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از مجموعه پژوهشی ؛ دفتر سوم (نام کتاب: انسان شناسی و فلسفه اخالق )گذشته و آینده انسان

 "فلسفه تطبیقی"
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 جان و خرد خداوند  بنام

 

 مقدمه ای بر مجموعه پژوهشی "فلسفه تطبیقی" 

 

    اعتقادی مبانی و اصول پژوهش در ضرورت

 معضالت و مسائلبه  ییپاسخگوموجود در  اعتقادیبن بست نظری در جهان امروز، و ناتوانی مکاتب 

معرفت شناختی و فلسفی این  مبانی و اصول درو بازنگری انتقادی  پژوهش بشری، بغرنج و عدیده

اما آنچه این پژوهش و بازنگری انتقادی را در . است ساخته ضروری 'حقیقت'جهت شناخت  رامکاتب 

توانا می گرداند، روش مقایسه ای است. انصاف و واقع بینی حکم می کند که هیچ  'حقیقت'شناسایی 

رقیب و منافی خود  مکاتب بابی باید مکتبی جداگانه مورد سنجش و نقد و بررسی قرار نگیرد؛ هر مکت

 به مربوط فلسفی پرسشهای بههر یک  که پاسخهایی و)روش شناسایی جهان(  سیشنا معرفت در

مکاتب عقیدتی رقیب  نظری اصول و مبانی فهم و شناخت. شود مقایسه ،دهند می انسان و تاریخهستی، 

آنها، همچنین پیش نیاز فهم و تحلیل و ارزیابی  ای مقایسه و انتقادی سنجش و ،سیستمی نگرش یک در

بینشها، مواضع و روشهای گوناگون سیاسی و اجتماعی باورمندان )واقعی و ادعایی( این مکاتب است؛ 

زیرا آنچه ماهیت و جهت کارکردی این بینشها، مواضع و روشها را تعیین می کند، اصول راهنمای 

ی مکتب است. معرفت شناسی و فلسفه )تبیین جهان، انسان و اندیشه یا دستگاه معرفت شناختی و فلسف

ارزشی )ایدئولوژی = مکتب اعتقادی = اندیشه  –تاریخ( ستون پایه و سنگ زیرین هر دستگاه نظری 
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راهنما( می باشد که بنوبه خود تعیین کننده رویکرد سیاسی و اجتماعی پیروان آنست. میزان کارآمدی، 

ارزشی را نیز این سنگ زیرین تعیین می کند؛  –جام درونی دستگاه نظری پایداری، واقع بینی و انس

هر چه اصول و مبانی اندیشه راهنما تطبیق بیشتری با جهان واقعی بیرون از ذهن داشته باشد، دستگاه 

ارزشی منسجمتر، پایدارتر و کارآمد تر خواهد بود. در نبود روش درست شناسایی و فلسفه  –نظری 

عیت، انسان به تولید نظریه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کارآمد و راهگشا توانا منطبق بر واق

                                 نخواهد بود. 

پژوهشی "فلسفه تطبیقی" در دست نگارش است  مجموعهدر راستای پاسخگویی به ضرورت یاد شده، 

 به) شناسی جامعهو  شناسی انسان شناسی، هستی شناسی، معرفتدر زمینه های  دفتر چهار شاملکه 

 هنگامیکه تا است؛ فلسفی و علمی مباحثکلیه  ضروری مقدمه شناسی معرفتاست. ( عام معنای

 داشته بینانه واقع ای فلسفه توانیم می نه نشناسیم درست را خود پیرامون محیط شناخت در ذهن کارکرد

 چنانکه نیز شناسی معرفت البته. کنیم عمل بینانه واقع ها فلسفه سنجش و فلسفی تحقیقات در نه و باشیم

 حس گرایی() پوزیتیویسمچون  مقوالتی و نیست جدا تاریخو  انسان جهان، تبیین از ،آمد نخستدفتر  در

منطق  اختیار، و جبر ،(گرایی واقع) رئالیسم و (گراییانگار ) آلیسم ایده عقل گرایی(،)و راسیونالیسم 

بیش  یا کم نوشتارها این از یک هر در ،کاربردی معنای و تطبیق در تفاوتهایی باصوری و دیالکتیک، 

بررسی تطبیقی و سنجش انتقادی اصول و مبانی اندیشه های  می گیرند. قراربررسی  بحث و مورد

راهنمای موجود زمینه ای است برای نقد اساسی این اندیشه ها و رویکردهای سیاسی، اجتماعی و 

 ه از آنها؛ نیز تضمینی است بر تکامل پیوسته اندیشه راهنما. اقتصادی برآمد

های از مجموعه پژوهشی "فلسفه تطبیقی" بناماول و دوم تر اخوانندگان کتاب حاضر، دفاست  امید

 را مطالعه کرده باشند. و "هستی شناسی و تبیین آفرینش" "معرفت شناسی و فلسفه علم" 
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 فهرست مطالب

 

  ۱۰.............................................................................................. پیشگفتار

 روش بررسی و سنجش( –انسان؛ فرزانه ای "تنها" در کیهان بزرگ )

 

     ۱۳.....: انسان شناسی ....................................................................بخش اول

  ۱۳.......: سیر تاریخی نظریه تکاملی حیات ....................................................فصل اول   

 سستی پیشفرض ها –شناخت و سنجش فرضیه های تکاملی معاصر  –تبیین توحیدی تکامل حیات و انسان ویژگی )   

 (تکامل حیات در قرآن –ارزیابی نظریه عام تکاملی حیات و انسان  –و اصول نظری داروینیسم      

   ۳۳......................ما از پیدایش و تکامل انسان ..................................ش : دانفصل دوم   

   سرچشمه یگانه انسانها؛...  -آیا آفریقا زادگاه انسان است؟  –دستاوردهای دانش انسان شناسی )بازنگری انتقادی    

 (و علم سرانجام به دین رسید!     

  ۴۶.......فاز تکاملی نوین؛.................................ایش گشبعد متعالی انسان؛ و : فصل سوم   

 ویژگی نادیده گرفته شده انسان( –)تبیین ماتریالیستی اندیشه دینی    

   ۵۴.........: انسان شناسی فلسفی .............................................................فصل چهارم   

  )رابطه انسان و خدا در مکاتب مغرب زمین(   

   

   ۵۸...: تطور و تکامل انسان در قرآن .................................................بخش دوم

  ۵۸....: واژه نامه انسان شناختی قرآن ..........................................................اولفصل    

 نه گو –پیوستگی وجودی "بشر"، "انسان" و "آدم" با یکدیگر و با طبیعت بیجان و جاندار  –)بازشناسی مفاهیم    

  های شبه انسانی و تطور انسان در روایات(    

  ۶۸..........................آغاز فاز نوین تکامل با ظهور انسان تطور انسان در قرآن؛ : فصل دوم   
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  مراحل انسان شناختی تکامل( –)تطور زیست شناختی انسان    

   ۷۸....قرآن ..........................انسان در ویژگی تبیین توحیدی : ثنویت دیالکتیکی؛ فصل سوم   

  ۸۲....منطق و انگیزه ابلیس؛ راه حقیقی و راه مجازی .................................: فصل چهارم   

 )بازنگری در مقوالت و تعابیر انسان شناختی قرآن(   

 

   ۸۸...انسان ................................................................: روانشناسی بخش سوم

   ۸۹.بنیادی ........................................................................ : بررسی مفاهیمفصل اول   

   ۹۲.: شناخت و سنجش فرویدیسم .................................................................فصل دوم   

  ۹۷........................فلسفی روانشناسی معاصر ........ –: نارسایی معرفت شناختی فصل سوم   

 ناتوانی در فهم ماهیت و کارکرد ذهن و "خویشتن متعالی" –؛ و کاستی در پژوهش نظریه تدوینساده سازی در )    

  (انسان     

  ۱۰۳: روانشناسی قرآن ............................................................................فصل چهارم   

 فراموشی و –یا ؤر –ترس و "ترس از خدا"  – ثبات ولغزش  –ایمان  –)تمرکز بر طبیعت ویژه و برتر انسان 

 "وجدان" یا خویشتن –گذشت و بخشش  –آرامش درون در "ابتالء" یا آزمونهای الهی  –یادآوری خاطرات 

  بی نیاز پنداری و طغیان گری( –مالمتگر 

  

  ۱۱۹......................................................................: جبر و اختیار بخش چهارم

   ۱۲۰................................................................. : ماهیت نظم در رفتار انسانیفصل اول   

    ۱۲۳.............................................................: ریشه و پیشینه باور به "جبر" فصل دوم   

  ۱۲۸.: تبیین هستی شناختی "جبر و اختیار" ...................................................فصل سوم   

  کارکرد نظم و قانون( –)تطبیق آئین "جبر و اختیار" بر جهانهای گوناگون    

  ۱۳۴.رویکرد علم گرایان به مسئله "جبر و اختیار" .....................................: فصل چهارم   
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 "فلسفه –روانشناسی مکانیکی و اختیار انسان  –)سنجش "تبیین علمی" ماکس پالنک از "اختیار" انسان    

 –"جبر و اختیار" مارکسیسم و مسئله  –انگیزه های اجتماعی تدوین و تبلیغ فلسفه جبر  –الهی" و اختیار انسان     

 تفاوتها و شباهتهای بنیادی انسان و حیوان(    

    ۱۵۲: "جبر و اختیار" در قرآن ....................................................................فصل پنجم   

 

   ۱۶۰....................................: فلسفه اخالق .....................................بخش پنجم

  ۱۶۱مبانی فلسفی اخالق ............................................................................: فصل اول   

  خاستگاه نظری اخالق( –اخالق و جامعه آرمانی فالسفه  –گذر تاریخ  در)فلسفه اخالق     

  ۱۶۷اخالق در لیبرالیسم سرمایه داری غرب ..........................................: فلسفه فصل دوم    

  –نسبت دین و اخالق در فرهنگ بورژوایی غرب  –)پایه های روش شناختی پژوهشهای فلسفی اخالق در غرب     

   ت سرمایه داری(ااخالق و علوم انسانی در مناسب    

   ۱۷۷مارکسیسم ..................................................................: فلسفه اخالق در فصل سوم   

 

   ۱۸۱................................: فلسفه توحیدی اخالق ..............................بخش ششم

   ۱۸۱.............................................................: ویژگی و کارکرد اخالق توحیدی فصل اول   

  ۱۸۶: خودسازی انقالبی ...............................................................................فصل دوم   

  انسان( ی)تقوا و طبیعت اخالق   

  ۱۹۰.......راهنما در سنجشهای اخالقی ........( اعتقادی –)عقلی های معیار و: اصول فصل سوم   

 پیوند جدایی –ارزش عمل  –)مناسبات تکمیلی عقیده و عمل: همراهی ایمان با عمل صالح؛ و کفر با فسق و فجور 

 اخالص و –پیوند "بندگی" با "مردم گرایی"  –بینهایت طلبی یا فزونخواهی انسان  –ناپذیر آگاهی و اختیار 

 نفی عصبیت و تبعیضهای –عینیت "نیکوکاری"  –کبر و غرور؛ آغازی بر طغیان و سقوط  – پشتکار در عمل

 تعادل میان مادیت و –تعیین جایگاه قهر و مهر؛ عزت نفس و پایداری اصولی بر سر ایمان و عقیده  –اجتماعی 

 سفارش به حق و صبر؛ نگاه بلند مدت به آثار –میانه روی در مصرف  –با آرمانخواهی معنویت؛ پیوند واقع بینی 
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 تحقق ارزشهای –یاد مرگ و اعتقاد به معاد؛ حقیقت حیات  –بزرگ شماری "گناه" و رواج آن  –و نتایج رفتارها 

 اخالقی در "جامعه آرمانی انبیاء"(

 

   ۲۲۱.....................................: نیایش .............................................بخش هفتم

   ۲۲۲: نیایش چیست؟ ...................................................................................فصل اول   

   ۲۲۸: ریشه های روانشناختی خداپرستی ..........................................................فصل دوم   

   ۲۳۲: خداپرستی و از خود بیگانگی انسان .......................................................فصل سوم   

  ۲۳۷: احکام و شعائر دینی .........................................................................فصل چهارم   

 

    ۲۴۴.........................................انسان .......: سرانجام شناسی جهان و بخش هشتم

  ۲۴۴........................................: سرانجام شناسی جهان ................................فصل اول   

 سرنوشت –سرنوشت زمین و ماه  –سرنوشت خورشید و ستارگان  –)سیاهچاله های کیهانی یا حفره های سیاه    

  کیهان و رستاخیز بزرگ(     

  ۲۵۸....................................: در باره "روح" و "زندگی بازپسین انسان" ........فصل دوم   

  "روح" در دانش نوین( –)بررسی تاریخی دانش انسان از "روح"    

  ۲۶۳.....شناختی "روح".......رزهای معرفت م: سنجش تجارب، دیدگاهها و براهین؛ فصل سوم   

   معنای "وحیانی" روح و زندگی بازپسین( –)جمع بندی و ارزیابی پژوهشهای فرا روانشناختی    

 

   ۲۸۰........................: معاد در جهان بینی توحیدی ................................بخش نهم

   ۲۸۱.....................................................................: هدفداری آفرینش و تکامل فصل اول   

 ( انسان جهان و مسئولیت هدفداری –متعالی وجود انسان  بعدنظم ژرف پنهان و )   

  ۲۸۵.................................................................................معاد باوری  دالیل: فصل دوم   
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 برهان –برهان انسان شناختی  –تاریخی  –برهان زیست شناختی؛ شواهد باستان شناختی  –)برهان هستی شناختی    

  خداشناختی(    

  ۲۹۴................................................................گانه  سهمعاد در ادیان  سنجش: فصل سوم   

  ویژگی معاد شناختی قرآن( –بهشت زمینی یا جامعه آرمانی  –)بهشت و دوزخ در دنیا و آخرت    

  ۲۹۸............................: معاد در قرآن .......................................................فصل چهارم   

 مرگ؛ سراغاز –مفهوم "روح" و "روح خدایی" در قرآن  –در قرآن  اوحیات پایدار ت یو کیف انسان –)تناسخ    

  ویژگیهای زندگی در بهشت( –جهش به دنیای نوین    

  ۳۱۲................................................: بررسی رخداد معاد در علم و عقل و وحی فصل پنجم   

 اصل بقای شخصیت؛ ثبت و ضبط فعالیتهای –پیوست ضروری معاد به حیات  –)ساز و کار تحول به زندگی پایدار    

  انسانی(   

   ۳۲۶: روایات تاریخی قرآن در زمینه معاد شناسی .............................................فصل ششم   

 

    ۳۴۳........................................................................................منابع و مآخذ 

 

  ۳۴۶................................................................................................ضمیمه 

 "("هللاقرآن  یخدا )نامهای
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 پیشگفتار 

 

انسان از طبیعت رشد نظری و کاربردی با مروری گذرا بر تاریخ علم و فلسفه خواهیم دانست که دانش 

و پیشرفت کمی و کیفی چشمگیری داشته است؛ اما این رشد و پیشرفت در زمینه شناخت انسان از 

مبهم و رای عموم بگذشته و بویژه آینده انسان همچنان بوده است. و ناموزون خودش بسیار ناچیز 

خویش در هستی  ویژهجایگاه تواناییها و ابعاد وجودی، تاریک است؛ و انسان بر انگیزه های رفتاری، 

فهم حقیقت هستی و او را به نه تنها از خودش انسان واقع گرایانه تبیین از سوی دیگر، اشراف ندارد. 

آفرینش نزدیک می کند؛ بلکه راهگشای حل مسائل و معضالت عدیده اجتماعی اش نیز خواهد بود. این 

، (Biological Anthropology) شناسیانسان تبیین که یک نگاه کل گرایانه است اساسا نیازمند 

 سرانجام شناسی( و Resurrection) انسان بازگشت نظریه، (Moral Philosophy)اخالق فلسفه 

روی زمین به سرگذشت انسان بر زیستی  "شناسیانسان "ست. ا (The End of the World) جهان

و  تکامل یافت ،که چرا، چگونه و چه زمانی انسان بر کره خاکی قدم نهادبداند می گردد و می کوشد  بر

یافته های است، اگر بر بشمار  دیرینه شناسیاین دانش که بخشی از  یافت. دستبه ویژگیهای کنونی 

تعقل منطقی متکی  واصول نظری راهنمای علم ، مطمئن، دستاوردهای به اثبات رسیده علوم زیستی

؛ و منجمله پایه ای برای علم روانشناسی خواهد را می گشایدانسان علمی و فلسفی شناخت راه باشد، 

 ماهیت ازآغاز می کند؛ انسان شناسی و روانشناسی علوم دستاوردهای هم که از اخالق" فلسفه بود. "

سخن می گوید. بر پایه های انسان شناسی و کارکرد اخالقی انسان در جامعه  )"نیک" و "بد"( ارزشها

هدفمند و فلسفه اخالق، انسان به فلسفه وجودی و آینده هستی شناختی خود علم می یابد و زندگی برایش 

  معنا دار می شود. و 

( عمل صالح)در سطح جامعه  مؤثرجهتدار و  عمل الزمهواقع بینانه و همه جانبه انسان از خود خت شنا

 خوبی هب را خود قوت و ضعف نقاطو  متعالی، و ابعاد وجودی، نیازهای بنیادیهمه  انسان اگر. است

و بدون خودسازی  بود؛ نخواهد (خودسازی) خودو اصالح و رشد  تغییر به توانا ،(خودشناسی) نشناسد

 نتایجاگر به شکست و ناکامی و انحراف راه نبرد، به  ،جامعه انقالبی یا اصالحی تغییرهم کوشش در 

             انجامید.  نخواهدهم  مطلوبی
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   فرزانه ای "تنها" در کیهان بزرگ! ؛انسان

به یافت و  "یگانه"را  خودپدیده های محسوس طبیعی در پیرامون خود را شناخت، هنگامیکه  ازانسان 

علم او از جهان افزوده گشت، انسان هر چه بر مقیاس و ابعاد شناخت و آگاهی  .خود پی برد "تنهایی"

انسان ! و امروز فرو رفت بیشتر"گریزناپذیر" این تنهایی  اندوهو در غم و  ،نیز بیشتر شدبه تنهایی اش 

 "فضای الیتناهی وجود"آگاه در ات زنده و موجودبا تمام توان علمی و تکنولوژیک خود به جستجوی 

خود  هستی هنوز یگانه"" و "تنها"این فرزانه  امایابد! رهایی  "تنهاییگرداب "بر آمده است؛ شاید از 

 جستجوگرذهن  ،باره خود در گوناگونپاسخ به پرسشهای  ضرورتآنکه  با را بدرستی نشناخته است؛

به )فلسفی( در نگاه کل گرایانه انسان  .استمشغول داشته  خود به تاکنونهزاران سال پیش  ازاو را 

 : در جستجوی پاسخ به این پرسشها بوده است ،خویشتن

باید در این جهان زندگی کند؟  چگونهبه این جهان آمده است؟  برای چهبه این جهان آمده است؟  از کجا

ی رفتار خویش پاسخگوآیا در وجود اوست؟  یحقیقتو  معناآیا را در این جهان دنبال می کند؟  هدفیآیا 

انسان در  جایگاهآماده می شود؟  جهانی برتردر  زندگی دیگرآیا در این جهان برای خواهد بود؟ 

 و...ساختار هستی کجاست؟ 

 و در نگاه جزء گرایانه )علمی( به خود، می خواهد بداند که: 

با طبیعت بیجان و جاندار دارد؟  و مناسباتی هاپیوند چه دست یافته است؟  ویژگیهای انسانیچگونه به 

 ینیازهاآمده است؟ چگونه باید به هر یک از پدید  چگونهکجاست و  او یو سرچشمه انگیزه ها أمنش

رفتار انسانی قابلیت  آیاکدامند؟ ساختمان وجودی او  عناصر بنیادیو  وجودیابعاد پاسخ دهد؟  خود

  و...تغییر دارد؟ 

     

 روش بررسی و سنجش 

، کتاب پیشینروش کاربردی در بررسی و سنجش مدلهای هستی شناختی و تبیین آفرینش در همچون 

اخالق، و سرانجام شناسی  هفلسفسی، انسان شناهای معرفتی  حوزه در اتروش بررسی و سنجش نظری

فلسفی  –علمی و عقلی  –اساسا بر پایه دستاوردهای تجربی نیز  (معادرستاخیز و جهان و انسان )

و  تجربه؛ و کاربست این روش از آنروست که دینی خواهد بود –دیدگاههای وحیانی همچنین انسان و 

بررسی و سنجش نظریه های بنابراین، در  ، بویژه در تبیین انسان، از هم جدایی ناپذیرند.وحیو  تعقل

استفاده فلسفی و دینی مربوط به انسان در این نوشتار، همزمان از دستاوردها و دیدگاههای علمی، 
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 نفوذمرز و دیواری  ،متداول غربی در علوم انسانی کماکانهمچون روش شناسی خواهد شد؛ بی آنکه 

ه با علوم فلسفه اخالق اساسا حوزه ای از فلسفه بشمار است کمیان معارف فوق گذارده شود. ناپذیر 

 نیز "زیستیانسان شناسی "پایه تبیین دینی انسان و جهان پیوندی ژرف دارد.  اجتماعی و نیز –انسانی 

؛ اما در معنای استوار استجانوری بر علوم مربوط به طبیعت جاندار و بویژه زیست شناسی اگر چه 

فلسفی و اخالقی دارد. در انسان شناسی  –عام خود، انسان شناسی دانشی است که قویا کاراکتر دینی 

و سی و دیرینه شناسی انیز همچون هستی شندر این دانش  زیرا است؛ موجودکارکتر  این همزیستی 

 تجربی روش هایلذا باید به و  ؛در دست نیست مستقیمتجربه امر واقعی برای  اغلبباستان شناسی، 

 ضریبزیستی نیز، چنانکه خواهیم دید،  شناختیانسان های  نظریهتکیه کرد. بنابراین،  غیر مستقیم

  .ندبرخوردار نیست اثبات تجربی از قابلیتاعتقادی داشته و 

سرگذشت او در کره خاکی نیست؛ نیازمند نگاه روانشناختی تجربی و  بررسیمحدود به انسان  تبییناما 

هدف شناسی و ارزیابی ارزشها،  اجتماعی او، فهم ماهیت رفتار انسانی )نظم پذیری(اخالقی به حیات 

که در این دفتر  نیز هستدر پیوند با سرانجام شناسی جهان بویژه حقیقت حیات او جهت یابی، و و 

  مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. 
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 اول: بخش

 شناسی انسان

 (علمی، فلسفی و دینی انسانتبیین )

 

 

 

 فصل اول: 

   حیات  نظریه تکاملی تاریخی سیر

 

 مپدکلسآ چون باستان یونان دانشمنداناز  برخی ،های نوین تکاملی در زیست شناسی فرضیهاز  پیش

سخن  ،ناقص و مبهم بصورتچند  هر ،نقش تنازع و انتخاب اصلح و زندهتغییر تدریجی موجودات  از

 و ستهدان الهی اراده تحت اساسارا  جهان تکامل آگوستینو  گریگوریاندیشمندان مسیحی  ؛ وگفته بودند

؛ اما تبیین ارسطویی تغییر تدریجی گونه های زیستی را فرعی قلمداد کرده بودند درنقش عوامل طبیعی 

اروپای  درحیات )آفرینش ناگهانی جانداران( نظریه غالب در علوم زیستی بشمار می رفت. توراتی  و

پیوستگی و تبدل  یا رمیسموترانسف بر واعاستقالل و ثبات ان یا فیکسیسم نظریه قرن نوزدهم تا معاصر

دانشمندان پیشین به تشریح تکامل تدریجی  و المارک تداوم کار در داروینآنکه  تا انواع چیره بود؛

و ارسطویی )تبیین توراتی فیکسیسم  و موجودات زنده بر پایه انطباق با محیط و انتخاب طبیعی پرداخت

ای در  نظریه کوویه ،نظریه جنجالی داروین طرحاز  پس به چالش کشید. سختاروپا  دررا حیات( 
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موجودات زنده برغم استقالل از یکدیگر از یک که گفت  وکرد  ابداعرمیسم و فیکسیسم ومیانه ترانسف

 .و یکسان پیروی می کنند مشترک هو نقش طرح

ثیر أت زیر اما؛ یگاه محکمی یافتجادانشمندان مسلمان  میان در موجوداتبه تکامل  اعتقادشرق  در

 .یهدفمندو  یپایان ناپذیر :ویژگی نوین یافت دومیان مسلمین  درتکامل  دیدگاههای توحیدی قرآن،

نشان را آن  قرآنی – یمیان مسلمین و تبیین ویژه توحید درتکامل زیست شناختی  بهاعتقاد  زیر سروده

 :دهدمی 

 سر زدم وانیوز نما مردم ز ح  شدم یمردم و نام یاز جماد

 ز مردن کم شدم  یپس چه ترسم ک  و آدم شدم یوانیاز ح مردم

 تا بر آرم از مالئک بال و پر  از بشر رمیگر بم گرید بار

  کل شئ هالک اال وجهه  جستن رجوع دمیملک هم با وز

 آن شوم  دیآنچه اندر وهم نا  از ملک پران شوم گرید بار

  مولوی()  راجعون هیانا ال دمیگو  عدم گردم عدم چون ارغنون پس

از گیاه تا انسان  ، وساده تا پیچیدهاز  تا جاندار، بیجان از را ماده تکامل کلی مراحل مسلمان دانشمندان

 داشته اند؛ توجه انزنجیره تکاملی جاندارو  تکاملبعد زیست شناختی  بهتنها  نه آنها ند.ا هتبیین کرد

. اند جسته بیجانحیات را در ماده  أمنشتر رفته و دور همهای ارزنده قرآن از آن رهنمودبر  بناه بلک

 "(حیوان" ، کتاببندی ارسطو طبقهحلقه آن ) باالترین درن اشناختی یونانی زیست دانش از آن، پیش

باور به  اما بود؛ رسیده عالیهای زیستمند گیاهی و جانوری از پست تا  پدیده به از ماده بیجان پس

ی ختزیست شناتبیینات کانون  در موجودات (آفرینش ناگهانی" )الساعه خلق"پیدایش  و انواع" "ثبات

 زیستمندمیان دسته های  دردر درون و  جاندار موجودات بنیادیپیوستگی آنها نشسته و مانع از فهم 

 "، کهجماد "اقلیم از ترتیب بهمسلمان نیز  دانشمندان (.۵۷۵ ص سارتن، جرج تاریخ علم،) شده بود

سخن  ،نامیدند "اشرف مخلوقات"که  ،انسانانتها  در و جانوران گیاهان،و سپس  ،دانستند حیات أمنش

رو به جلو و را در یک زنجیره تکاملی و یک پویش  آنهابرخالف تفکر جامد ارسطویی  ؛ اماگفته اند

در  .با ماهیت و کارکرد آن سخن راندند مطابقاز ارزش و مرتبه هر جاندار  ، وباالرونده گنجاندند

عجایب ") زکریا قزوینی( "تحقیق ماللهند") بیرونی ابوریحان(، "رسائل") اخوان الصفانوشته های 

فوز "و  "تهذیب االخالق" )کتابهای ابن مسکویه(، "نزهت القلوب") حمدهللا مستوفی(، "المخلوقات

جانبه  دو تطبیقتطور و شناختی  زیستنظریه  علی بن عباسو  سمرقندیحتی  و ،"(صغراال

چون  محققان منصف غربو  مورخانو لذا  ؛بگونه ای دیده می شود ("انتخاب طبیعی"بهگزینی و )

)فرهنگ اسالمی در اروپا، جلد  هونکه( و ۱۴۸۶)مقدمه ای بر تاریخ علم، جلد دوم، ص  جرج سارتن
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و انتخاب  طورت) مبتکران نظریه تکامل زیست شناختی از( دانشمندان مسلمان را ۱۲۲دوم، ص 

منسوب م.(  ۱۹)سده  داروینم.( و  ۱۸ – ۱۹)سده  المارکبه تاریخ نگاری رسمی علم  در، که طبیعی(

پیروی از خطوط  با اما ثر بودند،أمت نیز بیگانگان دانشبا آنکه از مسلمان  دانشمندان اند. دانستهاست، 

 محسوسپدیده های  مشترکبنیاد )توحیدی آفرینش  نظم به ،1پیشوایاناز  الهامراهنمای علم در قرآن و 

به دستاوردهای درخشان و شگفت آوری  و ،آوردند ایمان جهانفدار هد و و تکامل هدایت شده( مادی

 تأکیدآنها  بدناعضای  نیز وفلسفه وجودی و کارکرد هستی شناختی زیستمندان  بر آنها .گشتند نائل

   :نوشتند صفااخوان ال زمینه، این در ند.ه اداشت

د و خاک و آتش ااز آب و ب وصر چهارگانه تکوین یافته ااجسامی که از ارکان و عن یعنی معدنیاتای برادر که  "بدان

نباتات که آنها از همین ارکان  و کائنات و نازلترین مرتبه موجودات است؛ مولدمراتب  نتری پست منعقد شده است،

هم اضافه در آنهاست که آنها را  یچیز ولی معدنیات شریک با ... این حیث زبوجود آمده اند ا وشده  تکوینچهارگانه 

حیوان در تغذیه و نمو با نباتات  ... اماآن اینستکه از ارکان اربعه تغذیه کرده و نمو دارند و ؛از معدنیات تمیز می دهد

 . وجسمی متحرک و حساس می باشد اینستکه آن و آنرا از نباتات تمیز می دهد؛ که شریک و چیزی هم اضافه دارد

خیر )آن نطق و تمیز  ؛ واز آنهاست او دارد که ممیز یانسان در اوصاف مذکور با نبات و حیوان شریک و بعالوه چیز

 "؛..است. و شر(

حیث زمان و خلقت  از ناقص الخلقه )پست( ... حیواناتکه وجود نبات از حیث زمان مقدم بر وجود حیوان است بدان"

خلقت انسان مقدم  برباید دانست که خلقت کلیه حیوانات از حیث زمان  ... نیزمقدمند جانوران عالی()به تام الخلقه ها 

جفتگیری کرده  و که تمامتر و کاملترند : نوعیبر سه نوعند ... حیواناتاند برای انسان خلق شده حیواناتاست زیرا 

کرده  ، جفتگیریاز نوع اول پست ترند ..؛ نوع دیگر کهمی دهند. شیربچگان خود را  ومی زایند و  ومی شوند  آبستن

و زایمان و  ؛ جفتگیریکه از همه پست ترند سومنوع  و و جوجه و بچه می آورند؛ کرده اری یا تخم ریزیذو تخم گ

 ؛"ت تکوین می شونداعفون در نداشتهگذاری  تخم

جلو  ... دندانهایداده آنها به ن وسیعاحکیم ده خداوند صحراست، اهعلفخوار بری چون زندگانی آنها از گی "حیوانات

آنها قرار داده  برای دار جا ببرند... شکمبه دندان گرفته اند به ی را کهعلفآنها را تیز و برنده قرار داده تا بوسیله آنها 

حکیم ماده بدن و  انند... خداونددرندگان گوشتخوار ... اماداشته باشند رااست تا گنجایش مقدار زیادتری از مواد غذایی 

جست و  ... والشه حیوانات قرار داده و به همین جهت دندانهای نوکدار محکم و چنگالهای قوی از غذای آنها را

 ر خود رااییها بتوانند شکن توانایبردن ا بکار و ابزارها خیزهای پر فاصله و شدید به آنها داده است تا بوسیله این کار

تر قرار داده است تا بلند  ... مختصربدن آنها را ... ساختمانپرندگان تدر خلق اما ..بدست آورده آنها را در هم شکنند.

آنها پر داده است که هم از سرما و گرما محفوظ باشند و هم  ... بهدر هوا برای آنها آسان باشد ششدن از زمین و پر

 ، وبجای دندان منقار ؛ وهم در بلند شدن از زمین و پرش در هوا کمک بال آنها باشد و ،مانند مصون حوادثو  آفتاز 

 ؛آنها عطا فرموده است" بهه صدر مقابل شکمبه قان و دان چینه معدهوض عدر 

                                                           
     .شد خواهند بررسیو  نقل نوشتار،مطالب این  با مرور و در تناسب هب ،موجودات تکاملآیات و احادیث در زمینه  1
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و ظروفی  غشاهااعصاب و عروق و مفاصل و  اعضا وبه هر حیوان  کهاست  یخدا و عنایتهای اله یحکمتها "از

دوام و کمال شخص و ماندن نسل و زاد و ولد و  و و بقا ضرر دفع و عجلب نف برایداده است که به آن حاجت داشته 

او هم  ، حاجتهر حیوان که ساختمان آن تمامتر و صورت آن کاملتر است و تربیت اوالد الزم و ناگزیر بوده است.

                      "است ...ت مختلف و کارابزارهای متفاوت بیشتربه اعضای زیاد و ادوا خودبقای شخص و نسل  برای

          (.عبدهللا مستوفی ، ترجمه"انسان و حیوان "محاکمهموسوم به  صفااخوان ال ۲۲رساله  از)

همین  نیزدر مذهب اسماعیلی  و ؛بودند یلیعاز فرقه های اسما یکیالصفا  اخوانشایان ذکر است که 

  :است گشتهدیدگاه منعکس 

 تاگر انعقاد نبودی نبا زیرا پس حیوان و پس انسان؛ و ،نبات د، پساول انعقاد بو که ترتیب وجود چنان اقتضا کند"

 روضه التسلیم، طوسی، نصیرالدین خواجه)" نتوانستی بود انسان اگر نبات و حیوان نبودی، و نتوانستی بود؛

     .(۶۰ ص

قرن  نهبه  نزدیک"تحقیق ماللهند"، خود بنام  در کتاب ارزشمنددانشمند نامی اسالم  ابوریحان بیرونی

تنازع ") داروینیستها اصول بنیادیزمینه  دررا بنویسد،  خودپیش از آنکه داروین کتاب "منشأ انواع" 

جهان اسالم در  علمینابغه  ودانشمند  بزرگترین اینو  است؛ بحث کرده ،("انتخاب طبیعی"و  "بقاء

دیدگاه او، جهان زیستمند )گیاهی و . از زیست شناسی استدانش در  تطوربانی نظریه  و واقع پیشوا

جانوری( گرایش ذاتی به "انبوه شدن" و توسعه فزاینده دارد؛ و اگر چیزی جلودار نباشد، هر گونه ای 

جهان مانع از زیست در زمین گسترده خواهد کرد. ولی محدودیت سراسر خود را تا اشغال زندگی اقلیم 

است. آنها  "محدود"زیستمندان می شود؛ زیرا زمین و امکانات حیاتی آن  "نامحدود"گسترش و افزایش 

ناگزیر، به نبردی بی پایان وارد می شوند؛ برخی از میان می روند و موجوداتی که شایسته ترند باقی 

آنگاه شوند. برخی باید جهان زیستمند را ترگ گویند تا برای دیگران جا باز شود.  می "انبوه"مانده و 

و که زمین با افزایش شمار زیستمندان رو به ویرانی می گذارد، "پیامبری" برای کاهش شمار آنها 

نابودی جانداران "شریر" فرستاده می شود... بدینگونه، ابوریحان بیرونی بقاء و تطور و تکامل در 

ندانسته و ها را شایسته و برخالف دیدگاه داروین، "شریر" می داند؛ هدایت شدهان زیستمند را جه

  به نابودی نکرده است.محکوم ضعیفان را 

حیات گیاهی،  تا جماد از ماده تکاملی مراحل میالدی( ۱۲) سده پنجم هجری در نیز ابن مسکویه

  جانوری و انسانی را به روشنی تشریح و توصیف نمود: 

مرحله برتر تکامل فرا رسید و  سپس عالم جمادی شد. یعنیندگی زجوهرهای نخستین موجد پست ترین جلوه  آمیزش"

 ای از زندگی که نه حیوانی و نه نباتی است و مانند مرجان از مشخصات هر دو بهره دارد، .. جلوهعالم نباتی پدید آمد.
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 حسقوه حرکت و  ازچون کرم که  ، موجوداتیاز این موجودات میانجی پس عالم نباتی و عالم حیوانی است. میانجی

مرحله جانوران  . پسشودلمس به مرور دگرگون و موجد حسهای دیگر می  . حسبار می آیند به برخوردارند لمس

 تکاملی میمون. است میمونی زندگی انسانیت، مرحله مرز عالی که از هوش روزافزون بهره دارند دست می دهد.

 و رسد می پایان به حیوانیت ترتیب بدین. گردد می فهم خداوند و باال راست انسان مانند رفته رفته و یابد می بیشتر

 . (۳۴ – ۳۵ ص ایران، در فلسفه سیر الهوری، اقبال)" آید می فرا انسانیت

 

 و انسان     حیاتتکامل  توحیدی تبیین ویژگی

است؛ در انسان متوقف  بی پایانتکامل در بینش توحیدی برخالف دیدگاههای تکاملی ماده گرایان، 

بسوی یک حرکت تکاملی خود  در . انسانفراتر می رود نیزو از مرزهای مادی هستی  ؛نشده است

 :روان است کاملو بینهایت  مطلقهستی 

" یافت خواهی"ای انسان! همانا تو در راه پروردگار خویش پیوسته در رنج و کوشش خواهی بود؛ پس او را در 

 (. ۶)انشقاق، 

 ثابت شده است: وحیو  عقلت و تجربهرونده انسان در تکامل یا پویش باال هدفمندیو پایان ناپذیری 

 . انگیزه ها، گرایشها و آرمانهای انسانی محدود به ماده و نیازهای دست یافتنی نیست؛ ۱

. انسان نه تنها هیچگاه از کوشش برای پیشرفت در ابعاد گوناگون نظری و عملی باز نایستاده است؛ ۲

 خود تعیین نکرده است؛ علمی، فنی و اجتماعی بلکه هرگز سقفی نیز برای پیشرفتهای 

مکانی ماده فراتر می رود؛ و در این کوشش  –زمانی  ساختارشه و انگیزه های روانی انسان از . اندی۳

 نیز پیروی از قوانین مادی نمی کند. 

انسان کنونی با ویژگی عقل و اختیار بوده است، بیجان . اگر هدف و غایت آفرینش و تکامل ماده ۴

خدا جز لی انسان نیز مطابق با قوانین عام حرکت تکاملی باید هدفمند باشد؛ و این هدف هم محرکت تکا

 :نتواند بودیا کمال مطلق هستی 

          "ای انسان! جهان را برای تو و تو را برای خود آفریدم!" )حدیث قدسی(
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  معاصر  شناخت و سنجش فرضیه های تکاملی

 ناتوانفرضیه تکامل میمون به انسان اثبات  ازهنوز  زیستیانسان شناختی  وشناختی  دیرینه پژوهشهای

 پس نیز حیاتاند که  داده نشان روشنی هبشناسان مسلمان  زیستراستای دستاوردهای  در اما مانده اند؛

 اشکال از کهرا پشت سر گذاشته  جدالی باالرونده( پویش) تکاملی سیر یکروی زمین  براز پیدایش 

بیجان چند پیدایش حیات از مواد  ؛ هراست بوده گذار درو تطبیق یافته تر  تر پیچیده اشکال به تر ساده

   . تاس ابهام وهمچنان در پرده راز 

موجودات تنوع به  پاسخمعمای حیات و از  رازگشایی جهتکوششی المارک و داروین  تکاملی دیدگاه

کمبود نارسایی در اندیشه راهنما و بدلیل  نیزخود  بود؛ اماساده و پیچیده  تااز ریز و درشت زیستمند 

 این میان، در راه برد. بسیاریابهامات پرسشها و حتی  به ،فسیلهاداده ها و یافته های تجربی چون  در

 .بیابدسنگواره ای و دیرینه شناختی های معتبر  یهتأییدمیمون به انسان نتوانست  تکامل فرضیه بویژه

 تبادلتغییر و تحول و نظریه های مربوط به  ، برایعلوم فیزیکی ینظریه ها برخالفدانست که  باید

دانش  در شود. نمی پیدا "اتیفرمول ریاضی"دیرینه شناسی و انسان شناسی علوم  در جاندارانمحیطی 

چون قانون  یقوانین اما ؛شودزیستی استفاده می  فرآیندهایزیست شناسی از مدلهای آماری برای فهم 

 از قطعیت هیچگاه لذاو  بودهفرمول ریاضیاتی  فاقد "طبیعی انتخاب" و "جانداران با محیط سازگاری"

چون  یینظریه هاگردید که  سبب اویژگیه این اند. بودهنبرخوردار  نظریاثبات بینی و  پیشقابلیت  و

. 2آیند از حیات بشمارکل گرایانه  فلسفی وتبییناتی  همچنانطبیعت  "انتخاب اصلح"یا  "گزینی به"

"ثبات انواع" کهن  نظریهحامیان  نه"تبدل انواع" )ترانسفورمیسم( و  نظریهپیروان  نه تاکنون

لذا  ؛ وتثبیت کنند "یختتوانسته اند دیدگاه خود را بعنوان "قانون علمی زیست شنا، هیچکدام ن)فیکسیسم(

پیروان "تبدل  !مانده است یجا بر "قضیه فلسفی جدلی الطرفین"بصورت یک  کماکاناین تقابل نظری 

 نظریهبا  مطابقکه  را انتقالیگونه های  از (فسیل)سنگواره کمبود  یانبود  ،انواع" و نظریه داروین

موجود باشند، یک "معما" می دانند )سمیر اوشکا، طبیعت  دروفور  همی بایست ب "تکامل تدریجی"

تقابل با تکامل تدریجی  دررا نیز زیست شناسی ملکولی  علم و( و "قانون وراثت" ۱۷۴فلسفه علم، ص 

و نیز علم ژنتیک دیرینه شناختی  مطمئنهای  یافته"ثبات انواع" نیز نبود کهن  دیدگاهپیروان  می بینند.

 ! ... ؟یافته اندو حقانیت تبیین توراتی خلقت انسان را مایه آرامش خویش   DNAملکول کشف و

                                                           
فلسفی  –مطابق با اصل نامبرده، طبیعت در بخشی از یک گونه جانوری دست به انتخاب می زند! با آنکه این نظریه آشکارا کل گرایانه  2

 برداری بهرهآفرینش و تکامل حیات  توحیدی تبیینضد  بر آن از و کردند تلقی شناسی زیست در شده اثبات علمی قانونآنرا  ماتریالیستهااست، 
مبهم است؛ و روشن نمی کند که آیا انتخاب طبیعت تصادفی و کورکورانه است یا آگاهانه و هدفمند. گنگ و  اما نظریه نامبرده کمی. نمودند

 . ۲۱۴ – ۲۱۷ : هستی شناسی و تبیین آفرینش، صپیشین دفترکنید به  نگاه
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دانشمندان  ازباری، اصل "تحول طبیعت جاندار" که در اروپا از نیمه دوم قرن هیجدهم از سوی برخی 

در  داروین و المارکتوسط  تدریجی" "تکامل و "تطبیع با "انطباقچون  یفرضیه های بامطرح شد، 

جنجالهای در محیط بسته اروپا  "نوین" فرضیاتاین  امایافت.  "استوار" نسبتا ایقرن نوزدهم پایه 

تحقیقات آغازی برای  نقطهجوامع غربی بجای آنکه آنها را  نخبگان ؛ زیرابرانگیخت همای  گسترده

آنها  ازو اجتماعی سیاسی  ،فلسفییهای ارفکر بهره برد به تلقی کنند، دامنه تجربی وسیعتر بابیشتر 

برخورد  فرضیاتاین با که  هم انیتا زم ؛ وداردادامه در سطح جهانی جنجالها همچنان  نیا فتادند.ا

 درو تطور  تبدل هینظر که پنداشتند چنین انیماده گرا خواهد یافت. ادامه ،شود یم تحقیقیو نه  یغیتبل

با تعصب داروین را  هفرضیلذا  ؛ واست آفرینش یدیتوح تبیینخدا و  یهست ینافطبیعت جاندار 

مدلهای تبیینی  و ند،ا هفرضیات جز مدلهای تبیینی نبود اینحالیکه  در؛ شتند"اثبات شده" انگا و ""قطعی

 ،نیستندمستقیم استوار  آزمونهایآنجا که بر مشاهدات و  از همحیات و انسان  و جهانآفرینش و تکامل 

برداری  بهرهکه  زیندانش  کم دینداران گر،ید یاز سو نیستند. برخوردار تجربیثبات ا یتقابل از اساسا

الحاد و  زیربنایکل نظریه تکاملی را  را مشاهده کردند، داروین تکاملیفرضیه ماده گرایان از  اعتقادی

تکاملی  هایفرضیه حالیکه استناد ماده گرایان به  در ؛برخاستندبیخدایی پنداشتند و به ستیز با آن 

نظریه عام تکاملی  ؛ زیرانابخردانه بود بسیجهان و هدایت کننده  آفرینندههستی  انکاربرای  جانداران

 از بسیاریمتأسفانه،  .می گذارد صحهشدگی و هدفداری تکامل  هدایتبر در مکتب عقل  حیات

 تبیین وپیروی کورکورانه از مندرجات تورات  با، رهبران مذهبی جهان اسالم، حتی عالم یونمذهب

الزاما در "ثبات تبیین توحیدی جهان  که بودندگمان کرده  باستان ننایو فیلسوف ارسطوزیست شناختی 

هر متعصبانه لذا  ؛ وشود یماثبات و دست کم انسان جانداران آفرینش  بودن ه"عالسا "خلق وانواع" 

نژادپرستان  هنگامیکه سرانجام، و ...کردند می ردانسان شناسی زیست شناسی و در را  یتکاملفرضیه 

 اصلح انتخابگزینی یا  بهاصل ) تعمیم جامعه شناختی فرضیه تکاملی داروین با یو استعمارگران غرب

جهانیان  برخود  ییجو یو برتر یسلطه گر توجیهجهت  را "یاجتماع سمینیدارو" مکتب (،طبیعت

  . ندشد دهیهم کشعلوم اجتماعی غربی  و استیبه سنظری ها و جدالهای چالش، نهادند بنیاد

شکل گرفت:  "با محیط "انطباقدر اروپا نخست بر اساس قانون شناختی  زیستنظریه تحول و تطور 

را با تغییر  خودتداوم زندگی  وبقاء  برایسازد تا  میناگزیر  را آنهاجانداران  زیست محیط در تغییر

از راه وراثت به  کهجاندار خلق می شوند  در یعادات جدید انطباق،این  در .سازندسازگار  محیطی

نیازهای جدید در  جاندارانبوم  زیستتغییرات  ،المارکمدل تبیینی  درنسلهای بعدی منتقل می شوند. 

 واقع، در ؛ ومی شود درآنهااین نیازها مبنای تغییر و تحول در پاسخ به  کوششپدید می آورد و  آنها

 یدیگر فرضیه با مدل، این است. گشتهجانداران میان  درموجود  هایتفاوت سببشرایط متفاوت محیطی 
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بر  وایسمنآزمایشهای  اما. ارثی می شوند" جاندارخصوصیات اکتسابی "که بموجب آن همراه شد 

تأیید نکرد. شناختی  زیستقانون عام  یکرا بمثابه  "قانون"این  ،تا نه نسل ادامه یافت کهروی موش 

فرضیه بنیاد این  نیزم.( و پیشرفت دانش ژنتیک  ۱۹)سده  مندلقوانین وراثت تغییر ناپذیری ژنها در 

. سرانجام زیست شناسی ملکولی نشان داد که ممکن نیست اطالعات از پروتئین های یک نمودرا سست 

ارگانیسم به اسید نوکلوئیک یاخته های زایشی وارد شوند؛ یعنی انتقال صفات اکتسابی ممکن نیست، و 

  است!   المارکیسم از اعتبار ساقط 

 "انتخاب طبیعی"و  "تنازع بقاء"المارک بود، تبیینی  مدلمحور  یشرایط و مقتضیات محیط اگر

گیاهان و جانوران معلول  تنوع ،مدلاین پایه  برتکاملی داروین شد.  مدلمحور  هم)انتخاب اصلح( 

تکاملی طوالنی و  فرآینددر یک البته  آنهماست که طبیعی  انتخاب قانون نیز ودر میان آنها  بقاء تنازع

 درفزاینده زیستی  نیازهایجهان جاندار، گسترش  ودر روند تکثیر  :شده استپذیر  امکانتدریجی 

 نظریه) جانداران می شود میاننزاع در این نیز منجر به  و می گیرد؛ قرار محدودیتهای طبیعتتقابل با 

نداشته را  زیستبا محیط  انطباقو توان  شایستگیآنها که  جریان تنازع بقاء، در .(بیرونی ریحانابو

شباهت  همچنینفرضیه  اینکنار می روند. تر پذیرنرمش  وشایسته تر  حیاتیسود گونه های ه باشند، ب

منابع  رشدرابطه با محدودیت  در( ۱۸ – ۱۹اقتصاد دان انگلیسی )سده  مالتوسدیدگاه بدبینانه به 

 نیازمندو دانشمندان مسلمان  بیرونی نظریهتکامل  اما. داردبه افزایش جمعیت های انسانی  نسبتغذایی 

داروین  ،باری... بودمعاصر اروپا  دانشمندانتی ختر زیست شنا گستردههای آزمایش و تجربی مطالعات

و نتیجه گرفت که تنازع در میان یک ؛ تحول جانداران اغراق کردو  تبدلدر تبیین نقش تنازع بقاء در 

)استعمارگران،  داروینیستهای اجتماعیگونه زیستی همیشه عامل پیشرفت است؛ و بدینگونه راه برای 

 باز ،دانستند می" قدرتمندان"را حق  یو تداوم زندگ بقاءفاشیستها و...( که  طلبان، توسعهنژادپرستان، 

ست یانسان شناسان داروینکه بی دلیل نیست ؟! یافتی تجاوز به زندگی "ضعیفان" توجیه علم وشد 

 را با کشتار و نابودی دیگر "انسان واره ها" جشن می گیرند:در کره خاکی ظهور انسان 

انسان واره ها  گریانسان راست قامت نه تنها انواع دهمان  ایاز انسان واره ها  ینوع واحد شیسال پ ونیلیم کی"در 

کتاک،  پی)فلگسترش داد"  زیو اروپا ن ای( انسان واره خاص خود را به آسییای)جغراف ، بلکه پهنهرا نابود کرد

 (.۲۲۶ص  ،یانسان یکشف تفاوتها ؛یانسان شناس

ل گونه های زیستی به یکدیگر یتبدو  تفاوتهاتبیین داروین از تکامل زیست شناختی ناتوان از توضیح 

حداکثر می توانست معلول تفاوتها باشد نه علت آن؛ نخست باید  "انتخاب اصلح"و  "تنازع بقاء"بود؛ 

تبیین داروینی . میدان عمل بیابد "انتخاب اصلح"و  "تنازع بقاء"تفاوتها و تنوعاتی شکل می گرفت تا 
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مقوله بنیادی در نقد  مک ریتکامل نمی گوید که تفاوتها و تنوعات زیست شناختی چگونه پدید آمده اند؟ 

 می گوید: )"انتخاب طبیعی"( داروینیسم 

"انتخاب طبیعی توضیح می دهد که چرا اشیاء همانگونه که هستند، هستند. بطور کلی این مسئله به ما چنان قدرتی 

 و چگونه متفاوت و متنوع خواهند شد" نمی بخشد که بگوییم آنها چگونه تغییر خواهند کرد 

 (.  ۱۶۵)جان باوکر، مفهوم خدا، ص 

های  شالودهداروین همان کارکردی را دارد که "شناختی  زیستدر مکتب  "انتخاب طبیعی"در واقع، 

فروید،  روانشناختیجنسی" در مکتب  نیرویمارکس و "شناختی  جامعه – تاریخی" در مکتب تولیدی

کمترین توانی در پیش بی آنکه  یافته اند؛ واقعیتاکنون  هماست که  رویدادهاییتحلیل  وتوضیح و آن 

جهتدار و پر معنای تکامل ند نظم توانستداروینیست های ماده گرا که ن. های آتی داشته باشدبینی رویداد

تطبیق دو جانبه طبیعت " قانونبیانی مبهم از  کهدر جهان زیستمند را نادیده بگیرند، این مقوله را 

تبیین  در"اراده هدایت کننده"  و هدفمند" "نظمچون  مقوالتیبناچار جایگزین ، " بودجاندار و بیجان

از ! پاک کننداذهان  در را هستیناظم و  خالقپای  ردگمان  بهتا ساختند  جهانآفرینش و تکامل  توحیدی

 ص شناسی و تبیین آفرینش، هستی) در کتاب پیشین سخن گفته شد ی"طبیع "انتخابابهامات مقوله 

 به"انتخاب طبیعی" نزد آنها گاه  اشاره می کنم.؛ و در اینجا به درک داروینیستها از آن (۲۱۴ – ۲۱۷

 :پوششی بر نادانی به نظم و قانونمندی طبیعت باشد معنااین  درتا  است کورضرورت یا  تقدیرمعنای 

 ودیده  را امراضجابرانه  سلطه لرز وترس  با کهتاریخی  ازپیش  مردم اذهان دربایستی  تقدیربه  اعتقادحقیقت  "در

 )جان ففر، از "است طبیعیانتخاب  دیگرنام  تقدیر .باشدآمده  پیدا ،اندنشده  موفقو  برآمدهدرمان  وچاره  پیدر 

 ؛(۳۲۳ ص کهکشان تا انسان،

 :تا نافی تعیین شدگی و هدفمندی تکامل باشد و گاه در کنار "تصادف" می نشیند

کسیکه می گوید: من نمی توانم باور کنم که اندامی همچون چشم از طریق یک سری تصادفات تکوین یافته باشد، "

بدین طریق نشان می دهد که او انتخاب طبیعی و تکامل را هنوز به مثابه فرآیندی دو مرحله ای درک نکرده است" 

 (؛۴۱۷)ارنست مایر، تکامل چیست؟ ص 

برای  – ۴۲۰)همان منبع، ص ویدادهای تصادفی نیز نقش خود را ایفا می کنند" "در کنار انتخاب همواره ر

را نیز در کنار تغییرات ژنتیکی در فرآیند ی حیوانی مایر گسترش جغرافیایی جمعیتها ارنستنمونه، 

که اگر تغییرات ژنتیکی ناشی از "انتخاب طبیعی" است، می کند  وانمودثر می داند؛ و ؤگونه زایی م

 (.است؟! "تصادفی"گسترش جغرافیایی امری 
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گویی  ؛ چنانکهاسرار آمیز، ذی شعور و توانا جلوه می کند موجودیگاه نیز "انتخاب طبیعی" خود 

 :  ()؟! جایگزینی برای خداوند است

هنوز با تفکر جمعیتی... مأنوس نشده است، عمال برایش دشوار "دانشمندی که به تفکر گونه شناختی باور دارد و 

)همان  خواهد بود که ابعاد و میزان تنوع ژنتیکی را که انتخاب طبیعی در درون جمعیت در اختیار دارد، درک کند"

بهر حال "انتخاب طبیعی" در زیست شناسی تکاملی تاکنون بمثابه یک "قانون"  – ۴۱۷منبع، ص 

که امکانات و اختیاراتی  موجودیشد؛ و نه می شناخته  و جانبه طبیعت جاندار و بیجان(تطبیق د )قانون

      (.  شدنی داردابس گسترده و درک ن

 موضوع انتخاب فرد زیست شناسی تکاملی، در؛ انتخاب طبیعی است موضوع ژن، علم ژنتیک در

 هم در کنار فرد موضوع انتخاب قرار گیرد؛ اجتماعی گروه یکیا  گونهممکن است یک  است، اما

 آنکه . خالصه(۴۳۶ ص منبع، )همان قرار می گیرند انتخاب عرضمهم مستقیما در  های جنسی یاخته

ماده گرایی با  تا ؛" باشدطبیعی "انتخابچیز در طبیعت می تواند موضوع  همه در مکتب داروینیسم،

 "انتخاببررسی مراحل و موارد  در مایر اما ز زند!این ترفند از پذیرش نظم هدفمند طبیعت سر با

دوم تصادف  نام تنها داروینیستهای ماده گرا، برای طبیعی" "انتخابدهد که  مینشان  بخوبی طبیعی"

 :است

در مرحله  .. همچنینبر اثر تصادف شکل می گیرد. تقریبا ایجاد تغییرات ژنتیکی، ، یعنیمرحله انتخاب طبیعی "نخستین

در دوره های انقراض  بویژه هم تصادف نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. ، بازنابود سازی افراد ناشایست یعنی، دوم

های دسته جمعی ممکن است تصادف اهمیت پیدا کند که در این موارد تنها تصادف است که سرنوشت بقا را تعیین می 

 شناسی و تبیین آفرینش، هستیبه کتاب  "تصادف" مقولهباره  در – ۴۳۸ ص منبع، همان؟! ) کند"

     . نمایید( مراجعه ۱۸۴ – ۱۹۶ صفحات

 "انتخاب توانیان ه، ب(۴۱۰ ص منبع، همان) داند می نشده" یای پیش بین "پدیدهرا  تکاملکه مایر  آنجا

خود  ؛ زیراکرده است اعتراف زیستمند جهانبینی رخداد های  پیش و توضیح پدیده ها در طبیعی"

بر جهان  حاکمگریزگاه ماده گرایان از پذیرش نظم هدفمند  تنهابخوبی می داند که مقوله نامبرده 

      یکتاست. آفرینندهکننده  هدایتاراده  وزیستمند 

آیا گفت که  باید آن که بگذریم، ازنادرست ماده گرایان  یبرداشتها و طبیعی" "انتخاب مقوله ابهاماتاز 

؟ بر می گرددآنها توانمندی و شایستگی  درجهصرفا به  ،انجامیدندمیان جانداران یی که به نزاع تفاوتها

و  ،ضعیفان را محکوم به شکست و نابودی کردهگزینی )انتخاب اصلح(  مطابق با قانون بهطبیعت آیا 

نوین در مطابق با یک نظریه ؟ هموار ساخته استنیرومندان برای تنها راه پیروزی و پیشرفت را 
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(، بهتر است بجای آنکه "شبه انسانهای نخستین" را پیشگامان آشرو  هاکت)تکاملی انسان شناسی 

توانمندی بدانیم که از زندگی بر روی درختان به سیری رسیده و از درخت پایین آمده اند، احتمال دهیم 

بوزینه های امروزی( از  که آنها بر طبق اصل "تعادل حیاتی" بدست جانداران توانمندی )شاید نیاکان

پاداش بر پایه این فرض، (. ۱۵۵ص  خدا، مفهوم وکر،اب جانشده اند ) اخراجآن محیط زیست 

نه تطبیق و رهایی از جبر طبیعت بلکه تنها تداوم زندگی بر روی درخت بود؛ در  زورمندمتجاوزان 

اکتشاف موفق به تطبیق و رهایی با قوه ابتکار و در محیط زیست جدید ما "ضعیف تر" حالیکه نیاکان 

 . بیشتر شدند

  :محدود نمی شودشده  یاد به مواردداروین مدل تبیینی سستی  اما

  

 یسم دارویننظری اصول پیشفرض ها و سستی 

 عدمآن بدلیل  و اند؛ نبودهکافی برخوردار  نظریاز مبانی تجربی و  عمومافرضیه های تکاملی حیات 

 با، نیزتبیین حیات  در داروین مدلداروینیسم یا  است.ذاته  حدقطعیت نظریه های دیرینه شناختی فی 

تنها از کمبود  نه ساخته و پرداخته شد، شناسیزیست  درآنکه قرنها پس از دستاوردهای علمی مسلمین 

پاسخ به پرسشهای  )عدم سیستمی نقصو  (جانوریهای  گونه ها در میانه فسیلمفرط داده های تجربی )

 در رنج بود: نیز اکمبود دو مفهوم راهگش از ؛ بلکه(تطور جانورانماهیت حیات و در زمینه  ضروری

بدلیل کاربرد روشهای غیر مستقیم و  حیاتتبیینی  مدلهای ه،انیک دید واقع بین در .3جهش و هدفداری

همه دیدگاههای فلسفی  همچونلذا  و؛ کتر کل گرایانه و فلسفی دارندااساسا کارکمبود مدارک تجربی 

 یکبدون ( باالرونده )پویش "تکامل" :هم می گوید منطق شوند.سپرده  ینطقمو ارزیابی  سنجشبه  باید

اما باالیی وجود  ؛بسمت باال می رویم "ماکه  دعاویاین  ؛ ومعناست بی (مدل یا فده) مطلق" "کمال

سخیف  بسیار ،اما هدف خلقت نبود" ؛شد ظاهر"انسان در پایان زنجیره تکاملی حیات  یا، و ندارد"

 در نبود شواهد تجربی )سنگواره ها(و تصادفی جهان زیستمند تکامل تدریجی فرضیه آنکه  دوم .ندهست

زمان و مکان، و در ظرف  (فرضیه فوقمطابق با )گونه های ضرورتا بیشمار و اساسا عدم گنجایش 

در یاخته های حیاتی  لیملکولهای آتصادفی پیدایش و پیوست  یآمار – ریاضی "احتمالعدم "نیز 

تکامل  تبیین و نامعقول است؛ ، تبیینی(۱۸۴ – ۱۹۶هستی شناسی و تبیین آفرینش، ص دفتر پیشین: )

بلند  هایپرش یا "جهشهاتنها با فرض  ،ترو تطبیق یافته تر و پیدایی جانوران پیشرفته تی خزیست شنا

 پیدایشبنابراین، طرح نظریه تکاملی از جانب کسانی که به  می گردد. عقالنیو  ممکن" هدایت شده

                                                           
 ، اطالق می شود.ز آنها ساخته شده اندکه ژنها و کروموزومها ا DNA یدر ملکولهاجهش در علم زیست شناسی به دگرگونی  3
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"انتخاب اصلح طبیعت" الزاما کورکورانه و بی هدف طبیعت معتقدند، اساسا منطقی نیست.  تصادفی،

برقراری تا ر پی هدایت شده و هدفدار است؛ بر پایه جهش های شتابنده عمل می کند؛ جهشهایی که پی د

و عدم قابلیت نیز به پایه های سست مدل تبیینی خود روینیستها ادادامه می یابند.  "تعادل حیاتی نوین"

 واقف هستند:اثبات آن 

"اگر واقعا تکامل به وقوع پیوسته باشد، بنابراین باید انتظار داشت که سنگواره ها تغییرات پیوسته ای از اشکال 

ابتدایی جانداران به سمت اشکال پیچیده تر و عالی تر را منعکس سازند؛ اما یک چنین فراشدی با یافته های دیرین 

کاملی گسست دیده می شود. غالبا بطور ناگهانی گونه های شناسی همخوانی ندارد. در عوض تقریبا در هر شاخه ت

      (.۴۱ص  ؟)ارنست مایر، تکامل چیستتازه ای در عرصه حیات ظاهر می شوند" 

 د: آگاهناینان به دشواری نظریه سازی بر پایه سنگواره ها نیز 

از سازواره هایی که در گذشته می زیسته اند، امکان یافته اند تا به شکل سنگواره در آیند "تنها شمار بسیار ناچیزی 

و حفظ شوند. الیه های پر سنگواره غالبا در آن بخش از پوسته زمین هستند که پس از مدتی توسط تغییرات تکتونیک 

ز به شدت در هم فشرده شده دگردیسی صفحه ای به ژرفای زمین فرو می روند و نابود می شوند. بقیه سنگواره ها نی

پیدا کرده و تغییر شکل می یابند تا جاییکه در جریان آن دگردیسی ها سنگواره ها از بین می روند. امروز تنها بخش 

ناچیزی از سنگواره های موجود در البالی چینه های زمین شناختی به سطح زمین می آیند. گذشته از این اساسا 

رد که یک موجود زنده به سنگواره تبدیل شود؛ زیرا بیشتر جانوران و گیاهان مرده یا توسط احتمال کمی وجود دا

به مصرف می رسند، و یا می پوسند و متالشی می شوند. آنها تنها زمانی به سنگواره تبدیل می شوند  مردار خواران

 (. ۴۲)همان منبع، ص شند" که بالفاصله پس از مرگ زیر نهشت ها یا خاکستر های آتشفشانها مدفون شده با

 تکامل تدریجی اند؛ و کار را بر داروینیستها دشوار کرده اند:فرضیه هم نافی سنگواره های یافته شده 

"سنگواره های مکشوفه ناپیوستگی نشان می دهند و آشکارا یک تکامل جهشی را به نمایش می گذارند؛ جهش از 

 )همانجا(.    یک گونه به گونه ای دیگر"

و ناتوانی فرضیه تکامل  ضعففلسفه ماده گرایی دیالکتیکی برای پوشش  پیروانو  داروینیستهای نوین

 به ،زیستی" تکامل"حلقه های مفقوده در زنجیره  یافتنحاصل در  بی جستجویاز  زگری وتدریجی، 

 رویی ختشنا جامعه – تاریخیی و ختانسان شنا مکمل تبیینات و 4موتاسیون یاجهش  دیالکتیکی اصل

 عالمانسان و جدایی وی از و دماغی  فیزیکیابزار کار، و تأثیر آن در تکامل و  کارنقش آوردند و از 

ناتوانی داروینیسیم  !حیات گذشتند یتکاملعام نظریه جامع گونه از خیر تبیین بدین ؛ وسخن گفتند یحیوان

یا ؛ زیرا دگرگونی بودرا نشان داده  خودبویژه در تبیین ظهور انسان در تبیین پیدایش و تکامل حیات 

 انسان را توجیه و تبیین کند. فرد  هو منحصر بپیدایی ویژگیهای کیفی هرگز نمی توانست  تطور تدریجی

                                                           
  لحاظ نمود.تطور جانداران که این عامل را در نظریه  بودزیست شناس هلندی  دوریبار  نخستین 4
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( دورانهای ایستایی که با تغییرات ۱۹۹۹، گولددر یک مدل نوین تکاملی موسوم به "توازن گسسته" )

ه است، با جهشهای تکاملی گسسته می شود. این جهشها با نابودی بسیاری اهمردر جانداران اندک کمی 

از گونه ها متقارن می گردد؛ و بدنبال هر جهش فاز نوینی در تکامل گشوده شده و شتاب تکاملی نیز 

بگفته گولد، گسست ها در تعادل جهان زیستمند با فرضیه تکامل تدریجی داروین در افزایش می یابد. 

تبیین فهم و پذیرش نه تنها ظهور انسان را قابل تبیین می کند؛ بلکه راه نوین ین مدل اتضاد است. 

 را هم می گشاید.  (تکامل هدایت شده هدفدار و پایان ناپذیر از خاک تا خدا )= قرآنی –توحیدی 

نیز جامعه شناختی  –جهش و قوانین تاریخی  تکمیلیبا اصل تکامل  کورکورانه وتبیین تصادفی  اما

 بازدر پی  پیجهشهای تکاملی و برعکس،  ؛شتنگدر فاز انسانی هم  حتیتبیین عقالنی حیات  بهتوانا 

بی میلی داروینیستها در  .زیست شناختی صحه گذاردند تکاملهدایت شدگی  وهدفداری جهان بر 

، با وجود "سازگاری وهماهنگی با مشاهدات طبیعت پژوهان"، 5جهشهای تکاملیبرجسته  نقشپذیرش 

 اساسا بدلیل ترس از اثبات هدفمندی، اراده هدایت کننده و نیروی درونی تکامل است: 

که با داروین سر ستیز داشت غایت گرایی بود که معتقد بود "یک ایدئولوژی دیگر سده نوزدهم و آغاز سده بیستم 

در جهت کمال بیشتر می کوشد. آنها یک نیروی درونی را برای ایجاد این حرکت بدیهی  جهان جانداران بطور دائم

تکامل از باکتریهای ساده چونکه می پرسیدند: اگر نیروی درونی وجود نداشته باشد چگونه می توان  فرض می گرفتند

... )داروین(... باور به چنین نیروهای تا به گیاهان و درختان بلند، از پروانه ها تا میمونها و انسان ها را توضیح داد؟

غیبی را صراحتا رد کرد. بجای آن بی پرده و آشکار از ایده نوینی سخن به میان آورد که بر طبق آن جهان منحصرا با 

 (۱۲۹)همان منبع، ص  نیروهای فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی حرکت می کند"؟!

است زیست شناختی گمان کرده است که این تنها نیروی درونی تکامل نویسنده  ،گذشته از ساده سازی

نیروی جاذبه نیروهای فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی طبیعت چون  گویاو  ،نامحسوس استغیبی و که 

و الکترومغناطیس و نیروهای هسته ای ضعیف و قوی دیده می شوند! باری، هیچ نیرویی در طبیعت 
                                                           

دید "از آنجا که امکان ندارد همه افراد یک جمعیت همزمان دچار دگرگونی مشابهی شوند، پس ممکن نیست که در یک چشم بهم زدن یک گونه جدیدی پ  5

 (؟! ۱۳۳)ارنست مایر، همان منبع، ص  آید"

نمی شود. از این گذشته، در جهان زیستمند، جهش تکاملی هرگز همه افراد  یافت مایربرهان  هیچ ارتباط منطقی میان "مقدمه" و "نتیجه" در
تکامل تدریجی  منتقدین به فرضیه از یک جمعیت را در بر نگرفته است. هیچ جهش تکاملی هم "زیانبار" و "نقص آفرین" نبوده است که مایر

 می پرسد: 

 (. ۱۳۴)ص  "کجایند آن میلیاردها ناقص الخلقه های ناموفق که می بایست توسط ابرجهش بوجود آمده باشند؟"

جهشهای تکاملی ضرورتا با هدایت شدگی و هدفداری )و نه "تصادف" و "خطا و آزمون" طبیعی( همراه است؛ و سیر تکامل جهان زیستمند 
تی از باکتریهای ساده و تک یاخته ها تا جانوران عالی و انسان این حقیقت را به پژوهشگران نمایانده است. در راستای این تکامل هدفمند، ح

 "ناسودمند و زیانبار" در برخی گونه ها هم ضروری بوده اند؛ زیرا تکامل هدفمند به معنی "تکامل خطی" نیست، و تحوالت جهشهای بظاهر
ن زیستمند می توانند تغییر جهت هم بدهند. بنابراین، جهش )تغییرات ژنتیک( اساسا معطوف به تکامل است؛ و گسست و پیوست هم در جها

 شواهد بسیاری در طبیعت یافته است. لذا نویسنده نیز نمی تواند این حقیقت را فراموش کند:

 (.            ۱۳۵)همان منبع، ص  "ات تکاملی می انجامند"نباید از یاد برد که طیف گسترده ای از موتاسیون ها به تغییر
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رکرد ویژه و هستی شناختی خود را در نظم عالی و هدفمند حاکم بر کایک  هر امامحسوس نیست؛ 

. از سوی دیگر، نیرو یا انگیزش درونی که حرکت تکاملی ماده را در حرکت تکاملی ماده داشته است

زیست شناختی  –جایگزین تشریحات علمی هرگز می کند، تنظیم  وجهتی معین و هدفی برتر هدایت 

یک نگرش کل گرایانه ضروری این تبیین، ؛ می شودتغییر و تحوالت کمی و کیفی جهان زیستمند ن

نیرو یا انگیزش هدایت افزون بر این، خود را از دست می دهد.  ضرورتاست که بدون آن تکامل 

 هیچکداماشناخته، ؛ و نیروهای طبیعت نیز، شناخته شده و نکننده به فاز زیستی تکامل هم محدود نیست

قائم به ذات نبوده و به اراده ذات مطلقی وابسته اند که شناخت آن البته از صالحیت علوم تجربی بیرون 

          . است

عدم حمایت از  نیز ، وهزار سال پیش به اینسو ۱۵۰همچنین عدم تغییر چشمگیر مغز از  مایر ارنست

می داند  حیاتگرایش غایت گرایانه در تکامل  ودنب بر" دلیلی قاطع"بزرگ مغزان در تولید مثل را 

 عایدتولید مثل  در هممی کرد و همزمان مزایایی  رشدمغز باید پیوسته  ؛ گویی(۳۹۲ ص منبع، همان)

؛ نکرده است توجهمحدودیت فازهای تکاملی  به ؟! مایرشد تا غایت گرایی اثبات شود می بزرگ مغزان

جهت  ضروریرشد  این .نیست تک منظوره( )ومغز بی انتها  کیفی –نمی داند که رشد کمی  لذا و

روی تکامل  هپس از آن فاز نوینی ب ؛ ومتعالی در انسان بود یو گرایشها ویژگیها کاربستدریافت و 

    ...شدانسان گشوده 

تکامل  یا جنسارتو تکمیلی نظریهشهامت  با ،ثیر فلسفه ماتریالیستیأبرکنار از ت ،شناسان نوین فسیلاما 

 :غنا بخشیدندزیست شناسی  درنظریه تکاملی را  وتدوین کردند  را هدفمند و هدایت شده

هر دسته از موجودات در جهتی سیر می کند تا از آن انواع مخصوص و حساب شده ای  ، تکاملطبق این نظریه "بر

روی استخوان بینی یکنوع از پستانداران سه انگشتی در نیمه اول  برکه  مختصری برآمدگی :دمی گوین . مثالپدید آید

ای برای بوجود  مقدمه همان برآمدگی است که با تقویت در نسلهای بعد، این دوران سوم پدید آمد تصادفی نبوده است.

  "اواخر دوران سوم باشد هایدن گیا دو شاخ بر روی بینی کر یکآمدن 

 ؛ (۹۶ – ۹۷ ص انسان، خلقت ،سحابییدهللا )

 های اواخر این یلپیدایش عاج در ف مقدمهنیش در برخی از پستانداران دوران سوم نیز  دندانهای و

ق که هدایت شدگی و وتکمیلی ف نظریه. دوره و یا ماموتهای بزرگ دوران چهارم بوده است )همانجا(

ماتریالیستی حیات را  تبیین می داد، نشان حیاتی اعضاءدر  حتی زیستی تکامل فاز در هدفمندی را

پژوهشگر زیست شناس  لویی پاستورند سال پس از انتشار نظریات داروین، البته چ سست کرد.بشدت 

 هفرانسوی، با اثبات اینکه حیات تنها از حیات زاده می شود و کرمک ها و باکتری ها از مواد بیجان ب
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یجان را، که ماتریالیستهای پیرو نظریه وجود نمی آیند، شالوده نظریه پیدایش تصادفی حیات از مواد ب

زیست  در فهم ساختار پیچیده حیات بود. هسست کرداندازه ای  تاداروین بر آن پافشاری می کردند، 

( را باز هم سست تر خود بخودی تکاملو  یتصادف پیدایش، تبیین ماتریالیستی حیات )شناسی ملکولی

برای اثبات تصادفی بودن پدیده  نیز( ...و اوری ،میلر، اپارینکرد و آخرین تالشها در قرن بیستم )

تا امروز چشم اندازی واقع ، ترفندهابا شکست مواجه شد. با وجود همه تالشها و تکامل آن  وحیات 

خالصه کالم آنکه داروین توانست  بینانه برای ساخت سلولهای حیاتی از مواد بیجان دیده نمی شود.

 ویعنی هدفداری و اراده هدایت کننده  قانون تکامل را در طبیعت جاندار فهم کند؛ اما قانون زیربنایی آن

گونه  مدل داروینی تکامل و هرتکامل را کورکورانه و بی هدف پنداشت. را درنیافت و آننظم دهنده 

با کمبود شواهد تجربی  اصوالیت نشده و بی هدف حیات( تصادفی )پیدایش و تکامل هدا –مدل تدریجی 

آن کمبودها و نواقص . داروین خود به استهمراه و فقدان اصول عقلی راهنما سستی منطق  ،)فسیل ها(

طمطراق  با همه جنجالها و دعاوی پر امروز پیرو او نیز از آغاز تاشناسان  زیستتصریح داشت؛ و 

بر این ضعفهای بنیادی اعتراف داشته اند؛ و امروز و بیش  کم ،وابسته هایرسانه آموزشی و  یهانهاد

گذاری ، و در پیوند با فرویدیسم و پایه مورد نظر خویش از یافتن "حلقه های مفقوده"نومیدی در برخی 

را بکلی  به انسان( میمونداروین )تکامل  فرضیهصورت مسئله  مکتبی بنام "روانشناسی تکاملی"،

 اند:آشکارا به تناقض گویی افتاده  ووارونه کرده 

"هر آنچه را که تاکنون در باره زاده شدن انسانها از میمونها شنیده اید فراموش کنید! ما از نسل میمونها نیستیم؛ 

 ؛بلکه خودمان یکی از آنها هستیم!" )ریان و جفا، سرشت جنسی انسان، مقدمه(

 شمپانزه ها، گوریلانسان نمای آفریقایی ) میمونهای تقسیم کرد:ه دو گروه ببزرگ امروزی را می توان  "میمونهای

   .(۳۶۳ ص چیست؟ تکامل ،)مایر" ها و اورانگوتان ها( گیبونانسان نمای آسیایی ) یمیمونها و ها و انسان ها(

آنها که بنا بود جد حیوانی انسان را در میان میمونها کشف کنند، در ناتوانی و درماندگی اساسا وجود 

 !میمون برهنه از مو"یک منتهی "تنها او را نیز همان میمون )یعنی حیوان( و را منکر شده  "انسان"

؛ بدین معنا که انسان ه استوارونه آن نیز پرورده شدمشابه اما نظریه  نامیدند!، میمون برهنه( موریس)

 بگنجانند:"خانواده انسانی" و میمون های بزرگ را در 

"خانواده جانورشناختی انسان نماها، انسانهای سنگواره ای و زنده را در بر می گیرد. امروز، بسیاری از دانشمندان 

)فلیپ کتاک، انسان شناسی؛ کشف تفاوتهای گوریل ها و شامپانزه ها را نیز در همین خانواده جای می دهند"! 

 (. ۱۳۳انسانی، ص 
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"نخستی ها" مفقوده" در زنجیره تکاملی  هایدر یافتن "حلقه پس از ناکامی ی ماده گرا داروینیستها

دسته بندی جانداران در آنها نه تنها باید تکلیف خود را با  ،ریفابا این تعو اینچنین سردرگم شده اند؛ 

باید بگویند که ، و منجمله تفاوتهای بارز میمون با انسان، روشن کنند؛ بلکه همچنین دانش زیست شناسی

در زنجیره "میمونهای انسان نما" و "انسانهای میمون نما" های هیجان انگیز مربوط به داستانتکلیف 

 چه می شود؟   ،عبارات نامبردهشناختی  زیستاساسا معنای ، و تهاتکاملی داروینیس

 

  حیات و انسان   تکاملیعام نظریه ارزیابی 

 مدلهای گفته شد،)معرفت شناسی و فلسفه علم( در دفتر نخست این مجموعه پژوهشی  همچنانکه ،باری

ناگزیر  و شکل گرفته اند؛ غیر مستقیمو  اندکپایه شواهد تجربی  بردیرینه شناسی  علمتبیینی حیات در 

 فرضیه معقول نیست. فرضیاتبر بنیاد این  آفرینش تبیین ،بنابراین فراتر نتوانند رفت. فرضیهاز مقام 

 و ضعفگفته شد برکنار از  چنانکهنه  و؛ این مرحله فراتر رفت از هرگز نه میان ایندر  داروین

این نارساییها در چند زمینه برجسته بوده و عموم زیست شناسان، حتی  است.منطقی ت اساسی و اشکاال

در میان  تنوعو  تفاوتو  تغییر. از ابهام در چگونگی و دالیل ایجاد داروینیستها، به آنها اعتراف دارند

ی بزرگ ن و ماهیت این تفاوتها که بگذریم، مدل داروینی تکامل هیچ کمکی به گشودن راز هازیستمندا

پیدایش حیات؛  رازنکرد؛ و دانشمندان و پژوهشگران زیست شناس همچنان از انسان زیست شناختی 

بر تروپی( آنقانون دوم ترمودینامیک )حاکمیت تثبیت و تداوم تکاملی حیات در کره زمین با وجود  راز

جهش و گسست؛  راز؛ طبیعت درونی همبستگی رازتوانایی زیستمندان در تطبیق؛  رازطبیعت بیجان؛ 

 ،زیستیشمار  گونه های بی حیات درتکامل  چگونگی پیدایش وسخن می گویند؟!  ظهور انسان رازو 

زیستی  همچنان پرسش بزرگ پژوهشی در علوم ،بر روی زمینشاخه های اصلی و فرعی آنها  و

شناسان  زیست بیشتر امروز ،جانداران درونیپذیری  تطبیق وتحول ، بنیادی پیوستگی . براست

 ، وو شرایط تغییر و تحوالت در جهان زیستمند چگونگی، عوامل ،فرآیند تکاملی، زمان اما ؛همداستانند

 چالشهای بزرگ نظری است. واختالف  محلحیات همچنان  تکاملو  پیدایشالبته تبیین 

انسان راهنمای توحید و تبیین جهان و تورات در زمینه خلقت ت مندرجازیست شناسی ارسطویی و  نه

خلقت  و یید کننده ماتریالیسمأت عام خودصورت  در جانداران نظریه تکاملنه  و ،6هدفدار آفرینش است

 به" خداشناسان"و تکامل  نظریهاستناد ملحدین به  پس .باشد میجهان کورکورانه بی هدف و 

)پیوستگی بنیادی و تطور جانداران( در کلیت آن بر نفی نظریه تکاملی  منطقیدلیلی  هرگز ،اسرائیلیات

                                                           
پیش  ۴۰۰۴اکتبر  ۲۳بامداد روز  ۹از تورات، آغاز آفرینش دقیقا ساعت  جان الیت فوتو  جمیز آشربر اساس "محاسبات شجره شناختی"   6

 از میالد بوده است؟!؟! 
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مورد توافق دانشمندان زیست شناس و  ،بودهنظم هدفمند جهان و  آفرینشتوحیدی  تبیین نمایانگرکه 

گستردگی  وپیچیدگی ساختمانی  یا بنیادی پدیده های زیستمند و تکامل پیوستگی نمی باشد. ،است

زیستی چون  علومدر  بسیاریتطبیق دوجانبه با طبیعت بیجان شواهد تجربی  و آنهامناسبات درونی 

 به نتوان اثبات کرد، اقطع اگر ؛ وداردو علم ژنتیک جنین شناسی تطبیقی ، شناسی ، ریختشناسی فسیل

 ازشناسی و زمین شناسی نشان داده اند که گیاهان و جانوران ساده تر  فسیل انکار نیست.قابل آسانی هم 

نامبرده بر ترتیب  علوم ظهور یافته اند. دیرتر بوده و زیستمندان پیشرفته ترتقدم زمانی برخوردار 

اگر دقت و  ؛ وکرده اند تأکیداز ساده به پیچیده  گیاهان و جانوران()بندی جانداران  طبقهزمانی و 

 تر تکمیلی دقیق علم تطبیقیشناسی  جنین پایین است،حیات  تکاملی یندآفرجزئیات  درین علوم قطعیت ا

 یرشد جنین مراحل ؛ زیراجانداران است انشعابپیوستگی و انکشاف و  ییدأتتری برای  مطمئن و

   .استتطبیق  قابل آنهاکلی تکاملی  مراحلبا چنانکه جلوتر خواهد آمد،  ،جانوران

و مناسبات درونی و بیرونی  ارگانهاو گسترش کمی و کیفی  تفصیلزیست شناختی به معنای  تکامل

و  قلب و ،و اعصاب تناسلی، مغز ،گوارشی ،حسی تنفسی، هایدستگاه درکه  رویکردی آنهاست؛

از  بیروننامبرده  دستگاههایو  اندامها ،تردید بی تشخیص و تمایز است. قابل جانوران خونگردش 

پیچیده نشان از تکامل  تاجانداران از ساده  در آنهاتطبیقی  تشریح و ؛موجودات زنده تکامل نیافته اند

ترتیب زمانی ه بزمین شناسی  وشناسی  فسیل قطعیدارد که مطابق داده های  یآنها در درون جانداران

 گواهی می دهد. جاندارانهم بر پیوستگی  یجنین شناسی تطبیق دستاوردهای گشته اند. ظاهردر زمین 

که هسته  پروتوپالسم درون تخم و بیرون از جسم جاندار رشد می کند. در جانوران تخم گزار جنین

 تکاملیو مراحل  ادوارشناخت  ؛ وبندی شده است مرحلهآغاز این خلقت  نقطه هددنطفه را تشکیل می 

 ازآنها  همه وجود تفاوتها در تقسیم تخم و رشد جنین، با نیز موضوع علم جنین شناسی است. خلقتاین 

 هستند. برخوردار و پی در پی تخم منظم اتدر تقسیم "پرده های جنینی" بنامبستر سازمانی مشترکی 

همگی  در باز ؛ وو همگونند یکسانسپری می کنند که در آن سلولها  را مرحله ایجانوران  این همگی

 یتشکیل اندامها برای سلولی اتاختالفپرده درونی  یاکیل پوسته تش بادر مرحله ای معین  آنها

از این مرحله است که کیفیت رشد جنین نسبت به رده  درست بارز می شود.بنیادی حیات  و ضروری

های  یاخته چند .و جنین هر جاندار راه ویژه خود را می پیماید شودهم متفاوت می  ازتکاملی جانوران 

رشد وارد  ازمرحله ای  بهپیشرفته تر  یپر یاخته ها جنین اما ساده از این مرحله رشد فراتر نمی روند؛

 )اکتروم(، بیرونی پرده های ی، کهپرده اصلی جنین سه .آیدمی  " پدیدمیانی "پردهمی شوند که در آن 

های حیاتی هو دستگا اندامهاد پیدایی و رش پایه می شوند، نامیده میانی )مزدروم( و آندروم() درونی

های  سامانهنیز  ، وپر یا پولک(، پوست و ضمایم آن )مو ،پرده بیرونی از جانوران چند سلولی هستند.
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از پرده میانی  و دستگاه گوارش ظاهر می شود؛ درونیپرده  ؛ ازتنفسی پدید می آید عصبی و حسی،

فشرده ای از اینجا  در. چربی حاصل می آید و و دستگاه گردش خون و بافتهای عضالنی استخوانها

  شود:می  بیان تطبیقی شناسیدستاوردهای جنین 

 درطبیعی پیوسته  صفات و مشخص می شوند، متمایزوقتی که اعضاء  از احوال جنینی هر حیوان چند سلولی، "در

آن حیوان وجود  بلوغ حال درجنین دارای اعضایی می شود که آن اعضاء  ، گاهیاین تغییرات در تغییر و تحولند.

بعضی از حیوانات ثابت گیاه شکل مدتی در آب حرکت می کند؛ و برعکس، بعضی از خارپوستان مثال جنین  ندارند.

است که حیوان مورد نظر بدانها  جانورانیارثی  طبیعی،صفات  اغلب ..دریایی متحرک رویان بی حرکت و ثابت دارند.

هر مرحله از نمو جنینی قورباغه اعضایی پدید می آید که در  ... درالتر از آنها باشدبستگی داشته و از نظر تکاملی با

در مراحل دوم و سوم جنینی قورباغه، اعضایی از قبیل برانشی های خارجی و داخلی و .. مرحله بعد از بین می رود.

دم پدید می آید که در حیوان کامل اندام وجود ندارد. از طرف دیگر، با توجه به طبقه بندی ذوحیاتین در زیست شناسی 

ساده تر هستند و خلقت قدیمی  و فسیل شناسی طایفه هایی از دوزیستان را می شناسیم که از قورباغه های معمولی

و غیر  مطبیعی و موقتی جنین قورباغه ها )برانشی خارجی و برانشی داخلی و د صفاتتری از قورباغه ها هم دارند... 

مهره داران عالی تر  ... درنمی باشد داردم غوکان یعنی نزدیک آنها دجز بروز و ظهور صفات طبیعی اجدا آثاری آنها(

در احوال جنینی دارای اثر مشخص  ، معذالکدارد قرارسه سینه فدر حال بلوغ در ق آنهاهوایی  ستنفهر چند که عضو 

در .. شود. میجانشین آن  دیگری اعضاءشده و  محومزبور بزودی  اثر در طرفین دهان هستند. آبیتنفس  اعضاءاز 

می رود. اما مطالعه جنین شناسی آنها  مهره داران هوایی که منحصرا با ریه تنفس می کنند، دستگاه تنفس آبی از بین

معلوم می دارد که در اوایل دوره جنینی آثار تنفس آبی )شکاف و پایه های برانشی( در آنها باقی است... جنین مرغ  

نیز در اوایل نمو شکافهایی نظیر شکاف برانشی ماهیها در همان طرفین گردن دارد؛ و در همین موقع قلب جنین مرغ 

 جنین چند روزه انسان هم آثار شکاف برانشی ها در طرفین گردن ظاهر می شود؛ درها دو حفره ای است. هم مثل ماهی

                                   . (۷۲ – ۸۰ ص انسان، خلقت ،سحابییدهللا ) "شود نمی شکافهای مزبور به خارج باز  اما

 ، هیچارثی جانوران پیشینی و ساده تر است صفات اگر صفات طبیعی موقتی در جنین حیوانات اما

 خوداین  ؛ ونمی شود که صفات طبیعی موجودات پیشرفته تر از خود را داشته باشد پیدا همجانداری 

   :استدانشمندان  نزد یتکامل امنظریه ع مقبولیتبر  تعقلی –تجربی  برهانی

 تر از خود را داشته باشد. عالیدات وطبیعی موج مشخصات حیوان و یا گیاهی وجود ندارد که در احوال رویانی، "هیچ

چهار حفره ای آنطوری که در پرندگان و پستانداران وجود دارد  ، قلبوحیاتینذدیده نشده که در نمو جنینی  هیچ مثال

چه در و چین خوردگی های سطح دماغ شبیه به آن ، شکنجهاو یا در کاملترین مراحل نمو جنینی پستانداران ؛پیدا شود

همان ) "موجودات مظاهری از صفات طبیعی اجدادی آنهاست ازجنینی هر نوع  ... احوالبدن موجود است ظاهر شود

  .(۸۲ ص منبع،
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   قرآنتکامل حیات در 

 است؛ گفتهتکاملی جانداران سخن  وگام به گام  خلقتو  ،در مواد بیجان حیات پیدایش خاستگاه از قرآن

 مسلمو  قطعیجنین شناسی تطبیقی  و م دیرین شناسیودر عل تاکنون آنچه هدفمند بسوی انسان! خلقتی

خشکی از خزندگان به  در آنخط سیر تکاملی و  آلیمواد  وآب  ازحیات  پیدایش، یعنی گردیده است

 قرآن بدینگونه بیان گردیده است: در ،انسان تا پرندگان و پستانداران

و  تخم) آرامگاهی جایدار دررا نطفه ای گرداندیم  وا پسس چکیده ای از گل آفریدیم؛ وره اانسان را از عص همانا "و

 (؛۱۳و  ۱۲ منون،ؤم) "...رحم( سپس

مکان مناسب  عام بودن یبه معنآیه متن عربی در " نینکره بودن عبارت "قرار مکشایان ذکر است که 

 رهیزنج یوستگیبنا بر اصل پ رایپرورش نطفه در جانداران اعم از تخم گذار و پستاندار است؛ ز یبرا

گرفته  یرا پشت سر گذارده تا در "رحم مادر" جا یاریبس یمراحل تکامل ینطفه انسان ات،یح یتکامل

 :است

سپس  .گردانید ناچیز یاز آب ای یدهچک ازنسل او را  سپس آغاز نمود. آب و خاک(آفرینش انسان را از گل )و "

 (؛۷ – ۹..." )سجده، از روح خویش در آن دمید( انپای در)و بیولوژیک( گام  به گام)تکامل  آراستش

 و می رود )خزندگان(؛ خودبر شکم از ایشان است آنکه  پس( آفرید. حیات گاهوارهرا از آب )ای  هجنبند هر "خداوند

 .پستانداران() می رود دست و پا()چهار  بر آنکهآنهاست  ازو ؛ رود )پرندگان( میبر دو پا از ایشان است آنکه 

     . (۴۵ نور،" )ستابر همه چیز توان ؛ زیراهر چه بخواهد می آفریند خداوند

مراحل تکاملی معینی را بر روی زمین  بلکه آفرینش انسان مستقیما از آب و خاک نبوده است؛ پس

  پیموده است:

او را  سپس()آمیخته آفریدیم و  مانسان را از نطفه ای به همانا نبود؟ ذکری ز قابلبر انسان دورانی گذشت که چی "آیا

 متحولبه انسان آگاه کنونی ) ساختیم و بینا شنواپس از آن او را  وآزمودیم  (حیاتی گوناگون صورای از  زنجیرهدر )

 نه تنها راانسان  پس) ناسپاس باشد یا گذاردسپاس می خواهد  حال ؛کردیم هدایت تکامل()را به راه  او . هماناساختیم(

    (؛۱ – ۳ دهر یا انسان،) "یم(ه ابخشید تمایزهم  "اختیار" بهبلکه  "عقل" به

آن وا  تیشناس هنوز در فهم ماه ستیکه دانشمندان و پژوهشگران ز اتیح یادیذره بن اینطفه  نیا

بر انسان گذشت که در آن  ییچه دورانها یاز جهان خلقت است. براست یمانده اند، بگفته قرآن فشرده ا

 در جانیب ییایمیو ش یکیزیف پراکندهنخست ذرات  یو مختار کنون شمندینبود؟ انسان اند یقابل ذکر زیچ

و آنگاه در قالب  ؛(اتیاستعداد حبا ) یگل و ال انیمآب و در  یبود؛ سپس ملکول آلن ایکربفضایی 

و  اریعقل و اخت رشیموزون و متناسب شد و آماده پذ یتا آنکه سرانجام بشر؛ جانداران ساده و پست
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 نیممکن نبود. ا یاله تیجز با هدا "ناممکن"و  زیشگفت انگ یتکامل قیطر نیا ی! طدیگرد یاله امانت

"من" "تن" و از نطفه چه بوده است؟ آنچه که انسان  شیمطرح است که پ زین یپرسش از هر فرد انسان

نیز در ابعاد زیست شناختی و را ؛ و مراحل ضروری تکاملی آمده است یبه هست یستینامد از ن یم

   فرهنگی پشت سر گذارده است:  –روانشناختی 

جمع می گرداند؛ سوگند به ماه آنگاه که که  ()از جنبندگان"نه؛ اینگونه نیست! سوگند به شفق؛ سوگند به شب و آنچه 

)تا به کمال پیش می روید ( به سمت هدف )در مراحلی زنجیر وارمرحله به مرحله هر آینه شما بدر کامل می شود؛ 

  ؛(۱۶ – ۱۹" )انشقاق، رسید(ب

 (؛۱۴" )نوح، آفرید (متوالیگونه ها )ی زیستی شما را در "در حالیکه 

 شناسیجنین علوم  قطعیبا دستاوردهای  تطور زیست شناختی انسان است،، که بیان آشکار فوقآیه )

 ؛(تطبیق است قابلتکاملی زیست شناسی بویژه سی و اشن دیرینهو تطبیقی 

 به) داریو ناپا داریرا در دو گونه( پا اتیپس )ح د؛ی( آفراتیح گانهی ادی"اوست آنکه شما را از "نفس واحده" )بن

 (.            ۹۸" )انعام، میداد لیتفص شندیکه ژرف اند یگروه یخود را برا اتی(. همانا آهستی در آورد

 اتیح یانتقال یگونه هافوق از اشکال "پایدار و ناپایدار" حیات سخن رفته است. می دانیم که آیه در 

 یداریبا دوام داده اند؛ و البته پا یستیز یخود را به گونه ها یکوتاه جا ینداشته و پس از مدت یداریپا

 یانسان اتی" به حداریو ناپا داری"پا .ستین یشگیمطلق و هم اتیح یتکامل وستهیپ تیهم با توجه به ماه

 ریتعب یاخرو داریپا اتیو ح یویدن داریناپا اتیآنرا به ح دیمورد با نیاست؛ و در ا قیقابل تطب زین

  کرد.

 ماده تکامل کلی مراحل ،گفته شد پیشتر چنانکه ،مسلمان دانشمندانبود که ی قرآن راهنمایخطوط این  با

 انسانانتها  در و جانوران گیاهان، جمادات، ؛ ونددتبیین کرساده تا پیچیده از  و تا جاندار، بیجان از را

 درختی ابا آنکه نظریه تکامل زیست شن اما در یک زنجیره تکاملی قرار دادند. را "اشرف مخلوقات" یا

حمدهللا مستوفی، ابن  ،زکریا قزوینی ،طوسیبن  محمد ،بیرونی اخوان الصفا، ابوریحاننوشته های 

 تسویه و تطبیقو  تطورگردیده و مفاهیم  درج سمرقندی و علی بن عباس بلخی، الدین جاللمسکویه، 

ثیر اسرائیلیات مندرجات أقرآن زیر ت سنتیاز مفسران  بسیاری ین بود،معلمی مسل و آنیاز مقوالت قر

ای  ؛ بگونهخورد مسلمین داده اند بهو انسان  حیاتای قرآنی خلقت ه را بنام دیدگاهشده  تحریفتورات 

 و دیگر جانداران تصور می کنند از بافتهای جدا  تافتهرا بشر  و ""ابوالبشررا  آدم که عموم مسلمین،
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 جدید هم نمفسرا حتی متأسفانه می پندارند!؟و ارتداد نظریه تکاملی را در این زمینه کفر و انحراف  هر

  .(7"المیزان "تفسیر صاحب طباطبایی )عالمهبرکنار نبوده اند  اسرائیلیثیر و نفوذ أاین ت از

نظر خوانندگان  از بشر در این زمینه نظری وتجربی  دستاوردهایشناسی قرآن پس از بررسی  انسان

    .گذشت خواهد

     

 فصل دوم:

  انسانپیدایش و تکامل از  ماش دان

  

 دستاوردهای دانش انسان شناسی انتقادی بازنگری 

 :ه استرا پشت سر گذاردهدفمند نسان تحوالتی پیش از ظهور ا زمین

از تکامل و تحول باز نایستاده است. در برخی جاها  ،زمین پیش از آمدن انسان، پیش از فرا رسیدن دومین نیمه شب"

پدید آمده  بسیارپوسته آن شکافهای  برو درز بر می دارد.  سرحد گسیختن کشیده می شود تاحالت کشش شدیدی دارد، 

فرو می  غبارهای این شکافها در میان دود و  ؛ دیوارهشکاف عظیم موازی هم در آفریقا دهان گشوده است . دواست

احمر بخشی  دریای پدید می آورد. رافت یدره بزرگ افریکن ر و فرو می نشنید اردو شی اینها زمین میان  بعد ، وریزد

 وردگیخچین  . اینی خوردمزمین چین  پوسته رود اردن از قسمت دیگر می گذرد. ؛ واز این دره را پر می کند

خون  زخمشچون مجروحی است که از هزاران  زمین ..می سازد. کامل آندوراکی را ، هیمالیا وکوههای آلپ ساختمان

 .. همهپر شتاب نفس می کشد. و آرام است ، نادر بر دارد را آدمیزاد ظهور تدریجیکه  یسراسر دوران ؛ درمی ریزد

 .. "شتر و فیل و زرافه تحت همان شرایطی که ما تکامل یافته ایم تکامل یافته اند. تا گربه و گرگ از پستانداران جدید

شناسی و تبیین  هستی کتابنگاه کنید به  ؛ همچنین۲۴۷ – ۲۴۸ ص کهکشان تا انسان، از ،ففرجان )

 . (۷۹ – ۸۱ ص آفرینش،

 ؛ سنگوارهنده او به سنگواره تبدیل شد شدهاز جانداران در زیر گدازه های آتشفشانی مدفون  بسیاری

چگونگی  فهم ،این میان در می روند.بشمار زندگی رگذشت زمین و س فهمهایی که پایه ای تجربی در 

در طبیعت و  کاوشجستجو و کره خاکی انگیزه نیرومندی برای این سرگذشت او در  وظهور انسان 

                                                           
 طورپیوستگی جانداران و ت)نقد نظریه عام تکاملی  به مقاله ای در ""المیزاناز تفسیر  ۱۶جلد  درپایه دیدگاههای کهن اسرائیلی  نامبرده بر  7

سحابی در چاپ  دکتر و آنرا مردود شمرد! پرداخت بود، شده ارائه سحابیمسلمان دکتر یدهللا  شناساز جانب دانشمند زیست  که تا انسان( آنها
    را داد. ایشانضمیمه کرد و پاسخ شبهات توضیحاتی  ۱۷۹ص  " ازخلقت انسان"سوم کتاب 
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 ""متفاوتانسانی  اسکلت کشفناگهان  ید؛ وو دیرینه شناسی گرد شناسی زمیندر علوم نظری پژوهش 

 :سرآغاز فرضیه سازیها در باره تکامل انسان شد

اکتشاف که سه  این دوسلدورف آلمان اسکلت آدمی کشف شد. ، نزدیک8در دره نئاندرتال ۱۸۵۶تابستان سال  "در

بررسیهای علمی در  و لعاتامط سرآغاز باره اصل انواع صورت گرفت، درن یرواکتاب معروف د انتشارال پیش از س

 ؛ (۲۸۱ ص همان منبع،) زاد بود"یدمآباره تکامل 

و  جمجمه !(۲۸۲ ص )همان منبع، انسان بودبه  میموناین نخستین مدرک داروین در اثبات تکامل  و

ساخت برای آنکه آنرا  فراهم ایاین زمینه  و انسان کنونی بود؛ از تر تقفسه سینه این انسان کمی درش

دورتر از انسان  حتماهم تصور کرد که انسانهای پیش از او باید  ! داروینشبیه به گوریل بازسازی کنند

 !رسیدکامل رفت تا به میمون عقب تکاملی خود  زنجیرهدر  و آنقدر کنونی و شبیه تر به میمون باشند؛

انسان  "فرزندی – "پدرو انسان شناسی امروز رابطه ( DNA)آزمایش ملکولی زیست شناسی  علم اما

؛ هر است کردهرد  راندی میان آنها اوهر گونه خویش کال و با انسان کنونی، نئاندرشده در دره  کشف

که شود  میبرآورد  چنینامروز  دانش در .است رفتهنیز سخن میان آنها در  "اندکی آمیزش"از چند 

انسان نئاندرتال  :یکدیگر همزیستی داشته اند باهزار سال  ۱۵ حدودانسان امروزی و  نئاندرتال انسان

 ۴۵ یرفت؛ و انسان کنون انیاز م شیهزار سال پ ۳۰ ستیز یم یغرب یایکه عمدتا در اروپا و آس

آنچه امروز می دانیم . افتیظهور  قایشرق آفر ای)شمالغربی عربستان(  انهیدر خاورم شیهزار سال پ

در کره خاکی  کرومانیون و ساپین ،پکینگ، نئاندرتال، ارکتوسچون آنستکه تاکنون چندین گونه بشر 

منقرض گشته اند؛ اما ایجاد زنجیره تکاملی و حتی پیوستگی نژادی میان بعضا ما ظهور یافته و 

( بسی دشوار کرومانیونن و یپاس هایبا بشر کنونی )انسان  نگیپک و ارکتوس، نئاندرتال انسانهای

ی کنونی تفاوت زیست شناختی میان اینگونه انسانها نیز چیزی در حد تفاوت نژادی میان انسانهااست. 

