مسأله ی مبدأ نیز در ذهن تداعی می شود. اّما 
اگر بشود ما اصطالحاتی به جای توحید و نبّوت و معاد به کار ببریم، 
همین  کرده ایم  تالش  ما  است.  بهتر  باشد،  فراگیرتر  که  قید  این  با 
مسأله را به کار بندیم. حال صرف نظر از اصطالحاتی که داریم، با 
همین تعبیرات و اصطالحات که به اصول دین نظر می کنیم، متوجه 
انسان مربوط است. توجه  به  این مسائل  می شویم که موضوع تمام 
داشته باشید که مسایل اصول دین نیز درجه بندی می شود. برخی از 
آنها نسبت به بقیه اساس است و در عقاید، به کلمه ی »توحید« از آن 

تعبیر می کنیم. مسائل دیگر در پرتو توحید ارزش پیدا می کنند.

کاری صورت پذیرد به گونه ای تحریف در دین خواهد بود. ما اگر اصطالحات 
کالم قدیم را به شکل امروزی ولی در همان معنای پیشین مطرح می کنیم صرفًا 
به خاطر رسایی بیشتر است. و تصور می کنم برای بهتر شرح کردن اصول دین 

رساتر است.



83

توحید

توحید به معنی خداشناسی و پیداکردن معرفت نسبت به صفات 
اوست. توحید به این معنی نیست که قلباً به یک پروردگار  در هستی 
باور داشته باشیم و بپذیریم تنها او حق تشریع دارد. آنچه که در توحید 
مهم است، مسأله ی عبادت و استعانت است. به همین دلیل در سوره ی 
فاتحه به این دو مسأله إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي ٥]1] اشاره شده 
است. توحید با لحاظ کردن این دو معنی، مفهوم واقعی خود را پیدا 

می کند وگرنه بقیه ی مسائل دیگر به عنوان فروع به شمار می آیند.
توحید در عبادت

توحید در عبادت، معنای وسیعی دارد. مهمترین معنای آن اطاعت 
را  برنامه ی خدا  تنها  که  معنی  این  به  است.  الهی  فرامین  از  محض 
را  الهی  قوانین  تنها  ما  و  دارد  قانون گذاری  حق  خدا  تنها  بپذیریم. 
اینکه  جمله  از  می کند.  پیدا  ملزوماتی  پذیرش  نوع  این  بپذیریم. 
پذیرش توحیِد عبادت، با تمام وجود، از روی عشق و محبت و فهم 
و خرد باشد. به سخن دیگر توحید در عبادت، از روی ایمان قلبی 
باشد و به هیچ وجه پذیرش ظاهری و مادون ایمانی، ادا کردن حق 

توحید در عبادت نیست.

1. فاتحه/ 5.
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توحید در استعانت
توحید در استعانت به این معنی است که: انسان فهم و درک خود 
را خوار نکند و عالم اسباب و روابط ظاهری را نبیند و از اصل غافل 
شود. انسان باید بداند که تنها متصّرف در هستی، خدا است و نظام 
هستی از جانب اوست. او بر نظام هستی حّق حاکمیت دارد و هرگاه 
اراده اش تصّرف بکند و آن را  با  که بخواهد می تواند در آن موافق 

تغییر دهد.
پیش تر در بحِث »جدال حق و باطل«]1]  اشاره کرده ایم که چگونه 
مشیّت خاص الهی برای انسان عام است و مشیّت عام دیگر که شامل 
انسان و غیرانسان نیز می شود چگونه در هنگام برخورد حّق و باطل 

تغییر پیدا می کند. اکنون نیز در همین رابطه اشاره ی دیگری می کنم:
در میان اعداد، عدد »]« از »1« و یا »001« از »99« بیشتر است. در 
عالم ماده با هر مقیاس )مثاًل طول یا وزن( »99« در برابر »001« تاب 
مقاومت ندارد و همیشه کمتر است. اّما آیا در نظام خاص انسانی نیز 
همین گونه است؟ و یا آیا در نظام خاص الهی و مشیّت الهی حاکم بر 
روابط انسانی به همین صورت است؟ ما وقتی برخورد حق و باطل را 
در این مقیاس )مقیاس الهی( می بینیم، متوّجه می شویم که این قانون 
کاماًل به هم می  ریزد. وقتی در جامعه ای، حق قیام می کند در آغاز با 
کمتر از یک درصد شروع می کند در حالی که باطل بیش از نود و نه 
درصد جامعه را تشکیل می دهد. قوای موجود در جامعه، از انسانها 
و اسباب و آالت و جنگ افزارهایش به همراه تمام امکانات مادی و 

1. اشاره به بحثی ضبط شده با همین عنوان است که کاکه احمد آن را ارائه داده 
است.
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مالی در اختیار  باطل )نود و نه درصد( است. اگر بر اساس مشیّت 
عام الهی که بر هستی حاکم است به محاسبه بپردازیم، آیا یک درصد 
در برابر نود و نه درصد قابل طرح است؟ اّما می بینیم که در همین 
نظام، »یک« در برابر »نود و نه« برمی خیزد. اندک اندک، »یک« به »دو« 
افزایش پیدا می کند و »نود و نه« به »نود و هشت« تقلیل پیدا می کند. 
به همین صورت هر قدر و به هر میزان به »یک درصد« اضافه شود از 
»نود و نه درصد« کاسته می شود. این فرایند آنقدر ادامه پیدا می کند 
که حق بر باطل غالب می شود. البته باید دقت کرد که منظور از ازدیاد 
حق در برابر باطل به هیچ وجه، امکانات مالی و مادی نیست. چرا که 
نیروی حق، نیروی صرفًا مادی نیست، بلکه نیروی مادی به اضافه ی 
نیروی روحی و معنوی است و همین است که نیروی حق را چنان 

تغذیه می کند که سرانجام بر باطل پیروز می شود.]1] 
خالصه این که در انسان به عنوان موجودی خاص و ویژه، مقیاس ها 
و معیارها و ارزش ها به گونه ای دیگر است و همانطور که در بحث 
نظام ها اشاره کردیم، حیوان که نسبت به جماد موجودی کامل تر است 
تنها با یک نظام اداره نمی شود، بلکه دو نظام می خواهد. انسان نیز با 
دو نظام اداره نمی شود و برای اداره ی خود از سه نظام بهره می گیرد. 
وقتی به دقت بیشتری انسان را مورد مطالعه قرار می دهیم، عالوه بر 
نظام های سه گانه، ویژگی های دیگری نیز دارد. در عالم مادی، هیچ 
وقت، نود و نه بر صد غلبه نمی کند. اّما در عالم انسانی چه بسیار که 

بیان کرد. چرا که مطلب دین است.  به ساده ترین شکل  باید  را  این مطلب   .1
مطلب دین نیز باید بسیار ساده مطرح شود. دین باید آن گونه که قرآن می فرماید 
به زبان مردم بیان شود. زبان در اینجا به هیچ وجه منظور عربی، فارسی، ُکردی 
و غیره نیست. بلکه مراد سخن گفتن با مردم به گونه ای است که آن را به خوبی 

فهم کنند.
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یک بر نود و نه می تواند غالب شود. ویژگی های عالم مادی چقدر 
برای  نیز  انسانی  عالم  ویژگی های  است،  ساده  و  بدیهی  برای خود 
انسان به همان شکل بدیهی است. دلیل پیروزی حق این است که در 
حقیقت چون باطل صرفًا ماده است گویی »نود و نه« درصد نزد حق 
است و »یک درصد« نزد باطل. این است که باطل شکست می خورد. 
این  می شود،  گرفته  باطل  و  برخورد حق  از  که مخصوصًا  نتیجه ای 
مادی  جنبه ی  از  مهمتر  بسیار  انسان،  برای  معنوی  جنبه ی  که  است 
اّما وقتی  نه« است و حق »یک«،  »نود و  باطل  از نظر مادی،  است. 
و  می شود  نه«  و  »نود  می گیریم، حق  نظر  در  را چون حقیقت  حق 
باطل »یک«. این مسأله ما را به این نتیجه ی مهم می رساند که ارزش 

معنویات و مادیات برای انسان یکی نیست.
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زیربنا و روبنا

در مسأله ی برخورد حق و باطل و پیروزی حق بر باطل در شرایط 
بلکه  نیست،  انسان روحانی محض  که  نتیجه رسیدیم  این  به  خود، 
روحانی جسمانی است. به عالوه نقش بُعد روحانی بسی مهمتر از بعد 
مادی و جسمانی است. پیش تر نیز اشاره کردیم که مبانی و موضوعات 
اصلی دین )اصول دین(، مبانی و موضوعات یا اصول تمام مسائل 
انسانی است. مبانی و موضوعات اصلی دین همان طور که اشاره شد، 
سه دسته ی: توحید، نبوت و معاد است. در میان این سه اصل، توحید 
انسان است.  تمام مسائل  اّما هر سه اصل، موضوع  اساسی تر است. 
اصطالح پردازی های  از  دور  به  و  ساده تر  زبان  با  را  مسأله  این  اگر 
آفریننده ای است  انسان، هستی دارای  بیان کنیم می گوییم: ای  رایج 
و تو موجودی نیستی که در دنیای مادی، تمام وظیفه هایت ادا شود. 
پس از دنیای مادی، زندگی دیگری در انتظار تو است. بنابراین اکنون 
زندگی  که  بزید  گونه ای  به  که  است  این  دارد  انسان  که  مسؤولیتی 
آینده اش تباه نشود. برای این منظور، برنامه ای نیز از جانب خدا برای 
انسان فرستاده شده است، تا زندگی خود را بر اساس آن برنامه به 
گونه ای به پیش برد که درنهایت سعادتمند شود. این، تمام سخن دین 
است. به دیگر سخن اگر بخواهیم لب و جوهره ی دین را در عباراتی 
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خالصه کنیم، بدین گونه خواهد بود:
انسان باید با تمام وجود درک کند، هستی بیهوده آفریده نشده و 
اراده ی هدفمند آفریدگار آن را پدید آورده است. انسان نیز در این 
هستی جزئی استثنایی است، که امتیازات فراوانی به او داده شده است. 
امتیازات و استعدادهایی که در سایر حیوانات وجود ندارد. انسانی که 
دارای این همه استعداد است به خود رها نمی شود که همه ی آنها را 
تباه کند. به خاطر وجود همین استعدادهاست که نمونه های فراوانی 
از انسان های خوب و بد وجود دارد. پس طبیعی است که با مرگ، 
نتیجه ی  و  است  مطرح  او  برای  آخرتی  بلکه  نمی شود،  تمام  انسان 

همه ی اعمال خود را در آن خواهد دید.
تالش های  تمام  می دهیم.  ادامه  را  مطلب  منطقی  عبارت  یک  با 
انسان و هر اندازه که علم می اندوزد صرفنظر از اشتباهاتی که ممکن 
است مرتکب شود، به هدِف رسیدن به منفعت و خیر است. اّما خیر 
واقعِی انسان در این است که همه چیز را در جهت انسانیت خود به 
پیدا می کند  انحراف  از راه درست  انسان چنان  برد. ولی گاهی  کار 
که همه ی امکانات مادی و معنوِی خود را در جهت ضرر رساندن 
انسان،  که  است  این  درست  حالی که  در  می گیرد.  کار  به  خود  به 
باشد،  این گونه  اگر  ببرد.  کار  به  خیر  راه  در  را  تالش هایش  همه ی 
خیر و سعادت انسان مبتنی بر درک و پذیرشی است که بداند هستی 
آفریدگاری دارد و انسان در برابر آفریدگار خود مسؤولیت دارد. وقتی 
باطنی  و  افعال ظاهری  و  اعمال  تمام  در  نمود،  تکیه  اساس  این  بر 

خود، موضوع اصلی اصول دین خواهد بود.
این مطلب را می توان به شکل ذیل نیز بیان کرد:

این  از  دارد. هر یک  بسیاری  امروز گرایش های  دنیای  در  علوم 
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جدا  دیگر  گرایش  از  را  آن  که  است  موضوعی  دارای  گرایش ها 
می کند. گاهی برخی از علوم، مثل: ریاضیات، خود دارای گرایش های 
فرعی دیگری است که آن گرایش فرعی نیز دارای موضوعی جدا از 
گرایش های دیگر است. ما اگر به فرض، هزار رشته ی علمی در دنیای 
امروز داشته باشیم هر یک از این رشته ها موضوع خاص و ویژه ای 
دارند. و این موضوع ها هستند که آنها را از همدیگر تفکیک می کنند. 
اّما  دارند،  جداگانه ای  موضوع  خود  برای  یک  هر  گرچه  علوم  این 
تعریف  آنها  همه ی  برای  واحد  موضوعی  اعتبار،  یک  به  می تواند 
کرد. اگر فرض کنیم میلیون ها مسأله برای رشته های گوناگون علمی 
وجود داشته باشد، یک مسأله ی اساسی مشترک در میان همه ی آنها 
وجود دارد و آن مسأله ی تفکر انسان برای درک و فهم راز هستی 
است. اگر هدف از تالش برای درک راز هستی نیز بررسی شود به 
مسأله ی دیگری با عنوان سعادت و خوشبختی انسان می رسیم. اگر 
این گونه باشد، نتیجه ی مطلب این خواهد بود که اصول دین، اصول 
تمام مسایل انسان نیست بلکه موضوع تمام مسایل انسان است. تمام 
تالش های انسان برای سعادت خود است. سعادت انسان نیز همانطور 
که پیشتر گفته شد، موضوع اصلی دین است. وقتی بیشتر مسأله را 
خود  با  تمامی  و  تام  بستگی  دین،  اصلی  موضوع  می کنیم،  بررسی 
اصول دین دارد. اصول دین، موضوع اصلی دین را تأمین می کند. از 
این رو اصول دین است که موضوع سعادت انسان می شود. چرا که 
سعادت، مبتنی بر اصول دین است. بنابراین توضیحات، اصول دین 

موضوع سعادت انسان است.
ما  وقتی  که  است  این  آن  و  می شود  مطرح  پرسشی  اینجا  در 
تالش های  و  حرکات  تمام  اصلی  موضوع  دین،  اصول  می گوییم: 
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بر حضرت  گونه ای  به  دین  می رسد  نظر  به  است، پس چرا  بشری 
موسی فرود آمده و بر حضرت عیسی به گونه ای دیگر و بر حضرت 
محمد نیز به گونه ای دیگر؟ در پاسخ باید گفت که واقعیت این است، 
کار  به  ادیان  کلمه ی  گاه  اینکه  و  ندارد  آنها وجود  میان  در  تفاوتی 
برده می شود غلطی مشهور است و صحیح نیست؛ دین یکی است و 
این شرایع و قوانین و برنامه است که در زمان های گوناگون متفاوت 
در  انسان  می شود.  حاصل  نیز  شریعت  در  تفاوت  این رو  از  است. 
ابتدای زندگی چون هنوز به رشد کافی نرسیده، طبیعی است که دین 
به صورت کامل برآنان نازل نمی شود ولی به فرض در دوران پیامبر 
پیامبر  بر  به شکل کامل  کافی، دین  به رشد  دلیل رسیدن  به  اسالم، 
اسالم نازل شد. این است که دین واحد است و  ثابت و آنچه که 
تغییر پیدا می کند، شریعت است. شریعت به معنی راه و روش زندگی 

است. روش و شیوه ی زندگی تغییر پیدا می کند نه دین.
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»اسالم« حاصل همه ی شریعتها، و اسم خاص آخرین 
شریعت

وقتی ما درباره ی دین بحث می کنیم، خودبه خود ذهن ما به اسالم 
معطوف می شود. اّما اسالم چیست و چه معنایی دارد؟ اسالم دارای 
معانی متفاوت است که بخش هایی از آن را در کتاب درباره ی کردستان 
ذکر کرده ایم. اسالم معنای بسیار وسیعی دارد. عالوه بر معنایی که از 
اسالم در کتاب درباره ی کردستان به دست داده ایم، به معنای مصدری 
نیز به کار می رود. حدث و حالت انسان است نه قانون و نظام راکد. 
اسالم به معنی این است که انسان خود را از پستی و دناءت و تعلقات 
ِ]1] به همین معنی است و 

ۡسلَۡمُت وَۡجِهَ لِلَّ
َ
خاکی و مادی رها کند: أ

اینکه پیامبر نیز می فرمود: اللهم انی اسلمت وجهی الیک؛ منظور این بود 
که فقط و فقط خدا را شایسته ی اطاعت می دانست و جهات درونی 
و بیرونی اش به فرمان حق بود. و هیچ خطا و خالفی ظاهری و باطنی 
مرتکب نشود. بنابراین اسالم یعنی همان حدث و فعل و حالتی که 
در ضمیر انسان اتفاق می افتد و به اعضا و جوارح او منتقل می شود. 
در آغاز فعل ضمیر و درون است، سپس به فعل برون منتقل می شود. 
پس اسالم عبارت است از فعلی درونی که فعل بیرونی را نیز به دنبال 

1. آل عمران/ 20.
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تسلیم  حالت  اینکه  یعنی  شریعتهاست.  حاصل  اسالم  باشد.  داشته 
بودن به انسان بدهد. در ضمن اسم خاص آخرین شریعت نیز همان 
اسالم است. هیچ گاه نباید کلماتی چون ادیان یا آخرین دین به کار 
برد. چراکه همانطور اشاره شد، دین یکی است، شریعت ها متفاوت 
است. اّما به آخرین شریعت نیز شهرت پیدا کرده است. انسان های 
امروزی  نیز اسالم را به همان آخرین شریعت می شناسند. مسلم نیز 
به پیرو این آخرین شریعت گفته می شود. و خود به عرف عمومی 
را اسالم گفته اند دو  اینکه چرا اسالم  تبدیل شده است.  میان مردم 
دلیل می توان ذکر کرد: یکی اینکه حالت تسلیم بودن انسان را در برابر 
فرامین خداوند و شریعت او نشان می دهد و از طرف دیگر می تواند 

شامل تمام شرایع دیگر نیز بشود.
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نیازمندیهای زندگی مادی و زندگی معنوی

مقدمه
شما برادران که حامالن اّولیّهی این پیام و کسانی هستید که پیش 
از سایر مکتب قرآنیها این درس را دریافت میکنید، به دلیل شتاب و 
عجلهای که داریم، آن چنان که بایسته است به شما منتقل نمیشود. 
چون ما قصد داریم در چند جلسه مباحث مربوط به آموزش و پرورش 
را بیان کنیم، و این در حالی است که چون الزم بود جلسات زیادی 
اگر میتوانستیم  اما  به نظر میآید،  ناقص  اندکی  بپردازیم،  به آن  را 
هر بار یکی از مباحث را مطرح کنیم، پرورش نیز متناسب و همراه 
و همزمان با آموزش به پیش میرفت. پیشتر نیز گفتهام که پرورش، 
جدا از آموزش نیست و این یکی از ویژگیهای کار دین است که 
پرورش و آموزش توأمان هستند، و چون در دین، پرورش برای آدمی 
مهم نشان داده شده که اگر شخصی علم داشته باشد، و فاقد پرورش 
و تزکیه باشد، ـ همان گونه که در حیات بشری دیده میشود ـ یا 
پوچ میشود و یا فاسد و باطل، تنها به دلیل اهمیّت پرورش است 
ٱۡلِكَتَٰب  َوُيَعّلُِمُكُم  َوُيَزّكِيُكۡم  است:  مطرح  آموزش  از  پیش  که 

َوٱۡلِۡكَمَة]1]. وگر نه در حقیقت آموزش جلوتر است.]]] 
1. بقره/ 151.

2. اسرار و رموز فراوانی در همراهی آموزش و پرورش وجود دارد که اکنون 
مجال پرداختن به آنها فراهم نیست. بیان ویژه ای که دین دارد و حاالتی که در 
متفاوت  با سایر آموزش ها  باعث می شود که آموزش دین  انسان دیده می شود 
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متأسفانه شتابی که ما هم اکنون در این برنامه داریم، آموزشی نیست که 
همراه با پرورش باشد، مگر این که شما حّظی وافر از تقوی داشته باشید و 

در این دورهی سریِع آموزش، پرورش نیز به همراه داشته باشد.]1] 
ما چارهای جز شتاب نداریم، اّما شما وقتی مشغول نوشتن کتابهای 
آموزش دین شدید، اوالً از نامهای رایج همچون تعلیمات دینی استفاده 
نکنید چرا که نمیتواند بار معنایی آموزش دین به مخاطب القا نماید 
و از طرف دیگر، چه احوال و خصوصیاتی در ماَصَدق داشته باشد، 
آن اسم نیز همان ویژگیها و حاالت را پیدا میکند، چون تعلیمات 
دینی، در زمان سابق، وجود داشته و آموزش مناسبی برای دین نبوده، 
از این رو به کارگیری این اصطالح تداعی کنندهی احوال گذشته است. 

بنابراین تالش کنید از کلمات دیگری استفاده کنید.]]] 

باشد و در این نوع آموزش، پرورش نیز همراه باشد.
1. از خدا خواستارم که همگی از پرورش بهرمند شویم. و تنها انبار ذهن خود 
را پر از مسایل آموزشی نکنیم. همیشه از خداوند بخواهیم که: پروردگارا ما را 
از آفت علم بی تعّهد محفوظ بدار، خداوندا، علمی به ما نده که همراه تزکیه 
نباشد. علم اگر همراه با تزکیه نباشد یا در مرتبه ی نازله ی پوچی است و یا این 
که به جامعه ی بشری خیانت می ورزد. خدا به شما توفیق دهد که به همراه این 

آموزش ها، پرورش نیز وجود داشته باشد.
2. در اینجا دو تذکر الزم است: 

عالم  و  دانشمند  یک  عنوان  به  صرفًا  دارید،  نوشتن  قصد  وقتی  شما   :1 تذکر 
ننویسید، سعی کنید همچون دیندار و مؤمنی بنویسید. یعنی تالش کنیم به احوالی 
که پیامبران با مردم داشته اند، نزدیک شویم. در این هنگام است که نوشته تفاوت 

پیدا می کند، نوشته ی یک پیامبر با نوشته ی یک دانشمند بسیار متفاوت است.
این  تدریس  هنگام  در  است.  نوشته  این  القای  هنگام  در  دوم  تذکر   :2 تذکر 
کنید  تالش  عمومی،  مدارس  در  چه  و  قرآن  مکتب  مدارس  در  چه  نوشته ها، 
آموزش صرف  اگر  نگویید.  دانشمندان سخن  زبان  با  و  نباشد  آموزش صرف 
باشد انجام ندادن بهتر است. اگر احوال دینی نداشتید بحث نکنید.این مسأله را 
به عنوان یک اصل بپذیرید که در هنگام بحث دینی، چه در کالس و چه در هر 
کنید، چرا که  منقطع  را  نگویید و بحث  نداشتید،  اگر حالت دینی  جای دیگر، 
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کار شما تدریس علومی چون: شیمی و فیزیک نیست، بلکه آموزش 
دین به قصد انسان کردن انسان، است. هدف شما پرورش انسانهایی 
با  آنگاه که توانستید  برهانند.  از دست مستکبران  است که بشریت را 
زبان پیامبران، مطالب را به مخاطب القا کنید، در این هنگام به تدریس 
بپردازید و گرنه تدریس نکردن، بهتر است. با منتهای تواضِع خودشناسانه 
به مخاطبها بگویید که هم اکنون توان تدریس را ندارم و به سراغ سخنان 
عادی و متعارف روزانه بروید. پس هنگامی به بحث دینی بپردازید که هم 

شخصیتی دینی داشته باشید و هم دارای احوال دینی باشید.]1] 
مسایل  تمام  موضوع  دین،  اصول  گفتیم:  پیشتر  که  طور  همان 
انسان است. هر علمی از علوم نیز مسایل انسانی است، در نتیجه با 

دین )موضوع اصلی/ اصول دین( ارتباط دارد.
وقتی شما به بحث در بارهی شیمی، فیزیک، جامعهشناسی و اقتصاد 
میپردازید، در پایان غایت و روح آن علم را نیز به او یاد دهید. اگر این 
کار را کردید، شیمیدانان و فیزیکدانان و جامعهشناسان و غیره، هیچ گاه 
به انسان خیانت روا نمیدارند. بنابراین تالش کنید نه تنها در فلسفه که به 
مبحث دین بسیار نزدیک است، بلکه حتی در علوم دیگر، همچون علوم 
تجربی نیز که به ظاهر با مباحث دین فاصلهی فراوان دارند، این مسأله را 
لحاظ کنید که مخاطب شما در یادگیری این علوم، حیات پیدا کند و از 

ریشهی اصلیش که اخالق و تفکری دینی است، تغذیه شود.
میتوان شیمی و فیزیک و ریاضیات تدریس کرد، اّما چنان آنها 
را با موضوع اصلی پیوند بزنید که اصول دین بر آنها پرتو اندازد و 

انسان همیشه آمادگی بحث دینی را ندارد.
1. سؤال: مسایل برخی علوم، چون کالم و فلسفه با دین اشتراک مفهومی دارد، 

آیا در تدریس آن داشتن احوال دینی الزم است؟
پاسخ: گرچه در آغاز بحث این نوع علوم، بیشتر دستگاه فکر خود و مخاطب 
به کار گرفته می شود، اّما چون به دین می پردازد، زمانی بحث شما ارزش پیدا 

می کند که با دین و احوال دینی پیوند برقرار گردد.
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حیات پیدا کند. مواظب باشید که در یادگیری این مباحث، مخاطبان 
شما پوچ نشوند و تباهی پیدا نکنند. گرچه غالبًا این گونه آدمها پوچ 
نمی شوند، حکومتهای خودکامه و استثمارگران همیشه آمادگی آن 

را دارند که از این استعدادها به نفع خود بهره برداری کنند. 
وقتی دانشمندان آموزش پیدا میکنند، همیشه از این واهمه داشته 
عنوان  به  آنها  از  و  کرده  اجیر  را  آنها  قدرت  دستگاههای  که  باشید 
وسیلهای برای خیانت به بشریت استفاده کنند. پس وقتی این علوم 
تدریس میشود، گر چه نسبت به علوم دیگر که انسان را پرورش 
میدهد، از ارزش پایینتری برخوردار است، اّما سعی کنید در تدریس 
آنها نیز آموزش گیرندگان با ریشه ی علوم پیوند برقرار کنند و از آن 
ریشه تغذیه شوند تا بتوانند خدمتگزار بشریت باشند. نه پوچ باشند 

و نه خدای ناکرده خائن به بشریت.
از  پس  که  است  این  دوم،  بخش  مهم  مسایل  از  مسأله  اّولین 
بحثهای مقدماتی مربوط به انسان و مسیر او، بایدبدانیم که انسان از 

لحاظ مادی و معنوی دارای نیازمندیهایی است. 
از نظر مادی نیازمندیهایی چون: خوراک و امکانات رفاهی برای 
او مطرح است. و از نظر معنوی نیز نیازهایی چون: دانش، محبت، 
پرورش و پاکی و تعهد میخواهد تا به انسانی مطلوب و ایدآل برسد 

و به تقوی و ایمان دست یابد.
گرچه این مطلب، جزو مقدمات بخش دوم )= مسیر انسان( است، 
انسان  برای  که  مطالب،  از  دیگر  بسیاری  فهم  بر  مقّدم  آن،  فهم  اما 

مطرح است تواند بود.
که  بدانیم  باید  ما  است.  معنوی  و  مادی  نیازهای  دارای  انسان 
که  هست  راهی  چه  میشود؟  تأمین  شکلی  چه  به  انسان  نیازهای 
راهی  از چه  و  تأمین میکند؟  بشریت  تمام  برای  را  مادی  نیازهای 

نیازهای معنوی همهی بشریت تأمین میشود؟]1] 

1. ما در این جا سخن از فرد و نیازهای فردی به میان نمی آوریم
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طریق تأمین نیازمندی ها، مواد با خصوصیات گوناگون به 
همراه استعداد]]] 

نیازمندیهای انسان، با مواد اولیه و استعداد تأمین میشود. تفاوت 
نیازمندیهای انسان با حیوانات در این مسأله خالصه میشود. بقیهی 
جانداران به حکم غریزه به نیازمندیهای خود پی میبرند و آن را 
تهیه کرده میخورند. اّما انسان این گونه نیست. البته در برخی موارد 
ندارد،  نیاز  آن  برای  استعدادی  به مواد است و  نیازمند  انسان صرفًا 
مانند نوشیدن آب و استفاده از هوا و برخی چیزهای دیگر که نیازی 

به استعداد ندارد.
 این نیازها)=آب و هوا و..( تنها جزئی کوچک از نیازهای بشری 
است، در حالی که اگر انسان بخواهد رشد کند و به مراتب واالیی 
دست یابد، نیازهای فراوانی برای او مطرح است. انسان در به کارگیری 
بسیاری از مواد و ابزار به استعداد نیازمند است. او برای استفاده از 
نیاز  فراوان  استعدادهای  به  گیاهان،  و  هوا  یا  و  گوناگون  اشعه های 
دارد. انسان در استفاده از آب چه در مصرف و چه در تأمین آن و یا 

گیاهان  از استعدادهای خود بهره میگیرد.

1. در این جا به معنی ابزار کار به کار رفته است. معنوی یا مادی. همان گونه که 
گاهی گفته می شود : مواد اولیه ی این مسأله و ..
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مجموعًا، راه تأمین نیازمندیهای انسان، مواد به اضافهی استعداد 
است. انسان با ضمیمه کردن استعداد به مواد، به نیازهای جدید خود 
میرسد. از سادهترین احتیاجات انسان تا پیچیدهترین آنها به استعداد 
اختیار  در  مواد  که  این گونه است  به طور عادی  بنابرین  دارد.  نیاز 
انسان با استفاده از استعدادهای او میتواند به ملزومات انسان تبدیل 

شود.
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تأمین نیاز های زندگِی مادی

پروردگار هستی، برای تأمین نیازهای مادی انسان، کرهی زمین را 
به همراه محیطهای پیرامونی به انسان داده تا برخی از آنها به صورت 
اّما اکثریت آن به صورِت  مواد قابل مصرف در اختیار بشر در آید. 
مواد غیر قابل مصرف که صالحیت استفادههای متفاوت دارد، وجود 
دارد. بیشتر این مواد به صورت کلی و خام است تا بتوان این ُکّلها را 

با استفاده از استعداد خود، به مواد مورد نیاز جزئی تبدیل کند.
کرهی زمین، هم در اختیار انسانهاست و هم در اختیار حیوانات، 
گرچه  میکنند،  استفاده  ساده  بسیار  زمین  از  معموالً  حیوانات  اّما 
موجوداتی چون زنبور عسل زندگی پیچیدهای دارند، اما زنبور عسل 
نیز با تمام پیچیدگیهایش غریزی است و از این لحاظ هیچ تفاوتی 
انسان است که مانند سایر جانداران  این  با سایر حیوانات ندارد. و 
نیست و چون دارای استعداد است، میتواند به شکلهای گوناگون 
از عالم مادی استفاده کند. حیوان اگر راکد است، به دلیل نداشتن این 
استعدادهاست. آن ویژگیهای روحی و معنوی که در انسانها یافت 
بودن همان  دارا  دلیل  به  انسان  دیده نمیشود.  میشود، درحیوانات 
استعدادها و ویژگیهای انسانی، همیشه در حال تعالی، رشد، ترقّی 



عالمه کاکه احمد مفتی زاده چگونگی آموزش دین

100

و تحّول است.]1] این مسأله یکی از مهمترین مابه االمتیازهای میان 
انسان و سایر جانداران است. این که مواد اولیه به وسیلهی استعداد، 
راه رسیدن به نیازمندیهای مادی است، ویژهی آدمی است و سایر 

جانداران از این توان محروم هستند. 
نباید غافل بود که خلق مواد، کار انسان نیست، بلکه انسان تنها 
برای مقاصد  او داده شده، مواد را  به  استعدادهایی که  از  استفاده  با 
گوناگونش به خدمت میگیرد. استعداد آفرینش و خلق به انسان داده 
نشده و اگر موادِ در اختیار انسان، بدون به کارگیری استعداد باشد، 
نمیتواند فایدهای به انسان برساند. همان گونه که حیوانات نمیتوانند 
از موادِ در اختیار، برای مقاصِد زندگِی بهتر، استفاده کنند. اما یکی 
از اصول مهم آفرینش این است که خداوند هیچ چیزی را بیهوده و 

عبث نیافریده است.
خداوند انسان را برای خالفت )= حکومت( بر روی کرهی زمین 
آفریده تا در آن تصّرف کند. از طرف دیگر زمین را نیز برای انسان 
آفریده و، متناسب با استعدادی که به انسان داده، مواد را در اختیار 
او قرار داده است. اگر مواد در اختیار او نبود، انسان نمیتوانست از 
استعداد خود بهره ببرد. چرا که استعداد انسان برای آفرینش نیست.]]] 

1. البته این در حالی است که انسان با اختیاری که دارد این تحّول و رشد را از 
کف ندهد.

2. پیش تر در تفسیر سوره فاتحه که از صدا و سیما پخش شد، اشاره داشته ام 
از این رو اکنون نیازی به تکرار آنها نیست. انسان به دلیل مخالفت هایی که با 
دین می ورزد متأسفانه دچار غرورهای فراوانی نیز می شود. بارها در روزنامه و 
مجالت از زبان ماتریالیست ها می خوانیم که دانشمندان برخی از چیزها را خلق 
کرده اند. مگر این که ما کلمه ی خلق را تعمیم دهیم وگرنه کار آنها به هیچ وجه 
خلق نیست. البته منظور آنها تعمیم دادن مفهوم خلق نیست. بلکه آنها به قصد 
نفی آفریدگاری پروردگار، این عبارت را به کار می برند. اما واقعیت این است 
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انسان از نظر معنوی نیز به همان صورت است او توان آفرینش 
کار  دارای مواد و مصالح  بیافریندباید  اگر بخواهیم چیزی  ندارد. و 
باشد. برای زندگی معنوی نیز به همان صورت است. او باید مصالح 
اولیه را در اختیار داشته باشد، تا بتواند از آن بهرهبرداری کند و به 
است،  او الزم  معنوی  پیچیدهی  زندگی  برای  که  یافتههای جدیدی 

دست پیدا کند.
استفاده  بلکه  نیست،  خالق  و  آفریننده  نیز  مسأله  این  در  انسان 
کننده است. دین مواد اولیهی بُعد معنوی را نیز در اختیار انسان قرار 
میدهد. البته همان طور که در زندگی مادی، چیزهایی ساده و بدیهی، 
همچون استفاده از آب برای رفع عطش، وجود دارند، و چندان به 
که  دارد  نیز چیزهایی وجود  دین  در  ندارند،  نیاز  و کوشش  تالش 
میتوان  که  شده  داده  قرار  او  اختیار  در  بسیط  و  ساده  صورت  به 

صورتهای مختلف را از آن استخراج بکند.
انسانها در زندگی مادِی گذشته، بسیار سادهتر از  همان طور که 
امکانات دنیایی بهره برده  و کمتر از استعداد خود استفاده کرده است، 
در زندگی معنوی نیز  و در گذشتههای دور، بسیار سادهتر با مفاهیم 
دینی آشنا شده است. و وقتی شریعتی از دین]1] برای بشر میآمده، به 
گونهای فراهم آمده که احکام آن به دلیل استعداد اندک آدمیان، بسیار 

ساده بیان شود.

که اگر در عنصری برخی ویژگی ها نباشد برای بشر ناممکن است که بتواند آن 
آفرینش.  نه  توانایی تصّرف را دارد  انسان صرفًا  به آن عنصر بدهد.  را  ویژگی 
این که گاهی گفته می شود انسان فالن دارو را درست کرد منظور این است که 
ویژگی های آن مواد را با استفاده از استعدادش فهم کرده و به کشف خاصیتی از 

آن مواد پی برده که پیش تر پی نبرده بود.
1. چون دین دارای شریعت های گوناگون است این عبارت را به کار می بریم
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متعالی  مرحلهی  به  بشریت  و  استعدادها شکوفا شدند  وقتی  اّما 
دست یافت؛ همان طور که کرهی زمین را در اختیار او قرار داد تا 
بتواند متناسب با موقعیت و توان خود از آن بهرهبرداری کند، این بار 
نیز خداوند شریعت را به طور کامل در اختیار او قرار داد تا متناسب 

با موقعیت و توان از آن بهره ببرد. 
الزم به ذکر است که تفاوتی در میاِن عرضه ی دین)= نیاز معنوی 
انسان( با زمین)= نیاز مادی انسان( دیده میشود و آن این است که 
چرا در آغاز همان طور که زمین به صورت نهایی در اختیار او قرار 

گرفت، دین به همان صورت نهایی و کامل قرار داده نشد.]1] 
انسان نمیتواند زمین را از بین ببرد. اتالف میکند، اسراف میکند، 
اّما هرگاه بخواهد استعداد خود را در آن به کار گیرد، میتواند دوباره 
نیاز معنوی( آن گونه  آن را به خدمت خود در آورد. ولی دین )= 
یا  و  تحریف  را  دین  ما،  گذشتگان  میدانیم  که  طور  همان  نیست، 
تغییر میدادند، بنابراین هر یک دارای حالت و نسبت خاصی با انسان 
به  را  زمین  کرهی  آغاز،  در  که خداوند  است  دلیل  همین  به  است. 
صورت کامل، در اختیار انسان قرار داده، اما شریعت را به طور کامل 

در اختیار او قرار نداده است.
زندگی  دارای  گذشته  در  انسان  که  طور  همان  که  این  خالصه 
است.  بوده  سادهای  زندگی  دارای  نیز  معنوی  نظر  از  بوده،  سادهای 
چون رشد طبیعی ناقصی داشته، از این روی مطلوب نبود که رشد 
پرورشی کاملی داشته باشد. به همین دلیل است که این مواد معنوی 
به  نیاز  کمتر  و  است  داده شده  قرار  او  اختیار  در  به شکل سادهای 

استفاده از استعداد و یا اجتهاد]]] داشته است. 

1. این بحث را در نوار بهائیان توضیح داده ایم
2. اجتهاد یعنی به کار گیری استعدادهای انسان با شرایط خاص خود، برای تأمین 
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نیازهای  اّما  است.  انسان  معنوی  نیازهای  کنندهی  تأمین  دین، 
معنوی انسان به عنوان موجودی مادی - معنوی، بر نیازهای مادی 
او نیز حاکم است. نیازهای مادی نیز بدون توجه به نیازهای معنوی 
باطل،  و  حق  بین  جدال  در  که  کردیم  اشاره  پیشتر  ندارد.  ارزش 
چون باطل فاقد بُعد روحانی و یا معنوی است، در این جدال چندان 
به شمار نمیآید. درست است که دین جنبهی معنوی وجود انسان 
بُعد مادی  باشد،  نداشته  بُعد معنوی  انسان  اگر  اّما  تأمین میکند،  را 
که  نظاممند میکند، چرا  نیز  را  آدمی  تغذیهی  دین  است.  بیارزش 
نَسَٰن لَِف  بدون توجه به دین تغذیهی خود را نیز تباه میکند: إِنَّ ٱۡلِ
ٰلَِحِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱۡلَّقِ َوتََواَصۡواْ  ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ُخۡسٍ ٢ إِلَّ ٱلَّ

[1[ۡبِ ٣ بِٱلصَّ
این است که اگر انسان دین نداشته باشد، در خسران کامل به سر 
زندگی  نیازهای  مهمترین  از  دین،  هم  و  زمین  هم  بنابراین  میبرد. 
برای جنبهی زندگی  انسان محسوب میشود. یکی  معنوی  مادی و 
این است  اّما حق  برای جنبهی زندگی معنوی.  مادی و آن دیگری 
که وجود مادی انسان جدا از زندگی معنوی او نیست و مجموعهای 
تنها  زمیِن  و  تنها  دیِن  که  است  دلیل  همین  به  تنیده.  هم  در  است 
نمیتوانند نیازهای انسان را بر آورد سازند. بلکه این دو با هم، قادر 

به برطرف کردن نیازهای او خواهند بود. در آیهی زیر بیندیشید:
[[[لَوََجُدواْ فِيهِ ٱۡختَِلٰٗفا َكثرِٗيا ٨٢ ِ َولَۡو َكَن ِمۡن ِعنِد َغرۡيِ ٱللَّ

الهی  برنامهی  اما  است.  تضاد  و  تعارض  از  پر  بشر  برنامههای 

نیازمندی های زندگی معنوی در استفاده از مواد کلی.
1. عصر/ 3-2.