 دهید یانسان نئاندرتال با انسان کنون انیم DNAنمونه تفاوت در  ۲۷ تنها "،کیژنت قاتیتحق"در ست. ا

نمونه  ۸تا  ۵ نیز یکنون ینژاد ها انیتفاوتها م نی(؛ و ا۲۵۶ص  ،یشده است )کتاک، انسان شناس

گرفت.  دهیناد دیرا هم نبا نیشیپ یبشرها ستیزمان ز، یآماربرآورد به فرض صحت این است. اما 

با انسان نئاندرتال  یانسان کنون انیم کهیاست؛ در حال فتهصورت گر زشهایآم هم یکنون ینژادها انیم

انسان یک از نژادهای کدامگذشته، ها از ایناندک بوده است.  اریبسنیز در صورت احتمال  زشیآم

 یا آسیایی ؟فریقاییآانسان  یا اروپایی " دانست؟ انسانورز اندیشهانسان "امروزی را می توان معیار 

 ؟عجمیا  عرب یا بربر؟ یونانی یا چینی؟ هندی؟ یا کولی اسکیمو سیاه؟ یا سرخ یا سفید؟ ؟ زرداسترالیایی

کمتر از تفاوت میان ونی نامبرده نک انسانهای اندامیو شناختی  ریخت هایتفاوت آیا! ؟اهمگی آنه و یا

                                                           
 در واقع به معنی دره نئاندر است. ئاندرتالن  8
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یک ساختمانی آیا تفاوت  ؟زندگی می کندآن دره است که هم اکنون در نواحی  یانسان با نئاندرتال انسان

 پس نه، اگراست؟ جاوه  یاپکینگ موسوم به چینی با یک نروژی کمتر از تفاوت همان چینی با انسان 

اینها  ؟و زنجیره تکاملی برقرار ساخت "فرزندی – "پدررابطه هم می توان میان این انسانها  آیا

 : ندکه هنوز پاسخ منطقی و قانع کننده ای نگرفته اند پرسشهایی ا

 هوشمندیچه مغز را به تنهایی معیار  اگر مادون انسان هم نبوده است. ؛ ولینئاندرتال زیباروی و جذاب نبوده "انسان

 "از مراکز عالی عصبی او تکامل کافی نیافته بوده است برخیبزرگتر از ما بوده ولی هنوز  ، مغزشنمی توان دانست

 ؛ (۲۸۲ ص کهکشان تا انسان، از ففر، جان)

 نئاندرتال انسان تفاوت چندانی با انسان امروزی نداشته است.اگر ابهامات و حدسیات را کنار بزنیم،  و

 ریسمانهای وساخت نیزه های تیز سنگی  بابود و زبردست  شکاردر فن  (انسان غارنشین نخستین)

می کرد  ارچون ماموت و کرگدن را شک تنومندی جانوران ،که هنوز هم کاربرد دارد "سه سنگ"

 :(۲۸۳ص  منبع، همان)

آتش  برپکینگ  ... آدمچیزها را بهم می زدند و دنیا را مطابق میل خود تغییر می دادند طبیعیمردمان نظم  "این

 آدم که از گدازه های آتشفشانی و یا برق آسمان بر درختان می افتاد دست یافته بود. بصورتیطبیعی،  بصورت

گرفت که چگونه بطور مصنوعی برای  . یادیافت تملکنئاندرتال بصورت تازه تر و کاملتری بر این عنصر سودمند 

این حیله  . ویشعله ور می ساخت سنگ را بهم می زد و ماده آتش گیر را قطعه دو ایجاد کند. تخویشتن آتش و حرار

    . (۲۸۳ – ۲۸۴ص  ،همانجا) را محتمال هنگام ساختن افزارهای سنگی کشف کرده باشد"

، بهتر است حلقه های مهم زنجیره تکاملی در این ستیداروینیشناسی  انسانبرای فهم ضعفهای بنیادی 

موجودات  . اینکنیم آغاز سال پیشمیلیون  ۳۰حدود در  "میمون "ماقبلرا از موجودات تبیینی مدل 

شکارچی شب  و کرده میروی درخت زندگی  برکه  ندبود گربه هایدر اندازه پستانداران پیشرفته ای 

  :(۲۴۹ ص منبع، هماناند ) بوده

از  "پسمی روند که  به طرف چپ می پیچد" کهراهی را " از آنها بسیاریتکاملی،  چهار راه" "مسیر کی در

 اورنگ خانواده میمون ها می رسد که شامل گوریل ها، بهراههای فرعی متعدد و بن بست ها  ور اسیبپیچ و خم های 

  ؛(۲۵۰ ص ،منبعهمان ) شامپانزه ها می شود" و ها نااوت

باز در این آخرین و  ؛ و)همانجا( یزاد می رسدآدم به "سمت راست" متروکرهرو و  بیراه  اما

تحقق رفت نمی  "احتمال" آنچه باز ، زیرابرجسته و بارز است هدایتعنصر مهمترین پیچ تکاملی نقش 

 همچنین باید دانست که این "راهها" تیره و تار هستند؛ زیرا یافته های فسیلی بسی اندک اند: .یافت

 ؛(همانجا) است" معدود نشان دهد، را سانندون ااسنگواره شده ای که جریان و مسیر جانوران م "آثار
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میلیون سال قبل می  ۵,۱۳تا  ۷فسیلی از میمونهای انسان نما از آفریقا بدست نیامده است که در فاصله بین  "هیچ

 بدستبا آنکه فسیلی  چرا کهنیست  ؛ روشن۳۶۲ – ۳۶۳؟ ص چیست تکامل مایر، )ارنست زیسته اند"

 . (؟کنیمفرض  راذکر شده  زمانی دامنه  آفریقا و در در انسان نما" "میمونهایوجود  باید باز نیامده

گونه شناخته شده  نخستیناینان  .اندنامیده یا "نخستی ها" ها پریماترا  میمونانسان و  ماقبل پستانداران

میلیون سال پیش زندگی می کرده اند؛  ۶۵و در حدود بوده مشترک انسان و میمون نیای که ند پستاندار

 :بودبه اروپا متصل  هنوززمانی که آمریکای شمالی 

"انسانها و میمونهای بزرگ افریقایی نیای مشترکی دارند که از برخی جهات مانند میمونهای آفریقایی و از برخی 

تکامل یافته و از یکدیگر انشعاب پذیرفته اند. نیاکان جهات دیگر مانند انسانها بود. با گذشت زمان این هر سه نوع 

ل ها در اواخر زمانه میوسن یعنی بین هشت تا پنج میلیون سال پیش انسان بی گمان از نیاکان شامپانزه ها و گوری

  .(۱۹۸)فلیپ کتاک، انسان شناسی؛ کشف تفاوتهای انسانی، ص انشعاب یافتند" 

 اما همه این انشعابات هم ظاهرا نتوانسته اند تفاوتهای چندانی در درون این "دسته" ایجاد نمایند:   

گسترده میان انسانها و میمونها، نیای مشترک ما را تأیید می کنند و طبقه بندی مشترک بیوشیمیایی "هم ریختی های 

خت ها تصدیق می نمایند. برای نمونه، برآورد می شود که انسان ها، شامپانزه ها و یمرسوم ما را بعنوان انسان ر

  .(۱۳۱ص همان منبع، )درصد اشتراک دارند"  ۹۸یشان بیش از  DNAگوریل ها در 

قوانین عام  به تنهاباید دانست که تفاوت انسان با میمون  باز ؛باشدشده ن هممبالغه این برآورد در  اگر

زیست شناختی است. این تفاوت و بلکه اساسا کیفی و در ورای جهشهای  نمی گردد، برزیست شناختی 

 جهش جلوتر بررسی خواهد شد.

تردید در  بی بزرگ می شود و مغزشان تکامل می یابد. شان جمجمه ؛ایستندمی  پا سرکم کم  پریماتها

 پژوهشگران است. مسئولآزاد و  اندیشمندمغز نوید بخش ظهور انسان  تکامل ،بتییهو  هیکلهر 

 تتحوالو  جهشها زمان) سال ونیلیم ۵ یبراکم  دست علمی ابهامکنند که  یاعتراف مدیرینه شناس 

هم آنو  اندکیار سبآمده  بدست یها فسیل زیرا است؛ باال بسیار (نخستین انسانها ظهورو  میمونهاکیفی 

 یاجد  از آورند، بدست مطمئنی فسیل "انسان میمونینیاکان "از نتوانستند چون . اینان هستند مطمئننا

 :می گویند سخنانسان و میمون رک تخویشاوند مش

 ... به نوردیدن تقریبا دو سوم راه در از "پس تکاملی منتهی به انسان، ادهج درمیلیون سال پیش  ۱۰ حدود

ففر، از کهکشان تا  جان) !"چیزی کمتر و چیزی بیشتر دارد میمون ازمیمون کوهی می رسیم که  پیتکوس یاارئو

 . (۲۵۰انسان، ص 
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و  یجد یها دیمحل ترد زی" نمونیانسان از م ییزمان "جداداستان باید بدانیم که این پیش از ادامه 

شناسان و انسان  ستیز انیبوده است. مدیرینه شناس پژوهشگران  انیبزرگ در م اریبس یاختالفها

سال  ونیلیم ۵را  مونیانسان از م ییشناسان زمان جدا ستیف نظر بود! زسال اختال ونیلیشناسان ده م

به  مونیسال اختالف نظر در تطور م ونیلیسال برآورد کرده بودند. ده م ونیلیم ۱۵و انسان شناسان 

دور هم  ریبرد؛ و آنها ناگز یسئوال م ریرا ز یتکامل یها هیبود و همه فرض یادیز اریانسان زمان بس

 ۸تا  ۷ یو رو دندیبه سازش رس !یاسی(؛ و مطابق با سنت مذاکرات سمیالدی ۱۹۸۲جمع شدند )رم،  

هم به کنار رفت. امروز همچنان  ییایآس مونیو م ایآس هیتجمع فرض نیسال توافق کردند! در ا ونیلیم

تنها و مبهم است؛ و آنها  رهیشناسان ت نهیرید یخود برا یوانیاز اجداد ح یانسان یگروهها ییزمان جدا

 :ندیتر" نما قیزمان را "دق نیو علم آمار ا انهیبا کمک راتا کوشند  یم

اختیار  در ها میلیون سال قبل هیچ سنگواره ای نه از شمپانزه ها و نه از هومینید ۱۳تا  ۷از فاصله  امروز "متأسفانه

 بعالوه شمپانزه ها در دست نیست. ود ها ینیدر تأیید رویداد انشعاب بین تبارهای تکاملی هوم مدرکی ،بنابراین نداریم.

سنگواره های هومینید ها عبارتند از تکه ای از  بیشتر .ناقص هستند مینید هاهنوز اکثر سنگواره های مربوط به هو

. دندانها یا قسمتهایی از استخوانهای دست ها و پا ها واز جمجمه بدون استخوانهای صورت  ، قطعاتیفک پایین

 – ۳۷۰ ص چیست؟ تکامل مایر، )ارنست "بخشهای مفقوده ناگزیر امری ذهنی است بازسازی ،بنابراین

شناسی و تبار شناسی  شجره ،می شود دیده یک داروینیست متعصب است که در اعتراف مایر چنانکه

آموزش داده  "حقایقی کشف شده" بساندر کتب درسی دانش آموزان جهان  ، کهانسان تاتکاملی میمون 

          . (مدلی صرفا ذهنی می باشد و نبودههیچ پایه تجربی استوار  بر می شود،

سر و  کاسه ستخوانابا  "اسکلتیک  زیرا باید احتیاط کرد؛هم  ففر جان"میمون کوهی" در باره  اما

 پیتکوسبعدا پیدا شده تنها اثر و کاملترین اثری است که از پیکره و ساختمان ارئو که یشساق پا گمشده وانهایخاست

  ؛(۲۵۲ ص، تا انسان ازکهکشان) دست است" در

 در ذغال معدنیک متری  ۲۱۰ عمقدر یا "میمون کوهی"  پیتکوسارئو کشفشایان ذکر است که 

 ژورنالیستی – جنجالهای تبلیغاتی؛ و با وجود تیرگی و ابهام علمی، صورت گرفت ۱۹۵۸ لایتالیا به سا

  آغاز شد:بالفاصله پردازیها  الخی و

 .نگاشتند در جریان تکامل انسانی پر می شود" "شکافی و حلقه مهم گمشده" "یکسرمقاله هایی با عناوین  "جراید

بدو نمی مانست و نماینده چیزی جز یک آدم سفیدپوست برهنه نبود  هرگزویری پرداختند که او هنرمندان تص نقاشان

. اندامش را پوشانده بود همه موی که برای اطمینان خاطر چیزهایی بر او افزوده بودند تا ابتدایی اش نشان دهند:

تا دوازده  هدر حدود د هتصویر برای موجودی ک این وجود این، با شت.او چهره ای حیوانی د اریبکوتاه و  پیشانی

 . همانجا() "ی زیسته تملق آمیز بودممیلیون سال پیش 
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یقین  و برای تعیین موقعیت آن بطور قطع کافیمدارک  "هنوز و مانست می نوبه میم بیشتر تکوسیارئوپاما 

 "ی انسانلماواپسین مراحل تک "ازجانور که  ایناز  شناخت ،باری. (۲۵۳ همان منبع،) موجود نیست"

  این اندازه است! تا فرض شد،

 "آدمهای از نخستین ون سال پیش پدیدار شد،میلیحدود یک  که را میمون جنوبی() اوسترالوپیتسین

آنکه  جز و اندامی میمونی دارد؛ چهره که دانسته اند ("انسانهای میمون نما"یا  "انسانها شبه") "میمونی

 ؛ او(۲۵۵ص  منبع، )همان است شبیهسرش را باال نگه می دارد و دندانها و پاهایش بیشتر به انسان 

 . (۲۵۶ صهمان منبع، ! )فضای باز صحرا زیر آسمان کبود می زید" ؛ درکنامی دارد و نه النه ای "نه

را که نخستین بار در آفریقا کشف شد به چهار  نیتسیاوسترالوپظهور از انسان شناسان برخی اما 

این زمان را تا هفت  کوپنمیلیون سال پیش مربوط کرده اند که یک میلیون سال پیش از میان رفت. 

نخستین  انسانهایدست  هون سال پیش را زمان نابودی آنها بییک میل و برده است عقبمیلیون سال 

ون سال یاست که در سه میلشده نام برده  هابیلیسبنام  خشنی "شبه انسان"از در ادامه . دانسته است

نسل  احتماال و 9سنگی می ساخته هایابزار ؛(۱۹۹۰ سپتامبر اکسپرس،)ی زیسته است مآفریقا  درپیش 

داشته  همزیستی نیتسیاوسترالوپبا معتقدند که هابیلیس  مه برخی از میان برده است. رااوسترالوپیتسین 

)"اجداد مشترک ها  کیتراماپمستقیما از  باید انسان پس ؛از دیگری زاده نشده است مهیچکدا لذا و

میان  دربی پایه و اختالفهای وحشتناک  یزنیها گمانهاین  و گرفته باشد! سرچشمهانسان و میمون"( 

 درروش علمی را  وگونه اطمینان  هر نبودی ببخوستی، داروینیشناسی  عجول انسانسازان  فرضیه

 :آمده است بدست نیتسیاوسترالوپناقصی از  سنگواره تنها ؛ زیرااثبات می کند پژوهشها اینگونه

کمبود بویژه  این از پیش گونه ها و اخالف بعدی آنها خبری نیست. واز موجوداتی که در بین آنها قرار داشته اند  "اما

  .(۳۶۹ ص چیست؟ تکامل ،مایر ارنست) و جنس انسان دیده می شود" ینسسترالوپیتوبین ا

 "مدلها"داروین تاکنون مرور کنیم می بینیم که  خودرا از عصر  داروینیستهافرضیه های تکاملی  اگر

غرب  در "انسانی "علوم قالبی پژوهشگران پیوسته به عقب رفته اند. همپیوسته تغییر کرده و زمانها 

! راه جبران می کنند فرضیه سازی را از این درو اندیشه راهنما  برهانضعف  ا، واسناد و فسلیه کمبود

 انگیزهالبته  ؛ واست نمودههدایت  صوریقیاس استقراء ناقص و در فرضیه سازی آنها را به  تعجیل

 کهن های سنت نیرومند حاکمیت و ،یکسو ازآوری و سود جویی پژوهشگران  نیز نام این تعجیل

ه فرضیبه ایدئولوژیک  –نیرومند عاطفی  گرایشو بویژه علوم دیرینه شناسی  درپژوهش علمی 

 و بازسازیآزمایشگاه  در به دلخواه را حیوانی اسکلت ناقص بقایای آنها .استاز سوی دیگر  داروین

                                                           
 ( ۳۹۷ ص کیست؟ تکامل ،)مایر می گذارند فنسیس رودلساخت ابزار های سنگی را بحساب انسانی بنام  امروز 9
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که بتوان آنرا طوری ؛ پوشانند میو پشم  ریشبر آن گوشت و پوست و  هنرمندانهسپس  ؛کنند می کامل

 عظیم ساختمانیسست و لرزان باریک و  بسیارپایه ای  بربدینگونه،  !در میانه میمون و انسان جای داد

زناشویی و زایمان  نحوهحتی  و غذایی، عادات ،روش راه رفتن و ؛می کنند فرضیات بناو  تخیالتاز 

جهان زنجیره ای بهم  اینکل ماده  حیات کهتنها  نه تردید، بی حدس می زنند!هم مربوطه را  موجود

بنیادی ماده  ذراتبر نظریه عمومی تکامل از  وحیو  عقلو  دانش ؛ وبنیاد مشترک است باپیوسته 

کردن به  پشت معنیاین به  اما تأیید می زند؛ مهریاخته ها تا انسان تک و از  آلی ملکولهایفیزیکی تا 

 و بدتر ،محمل فرضیهپذیرش هر  وانسان شناختی  هایپژوهش در تعقلی –روش تجربی  ومنطق علم 

             زمینه تکامل زیست شناختی انسان نیست.در  اثبات یک ادعا دستکاریهای "هدفمند" دراز آن 

از نظر ساختمان بنا بر تحقیقات بعدی ، که نیتسیاوسترالوپموسوم به  "انسان مادون"جانور  آنباری، 

غار که  ساکنانبا  نبرد در لیو ؛به غار پناه می برد سرانجام، امروزی استبه شمپانزه شبیه  بسیاربدن 

 استزیاد از هم خطر بسیار بدشت  در بیشتر مغلوب می شوند. دارند تیز ینیرومند و دندانها چنگالهای

 و:

که  ، آنجاصعب الوصول بجاهای امنیت و غذا بیشتر به مناطق درجه سوم، یجستجو دری نمیمو آدمهای اینروی، "از

  ؛جانوران درنده اندک ترند پناه می برند"

  :می کنند بیتوتهب کوهها یش وها  صخرهسنگها و برآمدگی  تختهدر دره ها و  و

 از ففر، جان) د"می برن بسر و کفتارهای زوزه کش پرندگان ها، روباه ،بزها چونن ضعیف دیگر رانوامیان ج "در

 (. ۲۵۸ ص کهکشان تا انسان،

داشته است. نسبت به دیگر جانداران  یهای ش، برتریاین جاندار با وجود جثه ضعیفباز گفته شد که 

بوده رشد  مستعدنسبتا بزرگ و  نیزو مغزش  ،پیچیدهو آزاد و توانا به انجام کارهای ظریف  دستانش

 . است

خوراک و فشار گرسنگی آنها را  کمبود اما گیاهخوارند؛ ابتدا "میمونی آدمهای"ففر ادامه می دهد: 

و  همزیستیآنها را که هنوز به نیز  "پس مانده خوری"و ؛ می کند هممجبور به تغذیه از الشه ها 

  (.۲۸۵ص همان منبع، ) دانکش میو نزاع هم جنگ  به نگرفته بودند، خو کارخواشتراک در 

جمجمه  مثالبرای  ؛ وچندان گویا نیستند نیزوانها خکه جمجمه ها و است فسیلها تنها دانست که نه باید

 :اما آمد؛ دستب میالدی ۱۹۲۴ سال دراز معادن جنوب آفریقا  یکوچکی در یک
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 نداشتند" توافق بچه گوریل یا کودکی مادون انسان است، یک در اینکه این جمجمه از آن یک شمپانزه، "دانشمندان

 .(۲۶۲ همان منبع،)

از  آنهااسی نبازش و، حیوانات در هم آمیخته هستندشده  کشف یفسیلها و استخوانها گاه بر این، افزون

 برای نشده است.آنچنانی  هایمانع از خیالپردازی و گمانه زنی  نیزاینها  ؛ امادشوار است بسییکدیگر 

 واین فرض  به ،شد یافته "بز کوهی" یکران  استخواندر کنار  که "ونیباب" یک شکسته جمجمه مثال،

شکسته تا مغز  را ونیباب یک سر بزکمک استخوان ران  به "انسان نما" یکانجامید که عجیب داستان 

 :شد کهنتیجه گرفته  و آنرا بخورد!

  .(۲۶۳ص  منبع، همان) ؟!می بردند" بکار افزار ااز مادون انسانهای آفریق "برخی

شمرده  انسانیت بسویبا دو پا و حتی ابزارسازی مرحله چشمگیری در تکامل  رفتن راه دیگرامروز 

 گذشته: در . امانمی شود

این استدالالت دیگر  . امروزهشدن به حساب می آوردند انسان مهمترین پیشرفت در فرآیند رارفتن روی دو پا  "راه

از دو میلیون سال روی دو  بیش ها اوسترالوپیتسین مدتهاست که توان متقاعد کنندگی سابق خود را از دست داده اند.

کوچکترین تغییر چشمگیری در حجم مغز آنها پدید  طوالنی  دورانآنکه در این  ؛ بدونپای خود ایستاده راه می رفتند

که بعد از آن بویژه ؛دامروزه دانشمندان آن ارزش سابق را برای ساخت و کاربرد ابزار قائل نیستن همچنین آمده باشد.

 "ها حتی ابزار می سازند شمپانزه ر جانوران نیز از ابزار استفاده می کنند.ایپی بردند شمپانزه ها و کالغ ها و س

    .(۳۷۸ ص چیست؟ تکامل ،)مایر

از دیدگاه علم، تکامل شتابان مغز در آخرین رده های پیش از انسان راز ظهور و پیشرفت ابزارسازی 

در میان نژاد های گوناگون انسانی بوده است؛ امری که خود متقابال در و ارتباطات و تعامل اجتماعی 

 تکامل مغز نقش داشته است:

 باساختمان و دستگاه فوق العاده ای  ، بصورتخاکستری پوسته مخ بصورت یک شبکه چند بلیون یاخته ای "ماده

ای الکتریکی یا کوره راههایی برای جریانه ؛ ازمخ دستگاهی است از طرحها پوسته امکانات جدید بیرون آمده است.

 در برابر اثرات و نفوذ دنیای خارج بلکه و غیر قابل تغییر نیستند؛ ، محصوراین طرحها . اماجریان و عبور عالمات

در  تغییراتی جریان پیدا می کند و باعث عصبیدستگاه  در دنیای خارج، عالمات ،احساسها توانند که تغییر کنند. می

ای به ماهیچه ها  تازهمخ عالمات  پوسته اثر تشکیل این جریانها و طرحهای جدید، .. بروج آن می گردد.یاخته ها و نس

 از ففر، جان) "الگوهای رفتاری تازه ای می شود و بوجود آمدن طرحهای حرکتی سبب این فرمانها، ؛ ومی فرستد

 ؛ (۲۵۹ ص کهکشان تا انسان،

مغز انسان  حجم نیست.ورز کنونی  اندیشه ویژگی برجسته انسان وحتی بزرگی حجم مغز هم نشانه  اما

 و کرومانیون( ساپینحالیکه حجم مغز انسان اندیشه ورز ) در سانتیمتر مکعب است؛ ۱۶۰۰نئاندرتال 
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 ، تفاوتاگر درشتی هیکل نئاندرتال ها را هم در نظر بگیریم ؛ وسانتیمتر مکعب می باشد ۱۳۵۰

  نیست.چندانی در بزرگی مغز آنها 

آرام و  ان اما هستند؛ شبیه بیشتر به آدمی "آدمهای میمونی"، داروینیستیمطابق با انسان شناسی  ،باری

آنجا که  ؛ تاآنها روزافزون ساخته است دررا  شهوت آز و ،تمایل به گوشتخواری ؛ وترند خطرناک

کهکشان تا  از ،ففررا کنار گذاشته و شکارچی می شوند ) "پس مانده خواری"سرانجام  "انسان نیاکان"

شته و افراتر گذ پا خودزندگی  محدودهاز  ،برخالف میمونها ر،اجستجوی شک در ؛ و(۲۶۴ص  انسان،

نیز با آنها  مغز ند.نک می جدید سفر مناطقبه  و دنپیرامون خود می پیمای دررا  تریطوالنی  مسافتهای

کم کم به ابزارهایی طبیعی چون "انسانهای میمون نما"  تکامل می یابد. زندگی تجربی حوزهگسترش 

ابزارهای  کهنترین ها ایولیت می شوند. ابزارسازو شاخه های درختان رضایت نمی دهند و  سنگ

  ...سنگی کشف شده از این دوران هستند

کل این داستان را نیازمند بازنگری جدی ساخت؛ زیرا  اکسنارو  زاکرمناما تحقیقات بعدی از جانب 

هرگز ایستاده شبیه شمپانزه بوده و دستان اوسترالوپیتسین آزاد نبوده و این موجود میمونی نشان داد که 

 ملیانسان شناختی تکا مدلهایباز باید تأکید کنم که در اینجا ! و بر روی دو پا راه نمی رفته است

ت مراحل اتدوین گشته اند و بر کلی)فرضیه داروین( بر پایه پیشفرض تکامل میمون به انسان  موجود

 "شکار" ،"به گوشتخواری اجبار"، "آزادی دستها"، "راه رفتن راست"چون این پیشفرض  درتکاملی 

 ؛باشدشده  حاصلجزئی نگری  از تکاملیکلی  مراحلبه این  علمآنکه  بی تأکید دارند؛ "ابزارسازی"و 

 اعتراف:یک بنا بر  زیرا

ص  منبع، همان) بردن به جزئیات جریان انتقال از مرحله ای به مرحله دیگر هرگز به آسانی میسر نیست" "پی

 ؛ (۲۷۱

 نداشته عیتنیز نه تنها قط انتقال اینکلی  مراحل بیان ،تعقلی –لذا از نگاه معرفت شناختی تجربی  و

ی، منظر معرفت شناخت از د رفت.نفراتر نتوان "خامفرضیه "کمی اسناد و شواهد تجربی از  لیلبدبلکه 

  تدوین گشته اند. صوریقیاس و  ناقصاستقراء بر پایه و  ذهنینامبرده اساسا  مدلهای

 

 ؟زادگاه انسان است آفریقاآیا 

 نخستین دانسته اند؛ هایظهور انسان جغرافیاییستگاه اخ را آفریقا مرکز پژوهشگران بیشتر امروز

 کرده اند. مهاجرتمیانه و اروپا و آسیا خاور بهسپس  وقاره پراکنده شده  ایننخست در  که انسانهایی
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 ستیزاما  دانستند. میانسان  نیاینون و اک را تکراماپیبه  موسومو میمون آسیایی  آسیا از این، پیش

 کیانسان شناسان کالسآورند.  یموجود را "شبه انسان" بشمار نم نیشناسان برخالف انسان شناسان ا

ارنست ) انگارند یم "لیبی بد" وو با آنکه آنرا "اثبات شده"  ،دارند نیدارو هیبه فرض یتعصب خاص

در واقع و  مونیانسان و م انهیمفقوده در م یحلقه ها افتنی یدر پ رانهیگیاما پ ،چیست؟( ، تکاملمایر

شد: جمجمه آمیخته به جعل و تقلب هم علمی" تالش " نیامتأسفانه ! ؟هستند نیارود هی"اثبات" فرض

 یانسان معرف یایکشف شد که ن ۱۹۱۲داون" در سال  لتیبنام انسان "پ چارلز داوسونتوسط  یموجود

  !بدست آمده بودنگ اوتان ااور کیانسان با فک  کیکاسه سر  وندیجمجمه از پ نیا؛ اما گشت

هفت میلیون سال پیش در شرق  درانسانها  حیوانی ، اجدادکوپن ایوپیشنهادی  فرضیهبا  مطابقباری، 

جغرافیای طبیعی شرق آفریقا  درتغییر . جنگلها مواجه شدند تدریجیخشکسالی و نابودی  باآفریقا 

و  گوشت در کنار گیاه و دانه نخورد) "درهم خوری" بهناگزیر  ؛ آنهاشرایط زندگی آنها را تغییر داد

که در غرب  آنها اما رسیدند. کنونیو گوشتخواری به انسان  شکار و در مسیر روی آوردند؛ میوه(

نامبرده  فرضیهالبته  ؛ ویافتند تحولمیمونهای کنونی  بهآفریقا بودند به زندگی گیاهخواری ادامه داده و 

باید به میمون تحول روبرو نشدند تغییر در محیط زیست و روش زندگی خود با اینها که  چرانمی گوید 

  .10کنند

در نظریه "چند منطقه ای"، آفریقا خاستگاه ظهور "شبه انسانها" بوده است؛ و آنها پس از توزیع 

و جای انسان  به نژادهای انسانی امروز تکامل یافتندجداگانه در آسیا و اروپا و خاورمیانه، جغرافیایی 

قرار  "نظریه آفریقایی"در برابر این نظریه،  (.۲۴۹شناسی، ص نئاندرتال را گرفتند )کتاک، انسان 

و توزیع جغرافیایی هزار سال پیش(  ۲۰۰)حدود می گیرد که ظهور انسان کنونی را در آفریقا دانسته 

نظریه هر دو . هزار سال پیش ۱۰۰حدود ؛ یعنی در می دانددر این قاره را پس از طی پروسه تکاملی 

برای نمونه،  دارد.در میان انسان شناسان  همهواخواهانی و تدوین گشته تجربی )اندک( شواهد بر پایه 

از این تر مردم آفریقای امروز بیشمیان ناهمگونی ژنتیکی در می گویند که  "نظریه آفریقایی"پیروان 

یشتری احتمال بناهمگونی در میان مردمانی است که در مناطق جغرافیایی دیگر زندگی می کنند؛ و این 

 ،پس از توزیع جغرافیایی نیاکان انسانروند های جداگانه در و نه  ،انسان در قاره آفریقامی دهد که 

نیز گویا شواهدی در دست دارند که نیاکان انسان پس  "نظریه چند منطقه ای"پیروان  .باشدتکامل یافته 

که با تفاوتهایی در همان رده از مهاجرت از آفریقا به آسیا و اروپا با انسانهای نخستین این مناطق 

اما در متن این کشمکش نظری، بتازگی دانشمندان انگشت میانی  ...آمیزش داشته اند ،تکاملی بوده اند

                                                           
دانش ژنتیک و زیست شناسی  پیشرفت با المارک( نظریه) زیستمحیط  تغییراتبا  جاندار جانبهرا هم می دانیم که نظریه انطباق یک این  10

   اعتبار افتاد. از ملکولی
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هزار ساله دارد؛ بیابانی که پیش از این  ۸۸عربستان کشف کرده اند که قدمت یک انسان را در بیابان 

همچنین در شهر تبوک )شمالغربی عربستان( رد پای انسان متعلق به یک دریاچه آب شیرین بوده است. 

آفریقا را به این تاریخ  ازهزار سال پیش کشف شده است که نشان می دهد نیاکان انسان زودتر  ۸۵

سمت عربستان ترک کرده اند؛ سرزمینی که در عهد کهن دریاچه هایی داشته و محل مناسبی برای 

را در شرق کنونی این کشف تازه انسان شناسی کنونی را که ظهور انسان هم شاید زندگی بوده است. 

 . (۲۰۱۸)خبرگزاری اسپوتنیک، کند متحول اساسا می داند، و زمان آنرا زودتر آفریقا 

مستقیم  و بالفصل نیای نیم میلیون سال پیش می زیست، و یککه  "آفریقایی ارکتوس "انسان ،باری

به پخت ، که برای نخستین بار آتش را کشف کرد انسانی است؛ گردیدهفرض  کنونیورز  اندیشه انسان

 .مهاجرت کرد اروپابیرون نهاد و به آسیا و  گام (آفریقا) خود زادگاهساخت و از  ، ابزارغذا روی آورد

هزار سال  ۳۵هزار سال پیش ظهور کرده و  ۱۰۰ تا ۲۰۰ کهنیز " نئاندرتال" " ونیپاس" یانسانها

 ،اکسپرس مجلهبا  مصاحبه ،کوپناند )از آنها منشعب شده  نامعلوم از میان رفته اند،هنوز  بدالیلپیش 

؛ هزار سال پیش ظهور کردند ۴۵حدود  که ای از ساپین ها هستند شاخه کرومانیون انسان اما (.۱۹۹۰

با  کرومانیونانسان که شناختی  ریختآن تفاوتهای حتی  اروپا رفتند. بهآفریقا به خاورمیانه و سپس  از

تفاوت میان همه تحقیقات نشان داده اند که ساپین دیده نمی شود... باری، با انسان داشته انسان نئاندرتال 

ی بتوان آنها را حلقه هایی ر؛ و به دشوانیستمردم شناختی  واین گونه های انسانی جز تفاوت نژادی 

  . تصور کردشناختی  زیستاز یک زنجیره تکاملی 

 

 ؛انسانهاسرچشمه یگانه 

  علم سرانجام به دین رسید!... و 

توسعه جغرافیایی تاریخ انسان و تکوین  با (شمالغربی عربستانیا ) اانسان در شرق آفریق ظهور داستان

 ،علم تاریخ و باستان شناسیبه اثبات رسیده با دستاوردهای  ، یعنیبشری فرهنگهایو  اقوامنخستین 

 که ملکولی دانسته شدژنتیک و  شناسیبا پیشرفت زیست  همچنین بیشتری نشان می دهد. سازگاری

؛ و همگونی نسبتا واحدی دارند اصل ،شکل و ظاهر دروجود تفاوتها  با انسانیو گروههای  نژادهاهمه 

 :همگی از گروهی کوچک سرچشمه گرفته ایمما باالی ژنتیک میان نژاد های انسانی نشان می دهد که 

هیچ گروهی از انسانها تافته جدا بافته  و دی)اصل واحدی دار و مردی آفریدیم یشما را از زنما  ! همانامردم "ای

 را بشناسید. همدیگر )از این رهگذر( تادادیم  قرار ل گوناگون(ایدر شاخه ها و شعب )اقوام و نژادها و قب و (نیست
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خدا )به آنچه در این باره  همانا ترین شماست. پرهیزگارخدا  ( نزدگون انسانی هگرامی ترین شما )گروههای گون همانا

 (؛۱۳ حجرات،) ست"او دان آگاه دیشید(می ان

 یانسان شناس یدستاوردها نیکه آخر ییجا س،یدر موزه انسان در شهر پار هیآ نیقرنها پس از نزول ا

؛ که "یگریمتفاوت از د کیهر  یپدر و مادر؛ ول کی"از زبان نوشته شده است:  ۹۰به  د،یآ یدر م شیبه نما

که  یتیاه؛ و از هر ملیو سرخ و س دیکه باشند: زرد و سف یفوق است. انسانها از هر نژاد هیمضمون آ

 یو در مکان یواحد انسان تبار کیاز  ...؛ییو اروپا ییقایعرب و آفرهندی و و ی و روس ینیباشند: چ

 ستیهستند. امروز علوم ز یکی ادی( سرچشمه گرفته اند و در بنیا جنوبغربی آسیا قایواحد )شرق آفر

( هزاران سال است یمی)ابراه یدیتوح انیاند که اد دهیرس یهم به همان نظر یو انسان شناس یشناس

و ساختمان بدن و  افهیدر ق یجزئ یکرده اند: انسانها صرفنظر از رنگ پوست و تفاوت ظاهر انیب

نخواهد  ییجو یو برتر یتکامل زیتما هیهرگز ما زیتفاوتها ن نیخانواده تعلق دارند. ا کیبه  ،جمجمه

 )نزد خدا( تنها به تقوا و عمل صالح است.      یبود؛ و برتر

( برخوردار است ییکسان أاصل و منش ازنژادی  یتفاوتها ودوج با )بشر آفرید نفس( )یک واحده" "نفسرا از  "شما

 ؛ (۶ زمر،..." )آفرید ( اوماده همان) از را جفتش و

اند  کردهبه تورات رجوع  متأسفانهو آیه پیشین، باز  این آیهو تفسیر  تبیین در قرآننگر  سطحی مفسران

"، "مسجمه آدم"، "تابش چهل سال آفرینش مستقیم آدم از گل، ""حواشدن بشر از آدم و  "زادهاز  و

 در اند؛ گرفته بهره اسرائیلی داستانهای و دیگر حوا از دنده آدم" آفتاب بر مجسمه گلی آدم"، "آفریدن

بشر از هر  افرادمشترک  خمیرهو  سرشتو  حیاتمنظور آیه قرآنی نامبرده تنها بیان اصل حالیکه 

 و ندارد؛ ذاتیدیگران برتری  برانسانها  از یو طبقه ا داقوم و نژ هیچ و طبقه و نژاد است. قومو  جنس

اینگونه نیست  ، وواحدی برخوردارند منشأیکسان و  مشترک، سرشت مادهزنان و مردان هم از  حتی

مردان از سیاره مریخ و  آنکهیا  و ،(نیچهفرضیه )گرفته باشند  نشأتاز موجوداتی جداگانه انسانها که 

  :ونوس آمده باشند هاز سیار انزن

 ... همهانسانها با هم نه برابر بلکه برادرند همه اینستکهآید از این سرشت و از این فلسفه خلقت بر می  که "آنچه

برخالف همه فلسفه  یعنی سرشت زن و مرد است. برابری ،. دومسرچشمه گرفته اند أانسانها با همه رنگها از یک منش

 و مرد از یک سرشت و یک خمیره و در یک موقع و بدست یکنفر خلق شده اند. زن های قدیم و طرز فکر قدیم،

پدر و  یکاز  یعنی خواهر و برادرند . برابر وهم خمیره و از یک نژاد هستند و جهت با هم همسرشت از هر بنابراین

 .(۲۳ ص انسان، فلسفه علی شریعتی،) یک محل سرچشمه گرفته اند" ازمادر یا 

در ، و نامشخص آمده است عامبصورت  عبارت اوال ؛ زیرابوده استن آدم واحده" "نفس ازقرآن مراد 

. پدید آید نسلیهرگز نمی توانسته  تنهایی بهآدم  ازثانیا حالیکه آدم فردی خاص و مشخص است. 
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 زوجیک  به؛ زیرا "آدم و حوا" باشد و حوا" "آدمنمی تواند در آیه ذکر شده همچنین "نفس واحده" 

 :نتواند بود شدنیتطبیق  واحده" نفس"بر  هرگزمی گردد و  بر مشخص

بدون تغییر به هر فرد زنده منتقل شده و  وواحد حقیقت کلی و ثابتی است که در تمام افراد زنده عمومیت داشته  "نفس

از جانب الهی به جسم بیجان پیوسته و نفوس  کهحقیقت همان امر حیات است  این در دوران زندگی هر فرد باقی است.

 "نفس اینمسئله حیات و بنابر چون هر نفس وجودی است که وابسته به حیات باشد. پس زندگان را پدید آورده است.

نه تنها  . حیاتدر همه جانداران یکی است نیز و غیره( نمو، تکثیر آثار آن )تبادل، ، پسو عمومی است ثابت "واحد

جهت تکاملی آنها نیز  در موجودات اعضاءو تفصیل  تغییر باعث ؛ بلکهموجب بروز آثار زندگی در جسم زنده می شود

 ، خلقتیدهللا سحابی) هیکل بشری و سپس انسان مختار و متفکر است" پیدایش که غایت آن ؛ تکاملیمی گردد

     ؛(۱۳۹ ص انسان،

 )پدیدارو ناپایدار  پایدار دو گونه( در را )حیات آفرید؛ پس (حیات بنیاد یگانه) واحده" "نفسآنکه شما را از  "اوست

 خود را به گونه های زیستی با دوام داده اند؛ جایپس از مدتی کوتاه  وپایداری نداشته  حیات انتقالیگونه های . ساخت

گروهی  برایخود را  آیات . هماناتوجه به ماهیت پیوسته تکاملی حیات مطلق و همیشگی نیست( باهم  پایداری البته و

             (. ۹۸ انعام،" )دادیم تفصیلاندیشند  ژرفکه 

 ،انسان معمای ازرازگشایی  بهملکولی  شناسیزیست  علمو ، نظریه ارتوجنس جهش اصلورود  با

جستجوها برای یافتن "حلقه مفقوده"  سست شدند؛ داروینیهای  هبویژه فرضی وتدریجی  تکامل نظریه

جمعی از  میالدی ۹۰دهه  در .گردیدشناختی هموار  انسان نوین راه برای فرضیه های وپایان گرفت؛ 

به  وابستهکه همه گروههای انسانی و شبه انسانی پژوهشگران ژنتیک ملکولی در دانشگاه برکلی گفتند 

 سیاهپوست" "حوایمتعاقبا  ، کهناگهانی در یک زنژنتیک  جهشیک پی  دریک گروه واحد بوده و 

 :(و دیگران آلن ویلسون) آمده اند پدید شد، نامیده

سال پیش در ناحیه نیمه صحرایی آفریقا زندگی می کرد  ۲۰۰۰۰۰که حدود ...  امروزی از یک زن"همه انسانهای 

این حوا تنها زنی نبود که در آن زمان زندگی می کرد؛ ولی تنها زنی بود که بازماندگانش در هر  سرچشمه گرفته اند.

تنها از طریق زنان انتقال می یابد هر گاه ی میتوکوندریا DNAنسلی از گذشته تاکنون یک دختر داشتند. از آنجا که 

زنی فرزند نداشته و یا تنها پسر داشته باشد، این خط انتقال از بین می رود. جزئیات نظریه حوا نشان می دهد که 

سال پیش از آفریقا بیرون زدند. آنها سرانجام جای نئاندرتال ها را در اروپای  ۱۳۵۰۰۰بازماندگان این زن حدود 

       (.۲۵۵)کتاک، انسان شناسی، ص  ند و بتدریج بقیه نقاط دیگر جهان را به اشغال خود درآوردند"غربی گرفت

دانشمندان  ازکرده است بسیاری  فرضزن  یکتنها در  راجهش  کهتبیینی  ساده مدل اینچند  هر

 خاستگاه واحد واصل " اما بر ؛11در برابر خود یافت راژنتیک  علم پژوهندگانزیست شناس و 

                                                           
  اند.یاد کرده  بشریت" "مادران " بعنوانهفت زن"از  اختالفحل این  برخی برای  11
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 12ه"شد هدایتو  هدفمندجهش "بر نقش  نیزو  قیافه،رنگ و  در وجود همه تفاوتها " بابشرجغرافیایی 

شده و هدفمند به عالم  هدایتبه اصل واحد و جهشی  باوربدون  در ورود به جهان انسانی تاکید کرد.

ماهیت  ؛ زیرافهم نخواهد بود قابلانسان شناختی  بویژهو  شناختی زیستفاز  در تکامل نظریهانسانیت 

و حمل است  قابل چندگانگی وتدریج  و تصادف بر نهفرامادی انسان  وحیات و ویژگیهای برتر  فرایاز

و  ،های انسانی نژاد همه واحد سرچشمه سرانجام ،باری .منطبق می گردد ترمودینامیکقوانین  برنه 

همراه با  گرایانه نژاد یها نظریه و ؛شد برجسته ،در رازگشایی معمای انسان هدایت و جهش نقش

                ند. نشده و تصادفی دور انداخته شد هدایتنظریه تکامل تدریجی 

 

 

 فصل سوم:

 فاز تکاملی نوین ایش گش؛ و متعالی انسانبعد 

 

   ی بزرگ بسوی عالم انسانیت شد:جهشبعدی نوین و  پیداییمغز زمینه ساز  کیفی –کمی  رشد

 "؛انسان منحصرا روی زمین زندگی می کرد و کامال مغزش از میمونهای آدم نما بسیار بزرگتر بوده است "جنس

 میلیارد یاخته عصبی است. ۳۰بیش از  بالغ دارایدر انسانهای  آن انسان پدیده بسیار پیچیده ای است. مغز"

میلیارد نورون یا یاخته عصبی و  ۱۰از  تقریبا مغز که در نوع انسان تکامل بسیار زیادی پیدا کرده است، کورتکس

 الکتروفیزیولوژیک باره جریانات .. درشده است. تشکیل که سیناپس نامیده می شوند پیوند اردیحدود یک میلیون میل

 در باره کارکرد آنها در مشاعر انسانی آگاهی های ما بسیار ناچیزند" لیکن در نورون ها اطالعات فراوانی داریم؛

  .( ۳۹۱و  ۳۹۰ص  چیست؟ تکامل مایر، ست)ارن

قشر های فوقانی و ساختارهای بیرونی در  ؛ بویژهیافت تکاملنبرد اجتماعی با طبیعت  درانسان  مغز

و  ها انگیزهگذرگاه  و اجرایی کانون کهناحیه پیشانی و در  ،مغز که کنشهای ارادی را هدایت می کنند

 آگاهیتسلط و  محیطجانبه با  همه تطبیقسبب . تکامل مغز انسان در این نواحی گرایشهای متعالی است

 حیوانیتدنیای  با انسان ،"روح خدایی"و دریافت  مغز و اعصاب دستگاهتکامل  باگشت. غریزه  بر

                                                           
ت شناسان در زمینه زیس تحقیقات اما تصادف گرایان معرفی شده است؛ توسطکننده جهش  تعیینرادیو اکتیو در طبیعت از عوامل  پرتوهای 12

حالیکه جهش های تکاملی در این جهان مطلوب  ، درپرتوها بر جهان زیستمند دارد اینتخریبی  و از آثار نامطلوب نشان اتمی انفجارهای تأثیر
؛ و کوشش بیخدایان در این برای خود در تبیین تکامل حیات و انسان باز کند جایی نمی تواند تصادف عاملآنکه  خالصه و هدفمند بوده اند.

      زمینه بیهوده است.   
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"روح خدایی" خاستگاه  این خدا گشود. بسوی خوددر تکامل پایان ناپذیر  رانوین  فازیوداع کرد و 

انگیزه ها و گرایشهای متعالی در انسان و وجه تمایز کیفی انسان با متکاملترین حیوانات است؛ وگرنه 

با "میمونهای بزرگ" نداشته باشد.  چشمگیریتفاوت انسان زیست شناختی چه بسا  عامدر ویژگیهای 

این انسانهای  به ،غارها درجا مانده و مدارک ب آثاره عاز مطال پس ،رابینش دینی  آغاز پژوهشگران

  می دهند. نسبتنخستین 

 آزادظهور انسان  زمینهسال  ارچند صد هز طیپیوند با تکامل فنون شکار  درمغز  تکامل ،باری

 :فراهم ساخت راکره خاکی اندیشمند در 

 شدنکشته  با سرعت جلوه گر می شوند. باها در طی چند نسل  جهش .استبرای تصفیه و انتخاب آماده  "زمان

امور به نفع جهشهای  جریان.. نامساعد دفع می شود. جهشهای شکارگران بوسیله حیواناتی که از خود دفاع می کنند،

یا هنگام تطور  و ماهیان به خزندگان، تطور ، هنگاماست در گذشته ای بس دورتر ممکن .مساعد که معدودند می باشد

ص ففر، از کهکشان تا انسان، جان ) پرندگان و پستانداران از خزندگان نیز شرایط مشابهی وجود داشته است"

و هدفداری شدگی  ، هدایتجهشهای نامساعد" "دفع و دو جانبه تطبیقد که ینمای توجه؛ ۲۷۳ – ۲۷۴

 . می دهد( نشانتکامل را 

 فکرمتکی به و  اجتماعی – فنیبیشتر  و متکی به ژنهای جهنده()تکامل از این مرحله کمتر طبیعی  اما

کوههای  فوران ی شود.ماجتماعی و فرهنگ  زندگی تکامل ابزار سازی پایه ؛ واست کالم و و آگاهی

انسان را با  نیاکاندر کنار برق آسمان و شعله ور شدن درختان خشک، آن،  گدازان مواد وآتشفشانی 

آمد؛ پدید انسانهای نخستین کشف آتش جهشی بزرگ در زندگی  باساخت. نیز آشنا سوزندگی آن  وآتش 

بجای ند و خود نک بیرون غارنشین را درندگانرفتند، موفق شدند غارها  درونبا آتش به چون اینبار  و

کار و هم اندیشی  و تجمعنون اآتش ک گرمایو  روشنایی .)نیم میلیون سال پیش( دننشین شوغارآنها 

بهترین زیستگاه  آفریقا از کشف آتش، پیشفرهنگی گام نهاد.  –؛ و تکامل به فاز روانشناختی شدانسان 

که  ای جمجمه کشف کوچ کند.تا دوردستها  نیزبه مناطق دیگر  توانست آتش با انسان اما انسان بود؛

 استخوانده شده بزرگ  مهاجرتاین ی بر گواه چینکشور غار در  یک است در انسانی نمودار نوع

سری بزرگتر از است؛ موجودی که شده معروف  پکینگانسان این انسان به  .(۲۷۹ص  منبع، )همان

از  ابزارهایی پکینگ )چینی( انسان. شبیه تر استهم کنونی  و به انسانشته دا "میمون نما سر "انسان

تواند  تکلم این انسان قدرتهای روشنی از  نشانه اینها ؛ وساخته استنیز  نیزهتبر و  ساطور وقبیل 

 ابزار ایننشان می دهند که  تخمینها .ندارد وجودابزار سازی  فنونتکلم امکان انتقال  بدون؛ زیرا بود

دست کم  ،نیزجدید  ابزارهای ؛ و(۲۸۰ ص به چند صد کلمه نیازمند بوده است )همان منبع، هاسازی

ارزش  همچنینزبان و تکلم  پیدایش .جدید نیازمندندبه کلمات  ،هویت بخشی و برای نامگذاری
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پژوهشگران  سنن فرهنگی پدیدار شدند.هنجارها و نخستین  و نشان داداین انسانها  به را سالخوردگان

تحقیقات علمی حجیمی در زمینه رابطه زبان و و روانشناسی فرهنگی زبان شناسی، جامعه شناسی 

ویژگیهای انسانی که در پی تکامل  اینورده اند. بعمل آدر فرآیند تکامل اجتماعی انسان اندیشه و دانش 

 متمایزحیوانی خود و همه جانداران دیگر  اجدادرا از  انسان دستگاه مغز و اعصاب رخ نمودند،

 تبدیلو زمینه ساز ساخت را فراهم  اذهاندر واقع پیوند  ووسیله ارتباط انسان با همنوع  زبان ساخت.

انسان زمینه  درتکلم  امکانزبان و بدینگونه  و ؛در توالی نسلها شد آنها انتقال و آموزهبه  آزموده

و  حافظه چونبه تقویت کارکردهای مغز تکلم  یا زبانگشت.  فرهنگزیست شناختی پیدایی و پیشرفت 

 و تکلم و هنری توسعه و تکامل یافت. فلسفی ابعاد علمی، درذهن انسان  و ؛انجامیداستدالل و تخیل 

به  ویاری رساند آنها  میانو پیوند و جدایی  مناسباتو فهم  بازشناسی، ها پدیدهدسته بندی ه بنامگذاری 

 "میهامف"پایه این دسته بندیها  برتوانست  انسان برد. راهجهان پیرامون  ازگسترش شناختهای انسان 

آنها  گسترشو  انسانی معارفاین راز پیدایی  ؛ وبسازدمقوله های ذهنی  و( ویژه بار معنایی با کلماتی)

          بود.نظام آفرینش  در فرهنگی تکامل عبارتیب و

 با انسان پکینگ، می کردند زندگی در حدود نیم میلیون سال پیشکه های دیگر انسانی  شاخهبگفته ففر، 

ید دیک توالی منظم انواع دیگری پ عی دراز نو که تنها آن نبود "تکامل دیگر ؛ وهمانجا() نداشتند زیادی تفاوت

 . (۲۸۱ص  منبع، همان) آید"

 ؛ با هم آمیزش داشتندهزار سال پیش  ۳۰۰ ازانسانهای پیش از تاریخ  انواعهمچنین، 

می رود که آدم پکینگ و آدم میمونی پیش از آنکه  . گمانمی آوردند که زنده نمی ماندند وجودی بمتعدد تیره های و"

 . )همانجا( "آدم میمونی ناپدید شده باشد دست کم هزاران سال در پهنه زمین با هم زیسته باشند

با  زیرا ؛سازدرا پیچیده تر می پیش از تاریخ  هایداستان تکاملی انسان مهاجرت" "فرضیهگمان و  این

 بعدینسل ، نتواند بود آسیایی" "میمون وانسان میمون نما نژاد  ازانسان پکینگی گمان  واین فرض 

 ابهام اصلی تکامل را تیره تر می سازد. جادهنژادی آنها هم  اختالت ، ومی ماند ناشناس "آدم میمونی"

برای  یمدلهای تبیین تدویندر شناسان عجله انسان  و شناختیدر این زمینه تنها به کمبود اسناد دیرینه 

 گیجشتابی خطوط مختلف داشتن از  جدایاین مقطع  ازحرکت تکاملی  بلکه بر نمی گردد؛تکامل انسان 

 : کننده بخود گرفته است

 ۱۵۰۰۰۰در حدود  یا سال پیش، ۳۰۰۰۰۰احتماال در  (Homo Sapiens)نمایندگان واقعی انسان متفکر  نخستین"

از خزندگان  تطورزمان  ، ازانتشار و گسترش پستانداران برای.. سال پیش از آدم نئاندرتال قدم در جهان نهاده اند.

 . آدمدر مقایسه با چنان زمان درازی چند صد هزار سال تنها معدودی از دیروزهاست ، ومیلیونها سال وقت الزم بود
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دیگر از  آدمیاندرازی مشترک با انواع  زمان که به تنهایی بر جهان استقرار یابد،از آن ما، پیش نوع یعنی امروزی،

  .همانجا() "می کرد فرمانروایی زمینپهنه  درجمله با آدم نئاندرتال 

بیش  غارنشینی دورهآنجا که  تا ؛شدکننده تر  گیجتکاملی انسان  فزایندهشتاب  ،غارنشینی مرحلهاز  پس

 دومین را شامل می شود. تکامل یافتندانسانهای نخستین به انسانهای کنونی  که زمانی از  %۹۹از 

 و همگامی بر شتاب گیج کننده تکامل در این فاز است، یتوضیح خود ، کهفاز انسانی در تکاملویژگی 

فرهنگی یا ) فکریتکامل فنی و  و ارگانیک، یا زیست شناختی تکامل است: تکاملیند آیفر دو توازن

و روان بر جسم و اندیشه  روزافزون تسلط انسان کنونی نیز دربرجسته تکاملی  ویژگی .ارگانیک(فوق 

                                 .است اشمحیط زیست طبیعی 

 بار اختیاو  عقلپیچیده به جهان ی دنیای ساده ذهناز  انتقال ،انسانیدر شاخه تعیین کننده واپسین جهش 

و "روح  "الهی دم"به  قرآنبود که در فرهنگ توحیدی گرایش متعالی نوین یا  وجودی بعدیک  دریافت

و مبهم  تیرهکالسیک علم انسان شناسی  در نیزتکاملی مرحله  آخریناین  اما؛ تعبیر شده استخدایی" 

چهره و  درانسان کنونی  ..( باو. "نئاندرتال انسان" ،"انسان پکینگ")نخستین  انسانهای تفاوت است.

؛ و آنها از ویژگیهای نیست انسانیکنونی  نژادهایها و  گونهاز تفاوتهای موجود در میان  بیشتراندام 

 روانی انسان امروزی هم بی بهره نبوده اند.  –فکری 

 

 تبیین ماتریالیستی اندیشه دینی 

 ۶۰نئاندرتال در موسوم به  نخستین غارنشینزیستگاه انسانهای  که غاری بر کرانه دریای مدیترانه، در

 "جاودانگی بهاین انسانها را  "مذهبی "باورهایکشف شد که  گورستانی هزار سال پیش بوده است،

سنگی لبریز از استخوان جانوران در  ظروف نمایان ساخت. پس از مرگ" "جهان و حیات انسانی"

پاشیدن گردی  و ابزارهایی در گور،وجود  بوده است، "پوشیده از گوشت"در آغاز  که کنار گورها

بی تردید،  (.۲۸۶ – ۲۸۸ ص همان منبع،) این گمانه زنی ها انجامیده است به سرخ رنگ بر اجساد،

 در یها و شعائر آئیندیواره های غار و صندوقهای سنگی از  برجمجمه و استخوانهای خرس  چیدمان

میان  در اندیشه خدا"ففر از پیدایی  جانپر تناقض  وماتریالیستی  تفسیر اما؛ حکایت داردمیان آنها 

 که ،را مردگانبه ارواح انسانها  اینباور  دارد. وی بیشتردرنگ و بررسی  ارزش "انسانهای نئاندرتال

در جهان انسانی  "مفهوم خدا"پیدایش ساز  ، زمینهآنهاستوضعیت گورستان  ازتنها یک گمانه زنی 

  :است دانسته
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که بر اثر گذشت زمان و تکامل مغز آدمی تطور و تکامل می یابند و در صورت خدایان متعدد یا پروردگار  "ارواحی

 . (۲۸۷ص  ،همانجا! )؟واحدی متجلی می شوند"

با این نتیجه گیری فشرده و بی پایه که جز حکمی از پیش تعیین شده در مکتب ماتریالیسم و ففر 

و حقیقت جویانه راهگشایانه "همچنان پاسخ نیافته" اما پرسشهای از پاسخ به بیخدایی نیست، می کوشد 

 گریزد: بزیر 

جانوران  با عریانطبیعت دل  دربرآمده،  ای میمون گونه از تکاملی داروین فرضیهکه بنا بر  انسانی

 یمتفاوت از جانداران راخود  مرگ چگونه ست،ا شکارچی آنها همچوندارد و همزیستی دیگر  وحشی

 پس از مرگ" "جهان و ""روحبرای خود  ، دانست؛ ومی کشد و می خورد بکه آنها را با سنگ و چو

 ؛ درتلقی شد "تبیین"نیازمند  و "نوین" ایتجربه  ناگهانانسانی مرگ  برای چنین چگونه؟ شد قائل

که "حیوانات پیشرفته" این  چگونه کرد؟ میتجربه طبیعت جاندار  پهنه در روزانهحالیکه همواره آنرا 

را جایگاه اجنه  "غارهابگفته ففر  حتیو از هر رویداد طبیعی تجربه مستقیم دارند و  زیستهدر دل طبیعت 

کرده اند که  ، گمان(۲۸۸ص  منبع، همان) نمی دانند و نسبتا به خرافات معتقد نیستند" اشباحو شیاطین و 

 و ه اند؟شتگوشت گذا ازلو میا ارواح آنها غذا می خورند که برایشان ظروف م ومردگان  اجساد

انسانهای کنونی  نزد "انسانی"شبه گونه  یکمردگان  بیشمارارواح  چگونهمهمتر آنکه های عام پرسش

؛ در تبدیل می شوندگوناگون آن جودات وم و جهان همه برای پروردگار واحدی" یامتعدد  "خدایانبه 

شده پرورده در زمینه های روح شناسی و خداشناسی کنونی هم مفاهیمی های انساندر میان حتی حالیکه 

چرا "باور به خدا" نسبت به "باور به ارواح و زندگی  ؟می باشندبعضا ناسازگار جهت و مناهکه است 

پس از مرگ" نیازمند تکامل بیشتر دستگاه مغز و اعصاب بوده است؟ آیا فهم آن دشوارتر است؟ در 

اینصورت، چرا انسان مطابق با تبیین ماتریالیستی خداشناسی، برای فهم رویدادهای ساده و محسوس 

 ""هضم معادجوامع کنونی آسانتر از  در به خدا" "باور چرا ود؟ طبیعت به این مفهوم بغرنج پناه بر

هرگز توانا به ریشه یابی بدلیل ضعفهای بنیادی خود داروینیستی انسان شناسی باید دانست که  13؟است

آثار بجا مانده بسیار اندک و مبهم )غیر قبل تفسیر( هستند؛ بر افزون بر این، . اندیشه دینی نخواهد بود

این زمینه و در  که تحلیلینائل آمد؛ و هر انسانهای نخستین بینش دینی به شناخت پایه آنها نمی توان 

جز بر پایه حدس و گمان  ،است آمده بعملاز جانب مردم شناسان  اقوام بدوی نخستینرابطه با حتی در 

برای اثبات  تنهانیز جان ففر و دیگر انسان شناسان سنتی می رسد که براهین و فرضیات  بنظرنیست. 

تجربه شده ت واقعی فهمنه بر آمد  انکهچنکه  تبیینی ؛تدینی صورت گرفته اس اندیشهماتریالیستی  تبیین

 کارکرد ذهنمغز و شناخت منظر  ازمی باشد. از ساختاری منطقی برخوردار  اساسااستوار است، و نه 

                                                           
  ند.اور اما معاد را انکار کرده انبوده اند کسانی که خدا را ب کم خواهیم دید، چنانکه 13
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از نخستین مراحل تکامل : می رسد بنظرتر  منطقی اینگونهو بروز اندیشه دینی  ظهور تبیین، انسان

هر چند در  ،به آفریدگار و پروردگار جهانانسان  آوردن باورانسان و دریافت عقل و فطرت، مغزی 

آئین ها  و، و جهان پس از مرگ روح استقالل ،انسانی حیات جاودانگیاندیشه  بااشکال ساده و ابتدایی، 

ابدیت و گرایش انسان به در عقل و فطرت انسانی،  شد. همراه ،و شعائر مربوط به خاکسپاری

؛ و جدا باشد آفریدگارزنده و پایدار ا هستی مطلقبه وی خویش نمی توانست از گرایش  جاودانگی حیات

"دین طبیعی" آنرا از اندیشمندان مان پایه بینشی جهان بینانه است که برخی أاین دو گرایش بنیادی تو

ادیان توحیدی زمینه پذیرش و نفوذ در ذهن  ،یا "دین طبیعی" "جهان بینی فطری"اند. بدون این نامیده 

طبیعت  تا. اگر عقل انسانی هدفمند و حقیقت جو نبود، و فطرت یا اندیشه و روان انسان را نداشته اند

به مطلق و ابدیت و جاودانگی گرایش نداشت، انسان هرگز قابلیت هدایت وحی را هم انسانی ویژه 

که میالدی  ۲۰و  ۱۹سده های در  نظریبیهوده  جدالهایو  تنشها همهبگویم که  باید... بدست نمی آورد

نخبگان عصر  زدگیشتاب ریشه در  ،داشتهزینه های بس سنگین اجتماعی برای انسان بهمراه 

 .داشت و اجتماعی صورت می گرفت، اعتقادی به انگیزه هایآنهم  ، کهدر نظریه سازیبورژوازی 

وفادار انسان  وشناخت جهان  تعقلی –دسته از پژوهشگران و دانشمندان نخواستند به مراحل تجربی  این

رهنمون تبیینات نامعقول  ورا به عجله به ماده گرایی آنها نیازهای حیاتی  وتعصب ضد دینی ؛ مانندب

 ..به قدرت هم مزید بر علت گردیدند. وابستهای هرسانه  توسطپردازیها  لاخی تداوم جنجالها و گرداند.

 

 ویژگی نادیده گرفته شده انسان 

 نه تنها در ابزار سازی که در خالقیت هنری هم کمتر از انسان کنونی نبود. "نئاندرتال انسان" ،باری

با  (در حال مرگ)گاو کوهاندار  یک اسپانیا، در آلتامیرا قلعهنزدیک  غاری دردیواره مغاره ای  بر

؛ اثری (۲۸۹ ص ،منبع)همان  استاین گونه انسانی نقاشی شده  بدسترنگ سرخ به زیبایی تمام 

 پس دهد.از مرگ و زندگی می وی که نشان از تکامل عاطفه در این انسان و نیز دیدگاه معنا دار هنری 

 د:درون غارهای آنها کشف گردی درنقاشی ماقبل تاریخی  صدهااز آن نیز 

 ،آنجا میان غارها و مردمی که در آنجا می زیستند توانیم یافت. در که امروز ما داریم، رابسیاری از آنچه  "سرچشمه

آن اماکن  در نخست نقاشی و گورستانها، نمایشگاههای بد،او مع . کلیساهاحقیقت گذشته به خاک رفته ماست در

ها و تنورهای امروزی ما همان اجاقهای روباز آدم اولیه  ... بخاریزیرزمینی جلوه گر شده و راه تکامل پیموده اند

زیر  .. اتاقهایما همان مغاره های آنهاست که تغییر شکل داده است. اتاقهای ی زمان پیش آمده است.ابپ پااست که 

  .(۲۹۰ص  منبع، )همان "رفتگی های شاه نشین مانند آنهاستفرو وپستوهای ما همان زوایای تاریک شیروانی و 
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 ۷۵ در فلسطینسرزمین  که این نظریه راه برد بهفا حی شهرجبل کرمل نزدیک  هاکتشافی در منطق باز

شبیه به انسانهای  ؛ برخیوده استبوت انخستین از گونه های متف یهزار سال پیش مرکز تالقی انسانها

جان گرفت  فرضیه ایناین اکتشافات  بدنبال. شبیه ما و برخی شباهت از هر دو دارند برخی نئاندرتال،

و با انسانهای نئاندرتال آمیزش داشته اند و نژادی مخلوط و دورگه  آمدهکه انسانهای جدیدی از آفریقا 

 یبر روی استخوان انسانها ژنتیکآزمایشهای علمی  البته. (۲۹۱ص  منبع، هماناند ) آوردهپدید 

ناپدید شدن آنها  ومنتفی دانسته با انسانهای امروزی روابط خویشاوندی آنها را  و نخستین پیوند نژادی

 جمجمه ند.ابرآورد کرده  هزار سال پیش( ۷۵هزار سال و نه  ۳۰)را دیرتر از آنچه پیشتر می پنداشتند 

بودن رده  تر پایینهیچ دلیلی بر  و بزرگتر است؛ "کرومانیونانسان " جمجمهاز  "انسان نئاندرتال"

تر  پستزندگی آنها هم  روش فیزیکی و دستگاه مغز و اعصاب نیست. ساختماننظر  ازتکاملی آنها 

 همچون ،هزار سال پیش ۱۵کم تا  دست انسان کنونی هم هزاران سال،دانست که  باید نبوده است.

            .کوه زندگی می کرده است دامنهجنگل و غار و  دشت و در حیوانات

یافتند و راه اصلی تکامل  افزایش آدمیانی بسان ما اوپیش از ناپدید شدن  "امانئاندرتال ناپدید شد  انسان ،باری

  ؛()همانجا انسانی را در پیش گرفتند"

یک راه تنها  ،"را در میان ما یادگار گذاردفنون شکار و حتی بینش دینی خود " که راانسان نئاندرتال اگر  اما

تر و مبهم تر  تیره را کامل که به انسان کنونی انجامیداصلی ت جاده آوریم، بشمارتکامل  جادهفرعی در 

  !ایم ساخته

در مسیر دانش انسان شناسی همچنان زیر نفوذ داروینیسم و ماده گرایی است؛ و این وابستگی نظری 

صرف نظر از اشکاالت و ضعفهای موانع بزرگی ایجاد کرده است. انسان حیات و کشف و فهم حقیقت 

نیز عدم صداقت انسان شناسان داروینیست و ماده گرا ، که پیشتر بررسی شد، تبیینی داروین بنیادی مدل

هم فریب  ژرژ گاموفچون مزید بر علت شد و گمراهی را افزون کرد؛ تا جاییکه حتی دانشمند بزرگی 

بزرگی بنام "انسان پیلت داون" را خورد و در کتاب خود )سرگذشت زمین( از آن یاد جعل و تقلب 

سرپوشی آشکار خود که  زیرکانهبس ترفندی کاربست عدم صداقت نه تنها در جعل و تقلب که در کرد! 

فرهنگی  –انشناختی روشود. آنها آگاهانه می کوشند برتری های کیفی نمایان می نیز بر واقعیتهاست، 

جانوران را ی انسان نسبت به نه تنها "میمونهای بزرگ" که به تمام بارز( یا فوق ارگانیک )فرا زیستی

زیست شناختی نادیده گرفته یا کمرنگ کنند؛ "میمونهای بزرگ" را بیش از اندازه به انسان و ویژگیهای 

ناچیز و در حد "استفاده بیشتر از ابزار" و تفاوت انسان با "میمونهای بزرگ" را او نزدیک نمایند؛ 

تفاوت میان این میمونها با دیگر پستانداران، و میان  "بهره بیشتر از یادگیری تجربی" تنزل دهند؛ اما

 برجسته تر از آنچه هست بنمایانند: جانوران راگوناگون دسته های 
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ت که ژن ها رفتار و زندگی اجتماعی آنها را چندان "عامل مشترک میان میمونها، بوزینه ها و انسانها این واقعیت اس

)فلیپ  ؟!)انسان هم جانور است!( در سراسر زندگی شان یادگیری می کنند"برنامه ریزی نمی کنند. همه این جانوران 

             .(۱۵۶کتاک، انسان شناسی؛ کشف تفاوتهای انسانی، ص 

از انسان یاد می گیرد و دیگر میمونها هم از او  چیزی تعقل( تفکر و )و نه اینکه یک میمون به تقلید 

انسانی در یک تراز تکاملی قرار می گیرد؛ و استفاده میمون و تجارب تقلید می کنند، با رفتار آگاهانه 

کارها هم "ابزار سازی میمونهای بزرگ" نامیده از سنگ برای انجام برخی پاره از چوب درختان و یا 

هرگز توانسته اند بر اندوخته های  "تراز انسان همو هوشمند "اما آیا این میمونهای ؟! )همانجا( می شود

و یا ابزار های مورد استفاده  ؛خود، دست کم برای هر یک میلیون سال، به اندازه بال مگسی بیفزایند

دازه از خود را باز بهمان اندازه و در همان دامنه زمانی بهبود بخشند؟ آیا این میمونهای بزرگ چه ان

باهوش ترهستند؟ قرار گرفته اند، سگ یا کالغ و یا دلفین که به ترتیب در رده های تکاملی پایین تری 

برای انجام از پرندگانی چون دارکوب و حتی برخی ماهیان دریا از چوب و یا سنگ تر و چه اندازه بیش

در یک مدار بسته  ،ل اندر نسلنس ،زندگی همه زیستمندان جز انساناستفاده می کنند؟ امور حیاتی خود 

فرهنگی انسان چون عقل و اختیار  –یا روانشناختی  ارگانیکویژگیهای فرا و تکراری جریان می یابد. 

پرنده و  خزندهاز ماهی گرفته تا ) زیستمنداناو را در یکسو و دیگر  ،و انگیزه ها و گرایشهای متعالی

که در یک دسته کلی بنام "حیوان" قرار می دهد؛ و این حقیقت را را  (و چرنده و "میمونهای بزرگ"

آگاهانه بر داروینیست "انسان شناسان" ، دریافته اندو وحی تجربه و تعقل حکم انسانها از دیرباز بنا بر 

          شد. د روشن تر خواه. ماهیت و کارکرد ویژه هستی شناختی انسان در بخشهای بعدی آن خاک می پاشند

بعنوان شیوه  ارشک ازسرانجام  انسان حیوانات، ازاهلی کردن برخی  نیزپیشرفت ابزار سازی و  با

با  وآمد  بیرونو یا در دامنه کوه و دشت و جنگل غار زندگی در از  زندگی دست کشید؛ گذراناصلی 

هزار  ۱۲از حدود  ، کهفاز تکاملی انسان آخرین این. دامهای خود زندگی کوچ نشینی در پیش گرفت

تکامل فرهنگی ) داشتو اجتماعی  فکری –صرفا بعد فنی  و ؛بودارگانیک ن دیگر آغاز شد، پیشسال 

کشف  باآن انسان  پایاندر  که نامیده می شود "تاریخ فرهنگ"فاز واپسین  این .(است فوق ارگانیک که

این فاز تکاملی  ونهاد؛ را بنیاد مدنیت  وزندگی یکجا نشینی  ،کشاورزی فراگیریگیاهان خوراکی و 

  می شود. نوشتار بعدی بررسیاست که در شده  نامیده انسان تمدن" "تاریخ نیز
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 :چهارمفصل 

 شناسی فلسفی انسان

 

 .گوید میتی انسان سخن خشنا یماهیت و کارکرد هست ،حقیقتانسان شناسی فلسفی از  یا ان"سان "تبیین

 "چه موجودی است؟ انسان" :پاسخ به این پرسش است کهو انسان  کلیتعریف  نیزتبیین این  سرآغاز

 : انسانداده استاین پرسش  بهپاسخی برجسته کرده و  راانسان وجودی  ابعاداز  بعدی اندیشمندی هر

 موجودی انسان است؛ اقتصادیموجودی  انسان است؛ابزار ساز  انسان است؛ناطق  یا سخنگوحیوانی 

 خواهخود انسان است؛ سیاسی انسان است؛خود آگاه  انسان است؛ انتخابگر انسان است؛ اندیشمند

 اجتماعیموجودی  انسان ؛استزیبا پرست  انسان ست؛خداجو انسان؛ استفرهنگ ساز  انسان؛ است

 ناپذیر" یبین "پیشو  پیچیدهرفتارهای  همه برد نانسان نمی توان از سفهیک بعدی فال تعاریف ...واست 

، جنگها نیزو  گرایشها، گزینشها ،فداکاریها .دنگرد تطبیق انسان تاریخی –فردی و کارکرد اجتماعی 

معنوی  –مادی نمودهای حیات  همه خالصه و ،ختاری در عقیدتی واجتماعی جبهه بندیهای  ومبارزات 

، گرا ماده سفهفالتبیین  در مثال، برای .داد توضیح ریفاصرفا با یکی از این تع تواننمی  را یانسان

یا نظم ساده و نیز جبر  اورفتار آگاهانه  بر ؛ وهوشمندی شناخته می شودآگاهی و با کاراکتر  تنها انسان

 و انحراف و خیانتیا  ،کمال گرایی و و فدا وفاتوان  نمی این پایه نظری، بر حاکم است.یکجانبه علیتی 

 عنصر آگاهی به صرفاانسان همه رفتارها و گزینشهای  زیرا تبیین و تحلیل کرد؛ راانسان  درپستی 

زمینه ساز پیدایی بعد وجودی دیگر و نظم عالی تری گردید که در تکامل مغز انسان  .گرددنمی بر

 وعقل و اختیار نامها و فراگیری ویژگیهای برتر انسانی چون "روح الهی" و ادبیات توحیدی قرآن به 

ب انعکاس عین در ذهن )کسرا صرفا توان انسان  ویژگیماده گرایان ؛ اما یاد می شودهایت طلبی ینب

انسان نامیده می شود را و گرایش متعالی آنچه عقل و اختیار می دانند؛ و  (از جهانآگاهی خودبخودی 

ناتوان از تبیین )آگاهی( این خصیصه محض او نسبت می دهند. هوش و حافظه و حواس صرفا به 

و از جهان پیرامون حواس پنجگانه فیزیکی است؛  آگاهیهای انسانتفاوتهای رفتاری انسانهاست. پایه 

امروز می دانیم که برخی گونه های جانوری از حساسیت شنوایی، بویایی و بینایی باالتری نسبت به 

انسان برخوردار هستند. برای نمونه، حشرات رنگ درخت بید ماده را روشن و رنگ درخت بید نر را 

جانداران از شنوایی برخی دامنه  د.ر و ماده را همرنگ می بینبید ن انسانتیره می بینند؛ در حالیکه 

همینگونه  ؛هزار فرکانس در ثانیه( بیشتر است ۲۰تا  ۱۶چون سگ و گربه از دامنه شنوایی انسان )

با اینهمه، دستگاههای حسی تواناتر این گونه های غیره.  است حس بینایی عقاب و حس بویایی سگ و
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)طبیعت تغییرناپذیر  غریزه درونی نهادو آنها جز با ه طبیعت آزاد نساختجانوری آنها را از جبر 

و  عقلبر آمده از آن چون  هایویژگی وانسانی  متعالی طبیعتبنابراین، هدایت نمی شوند. جانوری( 

یک ، یانسان آگاهیو  مغز با)تکمیلی( تقابلی  –با وجود مناسبات دو جانبه تعاملی  کمال گرایی و اختیار

 . تاسیند تکاملی جهان زیستمند آبعد وجودی نوپدید در فر وویژگی و توانمندی جداگانه 

در انسان با وجود گذشته همچنان ناشناخته و راز آمیز انسان و توانمندیهای ویژه و منحصر بفرد او، 

که در کتاب ماده گرایان صرفا حیوانی تکامل یافته با سازمان پیچیده بیولوژیک است. اما چنانتبیین 

ملکولهای آلی پدیده آمده و بی هدف نه حیات در اثر ترکیب تصادفی آمد، بخش مباحث این پیشین و 

طبیعت و کورکورانه است؛ و نه ظهور انسان نتیجه تکامل تصادفی یک نوع میمون و انتخاب بی هدف 

ریشه هیچ بوده است. انسان در روند تکامل هدفمند و هدایت شده خود به ویژگیهایی دست یافته است که 

به بعد از دیرباز ژرف نگر ای در هستی مادی برای آن یافت نشده است؛ و لذا اندیشمندان و پیشینه 

این بعد متعالی انسان  ه اند.دانست "فرا مادیگوهری "دارای توجه کرده اند و او را انسان متعالی وجود 

اگر انسان از نظر است؛ و او متجلی  ویژهاندیشه و روان "ذهن" یا بی انتهای دنیای شگفت انگیز و  در

ذره ای ناچیز از کیهان بزرگ است، به کیفیت بس پیچیده ای دست یافته که از تنها کمیت مادی 

مغز انسان در که  نیستممکن  .شده استنزدیک هستی مطلق ه فراتر رفته و ببزرگ کیهان مرزهای 

وجود خدا، ابدیت و زندگی بازپسین، و ارزشها و معیار های عام اخالقی  فهمیک تکامل تصادفی به 

این نهایت ساده اندیشی  ،همچنین؛ و جهشها همگی برنامه ریزی شده و هدفمند بوده اند. باشد شدهتوانا 

حقیقی نیست؛ و اساسا تعالی و کمالی وجود انسان و کمال جوی است که گمان کنیم گرایش و بعد متعالی 

از دستگاه پیچیده و تجربه شده  واقعیگرایش متعالی انسان حرکتی است !؟ باشد میدر هستی موجود ن

واقعی و هدایت کننده مطلق )خداوند( انسان به فرازی باالتر، به سمت هستی مطلق. این هستی  ذهن

است؛ همچنانکه گرایش متعالی  بودهبیجان به جاندار و از جاندار به انسان  ازطبیعت تکاملی فرآیند 

شناخت انسان نه تنها شناخت کل هستی است، بلکه  ،سان نیز واقعی و هدایت شده است! بنابراینان

 . شناخت فلسفه خلقت جهان و انسان است

 آنها از خلقت انسان دارد. داستانبه گی وابستمیزان زیادی  به انسان در مکاتب فلسفی،تعریف  و تبیین

از خالل  که تاس داشتهدر باره خلقت جهان و انسان  همقصه ای جهان باستان  درفرهنگی و  تمدن هر

 . تبیین کرده استدر هستی هم و جایگاه او را آن انسان 
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  و خدا در مکاتب مغرب زمین انسانرابطه 

 دوستیمهر و از آنها نیز  مناسباتنبوده است؛  همجهتدر غرب هیچگاه  انسانو  خداارزشی  موازنه

با وجود رابطه و لذا بوده  قدرت جویایدو  هرو خدا  انسان یونان باستان، در .بوده استدور همیاری  و

و  کینهپایه حسادت و  بر طبیعتارقابتی نیز  –رابطه قدرتی هر . یکدیگر بودند سرسخت رقیب ،عبادی

بر آسمان  دررا یونان حسادت خدایان  زمین درانسان  پیشرفت .خواهد بودو جفا  خیانتبی مهری و 

 یدر اسطوره ها !ندانومیدی می کش و حقارت بهانسان را  همخدایان این برتر قدرت  و می انگیخت؛

و  ییانسان ممنوع کرده بودند تا هرگز به روشنا یبود؛ و آنها آتش را برا انیآتش نزد خدا ،یونانی

ربود و به انسان  انیکرد؛ آتش را از خدا انتیبه نژاد خود خ پرومتهبنام  یی. اما خداابدیدست ن یینایب

او  انیپا یرا مأمور شکنجه ب یو کرکس دندیکش ریقفقاز به زنج یهم او را در کوهها انیسپرد! خدا

نیز بر پایه فلسفه ؛ و آنان داشتانسان و خدا در میان یهودیان نیز رواج قدرتی  –رابطه رقابتی  !ساختند

 . (یهوهبا  یعقوب)داستان کشتی گرفتن  پرداختندمیان انسان و خدا به تبیین رابطه قدرت 

همتا و بی رقیب  بی خدا ثیر مذهب کاتولیسم و مکتب اسکوالستیسم،أوسطی زیر ت قروناروپای  در

 تذلیل و تکریم خدا با تحقیر و تعظیم اما ؛گرفتخود  بهمطلق  ارزشجهان اصالت یافت و  ، درشد

الزمه مهر و دوستی خدا از "زبان تا جاییکه ، دف شداو متر همراهنیازهای او و  صفات و انسان

 بیزاری ازانسان است: مسیح"!

"کسیکه نزد من آید و از پدر و مادر و زن و فرزند و برادران و خواهران و حتی جان خود نفرت نداشته باشد، شاگرد 

 (. ۲۶آیه ، ۱۴من نمی تواند بود" )انجیل لوقا، باب 

و  رابطه وارونه شد این پس کردند که ذلت انسان بخاطر عزت خداست! گمان ،"سرنسان"دوره  در

گشت. هر کشف علمی یا بازسازی یهودی  –در فرهنگ یونانی انسان با خدا قدرتی  –رابطه رقابتی 

 وپیروزی انسان در جنگ قدرت با خدا تلقی شد؛ پیشرفت و صنعتی نشانه ای از  –اختراع فنی 

 کمال و مالک و معیار حقیقت و زیبایی و ،هستیمحور و مدار  اومانیسممکتب  در انسانسرانجام 

رشد و  برایو اخالق  دینو  خدابه  هم نیازی است،نقص  وچون انسان کامل و بی عیب  پس !گشت

 ؟!؟! .. کمال ندارد.

تنظیم و واقع بینانه  و عقالنیانسان و خدا بگونه ای  ارزشی رابطه ابراهیمی()ادیان توحیدی در  اما

انسان هم جانشین و امانتدار خدا بر روی زمین  اما ؛مطلق است کمالهستی و  حقیقت خدا شد. تبیین

  :در آورده است اوخدمت  به سراسررا  کیهانیخداوند طبیعت  ،تحقق این هدف برای و است

   .(۲۰ لقمان،) به تسخیر شما در آورده است" استو زمین  آسمانهادر  کهخداوند آنچه را  کهبینید  نمی "آیا
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به انسان عطاء کند؛ و اساسا هرگز و  نیباالتر از ا ینتوانسته ارزش یستیمکتب اومان چیکه ه یو براست

و  دگاریکه در اسالم آفر ییانسان را ارج نهاد. خدا نیتوان باالتر از ا یهم نم یفرهنگ چیدر ه

را امانتدار  اناست، انس یبشر یخردها نیو بزرگتر و کاملتر از تصور ژرفتر ،یهست گانهیپروردگار 

به انسان  انیپا یب یجدال شی)پو نشیتحقق هدف آفر یو در راستا دهینام نیزم یخود بر رو نیو جانش

او در  ریبه تسخ زیرا ن عتیمعنا که طب نیبداست؛ ( فرشتگان را به سجده او فرمان داده وندجانب خدا

را در و غول پیکر بس بزرگ  یو ستارگانی بیشمار که کهکشانهااست  ییخداخدای قرآن . آورده است

 نیخود آفره انسان ب نشیتنها در آفر؛ اما دیآفر نیرا در زم یاریبس زیانگ گفتو موجودات ش ،آسمانها

 میانهمیاری  وبر پایه مهر و دوستی ای دوجانبه  رابطه و همجهت ارزشی موازنه یک ،بنابراین! گفت

 هعزت خدا را بهعزت انسان و عزت انسان  بهخدا  عزتای که  ؛ بگونهانسان و خدا برقرار گردید

 :برد

خدایا! افتخارم همین بس که بنده تو هستم؛ و عزتم همین بس که تو پروردگار منی" )پیامبر اسالم، بحاراالنوار، جلد "

                               .(۴۰۰، ص ۷۷

 خدا( نیست:در جهان بینی توحیدی اسالم حتی خشنودی هم یکجانبه )صرفا از جانب 

 (.۲۸( بسوی پروردگارخویش بازگرد؛ در حالیکه هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است" )فجر، پس")

کسی را به اندازه خدا دوست داشت؛ زیرا  بایدالزمه عشق به خدا نفرت از انسانها نیست؛ و تنها ن

 بت پرستی قرار می دهد. آستانه شرک و انسان را در اینکار 
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 دوم: بخش

 قرآنانسان در تکامل  و تطور

 (فلسفی – یشناسی علم انسان)

                  

 

 

 فصل اول:

 واژه نامه انسان شناختی قرآن 

 

 بازشناسی مفاهیم 

 تفاوتهایی که است کرده استفاده ""آدم ، و""انسان "،"انس "،، "امت""ناس "،"بشر قرآن از واژه های

 :شوندشناسی  بازابتدا  در بایدفهم انسان شناسی قرآن  برای د؛ وبا یکدیگر دارن

 

 . بشر ۱

 نه ؛ ومد نظر باشد انسانصفات طبیعی  وغرائز  وو اندام  چهرهرود که  میبکار  "بشر" هنگامی واژه

همه صفات طبیعی  کهانسان  ؛ ودارد انسانتاریخی بر  تقدم بشر. هستی در و کارکرد ویژه او ماهیت
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در  . بشراست ارگانیک( )فوقفرهنگی و روانی  – فکریاز نظر  بویژهتکامل یافته بشر  دارد،بشر را 

آفرینش بشر  و در واقع نیز چنین بوده است که است ""نوید و ""مژدهبه معنی بشارت  ریشه نیزلغت 

 آشکارا این و و اندیشمند و صاحب اختیار بود، آگاهطلیعه ظهور انسان  ،نهایت تکامل بیولوژیک در

 : نشان از تقدم تاریخی او دارد

 (؛ ۱۷هستم" )ص،  و خاک( )آب بشری از گلآفریننده  من"همانا 

 (؛۲۸ حجر،) "هستم گلی خشکیده برگرفته از گلی تیره و بد بوبشری از آفریننده  من "همانا

 ؛(۵۴..." )فرقان، از آب بشری آفرید؛ پس برای او نسب )تبار( و سبب )پیوند خویشی( قرار داد"اوست آنکه 

به من دست نزده  مردی به قصد نزدیکی()بشری آنکه  با خواهد بود فرزندی چگونه مرا !گفت: پروردگارا مریم(")

 (؛۴۷ عمران، )آل "است

 شما همانندو نیازهای طبیعی  غرائز ،محدودیتها )در مانند شما نیستیم بشری جز ماگفتند که بدیشان  آنها برانمپیا"

 (؛۱۱ ابراهیم،) "(هستیم

 آیا آنکه گفتند: ؛ جزبر ایشان آمد )وحی و نبوت( هدایتکه  آنگاه باز نداشت آوردنایمان  از مردم را )چیزی( "و

به  گرفتار پیری و بیماری و مرگ می شود( و ،است جنسیتک و ابه خواب و خور وابستهکه )بشری را  وندخدا

 .  (۹۴ ،" )اسراء؟است برانگیخته پیامبری

 

 ناس . ۲

 انسجام اجتماعی و نظم از ؛ اماهمزیستی دارند کهشده است  اطالق انسانهااز  یانبوه بهمردم  یا ""ناس

 :بی بهره اند آرمانیعقیدتی و خلوص  و

 "نیستند واقعی() گروندهحالیکه  در و روز بازپسین ایمان آورده ایم؛ خداکه می گویند ما به  هستندمردم کسانی  "از

 (؛۸ ،)بقره

 پرستید نمی پرستم" می خدا جایکسانی را که به  (بدانید که من) پس د،یای مردم اگر در دین من تردید دار "بگو

 (؛ ۱۰۴ ،)یونس

از عنایت  . ایننرسد که چیزی را شریک خدا سازیم راما . مکرد پیروی را یعقوب وآئین پدرانم ابراهیم و اسحاق  "و

 ؛(۳۸ ،)یوسف نیستند" گذار سپاسبیشتر مردم  اما مردم است؛و بر  پیامبران ابراهیمی()خدا بر ما 

 . (۳۷ ،نساء) "می کنند امرکسانیکه بخل می ورزند و مردم را به بخل ورزی "
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  . امت ۳

 :شود میگفته  )ناس( مردممنسجم  وسازمانیافته  تجمع به نیزجامعه  یا ""امت

 گان؛ ودهند بیمو  گاندهند نوید ؛خدا پیامبران را برانگیخت پس ؛و وحدت( نظمای در  )جامعه امت بودند یک مردم"

" دکن داوری ند(بود هگرفت فاصله وحدتو از ) تا در میان مردم در آنچه اختالف کرده بودند فرستادرا همراه آنان  کتاب

 ؛(۲۱۳ ،)بقره

" (الزمه تحکیم نظم و وحدت است کهمرا بپرستید ) پس منم پروردگار شما؛ . ویگانه ؛ امتیامت شما اینست "همانا

 .(۹۲ ،)انبیاء

 

 . انس و جن ۴

 :و محسوس است مرئی موجودرفته و به معنی  بکار (پیدانا و پنهان موجود) ""جنبرابر  در ""انس

 ؛(۵۶ ذاریات،) "کنند بندگیرا جز آنکه مرا  (موجودات پیدا و ناپیدا) نیافریدیم جن و انس "و

رسید  سراز را  شما و نیامدند که آیات مرا بر شما بخوانند تانبرای فرستادگانیاز میان شما  آیاگروه جن و انس  "ای

  (؛۱۳۰ انعام،" )دهند؟ بیماین روز 

 برخیپشتیبان آنها  ازبرخی چه  اگر ؛دآور نخواهندورند بیا قرآناین  مانند کتابی()اگر جن و انس گرد آیند تا  "بگو

 (؛۸۸ ،اسراء) "(یکدیگر برخوردار باشنداز پشتیبانی ) باشند دیگر()

 ما قرآنی شگفت آور شنیدیم" هماناگفتند  ؛ پسدادند فرا گوش قرآنکه تنی چند از جنیان به  بر من وحی شد "بگو

 ؛(۱ ،)جن

   . (۲۵ فصلت،" )در امتهای گذشته از جن و انس که زیانکار بودند"... 

 

 . انسان ۵

وجود دو واژه متمایز در در زبانهای اروپایی برای بشر و انسان یک واژه موجود است؛ در حالیکه 

 اسم عام() انسانباری،  .دقرآن و ادبیات عربی از انطباق آنها بر دو موجود کیفا متفاوت حکایت دار

عقل و  قوه دارایو  نهاده گامروانشناختی  وتکامل فرهنگی فاز  به الهی" "دم بواسطهاست که  یبشر

در  موجودی تنها؛ خداوند بر روی زمین است جانشینیرسالت  و تمسئولیپذیرش  آماده لذا واختیار 

  :گیرد قرار خداوندشود تا مورد خطاب  می که شایسته آنطبیعت 
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 ۷)سجده، ..." آغاز نمود... سپس آراستش و از روح خویش در آن دمید آب و خاک(آفرینش انسان را از گل )"... و 

 (؛۹و 

ساختار همانا انسان را در نیکوترین سوگند به انجیر و زیتون؛ سوگند به کوه سینا؛ سوگند به این شهر ایمن؛ "

برای  پس آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. مگر م؛یاو را به نهایت پستی بازگرداند . سپسآفریدیم

 (؛۱ – ۷" )تین، است ایشان پاداشی بی پایان

 "کرد خواهی دیداررا  او سرانجام() پس ت خواهی بود؛رپروردگا بسویکوشش پیوسته  و رنج در همانا انسان! "ای

 ؛(۶ انشقاق،)

به  و ؛هندد انجامو کارهای شایسته  هکه ایمان آورد آنان مگر ؛است در زیان یکسرهانسان  ! همانابه زمانه "سوگند

   ؛(۱ – ۳ عصر،" )نمایند سفارش شکیبایی و پایداری )در راه حق(( به چنینهم) و حق سفارش کنند؛

و  بیاراست پسسترا بیافرید  همانکه و فریفته ساخت؟ مغرور کریمتچیز ترا نسبت به پروردگار  چه انسان! "ای

 ؛(۶ – ۸ انفطار،) پرداخت" ترادر هر صورتی که خواست  ؛ وتعادل بخشید

 

      . آدم ۶

فرد  یک ؛است اسم خاص کهدر انسان شناسی توحیدی قرآن نام برده شده است  ""آدماز سرانجام  و

 وتاریخی  پیشوای آدم است.روی زمین  برجانشینی خداوند  ونتداری اام و انسانیت آور معین که پیام

 نمونه آدمروشنی بیان داشته است که  هآیات زیر خداوند ب در. استمسئول  وو مختار  عاقلنماد انسان 

 و ست؛ا)پذیرش مسئولیت الهی(  هدفمندتکاملی  رسالتیک  انجام برای خودنوعان هماز میان ویژه ای 

قرآن  دیدگاه است. بودهکنونی هوشمند انسان  ظهورحتی و  بشراو مرحله ای پس از آفرینش  ظهور لذا

انسان از یک زوج  نوعمطابق آن که  دیدگاه رایج اسرائیلی در میان مسلمانان است ردر برابدرست 

از میان  برگزیده ایآدم را چون سایر پیامبران  روشنی است. قرآن بهآمده  )آدم و حوا( پدید مشخص

بدست ( را اجانشینی خد و امانتداری)ای که بی تردید شایستگی آنرا  ؛ برگزیدهاست مردمان دانسته

پایانی تکامل  حلقه دارند. بشر بر "آدم" تقدم وجودیآیات فوق  "انسان" مطابق و ". "بشرآورده است

 .عی بشراجتما و آغازین تکامل فرهنگی حلقه انسان ؛ واستحیات پایدار  ودر شاخه اصلی ارگانیک 

 ؛کنونی است "صاحب رسالت" ومسئول ، عاقل، مختارنماد انسان و  پیشوالبشر" نیست؛ اآدم "ابو پس

www.takbook.com



~ 62 ~ 
 

در روی زمین از یک زوجه بنام  اقوام بشرهمه و در هیچ جای قرآن حتی اشاره ای هم نشده است که 

  :14دباشنآدم و حوا سرچشمه گرفته 

فرشتگان را  سپس به شکل و شمایل کنونی در آوردیم(؛) به شما صورت دادیم سپس آفریدیم؛ را شما )انسانها( "همانا

 (؛۱۱ ،)اعراف "دنگفتیم که بر آدم سجده کن

مراحل تکاملی  ،نخستین شناختهو شمایل نا شکل دراز آفرینش  پسانسان بنابراین، مطابق با آیه فوق، 

پذیری  مسئولیتر رسالت و اب پذیرش درتا  پیمود را بر روی زمین روانشناختی – فکریو  بیولوژیک

 گردید.شایسته ستایش از جانب فرشتگان پیشوایی آدم به 

 

   با یکدیگر و با طبیعت بیجان و جاندار  پیوستگی وجودی "بشر"، "انسان" و "آدم"

)در مرحله بعدی تکامل  آغاز نمود. پس آب و خاک(آفرینش انسان را از گل )و کرد  کاملهر چیز را  آفرینش "آنکه

 شمابرای  و و از روح خویش در آن دمید آراسترا  او؛ سپس گردانید پستآبی از  ای هیدچکاز  رانژادش حیات( 

 (؛۷ – ۹..." )سجده، حقایق( دریافتو  فهمبرای )نهاد  دلهاو  دیدگان و گوش

 ستیز یو سازگار قیتطب یبه معندر متن عربی آیه باال )آراستگی( " هی"تسوواژه شایان ذکر است که 

انسان از  یگذر تکاملبروشنی بر  هیآاین موجود زنده متناسب با کارکرد و هدف خلقت اوست.  یشناخت

 دارد.از خود اشاره متعدد جانداران پست تر  ینسلها

انسان را از نطفه ای  همانا( حتی ارزش یادآوری هم نداشت؟) نبود؟ ذکری ز قابلبر انسان دورانی گذشت که چی "آیا

و  شنواپس از آن او را  وآزمودیم  می (حیاتی گوناگون صورای از  زنجیرهدر )او را  سپس()آمیخته آفریدیم و  مبه

می خواهد سپاس  حال ؛کردیم هدایت تکامل()را به راه  او . هماناساختیم( متحولبه انسان آگاه کنونی ساختیم ) بینا

 یم("ا هبخشید تمایزهم  "اختیار" ویژگی بهبلکه  "عقل" صفت به نه تنها راانسان  پس) ناسپاس باشد یا گذارد

  (؛۱ – ۳ انسان،/دهر)

 ختهیاز آم یعبارت "نطفه امشاج" )نطفه اتوضیح و تأکید دارد: یکی سه آیه باال دو نکته نیاز به در 

است؛ و لذا همه بکار رفته عام امشاج" بصورت نطفه در متن عربی آن است. آفرینش انسان از " ها(

 :"امشاج" جمع است و از آن نیآدم از نطفه خلق شده اند. همچنشخص افراد انسان و منجمله 

                                                           
که برای  مطابق با تفاسیر اسرائیلی همه نژاد های انسانی در سرتاسر کره خاکی فرزندان تنی آدم و حوا هستند!؟ و البته با توجه به تأخیری 14

قبل از میالد(، تبیین گسترش جغرافیایی تاریخ و تنوعات بسیار زیاد جوامع کنونی سخت دشوار می نماید!  ۴۰۲۶آفرینش آدم قائل شده اند )
انسانیکه خصلتا در برابر تغییر پایداری می ورزد، برای تکوین این تنوعات و اختالفات که در همه زمینه های نژادی، مردم شناسی و 

 نیازمند است.         شده هنگی مشاهده می شود، به زمانی بسیار بیشتر از زمان یادفر
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 یاثر نسلها لیاز قب گریعوامل د نیوالد ینسل یاز مولدها رینطفه انسان، غ لیشود که در تشک یم دهیفهم نی"چن

 (.۱۴۵خلقت انسان، ص  ،یسحاب دهللای) مؤثرند" زین یآثار اکتساب ایگذشته و 

نکته دوم آنکه انسان همزمان با مجهز شدن به ابزارهای شناخت و آگاهی، به ویژگی "اختیار" هم دست 

است. یکدیگر  از این دو ویژگی عام انسانی )آگاهی و اختیار(می یابد؛ و این تأکیدی بر جدایی ناپذیری 

  پذیر است:فرهنگی ضروری و اجتناب نا –گذر از مراحل تکامل زیست شناختی و روانشناختی 

جمع می گرداند؛ سوگند به ماه آنگاه که ( )از جنبندگان که"نه؛ اینگونه نیست! سوگند به شفق؛ سوگند به شب و آنچه 

ن از خاک ابی پای تکاملی)روید می پیش ( به سوی هدف )زنجیر وارمرحله به مرحله هر آینه شما بدر کامل می شود؛ 

  ؛(۱۶ – ۱۹)انشقاق،  ("تا خدا!

 ؛(۱۴)نوح،  آفرید" (متوالیی زیستی گونه ها )شما را در "در حالیکه 

هستی  به) داریو ناپا داری( پافازرا در دو  اتیپس )ح د؛ی( آفراتیح گانهی ادی"اوست آنکه شما را از "نفس واحده" )بن

             ؛(۹۸" )انعام، میداد لیتفص شندیکه ژرف اند یگروه یخود را برا اتی(. همانا آدر آورد

اما در دو فاز "پایدار" و "ناپایدار" نمایان می شود.  ،حیات گر چه بنیاد یگانه داردپدیده در آیه باال 

نداشته و  یداریو پا دوام حیات یانتقال یگونه هاامروز مطابق با دستاوردهای علوم زیستی می دانیم که 

هم با توجه به  یداریبا دوام داده اند؛ و البته پا یستیز یخود را به گونه ها یکوتاه جا یپس از مدت

کل گرایانه و هستی نگاه در  ونخواهد بود، نبوده و  یشگیمطلق و هم اتیح یتکامل وستهیپ تیماه

  نمود. به دو حیات ناپایدار دنیوی و پایدار اخروی تقسیم می توان آنرا نیز حیات به شناختی 

 ؛(۳۳" )آل عمران، بر جهانیان برگزید"همانا خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را 

تنها خلقت آدم و انسان مستقیما از خاک نبوده است؛ بلکه حیات هم بالفاصله و ناگهانی )خلق الساعه( ه ن

 ستیبگفته ز ایرنگ بدبو  رهیتوان لجن ت ی"حما مسنون" را منیامده است. واژه قرآنی پدید خاک دل از 

است.  نینو یتیفیو تحول به ک رییآماده تغ یعنی ریپذریی" دانست که بالقوه تغیشناسان "آبگوشت مواد آل

 "انسان "گل) انسان وحیات  نخستین أمنشبنابراین، نه تنها پدیده تکاملی )باالرونده( حیات و انسان بلکه 

تا مستعد سازمانبندی و  را از سر گذرانده اندمعینی مراحل تکاملی ات زیر آی مطابق( هم لی"مواد آ"و 

  گردند: ()حیاتخلقت نوین 

    (؛۱۴ رحمن،) آفرید")آب کشیده!(  خشکیده یگل از سبو )و یا کوزه سفالین( مانند بهانسان را  "و

 (؛ ۲۶آفریدیم" )حجر،  گرفته شده از گلی تیره و بد بوبراز گلی خشکیده "و همانا انسان را 
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آرامگاهی  در را نطفه ای گرداندیم وا)در مرحله بعد(  پسس آفریدیم؛ چکیده ای از گل وره ااز عصانسان را  همانا "و

 (؛۱۳و  ۱۲ منون،ؤم..." ) جایدار

و از  آراستمآنگاه که او را  پس من آفریننده بشری از گل هستم. همانا به فرشتگان گفت: تپروردگار "هنگامی که

 ؛(۷۱ – ۷۲ ص،" )فتیداسجده بر او به ، او دمیدم درویش خروح 

، از آب و خاک و چکیده گل و نطفه حیات تا تسویه و یتکاملاز مراحل معین ضروری گذر قانون 

نطفه انسان که  یمعن نیفرد فرد انسانها صادق است؛ بد ودر باره نوع انسان دمیده شدن روح خدایی، 

 اشکال ازپویش جدالی خود  درطی مراحل تکاملی از مواد بیجان در طبیعت سرچشمه می گیرد؛ و 

 اییک بعد متعالی د، به یرس کیاز رشد ارگان ینیبه مرحله معچون  و ساده به پیچیده سیر می کند؛

است.  ابندهیخود رشد  یزنویژه انسانی استعداد دست می یابد؛ و این بعد و "( ی)"دم اله ژهیوی استعداد

از  شیپانسان "روح" وجود زندگی و صراحتی بر هیچ فوق  هیآ، در انیبرخالف نظر روح گرااما 

افزون بر است.  موردیبپیش از خلقت انسان ارواح"  نیو طبعا سخن از "سرزمنیست، او بدن آفرینش 

بر ما معلوم نیست؛ و آنرا جز از راه تجربه و نیز  "دمیده شدن روح خدایی در انسان"ساز و کار  ،این

بخشهای را در این بحث انسان نتوان شناخت.  15متعالی و ساختار شکن گرایشروحی و  آثارتعقل بر 

     ... دهممی ادامه هشتم و نهم 

قرآن از بنیادی ترین ؛ و از آنجا که دارد مرحله مشخص تکاملیشش انسانی  حیات فوق، آیات بر بنا

قابل تطبیق بر شش دوره ای از جهتی آغاز می کند، این شش مرحله در طبیعت صر وجودی انسان اعن

  :(۷)هود،  می شود که خدا طی آن جهان را آفرید

 . گل مخصوص مستعد حیات تاو خاک  آب از ؛پیش از حیات مرحله( ۱

 حیات.  ابتداییساده و  اشکالتا پیدایی نطفه  وپیدایش جرثومه حیات  از ؛حیات آغازینمرحله ( ۲

 با ،بعبارتی دیگر و ؛است یافته "تسویه"بیولوژیک رسیده و  مطلوبتکامل  بهدوره ای که انسان ( ۳

 ،مرحله این در جسته است. ارگانیکسازگاری ای که خداوند از آفرینش او داشته  ویژهو هدف  کارکرد

 و خصایص مغلوب هنوز ؛ امادست یافته است تقریبا نیززیست شناختی کنونی خود  ویژگیهای بهانسان 

  می شود. "بشر" نامیدهلذا  و غرائز حیوانی است

 فازخالصه ابزار سازی و کالم و و  اهیتکامل دستگاه مغز و اعصاب به آگ باانسان ای که  دوره( ۴

 .می شود "روح خدایییا " الهی" "دمآماده دریافت  و می نهد گام یفرهنگ –روانشناختی تکامل 

                                                           
 یخیتار – یو روان که در متن حرکت اجتماع شهیماده نه تنها در جهان اند یمکان – یزمان یمنظور فرا رفتن انسان از ساختار چهار بعد 15

 از آنهاست.    ییو رها یعیطب یتهایمحدود دنیاش با درنورد
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و انسانی چون فطرت و عقل و اختیار خاص به ویژگیهای  الهی" "دمدریافت با انسان دوره ای که ( ۵

 نتداری او نگشته است. ااما هنوز صاحب رسالت جانشینی خداوند و ام؛ می یابدامتیاز کمال گرایی 

با جهشی تکاملی که ی بشر؛ و آغاز می شود آدمبا پیشوایی و برگزیدگی مرحله تکاملی آخرین  و( ۶

 در وندجانشینی خدا مسئولیت ،استدست یافته  طلبی بینهایت وویژگیهای عقل و اختیار  به دم الهی()

 :می گیرد عهده بر راو امانتداری او زمین 

پس  م؛یتر از انسانند( عرضه کردپایداربزرگتر و ار یو کوهها )که بس نی"همانا که امانت خود را بر آسمانها و زم

و بلند  یباکیبرداشت؛ و همانا او )با وجود برا شدند؛ و انسان آن )امانت(  مناکیو از آن ب ارستندیبرداشتن آنرا ن

       ؛(۷۲ احزاب،امانت( و نادان )به ارزش آن( بود" ) یاش( ستمگر )در اداپروازی 

و اندیشمند  آزاد انسان می شود.آغاز  خداوند بسویپایان  بیتکامل از  نوینیو  ویژه بسفاز  بدینگونه و

آدم به به پیشوایی  انسانکه  معنا بدین؛ می شود نامیده آدم" "بنیدر این مرحله آرمانخواه  ومسئول  و

در تبیین توحیدی حیات  .است حوازاده آدم و  انساننوع بدین معنا که  ؛ نهنهاده است گاماین فاز تکاملی 

 وپیش  موجوداتافراد بشر با  میان زیست شناختی()ژنتیک  و ارگانیک –نسلی  پیوستگیو انسان، 

  است: محفوظپس از آن 

 (.۵۴..." )فرقان، پس برای او نسب )تبار( و سبب )پیوند خویشی( قرار داد"اوست آنکه از آب بشری آفرید؛ 

مستقیم  پیوستگی نه؛ و است زنده میان موجودات درونی پیوستگی بیانگردر آیه فوق  "سبب"و  "بسن"

 :و خاک" "آبحیات یا  نخستین خاستگاهبا  انسان

از سوره های  ۲۶و  ۱۴ آیات به "آفرینش مستقیم انسان از گل"اثبات  برایاسرائیلی قرآن  مفسران

چسبنده  یایشان را از گل "همانا و (۷۱ ص،" )آفریننده بشری از گل هستم "همانانیز آیات  و و حجررحمن 

نادیده گرفتن ، و آیات نامبرده به سطحی و ظاهریی نگاهبا  آنها می کنند. استناد (۱۱ فات،اص) آفریدیم"

کوزه گران  کار حتیحالیکه  در ؛اند کردهتشبیه  انگر کوزه کاررا به  انسان آفرینش کار دیگر آیات،

گذشت زمان مشخص  نیزو  ،مخصوص یسازی و پرداخت گل آماده مدل، شرایط وو  اسباب نیازمندهم 

رفته  ترفرا فوق آیات سطح و ظاهر ، ازدست برداشته تشبیهاگر از  ،باری !در هر مرحله از کار است

به  تنها آیات که این دانست خواهیم دهیم، تطبیق حیات تبویژه هدف خلق و خلقتآیات  دیگر بارا  آنهاو 

 :دارنداشاره و تکامل حیات و انسان  پیدایش ستگاهاو خ سرچشمه

 (؛۷ " )سجده،آغاز نمودانسان را از گل )آب و خاک(  نشیو آفر را کامل کرد زیهر چ نشیآفر"آنکه 
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..."  داریجا یدر آرامگاه میگرداند یپس او را نطفه اس م؛یدیآفر از گل یا دهیاز عصاره و چک"و همانا انسان را 

 (؛۱۳و  ۱۲)مؤمنون، 

تکامل  تداوم یبرا )مدتیسرآمدی  سپس؛ فرید( بیاحیاتمستعد یا ماده  لیمواد آ)که شما را از گل  استکسی  "او

 ؛(۲ انعام،) اوست" نزد نامبردهاین سرآمد  علم به() و ؛معین کرد انسان( ظهورتا  حیات

این آیات انسان کامل  حرا از گل ذکر فرموده و به تصری ابتدای خلقت انسان .. خداوندبه آیات متعدد قرآن. "بنا

موجود زنده از گل پدید آمد و سپس حیات در  ، اولینبه امر حکمت آمیز الهی بلکه بالفاصله از گل پدید نیامده است؛

 ص انسان، خلقت سحابی، هللاید)" سلسله موجودات به ترتیب تکاملی آنها سیر کرد تا آنکه به انسان رسید

۱۲۸)  .            