2. نساء/ 82.
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فاقد هر گونه تعارض و تناقضی است. از هر نظر که مطالعه میشود 
کوچکترین تعارض و یا تضادی در آن دیده نمی شود.

کار انسان در تأمین نیازهای مادی و معنوی این است که با استفاده 
و  گیرد  کار  به  را  خود  استعداد  معنوی،  و  مادی  مواد  و  مصالح  از 

احتیاجات خود را بر آورد سازد.
از طرف دیگر ما میفهمیم که زندگی انسان دارای دو بعد مادی 
و معنوی است. همچنین میدانیم که برای تأمین بعد مادی و معنوی 
با  انسان  که  نیز میدانیم  و  است.  داده شده  دین  و  زمین  انسان،  به 
و  زمین  از  را  خود  معنوی  و  مادی  نیازهای  میتواند  وسیلهای  چه 
هم  با  انسان  برای  نیازها،  این  که  کردیم  اشاره  و  کند.  تأمین  دین 
معنی دارد. اگر آنها را به تنهایی به کار گیریم، برای انسان فایدهای 
نخواهد داشت. انسان اگر زمین بدون دین یا دین بدون زمین داشته 
باشد انسان نیست. با این که این دو از هم منفک نیستند، اما اکنون 
به صورت تفکیکی به آنها نظری میاندازیم تا بدانیم که نتیجه به چه 

چیزی خواهد انجامید.
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اصالح جنبه ی معنوی، عامل اصالح جنبه ی مادی؛ بدون عکس

گر چه هیچ جامعهای وجود ندارد که از دین بی بهره باشد، اّما 
از طرف  فاقد دین است و  دارد که  کنیم که جوامعی وجود  تصّور 

دیگر نیز بی بهره از استفادهی صحیح از کرهی زمین نیز باشد.]1]
اگر در جامعهای که از نظر مادی، نتوانسته به خوبی به پیشرفت 
دست پیدا کند، پیامبری مبعوث شود تا از نظر معنوی به آنها برسد، 
جنبهی مادی نیز در کنار جنبهی معنوی اصالح خواهد پذیرفت. این 
مسأله را به وفور در زندگی پیامبران میتوانیم ببینیم. نمونهی زندهی 
آن، جامعهی جزیرةالعرب پیش از پیامبر اسالم است که با بعثت 
نظر  از  تحول وسیعی هم  زمین،  از  نقطه  این  در   حضرت محمد
داد.  روی  وسیع  شعاعی  در  مردم  برای  معنوی  نظر  از  هم  و  مادی 
سرزمین حجاز، پیش از پیامبر اسالم، هم از نظر مادی و هم از نظر 
افتاده بود و فساد به شکلهای گوناگون در آن  معنوی بسیار عقب 

وجود داشت.
وقتی که در حجاز، اصالح جنبهی معنوی آغاز میشود، جنبهی 
که  بود  گونه  این  میپذیرد.  اصالح  گوناگون،  جهات  از  نیز  مادی 

فاقد  بدوی  انسان  از  بدتر  دین،  فاقد  متمدن  انسان  که  باشید  داشته  توجه   .1
دین است )نگاه کنید به مقایسه ی جامعه ی سرخ پوست با سفید پوست که در 

گفتارهای پیشین به آن اشاره رفت(.



عالمه کاکه احمد مفتی زاده چگونگی آموزش دین

106

تمام  بنگریم،  گذشته  به  دقت  با  اگر  ما  شد.  آغاز  تمدن  حرکت 
در  یا  شده،  پیدا  تاریخ  در  که  مدنی  حرکات  یا  و  مثبت  تحوالت 
از  ناشی  مستقیم،  غیر  به شکل  یا  و  بوده  انبیا  کار  مستقیم  تأثیر  اثر 
کار پیامبران بوده است. برای مثال پس از رسالت پیامبر اسالم در 
جنوب غربی آسیا، حرکت علمی وسیعی آغاز شد که تا چندین قرن 
ادامه داشت. به صورت غیر مستقیم نیز در اروپای تاریک، روشنایی و 
نوری پدید آمد که در نتیجهی کار پیامبران روی داد. و از نظر مادی 

نیز به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافت.
باید توجه داشت که انسان اگر از هر دو جنبهی مادی و معنوی، 
بدون  کار  این  با  بپردازد.  معنوی  جنبهی  به  باید  باشد،  افتاده  عقب 

تردید، جنبهی مادی نیز اصالح خواهد شد.
اگر شخصی از طریق گوناگون مادی، بتواند خدمتهای فراوانی 
معنوی  طرق  از  مردم  به  توانایی خدمترسانی  یا  و  بکند  انسان  به 
داشته باشد، اّما همزمان نتواند خدمت مادی نیز بکند، بهتر آن است 
که به خدمت معنوِی مردم، خود را مشغول بکند. و یا اگر شخصی 
توان فعالیت معنوی را داشت و توانست از این راه به مردم خدمت 
معنوی بیشتری ارائه دهد، بهتر آن است که خود را با فعالیتهای مادی 
مشغول نسازد.]1] اصالح جنبهی مادی نمیتواند جنبهی معنوی را نیز 
اصالح کند، اّما عکس آن، یعنی اصالح جنبهی معنوی میتواند عامل 
اصالح جنبهی مادی نیز بشود. متأسفانه جوامع امروز، هر قدر از نظر 
مادی مرفهتر شوند، جنبهی معنوی آنها کم مایهتر و اندکتر میشود.

1. این مسأله به هیچ وجه بدان معنا نیست که نباید به زندگی دنیایی خود نیز 
برسد. بلکه از نظر دین اسالم، توجه به بعد مادی نیز در کنار معنویات اهمیت 
دارد. همچون حضرت عمر باید بود که دو استعمارگر ایران و روم را شکست 

دهد و در اوقات بی کاری و فراغت، مزارع بیت المال را آبیاری می کرد.
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بیاورند،  دست  به  فراوانی  ثروت  اگر  که  میکنند  تصور  برخی 
میتوانند فقر را از جامعه براندازند.]1] هیچ تردیدی ندارم که این کار 
اما همان طور که احسان در  پسندیده مورد رضایت خداوند است. 
اما در سطح جامعه معنای  تـََراُه...« است،  تـَْعُبَد اللََّ َکأَنََّک  »َأْن  معنی: 
مادون اصالح دارد. کمک کردن به فقیران جامعه بدون شک احسان 
اصالح  کند.  درمان  را  آنها  درد  و  کرده  اصالح  نمیتواند  اما  است، 
جنبهی مادی، اصالح کاملی نیست بلکه بخش اندکی از دردها را - 
دردهایی که مؤخر بر دردهای اصلی جامعهی بشری است - درمان 

می کند. 
به جنبهی معنوی جامعهی کنونی خود  بتوانیم  ما  اگر  نیز  اکنون 
یکی  شد.  خواهد  اصالح  خود  به  خود  نیز  مادی  جنبهی  بپردازیم، 
از  جامعه  طبقات  و  امتیازات  که  بود  خواهد  این  اصالح  مظاهر  از 
بین میرود. یکی دیگر از مظاهر آن این است که استعداد انسانها 
اگر آگاهی دینی و  از طرف دیگر  از مسیر درستی شکوفا میشود. 
معنوی به آدمیان داده شود، ظلمهای ملی و طبقاتی و سیاسی و غیره 
نیز نخواهد ماند. در جامعهای که همه ی مردم از درک و بینش دینِی 
درست برخوردار باشند، حکومتها نخواهند توانست نسبت به آنها 

ستم روا بدارند. 

1. بارها پیش آمده که وقتی شخص فقیر و مسکینی را می دیدم که درد فقر سراسر 
وجود او را فراگرفته، با خود تصمیم می گرفتم بلکه بتوانم کاری با درآمد بسیار 

باال داشته باشم تا بتوانم فقر را از جامعه ریشه کن کنم.
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دنیای درون، آگاه و نا آگاه

صحیح  ترتیب  بارهی  در  مختصری  مطالب  پیشین  صفحات  در 
دو  بر  ما  را  درون  دنیای  مطالب،  آن  در  آمد.  بیرون  و  درون  دنیای 

بخش تقسیم کردیم:
 1ـ  دنیای روشن درون: آگاهیها، معلومات و معرفت انسان. ]ـ 

دنیای تاریک درون: خصلتها و ویژگیها.
یعنی  است.  دوم  بخش  بنای  زیر  اول  بخش  که  دادیم  توضیح 
رواِن انسان، متناسب با بخش اول  درست این است که بخش دومِ 
شکل بگیرد. غالبًا معرفت و شناخت انسان نسبت به هستی، هر گونه 
که باشد، خواستها و تمنیاتش بر همان اساس خواهد بود. احوال 
باطنی و شکل ظاهری آدمی نیز مستقیمًا متأثر از بخش تاریک روان 
آدمی است و به صورت غیر مستقیم از بخش روان آگاه تأثیر پذیرفته 
است. اصل این است که آگاهیهای انسان بر خصال و احوال او تأثیر 
باطنی  و خصال  ازاحوال  او  ظاهری  اقوال  و  احوال  سپس  بگذارد، 

تأثیر پذیرد. 
اّما ممکن است همیشه این گونه نباشد، پیشتر در جایی دیگر در 
باب تعارض و دوگانگی شخصیت مباحثی را مطرح کردم و در آن 
بحثها به دو بخش عمدهی روان آگاه و نا آگاه اشاراتی داشتیم. و 
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گفتم که گاهی، آگاهیهای ما به گونهای است و مسیری میپیماید 
و  اعمال  او خالف  دانش  نمیپیماید.  را  راه  همان  آگاه  نا  روان  که 
رفتار اوست. با آن که میداند دروغ، صفتی ناپسند و منفی است، اّما 
به خاطر مصالحی که مربوط به روان اوست گاه به دروغ میگراید. 

نمونههای فراوان دیگر نیز گفتهایم که در این  جا مجال پرداختن 
از  بخشی  تأثیر  تحت  انسان  رفتار  و  اعمال  گاهی  نداریم.  را  آن  به 
روان تاریک او قرار میگیرد. اّما با بخش روشن دنیای روان متعارض 
قرار میگیرد و  او  آگاه و روشن  تأثیر روان  نیز تحت  است. گاهی 
با دنیای تاریِک روان تعارض  پیدا میکند. یعنی روان ناآگاهش، با 
خصلتهای اخالقی، بیگانه میشود و از روان آگاه تأثیر میپذیرد. 
برای مثال، او اگر از نظر اخالقی ترسو است، بر خالف این ویژگیها، 
شجاعانه تصمیم میگیرد و یا اگر او از نظر اخالقی بخل میورزد، 
اگر باری در باب سخاوت با او سخن گفته شود، بر خالف آن صفِت 
و  احوال مستمر  این  البته  نشان می دهد.  از خود  روانیش، سخاوت 

همیشگی نیست.
یعنی  میپردازیم.  متأثر  و  مؤثر  معکوس  جریان  به  جا،  این  در 
باطنی و  نا آگاه و احوال  این است که روان آگاه بر روان  اگر حق 
ویژگیهای اخالقی تأثیر نهد و احوال باطنی نیز بر اعمال و رفتار ما 
تأثیر بنهد، این فرایند معکوس میشود. یعنی اعمال و رفتار انسانی بر 

احوال او تأثیر میگذارد و احوال نیز بر آگاهیهای او تأثیر مینهد.
بیشتر  میشود،  معکوس  ندرت  به  و  گاهی  میگوییم  که  این 
مرادمان آن است که به صورت آشکارا معکوس میشود. اما واقعیت 
این است که همهی انسانها، گرفتار این جریان معکوس میشوند. 
عنوان  به  باطن  و  ظاهر  بین  متقابل  تأثیر  بحث،  این  از  نظر  صرف 
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اصلی وجود دارد. این تأثیر متقابل با معکوس شدن اثر تفاوت دارد. 
مسألهی معکوس شدن فرایند و آگاهیها با روان و اعمال، همچون 
مرض و بیماری است. در آن جا توضیح داده میشود که این بیماری 
چگونه ظاهر، بر احوال و احوال بر آگاهی ما تأثیر میگذارد. اما تأثیر 
متقابل، نه تنها بیماری نیست، بلکه در دین مورد توجه قرار میگیرد. 
درست است که اصل این است، درون بر احوال برون تأثیر بنهد، اما 
اگر به صورت صحیح و منظم تنظیم شود، بیرون نیز بر درون تأثیر 

میگذارد، که البته به صورت مطلوب به شمار میآید.]1] 
بیشتر مردم گاهی دچار حالتی بیمار گونهی روانی میشوند که آن 
را گاه آشفتگی ذهنی مینامند. این مشکل به صورت متناوب فراگیر 
است و شامل حال همهی افراد میشود. برای برخی از افراد، بسیار 
اوقات  فراوانی رخ میدهد. گاهی  به  برای برخی دیگر  اندک، ولی 
کسانی را که دارای آشفتگی فکری هستند مورد مطالعه قرار میدهیم، 
در مییابیم که به هیچ وجه مشکل به آن باز نمیگردد و کوچکترین 
ارتباطی با فکر و ذهن او ندارد. مسأله، خالف تصور او به گونهای 
دیگر است. ما در این جا به بررسی تأثیر ضمیر نا آگاه بر ضمیر آگاه 
میپردازیم. گاهی اوقات ذهن و دستگاه تفکر دچار آشفتگی میشود. 
اّما در اغلب اوقات این ضمیر نا آگاه است که بر دستگاه تفکر تأثیر 
مینهد و آن را بر میآشوبد. وجود اختالل در ذهن و دستگاه تفّکر 
به سهولت فهمیده میشود. برای فهمیدن تأثیر ضمیر باطنی بر ذهن و 

طرز تفکر انسان میتوان مثالهایی زد:
شخصی ترسو است و این صفت در درون او نهادینه شده است. در 

1. در گذشته متناسب با بحث وضو و غسل توضیحاتی در باره ی تأثیر متقابل در 
دنیای بیرون و درون داده ایم که می توان به آن مراجعه کرد.
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مهمانیی تعدادی با هم در اتاقی نشستهاند. برای شخص ترسو مسایل 
ذهنیی پیش میآید که برای دیگران پیش نمیآید. ممکن است تصّور 
کند که افراد قصد دشمنی و توطئهای علیه او دارند و از بین بردن او 
را در سر میپرورانند. این حالت، ظاهراً کار فکر است. چرا که او به 
تجزیه و تحلیل می پردازد. ولی آیا واقعاً مربوط به فکر و ذهن اوست؟ 
در جایی بحثی در بارهی ظن و یقین، بر خالف آن چه که فالسفه و 
متکلمان و منطقیون ارائه دادهاند، داشتهایم و گفتهایم که اختالف ظن 
و یقین، آن نیست که در فلسفه و کالم مطرح است، بلکه چیز دیگری 

است. تفاوت ترس )= جبن( با احتیاط را نیز توضیح دادهایم.
مسأله در این جا این است که آیا ترِس ایجاد شده، ناشی از تجزیه 
و تحلیل تنها ذهن است یا خیر؟ و چه فاکتوری میتواند نشان دهد 
که کار ذهن نیست؟ یکی از فاکتورها را میتوان، فراگیر نبودِن این 
عارضه در میان مردم دانست. درست است که بسیاری از افراد، گاهی 
می ترسند. اّما به این معنی نیست که همهی افراد از چنین عارضهای 

رنج میبرند. 
است  دالیلی  مهمترین  از  یکی  خود  عارضه،  این  نبودن  فراگیر 
دیگر  یکی  نیست.  آن  اصلی  عامل  ذهن،  و  فکر  میدهد،  نشان  که 
از فاکتورها بررسِی فرد مورد نظر از لحاظ قدرت تفّکر و تجزیه و 
تحلیل است. از این نظر نیز پس از بررسی، متوّجه میشویم که ذهن 
و فکر او بسیارسالم است و دارای اختالل در فکر نیست. در این جا 
بر ذهن و  متوّجه میشویم، خصلت ترس در ضمیر فرد،  است که 

دستگاه تفّکر او غلبه پیدا کرده و چنین بازتابی پیدا میکند. 
بر حسب ظاهر کار فکر است، اّما پس از بررسی متوّجه ریشهدار 
بودن این اختالل در عمق روان فرد میشویم. بنابراین بسیاری از این 
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آشفتگیهای فکریی که برای مردم در زمینههای گوناگون دیگر، به جز 
ترس پیش میآید ناشی از عوامل درونی است و کوچکترین ارتباطی 
با دنیای ذهن و فکر ندارد. کار فکر در واقع حرکت ذهن از معلومات 
به سوی روشن شدن مجهوالت است تا در این فرایند، بسیاری از نا 
آگاهیها بر ما مکشوف شوند. در حالی که در این عارضه، ذهن و 
فکر با اختیار صاحبش، چنین حرکتی ندارد، بلکه تحت تأثیر عوامل 

بیرونی و درونی خود، دچار چنین احوالی شده است.
افراد جامعه  نمونهی دیگری که شامل انحرافات عقیدتی همهی 
بارهی  در  انسان  گاهی  است.  هدایت  و  فطرت  مسأله  میشود، 
خداشناسی دچار تردید میشود. ممکن است در چنین احوالی ندرتًا، 
دستگاه تفّکر معیوب باشد و ذهن رسایی الزم را نداشته باشد. اما در 
بیشترینهی مردم، مربوط به نارسایی ذهن و فکر نیست. و در تفّکر 
اختاللی صورت نگرفته است. این عارضه نیز در تأثیر خصلتهای 
روان نا آگاه بر آگاه پدید میآید. اگر انسان در ذرات هستی بتواند 
شک داشته باشد و منطقی به نظر رسد، به هیچ وجه تردید در ذات 
هستی بخش، نمی تواند صحیح و منطقی باشد. به سخن دیگر، اگر 
انسان در هستی خود تردید کند، ممکن است درست  باشد، تا در 
هستِی حضرت حق دچار تردید شود، شک در برابر پروردگار مطلقًا 

برای انسان قابل قبول نیست.
[1[ۖۡرِض

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ َشّكٞ فَاِطرِ ٱلسَّ ِف ٱللَّ

َ
أ

 در دنیای ما به تعداد ذرات هستی و معلولها، عّلت ثابت میشود. 
هیچ ذهن منسجمی نمی تواند در اصل تعلیل که در هستی جاری و 
ساری است، تردید داشته باشد. غیر ممکن است که ذهن انسان در 

1. ابراهیم/ 10.
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این مسأله دچار تردید و شک بشود. یکی از حروف الفبای فکر، اصل 
تعلیل است. اگر ما اصل تعلیل را از ذهن بازپس بگیریم، ذهنی و یا 
فکری باقی نخواهد ماند. اصل تعلیل یکی از ابزارهای ذهن به شمار 
میرود. انسان بدون اصل تعلیل، قادر به ادامهی حیات نخواهد بود، 
حال چگونه میتواند در آن شک داشته باشد. بنابراین ذهن در این 
مسأله به تنهایی، خود دچار اختالل نمیشود بلکه به طور قطع عوامل 