"( را برگزیده است؛ آدم"و  "انسان"نه از سوره فرقان واژه "بشر" )و  ۵۴آیه دقت کنید که قرآن در 

 (صرفا) پیوستگیاست بر  تأکیدی؛ و این پدیدار گشت تکامل زیست شناختی فازانتهای  در که موجودی

عقل و  چون انسانو فرهنگی  اخالقی –روانشناختی  ویژگیهایاما  با دیگر موجودات زنده. انسانمادی 

  است. برکناراین پیوستگی  ازو آرمانخواهی  مسئولیت واختیار 

 آنچه گفته شد: بر بنا

 بر و انسان "انسان"بر  "بشر" و میان انسانهایی که با او می زیستند برگزیده شده است؛ از آدم (۱

  ؛دارد وجودیقدم ت "آدم"

آدم  همهر انسانی  و بشری انسان نیست، هر اما خطاب کرد؛ نیز "بشر"می توان  راو آدم  انسان (۲

 مسئولیت حسدستیابی به عقل و اختیار و  واز جهان حیوانیت  جدایی بودن "انسان" شرط. باشد نمی

 را بر دوش می کشد.ی بار امانت که هاستنمیان انسابرگزیده ای از  و هم فرد مشخص "آدم" ؛ واست

؛ و اینکه در قرآن آدم و انسان بشر هم نامیده شده اند جهت کردمی توان بشر و انسان خطاب  نیزرا  آدم

تافته جدا بافته  هیچکدام ،نه آدم و نه انسان :آنها با بشر است (نسلی –وجودی ) نژادیتأکید بر پیوستگی 

 . نیستند

 

                در روایات  گونه های شبه انسانی و تطور انسان

گونه بشر نام برده است که پیش از آدم در زمین شش بر پایه احادیث و روایات اسالمی از  رشید رضا

تمین بشری است که در زمین ظهور کرده است. وی آنها را به ترتیب فزندگی می کرده اند؛ و آدم ه

ز ای ا پارهدر  ،همچنین. )تفسیر المنار( نسناسو  ظهور چنین نامیده است: بن، سن، جن، ناس، جان
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؛ اما روایات شیعی از سه گونه بشر مقدم بر آدم بنامهای ناس، جن بنی جان و نسناس نام برده شده است

 :پیش از آدم زیسته اندنیز هفت بشر  امام باقرسخنی منسوب به در 

که از نسل آدم نبودند آفرید. آنها را از "ادیم زمین" را خداوند در زمین از زمان آفرینش آن هفت گونه بشر  ا"همان

؛ یکی در پی دیگری با جهان )محیط زیست خاص( فرید. پس آنها را در زمین ساکن کردبیا ()خاک مستعد حیات

  .(۳۱۹، ص ۵۷اراالنوار، جلد حسپس آدم پدر بشر کنونی و نسل او را آفرید" )ب. خودشان

 آشناهستند؛ و این نام همداستان  نسناسبشر پیش از آدم بنام واپسین روایات اسالمی در وجود بدینگونه 

چند صباحی در کنار نیاکان ما همچنان در خاطره نژادی اقوام خاورمیانه باقی مانده است؛ و شاید هم 

دستاودهای  دسته بندی بشر های انسان نما در روایات اسالمی با این بشر در کره خاکی زیسته اند.

با آنچه که انسان شناسان غربی مذکور اما تطبیق نامهای عربی  ؛داردکلی دانش انسان شناسی مطابقت 

 ،شبه انسانهای پیشین نامگذاری کرده اند اسکلتمناطق جغرافیایی کشف بر پایه با زبان التین و عمدتا 

بوده نمی توان گفت که نسناس انسان پکینگ، انسان ساپین و یا نئاندرتال برای مثال و ؛ آسان نیست

 ؛ با آنکه:است

)کتاک، انسان در خاورمیانه هزاران سال با انسانهای نوین همزیستی داشتند" "این را می دانیم که نئاندرتال ها 

  .(۲۵۷شناسی، ص 

در بحاراالنوار حدیثی  .گاه مبهم هستند اندک وبسیار شناسی  انساندر زمینه اسالمی روایات  متأسفانه

علی نقل کرده است. بر پایه این روایت، آفرینش آدم هفت هزار سال پس امام آمده که امام باقر از قول 

همان حدیث در روایت شیخ صدوق می گوید اما (؛ ۱۰۳، ص ۱۱)جلد  از انقراض نسناس بوده است

نامبرده  روایات شاید(. ند )علل الشرایعا هروی زمین بودکه در هنگام ظهور انسان هنوز نسناس ها در 

یکی به ) دارند اشارهمشخصی از تکامل انسان  هیک به مرحل هر گویا ؛ امابنمایند متناقض ظاهر در

 و تطبیق هستند؛ قابلدو روایت  این ،بنابراین .(داشته اند اشاره ""انسانو دیگری بطور عام به  "آدم"

نبوت و پیش از آنکه با انسان کنونی با نسناس همزیستی داشته تا می توان گفت که  آنهادر تطبیق 

شود؛ و در این هنگام دیگر نسل نسناس منقرض  و امانتدار اوپیشوایی آدم جانشین خدا در روی زمین 

    .  گشته است
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 فصل دوم:

 تطور انسان در قرآن؛ 

 تکامل با ظهور انساننوین فاز آغاز 

   

 تطور زیست شناختی انسان 

مراحل  اینپیمودن حتمیت  بر می نمایاند؛ و تکاملیرا در مراحل گوناگون انسانی قرآن تطور حیات 

 :  دارد تأکیدبر روی زمین و در مسیر تاریخ معین 

جمع می گرداند؛ سوگند به ماه آنگاه که ( )از جنبندگان که"نه؛ اینگونه نیست! سوگند به شفق؛ سوگند به شب و آنچه 

رو  تحولی))نسل اندر نسل، زنجیروار بسوی هدف( پیش می روید مرحله به مرحله هر آینه شما بدر کامل می شود؛ 

  ؛(۱۶ – ۱۹" )انشقاق، (که پایانی نخواهد داشتبه باال 

 و انسان حیاتدر این آیه، نظریه تطور  (؛۱۴آفرید" )نوح،  (متوالیگونه ها )ی زیستی "در حالیکه شما را در 

بیانی  ؛گونه های زیستیاز  انسان در مراحل متوالی تکاملی و در گذر آفرینش  :بیان گشته استآشکارا 

جنین شناسی )مراحل رشد جنین از نطفه و علقه و ...( و دیرینه شناسی )پیدایش و تحول علوم در که 

تحول و  نظریه طرحکه نظر داشت  در بایدالبته است. جایگاهی استوار یافته ( زمین در موجودات زنده

بر  تدریجی تکاملتکاملی المارک و داروین )های  فرضیه معنی تأیید هبتطور جهان زیستمند در قرآن 

( نیست. خطوط راهنمای "کورکورانه طبیعت "انتخاب و "تنازع بقاء" ،"با محیط یکجانبه "انطباقپایه 

پیوستگی بنیادی بیان عین  درو است؛ در بر گرفته  رامراحل کلی آفرینش  تنهازمینه  اینقرآنی در 

 تأکیدنیز )"ایجاد" و "کن فیکن"( حیات و انسان هدایت شده  ور او جهشتکامل جهان زیستمند، بر 

 . )"اراده خدا" بجای "انتخاب طبیعت"( استداشته 

 درتا "ساختار نیکو" و دمیدن "روح الهی" نطفه  و و تطور حیات از آب و خاک و گلمراحل تحول 

 نمایان است:  بروشنی در آیات زیر  اوستگزینشهای  وو اراده  انگیزه مبدأانسان که 

  (.۳۰آب زندگی بخشیدیم" )انبیاء،  "و به همه چیز از

نخستین ماده حیاتی آب است که در بیرون از زمین شکل گرفت و همراه با ملکولهای آلی بسوی زمین 

شرط اولیه و  خاستگاه؛ آب بود نمی ممکن زمین در آب استقرار بدون حیات پیدایشسرازیر شد. 
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نبودند؛ و اگر جانوران  همحیات است. اگر آب نبود، گیاهان نبودند؛ اگر گیاه نبود جانوران  پیدایش

آب و بدن جانداران سطح زمین  %۷۵نبودند، انسان نیز در کره خاکی ظهور نمی توانست کرد. بیش از 

   پس از آب، خاک ماده حیات است: است.

  .(۵۵"و از آن )خاک( شما را آفریدیم، بدان بازتان می گردانیم، و بار دیگر از آن بیرونتان می آوریم" )طه، 

 مستعد پذیرش حیاتطی چند مرحله تکاملی زمین موادی پدید می آورد که کره ب و خاک در ترکیب آ

  می شود: 

 (؛ ۱۱هستم" )ص،  و خاک( )آب"همانا آفریننده بشری از گل 

 (؛ ۲۶گرفته شده از گلی تیره و بد بو آفریدیم" )حجر، بر"و همانا انسان را از گلی خشکیده 

 (؛ ۱۱"ما ایشان را از گل چسبنده ای آفریدیم" )صافات، 

 نیگل رس است؛ و ا یژگیدر آب تنها و ینیو ته نش یچسبندگدر رابطه با "گل چسبنده" باید گفت که 

مطابق با این  رایمنطبق است؛ زنیز  اتیح شیدایاز پ یشناس ستیدانش ز یکنون یبا داده ها یژگیو

 :آمد دیرسوبات گل رس پد ایلجنزار  انیکم عمق و ساکن و در م یدر آبها اتیحداده ها، 

 تکاملمرحله )... سپس آراستش آلی(پیدایش حیات از مواد ) آغاز نمود آب و خاک()آفرینش انسان را از گل و ... "

..." انسان(ظهور  و روانشناختی – فرهنگیتکامل  )مرحله و از روح خویش در آن دمیدبشر( پیدایش  تا بیولوژیک

 ؛(۹و  ۷)سجده، 

یا  تخم) آرامگاهی جایدار دررا نطفه ای گرداندیم  وا پس ؛16چکیده ای از گل آفریدیم وره اانسان را از عص همانا "و

  (؛۱۳و  ۱۲ منون،ؤم..." ) رحم(

همه بیانگر مراحل تکاملی  ،انسانی" "نطفه تا ، وده، تیره، بد بو و خشکیدهناز آب و خاک تا گل چسب

گذر از هر یک از این مراحل تکاملی ؛ و البته استآلی مواد خاک تا ترکیبات آب و  ازحیات اولیه  ماده

 زمان بر بوده است:نیز 

( و این سرآمد تعیین برسیدتکامل نهایت سپس سرآمدی مقرر داشت )تا به "او آنکسی است که شما را از گل بیافرید؛ 

 (؛۲)انعام، " شده نزد اوست )تنها او از آن آگاه است(

 فوری از ترکیبهای خاکی پدید نیامده اند، و بر این است که جانداران بطور سریع مشعرعلمی نیز  "بررسیهای

 حاصل اجسام کربن دار() لیکشیده تا در آبهای کم عمق عهود دیرین از گل و مواد خاکی اجسام آ طولسال  میلیونها

من  "ساللهقرآن با جمله  .. امااز این اجسام ماده زنده و ویروسها و بعدا موجودات زنده مشخص پدید آیند. وشوند 

                                                           
   .  تا مستعد شدن آن برای حیات اشاره دارد لیو مواد آ گلتکامل  در متن عربی آیه به عصاره یا چکیده() ""ساللهواژه  16
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 برایده اای از آن آم عصارهمی فرماید که در ماهیت گل و خاک هم خود تغییراتی صورت گرفته تا  تصریح "نطی

ییرات تدریجی اجسام بیجان را تا جانداران طوالنی تر و تغ قرآن، این بیان با ظهور ذوی الحیات و بالنتیجه انسان گردد.

 ص انسان، ، خلقتسحابی )یدهللا "پر وسعت تر از آنچه بررسیهای علمی به آن رسیده است معرفی می نماید

۱۳۳ – ۱۳۲).        

 

 مراحل انسان شناختی تکامل 

سیر م خود بپای باید انسانشده و  ارادیآگاهانه و  حیاتند مهدایت شده و هدف ، تکاملآفرینش انسان با

فاز حیوانیت بازگشت  بهکند و  انتخاب آنرا مغایر تمی تواند جه بپیماید؛ حتیتکاملی بسوی خدا را 

 نماید:

ساختار همانا انسان را در نیکوترین سوگند به انجیر و زیتون؛ سوگند به کوه سینا؛ سوگند به این شهر ایمن؛ "

برای  پس آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. مگر م؛یاو را به نهایت پستی بازگرداند پسس. آفریدیم

 .(۱ – ۷" )تین، است ایشان پاداشی بی پایان

تکاملی و جهان نوپدید آتی  جهشهایو نظم درونی هر پدیده ماهیت و کارکرد و جایگاه آنرا در  ساختار

رونده  باال پویش راه تر باشد،سازگارچه نظم و ساختمان درونی پدیده پیچیده تر و  هر نمایان می سازد.

ای  انسان بگونهپسیکولوژیک و ولوژیک فیزی ساختمان می شود. هموارتر (یتکاملحرکت )در هستی 

 در زیستمندپدیده  نهات انسانجاییکه  ؛ تایافته است تطبیق نیز سطح باالترین درو  شدهپرداخته  ویژه

 سوگندهای .است برخوردارقابلیت پیشروی و گذر از مرزهای مادی هستی  ازاست که زمین  روی

ی اقو پرورشبرای کامل گیاهی  خوراکدو  "و زیتون انجیر" نیست: معنا بی خداوند در این باره،

 گسترش و وحیتابش  کانون ،و سرزمین پیوسته به آن "سینا کوه" انسانند؛ (مغزی) دماغی فیزیکی و

تکاملی  های ظرفیتدن انفعلیت رس بهبا  راتکامل اجتماعی  راه کهست راهنماتوحیدی  دین نخستین

 توحید وکعبه  محوریتدر سایه  که استمدنیت از  اعالءهم نمونه ای  ایمن" "شهر ؛ وگشودانسان 

ادیان  جغرافیایو  زمینیهای ویژه در طبیعت  پدیده به قرآن های سوگند ابراهیمی امنیت یافته است.

 صورت در زیرا ست؛خدا بسویراه تکاملی  پیمودنتوحیدی جهت توجه دادن و برانگیختن انسان به 

با ابزار های ویژه  انسان .است کمینسقوط تا پایین ترین مرحله در  ، خطراز این راه گشتتوقف و باز

اسفل )پستی  تتواند تا نهایمی ؛ می گزیند را بر و کمال انحطاطاز دو راه  یکی اختیارو  عقل

  با اوست! انتخاب نماید. صعود (ینعلیال یعلا) ترقی و رشدی عالا حدتا  یاو  ،سقوط کند (السافلین

  ابزارهای ویژه و ظرفیت تکاملی است که انسان را شایسته ستایش فرشتگان کرد: همین

www.takbook.com



~ 71 ~ 
 

در او دمیدم، برای او به سجده در آیید" )ص، آراستم و از روح خود را "پس )ای فرشتگان( هنگامیکه او )انسان( 

 (؛۷۲

؛ آنگاه )که به کمال رسیدید و آدم نماینده شما گردید( فرشتگان دادیم)شکل(  صورتبه شما "شما را آفریدیم و سپس 

  (.۱۱" )اعراف، را گفتیم که آدم را سجده کنید؛ پس سجده کردند مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود

آزاد تا انسان بشر  ازو  ،بشریو شمایل تکاملی آفرینش انسان از گل تا شکل مراحل بیانگر آیات فوق 

، و از آن تا زیستمندموجودات : از تکامل مواد آلی تا است دارای عقل و اراده آزاد()و اندیشمند کنونی 

 علم" قرآن .)پیدایش و تکامل حیات و انسان در چند فاز تکاملی( تکامل اجتماعی و فرهنگی انسان

 تکاملی جهشاین  ساز زمینهرا و شناخت تعقلی آفریدگار پدیده ها  هویتآگاهی به  و کالمیا " نامها

  رساند:  زمین روی بر خداوند جانشینی مقامبه  را اومی داند که  انسان درعظیم 

 خواهی را کسی آیا گفتند دهم؛ می قرار جانشینی زمین در من که گفت را فرشتگان پروردگارت هنگامیکه( آر بیاد")

 و ستایش ترا ما تو باشد(و تقدیس اگر هدف ستایش ) آنکه با بریزد خونها و کند فساد( زمین) آن در که گماشت

 را نامها همه( خدا) و. دانید نمی شما که دانم می)از تواناییهای ذهنی انسان(  چیزهایی من گفت( خدا) کنیم؟ می تقدیس

 فرشتگان بر آنرا سپس ؛بر پدیده ها و هویت دادن به آنها(نامگذاری شناخت تعقلی خدا و )استعداد  آموخت آدم به

 ؛(۳۰ – ۳۱ بقره،" )گویید می راست اگر سازید آگاه ایشان نامهای از مرا گفت و کرد عرضه

توضیح چند مقوله توحیدی در آیات باال ضروری می نماید. نخست "جانشینی انسان در زمین" است. 

 فهی"، خلهیفق تیوالهای "خالفت" و "معتقدان به نظام ژهیاسالم، و بو یرسم انیو متول یسنتمفسران 

 نی! آنها ا( تن ندهندو برابری یمردم ساالرآزادی و آن ) جهیتا به نت رندیپذ یهللا بودن انسان را نم

 یادعا دیگردانند؛ تا شا ی"معصومان" منحصر م"خلفا" و یا مفهوم را برخالف صراحت قرآن به 

 هیسلطه مطلقه آنها بر مردم را هم توج ،"معصومان" یا" و به "خلفاآنها  یخیتار – یدتیعق یوستگیپ

انسان  ینیجانش"به  مونه،نبرای  و ؛کنند یم "لیتأو" یبگونه ایک  هرهم مربوطه را  اتیآنها آ ؟کند!

"معصومان" بود که در و  پیامبرانشک فرشتگان به  ایاما آ. سازند یمرتبط م "نیشیپ یبر بشرها

برخی از آنها هم برای زدودن زشتی چنین شکی از دامن هم فرشتگان ! زند؟یفساد کنند و خون بر نیزم

با "فرشتگان رده پایین" در میان گذاشته تصمیم "معصومان" مدعی می شوند که این و  پیامبرانو هم 

 یرا با امانتدار ینیجانش دیبا قتیفهم حقبرای اما خدا هم "عار" نیست؟!  یبراشده است؛ و البته اینکار 

بود که امانت خدا را  عتیدر طب ی( تنها موجودافرادی خاص از میان آنهاهمراه کرد. نوع انسان )و نه 

 .  رفتیپذ

 یزندگ یاز انسان در کره خاک شیکه پ ییاعمال زشت بشرهابا توجه به فرشتگان  ایگونکته دوم آنکه 

یا فرزندان آدم، و  یزیفساد و خونر ینیب ندهیهم آ دیرفتار انسان نشستند؛ و شا ینیب شیبه پ ،کردند یم
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ه دانرس نانهینگرش بدب نیبه اآنها را  ،انسان اریرفتارها و فلسفه عقل و اخت یعدم درک تفاوت ماهو

 . این اعتراض مبهم استدالیل  وماهیت  باشد.

است  یهست قتیو فهم حق یانسان به دانش آموز یبرترنکته سوم تأکید آیه فوق بر این حقیقت است که 

. بی تردید، فرشتگان که در کار ستایش و تقدیس خداوند بودند، برتری نژادی بر نه به نژاد و ماده خلقت

خداوند و آفریده های او کیفیت یا صفات  انسان در شناخت تعقلی نامها یانسان داشته اند؛ اما توانایی ذهن

لی خدا می دانست، و"ویژه ای به ستایش و تقدیس انسان از خدا می دهد. این توانایی ذهنی ویژه را 

 :    "فرشتگان نمی دانستند

 )بدان و بخوان ؛آفرید "(علق"از نسلی ) هایدر پیوستگیرا  انسان ؛آفرید جهان را() که خود بنام پروردگار "بخوان

 کهانسان آموخت  بهآنچه را  داد؛ آموزشبوسیله قلم  ؛ آنکهاز آنچه تصور کنی() تر است بخشندهپروردگار تو  (که

            . (۱ – ۵ ،)علق "دانست نمی )پیش از آن(

فرهنگی انسان، الزم است توضیحی در مورد واژه قرآنی  –پیش از بررسی ویژگی و توانمندی ذهنی 

عموما علق را قرآن مفسران مترجمان و حتی ترجمه های آنهم نادرست است. متأسفانه "علق" بدهم؛ که 

مرتبط  نیرشد جن نیاز مراحل نخست یکیبه آنرا جمع علقه، و علقه را "خون بسته" ترجمه کرده و 

 اتیدر آ علقهباشد. بر واژه علقه  قیقابل تطب قایدق یو علم یاز نظر لغواین معنا آنکه  ینموده اند؛ ب

( لیک)گوشت ناش مضغهاز  شیو پ نطفه( به مرحله پس از ۱۴؛ مؤمنون، ۵قرآن )حج،  یشناخت نیجن

محمود  دیرساند )س ی)به مادر( را م یوستگی( و پیدگی)چسب یختگیآونیز معطوف است؛ و در لغت 

فوق  هی(. اما از آنجا که انسان در آ۱۷۸ – ۱۸۰ام، ص  یاز قرآن، قسمت دوم جزء س یپرتو ،یطالقان

بر  اظرناساسا  هیآ نیمعطوف به نوع انسان و نه فرد انسان باشد، پس ا دیبصورت عام بکار رفته؛ و با

 دهیآفر ینسل یهایوستگیانسان در پی شود که م؛ و معنی آیه چنین است یشناس نیو نه جن یانسان شناس

 . شده است

 ؛ وستذهنی ا ییافته ها و ، تجاربانتقال دانشها و و ضبط، ، ثبتآموزشو نگارش وسیله  قلمباری، 

کوشش  زبان علمی، به نگارش بوده است. وو معارف و خط  کالم جوششه مسرچشنیز هدایت الهی 

 جهان از رفتن فرا و انسان ذهن تکامل مبنای اجتماع و طبیعت سرکش نیروهای مهار در انسان جمعی

 بررسی و پیامها انتقال امکان نگارش وزبان  پیدایش که است روند همین در. است شده شناخته حیوانی

 گردید؛ هموارانسان  اجتماعی و فرهنگی گونه جهش پیشرفتهای برای راه و آورد بوجود را ها اندیشه

و  خوانش و قرآن از آموزش نامها مرادحال  بهر. شد تر کیفی حیوانی جهان از تمایزبدینگونه،  و

 فهمو این  ست؛آفریدگار آنهاصفات  وپدیده ها اما پیگیر  تدریجیسی او بازشن شناخت ،آموزش با قلم

ذهن برد.  هراانسان ختی و فرهنگی اتکامل روانشن بهتعمیم است که  ود یاشیاء و قدرت تجر حقیقت
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انسان گرایش نیرومند و شگفت انگیزی به "حل مسئله" دارد؛ و اگر در بیداری هم میسر نشد در خواب 

 و دانشو تکامل  ، انتقالفراگیری)به توانمندی ویژه ای دست یافت  انسانباری،  17ابد!به آن دست می ی

)آثار و بینهایت طلبی دانستند که عقل و اختیار  و افتادند حیرتهم به  معترض نکه فرشتگا (فرهنگ

و بطور الزاما جانشینی باال برد و هم  خدا عرشتا جهان حیوانی  ازتواند انسان را  می"روح خدایی"( 

با طبیعت و در تجربه  تعامل در فهم حقایق هستی توان به فساد و خونریزی نمی انجامد.یکجانبه 

 ،ینبر ا . افزونگردانده است نبر روی زمی وندیسته جانشینی خدااانسان را ش ،اجتماعی – تاریخی

کیفیت  ،باشد خدابندگی  و ستایشفرشتگان همچون  نیزانسان  تخلق هدف اگرچنانکه پیشتر اشاره شد، 

وجود برتری  با فرشتگان ،باری. از نوع ستایش فرشتگان نیستمتفاوت است و بندگی  وستایش  این

 :و در برابر پرسشهای علمی خداوند درمانده شدند خود نسبت به انسان ذاتی

  .(۳۲ بقره،) "!تو هستی دانشمند حکیم . هماناما آموخته ای دانشی نیست هرا جز آنچه تو ب ما ؛تو منزهی گفتند"

و کارکرد این  ماهیت .دو کارکرد ویژه خود را دار ماهیتخداوندی  آفرینش دستگاهپدیده ای در  هر

 فرشتگانو عمل  . علمهمچون نظم حاکم بر آن ثابت و تغییرناپذیر است)فرشتگان( طبیعت  کارپردازان

بدست  تعقلی – تجربییند آاکتسابی نیست )در فر وو استداللی  تدریجی پستغییر نمی گردد؛  دستخوش

بواسطه دریافت که  ویژگیهاییو  خودپیرامون  متغیرواقعیت  باتعامل پیوسته  درانسان  اما نیامده است(

را  ناپذیریک حرکت تکاملی پایان  (و بالندگی بدانها دست یافته است )عقل و اختیار"روح خدایی" 

فرشتگان  علم که می دهد نشان یست"نرا جز آنچه تو بما آموخته ای دانشی  "ماسخن که  این تجربه می کند.

تناسب ضروری با کارکرد هستی  در شده از جانب خداوند تعیینثابت و  ؛ مقداریشده است نهادینه

انسان خود  و را به انسان داد؛ شناختمنابع  و یادگیری استعدادتنها  خداوند اما .آنهایک از  هرشناختی 

 ت اجتماعیاو مناسب فنوندانش و فرهنگ و خداشناسی و  و ،بیاموزدخرد  نیرویتجربه و  یاریه بباید 

 ،علم و عمل تکاملو وند شناخت تعقلی خدا ظرفیت یا استعداد بخشد.و بهبود تکامل پیوسته را  خویش

 برای استعداد این و ؛گرداندمی و بر او ممتاز است که انسان را از فرشته جدا  مرزی آندرست 

 ،گردد زمین" در خدا "جانشین و تکاملی را در دست بگیرد جریان هدایت خواستموجودی که می 

فرشته بر  برتری. اما فرشتگان نمی دانستند" ؛می دانست "خدانکته ای بود که همان  این .بود ضروری

برتر از فرشته  بالقوه ،رشد و کمال ظرفیتبدلیل برخورداری از انسان  اما است؛ کیفی و ذاتینسان ا

راه تکامل بسوی  و تعقل و اختیار( )تجربهپای خود  هو ب باشد خوبیاگر امانتدار معنا که  بدین ؛است

 :پیدا می کند برتری فرشته بر خداوند یکتا را بگشاید،

                                                           
 بسیاری از دانشمندان اقرار کرده اند که پس از بی نتیجه ماندن کوششهای روزانه در خواب موفق به کشف و فهم مسئله شده اند.    17
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 پس کردیم؛ عرضه از انسانند( ترپایدارو  تربزرگار بسینت خود را بر آسمانها و زمین و کوهها )که اکه ام "همانا

و بلند  بیباکیبا وجود )او  همانا برداشت؛ ورا  )امانت( آنانسان  و آن بیمناک شدند؛ از ونیارستند  برداشتن آنرا

                 . (۷۲ احزاب،) بود" به ارزش آن()و نادان  در ادای امانت()ستمگر ( اشپروازی 

از  آنچههر نسل بر  ؛را نسل به نسل منتقل کرد هاآزموده  وها  آموخته )زبان و نگارش( قلم و کالم

 بدین پایه رسید. تا کامل یافتتاجتماع  وبدینگونه دانش و فرهنگ  و ؛افزود گرفته بود پیشیننسل 

فرشتگان دانش ثابت و نهادینه شده ای به آفریدگار و آفریده هایش  انسان را پی می گیرم: تخلق داستان

؛ و چون وظایف مشخص داشتند و گناه )نافرمانی خدا( هم نمی کردند، حتی پاره ای از نامهای داشتند

بود که  (موجود صاحب عقل و اختیاررابطه خدا با انسان )خدا هم بر آنها پوشیده بود. آنها تنها در 

استعداد شگرف  وکه ویژگی  فرشتگانباری، ... هم هست! و رحیم خداوند غفور و تواب ودانستند 

از اعتراض دست کشیده و سر به طاعت فرود  دانستندرا  اوبری کننده هتوان ر ومقام فرهنگی ، انسان

 : آوردند

 (؛۱۱سجده کردند مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود" )اعراف،  همه فرشتگان(پس )"

و برای فهم  است 18سمبولیک()در قرآن نمادین  انسانخلقت  داستانکه است یادآوری در اینجا الزم به 

 "با فرشتگان گفتگوی خدا" ؛ وگرنهگردیده است بیان انسان در زمینشناختی  هستیماهیت و کارکرد 

زبان و هوا و  چونی یظرف زمان و مکان و بیاری ابزارها درکه  نیست گفتگوی میان انسانها همچون

جانشین خدا )بر آفرینش انسان  اراده خدا کمااینکه ؛باشدگرفته  صورت ..صوتی و. تارهایاصوات و 

 مکانی –زمانی  وابستگی از ماهیتا است، گردیدهو مکان محقق  زمانهر چند در ظرف  نیز زمین( در

تلخ  تجاربناشی از همزمان  ،انسانهاض اعترابرخالف  ،می تواندنیز  "ض فرشتگاناعترا" است. آزاد

 مکانی –از ساختار زمانی  بیرونذاتا آنها باشد؛ زیرا انسان  آتی اعمال بینی پیش وپیشین  هایبشر 

 زبان اما .باشندجهان  اینآتی  رویدادهایاز  بخشی "نظاره گر"می توانند و چه بسا  بوده مادیجهان 

 سطح بهبودبشر مطابق با  زیرا و مفاهیم عمیق جاودانی است؛ حقایقنمادین بهترین زبان برای بیان 

حقایق  که آفرینش" "کتاب بمثابهقرآن  پس فهم کند. بهتررا  حقایق آن توانددانش و فرهنگ خود می 

برای بیان حقایق را جز زبان نمادین  زبانینمی توانست  او منطق اساسا ،کندبیان می  را هستی جاودانه

دانش عصر پایین  سطحدر  وبدوی  انسانبرای  همبود که  میباید بگونه ای  قرآن زبان برگزیند. هستی

 در .بل فهم باشداق، در باالترین سطح دانش و فرهنگ و امروز فرهیختهبرای انسان هم  و ،نزول

      ...پر جاذبه تر مانده اند وتر  جاودانهگرفته اند  بهرهکه از سمبلیسم  بیاد آثار آن ادبیات نیز،

                                                           
 می شوند. پنهان واژه ها" "رمزدر زیر  نظریمفاهیم عام و عمیق  و نیست، خبریبیان مطلب  در وضوح و احتصر ازکه در آن  زبانی 18

کمال مطلق  به فطریفهم آنکه انسان گرایش  برای مثال، برای است. بشریفهم حقایق پیچیده در اذهان ساده  امکاناز کاربست این زبان  هدف
      نمی شود. یافتعموم  ( برای)هستی مطلق آفرینندهروحی از جانب  یعنی خدا" "روحبهتر از  ای واژه رمز دارد،هستی 
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 ناپذیرپایان  گرایان مادهتکاملی  دیدگاههایبرخالف توحیدی تکامل در بینش  پیشتر گفته شد، چنانکه

 :هستی مطلق در حرکت است یکبسوی  شتابانگذرد و  می هستیاز مرزهای مادی ؛ است

 "یافت خواهی دراو را  پس؛ بود خواهی و کوشش رنج درپیوسته  خویش پروردگار راهتو در  همانا انسان! "ای

  . (۶ انشقاق،)

 وراه تکامل  در انسان ،به ماده نیست محدود نیز انسانی آرمانهای و ، گرایشهاآنجا که انگیزه ها از

و روان انسان از  . ذهنداایست نخواهد باز کوششهیچگاه از رنج و  خداتا  خاکپویش جدالی خویش از 

 سوی دیگر، از ت نور!عتی باالتر از سرعسر با آنهم ماده فراتر می رود؛ مکانی –چهارچوب زمانی 

جهان خواهد  پروردگار دریابندهلذا انسان تنها  و خواهد بود؛نمطلق در مکتب عقل دست یافتنی  کمال

 مکاتبهندی و  ادیانبرخالف آنچه  اما او در حرکت است و او را دیدار خواهد کرد؛ بسوی: بود

انگیزه ها و کششهای  اگرباید دانست که  همچنین .هرگز با آن یگانه نخواهد شدمی گویند، عرفانی 

میدان جاذبه های الهی دور  از سمت مطلق متوقف سازد، بهانسان را در پویش باال رونده خویش  ،مادی

 مکانی –بعدی زمانی  چهارو در ساختار  شدهاز فهم و دریافت خدا دور لذا  و کند؛ می عقبگردافتاده و 

  می گردد.محدود  و محبوسماده 

این  درنوردیدن او را شایسته( ر روی زمیندجانشینی خداوند )هستی  درانسان  جایگاهویژگیها و  اما

رده تکاملی را در  باالترین انسان ناهمواریهایش ساخته است. و با همه سختیهاتکاملی بی پایان راه 

 رامطلق  کمالتواند چشم انداز و هدفی جز  نمی بر این پایه تکاملی لذا و زنجیره موجودات عالم دارد؛

موحدان  مشهورو نیایشهای  مناجات درو دیدار خدا  شناخت آرزوی منظور نماید. در کوشش های خود

همراه  توحیددر  خلوصو عمل صالح ؛ اما این آرزو باید با انجام ای داشته است ویژه جایگاه همتاریخ 

 باشد:

و پرستش پروردگار و در بندگی  ؛"هر کس که آرزومند دیدار پروردگارش است باید کاری انجام دهد، کاری شایسته

   . (۱۱۰کسی را شریک نگرداند" )کهف، خود 

 خود آغاز آفرینش بوده است، ازصاحب اختیار هدف و غایت حرکت تکاملی ماده  اندیشمندانسان  اگر

ه ینانسان نهادطبیعت ویژه و متعالی  درهدفمندی  وغایت  این ؛ ونمی تواند بی غایت باشدناگزیر  نیز

 کمال یا خدا همانسان  تکاملیحرکت  غایتاست و  هستیتداوم بخش حرکت تکاملی  . انساناستشده 

و  اختاز آغاز تکامل فرهنگی خود شن نوع انسان ،یبا یافته های تاریخ است. مطابق هستی مطلق

 نهاییهدف  هللا" لقاء. "و پژوهشهای خویش قرار داده است کاوشها انگیزه دریافت حقیقت هستی را

که خود نیرومندترین انگیزه  ؛ هدفیاست ممکن هدفترین  ارزنده وکوششهای فردی و اجتماعی انسان 
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 برایاخالقی  حقیقت و است؛ بودهنظری ن صرفا شکوهمندهدف  این کوشش پیگیر انسان بوده است.

نظری  حقیقت اصوال بوده است. ویو اجتماعی انسان هم مورد نظر  فردیتنظیم و هدایت رفتار 

  ..نتواند بود.و  نبودهپذیر  جداییهیچگاه از حقیقت عملی 

جهش  دوساز  زمینه (قلم) نگارش یادگیریو  (کالم) گوسخن زبان پیداییچنانکه پیشتر اشاره شد، 

پیدایش و  ضروری شرط بشر در سخنوریو  تکلم توان .اند بوده انسانیت بسوی تکاملی پی در پی

 محدود بود بشدت (شفاهیفرهنگ ) نوین پدیدهتکاملی این  کارمایهو  ظرفیت اما ؛بودپیشرفت فرهنگ 

 زمینهارش گن فراگیری کرد. نمیتأمین  را خداوند در زمین" "جانشینینیازهای تکاملی انسان تا فاز  و

 معیناین  با شد و راه پیشرفت بیشتر و کیفی تر فرهنگ بشری را گشود. دیگری تکاملی جهشساز 

توجه این تحول پی  در یافت؛ و ارتقاء فرهنگ نوشتاریفرهنگ شفاهی به  ،تکاملیعمل یا مدد کار 

 جلب نیز( ذهن) خوددرون شگفت انگیز و پچیده به دنیای  (عینبیرونی ) محسوس دنیای از پس انسان

یا  اندیشه و روان حوزه :حوزه تجربی بس ویژه و ژرفی برای انسان پدیدار شدبا این کشف و  ؛شد

آگاهی و خود عقل و اختیار، ی، روانتجلیات حاالت و  ،و اندیشهکه حواس دنیایی "من" متعالی انسان؛ 

 عاطفه و خیال در آن جای می گیرد: و ،ارادهو  انگیزه، آگاهی

"دیدن، شنیدن، لمس کردن و دیگر حس ها در ذهن انجام می گیرد؛ همانطور که تجربیات هیجانی و عاطفی ما نیز در 

و برنامه ریزی نیز از ذهن نشأت می گیرد. تفکر، یادآوری و به خاطر سپاری،  ،ذهن صورت می گیرد. اعمال حرکتی

 (.۱۳)جالتلی و زارات، مغز و ذهن، ص همچنین ذهن شامل درک خویشتن و درک اراده آزاد است" 

 نتایج کلماتی که از دهان انسان بیرون می آمد قابل بررسی و پیگیری نبود؛ و آثاردر فرهنگ شفاهی، 

اما  .سازد برقرارآنها  در نهفته و اندیشه های کلماتتمایزی میان و  رابطهلذا انسان نمی توانست  و

 ،نوشتاریفرهنگ  دورهدر تخته سنگها  ودیواره غارها  برادا شده با نگارش آنها  کلماتماندگاری 

انسان  برایفرصتی و  زمینه بدینگونهو  ؛جدایی انداختپیچیده شده در آن  های اندیشهو  کلمهمیان 

 را هتکوین و تکامل اندیش مسیر نیز ، وناهماهنگی میان آنها ودرجات هماهنگی آمد تا مناسبات و  فراهم

جایگاه ویژه  نیز( اندیشه و روان یا )ذهن انسانبدینگونه، جهان درونی  .کند بررسیاز کلمات  مستقل

مقوله ای  به انسانیگفتار و رفتار وجود پیوند با  بایافت و پیشرفت فرهنگی  و علمیتحقیق  درخود را 

 بهگفته شد  چنانکه را گشود و نوینی مرزهایانسانیت ، این جهش تکاملی با گشت.تبدیل  جداگانه

  :یافت دستتکامل  راهبری صالحیت

 (که )بدان و بخوان ؛آفرید "(علق"از در پیوستگی نسلی )را  انسان ؛آفرید جهان را() که خود بنام پروردگار "بخوان

)پیش  کهانسان آموخت  بهآنچه را  داد؛ آموزشبوسیله قلم  ؛ آنکهاز آنچه تصور کنی() تر است بخشندهپروردگار تو 

            . (۱ – ۵ ،)علق "دانست نمی از آن(
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این انتقال فرهنگی است نه  و و تجارب خود را به نسل بعدی آموزش می دهند؛ مهارت دانش، انسانها

 آزماییم منجرمی آموزیم و می  آنچه و انسان دیگر ارگانیک نیست بلکه فرهنگی است؛ تکامل ژنتیک.

 معجزهقدرت و  اعصابمغز و  دستگاهتکامل  بانوین تکاملی هم  نظماین  به جهش ژنتیک نمی شود.

ی، بینش قرآن در .شدجهان انسانی  پیدایی و "بزرگ "تحول سرآغاز که بود همراه قلم و کالمگر 

 دررا نگارگری  و مهنگامیکه انسان تکل همان از دانش انسان شناسی غربی،در غالب  تفکر برخالف

شد و شایسته جانشینی خداوند بر  "انسان" ،آموخت هر جای دیگر یاکوه و  دامنه ،جنگل ،دشت، غار

در انسان  پس؛ همراه است یننو یبا نظم هموارهنوپدید  جهان ،منطق تکامل و قرآن در روی زمین.

و بازشناسی پدیده ها  شناختهمان استعداد )ویژگی فرهنگی نظم فوق ارگانیک و شناسی توحیدی هم 

 نه ؛است "انسان شدن"معیار جدایی از دنیای حیوانیت و  هستی( حقایق تدریجییکدیگر و دریافت  از

که پیشین  "شبه انسانی"تنها در گروههای  نه که شکل و شمایل جمجمه و فک و قفسه سینهدر  تفاوتها

انسان شناختی غربی پایه و اساس  گاهدید کنونی نیز موجود است. یانسانگروههای  نژادها ودر میان 

  .است امروزیپرستی  نژاد

از ) است دانسته بزرگ در سیر تکاملی ماده" "پیروزییک  به درستی را تکاملفاز فرهنگی  ففر جان

؛ است شده بزرگ" "پیروزیاین  عمیقاز فهم  مانعتفکر ماده گرایی  اما (؛۳۱۹ ص کهکشان تا انسان،

به  رسیدن با ماده تکامل .محصور کرده است و محدود "دانش و اطالعات حجم"فزاینده  رشدآنرا در  و

مرزهای نوینی گام نهاده است که  به یفرهنگ –روانشناختی  فازورود به انسان و ذهن  پیچیدهساختار 

از جبر ماده  نسبیآزادی  و بزرگ" "پیروزیاین  و ؛ویژگیهای ماده کامال منطبق نمی شود بردیگر 

تنها در لذا  ؛ وداردپویش باالرونده  یاو پایان ناپذیری حرکت تکاملی  گیهدایت شد ،یهدفداراز  نشان

 ،بنابراین قابل فهم است. تکاملی برترو حیات  جهانتحول به  یا معادو پذیرش تبیین توحیدی آفرینش 

 خویش را نیز پروردگارو  آفریدگار بشناسد، بخوبیرا  خوددنیای درونی  وانسانی  ویژگیهای کسیکه

   .19است شناخته

 

 

 

 

                                                           
)محمد رضا حکیمی، " را شناخته است پروردگارش همانا خود را شناخت، آنکه :ربه عرففقد  نفسهعرف  "منکه  نقل استاسالم پیامبر  از  19

 (.  ۲۱۲الحیات، ص 
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 فصل سوم:

  قرآندر انسان ویژگی تبیین توحیدی ثنویت دیالکتیکی؛ 

 

کاربردی  واکنون می خواهیم بدانیم که معنای هستی شناختی  ؛ وکه زبان دین زبان نمادین استشد  گفته

 شدن روح الهی در کالبد گلی انسان"، "دمیده گل تیره و بد بو"،یا  لجنانسان از  "آفرینشچون مقوالتی 

 سجده" نامها به آدم"، "آموزش ،"اعتراض فرشتگان" ،"در زمین وندجانشینی خداامانتداری و "

  ؟چیست "انسان ستایشسرپیچی ابلیس از " و "فرشتگان بر آدم

 تأکید می شود؟ (20خدا" "روح)او  واالیگوهر  و( ""گل) یانسان حیاتوجودی  أبر منش همزمان چرا

 و ""گلهستی یعنی  درقرآن از پیوند و آمیزه دو عنصر پست و واال  فلسفی –شناسی علمی  انسان

 ثنویت" این تعالی و کمال. نماد خدا" "روح و نماد پستی است؛ "گل" می کند. آغاز خدا" "روح

 مالحضات در جهان بینی توحیدی قرآن است. انسانهمه جانبه  و جامعپایه تبیین  ستون "دیالکتیکی

 :است شدهنهفته  نمادیناین بیان  درو اخالقی  اعتقادی دقیق علمی،

 دیالکتیکی تکامل دامنههستی پل می زند و  درآغاز و انجام وجودی انسان  میان قرآن، این بیان با (۱

 ترسیمرا از آغاز تا انجام  انسانتکامل مسیر نه تنها  بدنیگونه ؛ ومی دهدامتداد  خداتا  خاکانسان را از 

و پایان  یبر هدفدار بلکه ،فراهم می سازدو هستی شناختی  برای پژوهشهای علمیزمینه ای کرده و 

از حقیقت  فلسفی –عقلی  ژرفتر تفکر و زمینه ای هم برای کندتأکید می  نیزتکاملی  جریان یناپذیر

  می دهد. بدستهستی 

 بیانی ،وجودی انسان ساختار در و(علنهایت ) خدا" "روح و نهایت پستی()یا لجن  "گل" پیوند (۲

 متضادی ها و گرایشهای ؛ انگیزهستودر ا "متعالی"و  "پست"ها و گرایشهای  انگیزه تجمعاز  ننمادی

و  مبارزهحرکت و  نهاییجهت که بنوبه خود  استساز ستیزها و کشمکشهای درونی انسان  زمینهکه 

 انسان "گل" اگرو تنوع شخصیتی انسانها را سبب می شوند. کرده او را تعیین تحول  و تغییر مسیر

این  ؛ وو تعالی و کمال دارد پویشگرایش به  او خدایی" "روح به رکود و سستی و انحطاط دارد، تمایل

مثبت "تا  "منفی بینهایت"انسان را از  حرکتو  انتخابحد نهایی  دو متضاد درونی انسان، وجهدو 

؛ را می سازد خود ""ماهیتاین انتخاب و حرکت جهتدار است که انسان  در .می کنند ترسیم "بینهایت

                                                           
وار در  جهشمتعالی بعدی اشاره بدان دارد که  است؛ و سمبولیک یاانسان دمیده شده است نیز بیانی نمادین  در خدا" "روح ازکه  این بیان 20

    .هستی )خدا( داردو گرایش به کمال مطلق  توجهگشته است که  پدیدارانسان 
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 دیالکتیکی پیوندافزون بر این،  .از پیش تعیین شده نیستوند دیگر مخلوقات خدا برخالفکه  ماهیتی

و  انحراف امکاناز  نمادین بیانیوجودی انسان  ساختاردر  "عالی"و  "پست"ها و گرایشهای  انگیزه

در هر دو جهت انسان ، و آنکه است هر درجه ای از رشد و کمال درنهایت پستی  تاسقوط انسان 

   باشد.  "برتر از فرشته"و  "پست تر از حیوان". انسان می تواند است طلب بینهایت انحطاط و کمال

انگیزه ها و الزامی  آمیزش و پیوندمعنی  بههمچنین  خدا" "روح و "گل"وجودی انسان از  ترکیب (۳

جامعه  وتنظیم و هدایت اخالقی انسان  در ،است. بنابراین انسان درونگرایشهای مادی و معنوی در 

 گرفت. نادیدهرا  اویا معنویت  انساننباید یک بعدی اندیشید و مادیت  وتوان  نمی (یاخالقنظام )انسانی 

 رااخالقی  آرمانخواهیدر بینی  واقع انسان، وجودیساختمان  درت و معنویت یداجدایی ناپذیر م پیوند

ماتریالیستی یا )دیگر مکاتب اخالقی  ازاخالق را اسالمی  –فلسفه توحیدی  . آنچهدمی ساز ضروری

ها و گرایشهای متعالی  انگیزه ارزشها، برتریحفظ در  کوشش متمایز می سازد،( عرفانی و صوفیانه

 اخالقی آرمانو  هدف دنیوی. و مادی یخواسته ها و نیازها نفی وسرکوب  نه معنوی در انسان است؛

غرائز  ومادیات  ساز بنده سلطه از آنستکه انسانتوحیدی گرای  واقعجهان بینی و انسان شناسی  در

آنکه رهبانیت پیشه  ؛ نهقرار گیرد خودو فطرت انسانی  خدایی" "روحتحت رهبری  و مادی آزاد شود

و یکجانبه در فلسفه توحیدی اخالق جایی  محض آخرت گراییو  گرایی دنیا مادیات را ترک گوید. و کند

 سرانجام بر یکی از این دو پایه شکل گرفتند، صرفاتاریخ بشریت  درو فرهنگهایی که  تمدنها ندارند.

 بینانهواقع  فلسفهفتند. انسان بشمار می ر دیالکتیکیماهیت  واز ذات  انحرافاتی زیرا خوردند؛ شکست

                . فهم کند را جامعه درگرایشهای مادی و معنوی انسان میان  "اکمال متقابل"و  "تعادل پویا"اخالقی باید 

را هم برای انسان  (نسبی)اراده آزاد  "اختیار" یا ، ویژگیدیالکتیکی دوگانگی() ثنویت این (۴

 بلکه بخاطر ؛"ده شده استیدمخدایی که در وجود او روح "آن تنها بدلیل  ؛ نهضروری می سازد

و  تباهیبه منتهای  یاو کمال  رشدیک به منتهای  هرگزینش میان دو راه متضاد که  و انتخابضرورت 

درونی انسان میان  کشمکش .، و سرنوشت او را در فاز بعدی تکامل تعیین می کندانحطاط می انجامد

؛ ساخته است فراهم خویش ""اختیارانسان به  حضوریعلم  برایای را  زمینه دو قطب مثبت و منفی

 انسان ،باری بخشکانند.در اذهان  آنراجبرگرا نتوانستند  فالسفهکه هرگز تصمیم سازی  برایای  زمینه

 ،خوردن مثل، ، تولیدصیانت ذات از مثال ؛ وکند عملخود  طبیعیمی تواند حتی برخالف مقتضیات 

 قوانین و نمی تواند؛ نسبی و محدود استانسان  اراختیاینهمه  . باروزه() کند .. خودداریو. آشامیدن

  .عام و ثابت را تغییر دهد

 میدان آزمایشنه تنها زمینه فهم اختیار؛ بلکه  پیروی از خدا یا شیطانکشمکش درونی انسان در ( ۵

انسان، گرفتن مهلت از خداوند و کوشش در ستایش بر  یاز فرمان خدا مبن سیابل یچیسرپ. انسان است
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 اریاخت ،بدون آن رایدارد؛ ز یدر جهان انسان طانیش یگمراه کردن انسان، نشان از ضرورت وجود

و کشکمش  زی. انسان بدون تجربه ستافتی یتحقق نمو انتخاب میان دو قطب مثبت و منفی  یانسان

شد و فلسفه  ی( آزموده نم"طانیش یو اغوا وسهوس"و  خدایی" متعالی "گرایش)برآمده از  یدرون

"کمال مطلق" گام  یبسو اریخود و با کاربست عقل و اخت یبپا دیانسان با رایز افت؛ی یتحقق نم نشیآفر

خداوند" بود. در  ینیو جانش ی"امانتدار ایانسان"  یشناخت یهست تی"مسئول یمعنا نیو ا د؛ییپو یم

مستقل و قائم  یگاهیجاهمچون "اهریمن"  هرگز سیابل ،یمزدیسن تیبرخالف ثنو ،یهست یدیتوح نییتب

اراده حاکم  گانهی) یبا اراده اله زیو ست نشیندارد؛ هرگز از توان آفر یهست یبه ذات در ساختار هندس

جوالن  ی( است که در جهان انسانی" )ضرورت الهوندو تنها به "اذن خدا ست،یبر جهان( برخوردار ن

خدا به او کند، و  یچیاز فرمان او در سجده بر انسان سرپ تا خدا به او اجازه داددهد. در واقع،  یم

در گمراه کردن انسان بکوشد؛ همانگونه که به انسان هم اجازه تمرد و  نیمع یتا سرآمد مهلت داد

 میخواه یکرده است؛ و چنانکه در دفتر بعد نییاو تع یهم برا یداده است و مهلتناسپاسی  و یسرکش

شدن انسان به "شجره  کیخلقت( از نزد نینمادتبیین )ادامه انسان  تکامل یدر فاز اجتماع وندخدا د،ید

و  دیالکتیکی تیماه، عام تکامل نینکرد تا هدف خلقت انسان مطابق با قوان یریشگیممنوعه" هم پ

 ایندر ممنوعه"  وهی. خوردن "مابدیبس هوشمندانه" تحقق  یو "طرح ،کارکرد هستی شناختی انسان

                     ! بودموجود طرح 

این حقیقت که  پذیرشبعبارتی  و ،"گلی است تیره و بد بو" کهوجودی انسان  أبر منشتعمق  و تفکر (۵

لذا با آنها  و برخاسته است "لجن"از تر از خود  تجانداران پس همچونهم  (اشرف مخلوقات)انسان 

از او که سرچشمه بیشتر گناهان انسان است کبر و غرور را  باد ،ددار ارگانیکپیوند و  مخرج مشترک

راه رشد و کمال بی پایان او را  "،دمیده شده است انسانخدایی که در روح " سوی دیگر، . ازمی زداید

 تبیین ،بنابراین در او برانگیخته است.اعلی  حد تاآن را  یو امید به فرا رفتن از لجن و پست گشوده هم

 بدبینی وحقارت  حسآنکه  بی طرد می کند؛ رابرتری جویی  وغرور  و کبر قرآن ردیالکتیکی انسان د

   آورد. پدیدانسان  در راو نومیدی 

 سا"سپبا وجود مهر بی پایان خداوند در حق او می تواند  انسان اینکهانسان و  به نامها" "آموزش

یاری  هکه ب ابزارهایی ؛است هی و اختیاراآگ یاز ویژگی ها نمادین ، بیانیکند" هگذارد یا ناسپاسی پیش

تنها  انسان ریزی می کند. پایهسرنوشت خویش را در دنیا و آخرت )فاز بعدی تکامل(  انسان هاآن

بصورت فردی و هم جمعی  همپایه این دو ویژگی بنیادی  برکره خاکی است که  ایندر زیستمند  موجود

برای خود رقم  را بد یا خوب()سرنوشتی  هرقادر است  ؛ وخویش است اعمالو  ، سخنانمسئول عقاید

 : زندب
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می باشد و هم فرد  شانسانی مسئول سرنوشت خود جامعه هم شود. ساختهدش خوانسان باید بدست  "سرنوشت

همان بوده که خود  هتمدنهای گذشت ماکسبت": سرنوشتلها  وماکسبتم  ؛ "لکمانسانی مسئول سرنوشت خویشتن

  "سرنوشت شما هم آن چیزی خواهد بود که خودتان با دستهای خود خواهید ساخت و بدست آورده اند؛

                         . (۲۳ – ۲۴ انسان، فلسفه علی شریعتی،)

 ورابه تکامل اهم تخته پرش و  و است؛ بودهبشری  سترگو رنجهای  ها دهم سرچشمه در اختیار

ستم و و  جورگرفتار درون  ازنداشتن اختیار نه  بدلیل حیوانات است. گشتهانسان پیشرفتهای درخشان 

 تکامل توانند داد.تسلط روزافزون بر طبیعت  بازندگی خود را  شیوهنه  و شوند؛ میفساد و انحراف 

از پیش  حلقه ای با کارکرد تاریخی –اجتماعی طبیعی و معلولهای  و در زنجیره بهم پیوسته علت انسان

 در را تحوالت رهبریکند و  عمل ی مستقلعلتاین زنجیره چون  درمی تواند  ؛ ونیستتعیین شده 

ورای  تاریخی –انسان در تحوالت اجتماعی  نقش مسیرهایی که خود بر می گزیند بر عهده گیرد.

رهبری و  فرهنگی، دستگاه سنن تاریخی، پیشینه شالوده های تولیدی، چون اجتماعی کارکرد عوامل

عوامل  این اگر .اند جامعهانسان در  تاریخیخود بنوبه نتیجه گزینشهای  که استتشکیالت سیاسی 

ی نحرکت و تحول همچنین مشروط به دخالت عنصر انسا اند؛ اماو تحول  حرکتو زمینه  پایه اجتماعی

 زیرا باور دارند؛ ساکت و خاموش بصورتهم مسلک  جبری گرای ماده سفهحقیقت را فال این است.

، فالن رهبر یا حزب سخن می گویند خیانتاز انقالب  یاهمه آنها بهنگام شکست و انحراف یک جنبش 

؛ زیرا بخوبی می دانند که شناخت و آگاهی و انحراف را بر گردن او می گذارند شکست مسئولیت و

 مسئولیت زاست:

نهج البالغه، "خدا از دانشمندان پیمان گرفته است که بر سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده آرام نگیرند" )امام علی، 

          خطبه شقشقیه(.  

نه تنها از خود آفرین گفت، ه موجودی که خدا تنها در خلقت او بدر نبود انسان صاحب عقل و اختیار، 

بلکه که بیانگر صفات اویند ناشناخته می ماند؛  رحیم و عفوو  توابو  غفارچون نامهای خداوند برخی 

صورت و همه جانبه ای  دیگر نامها نیز در نبود جهان انسانی و پیچیدگیهای آن شناخت کامل مفاهیماز 

خدا  علم نامها که"به سطح شناخت عقلی انسان از خدا برسند.  نمی گرفت؛ کما اینکه فرشتگان نتوانستند

به انسان آموخت" توان و استعداد دریافت حقیقت هستی است؛ یعنی شناخت عقلی خداوند، بازشناسی 

  پدیده ها و مفاهیم، و هویت بخشی به آفریده های خداوند.  
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 فصل چهارم:

 ؛ راه حقیقی و راه مجازی ابلیسانگیزه و  منطق

  

تکامل بسوی  ازرا  می کوشد انسان کهاو  وجود وسوسه و فریب است؛ واء وو نماد اغ سرچشمه ابلیس

 گذار پایه ابلیسدر تبیین نمادین خلقت انسان،  آزمونی برای اوست. والزمه اختیار انسان ، خدا باز دارد

معرفت شناختی  خاستگاهاساسا  و؛ ستاتاریخ انسان در  نژادپرستی و سیشنامعرفت  درقیاس صوری 

 پایه (از پیش ثابت انگاشته شده)احکام ذهنی ، استداللی روشاین  در .صوری است قیاس ،پرستی نژاد

 و مصادره به مطلوب و تشبیهبه بیان حکم  و پدیده ها بازشناسی وشناخت در  ؛ ودناستنتاج می شو

 : می انجامد گمراهی

من از او  :چه چیز ترا باز داشت که )بر آدم( سجده نیاوردی آنگاه که به تو امر کردیم. گفت :")خداوند به ابلیس( گفت

 (؛ ۱۲" )اعراف، برترم؛ مرا از آتش آفریدی و او را از گل

 خداوند() .گردید حق پوشان()و از کافران  جستابلیس که برتری  ؛ مگرکردند سجده (آدم بر)فرشتگان همگی  "پس

کبر  )به نیرو و توان خود( آفریدم؟ آیاخود  دست هب آنچه کنی بر سجدهچیز ترا بازداشت از آنکه  ای ابلیس چه گفت:

)ص،  "از آتش آفریدی و او را از گل مرا از او بهترم؛ من گفت: ابلیس() ؟بودی مقامان عالیاز )براستی( ورزیدی یا 

       ؛ (۷۳ – ۷۶

 :سرپیچید. )خداوند( گفتاز آنکه با سجده کنندگان باشد "پس فرشتگان همگی )بر آدم( سجده کردند؛ مگر ابلیس که 

من نه آنم که سجده کنم بر بشری که او را از گلی  :نبودی؟ )ابلیس( گفتبا سجده کنندگان ای ابلیس ترا چه شد که 

 (؛۳۳ – ۳۰" )حجر، خشکیده و تیره و بد بو آفریدی!

معنوی و فرهنگی او را  امتیاز و ،است نامیده "بشری" ،آدم را که نماد انسان و انسانیت است ابلیس

  .است آشکاراش  نژادیجویی  برتریدر این خطاب هم  و نادیده گرفته است؛

)برتری آتش بر خاک یا  "شده انگاشتهثابت "حکمی  (و نژاد پرستان)ابلیس و جزمی  صوریمنطق  در

فالن  سیادت یا برتری ابلیس بر آدم)حکم جدید  و استنتاج پایه (نژادهابر دیگر  "آریایی نژاد"برتری 

برتری آتش )برهان ابلیس  درو صغری  کبری مقدمه است. گرفتهقرار  دیگر مردمان( بر ""آریاییقوم 

ماهیت و  لذا و ؛بوددر تجربه و تعقل اثبات نشده  هرگز (خاکیانهمه آتش آفریده ها بر همه  و بر خاک

این  درویژه ای و گرایش  توانکه  تندانس او .گشت خلقتفدای سطح و ظاهر و ماده  مخلوقکارکرد 

بعدی متعالی با ؛ است " ساختهخدا بر روی زمین "جانشیناو را بالقوه  که شده است نهادهموجود خاکی 
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 که ابلیس این منطق، با ضروری ساخته است.وی بر را  مخلوقاتدیگر سجده پیچیده که  ونظمی نوین 

 بارگاهبیدرنگ از  ؛ وکرد و از فرمان الهی سر پیچید پیشهی یبرتری جو 21(۵۰ بود )کهف، "جن"از 

  و لعنت گردید: طردالهی 

همانا  ؛ وشده ای ندهرون شو که تو رایب (از درگه من) پس :گفت (وند که برهان نژاد پرستانه ابلیس را شنیدخدا)"

که  یتا روز مرا من( گذشته عبادتهایپاداش  هپروردگارا پس )ب :گفت ابلیس() !لعنت من تا روز جزا بر توست

و تعیین ) معلوم آنتا روزیکه زمان  یافتگانهمانا تویی از مهلت  :گفت وند()خدا شوند مهلت ده. برانگیخته)انسانها( 

 . (۳۴ – ۳۸ حجر،) "است شده(

 فرماناو از  که می دانست و آگاه بود ابلیس جشنروش شناخت و سو غرور و  کبرتردید خدا از  بی

خود  جزمی –از سر غرور نژادی و با منطق صوری  دقیقا کهابلیس  اما کند. رپیچی میس آدمبر  سجده

خداوند تا روز  از پس از آنکه، (۳۰ – ۳۳ ،حجر ؛۱۲ ،اعرافیچی کرده بود )پالهی سر فرماناز 

 ؟گمراهی خویش نامید! عاملخدا را  و وارونه زد نعل انها مهلت گرفت،رستاخیز انس

زمین  در برای آنها )آدمیان( (رابرتری جویی )گناه و  من کردی! همانا پروردگارا بدان که گمراهم :گفت ابلیس()"

 .(۳۹ ،" )حجربندگان خالص تو را جز (!را گمراه کنم )همانگونه که تو مرا گمراه کردی آنهاهر آینه همه  و بیارایم

داشتند  فرمانی خداوند دیگر آفریده هاهمچون  ابلیس را به گمراهی خود متهم ساخت؟ خداابلیس  چرا

جانشین خود در )به سجده بر آدم  خداچون  و ؛را اطاعت کنند( او )امر کنند پرستش خداوند را تنهاکه 

وانمود کرد که او  اما چنین پیچید؛ سردی ابرتری جویی نژ وسر غرور  از ابلیس داد،فرمان  زمین(

 بااکنون  که بنابراین، خداوند !؟است بوده ""موحدباصطالح  و کسی کرنش کند برنمی خواسته جز خدا 

را  ابلیس جناب "قائل شده است شریکپرستش  در خودبرای "جدید خود مبنی بر سجده بر آدم  انفرم

 ،خداوند عامبر حکم  بنا رفته است: بکار جزمی – صوریمنطق  باز برهان این در! ؟گمراه کرده است

خود  نبه نقض حکم پیشی فرمان (آدمپدیده نو ) اینبا خلقت  وندخدا اما جز خدا بر کسی سجده کرد؛ نباید

این برهان وانمود کرده است که  در ! ابلیسخدا مرا گمراه کرده است؟ پس !سنت تاکنونی داده است و

مشکل ابلیس هرگز  ! امابوده است؟ "یکتا پرستی"به عادت  وسر ایمان  از از فرمان الهی اوسرپیچی 

خدا دلیل  از اینکار )سجده بر آدم( براینه می توانست رگو نبود؛ (به آفریده نوین کمبود علم)معرفتی 

 یک بر بناو  ،کردنداعتراض زمین  درو جانشینی او انسان فرشتگان هم به خلقت  کمااینکه بخواهد؛

 عقل ،عملکرد آتی انسان نیز و ،بشر هایی که پیش از انسان زندگی کردند اعمال آورییاد با برداشت،

اساسا  آنرابرای صالحیت جانشینی و امانتداری ندانسته و  مطمئنیپایه  راندی مهوش وو اختیار 

آنها توانمندی  بهاوند خد اما کردند. برآورد خونریزیو  فسادی و لذا یو برتری جو غرورسرچشمه 

                                                           
  سوس است.آنکه برای انسان نامح ؛ جزاطاعت از خدا مختار است ودر گزینش راه  "انسان"نیز همچون  جن"" 21
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را  اوبرتری بالقوه  و نیک و بد راه می برد، تمیزمنجمله به  ، که"فراگیری نامها"در  انسانویژه 

  نمود: گوشزد

 خواهی را کسی آیا :گفتند دهم؛ می قرار جانشینی زمین در من که گفت را فرشتگان پروردگارت هنگامیکه( آر بیاد")

 چیزهایی من :گفت( خدا) کنیم؟ می تقدیس و ستایش ترا ما آنکه با بریزد خونها و کند فساد( زمین) آن در که گماشت

 از مرا :گفت و کرد عرضه فرشتگان بر آنرا سپس آموخت؛ آدم به را نامها همه( خدا) و. دانید نمی شما که دانم می

. ما آموخته ای دانشی نیست هرا جز آنچه تو ب ما ؛تو منزهی گفتند .گویید می راست اگر سازید آگاه ایشان نامهای

                      (. ۳۰ – ۳۲ بقره،" )!دانشمند حکیم ییتو همانا

جانشینی خدا را فهم و  امانتداریشناختی  هستیمعنای  بودند؛ دورمنطق ابلیس  از وغرور  از فرشتگان

این  اساسبه آنها  . اعتراضزانو در آیند بهباید  "جانشین خدا" برابردر  کهدانستند  می و ،کرده بودند

عقل و اختیار  بواسطه از دایره فساد و خونریزی اوخروج  و انسان امانتداریدر  آنهاتردید  وآفرینش 

نتایج مثبت و واالی عقل و )انسان درس آموزی  و یادگیریفهم و  قوهنمایش  باهم خداوند ؛ و البته بود

برتری  وآزمون الهی به علم و حکمت خدا  این درفرشتگان  پس .زدوداز آنها  رانگرانی  این (اختیار

که  ای نماد انسان تکامل یافته و پیشوا) آدمسجده بر  در وندخدا فرمان هبکردند و  اعتراف بالقوه انسان

 انسان که در واقع پرستش آگاهانه نه فرمانبریاین  و؛ گردن نهادند او دمیده شده است( در خدا" "روح

 :پایان او در آفرینش است بی و توان یذات یکتای خداوند پرستش

جهان ویژه  درتا ) و از روح خود در او دمیدم (به پایان رساندماو را  ارگانیک تکاملرا آراستم ) او کهآنگاه  پس"

فرشتگان همگی )بدون  پس .دیآور دفروسر  کنانسجده برابر او  در پس ،یسته جانشینی من در زمین شود(اگردد و ش

 . (۲۹ – ۳۰ حجر،) او سجده کردند" بر استثناء(

را  او را بپوید، خداپای عقل و اختیار ویژه خود راه  هباو  همچونباید  خاکیچون دید انسان  ابلیس اما

 ،بنابراینآن دانست که در برابر او سر تسلیم فرود آورد.  از خویشتن را برتر ؛ وشمردحقیر  و کوچک

 کاربردی نیز او جزمی –منطق صوری و  ؛بودندانش فرشتگان کمبود برخالف مشکل ابلیس  مشکل

و نه  خصلتی سسرکشی ابلی عامل .نداشتاش  پرستانه نژاد سرپوش گذاشتن بر انگیزه هایجز 

 کینه زهباز به همین انگی و و خود برتر بینی از فرمان خدا سرپیچی کرد؛ غرور انگیزه به؛ بودمعرفتی 

آنها را  تا فرزندان انسان بست گمراه کردن از خدا مهلت گرفت کمر به چونانسان را به دل گرفت و 

 را خدا پیمانانسانی که در زمین  پس !دوانسان ش ، آزمونآزمون ابلیس ؛ وبه درد خود دچار سازد هم

طغیان ابلیس و منطق او  راستای در کند، هپیش (...و طبقاتی ،نژادی –قومی )بشکند و برتری جویی 

 :شیطان جایگزین بدی برای ستمگران است . اماقرار گرفته است
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 در بر می گزینید؛ دوستی بهرا بجای من  نسلش و ( اوپیچید سجده بر انسان سر در)با آنکه ابلیس از فرمان خدا  "آیا

  ؛ (۵۰ کهف،" )ستمکاران است برای یجایگزین بد چه (این) حالیکه آنها دشمن شما هستند؟

ستمگران ابلیس و نسل او را به دوستی بر می گزینند؛ زیرا آنها نیز به درد ابلیس یعنی به غرور و 

   خود بزرگ بینی و سرکشی و گردنکشی گرفتارند:  

 هآورد. پس ب یاو رو هب بینیخود غرور و هک سیسجده کردند مگر ابل فرمان خدا بر آدم( ههمه فرشتگان )ب "... پس

پس بار فرمان حق نرفت.  ریز آشکارا نموده تی  عصب شیاصل خو یخود بر آدم فخر و نازش نمود و برا نشیآفر

ب یشوایدشمن خدا پ نزاع  یو با خدا در عظمت و بزرگ ،نهاد را بنا تی  عصب انیبن هگردنکشان است ک شرویو پ نیمتعص 

 دیپس بندگان خدا از دشمن خدا بترس... انداخت دور یو کوچک یخلعت فروتن دهیپوش یو سرور یارجمند هنمود و جام

و حق  یشما را )از فروتن شیخو یندا هب هنکیا و از ( دچار کندینیدرد خود )غرور و خود بزرگ ب هشما را ب هنکیاز ا

شما گرد آورد...  رامونی( را پتی  نخوت و عصب ارانی) لشکرش ادگانیسازد و سواران و پ شانیپر ه( باز داشتییجو

شما فخر و نازش کرد و در گوهر شما  هشیسوگند بر ر خدا به هک دیریو کوشش خود را در دفع او بکار گ رویپس ن

در  هرا ک تیعصر جاهل یها هنیو ک تی  آتش عصب دیکن خاموش نکوهش نمود و نژادتان را پست و خوار شمرد... پس

و  هایتبهکار ها،یکامگ و از خود طانیش یاز افکنده ها مسلمان در یگردنکشغرور و  نیا هشما پنهان است ک یدلها

و  دیفکنیب تانیپاها ریرا در ز یو سرور دینه تانیسرها یباال را یفروتن هک دیریگب می. و تصماوست یها هوسوس

غرور و تعصب  یرواز  هخود و دشمنتان )آنها را ک انیرا م یفروتن و سالح دیرا از گردن خود دور کن ییجو یبرتر

 "و سواران دارد ادگانیو پ ارانیو  انیلشکر ی( در هر ملتطانیاو )ش رایز دیده ( قراردیپندار ی"دشمن" م یجاهل

       .قاصعه( ، خطبهنهج البالغهامام علی، )

گمراه کردن و  فریفتنبرده بود و دانست که توان  پیآفریده نوین خدا  ویژگیهای بهخود  ابلیس ،باری

  را به او گوشزد کرد: قدرت انتخاب انسان و اراده آزادی حقیقت هم خدا ؛ وبندگان خالص خدا را ندارد

  . (۴۲ حجر،" )آنکه از میان گمراهان پیرویت کنند ؛ مگرترا بر بندگانم سلطه نخواهد بود "که

 وزمین  در ییبرتری جوو  سرکشیراه ؛ یعنی که شیطان به انسان می نماید راهیقرآن  درچرا  اما

 ""اغوا و "فریب" و ""گمراهی ،(۱۲۰ ،طه) "پایان بی ثروت"و  "ناپذیر زوالقدرت "دستیابی به 

 ؟خوانده شده است

در  شیطان نفرستادیم مگر آنکه هر گاه آرزو می کرد، از تو )در میان قومی( پیشدهنده ای  بیمرسول و  هیچ "و

آنچه را شیطان  وندخدا پس (.!نیستند در امانخدا هم از وسوسه و اغوای شیطان  برانپیام)می کرد  القاءآرزوی او 

او  )زیرا خدا دانا و حکیم است ؛ وآیات خویش را استوار می ساخت ؛ سپسمی انداخت بر ،کرد(می  القاءافکند ) می

 رابیم برایهای شیطان را آزمایشی  افکنده تا شود( نمیو بروز شر در جوامع انسانی از وسوسه های شیطان  مانع
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 بهو  سنگدل (خلقو  خدابا ) ینمدش درشیطان( گان )فریب خوردهمانا ستمگران  ؛ و22سنگین دالن بگرداند ودالن 

 . (۵۳و  ۵۲ حج،) "هستند (آشتی و از انصاف) دور

چند بنا بر ویژگی بینهایت  هر می جوید،خود  حیاتاز آنچه انسان از قدرت و ثروت و لذت در این فاز 

 قابلیت تحققو  ندنیست حقیقیهرگز آیات فوق  مطابق ولی است، معینناآرمانی با سقف طلبی انسان 

نه جهان  و سرکشدر ذهن انسان  تنهااست؛ فریبی  خود و بیراههنیست؛  راهواقعا  "راه" این د.نندار

تاریخ  در .جویان بر پایه وهم و خیال است برتریآرمان  لذا و می یابد،واقعی بیرون از ذهن او وجود 

و  "قدرت زوال ناپذیر"به  این کره خاکی درنتوانسته گردنکشی  هیچ هرگزستیز بشریت  پر وخونبار 

 " نبود:بزرگ "فریبی جزاین  ؛ ویابد دست "ثروتمنابع بی پایان "

 (نعمتمنبع پایان ناپذیر ) ابدی بهره ده()آدم آیا می خواهی ترا به درخت  ای شیطان او را وسوسه کرد و گفت: پس"

  .(۱۲۰ )طه،" ؟راهنمایی کنمپادشاهی زوال ناپذیر  و

از این کره خاکی و بخشی بر فرمانروایی پس از  چندیخودکامگان تاریخ هم  وجویان  هسلط بزرگترین

انسان با این گمان که به سرچشمه های  پس حذف شده اند. تاریخ صحنه آن از ثروتتصرف منابع 

 (،جویانبرتری سلطه گران و دروغین  و خیالیزوال ناپذیر قدرت و ثروت دست خواهد یافت )آرمان 

 است( جهان واقعی تکامل قوانینمنطبق بر )است پایدار  وکه حقیقی  راهی .خود را فریفته است تنها

 اما تنها راه ممکن و عملی است.نیز انسان  برایراه این  ؛ وتکامل بی پایان بسوی اوست و خدا راه

در  سرانجام آنکه توفیقی حاصل کنند، بی و ها می روند؛ ناممکنتحقق  بسویخوردگان ابلیس  فریب

: راه خود را درست و عاقالنه می شمارند می زنند وارونه نعل البته آنها .می کنند سقوطدوزخ  پرتگاه

 ترفنددر این اما ؛ خوانندمی  "فریب و توهم"انسانی را  ارزشهایو  انقالبی –و آرمانهای توحیدی 

 :فریفته اندباز خویشتن را  نظری

کسب زندگانی دنیا )در راه در ایشان که همه کوشش آنها ؟ آگهی بدهمدر کردار  ترین مردممند "بگو آیا شما را به زیان

                                  (. ۱۰۴و  ۱۰۳!" )کهف، انجام می دهنددرستی کار رند که می پندا)همچنان( ؛ و هدر رفته است ثروت و قدرت(

 

 قرآنختی انسان شنامقوالت و تعابیر در بازنگری 

را به ویژگیهای  او ویی است که در وجود انسان دمیده شده داروح خ هماننزد انسان  "خداامانت "

بسوی دانش و معرفت و حکمت  وساخته  مزین مسئولیت حسطلبی و  بینهایتاختیار و  و عقلو  آگاهی

                                                           
خویش  یویژگی ها به نیزانسان  ؛ وشود نمی عملیو  محقق ت انسانمسئولیو  ، اختیاربدون اغوا و وسوسه شیطانچنانکه پیشتر اشاره شد،  22

    . می یابدنعلم 
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 مسئولیتو  طبیعتدر  انسان رهبری به معنای "خدا جانشینی" ؛رهنمون شده است عدالت و خالقیتو 

 بر آدم به معنای "فرشتگان سجده"؛ استناپذیر بسوی کمال مطلق هستی  پایانتداوم حرکت تکاملی 

 لغزش معنای به" ابلیسکینه توزی  و عصیان" ؛ وبرابر انسان است درطبیعت پذیری نیروهای  تسلیم

 و برتری جویی و غروربه پیوسته که او را  است خویش "اماره نفس"در برابر  انسان ضعفپذیری و 

جز با نیز  خویشتن "اختیار"انسان به  شهودی علم ؛ اماتبهکاری در زمین وسوسه می کند وو ستم  گناه

و انتقال دانش  وفراگیری  ژهوی توانپایه  بر که انسان درونی حاصل نمی گردد. این وسوسه و کشمکش

پویش  اینتواند به  می آزاد اراده عقل و با می پوید،به گام  گام رابی پایان بسوی خدا  تکامل راهتجربه 

 وانحطاط نهایتا  وجهت تغییر  بهعقل  اسارت در (اختیارچند آزادی اراده ) هر؛ رونده شتاب بخشدباال

بی محتوا  نسبیبدون اختیار مسئولیت  و مسئولیت است؛ یکزمین  درخدا  جانشینی .انجامدبی همسقوط 

بعد وجودی  آن نیست،پژوهش  و شناخت قابلعلوم تجربی در که  هم انسان "خدایی روح" .بود خواهد

چون عقل و اختیار و ویژگیهای انسانی متعالی و  گرایشو پرورش  پیدایش خاستگاهدر انسان است که 

 و نماد انسان استو  پیشوا "آدم"انسان شناسی توحیدی قرآن،  در .استشده واهی خو آرمان یتمسئول

نماد  ونیروهای طبیعت  مبادی "فرشتگان"؛ است خداوندی و هدف خلقتکیهانی  جهانانسان فشرده 

 و ،انسانو سرکشی نفس درونی و وسوسه  فریبنماد  "ابلیس" و ؛هستند از خدا فرمانبریو  ستایش

و  تباهی) "شر". ستاو در تداوم حرکت پایان ناپذیر تکاملی بجانب خدا مسئولیت و اختیارالزمه نیز 

 و و اجتماعی( فردی کمالو  نیکی) "خیر"ساز شناخت و فهم  زمینه و منشأ( و اجتماعی انحطاط فردی

مسئولیت  الزمهکه عقل و اختیار  همانگونه. از آن جدا نمی شود وآنست  ؛ الزمهتحقق عینی آنست

نفوس و  در ("ءالابت"آزمون ) وو کشمکش و سرکشی  وسوسه روی زمین است، جانشینی خداوند در

 وجود ،انتزاع و در عالم تجرد پس. استی ویژه ااین قوکاربست  وهم الزمه فهم  انسانی اتاجتماع

جریان پر فراز و نشیب " و "امور انسانی هدایتتنظیم و "، "هستی الهی طرح"و سرپیچی او در  سابلی

جهت  نیز "بهشت اولیه"عصیان انسان و خروج از  ولغزش حتی  و؛ و ضروری است الزم "تکاملی

 هدف عصیان نبود، اگر این ضروری بود. انسانیعقل و اختیار تو  تجربهی اپ هتداوم حرکت تکاملی ب

 به انسان "تاریخ"عصیان و آغاز  این بررسی تحقق نمی یافت.جهان و انسان از آفرینش  خداوندنهایی 

   می شود. واگذاردفتر بعدی 
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 سوم: بخش

 نانسا روانشناسی

 (انگیزه شناسی رفتارها)

 

 

 

 

پس از بررسی دستاورد های دانش انسان شناسی و تکامل نهاد های درونی انسان و فهم منشأ پیدایش و 

پیشین، اکنون بجاست به روانشناسی های در بخشو وحی  دانشاز دریچه تکامل آگاهی ها و انگیزه ها 

ش و تکامل نهاد انسان پرداخته و انگیزه های رفتاری وی را بشناسیم. در علم روانشناسی، مبدأ پیدای

های درونی و خاستگاه انگیزه های انسان از "پیشداده" ها بوده و انگیزه های رفتاری نقطه آغاز کاوش 

و پژوهش بشمار می روند؛ همانگونه که در دانش جامعه شناسی هم انگیزه های روانشناختی انسان 

اعی نقطه آغاز اندیشه و محسوب می شوند و ساختارها و پدیدارهای اجتم پیشفرض"" و"پیشداده" 

 پژوهش هستند. 
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 فصل اول:

  بررسی مفاهیم بنیادی 

 

اند جهان درون  کوشیده در تمدنهای باستانیاندیشمندان  و فالسفهپیدایش فرهنگ نوشتاری،  آغاز از

زیست انسان شناسی و و  فلسفهبا آغاز از روانشناسی  ،؛ و البته در این کوشش نظریانسان را بشناسند

 مشهورپزشک  بقراطدر کتب رسمی "تاریخ علم" چنین آمده است که  بود.پیوند و آمیزش در شناسی 

 جایگاهدانست که  می )ذهن( درونیاین جهان  مرکزسده چهارم پیش از میالد، مغز را  در یونان باستان

 .کند می هدایتعمل  واراده  تاپیرامون  جهان شناخت از را انسان فعالیتو  ،ستاندیشه ها و انگیزه ها

 غرور اما شمرد؛پیرامون جهان  ازو عقلی  حسی اتمغز را کانون ادراک نیز افالطوند که ندرادامه گوی

را جایگاه  انسانقلب  ارسطو؛ و برگرداندکبد و روده به  را آزو  شهوت و به قلب، راشجاعت و 

 در.. نبود. قائلسرد کردن خون در بدن جز  کارکردیمغز  برایو  ،دانست اراده وهی اآگ و شناخت

قلب را عامل  دانستند؛ و ارادهو  عقلمغز را مرکز حواس و فکر و  الصفا اخوان ،اسالمی جهان

 و کمک کار مغز: عروقضربان و 

خزانه حفظ و مسکن  و اراده منشأفکر و  معین اختیار تمام کشور تن و مرکز حواس و صاحب در بدن انسان، "مغز

ضربان رگها و عروق و  منشأقلب اگر چه خود پادشاه جسد و مدیر بدن و  ؛ ونفس ناطقه و فرمانروایی عقل است

 ۲۴ ، صلصفاااخوان  ۲۲ لهسار) سرچشمه طراوت غریزی است با وجود این خدمتگزار و کمک کار مغز است"

     (. ۲۵و 

و  آگاهیرا کانون مغز  نیزفالسفه حس گرا  و ،روح دکارتعقل گرا چون  فالسفه ،جدید عصردر 

انسانها  شخصیتیتفاوت  ،و ماده گرایی تسلط مکانیسیسم ، دورانشمردند. در سده هیجدهم انسانیاراده 

شد  دادهجمجمه آنها نسبت  شکلمغز و  مانبه تفاوت ساخت رفتاری( ویژگیهایهای ذهنی و مندی توان)

و هر توانمندی ذهنی و کنش و واکنش فکری،  ؛ذهن استدنیای مغز سازنده (. اسپورزهایمو  گال)

عامل ایجاد نیز مغزی  روانی و رفتاری جایگاه و خاستگاهی در مغز دارد. بنابراین، نقصان یا ضربه

در پیروی از فلسفه  "علوم انسانی"غربی ان شگرپژوه ،باریخواهد بود.  روانی – ذهنیبیماری های 

انسان  "رازآمیز"ماده گرایی مکانیکی کوشیدند برای انگیزه های رفتاری و ذهن و روان پیچیده و 

در هاله ای از باز انسانی  اما شخصیتهم علم شود!  "علوم انسانیشاید ""قوانین نیوتن" کشف کنند؛ 

فلسفه های معاصر و  ،یه های تجربی بودندمدلهای پیشنهادی فاقد پا ؛ زیراماند باقی معما وابهام و راز 

 نشان دادند. شخصیت انسان جامع ناتوان از تبیین تماما اروپا 
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 است؛باقی مانده  "راز و شگفتی دنیای"همچنان درون انسان  تاکنون دنیایعهد باستان  ازبدینگونه، 

ی انگیزه ها، عواطف و اندیشه ها ،شناختهاکانون و جایگاه  روحیا و قلب ، از آنکه مغز صرفنظر

 . نخستحاصل گردید ۱۹پیشرفتهایی از پایان قرن کم کم در زمینه کارکرد مغز  اما باشد.ی رفتار

نظریه سلولی دستگاه عصبی، که مغز را دارای دو گونه سلول )نورون و گلیال( می داند، پایه گذاری 

 بخشی از و دآم بدستبا گسترش آزمایشها شناخت بیشتری از ساختار و کارکرد پیچیده مغز  ؛ سپسشد

کارکرد  ،گردش خون مانند انسانطبیعی  و خودبخودی واکنشهای وکنشها  گشوده گردیدند. رازها

 نسبت درونی فیزیولوژیک محرکهای ( بهمشروطنا انعکاسهای) عاطفی هیجانات دستگاه گوارش و یا

 انعکاسهای)انسان با تغییرات محیطی است  سازگاریره آورد  که رفتارهاییو  کنشها و؛ داده شد

 این دو گونه رفتار اساسا غریزی و غیر ارادی اند ؛ وشد مربوطبیرونی  محیطی محرکهای ( بهمشروط

و  عقلالهی و دستیابی به ویژگی های  دم واسطه هب انسان در اما .می باشند ویژگیهای عام حیات از که

چون حقیقت جویی، عدالتخواهی، کمال طلبی و  23معنوی متعالی های انگیزهو  گرایشها ،اختیار

 نگارش و"( علم نامها)" کالمیا  عالئم ثانویدر زمینه زیست شناختی  کهموجود است  نیزخداپرستی 

هستی کل متغیر محیطی و  شرایط با پذیری قیتطب در ای یگانهو  ویژه توان وی هبو  داشته ("قلم")

اصالت ن نیز نادیده گرفت انسان شخصیتناتوانی فلسفه های ماده گرای معاصر در تبیین  راز. است داده

  متعالی معنوی در انسان است. یو انگیزه ها گرایشها این

 بس ناگواری برای بشریت داشت؛ نتایجاو  ماهیتانسان و  ازگرایان  مادهو یک بعدی  سطحی اما تبیین

امروز که همچنان زیر سایه سنگین . روانکاوی و روانشناسی انجامیداخالقی به انحرافات بزرگ  و

  زیر استوار است: بر مفاهیم بنیادی است، اساسا فرویدیسمکی و بویژه مکانیی یگرا ماده

خاطرات و هیجانات عاطفی آزار دهنده نهادی در انسان است که جایگاه تمامی  ( "ضمیر ناخودآگاه"۱

و نیازهای سرکوب شده غریزی است که بر فرآیند های ذهنی و رفتاری انسان مؤثر است؛ اما شخص 

کرده  ادیمفهوم  ایناز روانشناسان از  یرخب زین مزیج امیلیواز  شیپآنکه  از آنها بی خبر است! با

انجام داد.  زمینه نیدر ا یگسترده ابافی  تئوری (پراگماتیسمفلسفه فایده گرایی ) بانی این ، امابودند

 یعاد طیدر شرا" تشکیل شده است. ناخودآگاه" "خودآگاه" ودو قلمرو  از ""من سرزمینبگفته او، 

اری از یدر گشوده شده و بس نیخاص است که ا طیشرادر  تنها واست؛  "تهدر بس" یک"من ناخودآگاه" 

متقابل  نیز تأثیر گریکدی بردو "من" خودآگاه و ناخودآگاه . این گردد یمآشکار انسان  برای زهایچ

که گویا  برند ینام م نیزناخودآگاه"!  مهین –خودآگاه  مهیبنام "ن یناشناخته تر ریگاه از ضم دارند. اینان

                                                           
مکان است. به  –ان چنانکه در بخش "فلسفه اخالق" خواهیم دید، معنویت در نقطه مقابل مادیت نیست؛ بلکه مادیت خارج شده از قید زم 23

 میزانی که عمل انسان از این قید آزاد تر باشد، معنوی تر است. 
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 یخبر اما می سازند!بغرنج تر را خاطرات مسئله بدینگونه  کانون خاطرات آزار دهنده "مبهم" است؛ و

را از  "ناخوآگاه ریضم"مقوله  اساسا ماکس پالنکفیزیکدان سرشناس چون  گرا علماز دانشمندان 

این سخن که انسان از دوران کودکی  (.دیجد کیزیجهان در ف ریدانند )تصو ی"مسائل کاذب دانش" م

تجاربی اندوخته و خاطرات آن، خوشایند و ناخوشایند، بیاد مانده و یا از یاد می روند درست است؛ اما 

خاطرات فراموش شده در جایی از مغز بنام "نهاد ناخودآگاه" بایگانی شده و انسان را  که بیان این

تنها  ؛جایگاهی در روانشناسی علمی )تجربی( ندارد هیچد، نساز میوادار  معینناآگاهانه به رفتارهایی 

و چون پایه ای در تجربه ندارد  ؛توجیه روانشناختی )شبه علمی( همان فلسفه کهن جبرگرایی است

 بشمار است.               "مسائل کاذب دانش" براستی از زمره 

 اینتجربی وجود روانشناختی  تحقیق هیچ سرکوب شده پسر به مادر؟! یشهوان لیم "عقده اودیپ" یا (۲

هم بیانگر آنستکه  مربوطه "افسانه یونانی"حتی  و در انسان تأیید نکرده است؛ را شهوانی کثیفمیل 

تن  ننگیتمام می گریزد تا به چنین  نفرتکور برایش رقم زده با  جبر کهسرنوشت شومی  آنپسر از 

و سپس از سوز پشیمانی خودکشی  ،مرتکب گناه بزرگ می شود ندانسته وناشناخته  سرانجام اما ندهد؛

با آنکه این افسانه باستانی بخوبی نشان از برتری فطرت یا طبیعت متعالی انسانی بر غریزه  .می کند

؛ تا عام روانشناختی نزد انسان فرا رویید ویژگی یک، در رواشناسی الحادی به 24دهد می حیوانی او

)جان باوکر، مفهوم خدا، !؟! ؟این عقده را زمینه ساز باور به خدا و پیدایش مذهب دانست فرویدجاییکه 

    .(۲۸۰ – ۲۸۲ص 

تحقیق جنسی نیز هیچ گرایش  این ! برایمیل جنسی سرکوب شده دختر به پدر؟ یا "الکترا "عقده (۳

باستانی ن افسانه های نیست؛ اما شاید در میادر دست  حتی بر پایه استقراء ناقصتجربی روانشناختی 

این باره یافت؛ زیرا در میان افسانه های زرتشتیان به داستانی برای  مذهبی بتوان داستانی در –قومی 

نخستین انسان در دین یا  کیومرثبه ازدواج با محارم بر می خوریم که بر طبق آن  دنتقدس بخشی

موله، است ) (الهه زمین)مذ سپنداردخترش با )پادشاه خدایان(  اورمزدمحصول همخوابگی  ،نامبرده

این داستان در ادامه عقده اودیپ را هم در بر دارد؛ زیرا از کیومرث پیش از (. ۹۴ایران باستان، ص 

بدینگونه سازندگان  (.۱۰۲ص  ،منبع ! )همان؟مادرش را بارور کردکه منی جاری شد آب شدن  کشته

قالب در بمنظور تقدیس ازدواج با محارم این افسانه هر دو عقده جنسی اودیپ و الکترا را  ""زیرک

 داستان گنجانده اند!  یک 

                                                           
در واقع، این داستان بر حقیقی بودن معیارهای اخالقی در جهان انسانی و نهادی بودن اخالق در ساختار ذهنی انسان حکایت دارد؛ اما در  24

آموزشهای رسمی غربی نتیجه معکوس گرفته می شود: بدی و خوبی، قراردادی و اعتباری اند؛ گناه و انحراف هم موهوم و بی معنی هستند! 
   هیم داد.ادر بخش فلسفه اخالق ادامه خو بحث را این
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ابتذال  به فیزیک به روانشناسیدانش هجرت از  بای که اصطالح؛ مثبت" "انرژیعلمی  شبهمفهوم  (۴

حالیکه در  در ند،نرا دفع می ک یکدیگر همنام )دارای انرژی مثبت( قطبهایک یدر فیز ؛ زیراشد هکشید

  ! روانشناسی همدیگر را جذب می کنند باصطالح این

"کودک درون". این مفهوم که هنوز نیامده اسباب خنده و مسخره عموم گشت، نوساخته  مفهوم (۵

؛ نیازهایی استانسان" در روانشناسی فرویدیستی سرکوب شده دوران کودکی  ینیازها" همان برساخته

   جدا نمی شود.ش ا "خودبخودی رفتارهای"و گاه از انسان که هیچ

در مکتب "طریقت" رازآمیز  "حق ذات با اتحاد" و "همچون "حلولنامبرده درست  مفاهیم روانشناختی

و تخیلی  یعاطف برخوردهایآمده از  بر اند که دانش مجازیاز تولیدات  همگیو  بودهادراک نشدنی  و

 تحقیق می باشند. ی و درونی انسان(،بیرون آفاق و انفس )جهان تعقلی –نه شناختهای تجربی  و ،انسان

 دور اساسااین مقوالت  زیرا روبروست؛ ی هاییدشوار باحتی نظری در مقوالت یاد شده نیز  وتجربی 

اهی در روانشناسی نوین )تجربی( این مقوالت جایگ .علم هستند منطقاز  تجربه و بیرون دسترس از

 برخوردار نمی باشند.    و آنالیز منطقی بنیادی ندارند؛ زیرا از قابلیت تحقیق تجربی 

 

 

 فصل دوم:

 شناخت و سنجش فرویدیسم 

 

اصالت ؛ ساده سازی مکانیکی دست زدتبیین رفتار انسان به برای  الحادی روانشناسی بنیانگذار، فروید

و  منفعل و ایستا را انسان روان انسان را نادیده گرفت؛و آگاهانه گیزه های متعالی معنوی نا گرایشها و

 ورا مقهور  یانسان نیازهای و هااندیشه ترین  متعالیو  کرد؛ تبیین غریزی نیازهایناخودآگاه  پیرو

سف أت نکته !ساخت( و "واپس زده" "سرکوب شده"عقده ها و سرکوفتگی ها )نیازهای غریزی  معلول

افسانه بویژه واکنشهای خودبخودی و تخیالت فروید و  بر اینکه با فرویدیستیروانشناسی بار آنستکه 

با وجود شکست  و، 25بدور است تعقلی –تهای تجربی خشنا)عقده اودیپ( استوار بوده و از "اودیپ" 

 اخالقیمطالبات  و فرهنگی نیازهای با هماهنگی بدلیل، (فلسفی آن )ماده گرایی مکانیکی بنیانقطعی 
                                                           

روانشناسی تجربی هرگز نمی تواند "عقده اودیپ" را حتی بفرض اثبات آن در باره برخی نوادر تاریخ به بشریت تعمیم دهد؛ و اساسا هرگز  25

 افسانه های بی پایه را نقطه آغاز تحقیق و تحلیل نمی سازد.  
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 جهانی سطح دراین نظام  بهراهنمای بسیاری از روانشناسان وابسته  اندیشه همچنان داری سرمایه

 انجامیده اجتماعی –اخالقی  و روانی – ذهنی پیچیدهمشکالت  گسترشو  تشدیدکه به  ؛ امریاست

فروید پیامبر بورژوازی غربی است؛ پیامبری که طبقه حاکمه جهانی چون و چرا در "آیات  .است

به جهان پیوسته ی اتقیتحق –در مراکز علمی را و "اندیشمندان" وابسته به خود  او را بر نمی تابدمنزل" 

 روانشناسی درافراطی  سازی ساده یک فرویدیسمر نوین" نظریه او تشویق می کند. بازتولید و "تفسی

حقیقت آنستکه  اما می یابد. نمود انسانی رفتارو  اندیشه بر علیتیجبر و نظم ساده  حاکمیتدر  که است

پیچیده ترین و متکاملترین دنیای درون انسان نه تنها بسی پیچیده تر از ماده فیزیکی بیجان است بلکه 

 همه .استبه هستی مطلق  معطوف وفراتر رفته  نیزمادی هستی  مرزهای ازحیاتی است که  پدیده

 دو رابطه در که (ذهندرون انسان ) دنیایحالیکه  ؛ دردر وجود انسان پیچیده شده استمادی  جهان

 بزرگتر نیزکل هستی مادی  از، است (عین)بیرونی  واقعیبا جهان  "(تقابلی – یتعامل)"جانبه و فعال 

 درماده گرایان هرگز بی وقفه  شپندار و کوش برخالفنسان او روان  اندیشهیا  ذهن ،بنابراین است!

 مکانی – زمانی مرزبندیهایتن به  ید وگنج نخواهد آن یتیعلساده  نظم و بیجانچهارچوب قوانین ماده 

  سپرد. نخواهدآن  اتتعین وماده 

روانی  بیماریفرویدیستی روانکاوی نسبت داده شد، مغزی ه صدماگر پیش از فروید بیماری روانی به 

جایگاهی  روحی حاالتگفت که همه ی مکانیسیست( گرا ماده)! فروید دانسترا خصلت ذاتی انسان 

با آنکه هرگز نتوانسته بود نه جایگاه مادی "نهاد ناخودآگاه" و نه خاستگاه  دارند؛در مغز انسان مادی 

کند. در و مشخص اندیشه ها، انگیزه های رفتاری و خاطرات دسته بندی شده را در مغز انسان معین 

انسان، تاریک خانه ای که "نهاد ناخودآگاه"  درشده  فراموشطرات اخروانشناسی مکانیکی فروید، 

را  تل انبار شده فشار آورده و انسان (و نژادی خاطرات )فردی این می شوند. بایگانی مغز است، انبار

ناخودآگاه" در روانشناسی فروید از جهتی نقش نهاد "در واقع،  سازد. معین می به رفتارهایی وادار

د که انسان را به رفتارهای نامطلوب و نابهنجار "شیطان" یا "نفس اماره" در بینش دینی را بازی می کن

؛ با این تفاوت کیفی که در بینش دینی انسان می تواند با فریب و وسوسه شیطان یا نفس بر می انگیزد

. اما اگر بینش دینی هیچ جایگاه اماره مقابله کند، ولی نزد فروید انسان مقهور "نهاد ناخودآگاه" است

اره در نظر نمی گیرد، فروید بعنوان یک ماده گرا باید جایگاه مادی "نهاد مادی برای شیطان و نفس ام

 ناخودآگاه" را نشان می داد. 

 غریزه است. جنسیبا غریزه  اصالت که تعیین کننده رفتار انسانی هستند نیز غرائزیمیان  درباری، 

تعیین  آنچه دارد. پسبرتری  صیانت ذات هم بر ،می گردد به صیانت نوع )تولید مثل( بر کهجنسی 

کارکرد  .است مربوط به آن نژادیو  غریزه جنسی و خاطرات فردیکننده نهایی رفتار انسانی است 
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 و فرهنگ شد( پایه رشد منطق و اخالق و کهتوان سخنوری و نگارش "عالئم ثانوی" ) دستگاه ویژه

برای هرگز  ،یری روانی انسانتوان تطبیق پذ نیزو  رفتار،و  اندیشه رهبری در "متعالیویژه  "طبیعت

ع و تاب ایستاروان انسان را  اصوالگرایی مکانیکی  ماده .روانشناسان غربی روشن نشددیگر و  فروید

همچون اجسام انسان، روانی واکنشهای کنشها و فروید برای  می داند. ()غریزیهای مادی  انگیزه

پدیده های ذهنی )انگاره ها، انگیزه ها، اندیشه ها، یادها،  ظرف مادی در نظر گرفته بود؛ اما ،فیزیکی

گرایی  ماده شوند. فلسفه "انبار تل"ندارند که در آنجا معینی مادی  عواطف و...( جایگاهعقاید، عقده ها، 

واکنشهای  از تبیین کنشها و ناتوان فروید است، اصوال مکانیکی که سنگ بنای دستگاه روانشناختی

ساده سازی  بهنیرومندی  گرایش ماهیتا است؛ زیراانسان  درمعنوی انگیزه های متعالی  روانی و پیچیده

دانسته ایم که  خودروانشناختی غنی تجربه  رب بنا اما دارد. مکانیکیتعمیم نظم ساده و یکجانبه  و

 ماده به وابسته دنتوان نمی لذا و د؛نشناس نمی مرزی و حد انسان معنوی آرمانهای و نیازها ،استعدادها

 . باشندبرآمده از آن  غریزیانگیزه های  و محدود

را اصول تعیین کننده  لیبیدو()جنسی شهوت یا نیروی  فروید "همه جنسیت گرایی" )پان سکسوآلیسم( و

 لذت با همشیر را  نوزادکودک  کهکرد  ادعاجاییکه  ؛ تانامیدآغاز کودکی اش  در رفتار انسانی از

جایگاه شهوت که در الیه زیرین ساختار در دیدگاه روانشناختی فروید، ! جنسی از پستان مادر می نوشد

" را پدید می آورد؛ و قوه ای که سازش و هماهنگی میان تمایالت بنیادی پایینروانی انسان است، "من 

در برابر ظلم و فشار بیرونی را عهده دار فرد بمنظور حمایت از )شهوت جنسی( با واقعیتهای بیرونی 

را پدیدار  "عقده اودیپ"نیز در این سازش انسان کوشش رد. بمی ه "من خودخواه" رابه آفرینش  ،است

اگر به پدر  پسرمی سازد که ناشی از منع پدر در تحقق عشق جنسی پسر به مادر خویش است؟! کینه 

ی پنهان در ضمیر اکینه  ،در پس هر عشقی؛ و اصوال دگردمنجر شود، به مهر تبدیل می  پدربه قتل 

و هیچ  بر مهر تقدم داردکینه و مهر بهم تبدیل میشوند؛ اما کینه ناخودآگاه انسان موجود بوده است! 

را دوست داشته باشد، مگر آنکه نخست کینه به او را ی انسانی در تاریخ دیده نشده است که انسان دیگر

و زن از شوهر بیزار است و آرزوی مرگش را دارد؛ گریه  ،دختر از مادر : پسر از پدر،سرکوب کند

تنها نبوده و ی هم حقیقو زن در مرگ شوهر  ،پدر، دختر در مرگ مادردر مرگ پسر و زاری 

"وجدان" جایگاهی در دیدگاه فروید، (. "توتم و تابو"کتاب از )آنهاست  "شادمانی پنهان"سرپوشی بر 

تا او را از کشمکش  استبر روان فرد ی انسان ندارد؛ بلکه تحمیلی اجتماع طبیعی در ساختار روان

سرکوب شهوت جنسی و  "وجدان"بیهوده با نیروهای بیرونی )جامعه( دور نگه دارد. بنابراین، کارکرد 

وجدان مورد نظر فروید بکلی متفاوت  ،پیداست بخوبی چنانکهحفاظت از فرد در برابر اجتماع است! 

جدانی مصلحت جو و خودخواه است که وبلکه از وجدانی است که در علم اخالق از آن سخن می رود؛ 
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عاریه  هبزیست شناسی در  "صیانت ذات"اصل از که بخوبی روشن است و می باشد، فرد تنها حافظ 

و  ،دستگیری از بینوایان و محرومان وجدانی که حکم به از خود گذشتگی و وفا،. گرفته شده است

؛ و انسانی که فرویدیسم "نابهنجار" و باطل استمکتب د، در دهفداکاری در راه مردم ستمدیده می 

برخالف ارزشهای تاریخی مورد باور فروید از لذت و منفعت و مصلحت خویش چشم می پوشد، درد 

حقیقتی را خود را به حراج می گذارد تا رو و حیثیت آبها و گرفتاریها را به جان می خرد، و حتی 

در تاریخ کم نبوده اند(، از دید هم )و اینگونه انسانها سازد خلقی را از ستم و بردگی رها اثبات کند و یا 

 غریزه جنسی همچنین"بیمار" تلقی می شود؟! باری، در روانشناسی فروید "نابهنجار" و حتی فردی او 

لذا هر لذت و خوشی اساسا  شود؛ و تفریحخوردن و  چونبخش دیگر  رضایتاعمال ه بمی تواند تبدیل 

انرژی متراکم جنسی به هوش و استعداد و  ،لیبیدو( تبدیل غریزه جنسی )رکن دوم در لذت جنسی است.

: می برد خیانت و... راهاندوزی و  ثروتجنایت و در  یا ، وهنر و مدیریت و رهبری علم و نبوغ در

در بزرگسالی می گردد که  "لذت مقعدی جنسی" تعبیربه  کودک در نگه داشتن مدفوع خود تمایل

 در بر داردرا ، که آنهم لذت جنسی بصورت خست بارز می شود؛ بازی کردن کودک با مدفوع خود

علم گری در به پژوهش و کنجکاوی های جنسی او نیز ،(و پیکر سازی به استعداد هنری )نقاشی ،)؟!(

 اجتماعیو  تمامی شخصیت عقیدتیانسانی و  گردد... بدینگونه، بر پایه نظریه لیبیدو، رفتارمبدل می 

 وفاداری، فداکاری و... ،دلبستگی، مهربانی ،اعتقاد ،ایمان ،چون احترام، دوستی، دشمنی، گذشت انسان

چون شنا و دوچرخه سواری نیز  انسانرفتارهای ورزشی و گردشی  "توضیح جنسی" دارد؟! کلیه یک

و نگرانی و بیم و امید و شادی هم به  خشمو  غمچون  ! حاالتیهستند؟ جنسیتغییر شکل یافته عمل  تنها

بغایت انسانی ذهن از  یااندیشه ها  اینکه  براستی د!نغریزه جنسی بر می گرد یارضا عدمارضا یا 

مشخص ی زه هایانگاهداف و  بهبنا و هوشمندانه کسی که  جانبیا از  و؛ 26دآی بیرونمی تواند  بیمار

 یبورژواز یفرهنگ یازهایبه ن یپاسخ دیفرو یروانشناس دیترد یب را تولید کرده است. آنها اجتماعی

شناسی  روشنبوده است. اگر  ریتأث یب یروانشناخت نییتب نیدر ا زین دیفرو یهودیبود؛ اما تبار  یغرب

 یجیبه نتا م،یو رفتار او قرار ده شهیاند یابیو سنجش و ارز یشناس زهیانگ هیرا پا دیمنطق خود فروو 

خاطرات  ،منطق این هیبر پا !ستیرا توان انکار آنها ن یستیدیفرو چیکه دست کم ه دیرس میخواه

 ژهیو نییتب نیگرفته و او را به ا یجا دیپنهان و ناخودآگاه" فرو ریدر "ضم هودیقوم  ینژاد – یخیتار

تاریخ قوم یهود  بر ""اتفاقا ، کهفروید خاصمنطق و روش شناسی  برتحلیل نه تنها  اینکشانده است! 

از روزگار فراعنه مصر و امپراتوران پارس و روم تا عصر این قوم سران  می شود. منطبق هم

                                                           
فروید در زمینه معنای مرگ و زندگی، که هر اندیشمندی سخنی در این باره دارد، به صراحت می گوید: کسی که از خودش در باره   26

معنای مرگ و زندگی سئوال می کند، حتما بیمار است؛ زیرا مرگ و زندگی وجود عینی ندارند؟! )لوک فری، انسان و خدا یا معنای زندگی، 
توان همه حکیمان و اندیشمندان تاریخ، و هر انسانی را که دست کم هر بار در سوگ نزدیکانش به وجود عینی مرگ ( بی تردید نمی ۱۱ص 

 و زندگی باور آورده و از خود در باره معنای آنها می پرسد، روان نژند نامید؛ بلکه شاید گوینده این سخن یعنی فروید بیمار است!   
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"دشمنان" خود جهت حفظ منافع و مصالح  هیعل سهیو دس رنگیدر فتنه و ن قغر ییاروپاگران استعمار

همه نبوده و  گردانیهم رو یو زشت یگناه و پست چیراستا از ه نیند؛ و در اا هبود شیخو یماد قیو عال

رفتارها منجر  نیا گر،ید یند. از سوه بودرا آشکارا به سخره گرفت یو انسان یاخالق – ینید یارزشها

معاصر  یدر اروپا ژهیو بو خیدر طول تار هودیبر قوم  یا فراوان و گسترده یرهابه آزارها و فشا

تلخ و خاطرات  نیکرد. مجموعه ا دیتولمیان آنها  درهم  یاریبس یها نهیکه عقده ها و ک دیگرد

 شیو انکار گرا تیانسان رینشست و او را به تحق دیفرو یدر ساختار ذهن ینژاد – یخیتار ندیناخوشا

تسلط و انتقام فرد از  یآرزو ه،یپا نیوادار ساخت! باز بر ا اریتاخ صاحب عقل واین موجود  یمتعال

و انتقام  انیدر تسلط بر جهان هودی یخیتار یآرزو انگریب زین دیفرو یروانشناخت ناتییجامعه در تب

 گرفتن از آنهاست! 

ز نظر نشست، ا دیفرو ینهاییکه در کانون تب ،ی"راهبر" جنس یعقده ها گری" و دپی"عقده اود ،یبار

 ی"عقده ها ریاگر تأث دیترد ی؛ و بو رفتار انسان است شهیجبر کور بر اند تیحاکم یبه معن یفلسف

توان در باره آنها راه  یممشاهده شود، نه  زیانسان نیک  یو رفتارها دگاههایاز د ی" بر پاره ایجنس

عقده ها را به کل  نیا یبطور اولنه را تابع آن شمرد، و وی همه اندیشه ها و رفتارهای و  مودیمبالغه پ

 داد. میتعم خیدر طول تار تیبشر

 ؛نامعقول و غیر قابل دفاع بودشدیدا  "لیبیدو"نظریه  با سکسدر الهه کردن  فرویدکوشش مذبوحانه  اما

لذت بخشی ماهیت جنسی ندارد و هر لذتی لذت  گفت که هر کار ()اصالح گر مکتب فروید هورنیلذا  و

 جنسی نیست: 

"از این واقعیت که برخی تیپها ارضای جنسی را از مشاهده افعال آزار دهنده بدست می آورند، نتیجه نمی شود که 

 آزار دهندگی جزء جدایی ناپذیر محرک جنسی بطور کلی است"؛ 

)بررسی  "جانشینی یک تالش لذت جویانه بجای دیگری، به هیچ رو دلیل بر آن نیست که دومی مانند اولی است"

 تقادی روانکاوی(. ان

هورنی اگر میمونی ناتوانی در بدست آوردن موز را با تاب خوردن جبران کند، دلیل بر این  بگفته

 رد کرد: هم همانی ایندو نیست. هورنی دالیل توجیه کننده نظریه لیبیدو را 

  .)همانجا( "آنچه به عنوان دلیل پیشنهاد می شود عبارت از قیاسها و تعمیم های نامسلم است"

روانشناس بزرگ همعصر فروید نیز با او زاویه پیدا کرد. وی انگیزه های رفتاری  یونگکارل گوستاو 

انسان را نه به نیازهای پاسخ نگرفته جنسی، بلکه به "نیروی حیاتی" در معنای عام آن تطبیق داد؛ و با 
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بیشتر آمیخت، اما به روش تجربی آنکه دانش روانشناسی را با عقیده مسیحی و فلسفه خاص خود در هم 

 یونگ دیدگاه فروید در زمینه خدا شناسی را هم نقد کرد: بود. وفادار 

 (.۱۰۵)روانشناسی و دین، ص "انسان خدا را خلق نمی کند؛ بلکه انتخاب می کند" 

نقد و  را فروید"دیدگاههای افراطی "روانشناسان امروزی غرب  عمومبعدی فرویدیستها و  نسلهای

پایبندی به مکانیسیسم و فلسفه ماده گرایی کماکان  بدلیلرفتار انسانی را  اما ل کرده اند؛یو تعد حاصال

  .ستانند میاز انسان  همچنانرا  آزادکرده و اراده  تبیین )جبری( خود بخودیو  ناخودآگاه

از پیش بینی  ناتوان مطلقا است، غربیو ماده گرای  کیتکامل روانشناسی مکانی اوجکه  فرویدیسم

از اندیشه و رفتار انسان هر چند در درون از انسجام نظری مکتب  اینتبیین  زیرا است؛ انسانرفتاری 

انسان  روانی –فکری بعدی و پیچیده  چندیک بعدی و جزمی است و با واقعیت  بشدت برخوردار است،

رفتاری که در پیش  هرانسان اینجا نیز  در هر دانش مجازی دیگر، همچون است. ناسازگار شدیدا

 :هامرتونآنرا بر پایه دیدگاه یک بعدی خود تبیین کنند. بگفته اند  آمادهفرویدیستها  گیرد،

آنها یک مکانیسم فرویدی وجود دارد که آنرا تبیین کند.  – بعد از آن –"رفتار یک انسان هر چیزی را که نشان دهد 

 .(۲۸۶"مفهوم خدا"، ص ، )جان باوکر "که بتوانند آزمایش شوند اجتناب می کنندقویا از ارائه پیش گوییهایی 

و تجربه  پیچیدهواقعیت  ازآنجا  تا روانشناختی – فلسفیاین دیدگاه گوید که  می تمام به روشنی هامرتون

انسانی  رفتار پیش بینینه  وانجام شده  عمل توجیهکار  هتنها بکه انسانی به دور است  هنو شوند هب نو

    .می آید

 

 

 فصل سوم:

  روانشناسی معاصر فلسفی –نارسایی معرفت شناختی 

 

  و کاستی در پژوهش  ؛هنظری تدوینساده سازی در 

م وعلفیزیکی یا زیستی بمثابه  علوماز )شهودی(  یعلم حضوریک  نوانرا بع روانشناسی علمآنچه 

هستند؛ و  یکیهر سه  معلومو  عالمو  علم یسازد، آنستکه در روانشناس یم زی( متمای)اکتساب یحصول
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و خطا و تعقل و  قیو تصد میو تفه نیقیشک و  ،همچنین .دنیآ یبدست م یدستگاه خاص ایقوه  واسطهیب

 ت نفسانی معنا ندارند.علم به حاال یا یدر علم حضور نهایاست؛ ا یاستدالل همه مربوط به علم حصول

تفکر و و الجرم  اثباتنیازمند حالت  این و داند که شاد است؛ می ،استد اش انسان اگر نمونه، برای

 ،جدایی ناپذیرنداز یکدیگر  فعال و انفعالی()ذهنی و نفسانی انسان  تآنجا که حاال از اما برهان نیست.

 لذت، عالقه، شوق، ترس از،یاراده، نو است؛ انسان  روانشناسیمتأثر از  نیز اکتسابی() تجربیم وعل

 ه،یشناخت خود ما و شناخت در باره ماست )فولک ی، هر شناختگوسدرفآنست. بگفته های  زهی... انگو

 هرگز رابر دانش اکتسابی او  انسانیزه های نفسانی گان و حاالت ریتأث ،بنابراین (.۹۹ص  ک،یالکتید

واحد  ومحسوس  عینی دهیپد یک ازانسان  یشناختها گاهآنجاست که  تا ریتأث . اینگرفت نادیدهنباید 

 برای"علم خودمان به خودمان" بنابراین، . گردد میتنوع متکثر و م بشدتاجتماعی( بویژه  و)طبیعی 

  است.ارزشمند و حیاتی  اریانسانی بس جهان کلشناخت و تبیین صحیح 

گرایشها و و  اختیارو  عقلویژگیهای انسانی  نتوا روانشناختی، نمیواقع گرایانه  وتبیین جامع  یک در

پدید آمد و بر سپس ذهن  ومغز و اعصاب  دستگاهدر پی تکامل را که  انسانمعنوی  متعالیانگیزه های 

ناپذیری  پایانو  یهدایت شدگ، به هدفداری کهگرایان  ماده گرفت. نادیدهطبیعت غریزی او مسلط شد، 

بهترین  درو  ناتواننداو مغز  فوقانی بخشانسان و کارکرد طبیعت برتر از تبیین  تکامل باور ندارند،

 اما ند.می کن منحصر داده ها" "پردازش و" آوری اطالعات "جمع بههمچون رایانه آنرا  کارصورت 

 آگاهی وی برای و؛ شد او روانکیفی اندیشه و  رشد مبنای انسانوجودی متعالی  بعد و نگارش و تکلم

 "کلمه". آورد پدید (اخالقو  لوژیایدئو) ارزشی –نظری سامانه های  ( ووجدان)به نیک و بد  درونی

مفاهیم  و معانیدر بر دارنده  زیرا درونی هم هست؛ ای انگیزه؛ محرکی بیرونی نیست تنها انسان برای

 پذیرد، می نفوذ و تأثیرو بار معنایی آن  "کلمه"از آنجا که از  انسان. استهستی شناختی  و اجتماعی

گوناگون  اتجه دارای و پرمایه راانسانی  هایآزادی نفوذ و تأثیر این نامیده شده است. فرهنگی موجودی

باز این  و؛ دگرداناز هم جدا می ماهیت  در را انسانها هم متفاوت های ""انتخاب و ،می سازد

 بسیار اجتماعی –انسانی پژوهشهای مطالعات و  در راجزئی نگاری  یا استقرایی روشکه تفاوتهاست 

 ،اخص بطورو فرویدیسم  ،اعم بطورمکانیکی  روانشناسی است. ساخته بر زمان وهزینه  ، پردشوار

طبیعت برتر و نادیده گرفتن  ؛ امااست انسان روانشناختیو ثابت  عام قوانیندر جستجوی کشف 

سطحی  واین قوانین را بغایت ساده و نتایج آن در رفتار انسانی،  ،عقل و اختیارچون ویژگیهای انسانی 

 به قیاسذهنی )صرفا  روش ابو  ،بر مبنای انگیزه های نیرومند اجتماعیکه  قوانینی؛ ساخته است

برای نمونه می توان  بارهاین  در. بدست آمده اند محدود(عینی  استقراء ناقص )تجارب حداکثر و( نفس

نیز این نظریات اعالم  درچند  ؛ هربر می گردد "فاوتهای زنان و مردانت"اشاره کرد که به  نظریاتیبه 
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گفته در این زمینه "تحقیقی"،  چربد. میآن  علمی() تحقیقیبر جنبه  آشکارا (ژورنالیستی) تبلیغی جنبه

 افکاراینرو  ازو  است، متمرکزچپ مغز  مکرهین درمردان  فکری هایفعالیت مرکزی کانون کهشود  یم

 فعالمغز و راست  چپ مکرهیدو نزنان هر  در امااست؛ عقالنی  و یمنطق کجانبهیو بطور  ایمردان قو

"نوین" از جانب سرمایه داری  بیان نیا 27است! یو عاطف یو لذا تفکر زنان همزمان منطق است

شناخت  و دیدگاهاز همان باور کهن که  یستینیفم – تبلیغی دیجد یفرمولبند کیجز "نئولیبرال" جهانی، 

این  ؛ باستیکرد، ن یم یابیارز "تخیلی – یعاطف"زنان را آن  ازو  "عقالنی – یمنطق"مردان را 

 ستایش تناقضیک گذاشتن بر  سرپوش بااست که  انکه اینبار روش شناخت و نگرش زن بارزتفاوت 

بشری،  و فرهنگ تمدن تاریخطول  درروانشناختی  مشابهعام و  های تجربه تردید، بی می شود.

در  اما ؛ساخته بود آگاهمیان زنان و مردان  درو رفتاری تفاوتهای معرفت شناختی  بهرا اندیشمندان 

مطلق عاطفه و زن  ریشد که تحق یم انیب یبگونه اگانی مه سادهدستاورد  نیا انه،مردساالر هایفرهنگ

شود  یم انیب یبگونه اسرمایه داری نئولیبرال جهانی  یستینیفرهنگ فمامروز در  و ،داشترا در بر 

بیان فمینیستی نامبرده از یک تناقض  اماداده شود.  "معرفت شناسی زنان"به  بیشتری های ازیکه امت

یا حسی  تجربه از پس که عاطفه انسانیا  روانی واکنش معرفت شناسی، دانش دردرونی رنج می برد. 

 ،بنابراین می رود. بشماردر روند کار ذهن  انفعال یک می دهد، رخ بیرونی واقعیت یکاو از  درک

امر واقع و  ربهکه از تداوم تج است رامونیدر برخورد با جهان پی واکنش انفعال یک صرفاعاطفه 

 .نیست جهان ییدر روند شناساو سکون  وقفه جزلذا  و ؛دارد یباز م یتجرب یداده ها یمنطق ساماندهی

 صورت گیرد،نظریه سازی اندک تجربی و  پراکنده های دادهطوالنی گردد و بر مبنای  وقفهاین  اگر

امر " در ی"تفکر عاطفترکیبی  مفهوم نی! بنابرامی شود تولید یقیدانش حقنه  و پندار() یدانش مجاز

هر  ،شناسی معرفتدر زیرا  ؛است درونی تناقض گرفتار آشکارا ،قتیحق افتیشناخت جهان و در

درونی انسان  دنیای در انفعالیآنکه عاطفه عنصری  حالذهن و منطق استوار است؛  تیفعالبر  یتفکر

انجامند  یم یذهن و عمل اجتماع تیو اراده هستند که به فعالادراک ، و سکون در برابر عاطفه. است

 یو کاست یدر انسان به سست یلیتخ – یعاطف شیگرا تینسبت معکوس دارند. تقو (لیو تخ)و با عاطفه 

و  یعلم یساز هینظراز خود انجامد که به نوبه  یمعمل  دراو و اراده قوای ادراکی و عقلی در 

بر  یمنظم و تعقل منطق یتجرب قیدانست که تحق دیکند. و البته با یم یریشگیپ عمل حیصح تیریمد

 .یاند و نه انفعال یاساسا اراد یستیالیماتر یبرخالف معرفت شناس یتجرب یداده ها

ویژه  یتوانمندیهامتعالی و  گرایشعمیق  فهمنیازمند  انسانروان و تبیین واقع بینانه  شناخت ،باری

و بار معنایی  "کلمه" فهم ،پدیده ها بهبخشی  هویتاست.  تاریخی –ابعاد فردی و اجتماعی  دراو  یذهن

                                                           
که رسانه ای  یینها یگزارشها ژهیو بو هایریگ جهیبرند؛ اما نت یهم بهره م ینشیمحدود و گز اریبس یتجرب قاتیاز تحق ینینچنیا اتیگاه نظر 27

 !با آنها ندارند یمعموال ارتباطمی شوند 
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پویایی و تطبیق پذیری لذا  و (ماهیت و سرانجام پدیده ها درکشناسی ) هستی هزمین( "علم نامها")آن 

 و حاالت به علمبیانگر  که خودآگاهی یا و (شهودی شناخت) حضوری علم روانی انسان است.

 خود، و روان اندیشه یا هنذاز  انسان شناخت اساسا و ،ستآنها درونی مناسبات و نفسانی فعالیتهای

نگری و  درونکه به  است ("تاریفرهنگ نوش" در "کلمه"نگارش و خوانش ) ""قلمنتیجه کارکرد 

 اجتماعی زندگیاین ، انسانی ویژه در تداوم تکامل زیست شناختیبنابراین، . داد میداناو تعقل انتزاعی 

 هرگزانسان آن  بدون گشت؛ انسان روانی – ذهنیو شگفت انگیز  پیچیده حیاتفرهنگ و  پایهکه بود 

  .پایه از کمال و ترقی نمی رسید نبه ای

و منفعل  فعال نیروهایآنستکه  نیازمند عقل و اختیار چون اوویژگیهای فهم و  انسان بینانهواقع  تبیین

 مطالعه نه در جدایی و گسست، ، ویکدیگر تقابلی با –پیوند و مناسبات تعاملی  در انسانروانی  –ذهنی 

 (۱ د:می شو بندی دستهچنین  انسان نفسانینیروهای  و حاالتدر روانشناسی کالسیک، معموال گردد. 

 هیجانات عواطف،از  که انفعاالت یا واکنشها (۲؛ و عقل پنجگانه حواسکمک  به تصدیقات و ادراکات

در  اما آگاهانه. – ارادی و انعکاسی غریزی، افعال یا کنشها (۳؛ و شده اند تشکیلشهوات  و

)فعال و نفسانیات  وآنهاست؛  در شناسایی سهولتبرای تنها  هادسته بندی این روانشناسی علمی نوین 

یکپارچه است و تقسیم پذیر نمی باشد؛ و لذا باید از انسان ذهن  .نیستند شدنیجدا همهرگز از منفعل( 

از نخستین کسانی بود میالدی  ۱۹در سده  فلوراننمودهای ذهنی خودداری نمود. جداسازی مکانیکی 

یونانی زده مسلمان و  فالسفه "النفس علم"اما  سخن گفت.کارکردهای ذهنی که از جدایی ناپذیری 

را نفسانی انسان  نیروهای درونیتنها پیوند و مناسبات  نه غربی و ماده گرایانه مکانیسیستی روانشناسی

 ؛ ودید اسیر علل از پیش معین()شده  تعییندارای جایگاه  و ناپذیرتغییر، ایستا را آنهانادیده گرفت بلکه 

   انسان و ماهیت آنرا درک و تبیین نماید. روانی – ذهنیهدفمند و  ویژهجدالی  پویشلذا نتوانست 

 رفتار و اندیشه، عواطفگرایشها،  ،یادها ها، انگیزه شناخت معنی بهدرون انسان  پیچیده دنیای شناخت

می دهد  بدستویژه ای  شناسایی حوزهدرون انسان  پیچیده دنیای. آنهاست درونی مناسبات انسانی، و

لذا  و ؛است تنگاتنگپیوند  درزیستی و اجتماعی نیز  علومبا  که ،تنها با معرفت شناسی و فلسفه نهه ک

 پس همه جهان در انسان پیچیده شده است، اگر .است برخوردارگستره چشمگیری نیز  ازدر کنار ژرفا 

 روانشناسی پیچیدگی .ضروری استدستاوردهای انسانی  وعلوم  همه کاربرد نیزبرای شناخت انسان 

 شناسایی عامل که است چیزی همان ذهن انسان() پژوهش و شناسایی موضوع که آنروست از همچنین

 فرویدیستی امروز وه گرا ماداسی نتنگ و یک بعدی روانش نگاه اما. رود می بشمار جهان های پدیده

مسائل و خود موجد پیچیدگی و ژرفا را نادیده گرفته است و با تبیینها و راهکارهای ساده گرایانه  این

    است.برای جوامع بشری شده اخالقی و عدیده  بغرنج معضالت
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  و "خویشتن متعالی" انسان فهم ماهیت و کارکرد ذهنناتوانی در 

بر )ذهن( نیای درون انسان دزمینه شناخت  دری پرسشبه با مرور تاریخ تکامل فلسفه و روانشناسی، 

 و انگیزه ها ها، باور، آیا اندیشه هاپرسشها باشد: بنیادی ترین برجسته ترین و می خوریم که شاید از 

در ماده مغز او جای دارند؟ اگر نه؛  انسانو بعبارتی دنیای الیتناهی ذهن و واکنشهای روحی  کنشها

ذهن و روان انسان را  یشگفتیها وهمه رازها  پاسخ یمکانیک کهن یگرای مادهپس جایگاه آنها کجایند؟ 

 که:اعتراف کرد با وجود دیدگاه ماتریالیستی اش  فلیسین شاله اما به ماده مغز منتسب می کرد؛

جای ندارد و اگر جمجمه ای را بشکافیم در آن فقط جنبش سلولها را "فکر مانند آبی که در کوزه ای باشد، در مغز 

 (. ۱۷۶)شناخت روش علوم یا فلسفه علمی، ص  مالحظه خواهیم کرد نه افکار و احساسات و عواطف را"

کوشید جایگاه حافظه را در مغز نشان دهد. وی مرحله به مرحله  شلیالدر دهه چهار قرن بیستم 

را برداشت. متوجه نقص رفتاری آنها شد؛ اما نتوانست هیچ جایگاهی برای  بخشهایی از مغز موش ها

ماده  !حافظه موشها حتی با برداشتن تکه های بزرگ مغز آنها دست نخورده باقی می ماندحافظه بیابد. 

در مدارهای خاص را نپسندیدند و مدعی شدند که انواع حافظه ها الشلی گرایان "نگاه کل گرایانه" 

گیرند؛ اما ندانستند که یافتن هر دسته از خاطرات در بخشهای مختلف مغز کاری دشوارتر قرار می 

به هم و مغز را  ،مغزماده آنها در نهایت ساده اندیشی و سطحی نگری دنیای نامحدود ذهن را به است! 

دستگاه ضبط صوت و دوربین عکاسی یا فیلمبرداری تشبیه می کنند؛ و مدعی اند که هر دسته از 

اطالعات جایگاه خاصی در مغز دارند، و فساد و اختالل یا ضربه به آن قسمت اطالعات موجود در آن 

آنچه الشلی از آزمایش بر روی موشها نتیجه گرفت در جراحی بر روی مغز اما  !را از میان می برد

بود که تحریک مغز نشان داده  پنفیلدانسانها هم تأیید شد. پیش از این، آزمایشهای گربه ها، میمونها و 

ی بیماران صرعی منجر به یادآوری وقایع فراموش شده می شود. اما او نتوانسته بود در ناحیه گیجگاه

صرعی هم بدست آورد؛ و آزمایشهای دیگر نشان دادند که مغز  این نتایج را بر روی بیماران غیر

هر مقدار از مغز که پس از عملیات جراحی باقی دارد؛ بدین معنی که  هولوگرافیکانسان نیز خصلت 

باری، آزمایشهای چون بینایی و حافظه را بر عهده می گیرد. مغزی عملیات همه بماند، وظیفه انجام 

 نیز نشان دادند که: پریبرام

پیچیده درصد از اعصاب بصری گربه را می توان برداشت؛ بی آنکه به توانایی او در انجام اعمال بصری  ۹۸"حتی تا 

      (.  ۲۴)مایکل تالبوت، جهان هولوگرافیک، ص بطور جدی خللی وارد آید" 

اندیشه و البته  و دادند که حیات پیچیده تر از آنستکه ماده گرایان تصور می کرده اند؛ نشان آزمایشها این

 تداوم ؛ وو پریبرام است الشلیآزمایشگاهی  حیواناتبسی پیچیده تر و عالی تر از  بازرفتار انسان 
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 ،باری وجود کاسته شدن از مغز در عمل جراحی براستی پرسش برانگیز است. با ذهن فعالیتهای

انسان فظه ااز حدر پی یک بیماری و یا ضربه فیزیکی نمی گویند که چرا آنچه روانشناسان ماده گرا 

آنچه از مغز در عمل جراحی و چرا  ؟، با یک تحریک نوین محیطی دوباره بر می گرددمی رود

در وجود انسان ای  شناختهنابعد آیا این  برداشته می شود، تأثیری در حاالت روحی فرد نمی گذارد؟

 ستیسسخن ماده گرایان مکانی؟ کند یاستفاده م چند از مقدار آن کاسته شود، ، هرمغز مادهکه از  است

 خریداری ندارد.دیگر ، امروز کلیه پیشاب و وش می کند همانگونه که کبد صفرااکه مغز اندیشه تر

انسان و معنوی انسان فرسوده می شود؛ و کارایی مغز نیز پایین می آید؛ اما رشد و کمال روحی 

و فرآیندی نظم پدیده حیات همانگونه که در ادامه می یابد. یی آاین فرسودگی و کاهش کاربرخالف 

مغز دستگاه فراتر از و سامانه ای نظم فیزیکو شیمیایی آن موجود است، در انسان نیز سامانه باالتر از 

این پدیده . استو از قوانین بیولوژیک برتر که از قوانین فیزیکو شیمیایی آزاد  وجود داردو اعصاب 

تحوالت بزرگ و باور نکردنی در جهان انسانی است؛ و حتی سرچشمه  اشویژه با پویش باال رونده 

" نسبت داده مقابر مذهب به "معجزهو متولیان رسمی  عوام نگاه درتوانا به درمان بیماریهایی است که 

              هم تواناست. یتن –روان  یهایماریبه درمان ب ،نیقیو  مانیا هیدر سا ،انسان یبعد وجود نیامی شود. 

"صرع بیماری "میگرن بینایی" که نوعی با آنکه بینشهای ژرف جهان بینانه را به  زاراتو  جالتلی

، و بدینگونه ماده گرایی مکانیکی را به نهایت 28(۱۵۷)مغز و ذهن، ص  !است نسبت داده اند خفیف"

غز و ذهن، ص ابتذال رساندند، همچنان جایگاه مادی معینی برای خویشتن متعالی انسان قائل نیستند )م

که عهده دار را هم که هرگز جایگاه مادی "نهاد ناخودآگاه" ( کیمکانیی ماده گرایپیرو )فروید  (.۱۵۴

مذهب را فرافکنی انسان شمرده بود؛ بی آنکه این نشان نداد،  می دانستهدایت و تنظیم رفتار انسان 

 او بنیادی تجربی داشته باشد:رفتار شناسی همچون نیز تبیین 

"در نظر بسیاری از متفکران، بویژه کسانی که در زمینه روانشناسی تجربی فعالیت می کنند، فروید نه تنها در اشتباه 

که بنیاد تجربی دارد، مانعی جدی محسوب می شود؛ تا جاییکه یکی از  بلکه برای هر گونه روانشناسی اصیلاست 

)جان باوکر، مفهوم دکتر فروید هرگز بدنیا نیامده بود"  روانشناسان تجربی کمبریج قلبا آرزو می کند که ای کاش

             (.    ۲۷۱خدا، ص 

سرسخت و تغییر ناپذیر است، ساختارهای ذهنی انسان بیجان اگر نظم حاکم بر ساختارهای طبیعت 

نشانگر این  و ؛نیست تطبیققابل  انسان اندیشه و روان برقوانین ماده هستند. و متغیر انعطاف پذیر 

در به روشنی  لاین استقال. مغز و اعصاب است مادیدستگاه  ی ازنانسا روانو  اندیشه نسبی استقالل

                                                           
 ریشه اتهام بیماری صرع به پیامبر گرامی اسالم نیز در این تئوری سخیف شبه علمی است.    28
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انسان  روانی –توانمندیهای ذهنی ) انسان یختانروانش و یختمعرفت شناکارکرد  وو کار  ساز بررسی

   .استو دریافت  فهمقابل ( نیست توجیه و بیان بلاو اعصاب ق مغز که با جنبش سلولهای

  

       

 چهارم:فصل 

  قرآنروانشناسی 

 

چنانکه خواهیم  و ویژه و نمونه است؛ براستیدر میان مکاتب موجود روانشناختی قرآن  روانشناسی

تاریخ  ، کهتمدن و فرهنگ اسالمیدرخشش  وو شکوه  ،پیروزیهای بزرگ سریع وهای راز پیشرفتدید، 

 روانشناسی است. این در اند، کردهآنها یاد  از (بغض و حسد اببا شگفتی )و همراه غربی نیز نگاران 

و  هاه ننمو بهکه در تاریخ است  هپرورد انسانهای بزرگیقرآن واقع بینانه  وتوحیدی  روانشناسی

  ...ندا هدتبدیل شو وارستگی فدا و بزرگواری و آزادگی  اسطوره های

 

 انسان تمرکز بر طبیعت ویژه و برتر 

، ناهنجاریها کلیه و طبیعی می دانند؛ ارضای غرائزماده گرا انگیزه رفتارهای انسان را  روانشناسان

 روش غرائز نسبت می دهند. اینصحیح و بموقع ارضای  عدمرا هم به  روانی اختالالت ها و هعقد

فروید  چنانکه است؛استوار  تحریف شدهو  تجارب محدودبر  و است؛ گزینشی و خاصشناسایی آنها هم 

سطحی نگری و  با چون ؛ وخود را به همه انسانها تعمیم دادک روانی بیماران هیستری نابهنجاریهای

 ،می دید علیتی یکجهته ع نظمتاب و (تغییرناپذیرساکن و ) اروان انسان را ایست مکانیکیساده سازی 

 کمال" و ری"اد خویشتنو  "صبر ،و احساس گناه" "پشیمانیانسانی چون صفات خاص  و حاالت

و  یبانقال تغییرتوان  نشانهو  ،برتر و متعالی انسان اتگرایش نمایانگرکه  " راخواهینآرماگرایی و 

بنا بر  سالمانسان  ! اماکرد تعبیرناهنجاری یا و به بیماری  ،استجهت کمال  دروی نی اصالح درو

یاری عقل  بهجبرهای غریزی  فشاربرابر  در و غرائز نیست؛اسارت  و بندفطرت کمالگرای خود در 

 یبلغزد و گناه پایش انساناگر  همچنین داری نشان می دهد. خویشتنو  شکیباییخود  ازو اختیار 

خروج از مطلق و  کمالبه فطرتا  او ؛ زیرابه او دست می دهد پشیمانیو  شرم احساس مرتکب شود،
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به  پیوستهبه  را اوبه ارزشهای متعالی فرا مادی  پیوستدارد و  گرایشماده  مکانی –مرزهای زمانی 

تواند حالت  یماده گرا اصوال نم لسوفیف می دارد. وا خوداصالح درونی و  تغییراعمال و  بازنگری

خطا را گناه و به هنگام او  یمانیشرم و پشو انتخاب، و احساس  میانسان به هنگام تصم یکشمکش درون

 کشمکش .۱: انسانی دو احساس نیآورد. ا یم یروو سفسطه  یکار هیو لذا به توج د؛ینما نییفهم و تب

در فلسفه  که دندار او ییکمال گراانسان و  اریاختنشان از به ترتیب   پشیمانی،و  شرم. ۲ و درونی؛

 درو را "نابهنجار"  یانسان نیماده گرا چنو روانکاو و لذا روانشناس  ؛هستند معناسم بی لیماتریا

 داند؟!      یم ینابهنجار نیرا هم عامل ا ینید دیو عقا ،کند یم یتلق"بیمار" صورت شدت 

و قوانین عام و ثابت  وجود چند بعدی انسان، متعالیویژگیهای تغییر ناپذیر انعکاس قرآن  روانشناسی

شده و پایان ناپذیر  ، هدایتاین دیدگاه واقع بینانه توحیدی که بر تکامل هدفمند واست؛ و انحطاط  درش

ن و اپیدایش و تکامل جهگرای مکانیکی خود  مادهفلسفه  درفروید که  روانشناسی با است، استوار انسان

 مکانیکی سادهو تابع نظم  اروان انسان را ایست و ،شتحیات و انسان را تصادفی و کورکورانه می پندا

 "شعورکاوش در و  جستجو درمانی روانکاوان فرویدیست روش ناسازگار است. اساسا ،می دید

 کودک "نیازهایتوجه به  و ،"امیال سرکوفت شده دوران کودکی"بیرون کشیدن  ،انسان "ناخودآگاه

حاکمیت  وو تغییرناپذیری روان انسان  اییاز اعتقاد آنها به ایست نشانکه آشکارا  ؛ روشیاست درون"

بیانگر  روشنی هب یقرآن درمانی –روان  راهکارهای سوی دیگر، در. داردآن  بر غریزیکور  جبر

 انسانیاختیار ویژه  نیز و ،انسان رفتارپذیری و تغییر روانپویایی باور به  و متعالی گرایشبه توجه 

 و مطلقهاز سلطه  او رهاییبه امکان تغییر بنیادی انسان و  قائل قرآن یتوحیدشناسی  انسان .است

و حتی جبران صدمات  ،عادات ریشه دار او و و خشم و شهوت( )آز پست غرائزامیال و یکجانبه 

خودسازی "پیگیری برنامه ، به توحید و نظم تکاملی هستی ایماندر سایه  . انسانباشد میروانی گذشته 

 و پیامدهای دردناک کمبودها ازتواند  میکارهای نیک و شایسته  انجام و( تقوای جهتدار)" انقالبی

بررسی در این فصل قرآنی  ارزندهو رهنمودهای  راهکارها .بگریزد نیزمشکالت دوران کودکی خود 

 :شوند می

                       

  ایمان

بر نهاد آن ادر هیچ زبانی بر که این واژه ای است ؛ واست یدر روانشناسی قرآن کلیدی مفاهیماز  ایمان

مشابه آنها  و ""گرایش و ""باورخود را فریفته اند آنگاه که آنرا  "پارسی مترجمان" !یافت نمی شود

کردن و با معنا  وگرفته  فراآن باوری است که سراسر اندیشه و روان انسان را  ایمان. می کنند ترجمه
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رهانیده و به نومیدی  وتوفنده دغدغه و اضطراب  امواج ازبخشیدن به زندگی انسان او را  واقعیجهت 

 اوست:و رستگاری رهایی و این دستمایه  ؛است رسانده)سکینه( درون  آرامشو ت امنیو  امید ساحل

به جرگه  پس حالیکه تو از او خشنود و او از تو خشنود است. ؛ درگارت بازگردردپرو بسوی یافته! آرامشنفس  "ای

  .(۲۷ – ۳۰ فجر،" )من وارد شو بهشتو در  آی بندگان من در

قرآن خود  ببینیم توان گنجاند؟ ... میقالب کدام واژه فارسی و یا التین و را درژرفی  مفهوم چنین

را توحید و نبوت و معاد ایمان آورده است(  اصول)آنکه به  منؤم روانشناختی ویژگیهایچگونه 

 برشمرده است:

هر گاه  ؛ وشودترسان  و شکوه او( عظمتاز ) دلهایشان شود، یاد هر گاه خدا که ندآنانمنان ؤاین نیست که م "جز

 ؛ ونماز را بپا می دارند . آنانکهبر پروردگار خویش توکل کنند ؛ وایمانشان بیفزاید ، براو بر ایشان خوانده شود آیات

 ؛(۳و  ۲ انفال،) از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می کنند"

با  ؛ وو تزلزل بخود راه ندادند ردیدتو پس از آن  ندکه به خدا و پیامبرش ایمان آورد آنانند منانؤم کهاین نیست  "جز

 ؛(۱۵ حجرات،) راستگویانند" آنان .راه خدا جهاد کردند در ویشخمالها و جانهای 

، کردند جهادو  گزیدههجرت ( و گذشتند و جان و مال وطن حباز )راه خدا  درآنانکه ایمان آوردند و آنانکه  "همانا

    (؛۲۱۸ ،)بقره مهربان است" بر آنها()و  آمرزندهدارند و خدا  امیدبه رحمت خدا  آنان

 خصلت)ایمان  دنبر ایمانشان بیفزای ایمانی تاکرد  واردمنان ؤدلهای م در را که سکینه )آرامش درون(آنست "او

   . (۴، فتح) "(دارد گیفزایند

ویژه  دیالکتیکبه تبیین توحیدی آفرینش با یک  ایمانمی شود آنستکه فهمیده آنچه از آیات فوق 

؛ بیم از کوتاهی امیدو  بیممیان و پایدار بالنده یک تقابل تکمیلی سازنده و روانشناختی همراه می شود؛ 

 نظمیگانه و  خدایبه  انسانیکه. رستگاری آمرزش خداوند ودر برابر مسئولیتهای خدایی، و امید به 

)دیالکتیک بیم و هرگز این پدیده روانشناختی دوگانه و جدایی ناپذیر  است، آوردههدفمند هستی ایمان 

گناه از میان ارتکاب بهنگام لغزش و جبران و بازسازی و رشد را از دست نمی دهد؛ نه امید به امید( 

از وضعیت پرهیزگاری می رود؛ و نه بیم از انحراف و انحطاط و نهایتا سقوط در ورطه هالکت در 

بیم و امید با نگاهی بلند مدت به حیات که هرگز به نتایج رخت بر می بندد. یشه اش جان و دل و اند

در این ایمان تنها اجتماعی رفتارهای انسان محدود نمی ماند، تنها ویژه ایمان توحیدی است؛ و  –مادی 

در ساختار روانی  دیو ام میبهدفدار آفرینش است که تبیین و  یدیتوح ینیدر جهان ب. دپدیدار می شو

می انجامد.  یاخالقو به تغییر و یا اصالح و بهبود  ند؛می یاب ریناپذ ییجداانسان پیوندی ریشه ای و 

در  یکوتاه می"خدا ترس" است و بهمچنان هم که باشد،  یرده تکامل اخالق نیانسان خداشناس در باالتر

به بازگشت  دیام چگاهیگناه و خطا هم باشد، ه به آلودهاگر  زیکند؛ ن یهرگز او را رها نم تیانجام مسئول

www.takbook.com



~ 106 ~ 
 

از هم مقطعی و و  یسطح دیو ام میب ،یدیتوح مانیدهد. اما بدون ا یرا از دست نم یو آمرزش اله

در نبود این دیالکتیک سازنده روانشناختی، شود؛ و  یم یمستحکم نظر گاهیگسسته شده و اخالق فاقد پا

 ،انحطاطدر مسیر  پذیری تغییر ، وکمالرشد و  مسیردر  یاستوارثبات و  از یو اجتماع یرفتار فرد

 .  نخواهد برد چندانیبهره 

گذرا و میدان آزمایش و پرورش و را جاودانه می داند؛ فاز دنیایی حیات را خویش انسان با ایمان حیات 

تلقی می کند؛ مرگ فیزیکی را سرآغاز زندگی جاودانه خود می شناسد؛ زندگی پایدار برای فاز آمادگی 

دارد را  مرگمکان انتظار  وهر لحظه  در او. بلکه تنها از اعمال خود می ترسدو بنابراین نه از مرگ 

 می داند که: یزد؛ زیرااز آن نمی گر و

و باروهای  برج درچه  اگر را در خواهد یافت؛مرگ شما  خدا اراده کند( آنهر  و نمی کند؛ تفاوتی)د یجا که باش "هر

 . (۷۸ اء،سن) د"یبرببه سر  مستحکم

 لذا ؛ واست پوشالیداند که قدرت ستمگران گردنکش حاکم بر زمین  میموحد  منؤم بر این، افزون

که در سایه را  یاطمینان و آرامشآن  و ؛آنها را نمی خورد سرکوبگرانه "قدرت "نمایش فریبهرگز 

 کهداند  می مؤمن .و جای خود را به اندوه و نومیدی نمی دهدداده دست ن از ،استآورده دست بایمان 

فراهم جویان  برتری همیشگیاست و هرگز راهی برای پیروزی عدالت  وحق پویندگان راه خداوند با 

  :نمی سازد

 و تجهیزات وپوشالی  نماییرت دق این). ات نکند فتهنیروی حق ستیزان در شهرها و کشورها فری شدن "جابجا

 عمران، لآ) "گاهی است!آرامشآن چه بد  ؛ واست دوزخدر  ایشانجایگاه آن  ازپس  اندک؛ واست  ایبهره  (ثروتها

 ؛(۱۹۷و  ۱۹۶

  :استگوناگونی  معانیبردارنده درباال آیه متن عربی  در)جابجایی نیرو(  ""تقلب آنیقر واژه

 گری، حیله هر جا جای باز کردن، در آوردن، یو آنسو رو سواین به هر سو راه یافتن، به این رو به آن رو گشتن، "از

 های گوناگون نمایاندن" هرچه نعمتها و سرمایه ها همی بهره گرفتن، از و تاز کردن، تاخت هر چه تصرف کردن، در

 . (۴۴۹ ، صعمران لسوره آ ،پرتوی از قرآن محمود طالقانی، )سید

ها و روشهای کاربردی  برنامهآنها از  همگیدانست که  خواهیم دقیق شویم، فوق معانی در اگر

و چپاول و  غارت در راستای که تاریخ بوده است طول درسلطه گر و توسعه طلب  متجاوزحکومتهای 

آنها که  اما صورت می گیرند. ،ویان و عدالتخواهانجو حق  آنهاخالی کردن دل  نیز ، وسرکوب مردم

قدرت  وو برق و شکوه ظاهری  زرق فریفته ،دبه خدای یگانه و نظم هدفمند هستی ایمان آورده ان

 :و گذرا می دانند موقتیرا  آنهاتوانمندی و امکانات  ؛ وپوشالی آنها نمی شوند
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بود فرجام آنانکه "پیش از شما ملتهایی بودند و سنتهایی بر آنها بگذشت؛ پس در زمین گردش کنید و بنگرید چگونه 

 )پس .است برای مردم و راهنمایی و اندرزی برای پرهیزگاران بیانی (حقیقت) . اینوعده های خدا را دروغ پنداشتند

 و سربلندی دیباش مؤمن اگر د؛یگین نباشاندوهنشوید و  سست باشد و( داشتهبه سنتهای خدایی حاکم بر تاریخ ایمان 

  ؛(۱۳۷ – ۱۳۹ عمران، لآ) "کمال از آن شما خواهد بود

)وحشت زده از کثرت و ، یاران موسی )لشکر فرعون و یاران موسی( به مصاف هم رفتند"و آنگاه که دو گروه 

سمت ! پروردگارم با من است و او مرا )به چنین نیستگفتند که ما گرفتار شدیم! موسی گفت: تجهیزات لشکر دشمن( 

 (؛۶۲و  ۶۱واهد کرد" )شعرا، خپیروزی( هدایت 

 .(۱۴۱ نساء،) منان فراهم نمی سازد"ؤم بر کافران همیشگی( غلبه)خداوند راهی برای  هرگز "و

 مکان – در ساختار محدود زمان؛ درون هم ندارد آرامش که ایمان ندارد، انسانی نقطه مقابل، در

اضطراب و  گرفتارزندگی  در همواره آورد؛باور نمی بدان ند و نمی بی رااز آن فراتر  ؛دزندگی می کن

جاه و مقام  وشهرت  کسب و مادیشدن در رفاه  غرق ؛ واستسرگردانی  و پریشانی و نومیدی و اندوه

 به دستیابی در آن نمی بیند. ایشده  تضمینآینده  هیچ زیرا نمی رساند؛آرامش  ساحلرا به  اوهرگز  هم

دام فریبی بود که در آن افتاد و از  (۱۲۰ طه،) "که هرگز زوال نپذیرد سلطنتی ثمر وجاوید پر "درخت

 ..بسی سست شده بود.خویش  حتغییر و اصال برایاراده اش  ! زیراآن رهایی نجست

 است:رایج از عقاید خود گواه ویژگی متفاوت آن  نشانه های ایمان در رفتار انسانبروز 

تو زیان رسانده و دروغ ترا بهره مند "نشانه ایمان آنستکه سخن راست را آنگاه بر دروغ برگزینی که سخن راست به 

سخن زیرا )فزونتر نباشد  29کردارت؛ و اینکه گفتارت از تنها در این هنگام است که راستگویی ارزشمند است() سازد

؛ و اینکه در سخن گفتن از (خواهد بودکردار باشد؛ و فزونتر از آن با عمل بیگانه عمل یا با و سازگار باید متناسب 

 خدا بترسی )از کسی بدگویی نکنی و بر پایه "شنیده ها" گواهی ندهی و داوری نکنی(" )نهج البالغهدیگری از 

              (. ۴۵۸، سخن دشتی

ایمان برخالف باورها و این ؛ زیرا 30یگانه راه چیرگی بر نفس اماره )هوای نفس( استتوحیدی ایمان 

در فزاینده پایدار اما در عمق جان و اندیشه و روان انسان نفوذ می کند و به او توانی  ،گرایشهای رایج

و  بیمدیالکتیک راز این انگیزش و توان بیمانند در می بخشد. اصالح رفتار و پیمودن راه رشد و کمال 

 گردد. ماندگار می شده و در انسان پدیدار آفرینش توحیدی به تبیین است که بدنبال ایمان  امید

               

                                                           
در برخی از نسخه های نهج البالغه "علم" بجای "عمل" آمده است؛ بدینگونه که "گفتارت از دانشت فزونتر نباشد" )از آنچه می دانی سخن  29

 این سخن نیز بسی نیکو و از نشانه های راستین ایمان است. (. ینیگز یخاموش یدان یدر آنچه نمبگویی و 
  

 نامید. و این نبرد را پیامبر "جهاد اکبر"   30
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 ثبات  و لغزش

 اگر نیست که او می پندارد. چنان ند؟یب میندانست که خدا  ؟ آیاپشت کرد آن( )بهدروغ شمرد و  را( )حقکه  دیدی آیا"

 (؛ ۱۳ – ۱۶آن پیشانی دروغگوی خطاکار" )علق،  یم؛انرا به پیشانی اش می کش ، اودست از کار خود بر ندارد

موجود ای  رابطهایندو میان  ؛ زیراشده استنسبت داده پیشانی اش انسان به گناه و لغزش آیات  این در

 شده است دانستهعلمی  نوینپژوهشهای  در بتازگی آنرا کشف کرده است.نیز علم روانشناسی  که است

مادی کانون  ، انسان کامل(،گوچ) امل مغز استککه از آخرین مراحل ت انسان، مغز پیشانی قسمتکه 

بخش جلویی مغز به سمت . راست و دروغ استسخنان و بد و نیک و نقطه آغاز اعمال سازی  تصمیم

را  آنهاتشکیل یافته است؛ تاالموس داده های حواس را دریافت و  هیپوتاالموسو  تاالموسپیشانی از 

 وو کار هیپوتاالموس بروز هیجانات و عواطف و نیز کنترل خشم و ترس و شهوت  ،ساماندهی می کند

بی تفاوتی در برابر پدیده های بروز حس به در مواردی منجر است. از آنجا که آسیب به این ناحیه ز آ

علم روانشناسی  درمتضاد و بی معنا شدن هنجارها شد، کارکرد پیشانی در تمایالت آگاهانه انسان 

برنامه ریزی و انگیزه های  نیزکانون مادی اراده و عاطفه و شناسان  روانآنجا که  تا ؛گردید هبرجست

هست  نیزانسان  اختیار یا اراده آزادکانون و اینکه آیا پیشانی  ؛را در همین ناحیه برآورد کردند رفتاری

 اما (.۱۴۴ – ۱۴۶)جالتلی و زارات، مغز و ذهن، ص در این دانش است نوین موضوع پژوهشی 

 رابطهنمی توان هرگز  و و ویژگیهاست؛ این گرایشهاو کارکرد  بروزبرای  یجایگاه تنهاپیشانی 

 در آنهاو کارکرد  جایگاهکه پیوسته  مغزپیشانی با یاخته های میان گرایشها و ویژگیهای نامبرده  علیتی

ماده گرایان نیز با آنکه کانون رفتارهای فیزیکی و زیست  .برقرار ساخت ،می کند تغییربدن انسان 

شناختی انسان را در مدارهای حسی مغز، تاالموس و مخچه شناسانده اند، خویشتن متعالی انسان را 

 (. ۱۵۴ص همان منبع، )"شناور" معرفی کرده اند ناگزیر نیافته و  "خاصیمادی چیز "وابسته به 

فالسفه و روانشناسان عموم مردم و حتی بسیاری از که بگذریم، روانی  –ی فکری اقوبا از رابطه مغز 

هیچکس نمی داند جایگاه آن  اما ها و آرمانها و آرزوها و عواطف نامیده اند؛ خواستهنون اک هم را ""دل

 از و بدن به گردش در می آورد، درکه خون را  تپندهتلمبه گوشتی  آن ""دل این تردید، بی کجاست؟

ها  خواستهبا  تپندهاین تلمبه گوشتی  سلولهایمیان  علیتیهیچ رابطه  زیرا ؛نیست است، همنام آنقضا با 

 کیآیه از قرآن راهنمای نی این یافت نشده است. تجربیعلوم  در انسانیو آرمانها و آرزوها و عواطف 

 برای اندیشه در این باره است:

 (.۲۴ انفال،) حائل می شود"و دل او  )انسان( مردخداوند میان بدانید که  و"

 "دل" در اینجا دنیای پیچیده درون انسان )ذهن( است که خرد نیز در آن می گنجد: 
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 .(۱۶۳، ص ۳جلد "همانا دل به )نیروی( عقلی که در آنست می اندیشد" )امام صادق، بحاراالنوار، 

 قلب ومغز  مادهدر و آرزو  عشقو آرمان و  اختیار و خرد واندیشه  گاهخاست وجایگاه اینکه  ،باری

اذعان  "ابهام" این بهاز ماده گرایان هم  بسیاریو  ،است بودهگیز نبرا پرسشآغاز  ازاست،  انسان

مغز و  ییاخته ها)ماده  مختصاتهرگز بر انسان شکن ویژگیهای ساختارگرایشهای متعالی و  کرده اند.

 و یا نیرو دیگربعدی برگرفته از  و؛ شوند آن منطبق نمی مکانی – و ساختار چهار بعدی زمانی قلب(

بشر را با جهشی و  ؛داردفراسوی ماده  در کمالبه مطلق و بینهایت  گرایشکه  هستند نهادی ناشناخته

 "دمهمان  نیزوجود انسان  ناشناختهیا نیروی این بعد متعالی  .است هکرد هدایتبزرگ به جهان انسانی 

جانشینی خدا در  "مسئولیتساز  زمینه و انسان" نزد خدا "امانت ضمنا که است خدایی" "روح یا الهی"

 :چند انسان هم امانتدار خوبی نبوده است ؛ هرباشد مینیز  طبیعت"

 کردیم؛ عرضه ند(هست از انسان ترپایدارو  تربزرگار بسینت خود را بر آسمانها و زمین و کوهها )که اکه ام همانا"

و بلند  وجود بی باکی )بااو  همانا برداشت؛ ورا  )امانت( آنانسان  و آن بیمناک شدند؛ از ونیارستند  برداشتن آنرا پس

      . (۷۲ احزاب،) بود" به ارزش آن()و نادان  در ادای امانت()ستمگر  (پروازی

داند که این  می که به ایمان دست یافته است، انسانی .استو گناه د استواری در برابر لغزش سایمان  اما

که او  است گذرگاهیپرش و  ؛ تختهناپذیر بسوی خداست پایانفازی از تکامل  تنهادنیا با همه تعلقاتش 

حاکم بر آن  توحیدیهدفمند جهان و نظم  تکاملبه  که انسانی. را به هدف نهایی نزدیک می گرداند

می کوشد با  ؛ وندیهدف نمی بو زیباییهایش  شگفتیهافاز از زندگی را با همه  این است، آورده ایمان

 ،بنابراین فراخنای آزادی از قیود مادی گردد. درتوحیدی آماده زندگی برتر  پایدارپیوست به ارزشهای 

 مکان –ظرف زمان  در "داشته هایش" دلبستهو  شیفته نه پایدار در راه هدف گام بر می دارد: و استوار

به زمین  که ندنمی ک نومید و آزردهاو را  چندان "از دست داده ها"نه  ؛ وبنددمی شود و به آنها امید  می

زندگی  در یشداشته ها و نداشته ها کهمی داند  خوبی هببا ایمان  انسان زیرا .گویدببد و بیراه  زمان و

؛ اند یافته ققتحسنتهای الهی  وتطابق با علم و اراده  در و مکان –در ظرف محدود زمان  تماماکنونی 

  :افتد سودمنداو  بحالآید  "ناخوش" آنچه و باشد، زیانبخشآید  "خوش"بسا که آنچه  چه و

( است. ثبت و ضبط)در کتابی آن  پیدایش ازپیش نمی رسد مگر آنکه شما خود  به وزمین  به دردناکیحادثه  "هیچ

بر آنچه از دست شما می رود اندوه تا  (بدانیدرا حقیقت  این) بر خدا آسان است. و تنظیم امور( )هدایتاینکار  همانا

 فخر متکبرهیچ خدا  که بدانید() ؛ ورسدبه شما می  دنیا( هایاز نعمت)ن شوید بدانچه ماداش بسیارنه  ، ودینخور

 ۲۲ حدید،) "(دخواهند بو ماندگارهمواره  گویی که می نازند چنان خود داشته های بهآنها که ) را دوست ندارد یفروش

 ؛(۲۳و 
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آن  و دیرا دوست داشته باش یچیزبسا  چه و در آنست؛ شما خیرحالیکه  درباشد  خوشایندنا برایتانزی یچبسا  چه"

                   . (۲۱۶، بقره" )و شما نمی دانیدمی داند  (را سرانجام امور) خدا .باشد شرشما  برای

ثبات و پایداری  به رود، فرا تر مادی محدوداز این ساختار  خودبازپسین زندگی  درچون  انسان ،باری

 :آرامش می رسد و

به جرگه  پس حالیکه تو از او خشنود و او از تو خشنود است. ؛ درگارت بازگردردپرو بسوی یافته! آرامشنفس  "ای

  ؛(۲۷ – ۳۰ فجر،" )من وارد شو بهشتو در  آی بندگان من در

)و آرامش جاودانه را( "ای انسان! همانا تو در راه پروردگار خویش پیوسته در رنج و کوشش خواهی بود؛ پس او را 

 (. ۶یافت" )انشقاق،  خواهیدر 

 

 از خدا" "ترس ترس و

 دراست که  متمدندر انسان  انفعالی لتیحا ترس ،طبیعت که بگذریم قهرپیش از تاریخ و  دوره از

، ظاهر بینیکه دچار  یمیان افراد درو ستم و زور تولید می شود و  جورمناسبات اجتماعی مبتنی بر 

 انسانی .آیدمی  پدید هستنداندیشی بینی و نزدیک  کوته ،انزوا ،و تاریخی اجتماعی هتجربو  دانش بودکم

مناسبات اجتماعی را فهم نکرده و از  عمق ،فمند او در هستی ایمان ندارددکه به خدای یگانه و نظم ه

ترس بدین زمره  درتنها  نه از خدا" "ترس اما می شود. دچاراین حالت  به دور است،به عمل اجتماعی 

عمل تغییر و  ارادهو ژرف نگری و  دوراندیشیبر پایه  ؛ زیرااست ضد ترساساسا  ؛ بلکهنیست معنا

و  است ستمکارنترسیدن از قدرتهای عصیانگر پرهیزگاری و  معنی به از خدا" "ترس است. استوار

 :؛ زیرانتیجه آن آرامش درون و شجاعت و اطمینان است

و )بلکه( مرا  دینترس قدرتمند او( ظاهراو پیروان )ترساند؛ پس از او  یرا م شیاست که دوستان خو طانیتنها ش نیا"

 )آل "(رسیده اید درونبه حقیقت هستی دست یافته و به آرامش ) من هستیدؤماگر  تا از ترس بیمه شوید() دیبترس

        . (۱۷۵ عمران،

عمل ، اراده تغییر تقویت چشمهسر "ترس از خدا" اما و انحراف می انجامد، انفعالبه  ترس اگر

  و کمال است. حقدر راه  استواریو  انقالبی
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 رؤیا

روی فهم ه هم دریچه ای ب کهدر زمینه چرایی خواب و ماهیت رؤیا نیز نظریاتی قرآن ارائه داده است، 

 : هزمینه ای برای پژوهش و اندیشهم  و است؛بازپسین معاد و مرحله تکاملی 

که حکم مرگ آنرا ( روان یا نفسد )نگاه می دارکند؛ پس  می را هنگام مرگ و هنگام خواب قبضنفوس شما "خداوند 

در این حقیقت نشانه های روشنی است برای آنها که اندیشه همانا معین. سرآمدی داده و رها می کند آن دیگری را تا 

  (.۴۲می ورزند" )زمر، 

و خواب یکسان است؛ جز آنکه در خواب پاره ای از آثار حیاتی مرگ " در روان()نفس "قبضه 

 اوزمان بیداری  رویدادهایرا در  انساندیدن  خواب علتروانشناسان ماده گرا پا برجاست.  همچنان

، در باره رؤیا(؛ پائولوفمی کند )نمایی بازسیمایی دگرگونه  دررا  آنهاخواب  بهنگاممی دانند که مغز 

رزهای اما اینان از تبیین خوابی که در بیداری تحقق پیدا می کند، و نیز از تبیین فرا رفتن انسان از م

دیدن حوادث  مثال این توانمندی روان انسانی، زیرادر خواب، ناتوانند.  مکان –ساختار زمان ماده و 

 روان و اصالت و تقدم ماده بر اندیشه یعنیاساس فلسفه ماتریالیستی  ،)و حتی بیداری( آینده در خواب

؛ و ماده گرایان ناگزیر تحقق اینگونه خوابها را همچون آفرینش و تکامل جهان و انسان نفی می کند را

 حوادثی در آیه فوق، دو امر خواب و مرگ از جهتی همانند دانسته شده است.تصادفی معرفی می کنند! 

 نیازهای از خواسته ها و آمدهبر اساسا و ،بگفته قرآن پریشان گاه را که انسان در خواب تجربه می کند،

؛ ندتجربه روزانه زندگی مادی ا در انسان سامانروحیات ناب یا ونابهنجار  ، رفتارهایپستو  ابتدایی

در ریشه یابی  کوشش اما ؛هستنددر پی آنالیز آن  امروز فرویدیستسان ای که روانشنهایچیز همان

 وجودبعدی  چندتبیین واقع بینانه ای از شخصیت حقیقتی پنهان و یا  فهم بهتواند  نمی اینگونه خوابها

 و می برد، راهاز آن  برآمدهنیازهای  و گرایشهاغریزی و  طبیعت شناختتنها به بیانجامد؛ انسان 

 :یشهای متعالی و برتر او نمایان نمی سازدراگپنهان و یا  رازهایچیزی از 

 یما تعبیر خوابها و هستند؛ پریشانخوابهای  از ای(ب دیده اکه تو در خو) گفتند: اینها (اران فرعونذخوابگ)"

     .(۴۴ یوسف،) را نمی دانیم"پریشان 

و  واقعیتنامحسوس  بعدیا نشانی از رابطه ذهن انسانی با ؤدر جهان بینی موسوم به "هولوگرافیک"، ر

 نظم نا پیدای آن یا همان "جهان غیب" است. 

یا ها پلی باشند میان نظم های ادراک پذیر و نظم های ناپیدای ادراک ناپذیر؛ یعنی بازنمودی باشند از تغییر ؤ"شاید ر

 (.۸۳)مایکل تالبوت، جهان هولوگرافیک، ص شکل طبیعی نظم مستتر به نظم نامستتر" 
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می سازد، شناسی نمایان یا ؤآنچه گرایش متعالی معنوی انسان بسوی خدا و جهان غیب را در زمینه ر

است آنرا مهار  یایی که در آن انسان بدان آگاه می شود و قادرؤریعنی است؛  "روشن"های یاؤوجود ر

بر این گمان است که مغز توان تولید تصاویر )فیزیکدان(  آلن ولفها را تغییر دهد. کند و جهت رویداد

وی فرض رت می گیرد. )خواب آگاهی( صو "یای روشنؤر"حقیقی را دارد؛ و این کاری است که در 

(. اما اگر در ۸۷و  ۸۶یای روشن دیدار با "جهان های موازی" است! )همان منبع، ص ؤرکه می کند 

یای روشن می توان ؤاز ریم، مانتعقلی وفادار ب –تخیل غرق نشده و به روش شناخت و پژوهش تجربی 

 . همین!بعد متعالی وجود انسان پی برد اصالتو اختیار انسان به 

           

 خاطرات آوری و یاد فراموشی

 که وی "در کجا انبار می شوند؟ فراموش شده های خاطره"که بود  هاز این پرسش آغاز کرد فروید

از های  هخاطر یو حت زیهمه چ یبرامکتب  اینبنا بر منطق خاص  باید ،بود ییماده گرامکتب  پیرو

بنام خانه ای تاریکدر  "یاد رفته ها "ازاین بود که  فرویدپاسخ  یافت. می یماد گاهیجا کیرفته  ادی

جایگاه  اینآنکه هرگز موفق به نمایش  ؛ بیمی شوند انبار تل که بایگانی مغز است" "نهاد ناخودآگاه

را به انسان وی  "ناخودآگاه نهاد" ازخاطرات تل انبار شده روانشناسی فروید فشار  در! شودب مادی

 مسئلهانسان و  به جامع و ژرف نگرشی واقع بینانه توحیدی فلسفه امامعین وا می دارد. ی رفتارهای

دوران کودکی فردی و  از انسان شده جنسی فراموشهای  خاطرهاز نگرش  این آغاز دارد. فراموشی

ذهن و وجود چند بعدی  پیچیدگی "،خدا یاد"از بینانه  جهان ؛ بلکهنیستآنها در ذهن  انبار اش، ونژادی 

  :می کند آغاز شیخویشتن متعالی خو از انسانبیگانه شدن  و فراموشی واقعی علتو  ،انسان

 . (۱۹ حشر،) آنها را از یادشان برد" ()متعالی خویشتنخدا نیز  ؛ پسخدا را فراموش کردندد مانند آنها که ینباش و"

را و هدف واقعی تکاملی  راهتنها  نه است از یاد می برد، هستیمطلق  کمالانسان خدا را که  هنگامیکه

و اختیار و آرمانخواهی و  عقل و ویژگیهای بنیادی خود چوننهفته  عظیم یتوانمندیها بلکه گم می کند

 منحرف ودخبه ، از خود بیرون واقعی در هدف از لذاو  ؛کند میفراموش  تدریجاکمال گرایی را هم 

بسته  مدار؛ پیامدهای آنها می شود( وزندانی تجارب غریزی خود )ریزد فرو می  در خودو  شده

 گام . در31نداانحطاط می کشجمود و به  و ش بیگانه می کندخویشتن متعالی ارا از  اونیز  یحرکت

                                                           
برخالف ماده  نیز، ()مارکسیستهاگرایان انقالبی  ماده کمااینکه می توان آرمانی دست یافتنی را بیرون از خود برگزید و رشد کرد؛ البته 31

هرگز  آرمانخواهی این که تجربه نشان داد ولی ند؛دبرگزی "بیرون از خود"را  ترقی خواهانههدف و آرمانی  ،مکانیسیست وگرایان کهن 
 که مقطعی و کوتاه مدت آرمانخواهی و هدفمندی نماید. مصونو روانشناختی  عقیدتیبحران  ازرا  آنها و ؛باشدنتوانست جایگزینی برای خدا 

در نارسایی  این انسان داشته باشد. ذهنیساختار  در را کمال مطلق() خدا"" کارکردنمی تواند  شود، نمایانحیات ناپایدار دنیوی  درحداکثر 
      شد. خواهد بررسیبخش فلسفه اخالق 
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 می کشاند. هم "خاطره ها"را به فراموشی  اوفزاینده و آزار دهنده  اضطرابو  دغدغهو  ، ترسبعدی

تکامل و  رشداین یعنی  ست؛ وا رو به جلو وباز  یمداراو در  پویش انسان چون به یاد خدا باشد، اما

خود و  عمیق شناختجهت  رت"طپیمان ف "یاد آوری و خدا" "یاداسالم  درنیست که  هدفمند. بیهوده

 :شده استخوانده  نآموزشی پیامبرا مسئولیت ،بازگشت به خویشتن خویش

 (؛۵۲ قلم،) مردم جهان" برای یاد آوری پیمان فطری انسان با خدا(ذکری ) مگر نیست این قرآن() "و

                      . (۲۱ غاشیه،) یک یاد آورنده هستی" تواین نیست که  جز. به یادشان بیاور (خدایی را )پیمان "پس

 (انسان ""خوداز  بیروننهایی  و واقعی )هدفهستی مطلق و ارزش برترین هستی  یعنیکه خدا را  آنها

کمال  و متعالیبعد  یا برتر خود ،غریزیخود مشغولیت به  وبینی  خود در سرانجام، از یاد می برندرا 

هدایت  کنند، ندگینمی توانند ز همآنجا که بدون جهت  از و ؛فراموش می کنند را خویش وجودگرای 

فرزند  و مالملک و  چون دروغینی اهدافو  ،جانجاندار و بی بتهایمی سپارند تا  یخود را به شیطان

 برایشانرا و طاغوت )رهبر و فرمانروای خودکامه( و منزلت و قوم و نژاد و سکس و شکم  مقامو 

  د:واقعی ساز هدفجایگزین آنها را  وید ابیار

" همنشین او باشدهمراه و  همواره()م که یمی انگیز بر شیطانیاو  بر هر که از یاد خدای مهربان روی برتابد، "و

 ؛(۳۶ زخرف،)

زیرا این ؛ کشاند میهمنشینی او را به درد و رنج و بحرانهای روحی و پریشانی ذهن و زبان  این و

 نخواهد بود:  "خدا"یاد همنشینی هرگز جایگزینی برای 

 ؛(۲۸" )رعد، می گیرند یاد خدا آرامهمانا دلها )تنها( با "

  ؛کرد آنکه ترا یافت؟" )امام حسین، دعای عرفه( "چه یافت آنکه ترا گم کرد؛ و چه گم

 (؛ ۴" )فتح، بیافزایند خود بر ایمانایمانی "اوست آنکه در دلهای مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا 

می گفت: اندوهگین مباش که خدا با )ابوبکر( به همراه خود )پیامبر( او و  ،در غار بودنددو  آنکه ... در آن هنگام "

 ؛ (۴۰را بر او فرو فرستاد" )توبه، خویش ماست؛ پس خدا آرامش 

مشکالت بروز  الجرمدر انسان و  بیماریهاسرچشمه بسیاری از  هاو نگرانی  غمکه ترس و آنجا  از

و اندوه  بیمدلها در هنگام  اما ست؛اسازنده  وبسیار ارزنده  درون آرامش، دنجامعه می شوبرای  عدیده

در این آرامش درونی است که اندیشه و خرد تنها  بازو  ؛با یاد خدا آرامش می یابندو نگرانی تنها 

اندیشه و  انساند خدا ای بامی بخشد.  استواریفزونی و  همایمان را و  یقینو افتد  می کاربه  انسانی

 دهدفمن واملی کت نظم ؛ بامی دهدو سو  سمتهستی  معنوی کانون وسرچشمه  جانب بهروان خویش را 
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خود  یرو پیشکه در شورانگیزی  و با فهم چشم انداز با شکوه ؛می شود هماهنگ اراده خدا()هستی 

 بدامی یدست  بیشتریآرامش  بهمی دهد  انجامدر این مسیر  کهعملی  هر باو  ؛می گیرد نیرو ،بیندمی 

با یاد خدا و یاری  . انساننه یکسویه واست  جهتهانسان و خدا دو رابطه. می شناسد بهتر هم " راراه" و

 :اراده و توان و دانش خود می افزاید بر انجامد، میرساندن به راهی که به او 

 ؛ (۶۰ ،)مؤمن "بپذیرم() را اجابت کنم شماتا  بخوانید "مرا

 ؛ (۱۵۲ ،)بقره "به خود وانگذارم() یاد کنید تا شما را یاد کنم مرا پس"

می کند و گامهایتان را استوار  یاریرا  شما (متقابالنیز ) خدا خدا را یاری کنید، اگر !کسانی که ایمان آورده اید ای"

 ؛ (۷ ،)محمد "می گرداند

 "کند می هدایتاین ایمان  )پرتو( دررا  آنها پروردگارشان انجام دادند،شایسته  کارهایو  ندایمان آورد آنانکه همانا"

  ؛(۹ ،یونس)

همانا خدا  و داد؛ خواهیمنشان آنها  به را خویش )هدایت( یراهها ماآینه  هر که در راه ما به کوشش برخیزند، "آنها

 .(۶۹ عنکبوت،) "با نیکوکاران است

را به دست فراموشی می سپارند، در مداری  دخو "متعالی و برتر خویشتن"و  "یاد خدا"اما آنها که 

واگذار می شوند؛ و از راه رشد به راه انحطاط  دغریزی" خو خویشتنپست و "بسته به گرایشهای 

 می افتد: و سرکشیهای آن هدایت انسان بدست "نفس اماره"  از این لحظه دیگر گردند.منحرف می 

  ؛(۵۳انسان را پیوسته به انجام کارهای زشت فرمان می دهد" )یوسف، )سرکش( "همانا نفس 

    بلکه پایین تر!و ؛ واگذاشته شود، تا عالم حیوانیت سقوط می کند سرکشو انسانی که به نفس 

آنانکه ایمان آوردند و  مگر م؛یاو را به نهایت پستی بازگرداند . سپسآفریدیمساختار "همانا انسان را در نیکوترین 

   .(۴ – ۶" )تین، کارهای شایسته انجام دادند

منکران گرایان و  مادهاست؛ حقیقتی که  اجتماعی –خداوند یکتا نیرومندترین انگیزه روانی  هایمان ب

حقیقت این  بر ونتیجه این ایمان است؛ و اجتماعی انسان  فردینیز توان انکار آنرا ندارند! سالمت خدا 

فلسفه ها و  اما ؛زندگی می کنند جهانمطابق با هدف آفرینش خدا باوران . گواهی می دهندآمارها 

گرایشها و  و ،بر حقیقت هستی و نظم تکاملی و هدفمند آن پرده می افکنند که گرا مادهنظامهای 

 درد أمنش ند،باورانمی  خودسرکوفت شده  یاغرائز ارضا نشده  ساختهو جبرا  تماما راانسان رفتارهای 

 چون و .عدیده برای جوامع بشری شده اند تمشکالو بروز  روانی – ذهنی فزایندهبیماریهای  ورنج و 

 بیچاره که روانکاو روند،ب تنزد روانکاو فرویدیسبرای درمان  روانی –از بیماران ذهنی گروه این
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دیگری نتواند  کارآور  خوابچند آرامبخش  تجویز جز نهایتا ،خویش است ارتر از بیمارمیخود اغلب ب

 کرد!

بر دیدگان ایشان پرده ای است )منابع و ابزارهای شناخت  ؛ واست دهنها مهر )کافران( انآن هایگوش وبر دلها  خدا"

خدا بر  ؛ وبیماری است یک آناندلهای  در ..بر ایشان رنجی بزرگ است. و خود افتاده است( طبیعیکارایی  ازآنها 

کرده و انکار  را)حقیقت هستی  گفتندآنکه دروغ می  خاطراست به دردناک  رنجی راایشان  ؛ وافزاید میبیماری آنها 

 .(۱۰و  ۷ ،)بقره "(دیا وارونه جلوه می دادن

می شود؛ منفعل  یامنجمد و فطرت انسانی  ، ویژگیها ونیازهای معنوی، با فراموشی خدا بعد متعالی

هوای نفس او را به جور و ستم بر دیگران  ؛انسان به خود غریزی و جبرهای کور آن واگذار می شود

غرق در سرانجام چنین انسانی بر می انگیزد؛ و دروغ و فریب ذهن او را پریشان می سازد. 

. نگرانی از ناکامی و دمی شود که ذاتا فزاینده و آزار دهنده انمشغولیات ذهنی خود خواسته ای 

 وآرامش  روانی فزاینده ای می سازد که شکست، و ترس از افشای کارهایش او را گرفتار فشارهای

      .  ()الیناسیون سوق می دهد"خویشتن متعالی"  با بیگانگیاو را بر هم زده و به  روانی – ذهنیتمرکز 

 

 آزمونهای الهی یا "ابتالء"در  درون آرامش

ایمان به  سایهدر  تنهاسختیها  در بردباریآرامش و  ؛ زیرافرد مؤمنان استه منحصر بویژگی  این

هنگام روبرو شدن را به  خودآرامش درونی هرگز  اینان. آفرینش میسر و ممکن می شود یتوحید تبیین

 :خود آزمایشی برای محک ایمان استاین  و دست نمی دهند؛ از و دشواریها و گرفتاریها مصائببا 

 (ما و چنین نیست) شد؟ نخواهند آزمایشو  شدهحال خود رها  همردم پنداشتند که چون بگویند ایمان آوردیم ب "آیا

 ،گرداند )عنکبوت و جدا() معلومرا از دروغگویان  راستگویانتا خدا  ؛آینه آزمودیم آنها را که پیش از اینها بودندهر

 ؛ (۲ – ۳

ده  مژده ؛ وزماییمبیا )کار و زندگی( ثمراتو  جانمال و  در کاستیشما را به چیزی از ترس و گرسنگی و آینه  هر و"

 ؛(۱۵۵ بقره،) "ندو پایدار شکیبا (و ناگوار تلخ حوادثآنها را که )در برابر این 

 ؛ ولی(شماو پیکار  کوششبدون نیاز به ) جست میپیروزی  حق ستیزان()ایشان  بر آینه هر می خواست ااگر خد "و

 هرگز ند،دآنها که در راه خدا کشته ش ؛ وگروهی دیگر بیازماید با (در برخورد)را  شمااز  گروهی تا چنین نمی کند()

 .(۴ محمد،) "اعمالشان گم نمی شود

با این هدف خلق شد که  بزرگ" "انفجاراز  پسماده بنیادی  عناصرکه گرفتیم  نتیجهکتاب پیشین  در

 خدا" را یجانشین و "امانتداری ، صالحیتزمین ظهور کند در مسئول و دارای عقل و اختیار موجودی
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 پیشی با ،فاز بعدی تکامل درحیات جاویدان  برای راخود  شایستگیتاریخی  آزمونهای و در کند، کسب

 شکوهمندهدف  وتبیین توحیدی به این  آنکه . پسدذارگبنمایش  به، کارهای نیکاز یکدیگر در  نگرفت

پایداری  وبردباری  آرامش درون و تاریخی – اجتماعی یآزمونها در ، هرگزدارد ایمان یحیات انسان

 :خود را از دست نمی دهد

   .(۲ ملک،) نیکوکارتر هستید"یک آنکه مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام"

مرگ و زندگی که در پی هم می آیند زمینه ای برای اندیشیدن و فهم هدفداری آفرینش است. دو پدیده 

مرگ و زندگی را هم طبعا ماده گرایان که جهان را بی هدف و برآمده از یک تصادف کور می دانند، 

 یمرگ و زندگ یکه از خودش در باره معنا ی: کسبود گفتهبه صراحت  فروید. بی معنا می پندارند

 ایانسان و خدا  ،یندارند؟! )لوک فر ینیوجود ع یمرگ و زندگ رایاست؛ ز ماریکند، حتما ب یسئوال م

. اما مرگ و زندگی واقعی اند؛ و معنای آن با معنای هستی و انسان گره (۱۱ص  ،یزندگ یمعنا

  خورده است:

 آب بر اراده و فرمانش( حوزه) او عرش فرید و )در این هنگام(بیا مرحله ششاوست آنکه آسمانها و زمین را در  "و

 (؛۷ هود،) "که کدامیک نیکوکارتر هستید را بیازماید شما تا این بود( آفرینش ازبود )و هدف  ماده اولیه خلقت()

نعمت "این جهان بر پا نیست مگر برای آنچه خدا بخاطر آن آنرا آفریده است؛ و آن چیز )هدف آفرینش( عبارتست از 

 )از وصیت نامه "م( پاداش دادن در روز رستاخیز؛ و )سرانجاانسان() کردن، و به آزمایش افکندندادن، دچار 

 امام علی(

 

               و بخشش گذشت 

 (؛ ۴۰، ی" )شوررا خدا می دهدد پاداش او نو آشتی کببخشد اگر کسی و "کیفر بدی همانند آن بدی است؛ 

 ؛(۱۳۴کار( را ببخشند" )آل عمران،  مردم )خطاخشم خود را فرو نشانند و  آنها که()"

" (نیستند انتقامجوتوز و  کینهگویند ) ، سالمشانخطاب کنند (درشتی و زشتی به)آنها را  جاهالنآنگاه که  و... "

 . (۶۳ فرقان،)

 واخالق  و عقل و منطقو خلل در  ، سستیانتقامجویی وه نو کی قهربزرگترین آثار و نتایج زیانبار  از

 بیخوابی و سر درد وتولید  باال رفتن کلسترول و فشار خون و به افزون بر اینها، و است؛ انسانروان 

ثیر منفی بر جای أو روان تخرد باز بنوبه بر کارکرد  که می شود منجر نیزگوارشی  هاینابسامانی حتی

 برای وندخدااست که  یهایپاداش از بخشی خودو اندیشه و روان  تنسالمت  ،بنابراین می گذارد.
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این پاداش بویژه برای  نظر گرفته است. در "می بخشند و کینه را از دل می زدایند" انسانهایی که

از  همو کینه او را  او را می بخشند، خطاکار انسانبا وجود توانایی در کیفر و مجازات کسانی است که 

 ا از دست می دهد:ر؛ وگرنه گذشت و بخشش معنای کاربردی خود دل بیرون می کنند

)نهج البالغه، "سزاوارترین مردم به گذشت )چشم پوشی از خطای دیگران( تواناترین ایشان است به مجازات کردن" 

 ؛(۴۹سخن 

)نهج البالغه، هر گاه بر دشمنت غلبه یافتی، پس بخشش و گذشت از )مجازات( او را شکرانه پیروزی بر او گردان" "

  . (۱۰حکمت 

؛ باز می کند انسانی ارا از پ بندها، زدایی از دل کینه دیگران، و هایخطا از چشم پوشی بخشش و

  می گرداند.سبک کمال  و رشداو را در راه  بار ؛ ومی زند کنارپیش روی او  از را موانع

        

 مالمتگر خویشتنیا  "وجدان"

در واقع  ، ومی شود درونیکشمکش و ستم و زشتی گرفتار  گناهروبرو شدن با  بهنگام فطرتا انسان

می کند و  شرم می شود، پشیمان نیزا خط و گناهارتکاب  از پس انجام این کارها بر او آسان نیست؛

نه تنها در انجام گناه و  کهنهادی است  انسانعمق ساختار روانی  در .گرددمی  وجدانعذاب  گرفتار

 باپیوسته او را  نیزدر صورت ناکامی  و ،کند پیشگیریکوشد از آن  می بلکه نیست؛ او مددکار اخط

. (تؤبهنماید ) بازگشتناصواب  راه ازو  اصالح سرانجامرا  خویشتن انسان آنکهتا  آزاردمی  سرزنش

در سایه ایمان و عمل  اما تیرگی و خاموشی می گراید؛ به وجدان فر و ستم و گناه،کمداومت بر  با

هم کارکرد وجدان )مالمتگری( و استثماری حتی در نظامات ضد بشری  است. فروزانو  بیدار صالح

از  )متأثرزیرا وجدان اجتماعی  نیک سرزنش شود!انجام کار نمی کند؛ اما ممکن است انسان در تغییر 

می تواند بر وجدان فردی غلبه کند. وجدان فردی بر پایه تجارب  حاکم( طبقهساخت اجتماعی و فرهنگ 

و عالیق فردی شکل می گیرد؛ اما وجدان اجتماعی به تجربیات تاریخی یک قوم متکی است که در 

مجسم می شود. این وجدان بر اصولی پایدارتر، نیرومند تر و عام تر متکی است؛ و آداب و رسوم سنن 

در یک جامعه پیشرفته که اصول و معیارهای وذ بر وجدان فردی را دارد. و قابلیت تأثیرگذاری و نف

رفتار انسانی حاکم است، انسان در هنگام ارتکاب جرم و گناه و حتی در صورت کوتاهی از پیگیری 

زیر فشار و  و ،در یک جامعه منحطآرمانهای اخالقی جامعه نیز احساس شرم و پشیمانی می کند؛ اما 

چه بسا انسان از انجام کار نیک شرمنده شود! بنابراین طبیعت ویژه  ،آن منحطنیرومند فرهنگ  تأثیر

متعالی او برای پیگیری راه تکامل و آرمانهای اخالقی الزم است؛ ولی کافی نیست. انسان بعد انسان و 
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به شتار بعدی ( نیز هست که در نو"ولوژی و رهبریایدئ" یا "وحی و نبوت"نیازمند هدایت از بیرون )

      بررسی می شود.    تفصیل 

 ،انسان در وجدان عذابپشیمانی و  ،، شرماحساس گناهچون  یحاالت بروز روانشناسی فرویدیستی در

وجدان  اما ؟معلول کمبود ها و محرومیتها در ارضای غریزه جنسی است! و ""بیماری یا ""ناهنجاری

 اونهاد تکامل هدفمند انسان در  جریانکه خداوند در  است گیسازند و گیبازدارندکارهای  و از ساز

  است: خوردهبه آن سوگند  نیزخود  ؛ وتعبیه کرده است روانی انسان( پیچیده ساختار در)

 . (۲ قیامه،) "انسان(نفس مالمتگر ) گرسرزنش خویشتنبه  "سوگند

 دارد: گزینشتوان و  قوه تشخیص نیک و بدنفس سرزنشگر است که از آنرو  وجدان

را به او الهام  گاریو پرهیز گناهکاری پس؛ ه آنرا بیاراستکو آن انسان(روانی  –)ساختار ذهنی به نفس  "سوگند

 ؛(۷ – ۰۱ شمس،" )بفریفت و آلود زیان دید آنکه آنرا )به گناه( ؛ وداشت پاکیزهرستگار شد آنکه آنرا  همانا .کرد

  

   گری طغیانپنداری و  نیاز بی

   . (۶ – ۷ ،)علق را بی نیاز ببیند" خویشتنکه همین می کند؛ طغیانبه یقین  ! انساند(ینیست )که شما می پندار "چنین

 و انسان آنگاه خود را بی نیاز پندارد که روزی اش فراخ گردد:

به اندازه  هر چه خواهد"و اگر خدا روزی را برای بندگان خویش فراخ گرداند، هر آینه در زمین سرکشی کنند؛ ولیکن 

 (.۲۷ناست" )شوری، ی. همان او به )کار( بندگان خود آگاه و بمی فرستد

 وانسان  وهستی  حقیقتبه  نادانیهستند.  اجتماعی –روانشناختی  عامیک اصل از  یبیانفوق آیات 

طغیان بر حقوق و  و نیاز پنداری" "بیرا به  مقامثروت و  دارنده انسان ،و تاریخ جامعه تکاملیقوانین 

او  هدایتو  خدابی نیاز از  شرایطینسان هیچگاه و در هیچ ا آنکه ؛ بامی کند هدایتحدود خدا و خلق 

چشمان که  آنگاه اما .بی نیازی خاص خداست و اساسا نیازمند است؛ انسان بود. نتواندسمت کمال  هب

بزرگ  "خودمادی  عوامل بودن زوال پذیر فهم با ،شوداش بیدار  خفتهحقیقت بین انسان باز و وجدان 

حقوق و حدود  و می کند، پیشه فروتنی طغیان و سرکشی دست می کشد، از نیاز پنداری" "بی و بینی"

         شناسد. میرسمیت  بهق را لخدا و خ
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 :چهارم بخش

 و اختیار جبر

 (ضرورت و آزادی در اراده انسانی)

 

                                     

 

                                

علوم  طبیعی وعلوم  ریاضی، فلسفه و و کالم، )الهیات معارف کلیه برای و اختیار" "جبر قدیمی مسئله

 و عام است که هر یک از زاویه دید خود به آن می نگردگفتمان  و موضوع یک (اجتماعی – انسانی

ثیر علم و اراده خدا بر أت بهالهیات  و کالم علم درگفتمان  این جایگاهی برای آن در نظر می گیرد.

علوم ریاضی  در می گردد؛ بر و امکان" "ضرورت کلیفلسفه به قضیه  در رفتار انسان مرتبط است؛

مطرح  علیت وعلوم طبیعت بنام نظم و قانون  در می شود؛ بررسی احتماالتحساب جبر و علم زیر نام 

جا باز کرد که در دفاتر پیشین  هایزنبرگگفتمان بدنبال اصل نامعینی گری  این ،ذرات فیزیک ؛ دراست

 گفتمانپایه  اجتماعی –در علوم انسانی  اما بررسی صورت گرفت. و به اندازه کافی بر روی آن بحث

و  واکنشها نقش بهروانشناسی  : دراست عملو  تصمیمانسانی در  ارادهآزادی بر  و اختیار" "جبر

قوانین  و کارکرد ضرورتها بهشناسی  در جامعه رفتار انسانی مربوط می شود؛ در نفسانی انگیزه های

و علم  فقه در انسانی در جبرهای اجتماعی بر می گردد؛ آزادیو درجات  شناختی جامعهکلی و جزئی 

علم  در ؛می شود تعبیر جامعهو جزایی  قضاییو تکالیف انسان در نظام  حقوقو  مسئولیت ، بهحقوق

www.takbook.com



~ 120 ~ 
 

سرانجام و  مرتبط است؛ اورفتار فردی و اجتماعی انسان و گزینشهای  تاریخی تهاییتاریخ نیز به عل

در  بر می گردد.، و نبایدها بایدها، و به تغییرپذیری و تغییرناپذیری رفتار انسانینیز علم اخالق  در

بر مقوله های معرفت شناختی و هستی شناختی چون  و اختیار" "جبر نوشتارهای پیشین، گفتمان

 دراسلوبهای نظم عینی و ضرورت در پیدایش و تکامل پدیده ها از ساده تا پیچیده تطبیق داده شدند؛ اما 

انسان  ماهیت کهو اخالق  شناسینو رواانسان شناسی چوب چهار دراساسا  گفتماناین  ،حاضرنوشتار 

 قلمرو درآن  کاربرددر نوشتار بعدی  ؛ ومی شود مطالعه و تحلیل می کنند، هتجزیرا  ویو رفتار 

 خواهد شد.  بررسی جامعه انسانیتاریخ و 

بر سامانه های  آنکیفیت تطبیق  ورو این گفتمان در معارف گوناگون مقل ودرک جایگاه  عدممتأسفانه، 

که  علیت قانون " باو عمل تصمیمانسانی در  ارادهآزادی " مقوله مثالسبب گردیده که هستی متفاوت 

 نادیده نتیجه. داده شود توضیح بی شعور است، وپدیده های بیجان  وحوزه کارکردی آن جهان فیزیکی 

در  چنانکه جبر ؛گیریهای نارواست نتیجهساده سازی و ، و نظم آنها هاجهان  کیفیگرفتن مرزهای 

است  شدهبرگردانده  نقصان در موجبات() ناقص"علیت "و اختیار به  "تامه "علیتجهان انسانی به 

              (. هشتم ؛ پاورقیو امکان : ضرورتهشتم ، مقالهاصول فلسفه و روش رئالیسم)

  

 

 فصل اول:

         در رفتار انسانی نظم ماهیت

 

بنا گردیده است  عقلی اصل این بر ،تجربی علوم پایهو  ،از ذهن بیرونشناخت جهان  پیشفرض بنیادی

 انسانی افراد خواست و ذهن از مستقلبیان دیگر  به یا عینی ،واقعی بیرونی جهان بر حاکم نظمکه 

 معین قوانینی با مطابق اجتماعی و طبیعی های پدیده تکاپوی و تغییر پایه این پیشفرض عقلی، . براست

اما  .باشند پذیرتغییرخود پدیده ها  همچونآنکه  بی ؛بست بکار و شناخت را آنها توان می تنها که است

 تا انسان .گرفت نتیجه راطبیعت و تاریخ  زندان در انسان جاودانه اسارت نبایداین حقیقت  بیان از

 نداشته شناخت آنها از کهمی ماند  تاریخی –و اجتماعی  طبیعی ،غریزیجبرهای در اسارت  زمانی

 آنها جبر از و را مهار می کند تطبیع کور نیروهایتنها  نه انسان ،تطبیععینی  قوانینشناخت  با. باشد

کم بر اعینی ح نظم شناختبا  د. همچنینآور می در نیز خود خدمت به را آنها ؛ بلکهشود می آزاد
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 آزاد تاریخی – اجتماعی جبرهای از ،که اراده انسانی هم در متن آنست، تاریخی – اجتماعی حرکت

  .گیرد می دست در مطلوب" "وضعبه  "وضع موجود" از را تحوالت رهبری و شود می

آیند که در فر ،انسان نه تنها در روند تکامل طبیعتهستی شناسی و تاریخ،  تجربیمطابق با داده های 

 اختیارات خود را گسترد. دامنهبه گام از جبرها آزاد شد و  گام ،نیزو تاریخ  جامعهدیالکتیکی  تکامل

کمتر می شود،  تدریجاآنها، از جهان بیجان به سمت جهان انسانی  سرسختیمیدان عمل قوانین، و نیز 

: میدان عمل نیروی جاذبه پیچیده تر و عالیتر می گرددنسبت  بهنظم عینی کارکرد  وولی ماهیت 

گسترده تر از  جدا شد( "ابرنیروی فیزیکی یگانه"که از ت طبیعاز نیروهای چهارگانه  نخستین نیرو)

کارکرد  وماهیت  امامحدود می شود،  "ذرات باردار"میدان عمل نیروی الکترومغناطیسی است که به 

شناختی  زیستاز میدان عمل قوانین  نیز مکانیکمیدان عمل قوانین  ؛ساده تر استبه نسبت  نیزآن 

 و...    ؛ساده تر می باشدنسبت  بهآنها کارکرد  وولی ماهیت  ،گسترده تر است

 و روانشناسان بیشتر چند هر ؛ندارد حاکمیت مکانیکی علیت و سختگیر جبرو رفتار انسانی  اندیشه بر

بویژه  وگرایی  ماده فلسفهثیر أت زیرتا امروز،  "تجدید حیات و عصر روشنگری"از  ،جامعه شناسان

و مکتب جامعه شناختی  مارکسمکتب تاریخی ، دیفرو انشناختیومکتب ر ،باخیرفو فلسفی مکتب

 متفکران ازوه رگ این. نده انکرد خارج خود تحلیلهای و تبیینها گردونه از را جبر اینهنوز  دورکهیم

 را انسانیبر رفتار  حاکم پویای و پیچیده نظم با بیجان طبیعتقانونمندی در  و نظم کیفی تفاوت جبرگرا

؛ دهند می تسری انسان پیچیدهرفتار  و روانو  اندیشه بر را مکانیکی ساده علیت و ،اند نکرده فهم

آرمان و آرزوی آنها کشف  !انسان دیده نمی شودعملکرد گویی تفاوتی میان چرخش سیب و سنگ با 

رفتار فردی و اجتماعی انسان را اندیشه و تا بتوانند  "قوانین نیوتن" برای انسان و جامعه انسانی است

 غیر با و ،رفتار انسانی بر کور جبر کردن حاکم با گرایی ماده فلسفه پیروان! اما "تبیین علمی" کنند

   .ندا هگشوداخالقی  ولنگاری بر را راهتنها  ،انسان شمردن مسئول

لذا  وانسان مسئول عقاید و اعمال خود نیست؛  دیسم(یگرایی و فرو مادهملهم از ) غربی روانشناسیدر 

بلکه حتی جنایتکاران هم صرفا  ؛تقصیرند نژاد گرایان بیشهوت پرستان، خشونت ورزان و تنها  نه

در حقوق جزایی غربی، ارتکاب جرم حتی ! بود خواهند "یدرمان روان برنامه "نیازمند تنها و ""بیمار

و یا ناشی از نارساییهای دماغی که  ؛(لومبروزومی تواند موروثی و نشانه ای از انحطاط ژنتیک باشد )

آن و کار  ساز تنها که است حیوانیت همانمکتب آنان  در" انسانیت"باز از اختیار انسان بیرون است! 

 روان پذیری تحول انسانی، اختیار برای جایی غرب فرویدیستی روانشناسیمی باشد.  تر پیچیدهکمی 

سوگند خورده بود  (استاد فروید) ارنست بروخه. گذارد نمی باقی معنوی متعالی هایگرایش و انسانی

 :که
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 (؛ ۶۵)جان باوکر، مفهوم خدا، ص  فیزیکی فعال نیستند" –"در ارگانیسم هیچ نیرویی بجز نیروهای شیمیایی 

شده و "انرژی الکتریکی مغز" را موجد اندیشه  استادشکه مجذوب ماده گرایی مکانیکی نیز فروید و 

فعالیت "انسان می دانست، کوشید انتزاعی ترین رفتارها و حتی اندیشه در باره خدا را تا حد یک 

  !(۶۴ص همان منبع، پایین آورد ) "فیزیکی –شیمیایی 

 ند: فتانسانی را نادیده گر رواننیز پیچیدگی  یدیالکتیکگرایی  مادهپیروان 

  "بتدریج علم نشان می دهد که قضایای روحی نیز جز یک سلسه فعل و انفعاالت فیزیکی و شیمیایی نیست"!؟

 (. ۲۹)محمد تقی ارانی، ماتریالیسم دیالکتیک، ص 

، و (قرآن) بودهتکامل حیات  و آسمان و زمین آفرینش نهایی هدف که انسان برتر ویژگی به توجهی بی

انسانی  رفتار انهجبرگرای تبیین اصلی عامل ،32(علی امام)است  شده پیچیده او در آفرینش جهان تمامی

 انسانی رفتارهای روانی و  انگیزه تحلیل. است انسان رواناندیشه و  به مکانیکی ساده علیت تعمیم و

 محیطی شرایط. نیست محض کارپذیر و تابع بیرونی علتهای برابر در انسان زیرا ؛است پیچیده بسیار

...( و فرهنگی – تاریخی میراث ،اجتماعی طبقه فرهنگ خانوادگی، تربیت ،طبیعی جغرافیای وراثت،)

 علیتینظم ساده  اگر. سازند نمی بنده و اسیر را او ولی گذارند می تأثیرانسان دیدگاه و رفتار  بر

اولی  بطور ،است (...، الکترونها وفوتونها)ذرات بنیادی ماده  فردیرفتار تبیین  از ناتوان )مکانیکی(

، مادی ذرات فردی رفتاراگر در  ؛ زیرانخواهد بود نیزانسانی  افراد رفتار بس پیچیده تربه تبیین  توانا

 مناسبات انسانی، افراد رفتار در ،استگذار ثیرتأذرات  این وجودی یتعین برگر  تجربه انسانذهن 

آنچه در این میان . است برقرار انسانپیچیده ای میان جهان بیرونی و جهان درونی  بس تعاملی – تقابلی

، که اکنون غربدر علوم انسانی پژوهشهای بر  حاکم است آنستکه ماده گراییو شگفتی جای پرسش 

بر مکانیکی  نظمهمچنان بر حاکمیت  ،استآزاد ساخته و ضرورت  علیتی نظماز  همرا  ذرات رفتار

از  غربیساده سازانه  تحلیلهای و تجزیه و دیدگاهها ریشه گرایی ماده ؟!دمی ورز اصراررفتار انسانی 

باقی  ماشین حتی و جانداران دیگر بامیان انسان  کیفی تفاوتی، فروید روانشناسی در. ستارفتار انسانی 

و واکنشهای خاصی را  دارندفردی و نژادی انسان جایگاه مادی مشخصی در مغز  خاطراتنمی ماند: 

 اولیه انعکاساتیعنی  حیوان و انسانبنیادی  مشترکاتتنها  فرویداما چنانکه گذشت،  !موجب می شوند

در رفتار انسان،  کننده تعیین و راهبر اصلی عنصر اما؛ دید را هستند خودبخودی کور غرائز بیانگر که

                                                           
 "گشته است؟پیچیده حالیکه جهان اکبر در وجود تو  ؛ درگمان می کنی که جرم کوچکی هستی آیا"  32
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فرهنگی و  تکامل ساز زمینه که( ۵و  ۴)علق،   قلمی و (۳۱، آیه بقره) 33کالمی یا ثانویه عالئمیعنی 

و  انگیزهو  اندیشهگشتند را هرگز ندید! نتیجه آن شد که  انساندر  معنوی برتر و عالی گرایشات پیدایی

 پیامبر یهودی تبار دید. این تغییرناپذیر و ایستا را انسان روان، و کرد تفسیر غریزی را انسان رفتار

 کهساخت  مبدلرقیب  بیی عرب النو و هبه اله است ""مدد کارتنها یک  کهرا  سکس ،بورژوازی

 این پایه بر و پروراند! می او" ناخودآگاه نهان" دررا  انسان شخصیتفردی و نژادی آن  خاطرات

و با  گشتری غربی به فرمانروایی مستبد تبدیل افرهنگ سرمایه د در سکسکه  بود یختروانشنا تبیین

   !را فراهم ساختو زور  زرسرکوب بعد متعالی وجود انسان زمینه بردگی انسان بدست 

دیده می شود که باز ریشه در  مکانیکیسازی جدا یک" نیز اختیار"و  "جبر"شناختی  جامعهتبیین  در

 "اجتماعی امر" ویژهضرورت یا  جبرسازی،  جدادر این  دارد.تناقضات آن  و غربیفلسفه ماده گرایی 

 نیز انسانی افراد نزد را یکنواختی و پیوست و سنت حالیکه ؛ درشود می "انسان فرد" خاص آزادی و

 کانونهایاست.  تجربهقابل  هم اجتماعی پویش در خالقیت و گسستو  ابتکارمتقابال  ، ودید توان می

 ...دنبال می شود بعدی دفتردر  بحث این .هستند یکی آزادی انسانی و اجتماعیجبر  پیدایش

 

 

 فصل دوم:

  "جبرباور به " پیشینهریشه و 

 

  دارد: کهن اعصار در هریش کور تقدیریا  جبربه  انسان اعتقاد

 ودیده  را امراضجابرانه  سلطه لرز وترس  با کهتاریخی  ازپیش  مردم اذهان دربایستی  تقدیربه  اعتقادحقیقت  "در

 ازجان ففر، ) "است طبیعیانتخاب  دیگرنام  تقدیر .باشدآمده  پیدا ،اندنشده  موفقو  برآمدهدرمان  وچاره  پیدر 

 ؛(۳۲۳ ص کهکشان تا انسان،

  ند. بودآگاه نداشتند  اختیار در که جبرهایی کارکرد ازپیش از تاریخ  بیمارانکه بود  از آنروو این 

                                                           
خونریزی را "و )خدا( به آدم نامها را همگی آموخت؛ سپس )توان فکری و فرهنگی انسان را( به فرشتگان )معترض به خلقت انسان که تنها فساد و   33

 (.۳۱د" )بقره، یدر انسان می دیدند( عرضه کرد و گفت: خبر دهید مرا از نامهای ایشان )آنچه می دانند و خواهند دانست( اگر راست می گوی
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همچون طبیعت محکوم قانونی انسان را نیز  باستان یونان در رواقیونو  اتمیستها، زنون، هراکلیت

جهان و انسان سامانه ای بسته اند و طبیعت سرنوشت  فیثاغورث. در فلسفه ندناپذیر دانستو تغییر ثابت

انسان را تعیین می کند؛ و انسان هنگامی راز این سرنوشت را می فهمد که به معنای ارقام دست یابد. 

از آزادی انسان و نقش فلسفه تقدیر ظاهرا کوشیدند در برابر  ارسطوو  الطونفا، فیلو، سقراط، اپیکور

 مسئله کوشیدند( راسیونالیست) گرا عقل فالسفهاز آنجا که اما آن در اخالق و فضیلت جانبداری کنند؛ 

گون و نو بنو  گونه تجربه پویا، نبود ؛ درکنند حل "محض مجرد عقل" چهارچوب در را اختیارو  جبر

فلسفه جبر ناگزیر تقویت کل هستی تعمیم داده شد و  برارسطویی  "علیت نظام" ،پژوهش آنها در شونده

 رویکرد نیز اصحاب مدرسه()اسکوالستیک  فالسفهمتفکران مسیحی و  ،وسطی قرون درگردید. 