دیگری باعث این اختالل میشوند. 
آگاه  نا  روان  در  خصلتهایی  اختالل،  این  عامل  تردید  بدون 
فرار  شهوتپرستی،  هوسرانی،  به:  میتوان  مثال  برای  است.  فرد 
یا: غمها،  از تعهد و مسؤلیت اشاره داشت. و  بیزاری  از تکالیف و 
ـ  مخصوصًا  خردسالی  و  سالی  بزرگ  در  ـ  ناراحتیها  حسرتها، 
احوالی در ضمیر نا آگاه به وجود میآورد که پدید آورندهی تردید 
است. برای مثال میتوان به معلمها، مربیها و والدین اشاره داشت 
که در گذر زمان میتوانند، تأثیر مخّربی بر روان بچهها بگذارند. به 
ویژه رفتار والدین از لحاظ جنسی که بسیار خطرناک است و بر ذهن 

او نیز تأثیر میگذارد.
بارها در این باره بحث کردهایم که گاهی مطالبی به بچهها گفته 
میشود خالف واقع است و کودک نیز آن را میفهمد. عوامل فراوانی 
ممکن است در کودکی برای انسان پیش آید که موجب بیاعتمادی 
شود. این احوال به تدریج بدل به خصلتی در روان نا آگاه او میشود. 
وقتی به خصلت تبدیل میشود، آثار آن متناسب با عمق و ژرفایی که 
دارد، خود را نشان میدهد و باعث پدید آمدن تردید میگردد. گاه 
این تردید فراگیر میشود و در همه چیز دیده میشود و ممکن است 
به ایدآلیسم و خیال پردازیی تبدیل شود که حتی در بارهی عالم وجود 
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نیز دچار تردید شود. به جایی میرسد که همه چیز را انکار میکند و 
آنها را موجوداتی ذهنی میپندارد. و حتی گاه خود و ذهن خود را نیز 
تخیّلی بیش نمیداند. بنابراین وقتی این نوع احوال در کودکی برای 
انسان پیش بیاید، بعدها در بزرگسالی نسبت به همه چیز تردید پیدا 
میکند. برای مثال به دوستی نمیتواند اعتماد بکند و تصّور میکند 
اگر شخصی به عنوان دوستی به او نزدیک شود، آن را به شکل دیگر 
و بدبینانه تفسیر میکند. البته توجه داشته باشید که گاهی در زندگی 
است.  تنها  ذهن  و محصول  است  نیکو  که  پیش میآید  تردیدهایی 
اما آن چه که ما در این جا مراد داریم، تردیدهای دیگری است که 
عوامل دیگری غیر از ذهن دارد. تردیدهایی که ممکن است از موارد 
کوچک آغاز شود و سر از موارد بزرگتر، چون تردید در وجود خدا 
در آورد. گاهی این تردیدها مربوط به موضوع خود در برابر هستی 
نیز هست. وقتی این تردیدها ریشه پیدا میکند و سبب آشفتگیهای 
نا  روان  در  که  است  آشفتگیهایی  معلول  روانی میشود،  گوناگون 
آگاه پیش میآید. به دلیل موارد متعددی که در زندگی رخ داده در 
درون نا آگاه انبار میشود و سپس اندک اندک با اقتضائاتی خود را 

در مقاطع مختلِف زندگی نشان میدهد.
بنابراین آن چه که در میان مردم به آشفتگی فکری تعبیر میشود، 
منشأ فکری و یا ذهنی ندارد. این نوع فکرها که منشأ فکر و ذهن 
و  میدهد  نشان  را  خود  زندگی  تصمیمگیریهای  تمامی  در  ندارد 
مواردی  از  یکی  نمونه،  این  بگیرند.  تصمیم  سهولت  به  نمیتوانند 
است که به جای این که روان آگاه بر روان نا آگاه حاکم باشد، روان 
نا آگاه بر روان آگاه حاکم میشود. روان نا آگاه نیز تحت تأثیر عواملی 

ظاهری، به ویژه در دوران بچگی پدید آمده است.
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حقایق  درست  آگاهتان  روان  که  هنگامی  تا  باشید،  داشته  توجه 
را فهم نکرده باشد و به صورت عمیق و ریشهای آن را درک نکرده 
را  آگاهتان  نا  روان  و  تاریک  ضمیر  توانست  نخواهد  بالتبع  باشد، 
نیز درست کند و درمسیِر صحیح و درستی اندازد. هدف ما در این 
برنامه، پرورش کسانی است که بتوانند دردهای خود را در مرحلهی 
اول شناسایی و درمان کنند و سپس به شناخت و مداوای دردهای 
جامعه نیز بپردازند. البته منظور ما از دردهای جامعه، دردهایی است 
دردهای  که  است  آن  از  پس  گرداند.  باز  انسان  به  را  انسانیت  که 
که  هستیم  کسانی  ساختن  دنبال  به  ما  میشود،  مطرح  جامعه  دیگِر 
بیماریهایش مداوا شده باشد و بتواند این نوع بیماریهای جامعه را 

نیز درمان کند.
هدف ما به وجود آوردن انسانهای عالم و دانشمند در حوزههای 
دینی  علوم  یادگیری  و  دینی  علوم  حتی  و  نیست  علمی  گوناگون 
آمده،  پدید  از مشکالِت  بسیاری  به خوبی میدانیم  که  نیست. چرا 
خود معلول همان علوم مختلفی است که در دانشگاهها و مراکز علمی 
جامعه  در  نمیتوانند  مثبتی  تأثیر  کوچکترین  و  است  شده  داده  یاد 
ابوبکرها را  ابوذرها، باللها، و علیها و  اما در مقابل  باشند.  داشته 
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 )میبینیم که کلمات بسیار محدودی از استاد خود )= پیامبر اسالم
میشنوند، چنان تحولی در شخصیت آنها به وجود میآید که منشأ 
عظیمترین تحوالت مثبت در جامعه میشوند. آن چه که ما در این 
مطالب دنبال میکنیم، رسیدن به کسانی است که اگر علم هم نداشته 
ذهن  در  علم  انبار  نمیخواهیم  ما  باشند.  دینی  ایمان  دارای  باشند، 
درست کنیم، بلکه میخواهیم قلبها را متوجه ایمان دینی بکنیم. در 
مقایسهای بین این دو تیپ اجتماعی میتوان به این نتیجه رسید که 
فرد دارای ایمان دینی در هر حال برای جامعهی خود مفید است و هر 
قدر ایمان او بیشتر باشد، فایدهی او بیشتر نیز خواهد بود. در مقابل 
اگر شحصی دارای ذهنی پر از علوم گوناگون باشد، ولی فاقذ ایمان 
دینی باشد، هم به حال خود و هم به حال جامعه سودی نه تنها ندارد 
که ضرر نیز دارد. و هر قدر بهرهمندی از علوم نزد او بیشتر باشد، به 
همان میزان، ضرر او نیز بیشتر خواهد بود. آن چه که مطلوب ماست، 
پرورش انسانهایی است که بتوانند بیماریهای انسانی خود و جامعه 
را اندک اندک مداوا کنند. وقتی چنین انسانهایی پرورش پیدا کردند، 
زمینهی یادگیری تمام علوم دیگر را نیز خواهند داشت. و میتوانند 
علوم مختلف را بدون دغدغه بیاموزند و هر قدر علوم را یاد گیرند 

این بار به حال خود و جامعه مفید خواهند بود.
نتیجهی مهمی که از این بحث میتوان گرفت این است که اگر در 
دنیای روشن و آگاه انسان، ایمان دینی وجود نداشته باشد، نخواهد 
توانست دنیای نا آگاه و ضمیر تاریک او را روشن و نورانی کند و 

سپس اعمال و رفتار او را نیکو و زیبا کند.
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در توضیحات مربوط به زیر بنا و رو بنا، تا حدودی نیز این مسأله 
روشن شد. میدانیم که روان نا آگاه زمانی شکل مطلوب خود را پیدا 
میکند که با روان آگاه در تعارض نباشد. پس از آن هر قدر میزان 
آگاهیهای روان آگاه بیشتر شود، به همان نسبت، روان نا آگاه نیز هم 
جهت با روان آگاه به پیش میرود. بنابراین ساختمان مطلوب روان 
تاریک، همگونی آن با روان آگاه است. یعنی هر چه در بارهی مسایل 
انسانی به صورت ذهنی میداند، خصلتهای درونیش هم جهت و 

متناسب با آن باشد.
فرض کنید که آگاهیهای انسان، همچون چراغی است با شعاع 
روشنایی ویژهای، و در نقطهی مرکزی دنیای ضمیر قرار دارد. این 
نقطهی مرکزی همان نقطهای است که محل ایمان دینی نامیده میشود. 
دنیای  است.  روشن  دیگری  فراوان  چراغهای  صفحه  این  در  البته 
ضمیر نا آگاه نیز محلهای فراوانی برای انعکاس این چراغها دارد. 
نقطهی مرکزی ضمیر تاریک نیز دقیقًا مساوی نقطهی مرکزی ضمیر 
روشن است. و باید چراغ مرکزی روان آگاه، نقطهی مرکزی روان نا 
آگاه و تاریک را روشنایی دهد. در چنین احوالی است که فرد دارای 
خصلت ایمانی ـ دینی میشود. اّما برای رسیدن به چنین مرحلهای، 
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استاد و مربی کاردانی نیاز دارد تا بتواند چنین چراغی را در روان آگاه 
آدمی بیفروزد و آن را بر روان نا آگاه بازتاباند. اگر انسان به صورت 
در  آگاه  روان  مختلف  موارد  کند، همهی  درست و صحیح حرکت 
تأثیر میگذارد و  آگاه  نا  و  تاریک  بر روان  مناسب و درستی  وقت 
آن را هم شکل و همانند روان آگاه میکند. تزکیه نیز به همان معنی 
است. روان نا آگاه و تاریک در زمان و مکان خود، متناسب با روان 
آگاه تغییر پیدا کند. با این توضیحات آشکار میشود که روان آگاه زیر 
بنای تحّول شخصیت آدمی است. از این رو است که ما روان آگاه را 

زیر بنای تحّول شخصیت مینامیم.
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خدا تنها برنامه ریز انسان

آدمی  روان  شناخت  بارهی  در  کّلی  مطالبی  پیشین،  مباحث  در 
برنامهی  عنوان:  زیر  نموداری،  نیز  مطالب  فهرست  در  شد.  عرضه 
تعریفی  هر  اسالم  نظر  از  انسان  است.  شده  داده  نشان  انسانسازی 
که داشته باشد، طبیعتًا به همان نسبت، برنامهی انسانسازی نیز دارد. 
اسالم نیز بر مبنای مطالب پیش گفته و مطالبی که هنوز بدانها اشاره 
نداشتهایم و احتماالً هیچ شناختی هم در مورد آن نداریم، به پرورش 
انسان دست مییازد. در هر موردی، برنامه نهادن، مستلزم شناسایی 
است. در این جا به عنوان جملهی معترضه میخواهم به این مسأله 
دالیل  مینامند؟  جاهلیت  را  الهی  غیر  برنامههای  چرا  که  بپردازم 
که  است  این  آن  عمده ترین  اما  دارد،  وجود  مسأله  این  بر  متعددی 
این برنامهها، ریشه در جهل دارند. جهل نسبت به چیزی که برای 

برنامهریزی پایه و اساس است.]1]

1. در جزوه سوم دین و انسان توضیحاتی در این باره آمده است. برای نمونه ما 
برای تعمیر اتومبیل خود به مکانیک مراجعه می کنیم. همچنین شیوه ی استفاده 
از آن اتومبیل را سازنده ی آن به خوبی می داند. در باره ی واحدهای دیگر نیز به 
همان شیوه است. کسی می تواند برای آن برنامه ریزی کند که نسبت به آن آگاه 
باشد. توجه داشته باشید، اگر آگاهی کامل و همه جانبه نباشد احتمال اشتباه در 
آن دیده می شود. برای مثال اگر بیماری که از درد قلب بر خود می پیچد به پزشک 
متخصص قلب مراجعه کند، ممکن است که با به کارگیری توصیه های پزشک 
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شناخت  مستلزم  بزرگ،  و  کوچک  واحد  هر  برای  برنامهریزی 
بشری  که جامعهی  کرد  توجه  باید  است.  واحد  آن  به  نسبت  کافی 
بسیار پیچیدهتر و مهمتر از مثالهای متعددی است که گفته شود و 
یا به ذهن آید. شناخت انسان نسبت به پدیدهها در قیاس با شناخت 
نسبت به انسان بسیار سادهتر است و هیچ گاه نمیتواند قیاس درستی 

باشد. چرا که :
[1[ ۡرِض َجِيٗعا

َ
ا ِف ٱۡل ِي َخلََق لَُكم مَّ ُهَو ٱلَّ

از  فردی  باشیم،  داشته  خوبی  دقت  مختلف،  مسایل  در  ما  اگر 
و  ارزشتر  با  زمین  کرهی  کارخانههای  تمام  از  بشری  جامعهی 
پیچیدهتر است. حتی گاه بسیاری از کارخانههای بشری در عین مفید 
بودن، عامل تبعیض میشوند. اگر همه نتوانند از امکانات بشری به 
شکل مساوی استفاده کنند، میتوان گفت که به حال بشر مضر است. 
در مقیاس عام بشری و در یک سنجش درست انسانی، اگر همهی 
افراد جامعهای، از تمامی امکانات آن جامعه برخوردار باشند و تنها 

قلب بهبودی خود را بازیابد. اما اگر آن بیمار، غیر از نارحتی قلبی، بیماری های 
که  این  احتمال  و  شد  نخواهند  بهتر  بیماری ها  آن  طبیعتًا  باشد،  داشته  دیگری 
شدت پیدا کند وجود دارد. اگر در جامعه تنها یک بیماری وجود داشته باشد 
و متخصصان گوناگون برای آن برنامه ریزی کنند و تالش کنند تا آن بیماری را 
از هر  باشد، و متخصصان  نداشته  بیماری دیگری  که  به شرطی  مرتفع سازند، 
نظر شایستگی چنین کاری را داشته باشند، احتمال این که آن بیماری را از بین 
ببرند هست. اما اگر در آن جامعه بیماری و مشکالت دیگری وجود داشته باشد 
محتمل است درمان آن دانشمندان، نه تنها آن بیماری را مرتفع نسازد که جامعه 
را گرفتار مشکالت عدیده ی دیگر نیز بکند. با نظری به تاریخ بشر از آغاز تاکنون 
به خوبی در می یابیم که برنامه های نهاده شده توسط انسان برای جامعه ی انسانی 
همیشه دارای نواقص فراوان بوده است و گاه چه بسیار هم مایه ی رنج و درد 

بیشتر مردم شده است.
1. بقره/ 29.
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یک نفر برخوردار نباشد، بدون تردید آن جامعه نمیتواند سالم باشد. 
هفتاد  در حدود  است  ما ممکن  در جامعهی  که  این  از  نظر  صرف 
درصد از امکانات دنیوی محروم باشند. خوانندگان دقت کنند این که 
ما میگوییم این امکانات به حال مردم میتواند مضر باشد، به خود 
امکانات تعلق نمیبندد، بلکه این اهلیت و یا عدم اهلیت آدمی است 
که در مفید بودن و یا مضر بودن امکانات دخالت دارد. بنابراین سخن 
ما این نیست که داروها و سایر امکانات زندگی شّر است. بلکه این 
نه مفید  به حال بشر  آنها را  ناسالم زندگی بشری است که  شیوهی 
که مضر میکند. وگر نه اگر با برنامهریزی درستی، امکانات مادی در 

اختیار همه قرار میگرفت، مفید بود.
را  انسان  خداوند،  با   پیامبر وحیانی  ارتباط  دلیل  به  اسالم، 
میشناسد و میداند که چه احوال و ویژگیهایی دارد. تک تک افراد 
جامعه، مهرههای تشکیل جامعه هستند. بدون لحاظ کردن این افراد، 
جامعه بیمفهوم است. جامعه خود به معنی جمع شدن افرادی در یک 
جغرافیا بر اساس نظم و انضباط ویژه است. پس زمانی جامعه تحّقق 
پیدا میکند که افرادی وجود داشته باشند وگرنه مفهومی کاماًل ذهنی 
نظر گرفته شوند. پس  باید در  اصلی  به عنوان  افراد  بنابراین  است. 
در ابتدا مهم این است که فرد شناخته شود. اجتماع افراد با هم نیز، 
مسایل ثانوی پدید می آورد. برنامهریزی الزم است که هر دو وضعیت 
)فردی و جمعی( را به طور کامل بشناسد، سپس میتواند صالحیت 

برنامهریزی را داشته باشد و انسانها را به صورت مطلوبی بسازد.
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 اسالم مکتب انسان سازی 

دین اسالم برای ساختن انسان برنامهای کامل و منسجم دارد. این 
برنامه را میتوان  در چهار بخش ذیل خالصه کرد:

1ـ اصول دین   ]ـ عقاید و افکار    3ـ اخالق و خصال درونی   
4ـ گفتار و کردار

پدید  هماهنگ  و  یافته  سازمان  شکل  به  باید  بخش  چهار  این 
آید تا انسانی ساخته شود. ما در ابتدا سخن ساخت فرد را به میان 
میآوردیم، سپس به جامعهی مطلوب و ایدآل نیز خواهیم پرداخت.

در اسالم، ساختن و پرورش انسان از اصول عقاید]1] و زیر بنا آغاز 
میشود. پس از اصول دین، سایر عقاید و افکار نهادینه میشود. اصول 
عقاید را به این دلیل اصول میگویند که از طریق آن به سایر عقاید و 
افکار میتوان رسید. در واقع عقاید و افکار زمانی ارزش پیدا میکند 
که از ریشهی اصول عقاید تغذیه شود. بر این اساس است که میتوان 
تشخیص داد عقاید و افکار رایج در جوامع اسالمی، منطبق بر موازین 
اسالمی است یا خیر. وقتی عقاید و افکار را به دقت با اصول دین 
میسنجیم، خیلی خوب میتوان فهمید که تا چه اندازه اسالمی و دینی 

1. پیش تر در بحث اصول عقاید، اشاره داشتیم که اصول عقاید، اصول و موضوع 
همه چیز انسان می تواند باشد.
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می تواند باشد. پس از عقاید و افکار، »اخالق و خصال درونی« مطرح 
است. این که، این مراحل را پشت سر هم ذکر میکنیم، به این معنی 
نیست که تمام مراحل اصول عقاید به طور کامل پایه ریزی میشود، 
سپس عقاید و افکار و بعد اخالق و خصال شروع میشود. بلکه همهی 
آنها متداخل و گاه در کنار هم اتّفاق میافتد. اگر به شکل لحظهای 
باشد تقدم و تأخر در میان آنها وجود دارد، اما از لحاظ اهمیت، تقدم 
و تأخر مهم است. دو بخش اول )اصول دین و عقاید و افکار( مربوط 
به آموزش و تعلیم است و بخش سوم نیز )اخالق و خصال درونی( 
مربوط به تزکیه و پرورش است. در قرآن غالباً تزکیه پیش از تعلیم ذکر 
شده است و در این مباحثی که ما مطرح میکنیم، آموزش را پیش از 
پرورش ذکر کردیم. به نظر میرسد در این میانه تضاد یا تناقضی دیده 
میشود. در رفع آن باید گفته شود که در میان آموزش و پرورش برای 
لحظهای هم که باشد، آموزش بر پرورش مقّدم است. چرا که پرورش 
طبق آموزش باید صورت بگیرد. پرورش اسالمی، پرورشی خشک و 
کلیشهای به همرا ه دستور و فرمان نیست. چون پرورش و تزکیه بر 
اساس دانستهها و آموزشها صورت میپذیرد، از این رو بسیار طبیعی 
است که تعلیم پیش از تزکیه باشد. چون تعلیم دین، شکل و فرمی 
جداگانه دارد و هدف از این نوع تعلیم، برای رسیدن به تزکیه است. از 
این روی است که تزکیه چون اصل و پایهای است. بنابراین، این که در 
قرآن ابتدا تزکیه آمده سپس تعلیم، ناظر به میزان اهمیت تزکیه است. 
کار دین نیز انسانسازی است، نه این که دانشمند و عالِم حوزههای 

گوناگون تولید کند.
عالوه بر دلیل مذکور، تعلیم دریایی وسیع و بیپایان است. هیچ 
گاه تعلیم کامل نمیشود تا پس از آن تزکیه را آغاز کرد. همراه تزکیه 
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همیشه تعلیِم اندکی وجود دارد که الزم نبوده در آن آیه اشاره شود. 
وقتی تزکیه وجود دارد، تعلیم نیز همراه دارد.

َيۡتلُواْ َعلَۡيُكۡم َءاَيٰتَِنا َوُيَزّكِيُكۡم ]1]، تعلیم همراه تزکیه است، 
پس از آن َوُيَعّلُِمُكُم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة ]]] مطرح است.

پس در ابتدا، اندکی تعلیم برای آغاز تزکیه وجود دارد. و اگر فرد 
از دانش و علوم مختلف برخوردار باشد، به  اندازه  تزکیه شود، هر 
حال جامعه ضرری نخواهد داشت. اما اگر پرورش نداشته باشد ولی 
در عوض خود را به علم اندوزی مشغول کند، اگر به حال جامعه 
ضرر نداشته باشد، چندان مفید نیز نخواهد بود. به همین دلیل است 
که تزکیه پیش از تعلیم اهمیت دارد. تعلیمی که پس از تزکیه نام برده 

میشود، مجموعه معلوماتی است مازاد بر تعلیم همراه با تزکیه.
مطلب دیگری که در این جا الزم است به آن اشاره شود این است 
که ممکن است برخی از عقاید و افکارِ مرحلهی دوم، پس از مرحلهی 
یعنی اخالق و خصال  )اخالق و خصال درونی( مطرح شود.  سوم 
درونی در مسألهای شکل مطلوب خود را پیدا کند، اّما برای مسألهای 
دیگر هنوز آن آمادگی را نیافته است. برای آماده شدن میباید عقاید و 
افکارِ مربوط را در ذهن بپذیریم، سپس به مرحلهی سوم راه یابد. با آن 
که ممکن است در افراد گوناگون تفاوتهایی وجود داشته باشد، ولی 
به طور عادی باید چنان کیفیتی را داشته باشد. در مجموع آن چه که 
قصد داریم بیان کنیم این است که پس از اصول دین، عقاید و افکار 
مربوط به موارد گوناگون، بستر را برای اخالق و خصال درونی مربوط 
به خود آماده میکند، سپس، برخی از عقاید و افکار که ممکن است 

1. بقره/ 151.

2. بقره/ 151.
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پس از این اخالق و خصال مطرح شود، شکل تأّخری پیدا میکند. اما 
در مجموع در ارتباط با اخالق و خصال مربوط به خود، همان شکل 
تقدمی را دارد. اگر اصول دین به شکل صحیح و درستی استوار شود، 

عقاید و افکار با تالش اندکی میتواند جا بیفتد.
اگر اصول دین و عقاید و افکار به صورت مطلوبی در وجود آدمی 
نهادینه شود، اخالق و خصال درونی با راهنمایی کمتری نیز صورت 
مطلوبی پیدا خواهد کرد. و اگر اصول دین و عقاید و افکار و اخالق 
و خصال درونی نهادینه شد، به ندرت نیاز به تّذکر در باب عقیده و 
اخالق و رفتار خواهد داشت. چنین کسانی ممکن است حتی بدون 
تذکر از محّرمات و منکرات پرهیز کنند و به محسنات و نیکوییها 
بگرایند. با وجود اینها، اسالم، انسان را رها نمیکند، بلکه برای او هم 
برنامهریزی میکند. در عرف دین و قرآن، اگر کسی این مراحل را از 
اصول دین تا گفتار و کردار، به شکل درستی طی کند، شهید یا شاهد 
نامیده میشود. معنی سادهی شهید یا شاهد این است که نمونهی عینی 
و زندهی آدم پرورش یافته در عرف دین نشان داده شود. پس شاهد، 

همان نمونهی مادی و عینی و خارجِی پرورش یافته است.
انسان  برای  صحیحی  و  درست  درک  دین،  اصول  پایهریزی  با 
فراهم میشود. عقاید و افکار نیز به کمک آدم میآید و سایر مسایل 
فکری ـ عقیدتی را تصحیح میکند. با درست شدن اخالق و خصال 
مورد،  سه  این  مجموعهی  میآید.  وجود  به  مطلوب  انسان  درونی، 
زیربنای شخصیت انسان است. به وسیلهی گفتار و کردار نیز روبنای 
شخصیت درست میشود. کردار و گفتار، روبنای شخصیت است، 
اّما گاهی ما بر مبنای آن زیر بنای شخصیت انسان را می شناسیم در 
حالی که اشتباه است و نمیتواند صحیح باشد. ارزیابی انسان، بدون 
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توجه به باطن و درون کاری نادرست و نتیجهای غلط خواهد داشت. 
برای مثال ممکن است شخصی که غالبًا آرام و با وقار است، عصبانی 
دیده شود. آیا میتوان فکر کرد که او از نظر اخالقی، عصبانی است؟ 
و یا شخصی که نمونهی خساست و بخل است اگر یک یا چند بار 
سخاوت از خود نشان دهد، میتوان تصّور کرد که او سخی است؟ 
او  باطنی  احوال  نمودِ  انسان میتواند  اقوال ظاهری  زمانی احوال و 
باشد، که ارتباط درست و منطقی  با زیر بنای آن )درون انسان( داشته 
باشد. وگرنه گاه ممکن است اعمال و رفتاری مصلحتی، بدون ارتباِط 
نشان  وجه  هیچ  به  و  کند  پیدا  بروز  انسان  از  درون،  با  اندکی  ولو 

دهندهی زیر بنای شخصیت آدمی نباشد.
اصول دین به اضافهی عقاید و افکار، نتیجهای که میدهد شناخت 
و پذیرش حقایق و مصالح خواهد بود. اخالق و خصال درونی نیز، 
تزکیه و پرورش به دنبال دارد. گفتار و کردار هم به معنی عمل به 

کتاب و حکمت]1] است.
این مطلب را میتوان در نمودار زیر مشاهده کرد:

موارد گوناگون  در  تا  کتاب،  از رموز  فهم درست  از  است  عبارت  1. حکمت 
بتوان تصمیم درست گرفت و از رفتار غلط و نا صواب اجتناب کرده شود. و اگر 
آن اعمال و رفتار صحیح بود، به صورت تقلیدی نباشد. در کنار آنها، به شکل 

.ۗا َكثرِٗيا وِتَ َخرۡيٗ
ُ
درستی نیز اجرا شود: َوَمن يُۡؤَت ٱۡلِۡكَمَة َفَقۡد أ
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وقتی میگوییم کتاب و سنت، کتاب معنایی دارد و وقتی میگوییم: 
کتاب و حکمت، در این جا نیز کتاب معنایی دیگر دارد. کتاب همان 
موازین است و حکمت نیز درست اجرا کردن است و همان رموزی 
است که تابع کتاب است که از همان موازین سرچشمه میگیرد. بدین 
معنا در کتاب به معنای کتاب و سنت، هم کتاب و هم حکمت وجود 
دارد و در سنت نیز هر دو وجود دارد. اما سرچشمهی حکمت، سنّت 

و به ویژه سنّت عملی است که همان تبیین است:
تبیین نیز همان است که خداوند در قرآن، پیامبرش را به عنوان 
 ِ اسوه و نمونه و شاهد معرفی میکند: لََّقۡد َكَن لَُكۡم ِف رَُسوِل ٱللَّ

[1[
ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ

ُ
أ

ما مسلمانان در برابر قرآن باید پاسخگو باشیم. و همهی امتها نیز 
ةٖ تُۡدَعٰٓ إَِلٰ  مَّ

ُ
به همان گونه در برابر کتاب خود مسؤول هستند: ُكُّ أ
[3[ ۚ ّقِ

كَِتٰبَِها ]]] و  یا َهَٰذا كَِتُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُكم بِٱۡلَ
میزان و حجت و کتاب برای ما در قیامت، قرآن است. حضرت 
علی نیز در خطبههایش بارها سخن از حجت خدا و حبل خدا به میان 
آورده که منظور قرآن است. تمام اعمال و رفتار پیامبر  )سنت قولی 

و عملی( حکمت است.

1. احزاب/ 21.
2جاثیه/ 28.
3جاثیه/ 29.
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الف: ساختن روان یا ضمیرروشن
ساختن روان یا ضمیر به دو وسیله ممکن است:

1ـ با اصول دین، که همان پایههای اساسی جهانبینی است.
]ـ سایر عقاید و افکار که جهانبینی و ایدئولوژی است.

در این برنامه، جهانبینی عبارت است از اصول دین به اضافهی 
شامل  خود  که  تکلیف(]1]   نه  واقعیات  )توصیف  واقعیات  درک 

بخشهایی از سایر عقاید و افکار میشود.
ایدئولوژیی  یکی  دارد.  تعبیر  دو  نیز  جا  این  در  ایدئولوژی 
عنوان  به  ایدئولوژیی  دیگر  میشود.  نیز  جهانبینی  شامل  که  است 
ایدئولوژی  کنار  در  را  ما جهانبینی  که  جا  آن  در  قسیم جهانبینی. 
آوردهایم، طبعًا منظور ما ایدئولوژی قسیم جهانبینی است که نسبت 
از  جدا  که  ایدئولوژی  این  باشد.  »خاص«  میتواند  جهانبینی  به 
جهانبینی است مساوی با سایر عقاید و افکار است که همان تکلیف 
)بایدها و نبایدها( در فرد و جامعه است. به عبارت دیگر سخن گفتن 
از چگونگی تکالیف آن بخش از عقاید و افکار به شمار میآید که به 

1. اصطالح تکلیف و توصیف را که آقای دکتر سروش نهاده اند کامل رسا نیست 
اما مناسب می دانم.
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تکالیف و برنامههای دین میپردازد.
سایر  و  دین  اصول  مطلب:ِ  دو  با  روشن  یا ضمیر  روان  ساخت 
اکنون  بود.  پیش  مطلب  دو  دادن  توضیح  همچون  افکار،  و  عقاید 
و  اساسی جهانبینی  پایههای  مطلب  دو  بهتر  توضیح  به  است  الزم 
ایدئولوژی بپردازیم. اّما پیش از آنها میطلبد به مطالب مهمتری اشاره 
کنیم. عنوانی که میتوانیم بر این مطالب مهم ذکر کنیم »مسأله اساسی« 

است.
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مسأله ی اساسی

ایمان دینی و نقش آن در تصحیح مسیر انسان
مسأله اساسی این است که آیا انسان به ایمان نیاز دارد؟ پس از آن 
که بررسی کردیم و فهمیدیم انسان نیازمند ایمان است، ایمان را به 

ایمان دینی و ایمان غیر دینی تقسیم بندی می کنیم.]1] 
در جهان ما شاید بسیار کم پیدا شود کسی بپذیرد انسان نیازمند 
به ایمان نیست. به همین دلیِل بداهت نیاز به ایمان است که ما در این 
جا به لزوم ایمان برای انسان اشاره نکردیم. چرا که ارزش زندگی و 
حیات انسان، به ایمان او بستگی دارد. ایمان است که به زندگی آدمی 
نامفهوم و بیمعنا است. آن چه  ایمان  بدون  معنا میبخشد. زندگی 
که اهمیت دارد نقش و اثر ایمان دینی در تصحیح مسیر انسان است. 

تعریف ایمان
ما هر نوع پذیرش و معرفتی را ایمان نمیگوییم. بلکه ایمان به 
معارفی عمده و گسترده گفته میشود که در سرنوشت انسان نقش 
نظر  از  مردم  میان  در  ایمان  کاربردهای  برخی  بنابراین  باشد.  داشته 
1. به نظر ما تعابیر و تفاسیری که از ایمان می شود، بیشتر به یک مغالطه شبیه 
است. ما قایل به این هستیم که ایمان دو بخش دینی و غیر دینی دارد و در تالش 

هستیم تا این دو اصطالح را رایج کنیم.
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لغت میتواند صحیح باشد ولی استعمال و کاربرد درست ایمان در 
فلسفه و دین همان معرفتهای کلی و سرنوشتساز بشری است.

ایمان دینی و ایمان غیر دینی
در  بشری  اندیشههای  و  افکار  پذیرش  برای  امروز،  دنیای  در 
این کاربرد  به کار میبرند.  ایمان را  مکاتب گوناگون، گاه اصطالح 
از جهتی درست است و از جهتی دیگر ناصحیح و نادرست. اگر ما 
به تحلیل درست اصطالح ایمان بپردازیم نادرستی این کاربرد بیشتر 

آشکار خواهد شد.
اگر انسان مفاهیم کلی و اساسی را از طریق ذهن دریافت بکند و 
آن را در دل]1] پذیرفته باشد، اطالق ایمان بر آن میتواند درست باشد. 
آن چه که در ایمان مهم است، کیفیت تعلق درون انسان به مسایل 
است. ذهن در ابتدا نسبت به مسایل بزرگ و سرنوشتساز، معرفتی 
نسبی پیدا میکند، سپس قلب آن را پذیرا میشود. بنابراین میتوان، 
باور پیدا کردن نسبت به مکاتب دیگر را هم ایمان نامید. از این نظر 
میتوان چنین گفت که: تعلِق روان انسان به مسایل است که ایمان را 

به دینی و غیر دینی تقسیم میکند.
مجموعًا حالت انفعال انسان، نسبت به حقایق، یا موافق و مطابق 
با دین است که آن را ایمان دینی میگویند و یا موافق و مطابق با دین 
نیست که در این صورت آن را ایمان غیر دینی می نامند. به طور ساده 

1. دل تقریبًا می تواند مساوی با روان نا آگاه باشد. ذهن را می توان روان آگاه 
نامید و قلب و یا دل را روان ناآگاه . اما گاهی توسعًا قلب را مجموعه ی روان 
آگاه و ناآگاه نیز می گویند. تالش کنید زبان دینی داشته باشید. زبان دینی زبانی 
دارد  کاربرد  باسوادترین  برای بی سوادترین  و  زبانی است که  فهم است.  همه 
کمتری  کاربردِ  بیان شود،  با اصطالحات مطنطن  اگر  اما  باشد  مؤثر  و می تواند 

خواهد داشت.
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ایمان دینی حتی اگر منطبق بر واقعیت نباشد، مانند ایمان بتپرست، 
ایمان دینی است.

با آن که بتپرستها درک توحیدی ندارند، باور آنها ایمان دینی 
است، اّما ایمانی که ماورای اصول عقاید دینی باشد با وجود فهم و 
درک بسیار دقیق و روشن، ایمان غیر دینی نامیده میشود. عقیدهی 
با  دیگری  عقیدهی  و  است  دینی  ایمان  بطالن،  وجود  با  بتپرست 
نادرست  اگر هم  دینی  ایمان  است.  دینی  غیر  ایمان  وجود صحت، 
نمیشود.  »دور«  گرفتار  و  میشود  خارج  محدودهی خود  از  باشد، 
سرانجام منفذی که به وجود، ارزش بدهد پیدا میکند. اما ایمان غیر 

دینی گرفتار »دور« باطل و پوچ است.
بسیار  دینی، نقش  ایمان  اشاره کردهام که  پیش  در جایی سالها 
اعتبار  به  مسأله  این  دارد.  انسان  درست  مسیر  در  مهمی  و  اساسی 
مطالبی است که در ایمان دینی مطرح است نه به اعتبار زیر بنا بودن 
آن. و اگر ما درست به بررسی عالمانهی اصول عقاید و سایر عقاید و 
افکار بپردازیم، بدون تردید نتیجهی آن را نیز به عنوان نقش مؤثر آن 

در مسیر زندگی خواهیم دید.
تأثیر جهان بینی بر ایدئولوژی

منظور ما از ایدئولوژی در این جا، قسیم جهانبینی است. امروزه 
گفتگوی داغی در زمینهی جهانبینی و ایدئولوژی پیش آمده که یکی 
میکند.  نفی  را  ایدئولوژی  بر  جهانبینی  تأثیر  درگیر،  طرفهای  از 
طرف مقابل نیز عکس آن را اثبات میکند. اّما نظر ما این است که از 

چند جهت هر دو اشتباه میکنند:
اوالً، درست این است که جهانبینی، ایدئولوژی را پدید بیاورد. اّما 
همیشه به طور مطلوب چنین چیزی اتفاق نمیافتد، پیشتر در جایی 



عالمه کاکه احمد مفتی زاده چگونگی آموزش دین

136

دیگر در همین نوشته، حرکت مطلوب را توضیح دادیم که علیاالصول 
میباید در آغاز ضمیر روشن درست شود، سپس ضمیر تاریک و به 
تبع آنها اعمال و رفتار آدمی. و گفتیم که ابتدا در ضمیر روشن، اصول 
عقاید باید ساخته شود. در آن جا اشاره کردیم که بخشی از عقاید 
و افکار به جهانبینی مربوط است و بخشی به ایدئولوژی. و بازهم 
اشاره کردیم که این حرکت، حرکتی کاماًل منطقی است که باید بدین 

گونه باشد. بنابراین جهانبینی، زیر بنا و پایهی ایدئولوژی است.
خود  به  خود  نیز  ایدئولوژی  شکلگیرد،  جهانبینی  وقتی  یعنی 
شکل خواهد گرفت. اّما چه دلیلی دارد که امروز برخی جهانبینی را 

مولِد و زایندهی ایدئولوژی نمیدانند؟ 
اّولین دلیل، تعارضی است که پیشتر به آن اشاره داشتیم، تعارضی 
که در درون شخصیت وجود دارد، جهانبینی، ایدئولوژی را نمیتواند 

پدید آورد.
اما تبیین الزم را به  القا میشود،  دلیل دوم: جهانبینی از طریقی 
همراه ندارد. ایدئولوژی از طریق دیگری القا میشود، در نتیجه ارتباط 
میان آنها درک نشده است.]1] تعارض میان بخش های روان آگاه در 
به وفور وجود دارد. برای مثال مارکسیسم میگوید:  مکاتب بشری 
ایدآلیسم به طور قطع مردود است و آن چه که درست است و مورد 
تأیید قرار میگیرد رئالیسم است. نیز آنها میگویند: ماوراء ماده وجود 
ندارد و هر چه هست ماده است، سپس اصالت را به جامعه میدهد و 

نه فرد. همین مسأله خود پدید آورندهی تعارض است.

آگاه  روان  به  مربوط  دو  هر  ایدئولوژی  و  که جهان بینی  باشید  داشته  توجه   .1
هستند.در میان مراتب آگاه نیز ابتدا باید اصول عقاید شکل گیرد و سپس سایر 
عقاید و افکار. اما گاهی در میان این دو نیز تعارض پدید می آید و مقدم و مؤخر 

می شوند.
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همچنین مارکسیستها معتقداند که طبقات باید از بین برود، و برای 
از بین بردن طبقات، سوسیالیسم را به عنوان مقّدمه پیشنهاد میکنند. 
در حالی که خودِ سوسیالیسم به وجود آورندهی طبقات است. حقیقتًا 
در دنیای غیر سوسیالیستی، سرمایهداری متزلزل است. در دنیای غیر 
سوسیالیستی ممکن است سرمایهدار، سرمایهی خود را از دست بدهد 
و یا کارگری معمولی بتواند سرمایهی هنگفتی فرا چنگ آورد و به 
سرمایهداری مبدل شود. در سوسیالیسِم مارکسیستی و یا مکتبی، تمام 
قدرت سیاسی و از جمله اقتصادی در دست تعداد معدودی است. 