 تفسیر جهان منظم امور در" نخستین علت" دخالت نتیجه را "خوارق و معجزات"و  یافتندیانه راجبرگ

قدرت انتخاب و آزادی اراده انسان را برای تبیین مسئولیت دینی و اخالقی  اکویناسو  آبالرد؛ اما کردند

و  متکلمیناز  بسیاریجهان اسالمی هم سرایت کرد و جبرگرایانه به رویکرد انسان ضروری شمردند. 

خدا  ارادهکه  فتندگ اشاعره .برگزیدنددیدگاههای توحیدی قرآن جبر را  علیرغم نیزمسلمان  مایحک

گفتند که اراده خدا  معتزله برابر آنها، در حادثه ای است. هرو اراده او پشت  استشامل جمیع حوادث 

 اصیل دیدگاه اماتفویض(. جهان کاری ندارد و تنها در آغاز جهان دخیل بوده است ) این ثبه حواد

؛ بل امر بین االمرین ؛تفویضو ال الجبر اسالم می گوید: راستینپیشوایان و قرآن به پیروی از اسالمی 

اراده ای بیرون از خود است؛ و نه به خود و  علتبدین معنا که انسان نه دست و پا بسته "زیر فرمان" 

  رها شده و از نظم و قانون یکسره آزاد است:  

"آنکه )همچون جبر گرایان( گمان کند خدی متعال به بدی و زشتی فرمان می دهد، بر خدا دروغ بسته است؛ و آنکه 

)همچون اهل تفویض یا اختیار گرایان( گمان کند )انجام( خوبی و بدی بدون اراده و خواست خداوند است، پروردگار را 

 ؛(۸۶۱به نقل از پیامبر، توحید صدوق، ص از حاکمیت )بر جهان( بیرون گذارده است" )امام صادق 

آنها را به گناه وادار سازد و سپس بخاطر آن عذابشان کند؛ و نیز بلند همت "خداوند به خلق خود مهربانتر از آنستکه 

کارها را به )مطابق دیدگاه اهل تفویض( تر از آنستکه کاری را اراده کند و آن انجام نگیرد... خداوند برتر از آنستکه 

)مطابق دیدگاه جبر گرایان( بنده ای را به کاری وادار سازد و سپس مردم واگذار کند... خداوند عادل تر از آنستکه 

     (. ۸۶۴و  ۸۶۲عذابش کند" )همان منبع، ص 

 برخدا  : علمشده است تبیین " نیزعلم خدا"راه  ازگرایان  هماد وبسیاری از متکلمین  نزد جبر شبهه

اگر خدا می داند که  و ؛نداشته ایمکار اختیار در انجام آن  ما آنچه ما انجام خواهیم داد بدان معناست که

 علم خدا جهل می شود! وگرنهدهد نرا انجام  گناهآن  نمی تواند او شود، گناه میفالن  مرتکب انسانی

. استقرار گرفته و اختیار انسان  آگاهیبا در تقابل قطبی که در آن علم خدا  لطه استشبهه یک مغ این

انسان می تواند آن گناه را  آناینرا هم می داند که  اما می داند که انسانی مرتکب گناه می شود؛ بله! خدا
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انسان نیز  نسبیاختیار نیست و  مطلقمی دهد بنا بر ضرورت  انجامانسان آنچه . در واقع، انجام ندهد

  .ستموجود ا در علم خدا

استاد ازل، استاد قضا، چرخ بازیگر، چون  ، قدرتی فرا انسانی بنامهاییکهن جبرگرایی فلسفه در ،باری

 .است بخشیده هنجار و انسانها را پیشاپیش نظم خدایان، ستارگان، فلک و... سرنوشت خدا یا ،دهر

 که گفت دکارت، عصر جدید درفالسفه عصر جدید نیز از این دیدگاه کهن شبه مذهبی برکنار نماندند. 

 بدان اینید اش ؛ وکرد درک حقیقت به توان نمی را او مقصود که گردانده حاکم جهان بر قوانینی خداوند

 خدای اسپینوزا خدایدر برابر، . بود قائل علیت زنجیره در هایی گسیختگی به توان می که معناست

 وی. پذیرد نمی علیت زنجیره در هم را شکافی هیچ و است بی هدف و کورکورانه اما ،هماهنگی و نظم

اراده  اراده انسانی کهتنها  بود، نه ساخته یکیبا جبر کور متافیزیکی جبر علمی را  یا که نظم عینی

 خداوند ،نیتس الیب فلسفی طرح در !به بند کشید ییتعل نظم زنجیرهدر  بانه"آم "عرفان را همالهی 

 خویش فردی سرنوشت تابع و مستقل موجودی هر است؛ نهاده را خود خاص قانون موجود هر برای

و بهم پیوسته  سراسری زنجیره بینی، جهان این در. یابد می کمال دیگر موجودات ثیرأت بدون و است

به سه گونه جبر معتقد  نیتس الیب آنکه فرد از جبر آزاد گردد. بی باز؛ می شود گسیختهعلت و معلول 

"جبر  (۲یقینی" است؛  حقایق" پایه برریاضی"  و منطقی"جبر متافیزیکی" که همچون "جبر  (۱ :بود

"جبر اخالقی" که  (۳؛ و آورد می برتجربی" سر  حقایق" ازاست و  نسبی وطبیعت" که نامحتوم 

 زیر نظر "خداوند" که ازدیدگاه الیب نیتس  است. این سه جبر در واقع امور به پیوسته و نسبی و ممکن

 و تقابل در" است، کار می کنند تا با یکدیگر بنیاد پیش ازکننده  هماهنگیک "جبر دید این فیلسوف 

نزد  "طبقه تاریخی "رسالت یاو "جبر تاریخ"  هگل نزد" ملل تاریخی تقدیر". گیرندن قرار تعارض

به این دیدگاه شبه مذهبی  نیز (۲۸ صگورویچ، جبرهای اجتماعی و اختیار یا آزادی انسانی، ) مارکس

کهن  یمعناهمین واژه هایی چون "تقدیر" و "رسالت" در عرفان آلمانی دقیقا  زیراد؛ ننزدیک می شو

 خالقیت جایگاهی قائلو گسست و  ابتکار نیز، که برای هابسو  الپالس مکانیکی جبر .دنرسان می را

 هر چند این است؛ همچون دیدگاههای شبه مذهبی یاد شده انسان را بازیچه سرنوشتی کور ساخته نیست،

 رفتار فویرباخگرایی  ماده فلسفه در .یابد می تحقق)قوانین مکانیک( عینی  قوانین طریق ازوشت نسر

 "نهادفرمان  زیرانسان  نیز فروید روانشناختی –فلسفی  مکتبدر  و اوست؛ خوراکنوع  تابعانسان 

  ...و است خویش "طرات از یاد رفتهاخ" و آگاه"دناخو

 عقل با هرگز را فلسفی مسئله اینگفت که  باید، "و اختیار "جبرمسئله  زاچالش نظری  پر هپیشین این با

جهان و  "پذیری نظم" انمیباید دانست که  نخست .کرد حل توان نمیتجربه محدود  یا و تجریدی صرفا

از پیش  انسانسرنوشت و  رفتار ،کور جبرنظریه  در کیفی موجود است. تفاوتی "کورجبر "انسان با 
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رفتار و  گرایش ، هیچجبر علمی یا در نظم عینی؛ اما شود می پذیرنا اجتنابو  محتوم، تعیین شده

تعیین می شود و هم هم  است؛ فعالانسان در متن اجتماع  و غیر قابل پیشگیری نیست، و محتوم انسانی

  .می شود مند تعیین می کند و از تعیین ها بهره

هر فلسفه ای  با هستی، مکانیکی تبیین دارد. ژرفپیوندی  کهن گراییجبر باو مادی  الهیمکانیسیسم 

انسان  اراده مکانیسیسم، در: انسان در بر دارد براینتیجه یکسانی که عرضه شود،  مادی( ا)الهی ی

 یمسئولیت لذا و است ""مجبور خود عملو  عقیدهانسان در  ضرورت است؛ و قانونحکم و ع مطلقا تاب

اراده الهی تقدیر و که  ؛ بدینگونهانسان تابع اراده الهی است ، ارادهالهی در مکانیسیسم بر دوش ندارد.

 بدست را خود "قدری و قضا"انسانهای . کنشها و گزینشهای انسان می شودتصمیمات، تعیین کننده 

حرکات  و دارو و غذایی رژیممثال ) دارند اختیار در که جبرهایی کارکرد از و سپارند؛ می سرنوشت

ایمنی برای پیشگیری از  ضوابطاصول و  رعایت؛ برای مقابله با بیماریو تلقینات روحی ورزشی 

خبر رسانی و سازماندهی نیرو های اجتماعی در  ،مقاومت ،خودسازیو یا ضرورت  حوادث ناگوار؛

مادی هستند که تعیین  شرایطعوامل و  این در مکانیسیسم مادی، اما .خبرند بی( مبارزات حق جویانه

محکوم طبیعت و تاریخ است و  انسان فلسفه ماده گرایی، در و رفتارهای انسان می شوند. گرایشها ندهکن

 معادانکار  ماده گرایان از انکار اختیار انسان، انگیزه دارد.ناختیاری در برابر عوامل و شرایط مادی 

این اعتقاد  در ،بر انگیزه های سیاسی بنا، "انقالبی"ماده گرایان نوین در برابر،  .و ضرورت آن بود

، انسانی هر اما .شناختند )تناقض درونی مکتب( "مسئول" همرا  انسان ،اعتقاد به جبر کور تاریخ()

در علم حضوری خود  و ،کند می مسئولیت احساسعمق وجدان و فطرت خویش  در جبرگرا، حتی

تجربی ترین  واین بهترین  و کرده است؛ تجربهقدرت انتخاب را  و اختیار (اشحاالت نفسانی  به)علم 

از اینکه یک آرمان  انسان انسان است.در نسبی و وجود اختیار مطلق جبر  نبود بر روانشناختی دلیل

غرور و  احساس ،است دادهمنافع و لذتهای مادی خویش ترجیح  بر را خودیا شرافت اخالقی  و اعتقادی

به او  خواریشده و احساس شکست و  شرمندهو  پشیمان اگر عکس آن اتفاق افتد، و پیروزی می کند؛

چرا  و ؟دنآیمی  بوجودبرای چه  هااحساس این نداشت،و قدرت انتخاب انسان اختیار  اگر دست می دهد.

        ؟ می شودزندگی  " درگزینش راه""اخذ تصمیم" و انسان گرفتار کشمکش درونی به هنگام 

 فیزیکیماده و  طبیعتخاص علیت و ضرورت  قانون ،("اهل تفویض") محض اختیار پیروان بگفته

اراده انسان را از قانون علیت آزاد  که اینان است. بیرونبکلی و قانون  نظماز دایره  همانسان  و است؛

نیز استناد می کنند و نشان  هایزنبرگ گری اصل نامعینیبویژه و ذرات  فیزیکبه ه امروز، می دانستند

 . و ضرورت حتی در جهان بیجان هم حاکمیت تام ندارد علیتمی دهند که 
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 در جمع کنند، اسالمیو عقاید دینی  ارسطوکوشیده اند میان دیدگاههای  که مشایی مسلمان، یحکما اما

گفتند  و پذیرفتند همانسانی را  اختیار جهان، برعلیتی و ضرورت  واحداعتقاد به حاکمیت نظم  کنار

 از هشتم مقاله ،مطهریو  طباطبایی)همدیگرند  کنندهیید أت ؛ بلکهنافی همدیگر نیستندتنها  نهایندو 

 و تامه" "علتبرای اثبات این هماهنگی جبر را با  اینان (.هشتم پاورقی، رئالیسمروش  و اصول فلسفه

برای اثبات همزمان جبر و برهان  و حلیلتاین . همانجا() می دهند توضیح ناقص" "علتاختیار را با 

اگر علیت و  پس .نظم و ضرورت استوار استگونه  هردرک واحد مکانیکی از  پایهبر اختیار 

ی گردد و انسان محاکم  تصادف نفی ضرورت، با زیرا هم نفی شده است؛ اختیار ضرورت نفی گردد،

هم  اطمینانیهیچ در عین حال  وباشد؛  هر عملی را از خود داشته انتظار باید یوضعیت ودر هر لحظه 

  :زیرا است؛ اختیار موئد ضرورتو  علیت، برهان بنابراین!؟ باشد نداشتهد خوجانب  از کاریانجام  به

تامه فعل انسان مرکب است از مجموع غرائز و تمایالت و عواطف و سوابق ذهنی و قوه عقل و سنجش و  "علت

 . (۴۶۷ ص همان منبع،) و اراده" عزمل اندیشی و قدرت آموازنه و م

اگر نامطلوب بود عمل  و بر انجام آن تعلق می گیرد؛ ، ارادهمطلوب بود ، عمل"علت تامه"بنا بر  اگر

کار یا عدم آن بنا بر ضرورت تحقق می یابد و آنچه بدان ضرورت داده همان  انجام انجام نمی شود.

 و د نیست؛وبر کاری موج "علت تامه"است که  موجودآنگاه  همچنیناختیار  !همانجا() است "اختیار"

عمل  یکعدم انجام  یا انجام تامه" "علتنبود  در .برگزیند عدم آن را به اختیار یاانسان باید انجام کار 

که  عملی علم و عقل و اختیار انسان را هم لحاظ کنیم، اگر ،بنابراین. شود می ""ممکنتوسط انسان 

در اثبات  مسلمانحکمای مشایی  کوشش ،این برهان در. است "ضرورت"انسان انجام می دهد بنا بر 

 بسیار (توحیدی مسئولیتو  ییارسطو علیت نظاماز و در واقع پیروی همزمان )همزمان جبر و اختیار 

این ویژگی  ، ونسبی در انسان قابل اثبات است اختیار بینش توحیدی قرآن، در مسلما آشکار است.

ضرورت  همان انسانیاختیار دانست که  باید اما و نافی نظم پذیری و قانونمندی نیست؛ نقیضانسانی 

راهنمای حکمای  .می گنجد ضرورتهادر متن  خواهیم دید و چنانکه ضرورت هم نیست، منشأ ،نیست

 ارسطو در کتاب "آسمان" است:مشهور در این باره استدالل  انلممشایی مس

فرض کنید که در یکسوی او قطعه نانی و در سوی دیگر او ظرف آبی در فواصل متساوی را "شخصی گرسنه و تشنه 

 قرار داده باشند. این شخص نمی تواند در انتخاب یکی از ایندو تصمیم بگیرد و در جای خود ثابت خواهد ماند"!؟ 

را حکمای مشایی پایه براهین خود در زمینه جبر و اختیار قرار داده و رفتار انسان  این برهان بی پایه

را اساسا جبری تبیین کردند؛ در حالی که اگر ارسطو از تعقل صرفا انتزاعی فاصله گرفته و فرضیات 

ی را به مدار آزمون و تجربه می کشاند، حکم به انفعال مطلق فرد گرسنه و تشنه نمی داد. اگر حکما
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می سپردند، رفتار انسان را تابع قوانین آزمون حکم جزمی ارسطو را به بوته مشایی مسلمان هم 

        مکانیک نمی کردند. 

گروه، توان گفت که از دیدگاه هر دو می از دیدگاه جبرگرایان و اختیارگرایان نهایی در جمع بندی 

با این تفاوت که  ؛)نقطه اشتراک( ستکار نی مکانیکی درجز قانون علیت و ضرورت در جهان  نظمی

کنار اختیارگرایان انسان را از آن بر، ولی می دهند تطبیقجبرگرایان آنرا بر عقاید و رفتار انسان هم 

 . افتراق( )نقطه می کنند

 

 

  فصل سوم: 

    و اختیار" "جبرهستی شناختی تبیین 

 

 ؛ وتعقل کند مطلقکمال  و مطلق هستی بعنوانیکتا را  خداوند بتواندانسان بجایی رسید که ذهن  تکامل

خروج از  و جبرهااز  ، آزادیو "ابدیت" ""بی نهایتگرایشی نیرومند به معنوی  رویکرداین  در

شد که  گفته (انسان شناسی)اول بخش  . دربیابدپهنه طبیعت و تاریخ  درماده  مکانی – زمانی مرزهای

 "روح دمیدنبا  که بودو آرمانخواهی آخرین جهش تکاملی در جهان زیستمند بسوی عقل و اختیار 

از جبرهای  تدریجاانسان  تکامل، اجتماعی – و روانشناختی فرهنگیفاز ورود به با  و؛ شد آغاز الهی"

ی کاملتفرآیند  ،واقع در .وابسته شدو  مشروط اختیارعقل و  کاربستشده و به  آزادطبیعی و اجتماعی 

در  و هم ریخت دررا  خودمرزهای مادی  یانسانبه جهان  ورودبا  (زیستمند و فیزیکی جهانطبیعت )

 اجتماعی، طبیعی وبا جبرهای مادی  ستیزو روان انسان به  اندیشه گرایش .نهاد گامپایان ناپذیر  راهی

 نهادی؛ انجامید ""اخالق بنام در جامعه ارزشی نهادیخلق  به ،محدود کننده آنها سلطهو آزادی از 

 بااین نهاد ارزشی در جهت رهایی از سلطه جبرها و تطبیق  خلق .مطلق کمالو  آرمانهاتطابق با  جهت

که نظم حاکم  پیوندی نشانگر پیوند ژرف اراده انسانی با اراده مطلقا آزاد خداوندی است؛ ،کمال مطلق

  متعالی ساخته است. بسبر اندیشه و رفتار انسانی را ویژه و 

 ومعل خاص هایشناسی  روشنه  و استوار است، انتزاعیبر تعقل صرفا که  کهنگرای  ذهنفلسفه  نه

قدیمی  مسئلهاند  توانستهنتاکنون  هیچکدام ،استوارندو نظم علیتی  ضرورتبر  کهو زیستی  فیزیکی
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بر حرکت  حاکمعام  ینقوان، پایه هستی شناسی تحلیلی بر تنهااین مسئله  و اختیار را حل کنند. جبر

و کارکرد  ویژگی، ماهیتکه  معنا ؛ بدینقابل حل خواهد بودا هقوانین خاص حاکم بر جهان نیز وتکاملی 

 بررسی ،متکاملترین پدیده خلقت بعنوانانسان  سرانجام و ،از اجسام فیزیکی تا جهان زیستمند اپدیده ه

امتیاز این اساسی ترین  و نخستین .شود مقایسهو با دیگری شده و سپس نظم ویژه هر یک بازشناسی 

نه بر اندیشه و رفتار  و نظم و قانون تبیین می شود؛گونه  هرنه اراده انسانی آزاد از  روش آنستکه

 :جهان فیزیکی حاکم می گردد ویژهانسانی نظم علیتی 

 نیزویژه  عینی نظمیک  پیدایی معنی بهماده  تکاملیفرآیند هر یک از جهانها در  برآمددانیم که  می

جهان  نظم در پیچیدگی واقع، در کاسته می شود. ضرورتمایه وری  از هم نوپدید نظمدر هر  و ؛هست

 می نشاند. "ضرورت"در دل نیز  را ""امکانایجاد می کند که در آن و روزنه هایی  شکافها نوپدید،

 نیز "راه گزینش امکان" باالرونده ماده، پویش در درونی مناسبات گسترش و کیفیتبا افزایش  زمانهم

از  پسمی شود.  انسانی، بیشتربه جهان آنجا  ازو  ،بیجان به طبیعت جاندار طبیعت از ترتیب به

و پیدایش ای  هسته اتروی ترکیب پیش اندکیراههای  و پیدایش ذرات بنیادی ماده، "انفجار بزرگ"

یک  زنجیر تنها و یافتا افزایش ههار این لیترکیبات آ برای اما ؛بود موجود شیمیاییعناصر پیچیده تر 

 اننیز که کارش مربوطه علوم .)کتاب پیشین( گردد پدیدار فمختل فرم 4810 به ستتوان میپروتئین ساده 

به  گام بیرونی، محسوست اضروری با واقعی تطبیق در حاکم بر این جهانهاست، عینیشناسایی نظم 

و احتمال را  امکانو جامعه شناسی  تاریخزیستی و روانشناسی و  علومفیزیک و مکانیک تا  ازگام 

 جبر و امعقلی راهن اصولضرورت علیت و  حاکم بر جهان بیجان نظم هلعامط در اگر ود.ابیشتر می ک

 دارند؛ بردکار هم یآمار ریاضیاتپویا و  نظم دنیستمزجهان  هلعامط در بیان هستند، روش یریاضیات

افزوده شده و نقش  هماحتماالت  و گرایشی –فردی و اجتماعی انسان نظم هنجاری  رفتار هلعادر مط و

 دربه عناصر شیمیایی  نسبت بیشتریآزادی  ، موجوداتجهان زیستمند در برجسته ای ایفاء می کنند.

جبر  ازآزادی چه جلوتر برویم  هرنیز زنده  موجوداتتکاملی  زنجیره در دارند؛ و "گزینش راه"

 ویژگیهایبه رسیم که  می انسانبه  سرانجام تکامل آزادیبخشیند آفر . درتر می شودچشمگیرطبیعت 

 حاکمبا شناخت نظم انسان  یافته است. امتیاز اراده( نسبیآزادی ) نسبی اختیارو  عقلفرد  هب منحصر

ذهن و اجتماع خویش نیز  کارکردشناخت  با ؛ وزمایدآمی  راجبر طبیعت از  آزادی هایراه طبیعتبر 

  .گیرد می دست در را تحوالتو  تغییر رهبری

به اینکه انسان در  بسته می دهند. شکل انسانبینش و منش  بهو ضروریات زندگی اجتماعی  مقتضیات

ت امناسب در بیابان یا جنگل و یا کوهستان بزید؛ در یا معتدل زندگی کند؛و ر یسسرد یا گرمسیر محیط

.. .و فرهنگ شرقی و یا غربی پرورش یابد؛ در بسر برد؛ صنعتی – تجاریدامداری یا کشاورزی و یا 
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و  فرهنگی –و پیشینه تاریخی  قومی – خانوادگیسنتهای  چه بادر کدام اقلیم و اینکه به  بسته خالصه

هر شرایط و  در ؛ امامی گیرد بخود خاصیو روحیات  ذهنیات زندگی کند، اجتماعی –مناسبات تولیدی 

توان شناخت  از ،انسانیاز ویژگیهای  برخورداریبه صرف انسان بودن و  ،کندضروریاتی که زندگی 

 انسانیدر هیچ محیطی از ویژگیهای  و ؛ستاآنها بهره مند  اسارتجبرهای محیطی خود و خروج از 

 وراثت، جغرافیایی، محیط) محیطو اجتماعی  طبیعیشرایط  نمی گردد. تهی و اختیار نسبی( عقلخود )

 هرگز ولی گذارند می تأثیرانسان  بر...( و فرهنگی – تاریخی میراث ،اجتماعی طبقه خانوادگی، تربیت

و  ویژه جدالیدر رهگذر تاریخ و در پویش  انسانست که هاپایه این ویژگی بر .سازند شاسیرتوانند  نمی

 شتابانمی شود و  آزادپس از دیگری  یکیبنده ساز جبرها  سلطه از خود باالرونده اجتماعیکل  در

    بسوی کمال مطلق گام می پوید.

 . درشود میتر مایه  کم تدریجا انسانی جهان سمت به بیجان جهان از ضرورت و حتمیت و قطعیت

 علیتیجهان انسانی نظم  درآنجا که  ؛ تاتر می شود گستردهو انتخاب  عملو آزادی  امکان دایره برابر،

بر  گذاریحتی تاثیر و اختیارویژگی از  مخلوقات به دیگر نسبتانسان اعتبار می افتد و  ازته هیکج

، تحلیلیاسی نتکاملی و هستی ش عام نظریهبر پایه  ، وترتیب بدین می شود. برخوردارجبرها و علتها 

 .گردد فرضاو مطلقا از نظم و قانونمندی آزاد  ارادهآنکه  بی نسبی بر انسان اثبات می گردد؛ اختیار

ت أمحیطی که از آن نش بر تدریجی تسلطو  ،طبیعت و تاریخو  غریزهاز جبر  انسانسرفرازانه  خروج

و  ؛ جانشینگردانده استرهبری تکامل  شایستهاو را  است که خدایی" "دمهمان  کارکرد نتیجه گرفت،

 !زمینروی  برامانتدار خداوند 

 فهمرا  یتکاملهدفمند  نظم و یا اختیار محض جانبداری می کنند، محضکه از جبر یکجانبه نگر فالسفه 

انسان آزاد کردن مطلق  درشرافت انسانی  ویکجانه نگری یا گمان می برند حرمت  پیروان نکرده اند.

یا  ؛ وانسان را تافته ای جدا بافته از طبیعت می دانند( که و قانون بدست می آید )اختیارگرایان نظماز 

در پی  رااسارت انسان در زنجیر بی پایان علت و معلول  الزاما ،و منطق علم علموی از رآنکه پی

این  درید با الزاما، شرافت انسانیا  منطق علم، یکی از ایندو گویی ؛گرایان(خواهد داشت )جبر

قوانین عام تکامل و هدفداری جهان پدید  ندر نادیده گرفت معضل این پایمال شود! فلسفیگیری موضع

  را می گیرد. می آید و گریبان اندیشمندان
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 "جبر و اختیار" بر جهانهای گوناگون آئین تطبیق 

تعمیم  وتجربه محدود  ،تعقل صرفا انتزاعی از باید "کهن جدلی الطرفین قضیه"حل اصولی این  برای

به گام در  گام، اختیارو  جبروله های قم تعقلی –تجربی  بازنگری بهنظم بیرون آمد و اسلوبهای خاص 

 :، نشستجریان پیدایش و تکامل جهان مادی

یا نیرویی از بیرون  عاملآنکه  مگر نظم و قانون را ندارند؛از  تخطیتغییر راه و  امکان فیزیکی اجسام

حیات، پیدایی  با اما .(نیوتن ؛ قوانینینظم علیت و جبر مکانیکی) را تغییر دهدها روش آن راه ونظام 

 تروپیکآند ضخصلت این جهان نوپدید  در ای که نظم ؛ بگونهکیفی در ماهیت نظم رخ می دهد تغییری

حرکت خود را  وتواند راه رشد  می اهیگ ؛ ور گیاهان نظم یکنواخت حاکم نیستب .خود می گیرد هب

 د،سریشه گیاه به سنگ بر اگر خود را با محیط منطبق سازد. و تداوم زندگی تغییر دهد وء بقا برای

میدان  اما یل می شود.اسمت آن م به اگر ساقه آن از آفتاب دور باشد، و خود را تغییر می دهد؛مسیر 

با و  ،دبدهبی دریغ طبیعت را از دست  حمایتخود  تنگاگر در محدوده  ؛ ومانور گیاه بسی تنگ است

به پژمردن  تنتحرک بیشتر را ندارد  توان چون ،دگرد .. روبروو.ناگهانی  هاید اسرما و ب یابی آبی 

وابسته بدان  مستقیماحیات گیاهی و تداوم  بقا؛ است بیجانتسلیم طبیعت  وهمچنان اسیر  گیاه می دهد.

سبز و شکوفا شده و  رهبادودر بهار  ؛ ویردمی مزمستان  در و افسرده می شود؛ خشک پاییز : درستا

در یک  واز جبر طبیعت آزاد شده   اندکیبه اجسام فیزیکی  نسبتگیاه  پس گیرد. یزندگی از سر م

ند و ریشه هاش را به اخود را به نور آفتاب برس ساقهمی تواند برای تداوم حیات خود  کوچکیمحدوده 

 حیات پیدایش به تغییر و تحوالت طبیعت بیجان است. وابستهدر کل  همچنانگیاهی  حیات اما آب؛

از  وسیعترمیدان عمل گیاه  اگر. جبرهای طبیعت همراه است ازگامی بزرگتر بسوی آزادی  باجانوری 

 پناهگاه یا : آشیانهکمتر نیز اوعمل حیوان از اینهم وسیعتر است و محدودیت  میدان اجسام بیجان است،

غذا  بدنبال می سازد؛ ایمن خطر وو سرما  بارانو  بادطبیعی چون  حوادث گزندمی سازد و خود را از 

مرموز حیوانی امور او را  شعوریا  غریزه اماو...  کوچ می کند حتیجستجوی خوراک  دردود و  می

غریزه را بر او مسلط ساخته و او  ؛ امااو داده بهعمل  میدانرا آزاد کرده و  "طبیعت" او بر عهده دارد.

بعبارت  .را ندارد اجتماعیزندگی  شیوه درپیشرفت  وتوان خلق دانش و فرهنگ  وحق انتخاب راه 

 ؛ اماسرپناه فرستاده است واو را بدنبال آب و غذا و جفت  و او دست کشیده پرستاری از طبیعتدیگر، 

 به طبیعتاز قوانین  خروجتوان . هدایت او را بر عهده دارد "غریزه"برداشته نشده و  کامال دستگیری

م از جبرهای طبیعت اگ هگام ب آزادی است.باقی مانده  طبیعتهمچنان در اسارت او  وحیوان داده نشده 

طبیعت  تحوالتجانوران خونسرد در برابر تغییر و  اگر هم دیده می شود. حیواناتزنجیره تکاملی  در

را تغییر و تحوالت  اینبا  تطبیققدرت  خودتغییر درونی  باخونگرم  جانوران درمانده می شوند، بیجان
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 ،از تخم مراقبت نیازمندنوزاد تخم گذاران  حیات اگر. و از جبر طبیعت آزاد می شوند کنندکسب می 

 ازهم جابجا شوند و  یتوانند در باردار می پستانداران ،است طبیعتیا وابسته به  و آنخوابیدن بر 

از سیستم رهبری  تنهاجانوران پست تر  اگر کنند. مراقبتحیات نوزاد خود در برابر حوادث طبیعت 

 هم مشروط" اولیه "انعکاساتباهوش از  جانوران ،هستند برخوردار نامشروط" اولیه "انعکاسات

 باز انسان آزادتر شده اند. از ضرورتها بازمحیط  باگسترده تری  انطباقو در ؛ برخوردار گشته اند

 "عالئمو فرهنگ ساز رهبری کننده  دستگاه واسطه به یقدرت انطباق گسترده تر و ترمل وسیعع میدان

 همچوناش  ارادههایش نهادینه شده و  آگاهیآنکه  بی ؛است آورده بدست)تکلم و نگارش(  "ثانوی

 از گسسته، طبیعت ازرازآمیز  همچنانجهشی شگفت انگیز و  با انسان محکوم غرائز باشد. حیوان

طبیعت هیچ جانب  از؛ است شدهآزاد  همرفتار غریزی  وو از جبر غریزه  ،رفته باالپلکان تکامل 

کم گشته اطبیعتی ویژه و متعالی ح انسان بر .آید به تسخیر او در مینیز طبیعت  بلکه ،حمایتی نمی شود

 ؛یابد می "تربیتو  تعلیم"انسان  نوزاد است. بخشیدهشکنی ساختاراو توان جبرستیزی و  بهاست که 

بسوی ضروریات زندگی هدایت  "ناخواسته"او را نهادی  هیچ و غریزه راهنمای زندگی او نیست زیرا

حیوانات به حکم غریزه رفتار والدین خود را تکرار می کنند، اما فرزند انسان اگر از خانواده  .نمی کند

و اجتماع جدا شده و در میان حیوانات بزرگ شود، همچون آنها رفتار می کند؛ زیرا چیزی را غریزی 

نسان نیازها ا و آب و غذا و سرپناه و جفت جنسی نیست؛ تأمینبه  محدودعمل انسان  میداننمی آموزد. 

 ع خودغرائز را تحت الشعا کهدارد  (جویانه حقیقتو  آرمانی اخالقی،)و گرایشهای متعالی معنوی 

 طبیعیمحیط  باانسان  سازگاری و ؛نیست شده" "تعیینانسان برخالف حیوان  زندگی قرار می دهد.

تغییر خود خویشتن را با محیط  با ""خونگرمیافته  تکاملحیوانات  اگر است. انهخالق و نهفعاالخویش 

  :سازگار نماید خویشتنطبیعت را تغییر می دهد تا با  انسان می دهند، وفقطبیعی 

 .(۲۰لقمان " )به تسخیر شما در آورده است؟را  استو زمین  آسمانهاآنچه در  هروند نمی بینید که خدا "آیا

 می شود، هدایتعقل  یچون به نیرو ؛ ومی یابد هم مسئولیت حس انتخاب می کند، آگاهانهچون  انسان

فضیلت اخالقی پایدار و  ارزشبرای یک  و پوشی کند چشممنافع زودگذر مادی  و آنی لذتتواند از  می

به راهنمایی عقل به  انسان .(فرامادی دوراندیشی و آینده نگری) افکندرا به رنج و سختی  خویشتن

 و استبداد غریزه آزاد می شود. ساز بنده مادیسنجش و سرانجام شناسی امور می پردازد و از تعلقات 

اختیار انسانی باید  بهتربرای فهم  های ارزشی بر پایه این ویژگی انسانی پدید آمده اند.ساختار ها و  نهاد

  شناخت: بیشترو خاص نظم و قانون را  عامکارکرد 
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 نظم و قانون کارکرد

و  تحلیل مبدأ آنکه حسب بر ،(فرهنگی یا اقتصادی سیاسی،) اجتماعی چه و طبیعی چه رویدادی، هر

و کاربست  فهم اگر مثال. آید می بنظر ""ممکنیا  و ""ضروری فرض شود، چه رویداد آن بررسی

عددی که در پرتاب تاس  حتی و فردا هوای چگونگی بگیریم، مفروض مبدأ را فیزیکی قوانینصحیح 

 مفروض مبدأاحتماالت  یا هواشناسگیری  اندازه دستگاههای اگر اما است؛ ضروری آید،می  بدست

 فرض پیشگناهکار  یا مجرم "ناخودآگاه" واکنشهای و ها انگیزه اگر. است صادق آن عکس باشد،

 تصمیم توان و مسئولیت حس ،آگاهیها اگر اما شود؛ می یعلیت نظم تابع وی اراده باشد، ما بررسیهای

هم معموال  اختیار؛ زیرا گردد میاجتناب پذیر یا گناه  جرم کنیم، فرضوی  در راتغییر رفتار  و سازی

، خود را نشان دارد را کار دو هر انجام استعداد که انسانیدر برابر  راه دو و عمل دو میان انتخابدر 

رفتار  یکیا  و اجتماعیتحول  یکطبیعی، رویداد  یکبودن  "ممکن"یا  "ضروری" بنابراینمی دهد. 

 معموالطبیعت بیجان و جاندار  مطالعه در. ستامر تحلیل ا درتحلیلگر  یبه پیشفرضها وابسته ،انسانی

در تبیین  اما است؛ پیشفرض آماری علیت یااحتمالی  نظم گاه و پویا ، نظمریاضی ، نظمعلیتی نظم

از  بسیاریمی شود که درک آن برای  فرض (انسانویژه  ینظم) "نسبی "اختیار معموالرفتار انسانی 

 . اماکنند می حمل ""تصادفو لذا آنرا بر  ،است دشواررایان گ مادهبویژه  وپژوهشگران علوم طبیعی 

نمایانگر  بلکه ؛کند مین نقض را اساس نظمکه  است بنیادیرفتار فردی ذرات  ماننده ب انسان اختیار

و  !است زمین یبر رو وندن خدایجانش بمثابه شایسته انسانکه نظمی  ؛استتر و پیچیده تر نظمی عالی 

پیچیدگی و  ؛نیستقابل مقایسه  شعورذرات فاقد جان و  با رفتارماهیتا انسان  رفتارباید دانست که  البته

 . درعنصر انسانی بعنوان تجربه گر استدقیقا بدلیل حضور هم بنیادی نظم حاکم بر رفتار فردی ذرات 

 "بیبه برخی ذرات را چنان پیچیده ساخته است که  بررفتار انسانی است که نظم حاکم  این، واقع

بعد متعالی وجود نیز بدلیل کارکرد  (نسبی )اختیارپیچیدگی رفتار انسانی  ؛ وکرده اند تعبیر نظمی"

 برتطبیق  یتقابل یعلیت یکجانبه نظمهم  شعورطبیعت بیجان و بی  در .است الهی" "دمهمان و انسان 

انسانی نامحدود ذهن چگونه می توان آنرا بر دنیای شگفت انگیز و  پس ذرات بنیادی را ندارد؛ جهان

 که رفتار انسان عام برزیست شناختی  نظم حتی شیمیایی و – فیزیکو نظم، نظم مکانیکی؟ تطبیق داد

آن حاکم بر ویژه پیچیده و عالی  نظم وحکومت یکجانبه ندارد؛  ست،زمین ا در متکامل ترین آفریده خدا

است )اختیار  تاریخی –اجتماعی حتی  و طبیعیجبرهای  ازاراده انسانی  نسبیمعنی آزاد بودن به نیز 

برابر اراده مطلقا ، و در پیش بینی پذیر علم خدا دقیقادر نیز  انسانهاترین  پیچیده رفتار وگرنه انسانی(؛

 یتیاگر نظم عینی را در نظم ساده و یکجانبه عل پسقابل هدایت و برنامه ریزی است.  آزاد او

 نافی "اختیار و جبر"فالسفه  نوسأمیا بزبان انسان  درعینی و اراده آزاد  نظم ،نکنیم محدود مکانیکی()
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یک واقعیت  دردو  هر .باشند مینجدلی الطرفین  قضایای از آنهابرخالف پندار  نیستند؛ ونقیض هم  و

 این منطقی نتیجهاست. رفتار انسان  و اندیشه برعالی و پیچیده حاکم  نظمآن و  پیوسته اند همه ب عینی

 بر کور تصادفضرورت کور و نه  نه که بدانیم امری را انسانی اراده آنستکهنگرش هستی شناختی 

صف آرایی دیرپای فالسفه کالسیک حول این  .مریناالامر بین  یض؛ بلتفو جبر و ال ال: است حاکم آن

جز و مسئله از آنرو بود که هر دو گروه جبرگرا و اختیارگرا درک واحدی از نظم و ضرورت داشتند؛ 

و در این اشتراک بنیادی، جبرگرا "وفاداری به علیت" را برگزید  علیت مکانیکی در جهان نمی دیدند.

تصادف سپرد؛ و اختیارگرا "شرافت انسان" را در حاکمیت  ضرورت کورنوشت انسان را بدست سر

 ! یافت کور

یایی که در آن انسان می داند که دارد خواب می بیند، از جهان و نظم ژرف ؤیا های روشن"؛ رؤ"راما 

خبر بر بستر این نظم واحد تجربه نشدنی  ، و آگاهی و اختیار،"پوشیده" و مناسبات پیچیده ماده و معنا

تغییر به اراده خود مهار کند و جهت رویداد ها را یا انسان می تواند خواب را ؤمی دهد. در اینگونه ر

؛ فرض می کند تصاویر حقیقیرا توانا به ساخت مغز  فیزیکدان آلن ولف ،"یای روشنؤر"بر پایه دهد. 

را یای روشن ؤرتصاویر حقیقی در  ساخت ،بگذریم وی موازی"بی بنیاد "جهان های از فرضیه اگر  و

و  پیچیده سامانه واو بعد متعالی وجود  اصالتکه خود از  ،در ورای آگاهی اواختیار انسان نشانه ای از 

   یافت. خواهیمخبر می دهد، ادراک نشدنی آن 

      

 

 م:چهارفصل 

 و اختیار" "جبر مسئلهعلم گرایان به  رویکرد

 

انسان  اختیارتوانند  و نمی هستندخداشناس  پالنک ماکس همچونآنها که  حتی دانشمندان علوم طبیعی،

در  وتناقض و ساده اندیشی  گرفتار "اریمسئله "جبر و اخت رویکرد علم گرایانه به بدلیل را نفی کنند،

این  یها اندیشهاین مجموعه پژوهشی به کرات از نوشتار نخست  دو در شده اند. بن بست نظریواقع 

نگر  جانبهمکاتب یک نقد در نیز وفیزیک  علمهای نوین  نظریه تبیین دربزرگ خداشناس  فیزیکدان

زمینه تبیین انسان و رفتار انسانی دیدگاهها و  در پالنک اما ام؛ کرده استفاده فلسفیمعرفت شناختی و 

نتیجه کوشش  پالنک ینو براه گاههادید سستی هستند. انتقادینیازمند بررسی براستی دارد که  یبراهین
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 ،باری .معرفت شناختی(ساده سازی ) روش شناسی علم فیزیک استپایه  براو در فهم اختیار انسانی 

 فراترزیست شناختی  و فیزیکیاز پیشفرض های  را اختیار مسئلهبا نگاهی واقع بینانه  نخست پالنک

 ؛ اما(۱۵۱ ص جهان در فیزیک جدید، تصویر)کند  می جستجو "دیگری جای در را معما حل راه"برده و 

 برای "رفتار انسان" ؛ زیراهمانجا()اختیار می پندارد  اصلگر  ءاحیا آماری" راعلیت "نهایت  در

 طبیعت: بر منطق علمی شناخت بنا .(۱۵۲ ص منبع، همان) انسان قابل پیش بینی نیست

 از بیرون معلوم که گفت سخن علم و شناسایی از توان می زمانی تنها چه. شوند یکی توانند نمی هرگز معلوم و عالم"

  ؛(۱۵۳ ص منبع، همان) "بماند باقی گذرد می عالم وجود در که آنچه ثیرأت

 اراختی مسئلهلذا  ، ودر علوم انسانی پژوهنده و موضوع پژوهش یکی هستندبخوبی می داند که  پالنک

، در علوم انسانی هم گیرد نمی پاسخطبیعی  علومو روش شناسی  منطق چهارچوب در هرگزکه  ،انسان

 : حوزه ذیصالح معرفتی را در این زمینه مسکوت می گذارد مقدمتاپالنک  اما ؛بی پاسخ می ماند

 را کاوش که رسد می قلمروهایی مرز به و پذیرد می را خود بودن ناصالح دانش که رسیم می ای نقطه به اینجا در"

 .(۱۵۴ ص منبع، همان) "نیست راهی آن در

 معاف مسئولیت از را خود تواند نمی وجداناانسانی  هیچ ،انسانروان اندیشه و کارکرد ویژه  بموجب

 انسانگریزگاهی برای  تنها "تنبل آسا سختگیر"به جبر  لحتی جبرگرایان هم می دانند که توس ؛ وکند

 :است توجیه کار

 و ماست وجدان در که قانونی است، شده تحمیل ما بر موجبیت، قانون از جدا یکسره دیگر، قانونی با مسئولیت این"

 این شر از خالصی برای تالش پالنک ؛همانجا) "گوید می سخن روشن باشد داشته شنوایی گوش که هر برای

 (.  داند می ناتوانی و سستی و فریبی خود را" شاق اخالقی حکم"

بر طبیعت بیجان حاکم  که ()علیت ""موجبیتنظم عینی جز  اسلوبهای ازدانشمند فیزیک  بعنوان پالنک

 شم پوشی کندچبعنوان یک انسان خداشناس و مسئول نمی تواند از اختیار انسان نیز  اما ند؛یب نمی است،

 یا است آزاد انسان اراده آیا می پرسد:از خود در این کشمکش . آنرا قربانی علیت و ضرورت سازد و

 آنکه مگر می شود؛ ساقط انحصاری حاکمیت از علیت قانون باشد آزاد اگرپاسخ می دهد: و  معین؟

 "معضل" این حل برای بسیاری کوششهایفرض شود. او می داند که  آن قلمرو ازخارج  انسان اراده

   : اندیشمندان همگی مشترک قصدو  است؛ آمده بعمل

 به کجا می رود، علم) "دهد می دست از را خود انطباق قابلیت علیت قانون آن ماورای در که است حدی شناختن"

 (. ۱۴۴ ص
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؛ را بدان راه نیست یعلیتساده )یکجانبه(  نظماست که  انسانی، مرز سرزمینیر تاو رف اندیشه واقع، در

بیدرنگ به  لذاشده و  درماندهو  عاجزاین قلمرو ویژه کامال  درتبیین  ، ازوارد شود غفلتا هماگر  و

قانون علیت تطبیق ناپذیری  و نابهنجاری اما می شود. بازگردانده جان(دارد )طبیعت بی تعلقکه  جایی

هم بدین  ذراتدر جهان  همچنانکه ؛نیستجهان انسانی  در نظمی" "بی پذیرشبه معنای  نیزدر اینجا 

 علیتنظم ترمودینامیک و  هواداراننظری جدال به  انسانی ارادهآزادی گفتمان  ،این نظر از معنا نبود.

محتوا و  موضوعدو گفتمان در  این اماشباهت پیدا می کند.  فیزیک علمعلیتی در  نظم پیروان باآماری 

این  بهنیز  پالنک مربوط می شود. خلقتیده ترین و عالیترین پدیده چاراده انسانی به پی ؛ زیراندمتفاوت

 حتی یا فیزیکی فرضیه هر از و ،دارد ای ویژه عمقو  کیفیت انسانی ارادهحقیقت اشاره می کند که 

 حوزه از اساسا و اختیار" "جبر مسئله حل ،بنابراین(. همانجا) است مستقل و متمایز شناختی زیست

. است بیرون ،و کار دارد سریا غرایز حیوانی  و قابل اندازه گیری تهایکمی و مقادیربا  که طبیعت موعل

 جهان در علیتی نظم پذیرش: است داشتهاین زمینه  درناگواری  بس نتایج تنگ نظری و ساده اندیشی،

 کردن حاکم به فیلسوفان گرایشنیز این  از پیش. دارد می بر انسان دوش از را مسئولیت بارانسانی 

این تنگ نظری و ساده اندیشی  نتیجه تاریخ سازندگان حتی و ملتها تمدنها، ،انسانها بر کور سرنوشت

 .بوده است

بیجان  جهان ویژهضرورت  و خود پیوسته با علیت شناسیمنطق و روش  درکه  ،علوم فیزیکی دانشمند

 و علت پایان بی زنجیره از ای حلقه جهان این در رویدادی هر اگر: خود می پرسد از ،سر و کار دارد

 قانون بعیتات از آنرا و کرد تصور زنجیره این از بیرون را انسان اراده توان می چگونه است، معلولی

 در ای ویژه پدیده انسان آیا می نهد: شبرابر دردرونی او پرسشی دیگر را  ندای اما د؟نمو معاف علیت

 را جهان و است کرده تسخیر را طبیعت که نیست موجودی تنها کوچک موجود این آیا نیست؟ جهان این

 را خودنفسانی  و تاریخی –اجتماعی  حتی و طبیعی حوادث علی زنجیره که انسانی آیا دهد؟ می تغییر

 جبرگرایان ؟حلقه ای از این زنجیره باشدمستقال  خود و دساز آزاد آن از را خود تواند نمی ،سدشنا می

 انسان اگر :گویند می ،اند دیدهعلوم طبیعی  پیشرفت در را علیت اصل درخشان نتایج که مداران علمو 

 حاکمیت البتهباقی نمی ماند.  انسانی علوم پیشرفت برای جاییدیگر  باشد، آزاد علیت قانون سیطره از

نظم  بنظم علیتی تنها اسلوباید دانست که  ؛ اماخت علمی جهان استاضروری شن پیشفرضنظم عینی 

 علومسبب گشته است که این پرسش مطرح شود که آیا  (انحصار نظم در نظم علیتی)شبهه  این .نیست

 دارای شده است، نامیده انسانی علوم آنچهآنستکه  حقیقت د؟ندار را "شدن علم قابلیت" اساسا انسانی

 جهان درو اندیشمندان "علوم انسانی" هرگز نتوانستند است؛  لوژیکایدئوو  فلسفیب باالی یضر

برابری کند، در طبیعت بیجان کشف کنند که با قوانین نیوتن  جهانشمول و چرا و چون بی قوانین انسانی
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 علومبدین معناست که  اینهم و ؛است انسانی جهان برعلیتی  یکجانبه نظم حاکمیت عدم نشانهاین خود  و

 . علوم طبیعی نخواهد شد هرگز انسانی

 ارادهقرار می گیرند که  کسانی پیشتر اشاره شد، ، چنانکهانراجبرگرایان و علم مدمقابل  جبهه در

 بگفته . ایناندنمی پندار "ای جدا بافته افتهت"را  نادانسته و انسنظم و قانون  هر از آزادانسانی را 

 "انسانیت شامخ مقام" بهتوهین  و انسان" اخالقی شرافت"با  مغایر پذیری رفتار انسانی را نظمپالنک 

 بی شوند. مستثنی بشر روحانی  و اخالقی و فکری عالی های نمونهدست کم  کهخواهند  یدانند و م می

  .نسبی است ولی؛ استمیان مخلوقات  در انسان متعالی ویژگی اراده آزادی تردید،

 

 انسان  اختیار"" ازپالنک ماکس  علمی"تبیین "سنجش 

همین  بوسیلهو  ؛گرددمی  نمایان دنشو می بیان ریاضی معادالت بصورتقوانینی که  در یعلیت نظم

 تفسیر که کوآنتوم نظریه حتی تردید، بی. کرد بینی پیش را طبیعی رویدادهای توان میقوانین است که 

 و دقیقتر را علیت قانون که شد خواهد داده نشان معادالتی با سرانجام نیز کشید، چالش به را علیت سنتی

 آماری قوانین شامل ترمودینامیک دوم قانون(. ۲۰۰ صعلم به کجا می رود، ) دهد نمایش تر صحیح

 درجه اختالف اگرمی شود که  گفته مثال. نگیرد بر در را منفرد حوادث است ممکن که است فیزیک

 نقطه یک در ، برخالف روال عادی،است ممکن باشد، کم خیلی یکدیگر با تماس در جسم دو حرارت

 آمارکاربرد  اما .گردد منتقل گرمتر جسم به سردتر جسم از گرمایی انرژیمعین  ای لحظه در و تماس

 کامل و دقیق آنقدر ما مشاهدات که گوید می بلکه نیست،علیتی  نظم کننده نفی فیزیک دراحتماالت  و

در  علیتی نظمآزمون . (۲۰۳ ص منبع، همان) بیازماید ویژه حالت هر در را علیت قانون که نیست

 ثقل مرکز و تقارن مسئله اگربازی  طاس ریختن در. است ریزبینانه پژوهشی نیازمندرد ااینگونه مو

 مؤثر عوامل دیگر و هوا فشار میز، فیزیکی مقاومت و شکل آن، اولیه سرعت و وضع طاس،

(. ۲۰۵ ص منبع، همان) نماند باقیاحتمال  واتفاق  برای جایی دیگر شاید بگیریم نظر در را پیرامونی

 نظم بر ..(.و زمین شناسی و نجوم و شیمی و مکانیک و فیزیکفیزیکی مربوط به طبیعت بیجان ) علوم

 چون بغرنجی بسیار مسائل در حتی ولی ؛است تر پیچیده شناسی زیست قلمرو. گذارند می صحهعلیتی 

 اینجا در ریزبینی البته. شود می نزدیکنظم  این کلیت پذیرش به شناسی زیست علم نیز توارث

؛ و این نیز بدان شود می استفاده قانون بجای قاعده از بیشتر شناسی زیست در اینرو از است؛ دشوارتر

تبیین نظم  در با آنکه فیزیکدان است، پالنک. نیست سختگیردر قلمرو حیات نظم علیتی معناست که 

 نباید نیز اینجا در: می پرهیزد "ساده اندیشی"و  "بینی پریشان" ازهمزمان حاکم بر جهان زیستمند نیز 
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 بلکه کرد، تعبیرپیوسته  بهمت امناسب زنجیره و نظم در شکافی به را تجربی قواعد تطبیق در استثناء

 نقداین  و ؛(۲۰۶ ص منبع، همان) دانست قاعده آن تطبیق در توانایی و دانش کمبود از ناشی باید

یا  و گذارند، نمیباقی  خودعلمی  شناسی جهان در استثنائی موارد برای جایییا  که است کسانی دوگانه

 کشف جدید روابط استثنائی ردامو بررسی در؛ در حالیکه بینند می استثنائات در تنها را خدا دستآنکه 

و ژرفای بیشتری برخوردار پیچیدگی نظم کشف شده پیشین از  و ،شود می دقیقتر قبلی قاعده ،شود می

  .می شود

طبیعت  قلمرو در علمی های بینی پیش اگرکه گفت پژوهش علمی باید  درکارعمومی ه دیک قاع بعنوان

دست اندرکار  عوامل و لعل همهآنستکه  برای تنها د،نرخدادهای واقعی منطبق نمی گرد برو اجتماع 

 اولیه معلومات یا ها داده است؛ متفاوت بسیار پژوهش روشهایانسانی  علوم در. اند نیامده حساب هب

 پژوهشگر ولی بسیار بیشترند. "به حساب نیامده"واقعی  امور در برابر، ؛ واست اندک بسیار تجربی

 در را فعالیتها همان نظیرمی تواند  که داردعلوم طبیعت دانشمند  به نسبت را مزیت این انسانی علوم

دیگر علوم انسانی  ازروانشناسی  ،میان نای در .شود داخل شخصا خارجی امور درکند و  تجربه خود

موضوع این دانش،  اختیار انسانی را تبیین کرد.آگاهی و بدون آن هم نمی توان  ؛ ومتمایز است

منابع شناخت  ماورای یا و( حسی و عقلی ادراکات) هستندمعرفتی  یاهم  نفسانیاتنفسانیات است؛ و 

فلسفی در  –پرسش معرفت شناختی  ...(.و رنجعشق، امید،  اندوه، لذت، شوق،) باشند میجهان علمی 

 (حاالت متنوع ذهنی او) انسان عاطفی – روانی – فکری پیچیده فعالیتهای آیادانش روانشناسی آنستکه 

 طبیعی) بیرونی امور محض تابعیا  واست؛  بخودی خود انسانی ارادهبروز  آیا ؟استو قانون تابع نظم 

؛ و یا زیر سلطه نظم آزاد استی نظمهر گونه از می باشد؟ آیا اراده انسانی  (تاریخی – اجتماعی یا

و پیشتر اشاره شد که پالنک با وجود اعتراف ضمنی بر ناصالح بودن دانش در بررسی ؟ علیتی است

، حوزه ذیصالح معرفتی را در (۱۵۴ صتصویر جهان در فیزیک جدید، )آزادی اراده انسانی کاوش 

تبیین هستی شناختی اختیار ا واداشت که . اما علم گرایی سرانجام او رگذاردو مبهم این زمینه مسکوت 

کرده و آنرا  تحریفبغرنج است را مسئله این راه حل  ، که یگانه)مبتنی بر روند آزادیبخش تکامل ماده(

    !جایگزین آن سازد را علمی )فیزیکی(روش  شرمگینانهبه "اختیارگرایان" منتسب کند؛ تا 

 اثر رویم باالتر طبیعی موجودات درجه در چه هر که معتقدند چنین دانند، می آزاد مطلقا را انسان اراده که آنان"

 می رسیم می انسان به موجودات سلسله در که آنوقت و شود، می بیشترتر  خالق آزادی نقش و کمتر الزام و ضرورت

 (. ۲۱۲ ص به کجا می رود، علم)" است برخوردار کامل استقالل از خود اراده در که بینیم

این تبیین موفق بیرون  ازاختیارگرایان هرگز  زیرا مایه شگفتی است؛ براستیاز پالنک  تحلیل این

اختیار و نه جبر را  نهزیرا  ؛ستیزداست که با مطلق گرایی می  یروش تنهاتبیین هستی شناختی . نیامدند
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 نظماسارت  در، و نه آزاد می شود بالکل قانون و نظم سیطره از نه انسان  این تبیین، در .مطلق می کند

 یتکامل آزادیبخشفزاینده و فرآیند  پیچیدگی برتحلیلی  شناسیهستی گرفتار می گردد.  یسخت گیر علیت

 اثبات نمی کند؛که با منطق علم ناسازگار است،  ،را انسان مطلق" "اختیار هرگز اما ماده تأکید دارد؛

کمال ) آنکه هرگز به مطلق دست یابد ، بیاستبه مطلق نسبی از  یدیالکتیکی ماده فرآیند تکامل زیرا

برای  تعقلی – تجربی روش تنهاتبیین هستی شناختی اختیار بنابراین،  .(مطلق بیرون از این فرآیند است

از  مادهگام به گام  خروج قانونبر پایه  ،تبیین این .استفلسفی  دیرپایاین مسئله  اصولیو  صحیححل 

 یآیند؛ فرفاز معدنی تا انسانی است از خودیند حرکت تکاملی آفردر  آزادیقلمرو  هقلمرو ضرورت ب

 قابل اثبات است. ،فلسفه علمی() علوماین های  داده بر منطقیتعقل در  همو علوم تجربی در  هم که

 مرحله پیچیده شونده و برگشت ناپذیر، پیوستهیند آفر این در از قلمرو ضرورت به قلمرو آزادی" "گذر

 :است پیگیری قابل ،به مرحله

. تروپیک آن آغاز شدآنو نظم ضد  حیاتبا پیدایش  قوانین طبیعت بیجان()از جبر ماده فیزیکی  آزادی

 حیواناتاز  و از گیاه تا حیوان،که گام به گام  ای اراده آشنا می شویم؛ ارادهجهان زیستمند با مفهوم  در

است و در روند  نسبیهم  انساناختیار  یا اراده آزادی اما. شود می آزاد جبر طبیعت انسان، ازپست تا 

از  آزادترظهور  آغازکنونی در  آگاهانسان  اراده اگر اجتماعی انسان افزایش می یابد.و  فرهنگیتکامل 

و روان این آزادی بیشتر شد و با پویش  اندیشهتکامل  با از خود بود، پیشلی ااراده جانداران ع

 انسان، برای رسد. نمی مطلقمرز  بههرگز  اما می شود؛ بیشتر باالرونده بسوی کمال مطلق )خدا(

  .نیستآزادی اراده دست یافتنی  مطلق

 محیطی مقتضیاتدید که  باید. است ای ویژه تعبیرات کاربرد نیازمند انسانی علوم درعلیتی  نظم تطبیق

 و فرهنگ جامعه، طبقه، ،نژادو  قوم خانواده، طبیعی، جغرافیای) یابد می پرورش آن در انسان که

 رفتار بتوان که ای بگونه ؛سازند محتوم و معین اجتماعی زندگی در را انسان رفتارتوانند  می( تاریخ

 انگیزه ،است طبیعت در حرکت مبدأ نیرو اگر پالنک، بگفته کرد؟ بینی پیش خاص مورد هر در را او

 عمل نتیجهتواند  می لحظه یک در مادی جسم حرکت که همانگونه ؛ ودشو می انسانحرکت  أمنش هم

 ناخودآگاه یا و خودآگاه کارکرد نتیجهاست  ممکن نیز انسان رفتار ،باشد طبیعی نیروی چند مشترک

 انداختن همچونلذا رفتار انسانی و  (؛۲۱۴ ص منبع، همان) باشد ناهماهنگ یا هماهنگ های انگیزه

در  "نیرو" آیا است. "انگیزه"و  "نیرو" متفاوتمسئله بر سر کارکرد  اما. ندارد انحصاری علت طاس

نیرو در طبیعت کارکرد نظم دهی یا  اگر در انسان؟ "انگیزه"همان کارکردی را دارد که  بیجانطبیعت 

ماهیت باید دانست که  اما است؛ دارعهده رفتار انسانی هم انگیزه همین کارکرد را  در ساماندهی دارد،

حاکم  نظم ،()فیزیکی نسبت به نیرو (روانی – )ذهنینظم متفاوت است و برتری کیفی و تکاملی انگیزه 
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بیعت نیروهای ط اگراز نگاه فلسفی نیز  عالی تر و پیچیده تر ساخته است.بمراتب بر رفتار انسانی را 

آن ذات  ارادهمستقل از  نیزدر انسان  انگیزه ،هستندیک وجود مطلق وابسته به اراده  وده وقائم بذات نب

 انگیزهباز باید دانست که  نیست. یکجانبه رابطه این اما ؛نتواند بودبخش و هدایت کننده  هستی یگانه

و عمل  أ ارادهمی گردد که مبدبر او وجود برتر بعد به  و علت مادی نیست همانانسان  درمتعالی 

 اومتعالی انگیزه های  بههستی شناختی انسان  مسئولیتلذا  و؛ می شود در جامعه اخالقی – آرمانی

رفتار و  گرایشبی نظمی در  حاکمیتدر انسان بیانگر مسئولیت  وو اختیار  عقل ،باری پیوسته است.

 ویک کودک  های رفتارای از  پاره است ممکن است.متعالی  ونظمی ویژه  نمایانگر بلکه انسان نیست؛

 روانشناس یک برای شاید ولی ؛رسندب بنظر" توضیح قابل غیر"دیگران  براییا حتی یک بزرگسال 

 یا و محیطی زودگذر تاثیرات شخصی، صفات به" توضیح قابل غیر" افعال .باشدن اینگونهنگر  ژرف

انسانی  علوم با همانقدر انساندر  "انگیزه بی عمل" اما؛ شود می مربوط موقتی عاطفی تمایالت

 .تضاد است در و زیستی یفیزیک موعل باجاندار  و بیجان طبیعت در "تصادف" که است ناسازگار

 تحت نیز آینده در را انسان زندگی که دهند می تشکیل را ای زنجیرهپیوسته  بهم های حلقه ها انگیزه

 عینینظم  عقلی اصل بر نیزانسانی  علوم درو پژوهش  شناخت روشهای ،بنابراین. دهند می قرار ثیرأت

اینجا  در انسانی هم می باشد. علوم در پیشرفت ضروری شرطقبلی به این اصل  باور و است؛ استوار

 انسانی جهان درکل پژوهش  اگربدین معنی که  است؛ علم پژوهنده از مستقل و "عینی" امری نظمهم 

حاکم بر  نظم شده است، تأکیدضمنی چنانکه بارها بطور  اما. است حاکم اصل اینهم  بازتعطیل شود، 

 بیجانحاکم بر طبیعت  علیتیبا نظم  و ؛استمتعالی  و ، پیچیدهویژه بسو رفتار انسانی  ذهن دنیای

بسیاری از مشایی و  حکمای بلکهن ایای است که نه تنها ماده گرواقعیت این دارد. عظیمیتفاوت کیفی 

 نظم حاکمیت پیروان "منطقی" استداللفشرده  ماکس پالنک نیز درک نکردند. چونخداشناسان علم گرا 

 (۲۱۷ ص حتی خود پالنک )همان منبع، و( ۲۲۰ ص منبع، همان) الپالس که ،رفتار انسان بر علیتی

 در عبارت زیر خالصه می شود:  ،اند کرده بازگو آنرا ای بگونههر یک 

 ترین پیچیده و ترین هوشمندانه ظریفترین، باشد، امروزی بشر عقل از تر پیشرفته که عقلی یا خدا برای

 و ؛دلباختگان و ادیبان نزد عاطفی واکنشهای و کنشها لطیفترین ؛تاریخ سیاسی رهبران نزد رفتارها

 پیش و تعقیب مشاهده، قابل تواند مینیز  انسانی نوابغو  دانشمندان نزد خرد و اندیشهج مدار عالیترین

 ! شود می نفی اختیار و اثبات جبرلذا  و باشد؛ بینی

 کسانیکه از معموال انسانهاآن اینکه  و برهانی مشابه می افزاید؛ پالنک ،الپالس برتر" "عقلبرهان  بر

 امر این بر غریزی اعترافی خود این و ،گیرند می کناره هستند دیگران درونی راز کشف به معروف

 تنها الپالس برهان اما. (۲۳۳ ص همان منبع،) ؟!است علیت تابع نهایی تحلیل در ما زندگی که است
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ناتوان  او زیرا ؛گردداثبات  جبرآنکه  بی، رفتار انسانی را اثبات می کندو  ذهننظم حاکم بر  پیچیدگی

شونده  بنونو  وغنی  واقع )تجربهامر  پویایتجربه  برمبتنی  تحلیل وانسانی  کارکردعینیت  فهماز 

برهان نگرد! می  او دیدرا از  انسان و است فرض گرفتهرا  "برترموجودی "ناگزیر  به (،انسانی

 کشف امکان بارا انسان آزادی اراده  نتوا نمی منطقا زیرا اثبات نمی کند؛ راچیزی  هیچپالنک نیز 

قرار آگاهی عنصر  به انسان ارادهآزادی  وابستگیدو برهان بر  هر .دانستمنتفی وی  درونیراز 

 پالنک راز" "کاشفو  الپالس برتر" "عقلمی تواند در علم خدا یا  انسانحالیکه آزادی اراده  در ؛دارد

 تجربی روش باباید  علیتی نظم کاربرد قابلیتپالنک می داند که در حوزه علوم طبیعی  .باشد موجود

 :شود تحقیق موشکافی() ریزبینی

 ؛(۲۲۰ ، صهمانجا)" شد قائل تفاوت آن تطبیق قابلیت بودن عملی و علیت اصل حقانیت و صحت میان باید"

 اصوال که روش تجربی فیزیکعلم و حتی  منطق ، علیرغمانسانی رفتار باره دراین قابلیت را وی اما 

دور زده و  "استقراء" رامی کوشد  و می سنجد "برتر عقل"یک  خیالی فرض با بدان وفادار است،

 مدعی پالنک !در حقانیت و عمومیت اصل علیت جای تردیدی نیست زیرا؛ کند حل ""باالرا از  مسئله

 آن عینی قلمرو درعلیتی  نظم کمال و تمام تطبیق ،علمی هردر  پیشرفت مرحله آخرینکه  شود می

ساده سازانه به نظم را ن ؛ و با این سخن همه اسلوبهای گوناگو(۲۲۱ – ۲۲۲ ص منبع، است )همان

و جانوری را  گیاهی طبیعتو  فیزیکی جهانکه تقلیل می دهد. از سوی دیگر، باید دانست علیتی  نظم

 تطبیقتحقیق تجربی در امکان اما ؛ وداک می پژوهش موضوعاز  بیرونو  برترموجودی ، یعنی انسان

پژوهنده همان ) می باشد خود نوعانسان خود پژوهنده رفتار آن  در کهانسانی  جهاندر علیتی  نظم

 ونظم در جهان انسانی و عدم امکان برون رفت  پیچیدگیآسان نخواهد بود.  ،(موضوع پژوهش است

اند که  نشان داده بخوبیانسانی این حقیقت را  تجاربخصوصی و  عقاید ازپژوهنده  انسان ذهنیجدایی 

صورت  "در قلمرو عینی آنتطبیق تمام و کمال نظم علیتی "در علوم انسانی هرگز با  پیشرفت کم دست

  . نخواهد گرفت

بعنوان دانشمند فیزیک، از یکسو بنا بر منطق علمی خود  :روبروستیک ایدئولوژ چالشیک  باپالنک 

فطرت  وندای وجدان  به از سوی دیگر، و ؛کندنمی  بیرونقانون علیت  و ضرورتاز  راانسان  رفتار

 ناگسستنی زنجیره در آیا کهپرسد  میخود  از ،بنابراین !خواهدمی  آزادو  مسئولهم را  انسان ،خویش

 به اعتقاد ستکهآنضمنی او  پاسخ ماند؟ می باقی انسان پذیری مسئولیت و عمل آزادی برای جایی علیت

(!؟ ۲۲۳ ص منبع، همان) است داشته آنها نهناقهرما اعمال و انسانها خوشبختی در بزرگی نقش معجزه

 ،نیستقابل تبیین  پالنکبا روش علمی  که "معجزه" بنام تجربیفرا  ای پدیده طرح با پالنکبدینگونه، 

 یعنی ،انسان رفتار بر علیتتطبیق  منطقی نتیجه پذیرش از ،جبر و نه اختیار را اثبات می کند اتفاقا و
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 بزرگ پیشرفتهای برغم انسانها او، بگفته. کند می خالی شانه ،انسان دوش از مسئولیت بار برداشتن

 قابل غیر آنچهمطابق این بیان،  ؛ ودارند باور خود زندگی بر اسرارآمیز نیروهای تأثیر به هنوز علمی

 که است نقطه یک تنها جهان دروی معترف است که ! است انسانی آزاد عمل میدان ،نماید می توضیح

 تواند نمی که است" من" کشور یا فردی شخصیت آن و نیست، تطبیق قابل منطقا و عمال علیتی روش

؛ اما بطور (۲۲۵ – ۲۲۶ ص منبع، همان) کند پوشی چشم "مسئولیت حس" و "خود بر نظارت" از

 :زیرا ؛گذارد می شناخت در ناتوانی بر را اختیار پایهضمنی 

 ارتباط کردن برقرار است چنین تا و شود، می پژوهش موضوع از جزئی خود کند می مطالعه که شخصی فعالیتهای"

  ؛(۲۲۸ ص منبع، همان) "ماند می ناپذیر امکان عمال علیتی

 عقل هیچ ؛ امادده تطبیق "("منکشور ) نقطه این بر را علیتقانون  تواند می" برتر عقل" یکتنها  و

 اگر پس !زمینه نظم حاکم بر رفتار انسانی را به ما نخواهد داد در خودبرتری هم نیتجه پژوهشهای 

 اعراب از محلی اختیار دیگر شود، جدا کند می ظرن آن بر که چیزی از توانست ناظر شخص روزی

بدینگونه، رفتار گذشته (. همانجا) "بود پیش یکسال که نیست چیزی آن امروز هیچکس" زیرا؛ خواهد داشتن

 !تار کنونی او بر پایه اختیار استانسان مبتنی بر جبر )نظم علیتی(، و رف

 و سفسطه و مغلطه به شود می "اختیار"گونه این بنیادی بی وبرهان خود  سستی متوجه خود که پالنک

 : افتد می تناقضگویی

 فقر نتیجه تنها که شود می امری علیت اصل مقابل در انسان آزادی که بیفتد فکر این به ای خواننده است ممکن"

 عدم کند می خیال که است کسی اشتباه مانند... است اشتباه بر مبنی نظری چنین من بنظر و ماست، فهم و ادراک

 فعل لحاظ از فرد که حقیقت این. اوست دویدن سرعت کمی نتیجه خود سایه بر گرفتن سبقت برای شخصی توانایی

 از پیش معلومات نوع از و شده بنا منطقی پایه بر که است حقیقتی باشد علیت قانون محکوم تواند نمی خود کنونی

 ص، منبع همان) "باشد بزرگتر خود کل از نیست ممکن جزء که بدیهی اصل این به است شبیه و است، تجربه

۲۲۹) .  

( ۲۳۱ ص) آینده و( ۲۳۰ ص" )حاضر مکان و زمان" به را علیت قانون از انسان اراده آزادی پالنک

 توهم شد، می خوانده "آزادی" آنچهلذا  و شود می سپری هم دور آینده حتی و حال ولی. کند می منوط

 داشتنبه  گمانانسان در رفتار کنونی خود  پالنک،و روش شناسی  دیدگاهمطابق با . گیرد می نام آزادی

 برد،ب پی خود کنونی رفتار علت بهدر آینده آنگاه که  اما نیست؛ آگاه علل آن از ، زیرابرد اختیار می

 آزادییا  اختیار پس! است بودهعلیت  ع قانونرش تابارفتو  نداشته اختیارآن زمان  در که فهمد می

پالنک بعنوان  !دچار آن می شود ""آینده و "حال"های زماناست که انسان در  توهمیواقع  در اراده
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انسان در  اختیاراگر  ؛ وآینده جدا نیستو  حالاز  گذشتهبخوبی می داند که  این رایک دانشمند فیزیک 

 .خواهد بودحال و آینده نیز که پیوسته به گذشته تبدیل می شوند باز منتفی  در است، منتفیزمان گذشته 

 تمثیلهاداشته باشد.  مکان – زمان به وابستگینمی تواند  همچون نظم علیتی انسان اراده آزادیبنابراین، 

 هم دونده و ؛است کوچکتر خود کل ازر زمانی ه در جزء: د برهان اوستضبر  نیزو تشبیهات پالنک 

 ! بیفتد پیش اش سایه از توانسته می آفتاب حالت در تغییر بدون که فهمد نمی بعد سال

 کرده فرض الپالس که عقلی فوق موجود مورد در حتی علیت اصل پرتو در خویش فعالیت مشاهده برای فرد ناتوانی"

 هستیم مختار شدیم، آزاد ترتیب این به که هنگامی... شود می وارد انسان آزادی که است جایی اینجا... است صادق نیز

" من" مطلق سلطنت همین از... کنیم طرح را آسایی معجزه زمینه هر خویش درونی وجود آمیز اسرار کشور در که

  ؛(۲۲۹ – ۲۳۰ ص منبع، همان) "خیزد می بر معجزه به ایمان که است

 پایهم، زاید بدانی می ناتوانی و توهم که قلمرویاز  برخاسته را معجزه چون متافیزیکی باورهای اگر

 چیزی انسانی آزادی ولی ایم؛ کرده ناتوانی سنگهمشگفتی  با هم را آزادیسست و  را به غیب" "ایمان

. گوید می نیز اتمها داخلی جریان در علیت اصل تطبیق قابلیت عدم از پالنک. نیست او توانایی جز

 آیا ؛ اماشویم آگاه نیز اتم درونی فعالیتهای دقیقترین در علیت قانون کار طرز به که برسد روزی شاید

 که؟ و چه آزادی است؟ شده وارد آزادی"تا اطالع ثانوی"  هم اینجا دربگوییم که  یمتوان می امروز

 (.۲۸۹ ص همان منبع،) است دانسته ابلهانه بدرستی را (شعور )بی طبیعت در اراده آزادی انشتاین

آزادی اراده انسان پیوندی ژرف و بنیادی با آگاهیهای او دارد؛ و لذا این ویژگی )آزادی اراده( خاص 

 نیست انسان فردی رفتار حوزه در تنهارفتار انسانی و نه جنبش ذرات بنیادی ماده است. افزون بر این، 

 منبع، همان) است اینگونه نیز اجتماعی روابط حوزه دهد؛ می دست از را تطبیق قابلیت علیت قانون که

 آینده و حال در تاریخی –اجتماعی  طبیعی، نفسانی و ،غریزیجبرهای  از انسان آزادی(. ۲۳۱ ص

ورای نظم  درویژه ای  ژرفقانون یادگیری و شناخت از نظم جز دستگاه ذهنی انسان  آنستکه بر دلیل

نظم می کند؛ و همانگونه که انسان نقش بازی ماهیت و سرنوشت در تعیین  کهپیروی می کند علیتی 

 . باشدمی انسان شناخت  راهنمایاین نظم ویژه هم  ،است طبیعی موعلدر  راهنمااز اصول عقلی علیتی 

 ؛"کند تهی جا دینی اعتقاد برای علمی معرفت و بدهد اخالق به را خود جای عقل باید اینجا در"

 "است بسته آن به علم راه جهت همین به و است ناپذیر تسخیر علیت قانون برابر در که دارد تعلق سرزمینی به دین"

 .(۲۳۴ ص منبع، همان)

جایگاه و کارکرد اخالق و دین جدا و بیگانه  از قرآن توحیدی شناسیمعرفت  در علم کارکرد و جایگاه

 واضعاما ناتوانی ؛ مرزهای مصنوعی میان ذهن و عین را از میان برداشتنیز نظریه کوآنتوم . نیست
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 وجود واقعی تضاد دین و علم میاندر تبیین اختیار انسان او را ناگزیر از این جداسازی کرد! باری،  آن

گرایی و انکار و گرایی پوچضمنا، یکدیگر در امر شناخت جهان و حقیقت هستی اند.  مکمل آنها ندارد؛

. استعلم و هر گونه معرفتی از جهان و انسان  نافیشکاکیت تنها نافی دین و اخالق و حکمت نیست؛ 

 درون از چون و است؛ موجب شود، نگریسته بدان بیرون از چون نیز انسان ارادهدر دیدگاه پالنک، 

 )هدایتو دین  انسانبه ویژگی (. وی ۱۹۴ ص جدید، فیزیک در جهان تصویر)! است آزاد شود، نگاه

 )نظم به قانون علیت "دین" و سرزمین "من" نسبتناپذیری ر تسخی نیز و ،(الهیاراده  و وحی

 را انسان اختیار ومی نماید سرزمین  اینتبیین نظم ویژه  ازدرمانده  و ناتوان  اما ؛دارد اقرار مکانیکی(

 را مشکل نکته این به توجه"ادعا می کند که سپس و  داند؛ می "تحلیلگر روان ثیرأت" از ناشی ناخودآگاه

 "!کند می حل

 نباشد؛ ما تحلیل و تجزیه از متأثر باید کند، می پیروی نظمی از روانی یندآفر یک آیا بدانیم آنکه برای

 زیر که فردی کهاصل بر اینست تجربی روانشناسی در. است روانی ندیآیفر خود تحلیل و تجزیه چه

 گمراهآزمون  نتیجهلذا و داده تغییر خود را رفتار  وگرنه باشد آگاه آن از نباید می گیرد، قرار آزمون

؛ و این خود بخوبی نمایانگر آزادی اراده انسان و عدم تطبیق نظم علیتی بر رفتار دش خواهد کننده

 . است، و نیز پیوند این آزادی با آگاهی انسانی

و  ؛ندارد انسانی جهان در را نظم پویای تطبیق توان ، پایه گذار مکانیک کوآنتومی،پالنک :کنم خالصه

 اما ؛نیست آگاه خود اعمال علت به انسان که کند می وارد جایی در را انسانی اختیاراراده یا  آزادی

پالنک . است مجبور داند می را او رفتارهای  زهانگی و علل که" برتر عقل" به نسبت انسان همین

هنگامیکه  انسان د!یکدیگر می بینبا ناقض تتقابل و را در آگاهی و اختیار بدینگونه، دو ویژگی انسانی 

گزینشهای کنونی  وچون به اعمال  اما ند؛یرا مجبور می ب خود وداانگیزه رفتار گذشته خود را می ک

 پالنک، ریشهشناختی  انسان –در دیدگاه فلسفی  !می برد اشبه آزادی اراده  گمان خود آگاه نیست

 ،و رفتار انسان ذهننظم عالی و پیچیده حاکم بر  دردر حالیکه ؛ ستاو در ناآگاهی انسان اراده آزادی

 با ناگسستنی پیوندی درو اختیار  عقل باشد؛ زیرا پذیر جدایی او آگاهی ازتواند  نمی انسان اراده آزادی

گرایان  علم گمان .استآگاهی  وهر گزینشی شناخت  پایه؛ و دهند می جهت انسان رفتار به یکدیگر

 و ؛اوستاراده  آزادی نفیرفتار یک انسان به معنای  یاینستکه آگاهی از انگیزه ها برپیرو نظم علیتی 

یافتن  آگاهی اما .گردد میاثبات  او یانگیزه های رفتار شناختامکان  عدمتنها در انسان  برای اختیار

در علم خدا به رفتار انسان نیز اختیار و حتی ؛ نیست آناز انگیزه یک رفتار به معنای جبری بودن 

جبرگرایان الهی یکسان است؛ زیرا آنها هم مادیون و با نسبی انسان می گنجد. بنیاد استدالل علم گرایان 

انسان به  رفتار تشبیهعلم خدا به رفتارها و گزینشهای آتی انسان را دلیلی بر مجبور بودن وی می دانند. 
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یا  ناسوت) نمود عالم برنیز  کانت بنظر .استعلم گرایان در این زمینه ریشه پندار  اتجماد حرکت

و قانون در  نظممکانیسیستی  –تبیین سنتی  بر جبر این بنیاد. است حاکم سختگیر جبری( واقع عالم

 خسوف توان می که دقتی و صراحت همان با ،کانت بگفته. استاستوار  مکان و زمان قدمتطبیعت و 

 ،اسپینوزابرخالف  البته، وی !نمود معین هم را انسانی هر سلوک توان می کرد، معین را کسوف و

 جهان ازفلسفه کانتی  در آزادیداند. جبر سختگیر آزاد می  این حاکمیتاز  رایا الهوت  بودعالم 

 دستاوردهای و انشتاین نسبیت نظریهاما . گردد مستقرمتافیزیک  عالم در تا شود می رانده بکل انسانی

 ...گرداند اعتبار بی هم را کانتی جبر شناسی جامعه

 زیرا نخواهد شد؛ حلو روش شناسی آن  طبیعتمحدوده علم  وحوزه  در هرگزاختیار انسان  مسئله

اعتقاد به  ،دارند رفیزیک سر و کاروش شناسی علم بویژه  و طبیعیمنطق علوم  بابرای کسانی که 

بیدرنگ را  آنها ،"مادی علیتپیوسته  بهم از زنجیره انسان دانستن اراده آزاد"و  "علت انسانبی  "اراده

تواند از  نمییک پدیده طبیعی  بمثابه انسان علم گرایان، دیدگاه از می دهد. متافیزیک قراردر حوزه 

و  مجردآنرا امری  باید اگر اراده انسان را علتی مستقل بشناسیم، ؛ وطبیعت برکنار باشد علیتینظم 

که با  نیستای فیزیکی  پدیده اشاره شد، نیزاین  از پیش چنانکه ،اراده اما. فیزیکی بشمار آوریممتا

 رسید. در انسان به اوج کمال  ودر جهان زیستمند پدید آمد  بلکه نظم فیزیکی توضیح داده شود؛علیت و 

     

  اختیار انسان ومکانیکی روانشناسی 

 ع نظمو روان انسان تاب اندیشهذهن یا  ،آن ستییدیفرو نوعبویژه  ، وماده گرا روانشناسی مکانیکی در

 د.نمی شو ااساسا بی معنرفتاری  و سنجش ارزیابی هایمعیار و اختیار انسانلذا  و است؛ی علیتساده 

 ،"ستم – "عدالت ،"بدی – "خوبیچون و ارزشی اخالقی  متباین مفاهیم همه این روانشناسی، در

، نابهنجار" – "بهنجارچون  مفاهیمی .. بهو. "خیانت – وفا" "،ناپاکی – "پاکی ،"دروغ – راستی"

 :بنابراین می شوند. تبدیلو نظایر آن  "بیماری – "سالمتی

متقابال  یا و "خیانت ،فساد ،جنایت ،ستمگری ،تبهکاری" ارزیابی افراد،و  سنجشمقام در  ( آنچه۱

مت عدم سال"به  تنها د،نمی شو نامیده وفاداری" ،پرهیزگاری ،، عدالتخواهی، نوعدوستینیکوکاری"

و دهنده  انجامرا متوجه  ،یا ستایش و تمجیدی و ،هیچ گناه و تقصیری و بر می گردد؛ آنها "روانی

 ؛ وندنآنها نمی کپشتیبان 
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و سنجش رفتار  ارزیابیبرای عینی  معیار هیچ و هستند ذهنی ، مفاهیمیمتباین اخالقی مفاهیم اساسا (۲

رفتار آنها  ولذا نباید انسانها  ؛ وشتاکس در شرایط مشابه رفتار مشابه خواهد د هروجود ندارد. انسانها 

ظالم، خائن،  تنها افراد جنایتکار، ، نهروانشناسی مکانیکی در! داد رارو داوری ق سنجشمورد  را

انسانهای فداکار و ایثارگر که جان و مال و  بلکه می شوند؛ خوانده ""بیمار شهوترانو  فاسد، آزمند

 دمی گیرن نادیده آزادی و عدالت، استقاللچون  اجتماعی واالییک آرمان  اثباتخانواده خود را در راه 

معیار  و ""بهنجاررفتار  اما ؟!رفتار ایندسته هم نابهنجار است ؛ چونمی روند بشمار ""بیمارهم 

 طبیعی غرائز ""نرمالارضای  سرگرمفرو رفتن و  "خود حیوانی" در چیست؟ انسان روانی" "سالمت

مصرف )داری  سرمایهو نیازهای فرهنگی  ویژگیهاتطابق با  بدلیلفرویدیستی  روانشناسی! شدن

 چه فلسفه پشتیبان آن )ماده گرایی مکانیکی( گرا ؛استجهان مسلط  درکماکان ..( جویی و. لذت پرستی،

 و تکامل جهان پیدایشفلسفه ای که  در بی اعتبار شده است. بکلیپیشرفت علوم تجربی  سایه در

معنوی و  نیازهای طبعااست،  نظم ماشینی و مادیتابع جبر کور هم انسان  و، تصادفی و کورکورانه

 "عذاب، گناه" "احساسچون  حاالتی بروزحتی  انسان، و "انهشکن "ساختارو  هدفمندمتعالی  هایگرایش

و  ، ناخوشایندندهست انسان در حو اصال تغییرمقدمه ضروری  که و پشیمانی" شرماحساس " و وجدان"

عدم صحیح و بموقع ارضای خود ناشی از  که می شود " تعبیربیماری"حتی نفرت انگیز تلقی شده و به 

این مکتب روانشناختی پیشتر مورد نقد و بررسی قرار ! جنسی است؟غرائز طبیعی و بویژه غرائز 

 گرفته است. 

                      

 و اختیار انسان "فلسفه الهی" 

اختیار نفی و انکار بنیادی ، و نیز در تبیین اختیار انسانی پالنک و علم گرایانو درماندگی نارسا برهان 

معاصر، از نظر خوانندگان مکانیکی روانشناسی مکانیسیسم، فلسفه ماده گرایی و و مسئولیت انسان در 

علیت نظام که بر پایه  نیز "مسلمان"فالسفه الهی ، شکاکیت و انکارگرایی سردرگمیاما گذشت. 

می کوشند با  که ،کمتر از علم گرایان ،پردازند میو انسان  جهانبه تبیین  مکانیک قدیم()ارسطویی 

  برهان آنها چنین است: چکیده، نیست. دنبر جهان فیزیکی رفتار انسان را تبیین کن حاکم یتینظم عل

 باشد، داشته معلول چند یا دوبا  "برابر نسبت" که علتیآن  ،طبیعت در علیتقانون کارکرد  با مطابق

 کارکرد انگیزه در رفتار انسان بر همین منوال باشد، اگرباشد.  آنها از یکیپیدایی  رهگذر تواند نمی

 را اختیار بسیاری. شود نمی ثابت انسان برای ،"فهمند می عوام که" متداول معنای آن به" اختیار"

 یک آنها به اش انگیزه کهگیرد  قرار متفاوت راه یا کار چند مقابل در انسان اگر که کنند می فهم اینگونه
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 ولی. باشد ضرورتی کارگزینش و انجام  این در آنکه بی ؛دهد می انجام و برگزیده را یکی ،باشد اندازه

 که است معنی این به اختیار. کند اراده آنرا تواند نمی ندهد ترجیح یا ضرورت راهی یا کار به تا انسان

 ندارد ضرورت نسبت است، علت اجزای از یکی که خودش، به نسبت دهد می انجام انسان که کاری

 علت بی ما اراده که نیست این اختیار معنای .دارد ضرورت نسبت علت اجزای مجموع به نسبت ولی

  :نکنیم یا بکنیم اراده آزادیم و است

  !(؟) "فعل آن نفسانی مقدمات به نسبت نه آزادیم خارجی فعل به نسبت ما"

  .(هشتم مقاله روش رئالیسم، ه واصول فلسف ،مطهریو  )طباطبایی

به  انسانی اینچنین رفتار برعلیتی  سادهنظم  تطبیقدر  مشایی و اشراقی() "الهی "فالسفه کوشش ،باری

     :دو حتی ابتذال کشیده ش تناقض

 باشد" اختیاریاختیاری بودن عملی این نیست که مقدمات آن فعل  "شرطنیست و  ، اختیاریافعال لمقدمات و عل

 و ."دیاعضالنی و ار"هستند نه  "نفسانی افعال"هم  و اراده تصدیقو  تصور ؛(۴۷۳ صهمان منبع، )

وگرنه دور و تسلسل  ؛در افعال نفسانی آزادی اراده ندارد انسانآنستکه صوری قیاس  ایننهایی  حکم

است؛ زیرا در  شناسی قرآن معرفتبا آشکار  تیمغایر درتجربی  فرا جزمی حکم این ؟!آید میپیش 

در جهان درونی )عین( واقعی بیرونی  جهان شناخت بازتاب انفعالی )و جبری(، شناسی این معرفت

 اندکی ناگزیر نویسنده پس. (چهارم بخش معرفت شناسی و فلسفه علم،نگاه کنید به ) نیست انسان )ذهن(

  :به تناقضگویی می افتد و نشینی می کند عقب

وجه تحت  هیچ ما از اینکه می گوییم افعال نفسانی اختیاری نیست این نیست که هیچیک از افعال انسانی به  "مقصود

افعال خارجی انسان  وت امقصود اینستکه امور نفسانی از قبیل حرک آید... بلکهقدرت و اختیار و اراده انسان در نمی 

 برهاناین  . الزمهاینکه هیچ امر نفسانی اختیاری نیست نه امر نفسانی اختیاری نیست؛ "هرآنستکه  ؛ منظور"نیست

ص  منبع، همان) اینکه هیچ اراده ای مبسوق به اراده نیست" نه اینستکه هر اراده ای مسبوق به اراده نیست؛

۴۷۴ – ۴۷۳)!!  

 ،است اراده از نظم و قانون آزاد آنکهیا  و، در افعال نفسانی آزادی اراده ندارد انساناستنتاج که  این

 داشتهاختیاری ن خویش "امور نفسانی" بر انسان اگر .شتاد خواهدهای ناخوشایندی در جامعه  پیامد

فرض جبر دو  هراخالقی با آموزش و پرورش  ،اصوال اخالقی و پند و اندرز بیفایده است. تعالیم باشد،

 عموم اما ؛نیستند پذیر اخالقیات و روحیات انسان تغییر مکتب جبر، در .دنشو میمطلق منتفی  اختیار و

را  کهنهو روحیه تثبیت شده  اخالق ابد می تواندی تداومو روش نو اگر  راه یککه  دپذیرفته ان متفکران
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 "اخالق ؛ اماتربیت را بی اثر می داند الجرم وتغییر ناپذیر  را انسان" "سرشت جبرگرا .تغییر دهد

   .نظر علمی بی پایه است از "کناپذیر ژنتی تغییر سرشت"و  "موروثی

است نمی تواند اختیاری  جبریمقدمات آن عملی که می گیرند که  نتیجهل الاستداین بر پایه  جبرگرایان

در زنجیره ای بهم پیوسته است انسان چه اختیاری تواند  آن ثمی گویند در جهانی که همه حواد ؛ وباشد

 سرتاسرنظم مکانیکی فراگیر که  بنیاد بر زیرا هر قلمرو را نباید نادیده گرفت؛ ویژهنظم  اما داشت؟

ساده  نظمبنیاد  بر زیستمند جهان دارد:هم  اخود ر ویژهنظم  جهان هر می دهد، پوششجهان مادی را 

نظم نظم فراگیر مکانیکی و بنیاد  برجهان انسانی نیز  و؛ پیروی می کند همخود  ویژهنظم  ازمکانیکی 

. پیروی می کند اوستویژه خود  کهپیچیده تری هم  ونظم عالی  از ،طبیعت جاندار یزیست شناخت

؛ تفویض و ال جبر ال) استصادق جعفر امام  بیان " درمرینبین اال امر"همان  کهانسان  نسبی اختیار

که در آن گزینش و گرایش و تصمیم  ؛ نظمینمایی می کند خود ویژه نظمدر این  ،(امر بین االمرین بل

 اراختی د.نگنج می (معنوی –مادی  یانسانی )انگیزه ها رفتارمتن علل و ضرورتهای ویژه  در کانما و

با نظم و بهم پیوستگی و  مغایر در بخش بعدی خواهیم دید، ، چنانکهتبیین توحیدی قرآن درانسان  نسبی

 :رفتار انسان است بر فیزیکی )علیتی( وحاکمیت نظم مکانیکی  تعمیمبا  مغایر بلکه ؛نیستنونمندی قا

ال " و بر رفتار انسانی است؛ علیت ساده یکجانبه()معنی نفی نظم مکانیکی سخت گیر  به "جبر ال"

گرایان و  علمانکار می کند. را و قانون )اختیار مطلق( نظم گونه  هراراده انسان از  آزادی "تفویض

 نیروکارکرد  با جهان انسانی( در)علت و ضرورت ویژه  انگیزه کارکردحکمای مشایی باید بدانند که 

نیروی  با، انسان معنوی –گوناگون مادی  یها . انگیزهنیست یکساندر جهان فیزیکی  علت مادی و

در و تصمیم های انسان  ، گزینشهاچالشها و فرصتهایی ایجاد می کنند که به گرایشها یا نابرابر، برابر

پستی و  نهایتبس گسترده ای از  ؛ میدانمیدان عمل می دهندبینهایت طلبی او ویژگی پیوند با آگاهیها و 

 پیوندینسبی  اختیار ،و پیچیده حاکم بر رفتار انسان عالی نظم ویژه، در انحطاط تا اوج رشد و کمال!

و جداسازی آگاهی  و گرفتن این نظم ویژه، نادیده .دارداو  بینهایت طلبیو  آگاهیگسست ناپذیر با 

به گمراهی انداخته  را "علیتی "نظماندیش پیرو  سادهدانشمندان  و فالسفه از اختیار،بینهایت طلبی 

  است.

 

 فلسفه جبر تدوین و تبلیغ انگیزه های اجتماعی 

 مسئولیت ،یاخالق تعهداتر اآنها که می خواهند خود را از زیر ب ؛توجیه کارانجبر از سوی  فلسفه

 : شده است تدوین آزاد کنند،وجدان  بازخواستو  شناختی هستی
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 .جلویم را می گرفت وگرنه خواست که گناه و ستم کنم؛ خدا

 .و خطا کرد گناه بهوادار  مراو مقتضیات  شرایط

 .شتی چنین می کردیاتو هم شرایط مرا د ؛ اگرشدمگناه  یاخودم نبود که مرتکب جرم  دست

 .ایستادنمی توان  "تاریخجبر " و ""سرنوشتبرابر  در

 ... .و

مسلط و  طبقاتوابسته به "عارفان"  و ""روحانیون و ""روشنفکرانکه بل ،نه تنها بسیاری از مردم

 ""فقهی یا " وشناختی جامعه – تاریخی"ها و نظریه های  ع ایدهو توزی تولید با کوشند می جامعهمرفه 

 بازخواستبرابر  دربدینگونه  و ؛کنند( یه)توج بپوشانند را خویش گنهکاریو  انحراف ،""عرفانی و

و  دین ،خویش توجیه برایماده گرایان  بیابند. گاهیگریزخویش و اخالقی  اعتقادی وجدانبینش و 

 در کنند. می انسان" از نامعقول "انتظارات و علمی" "غیر روشهای آلیسم"، "ایدهاخالق را متهم به 

بجای آنکه هرزگی و  ویکی می گیرند؛ ی توحیدی اتقو وبا بینش  نیزبی را آداب و رسوم مذه ،این اتهام

 و ""روشنفکران ،باری! پندارندرا منسوخ می  توحیدیرا منسوخ بدانند، دین و اخالق  ریاکاری

زبان بی زبانی به  جامعهگر استثمارات طبقو  استبدادی حکومتهای به"عارفان" وابسته  و ""روحانیون

قله "بر ترتیب  بهاخالقی برای آنها که عام ارزشهای پایبندی به می گویند که  "("خاموش )زبان

هسته دین  "به یا ؛ ودارند" گردن بر رامسلمین  هدایت "مسئولیت ؛اند"ایستاده  جهانیتمدن  وفرهنگ 

جایگاه  وکه خود بر این پایگاه  ،وانمود می کنند یا ،می پندارندبینانه چنین  کوتهنیست؛ و  ،راه یافته اند"

 !دقرار دارن

 

   و اختیار" "جبر مسئلهو  مارکسیسم

د وموج جبرو  گرایی مادهمکتب فکری  دویی ناپذیر میان اناگسستنی و جد ،منطقی ،ضروری پیوندی

 در هستی نیست، ابدی چیزی – ازلیبی هدف است و جز ماده  و کورتحوالت آن جهانی که  . دراست

 تا نمی یابد. همراه گریزی  و مادی به بند کشیده می شود علتهایدر زنجیره بی پایانی از  انسان طبعا

گرا بخواهد در  مادهآنجا رخ می نماید که  تناقض ؛آیدپدید نمی ماده گرا  براینظری  تناقضهیچ اینجا 

ماتریالیسم جانبداری کند ) "هدفداری مقطعی"از  انقالبی –پیوند با دیالکتیک و پراتیک اجتماعی 

اینجاست  . دربخواهد "مسئولیتو  تعهد"از پیروان خویش  و ،(انگلس و مارکسدیالکتیکی  و تاریخی
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قانع تواند  مینه پیروان خود و نه منتقدین را  زیرا می شود؛ بحران جبرگرایی مادی گرفتارکه مکتب 

  :کند

 تاریخمادی  تابع عللخود  بنوبه و اراده انسان هم اندیشه ؛ اماو اراده انسان می سازد اندیشهتاریخ را "

  !"است..( تولیدی و فرهنگ طبقه و. ، مناسباتپایگاه طبقاتی، ابزار کار)

  !"ساخته و پرداخته تاریخ استخود  که یشخصیت با ؛ اماخود را می سازد تاریخ نسان"ا

 .. .و

 یافت می شود.  فراوانتناقضات در ادبیات مارکسیستی گونه این از

 راآنکس  و شناخته می شود؛)پاسخگو(  مسئول انسانکه  است )اراده آزاد( اختیارو  آگاهیبنیاد  بر تنها

منطقی را  رابطه این .دانست مسئولتوان  نمی منطقا ،استیکی از دو ویژگی آگاهی و اختیار  فاقدکه 

بوده  نادانخاص  موردیک  بهرا که  نیز انسانی نظامهای حقوقی بیشتر لذاو  ؛فهمیده است بخوبیانسان 

بسیاری از ایدئولوژی ها  اما نمی شناسند. مسئول از اختیار برخوردار نبوده است، وظیفهانجام  در و یا

اختیار  از آنکه با انسان اد،حتب ماده گرایی و الامک در بوده اند! عاجزرابطه منطقی  ایناز فهم 

در "ناعادالنه"  و ""بی بنیاد یتاین مسئول ! اماشود شناخته می عمل مسئول در گاه برخوردار نیست،

 تفاوتی می کند ؟ چهبرابر تاریخ و بشریت در یا اش؟ طبقه ؟ملتش اش؟ خانواده ؟خودش برابر کیست؟

توحیدی، برخالف شناسانه هستی  یتمسئول در خاموشی است؟ وپایان حیات انسان نیستی  هنگامیکه

دوما تنها  و ؛است نهعادالنابدون آگاهی و اختیار  یتمسئول نیاد ماتریالیستی، اوالبمسئولیت شناسی بی 

)بازگشت  معاد، و پیدا می کند معنا مسئولیتاست که  ناپذیر فنامطلق  هستییا  آفریننده()در برابر خدا 

انسان  چرا جهانی که کور و بی هدف است، در .انسان است یتهستی به مسئولواقعی پاسخ بسوی خدا( 

   آیا اینکار عقالنی است؟ کند؟ یتهدف برگزیند و نسبت به آن احساس مسئولخود  برایباید 

      

 شباهتهای بنیادی انسان و حیوانتفاوتها و 

 در را بعهده دارد. حیاتی اش ازهاییتأمین ن جانباست که هدایت حیوان به  یمرموز شعور "غریزه"

سامانه های گویی ؛ مادی پیدا نشده است أوجود دارد که برای آنها منش همی انسان گرایشهای عالی تر

از همکاری و هماهنگی  برغم غریزی و طبیعت متعالی او( )طبیعتسان نا حیاتیپاسخگوی نیازهای 

که حیوان را به جنبش و موجود است غریزه ای  ،حیاتی هر نیاز موازاته بیکدیگر جدایند. باری، 

البته دستگاه غریزی حیوان  ؛ وپاسخگوی نیازها باشد هدایت می کند که بسوی اعمالی و هتکاپو انداخت
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و نتیجه اعمال ارگانهای مربوطه طبیعی خود و  نیازهایبی آنکه از  یوانح واحد و تجزیه ناپذیر است.

 حیوان ""تمایالت .حیاتی( )ضرورت نیازها هدایت می شود این تأمینسمت  به حیاتی خود آگاه باشد،

 و تمایل نباشد اراده در حیوان برانگیخته نمی شود ؛ و تاهستند به هدف برای رسیدن ضروری عاملی

به عمل ارادی خود که  حیوان ،همچنین اراده در حیوان آزاد نیست. ،واقع در ؛ وعملی انجام نمی گیرد

آگاهی  میدان ،بنابراینآگاه نیست.  به نتایج آن ؛ امااز تمایالت طبیعی اش سرچشمه می گیرد آگاه است

یاتی حیوان غریزی ح اعمال ،المارکنظریه  در و اراده حیوان محدود به تمایالت طبیعی اش است.

در اثر سپس و اراده انجام می شود و آگاهی روی  ازنخست ل اعما این است؛ اما دی(خوه ب)خود 

در آنزمان پژوهشی  پرسش به نسلهای بعدی منتقل می شود. وراثت و طبق قانون شده ""عادتتکرار 

کسب کرده آگاهی و  تجربه )با چه تجهیزات و ارگانهایی( هاین بود که نسلهای نخستین حیوانات چگون

غریزی حیوان همراه با تجهیزات و ارگانها تدریجا تکامل می یابد و  حرکات ،دارویننظریه  ؟ دربودند

 پایهصفات اکتسابی  موروثینفی انتقال  باعلم ژنتیک نوین  اما سپس طبق قانون وراثت انتقال می یابد.

)غیر انعکاسی  حرکاتهمچنین ندانستند که  "یتکامل "فرضیه پیشگامان نظریات را ویران کرد. این

از است که  مشروطنا اساساغریزی  هدایت ؛ ولیاست ()محیطی بیرونیمحرکات  به مشروط ارادی(

 سازی، النه طبیعت حیوان را به سمت غذا، درمحرک بیرونی  کدام درون حیوان سرچشمه می گیرد.