سایر قدرتها در اختیار آنها هستند.
سوسیالیسم، »کار« را طبقهبندی طاغوتی میکند. برخی از کارها، 
از نظر آنها ارزشمند و برخی بیارزش است و تفاوت حقوق قایل 
نظام  فراوانی است و  امتیازات  دارای  است. وقتی که طبقهی حاکم 
طبقاتی در جامعه پایهریزی شده است، چگونه میتوان انتظار داشت، 
کسی که تمام باورش به ماده است و هیچ باوری به غیر ماده ندارد، 
برای از میان بردن طبقات تالش کند؟ به حرکت جبری باور دارد، 
با انسان است و تاریخ  اّما در همان جامعه ثابت میشود که اختیار 
جابر و زیر بنا نیست. انسان خود میتواند حرکت بکند و یا نکند. او 
میتواند تشکیل حزب بدهد و به انواع کارها متوّسل شود تا انقالب 
مارکسیستی در جایی پدید آید. این موارد از نمونههای تعارضی است 
که در نظاماندیشگی مارکسیسم وجود دارد. البته این تعارضی را که 

در نظام مارکسیستی میبینیم، با تعارض در روان متفاوت است.
انسان موجودی متفکر و تعلیلاندیش است. و از همان بچگی در 
برابر مسایل همیشه می پرسد. این پرسشها و دنبال علت گشتنهای 
انسان، از همان بچگی، آیا اکتسابی است یا فطری؟ حقیقت این است 
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که پرسش، خصلت انسان است و با سؤال میتواند انسانیت خود را 
به اثبات رساند. اگر تعلیل را از انسان بگیریم، انسانیت خود را از کف 
میدهد. ایدئولوژیی که قسیم جهانبینی است، تکلیفهای انسان یا 
همان باید نبایدها است. این تکلیفها زمانی برای انسان مطرح است 
که نه به شکل قانونِی محض بلکه به صورت دینی باشد. قوانین برای 
تغذیه میشود  آدمی  از ریشه و موجودیت ضمیر خود  انساِن دینی 
و برای او مطلوب و مأنوس است. شکل و شمایل دستوری ندارد 
بلکه برای او جاذبه دارد و خوشایند است. انسان دینی، به گونه ای 
است که خود به خود و داوطلبانه به سمت قوانین کشش پیدا میکند. 
اما قانون برای انسان دینی، صرفًا دستور است و برای او چون باری 

سنگینی میکند. 
برای انسان در مسایل معرفتی، چه بروز پیدا کند  چه پیدا نکند، 
پرسش ایجاد میشود، اینکه در کودکان بیشتر پرسش ایجاد میشود 

میتواند دو دلیل داشته باشد:
1ـ بر حسب ظاهر بزرگترها بعضی چیزها را بیشتر میدانند. 

]ـ چون گرفتاریهای بیشتری دارند، به نداشتن بسیاری چیزها 
عادت دارند. اما کودکان تالش میکنند مسایل خود را بپرسند و آن 

را بفهمند.
اگر پرسشها به تکالیف و برنامهی انسان )= ایدئولوژی( مربوط 
باشد، خود بر این مسأله مهم داللت میکند که بدون توجیه منطقی، 
حکم و تکلیف، نمیتواند درست باشد. بلکه الزمهی آن ارائه دلیل 
است. دلیلها، واقعیتها یا اجزای جهانبینی هستند. برای مثال، چرا 

دست سارق را باید بُرید؟]1] 

و  مقدور  و  ممکن  جامعه ای  چه  در  دزد  دست  بریدن  که  کنید  دقت  البته   .1



139

 چگونگیآموزشدینعالمهکاکهاحمدمفتیزاده

هر پاسخی که به این پرسش داده شود، نیازمند جهانبینی است. 
اگر مرز سالمت جامعهای سالم، بشکند، برای جبران آن اگر تالش و 
اقدامی خشن، متناسب با فساد و تباهیی که وارد شده، نشود، آن فساد 
بالفاصله  میکنند،  سالم  پیامبران  که  جوامعی  میکند.  پیدا  گسترش 
ناسالم نمیشود، بلکه آرام آرام به سوی آلودگی  اندکی  و در زمان 
گام بر میدارد. وقتی به حدود، بیاعتنایی شود، مرز سالمتی جامعه 
به ویژه  بیشتر میشود.  تباهی  و  فساد  آرام  آرام  و  در هم میشکند 
وقتی اشراف و قدرتمندان حدود الهی را میشکنند، راه برای فساد 
برای  که  میفهماند  ما  به  جا  این  در  جهانبینی  میشود.  باز  جامعه 
باید تکلیف و حکم صادر کرد  جلوگیری از آلودگی بیشتر جامعه، 
)= ایدئولوژی(. و احکام الهی باید اجرا شود، چرا که جامعه انسانی 
دارای نوعی حیات است، اگر با میکروبی که به جامعه حملهور شود، 
مبارزه نشود، آفات آن روز به روز بیشتر میشود و پیکر از پیکرهی 
جامعهی اسالمی خارج میشود و خواهد ُمرد. اگر انسان جهانبینی 
دینی داشته باشد، روش برخورد صحیح با آن را نیز درک خواهد کرد.
ذهن  برای  تعارضاتی  است.  گوناگون  جهات  دارای  مسأله  اما 
یا  و  میگردد  جهانبینی  شدن  عقیم  باعث  که  میآید  پیش  انسان 
که  مسأله  با فالن  متناسب  داشت.  نخواهد  مطلوبی  نتیجهی  که  این 
پیدا میکرد،  تغذیه میکرد و شکل  بینی  از جهان  باید  علیاالصول 
کاری نشده بلکه افکار دیگری القا شده که خود به ایدئولوژیی بیگانه 

یا اجزایی متناسب خود پیدا کرده است.

مطلوب است. به جواب الیحه ی قصاص مراجعه کنید. جامعه ای که از هر نظر 
سالم باشد. پس از آن است که می توان از مردم درخواست کرد دزدی نکنند و 

حدود را برای مردم باید تعیین کرد.
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این است که در  پیشین، حرکت مطلوب ذهن  بر مطالب  عالوه 
نهادینه شود. سپس  از جهانبینی(  عقاید )بخش عمده  اصول  آغاز، 
سیر  چنین  اسالم،  شود.  داده  او  به  ایدئولوژی  و  جهانبینی  مابقی 
منطقی را خواستار است و رشد و نمو انسان نیز بدان بستگی دارد. 
اما توجه داشته باشید که این گونه نیست که اگر فردی جهانبینی پیدا 
ایدئولوژی در او پدید میآید. در چنین حالتی اگر ما بگوییم  کرد، 
با  باشد.  نیست، میتواند صحیح  ایدئولوژی  زایندهی  که جهانبینی 
ایدئولوژی را در پی  این که درست آن است که جهانبینی،  وجود 
داشته باشد و هر ایدئولوژیی نیز جهانبینی مناسب خود را میطلبد. 
اما الزم نیست که اگر شخصی وقایع هستی را دریافت، مناسب با آن 
ایدئولوژی بیابد. گاهی ممکن است به ایدئولوژی منتهی نشود و گاه 

نیز ممکن است جهانبینی غلط باشد. 
و  است  عقیم  کاماًل  جهانبینی  نه  که  میشود  این  نتیجه  پس 
شود،  رابطه  نفی  آنها  میان  که  جایی  تا  نیست  ایدئولوژی  زایندهی 
و نه جهانبینی به طور قطع و یقین مولّد ایدئولوژی است. اساسًا با 
از جهانبینی  ایدئولوژی میباید  انسان،  توجه به شخصیت وجودی 
گرفته شود. یعنی ابتدا فرد جهانبینی پیدا کند، سپس ایدئولوژی به 
او داده شود.  انسان به طور طبیعی موجودی است که هر ایدئولوژیی 
را متناسب با جهانبینی خود میپذیرد. هیچ ایدئولوژیی )= برنامهی 
ارزش وجودی  نیامیزد،  در  به هستی  نسبت  او  بینش  با  تا  زندگی( 
نخواهد داشت. با وجود مطالب پیشین، همیشه این طور نیست که 

جهانبینی، ایدئولوژی مناسب خود را در پی خواهد داشت.
ایدئولوژیی مطلوب است و در زندگی انسان تعارض به وجود نمیآورد 

که با جهانبینی تناسب داشته باشد و عیناً از جهانبینی اخذ شده باشد.
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و  عقیم  حرکت  یا  ذهنی،  نابینایی  و  سکون  دینی:  غیر  ایمان 
سکونزا

ایمان  عنوان:  تحت  مطلبی  کردیم،  که طرح  اساسی  مسألهی  در 
دینی و نقش آن در تصحیح مسیر انسان داشتیم که به اختصار به آن 

پرداختیم.
پس از این مسأله، مطلب دیگری با عنوان: »ایمان غیر دینی: سکون 
و نابینایی ذهنی، یا حرکت عقیم و سکونزا،« مطرح میشود. وقتی به 
ایمان غیر دینی و توصیفات آن میپردازیم، مقابل آن ـ ایمان دینی ـ 

بیشتر خود را نشان میدهد.
به نظر ما، ایمان غیر دینی، سکون و نابینایی ذهنی برای انسان پدید 
میآورد. گر چه بر حسب ظاهر این گونه به نظر نمیرسد و حرکتی 
در آن دیده میشود. اما اگر تحلیل و بررسی دقیق و درستی صورت 
گیرد، خوب متوّجه میشویم که نمیتوان بر آن اطالق »حرکت« کرد، 
بلکه صرفًا ظاهری چون حرکت دارد وگرنه در معنای درست علمی 
علیا  به مرحلهی  از مرحلهی سفال  معنی  به  نیست. حرکت  حرکت 
رفتن است و به هیچ روی مراد ما حرکت خشک و کلیشهای و مادی 

محض نیست.
حرکت از نظر ما، از نقص به سوی کمال رفتن است. ایمان غیر 
دینی اگر چه در ظاهر حرکتی دارد، اما در واقع سکون ذهنی است و 
راهی به کمال ندارد. ذهنی که دچار ایمان غیر دینی بشود، از حرکت 
داشته  حرکت  به  شبیه  ظاهری  چه حرکتهایی  گر  و  میایستد  باز 
باشد، اما ساکن و راکد است. چرا ما این حرکت را حرکت واقعی 
انسان نمیدانیم، پرسشی است که اکنون قصد پاسخدادن بدان را داریم.
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ما میتوانیم در برخی کارهای آزمایشگاهی، تفاوت بین حرکت 
واقعی و حرکت نمایی را دریابیم. فرض کنیم دانشمندی چون پاستور، 
در آزمایشگاهی مشغول فعالیت است، چنین انسانی اگر با صالحیت 
الزم و نیت درست به آن کار دست مییازد، دارای حرکت است. این 
حرکت سرانجام او را به نتیجه خواهد رساند، در مقابل کسان دیگری 
هستند که به خاطر آمال دنیوی با آن دانشمند به رقابت میپردازند، 
آنها نیز ظاهراً در آزمایشگاه کار میکردند، و تالش میکردند دیدگاه 

پاستور را نادرست جلوه دهند.
ممکن است کسانی حرکت پاستور را در جهت کشف میکروب 
حرکت  را  پاستور  رقبای  کار  عکس  بر  و  ندانند  حرکت  هاری، 
بیانگارند. اما گذر زمان نشان داد که کار پاستور حرکت بود و کار 
رقبا و مخالفان پاستور، سکون بود. با آن که مخالفان پاستور به ظاهر 
در میان مردم فعالیت بیشتری داشتند و نمود فراوانی پیدا کرده بودند، 
کار  که  معلوم شد  کرد  را کشف  هاری  میکروب  پاستور  که  بعدها 
پاستور حرکت بوده و کار مخالفان سکون و عقیم بوده است. بسیاری 
شده  نابینایی  و  سکون  دچار  حسادت  دلیل  به  پاستور،  مخالفان  از 

بودند و اگر حسادت نداشتند، سخنان پاستور را میفهمیدند.
که  بوده  ندانستن  و  دلیل جهل  به  مردم  بیشتر  نابینایی  و  سکون 
البته جای مالمت و انتقاد نیست. اما برخی دیگر به خاطر حسادت، 
ذهنشان نابینا میشود که جای مالمت و انتقاد است. مثال پاستور به 
میتوان  اکنون  شد،  ذکر  که  عینی  و  محسوس  کاماًل  تمثیلی  عنوان 
عصرش  هم  دانشمندان  با  را  انشتین  آورد.  مثال  را  باالتر  مسألهای 
مقایسه کنید. مسأله انشتین بسیار پیچیدهتر است چرا که پاستور در 
آزمایشگاهی کاماًل مادی کاوشهای خود را پیگیری می کرد، اما در 
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برخی از علوم چون فلسفه آزمایشگاهی وجود ندارد که در آن مسائل 
را پی گرفت، بلکه آزمایشگاه همان ذهن است.

بود.  کرده  درک  را  نسبیت  همچون  مهمی  مسأله  انشتین،  ذهن 
ترتیب  او  نظریهی  رد  در  متعددی  جلسات  او  رقیب  دانشمندان 
میدادند. انشتین در مقابل مخالفان هر قدر به ادله و براهین متوّسل 
میشد، قادر به تفهیم آنها نبود. و البته این خصوصیت آدمی است که 
وقتی موضع انکار میگیرد و به جدال میپردازد، به هیچ وجه آمادگی 
دریافت حقایق را ندارد، چرا که در این هنگام قصد، کشف حقیقت 
نیست، بلکه او تمام تالش خود را وقف بر کرسی نشاندن نظر خود 

میکند.
در چنین مواردی درست این است که به هیچ وجه مسایل را پی 
نگرفت و ادامهی بحث نداد. وقتی ضمیر انسان دچار چنین انحراف 
و انکاری شد، به هیچ عنوان نمیتوان کاری از پیش برد و بیان حق 

و حقیقت در این هنگام، کاستن ارزش حق است.
حرکت رقبای انشتین، هم چون رقبای پاستور به دلیل حسادت 
نمیتوانست راه به جایی برد. با گذشت زمان متوجه شدیم که مخالفان 
انشتین اشتباه میکردند و این انشتین بود که درست حرکت میکرد. 
اگر دیگران پیش از انشتین، از کشف او استفادهی نادرست میکنند، 
این صورت است که وقتی  به  ندارد. همهی علوم  تقصیری  انشتین 
استفاده  آن سوء  از  به همان گونه  بیفتد  ناشایست  انسانهای  دست 

میشود و علیه بشریت به کار گرفته میشود.
حال پس از این دو مثال به مسأله دین باز میگردیم. گفتیم که 
ایمان دینی، ایمانی است که از محدودهی عالم ماده خارج میشود 
انفعاالت ماورای ماده را ولو به غلط درک کند.  و روابط و فعل و 
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همچون ایمان بتپرستان که فکر میکردند بتها میتوانند در ماورای 
عالم ماده تصرف کنند. این نوع ایمان را با آن که باطل نیز هست، 

میتوان ایمان دینی نامید.
از همدیگر جدا  دینی در یک خصلت  ایمان غیر  با  دینی  ایمان 
میشوند. ایمان دینی آن است که تنها روابط عالم ماده و اسباب و 
مسببات را نبیند، بلکه ماورای آن را نیز تصّور کند، حال این روابط 
عالم ماورا را درست تصور کند یا غلط، تفاوتی ندارد. همان ایمان 
دینی است. اما ایمان غیر دینی در محدودهی عالم ماده است و خارج 
از اسباب و مسببات عالم مادی نیست. ما معتقدیم که حرکت ایمان 
از  ایمان در هر یک  البته  نمایی و سکون است،  دینی، حرکت  غیر 

تعاریفش باوری است که به انسان جهت بدهد.
باشد، ساکن  بسیار هم فعالیت داشته  ایمان غیر دینی اگر ظاهراً 
است و هیچ حرکتی ندارد. اما ایمان غیر دینی با وجود ابزار غلط، 
حرکت است. برای اثبات این مسأله میتوان به دو مثال پیشین پاستور 
و انشتین بازگشت. حتی اگر فرض کنیم تمام ابزار و اسباب این دو 

دانشمند باطل بوده باشد، بازهم ذهن آنها در حرکت بوده است. 



145

خداشناسی

ماتریالیسم و ایدآلیستی بودن نفی خدا
تفکر  طرز  تفکر،  طرز  ایدآلیستیترین  کردیم  اشاره  که  وقتی 
مکاتب مختلف  میان  در  مارکسیسم  که  گفتیم  و  است،  ماتریالیستی 
ارائه  را  خود  خاص  دالیل  یک  هر  برای  است،  ایدآلیستی  بسیار 
دادیم، اما به نظر میرسد ناکافی باشد. مطلب دو وجه داد، این که 
سخن از ایدآلیستی بودن ماتریالیسم میشود وجهی است و اینکه به 
ایدآلیسم بودن مارکسیسم اشاره میکنیم وجه دیگری است. آن چه 
که در بارهی مارکسیسم گفته میشود، الزم نیست در باره ماتریالیسم 
نیز صادق باشد، چرا که مارکسیسم خاص است و ماتریالیسم عام. 
ماتریالیسم دارای انشعابات فراوانی است که یکی از آنها مارکسیسم 
است، هر وصفی که برای خاص وجود داشت، الزم نیست که برای 
عام نیز صدق داشته باشد، مارکسیسم دارای خصال و ویژگیهایی 

است که در ماتریالیسم وجود ندارد.
ماتریالیسم،  که چرا  است  این  است،  مطرح  این جا  که  پرسشی 

ایدآلیستی است؟
دو قضیهی منفی و مثبت یا موجب و سالب را در نظر بگیرید، 
که به اعتبار ظروف و موضوع مورد مطالعه باشند. موضوع و ظروف 
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بگیرید.  نظر  در  را  انسان  چون  خاص  موضوعی  و  عام  و  خاص 
نیست. صدق و کذب هر دو قضیه  یا  اتاق هست  این  شخصی در 
بسیار آسان است. اما اگر موضوع را در ظروف محدودی مثل همان 
اتاق، عام کنیم، و به فرض به جای شخص، موجود زنده را در نظر 
بگیریم و پس از خروج افراد از اتاق، بگوییم: موجود زندهای در این 
اتاق نیست، آیا چنین نفیی درست است؟ به طور قطع درست نیست. 
موجود زنده عام است که هم شامل انسان میشود و هم شامل 
سایر جانداران. البته ممکن است که با نگاهی ماتریالیستی، همچون 

نگاه ابن راوندی]1] چنین دیدی داشته باشد.
علت این که ابن راوندی موجود زنده را انکار میکرد این بود که 
موجود زنده نزد او، همان موجوداتی است که نسبت به آنها سابقهی 
ذهنی داشت. از نظر چنین کسی با چنین دیدگاهی این کافی است 
به عدم وجود آن رأی  تا  نبیند  اتاق  متعارفی در  که موجود زندهی 
صادر کند. این اشخاص، واقعیت را بر مبنای دید خود به قضاوت 
مینشینند. اما میدانیم که واقعیت بسیار گستردهتر از فهم انسانها در 
گذشته است. موجود زنده میتواند آن قدر کوچک باشد که صدها 
و هزاران موجود زنده در زیر ناخن جمع شود و برای ما محسوس 
داشته  واقعیت  به  نسبت  نوینی  و  درک جدید  ما  وقتی  پس  نباشد. 