که نتوانست به این پرسش پاسخ گوید به نظریه  ؟ داروینمی کند ... هدایتگذاری و  تخم گیری، جفت

  ..المارک برگشت که آنهم امروز باطل گردیده است. "عادت و وراثت"

 شیوه درتکاملی  هیچ بنیادی حیات، تبه تمایال اتو اراده حیوان یدایره آگاه بودن محدود بدلیل ،باری

 بی چرخه ؛ واستدیده نشده میلیونها سال  طی اجتماعی ترین و پیشرفته ترین آنها، حتی ،آنهازندگی 

سازی  النه آنها نداشته است. زندگیفی یکمی و ک گسترشدر  تأثیری هیچ نسلها توالیدر  توقفه طبیع

از  که همانست .. امروزکار اجتماعی مورچگان و زنبوران و. ، تقسیمدرندگان شکار ، شیوهپرندگان

عقل  صاحبخاص انسان  هماین و فرهنگی است؛ تکامل ،و دانش تجربهآورد  ره .آغاز پیدایش آنها بود

قشر فوقانی مغز در انسان  تکامل روی زمین دیدیم، بردر بررسی تکامل انسان  چنانکه .است اختیارو 

آموزه ها  انتقال ، وهویت بخشی به پدیده ها و مفاهیم( و "علم نامها") سخنوری و پیدایش قدرت کالم و 

بواسطه این ویژگی منحصر  اکنون ؛ وتکامل دانش و فرهنگ در گذر نسلها راه برد به و آزموده ها،

 ناتوان، واندامی ضعیف  ، باکمیتی بس ناچیز برخوردار است ازکیهانی  در طبیعت که انسانی بفرد،

آرزوهایی دارد که در  ، ودر سر می پروراند را آسمانهازمین تا  ازسر گیتی اتسخیر سر سودای

ندی متنها نشان از هدف نه خود این و نمی گنجد! بزرگ همکیهان مکانی  –زمانی ساختار چهار بعدی 
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ترین برهان هستی شناختی  نیرومند ؛ بلکهدارد خودو فرا رفتن تکامل از مرزهای مادی  انسانآفرینش 

   .34است انسانی حیاتجاودانگی  و استقاللبر 

 

 

  : پنجمفصل 

 در قرآن  "و اختیار جبر"

 

نشاندن اراده آزاد انسانی در متن ، انسانی جهانقرآنی نظم عینی در و  توحیدیاز ویژگیهای تبیین 

. مطلق و جدا از هم می گردند "اختیار"و نه  "جبر"ضرورتها و حتمیتهاست؛ بگونه ای که نه 

 ی را صرفا عوامل بیرون از خود نمی سازد:انسانهیچ  سرنوشت

 بندند، نمی بکار را عقل که کسانی برای خدا را( گناه و ستم و کفر) پلیدی و ؛خدا اذن به جز آورد نمی ایمان کسی"

 ؛(۱۰۰ )یونس، آیه "دارد می مقرر

  (.   ۳۷۱شیخ صدوق، توحید، ص  –"در هر قضای الهی اختیاری بر مؤمن موجود است" )پیامبر 

 و انسان بنیادیدو ویژگی  نیزو اختیار  عقل؛ معرفت شناسی توحیدی قرآن منفعل نیست درانسان  ذهن

بس  و ویژه یحاکم بر رفتار انسان نظمآزاد است. عقل نسان در کاربست ا؛ و از هم جدایی ناپذیرند

اگر  پس: ده الهی در هم می آمیزداعقل و اختیار انسانی با علم و ارآن  در چنانکه است؛ متعالیپیچیده و 

کمال  درو  محدودیت بدون یعنی خدا اذنبه سازد،  آزاداز پلیدی خود را عقل فوق  آیه مطابق انسان

و به ) واگذارد آزادانهخرد را  انساناگر  اما. آزاد( عقلشناختی  حقیقت کارکرد) ایمان می آوردآزادی 

 و کارکرد انگیزه های پست) دداربر او مقرر می  ضرورتاپلیدی را وند ، خداهوای نفس میدان دهد(

آرامش درون در سایه فهم حقیقت )عقلی که انسان را به ساحل ایمان  سوی دیگر، از !انحطاط آمیز(

و  توهماتعقلی که در بند  ؛ وگرنهباشدساز  بنده حیاتیو عالیق  منافعمی رساند، باید آزاد از  هستی(

 :یاب نتواند بود حقیقت است،مصالح مادی 

                                                           
  می دهم. ادامهدر بخش معاد  را بحث این 34
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 عقالنی آنرا آنکه از پس و شنیده را خدا سخن آنها از گروهی حالیکه در بگروند؛ شما به( یهودان) که دارید طمع آیا"

)آگاهانه تحریف می کردند تا پاسخی برای نیازهای  داشتند علم( کار این بر) ایشان و کردند؛ می تحریف یافتند می

 ؛(۷۵ بقره،" )خود بیابند( دنیایی

  ؛(۴۲ خطبهامام علی، نهج البالغه، " )دارد می باز حق راه از را انسان نفس هوای از پیروی"

 که بدانید دروغ را آرزوها پس. هستند( آخرت و خدا) یاد سازنده فراموش و خرد رهزن نفسانی آرزوهای که بدانید"

  ؛(۸۵ خطبههمان منبع، " )است خورده فریب آرزومند و فریبنده آن

 ؛(۲۰۲ سخنهمان منبع، " )است چیره او بر هوس و هوا آنکه نزد است اسیر که عقلی بسا"

  .(۲۱۰ سخنهمانجا، ) گراید" خاموشی به خرد بدرخشد آز "چون

 ،زیستمند جهانتا  جانیب عتیطب از ،گیتیاز  ییدر هر قلمرو ینیگفته شد، نظم ع نیشیچنانکه در دفتر پ

حاکم و  یاست؛ اما اراده او بر هر نظم رونیب یوابسته است. خداوند ذاتا از هر نظم یبه اراده اله

. ستیحاکم بر آن جدا ن ژهیاز نظم و زین یآنست. اراده خدا در جهان انسان یداریپاو  ثباتکننده  نیتضم

 نمونه، برای. او را رقم می زند سرنوشتخدا  ارادهبا  تعاملی –ت دوجانبه تقابلی امناسب درانسان  اراده

قابل شناخت آن  یگانهپذیرش واقعیت جهان بیرونی و نظم  بهذهن انسان را  ،یگانهایمان به خدای 

زمینه گمراهی و سقوط روی از هوای نفس یپ وخود مرکز بینی  در نقطه مقابل، ؛ وهدایت می کند

 آن پیامدهای و خویش کردار مسئولپایه عقل و اختیار  بر انسان ،. بنابراینانسان را فراهم می سازد

کمال منحرف و و  رشدرا از راه  اوعافیت جو  و ناشکیب آزمند نفس نگردد، آزادپیرو عقل  . اگراست

   سوق می دهد: انحطاطبه 

نهج  ۱۶ خطبه از" )را خود نفس جز کسی نکند سرزنش و را، پروردگار جز ای کننده ستایش هیچ نکند ستایش"

 ؛(البالغه

 فلسفه علی شریعتی، دکتر) وراثت تبرئه نمی شود" عوامل جامعه، جبر تاریخ، جبر هیچکس بوسیله جبر محیط،"

  .(۸۹ ص انسان،

 ؛کندمی  هدایت صالحعمل و  ایمانبه  (الهی حکمبر ضرورت ) بنارا  انسانها ،عقل آزادانه کاربست

 جامعه درتباهی( و  پلیدیفساد )زشتی و و  ستم پیروی از هوای نفس، وعقل  داوطلبانه تعطیل با اما

 : بچشند حکم الهی( به) بایدآنرا  تلخ؛ هر چند نتایج انسانهاست دستاورد البتهاین  و می نماید؛ رخانسانی 

ند؛ باشد که اچشبه آنها می  )نتایج تلخ( برخی از اعمالشان راو خدا ؛ فساد در خشکی و دریا به کردار مردم پدید آمد"

 (. ۴۱(" )روم، و به حق و عدل بگروند دست بر دارندو تباهی گردند )از فساد  باز

www.takbook.com



~ 154 ~ 
 

در فاز  ویژهبآن با اختیار انسانی  پیوند و نیست؛ ذهن در عین جبری بازتاب، جهان واقعی شناخت

 هایو هم در پندار بافی  جهان تعقلی – تجربیهم در شناخت  انسانی آزاد اراده است. آشکارآن تعقلی 

و  منابعبست کار. نیز مسئول است اعتقادیانسان در زمینه لذا  ؛ وشود می دیدهتخیلی  –عاطفی 

 منافعمخیر است که میان  انسان نیست. جبری، و عقل( حواس) و حق جویی شناختطبیعی  ابزارهای

 کند. انتخاب سوی دیگر، حق و قسط و عدالت ازو  ،یکسو ازخود  اجتماعیعالئق و مصالح فردی و و 

گزینش  در دور می گرداند. حقیقترا از  او)توهمات( مالکها و معیارهای ذهنی  د،ناولی را برگزی اگر

ابزارهای  .سازندمی  کنزدی هستیرا به حقیقت  اومعیارها و مالکهای عینی بیرون از ذهن  ،مدو

   :کنند می پیداکارآیی گزینش  ایندر  تنهاطبیعی شناخت 

 تو و کنی، شنوا( حقیقت به) گردانند می بر روی تو از که را کران نه و بشنوانی سخن را مردگان نتوانی تو همانا"

 های پدیده) ما آیات به که آنکس به جز( را حق سخن) نشنوانی دهی؛ نجات گمراهی از را کوران این نتوانی هرگز

 ؛(۸۰ – ۸۱ نمل،(" )هستی حقیقتتطبیق یافتگان  با ) مسلمانان هستند ایشان پس آورد؛ ایمان( هستی

 گردانند می روی آن از و گذرند می کنارش از آنها کهاست ( خداوند یگانگی بر) زمین و آسمانها در هایی نشانه بسا"

 ؛(۱۰۵ یوسف،(" )کنند نمی اندیشه آن در)

  .(۸۷ خطبهنهج البالغه، " )بیناست چشمی دارنده هر نه و شنوا، گوشی دارنده هر نه و خردمند، دلی دارنده هر نه"

 قابلبر طبیعت بیجان  حاکمعلیتی نظم  و مکانیکی جبر بهو رفتار انسانی حاکم است  ذهن بر که نظمی

 و ژرف پیوندی و اختیار" "جبربقول فالسفه  یا ارادهو آزادی ها  انگیزهمیان  و نیست؛تطبیق 

 خود خاصحیاتی و عالیق  مصالح منفیطلبی  بینهایتپایه  براگر انسان  است. برقرارناگسستنی 

 هایو گزینش  آزادی خود را در ابتکار و تصمیم گیری کند، ابخانت را (نفسانی پستهای  انگیزه)

 (داوطلبانه)راهی که خود پیشتر  ازمحدود و محدودتر می کند؛ تا آنجا که امکان بازگشت بعدی 

تر و گام پر مایه هر  در، ضرورتها آمیز در این روند انحطاط دشوار می گردد. بسیاربرگزیده بود 

 وگزینش  گستره ومادی نیرومند تر  تپس یبعبارت دیگر انگیزه ها ؛ وآزادیها کم مایه تر می شوند

دلبستگی  و (نفس هوای) منحط نفسانیهای  انگیزهکورکورانه از  پیروی میدان عمل تنگ تر می شود.

 را اوکم مایه می گرداند و سرانجام  انساندر عقل و اراده  تدریجاقدرت، آزادی را  و به ثروت فزاینده

پیروی از  با . انسان35سازد می برده ،یکم مایه از ویژگیهای انسان بسیارحفظ درجاتی هر چند  با

 دایرهو آور  انحطاطهای پست  انگیزهدر زندان  ؛ زیراکند می ستم خویشتن به انینفس خواهشهای

  :دهد می دست از را هدایت قابلیت ،انتخاب وعمل  آزادی شونده تنگ پیوسته

                                                           
تنها با بازگست انسان به  . اینکارمطلقا از دوش انسان بردارد را مسئولیتبنیاد نفی کرده و  ازانسان را  نسبی اختیارتواند  یجبری نم هیچ 35

 الهی"، "امانتدار و خدایی" "روححامل  و صرف اینکه انسان است به همین هم هست که هر انسانی، برای دوره حیوانی ممکن و میسر است.
    پیشگاه خدا مسئول است. در
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 و کند؟ هدایت تواند می کسی چه کرد، گمراه خدا که آنرا و کردند پیروی جاهالنه خود نفس هوای از ستمگران ولی"

  ؛(۲۹ روم،" )بود نخواهد یاوری و یار هیچ را آنها

 و دهند؛ تغییر را حالشان و وضع قوم آن خود زمانیکه تا کرد نخواهد دگرگون را قومی هیچ حال و وضع خدا همانا"

 و نداشته بازگشتی راه هیچ بخواهد بدی( سرنوشتتغییر و اصالح خویش نمی کوشد،  رکه ب) قومی برای خدا گاه هر

 ؛(۱۱ رعد،" )نیست بگرداند بال آن آنکه یارای خدا جز را هیچکس

 آیا بودیم؛ شما پیروان ما: گویند خود گردنکش پیشوایان به ضعیفان کنند، مجادله هم با( عذاب) آتش در که آنگاه و"

 خود عذاب بر و کاسته ما عذاب از) سازید نیاز بی بدان را ما برگرفته را آتش از سهمی توانید می( امروز)

 بندگان میان در خداست حکم این که هستیم( آتش) آن در همگی ما که دهند پاسخ گردنکش پیشوایان! ؟(بیافزایید

 (.۴۷ – ۴۸ مؤمن،" ))هوای نفس(

 اختیار( غافل)عقل و خود  یویژگیهای انسان ازویژگی کسانی است که  یو مقصر جوی فرافکنی اساسا،

  :اند گشته مجبور بینی" "خودمانده و گرفتار 

 ؛(۶۷ احزاب،) "!آنها ما را گمراه کردند پس خود پیروی کردیم؛ بزرگانو  مهتراناز  هماناپروردگارا  :گفتند "و

را دانشی در آنچه می گویند  آنها !کردیمنمی  پرستش را رحمان می خواست ما آنها )فرشتگان( یگفتند که اگر خدا "و

 (؛۲۰ زخرف،) "(حالیکه از اختیار برخوردارند در د؛نمی باوران "مجبور"خود را ) نیستند دروغگویان جز نیست؛

 آنها() چه حالی بودید؟ گویند: در بودند، کردهستم  خوددر حالی ستاندند که بر  را جانشانکه  آنها به فرشتگان همانا"

 (فرشتگان پس) .کنیم( همکاریحکومت طاغوت  بایم شدمجبور  )و ناتوان بودیم موطن خود()ما در زمین  گویند

  .(۹۷نساء، " )جرت کنید؟ادر آن مه تانبود  پهناور ازمین خد آیا د:گوین

و گمراهی خود را به  پنداشته تقصیر" "بی و ""بیگناهرا  خویشتنجبر  فلسفه درگر  توجیه انسان

و  اجتماعی فلسفی، مکاتبانسان در  وشگفتا که تبیین جبری جامعه و تاریخ  و دیگران نسبت می دهد؛

را  مسئولیت و کرد؛ تئوریزه انسانهادر  را مجبور بینی" "خودبه  عالقهروانشناختی غربی معاصر نیز 

که آزاد  انسانی !دوش انسان برداشت ازعقاید و رفتار  وپلید ترین جنایتها و زشت ترین افکار  درحتی 

    .می دانستند مکانیکی علیت نظاماراده انسان را تابع این "متفکران"  ؛ وخواهد بودنهم  مسئول نباشد،

 است. برخوردار (شناختی هستی) مسئولیت و (نسبی) اختیاراز  قرآن، انسان توحیدیشناسی  انسان در

عقاید و اعمال انسان  گزینشها، ،گرایشها بر را و مسئولیت گریز گر توجیه جبر حاکمیتآشکارا  قرآن

 : است کردهنفی 

 ،سترا راست دان و پاداش آن()ی وینیک و کرد، هو تقوا پیش بخششآنکس که  اما است؛ گوناگون شماکوشش  "همانا

را  یوی؛ و نیکجست یاما آنکس که بخل ورزید و بی نیاز گردانیم. و رهنمونش ودگیآس وگشایش  سویب بزودی
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 دررا  او (چند فراوان باشد هر هم) ثروتش و او را بسوی سختی و دشواری برانیم؛ کهزود است  پس دروغ شمرد،

 ؛(۴ – ۱۱ لیل،) نیاز نسازد" بی سقوط ههنگام

 خالفرب من و داد وعده حقه ب شما به خدا: گوید( گمراهان به) بگذرد( دنیوی آزمایشهای) کار هنگامیکه شیطان و"

 مرا پس. کردید اجابتم شما و خواندم فرا( پلیدی و ستم به) را شما آنکه جز ؛نبود ای سلطه هیچ شما بر مرا و حق؛

 به من من؛ فریادرس شما نه هستم شما فریادرس من نه( امروز) .کنید سرزنشرا  خویشتن بلکه مکنید، سرزنش

 .(۲۲ ابراهیم،" )بود خواهد دردناک عذابی را ستمکاران! آری. ندارم باور آوردید من( اغوای) به شما که شرکی

 دامهای گرفتاررا  انسان و دسازمحدود می  بشدتو اراده را  عقل آزادی ،نفس فزونخواهیو  آزمندی

 توان از ،"("حیاتی تانگیزه های پس)نفس اماره  ازبا پیروی  انسان زیرا گرداند؛ می "شیطان"فریب 

 فراهم می سازد، را گمراهی زمینهماندگی در و نادانی؛ کاهد میحقیقت جویی و راهیابی  امردر  عقل

 :استگرفتار دام شیطان  همانسان گمراه  و

 حجر،" )کنند پیروی ترا گمراهان میان از مگر بود؛ نخواهد تسلط من بندگان بر ترا همانا)پس خدا به ابلیس گفت:( "

۴۲). 

قابل تطبیق انسانی  رفتاربر نظم پیچیده و عالی حاکم بر  علیتقانون  و (گیر سخت جبرمکانیکی ) نظم

 سنتهایبه  شدن تسلیمو روی کورکورانه  ، دنبالهکاهلی گر توجیهو  بندهفری پنداریک  "جبر"نیست؛ 

 : است ایستای تاریخ

 روی از آنها گفتار. پرستیدیم نمی را (ها ، الههفرشتگان) آنها ما خواست می رحمان خدای اگر گویند( مشرکان")

 به دریافت این در که فرستادیم کتابی پیشتر آنها بر آیا. است)دانش مجازی(  پندار پایه بر بلکه نیست)حقیقی(  دانش

 هدایت بر آنها پی در نیز ما و یافتیم آئینی بر را خود پدران ما گویند بلکه( نیست چنین) جویند؟ می تمسک آن

 (. ۲۰ – ۲۲ زخرف،!" )هستیم

حق و  راه پذیرش در را انسان و کند می نفی انسان سرنوشت بر را جبر حاکمیت تمامبه صراحت  قرآن

 انجام که اعمالی برابر در انسان مسئولیت بر اما می شود؛ رد تقدیرگراییمی داند.  آزادتوحید  و عدل

 :می گردد تأکید دهد می

 خواست می خدا اگر و! دهستن راهه کژ که می روید() راهها از برخی و راست، راه به شما راهنمایی خداست بر و"

  ؛(۹ نحل،" )کرد می هدایت( راه راست به جبرا) را شما همه

 چهمی داند که  بهترپروردگار شما  ؛ پسخویش رفتار می کند و شخصیت()راه و روش  بر هر کس )از شما( "بگو

 ؛ (۸۴ ،" )اسراءیافته تر است هدایتکسی 

 خواهد را که هر و گذارد گمراه خواهد را که هر لیکن و داد می قرارواحدی  امت را شما همه خواست می خدا اگر و"

 .(۹۳ نحل،" )شد خواهید بازخواست دادید می انجام آنچه در یقینا و)بر پایه گزینشها و رفتار هایشان(  کند هدایت
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نیز  انسانی ارادهاما ؛ ندارد پیش بینی پذیر واز پیش تعیین شده  سرنوشتمکتب توحیدی قرآن  در انسان

 ،مادی یا الهی() گرایان جبر نزد. گنجد می الهی سنتهایو  قوانین چهارچوب درمطلقا آزاد نیست و 

هادی و بر او  و بیگانهاز انسان ؛ کند می عمل انسانی آگاه و اراده از فراتر ""سنت یا" قانون"

 نیز اجتماعی نقوانی ؛ وانسانی است افرادمستقل از اراده  اصوال تطبیع قوانین. شود میفرمانبر 

می دانیم که مشاهده انسان تجربه گر بر رفتار فردی  اما را محدود می سازند. یانسان افرادآزادی اراده 

اندیشه های انسان  ؛طبیعت( پویشتغییر  دراراده انسان  )نقش است گذار تأثیر ذرات بنیادی )فوتونها(

بذل اراده انسانی  نیازمندقانونی  هر کارکرددر اجتماع نیز  وآرایش بلورهای آب را تغییر می دهد؛ 

 در خود اهداف و خود استخدام به را آنهاتاریخ  و طبیعت قوانینو  خود شناخت با تواند می انسان .ستا

 اراده آزادی همان ساختارشکنیستیزی و جبر این و شود؛ آزاد خود محیط پیرامون هایجبر از و ،آورد

 مانعانسان  مادی وابستگی ، ونیست نامحدود البتهماده  جبر از رفت برون. است انساننسبی  اختیار یا

به ویژگیهای برتر انسانی می توان از وابستگیهای  توسلبا  اما از آزادی کامل از این جبر می شود؛

اجتماعی آزادی از جبرها را مایه ور  حرکتنه تنها در  انسانها .گستردمادی کاست و دامنه آزادی را 

در درجات تکاملی افراد  تفاوت و ؛تاس نمایانبلحاظ فردی نیز تفاوتها کم و بیش  بلکه می سازند؛

 حاکم قانونمندی و نظماز  توحیدی قرآن ژرفتبیین  میانبنابراین،  ت.خاص این موجود اس تنهاانسانی 

که  نظم این ماتریالیستیتبیین  باکه اختیار )نسبی( انسانی نیز در آن می گنجد،  ذهن و رفتار انسانی، بر

 تفاوت ،)پالنک( دجوی می انسان آگاهیکه اختیار را در نا آنبا تبیین علم گرایانه  نیز و ،استجبر کور 

نهج ) کند رفتار خود دانش برخالفی می تواند دانشمنداین حقیقت که . است موجود عظیمی کیفی

. است انسان رفتار و آگاهیمیان  اتمناسب از جبرگرایانه تبیین نادرستی از نشان ،(۱۰۹ خطبه البالغه،

این نظم  ؛ واوست مختص تنها که کند می پیروی ای ویژهنظم  از خلقتپدیده  متکاملترین بعنوان انسان

 رفتار. (۷۲، احزاب) استروی زمین منطبق  بر خداوند یامانتدار وجانشینی  مسئولیتبا  ویژه

. را رهبری می کند خویشتنبیاری ویژگیهای برتر تکاملی خود  انسان و ندارد، غلبه انسان بر غریزی

  .باشد علیتیبر پایه نظم  و محور غریزهو نباید  تواند نمی انسانی مسائل و انسان تبیین ،بنابراین

 روشن را جهان که هنگامی روز به و آید، بر آفتاب پس در که آنگاه ماه به و اش، تابنده بلند پرتو و آفتاب به سوگند"

 آنرا آنچه و زمین به و آنست، در آنچه و آسمان به و بپوشاند،( سیاهی پرده در) را جهان که آنگاه شب به و سازد،

 کسیکه شد رستگار همانا کرد؛ الهام آن به را پرهیزگاری و گنهکاری پس بیاراست؛ آنرا آنچه و نفس به و بگسترد،

 (. ۱ – ۱۰ شمس،" )آلود پلیدی به و بفریفت آنرا آنکه گردید زیانکار و ساخت پاکیزه( را نفس) آنرا

نظم  از و پیچیده و متعالی است؛ بسیار، حاکم است یویژه ای که بر اندیشه و گرایش و رفتار انسان نظم

اندیشه و روان و  درونی پیچیده مناسباتبیان  با علی امام شود. میمتمایز  کیفابر طبیعت  حاکمعلیتی 

  ساخته است: نمایانو  ترسیمبخوبی  را توحیدی اخالق" "فلسفه وویژه  متعالی نظم انسانی، اینکردار 
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 از(. و حقوق و آرمان عقیده راه در پیگیر کوشش) جهاد و عدل یقین، بردباری،: است استوار ستون چهار بر ایمان"

 نفس خواهشهای از دارد بهشت شوق که هر پس. انتظار و زهد و ترس و شوق: است شاخه چهار بر بردباری آنها

 می سبک را اندوهها کرد پیشه پارسایی که هر و گزیند، می دوری ناروا از ترسید دوزخ از کس هر و پوشد، می چشم

: است شاخه چهار بر ها)ستون(  آن از یقین و. ورزد می شتاب نیک کارهای به است منتظر را مرگ که هر و شمارد،

 و ،دیگران های آزموده از گرفتن پند ،(آفرینش هدفدار نظم و معنا شناخت) حکمت به دستیابی هوشیاری، در بصیرت

 آشکار برایش حکمت که هر و گشت، آشکار و روشن او برای حکمت شد بینا زیرکی در که هر پس. پیشینیان روش

 است بوده پیشینیان میان در گویی آموخت درس روزگار چرخش از که هر و گرفت، پند تاریخ های آزموده از گردید

 ژرف فهم، در موشکافی: است گونه چهار بر ها)ستون(  آن از عدل و(. داشته است مستقیم عینی تجربه و مشاهده)

 و برد، پی علم کنه به کرد فهم درست که هر پس. تحمل در استواری و حکم صدور در اندیشی نیک علم، در اندیشی

 افراط به و نکرد کار در کوتاهی بود قدم ثابت و شکیبا که هر و کرد، صادر نیکو حکم بود اندیش ژرف علم در که هر

 از و کردن، امر نیکیها به: است شاخه چهار بر ها)ستون(  آن از جهاد و. زیست مردم میان در خوشنام و نشد کشیده

 کرد، شایسته و نیک کارهای به امر که هر پس. تبهکاران با دشمنی و موضع، و گفتار در صداقت و داشتن، باز بدیها

 یگانه کردارشان و سخن که آنها) دورویان بینی داشت باز ناشایست کارهای از که هر و ساخت، توانا را مؤمنان

 بدکاران با که هر و آورده، بجا خود وظیفه بود، راستگو خویش دعوی و گفتار در که هر و مالید، بخاک را( نیست

 نهج" )گرداند خشنود رستاخیز روز در را او و آید خشم به او برای خدا گردید، خشمناک خدا برای و کرد دشمنی

 (. ۳۰ سخن البالغه،

نتوانستند تفاوت کیفی میان نظم عینی حاکم بر طبیعت را با نظم ویژه و  هممسلمانان از  بسیاری حتی

از فهم  . اینانرا درک کنند و پیوند جدایی ناپذیر آگاهی و اختیار ،رفتار انسانیو  ذهنعالی حاکم بر 

 زیر گواه این سخت فهمی است: تاریخی نمونه نیز عاجز ماندند. در جهان انسانی  "قضا و قدر الهی"

پس از بازگشت از صفین مردی شامی از امام علی پرسید: آیا رفتن ما به شام به قضا و قدر از جانب خداوند بود؟ و 

علی پاسخ داد: سوگند به خدایی که دانه را شکافت و انسان را خلق کرد، به جایی گام ننهادیم و به دره ای سرازیر 

)چون به اختیار نبوده(. علی گفت: قدر. مرد شامی گفت: پس رنج ما در این سفر پاداشی ندارد نشدیم مگر به قضا و 

خدا پاداش شما را در رفتن و برگشتن بزرگ گردانید؛ و در هیچ حال مجبور نبودید. شیخ گفت: چگونه است  !ای شیخ

! شاید تو قضای این دیدگاهی که داری()با کند با اینکه قضا و قدر ما را می راند؟! پس علی گفت: خدا به تو رحم 

)همانگونه که بر طبیعت بیجان حاکم است(؟  سرسخت( را گمان کردیو ضرورت مطلق الزامی و قدر حتمی )جبر یا 

؛ و بیم و نوید ساقط می گشت. خدای نادرست بود)بر اعمالی که جبرا صورت می گیرند( اگر چنین بود پاداش و کیفر 

 ؛به ترس و بیم )از عاقبت آن()از بدی( کرده است و نهی  ؛اختیارنیکی( کرده است به به ) سبحان بندگانش را امر

است؛ و او را نافرمانی نکردند از مقرر داشته و بر کردار اندک پاداش بسیار  ؛تکلیف کرده به آسانی و نه به دشواری

پیامبران را از )خدا( و . را( مجبور کرده باشدآنجهت که مغلوب شده باشد، و فرمانش را نبرده اند از آنجهت که )آنها 

)وحی و نبوت و هدایت در نبود اختیار نسبی  نفرستاده است ،و کتابها را برای بندگان از سر بیهودگی ،جهت بازی

نیافریده )بی هدف( آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست را به باطل )اصوال خداوند( ؛ و انسان بی معنا می بود(

 (.  ۷۵هج البالغه، سخن است" )ن
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اختیار انسان نسبی است؛ و بعبارت دیگر در بستر نظمی عینی عقل و در جهان بینی توحیدی اسالم، 

، عینی. مالک و معیارهای ، و نمی تواند بر آن چیره گرددعمل می کند)نظم حاکم بر جهان واقعی( 

 :تحمیل می کند؛ زیرا در آنها تباهی راه نمی یابد ذهنیبرتری و پیروزی خود را بر مالک و معیارهای 

)نظم عینی بر نظم ذهنی د نمی کن( غلبه انسان)ی  اندازه گیریهاانسان( بر ذهن )در جهان واقعی بیرون از  اندازه ها"

اگر بر پایه شناخت نظم عینی نباشد( انسان در تدبیر )آنجا که  تا(؛ برتری داردهای انسان ی یا محاسبات و برنامه ریز

                        (. ۴۵۱آفت و فساد راه می یابد" )نهج البالغه، کالم 

الهی است که یا سنتهای  قضا و قدرهمان  (از ذهن انسان نظم حاکم بر جهان واقعی بیرون) نظم عینی

می داند که با آنکه امانتدار وی ؛ زیرا ستستمدیده و حق جوواری و آرامش انسان اعتقاد به آن مایه امید

و جانشین خدا در زمین است، تنها و بی یاور رها نشده است و امور حاکم بر جهان انسانی نیز قانونمند 

و  دنمستولی کاراده خود را بر آنها د می توانقدرتی و نه زد، گریباز این قوانین کس می تواند ؛ نه است

تاریخی  –اجتماعی از آنجا که اختیار انسان نیز در سنن و قوانین . دهد آنها را به دلخواه خویش تغییر

توفان مسئولیت را از دوش خود بردارد و خویشتن را نومیدانه بدست نمی تواند هم کسی می گنجد، 

با است که امیدوارانه الهی خدشه ناپذیر با ایمان به سنتهای حق جو و عدالتخواه انسان  سپارد.بحوادث 

  :می ستیزدجور و ستم و تبعیض در جامعه 

زشت بکار بستند؛ ولی )طبق سنتهای هایی جستند و )در این راستا( نیرنگدر زمین برتری )ستم پیشگان حق ستیز( "

فرود نیاید مگر به خودشان. پس آیا )گردنکشان امروز( جز سنت پیشینیان را انتظار می کشند؟ ها نیرنگاین الهی( 

نخواهی دگرگونی و بازگشتی هرگز در سنت خدا تو )آنها را توان گریز از این سنتها و یا تغییر دلخواه آنها نیست( و 

 بودند هم تر زورمند که را خود از پیش( ستمگران) کار فرجام تا نکردند گردش زمین روی در( اینان) آیا. یافت

 را آفرینش هدفمند نظم و) گرداند ناتوان( جهان امور ساماندهی از) را او که نیست زمین و آسمانها در چیزی بنگرند؟

 (.۴۳ – ۴۴)فاطر، " تواناست دانای او و ،(زند هم بر
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 :پنجم بخش

 اخالق فلسفه

 (رفتار انسانو سنجش تبیین )

             

 

 

از انسان  نیست؛ و شده" "تعیینحیوان  برخالفانسان  زندگیشد که  گفته و اختیار" "جبربخش  در

باید خود جهت زندگی خود را انتخاب  انسانست که معنااختیار بدین  این است. برخورداراختیار نسبی 

یاری عقل و اختیار ه بلکه ب ،غریزهراهبری نیروی حکم طبیعت و به  نه هستیانسان با  تطبیق کند.

است که به زندگی  "جهت" این .است ""جهت یکنیازمند  شدیدادر این تطبیق او  ؛ ومی گیرد صورت

 "ارزشچنین مه ""جهت پوچ و بیهوده است. انسانیبدون آن زندگی  ؛ وو مفهوم می دهد معناانسان 

یافت می شود  مطلق ارزشیک  اجتماعینظام  یاهر مکتب اعتقادی  در تعیین می کند. را "زندگی برتر

 در؛ خدایان پادشاه یا بزرگ بت ،بت پرستی و نظام شرک در :معیار ارزشهاست وکه باالترین ارزش 

 در ؛سود ،دارینظام سرمایه  در و نژاد؛ یلهقبو  خون ،و نژادپرستی قومیت در ؛شاه پادشاهی،نظام 

 در ؛دولتحزب و  ،رهبر ،فاشیسم در ؛بشر اومانیسم، در؛ غریزه و آزادی سرمایه ،لیبرالیسم

 طبقه ،مارکسیسم مکتب ؛ درو منافع جمعی کار ،سوسیالیسم در ؛غریزه جنسی و سکس ،فرویدیسم

 ارزش است. باالترین یگانه خدای ،در جهان بینی توحیدی پیامبران ابراهیمی و...  ؛کمونیسم و کارگر

به  آنرا بست دلبه ارزشی  چون بینهایت طلبی( و بنا بر ویژگی روانشناختی اش )کمال گرایی انسان

آن دست یابد و با آن به وحدت برسد  بهکوشد  میهدفی بیرونی تبدیل می کند و  وآرمان و آرزو 
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از میان  برایش نامبرده ارزش مطلقیت ،با آن یگانه شد و دست یافتچون به آن  اما )تطبیق و رهایی(؛

به ارزشی  وآن دل می کند  از لذا؛ آشکار می شود( آن مکانی –زمانی  وابستگینسبیت و ) می رود

ویژگی انسانی راز پویش  این باشد. "متعالی تر"و  "مطلق تر" یو برتر دل می بندد که واقعیت باالتر

کارمایه تکاملی انسان در این ویژگی است که چون نیازی برآورده  ؛ و اصوالپیوسته باالرونده اوست

انسان  تکاملی –که نیروی حیاتی شود، نیازی با کیفیت و در مداری باالتر جایگزین آن می شود؛ گویی 

نظام  یکیا  مکتب یک" ارزش برتر"چه  هر ،بنابراینبرخالف دیگر جانداران تمام شدنی نیست. 

 بیشترماندگاری مکتب و نظام نامبرده  و ، پویاییدست نیافتنی تر باشد وتر  مطلق ،واقعی تر اجتماعی

ترین و جاودانه ترین مکتب  پویا شود. میتر پایدار وتر آن نیرومند پیروان حرکتیزش یانگ زیرا؛ است

 واقعی ترین، ، انسانجهان بینی اینپرستش خدای یگانه در  با زیرا است؛ توحیدیبینی  جهان اعتقادی،

نظم هدفمند هستی منطبق  برکه  ؛ جهتیمی دهد خویشترین و متعالی ترین جهت را به زندگی  مطلق

در رابطه با  می کند. تضمین همپایان ناپذیر انسان را  تکامل ، وپذیرد مینه تغییر  و زوالنه  است،

انتخاب جهت متضمن برون رفت از مدار خود و خودگرایی که برای انسان افزود باید همچنین  "جهت"

 . و توجه به دیگری )خدا، طبیعت و اجتماع( است

 

 

 فصل اول:

 فلسفی اخالق مبانی 

 

که از ماهیت و کارکرد هستی شناختی  درکیتبیین جهان و پایه  بربزرگ  ، فالسفهتاریخ فلسفه در

 "ارزش برتر"پایه یک  بریک نگرش کلی از اخالق یا سیر و سلوک انسانی  معموال اند، داشته انسان

"نیکی" و بدی" و نیز در فلسفه اخالق، از آنها  است. شده ارائهاخالق"  "فلسفههم داشته اند که بنام 

و نسبی یا مطلق بودن این احکام حقیقی یا مجازی بودن، ، معیار و مالک آنها، نبایدها""و  ""بایدها

 ند: ا هبودموارد زیر  شامل "فلسفه اخالق"در های اساسی پرسش سخن گفته اند.

؟ می باشندو اعتباری و قراردادی  جعلیو یا اند؛ ثابت و حقیقی عام و  ،آیا هنجارها و ارزشهای اخالقی

تعقلی  –تجربی فعال برآمد شناخت ؟ مجازیاست یا  حقیقیدانش  یکآیا علم اخالق  ،بعبارت دیگر

 نتیجه انفعال و بروز عواطف؟ است یا 
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نزد راسیونالیستها از اصول مسلم و بدیهی و فراتجربی  "احکام عقلی اولیه"آیا احکام اخالقی همچون 

  ؟(کانت"اصول ناظم" ) هستند

و یا  ؛او دارندمتعالی ریشه در ویژگی های زیست شناختی و روانشناختی انسان یا فطرت این احکام آیا 

  ؟باشند می)عوامل بیرونی( محصول عادات و سنن اجتماعی و جامعه  ساختارتحمیلی دربست 

 و... مابعدالطبیعی اند؟ و یا طبیعی احکام اخالقی آیا 

، اصول (موسوم به "روانشناسی تکاملی" فرویدی –)روانشناسی داروینی  در دیدگاه رایج غربی

 قرار دارد:اصل انطباق با طبیعت  بویژهزیست شناسی و  علمعام اخالقی بر پایه قوانین 

"بین اصول اخالقی و قوانین بیولوژی هیچ مغایرت اساسی موجود نیست؛ بلکه پایه اصلی قوانین اخالقی روی اصول 

)هدفیلد، بیولوژی را درست به معنای تطبیق با زندگی بحساب آوریم"  بیولوژیکی استوار است؛ به شرطی که

  ؛(۱۷۴روانشناسی و اخالق، ص 

 هر چند قابل اثبات هم نباشد )؟!(:

"بطور کلی به اثبات نرسیده است که اغلب خصائل نیک مثل بشردوستی یا وفاداری زناشویی که ما بعنوان قوانین 

       .(۱۷۳)همان منبع، ص دینی یا اخالقی قبول داریم پایه اصلی بیولوژیک داشته باشند" 

فلسفه اخالق غربی  ، مکتبی درویژه انسان ساده سازی از طبیعتقوانین عام زیست شناختی و بر پایه 

از پایه گذاران و  راسو  پریکاد، مور( نامیده می شود. Intuitionism) "شهود گرایی"که ار شد پدید

برای انسان معتقد هستند که احکام و  "غریزه اخالقی"اینان به نوعی  نظریه پردازان این مکتب هستد.

بیهوده است.  هاو ضرورتهای کاربردی آن ارزشهای اخالقی را تعیین می کند؛ و لذا سخن از معنا، مبنا

 :موربگفته 

"اگر از من پرسیده شود که "خوب کدام است"، در جواب خواهم گفت که خوب خوب است؛ و این غایت مطلبی است 

جواب من این خواهم بود که خوب که می توان گفت. و اگر از من سئوال شود که "خوب را چگونه باید تعریف کرد"، 

)وارنوک، فلسفه اخالق در قرن  ؟!نیست؛ و این تمام کالمی است که می توانم در باره آن بگویم"قابل تعریف 

           (  ۹حاضر، ص 

مور می داند که اما بررسی هستند. و غیر قابل  "بدیهی"در این مکتب، اصول و ارزشهای اخالقی 

 بیولوژیک دانستن اخالق هم مقوله ای سنگین و غیر قابل دفاع است:
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"نخست آنکه کیفیات اخالقی کیفیاتی "غیر طبیعی" هستند؛ و دوم آنکه کیفیات غیر طبیعی بر حسب کیفیات طبیعی 

 (.۸۲)همان منبع، ص  قابل تعریف نیستند"

سخن گفتن از طبیعت اخالقی انسان فی نفسه اشکالی ندارد؛ مشروط بر آنکه در اینجا باید بگویم که 

میان "طبیعت گرایان" نبود این تعریف سبب گشته است که را تعریف کنیم.  طبیعت ویژه انسانینخست 

و این مرزها در توصیفات و نباشد؛ طبیعت گرایان" در فلسفه اخالق غربی مرز چندان روشنی ضد و "

ریزد! نه هدفلید و مور و نه دیگران دیدگاه خود را از "پدیده طبیعی" بارزیابیهای اخالقی آنها در هم 

بیان نکرده اند؛ ولی چون این اندیشمندان غربی انسان را عموما "حیوان برتر" جامع و مانع( )روشن 

به درک عام و ندانسته در طبیعت جاندار تعریف کرده اند، طبیعت انسانی را کیفیتی ویژه و متعالی 

مشترک است  آنها تفاوتی میان "غریزه" که در انسان و حیوان. زیست شناختی از انسان بسنده کرده اند

قائل نیستند.  می شود، خوانده ""فطرتفلسفه اخالقی اسالم  در ، کهانسان ویژه متعالیطبیعت با 

طبیعت گرایان" از طبیعت در مباحث ضد بنابراین، بنظر می رسد که درک "طبیعت گرایان" و "

تناقضگوییهای آنها در همین درک ابهامات و زیست شناختی است؛ و ریشه  عاماخالقی، صرفا قوانین 

مکاتب سنجش هم در  وارنوکیقینا از همین روست که است. از طبیعت انسانی نهفته ساده اندیشانه 

که چه مدعی می شود طبیعت گرایان" به تناقض می افتد. نخست ضد اخالقی "طبیعت گرایان" و "

و خالصه  ؛حوزه اخالق تفاوتی نمی کنداخالق را طبیعی یا غیر طبیعی بدانیم در ماهیت بحث و مسائل 

 آنکه:

 (؛۸۸)همان منبع، ص  اخالق هیچ اهمیت ویژه ای ندارد"فلسفه "پیشنهاد ضد طبیعت گرایی برای 

 دو مکتب می گوید:هر و سپس در نقد و ارزیابی 

"اگر "طبیعت گرا" بودن یعنی اتخاذ این نظر که بعضی حقایق یا خصایص معیارهای ضروری ارزیابی اخالقی هستند، 

در اینصورت گمان می کنم "طبیعت گرایی" صحیح است؛ و اگر "ضد طبیعت گرایی" می گوید هیچ معیار ارزیابی در 

که "ضد طبیعت گرایی" هم صحیح است"؟! دست نیست که شخص ملزم به قبول آن باشد، در اینصورت معتقدم 

 (. ۸۹)همان منبع، ص 

وارنوک در سردرگمی و درماندگی سرانجام ترجیح می دهد که در پژوهشهای فلسفی اخالق از هر دو 

             .تعبیر صرفنظر کند! )همانجا(

باید گفت که و مکاتب اخالقی "طبیعت گرایان" و "ضد طبیعت گرایان" در نقد مکتب "شهود گرایی" 

اگر نیک و بد را نتوان تعریف و تحلیل کرد، معیارهای آنرا هم نمی توان بازشناسی کرد؛ و لذا بایدها و 
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در این . پس در مکاتب اخالقی هم قابل ارزیابی و سنجش نیستندرفتار  پیشنهادینبایدها و روشهای 

 بهترین کار است: "ی حاکمقراردادها"پیروی از  ،دیدگاه

در بیشتر موارد توصیه می کند که شخص "مور آنقدر نسبت به امکان حصول اطمینان از درستی عمل بدبین است که 

        (. ۱۱)همان منبع، ص  صرفا از قراردادهای حاکم بر جامعه خود متابعت کند"

زیست شناختی هستند، اصول عام و انسان( تابع قوانین  انو جانوران )گیاهجاندار با آنکه موجودات اما 

ویژه انسان یا بعد طبیعت باید پایه این اصول را در اخالقی تنها خاص جهان انسانی است. بنابراین، 

. ؛ و بعبارتی از پایه انسان شناختی و نه زیست شناختی اخالق سخن گفتجستجو کرداو متعالی وجود 

به بیرون از "خود" متوجه ساخته و را فرد  اخالق سامانه ای ارزشی و آگاهانه )و نه غریزی( است که

 یندآفرانسان در  یاخالق رفتارو  نشیافق ب. تطبیق می دهدانسانی یا باالرونده حیات  فرایازبا حقیقت 

 تیو قوم و ملت و سرانجام بشر رهیشود؛ و از خانواده به عش یگسترده تر م وستهیاو پ یتکامل اجتماع

اگر کیفیت ویژه و نتواند بود. هرگز با قوانین عام زیست شناختی قابل تبیین چنین سامانه ای رسد.  یم

جای  ()آرمانیبرتر طبیعت انسانی یا بعد متعالی وجود او را نادیده بگیریم، اخالق تقوایی و کمال گرا 

است؛ و غریزه جنسی و سلطه گری اصالت با فرویدی می دهد که در آن  –خود را به اخالق داروینی 

اکنون بهتر است نظری اجمالی  .استکامجویان  وو فرادستان از آن زورمندان هم حق زندگی و بقاء 

             بر سیر تاریخی فلسفه اخالق بیاندازیم.  

 

 گذر تاریخ  در فلسفه اخالق

 نخستین فالسفه ازیونانی در سده پنجم پیش از میالد  سقراط تاریخ نگاری رسمی علم و فلسفه، در

 کرد. میبه اتحاد فکر و عمل انسانی دعوت  . ویخالق پرداختااست که به تدوین فلسفه  باستانی

 .اندگرفته شده  "طبیعت اجتماع"از نبوده و  قراردادیو  جعلی یاخالقاحکام بر این باور بود که سقراط 

 طبیعت" مفهوم حکم داد. جامعهبه طبیعی بودن قوانین اخالقی در  دوپهلو""ای  بگونهواقع سقراط  در

گرایشهای  به و جدید هم منتقل شد عصراروپای  به ، چنانکه دیدیم،"جامعه انسانی و اخالقی انسان

و  خشم بر )قوه برتر( انسانیبرقراری حاکمیت عقل پی  در افالطوناخالق  فلسفه .تکامل یافت گوناگون

 "اصالت وطبیعت غریزی انسان  الحاد،پایه  بر اپیکوراخالق  فلسفه اما ؛است فروتر(ی اقو) شهوت

 : است یغرب امروز بورژوازیغریزی  اخالقیاتتاریخی  پیشوایاو در واقع  و ؛استوار شد "لذت

روح مادی است و با مرگ  وقتی از مرگ بترسیم، چرا از ما غافلند؟ هنگامیکه ،ما از خدایان بیم داشته باشیم چرا"

 ."است در لذت )نداشتن درد و رنج جسمی و روحی( انسانآرمان اخالقی  و سعادت پس جسد منحل می شود؟
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از قوانین طبیعت را اطاعت از خدا  پیروی و لذا طبیعت باور داشتند؛ و اینهمانی خدا به رواقیون

اخالقی  ، حیاتمعتزلهمکتب  در بی تفاوتی نسبت به رنج و لذت است. اخالقیفضیلت  نخستین :شمردند

قدرت بر انجام یا عدم انجام  دوم و نیک و بد؛ ذاتال اعمابر  عقلی معرفت نخست پایه دارد: دوانسان 

 بودندنیک و بد  کارهایمعتقد به قدرت انسان در انجام  اشاعرهو  جبریون برخالفالبته  معتزله آنها.

فلسفه  در فارابیو هنجارها و ارزشهای عام اخالقی را حقیقی و نه قراردادی می دانستند.  )اختیار(

 تحصیلاو  برای اخالقاصلی  هدف نی و بویژه افالطون تبعیت کرده است.نااخالق نیز از فالسفه یو

پی انجام  در پی اگرپسندیده و ناپسند هر دو  عمل ."کمال" است و ""خیرباالترین  که است "سعادت"

فارابی نیک و بد را ذاتی و حقیقی می داند؛ و سنت شدن . بنابراین، در می آیند عادت بصورت گیرند،

از فلسفه بدینگونه تأثیرپذیری خود دادی بودن آنها نمی شناسد. وی رآنها را در جامعه دلیلی بر قرا

ند: بیر اعتدال و میانه روی می اخالقی را د فضیلترا نشان می دهد؛ بویژه در آنجا که اخالقی اسالم 

حد اعتدال  کرم ؛حد اعتدال میان تهور و جبن شجاعت: اعتدال باشد حدعملی است که در  "صالح "عمل

لذتها را  فارابی .است شعور به لذت عدمحد اعتدال میان عنان گسیختگی و  عفت و میان بخل و اسراف؛

 : به جسمانی و روحانی تقسیم کرد

 می حاصل یرت فکری دالذ ند. اماسریع الزوال ولی جسمانی را زودتر می توان شناخت و راحت تر بدانها رسید؛ "لذات

فلسفه در جهان  تاریخ حنا فاخوری،) ه لذات است که باید از پی آنها رفت"ناینگو و ر می پایند؛یشوند و د

 فارابی(.  دوم، فصل اسالمی،

 تغییر رثیر عقاید اسالمی بأت زیرآنکه  ؛ جزدر فلسفه اخالق از افالطون و ارسطو پیروی کرد غزالی

ممکن  آنها مهار اما ناپسند ممکن نیست؛ خصلتهای کن کردن ریشه :کرد تأکیدهم انسانی  رفتارپذیری 

                 باشد. می

 

 جامعه آرمانی فالسفه  اخالق و 

 هومر"معیارهای اخالقی" است.  اخالقر قدرت بتسلط  ،تاریخدر جامعه آرمانی فالسفه از ویژگیهای 

در پذیرش درنده خویی و فریب و خودنمایی سرداران جنگ، آشکارا نشان از چیرگی فلسفه  گزنفونو 

، فرودستان که "ناقص" کنفسیوسو  ارسطوو  افالطوندر جامعه آرمانی قدرت بر نگاه اخالقی دارد. 

رفتار  تورات درخدمت فرادستان که "کامل" هستند قرار گیرند. اطاعت و فرض شده اند، باید در 

 ؛ امااست ( متفاوتخودی" "غیر هبا رفتار برون گروهی )رفتار نسبت به بیگان بکلیدرون گروهی 

، هگلدر جامعه آرمانی . مرد سامری( داستانو فداکاری نسبت به بیگانگان را می ستاید ) راثیا عیسی
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سران )تحت فرمان رهبران مطلق العنان این نژاد "برتر"  نیزنژاد ژرمن و مردم  بشریت در خدمت 

جامعه  !؛ و لذا اخالق در زور و خشونت و سلطه منعکس می شودهستند (آنو "رشید" "کامل" سیاسی 

است؛ زیرا این اصول و ارزشها انسان ستیز با اصول و ارزشهای عام اخالقی اساسا در  نیچهآرمانی 

ابزار دست انسانهای "عقب مانده" در محدود کردن عناصر "برتر" جامعه است که "شایسته" حاکمیت 

 ، نژادپرستانبرگزیده" "قوم تئوریبا  یهودیان رابیگانه ستیز  وهانه ارفتار خودخو ؟!و سروری هستند

 "ءقاب "تنازع و طبیعی" "انتخاب قوانینسرانجام داروینیستها با  و ،"آریایی نژاد "برتریبا نظریه 

در  عقیدتی –رهبران فکری  واین فالسفه در جوامع "آرمانی"  احکام اخالقی ...می دهند! توضیح

باید دانست که عالیق و اما . و استثماری است، سلطه گرایانه مناسبات ارتجاعیو تقدیس جهت تحکیم 

؛ زیرا اصول و آرمانهای اخالقی عمومیت ماهیتا اخالقی نیستندمصالح خاص فردی، سیاسی و طبقاتی 

خود"( معنا می گیرند. از "دارند، و اساسا در رابطه با حقوق و ارزشهای انسانی )در مناسبات با غیر 

ح اصول و آرمانهای اخالقی را زیر پا این رو، انسان همواره ممکن است بواسطه این عالیق و مصال

راهکارهای جداسازی آرمانهای عام انسانی از عالیق و مصالح ، بررسی نهد. اندیشمندان حوزه اخالق

 نژادی –نفی تبعیضات قومی  با تنها اخالقیارزشهای  ؛ زیرادر وظایف کاری خود می دانندخاص را 

      می یابند. عمومیتو مذهبی 

 

 اخالق خاستگاه نظری 

چه  ؟برای خود تعیین کند دگیدر زن بایدچه جهتی را  نانسا :اینستکه از بحثهمچنین  ،اخالقفلسفه  در

چه ارزشی باالترین ارزشها و معیار سنجش و ارزیابی  و ؟است بایستهو  ستهیشا یرفتار و کردار

 خودی ننبایدها به تدوین الگوی رفتاری می انجامد که انسان رفتار کنو بایدها و ؟انسانی است یرفتارها

رفتاری انسان  اصالحو  تغییر اخالق، نظریهاز تدوین نهایی هدف  پس با آن تغییر می دهد. مطابقرا 

و  جهاناز  ویبا تبیین  باید اخالقفیلسوف  یکها و نبایدهای باید اما .اوست زندگی به دادن جهت و

باید تبیینی  فیلسوف دیگر، بعبارت .نانه نخواهد بودیواقع ب ؛ وگرنهسازگاری باشد درتاریخ و  انسان

 : چراباشد داشته آنرا به انسان پیشنهاد می کندانجام از  پرهیزیا  انجامآنچه بنام معلم اخالق  ازمعقول 

 چرا تغییر دهد؟ فشده فیلسو تدوینبق با الگوی اخود را مط اجتماعیزندگی و رفتار  روشانسان باید 

 ارزش و چرا انجام دهد؟ را اوباید کارهای پیشنهادی  چرا ؟گزیندباید از انجام برخی کارها دوری 

دیگر کارکرد هستی شناختی  بعبارتیانسان و  وجودی فلسفه.. ؟.داندبارزش  باالترینرا مورد باور او 

و  توحید)و انسان  جهانسرانجام شناسی  بااین نیز بنوبه خود  اما ؛است اخالقنون فلسفه اانسان در ک

با آنکه در تاریخ تمدن های بزرگ بشری از عهد باستان تاکنون  پیوند و هماهنگی است. در( معاد
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چالش اخالق  اعتقادی –فلسفی  بستر، 36برقرار بوده است اخالقو  دینپیوندی جدایی ناپذیر میان 

 بدستدر زمینه اخالق  یدر اروپای معاصر فلسفه های ودر عصر بورژوازی گشت؛ نظری بزرگی 

  .حمل می کردند خود ونرد دربزرگی را  تناقضاتکه  گشتندتدوین ماده گرایان 

            

 

 فصل دوم:

 غربسرمایه داری اخالق در لیبرالیسم  هفلسف

 

 گرایی( )حسپوزیتیویسم معرفت شناختی  مکتب چهارچوب ی، درغرب سکوالرفرهنگ بورژوازی  در

 ازکوششهای بسیاری ، مکتب اومانیسم درو بویژه ، یو طبیعت گرای مکانیکی یماده گرایفلسفه های و 

یا و طبیعت اخالقی  اخالقپایگاه نظری  ازدینی را  تبییناست تا خدا و  هکنون بعمل آمدتاسده نوزدهم 

نهاد ""حیوان برتر" دارای یک دستگاه مغز و اعصاب و بعنوان کرده و انسان را  جداانسان فطرت 

گاه انگیزه های رفتاری اوست؛ رفتارهایی که در اجتماع بصورت سنن و رستنبداند که  "غریزی پیچیده

عادات در آمده و هنجارها و ارزشهای متغیر اخالقی را پدید می آورند. بنابراین، "بد" و "خوب" 

قراردادی به نظم نداشته و فطرت انسان طبیعت ویژه یا و دین خدا و با  باطیارتحقیقی و ذاتی نیست؛ 

نیز برای خوب و بد . تحمیل می شودی انسانافراد ؛ و به بعبارتی روشنتر بر اجتماع بر می گردد

بشری  متعارفعقل کاربست و با شناخت جامعه معیارهای عینی برای شناسایی در دست نیست؛ اما 

و  رینظ مقام در چه ا،کوششه اینآنکه  باهنجارها و ارزشها را بازشناسی و ریشه یابی کرد. می توان 

هرگز آنها ؛ 37نده اشد روبروو رسوایی شکست  باحقیقتا  ،تاریخی – ه تجربه اجتماعیصچه در عر

روشهای و کاربست  تبلیغی ظریف شگردهایبه  توسلبا همچنان  وها برنداشته کوششاین دست از 

داده های تجربی، در دستکاری روش گزینشی، استقراء ناقص، قیاس صوری، نادرست تحقیقی چون 

                                                           
این پیوند ریشه در فطرت کمال جو )ویژگی زیست شناختی انسان( دارد. گرایش به کمال انسان را در "جهان بینی" به هستی آفریدگار   36

 جهان، و در "اخالق" به سوی ارزشهای معنوی هدایت می کند. 
    
  )ژان ایزوله(.ست" "استقرار یک اخالق بی زیربنای مذهب از روزگار سقراط تاکنون به شکست انجامیده ا  37

 دیرا پس از چن بلکه آنها اخالقی میدان دادند؛ انحرافاتروانی و  بیماریهای و مفاسد انواع رسوایی این کوششها هم همین بس که نه تنها به از
     به رسمیت شناختند! هم ""حقبعنوان 
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هستی و حقیقت با به جنگ و آموزشهای سیستمی در مدارس جنجالهای رسانه ای حقه بازیهای آماری، 

 :می روند انسان

 

 اخالق در غرب   ی فلسفپژوهشهای پایه های روش شناختی 

همچون دیگر شاخه های علوم انسانی در غرب پژوهشهای فلسفی اخالق استقراء بکار رفته در ( ۱

در میان اقوام بدوی، آنهم با  استثناییتجربی به چند نمونه  بیشتر موارد، در است.کافی ناقص و نا

؛ در دشومی  گرفتهو وقایع عام و جاری حاکم بر اجتماعات انسانی نادیده  شده، بسنده سطحی نگری

 پژوهشگر ،. برای نمونهاین اقوام مستلزم ژرف نگری و همه جانبگی است درستحالیکه شناخت 

و سپس  ،ندمشاهده می ک ()نامتمدنقوم بدوی یک در  راموردی از هرزگی جنسی و یا هم جنس بازی 

اخالقی و نادیده گرفتن روابط بهنجار نامبرده اجتماعی استقرار انحرافات  –بی توجه به علل روانی 

ساختگی "آنها از اینگونه رفتارها، بر  متفاوتانسانی در همان قوم، و حتی بی توجه به درک و سنجش 

 حکم می دهد؟!  "بودن معیارهای اخالقی در جوامع

انسان در اثر مداومت در گناه و انحراف تیره و ناکارآمد شده  متعالیفطرت حقیقت جو و باید دانست که 

و زیر سلطه غرائز او می رود؛ اما هرگز در انسان ریشه کن نمی شود و امکان بازسازی و رشد 

 اخالقیگناه و انحراف مواردی از دوباره آن موجود است. پس هرگز نمی توان حتی در جایی که 

 وقراردادی  اساسایا پلیدی و پاکی نتیجه گیری کرد که بدی و خوبی با ساده اندیشی  ،"عادی" شده است

       .هستندسنن اجتماعی  یکجانبهتابع 

منطق حاکم بر این پژوهشها، قیاس صوری است. بدینگونه که پس از آنکه بر پایه استقراء ناقص ( ۲

دهند؛ تعمیم می تاریخی قوم بدوی زیر مطالعه  –حکم نظری صادر شد، آنرا نه تنها به کلیت اجتماعی 

و در پایان "نظریه فلسفی اخالق"  به آن قیاس می شود رفتارهای انسانی در همه جوامعهمه بلکه 

  تدوین می گردد؟!

نیز کفایت نمی کنند؛ و استقراء ناقص و قیاس صوری گاها ( برای اثبات حکم از پیش پذیرفته شده، ۳

داده های اندک تجربی هم بر آنها افزوده می شود. ترتیب کار اینست که همان  هم روش گزینشیالجرم 

احکام از پیش پذیرفته آنها اثبات می شوند که به  گزیدهمی شوند و در میان آنها تنها نمونه هایی  سرند

 .دیاری رسان
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پژوهشگران نامبرده به بسیار اندک بوده و به روش گزینشی میدان عمل ندهد، تجربی ( اگر شواهد ۴

اخالق، ه فلسفدلخواه خود در هدفمند داده ها روی می آورند؛ و آشکارا برای تدوین نظریه دستکاری 

 اصول اخالقی حاکم بر پژوهشهای علمی را زیر پا می نهند! 

صورت  در ،گاه برای علمی جلوه دادن کار خود تحقیقات مربوطه راپژوهشگران گروه از  این( ۵

 نتایج وداده ها گسترده تر کرده و از آنالیز های آماری هم استفاده می کنند؛ اما نمایشهای آماری  ،امکان

 . یندناسازگار با داده هاهم تخمین و سنجش آماری کاربردی مدلهای اند؛ فریبنده 

وابستگی به ایده های طبقه و  قدرتپیوند با  ،علوم انسانی در غربهای عام پژوهشهای ( از ویژگی۶

است. در واقع، پژوهش در زمینه علوم انسانی بهیچ وجه در غرب آزاد و مستقل  حاکمه )بورژوازی(

نیست؛ و زیر نظر و مراقبت طبقه حاکمه پیش می رود. دولتها و نهادهای مالی این طبقه تنها هنگامی 

این طبقه  لوژیکایدئومی کنند که پاسخگوی نیازهای و حمایت یک پژوهش را در علوم انسانی تغذیه 

حتی از مطرح شدن آنهم جلوگیری می کنند! آنگاه که پژوهشهای ، ناسازگاری باشد؛ در صورت

با تیترهای جنجالی به دست می یابند، رسانه های وابسته به قدرت این نتایج را  دلخواهبه نتایج  سفارشی

 "رضایت بخش" نبودند،ایج ؛ و اگر نترا بگیرندمطلوب روزنامه ها می کشانند تا نتیجه اجتماعی 

 آشکارا دست به تحریف نتایج تحقیق می زنند! 

فلسفی اخالق )و دیگر رشته های علوم  –با روشهای شش گانه فوق در پژوهشهای علمی نتایجی که ( ۷

؛ و اذهان داده می شودی "علوم انسانی" در مدارس آموزش دستاوردهابعنوان انسانی( بدست می آید، 

 !این نظریه ها به باور همگانی تبدیل می شوند ،شستشو می دهند. در اثر تکراررا نوجوانان غربی 

 

 در فرهنگ بورژوایی غرب نسبت دین و اخالق 

یسی و ماده گرایی مکانیکی در جامعه شناسی و انسان لویرانگر پوزیتیویسم انگدستاوردهای با وجود 

فطری بودن پاره ای ایده ها و ارزشها نظریه پایگاه دینی اخالق و هم شناسی و روانشناسی، هنوز 

جایگاه خود را در علوم انسانی حفظ کرده است: در انسان نهادی بنیادی است که او را برای یادگیری 

و تی (. در مکاتب یک بعدی پوزیتیویس۶۸پاره ای مفاهیم آماده می سازد )جان باوکر، مفهوم خدا، ص 

نهادی ثابت و تغییرناپذیر در باید ناظر بر  "فطرتهوم "مفاینستکه  گمان برماتریالیستی، پیشفرض و 

این نهاد درونی را منفعل و یا در پژوهشهای موردی و چون گاه باشد؛ تاریخ جوامع انسانی در طول 

اما طبیعت اخالقی  .ضعیف می بینند، به انکار نظریه دینی اخالق و فطرت خدادادی انسان می پردازند
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است که بیرون از توان درک  بنیادی قابلیتو  استعدادانسان یک ویژه و برتر یا کیفیت زیست شناختی 

 و فهم پوزیتیویستها و مکانیسیستهاست.     

ریشه در جدا کردن  ،و سردرگمی اندیشمندان آن ،نازایی فلسفه اخالق در تمدن معاصر غربو  ناتوانی

چون معیار عینی تکامل )کمال مطلق هستی( الهیات و تبیینات دینی هستی و انسان از اخالق دارد. آنها 

به و ابهام ناگزیر تردید در نادیده می گیرند، نیک و بد را هم نمی شناسند؛ لذا در فلسفه اخالق را 

تأثیر "معیار بدی و خوبی مقوله های اخالقی را ؛ (مور) فرا می خوانند "قراردادهای حاکم"پیروی از 

جستجو البته و (؛ Emotivismیا  )مکتب موسوم به عاطفه گراییند باورانآن بر مخاطب می  "عاطفی

، فراسوی نیچهمی رساند ) قدرتآنها را به فلسفه اصالت و تقدس  الزاماهم  "فراسوی نیک و بد"در 

ارزشهایی می شود که در و تبیین ه یدر "نظام اخالقی سکوالر"، نقش دین تنها توجنیک و بد(. 

 باو نه  ،؛ اما ارزشهای بورژوایی با الحادسلطه گر غربی تولید می شوندمناسبات بورژوایی جوامع 

 سازگارند: ،خدا شناسی

بی آنکه ناپدید شوند دیگر مقدم بر اخالق نیستند و حقیقت اخالق را تشکیل نمی "محتویات و مضامین الهیات مسیحی 

دهند؛ بلکه پس از اخالق قرار می گیرند تا به آن معنا دهند. پس انسانها دیگر مجبور نیستند به خدا متوسل شوند تا 

)لوک فری، انسان " ریق آشتی دادالحاد و اخالق را می توان به این طبفهمند که باید به دیگران احترام بگذارند... 

 .(۴۹یا معنای زندگی، ص  او خد

فلسفه اخالق بورژوازی همچنان خود را نیازمند پشتیبانی دینی می بیند؛ اما پیگیرانه در پی پیوند اخالق 

 : روشن نمایددر این فلسفه اخالق الحاد را فلسفه و کارکرد وجودی بی آنکه با الحاد است، 

"اگر اخالق فی نفسه همان چیزی است که مسیح تعلیم می دهد، دیگر برای بنا کردن آن به خدا، یا حتی مسیح، نیاز 

 (؟! ۴۸)همان منبع، ص نیست" 

"اعالمیه حقوق بشر به شیرین که آموزه های اخالقی مسیح که در ی سکوالر نفهمیدند اخالقنظام معماران 

خاصیت است؛ و بدون آن بی معنا و بی و ایمان دینی )همانجا( بر پایه خدا شناسی  ترین بیانی ظاهر شد"

باری، بحران عمیق و بن بست ! ؛ چنانکه شدباقی می ماندکاغذ ا "بیان شیرین" آن بر روی هشده و تن

 نمایان است. لوک فری نظری غرب در زمینه اخالق بخوبی در سخنان 

بی دینان الزاما به اصول عام دین و اخالق، به معنی آن نیست که اما پیوند بنیادی و گسست ناپذیر 

 بدرستی اصولی را که در حوزه دین تبیین شده استاینان نیز در اجتماع گاه باشند. اخالقی پایبند ن

رعایت می کنند؛ اما چنین ادعا می کنند که برای "رفاه و بهبود اجتماع" است که از اصول اخالقی 

برای اومانیست بی خدا "سعادت بشر" (. ۲۳۲پیروی می نمایند )هدفیلد، روانشناسی و اخالق، ص 
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ارزیابی  خدا" معیارآیات معیار ارزیابی الگوهای اخالقی و رفتارهای انسانی است؛ و برای دیندار "

فرد دیندار دیدگاه دیگری از خدا" به معنی انکار "سعادت بشر" نیست؛ بلکه آیات می شود. اما "

اساسا برای رستگاری انسان در دنیا و آخرت است؛ آیات خدا" "سعادت بشر" دارد. در دیدگاه او، "

سعادت" را هم خود "نیک و بد است، مفاهیم ولی اومانیست بی خدا که فاقد معیارهای عینی تکامل و 

و طبیعت تکراری  –دوری بر پایه تمایالت خودبخودی این تعریف و ناگزیر  ()ذهنی تعریف می کند

       استوار می گردد.  غریزی انسان

بنوبه خود و این اخالق است؛ خود تحت حاکمیت سرمایه داری نیازمند تعمیق اخالق غریزی در جوامع 

طبیعت انسان را صرفا غریزی تبیین می کند و  ،این نظامنیز می باشد. نیازمند پشتوانه های شبه علمی 

رفتار او را نیز پیرو انگیزه های ناخودآگاه می داند؛ و لذا احساس شرم و پشیمانی و پستی، و گرایش به 

در نگاه روانشناختی به  کهرا حق جویی  وبرون رفت از خود غریزی با ارزشهایی چون وفا و فدا 

 ناشی از قراردادها"تحمیلی از بیرون" و نگاه جامعه شناختی  در نابهنجاری و بیماری نسبت می دهد،

اساسا مستلزم توجه به دیگران و  ،تاریخ جوامع دردید اخالقی ؛ در حالیکه اجتماعی می داندو سنن 

 . است بودهبرون رفت از "خود غریزی" 

"آشتی آن با  به گمانتا  ، گاه سنگر اخالق می شودتعبیر می شود "جمعیآگاهی "به که " نیز "وجدان

 الحاد" را ممکن سازد:

تهدیدی برای ایده وحی بشمار می رود" )همان منبع، ص  بالذات نامحدود است"هر گونه پذیرش آزادی وجدان که 

۵۴.) 

فهم مناسبات میان وحی با عقل و تجربه و فطرت و وجدان انسانی همچنان ناتوانی تفکر غربی در 

زیر ؛ زیرا تفکر غربی تفکر غالب بر جوامع استبشری سلطه گر و سلطه پذیر جوامع مشکل اصلی 

پیشفرض بنیادی فلسفه اخالق بورژوازی غربی تضاد وحی با آزادی اندیشه و سلطه هم می باشد. 

وجدان و اندیشه اخالقی در فرهنگ سود و سلطه و لذت، اصر گواه است که تاریخ معوجدان است. اما 

! انسان در پرتو بدهندآزادی و کارکرد واقعی خود را با هم از دست تا  افتادندبیرون از هدایت وحی 

بد" را "و  ""نیکرهایی یافت؛ توهم از ابهام و با بیداری فطرت و خرد و وجدان هدایت وحی بود که 

و آموخت و "حس مسئولیت" را هم تجربه کرد. اگر فطرت انسان در نظام شرک و ظلم و فساد تیره 

امر خدا( انجام دهد و در عین حال برخالف خالف جهت تکاملی )نگردد، انسان نمی تواند کاری راکد 

در درون  سرزنشگروجدان که نهادی  و ظلم و فساد، شرک در نظام اماوجدانی "آسوده" داشته باشد. 

از سوی می باشد. اسیر آزاد نیست و در بند توهمات نفسانی یا غرائز حیوانی خویش دیگر است انسان 
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قابلیت که  بود وجدان و و خرد فطرت بیاریانسان با توان فهم خدا و ارزشهای عام اخالقی دیگر، 

می گرایید؛ و  تیرگیوجدان به به سستی و خرد  وفطرت  ،هدایت وحی را یافت. بدون هدایت وحی

نیز هدایت وحی )ویژگی بعد متعالی وجود انسانی( بدون توان فهم "نیک" و "بد" و ارزشهای اخالقی 

 نیز به کارکرد آزادی بخش وحی معترف است:بی ثمر می افتاد. لوک فری 

)همان منبع، ص "وحی نیامد تا وجدان را سرکوب کند؛ بلکه می خواهد آنرا روشنی بخشد و بنابراین آزاد سازد" 

۵۸.) 

وحی له آزادی از وجدان" منجمآزادی که مراد فلسفه اخالق سکوالر غربی از "در نظر بگیریم اما اگر 

، )سخن پیشین لوک فری که بر نامحدود بودن آزادی وجدان تأکید دارد( استاخالقی دین و رهنمودهای 

. بر پایه این فلسفه اخالقی، خدا به شود به سفسطه و ریا هم آغشته میتناقض بنیادی این فلسفه اخالقی 

ده و خودت نیک و بد را تعریف و وظایف بای انسان! آنچه می خواهی انجام " :کهانسان وحی فرستاد 

و این البته آرزو و آرمان  "؛را تعیین کن! من به تو کاری ندارم! تو هم به من کاری نداشته باش!

فلسفه اخالق اخالقی طبقه حاکمه جهانی یعنی سرمایه داری سلطه گر و توسه طلب غربی است. 

بورژوازی غربی ساختار منطقی ندارد: اخالق الزاما الحادی و پیوسته به الحاد است؛ ولی از آنجا که 

با خود یدک می کشد! بی خاصیت ای چه نبالالحاد توان معنا کردن آنرا ندارد، ناچارا دین را نیز چون د

ه را بر آوردبه مصرف امر الهی را "انسانی" می کند تا نیازهای طبقاتی خود بورژوازی لیبرال غربی 

گونه ای  خداخود ؛ اما خواهان "الهی" کردن امر انسانی نیز می شود تا از خویشتن و ارزشهای سازد

در این  "عصر روشنگری"در سرآغاز  ولتر! گویا م وا داردو تسلی فرمانبریرا به  انسانهاو بسازد 

 باره هشدار داده بود:

"اگر بکوشیم خدا را پاسخگوی انتظارات بشری سازیم، خود را در معرض خطر تقلیل خدا به سطح فرافکنی محض 

 (.۷۰)همان منبع، ص نیازهای خویش قرار می دهیم" 

به خاص قومی و طبقاتی در غرب، و نه نیازهای عام انسانی، ی ازهاین یخدا به سطح فرافکن لیتقل

 اینجا می رسد که: 

  (؛۹۹)همان منبع، ص "امروز دیگر فداکاری برای وطن یا در راه آرمانی انقالبی مطرح نیست" 

، یعنی فداکاری در راه آزادی وطن و این فداکاریمی دانیم که برای جوامع زیر سلطه غرب  لیو

 . مطرح استبسیار بسیار  ،مردم ساالری و قسط و عدالت طبقاتی چونانقالبی های آرمان
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 نزول) وحی"انسانی کردن امر الهی" باید بگویم که بر  فالسفه اخالق غربی مبنیدر رابطه با نظریه 

انسان را باید عام و کلی در نظر به معنای انسانی کردن "امر الهی" است؛ اما اساسا پیام خدا به انسان( 

 ؛ در غیر اینشناختگرفت و نیازهای او را در پیوند با ویژگیهای بنیادی و بعد متعالی وجود او 

استثمارگر اجتماعی زورمدار و ، "انسانی کردن امر الهی" به تطبیق دین با نیازهای نظامهای صورت

با نگاه عام و کلی به انسان و ویژگیهای بنیادی او می توان ضمن پرهیز از جزم اندیشی انجامد. می 

 پیشگیری کرد. و خودکامه  مستبدهمچنین از تحریف دین بدست طبقات اجتماعی استثمارگر و حاکمان 

متعالی  طبیعت ایگزینطبیعت غریزی ج، لیبرال سرمایه داریماده گرایانه در فلسفه اخالق باری، 

 قرارداد های اجتماعیسنن و انسان شد؛ ثبات و تغییرناپذیری اولی تائید گشت ولی دومی متغیر و تابع 

و  ؛گشت؛ و لذا همه نگرانیها متوجه پیامدهای روانشناختی "غرائز سرکوب شده" گردیدمعرفی 

نزدیک شدن به و  ،و گرایش او به خروج از مدار "خود"انسان  ویژهفطرت یا نادیده گرفتن سرکوب 

 نکته مهم آنکه بورژوازی غربیاما . به چیزی گرفته نشد ،آنبرآمده از مطلق و ارزشهای عام هستی 

 عقلبود که صرفا از علم و  مدعی " انساناخالقیتغییرپذیر معیارهای " و "غریزی "طبیعت در تبیین

 ،بنا بر ضرورتآنهم  را،و ارزشهایی  اصولواقع  در اما گرفته است؛ یاری سکوالرعملی و  متعارف

 از برگرفته تاریخااز نهاد ویژه و متعالی انسان و  طبیعتاکه  گنجانده بود خود سکوالر" "اخالقیات در

 "بشربه آزادی و حقوق  "احترام مدنیت"، و قانونمداریو  "امنیت چون؛ اصول و ارزشهایی دین بودند

هزاران سال مجاهدت  طی. این اصول و ارزشهای اخالقی 38"وظیفه شناسی و و پاکدستی "صداقت و

و روان  اندیشهدر  "عاماصول و ارزشهای " بعنوان توحید و پیشوایان دین ابراهیمیپیامبران  پیگیر

 "انسان" بهبار  نخستینبودند که این پیامبران  !گشته بودند تثبیتو  شناختهانسان  تاریخی – اجتماعی

 "بی و ""پستو آنها را که در فرهنگهای بشری  ؛نگریستندو دولت او فراتر از قوم و نژاد و طبقه 

 چوناخالقی  عام اصولبودند که  آنها. شناختند برابرو ارزش  حقوق دارای میشدند، شمرده ارزش"

 پذیری مسئولیت شناسی و مسئولیت"و  همبستگیو گی گذشتاز خود  وصداقت و وفاداری و پاکدامنی 

" همگانی پذیری مسئولیت شناسی و مسئولیتدر باره اصل اخالقی " ترویج کردند.و  تبلیغ " راهمگانی

( امروز حدیث پیامبر –کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" ")اسالمی  – دیدگاه توحیدیاین باید بگویم که 

اجتماعی در دانشگاههای غرب به چتر پژوهشهای  “Corporate Social Responsibility” زیر نام

 و چند دیدگاه توحیدی همه انسانها را در هر حوزه ای از فعالیت در بر می گیرد؛ ؛ هرتبدیل شده است

 وتجاری  یشرکتهاتولیدی و  بنگاههای اقتصادیتهای یبه فعال محدود نامبردهچتر پژوهشی  برخالف

 .نیستتی اخدم

                                                           
قبیله  –طبیعت اخالقی و متعالی )فوق حیوانی( انسان در دامن دین پرورده شده و استوار می گردد؛ و گرنه چه بسا در عادات منحط قومی  38

 ای و یا در سلطه شرک و ستم و فساد به تیرگی گراییده و مغلوب طبیعت غریزی )حیوانی( او شود.
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و ارزشهای عام و پایدار  اصولکه گواهی می دهند  حقیقتبر این  شناختیتاریخی و مردم  پژوهشهای

 گرایشهای لذا .اندبوده  وابسته آفرینشدینی  تبیین بهجوامع و  اقوام همهدر کهن تاکنون  عهد ازاخالقی 

 در، وجود تسلط بر رسانه های گروهی و نهاد های حکومتی با معاصرگریز  خدا وستیز  دینفکری 

 جوامع اخالقی های نابسامانیدر هر چند  ؛ندا هبود ناموفقتاکنون  آناخالق از پایگاه نظری ساختن  جدا

با جداسازی تبیین دینی از اخالق، مطالبات ساخت اجتماعی  ند.ا هی ایفا کردثرؤم ونقش برجسته بشری 

معیار و پایه سنجش و ارزیابی رفتارها و ارزشهای اخالقی انسان می شود؛ و از آنجا که کیفیت ساخت 

مصلحت بینی و گرفتار جدا شده است از حقیقت و آرمان که اخالق تغییرپذیر است، نیز اجتماعی 

نظریه نسبیت گرایی و وابستگی یکجانبه به ساخت اجتماعی می شود. از سوی دیگر، می دانیم که 

و جداسازی اخالق از دین نخستین بار در نظام سرمایه داری انکشاف یافت؛ و در واقع این مطالبات 

باید در فلسفه اخالقی سکوالر است که خویش سرمایه داری از شهروندان زیر سلطه انتظارات نظام 

بر  بناری اد سرمایهمی دانیم که  باز! گرددانسانی  یسنجش و ارزیابی رفتارها دردین  جایگزین

به آزادی  "احترامهمان ) زشهای انسانیحقانیت ار واصالت  اساساخود  جهانخوار وگر استثمارماهیت 

آنها را از دیدگاه پنهان خود  درو دارد  "برخورد دوگانه"ارزشها  این ، بارا منکر است( "بشرو حقوق 

داری  سرمایه یاخالق نگاه در ،. بنابراینداند می" قراردادی و اعتباری ،"نسبی اکثر و حد ""موهومات

سود و  جزچیزی  در ریاد سرمایهایدئولوژی  اصوال، !گناه و انحراف هم بی معنی می شوندلیبرال 

 حقوق "آزادی ویک بعدی از  درکی؛ ندینمی بجاودانگی  وو اصالت  حقانیت ،سلطه و لذت وسرمایه 

مردم و راه  درفداکاری  پیمان، به وفاداری ،عدالتخواهی ،جویی حقیقتچون  ارزشهایی و ؛دارد انسان"

 نهاد ،سرمایه داری و پوچ گرای نظامبدبین اندیشمندان  .فهم نمی کنداساسا  همرا  آرمانیک تحقق 

به قدرت و سلطه پیوند می زنند؛ و برای نمونه ریشه پیدایش  آشکارااخالق و ارزشهای اخالقی را 

فلسطین  سرزمینیهودی به سروری فرمانروایان روم در دین مداران اخالق مسیحی را در واکنش 

مردم ساالری و آزادی و چون اجتماعی  –انسانی و آرمانهای  ارزشهانیز نسبت می دهند؛ و امروز 

 !که "شایسته سروری اند"مسلطی  با حاکمان "جویان مغلوب سلطه"را جنگ قدرت اجتماعی عدالت 

 ، تبار شناسی اخالق(. نیچهمی دانند )

گرایانه  نسبیبنا بر ماهیت یک بعدی فلسفه فرهنگ بورژوایی غربی است؛ و این ماتریالیسم زیربنای 

ترویج کند که  را اتیتنها می تواند اخالقی و گوید؛ سخنرزشهای عام و ثابت انسانی اخود نمی تواند از 

 باشند. و فرهنگی اقتصادی –مناسبات خاص اجتماعی  زادهنسبی و 
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  در مناسبات سرمایه داری و علوم انسانی اخالق 

ه )طبق بورژوازیاقتصادی و فرهنگی سیاسی، در خدمت نیازهای  اخالق ،ریات سرمایه دامناسب در

و سرمایه دار  سودرساندن  حداکثرو به  سرمایه انباشت، جهانی تحکیم و گسترش سلطهحاکمه( چون 

در )آز و خشم و شهوت( انسان حیوانی غریزه  یکه ارضا ؛ اخالقیقرار می گیرد ،شهروندان مصرف

  :نون آنستاک

 (؛ماکیاولیسمچون صداقت و وفای به پیمان می گردد )نافی ارزشهای عام اخالقی  اخالق سیاسی( ۱

 (؛فرویدیسمبا پاکدامنی و تعهد و از خود گذشتگی است )تقابل و ستیز در  خانوادگیو اخالق جنسی ( ۲

 : و

نابودی ، نژادی –سلطه و برتری قومی ، 39تنازع بقاءدر تقدیس  قومی –اخالق اجتماعی و میان  (۳

 . (داروینیسم اجتماعیتنظیم گشته است )و بهره کشی از زیردستان ضعیفان 

استثمار و در مسیر خدمت به طبقه "علوم اجتماعی" که در این نظام "علوم انسانی" یا بنابراین، آن 

 تکامل یافته است، اساسا در ستیز با اخالقیات متعالی و ارزشهای عام انسانی است: حاکم 

      و انگیزه های متعالی انسان را به غرائز حیوانی او مصادره می کند؛ها "روانشناسی"، گرایش( ۱

سنگ بنای کار تحقیقی خود پیشداده و "جامعه شناسی"، غرائز نامبرده و انگیزه های غریزی را  (۲

  ؛تقدیس می کنددر جامعه مناسبات آمرانه و استثماری را و  ،می گیرد

حق مالکیت انحصاری بر منابع تنظیم  ونیز بر پایه اصالت غریزه و استثمار به تقدیس "علم حقوق" ( ۳

حق مالکیت به تنها و حق حاکمیت نخبگان بر جامعه می نشیند، و آنچه "حقوق فردی" خوانده می شود 

 :محدود می شود؛ وآن از  "دلخواه"نحوه استفاده بر "بدن" و 

حداکثر سود خواه" می شود که در مقام تولید کننده به خودانسان موجودی "نیز اقتصاد" علم "در ( ۴

و در مقام مصرف کننده در پی به حداکثر رساندن لذت و خوشی است؛ و تقابل خودخواهی  ،می اندیشد

  !به تعادل و خود تنظیمی اقتصاد اجتماعی می انجامدنیز "مبارک و میمون" این دو نیرو 

هر فرد انسانی معنا که  ؛ بدینباشد " میعادالنه لذتها توزیع"در غرب  غریزیاخالق  تدویناز  هدف

لذت  وء ارضاحق  ع ازمان که زندگی لذت ببرد" "ازخود بپردازد و  مادیی غرائز ارضابگونه ای به 

از  و ؛استو خوشیها هم جزئی از عدالت  لذتها توزیععادالنه کردن  ،تردید بی .نشود دیگریبردن 

این دستگاه  ولی .استبشمار گام معنوی  یک آن دیده می شود، گذشتگی در ""خودآنجا که یک از 

                                                           
ره ها، یا همان انسان راست قامت، نه تنها انواع دیگر انسان واره ها را نابود کرد، بلکه پهنه "در یک میلیون سال پیش نوع واحدی از انسان وا  39

 (.۲۲۶)فلیپ کتاک، انسان شناسی؛ کشف تفاوتهای انسانی، ص )جغرافیایی( انسان واره خاص خود را به آسیا و اروپا نیز گسترش داد" 
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 یارضا بستهرا در مدار یت انسانو  متوجه نیست؛ انسانرونده باال پویشرشد و نظری اخالق به 

  از آن فراتر نمی رود. و غریزه نگه می دارد

 تپی تغییر و تحوال درقراردادی و تحمیل شده گرایانه  نسبیتنها اخالق غریزی بلکه اصوال اخالق  نه

 اما د.نمی شو تبدیل ارزش" "ضدبه  کهو چه بسا  شدهدستخوش دگرگونی  اقتصادی –اجتماعی 

تغییر این نظامات  باو  نبودهو فرهنگی  اجتماعیبه اشکال خاص  وابسته چونهستند که  هم یارزشهای

و  صداقتچون پایه مفاهیم عام و کلی  بر که ارزشهایی و ثابت خوانده می شوند؛ ، عامنمی روند بین از

 شده اند. خلق و کمال خالقیتانسان دوستی و و حقیقت و عدالت و  آزادگیو  گذشتمهر و وفا و فدا و 

تجربه و تعقل تثبیت در ند؛ او هست "خدایی "روحبعد متعالی وجود انسان یا همان از  آمدهرزشها برا این

نظامها هم به تیرگی و رکود  از برخیدر  ؛و تکامل پیدا می کنند تعمیقتکامل تاریخی جامعه شده و در 

 پندار ماده گرایان، برخالف ،بنابراین .ندگردنمی یا ریشه کن اما هرگز از بنیاد دگرگون  گرایند؛ می

 با زیرا و بزرگی می یابد، عزت بلکه ر و ذلیل نمی شود؛اخوهرگز تنها  نهبا پرستش خدا  انسان

 آنچه می بخشد. ژرفاداشته و  نگهخود زنده و بیدار  دررا ی یاد شده ارزشها "مطلق "کمالپرستش 

واقع  درانسان با پرستش خدا  و دارد؛ وجودبصورت مطلق  خدا در کرده است، کسبانسان از نیکیها 

، به )کتاب هستی شناسی و تبیین آفرینش( در نوشتار پیشین .تکامل پایان ناپذیر خود را تضمین می کند

فهم معاد و جاودانگی فطرت خدا شناسی انسان اشاره شد؛ و در بخش انسان شناسی از این نوشتار نیز 

یا نهاد  آن فطرتشد. در اینجا باید بگویم که  خواندهنهاد درونی  اینکارکردهای  ازحیات انسانی هم 

ایمان کند، در پیوند با می خود را فهم که آفریدگار و پروردگار هستی و زندگی ابدی ویژه درونی انسان 

و دارد؛ هم را  ثابتو  عامارزشها و هنجارهای و فهم شناخت توان  ،حیات جاودانگیهستی و  مطلقبه 

  :این ریشه انسان شناختی اخالق است

 (. ۸و  ۷ شمس،)" کرد الهام آن به را پرهیزگاری و گناهکاری پس بیاراست؛ آنرا هکآن و)انسان(  نفس به سوگندو "
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 فصل سوم:

 ق در مارکسیسماخال فلسفه

 

می کند که گویی اخالق  تکیه اخالقی متعالیارزشهای  به چنان اریسرمایه د "انقالبینقد "در  مارکس

 شناختی جامعه – تاریخیدر تبیین  اما آرمانهای اجتماعی اوست؛ وانقالبی  دیدگاههای همه تعیین کننده

مارکس  کهمی رسد  بنظر چنین .ستاجامعه  اقتصادیساختهای  زیرمعلول  و" روبنا" صرفااخالق  او

فالسفه  همچون می آید، بر خویش مطلوب مااثبات نظپی  در در مقام سیاستمدار چون آرمانخواهانقالبی 

 نفیدر این هنگام  رااخالق  اصالت البته و ؛میشود گرا" "واقع و "پراگمات" ،وابسته به سرمایه داری

  د.کنمی 

 :انسانی پایبند است ارزشهایدر نقد ماده گرایی عصر خود نیز به اصالت انسان و  مارکس

دسته از افراد  آندر نتیجه  ؛ وماده گرا مدعی است افراد انسانی محصول اوضاع و احوال و تعلیم و تربیت اند "دکترین

دکترین مذکور این  اما تعلیم و تربیتی تغییر یافته اند. وانسانی که تغییر یافته اند محصوالت اوضاع و احوالی دیگر 

نیز از یاد می برند  ؛ ومطلب را فراموش می کند که درست همین افراد انسانی اند که اوضاع و احوال را تغییر می دهند

 ؛ ازمند است که تعلیم و تربیت یابد"که شخص معلم و مربی هم نی

 (خانواده مقدس) اوضاع و احوال را باید بطور انسانی ساخت" ، پسانسان ساخته اوضاع و احوال است "اگر

را که خاص  "منافعیانسان و اختیار انسانی تا آنجاست که حتی یک انسان بورژوا هم می تواند  اصالت

ستایش بت پرستانه " (. مارکسبرومر لویی بناپارت ۱۸) طبقه اوست فدای منافع طبقات نزدیکتر به خود نماید"

 سنتاز  ؛ ونقد می کند حق بهرا ری انظام سرمایه د در کار" نیرویتلقی شدن  کاال" و "بورژوازی از کاال

این تولید  توسط خود آنکه انسان تولید و مناسبات مربوط بدان را اداره کند، "بجایغیر اخالقی سرمایه داری که 

و از  شدهاین نظام برده  درکارگر  ؛ زیرااول( ، جلدسرمایه) استخشمگین  "و مناسباتش اداره می شود

  :است گسستهخویشتن خویش 

تنها  . کارگرانمی گیرند رقرا آنانمنصبان و نایبان  صاحبزیر نظر و مراقبت سلسله مراتبی کامل از  کارگران"

 گرند"صنعتخصوص بورژوازی  و گرانکاربردگان ماشین و سر بلکه بردگان طبقه بورژوا و دولت نیستند؛

  .مانیفست()

 "شالوده پایمال جبررا متعالی او  خالقیا ارزشهایو  انسان آزادی مارکس در مقام تبیین تاریخ، اما

 : گورویچبگفته و اصوال ؛ گرداند می های تولیدی"
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البته خود همواره به این  ؛ اماقالب تعبیر گسستگی از خویشتن خویش مفاهیم مختلف و متنوعی را می ریزد "در

 . (۱۸۱ ، صشناسی جامعهدیالکتیک و ) تفصیل عنایت و التفات ندارد" و تفریق

لذا  و ؛بود جهان" "تغییرپی  نکرد و در اکتفا جهان" "تفسیرعاج نشین به  برج برخالف فالسفه مارکس

و روشی  راه چه طبقاتی عهجام در؛ هستی است درجایگاهی  و مقام چهته سشای انسانکه گفت  میباید 

 که کسآناصوال،  در تاریخ بر گردن دارد. مسئولیت بزرگیچه  ؛ وعملی انجام دهد چه ؛برگزیندباید 

و دیگر اصول  هاو فداکاری در راه آرمان هاپیمان به وفای لذا و و آرمان دارد؛ هدف در پی انقالب است،

اصول و ارزشهای  اینپایبندی به اینستکه اساسی پرسش  اما .را ارج می نهدو ارزشهای عام اخالقی 

فلسفه ای که تغییر و تحوالت در  یعنی ،ماده گرایی دیالکتیکیفلسفه چگونه در انقالبی و هدفمند اخالقی 

بزرگ  ، آموزگارپولیتسر ژرژ است؟پذیر  توجیهو  عقالنیکند، می  تبییندف هکور و بی جهان را 

  را چنین بازتاب داده است: کایدئولوژی تناقض ، اینمارکسیسم

  .40اصول مقدماتی فلسفه() یست هستیم"آلماتریالیست و در اخالق ایده  فلسفهمارکسیستها در  "ما

اخالق " ،سملیماتریا فلسفه درحقیقت است که  نبه ای ضمنی یاعترافسخن شگفتی برانگیز پولیتسر 

هیچ  بهو  ندارد یگاهجای ( هیچکاریاو فد داریوفا و پذیری مسئولیتو  آرمانخواهی) "مارکسیستی

  !قابل تبیین نیستوجه 

 ،نامیدند انقالبی" "اخالقمارکسیستهای مبارز آنرا  ، کهویژگیهای بارز این اخالق ایده آلیستی ازباری، 

 جانبازی است:و  پشتکارخود گذشتگی و  از

 هراسند. میاز شکستها  نهو  سختیهانه از مشکالت و  هرگز و پاکیزگی انقالبی هستند، معرفتدارای  "انسانهایی که

خود ندارند و حتی در  منافعای تردید در فدا کردن  .. لحظه.آنها قدم بر می دارند، عقبنه مردد و متزلزلند و نه به  آنها

از دیگران  .. قبلیک نمونه بسیار روشن و عالی از اخالق انقالبی است. این جان خود را نیز فدا می کنند. ع لزومموق

  .  باره اخالق انقالبی( در هوشی مین،) نگران کار باش و بعد از آنها به فکر بهره مند شدن از لذتها باش"

                                                           

 : دیگو یم تسریسخن پول انیپس از ب یعتیشر یدکتر عل ادیزنده   40

 ینی"در فلسفه و جهان ب کهیکسان م؛ینیب یم یو ارتجاع یرسم ونیو روحان یمذهب یسنت یها پیاز ت یریدر رفتار انبوه کث زیتناقض را ما ن نی"عکس ا
از  یزاریب بهکشند و همه شب را  یهم چنگال م یبر رو یفرد ی"! همه روز چون ددان بر سر مردار زندگالستیهستند و در عمل و اخالق ماتر ستیآل دهیا

 نیمنبر و محراب د شهیدر گ زیطبقه ن نیوابسته به ا تیکنند! و روحان یبرده اند" صبح م ادیکه خدا و فردا را از  یپرستان ایاز "دن یی" و بدگوایدن فهی"ج
مکند  یکننده و مصرف کننده را م دیتول... که خون  یبازار فیکث یو دوز و کلک ها یخوار نیو زم یکنند و از احتکار و بهره کش یشنشر م ناریرا به د

 شانیشان با زور که برا یو همداستان یکند ... و همدست یبچه م یدار هیخانه سرما یروسپ نینهند و فقط پولشان است که در ا یبرند و گنج م یو رنج نم
امام با  شگاهیشود در پاال یانباشته م یعمر نینچنیرا که ا یکند. مال یم نیشان را تأم یکه استثمار خود گانهیاستعمار ب یشان برا یو دالل دیزا یزر م

برند و  یاز آن رنج م ی" که روشنفکران چپ بگونه ایو زندگ ینی"جهان ب ایو رفتار"  شهی"اند انیتضاد م نستیکنند و... ا ی" صاف میگرفتن "سهم

)فلسفه  رنج برهانند" نیتضاد خود را از ا نیبکوشند تا با انکار ا یمو کال یفلسف یها لیو تأو هیهر چند با صدها توج ؛یخداپرستان راست بگونه ا
    (. ۱۳۴ – ۱۳۷انسان، ص 
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این بیان نشان از درماندگی  و این آشکاری در مکتبی بیان نشده بود؛ بهمیان عقیده و عمل هرگز  تضاد

 اجتماعیانقالب نظری و تجربی  مسائلدر برابر حل همزمان لنینیسم  –مارکسیسم ناتوانی رهبران  و

راه انقالب و تکامل  درفداکاری  وخود تعهد و وفا  پیرواناز  مارکسیستها .داشتدر عصر خویش 

که  ستندخوا میو خرده بورژوازی  بورژوازی اقشارروشنفکران  ازحتی  و؛ نددکر می طلب را عهجام

و  ،کنند پشتاجتماعی خود  طبقهایده های فرهنگی و ارزشهای اخالقی  وو رفاه  امنیت بهاین راستا  در

نخواهد اختیاری نباشد ارزشمند هم هر چند عملی که . کارگر و آرمانهای اجتماعی او بپیوندند هبه طبق

تواند این  نمی ماده گرایی فلسفه ؟یستبرای چثار ایو  فدا اینهمهمی توان پرسید که  ولی، 41بود

 نویسنده داستایوسکیبقول  ؛ زیراو تبیین کند توجیهرا  توحیدی حقیقتاجویانه  کمالاخالقیات انقالبی و 

مارکسیستها هم با نفی خدا  و ؛مجاز می شود" زخدا را از جهان برداریم همه چی "اگرروسی  شهیرو اندیشمند 

آرمانگرایی  .نداشتند ارزشهاارزیابی  وو بدی  خوبی تعیینبرای  عینی یمعیار ،و هدفمندی تکامل

و ؛ و لذا مارکسیسم جذابیت می نمایدو اخالقی در جهانی که بی معنا و بی هدف باشد، منطقی نانقالبی 

 ! خود را بسرعت از دست دادکارآمدی 

 حقیقت هماناز  برگرفتهو ارزشهای اخالقی  اصولدیده می شود که  بازسیسم نیز کمار درترتیب  بدین

و  لیبرال بورژوازی اند! بوده یکتاپرست پیامبران اخالقیهای  آموزه ازکه  هستندجویی و عدالتخواهی 

پرطمطراق  ادعاهایاخالق دم می زنند که علیرغم  دراز اصول و ارزشهایی  انقالبیسیسم کمار

 "توحید و معاد"باور به  و وحی جز ایسرچشمه  ؛ بلکهرا توان تبیین آنها نیست فلسفیسم یماتریال

این  در به ابتذال کشانده باشند. یاچند آنها را تحریف و تحقیر کرده و  ؛ هرندارند (توحیدیبینی  )جهان

راه انقالب  در و فداکاری گریثارایخودسازی و  چون تمارکسیس انقالبیون یاخالق ارزشهای ،میان

 واخالقیات متعالی  و توحیدیبرگرفته از دین  مستقیما جامعه بی طبقه() هاآناجتماعی  آرمانهمچون 

فلسفه و جامعه شناسی و اخالق یافت نمی شود که بتواند و هیچ مکتب دیگری در ؛ استکمال جوی آن 

 عقالنی کند. و تبیین ارزشهای نامبرده را توجیه 

تبیین ماده گرایی ذاتا ناتوان از هر گونه بر دو نکته تأکید کنم: نخست آنکه در پایان دو فصل گذشته باید 

کند؛ و این حقیقتی  معناهیچ بینشی جز بینش دینی نمی تواند هستی، تاریخ و انسان را است.  معنا دار

 " نیز بدان اعتراف دارند: الحادی غربی "اخالق سکوالر معماراناست که 

   (.۲۰)لوک فری، انسان و خدا یا معنای زندگی، ص بی بدیل و جایگزین ناپذیر است"  منشأ معنا"دین بعنوان 

                                                           
در فلسفه مارکسیسم، اراده انسان در گزینش راه و روش زندگی آزاد نیست. انگلس آزادی را "درک ضرورت" می نامد )آنتی دورینگ(؛   41

آنها را در جهت مقاصدی معین  است، جبری در معرفت شناسی ماتریالیستی آنهم ا شناخت قوانین طبیعت و اجتماع، کهبدین معنا که انسان ب
 بکار می اندازد؛ مقاصدی که بر انسان تحمیل می شوند.     
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در پیدایش و تکامل ماده و حیات و انسان را کورکورانه و بی هدف بداند، و  اگر بشرنکته دیگر آنکه 

 اجتنابردگی نکند، به بدبینی و نومیدی و افس فهمی را پیاممعنا و اراده، شعور، هیچ دستگاه آفرینش 

فداکاری در راه تحقق جنبش و وفاداری و را دیگر نمی توان به  دچار می شود. چنین انسانیناپذیری 

برانگیخت؛ و از هدف سازیهای مصلحتی هم  اصول اخالقی و آرمانهای اجتماعی چون آزادی و عدالت

          بود.  کاری ساخته نخواهد  نهایتا

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



~ 181 ~ 
 

 :ششم بخش

 اخالق توحیدی فلسفه

 رفتار انسان در جهان بینی توحیدی(و سنجش تبیین )

                      

 

 

 

 فصل اول:

 ویژگی و کارکرد اخالق توحیدی 

 

 ناگزیرخود  ؛ وتوحیدی تاریخ مبتنی استتبیین  وانسان شناسی ، بینی جهاناخالق در اسالم بر  فلسفه

گفته گذشته آغاز بخش  در ست!خداتا  خاکپی تغییر و تحول رفتاری انسان و تکامل بی پایان او از  در

را  واقعیترین و متعالی ترین جهت  مطلق توحیدی، انسان پرستش خدای یگانه در جهان بینی باشد که 

 ناپذیرو تغییر  جاودانه نظم هدفمند هستی منطبق است، بر جهتاین  ؛ زیرامی دهد خویشبه زندگی 

جهان پیدایش و تکامل ، در تبیین توحیدی آفرینش می کند. تضمینپایان ناپذیر انسان را  تکامل ، واست

طبیعت ویژه و بعد متعالی یا انسان از یک  شناسی توحیدی، انساندر هدفمند و هدایت شده است؛ ی ماد

بر ضرورت نیز توحیدی تاریخ  لسفهفبرخوردار است؛ شکن  ساختارو  جبرستیزگرایش استعداد و 

تبیین نیز فلسفه سیاسی اسالم تأکید دارد؛ و هدفمندی تکامل اجتماعی انسان و هدایت )وحی و نبوت( 
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در فلسفه توحیدی اخالق است. روشهای پیگیری و تحقق آرمانهای اجتماعی پیامبران ابراهیمی 

و تکامل  معادو  خداشناسیری با تبیینات توحیدی فوق تدوین گشته است؛ زیرا هماهنگی و سازگا

  .توحیدی اخالق است فلسفه کانون درمعنوی 

در بر دارد. انسان آمیزه ای است از گل کل هستی مادی  درساختار انسان عمیق ترین دیالکتیک را 

 است ای ارادهاین پیچیده ترین پدیده دیالکتیکی خلقت  .)نهایت پستی( و دم خدایی )نهایت کمال و علو(

در میانه دو قطب متضاد از منهای بینهایت تا مثبت بینهایت. تقابل میان مسئول  و انتخابگر آزاد،

 و رشد"زمینه انتخاب و حرکت و تحول وی بجانب  ،گرایشها و جاذبه های تکاملی و ضد تکاملی

ه و او ضد تکاملی فزونخو تکاملیانسان در هر دو جهت  زیرا ؛است" سقوط و انحطاط"یا  رستگاری"

طبیعی،  جبرهای می تواند عقل و اختیار()یاری ویژگیهای بنیادی خویش  هب انسان .بینهایت طلب است

متعالی از مدار اخالق پرورش اندیشه و  با و ؛را بشکندماده  مکانی –زمانی  یغریزی و محدودیت ها

جهان حیوانی مراجعت  به و و شهوت شود، خشمو  آز مغلوب ن استکمم نیز؛ کنونی بسی فراتر رود

فلسفه توحیدی اخالق کوشش می شود تا انسان  در .(۱۷۹ه و حتی از آنهم پایین تر رود )اعراف، درک

 "انسان شدن"آلودگیهای فرهنگی نظامات شرک و ستم آزاد و پاک شده و بسوی  و از جبر های غریزی

بر ساختن گرایشات متعالی انسان  ههدف چیر البته و امانتداری خدا گام پوید. نشینیجاگی تشایس کسبو 

 این فلسفه اخالق، در نه کشتن نفس و خواهشهای نفسانی. و نفس است؛و طبیعی  خودبخودی تمایالت

 از حرکتی ؛ستحرکت تکاملی بجانب خدا استمرار وحیوانی  غرائزاز بردگی  انسانآزاد شدن  هدف

! تکاملمعیار بدی و خوبی هم در فلسفه توحیدی اخالق روشن می شود:  ،بدینگونه نسبی تا مطلق.

فردی و اجتماعی انسان  تکاملبه رشد و این مسیر  درآنچه  ،بنابراین! صفات الهینزدیک شدن به 

 (تکاملجاده ) خدا" "راهبه رکود و انحطاط و انحراف از آن  برخالفاست؛ و آنچه  خوبکمک کند، 

 شمرده می شود.  بدبیانجامد، 

و نه ریشه کن  ،خواهشهای نفسانی استها و  انگیزهاخالقی اسالم معطوف به مهار و کنترل  دستورات

گرایی و گرایش انسان به  آرمانخواهی، کمال بر :بینانه است واقع اسالمشناسی فلسفی  انسان کردن آنها.

 انسان و نیازهای مادی او را مکانی –محدودیت زمانی  اما است؛ استوارشکنی ساختارو  جبرستیزی

      .نادیده نمی گیرد هم

مرزهای مادی هستی  ازتنها دید جهان بینانه اش  نه از آنجا که گرایش به کمال مطلق دارد، موحدانسان 

رهایی بخش  عملبی پایان برای ای و انگیزه  نیرومندی کششنیز درون خود  در بلکه فراتر می رود؛

ها و تمایالت و  جاذبهتواند نیرومند تر از  میمتعالی معنوی و انگیزه  کشش . اینمی یابد تکاملی

 می شود.هم نیرومند تر  راه بیشتر بکوشد، نهر چه انسان در ای و ؛گرددو غریزی  مادینیازهای 
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انگیزه ها و  ؛ زیرایک فلسفه معقول اخالقی در نظر و عمل پدید آورد تواند نمی الحادییا  دیما تفکر

ها و گرایشهای متعالی  انگیزهجهانی متناسب با  اگر می گذارد. بی غایتگرایشهای برتر انسانی را 

 . امانیست متصور آنها بر همسرانجامی  هیچ و ختیامعقول هستی شن برهان هیچ کار نباشد، درانسان 

 "کمالسمت  بهو عمل پاک و شایسته انسان  سخن است: بینانه اخالق معقول و واقع فلسفه توحیدی

 اختیارتعامل نون معنوی هستی بیشتر می شود )اجاذبه ک یادر هر گام کشش  ود؛ ومی ر " باالمطلق

 :(قدرو  قضانسبی انسان با اراده الهی یا 

او باال  بسویپاک  سخنان؛ خداستآن  از عزت کل بخواهد زیرا(باید از خدا ) جویدافرازی و پایندگی( سر)عزت  "آنکه

 ؛(۱۰ فاطر،" )برد میباال  را روند و او کردار شایسته و نیکو می

خدا  و (؛بخشدمی باالتر به آنها که دانش داده شد درجاتی ) ؛ وکه ایمان آوردند باال می بردرا شما  یی ازآنها خدا"

           . (۱۱ مجادله،) بدانچه می کنید آگاه است"

جمع ) آفرینش انسان استوار است تبیینبر  ؛ واخالق در قرآن مبانی ژرف هستی شناختی دارد فلسفه

 یابه پاکی یک کالم  در ،پسینزندگی بازجهان و  درسرنوشت انسان . خدا"( "روح و ""لجندیالکتیکی 

اهداف  تحقق جهان پیچیده درون انسان و کیهانی در طبیعت آنچه هر و او بر می گردد؛نفس ناپاکی 

 :دمی ده یاین حقیقت گواه بر ،برعهده داشته است راآفرینش 

 زمین هنگامیکهبه روز  ؛ وآید در خورشید( )غروب آن پس ازبه ماه آنگاه که  و ش؛انو پرتو تاب خورشیدبه  "سوگند

 د؛یبگستران نچه آنرابه زمین و آ و آنرا برافراشت؛ آنچهبه آسمان و  و ند؛ابپوش آنرابه شب آنگاه که  و را روشن کند؛

رستگار شد  همانا .را به او الهام کرد گاریو پرهیز گناهکاری ؛ پسو آنچه آنرا بیاراست روان انسان()به نفس  و

 ؛(۱ – ۱۰ شمس،" )بفریفت و آلود زیان دید آنکه آنرا )به گناه( ؛ وداشت پاکیزهآنکه آنرا 

پس  ؛ آنچنانکهرفته و می رود پیشی طابقنظم متکامل و مت ، بای نامحسوسشامسلم است جهان محسوس با قو "آنچه

آنجا جدا و مندفع  از ت منظماتسویه شده و حرک قوایصر و ابا عن زمین علوی، اجرامآسمان و  تکامل از آفرینش و 

همچنانکه تابش متفاوت  و ؛ردیده...و ممتاز گمبادی عمومی حیات جدا و تسویه شده  از انسانی نیز گشته... نفس

از مجموع  و گاه سکوت می دهد، و خفتگان و عناصر طبیعی را بر می انگیزد، گاه و تغییر شب و روز ماهخورشید و 

در  پی ، الهاماتموجوداتی بجای خود می مانند و این حرکتها و سکونها موجوداتی پیش می روند و کاملتر می شوند،

نفوسی بجای خود  ، ونفوسی را بسوی خیر و کمال بر می انگیزد نیز شده وارد می شود تسویهپی که در زمینه نفس 

 ؛(۱۱۴ ص دوم جزء سی ام، قسمت از قرآن، پرتوی ،یسید محمود طالقان)" می روند عقبمی مانند یا به 

ده ای که دنیای درون انسان )ذهن( مطابق با هستی شناسی و انسان شناسی توحیدی قرآن، آن نیرو و ارا

به هم را  یزگاریو پره یگناهکار)تکامل بخشید و با هدف خلقت انسان سازگار ساخت(،  بیاراسترا 

؛ و این سخن تأکیدی است بر این حقیقت فلسفی که انسان از یک بعد متعالی و طبیعت ویژه کرد الهاماو 
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همچون وجود خدا و حیات جاودانه خود اخالقی برخوردار است که نیک و بد و معیارهای عینی آنها را 

؛ بر قوانین ماده انسان و تسویه و الهامات آن بسیار پیچیده و اسرار آمیز استذهنی  ساختارفهم می کند. 

و پژوهشگران نیز  فیزیکی و حتی بیولوژیک تطبیق دادنی نیست؛ و لذا برای بزرگترین دانشمندان

)همان بعد متعالی و ناشناخته وجود و اختیار  عقل مبدأهمچنان ناشناخته و مبهم باقی مانده است. باری، 

 ،گرددسرعت آزاد با آسانی و  بهواکنشهای خودبخودی ثیر و نفوذ حواس و أاز تست توان نمیانسان( 

هدف الهامات  اینو  عقلیاری  هبنسان ااگر  پس به او الهام شود. حرکتآنکه معیارها و جهات  مگر

اگر  اما را از آلودگیها پاک ساخته و رستگار می شود. خویشتن کرد، اختیاربرتر و جهت تکاملی را 

به جهت تکاملی پشت  ،انگیزه ها و گرایشهای پست غریزی شد مغلوبثیر و نفوذ حس و عاطفه أزیر ت

فریفته  را خویشتنچنین انسانی در واقع . و راه انحطاط و سقوط به رویش باز و هموار می گردد هکرد

   :استساخته  زیانمندو 

آرایی و فخرفروشی در میان یکدیگر، و رقابت و فزونخواهی در اموال ندگی دنیا بازی و هوسرانی و زیور"بدانید که ز

که محصول رستنی آن برزگران را به شگفتی آورد و سپس  ()استهمانند بارانی  انگیزه ها( )اینو فرزندان است؛ 

)محصول( خشک شده و آنرا زرد رنگ ببینی؛ و آنگاه تبدیل به کاه گردد. و )بدانید که سرانجام( در زندگی بازپسین 

ند( از جانب خداوند می )یا( رنجی سخت )برای دنیاپرستان( و )یا( آمرزش و خشنودی )برای آنها که دل به دنیا نبست

       (.  ۲۰باشد. و )پس ایمان آورید که( زندگی دنیا جز مایه فریب نیست" )حدید، 

تبیین  شناسی، هستی باگسست ناپذیر آن و  ژرف پیوندفلسفه توحیدی اخالق  ویژگیچنانکه اشاره شد، 

و  رشدجهت لراه مختلف ا دو، بر پایه نظم تکاملی و هدفمند آفرینش پس است. معادآفرینش و فلسفه 

 انگردنکش و خودکامگانو همراهی  پیروی .گردندهم متمایز می  ازروشنی تبیین و  هب انحطاط

 رشد خدااز آنها و پویندگی راه  رویگردانیحالیکه  در ؛استانحطاط  مسیرگرفتن در  قرار (هاطاغوت)

    د:می کن ضمانتپایان انسان را  بی و کمال

از است؛ پس آنکس که )جدا و( آشکار انحطاط گمراهی و از و کمال رشد  (راه)"در دین اجباری نیست؛ همانا 

و خدا  ؛دستاویزی استوار آویخته که گسستی در آن نیستبه بگرود، همانا یکتا وند و به خداگردنکشان روی گرداند 

 (.   ۲۵۶شنوا و داناست" )بقره، بس )به سخنان و احوال مردم( 

 فلسفه استوار و گسست ناپذیر است؟ ، دستاویزیمال بی پایان استکهمانا راه رشد و  که "راه خدا" چرا

کتاب پیشین گفته شد که  در است. مبتنی تکامل عامقوانین  بر اشاره شد، چنانکه پیشتر توحیدی اخالق،

 که)آنتروپی(  میکانکه برخالف قانون دوم ترمودی معنا بدین تروپیک دارد؛آنتکامل خصلت ضد 

در  کاستیایستا و  تعادل ،واگذار می شوند" خود "بهدر شرایطی که را سرنوشت سامانه های مادی 

و  پیچیدگی و باالرونده یفیسمت تغییر ک به تکامل می زند، رقمات در کمیت ثبنظم و کیفیت در عین 
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حاکمیت قوانین ترمودینامیک بر  درحیات و پویش باالرونده پیدایش . نظم پیش می رود در تعالی

با ) نیست جبریکمال  رشد و راه پویشو  گزینشدر انسان  اما، گویای این ویژگی است. طبیعت بیجان

کمال باز  و رشدشناسی و  حق از (یا سامانه اجتماعی)هنگامیکه انسان  و ؛عقل و اختیار پیش می رود(

 درو  آویخته اوبر گردن  ریسمانی "تقدیردست " و های کور می شود؛جبر انواع گرفتار ،ایستدمی 

 :ندامی کش انحطاطو مرگبار به سمت یکنواختی و پستی و  کاهندهتعادلی 

آنانکه ایمان آوردند و  مگر م؛یاو را به نهایت پستی بازگرداند . سپسآفریدیمساختار "همانا انسان را در نیکوترین 

 ؛(۴ – ۷" )تین، است برای ایشان پاداشی بی پایان پس .کارهای شایسته انجام دادند

به حق  ؛ وشایسته انجام دادند کارهایآنها که ایمان آوردند و  مکر انسان در زیان است؛ همانا به زمانه! "سوگند

 ؛(لعصرا" )کردند سفارش پایداریبه  در راه حق جویی()و سفارش کردند 

 .به دنیا )و جبرهای آن( وا گذارد" )پیامبر، کنز العمال( "هر کس که وابسته به دنیا شد، خداوند او را

 دوری، ("پستی به بازگشت"و  "زیانکاری""اسارت"، )باری  نکبتراه پرهیز از چنین سرنوشت  تنها

؛ رشد و کمال استو  توحیدجاده  درزدن  گامو بیرون آمدن از مدار "خود"  ،گردنکشیاز غرور و 

تاکنون  جهان آفرینشآغاز  ازای که  یگانه اراده آن زیرا طی طریق کند؛انسان افتان و خیزان چه  اگر

 "بهرا  او هرگز نیزگروش انسان به توحید  صورت در است، کردههدایت تکاملی هدفمند را  جهشهای

 و از گردونه تکامل حذف گردد؛ شدهمادی کاهنده و مرگبار  هایاسیر جبر تا نمی کند" رهاخود  حال

  استوار می گرداند:این راه  دردست او را می گیرد و گامهای او را  بلکه

کند و گامهایتان را  یاریتان (،یددر راه او گام بردار) خدا را یاری کنید اگر ایمان آورده اید! به توحید()کسانیکه  ای"

 (؛۷ محمد،" )استوار سازد

 با نیکوکاران است" خداکه  بدرستی ؛ ویمانخود را به آنها بنمای راههای آینه هر آنها که در راه ما بکوشند، "و

   . (۶۹ عنکبوت،)

 اما است. خود رهبردر واقع  ؛ وانسان گزینشها را با عقل و اختیار ویژه خود انجام می دهد ،بنابراین

را  انسان ،رشد ( وو رویگردانی از بتهای ذهنی و عینی یگانه به خدای گروش) توحیدراه  گزینش

؛ دبخشمی  شتابو  استواری، جهتبه حرکت تکاملی او  متقابال خداوندمجذوب کانون هستی کرده و 

 از (.۲۵۶ ،)بقره است آویختهر و گسست ناپذیر وااست دستاویزیگزینش راه خدا به  باانسان  گویی

غریزی و نیازمند کاربست عقل آزاد و برون رفت از جبرهای بنده ساز گزینش  این سوی دیگر،

  .می باشد سازی انقالبی خود نیازمندخود  نوبهبه  نیزاین  و اجتماعی است؛
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 فصل دوم:

 انقالبی خودسازی

 

و  و عقاید طبقاتی می، وابستگیهایو قو خانوادگی عالیق ،فردی تمایالت غریزه، جبرکه از  آنها

 همو فرهنگی را  اجتماعی بزرگتحوالت  رهبری شایستگی ارتجاعی آزاد می شوند، فرهنگهای منحط

ودسازی خ" با گی آنراتشایس وحیپیش از دریافت  جملگی موحد )ابراهیمی( پیامبران کسب می کنند.

و اخالقی  سیاسی آلودگیهای فرهنگی، ازخویش را  ذهنمعنا که  ؛ بدینبدست آورده بودند "انقالبی

کرده بودند.  توحیدیو آزاد ساخته و آماده تحول بنیادی و تطبیق با اندیشه و آرمان نوین  پاکعصر 

 برنامه هم به پیروی از ادیان ابراهیمی )توحیدی( معاصراز جنبشهای انقالبی و مردمی  بسیاری

آنها  رهبران بسیاری از این جنبشها بویژه اما کار خویش گنجاندند. دستور را در "خودسازی انقالبی"

 اصولناقض جوهر خویش  درکه پذیرش این برنامه  ندانستند که به ماتریالیسم فلسفی باور داشته اند،

 ؛ زیرا:جهان است ماتریالیستیدر تبیین  الزامی پوچی()جبرگرایی و بی هدفی 

و  طبیعییکجانبه محیط  پرورده و زاده انسان آنستکه معنی بهبنیاد  در انقالبی" "خودسازی (۱

تغییر و  در هر چند نسبی و محدود()اراده آزاد و  آگاهی از بلکه خود نیست؛ تاریخی –اجتماعی 

شود و  آزاد سلطه جبرها ازمی تواند و اختیار  آگاهی همین بواسطه و، برخوردار است یشخو اصالح

و  فردیانسان می تواند سرنوشت  . بنابراینگذاردب مطلوبثیر أپیرامون خود ت اجتماعیمحیط  بر

جبری  " عواملوانهد"اگر  اما بسازد؛ انقالبیآگاهانه و با بذل اراده  را خویش تاریخی – اجتماعی

 :او می سازندبرای  بدیگوناگون سرنوشت 

ساختار همانا انسان را در نیکوترین سوگند به انجیر و زیتون؛ سوگند به کوه سینا؛ سوگند به این شهر ایمن؛ "

برای  پس آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. مگر م؛یاو را به نهایت پستی بازگرداند . سپسآفریدیم

  .(۱ – ۷" )تین، است ایشان پاداشی بی پایان

 تاریخ کهمعناست  بدین "انقالبی "خودسازیبرنامه پذیرش  نیزانسان تاریخ یک نگاه فلسفی به  در (۲

هر  و حرکت نمی کند؛ خود اقتصادی() اکونومیکو  تولیدی – فنیصرفا بر مبانی انسان  اجتماعی

دیگر جبر کور بر  بعبارت است.و تغییر در الگوی رفتاری تحولی در تاریخ نیازمند بذل اراده انسانی 

 :تاریخ حکمفرما نیست
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 و دهند؛ تغییر را حالشان و وضع قوم آن خود زمانیکه تا کرد نخواهد دگرگون را قومی هیچ حال و وضع خدا همانا"

 و نداشته بازگشتی راه هیچ بخواهد بدی( سرنوشتتغییر و اصالح خویش نمی کوشد،  که بر) قومی برای خدا گاه هر

  .(۱۱ رعد،" )نیست بگرداند بال آن آنکه یارای خدا جز را هیچکس

 گذاری پایهای که  فلسفه ؛است خاص یک فلسفه سیاسی نشانگر بی"الانق "خودسازیبرنامه  (۳

و  مردمی انقالبآغاز  را نقطه "خودساخته"از انسانهای پیشتاز  متشکل "انقالبینگ اهشیپ "سازمان

را )ماتریالیسم تاریخی( بخودی تاریخ ، و حرکت خودکننده پیروزی انقالب و تداوم آن می داند تضمین

اندیشه  بهفته با ایمان یااست که یک گروه کوچک سازمان شدهبارها دیده  نیزتاریخ  درنفی می کند. 

 :است گشته تحوالت بزرگ و دامنه دار أمنش ،نوین تکاملی

 (.۲۴۹چه بسا گروهی اندک به اذن خدا بر گروهی بسیار چیره شدند؛ و خدا با پایداران است" )بقره، "

هدفمندی  اما راهنماست. اندیشه و لذا نیازمند؛ هدف و آرمان معطوف است به انقالبی" "خودسازی (۴

 بیبرنامه خودسازی انقال تبییناز  ناتوانماده گرایی دیالکتیکی  فلسفهتکامل در  بی سر و ته و مقطعی

 می گنجد. همارزشهای متعالی  وروانی با کمال مطلق  تطبیق و ثاریفدا و ا انواع آن دراست که 

 از جبر رهاییگرایش به  انسان هکاست حقیقت ضمنی این بنیاد خود پذیرش  در انقالبی" "خودسازی

                   .استفلسفه ماتریالیسم مبانی  نقضاین  و دارد؛ راماده  مکانی –شکستن ساختارهای زمانی ماده و 

 درعالیق مادی  و انقالبی خودسازی نکرده باشند و همچنان انگیزه ها نوینجنبش  یکپیشقراوالن  اگر

باز و فدا و ایثار است  گذشتنیازمند  کهتداوم حرکت انقالبی  از د،نباش شانآنها نیرومندتر از آرمانهای

 ؛ گروهیجای خود را به گروهی دیگر می دهند و افتند می بیرونآنگاه از جاده تکامل  ؛ ونداخواهند م

 و با انگیزه: ساخته خود البته

که از  راتجارتی  ، وکه اندوخته اید رامالهایی  و را، خوداگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و بستگان  "بگو

 بیشتر خدا و پیامبرش و جهاد در راه او از د،یا آرمیدهخوش  آنهاکه در  رای یخانه ها و کسادی آن بیمناک هستید،

    (. ۲۴ ،)توبه خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند" ؛ ورا بیاورد خود د تا خدا فرمان )جدید(یمنتظر باش ، پسدیدوست دار

از آلودگیهای  شدن از آزادی از جبرهای بنده ساز و پاک پس ،موحدینانقالبی  سازیخود برنامه

 و راه و روش پیشینیان سنتهاپیروی کورکورانه با خودداری از  ،حاکم طبقه و اخالقی فرهنگی ،عقیدتی

 ادامه می یابد...

پیوند جدایی ناپذیر اخالق است؛ و سیاسی  –"خودسازی انقالبی" مقوله ای اساسا جامعه شناختی  مقوله

تحلیل سیستمی و کل گرایانه آیات قرآن و احادیث نشان می دهد. با آرمان اجتماعی را در یک مکتب 

بخوبی نشان می دهد که در اسالم، اخالق پیوندی گسست ناپذیر با تبیین نیز پیشوایان در زمینه اخالق 
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توحیدی آفرینش از یکسو و آرمانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از سوی دیگر دارد. این حقیقت در 

 روشن می گردد. ی اخالقسنجشهای خالل بررسی اصول راهنمای 

 

 انسان اخالقی تقوا و طبیعت 

در حوزه اخالق، جوهر ؛ و است اختیارو  عقلانسان  بنیادیویژگی  دوبرآیند  یا پرهیزگاری نتیجه تقوا

اصول بجاست پیش از بررسی . پس استو ستون پایه اخالق توحیدی و درونمایه خودسازی انقالبی 

بشنویم پیشوای پرهیزگاران امام علی "توصیف پرهیزگاران" را از زبان  ،یاخالقسنجشهای راهنمای 

 تا با معنای راستین تقوای جهتدار توحیدی آشنا شویم:

در پوشش ، )و بر حق( آنها درست گفتار : هستند)ارزشهای متعالی انسانی( تها فضیلدارای پرهیزگاران در دنیا "

چشم پوشیده روا نداشته از آنچه خدا بر آنان ( و رفتارشان فروتنانه است. اند تجملنه "صوفیانه" و نه اهل )میانه رو 

... و خوشیآسایش گرفتاری چنانند که دیگران در اند. در سختی و کرده خود را وقف دانش سودمند )حس( شنوایی و 

 ، بدنهایشان الغرایمن هستندآنها  از آزار)مردم( کوچک است... ه آنها خداوند در ذهنشان بزرگ و غیر او در دید

از آن روی آنها روی آورد )اما( آنها به )قدرت و ثروت( و اذهان آنها پاک است... دنیا اندک ، نیازهایشان است

آنها با فدای جان خود خویشتن را رها ساخت، شان و اسیر و گرفتاردنیا خدا را می جویند(؛  ایندر زیرا )گرداندند 

 ..(.خته و تن به بندگی غیر خدا نمی دهندمی سپارند؛ اما آزادی خویش را نفروتن های دنیا و تنگناها به سختی کردند )

( اعمال خود بیمناکند. هر گاه هایپیامدو کاستیها متهم )به کوتاهی در انجام مسئولیتها( می کنند و از )خویشتن را 

و گوید: من از دیگران به خود آگاهترم و پروردگارم چه گفته شد بیمناک شده آن)عواقب( از او یکی از آنها را بستایند، 

را نشانه هایی است که می آنها هر یک از شایسته ستایش باشم(... نیستم که ضعف بدون از خودم به من داناتر است )

)نرمی او از سر کوته بینی  پذیری دوراندیش است انعطافنرمی و در دین تواناست؛ )حل مسائل مربوط به( در بینی: 

در )تشنه( و  حریص در )کسب( دانش ؛نیست(و گمان هم )ایمان او از سر تو دارد یقینخویش ایمان ؛ در نیست(

 فروتن است عبادتو در  میانه رو توانگریدر نیست(؛ به عواقب امور ست )شکیبایی او از سر نادانی دانا شکیبایی

در هدایت است؛  روزی حاللو جویای  بردبار در سختی ؛آراسته است تهیدستی؛ با وجود )ریا و خودنمایی نمی کند(

  (.     ۱۸۴..." )نهج البالغه، خطبه دور استو طمع به حرص دلشاد و از  )خلق(

 و در باره کارکرد آزادیبخش تقوا می فرماید:

"همانا تقوای خدا کلید هر در بسته، و اندوخته معاد )حیات پایدار اخروی(، و سبب رهایی از هر گونه بندگی )از بندگی 

 . (۲۲۱)نهج البالغه، خطبه سلطه گر تا بندگی نفس اماره و عادات انحطاط آور( و نجات از هر گونه تباهی است" 

کرده او را از راه خدا دور رفتاری که ایمان موحد از تقوا در لغت به معنی نگهدارنده است؛ نگهدارنده 

تقوا همچنین همردیف فضیلت است؛ و فضیلت  وارد می کند.شبهه و سستی و کندی شک و و یا در آن 
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 پایداری است که در میانه افراط و تفریط واقع است.و در نقطه مقابل رذیلت و نمایانگر ارزش ثابت 

توان به انسان  ،نیرودو  اینکردن  کارآمدلذا  عقل، و آزادسازیبا بیداری فطرت و یا پروای خدا تقوا 

، برون رفت از تنگناهاو راه می کند؛  ءعطانیک و بد و حق و باطل را درست و فهم عمیق تشخیص 

 :رهایی از جبر های مادی را می گشایدو  اتشبه

" می گذاردباطل( از جدا کننده )حق )در نهادتان( "ای کسانیکه ایمان آورده اید! اگر تقوی خدا پیشه کنید او برایتان 

 (؛۲۹)انفال، 

و گریزگاه برایش برون رفت خداوند ا پیشه سازد( تقواز خدا پروا کند )"و آنکه به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و 

 ؛(۲" )طالق، دهدمی قرار )از تنگنا و سختی( 

دام شبهات باز در پیش روست، تقوا او را از افتادن مد های روزگار از عقوبات و انقالبات پیشاو را که تجارب ی "کس

     .   (نهج البالغه ۱۶)خطبه می دارد" 

حقیقی است؛ و براستی اخالق که آیا گفتمان مطرح است در فلسفه اخالق این  گفته شد، پیشتر چنانکه

 قراردادی – وضعیاساسا یک نهاد اجتماعی یا آنکه اخالق  ؟از طبیعت اخالقی برخوردار است انسان

در قرآن  ؟و چیزی بنام ارزشها و هنجارهای عام و ثابت انسانی وجود ندارد ؛استو یک دانش مجازی 

بدی( و نیکی او( را آراست و سپس پاکی و ناپاکی )روان سخن آنستکه خداوند نفس انسان )طبیعت و 

 :را به او الهام کرد

 شد رستگار همانا ؛کرد الهام آن به را پرهیزگاری و هکاریاگن پس بیاراست؛ آنرا کهآن و)انسان(  نفس به سوگندو "

 (. ۷ – ۱۰ شمس،" )آلود پلیدی به و بفریفت آنرا آنکه گردید زیانکار و ساخت پاکیزه( را نفس) آنراآنکه 

اخالقی نیز برخوردار است؛ و متعالی بنابراین، انسان در فلسفه توحیدی از یک فطرت یا طبیعت 

و  گرفتهشکل حیوانی( نیازهای )نیازهای بنیادی حیات او پایه  برهمانگونه که طبیعت غریزی او 

از نیز متشکل انسان )فوق حیوانی( متعالی اخالقی در طبیعت دارد، طبیعت نیز پاسخهایی واقعی 

، اجتماع ارزیابی امور، سنجش و نیازهای معنوی و معیارهایی است که او را به بازشناسی بد و خوب

؛ بی آنکه جامعه و فرهنگ و خانواده و حتی دین آنرا در نهاد انسان کندمی هدایت  ثوابو فهم گناه و 

      طبیعت اخالقی انسان بر فطرت خداشناسی او منطبق است:  هاج چارلزبگفته کاشته باشند. 

هم ندارند که به آنها آموزش داده  نیاز ؛ چنانکهنیاز ندارند که به آنها آموزش داده شود که خدایی وجود دارد "انسانها

  .(۱۳۷ ص خدا در فلسفه،) "شود که چیزی بنام گناه وجود دارد

و حتی آداب و رسوم  ،اخالقی ممکن است زیر سلطه شرک و ستم و فساداما باید دانست که این طبیعت 

 منفعل و خنثی گردد. و قومی، سرسخت قبیله ای 
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در اصل اصول و ارزشهای عام انسانی نفس مالمتگر یا وجدان نیز بخشی از این طبیعت اخالقی است. 

د. نباط و قرادادهای اجتماعی باشنظم و انضتفسیر و تطبیق متأثر از ؛ اگر چه در مقام ندقراردادی نیست

با را  خود ،هم مانند نیایش خداست: عده ای برای منفعت مادیپیروی از اصول و ارزشهای اخالقی 

؛ جماعتی از ترس مجازات در تظاهر و ریاکاری() نددهمی  نشانهماهنگ  اخالقی یاصول و ارزشها

؛ و گروهی جهت رشد و کمال (فرویدیستیوجدان )شوند  میآنها به رعایت  مجبورخانواده یا جامعه 

 و )آزادگیدانند  میرا شایسته و بایسته اخالقی  عام یپیروی از اصول و ارزشها ،و جامعه دخو

   .(وارستگی

 

 

 فصل سوم:

            ی ی اخالقدر سنجشها راهنما (اعتقادی –عقلی )معیارهای  واصول 

       

 : همراهی ایمان با عمل صالح؛ و کفر با فسق و فجور عملعقیده و مناسبات تکمیلی 

به  و ؛هندد انجامو کارهای شایسته  هکه ایمان آورد آنان مگر ؛است در زیان یکسرهانسان  ! همانابه زمانه "سوگند

    ؛(۱ – ۳ عصر،" )نمایند سفارش ( به شکیبایی و پایداری )در راه حق(چنینهم) و حق سفارش کنند؛

 (؛۲" )محمد، ...ایمان آوردند و کردار شایسته کردند"و آنانکه 

 (؛۷۵و آنکس که )نزد پروردگار خود( با ایمان بیاید؛ در حالیکه کارهای شایسته انجام داده باشد..." )طه، "

د و کردار نکه ایمان آور انآن ؛ مگردنگردان نزدیک ما بهشما را  جایگاهچیزی نیستند که  شماو فرزندان  "اموال 

  (؛ ۳۷ ،أسب) "ندده انجامشایسته 

" گردد می راهنمایی ایمان به شایسته کارهای سبب به و برد، می راه شایسته کارهای به ایمان سبب به انسان پس"

  ؛(نهج البالغه ۱۵۵ خطبه علی، امام)

از آن دو را بدون یارش نمی  ند؛ دو رفیق که از هم جدا نمی شوند. خدا هیچکدامهست ایمان و عمل دو برادر دوقلو"

 ؛(۵۵غررالحکم، ص امام علی، پذیرد" )

"ایمان هستی نمی یابد مگر به )همراه( عمل، و عمل )بخشی جدایی ناپذیر( از آنست؛ و ایمان اثبات نمی شود مگر به 

 ؛(۱۲۷، ص ۶عمل" )امام صادق، وسائل الشیعه، جلد 
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آنرا "ایمان به ظاهر آراسته و به خواهش و تمنا نیست؛ بلکه ایمان آنستکه خالصانه در دلها جای گیرد و اعمال 

 . (۲۷۲تحف العقول، ص " )امام صادق، کنندق یصدت

 جدا نیست:نیز عقل که از از عمل نه تنها بواسطه پدرانش از پیامبر نقل کرده است که ایمان  امام رضا

ایمان سخنی است که گفته شود؛ عملی است که انجام شود؛ و معرفتی است که با عقل بدست آید" )حکیمی، الحیات، "

 (۳۹۳ص 

 شایسته است: وکار نیک  ضروریبه شناخت و دیدار پروردگار انگیزه  ایمانو  امید

 ؛(۱۱۰ ،..." )کهف کردار شایسته انجام دهد باید ید دارد،مآنکه به دیدار پروردگار خویش ا "... پس

ه ب اش امیدواری که است شده چه را او! گوید می دروغ که سوگند بزرگ بخدای. است امیدوار خدا به خودش بگمان"

 .(۱۵۹ خطبه از" )نیست؟ نمایان کردارش در خداوند

است. همراه با گناه و ستم نیز  "کفر"اگر پیوند ایمان و عمل صالح جدایی ناپذیر است، در نقطه مقابل، 

 :استتبهکاری ستم و  وفشاری در گناه  پا ومحصول استمرار طغیان اساسا  و کفر

 (؛۱۴ مطففین،" )بودند هبدست آورد آنچهگشت  چیرهدلهای ایشان  بر بلکه !(ندکه می پندار) نیست اینگونه"

 ؛(۱۰ روم،) خدا را دروغ پنداشته و تمسخر کردند" آیاتشد که  آن کسانیکه به بدی گراییدند، "فرجام

 تندی هب( خود درگاه از) را یتیم که همانست او ؟)یا بر دین دروغ بندد( دپندار دروغرا  دین که را کسی ای دیده آیا"

  . (۱ – ۳ ماعون،" )دانانگیز نمی بر گرسنگان و تنگدستان خوراک بر را کسی و راند، می

  :است فجورو  فسقو اجتماعی کفر و حق ستیزی  خصلتی های ریشه از

 مگر نورزند کفر بدانها و فرستادیم؛ خالی از ابهام و تناقض()اک نبات و گرهایی روشن نشانهبسوی تو  اهمان "و

 ؛(۹۹ بقره،) "فاسقان

که در  یطبقه استثمارگرموقعیت  نگهداری)اجتماعی محافظه کاری  ،ای قبیله – قومیسنت پرستی 

بر کفر انسان  پایداری عواملاز  نیز فرهنگی – عقیدتیو واپس گرایی  ،(اجتماعی قرار دارد رأس هرم

 است:یا حق ستیزی 

پیروی کنیم از آنچه پدران  ( بلکه!گویند: )هرگز از آنچه خدا فرو فرستاد پیروی کنید، :شودآنها گفته  بهاگر  "و

باز )باشد  کرده دعوت انسوز عذابیبه  را در این پیروی( )پدرانتانآنها را  شیطانچند  هر آیا !خویش را بر آن یافتیم

 ؛(۲۱ لقمان،) "(؟از آنها پیروی می کنید

 و شهر هیچ در بدینگونه و !هستیم هدایت بر آنها پی در نیز ما و یافتیم آئینی بر را خود پدران ما گویند( مشرکان")

 و یافتیم آئینی بر را خود پدران ما گفتند دیار آن ثروتمندان آنکه جز نفرستادیم ای دهنده بیم پیامبر تو از پیش دیاری
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 آئین از تر کننده هدایت آئینی من اگر( حتی: )گفت( پیامبرشان. )کرد خواهیم پیروی اند گذارده جای بر آنچه از

" !کافریم)در هر حال(  آورید شما آنچه به ما دادند پاسخ آنها! ؟(کنید می پیروی را آنها هم باز) باشم آورده پدرانتان

 . (۲۲ – ۲۴ زخرف،)

از سر ریا و خودنمایی و به انگیزه فریب  انفاق آنها اما انفاق هم می کنند؛باید دانست که حق ستیزان 

 (:آمیزش حق و باطل و شبهه افکنی) هللا و آزار آنانست خلق

آنکه مال خویش را  مانند تباه مسازید؛ آزارو  سرکوفت()های خود را به منت  ، صدقهکسانیکه ایمان آورده اید "ای

   ؛(۲۶۴ ،" )بقرهمی آوردبه خدا و روز آخرت ایمان ن و کندمی برای خودنمایی نزد مردم انفاق 

خودخواهی و خودگرایی با خداگرایی  زیرا؛ و آخرت است خداه ب نیاشاهد بی ایم ، خودو خودنمایی در انفاق "ریاکاری

ومکان  زمان نداز محدودا و چشم خود از ایمان و گرایش به خدا و آخرت دارد، آنکه .نیست و برتراندیشی سازگار

خود  ... ریاآخرت اندیشی می گردد و سی و جهان بینیااز دید وسیع خداشن ناشیش عملخود بیرون آمده و نیت و 

       (.۲۳۳ ص دوم، جلد از قرآن، پرتوی طالقانی، محمود )سید" ندانی و کفر می کشابسوی بی ایم

بیرون از  واحدی اجتماعی انسان باید به هدفپسندیده  فعالیتهایو دیگر  انفاق جویانه، حق مبارزه

، غیر اینصورت در گردد؛ تنظیمهدف  آنبا  انسانذهنی و روحی  ساختار تا معطوف باشد "خود"

 هانحطاط پژمردرکود و در  بلکه اخالقی و رشد باز می ماند تحولتنها از  نهانسان در خود فرو رفته و 

 به ، انسانباشد خدا()کمال مطلق هستی  ""خودبیرون از  متعالیاین هدف  اگر .42تباه می شود و

 وظرفیت رشد  و پتانسیل ،بنابراین را خواهد پیمود. یافته و راه تکاملی بی پایان دست انقالبی" "اخالق

و تکامل  رشدپتانسیل  نسبی تا مطلق. ؛ ازمی گردد بر بیرونی متعالی هدف ماهیتانسان به  تکامل

هر گاه خداوند یگانه معبود و معشوق  باشد. کمال مطلق او نهایی هدف اگر ،شود می نهایت بیانسان 

 ! انسان گردد، دیگر مرزی برای رشد و کمال او متصور نیست

انسان چه در رشد فردی و چه در تکامل بستری واقعی دارد.  انسانتکامل هدف بیرون از "خود" 

توجه "از  ی،کودکدر  انسانتاریخی خود گرایش به "بیرون از خود" را تجربه کرده است.  –اجتماعی 

سرانجام جامعه می رسد؛ و جوامع بشری و  همسایهدوست و و  همبازیبه محبت خانواده و  "به خود

غیر خودی( به تعامل و  –قبیله ای )خودی  –از دایره تنگ قومی  آیند تکامل دیالکتیکی خود،فر در

حاصل این  یتعشق و آرمان و انسان م همسایه و جامعه بشری می رسند؛ و...همکاری و دوستی با اقوا

 .   ارزشهای اخالقی و حقوق انسانی گام به گام عمومیت و ژرفش یافته اندرشد و پیشرفت است. 

                                                           
 مارکسیستها که باشد. می غربی )بورژوازی غرب( اخالق فلسفه های پایه ازکه  است لیسم(آ)اندیویدو فردگرایی خود فرو رفتن" پیامد "در  42

 از آنجا که اما انقالبی(؛ اخالقباره  در ن،یهوشی م) مقابله نظری گسترده ای داشتند بورژواییگرایی  فرد ، بابودند گرویده انقالبی اخالق به
   زمینه داشته باشند.دستاوردهای پایداری در این  نتوانستند ند،نیاوردهستی مطلق و هدفمندی تکامل باور  به
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 ارزش عمل 

 از را آنهاکه  استفزاینده  و نیرومند چنانانسانهای موحد و صالح  برای هستی" معنوی "کانونجاذبه 

تکاملی خود و  سطحارتقای  برایدر نیکوکاری  واقعیبه رقابت دور داشته و  فرمالیسمو  نشینی گوشه

 کشاند: میجاذبه  پر کانوننزدیک شدن به آن 

، شما که جهت خدایی را برگزیده اید) پس بدانسو روی می آورد؛ (و بندگی نیایشبرای )هر کس را جهتی است که  و"

در کار نیک از  (بلکهید؛ نمایو بر سر آن جبهه بندی نتوجه نکنید و قبله گاههای متفاوت ادیان اعتقادی  ظواهر به

 ؛(۱۴۸ بقره،" )یکدیگر پیشی بگیرید

است و نباید تنها در  واقعیدر هستی جستن از یکدیگر در کار نیک از آنروست که جهت خدایی  پیشی

 شود:  خالصه تاعباد جغرافیاییجهت و یا  باورمندان یذهندنیای 

کار آنستکه به خدا و روز بازپسین و نیکو بلکه آن نیست که روی خود را بسوی مشرق و مغرب بگردانید؛ "نیکی

 درو  بینوایانو یتیمان و  نزدیکانو مال را با همه دوستی آن به  ؛است دهو پیامبران ایمان آور ()خدافرشتگان و کتاب 

 و .استرا داده  مال()و نماز را بپا داشته و زکات  است؛ دادهبندگان  یبرای آزاد ودرخواست کنندگان  وراه ماندگان 

کارزار  هنگامهو در  وریرنجو  پریشانیدر  آنان که() ؛ ووفا کنند یمانپ به بندند پیمانهر گاه  که آنان )نیکوکارند(

   .(۱۷۷بقره ) "هستند پرهیزگاران همانداشته اند و آنها  صداقت در ادعای نیکوکاری() که بردبارند. آنهایند

 باشد: نمایان عمل درباید به خدا هم انسان  ایمانو  امیدحتی 

 هب اش امیدواری که است شده چه را او! گوید می دروغ که سوگند بزرگ بخدای. است امیدوار خدا به خودش بگمان"

 ؛(البالغه نهج ۱۵۹ خطبه از" )نیست؟ نمایان کردارش در خداوند

"نشانه ایمان آنستکه سخن راست را آنگاه بر دروغ برگزینی که سخن راست به تو زیان رسانده و دروغ ترا بهره مند 

زیرا سخن )فزونتر نباشد  کردارت؛ و اینکه گفتارت از )تنها در این هنگام است که راستگویی ارزشمند است( سازد

؛ و اینکه در سخن گفتن از باید متناسب و سازگار با عمل یا کردار باشد؛ و فزونتر از آن با عمل بیگانه خواهد بود(

 دیگری از خدا بترسی )از کسی بدگویی نکنی و بر پایه "شنیده ها" گواهی ندهی و داوری نکنی(" )نهج البالغه

          (.     ۴۵۸، سخن دشتی

 یو انزوا یریپرستش و عبادت خدا را در گوشه گدینداران از  یاریبس، امروز تاهای دور از گذشته 

واقعیت و عمل اجتماعی اساسا در متن  یواقع یخدا کهیکنند؛ در حال یمکرده و جستجو  یاجتماع

انسان با تکامل  یاخالق – یرسد. تکامل فرد یبه تکامل م خیشود، و انسان در رهگذر تار یم دهیپرست

  دارد. وندیاو پ یخیتار – یاجتماع
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رسمی  متولیان بنیادیاز ویژگیهای )جزمیت گرایی(  دگماتیسم)شکل گرایی( و  فرمالیسمهمچنین 

یک از آنها شکل خاص  هر است.بوده ادیان توحیدی سنتی  پیروانو  (روحانیون"" حباصطال)مذاهب 

 عبادتبدینگونه  ؛ ومی دانند اوخدا و نزدیکی به  بندگیعبادت و قبله گاه خود را تنها شکل ممکن برای 

به خدای یگانه  ایماناز  پسانسان حالیکه  در کرده اند؛ تبدیلمعنا و محتوا  بدون اشکالی به و تقرب را

)سوره  می کند و تقرب می جوید بندگیاست که  صبرو  حقسفارش به  و صالح عملدر  اساسا

     .والعصر(

در انسان  آنچه ت.نیز هس آن تاریخی – بلند مدت اجتماعیو بد انسان به پیامدهای  نیک عمل ارزش

 عقل محدود است و اختیار نسبی. زیرا ؛نیست "خود"عقل و اختیار  به تنها انجام می دهد زمان حال

متقابال بر  و مردمان گذشته نیز هست؛ هایدیگران و دستاورد  از تأثیرپذیری نتیجهانسان  عملکرد

 (.تاریخی –متن ضرورتهای اجتماعی  در اختیارکارکرد ) ثیر داردأگان نیز نفوذ و تآینداندیشه و رفتار 

 تاریخی آگاهیتوحیدی بر این  اخالق ؛ وو مسئول آیندگان است گذشتگان اعمال مرهون انسان بنابراین،

 کوچکرا و حتی کوتاهی در انجام وظایف  هیچ گناه ارتکابموحد  لذا و ؛است استوارو گستره دید 

  :(توصیف پرهیزگاران امام علی،) نمی شمارد

( اعمال خود هایپیامدکاستیها و خویشتن را متهم )به کوتاهی در انجام مسئولیتها( می کنند و از )"... )پرهیزگاران( 

و گوید: من از دیگران به خود چه گفته شده بیمناک شده آن)عواقب( از او بیمناکند. هر گاه یکی از آنها را بستایند، 

" )نهج البالغه، شایسته ستایش باشم(...نیستم که ضعف بدون آگاهترم و پروردگارم از خودم به من داناتر است )

 (.۱۸۴خطبه 

 

 آگاهی و اختیار جدایی ناپذیر  پیوند 

   مسئول است: اآگاهانهدر برابر پیروی ن انسان لذا و ؛استو گرایش  گزینش ایپایه ای بر دانش

، بنی اسرائیل) مسئولند" (خداوند) اونزد  همگی دلو  دیدهو  گوش همانا بدان علم نداری پیروی مکن؛ آنچه از"

  ؛(۳۶

. رفتار انسانی صرفا بر پایه شناخت و آگاهی نیستانسان در پیروی از علم خویش نیز مختار است؛ و 

 :می شودرفتار تعیین کننده بینهایت طلبی  وآگاهی در پیوند با اختیار 

ماند که از نادانی خود به هوش  می"پس بدرستی دانشمندی که برخالف دانش خود رفتار کند، به نادانی سرگردان 

؛ بلکه بر چنین (می ماند باقیاصالح ناپذیر  او اگر بی دانش قابل اصالح باشد، زیرا ؛استارزش  بیاین دانش ) نیاید

)مسئولیت او بواسطه دانشی  استاو بسیار  سرزنشنزد خدا ، و بیشتر)از رفتارش( او افسوس و بزرگتر، کسی حجت 
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" )امام علی، (استتر  پشیمانی او سخت تر و جانکاه تر، و بازخواست او نیز سنگینحسرت و که داشته بیشتر، 

  نهج البالغه(. ۱۰۹خطبه 

اختیاری  دستاوردهایکه کماالت  و کرامت و، از تقوا کندمی که برخالف دانش خود رفتار  یدانشمند

 : ؛ اما تقوا مکمل دانش و تجربه در امر راهیابی و حق جویی استبهره ای نبرده است انسانند

عقوبات و انقالبات روشن است، تقوا او را از افتادن در دام شبهات باز "برای آنکه تجارب و پیشامد های روزگار از 

 .       نهج البالغه( ۱۶می دارد" )خطبه 

از ، نیز یایی که در آن انسان بدان آگاه استؤیای روشن"، رؤاز رفتار انسان در بیداری که بگذریم، "ر

اینگونه بارز می شود؛ زیرا در که در آن پیوند آگاهی و اختیار  حوزه های تجربی روانشناسی است

و جهت رویداد ها را به اراده خود تغییر آگاهانه هدایت امور را در دست بگیرد انسان می تواند  ،یاؤر

یای روشن" بازنمایی از رفتار پیچیده انسانی در بیداری است؛ رفتاری بر پایه دو ویژگی بهم ؤ"ردهد. 

    . دایی ناپذیر: آگاهی و اختیارپیوسته و ج

 

 طلبی یا فزونخواهی انسان بینهایت

 (و دینی حسی و عقلی) معرفت، کسب (و پوشاک و مسکن کوراخ) زندگی درطبیعی انسان  تواناییهای

گرایش و خواسته های انسان در هر دو جهت  ؛ امامحدود و متعین است پیکار(معاش و کار و )و عمل 

 دنیا پرست اگر .تا بینهایت پیش می رودحد و مرزی نمی شناسد و  هیچ انحطاط و تکامل() علوو  پستی

 و ویرانگریریزی و و غارت و خون جنگگری و  سلطهطلبی و ثروت اندوزی و  توسعهاز  هرگز

کسب دانش و فضایل  وجویی  حقیقتخدا جو و کمال گرا نیز هرگز از  انسان نمی شود، یرشهوترانی س

 توانیاییهای آنکه ؛ باخسته نمی شود یاانسانی چون آزادی و عدالت سیر و  آرمانهای پیگیری و اخالقی

 :امام علی. بگفته هر دو محدود است

 دنیا )قدرت و ثروت و لذت(" )نهج البالغه، کالمخواهان دانش و خواهان دو چیز هرگز سیر نمی شوند: خواهان "

۴۴۹ .)  

درمیان حسادت  حسپیدایی  ؛ واست معینو خواسته های انسان در هر دو جهت فاقد سقف  گرایشها

 .دارد انسانی خصیصهریشه در همین  نیزانسانها 

ی دنیا بازی و هوسرانی و زیورآرایی و فخرفروشی در میان یکدیگر، و رقابت و فزونخواهی ان"بدانید که زندگ

)بینهایت طلبی منفی( در اموال و فرزندان است؛ همانند بارانی که محصول رستنی آن برزگران را به شگفتی آورد و 
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ام( در زندگی بازپسین )یا( رنجی ؛ و آنگاه تبدیل به کاه گردد. و )بدانید که سرانجشدهزرد  سپس )محصول( خشک و

سخت )برای دنیاپرستان( و )یا( آمرزش و خشنودی )برای آنها که خداجو و کمال گرایند( از جانب خداوند می باشد. 

ی دنیا )راه تکاثر قدرت و ثروت( انواقعی و پایدار است( و زندگ ،تکامل)به این حقیقت ایمان آورید که تنها راه خدا و 

 (.۲۰نیست" )حدید،  جز مایه فریب

اما انسان نمی تواند در هر دو جهت رشد و انحطاط سقف بلندی از آرمان و آرزو داشته باشد. بلند بودن 

دنیایی، گرایش کمال جویانه انسان را تضعیف می کند؛ در حالیکه خود نیز  –سقف آرزوهای نفسانی 

 :فریب نیست و هرگز تحقق نمی یابددام جز 

آرزوها را )این( دنیایی( رهزن خرد و فراموش سازنده یاد )خدا و آخرت( هستند. پس  –"بدانید که آرزوها )ی نفسانی 

       نهج البالغه(. ۸۵ید که آن فریبنده و آرزومند فریب خورده است" )امام علی، خطبه شمار)مجازی( دروغ 

در گزینش راهنمایی وی هدایت و سمت دادن به بینهایت طلبی انسان با  توحیدی اخالقنظام فلسفه 

؛ و در شتاب بخشیدن به حرکت تقویت گرایش ماهیتا متعالی و برتر انساندر ؛ رذیلت بجای فضیلت

 . تکاملی پایان ناپذیر و هدفدار او بسوی خداست

  

         "گرایی مردم"با " بندگی"پیوند 

بندگی هدف  این. ستا اختصاص دادن بندگی به خدای یگانهو  بندگی خدا محور بر توحیدی اخالق

   است:بوده  آفرینش

 .(۵۶ ذاریات،" )کنند مبندگی آنکهما نیافریدیم جن و انس را مگر  "و

آنجا که ژرفترین  تا است، نهایت دور" "بییکسو فاصله انسان تا خدا  از اسالم،جهان بینی توحیدی  در

کتاب ؛ ۹۰و  ۴۹، ۱نهج البالغه، خطبه های ) می داند عاجزهم از فهم حقیقت او  راخرد های بشری 

 نهایت نزدیک" "بیاین فاصله را  ،از سوی دیگر و ؛(، بخش سیزدهم"هستی شناسی و تبیین آفرینش"

"بی نهایت دور" (. ۱۶ ق،) بیندرگ گردن به انسان نزدیکتر می  ازرا  خداکه  آنجا تا، گرداند می

؛ در حالیکه "بی نهایت تکامل انساننشان دادن پایان ناپذیر است و برای  در ذاتکردن خدا از انسان 

در  از میان برداشتن تمامی واسطه هااست و برای  معنوی ارتباطدر نزدیک" کردن خدا به انسان 

گز موجودی بیگانه نیست که هردر عین آنکه کمال مطلق است، خدا رابطه انسان با خدا. بنابراین، 

انسان که نه پادشاهی است در حصار درباریان و  ؛شودگسسته خود خویشتن انسان با پرستش آن از 

 تاخدا  یاریبه  امید ابانسان  ناب توحیدی، تبیین ایند. در نبا او ارتباط برقرار کد تنها با واسطه بتوان
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و مردم  فروتنی الزامادر این تنظیم رابطه نیز  خدا" "بندگانویژگی اخالقی . دورمی پیش  بینهایت

 :می شود زمینروی و پرهیز از کبر و غرور و برتری جویی در  ،گرایی

گری و برتری  سلطهکبر و تاز ) ر روی زمین گام بر می دارندبفروتنی و  نرمیکه با  آنهایندخدای رحمان  "بندگان

 انتقامجوتوز و  کینهگویند ) ، سالمشانخطاب کنند (درشتی و زشتی به)آنها را  جاهالنآنگاه که  ؛ وجویی دورند(

 . (۶۳ فرقان،" )(نیستند

است و  عام خدا که رحمت یعنی . رحماناست تأملبل اق بسیارخدا  برایفوق  آیه "رحمان" در صفت

مخلص و منان ؤم خاص خداست؛ خاصبیانگر رحمت  که ""رحیمدر برابر ) شامل همگان می شود

که از  آنها حتی با همه مهربان باشند؛ باید چنین خدایی بندگان پس (.و عدالتخواهان مظلومانصالحان و 

 بر زبان می آورند. هسر نادانی نیش و کنایه می زنند و سخنان آزار دهند

 بود: مردمی –اخالق توحیدی انقالبی  اینی عالااسالم خود نمونه  پیامبر

اساسا می دانست که بنده  و بندگان غذا می خورد؛ همچون بندگان نشست و برخاست می کرد؛ همچون "رسولخدا

 . 43امام جعفر صادق() است"

 آمده است: ابوذر غفاریبه  امام علیدر سفارش 

و هنگام مرگ بر آنها نماز بخوان؛ و نشست و برخاست کن؛ و هر گاه بیمار شدند به عیادتشان برو؛ فرودستان "با 

 ؛(۷۸، ص ۲قرار ده" )مستدرک الوسائل، جلد ( بندگی خدای یگانهاخالص )در ( را راه رویهاین )

 :می فرماید مالک اشتربه حکومتی  –در رهنمودی سیاسی و 

"در جلسات عمومی با آنها )مردم نیازمند( بنشین و برای آن خدایی که ترا آفرید فروتنی پیشه کن. در آنروز لشکریان 

تو سخن  نگهبانان و پاسبانان را کنار زن تا سخنگوی ایشان بدون اینکه زبانش از ترس بند بیاید باو درباریانت از 

در آن هنگام درشت و بی ادبانه سخن گفتن را از آنها بپذیر و به روی خود نیاور. )اما تو( بدخویی و  .گوید..

اش را طاعت و بندگی و بگشاید و پاداش خودخواهی را از خویش کنار زن تا خداوند درهای رحمت خود را به روی ت

    )از عهد نامه مالک اشتر(. به تو ارزانی کند"

، غهالنهج الب)است  بودهتوحیدی امام علی  –از ستون پایه های سیاست انقالبی  راستینمردم گرایی 

 (کتاب "امام علی و ستون پایه های سیاست حق مدار"، بخش سوم؛ ۲۰۷خطبه 

                                                           
 مانعفلسفی  هایو نارسایی ضعفها ؛ امامیان پیروان خود ترویج کنند دررا  مردمی –کوشیدند اخالق انقالبی  بسیار مارکسیستی جنبشهای  43

به رشد  منجر دید(منعکس گر پولیتسردر بیان  مردمی که –عمل )فلسفه ماتریالیستی با اخالق انقالبی  نظر باو دوگانگی  تضاد آن شد. ترویج
نتوانستند  هرگز (،هوشی مین) بودند مردمی –هم که نمونه اخالق انقالبی  آنها گرایی و رفاه طلبی در میان سران احزاب مارکسیستی شد. فرد

  (."باره اخالق انقالبی "درکنند )مقاله  فلسفیآنرا توجیه و تبیین 
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است؛ زیرا دین بگفته امام علی جز  وفای به پیمانو  صداقت ،خدا و اخالق مردمیاز مالکهای بندگی 

 وفای به پیمان نیست:

 (؛۳۴به پیمان وفا کنید که در برابر آن مسئول هستید" )اسراء، "

پیمان و و سوگندها را پس از بستن نشکنید که همانا خدا را بر )"و به پیمان خدا وفا کنید هر گاه که پیمان می بندید؛ 

و نباشید مانند آن زن که  آگاه است؛ انجام می دهیدکه آنچه بر خدا به یقین . و ضامن کرده ایدهبان اسوگند( خویش نگ

ایمان مانند آن زن بیخرد( اینک )؛ و شما هم کردمی بست از هم باز می خود را پس از آنکه محکم تابیده رشته های 

قوم و تا قرار می دهید میان خویش در نیرنگ خیانت و وسیله را  خدا می بندید(ی که بنام سوگندهایخویش )پیمانها و 

قومی و و "برتری جویی"  "موازنه قوابلکه ""پیمان عقیدتی" برای شما نه )بر دیگری برتری و ظفر یابد گروهی 

که می آزماید و روز رستاخیز )حقیقت( آنچه را )پیمانها( جز این نیست که خدا شما را بدان ارزشمند است(! طبقاتی 

  (. ۹۲و  ۹۱)نحل،  "در آن اختالف داشتید بیان می کند

  

   عمل اخالص و پشتکار در 

عمل اجتماعی محک  و آزموندر  ایمانعمل نه تنها گواه درستی ادعا در ایمان و اعتقاد است؛ بلکه 

اصول راهنمای سنجش و از پیوند جدایی ناپذیر چنانکه پیشتر گفته شد،  این ؛ ودخورده و پالوده می شو

 توحیدی است:ارزیابی اخالقی در جهان بینی 

 (ما و چنین نیست) شد؟ نخواهند آزمایشو  شدهحال خود رها  همردم پنداشتند که چون بگویند ایمان آوردیم ب "آیا

 ،گرداند )عنکبوت و جدا() معلومرا از دروغگویان  راستگویانتا خدا  ؛آزمودیم آنها را که پیش از اینها بودندآینه ره

  ؛(۲ – ۳

"تنها کسانی از تو )برای جهاد( اجازه می خواهند که به خدا و روز رستاخیز ایمان ندارند. دلهایشان را شک فرا 

 (؛۴۵گرفته و در شک خویش سرگردانند" )تؤبه، 

ده  مژده ؛ وزماییمبیا )کار و زندگی( ثمراتو  جانمال و  در کاستیشما را به چیزی از ترس و گرسنگی و آینه  هر و"

؛ آنها که هر گاه مصیبتی به آنها رسید، گفتند: ما برای ندو پایدار شکیبا (و ناگوار تلخ حوادثآنها را که )در برابر این 

 ؛(۱۵۶و  ۱۵۵ بقره،) "خداییم و بسوی او بازمی گردیم

 ؛ ولی(شماو پیکار  کوششبدون نیاز به ) جست میپیروزی  حق ستیزان()ایشان  بر آینه هر می خواست ااگر خد "و

 هرگز ند،دآنها که در راه خدا کشته ش ؛ وگروهی دیگر بیازماید با (در برخورد)را  شمااز  گروهی تا چنین نمی کند()

 .(۴ محمد،) اعمالشان گم نمی شود"
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عمل از کردن خالص اما عمل باید از انگیزه های مصلحت جویانه و منفعت طلبانه پاک و بری باشد. 

 رهنمودهای اخالقی قرآن است:

خدا امید است که . ته بودنداینان کار نیک و کار ناشایست را در هم آمیخکردند؛ قرار که به گناهان خویش اان دیگرو "

 ؛(۱۰۲به، ؤآمرزنده و مهربان است" )توند خدا؛ همانا به ایشان را بپذیردؤت

 . (۴۷آنها آمیخته شود تباه مساز" )صحیفه سجادیه، دعای با "خدایا! نیکیهای مرا با نافرمانی تو که 

 ،یمی)حک اخالص عمل از خود عمل برتر است؛ هر چند سخت تر از آن نیز می باشدبگفته امام علی، 

"نخبگان" جوامع در جهان امروز دیده ایم که بسیاری از اعمال ظاهرا بشردوستانه . (۵۰۱ص  ات،یالح

به تمجید و تحسین دارد. جداسازی آنها ریشه در خودخواهی و شهرت طلبی، غریزه خودنمایی و عالقه 

بسیار ضروری است؛ در سنجشهای اخالقی طبقاتی  –بشردوستی از منفعت طلبی شخصی و سیاسی 

؛ و لذا فهم این پیامدهای زیانباری داردمهرورزی و مردم نوازی  در بشردوستی وزیرا ناخالصی 

 :ستا و اخالص عملسازی شرط پاکتصحیح دانستنیها" پیامدها و "

  . (۵۰۲همانجا، ص امام علی، )"عمل خالص نگردد مگر به صحت علم" 

 است:و افتادگی فهم حقیقت اخالص هم در فروتنی 

مگر آنکه ستایش را برای کاری که برای "برای هر حقی حقیقتی است؛ و هیچ بنده ای به حقیقت اخالص نمی رسد 

  (. ۱۰، ص ۱" )پیامبر، مستدرک، جلد خدا انجام می دهد، دوست نداشته باشد

 :ختساعمل خالصا صالح را نیز باید تا به نتیجه غایی رساندن پیگیری کرد؛ و هرگز در نیمه راه رها ن

دعوت( پایداری این چنانکه فرمان داری )در خوان؛ و بفرا بسوی این )آئین توحیدی( )مردم را( بهمین خاطر "پس 

 (؛۱۵و از هوای ایشان پیروی مکن" )شورا،  ورز

 . آنها را نه بیمی و نه اندوهی خواهد بودپایداری ورزیدنددر آن سپس "همانا آنها که گفتند پروردگار ما هللا است؛ 

 ؛(۱۳" )احقاف، شاهد پیروزی و رستگاری را در آغوش خواهند کشید(شادمان امیدوار و )

 ؛(۱۶، آبی فراوان )نعمت بسیار( به آنها می دادیم" )جن، بر روش )حق( پایداری می ورزیدند"اگر )مردم( 

از کار بسیاری است )به پیروزی و موفقیت( در آن بیشتر امید آنرا ادامه دهی )پشتکار داشته باشی( "کار اندکی که 

مهم پشتکار در به ثمر رساندن کارهاست؛ و نه بسیاری . پس کنیان رهایشدر نیمه راه که از آن خسته گردی )و 

  .(۲۷۰(" )نهج البالغه، حکمت آنها
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  سقوطو  طغیانی بر آغاز ؛غرور و کبر

 ،(...و طبقاتینژادی،  قومی،) باشد کههر انگیزه ای  به ،بینیی و خود برتر یجو ، برتریو غرور کبر

  است: انسانسقوط سرانجام نافرمانی خدا و و  سرکشی عامل ونکوهیده 

 ؛(۶۰ زمر،)" نیست؟ متکبراندر دوزخ برای  یجایگاه "آیا

 ؛ وکنند مین ارادهو تبهکاری  جوییبرتری  بهزمین  درکه  گذاریم میآخرت را برای کسانی  نیکوی() سرای !آری"

 ؛(۸۳، صقص) "از آن پرهیزگاران است نیک()فرجام 

 . (۱۷ لقمان،) فخر فروشی را دوست ندارد" خودپسندخدا هیچ  "همانا

را از مناسبات اجتماعی دور می کند و زمینه ساز و همکاری و هم اندیشی تعادل  ،"خود برتر بینی"

کبر و معرفتی در جامعه می شود. ریشه خواهان  یتو تمامخودنمایی و حاکمیت خودکامگان فرهنگ 

و  ؛انگیزه اجتماعی آن سلطه گریو نادانی است؛  جهالت ،نژادی و طبقاتی( –غرور )فردی، قومی 

 می گوید: امام صادقاست.  احساس حقارتآنهم روانشناختی عامل 

 . (۳۱۲، ص ۲مگر در اثر حقارتی که در خود احساس می کند" )کافی، جلد ورزد "هیچکس تکبر نمی 

حقارت و پستی است که فرد را به غیبت و بدگویی پشت سر دیگران وا می دارد؛ زیرا  حسهمین 

این صفت شیطانی زمینه ساز سازد.  "خوار"برده و دیگران را  "باال"بدینگونه می خواهد خود را 

غیبت با تکبر و نخوت رابطه دارد؛ و حس خود بینی و برتری بسیاری از گناهان است. برای نمونه 

  در طبقات فوقانی جامعه رواج دارد.  بویژهجویی را ارضا می کند. این صفت نکوهیده 

 کبر و غرور نخست انسان را از بندگی و طاعت خدا دور می کند:

از بندگی خدا سر بپیچد و خود را )از آنکه پرستش خدا کند( برتر ببیند، بزودی )خداوند در روز رستاخیز( "آنکس که 

  ؛(۱۷۲آنها را گرد آورد" )نساء، 

 وا می دارد:و دشمنی با خدا و پیامبرانش سپس انسان را به تکذیب آیات خدا و 

که در آن می مانند... درهای آسمان بر ، هم آنان یاران آتشند ی ورزند"آنان که آیات ما را تکذیب کنند و برتری جوی

  . (۴۰و  ۳۶ایشان گشوده نشود و به بهشت در نیایند تا آنکه شتر از سوراخ سوزن رد شود!" )اعراف، 

؛ و لذا نه تنها نکوهیده که خودبینی و خودپسندی می تواند به طغیان و سرکشی و برتری جویی راه برد

تقوا و ایمان و ریشه در سابقه درخشان در حتی اگر پسندی خودخود بدتر از گناه و لغزش اخالقی است. 

 :استو بدتر از گنهکاری باشد، باز هم نکوهیده و ناپسند داشته نیکوکاری هم 
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)او را از انجام گناه باز  گناه دچار نمی ساختمن را به ؤ"اگر ارتکاب گناه بهتر از خودپسندی نبود، خداوند هرگز م

 ؛(۱۰۱" )پیامبر، وسائل الشیعه، جلد اول، ص می داشت(

که ترا خودپسند گرداند )شرم و است سازد، نزد خدا برتر از آن نیکی شرمنده و پشیمان بدی که ترا  ()کار"آن 

سقوط درجا زدن و نهایتا زمینه رضایت نفس  پشیمانی از انجام کار بد احساسی سازنده و انقالبی است؛ در حالیکه

    (. ۴۳انسان را فراهم می سازد(" )نهج البالغه، سخن 

سرچشمه نیز حقیقت حیات انسانی به جهل  و ؛است سقوط اخالقی انسان سرآغاز "داشته ها"به  غرور

 را او عروج زمینهتاریخ جامعه و  ،طبیعت، خودو آگاهی انسان از  شناخت برابر، . درآن می باشد

 : ندمی ساز فراهم

و  بیاراست پسسترا بیافرید  همانکه و فریفته ساخت؟ مغرور کریمتچیز ترا نسبت به پروردگار  چه انسان! "ای

   (. ۶ – ۸ انفطار،) پرداخت" ترادر هر صورتی که خواست  ؛ وتعادل بخشید

فهم زندگی دنیا و حقیقت حیات  در جهالتغرور در انسان  ، ریشهپیشوایانسخن و  قرآن آیاتپایه  بر

 را ""دنیایا  ومهر و کرم و حلم خدا  که و عرفان" "تصوفسخن اهل  (؛ و۲۰انسانی است )حدید، 

 مایه امیدواریخدا  حلم وو کرم  مهر نادرست است.بی پایه و اند اساسا  دانستهغرورانگیز بطور کلی 

. نیستند غرورانگیز ،هرگز در پیشگاه عقل اینها ؛ واست عبرتتجربه و دار در کلیت  نیزاست و دنیا 

 :می گوید" و فریفته ساخت؟ مغرور کریمتچیز ترا نسبت به پروردگار  چه انسان! "ای هیآدر تفسیر  یامام عل

"برهان گناهکار در بازخواست و پاسخگویی نادرست ترین برهان و پوزش او بی پایه ترین پوزشهاست. به تحقیق 

    (.     ۲۱۴" )نهج البالغه، خطبه بر جهالت خویش اصرار ورزیده است)گنهکار مغرور فریب خورده با اینگونه براهین( 

از یاد  و (۷ )بلد، سازد مغرورفریفته و است دارندگان آنها را  ممکن بسیار ثروتو مردم  بر حکومت

قوانین تغییر و  از آگاهی عدم غرور ریشه در جهالت دارد؛فریب و این  اما نماید؛ دورخدا و آخرت 

  :و جامعه و تاریخ طبیعتتحول در 

( جوانی) توانایی و نیرومندی از پس و ساخت؛ توانا ناتوانی از پس و آفرید ناتوانی و سستی از را شما آنکه خداست

 ؛(۵۴ روم،" )توانا دانای اوست و آفریند می بخواهد چه هر او که داد قرار را پیری و سستی

زمین را نتوانی شکافت و )با گردن فرازی( به فراز )با ضربت پا( در زمین خرامان )با کبر و غرور( راه مرو که "

 .(۳۷" )اسراء، کوهها نخواهی رسید

 است: سرکشیغرور و  سرچشمهآفرینش  یو تکامل هدفمندنظم  به نادانی و جهل

 جایگاه حیات انسانی(پایدار تنها آخرت )فاز  ؛ ونیست (فریبندهزودگذر و )زندگانی دنیا جز کاالیی  همانا قوم! "ای

 ؛(۳۹ غافر،" )است ابدیآسایش و آرامش 
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"همانا وعده خداوند )زندگی جاودانه در سرای بازپسین( حق است. پس مبادا زندگی )زودگذر( دنیا شما را بفریبد و 

 .(۳۳مبادا مغرور این فریبا شوید" )لقمان، 

 راهه ؛ و چون بحق گوش فرا می دهندبه سخن انه فروتنرا زیر پا می نهند، کبر و غرور اما آنها که 

 می پذیرند:حق فرا خوانده شوند، 

"رحمت خدا بر مردی که چون سخن حکمیانه ای بشنود بپذیرد؛ و چون به راه رشد و هدایت خوانده شود بسوی آن 

 نهج البالغه(.  ۷۵رود" )امام علی، خطبه 

 

   "نیکوکاری"عینیت 

 نیکی! یافت مشخص و عینی مصادیقو  " از آسمان به زمین فرود آمدکردار نیک" عاممفهوم با اسالم، 

  : دارد اجتماعی – عینی های معیار خالف بسیاری از مذاهب، ، برقرآندر اخالق توحیدی  نیکوکاری و

آنستکه به خدا و روز بازپسین و کار وکنی بلکه آن نیست که روی خود را بسوی مشرق و مغرب بگردانید؛ "نیکی

 درو  بینوایانو یتیمان و  نزدیکانو مال را با همه دوستی آن به  ؛است دهو پیامبران ایمان آور ()خدافرشتگان و کتاب 

 و .استرا داده  مال()و نماز را بپا داشته و زکات  است؛ دادهبندگان  یبرای آزاد ودرخواست کنندگان  وراه ماندگان 

کارزار  هنگامهو در  وریرنجو  پریشانیدر  آنان که() و؛ وفا کنند یمانپ به بندند پیمانهر گاه  که آنان )نیکوکارند(

 ؛(۱۷۷بقره ) "هستند پرهیزگاران همانند و آنها داشته ا صداقت در ادعای نیکوکاری() که یندبردبارند. آنها

چسبیده به  عقاید و احکام دینی )ایمان به خدا و غیب و آخرت و اقامه نماز(نه تنها مطابق با آیه فوق، 

کندن از مال و انفاق آن به نیازمندان، صداقت و وفای به ؛ بلکه دل عمل صالح و نیکوکاری هستند

، پرداخت زکات و بردباری در رنج و که از بنیادی ترین ارزشهای عام و تغییرناپذیر اخالقی اند پیمان

کفر و ایمان با این نیکوکاری و سختی زندگی و پیکار حق جویانه نیز از وجوه و ابعاد نیکوکاری است. 

     :    دناقتصادی سنجیده می شو –اجتماعی  بویژه قسط و عدالت

 را کسی و راند، می سختی هب( خود درگاه از) را یتیم که همانست او بندد؟ می دروغ دین به که را کسی ای دیده آیا"

 که آنها غافلند؛ خویش نماز از که آنها! نمازگزاران بر وای پس. دانانگیز نمی بر گرسنگان و تنگدستان خوراک بر

انحصار  دررا  )آنها دارند می باز( عمومی معیشت وسایل) ماعون از( را مردم) و کنند، می خودنمایی و ریا( دین در)

 . (۱ – ۷ ماعون،" )44خود قرار داده اند(

                                                           
قرآن حساسیتی به اینکه  برخالف آنها و نباید غصبی باشد"؛ گزارنماز "مکاناست که  رایج حکم فقهی اینمیان پیروان مذهب سنتی  در  44

   ! نشان نمی دهند را انحصاری کرده و مردم را از آنها محروم کرده باشد، عمومینظر اموال و امالک  " موردنمازگزار"
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و گرسنگی و  فقر طوقرا از  " انسانهاگردن"و در این راستا  بکوشدآنکه در تحقق توحید اجتماعی  پس

 ساخته خویش را هموار رهایی هپیموده و را راالعبور تکامل  صعب های ""گردنه بندگی آزاد سازد،

 :است

، پریشانیروز سختی و  در (گرسنه فقیران)سیر کردن  یاای  بردهکردن  ؟ آزادتو چه دانی که آن گردنه چیست "و

     .(۱۲ – ۱۶ بلد،" )خاک نشین بینوایی یا خویشاوندیتیمی  ()دستگیری

 در فردی انسان )اخالقی و روانشناختی( تکامل و خداپرستی جهان بینی توحیدی قرآن، در ،بنابراین

 برخالفاین نمایانگر آنستکه جهت خدایی  ؛ ومی گیرد صورتبا فقر و بیعدالتی  اجتماعیمتن مبارزه 

و هدفمند هستی  عینیبر نظم  و جهتی ذهنی و غیر واقعی نیست ،گرایان مادهو  صوریمنان ؤپندار م

    خورده است. پیوند اجتماعی آن آرمانهایبا  مکتبدر این  اخالق شود. میمنطبق 

 

   اجتماعی  های تبعیضعصبیت و نفی 

نفی آن الزمه برقراری عدالت و همبستگی  لذاو  گردد؛ میاجتماعی  هایپایه تبعیض و ستم  عصبیت

عصبیت حتی اگر به خاطر صفات نیک و پسندیده هم باشد با ارزشهای عام انسانی و  .استانسانی 

آموزه های توحیدی سازگاری ندارد؛ و از همین روست که خودپسندی بدتر از گناه کردن اعالم گشته 

در ریشه دار ترین عصبیتهاست که موحدان نژادی  –قبیله ای یا خونی  –خانوادگی عصبیت است. 

 فرا خوانده شده اند:مبارزه با آن به راستای پیگیری آرمان قسط و عدالت اجتماعی 

برای )باشید( ؛ گواهانی عدل و داد به پا خیزید(و  حق)برای  "ای کسانیکه ایمان آورده اید! قیام کننده به قسط باشید

  (. ۱۳۵باشد" )نساء، شما یا پدر و مادر و نزدیکان ه زیان خودتان )این گواهی( بهر چند  ؛خدا

 قبیله ای و نژادی می گوید:  –امام علی در نقد بنیادی عصبیت قومی 

 هآورد. پس ب یاو رو هب بینیخود غرور و هک سیسجده کردند مگر ابل فرمان خدا بر آدم( ههمه فرشتگان )ب "... پس

پس بار فرمان حق نرفت.  ریز آشکارا نموده تی  عصب شیاصل خو یخود بر آدم فخر و نازش نمود و برا نشیآفر

ب یشوایدشمن خدا پ نزاع  یو با خدا در عظمت و بزرگ ،نهاد را بنا تی  عصب انیبن هگردنکشان است ک شرویو پ نیمتعص 

 دیپس بندگان خدا از دشمن خدا بترس... انداخت دور یو کوچک یخلعت فروتن دهیپوش یو سرور یارجمند هنمود و جام

و حق  یشما را )از فروتن شیخو یندا هب هنکیا و از ( دچار کندنژادیغرور عصبیت و درد خود ) هشما را ب هنکیاز ا

شما گرد آورد...  رامونی( را پتی  نخوت و عصب ارانی) لشکرش ادگانیسازد و سواران و پ شانیپر ه( باز داشتییجو

نژادی در همه ملتها وجود  –)عصبیت قومی  و سواران دارد ادگانیو پ ارانیو  انیلشکر ی( در هر ملتطانیاو )ش رایز

       قاصعه(. ، خطبهنهج البالغه) "دارد(
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 :امام صادقبگفته 

"هر کس تعصب ورزد یا به او تعصب ورزند، بند ایمان را از گردنش باز نموده است" )راغب اصفهانی، مفردات الفاظ 

  (. ۳۰۷قرآن، ص 

 : اجتماعی است طبقات و انسانیی هاو نژاد اقوام برابریاجتماعی موحدان بر پایه  اخالق

 شما )آنگاه( و برخوردار هستید( ایسرشت و ژن یگانه  از همگیشما را از مردی و زنی آفریدیم ) همانا مردم! "ای

شما نزد خدا ترین  گرامی براستی .دادیم تا همدیگر را بشناسید قرار یل گوناگون(ااقوام و قبها و تیره ها ) شاخه دررا 

جویی  برتریو زورمداری و  ستمگریاز  پرهیز ؛ بلکهقوم و نژاد و طبقه معیار برتری نیستند) ستیزگارترین شماهپر

 . (۱۳ ،حجرات) "(دمی باشن برتری نزد خدا معیارو ثروت اندوزی و شهوترانی 

ی بشر اخالقنظام در و دامنه دار و نگاه ویژه و عام اسالم به انسان، انقالبی بزرگ  توحیدیجهان بینی 

؛ و طرد و نفی کردبه شکل گسترده ای نژادی و اشرافی را  –برانگیخت؛ اخالقیات قبیله ای و قومی 

قومی و  اخالقیات فراجای خود را به  عشیره ای و اشرافی عصر جاهلیت ""دوگانهارزشهای اخالقی 

بی تردید، ارزشهای نیک اخالقی نخستین بار در درون اقوام بشری ارزشهای اعتقادی و انسانی سپرد. 

گواه است که آنچه در درون مرز های قومی "نیک" و بشر پرورده شده است؛ اما تاریخ تمدن 

"پسندیده" شمرده می شده است، در بیرون از مرز های قومی "بد" و "ناپسند" بوده، و بالعکس! )کتاب 

رسالت پیامبران و ادیان توحیدی (. مچهاراول و بخش  سیاست حق مدار"،وستون پایه های  امام علی"

         . عمومیت بخشیدن به ارزشهای اخالقی و مفاهیم نیک و بد است؛ هم در مقام نظر و هم در میدان عمل

   

  اصولی بر سر ایمان و عقیده  پایداریعزت نفس و ؛ قهر و مهر جایگاهتعیین 

آنستکه  ،ندمی کن دنبال پیگیرانه راو عدالت  قسط اجتماعیآرمان  کهمسلمان  موحدان قیویژگی اخال از

که از دشمنی  مادامو عدالت  حق با دشمنان اما می کنند؛ تنظیم مهرورزیدرونی خود را بر پایه  روابط

 سازش ناپذیرند: و سرسخت کینه توزی دست نکشیده اند و

 بانانمهرخود  یانم در اما(و )گیرند  سختحق ستیزان  بر همراه شده اند اوکه با  آنهافرستاده خداست و  (محمد)ص"

     .(۲۹ ،حفت) "هستند

 عام است؛ و همگان جز دشمنان کینه توز متجاوز را در بر می گیرد:مهرورزی 

 (؛۱۰۷"و ترا نفرستادیم مگر آنکه رحمتی برای مردمان جهان باشی" )انبیاء، 
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شما اصرار )بر هدایت و رهایی( گران آید؛ سخت و "همانا بر شما پیامبری از خودتان بیاید که بر او رنج بردن شما 

 (؛۱۲۸و مهربان است" )توبه، نوازشگر مؤمنان ا دارد و ب

دل بودی، )مردم( از پیرامونت ین و سنگتندخو ؛ و اگر گشته ایو مالیم نرم برای ایشان )مردم( یی "همانا به مهر خدا

" )آل با ایشان مشورت کنکارها پراکنده می شدند. پس از )گناهان( ایشان در گذر و برای آنها آمرزش بخواه و در 

 (.۱۵۹عمران، 

 قدرتمند نیز تا پیش از اتمام حجت از مهرورزی محروم نمی شود:  دشمن 

و سخن بگویید؛ شاید یادآور )حق( شود و پروا گیرد" )طه، "بسوی فرعون بروید که سرکشی کرد. پس به نرمی با ا

 (.۴۴و  ۴۳

ید مخالف و انتقادات و حتی پرخاشهای ا)سینه گشاده و فراخ برای تحمل عق سعه صدردر این زمینه 

 دیگران( مکمل مهرورزی و پیشگیری از خشم بیهوده و بیمورد است: 

که او طغیان کرده است. )پس موسی( گفت: سینه ام را گشاده ")پروردگار به موسی گفت:( اینک بسوی فرعون برو 

 .(۲۴ – ۲۶طه، ( را بر من آسان گردان" )پیام ساز و کار )ابالغ

  ضرورتی مبرم در امر رهبری و حکومت است: "سعه صدر"در سطح سیاست، 

   (. ۱۶۷"الزمه ریاست فراخی سینه است" )نهج البالغه، حکمت 

بنا بر  ،نبرد با دشمن ضروری است؛ زیرا دشمن متجاوز و سلطه گر سرسختی و پایداری دراما 

پذیری ظلم سستی و وادادگی و گرایش به آشتی و نرمی و گذشت را در طرف مقابل حمل بر ماهیتش، 

پس از پایداری این سرسختی و از سوی دیگر،  و بر ابعاد ظلم و تجاوز خود می افزاید. ،وی می کند

آشتی می دهد. گذشت از مجازات دشمن پس از چیرگی بر او از نیز پیروزی جای خود را به گذشت و 

 نتایج و موارد فهم درست جایگاه قهر و مهر در نظام اخالقی اسالم است:

داش او د پانآشتی ک)با دشمن خویش( و ببخشد اگر کسی و ؛ )و نه بیشتر( کیفر بدی همانند آن بدی است)بدانید که( "

 (؛ ۴۰، ی" )شوررا خدا می دهد

 ؛(۱۳۴بخشند" )آل عمران، می کار( را  نشانند و مردم )خطامی خشم خود را فرو  که(یند آنها)مؤمنان "

" (نیستند انتقامجوتوز و  کینهگویند ) ، سالمشانخطاب کنند (درشتی و زشتی به)آنها را  جاهالنآنگاه که  و... "

 ؛(۶۳ فرقان،)

"سزاوارترین مردم به گذشت )چشم پوشی از خطای دیگران( تواناترین ایشان است به مجازات کردن" )نهج البالغه، 

  ؛(۴۹حکمت 

www.takbook.com



~ 206 ~ 
 

شیرینی پیروزی را به تلخی انتقام  و) او را شکرانه پیروزی بر او گردان عفو"هر گاه بر دشمنت غلبه یافتی، پس 

 .  (۱۰" )نهج البالغه، حکمت گس نکن(

در  بت پرستی وبر شرک  مبتنی ادیان ازآن  جداسازی و توحیدی عقیده سر بر پایداریو  استواری

، در همین چهارچوب ویژگیهای اخالقی موحدان است از، که پیروان آنهاشناختن حقوق رسمیت  به عین

 :می کنند پرهیز عقیده دینی بروز در از افراط و تفریطقرار می گیرد. موحدان 

 ؛من می پرستم کهآنچه را  یدپرست میشما نه  ؛ ومی پرستید شما کهپرستم آنچه را  نمی من ای گروه کافران؛ "بگو

 ؛(کافرون )سوره "خودم برایمن  دین وخودتان  برایشما  دین؛  ...

بر  فرشتگان، ورزیدند پایداری (خویش )بر ایمان سپسو  است که گفتند پروردگار ما هللا )خدای یگانه( آنها "همانا

 شدید" مید شما را بهشتی که وعده داده اب مژده ؛ ودیترسید و نه اندوهگین باشبنه  که با این پیام که() آنها فرود آیند

 . (۳۰ فصلت،)

در فلسفه اخالقی اسالم، بدان  بنابراین، نفی غرور و خود بزرگ بینی و تأکید بر مهرورزی و فروتنی

از پیگیری ایمان و عقیده خود دست برداشته و بشریت جهان جامعه و معنا نیست که مسلمانان در 

جهان سربلندی واقعی با "سخن پاک" و ی اما آنها باید بدانند که در نظم توحیدجویای سربلندی نباشند؛ 

    :  ، و سلطه گران با دورویی و نیرنگ بازی راه بجایی نخواهند برد"عمل صالح" بدست می آید

او باال  بسویپاک  سخنان؛ خداستآن  از عزت کل باید از خدا بخواهد زیرا() جویدافرازی و پایندگی( سر)عزت  "آنکه

 ؛(۱۰ فاطر،" )برد میباال  را روند و او کردار شایسته و نیکو می

)و چنین  است؛ ولی دورویان این )حقیقت( را نمی دانندایمان اهل او و فرستاده "عزت از آن خداست و )نیز( از آن 

 (. ۸" )منافقون، که با دورویی می توانند عزت و سربلندی بدست آورند(پندارند می 

دورویی و دوزبانی یا "اخالق دوگانه"، که بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ جوامع غربی و بویژه گونه 

اخالقی مبتنی در نظام ؛ زیرا ساخته استرا دچار معضالت الینحل انسانی اروپایی آن می باشد، جامعه 

موضعگیری و راه گشایی لذا پیچیده و غیر قابل شناسایی و رهگیری شده و بسیار رفتارها  ،بر دورویی

 دشوار می گردد. 

انعطاف ناپذیری با سست در میانه دو روش تندخویی و روشی در سطح جامعه اسالمی هم انسان باید 

 :برگزیندعنصری و بی مایگی 

که باش باش که مردم خوش نداشته باشند به تو نزدیک شوند؛ و نه چنان سست و واداده  سختسر "نه چندان تند و 

  (.   ۳۰۴حرانی، تحف العقول، ص امام صادق، ترا تحقیر کند" )بهنگام معارفه هر کس 
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؛ تا کسی از مؤمنان است آزادگی و عزتو عدم دلبستگی به دنیا و ذخائر دنیوی نیز برای حفظ  قناعت

با دریوزگی و ستایش و آنان برای تأمین نیاز مادی خود به دارندگان قدرت و ثروت روی نیاورد و 

 : دفرو نغلطبه بندگی آنها چاپلوسی 

)از دنیا( "نفس خود را باالتر و ارزشمندتر از آن بدان که به پستی و فرومایگی تن دهی؛ هر چند آن کار ترا به آنچه 

چیزی بدست نفس خود )ارزش وجودی ات( بذل و بخشش می کنی، آنچه از برابر با هرگز د. زیرا می خواهی برسان

است  رفتهتو از دست از نفس  که ارزشی آن بااینراه بدست آوری  از که همدنیا نعمتهای از  قدرهر چ)آورد نخواهی 

نهج  ۳۱بنده دیگری مباش که خدا آزادت آفریده است" )از وصیت نامه امام علی، نامه  (؛ پسنخواهد کرد برابری

 البالغه(. 

 به خاطر عزت نفس و مناعت طبع چنین ستوده است:که خانه و مال نداشتند قرآن "اصحاب صفه" را 

از پی روزی در زمین گام زدن  شده اند که تواننا که چنان در راه خدا دچار تنگزمندانی انیبرای( بویژه )انفاق کنید "

آگاه نافرد انکه( برخوردارند؛ چن عزت نفساز ؛ )اما را ندارند)کشاورزی یا تجارت و پیشه ای که ثروت تولید کند( 

را به چهره هایشان می شناسی: )با وجود تنگدستی( آنها پندارد. و توانگر بی نیاز برای خویشتن داریشان آنها را 

 (.   ۲۷۳" )بقره، اصرار نمی خواهند بهمردم هرگز چیزی از 

از یکسو و ذلت و خواری )افراط( تکبر و نخوت دو منش انحرافی عزت نفس در میانه اصل اخالقی 

 هر دو راه انحرافی بسوی دوزخند: دیگر است.سوی از )تفریط( 

 آیاو روز رستاخیز آنها را که )از سر تکبر و نخوت( بر خدا دروغ بستند می بینی که چهره هایشان سیاه است. "

   (؛۶۰ زمر،" )نیست؟ متکبراندر دوزخ برای  یجایگاه)براستی( 

چرا ) چه حالی بودید؟ گویند: در بودند، کردهستم  خوددر حالی ستاندند که بر  را جانشانکه  آنها به فرشتگان "همانا

و )ناتوان  موطن خود()ما در زمین  :گویند (و آنها در مقام توجیه دادید؟با ظالمان  همکاریتن به ذلت و خواری 

آنها جایگاهشان دوزخ است؛  جرت کنید؟ادر آن مه تانبود  پهناور ازمین خد آیا د:گوین (فرشتگان )پس بودیم. مجبور(

" راه به جایی ندارندو بیچاره اند مگر ناتوانان )واقعی( از مردان و زنان و کودکان که  ؛و چه بد بازگشتگاهی است

  . (۹۸و  ۹۷)نساء، 

 

 ؛ پیوند واقع بینی با آرمانخواهی  میان مادیت و معنویت تعادل

و  تعادل گرایش به" ،وجود گسستها باگفته شد که  (و تبیین آفرینش شناسیهستی ) پیشین کتاب در

 ص) بوده استپدیده های تکاملی و تثبیت آنها  پیداییدرآمد  پیش وماده  حرکتیویژگیهای  از تناسب"

 رابطهتنظیم  در انسانو اجتماعی  فردیجهان انسانی نیز راز رشد و پیشرفت  در (.۱۰۸ – ۱۱۲
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تنگ  نگاهاز  پرهیزتنظیم رابطه اصولی نخست نیازمند  . ایناستنهفته مادیت و معنویت  میان اصولی

درک  زیرااست؛ با یکدیگر در جهان انسانی  متقابل روابطدر  معنا"ماده و "درست و درک  ،یک بعدی

فرا رفتن از تعادل و تمایل به ) افراطبه  معموالصحنه اجتماع  درغیر واقعی و مجرد ایندو مفهوم 

اخالق کوتاه آمدن از آرمانهای متعالی اخالقی و تمایل به ) تفریط یاو  (نیازهای مادی انسان تحقیر

می تواند جایگزین یکدیگر  هم خروج از تعادل و میانه روی()افراط و تفریط  ؛ وانجامد می (یغریز

به دشواری بتواند  تعادل تثبیت گردد،جامعه فرهنگ و نظام ارزشی  درتعادل  عدم ! هنگامیکهشوند

و  : بجای عدالتخواهیجای یکدیگر را خواهند گرفتپی در پی و تفریط افراط  بلکه آن شود؛ گزینه

ستمگری و ستم پذیری جایگزین هم می شوند؛ بجای عفت و پاکدامنی، پیوسته ، عدالت پیشگی

 چیرگیدر نوبت جای یکدیگر را می گیرند؛ بجای شجاعت، بیباکی و بزدلی نفس کشی شهوترانی و 

 "رنسانس"از  پیشاروپاییان  :مکن اشارهتاریخی  تجربه یک بهخواهم  میاینجا  درو... قرار می گیرند؛ 

 انسانکردند و  میتحقیر  را انسان مادی نیازهایها و  خواسته ،کلیساو  رسمی مسیحیتدر حاکمیت و 

 پس اما !بیاندیشد ""آخرتبه تنها پیشه کند و  رهبانیتباید  که دانستند می ""روحانیصرفا  موجودیرا 

 نخبگانو افراط نشست  تفریط بجای گزینهحاکمیت بورژوازی و سکوالریسم  در س" ورنسان"از 

با  ستیز بهلیبرالیسم و اومانیسم مکاتبی چون ناتورالیسم و  قالبتبیین اخالق غریزی در  باغربی 

کارکرد دین و کلیسا نیز  ؛ وآوردند روی انسانو نیازهای معنوی مادی  فرامتعالی  گرایشهایو  آرمانها

شناخته شده  کامال حرامهای حتیجاییکه امروز  ؛ تاگشتغریزی  پست اخالقیاتو تبیین دینی  توجیه

غربی که در  فرهنگ اساسا !ندمی شو مجاز ویید أزنا و همجنس بازی هم تچون  اخالقی –دینی 

در تبیین  و علوم حوزه تجربی شناخت را از حوزه تعقلی آن جدا می سازد، فلسفهمعرفت شناسی و 

فلسفه  در می نهد، دیوارهدفمندی و هدایت شدگی  بانظم عینی و ضرورت  میانتکامل جهان  وآفرینش 

کرده میان مادیت و معنویت یا جسمانیت و روحانیت انسان ترسیم گذرناپذیر  واستوار  مرزیاخالق هم 

عینی معیاری  وانسانی رفتار  و گرایش درمرزی میان مادیت و معنویت  براستیآنچه که  امااست. 

 ظرفو پایداری آنها در  ثبات میزان به می دهد، بدستجهت بازشناسی رفتار مادی از رفتار معنوی 

یک نگاه فلسفی و هستی شناختی به  در رفتارها بر می گردد. اینتأثیر و دامنه و برد  ،مکان –زمان 

 و انسان است؛زندگی یک مقیاس  مکانی در – زمانیبعدی  چهاروابسته به ساختار  مادیات اخالق،

در جهان انسانی ماندگار  و برتراین ساختار فراتر رفته و به هستی مطلق و ارزشهای  ازت امعنوی

 مادی دارد،بدنبال زمان و مکان  بسترمحدود در  وآنی  زودگذرکه نتایج  انسانی رفتار آن پیوسته است.

 است. شدهتر  معنویو گشته مادیات دور  ازهر چه نتایج آن پایدار تر و گسترده تر باشد  و است؛

 "دنیوی" گرایشهای به مادی یا معنوی باشد؛ه سفی نف یالزم نیست رفتاردسته بندی  این ، برایبنابراین

؛ و ریشه باشدوابسته ...( و نیایش و روزه)نماز و  "ویخرا"و یا ..( و. مثلک و تولید ا)خواب و خور
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را ثروتی انسان  اگر نمونه، برای .در "غرایز پست حیوانی" و یا "فطرت متعالی انسانی" داشته باشد

مادی انجام داده  صرفا رفتاری کند،خود  زندگیتأمین نیازهای مادی صرف آورده است دست که ب

 آنرااگر  ولی فراتر نمی رود؛ خودزندگی  زمانو  خودعمل از  این یجانت رهدامنه و گست زیرا است؛

چون شعاع  است، شده نزدیکتر یتمعنو بهاو  رفتار کند،ب هم فرزندانشهمسر و نیازهای مادی صرف 

 .می دهد( پوشش راد و خانواده اش خوزندگی ) او بیشتر می شود عملثیر أت یزمان برد و بهره مندی

تر  معنوی رفتاری باز کند، توجهدوستان و همسایگان خود هم و  بستگاننیازهای مادی به  فرداین  اگر

سیس بنیادهای أت باکشور  یک و شهر یک نیازمنداناو در این زمینه به  توجه اگر داده است؛ انجام

سازماندهی یک جنبش اجتماعی به تغییر  بااگر  و معنوی تر می شود؛ترتیب  بهباشد  معطوفخیریه 

 معنوی کامال رفتاری ،به فقر و محرومیت پایان دهد تا در جامعه همت گمارد استثماری اتبنیادی مناسب

خویشتن را  ، ویافته است بیشتری مکانی –ه زمانی راو دامنه و گست ملع نتایج زیرا؛ انجام داده است

کوشش کار و . داده استقرار غیر خدا  بندگیاجتماعی و  جبرهایآزادی از وارستگی و خنای رادر ف

و نیز همینگونه است: اگر کسی برای سود و ثروت ون م و فنوتولید علو یا درآمد کسب انسان در 

کاری مادی  ،بپردازد تولیدفنی  بهبودعلمی و تحقیق  ،کوشش و به کار خص خودبرای ششهرت و مقام 

اکتشافات علمی و دسترنج و بشریت را از و یا ملت و  45خانوادهانجام داده است؛ اما اگر )و دنیایی( 

 است. گشته  اخروی تر( )و ترمعنوی ترتیب  بهبهره مند سازد، کار او خود اختراعات فنی 

این  رباید راه تعادلی پویا را د انسانمعنی آنستکه  به خدا"( "روحو  "گل") انساندیالکتیکی  ثنویت

مادی  نیازهای ،است مادی متوجهارزشهای پایدار فرا وآنکه به سمت کمال  عین در زمینه بپیماید و

، و از را پایه استوار آموزه های اخالقی اسالم اعتدالاین تبیین دیالکتیکی،  مین نماید.أخود را هم ت

 :قرار داده استجهانیان ای گواهی برنمونه و اینراه نیز جامعه اسالمی را 

 (. ۱۴۳د" )بقره، یبر مردم باشگواهانی تا گرداندیم )به دور از افراط و تفریط( میانه ی شما را امتبدینسان ما و "

ثیر أبا افزایش دامنه و گستره ت نانسا دنیویمادی و های  خواستهو  نیازهااز  آمدهبر رفتاری اگراما 

اخروی انسان متعالی و عملی برآمده از گرایشهای  ،اخروی شودمعنوی و تواند  میآن  مکانی – زمانی

 .تبدیل مادیت و معنویت به یکدیگر() مادی شود وشده  مکانی –محدودیت زمانی  گرفتارتواند  میهم 

بر مالحضات  ... بناو انفاق و حجاسالم چون نماز و روزه و ادی بع و اخالقی احکام اجرای اگر

 وزودگذر  طبیعتبر  بنا پذیرد، صورت ""دیندار فردادی مسیاسی و اجتماعی و جهت تأمین منافع 

بر فرد و اجتماع انسانی نداشته و گسترده ای  و پایدار مثبتنتایج  ،منافعمالحضات و  اینگونهمتغیر 

                                                           
 ۱۲کشد مانند کسی است که در راه خدا جهاد کرده است" )وسائل الشیعه، جلد بده خود رنج و سختی ا"آنکس که برای تأمین معاش خانوبگفته پیامبر:  45

 (.  ۴۳ص 
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چند از  نیز، هری اجتماعی اانزوانفعال و نشینی و  گوشهمتن در  عبادت می شوند. شمردهاعمالی مادی 

فاقد آنجا که  از ، بازگیرد صورت ""خالصانهدور باشد و  هماین گونه مالحضات و منفعت جوییها 

است  بشمارمادی می باشد از فلسفه احکام و شعائر بیگانه شده و لذا  مکانزمان و در نتیجه اجتماعی 

جدالهای  و پندار ها الفبرخ، اینبنابر صوفی(. یکامام علی با  تندخورد برنهج البالغه،  ۲۰۰خطبه )

 سازداز مادیت جدا می  براستیمعنویت را  آنچه، گرایان و آخرت گرایان دنیامیان  درنظری رایج 

بستگی به خاستگاه  رفتار یا معنوی بودن یک مادی. رفتار انسان است تاریخی –اجتماعی  تأثیر گستره

 مکانی –زمانی  محدودیت به اساسا ؛ بلکهندارد باشد خدایی" "روح از یا لجنی" "نیمه از کهآن  مستقیم

 تبیین کرده است:  " چنینزمان"مادیت و معنویت را از منظر  بازرگان مهدی است. وابسته رفتار

بیش  وهمی دو سر حد گناه و ثواب قائل شده اند، در معنویاتشکافی که میان مادیات و  وون معنویدیون و ام "دعوای

د یاز ق دور شده()و فضائل انسانی یا محاسن دینی و بطور کلی معنویت چیزی جز مادیت خارج شده  اخالق نیست.

 . (۹۲ ص بی انتها، )ذره "نیستزمان 

د ینمی تواند مطلقا از ق هرگز انسان مادی رفتارآنکه  : نخستمی نماید ضروریاینجا ذکر دو نکته  در

این قید و بند مطلقا آزاد  ازحیات اجتماعی انسان  واندیشه و روان  زیرا رود؛ بیرون مکان –زمان 

 گر طغیان انسان ،بغیآنکه با توجه به ویژگی بینهایت طلبی انسان در هر دو جهت رشد و  دوم نیست.

 مکانی رفتار – زمانیثیر أدامنه و گستره ت برکوشد  میتکاملی  ضد "معنوی"نیز در یک گرایش 

 ممکن هاست.اتحقق ن برایو کوششی  کژراهه ،چنانکه پیشتر گفته شد ،"راه" این اما ؛بیافزاید خویش

مدار  ازمی تواند  یگانه( خدای )پرستشمعنوی با هستی مطلق و یگانگی جهت ارتباط تنها در  انسان

رفتارهای  همه بنابراین .بیافزاید ثیرات رفتار خودأخود و خودخواهی بیرون آمده و بر گستره و برد ت

خدای به  نزدیکیباید جهت   به روحانیت او، چهانسان باشد  جسمانیتبه  معطوف چه، انسان موحد

 :تطبیق اراده انسان با اراده خدا() باشدبرای او  ویگانه هستی 

 ؛(۱۶۲ انعام،) است" جهانیاندگار رپرو هللابرای  من مرگ وزندگی  ومن  پرستشو  نماز من همانا بگو"

 فرجامو  ؛به ریسمان محکمی چنگ زده است همانا ،دهد و نیکوکار باشد تطبیقسمت خدا  بهخود را  جهتهر کس  و"

   ؛(۲۲ لقمان،" )کارها بسوی خداست

)بندگی( می کند؛ و در رنج افکن آنکه ترا خدمت )بندگی( "خداوند به دنیا وحی فرمود: خدمت کن به آنکه مرا خدمت 

   (.  ۲۰۳، ص ۷۸ر، جلد بحاحدیث پیامبر، " ))و خواهان توست( می کند

زندگی  ودنیا  متنگرفتار می شود؛ و آنکه در  آنبه  پیوستهآنکه دنیا را غایت کند، به درد و رنج 

خدا و آخرت را هدف کند، از رنج و اضطراب رهایی یافته و دنیا را تخته پرش رشد و  دنیوی خود
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انسان موحد با هدف کردن خدا و آخرت خویشتن و نیازهای مادی خویش را از کمال خود می گرداند. 

؟! انسان موحد حتی در انفاق به "در خدا فنا" شودبگفته عرفا یاد نبرده و به راهی نمی رود که 

نیازمندان هم تعادل و میانه روی را از یاد نمی برد؛ زیرا او هم نیازهای مادی دارد که باید پاسخ 

 بگیرند:

بابت  مردم)به نکوهش مبادا مکن تا باز و گشاده به تمامی نیز دار و منگه به گردن دست خود را بسته  (در انفاق)"

         (. ۲۹" )اسراء، )از دست دادن همه چیز( بنشینیو حسرت خست( و  بخل

انسان  اگر هدف نباشد وجایگاه رشد انسان و کسب فضایل و فهم حقایق هستی است؛ فاز دنیایی حیات 

در اسالم دل نبستن به دنیای فانی است؛ و نه  "زهد". شیفته و دلبسته این مرحله انتقالی زودگذر نشود

 ترک آن:

 بندگان( بر شما)از دل طبیعت( بیرون آورده و روزیهای پاک را )"بگو چه کسی زینتهای خدا را که برای بندگان خود 

؟ بگو اینها برای کسانی است که ایمان آورده اند و در روز قیامت )در زندگی بازپسین( خالص برای حرام کرده است

 (؛۳۲بهره ای از آن نیست(" )اعراف، دیگر آنهاست )و کافران را 

دنیا( را که خدا بر شما حالل این پاکیزه های آنچه )از نعمتهای )بر خود( حرام نکنید "ای کسانیکه ایمان آورده اید! 

کرده است. و )اما( تجاوز نکنید )به حق دیگران دست درازی نکنید و بدانید( که خدا متجاوزین را دوست ندارد 

و توزیع عادالنه قناعت همراه با  بهره برداریخواست خدا  انحصار خود در آورد. بهو نه  کردتحریم  باید)نعمتها را نه 

 (؛۸۷ (" )مائده،ستنعمتها

، ۳کند" )امام صادق، توحید شیخ صدوق، جلد رها "از ما نیست آنکه دنیا را برای آخرتش و آخرتش را برای دنیایش 

 (.   ۹۴ص 

آخرت به برداشتهای اشتباه از آیات و احادیث منجر شده است.  –عدم درک و تنظیم صحیح رابطه دنیا 

که او سه چیز )مرگ، فقر و بال( را دوست  غفاریابوذر ، عده ای از این سخن امام صادقدر زمان 

امام اما دارد که دیگران دشمن می دارند، مذهب مرگ پرستی و فقر پرستی را نتیجه گرفته بودند. 