به  از علمای کالم.  به سال 245 هـ. ق.  ابوالحسین احمد بن یحیی، متوفی   .1
قولی اهل راوند)بین اصفهان و کاشان( و به قولی اهل مروالرود بوده؛ در بغداد 
می زیسته. او را از زنادقه شمرده اند، و نیز گفته اند یهودی االصل بود، و بعد اسالم 
آورد، و سرانجام المذهب شد. بیش از صد کتاب به وی منسوب است، ولی اکثر 
تألیفاتش از کفریات بوده، از قبیل کتاب بصیرت در رد اسالم، کتاب التاج در قدم 
عالم، کتاب الزمرد در انکار نبوت، و غیره. ابن راوندی بعضی کتابهای خود را نیز 
رد کرده، و به همین سبب، بعضی نسبت جنون به وی داده اند)ر.ک: مصاحب، 

ج1: ذیل ابن راوندی(. مترجم.
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باشیم، نفی موجود زنده در این اتاق باطل خواهد بود.
به  است.  ایدآلیستی  کاماًل  اتاق،  در  موجود  وجودِ  نفی  قضیهی 
دیگر سخن، حکم به نفی وجود موجود در اتاق، بر اساس طرز تفکر 
و ذهنیت محدودی در بارهی موجود زنده، داده شده، این است که 
موجودات  میتواند  انسان  آیا  است.  ایدآلیستی  کاماًل  چنین حکمی 
زنده را در عالم وجود احصا بکند؟ آیا انسان برای شمردن و شناخت 
آدمی  بر  آیا  و  است؟  زده  تام  استقرای  به  دست  زنده،  موجودات 
کشف شده که موجود زنده همین موجوداتی است که انسان شناخته 
است؟ طبیعی است که خیر. اثبات همیشه نسبت به نفی سادهتر است. 
اکنون و در این دوران میفهمیم که اگر کسی قبل از کشف میکروب، 
نفی موجود زنده را در جایی که موجودات مورد شناخت او وجود 
نداشت میکرد، تا چه حدی کار جاهالنهای مرتکب شده است. این 
که ما تعدادی موجود زنده را میشناسیم، دلیل بر آن نیست که موجود 

زنده همان موجوداتی هستند که ما میشناسیم.
با وجود شناخت میکروب و سلول و ..حکم به عدم  نیز  اکنون 
وجود موجود زنده در این اتاق کاماًل ایدآلیستی است. در هزارههای 
گذشته انسان تصوری از موجود زنده داشت که امروزه مطلقًا چنین 
تصوری ندارد و اکنون بر ما آشکار شده که آن تصّور باطل است. 
باید از گذشته عبرت بگیرند و همچون گذشتگان بر مبنای  انسانها 
جهل، حکم صادر نکنند و با مختصر علومی که به دست آورده دچار 

غرور و خودخواهی نشوند.
اگر در گذشته کسانی بودند که بر خالف طبیعِت علم که اثبات 
شئ، ذاتًا نسبت به نفی شئ دیگر بی تفاوت است عمل میکردند، 
در حالی که کار علم این است که شئ معین و مشّخص را نفی یا 
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اثبات میکند و عالم نیز به کسی گفته میشود که موضوع معین در 
ذهن دارد و آن را اثبات یا نفی میکند، بدون شک اشتباه میکردند 
و تجربهی گذشتگان برای آیندگان باید همچون درسی باشد. اثبات 
چیزی ذاتًا و ماهیتًا ربطی به نفی چیز دیگری ندارد. و انسان همیشه 

در تکاپوی کشف مجهوالت است.
غرور  دچار  به دست میآورد،  که  علمی  مختصر  با  نباید  انسان 
شود، و این که علم اندکی نسبت به موجودات زنده دارد، نفی عام 
موجود زنده را بکند. ممکن است در طول هزارههای آینده درک ما 
چنان پیشرفت بکند که همچون درک اکنون ما نسبت به هزارههای 
گذشته باشد. و در آینده روشن شود که اکنون نیز نسبت به موجود 

زنده درک بسیار اندکی داشتهایم.
 آن چه که ما امروز از موضوع عام موجود زنده میدانیم، جزء 
حکم  که  میفهمیم  موضوعات  این  به  توجه  با  است.  اندکی  بسیار 
کاماًل  گذشته  در  زنده  موجود  مورد  در  راوندی  ابن  چون  کسی 
ایدآلیستی بوده است. او بر اساس تعریف واقعِی موجود زنده حکم 
صادر نکرده، بلکه بر مبنای تعریف ذهنی خود حکم صادر کرده است 

و ذهنیات خود را نسبت به تمام عالم وجود تعمیم داده است.
ایدآلیسم دو صورت دارد: منفی و مثبت. ایدآلیسم منفی عبارت 
است از بدون توجه به واقعیت و صرفًا بر اساس ذهنیت خود حکم 
صادر بشود. تا جایی که نفی واقعیت نیز بکند. ابن راوندی بر مبنای 
ذهن خود نه واقعیت، حکم صادر کرده است. از نظر تاریخی بر ما 
آشکار شد که این نظر باطل بوده است. با تحلیلی منطقی میتوان این 
بداند،  بارهی موجود زنده  انسان مقداری در  اگر  بیان کرد که  گونه 
مستلزم آن نیست که مفاد این موضوع را به صورت عام دانسته است. 
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همان گونه که موجود زنده شامل هزاران نوع شناخته شده میشود، 
شامل هزاران موجود زندهی دیگر میشود که ما هیچ درک و فهمی 
نسبت به آن نداریم و هنوز فهم ما به چنان پیشرفتی نرسیده که آن 
را بفهمد. مگر در گذشته نیز همان طور نبوده که موجودات زندهی 
در  مردمان  برای  فهم  قابل  زندهی  با موجود  ما  دنیای  در  فهم  قابل 
گذشته قابل قیاس نبوده است؟ اگر از لحاظ منطقی، موضوعی عام 
برخی  دانستن  باشد،  داشته  را  احتمال صورتهای مختلف  و  باشد 
از صورتهایش، نفی سایر ابعاد و صورتهایش را نمیکند. حکم 
نفی عام آن، حکمی  از صورتها و  دادن، به صرف دانستن برخی 
کاماًل ایدآلیستی است. بنابراین اگر در این اتاق موجود زندهی شناخته 
شدهای نبینیم، حکم عدم موجود زنده در این اتاق، مطلقًا باطل است 
و اگر چنان حکمی صادر کردیم، حکمی است موافق با ذهنیت خود 

و طبیعتًا حکمی ایدآلیستی است.
نظر  در  عام  یا  و  را خاص  آن  و  کنیم  توجه  به ظرف  اگر  حال 
بگیریم و به فرض حکمی صادر کنیم و بگوییم کوه طال در کرمانشاه 
وجود ندارد، میتواند صحیح باشد. اگر ظرف را عامتر بکنیم و بر 
کل ایران و یا بر کل آسیا و یا کل کرهی زمین تعمیم دهیم، میتواند 
درست باشد و مطابق با واقعیت، ایدآلیستی نباشد و رئالیستی باشد. 
میتوان همین مثال را به اقیانوس شیر مثال زد که به سهولت میتوان 

حکم واقعبینانه بر عدم وجود آن زد.
اما اگر حکم این ظرف را عامتر و آن را بر کل عالم وجود تعمیم 
بدهیم، چون واقعبینانه نیست، از لحاظ منطقی نمیتواند صحیح باشد. 
چنین حکمی صدق و یا کذبش باطل است چرا که مبتنی بر جهالت 

است و بر مبنای ذهنیت خود حکم صادر شده است.
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تفاوت نفی و اثبات
صورتهایی در تفاوت نفی و اثبات و جود دارد. در آن جا روشن 
میشود که چه تفاوت هایی میان نفی قضیهای با اثبات قضیهای وجود 
دارد. برای مثال میتوان گفت که دریاچهای بلندتر از سطح عمومی 
دریا وجود دارد.)= قضیهی اثباتی(. اما اگر نفی میشد، قضیهای باطل 
نفی آن درعالم  به معنای  نباشد  این که چیزی در کرهی زمین  بود. 

وجود نیست. پس چنین حکمی باطل است. 
برای اثبات ایدآلیستی بودن ماتریالیسم، صرف نظر از انطباق آن 

با واقع، مسألهی عام و خاص بودن ظروف و موضوع کافی است.
 در ظرف زمان نیز، زمانی حکم، ایدآلیستی نخواهد بود که تمام 

لحظات تحت کنترل باشد که این گونه نیست.
حکم به نفِی هر چیز، اطالعات و معلومات فراوانی میخواهد و 
از ماصدق موضوعی  انسان بخشهایی  ایدآلیستی است. وقتی  غالبًا 
را دریافت، نباید دچار چنان تصّوری گردد که همهی ماصدقها را 

دریافته است.
نفی قضیه دو صورت دارد: 1ـ مبتنی بر واقعیتها و استقصایی. 

]ـ عقلی
کرده  استقصایی  پاستور حکم  اگر  میکروب،  کشف  ماجرای  در 
شرایطش  شدن  فراهم  شرط  به  عقلی  است. حکم های  باطل  باشد، 
ما میتوانیم  دارند.  بیشتری  اطمینان  استقصایی،  به حکمهای  نسبت 
منظومهی شمسی  از  کهکشان  بگوییم  به سهولت  عقلی،  به حکمی 
با  نیست،  استقصا  به  نیازی  مطلب  این  گفتن  برای  و  است  بزرگتر 
پیدا  شمسی  منظومهی  و  کهکشان  به  نسبت  که  معلوماتی  مختصر 
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کردهایم، به سهولت میتوان در بارهی آن حکم عقلی صادر کرد.
اعتبار  به  اّوالً  ماتریالیسم کردهایم،  باره  در  تاکنون  بحثهایی که 
ما  بحث  میدان  ثانیًا،  است.  مطرح  قضایا  برای  که  بوده  چیزهایی 
قضایای استقصایی بوده و نه قضایای عقلی. در این جا که سؤال در 
بارهی وجود و یا الوجودِ موجود زنده در این اتاق مطرح است، نفی 
آن باطل است چرا که به وسیلهی عقل، نفی ماصدقهای یک کلمهی 
عام که ممکن است بعضی از صورتهایش را درک نکنیم، درست 
نیست. گر چه حکم عقلی در بارهی آن باطل است، اما اثبات آن با 

عقل البته نه به صورت یقینی صحیح است.
است  ممکن  بگوییم  و  کنیم  صادر  گونه  این  را  عقاًل حکم  اگر 
وجود مادی در این اتاق باشد، صحیح است، اما از لحاظ واقعیت، 
نمیشناسیم.  را  مادی  وجودهای  همهی  ما  که  چرا  است،  نادرست 
تاکنون درک کردهایم.  ما  را موجوداتی نمیدانیم که  مادی  و وجود 
ممکن است صورتهای وجودِ مادِی دیگری باشد که ما هنوز درک 
استقصایی  اثبات،  از جهت  قضایا  برخی  که  این  نکردهایم. خالصه 
عقلی  و  است  استقصایی  نفی  جهت  از  برخی  و  عقلی  نه  و  است 

نیست.
اثبات عقلی است و استقصایی نیست و  از نظر  از قضایا  برخی 
یا از نظر نفی عقلی است و استقصایی نیست. به هر حال میتوان با 
مختصر دقتی موجبه یا سالبه بودن آن را دریافت. برخی از حکمها 
واقعی است و برخی ذهنی. قضایایی که تاکنون مطرح کردهایم، از 
محدودهی قضایای استقصایی بوده، چه اثباتی و چه نفی، چه ایجابی 

و چه سلبی.
حال آیا با این پیش فرضها، اگر ماورای ماده را در وجود مادی 
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مادی  وجود  از  که  فهمی  مختصر  با  و  کنیم  کوچک  بسیار  محض، 
داریم، نفی وجود مادی، نه در عالم وجود، بلکه در همین اتاق صحیح 

است؟
طبیعتًا چنین نفیی بسیار ذهنی و ایدآلیستی خواهد بود. حال اگر 
این پرسش را در بارهی ماورای ماده بپرسیم، به مراتب ایدآلیستیتر و 
ذهنیتر خواهد بود. تمام ابزار مادی را اگر به کار ببندیم، آیا میتوانیم 
را  یا روح و حیات  و  تخیّل، تصّور، تصدیق  تعقل،  معنای درسِت: 
درک کنیم؟ تنها چیزی که ما از این مفاهیم میفهمیم، آثار آنهاست، 
یعنی قضیهی عقلی ما را راهنمایی میکند و نه قضیهی استقصایی. و 

وقتی آثار را میبینیم پی به مؤثر میبریم.
»اثر« نشان از »مؤثر« و »معلول« نشان از »عّلت« میدهد این دو 
و  اثر  بیماری،  مثال  برای  استقصایی.  نه  و  است  عقلی  کاماًل  قضیه 
معلول از عّلت و مؤثری است که به سهولت قابل فهم است. ما بر 
نیروهای  انواع  به تفّکر و توّهم و تخیّل و حیات و  آثار پی  اساس 
معنوی انسان می بریم. بینایی و شنوایی را از روی آثار آنها میفهمیم 
و گرنه ذات دیدن و شنیدن محسوس نیست. همیشه وجودِ معلول 

نشانهی وجود علت است.
را  پیشین  موارد  نفی  باشد،  و صحیح  بتوانند  ماتریالیستها  اگر 
که اشاره داشتیم بکنند، صحیح است که آنها نفی ماوراء ماده را نیز 
بکنند، در حالی که آنها در این نفیی که میکنند، نه موضوع را میدانند 
و نه ظرف را. چنین نفیی، کاماًل ایدآلیستی است و مبتنی بر ذهنیت 
بر واقعیتهایی که  را  از ذهن خود  خودشان است و حکِم صادره 

نمیدانند اطالق میکنند.
وقتی که ماتریالیستها وجود غیر مادی را نفی میکنند، در واقع 
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وجودی را از جهتی اثبات و از جهتی نفی میکنند، آنها وجود مادی 
را اثبات و وجود غیر مادی را نفی میکنند و این در حالی است که 
نسبت به وجود غیر مادی نادان هستند و امکان دانستن آن برایشان 
مقدور نیست. آیا میتوان پذیرفت که وجود مادی را فهم کردهاند تا 
از این طریق نفی ماورای ماده را بکنند؟ طبیعتًا پاسخ منفی است. اما 
حکم االهیون که قایل به وجود ماورای ماده است، صحیح است. چرا 
که حکم عقلی است و نیازی به استقصا ندارد. حکم به وجود خدا، 
حکمی کاماًل عقلی است. نظام علیت و از اثر پی به مؤثر بردن، از 
الفبای تفّکر بشر به شمار میآید. ما از این طریق از ابتداییترین و 
بدیهیترین قضایای عقلی بهره میگیریم و حکم عقلی وجود خدا را 
صادر میکنیم. همانند چشم و بینایی است. که برای شناخِت چشم، 
نیازی به تعریف بینایی نیست، بلکه آثار بینایی خود داللت بر بینایی 
میکند. ایدآلیستها نمیتوانند بگویند که ابتدا باید بینایی را تعریف 
کرد تا به آن باور پیدا کنیم چرا که چنان آشکار و روشن است که 

نیازی به تعریف ندارد.
بهره  خدا  وجود  برای  بدیهیات  بدیهیترین  از  جا  این  در  ما 
میگیریم . اگر کسی بگوید شنوایی از آن گوش است، دیگر نمیتواند 
مقابل  از طرف  بپردازد و  انکار شنوایی  به  انکار درآید و  از موضع 
بکند.  پذیرش شنوایی  را پیششرِط  آن  و  بطلبد  را  تعریف شنوایی 
فراوانی  آثار  و  دالیل  و  است  عقلی  قضیهای  قضیه،  اساسًا  که  چرا 
بنابراین چون حکِم وجود  دارد.  بودن دستگاه شنوایی  فعال  بر  دال 
شنوایی بر مبنای بدیهیات و اصول بدیهی )علیت و آثار( صادر شده، 
حکم صحیح و درستی است. حال باید دید که آیا مجموعهی هستی 

نمیتواند معلول و اثری برای عّلت و مؤثری به نام خدا باشد؟  
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به هیچ وجه نمیتوان وقتی آدمی اثر را که از حروف الفبای ذهن 
آدمی است، ببیند، پی به مؤثر نبرد، چگونه میشود مجموعهی هستی 
را دید، اما به وجود مؤثر بیاعتنا شد و بدان تجاهل کرد؟ هیچ کس 
نمیتواند ذهن را در پذیرش چنین چیزی وادار کند، قضیهای که در 
آن دنبال دلیلی باشد تا خدا را با آن نشان داد، غلط است. این درست 
مانند آن است که از کسی درخواست شود، شنوایی و بینایی و تعقل 
را نشان دهد تا پذیرفته شود. عبارِت: خدا را به من نشان دهید تا او 

را تصدیق کنم، از چند جهت نادرست است:
1ـ هر قدر موضوعها، ولو در عالم ماده، ارزش دار باشند، نه تنها از 
قدرت دید آدمی دورتر میشوند بلکه به وسیلهی آثار، با تعقل درک 

میشوند و در نتیجه در مورد آنها حکم عقلی درست است.
]ـ وقتی نسبت به موضوع و ظروف )= عالم وجود( درک درستی 
نداریم، چگونه میتوان انتظار داشت، عالم وجود را جستجو کنیم، تا 
قضیهای ثابت شود؟ بنابراین جملهی: خدا را به من نشان دهید تا باور 
کنم، نادرست و غلط است. همچون آن است که گفته شود: روح و 
یا حیات را نشان دهید تا به آنها باور پیدا کرد. بنابراین ماتریالیستها 
حکمی استقصایی صادر میکنند و چیزی را نفی میکنند که نهتنها 
بلکه  نمی شناسند،  را  ماده  ماورای  و  نیستند  ماصدقها  تمام  به  آگاه 
نسبت به خود آن چیز نیز درکی ندارند. و تنها در ظروف محدودی، 
وجود و عدم آن شیء، با اسباب معمولی و استدالل عقلی، قابل اثبات 

نیست، بلکه در ظرف بزرگ وجود نیز آن را نفی میکنند.
از  و  شناخت  را  موضوع  این  ماصدقهای  تمام  نتوان  که  وقتی 
ظروف وجود نیز شناخت کافی نداشت؛ بر چه اساسی میتوان حکم 
بر نفی ماورای ماده صادر کرد؟ در واقع بر اساس ذهن خود حکم 
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میکنیم،  صادر  عقلی  ما حکم  اما  است.  کرده  ماده  ماورای  نفی  بر 
در نتیجه ذهنی و ایدآلیستی نیست. چرا که همهی واقعیتها شاهد 
بدیهیات عقلی هستند. بنابراین ما بر اساس قضایای بدیهی و داللت 

اثر بر مؤثر بر وجود ماورای ماده حکم صادر میکنیم.
ایدآلیستی نامیدن مارکسیسم، با ایدآلیستی بودن ماتریالیسم تفاوت 
تاریخ  این که  از  تاریخی عبارت است  دارد. مارکسیسم در تحلیلی 
نیز  تاریخ  و  است  مادی  وجودی  انسان  میداند.  حاکم  آدمی  بر  را 
موجودی است ذهنی محض. تاریخ، یعنی حوادث و فعل و انفعاالتی 
که در زندگی انسانها رخ میدهد. مارکسیسم نه تنها به وجود ذهنی 
خارجی به نام تاریخ حکم میکند، بلکه تاریخ را که وجودی ذهنی 
دارد، بر انسان که وجودی مادی دارد حاکم میکند و میگوید این 

تاریخ است مسیر انسان را تعیین میکند و به او جهت می بخشد.
مادی، محکوم وجود  ایدآلیسم است که وجود  اوج  دیدگاه  این 
ایدآلیستی،  کاماًل  نگاهی  با  را  وجود  عالم  مارکسیسم  بشود.  ذهنی 
مادی محض میپندارد. این دیدگاه در میان همهی مکاتب ماتریالیستی 
مشترک است. پس از این توضیحات مفصل به بحث اصلی خود که 

در بارهی اصول دین بود بر میگردیم.
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اصول دین

پیشتر در مورد ساختن روان یا ضمیر روشن اشاره کردیم که به 
دو وسیله ممکن است :

1ـ اصول دین، که همان پایههای اساسی جهانبینی است.
]ـ سایر افکار و عقاید، که جهانبینی و ایدئولوژی است.
اصول دین خود به سه بخش اصلی میتواند تقسیم شود:

 1ـ حقیقت وجود )= خداشناسی( که خود شامل ذات و صفات 
میشود.

]ـ راه انسان )= نبوت( که شامل پیامبران و کتب آنان و فرشتگان 
میشود.

3ـ حرکت استثنایی انسان )= آغاز و سرنوشت( که خود شامل 
مبدأ و معاد و ایام سته )= شش دوران( در میانه آن دو میشود.
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ذات، صفات، نبوت، مبدأ و معاد، پنج اصل دین هستند که متکّلمان 
اشعری بدان اشاره داشتهاند. در آغاز ما این موارد را شرح و توضیح 
میدهیم سپس سایر مسایل چون: ایمان به مالیک و کتب را نیز اشاره 
خواهیم کرد. این که ما بر اساس تقسیمبندی متکّلمان اشعری اصول 
دین را با اصطالحات رایج به بحث میگذاریم به هیچ وجه به معنی 
تقید صددرصدی ما نسبت به این فرقه کالمی نیست. صرفًا به خاطر 

آشنایی ذهنها با آنها از این اصطالحات استفاده میکنیم.
ذات

 یعنی این که آفرینندهی هستی و حاکم بر آن، وجودی خارج از 
هستی مادی است. و کل هستی به ارادهی او منتسب است و هستی 

بدون او بیمعنا است.
صفات

 در تاریخ همیشه منکران ذات خدا بسیار اندک بودهاند. اگر دقیق 
بنگریم هیچ گاه منکر ذات خدا وجود نداشته است. انکار ذات خدا 
باور  را  که خدا  آن  با  ماتریالیستها  است. حتی  محال  انسان  برای 
ندارند، اّما به وجود باور دارند. همین به تنهایی کافی است که نشان 
دهد فطرت انسان نمیتواند خدا را انکار کند. گرچه آن را خدا ننامد 
ولی به خدا باور دارد. این که انسان تعابیر دیگری برای وجود خدا به 
کار گیرد و از کلماتی چون تصادف استفاده میکند، نشان انحراف در 
فطرت اوست. اگر فطرت انسان سالم باشد، خدا را آفرینندهی هستی 
مینامد، اما وقتی دچار انحراف در فطرت شد، خدا را به طور کامل 

انکار نمیکند، بلکه از کلمات و تعابیر دیگر استفاده میکند.
پیدا  تغییر  کامل  بنابراین  است،  خدا  آفریدهی  انسان  فطرت 
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نمیکند. این که در قرآن تغییر خلق به شیطان نسبت داده شده در 
ما می گوییم  این که  پیدا نمیکند. و  تغییر  نیست و کاماًل  همه چیز 
انسان نمیتواند به طور کامل انکار وجود خدا را بکند بر همین اساِس 

عدم تغییر پیداکردن کامل خلق و یا کامل فطرت است.
برای مثال امکان ندارد ذهن انسان چنان دچار انحراف شود که 
دارای چنین  باشد،  انسان  که  زمانی  تا  انسان  نکند.  را  تعلیل  تصور 
فطرتی است. پس انحراف در فطرت، به معنی از بین رفتن فطرت 
منکِر ذات  منکِر خدا،  انساِن  کنیم،  اگر خوب دقت  بنابراین  نیست. 
خدا نیست، بلکه تفاوت در تعبیر است. اما شرکها و گمراهیها و 
بدبختیهای انسان در صفات خدا اتفاق میافتد. انحراف عبارت از 

این گونه تصرفها است.
انسان ممکن است خدا را طبیعت، ماده و یا تصادف بنامد، اما در 
خصال و صفاِت خدا، دچار اشتباه میشود. او خصلتها و صفات 
را نسبی و در دایرهی موجودات ماّدی تصور می کند. بتپرستان نیز 
در  انحراف  دارند،  باور  بدان  و  نمیکنند  اشتباه  خدا  ذات  دربارهی 
خدا،  و  انسان  بین  مثال،  برای  است.  مربوط  به صفات  آنها  فطرِت 
پیامبر،  گاه  که  واسطههایی  و  وکیل  تصّور میکنند.  واسطه  و  وکیل 
اولیاء و بزرگان و یا حتی بتها میتوانند باشند. شرک و انحرافهای 

فکر و عقیده دو جهت دارد:
 1ـ صفات خلق را صفات خالق تصور کردن، در حالی که صفات 

خلق نسبی است و صفات خالق مطلق.
از  برای خلق تصور میکند. مظاهری  را  یا صفات خالق   ]ـ و 
گاهی  که  گونه  همان  میکند.  تصور  نامتنهاهی  صفات  با  را  وجود 
تصورات نسبت به پیامبران و بزرگان دین، خالف آموزهها و تعلیمات 
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آنان نیز هست. برای مثال گاهی برای برخی از انسانها صفات خدایی 
قایل میشوند. در حالی که قرآن به روشنی صفات خدا را برای ما 
آشکار و توضیح داده که صفات بشری نسبی است و صفات خدایی 
نامتناهی. و همان انسانهای فرشته خو بر مردمِ مشرک نهیب زده که 

دچار شرک نشوید.
فطرت  وقتی  ولی  دیده میشود.  تذکرات  این  وفور  به  قرآن  در 
دچار انحراف میشود، صفات خالق را به خلق میدهد. هدف دین 
و  شناسی  خدا  با  رابطه  در  را  انسان  منحرف  فطرت  که  است  این 
صفات خدا ترمیم کند. تصور انسان نسبت به ذات فطری است اما 
و  متألهان  است.  منحرف  و  متغیر  ذات،  از  انسان  تعریف  چگونگی 
خدا باوران با ماتریالیستها در ذات الهی تفاوت چندانی ندارند. چرا 
که ماتریالیستها نیز چون متألهان برای پیدایش و حرکت وجود به 

مبدئی باور دارند.
حال سؤال این است، وقتی ما قایل به وجودی ازلی و قدیم باشیم، 
آیا آن وجود دارای حیات و اراده و قدرت و علم باشد بهتر است یا 
خالف آن؟ طبیعی است که معقولتر آن است آن موجود ویژگیهای 
مذکور را داشته باشد. این است که اختالف خداباوران با ناخداباوران 

در مسأله صفات الهی خود را نشان میدهد.
انحراف فطرت انسان در خداشناسی، مربوط به صفات است. حتی 
ماتریالیستها که انکار خدای خداباوران میکنند، انکارشان به صفات 
مربوط است. آنها مشکلی ذهنی نسبت به وجود دارند که نمیتوانند 
از آن رها شوند. پس همهی مسایل انحرافی به صفات مربوط است.
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حسن و قبح یا مسأله ی شر

پیشتر بحثی در بارهی خوبی و بدی و تعریف آنها داشتیم. در آن 
جا به نقد نظریهی افراطی و تفریطِی تشخیص عقل انسان پرداخته 
تصّور  که  آمد میدانند  کار  و  مهم  را چنان  برخی عقل  است.  شده 
و  دهند  تشخیص  میتوانند  کامل  طور  به  را  قبح  و  حسن  میکنند 
برخی نیز چنان آن را بیارزش نشان میدهند که فکر میکنند هیچ 
دیدگاه  این  دوی  هر  دهند.  تشخیص  نمیتوانند  را  نیکیی  و  خوبی 
نادرست است. مفهوم حسن و قبح، نزد همهی انسانها یکی است. 
در بارهی مصداقها نیز گفته میشود که اگر انسان چیزی را از همهی 
جهات نیک بپندارد، مطلوب خواهد بود و بر عکس اگر چیزی را از 

تمامی جهات بد دانست، نا مطلوب خواهد بود.
در این جا دو نکته مهم است. اول آن که به دلیل تعارضی که در 
ضمیر روشن اتفاق می افتد و یا تعارض میان ضمیر روشن و تاریک، 

برخی  اعمال از جهتی نادرست است و از جهتی دیگر درست.
آنگاه که فعل مورد نظر را انجام میدهد، در واقع در آن هنگام آن 
فعل را از برخی جهات نیک میداند و آن جهات در آن هنگام غالب 
است. ممکن است آن جهات به ضمیر ناآگاه شخص مربوط باشد ـ و 
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غالباً این گونه است ـ سپس بر ضمیر ناآگاه تأثیر بگذارد.]1] 
آن تصور  انجام میدهد،  وقتی شخصی خطایی  دیگر،  از جهت 

واقعی که نسبت به آن فعل دارد از بین رفته است.
نتیجهی دیگری که از بحث گذشته میتوان گرفت این است که 

در معنای دو آیهی ذیل نهفته است:
ٰ َنۡبَعَث رَُسوٗل ١٥]]] و آیهی: َل يَُكّلُِف  بنَِي َحتَّ َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ

[3[ َۚنۡفًسا إِلَّ وُۡسَعَها ُ ٱللَّ
این که انسان دچار انحراف فطرت میشود و مرتکب بدی میشود 
به مفهومها بر نمی گردد، بلکه مصداقها در نظر او آشفته میشوند. 
حسن و قبح همان حسن و قبح است. ولی حسنها و قبحها از نظر 
مصداق دچار پراکندگی میشوند. مفهومها برای همهی انسانها ثابت 

است اما مصداقها متغیرند. 
وحی  طریق  از  که  هستند  الهی  صفات  اولین  رحیم  و  رحمان 
آمدهاند و متأسفانه متکّلمان از آنها بحثی نکردهاند. اگر به سیاق قرآن 
توجه شود، متوجه میشویم که صفات الهی تنها صفات مورد توجه 
متکّلمان نیست، بلکه صفات فراوان دیگری در قرآن به خدا نسبت 
بدان اشارهای نشده است. مسأله  داده شده که در کتابهای متکّلمان 
شّر در کتابهای فلسفی و کالمی به گونهای بحث شده که چندان 
متوّسل می شویم.  تمثیلی  به  تبیین مسأله شّر  برای  نیست.  پذیرفتنی 
فرض کنید دو پدر با دو فرزندشان دو رفتار متفاوت انجام میدهند، 
یکی از فرزندان شیوهی برخورد پدر را خشم و غضب میداند و آن 

1. بر اساس آن چه که پیش تر، به تأثیر روان ناآگاه بر ذهن یا روان آگاه اشاره 
کردیم

2. اسراء/ 15.

3. بقره/ 286.
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دیگر لطف و مرحمت. هر دو پدر برای درمان آمپولی به فرزند خود 
دیگری  و  دارد  سال سن  پنج  چهار  بچهها  از  یکی  تزریق میکنند. 

نوجوانی اهل تمیز است.
با آن که کار دو پدر نسبت به فرزندان یکی است و هیچ تفاوتی 
ندارد، اّما چون درک و فهم بچهها فرق میکند واکنش آنها نیز تفاوت 
لطفآمیز  دیگری  و  میداند  قهرآمیز  را  پدر  کار  آنها  از  یکی  دارد. 
میشمارد. همان طور که اشاره شد، اولین صفات خداوند، رحمان و 
رحیم است که به معنای شمول رحمت خداوندی است. بنابراین این 
که انسان برخی چیزها را قهرآمیز میداند به این دلیل است که معنای 
رحمت خداوند را نمیدانند و از نظر فکری در دوران طفولیت به سر 

میبرند.
حال سؤال این است که آیا ما انسانها از نظر رشد به مرحلهای 
رسیدهایم که واژهها و اصطالحات را به طور صحیح و درست در 
جای خود به کار ببریم؟ انسان گاه در تأمین سالمت و نظافت بدن 
خود هزاران سلول زنده را در وجود از بین میبرد. اگر از دید یک 
یک آن سلولها بنگریم، بیرحمی و قهر خواهد بود ولی وقتی که 
کلیت وجود انسان را در نظر می گیریم محض لطف و مالطفت است. 
معنی رحم و شفقت نسبی و دارای درجاتی است. هر کس متناسب 
از آن برداشت میکند. قرآن که مهمترین و یقینیترین  با فهم خود 
سند و مدرکی است تا انسان را متوجه حقیقت کند، اولین صفت خدا 
را رحمان و رحیم نامیده است. از این روی است که انسان باید پیش 
از هر چیز اطمینان بیشتری نسبت به صفت رحمت خداوندی پیدا 
به دریافت درست حقایق،  او  کند که ذهن  نباید تصور  انسان  کند. 
دست پیدا کرده و همه چیز را فهمیده است. حق این است که انسان 
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نسبت به فهم بسیاری از حقایق طفلی و کودکی بیش نیست.
اشعری  متکلمان  اتفاق  مورد  در صفات  را  الهی  نباید صفات  ما 
بدانیم. اما نکتهای که باید بسیار بر آن تأکید کرد مسأله توحید است. 
خداشناسی به این وسیله در وجود انسان تحقق پیدا میکند. توحید 
.[1[إِيَّاَك َنۡعُبُد ِإَويَّاَك نَۡسَتعِنُي ٥ :در عبادت و استعانت اساس است
به  نسبت  و  برسد،  توحید  به  استعانت  و  عبادت  در  باید  انسان 
شایستهی  را  کسی  که  بکند  پیدا  دست  شناختی  چنان  به  خداوند 

عبادت]]] نداند.

1. فاتحه/ 5.
2. عبادت دو جهت دارد: 1ـ  صالحیت امر و نهی و برنامه داشته باشد. 2...؟
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نبوت

با توجه به توضیحاتی که در باره اهلیت دادیم روشن شد که برای 
کارهای گوناگون اهلیت الزم است. برای مثال دانشمندان برای انجام 
وظایف خود اهلیت نیاز دارند. طبیعی است کسی برای مقام رسالت و 
رهبری انسان برگزیده میشود باید از اهلیت بیشتری برخوردار باشد.
مسألهی رسالت، مسألهی بسیار بزرگی است، و انسان با توانایی 
ذهنیی]1]  که دارد نمیتواند پی به اهلیت آن ببرد.»رِحَم الُل اْمَرًء َعَرَف 
یـََتَعدَّ َطْورَُه« خدا رحم کند کسی را که تواناییهای خود را  َقْدرَه َو َلْ 
میشناسد و از حدود خود تجاوز نمیکند. عالوه بر اهلیت که شرط 
الزم نبوت است، شرایط دیگری مورد نیاز است که غالبًا در زندگی 
از  پیش  گاه  ویژگیها   و  شرایط  این  است.  داشته  وجود  پیامبران 
والدت و به ویژه پس از والدت در طول زندگی آنها رخ داده که غالبًا 
ارادهی خاص  ارهاص همان  نامیدهاند.  ارهاص  در علم کالم آن را 
حضرت  چون  پیامبرانی  زندگی  به  میتوان  مثال  برای  است.  الهی 
1. برای این که انسان حرکتی داشته باشد و به یافته ی جدیدی در هر یک از 
شاخه های گوناگون علوم دست پیدا بکند، چند چیز الزم است: 1ـ بداند که برای 
چنین حرکتی  ـ تصرفی یا فهمی ـ توان الزم را دارد یا خیر. 2ـ اگر دارای قوای 
مختلفی هستیم، رابطه ی حرکت با قوه ی مورد نظر را پیدا کنیم. 3ـ حدود بُرد 
نیرو را بشناسیم. و بدانیم که فالن نیرو تا چه اندازه می تواند بُرد داشته باشد. این 

چند مورد را می توان برای همه ی مسایل به کار برد.
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موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد در پیش از نبوت توجه کرد.
بخش دیگری از مسألهی نبوت که غالبًا به همراه آن مطرح میشود، 
انبیاء  برای  خداوند  طرف  از  است.  کتاب  اصالت  و  مالئک  وجود 
برنامه نازل میشود. برنامهی نازل شده را شرایع یا کتب مینامند. و 
خدا نوعی نیروهای آگاه و با شعور و فعال را در عالم وجود آفریده 

است که امر و ارادهی خدا را به فعلیت میرسانند.
پیامبران است. ذات  به  از رساندن وحی  آنها عبارت  از  صورتی 
خداوند با کلمات و حروف نسبتی ندارد. کلمات و حروف، مادی 
هستند و با خدا فاصلهی فراوان دارند. چگونه ارادهی الهی به کلمات 
و  فعل  و  کجا  خداوندی  ذات  ارادهی  میشوند؟  تبدیل  حروف  و 
کوچک  واقعیتهای  و  کجا  خدا  ارادهی  کجا؟  ماده  عالم  انفعاالت 

چون نزول باران کجا؟
خدا  به  نسبت  کلمات،  حروِف  و  الفاظ  صدای  که  طور  همان 
نیز  مادی  عالم  انفعاالت  و  فعل  نسبت  همان  به  است،  ارتباط  بی 
بدون ارادهی خدا نمیتوانند واقعیت پیدا کند. چگونه ارادهی الهی به 
صورتهای مادی تبدیل میشود؟ فرشتگان نیروهای ماورای مادی و 
با شعور و فّعال هستند که به ارادهی خدا فعلیّت میبخشند. پس ایمان 
به نبوت، قرین ایمان به کتب و مالئک است. اگر ایمان به فرشتگان به 
طور عام همراه ایمان به نبوت نباشد، ایمان به وحی معنایی نخواهد 

داشت.]1] 

1. پرسش: آیا وجود خدا به معنای نیازمندی اراده ی خداوند به فرشتگان نیست؟
گونه  بدین  خدا  اراده ی  است.  آفریده  گونه  این  را  هستی  نظام  خداوند  خیر. 
است که باید حیاتی باشد تا موجودی با اراده ی خدا حرکت داشته باشد. این 
به معنای محکوم بودن اراده ی خدا نیست. فاصله ی اراده ی خدا تا فعلیت های 
مادی فراوان است. اگر خدا بینایی را به چشم داده، پرسیدن این که چرا بینایی 
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این که خداوند هستی را بدین گونه آفریده به معنی محدود بودن 
قدرت خدا در این شکل خاص از آفرینش نیست. خداوند هستی را 

میتوانست به شکل دیگری و در صورتهای دیگری نیز بیافریند.
ارادهی خداوند آن قدر نزول پیدا میکند که به کلمات و حروف 
از  شده  آفریده  نظام  عنوان  به  را  آن  واقعبینانه  باید  تبدیل میشود. 
جانب او درک کرد و بدانیم که مأمورانی به نام فرشته هستند. درک 
ما از وجود فرشتگان بسیار محدود است. اما با همین درک محدود 
است که بسیاری از مجهوالت را میتوانیم با حرکت ذهنی دریابیم و 

بیشتر بفهمیم.
مسأله نبوت و رسالت تنها مشیّت عام نیست بلکه مشیّت خاص 
الهی را  الهی است. وحی  تبع آن مشیت خاص  به  نیز  است. وحی 
چه در معنی خاص پیامبرانه و چه در معنی عام بشری )= مثل الهام( 
بگیریم، همان مشیت خاص الهی است و تصور کردن آن چون اشعه 

دیدی کاماًل ایدآلیستی است.
مبدأ )= پیدایش عالم(

قرآن دربارهی مبدأ توضیحاتی دارد. از جمله اشاره کرده است که 
آغاز هستی از دود]1] بوده است. اصل اول در بارهی مبدأ این است 
که ماده نمیتواند قدیم باشد. قدمت با ماده همخوانی ندارد. برخی از 

دالیل را قرآن در این رابطه اشاره کرده است.

را به گوش نداده بی معناست، چرا که خداوند نظام وجود مادی انسان را بدین 
صورت آفریده است.

1. در جای دیگر توضیح داده ایم که اگر علم تجربی ماده ی اولیه ی هستی را گاز 
می داند نمی تواند علمی باشد . قرآن ماده ی اولیه ی هستی را دود می داند که به 
نظر می رسد با توجه به دالیل، علمی و درست باشد. از جمله این که همراه دود، 

حرارت نیز وجود دارد
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نمونه های دست نوشت مرحوم عالمه احمد مفتی زاده در هنگام 
تدریس نمودار »چگونگی آموزش دین«.
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