گفت: مقصود ابوذر اینستکه مرگ در بندگی خدا دوست داشتنی تر از زندگی در نافرمانی اوست؛ و 

ه در نافرمانی خدا بدست آید؛ و بال در بندگی خدا پذیرفتنی نیکوتر از ثروتی است کر در بندگی خدا قف

(. اگر انسان خدا جو و یکتاپرست از دانش ۱۶۵تر از سالمتی در نافرمانی اوست )معانی االخبار، ص 

و سالمتی برخوردار باشد، با استفاده درست از آنها می تواند بر اندوخته های معنوی درآمد و خرد و 

در زندگی بازپسین خود دست یابد؛ پس چرا فقر و مرگ و از تکامل خود بیافزاید و به مرتبه واالتری 

     کیفیت حیات جاودانی در این زندگی تعیین می شود.   دوست داشته باشد؟ سهنف فیبیماری را 
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ماهیتا پنهان می ماند؛ زیرا زهد به معنی بی رغبتی به دنیاست؛ و بیان آن برعکس ریاکاری و زهد 

 نشانه دلبستگی به دنیا است:خودنمایی و لذا 

   (. ۲۷ست" )نهج البالغه، حکمت زهد اماندن زهد پنهان برترین )ویژگی( "

 ؛ زیراتر است معنوی ،باشدتر  آزاد مکانی –انسان از وابستگی زمانی  یکچه رفتار  هر ،باری 

 جبرهای و مادهتنگ  دایرهاز را  اورفتارهایی که  با انسان شود. میآن بیشتر تأثیر و دامنه  ماندگاری

در  یدجاو حیاتیته سشای و را به بینهایت و مطلق نزدیکتر می کند؛ خود ،گرداندتر می  آزادبنده ساز آن 

اگر اندیشه و کار و کوشش انسان جز در جهت تأمین اما  می شود.قید و بندها  ازآزادی  فراخنای

نهایت پستی باز می گردد. چنین انسانی به )ثروت اندوزی و جاه طلبی( نباشد، خویشتن نیازهای مادی 

زیرا همه زحماتش بی نتیجه می ماند در حالیکه در پندار خود "راه درست و زیانکارترین مردم است؛ 

 :عاقالنه" را برگزیده است

منافع کسب ی دنیا )در راه انزندگدر ایشان که همه کوشش آنها ؟ آگهی بدهم "بگو آیا شما را به زیانکارترین مردم

 (. ۱۰۴و  ۱۰۳!" )کهف، نیک و پسندیده ای انجام می دهندکار رند که می پندا)همچنان( ؛ و مادی( هدر رفته است

 

 روی در مصرف همیان

 راز توسعه پایدار اقتصادی واخالق  توحیدیاصول فلسفه  از تبذیرو پرهیز از اسراف و پیشگی  قناعت

تنها برخورد  نهروی و تعادل در مصرف و بهره وری از نعمتهای دنیوی  میانه .استجامعه  در

 و پیشگیری از شکل گیری قطبهای قدرت و ثروت بلکه است؛با نسلهای آتی  و طبیعت باعادالنه 

 :باشد می نیزدر جامعه کانونهای جور و ستم 

  (۳۱ ،)اعراف" درکاران را دوست ندا اسرافخدا  که زیاده روی نکنید اما و بیاشامید؛ "بخورید

نیست؛ بلکه هر چه بیشتر  مصرفسرمایه داری تبلیغ می کند، پیشرفت و توسعه در  نظامبرخالف آنچه 

 است: عدالتدر 

 نهج البالغه(. ۱۵در عدالت است" )امام علی، خطبه ( واقعی و پایدار)رشد و گشایش همانا "

در جامعه مصرفی، مصرف شهروندان از تولید و درآمد آنها پیشی می گیرد؛ چنانکه امروز انسانهای 

و حتی کارهای به کار اضافه روزانه بسیاری را در کشورهای سرمایه داری غرب می بینیم که 

که هنوز بابت آن به خود را  گذشتهآنهم مصرف  ،مصرف روی می آورند تا هزینهتوانفرسا و "کثیف" 
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با دور شدن از "میانه روی در مصرف" بپردازند؛ و بدینگونه، بی آنکه بدانند، سرمایه دار بدهکارند، 

 یفرهنگ مصرف ، گسترشسوی دیگر از سند بردگی خود به زر و زور را امضاء می کنند!هر روز 

سلطه گری و توسعه طلبی  پایه که خود به نوبهشود  میانباشت سود و سرمایه  ، پایهدر این جوامع

 اقتدا هم( ۳۱ ،)اعرافبه همین نیم آیه قرآنی  تنهامردمان جهان  اگر ،بنابراین است. هحاکم طبقه جهانی

       !جنگ افروزی سرمایه داران جهانی را سست کرده اندویرانگری و  وستم  پایه کنند،

فهم این اصل اخالقی، برخورد امام علی با روش افراط و تفریط دو برادر بسیار آموزنده  در راستای

حقوق دیگران )خویشان و مردم( را در آن گوشزد  ،است. علی به یکی از آنها که خانه ای فراخ داشته

رده و می کند؛ و به آن دیگری که رهبانیت برگزیده بود، تشر می زند که چرا از شیطان پلید پیروی ک

 (. نهج البالغه ۲۰۰حتی زن و فرزند خود را قربانی کرده است )خطبه 

 

  ؛ نگاه بلند مدت به آثار و نتایج رفتارها   به حق و صبر سفارش

الزمه و  ؛ پس46و پایداری در راه حق است شکیبایی معنیبه همردیف تقوا و خویشتن داری، و  صبر

که به  آنها اخالقی موحدان است؛ ویژگیو صبر  به حق سفارش و عدالت است. حقمکمل سفارش به 

 :می دهند انجامو عمل صالح  گرویدهتوحید 

به  و ؛هندد انجامو کارهای شایسته  هکه ایمان آورد آنان مگر ؛است در زیان یکسرهانسان  ! همانابه زمانه "سوگند

   . (۱ – ۳ عصر،" )نمایند سفارش ( به شکیبایی و پایداری )در راه حق(چنینهم) و حق سفارش کنند؛

جویی پیوسته است و از آن جدا نمی شود؛  یقتدر فلسفه توحیدی اخالق، صبر الزاما به حق و حق

همانگونه که ایمان نیز از عمل صالح جداشدنی نیست. اگر صبر و بردباری از کف انسان بیرون شود، 

یمان هم از دست می رود. بنابراین، صبر حق دیگر پیگیری نشده و باطل جایگزین آن می شود؛ پس ا

انفعال در برابر ناحق )ستم( و تسلیم به حوادث ناگوار نیست؛ بلکه تحرک و فعالیت برای گره گشایی 

امور و راهیابی جهت برون رفت از تنگناها در راستای مبارزات حق جویانه می باشد. صبر تقویت 

 و فراز و نشیبهای زندگی فردی و اجتماعی است. اراده انسانی در برابر سختیهای راه حق جویی 

در  سپس و شناسد و بدان سفارش کند؛برا  حق نخستانسانی زمانی به کمال می گراید که انسان  اخالق

 د:انبرانگیز و پایداری در این راه شکیباییرا به  دیگرانکوشد و بعدالت  وراستای تحقق حق 

                                                           
تقوا و دارد( ؛ و صبر از آنچه دوست داری )که نشانه ای بر انسان دالوری پایداری و "صبر بر دو گونه است: صبر بر آنچه نمی پسندی )که نشان از   46

 (. ۵۲پاکدامنی است(" )نهج البالغه، سخن 
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پشتیبانی  و ستمکاری یاری وگناه و همدیگر را در راه کنید؛ "در راه نیکی و پرهیزگاری همدیگر را یاری و پشتیبانی 

 (. ۲مکنید" )مائده، 

بازشناسی اولویت اصول و ارزشهای اخالقی در شرایط اما الزمه شناخت حق و صبر در راه حق نیز 

. در است در هنگامی که میان دو یا چند ارزش تقابل پدید می آید اصلحمتغیر است؛ پیگیری ارزشی که 

این هنگام باید دید کدام ارزش پایدارتر، ارزنده تر و مؤثرتر است؛ و آیا با تغییر شرایط، درجه بندی 

اصول و ارزشها نیز تغییر می کند؟ معیار توحیدی در این زمینه همان معیار معنویت یا مادیت 

زمانی نتایج و پیامدهای هر یک از گزینه های اخالقی باید  –گستره و برد مکانی رفتارهاست؛ یعنی 

مقدم می دارند )پراگماتیستها = مصلحت گرایان( برای  حقیقترا بر  مصلحتد. آنها که نسنجیده شو

توجیه این تقدم مثال متداولی را در زمینه سنجش و ارزیابی ارزشهای اخالقی بکار می برند؛ و آن 

ی است که انسان در گزینش میان راستگویی و نجات جان یک انسان قرار می گیرد. آنها به سخن هنگام

استناد می کنند: دروغ مصلحت آمیز به که راست فتنه انگیز! در اینجا، یک "دروغ  سعدیمنسوب به 

ن او مصلحت آمیز" می تواند جان آن انسان را حفظ کند؛ در حالیکه "راست فتنه انگیز" به قیمت جا

جامعه  درتمام می شود. اما اگر مطابق با رهنمود اخالقی یاد شده مصلحت پایه ارزیابی و گزینش 

افراد و اقشار جامعه می دهد و  خاصهمردم نیز جای خود را به مصلحت  عامهشود، در عمل مصلحت 

اجتماعی طبقات  –؛ امری که سنت رایج در فرهنگ سیاسی منفعت طلبی توجیه گر دروغ می شود

، "مصلحت نظام" نه تنها دروغ نیز حاکمه تاریخ بوده است. در سطح حکومت و رهبری سیاسی جامعه

 نظامکه در  ؛ امریتوجیه می کند همخیانتی را و  تجاوزکه قتل و سرکوب و شکنجه و هر گونه ستم و 

در هنگامه تقابل ارزشها باید  ! بنابراین، پیش از حکم دادنآزموده ایم ایران در مطلقه فقیه" "والیت

نگاهی ژرف و همه جانبه از گزینه های موجود و بررسی ارزشی پیامدهای آنها نیز داشت. در مثال 

نامبرده باید دید که آیا انسانی که جانش با یک دروغ نجات می یابد، گناهکار است یا بیگناه؟ اگر 

قاتل نیست؛ و قصد کشتار نداشته است؟ آیا دروغ  گناهکار است، گناه او در چه اندازه ای است؟ آیا خود

به همانجا خاتمه می یابد و پیامدی زیانبار که با قتل برابری کند، ندارد؟ کم و کیف پیامدهای سازنده یا 

ویرانگر هر یک از این دو گزینه، در کوتاه مدت و بلند مدت، چگونه است؛ و کفه کدامیک سنگین تر 

 است؟ و... 

می بینیم که حل مسئله سنجش و ارزیابی اخالقی به این آسانی نیست. در زمینه ارزیابی و تقدم 

)فتنه از قتل بدتر  الفتنه اشد من القتلارزشهای اخالقی، قرآن حکیم رهنمودی ارزنده و کارساز دارد: 

وامع انسانی بوده زمینه ساز کشتارهایی گسترده و بلند مدت در ج فتنهاست(؛ زیرا تاریخ گواه است که 

 فتنهمی توان به استوار می گردد. برای مثال  دروغاست؛ و باز کیست که نداند پایه هر فتنه ای بر 
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در قتل  "علیهزار کشته بر جای گذارد و بر این دروغ استوار بود که  ۱۷کرد که  اشاره ""جمل

جهان اسالم اشاره کرد که بر مذهبی در  –فتنه های قومی می توان به  ! نیزعثمان دست داشته است"؟

این دروغها مصلحت سلطه گران  ؛47پایه دروغهای تاریخی شکل گرفتند و همچنان قربانی می گیرند

جهانی )استعمارگران، امپریالیستها و صهیونیستها( را تأمین می کردند و نه هرگز مصلحت فالن قوم یا 

 مذهب را در جهان اسالم ...              

                                  

 و رواج آن  بزرگ شماری "گناه"

با این پندار انسان ؛ زیرا اخالق، بزرگترین گناه همان کوچک شمردن یک گناه استتوحیدی در فلسفه 

نیز  جامعه سطح . دربر نفس انسان غلبه می یابدپستی تکرار آن ز انجام گناه پروا نمی کند، و با ا

خود  یسنت ناپسند در تداوم تاریخ این ؛ زیرامبارزه با آن بسی دشوار می گردد لذاشود و  می "سنت"

 :نیرومند می شود

 ."بزرگترین گناه نزد خدا، گناهی است که کننده اش آنرا کوچک شمارد" )غرر الحکم(

 (. ۳۴۰ترین گناهان گناهی است که شخص آنرا آسان و کوچک پندارد" )نهج البالغه، سخن شدید "

با آن مقابله شده است. از غیبت و بدگویی و شایعه نیز از عوامل ترویج و عادی سازی گناهان است که 

 :ستدیدنیها و نه شنیدنیهاروشهای این مقابله نیز تکیه بر 

 (؛۱۴۱)امام علی، نهج البالغه، خطبه  "باطل است آنکه بگویی شنیدم؛ و حق آنستکه بگویی دیدم"

روابط انسان باید از مدار خود بیرون آید و اصل راهنمای حاکم بر  گناهیک برای فهم تلخی و ناپسندی  

 می نماید" از زبان پیامبر اسالم بشنود و به کار بندد:به انسان انسانی را که "راه بهشت را 

و کاری را که بر خود نمی پسندی با دیگران مکن"  دهند؛ انجامکه دوست داری با تو با دیگران بکن "کاری را 

 (.  ۱۴۶، ص ۲)کافی، جلد 

      

   حقیقت حیات ؛ معاد بهاعتقاد یاد مرگ و 

 او پیشگاهدر خدا و  بسویباور قلبی به معاد )بازگشت یاد مرگ و آمادگی پیوسته برای آن، و آیا 

تواند بود؟ بی تردید، اگر  یاخالقاصلی راهنما در سنجشهای  (خویش بودنو اعمال  عقایدگوی پاسخ

                                                           
 نگاه کنید به کتاب "تاریخ سیاسی ایران باستان".   47
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داشته باشد، اصلی راهگشا در سنجشها و ارزیابیهای ثیری بر رفتار انسانی أتیاد مرگ و باور به معاد 

پژوهشگران بسیاری از نه تنها پیامبران و پیشوایان ادیان توحیدی، بلکه اخالقی هم خواهد بود. 

ترین و پایدارترین عامل ثرؤم ،را زیربنایی ترینفهم حقیقت مرگ و زندگی تجربی نیز ی روانشناس

 :و تکامل نفسانی انسان دانسته اند رفتارحسن تعیین کننده 

"برای کسانی که اهل جستجو در باره مفهوم مرگ هستند، مرگ نیروی فوق العاده خالقی است؛ و باالترین ارزشهای 

)کوبلر راس، مرگ آخرین  مرگ و بررسی در مورد آن سرچشمه می گیرد"اخالقی زندگی از اندیشیدن در باره 

  (.    ۳۰مرحله رشد، ص 

در فاز دنیایی حیات، انسان هرگز نمی تواند بر محدودیت های مادی فائق شود. هر قدر هم انسان در 

به زمان های اجباری وابستگی علم و فن پیشرفت کند، باز محدودیتها رهایش نخواهند کرد؛ و او بدلیل 

پیشگیری کند، خود را از خواب خود بشناسد، از مرگ بدرستی نمی تواند آینده خود و جهان را و مکان 

اما  ؛بسیاری از محدودیتها با پیشرفت علم و فن از میان رفته اند و... و خوراک بی نیاز سازد،

همواره ماندگار خواهند بود. ، ندطبیعتی ساختاری که برآمده از قوانین ثابت و تغییرناپذیر محدودیتها

ایمانی محدودیتها و غلبه بر آنها؛ این معاد و زندگی بازپسین راهی است برای برون رفت از ایمان به 

   .  می دهد امید انسان بهو  معنا ویدنیناپایدار که به زندگی 

و دنیوی مرگ فیزیکی سرآغاز یک تحول کیفی است؛ تحول از فاز ناپایدار در جهان بینی توحیدی، 

 این باور انسان را به اصالح رفتار و کسب آمادگی بر می انگیزد:آن. و آتی حیات به فاز پایدار 

 ؛ اما حیاتاست ناپایدار و موقتیانسانی حیات فاز کنونی ماندگاری است )"ای مردم! دنیا سرای گذر و آخرت خانه 

پایدار و جاودانه است(. پس از گذرگاه موقتی برای قرارگاه همیشگی خود توشه برگیرید" )نهج البالغه، بازپسین 

 (؛۱۹۴خطبه 

وا می نهد واگذارید؛ هر چند جدایی از آنرا )نهایتا( بندگان خدا! شما را سفارش می کنم که این دنیا را که شما را "

در آن از هم پیشی نگیرید، و شیفته زیور و )باالتر و بیشتر( دوست نمی دارید... پس برای دستیابی به عزت و فخر 

عزت و فخر آن قطع گردد، زیور و نعمت آن راه زوال پوید، و د که ینعمت آن نشوید، و بر رنج و سختی آن بیتابی نکن

سختی آن به پایان رسد. و )اصوال کار دنیا اینگونه است که( هر مدتی در آن به سر می رسد و هر زنده ای در رنج و 

آن به سوی مرگ می رود... هر کس در حالتی است: یکی مرده ای است که بر او می گریند؛ دیگری زنده ای است که 

به عیادتش می روند؛ آن دیگری در حال جان دادن دلداری اش می دهند؛ آن یکی بیماری است افتاده )در بستر( که 

یک غافلی است که البته از او غفلت نمی شود؛ آن )همانگونه هم( مرگ جویای اوست؛ جویای دنیاست که یکی است؛ 

)پس آگاه باشید!( آنگاه که به کارهای زشت اراده می کنید، هان! و دیگران بازماندگانی اند که بدنبال گذشتگان روانند. 

" به یاد آوریدرا )مرگ و بازخواست آخرت( آرزوها ر هم زننده لذتها، گس کننده عیش و نوش در کام، و کوتاه کننده ب

    (.۹۸)امام علی، نهج البالغه، خطبه 

www.takbook.com



~ 217 ~ 
 

 حیات ناپایدار دنیوی را از میان می برد:    شیفتگی به  وگی فتیاد مرگ و معاد فری

"بدانید که زندگی دنیا بازی و هوسرانی و زیورآرایی و فخرفروشی در میان یکدیگر، و رقابت و فزونخواهی در اموال 

 ؛(۲۰" )حدید، نیست و زندگی دنیا جز مایه فریب... و فرزندان است؛ 

است اگر )انسانها( "و زندگی دنیا جز بازی و هوسرانی نیست؛ و همانا زندگانی )پایدار و حقیقی( در سرای بازپسین 

 ؛(۶۴بدانند" )عنکبوت، 

برای مردم مزارع و یان و چهارپانشانه دار اسبان به زنان و فرزندان، و کیسه های لبریز از زر و سیم، و وافر میل "

نیکو نزد خداست" سرانجام  )اما( همه اینها بهره زندگی )کوتاه( دنیا هستند؛ و. )تا بدان آزمایش شوند( آراسته گردید

 .(۱۴)آل عمران، 

به بررسی و سنجش و ارزیابی رفتارهایش  نوو  دگرگونهانسان در تجربه پیش از مرگ خود با نگاهی 

آخرین بازنگری انسان در دنیا را، در پیوند با هستی شناسی این  امام علیدر طول زندگی می نشیند. 

  توحیدی و سرانجام شناسی انسان و جهان، با زیبا ترین و انگیزاننده ترین ادبیات بیان داشته است:   

با چشمانش می بیند و با  (همچنان)؛ در میان خانواده اش؛ استمرگ حال در که  (گرایان دنیا )ازآنکس "... و 

یشد که اندمی )اکنون( گوشهایش می شنود؛ در حالیکه )هنوز( عقلش در صحت و سالمت و اندیشه اش برجاست. 

راه )بد فرجامی( رفته است. ثروتی را به یاد می آورد که  راهی به باد داده و در روزگار به کدام( عمرش را در چه )بد

)دست کم( روشن و یا آن  و آنرا از جایی به چنگ آورده که حرامنادیده گرفته، ( را انانباشته و در طلب آن )حق دیگر

، و اکنون پایبند پیامدهای گردآوری آنست در حالی که در آستانه جدا شدن از آن می باشد؛ ثروتی که شبهه انگیز است

آن برای )زیانبار( دیگری و پیامدهای  آسایش آن برای سایند و بهره مند می شوند.آبرای وارثان می ماند و با آن می 

، از پشیمانی دست به دندان گشته استست. )پس( در پی آنچه هنگام مرگ برایش روشن هااوست؛ و او در گروگان آن

به ثروت از این  ه پیشس کبی میل می شود؛ و آرزو می کند که کاش آنکدر زندگی رغبت داشته چه هر به می گزد؛ و 

که شود می چیره آنگاه مرگ چنان بر اندامش  !حسادت می کرد، آنرا بجای او گرد آورده بوداو غبطه می خورد و 

؛ بگونه ای که از نشستن دانشالشه ای شده افتاده در میان خاناو گوش او نیز همچون زبانش از کار می افتد... اکنون 

کند و نه خواننده اش را پاسخ می دهد.  در کنار او می هراسند و از او دوری می جویند؛ نه سوگوارش را همراهی می

)تنها چیزی که تعیین کننده  او را بر دوش گذارده به گورستان می برند؛ و در آنجا به کردارش می سپارند)جسد( پس 

درجات او در حیات اخروی است(... تا آنگاه که داستان آفرینش به سر رسد و مقدرات عالم پایان گیرد، و آخرین 

ی بپیوندد؛ و فرمان حق در راستای اراده او در نو کردن آفرینش فرا رسد. )پس( آسمان )نظم کیهانی( را آفریده به اول

در هم ریخته از هم بشکافد؛ و زمین را با لرزه ای سخت به جنبش در آورد؛ و کوههای آنرا از بن کنده و پراکنده 

وبیده شود و هر چه در دل آنست بیرون دهد؛ و سازد؛ بطوریکه از هیبت شکوه و بیم سطوت او پاره های آن بهم ک

د. نپس از پراکندگی گرد هم آیضروری( )پدیده های )بدینگونه آفرینش( پس از کهنگی و فرسودگی تجدید گردد، و 

پنهان و کردار پوشیده، از هم جدا آنگاه آنان )انسانها( را برای آنچه )هدفی که( اراده کرده بود، از بازخواست رفتار 

دهد" جزا و در دو گروه جای دهد: به گروهی )پرهیزگاران( نعمت بخشد؛ و گروهی )دنیا پرستان جفا پیشه( را  کرده

 ؛(نهج البالغه ۱۰۸)امام علی، خطبه 
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هم پیوند می زند تا ی تاریختجارب و سنتهای عام در نگاهی عام این بازنگری واپسین را به علی  امامو 

دگرگونی بنیادی در به اندیشه انسان در حقیقت حیات و ممات و معاد گستره و ژرفا بخشد و او را به 

 :     دانرفتار برانگیز

"آیا ندیدید آنها را که آرزوهای دور و دراز داشته )سقف بلندی از خواسته ها و آرزوهای مادی ساخته بودند( و 

به گورها )گور آنها  چگونه خانه های ،بنا کرده و ثروت فراوان گرد آورده بودند)قدرت( کاخهای مستحکم 

و زنانشان به ازدواج دیگران در  ؟؛به وارثان رسیدآنها  ثروت ؟؛اندوخته هایشان نابود گشت ؟؛آرزوهایشان( تبدیل شد

( نه می توانند بر نیکی های خود بیافزایند و نه از بدیهایشان پوزش بخواهند" دیگر آمدند؟ )آنها اکنون پس از مرگ

 ؛(۱۳۲خطبه نهج البالغه، )امام علی، 

توشه بر گیرید )عمل نیک ذخیره کنید( )حیات پایدار اخروی(  برای روزگار بقا)حیات ناپایدار دنیوی(  "از روزگار فنا

یان حق( به شما نمایانده اند؛ و شما را به کوچ کردن امر کرده اند؛ و برای که راه توشه برداشتن را )پیامبران و پیشوا

پس شما سوارانی هستید ایستاده )و آماده پیش تاختن( که نمی دانید چه رفتن شما از دنیا به شتابتان وا داشته اند. 

. آگاه باشید! با دنیا چه د(یو هر لحظه باید آماده مرگ و حرکت به جهان دیگر باش) زمانی مأمور حرکت خواهید شد

کار است آنکه را که برای آخرت آفریده شده؟ و با ثروت چه می کند آنکه بزودی ثروت را از او می گیرند و جز 

 (؛ ۱۵۶)امام علی، نهج البالغه، خطبه  پیامدها و بازخواست آن برایش نمی ماند؟"

 :خواهد بوداه رشد و کمال او و جایگاما اگر دنیا هدف و مقصد انسان نگردد، خادم انسان 

 پیامبر اسالم فرمود:

)بندگی( می کند؛ و در رنج افکن آنکه ترا خدمت )بندگی( "خداوند به دنیا وحی فرمود: خدمت کن به آنکه مرا خدمت 

   (.  ۲۰۳، ص ۷۸" )بحار، جلد )و خواهان توست( می کند

، به و برای کسب قدرت و ثروت دست جور و ستم و تعدی بر مردمان بگشاید آنکه دنیا را غایت کند

، از رنج و اضطراب و بجوید گرفتار می شود؛ و آنکه در دنیا خدا و آخرت را هدف کندآن درد و رنج 

پس از دنیا و فاز کنونی حیات باید چون رهایی یافته و دنیا را تخته پرش رشد و کمال خود می گرداند. 

 رش سود جست؛ و در اینصورت دنیا و حیات دنیوی بس نیکو و زیبا و شکوهمند است:تخته پ

است برای سالمتی "به تحقیق دنیا سرای راستی است برای آنکه )نظامات و ویژگیهای( آنرا تصدیق کند؛ و سرای 

آنکس که )حقیقت( آنرا فهم کند؛ و سرای توانگری است برای کسیکه از آن )برای حیات پایدار خویش( توشه بردارد؛ 

                           (. ۱۲۶سخن  البالغه، نهجآن پند گیرد" ))دگرگونیهای( و سرای پند است برای آنکه از 

 ، دام فریب و زادگاه رنج و اندوه است:)دنیاپرست( اما دنیا برای آنکس که هدف گردد

: اندوهی که از او جدا نگردد؛ حرصی که از او دست بر ندارد؛ باشدسه چیز گرفتار "و آنکس که شیفته دنیا شد دلش 

     (. ۲۱۹سخن  البالغه، نهج" )و آرزویی که بدان نرسد
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در پایان این بخش نیم نگاهی به فلسفه توحیدی اخالق و نسبت آن با آرمانشهر پیامبران یکتاپرست 

 تاریخ می اندازم:   

  

  انبیاء" جامعه آرمانی"ارزشهای اخالقی در تحقق 

آرمانی جامعه شود، محقق پیگیری شده و جوامع بشری در عام انسانی آنگاه که اصول و ارزشهای 

و )شایستگان و نیکوکاران( و زمین به "صالحان"  تحقق می یابد)جامعه توحیدی( پیامبران ابراهیمی 

  :)ستمدیدگان و بینوایان( واگذار می شود"مستضعفان" 

 ؛ (۱۰۵انبیاء، )"بندگان شایسته ام زمین را به ارث خواهند برد" 

 . (۵قصص، " )مبگردانی"و اراده کرده ایم که بر ستمدیدگان زمین منت نهاده و آنها را پیشوایان و وارثان زمین 

سیاسی، آرمان اجتماعی و اندیشه ، فلسفه اخالق همواره با یونانی و مسلمان نزد فالسفه و اندیشمندان

عصر  تاریخی –مکاتب فلسفی و جامعه شناختی  دردر پیوند و هماهنگی بوده است. ی آنها تاریختبیین 

فلسفه آنکه  ؛ جزویژه ای یافت جایگاهجامعه آرمانی اخالقی و اجتماعی مختصات  همسرمایه داری 

تنگ و یک نگاهی همچون فلسفه های پیشین  آمده بود، پیش انقالبی" "نقدبا  ، کهنیزنوین ماده گرایی 

 دنیایی وعده داد؛مردم  به را بورژوازی" غربی "بهشت لیبرالیسمداشت. جامعه آرمانی  بهبعدی 

)مارکسیستها( ماده گرایان انقالبی  اما !"گانبرای هم آزادیهای فردی و و لذت مصرفسرشار از "

در  و ارزیابی کردند؛ واقعییک جهنم  (صنعتیکارگر  )طبقه پرولتاریابرای  رابورژوازی"  تهشب"

 مکتبدو  هر ناتوانیکم  کم نوید دادند.استثمار شدگان و  کارگرانبه  را ""بهشت سوسیالیستی ،برابر

در پایه ریزی جامعه آرمانی و تحقق وعده ها راه را برای مکاتب تلفیقی چون متخاصم  ورقیب 

 خودولوژیک ایدئتحت حاکمیت  را "بهشت"کرد تا  هموارو "چپ نوین" سوسیال دموکراسی غربی 

اجتماعی  –فلسفی مکتب  هر سکوالردر عصر سرمایه داری آنکه  خالصه ..ند.نمیسر و ممکن بدا

 امنیت چونآن  کلیکه مختصات  دنیایی ؛داد صورت رهبری خود وعده در به مردم را "بهتر "دنیایی

؛ بود ، گرفتهکه پیامبران وعده می دادند یشتهب هماناز  !"اتفاقا"و عدالت را  دوستیو  آزادیو رفاه و 

ادیانی  نفی بارا یا آرمانشهر )اتوپیا( خود زمینی  بهشتپی آن بودند که  درتب امک اینکه تفاوت این  با

آنها زبان پیامبران را نخستین بار از پیشوایی و وراثت "صالحان و مستضعفان" که وعده محقق نمایند 

وشتار تنها در این نسنجش و ارزیابی این جوامع آرمانی به نوشتار بعدی واگذار می شود.  !ندشنیده بود

همچون  ،ادیان و مکاتب دینی و غیر دینیزمینی  بهشتکارکرد  و ماهیتبه این بسنده می کنم که 

انداز  چشمچه  هر آنست. مکانی –و برد زمانی  گستره وابسته به ،مادیت و معنویت در رفتار انسانی
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واقعی تر، ؛ و البته بدامی ی تحقق تر تر و سختدورآن باشد،  تربلند و وسیع ترجامعه آرمانی از  مکتب

 بدستباشد، نزدیک تر و آسان تر  ترو کوتاه  تر هر چه چشم انداز تنگ است. اماارزنده تر و پایدارتر 

زمینی یا  ، بهشتپرستان نژاد ! نزدداشته باشدموعود آید؛ بی آنکه کمتر شباهتی به بهشت می 

در  "بهشت" ،ناسیونالیستها برای می یابد؛ تحققبشر نژادی سازی خلوص و پاک احرازبا آرمانشهر 

 ،نئو لیبرال و لیبرال داری سرمایه ؛ برایاستجهان مردمان  دیگر بر برتر" و برگزیده "قومتسلط 

 می شود؛محقق سیاست و اقتصاد و فرهنگ  در آن یجهان حاکمیتو  ایهدر گردش آزاد سرم "بهشت"

طبقه و دولت و  تاریخینفی  وجهان  درری اسرمایه د فروپاشی نظامپس از  "بهشت" ،مارکسیسم برای

بی آنکه راهکارهای پیگیری و تحقق این "بهشت" ها پیوندی با ؛ .. .و دین و ملت حاصل می گردد؛

مکاتب اجتماعی و فلسفی ! آرمانشهر اصول و ارزشهای عام اخالقی داشته باشدویژگیهای انسانی و 

برای گروهی از انسانها در طول زندگی کوتاه  تنهاکه  کوتاه استچشم اندازی تنگ و  نشانگر ماده گرا

آفرینش و  هدفمندیبر زیرا  ؛بی بهره است کمالو  عمومیتو  ثبات از؛ اما نماید انگیز میآنها شور

اینگونه  استوار نیست.و کمال گرایی  مسئولیتو اختیار و  عقلویژگیهای هستی شناختی انسان چون 

 ،جامعه توحیدی یا آرمانشهر پیامبران ابراهیمیبرای  یجایگزین هرگز هاو کوته بینی  هاتنگ نظری 

 بود. نتواند ،می گشایددر روی زمین روی انسان  هو بلند و باشکوهی ب وسیعچشم انداز بس  بهشتی که

وج از خرو گرایش ساختار شکنانه انسان )گرایش به  فطرتجهان بینی توحیدی است که با  تنها

؛ و تنها با پرورش این ویژگی کمال گرایانه استاهنگ مو ه سازگار ماده( مکانی –مرزهای زمانی 

 .است که جامعه آرمانی محقق می گردد

نه تنها انسانی امع ودر ج خویشبا پیگیری اصول و ارزشهای اعتقادی و اخالقی  موحدان و صالحان

حرکت تکاملی انسان پایان ناپذیر است؛  شوند. برای بهشت زمینی که برای بهشت ماورایی هم آماده می

    .باشد میخداوند است و خداوند هم کمال مطلق  ،زیرا هدف نهایی خلقت

  

 

 

 

 

 

www.takbook.com



~ 221 ~ 
 

 :تمفه بخش

 نیایش

 )ارتباط انسان با خدا(

              

 

)دعوت( کنم. پس می من نزدیکم و دعای آنکه مرا بخواند اجابت )بگو( ، بپرسند"و هر گاه بندگانم از تو در باره من 

 ؛(۱۸۶" )بقره، به رشد گرایندبپذیرند و بمن ایمان آورند؛ شاید مرا 

  (. ۱۴را خوش  نیاید" )مؤمن، حق ستیزان "پس خدا را بخوانید و دین را برای او خالص گردانید؛ هر چند 

این نزدیکی  .(۱۶)ق،  رگ گردن به انسان نزدیکتر استقرآن در جای دیگر هم می گوید که خدا از 

از ریز ترین تا علم و اراده خدا بدین معناست که بی تردید به "مکان خدا"! قابل تطبیق نیست؛ بلکه 

از پیامبر اسالم هم بزرگترین پدیده ها را تحت پوشش دارد؛ و هیچ چیز بیرون از این حوزه نمی ماند. 

این حدیثی رسیده است که "قلب مؤمن عرش خداست"؛ و عرش یعنی حوزه علم و اراده و فرمان. 

 .  ستا وندبرای پیشگیری از پیدایش واسطه ها در روابط میان انسان و خدااسالم  درتأکیدات 

بر ادر بر انسانیناچیز  بس مادی کمیت .است ای گمشده در اقیانوس بیکران خلقت ذرهزمین در  انسان

 خروج گر می شود، ( جلوهخداوند) نیایش هستی مطلق درترین فراز آن  واالکه در  ،اومتعالی  کیفیت

برای فهم عمیق این کیفیت ویژه بهتر  پایان ناپذیری آنرا نوید داده است. و مادیاز مرزهای  تکامل

   در نظر بگیریم: راکمیت بس ناچیز مادی او  نخستاست 

جهان شناخته شده را در  گنجایشو  .. حجمبه دور است. محضای از خالء  ذرهتنها  که در جهانی زندگی می کنیم ما"

 ، واثری ناچیز و در خور چشم پوشی یعنی بلیونیم آنرا ماده اشغال کرده است؛ بلیونیک ده بلیون  تنها نظر بگیرید.

 اثرهمه چیزهای دیگر از بقیه که رد ناچیزی از آن  و بکار ساختمان ستارگان و ابرهای گاز رفته است. نیز آنبیشتر 
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بیشتر آنرا ماده بیجان دریاها و کوهها و  و ما کوچکترین بخش این باقیمانده است؛ . زمینناچیز است بوجود آمده است

در میان  ؛ وزمین بصورت جانداران تجلی یافته مادهلیونیم ریک ده تی تنها درونی تشکیل می دهد. مذابمواد 

 .(۳۲۷ ص از کهکشان تا انسان،جان ففر، ) بخش کوچکی را تشکیل داده است" ، آدمیجانداران

ناچیز  بسو نیازهای معنوی این کمیت مادی  گرایشها و ت،الیاو خ نیایشها، عواطف و اندیشه ها اما

چنانکه در  و هم بسی فراتر می رودآنبزرگ را می پیماید و از  کیهانسراسر  نمی شناسد؛ مرزیهیچ 

ویژه خود به تنهایی گواهی است  پدیده این د!جای می ده خوددر  همرا  "خدا عرش"حدیث آمده است، 

  توانا. و آفریننده یکتایک البته هستی  ؛ وشدگی و پایان ناپذیری تکامل هدایت بر هدفداری،

 

 

 فصل اول:

 نیایش چیست؟ 

 

 معاصرادبیات روشنفکران و اندیشمندان  در. می بینمضروری را پیش از آغاز بحث تذکر نکته ای 

 و به اخالق و نیایش کاربرد گسترده ای داشته است؛ مربوط در مباحث بویژه ""عرفان واژهمسلمان 

 نشاندهبری اچون آزادی و بر آرمانهاییاز آن سخن گفته و در کنار  هم شریعتی علیدکتر یاد  زندهحتی 

 ،برابری عرفان،"برای رشد فرد سودمند است )کتاب  ،گر چه برای جامعه زیانبخش استا کهاست 

نیایش و  چون عباراتیاز آن  بجای و کردهپرهیز  عرفان از کاربرد واژه کتاباین  درمن  . اما(آزادی"

 م.ا کرده .. استفادهمعنوی و. کمال ،متعالی گرایش ،تقواییتوحیدی و  خالص، اخالقعشق پاک و 

؛ وحدت وجود و همه خدایی(یا مکتب  Pantheismeبرای آفرینش است ) تبیینیک واقع  در عرفان

)به کتابهای پیشین از این مجموعه رجوع  در تضاد استتوحید  ومنطق علم ، عقل احکام باکه  تبیینی

را به حقیقت  انسان آنچه سوی دیگر، از. می کند تبلیغولنگاری را  نیزاخالق عقیده دینی و در  ؛ وکنید(

 نه است عقل ،ری می رسانداگتو او را به رسکند می  اییهنماروند یکتا خدا پرستش شایستگیو  هستی

  :عشق

 ؛غررالحکم( امام علی،) آید" دستبهشت ب و شود پرستش رحمانخداوند  بدانچیزی است که  "عقل

 :آیدبدست می  عقلاست که با کاربست  ایمانیفروزان نگه داشتن  عشقکار 
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        .خداوندا! از تو می خواهم که قلبم را لبریز از عشق به خودت سازی" )امام سجاد، نیایش ابوحمزه ثمالی("

اما اگر عقل آزاد به خداشناسی و نیکوکاری می انجامد، عشق اخالص در ایمان و عمل را به ارمغان 

 می آورد:

و پرستش پروردگار و در بندگی  ؛آرزومند دیدار پروردگارش است باید کاری انجام دهد، کاری شایسته"هر کس که 

 (.   ۱۱۰کسی را شریک نگرداند" )کهف، خود 

 او او خود باید به نیروی عقل و اختیار راه خود را بیابد، نیست و "شده "تعیینانسان  زندگیآنجا که  از

 بدون خوددر زندگی  هم انسانی هیچ ،در واقع ؛ وکند بارزماهیت خود را  تا است "جهت" یکنیازمند 

  : جدایی ناپذیر است انساناندیشه و رفتار جهتگیری از  و جهت نیست

 (.۱۴۸ بقره،" )جهتی است که بدانسو روی می آورد (ماهیتش بر )بناهر کس را  و"

مطلق هستی است  لارزش و کما که جهانو پروردگار  آفریدگاریگانه  هموحد ب انسان، این میان در

 :روی می کند

 .(۱۶۲، انعام" )هاست پروردگار جهان هللا برای زندگی و مرگم، ، ونیایشمنمازم و  همانا بگو"

 دعاهمان  ،هدف برگزیدهو  برتر ارزش بجانب اجتماعی –عملی  و روانی – فکری و چرخش رویکرد

نیز و امام سجاد شمرد انسان  داراییتنها  آنرا کمیل" "دعای در علی امام که ستخداتش سپر وو نیایش 

   : از آن سالح نبرد ساخت

 در آنچه که هست رنج می برد" ، وآنچه دارد خشنود نیست از انسانی است که خواستن ؛خواستن است نیایش"

 ؛("نیایشکتاب "دکتر علی شریعتی، )

.. پرواز روح است بسوی خدا و یا حالت پرستش .جهان"نیایش اصوال کشش روح است بسوی کانون غیر مادی 

که معجزه حیات از او سر زده است؛ و باالخره نیایش نمودار کوشش انسان است  عاشقانه ای است نسبت به آن مبدئی

   ( ۵، ص )الکسیس کارل، نیایش برای ارتباط با آن وجود نامرئی، آفریدگار همه هستی"

روانی انسان با هستی مطلق است، باید  –اگر نیایش خواستن ارزشهای متعالی و راه ارتباط فکری  پس

 خواسته زیرا ؛باشد می نیزفرد انسان در طبیعت  همنحصر ب امتیاز دارایی انسان" "تنهااین دانست که 

 ، واز آرمانخواهی و کمال گرایی است "ناموجود مطلوب وضع"به  "موجود نامطلوب وضع"تحول از 

و هستی مطلق  دارد و آرزو آرماناست که بزرگ جهان  اینشده در  شناخته دجوتنها مو همانسان 

ستگاه او نیایش خ ، نیازآنجا که ریشه آرمان و آرزو هم در نیاز است از اما)خدا( را تعقل می کند. 

تقارن مآرزو  و آرمانو نیاز و  اجتماعیو رنج  دردبینی و  جهانبا  نیایش ،ینابنابر مشرک می یابند.
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 ؛او پی برد هایآرمان و هانیاز و رنجها، و ها ، دردهر کس می توان به اصول عقاید یاز دعا ، واست

سیاسی و  تلخرویدادهای  وترین تجارب رارنجب ،توحیدی جهان بینانهنگاه ژرفترین  امام سجاد چنانکه

 راخویش  اجتماعی –سیاسی و  اخالقی یآرمانها و معنوی یترین نیاز ها متعالی خود، عصر اجتماعی

 :سجادیه( )صحیفه در قالب زیبا ترین نیایشها بیان کرده است

 پس او از آخریاست که  هستی آخر و پیش از او نیست؛ اولیو و ستایش خدایی را که اول هستی است  سپاس"

 (.سرانجامینه  وآغازی دارد سر نه مطلق است که از زمان فراتر است؛ هستی اول و آخر هستی است؛) نخواهد بود

نه )وصف او  در .دیده شود نسبی است و خدا نتواند بود( آنچه )زیرا است ناتوان نندگان از دیدارشیب دیدهکه  خدایی

نیروی خود از هیچ  بهرا  آفرینش عاجز است. نیزکنندگان  وصف (یبی انتها)پندار و تخیل  (بلکه و منطق عقلتنها 

همه را به  سپس آورد. پدیدخود  مبتکرانهآفریده ها را به اراده  همه و (آوردهستی  بهاز نیستی را جهان ) آغاز کرد

آنها که خدا (. بسوی او ره پویند انتا شتاب)خود برانگیخت  دوستیراهی که اراده اش بود هدایت کرد و آنها را به 

 (تقدم)رفتن  پیش توانایی انداخته است، تأخیربه  خداآنها که  و ندارند؛ (تأخیر)پس ماندن  اختیارانداخته است  پیش

روح هر پدیده ای  برای نو از زمانبندی دقیق و تغییرناپذیری برخوردارند(. یتحول کیفی و پیدایی پدیده ها) ندارند

نه کاهنده ای می تواند از آن بکاهد و نه فزاینده ای می تواند  کهمعینی قرار داد  نیروی جنبش آن( و)ماهیت و پویش 

مایه  کار معین مقدارپایه  )بر پس ی دارد(.معینهر پدیده ای در جهان کارمایه تکاملی محدود و ) فزایدیآن چیزی ب بر

سجاد  امام) ..عمر محدودی مشخص کرد. و قرار دادمعین  هر موجودی سرآمدی حیاتبرای  های تکاملی پدیده ها(

 اگرو ستایش خدایی را که  سپاس( شود:توجه می مجهان انسانی  بهقواعد عام آفرینش  وشناسی  جهانسپس از 

از مواهب و  )انسانها(، آزمودبدان نمی  و نمی آموخت خودبابت نعمتهای بیدریغ  ازو ستایش  سپاس را خویش بندگان

می افتاد و شکر نمی  گشایش آنها روزی در ، وندباش ارزگسسپا و ندیبی آنکه او را بستا نداو بهره می برد نعمتهای

که  ندمی شد آن ند؛ پسجهان حیوانی سقوط می کرد تا و ندشدمی  خارجانسانیت  مرزهایاز اگر چنین بودند  و .ندکرد

انسان با  اگر) 48هستند آنهااز گمراه تر  ؛ بلکهنیستند مگر چهارپایان اینها: کرده وصفخداوند در کتاب استوارش 

 ؛ وروی می آورد ع خودمنجمله همنو وپرستش مخلوق  به نپرستد، را خدا "انتخاب راه و جهت" واختیار ویژگی 

 ؛اول( " )دعای(سگی پیش سگی دیگر سر خم نمی کند! هیچاقبال  بقول ؛ زیرابدینگونه از حیوان هم پست تر می شود

گواهی  به نیازی است رفته آنانبر که  ستمی (از اطالع) برایو  یستاو پنهان ن از خواهان داداخبار  آنکه "ای

می دانی  حتما !بار خدایا است. بعید ستمکارانبه  کمکش و ،نزدیک دیدگانستم به اش یاری هآنکای  ندارد؛ و شاهدان

پرده حرمتم  ؛ وکرده بودی نهیاو را از آن  کهبر من رسیده است  ستمی (ستمگر حاکم یک)فالن  فرزندفالن که از 

 و غرور، در چنگ اوست کهباشد  تو می نعمتدر  طغیان بخاطر ستم و بی حرمتی()این  ؛ وکرده بودی منع کهده یدر

را که بر من ستم  آنکسمحمد و خاندانش درود فرست و  خدایا! به .تو (خشم هالک کننده و توانایی)انکار  در قدرت

ر که از آزار من اچندان مشغولش بد وه ابک او (و ستم جور) توانبگیر و از  تقهر نیرویبه  ورزیدهکرده و دشمنی 

 !خدایا ...دارب دور بر مردم()از ستم  مرا داری، کراهت منبر  دیگری ستمو  جور از آنچنانکه خدایا! بار.. باز ایستد.

                                                           
بلکه بهائم د ننمی شنوند. آنها ماندان بهایی است که آن نمی بینند؛ گوشدیدگانی است که با ؛ )حقیقتی را( در نمی یابندبدان هایی است که دلآنان را "  48

حقایق استفاده نکنند اسیر دریافت وقایع و صحیح تجربه برای طبیعی شناخت خود  یگمراه تر از آنها هستند؛ آنها غافالن هستند )انسانهایی که از ابزارها
ند. آنها از آنجا که در این راستا از برای تحقق خواسته های حیوانی خویش برآیدیگر مردمان غرائز حیوانی شده و چه بسا در صدد سلطه ظالمانه بر 

 (. ۱۷۹" )اعراف، ت طلبی نیز بهره برداری می کنند، پست تر از حیوانات می گردند(ویژگیهای انسانی خود چون عقل )عقل ابزاری( و بینهای

www.takbook.com



~ 225 ~ 
 

بر  وکند  یفشارپا  ستمشبر  تااز کیفرت آزمایش مکن  ایمنی به )ستمگر مرا( دشمن وات  دادگریبه نومیدی از  مرا

 (؛۱۴دعای " )حق من چیره شود

 بهام را  ؛ انگیزهیقین گردان برترین رسان و یقینم را کمالرا به  ایمانم و، ندانش درود فرستامحمد و خ بر !خدایا"

و عقیدتی با ارتقای ایمان و یقین  اخالقیطلب رشد و کمال )ن بهترین انگیزه ها و کردارم را به بهترین کردارها برسا

ارجمندم  (بزرگواریبا قناعت و ) و مگردان اموال و دارایی دیگران( به)چشمداشت  دچارمرا  ...و انگیزه و عمل(

 ونکن  تباه من()دپسندی وعبادتم را به خ نگهدار؛ ودر مدار بندگی ات  مساز وبزرگ بینی  خودگرفتار  مرا ؛ وبدار

اخالق متعالی بر من  ؛ ومساز نابود مردم( بر )من ندبا منت نها ، ولی آنرامردم جاری گردان برایمن  بدست را نیکی

و شایسته کاران  نیکان زیورمرا به  و ،فرست درودندانش ابر محمد و خ خدایا ...بدار پاکمفروشی  فخرعطا کن و از 

 خوردن خشم، فرو عدالت، : گسترشاینگونه است(که این زیور و زینت ) و زینت پرهیزگاران را بر من بپوشان بیارای

 نرم )مردم(، عیوب پوشاندن و معارفکردن  ، آشکارمیان مردم اصالح پراکنده شدگان، پیوند کردن آتش فتنه، خاموش

 یموبیهاخدانستن  ، اندکگویی اگر چه سنگین باشد ...، حقاخالق، پاکی ،وقار ،آرامش رفتاری، خوش ،فروتنی خویی،

                                                       . (۲۰دعای .." )د.نهایم در گفتار و کردار اگر چه اندک باش بدیشمردن  زیاد و ،دنشاگر چه بسیار باگفتار و کردار  در

 و( ""وضع مطلوب به "موجود "وضعاز  اخالقیدر تحول نفسانی )تحول  ضروریگام  نخستین

از آنکه انسان با تبیین عقالنی جهان و انسان  . پساست خواستننیایش یا  همانا ،پاسخگویی به یک نیاز

را فهم کرده است  "حقیقت هستی"که  انسانی شایستهجامعه  درزندگی خود را تاکنونی و روش  رفتار

 پی می شود احساس "آور و دردناک رنج"که دیگر  کنونیوضع ضرورت برون رفت از  بهو ، ندید

خودسازی  یابرای اصالح و تغییر درونی  انساناین نخستین گام عملی  و؛ شود میتحول  خواهان برد،

چه تبیین  هر .او از حقیقت هستی است فهم به نسبت نیزانسان  یها خواستهکیفی  سطح انقالبی است.

 عمیقتر فهم کرده باشد، راهستی  نظم هدفمند اوحقیقت نزدیکتر بوده و  بهتکامل  و آفرینشاز  انسان

 در شکوهمندی هدفنه  و متعالیحقیقت نه که  آنها ؛ اماو عالی تر است برتر شخواسته های کیفیت

 اولیه نیازهای چه بسا از و ،استمایه  بیبه همان نسبت پست و  نیزشان های ستهاخو جهان می بینند،

نشان  خواسته ها طرح دررا  خودهستی  حقیقتدرک انسان از  عمق ،بنابراین حیاتی فراتر نمی رود.

ی خود جز اعمق معن درآنجا که نیایش  . ازمی شوند بازگو شعائرهایی که در  خواسته می دهد؛

جهان بینی توحیدی از ضرورتی  در ،نیستسمت هدف  بهشدن و گردیدن  یاو تحول  تغییر خواست

 از. شوند می ""واجبهم ظرف مادی نیایش است  کهلذا شعائر  و انسان برخوردار است؛ برایحیاتی 

جایگزینی برای آن نتواند  هرگز و است؛ عملتحول مقدمه  وتغییر  یک خواستیا  نیایشسوی دیگر 

تجربه و  وکار و کوشش و تفکر  جایگزین نیایشو  دعا اسالم، راستینمنطق قرآن و پیشوایان  در .بود

؛ بلکه نیایش مکمل اندیشه و عمل )تحقیق و از دوش انسان بر نمی دارد را تیلومسئ و ق نیستیتحق

 است:عدم امکان جایگزینی دعا با عمل تأکید کرده نیز بر  الکسیس کارلدانشمند مسیحی  .تجربه( است
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"بی شک بهترین طریقه ارتباط با خدا انجام دادن کامل خواست اوست... کامال مشروع است که برای کسب 

های خود از خدا کمک بگیریم؛ ولی در عین حال نامعقول است که از او بخواهیم تا به هوسهای ما جامه عمل نیازمندی

     (. ۱۰و  ۹)نیایش، ص بپوشاند، و یا آنچه را که به کوشش میسر است به دعا عطا کند" 

 ارتباطدر  پیوسته باید بوده است، کیهاناز  او آفرینش ییو هدف نها خدا تکه چکیده خلق انسانیباری، 

 ؛است و تضمین کننده رشد بی پایان انسان مطلق هستی" "کمال که باشد کسیمعنوی و راز و نیاز با 

گوهر  یاخویش  خویشتنانسان  ،در خود فرو رفتن() "خود"مدار کردن  وفراموشی یاد خدا  با وگرنه

 یا حیوانی – غریزیدر خود  "شیطان فریب" با و ،فراموش می کندکمال جوی خود را نیز  ومتعالی 

 :سقوط را می پیماید وانحطاط  راهپرستش و بندگی مخلوق  با و ،فرو می ریزد اش "وجود لجنی"

ه همراه و همنشین او رم که هموایمی انگیز بر شیطانیاو  بر خدای مهربان روی برتابد و پرستش()کس از یاد  "هر

 .(۳۶ ،)زخرف باشد"

کسی ممکن  چنین دین باشد؛یخدا و بیآشکارا ب، یاد خدای مهربان روی بر می تابد" "از آنکهنیست  الزم

و پوشش  توجیهدین برایش ابزار  بسا چه ؛ ولیمتظاهر به دینداری باشد همتعصب  حدحتی تا سر است 

 برای .استبرخوردار  ومند  بهرهیک منش و روش خاص زندگی است که بدان خو کرده و از آن 

تأکید بر . است و بس نآنا قدرت مطلقهابزار توجیه  تنهادین  دینی هم حاکمان وبسیاری از رهبران 

نگیز است امل برأت براستی شده است( نامیده ""رحمانخداوند )فوق  آیهخدا در  عامرحمت  ومهربانی 

ذهن و  جعلیاست خدایشان هم  ستمگرانهت اکه دینشان ابزار توجیه مناسب آنها .است نیامدهدلیل ی و ب

و آن دین هم  ،انسان از خویشتن خویش می انجامد یبیگانگ بهپرستش چنین خدایی  و طبعا ساخته است؛

     .است "توده تریاک" مارکسبگفته 

هایی است که  یتمسئولو توجه پیوسته به  هدفتطبیق روانی با  دائمی، پیمان تجدید اسالمدر  نیایش

بنابراین، نیایش به درگاه  .گردن دارد بر "زمینوند بر روی امانتدار و جانشین خدا"انسان بمثابه 

( آگوست کنت( است و نه "کاری بیهوده" )نیچه( و "شرم آور" )مترلینگنه "گستاخانه" )، یکتا خداوند

 :ددوش می کشد تنها با نیایش سبک می گرد بر انسان کهسنگین رسالتی  باربشمار می رود. 

ای برای نگاه و تجدید نظر در خویش و آرزوهای  وسیله – ۱ برای نیایش سه بعد اساسی در نظر می گیرم: "من

به  اتکاء – ۳ مثابه پیمان با خداوند و تجدید پیمانهای مکرر؛ به – ۲ خویش و اندیشه به سرنوشت جامعه و انسان؛

 . (نیایش لی شریعتی،ع) خدا و یاوری هایش و اتکاء به استعداد های نهفته در انسان"

 : بازنمایی می کندابعاد سه گانه فوق را نیایش پیامبران بخوبی 
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پروردگارا! ما بر خویشتن ستم کردیم؛ و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی هر آینه از ( :)آدم و همسرش گفتند"

 (؛۲۳زیانکاران باشیم" )اعراف، 

 (؛۱۰خواند که من شکست خوردم؛ پس مرا یاری کن" )قمر، فرا پس )نوح( پروردگار خویش را "

یادی نیکو من در میان آیندگان کن و به صالحان ملحق گردان و برای ء پروردگارا! مرا حکمت عطا( :)ابراهیم گفت"

 (؛ ۸۳ – ۸۵بگردان" )شعرا، فراوانی و مرا از وارثان بهشت گذار بر جا 

( پروردگارا! در میان ایشان )نسلهای آتی امت من( پیامبری از خودشان برانگیز که آیات گفتند: ")ابراهیم و اسماعیل

ترا بر آنان بخواند و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و )از آلودگیها( پاکشان سازد که تویی سربلند و دانا" )بقره، 

 (؛۱۲۹

 (؛۳۰بوت، ")لوط( گفت: پروردگارا! مرا بر این قوم بدکار پیروز گردان!" )عنک

و )علم( تعبیر خواب آموختی. ای پدید آورنده بهره مند ساختی حکومت از )یوسف گفت:( پروردگارا! همانا مرا "

مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان" )یوسف، هستی. در دنیا و آخرت یاور من یار و آسمانها و زمین! تو 

 (؛۱۰۱

؛ و گره از زبانم را گشاده ساز و کار )ابالغ پیام( را بر من آسان گردانسینه ام )پروردگارا!( ")پس موسی( گفت: 

 (؛۲۵ – ۲۸" )طه، بگشا تا گفتار مرا دریابند

پروردگارا! ما را گرفتار فتنه ستمگران مگردان؛ و ما را به رحمت خود از )ظلم( حق ( موسی و هارون گفتند:")

 ؛(۸۶و  ۸۵یونس، رها ساز" ) ستیزان

  (۸۷معبودی جز تو نیست؛ تو پاکی؛ همانا من از ستمکاران بودم" )انبیاء،  (خداوندا! ")یونس گفت:

 (۱۱۴( بگو: پروردگارا! بر دانش من بیفزای" )طه، محمد")ای 

از آنجا که با آرمان  بلکه تنها کارکرد فردی ندارد؛ نیایشچنانکه از نیایش پیامبران موحد بر می آید، 

 و شادابی و پویایی سرزندگیو به جامعه انسانی یابد  میمثبت اجتماعی هم  کارکرد گره خورده است،

الکسیس  بگفته روزمرگی می کشاند. وو فرسودگی  رکود بهنیایش نیز جامعه را  ترک .دبخش می

  :کارل

آن قوم  میانملتی و هیچ تمدنی در گذشته به زوال قطعی فرو نرفت مگر آنکه پیش از آن صفت نیایش در  "هیچ

 . ترین روح پرستنده( زیبا علی شریعتی،) ضعیف شده بود"

و از ارزنده ترین  با خدامعنوی فکورانه ترین رابطه ، که بیانگر صفات اویند، در نامهای خدا تعمق

گرایش و الهی و "کمال  مطلق" نزدیک می شود و به نامحدود به صفات که انسان در آن  ستنیایشها

  . این نوشتار استپایانی  "ضمیمه"نامها این خود شتاب، نیرو و استواری می بخشد. باالرونده  پویش
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 فصل دوم:

 خداپرستی روانشناختیهای  ریشه

 

 درخداپرستی  پیدایشعلت  یافتنتالش برای  دررا در جهان انکار کردند،  خداوجود گرایان که  ماده

از آنجا که  و ؛آوردند رویانسان پیش از تاریخ  حتی واعماق تاریخ در  جستجوجهان انسانی به 

بدوی  سادهتنها در میان اقوام  نهپرستش خدا را نشانه های شناسی و انسان شناسی  باستان پژوهشگران

نسبت  هاانسان )مادی( نفع و ترسو  جهلبه  آنرا د،بودن یافته هم در میان انسانهای غارنشین نخستینکه 

 حتی وبیماریها  وتشفشان آتوفان و زلزله و  چون یرویدادهای طبیع و از پیدایی پدیده ها "جهل" :دادند

قشر جامعه  یک مادی ""نفع و ؛نداداشته  "ترس"از آنها دفاع بوده و  برابر آنها بی درکه روابطی 

آن  از انسانها آنچهدفع  براینیایش  و پرستش جمعیازای برگزاری مراسم  ( در"روحانیون"کاهنان و )

 یخدای به هدایت گروهی منفعت طلب، ، بهروانی – ذهنی حاالتاین  در انسانها ،باری می ترسیدند.

وی را بر سر او سجده برند و  آستان بر تابودند  پنداشتهعلت رخداد این پدیده ها را  آنکه  اندبرده  پناه

از است  ایفشرده  این این خدایان در آغاز بسیار بود که سرانجام به یکی رسید! تعداد! مهر آورند

به خدا و  نانسا گرایش ازگرایان  مادهو مبتذل  سطحی اجتماعی –روانشناختی  "ریشه یابی" وتحلیل 

ای  تجربه و ترس و نفع" "جهل روشن است: بسیاراین تحلیل  ابتذالنگری و  سطحی. خداپرستی

 گذارثیرأتواند دخیل و ت میانسانی  واقعهر امری از امور  در طبعا ؛ واز ویژگیهای انسان است برآمده

گرا که  ماده فالسفه اما.. .باشدواقعیت آن امر منطقی در انکار  دلیلیثیر أدخالت و ت اینآنکه  بی باشد؛

 کهد نگوی نمی دانند، مینی ماده بیرو از یبازتاب تنها را اندیشه و روان("ذهن" یا )انسان  درونی یادن

 محسوسو  مادیبه علت  توانست مین وکرد  مین طبیعت زندگی ادام درکه  نخستینانسان  ذهنچرا 

مادی و نامحسوس فرا ومطلق  یریافت موجوددبه فهم و  توانا، یابدطبیعت علم آفرین  ترسرویدادهای 

 بامادی  محسوسیده های دت میان پامناسب فهمچگونه به  زبا و ؟؛گردیدمحسوس  طبیعت واریما در

نسبت  او کاهش جهل و ترس وعلمی  آگاهیهایپس از رشد  آیا گشت؟ نائلمادی فراموجود نامحسوس 

 حقیقت انسان به پرستش خدا باشد؟ نیازسخگوی پا توانست هرگزشناسی  ، طبیعتبه رویدادهای طبیعی

استقالل  یکدیگراز ، متقابل اکمال و هانببا وجود مناسبات دو جشناسی و خدا شناسی  طبیعتآنستکه 

هرگز  ؛ ومادی و معنوی()نیازهای گوناگونی در انسان سرچشمه گرفته اند و  ویژگیها ؛ ازدارند

قابل تطبیق  تاریخبر رفتار همه خداشناسان  "جهل و ترس و نفعفرضیه " .یکدیگر نتوانند بود جایگزین

 بودهخاص انسان  اتفاقا پرستش نیستند. وبی منفعت نبوده  ودانا و شجاع بیخدایان نیز نیست؛ و و  نبوده
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 است و گشته برخوردار اختیارو  آگاهیو  عقلهای ویژگی ازکه  ییافته ا تکامل موجود خاص است؛

 وکند  تعیین رازندگی خود  ،واقعی تکامل انتخاب جهتفهم مطلق هستی و می خواهد با  شجاعانه اکنون

 می توانند پاسخها اما است؛ انساننیاز درونی از  برآمدهپرستش  اصلبنابراین،  .بسازدماهیت خود را 

. باشد آنها متأثر ازانسان و یا دست کم  نسبینفع  وو ترس  جهل در ریشهواقع  درباشند و  نادرست

جهان پرستش خدای یگانه و واقعی  هرگز داشته باشد،نفع  وکه ریشه در جهل و ترس  هم پرستشی

خاص  اساساگونه از پرستش  ، اینتاریخ در برای خدا باشد. ظاهرا پرستش اینچند  هر نخواهد بود؛

 : بت پرستی بوده است وک رو فرهنگهای ش ادیان

داده ایم  شاناز آنچه روزی  سهمی (آنهادغلکار متولیان  و الهه ها و بتهاعلم ندارند )ه )ماهیت( آن بکه  آنچه "برای

خواهید  پرسش (متولیان و نسبتهای ناروا به بتها و الهه ها)می بستید  افترا آنچه ازخدا که  به سوگند قرار می دهند.

 (؛۵۶ نحل،) شد"

 جزبر شما و بر آنچه  اف رساند؟ میشما  بهآیا چیزی را جز خدا می پرستید که نه سود و نه زیان  :گفت ابراهیم(")

 ؛(۶۷و  ۶۶ انبیاء،" )نمی کنید؟ تعقل آیا خدا می پرستید!

و بر ) می سازید (با آنها بت) کهچه آن همهشما را با  خدا حال آنکه() چیزی را می پرستید که خودتان تراشیده اید؟ "آیا

 .  (۹۶ و ۹۵ ،" )صافاتآفرید ،خود مسلط می کنید(

لذا بی بهره از خلوص و  و اجتماعیمنفعت  واز ترس و جهل  متأثرمی تواند  همو پرستش خدا  ذکر اما

در یاد خدا از سوی سست ایمانها  ترس. دو آیه زیر از نقش و تأثیر باشد استحکامو  پیگیریو  صداقت

 :می گوید

آنگاه که خدا آنها را بسوی  ، وخوانندب خالصانه (دریااز ترس مرگ در )را  ، خداشوند سوارکشتی  به "هنگامیکه

 ؛(۶۵ ،)عنکبوت "رو به شرک آورند دوبارهسازد  رهاخشکی 

 که( دبینی )می گردد، روان (ایمانسست  افراد) آنها بجانبخوشایند  و میمال ید و بادهایکه در کشتی باش "... آنگاه

 حالشان )پس آنها رو کند، بههمه سو  از ()سرکشتند وزیدن گیرد و امواج  بادیتا ناگهان  ؛می باشند شادمان بدان

خدا )از ترس( هنگام  آن . در(گردند میبرند درمانده شده اند )راه رهایی ندارند و هالک  میو گمان  (دگرگون می شود

 ! امااز سپاسگزاران خواهیم بود همانا نجات دهی، (گرفتاری)ما را از این  اگر که: خوانند میرا از روی اخالص 

 ؛(۲۲ – ۲۳ یونس،" )!می کنند سرکشیناحق در زمین  ( بهباز)هنگامیکه خدا آنها را رهایی بخشد 

 در یاد و پرستش خدا تأکید می کند:   منفعتهم بر نقش و تأثیر زیر و دو آیه 

سختی را از او زیان و هنگامی که ؛ اما برسد ما را به پهلو یا نشسته یا ایستاده بخواندزیان "و هر گاه انسان را 

نخوانده ه بود سختی که بدو رسیدآن ما( درگذرد چنانکه گویی هرگز ما را برای )رهایی از( یاد برگیریم؛ )پس از آن از 
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؛ در اینجا منفعت جویی ریشه یاد خدا ۱۲" )یونس، . بدینسان )خدا( برای اسراف کاران اعمالشان را آراسته استاست

 ؛(بوده است

 و کنند، می خودنمایی و ریا( دین در) که آنها غافلند؛ خویش نماز)محتوی(  از که آنها! نمازگزاران بر وای "پس

 ؛(۴ – ۷ ماعون،" )به انحصار خود در می آورند( )و دارند می باز( عمومی معیشت وسایل) ماعون از( را مردم)

 هب اش امیدواری که است شده چه را او! گوید می دروغ که سوگند بزرگ بخدای. است امیدوار خدا به خودش بگمان"

 ؛(البالغه نهج ۱۵۹ خطبه از" )نیست؟ نمایان کردارش در خداوند

 .(در وصف بنی امیه امام علی) گروهی هستند که شیر دنیا را بوسیله دین می دوشند" "آنها

 پرستش دارد:در  جهلآیات زیر نیز نشان از کارکرد 

روز و روز را در شب فرو می برد؛ و )برای اینکار( خورشید و ماه را مسخر ")این خدای یکتاست که( شب را در 

گردانده است؛ هر کدام تا سرآمدی معین در گردشند. اینست پروردگار شما! فرمانروایی )عالم( از آن اوست. و )اما( 

وست هسته خرمایی هم آنها را که جز او )به ستایش و نیایش( فرا می خوانید )بتهای جاندار و بیجان( حتی مالک پ

چه )پاسختان نمی دهند  ،؛ و اگر بشنوندبیجان(سنگی )بتهای  )در این عالم( نیستند. اگر آنها را بخوانید، نمی شنوند

که هرگز چنین  دینو چه پیامبران و پیشوایان  ،کردند رااو  شراکت یا وادعای خدایی پادشاهان  وآنها که چون فراعنه 

کفر می ورزند )تا خویشتن را از ادعای خدایی تبرئه سازند(. و روز رستاخیز به شرک ورزی شما (، یی نداشتندهاادعا

      (. ۱۴و  ۱۳آگاه نکند" )فاطر،  )به حقیقت خداپرستی(خدای دانا و تو را کسی همانند 

و پاسخی  جهت است، واقعی انسان و اصیلنیاز  که پرستش به پیامبران ابراهیمی آن بود که رسالت

 تعیین انسان زندگی واقع در اگر .نیاز واقعی پاسخ واقعی می طلبد اصوال ؛ زیراو واقعی بدهند اصیل

هدفی  آغاز اگر پیدایش و تکامل ماده از و هدف تعیین شده است، بسمتو نیازمند جهتگیری  هنشد

کمال گرایی و بینهایت طلبی و ساختارشکنی های ویژگی باانسان  پس را دنبال می کرده است، واقعی

جهان واقعی و بانی نظم هدفمند آفرینش  ، آفرینندهمطلقکمال  ورا بپرستد که هستی آن یگانه ای باید 

و  جهلریشه در  و پاسخهایی نادرست و غیر واقعی به یک نیاز واقعی اند تماما این، جز بوده است.

که ریشه در جهل و  ییکتا هم نباید انگیزه های ندهپرستش آن کمال مطلق و آفرین در .دارند عنفو  ترس

  :است واقعینیاز  یکاین پرستش پاسخی واقعی به  ؛ زیراشنداب دخیل ترس و نفع دارند،

است. و گروهی خدا را از  عبادت سوداگران( بندگی می کنند؛ و این نعمتهای بهشتی"گروهی خدا را از شوق پاداش )

بندگی روی سپاسگزاری از است. و گروهی خدا را  عبادت بردگانبندگی می کنند؛ و این )از رنج دوزخ( روی ترس 

 (؛۲۲۹است" )نهج البالغه، سخن  عبادت آزادگان؛ و این ند(ن)شایسته پرستش می دا می کنند

همان ) ترا شایسته عبادت یافتم و پرستیدم" بلکه ؛نپرستیدمشتت هبرای ترس از دوزخت یا شوق ب ! تراخدایا "بار

 .(منبع
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 تنها پرستش کمال مطلق هستی است که پاسخی واقعی بر نیازهای تکاملی انسان است:

به چیزی خوانند آنها را خدا می جز کسانی را که )مردم( ؛ و )تنها از خدا خواستن حق است( تبرای اوس"دعوت حق 

گشاید تا به می مانند کسی که دستهایش را بسوی آب  ؛از مردم را پاسخگو نیستند( خواسته ای)هیچ  دنکنمی اجابت ن

 (. ۱۴نیست" )رعد، در گمراهی جز دعای حق پوشان و رسد. می ولی بدان ن ؛نش برسانداده

در هستی یابی  جهت بهنیاز انسان بر  واقعیی " پاسخپرستش خدای یگانه"اگر اذعان نماییم که  اما

نمی تواند لذا خدا  و؛ است واقعیزهای او اآنجا که انسان و نی ، ازبود خواهدلزاما واقعی اخدا  ، ایناست

 برایانسان به آب و هوا و خوراک  نیازبودن  واقعی کهگونه  همانبه  ؛ درستباشد انسانساخته ذهن 

این حقیقت را بسیاری از ماده گرایان نتوانستند آنها و زندگی داللت دارد.  بودنواقعی  برادامه حیات، 

)نیاز به پرستش( به این نیاز انسانی  "هنر عشق ورزیدن"در کتاب  فروم اریکفهم کنند. برای نمونه، 

او  اما را پاسخ درست این مسئله دانسته است؛ خداپرستیتفکر ماتریالیستی اش  علیرغمتوجه کرده و 

و واقعی  درستیبه  اذعانبی تردید، . جهان بیرون از ذهن انسان نمی داند در یرا واقعیت خدا حقیقتا

و تنگی فلسفه ماده گرایی در تبیین  اییبه پیش است و اثبات نارس گامیانسان به خداپرستی  نیازبودن 

در طبیعت تکاملی  واقعاحقیقت قابل اثبات است که هر نیاز  این تحلیلیدر هستی شناسی  . اماانسان

بجانب مطلق  روانی – ذهنیاگر جهتگیری  ؛ ودفتر پیشین()داشته است پاسخی واقعی و جاندار  بیجان

  .بر حق است وهم واقعی  خدا بر حق است، یایده ا وواقعی انسان  نیازبر  پاسخی )پرستش خدا(

 راه خدا شناختبه آسانی به  علی امام فرموده به اگر نیازها و ویژگیهای انسان را بشناسیم،اصوال 

است؛ اما وحی و دانش و خرد و تجربه آنرا  درونی )فطری(بنابراین، ریشه خداپرستی  خواهیم برد.

بسیاری از پژوهشگران تاریخ و مردم شناسی نیز بر فطری  د.نتقویت و در مسیر صحیح هدایت می کن

 بودن خداپرستی تأکید کرده اند: 

 آورده بودند که حتی برای خدا نام هم نتوانسته بودند بگذارند""اسالف ما از آن هنگام به درگاه خدا سر فرود 

 ؛)ماکس مولر؛ به نقل از شبلی نعمانی، تاریخ علم کالم(

 ند:دانسته اعلوم طبیعی نیاز به خدا را نیازی حیاتی و دانشمندان 

 (.نیایش ،)دکتر الکسیس کارل "انسان همچنانکه به آب و اکسیژن نیازمند است به خدا نیز محتاج است"
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 فصل سوم:

         خود بیگانگی انسان  ازو  خداپرستی

 

سپردن عقل و  با که الیناسیون() انسان "نگیابیگ خود از"یا  "شدگی مسخ"مسئله  به معاصر اندیشمندان

 خود بیگانگی" "از واقع، در توجه ویژه داشته اند. می نماید، رخ یدیگر به اختیار )ویژگیهای انسانی(

 از بروز عینی ویژگیها و تواناییهای انسان می شود؛ مانعرخ می دهد که یک عامل خارجی  هنگامی

 دیالکتیکدر  احساس می کند! "خود"کند و انسان آنرا بجای  می ""حلولانسان  درموجود بیگانه  این

حرکت  نهایتآنکه در  ؛ تاسپس تاریخ از خود بیگانه شد وبه طبیعت  ورود با خدا ،هگلعرفانی 

 عصراندیشمندان  نگاه ،هگلتخیلی  فلسفهپس از  !؟فتو خود را دریا دیرستکاملی خود به انسان ژرمن 

در ماده گرایی، انسان از  شد. "انساناز خودبیگانگی "و  "خدا وانسان " رابطهمتوجه بورژوازی 

 کهکنند  میادعا نعل وارونه زده و گرایان  مادهخویشتن متعالی و کمال جوی خود بیگانه می شود؛ اما 

فراموش می کند  ،دنتشکیل می ده را او "تحقیق"پرستش خدا نیازها و گوهر مادی خود را که با  انسان

انسان از خویشتن  یختگیگس خود از عامل راخدا و ستایش  شناخت فویرباخ !و از خود بیگانه می شود

بیرون از خود  به ارزشها و تواناییهای خود رابا پرستش خدا  انسان ،وی دیدگاه در خویش دانست.

اکنون کانون ارزشها و  کهدر برابر او  ؛ آنگاهخدا مجسم می سازد مپرتاب می کند و در وجودی بنا

واقع چیزی را از خدا  در و ،می کند آشکار نیازمندی آید وبه زانو در می  است، گشتهتواناییها 

شت ز بیگانه تمنا اخود د آنچه" عر:اش بقول و بوده است خودششته های درخواست می کند که از دا

ارزشها باز نگفت که  و ؟پرستش می سازد برایانسان خدایی را  چراالبته نگفت که  فویرباخ !"می کرد

الیناسیون انسان در  ازفویرباخ  تحلیل ؟است آمدهاز کجا بدست و  چیست انسانی ویژهو تواناییهای 

و  تصادفیپیدایش و تکامل جهان  که پایه استوار است بیپیشفرض نامعقول و  اینپرستش خدا بر 

انسان ارزشها و  اگر . اماگرایی مکانیکی( )= ماده است ( بوده)و نه هدفمند و هدایت شده کورکورانه

( = خداجانب یک هستی مطلق )از و هدایت شده یک پروسه تکاملی هدفمند  درتواناییهای خود را 

 نه دیگر (،49است منطقی تعقلو روبنای آن  تجربیتحقیق آن  زیربنایپیشفرضی که ) بدست آورده باشد

ذلت و خواری  بهنه پرستش این خدا  و و تواناییهای انسان خواهد بود؛ شهاخدا عکس برگردان ارز

از  "آزادندید آنها که از پرستش خدا سرباز زده و خود را فویرباخ براستی  آیا انسان خواهد انجامید.

                                                           
 ( مراجعه کنید. دوازدهم به دفتر پیشین )هستی شناسی و تبیین آفرینش، بخش 49
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 50خویش می شوند؟ طبیعیو غرائز  مخلوق بنده خواهند، و "دور از ذلت و خواری" می بندگی خدا"

ابعاد نامحدود و  درانسان  مثبتو تواناییهای  شهاعکس برگردان ارز "فرض بر"خدا  اگر ،وانگهی

معنوی را از دست نمی دهد و حتی به رشد و کمال  چیزیپرستش  نیدر ا انسانباز باشد،  ریناپذرییتغ

سازی از یک  وارونه ؛ بلکهفرض نیست "فرض" آن نتیجه این است، اگر . پسهم دست می یابد بیشتر

هدفمند  و یتکامل نظمبر "از قضا"  ،و پرستش آن "از خدا فرضیتصویر " این زیرا؛ است حقیقت

 حل ،بنابراین! منطبق می شودجهان  واقعیآفریننده و پروردگار صفات و  ،انسانهای ، ویژگیآفرینش

و توحیدی  تبیین ودبس بازماده گرایان هم  ختیروانشنا –معرفتی دید زاویه  از انسان خداپرستیقضیه 

در این  منجملهمطلق می سازد و  مفاهیمانسان  اگر خواهد بود.و انسان  جهانبزیان تبیین ماتریالیستی 

 در ،"باشد او در جهت یابی واقعینیاز آورد تا پاسخی بر  میرا پدید  خدامفهوم "پیشفرض ماتریالیستی 

تجربه نکرده و خود  پنجگانهحواس  بهرا مادی هیچ عنصر مطلقی جهان محسوس اسر تحالیکه در سر

بیرونی  واقعیتیکه وجود مطلق خداوندی  نیستاین  جز ،هنوز علم نیافته بود همبه هدف عینی آفرینش 

 راخدا  بنام هستی مطلق یک دریافتو  فهم توان انسان ذهن است. اگر انسانی ذهنساختار تنها در و نه 

زندگی  بهتا  دارد خدانیازی انکار ناپذیر به پرستش این  نیزاز درون  و با ساخت مفاهیم مطلق دارد؛

و تکامل  آفرینش توحیدی تبیین" انسان بر و رواناندیشه  ویژه کارکرد پس ،دهدو معنا  جهتخود 

 "اختراع انسانی"یک براستی  "مفهوم خدا"اگر دیگر آنستکه  پرسش منطبق می شود. "وانسان جهان

هن او )و نه انسان باید با پرستش خدا از خود بیگانه شود؟ مگر نه آنکه این مفهوم از ذچرا باشد، 

دیگر  و رباخیفوسفسطه تناقض و و اندیشی  سادهت؟ گشهم ماندگار  آندر  و بیگانه( سرچشمه گرفت

از منظر معنا و  چه خود بیگانگی" "ازآنستکه  حقیقت ماده گرایان در این زمینه کامال آشکار است.

چند بعدی  اساساای است  ، مقولهآنو رشد  پیداییدر  ثرؤمعلل و عوامل  حیث ازچه  ، ومصادیق عینی

انسان چند بعدی را به موجودی یک بعدی تبدیل  و می شود پدیدار تاریخی – اجتماعیکه در یک بستر 

و  ، گرایشهابا ویژگیهانه  دیگر ؛ زیراانسان یک بعدی نیز در اسارت و بندگی است ؛ وکند می

 هنگامیکه می شود. تعریفسلسله مراتب تحمیل شده اجتماعی  و طرواب در ، بلکهتواناییهای ذاتی اش

 یساز بیرونی بفروشد و از پرستش خدا بندهرا به قدرتهای  خویش خواهانهآزادی و متعالی گرایشانسان 

" خود بیگانگی "ازانواع  بهو د طغلمی  فرو قدرتها همانجبر غریزه و بندگی  بهروی بگرداند،  یگانه

 می شود، آزاد طبیعیتجربه و تعقل در طبیعت از جبرهای  یاری به تنهاانسان  اگر اما شود. می دچار

 و پرستش" و "طاغوتبه  "کفرنیازمند  همچنینغریزی  و تاریخی –اجتماعی از جبرهای  آزادی

 :دباش می "خدا خالصانهبندگی 

                                                           
  .(۳۶ زخرف،) همواره همراه و همنشین او باشد" که میاو شیطانی بر می انگیز بر مهربان روی برتابد، خدای کس که از یاد )و پرستش( "هر 50
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و انحطاط )جدا و( آشکار است؛ پس آنکس که از  یهمانا )راه( رشد و کمال از گمراه ست؛ین یاجبار نی"در )کار( د

و خدا  ست؛یدر آن ن یکه گسست ختهیاستوار آو یزیبگرود، همانا به دستاو کتایگرداند و به خداوند  یگردنکشان رو

 (.   ۲۵۶بس )به سخنان و احوال مردم( شنوا و داناست" )بقره، 

 غیربا خویشتن متعالی و کمال جوی خود یگانه شده و از قیود مادی و بندگی  ، انسانپرستش خدا در

و ساخته دست یا ذهن  نبوده مطلق" "کمالبه موجودی که  انسانعشق و پرستش  تنها آزاد می گردد.

سوی خدا ناهم رابطهتحلیل فویرباخ  مبنای ود.شتن خویش می شسست انسان از خویگ عامل ،باشدانسان 

او اساسا دیدگاه  ؛ وانسان می انجامید ذلت به خدا عزتآن  دربود که شده  تحریفمسیحیت  انسان در و

و پرستش هر چیز جز خدا  عشق داشته است. بیان ("حقیقت مسیحیت"مین نام )ه خود را در کتابی به

پرستش  مادیچه در این هستی آن هر ؛ زیراشود میخویش  خویشتنتگی انسان از گسسعامل اسارت و 

 :زمین استروی  برامانتدار و جانشین خداوند در قله تکامل  دارد کهانسان  ازپایین تر  ارزشی شود،

  ."چه یافت آنکه ترا گم کرد؛ و چه گم کرد آنکه ترا یافت؟" )امام حسین، دعای عرفه(

که گمان می کردند  آنها .است گشتهآشکار عینه  بهنیز این حقیقت انسان  تاریخی –تجربه اجتماعی  در

 و از هااسارت زنجیرهدر  ، چنانشوند می یگانه""خود  با و ""آزادود یق جمیع ازبا نفی خدا و بندگی او 

، بسیاری سرگردانیاین در  و ؛را هم گم کردند خویشرهایی  راهشدند که حتی گرفتار  هاخود بیگانگی 

  بازنگری کنند: و مصادیق آن کوشیدند در مفهوم "از خود بیگانگی" 

آنکه ارزش مطلق  بیدر فقدان یک تبیین معقول هستی شناختی از انسان، و " سوسیالیستهای اخالقی"

 در :نگی انسان شده استادبیگخوعامل از  پولکه  گفتند را نشان دهند، باالترین ارزش()قابل پرستش 

میان  تفاوتیجاییکه  ؛ تاتبدیل گشته است "تنها ارزش و معیار ارزشها" بهپول  ،ریانظام سرمایه د

منعکس گشته  اوحساب بانکی در انسان  شخصیت وباقی نمانده  "انسان "موجودی با "انسان "وجود

آن  بندهاکنون  ،است کردهوسیله مبادله اختراع  بعنوانرا  پولحالیکه انسان خود  دربدین ترتیب،  !است

هم که ساخته دست انسان  ماشین ری،اتوسعه صنعت در نظام سرمایه د با آنرا می پرستد. و شده است

 ماشینیسم(.) بدل ساخت خود دستیش گرفت و انسان را به ابزار پدر  "خودسری" راهپول  همچون بود

و  ماشینو  ثروتپول و تا قدممو نه  ،و بنده ساز سرمایه داری استثماری مناسبات این واقع، در اما

 اشارزشهای ذاتی  واز ویژگیهای بنیادی وی جدایی  و بیگانگی انسان خودکه عامل از است  ابزار کار

حتی از  انسان ،است "ارزش برتر" سود که، باتساین منا . درشود می کمال گرایی( و عقل و اختیار)

سرمایه  نظامدر  ، کهمیان کار ؛ زیراکه جوهر او را می سازد هم بیگانه می شود خودکار  نیروی

 آزادو اراده  آگاهی با است، سود دهی و تراکمبه آن  گرایش وداری یک کاال و تحت فرمان سرمایه 

با انحصار منابع تولید و سرمایه داری است که  نظام این پس ثمره کار او جدایی می افتد. البته وانسانی 
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ذهن  و ،ساخته آنهاانسان را بنده  ،کرده مسلطانسان  رب راو ماشین  کاالو  پولتصاحب ارزش افزوده، 

 .است همصرف و لذت به فساد و تباهی کشاندسود و اصالت  درکمال گرای او را خالق و و  پویا

تبیین یک  ونمود و از ماده گرایی ذهنی  توجه از خود بیگانگیها تاریخی –به بستر اجتماعی  مارکس

  ؛ اما کماکان از تبیین هستی شناختی انسان و فهم ارزش مطلق ناتوان بود. اصله گرفتفویرباخ فبعدی 

قدرت و سلطه استثماری غرب در تحکیم به خدمت نیز در نظام سرمایه داری و پژوهش علمی علم 

از حقیقت جویی که رسالت واقعی اش است باز ماند؛ و ناگزیر به از خود بیگانگی انسان یاری  ؛آمد

فلسفی" به  –و "بی طرفی دینی  "هدفی ، "بیرساند. در اینجا بود که علم زیر لوای "بی غرضی"

همه نظام سرمایه داری نه تنها علم بلکه  ابزار دست سرمایه داری سلطه گر و توسعه طلب تبدیل شد.

حوزه های معارف بشری چون اخالق و هنر و فلسفه و حتی دین را از حقیقت جویی و پیگیری 

هیچ که مطلقا نمی خواهد سلطه گر و توسعه طلب . سرمایه داری ارزشهای انسانی باز داشته است

د و پرهیز دار کل نگریو لذا از توجه کند؛  هستی و انسان حقیقتو  معنابه حوزه ای از معارف بشری 

در کتاب پیشین دیدیم که  بند می کشد. به)طبیعی و یا اجتماعی(  جزئیات امورشناخت و آگاهی را در 

چگونه زمانیکه دانش فیزیک نجومی با نظریه "انفجار بزرگ" به آغاز آفرینش راه می یابد، و با 

نظریه "فروپاشی بزرگ" از سرانجام کیهان سخن می گوید؛ یعنی آنگاه که علم نیز همچون دین به مبدأ 

آفریننده و دنیای علم کماکان نام بردن از  پایان جهان می رسد، ماده گرایان حاکم برو  آغازو معاد یا 

    .(۲۳۶ص در کتب علمی را دور از منطق علم می شناسانند! )تبیین دینی آفرینش 

اسارت  و "از خود بیگانگیها"کننده  تولید ،ریاد هدر نظام سرمای هاارزشها و جایگاه جابجاییبنابراین، 

که احترام به  بگویمباید  همچنینانسان آزادی و اسارت گفتمان با  رابطه در انسان بدست اشیاء می شود.

جوامع  این درها را  "خود بیگانگی از"پایه  هرگز سرمایه داری غربی، جوامعدر  فردی" "آزادیهای

و  انسانها توسط عوامل بیرونی )رسانه هاذهن  ،در این جوامع زیرا ؛نکرده و نخواهد کرد ستس

غربی شده  تحمیق شهروندان می یابد. پرورش سرمایه داری حاکم(وابسته به طبقه نهادهای فرهنگی 

 دوست داشته باشند" کهکاری  "هر آنگاه را از یاد برده و به بیگانه می سپارند؛ خویش ""مننخست 

 انجام را کاریآن  درست قضا" "از اما !دمی گرون د"نکه بپسندروشی بینش و  هر" به و می دهند انجام

و یا  "می پسندد و دوست دارد"طبقه استثمارگر حاکم  که ،گروند میفکر و روشی  به و ،دهند می

محرومیت  ومحدودیت  ،ثروتهامنابع و حقوق و و اختصاص  انحصار دست کم بی تفاوت است!

مانع از  نیزحفظ امتیازات انحصاری  برای طبقاتیگری  سلطهجویی و  برتری می کند؛ ایجاداجتماعی 

 نژادی –قومی  مرزهایتثبیت  با راخود بیگانگیها  از پایه و ،شود ها میخودجوشی انسانو  خودآگاهی
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و  محدودیتنمی تواند در  هرگز فردی شده هدایتلذا آزادیهای  ؛ ومی گرداند استوارو طبقاتی 

    یاری رساند. به یگانگی انسان با خویشتن خویش  ،خودجوشیو  خودآگاهینبود محرومیت اجتماعی و 

 استثماری مناسباتنیز و گرایش مادی انسان و  نیازهاهم  دنیا گریزصوفیانه  وعرفانی  نوین گرایشات

آنکه  ؛ بادانستند خود بیگانگی انسانعامل مسخ و از  رابشری  تمدنگرفته و  نادیدهرا در جامعه 

 بوده خویش شتنیمسخ و گسستگی انسان از خو عواملترین  نیرومند از خودجوامع تاریخ  درعرفان 

خدا  ، ذاتروح جهان بامی کند  : گمانتخیالتی بیمارگونه می شود دراین مکتب انسان غرق  در است.

خدا حلول کرده و یا خدا در  درمرزی با دیگر پدیده ها ندارد؛ ؛ است شده یگانه 51"کیهانی "شعورو یا 

طریقت  و تصوف !است پریشیروان مصداق عینی که  از ایندستتوهماتی  و... او تجسم یافته است؛

از اصول  "رک دنیا شدنات" " وکشی "غریزهکاتولیسم هم که و  هندوئیسمچون  یمذاهب ودرویشی 

غریزی  و مادیکششهای  و یازهانانسان  ؛ زیراانسانند بیگانگی خود ساز از ، زمینهستا شاناخالقی 

 حیوان انسان آنها را نادیده گرفت.نباید  وو نمی توان  استاصولی  وهم دارد که نیازمند پاسخ مناسب 

  .ج مشترک با حیوان داردخرم خاکیبعنوان بشر  ، وفرشته هم نیست اما نیست؛

دولتهای  )استثمارگران و زر و زور اربابان همکاری با در نیز ابراهیمیرسمی ادیان  متولیان

 در راشتند.فاز خود بیگانگیها را برا پایه ،شان توحیدیمحتوای  از ادیان اینبا تهی کردن  و ،ستمگر(

 باصطالح یاانحصار متولیان رسمی  درحکم و فتوا  وشناسی  دین، اجتماعی – عقیدتیاین انحراف 

 )"روحانی شدندآنها  ازبه پیروی و تقلید کورکورانه  ملزم هم "الناس "عوام و گردید؛! ""روحانیون

ویژگیهای انسانی خویش  واز گوهر الهی  دینداران خود بیگانگی" "از پایهاین نخستین  و ؛(پرستی"

 تصویرند توانست مقدمتاکه  گشتنداینکار  به موفقهنگامی  نیز متولیان این تردید بی .بود (عقل و اختیار)

که از ذهن ساخته ای  ؛ خدایندنکجایگزین خدای واقعی ادیان ابراهیمی  رااز خدا  خویشناقص 

      !است یگانه تزویرو  زورو  زر ثبا مثل و بیگانهانسان متعالی  خویشتن

متعالی  ""من با ،بپرستد را که کمال مطلق است هستی پروردگارانسان آن یگانه آفریننده و  اگر ،باری

اگر از  اما .می زند رقمقفه خود را وبی  وپایان ناپذیر تکامل رشد و  و یگانه شده خویشو کمال گرای 

بندگی بتهای بیجان و جاندار در  بهخود  زندگیجهت یابی ضروری  در پرستش خدای یگانه سر بتابد،

 :و از خویشتن خویش می گسلد غلطدمی  فرو طبیعت و جامعه

 داشت ولی نذر قباد و جم کرد  گوهری                    از بی بصری بندگی آدم کرد آدم

                                                           
روانشناس آمریکایی و بانی مکتب پراگماتیسم از نخستین کسانی بودند که از "شعور کیهانی" سخن ویلیام جمیز عارف روسی و  گرجیف 51

چند سال می آموزند، تنها در چند دقیقه روانشناس کانادایی، آنها که این آگاهی را تجربه کرده باشند آنچه را دیگران در  باکگفتند. بگفته 
 خواهند آموخت!  
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     ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد! من ز سگان پست تر است؟ غالمیاز خوی  یعنی

                              (اقبال الهوری)

                         

 

 فصل چهارم:

    دینی  شعائرو  احکام

 

 معیارمنطقی  تعقلگفته شد که )معرفت شناسی و فلسفه علم( دفتر اول از این مجموعه پژوهشی  در

 دلو نه  ،عقلپنجگانه و  حواسشد که  گفتههم عرفان  شناسی معرفتو در نقد  ؛سنجی است "حقیقت"

نیز به )هستی شناسی و تبیین آفرینش( دفتر دوم  در هستند. انسان شناختابزارهای  و منابع ،و عشق

جستجوی  به ،و عاطفه ، و نه عشقعلم و فلسفه()در آنها عقل تو علوم تجربی اتکای دستاوردهای 

مرحله پس از  در د،نندار نقشیحقیقت جویی  وشناخت  پروسهدر  "عشق" اگر اما حققت هستی رفتیم.

 لبریز می سازد: حقیقت ازرا  انسان روانو  اندیشه؛ و می شود آغاز شآن کارکرد

        ."خداوندا! از تو می خواهم که قلبم را لبریز از عشق به خودت سازی" )امام سجاد، نیایش ابوحمزه ثمالی(

او را به  و آنرا در وجود انسان شعله ور می سازد عشق دست یافت، هستیبه حقیقت  عقلاز آنکه  پس

 به شعائر انسان در این و خداست؛ عشق و پرستش همشعائر دینی  همه مضمون .می انگیزد بر عمل

باالترین ارزش در ) یگانه خدایبجانب  حرکت :دهد میاندیشه و عمل خود در زندگی جهت یگانه 

در واقع  شعائر! جامعه در توحیدیآرمانهای  و ارزشها ،اصولتحقق عینی  و توحیدی( جهان بینی

 قرار (هللا) مطلقارزش  آنهانون ااعتقادی است که در ک یآرمانها و ارزشها، تحقق اصول مادیظرف 

 شکل .گردانندمی محقق  ولوژیک دین را بارز ایدئو محتوایهستند که  اشکالی فلسفی، زبان هب ؛ ودارد

باز  نامیده می شود. امحتو آن که که منظور و مقصودی را پیش می برند است یو روابط صور شامل

یک پدیده یا سامانه بارز می شود و  درسرانجام که  آنچه ،هستی شناسی تحلیلیفلسفه علمی و مطابق با 

که آن نه شکل  ؛ وهمانا ماهیت آن پدیده یا سامانه است که محتوای آنرا تشکیل می دهد ،تحقق می پذیرد

در یک پدیده یا سامانه از هم  اآنکه شکل و محتو با ،بنابراین محتواست. تحققاساسا در خدمت بروز و 

اگر شکل در شرایطی  و با محتواست؛ اصالت اما ،یکی بدون دیگری یافت نمی شود و جدایی ناپذیرند
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و شعائر دینی نیز  احکام د.دهخود را با شرایط جدید تطبیق  باید د،گرداننتواند محتوا را بارز و محقق 

مناسبات  تغییر می کند؛ اجتماعیبرای فرد یا گروه  شرایط .عمومی مستثنی نیستند قاعدهاز این 

 انفاقاشکال نماز و روزه و حج و جهاد و  ،بنابراین هستند. پذیرتغییر نیز انساناجتماعی و  خانوادگی

یا در  ؛ وندا تنگدستی و ناتوانی یا بیماری دچارکه  کسانی مورد در مثال) متغیربا شرایط  باید .. نیزو.

 یای آنها امحتو اما داده شوند؛ تطبیق( اقتصادی – و اجتماعی فرهنگی –ساختهای متفاوت سیاسی 

ستیزی و عدالتخواهی و جبر عقیدتی، همبستگی ،پرهیزگاری خدا، )یاد در آنها نهفته مقصود و منظور

  شوند. میبردار ن تعطیل و نامعتبرمسلمان  برایهرگز  (...و فقرزدایی

گشته  پدیدارگرایش انحرافی در میان مسلمانان  دو و محتوای شعائر و احکام دینی، شکلبا  رابطه در

 چون و می دهد؛ اصالت به شکل و ظاهر احکام و شعائراست که  سنتیمذهب  در فرمالیسم یکی است.

 به د،دهنمی تن ها ختارسا وپی تغییر شرایط  در ابا محتو شکلتطبیق  وضروری اشکال  اتتغییربه 

 یسمللیبرا دیگری می افتد. دوردین  حقیقیشعائر و اهداف  فلسفهاز  و طدمی غل جزمیتیا  دگماتیسم

شعائر و احکام  انجامنظم و انضباط در  ضرورتاجتماعی شعائر و  کارکرد بهاست که  "روشنفکرانه"

 بدونمی تواند محتوا را  کهکند  می گمان و؛ به جدایی ناپذیری شکل و محتوا باور ندارد نیست؛ متوجه

 محتوای توحیدی تهی گردد، محتوایدینی می تواند از  شعائرشکل  اگر اما !پیش ببرد؟ آن خاصقالب 

عینی لیبرالیسم  پیامد و کارکرد ؛ ونمی گردد محقق هرگزخود  مناسبتوحیدی این شعائر بدون شکل 

 و شدن و حتی ستیز با محتوای توحیدی شعائر : دوردبو خواهد فرمالیسم همانندشعائر و احکام دینی  در

 .احکام

شعائر تأکید  اجتماعی – یتوحیدی محتوا بر ومرزبندی کرده  بشدتفرمالیسم  باپیشوایان اسالم  و قرآن

        اند: کرده

کار آنستکه به خدا و روز بازپسین و نیکو بلکه آن نیست که روی خود را بسوی مشرق و مغرب بگردانید؛ "نیکی

 درو  بینوایانو یتیمان و  نزدیکانو مال را با همه دوستی آن به  ؛است دهو پیامبران ایمان آور ()خدافرشتگان و کتاب 

 و .استرا داده  مال()و نماز را بپا داشته و زکات  است؛ دادهبندگان  یبرای آزاد ودرخواست کنندگان  وراه ماندگان 

کارزار  هنگامهو در  رنجوریو  پریشانیدر  آنان که() ؛ ووفا کنند یمانپ به بندند پیمانهر گاه  که آنان )نیکوکارند(

 ؛(۱۷۷بقره ) "هستند پرهیزگاران همانداشته اند و آنها  صداقت ی(در ادعای نیکوکار) که بردبارند. آنهایند

 بر را کسی و راند، می بسختی( خود درگاه از) را یتیم که همانست او بندد؟ می دروغ دین به که را کسی ای دیده آیا"

 در) که آنها غافلند؛ خویش نماز از که آنها! نمازگزاران بر وای پس. دانانگیز نمی بر گرسنگان و تنگدستان خوراک

 ؛(۱ – ۷ ماعون،" )دارند می باز( عمومی معیشت وسایل) ماعون از( را مردم) و کنند، می خودنمایی و ریا( دین
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نماز  اقامهکه از  نمازگزاریبسا  و بسا روزه داری که از روزه گرفتن جز گرسنگی و تشنگی بهره ای نمی برد؛"

که می دانند چرا ا )و روزه باز کردن آنه زیرکانخواب  خوشا پس(. )ندارد نصیبی (بیخوابی) رنج وجز بیداری  شب()

  (؛۱۳۷ ،حکمت نهج البالغه،" )(و به چه منظوری نماز می خوانند و روزه می گیرند

ش با حیله عمروعاص یانبخشی از سپاههنگامیکه  ،در نبرد تاریخی صفینخود و می دانیم که امام علی 

دست از پیکار کشیدند، با ژرف نگری و توجه به محتوای قرآن، به ادامه نبرد )برافراشتن قرآنها( 

فرمان داد؛ و باز می دانیم که امام حسین هم حج را نیمه تمام رها کرد تا در نبرد با حکومت ستم و بیداد 

   محتوای عینی حج را تحقق بخشد...  ،زمانه

اجتماعی و تقویت همبستگی میان فعالیت  وحرکت  در پذیری ، انضباطکارکرد اجتماعی شعائر اما

بشری  اجتماعدین را در سطح  یکدینی پیروان  شعائر .استبستر زمان و مکان  دریک عقیده  پیروان

 شعائر مثال، برای .بهم پیوند می زند تجارب و عقاید و عواطف، ، درتوالی نسلها وو در طول تاریخ 

 ومیدان عمل اجتماعی  وزمین تنها در گستره جغرافیایی  نه توحیدی رامکتب این  اسالم پیروان دینی

 و و همبسته منسجم عاطفی نیز –روانی  –عقیدتی  زندگی و اسالمتاریخ  سراسر بلکه در ،آنهافرهنگی 

 محتوای توحیدیتوانند  میمسلمین  ،هماهنگ این شعائر ونظم م اجرای با گرداند. میمجهت ه

 مسلمانان. دنگردان محققو  ثابتو اجتماعی  تاریخی و همبستگی و توان وحدتخود را در  ایدئولوژی

 از انو پیامبر و مسلمان ؛بنا کردخدای یگانه  پرستشبرای  خلیلابراهیم می کنند که  روبه قبله ای 

 درجهان و ای از  نقطهدر هر  ،گروهی از مسلمانان هر .ندا شتهدارو بسوی آن  امروز صدر اسالم تا

بگفته قرآن  یایکتاپرستان  تاریخی – اجتماعیناپذیر  گسستای از زنجیره  حلقه ،هر مقطعی از تاریخ

             . هستند" ملت ابراهیم"حکیم 

 محتوایتحقق  وارزش مطلق در نیایش و اجرای مناسک و شعائر دینی قصد نزدیکی به  انسان ،باری

)رابطه معنوی و راز و نیاز با یگانه شکل نیایش و کاملترین  برترینالبته  و دارد؛ را دینایدئولوژیک 

 ۴۷ )نامه ستون پایه دین نامیده استیا  عمودآنرا  علی اماماست که  نمازآفریدگار و پروردگار هستی( 

ست که در وند اهستی مطلق یا خدا هدر اندیشه و روان بویژه  توجهینماز  .امام( وصیت نهج البالغه،

شناختی روی  هستی ژرف جهت یابی به ""خودآمدن از مدار تنگ و انحطاط آور  رونیبآن انسان با 

درخواست یاری انسان  نماز آفرینش به زندگی خود معنا می دهد. واقعیتطبیق با هدف  درو می آورد 

نماز، در و ماندن در جاده حق و حقیقت است.  ،از خدا برای حفظ و نگهداری انسانیت متعالی خود

 :یاد آور می شود پیوستهاجتماع بشری و کل هستی  دررا  توحیدمسلمان اصول اعتقادی خود و بویژه 

سبحان اتهامات ستمگران روی زمین ) ازاو  ، پاکی(هللا صمدنیازی او ) ، بی(ال اله اال هللا)یگانگی خدا  بر
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 یقدرتها دعاویمزور و  روحانیون و فالسفهاز توصیفات و  بوده برترین ارزش خداوندو اینکه  52(هللا

را  خویشتنکند و  خلقت را فراموش نمی هدفمندیاو ؛ می دهد گواهی (هللا اکبر) سلطه گر بزرگتر است

 ، تنهاخدا پیمان می بندد که تنها او را بپرستد با؛ (مالک یوم الدینمی کند ) آمادهبرای فاز بعدی حیات 

خدا  از (؛عیننست ایاک نعبد و ک؛ ایاهللا رب العالمینالحمد) این راه تنها از او یاری جوید دراو باشد و  بنده

سالم بر پیامبر و  با.. .؛ و(اهدنا الصراط المستقیم)هدایت گرداند  تکامل راست" "راهرا به  اوهد امی خو

 نماز: بدینگونه خدا به پایان می رسد. صالحبندگان 

تزلزل و ترس در برابر خداوندان زر و زور  ، ازبسته است قدسراستین را که با خدا و خلق خویش میثاقی م "انقالبی

 شریعتی، علی دکتر) بزرگتر است" خدانکن که  ، فراموشکند و یادآورش می شود که هان ع میو نیروهایشان من

 . (نیایش

چنگ ) توسلخدایی( و  صفاتکوشش در نزدیک شدن به خدا و ) تقربیا بندگی خدا و نیز  53عبادت

و  ("ایمان به خدای یگانه"و  "کفر به طاغوت" با ریسمان گسست ناپذیر الهی یا الوثقی" "عروهزدن به 

 صبر نیزو  حقسفارش پیوسته به  ،به خدا بر جهان( حاکمواگذاری امور به خدا و نظم هدفمند ) توکل

یاد  تنها ؛ زیراستخدا دیانماز  فلسفه یک کالم، در در همین جهت است. ماتما ... ، وحق اثباتدر راه 

 :(۲۸ رعد،) بخشددلگرمی می و  امیدانسان آرامش و  بهکه  ستا خدا

آنکه  برای نماز را بر پای دار؛ و پرستش کن! مرا پس جز من نیست. خداوندی هستم. خدای یگانه()هللا  من همانا"

  . (۱۴ ،" )طهمرا یاد کنی

کبر و از  دوری واخالق  بهبود"، پیوسته خدا "یادیا  نماز انسانیکارکردهای  ازآنکه یکی  با ،بنابراین

 هستی هب روانی – فکریمتمرکز  توجهیا  یاد خدا اهمانفلسفه نماز  ، امااست بهنجاررفتار زشت و نا

نیز ریشه در  نماز دهندهرشد  وسازنده  کارکردهای است. همهتطبیق با هدف نهایی آفرینش  ومطلق 

  دارند: "یاد خدا"

 .(۴۵ ،عنکبوت) "است از آن()بزرگتر  ایاد خد )البته( و؛ باز می دارد پسندزشت و نا اعمالاز  نماز همانا"

که  انسانی است.هایت ن مطلق و بی بهانسان  گرایشتکامل و  هدفمندیبر  منطبقاسالم  در شعائر فلسفه

عقل و حیات و سپس به  به نخست ،مادهتکامل  آزادیبخشدر روند  و استبوده  جهانهدف خلقت 

جبرهای کور  باشعائر  در ،جانشینی خداوند بر روی زمین شده است شایسته واختیار دست یافته 

                                                           
می دانند که  جنایاتی و و تبعیضات مظالمگری و  سلطهو پشتیبان  حامیرا  خدا ،ت خوداامدبرای توجیه اق تاریخجویان  برتریو  ستمگران 52

  آنها صورت می گیرد. بدست
       

امام رضا  باید دانست که عبادت انجام صوری شعائر نیست؛ و توجه به محتوای آن نیز با تفکر ژرف هستی شناختی همراه است. بگفته 53
    (.۵۵، ص ۲"عبادت به کثرت نماز و روزه نیست؛ بلکه اندیشه در امر خداوند است" )اصول کافی، جلد 
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به سمت خدا )کمال  خودبی پایان  تکاملروند آزادیبخش  بهو اجتماعی می ستیزد و  طبیعی غریزی،

 شعائر اسالمی برون رفت از اسارت طبیعت و تدوینهدف از  پس بخشد. می جهت و شتابمطلق( 

این  در ؛ وراه خدا هموار شود تا ساز است بندهو مقتضیات  شرایطآزادی از جبرها و غلبه بر  احراز

است  شناختی ، هستیجهت این . پسندپیدا ک معنا آفرینشهدفمند  نظمق با یطبت درراستا زندگی انسانی 

                        :کالمیاست نه  روانشناختی – فلسفی معنااین  و نه جغرافیایی؛

 گشایشخدا  همانا د همانجا روی خداست.یکه روی آور سوهر  به پس(؛ )عالم()غرب مو  مشرقاز آن خداست  "و

 .(۱۱۵ ،)بقره ست"ادهنده و دان

همین  برای ست.تقوا یارفتار انسان  در "عینی یاد خدا "تحقق روزه ، فلسفهستخدا یادفلسفه نماز  اگر

رهایی از جبرها و قیود  تقوا جهت تکاملی ندارد. زیرا ؛معناستگویند روزه بدون نماز بی  میاست که 

خدایی  جهتاین رهایی قویا نیازمند  ؛ وتراه خداسحرکت در و  ،پیشگیرنده یا سست کننده ایمانمادی 

 گرایشهایو به تقویت  شودتوجه می م خود یی"داخ "روح به مسلمان موحد انسان ،روزه در باشد. می

جبر ) سته های طبیعی روزانه خودانیازها و خو با ازد؛دوجود خویش می پر شکن ساختار و متعالی

     :آنها مسلط می سازد بر را خودگرای  کمالو بخش  آزادی انقالبی اراده و مقابله می کند؛ غریزه(

. تقوا پیشه کنید شاید ؛وشته شدنشما  پیشینیانبر  که بدانسان بر شما نوشته شد؛ روزه کسانیکه ایمان آورده اید! "ای

چند روز از  ، پسبیمار یا در سفر باشد رمضان( ماهدر )هر کس از شما  ؛ وروزه بگیرید( را) معدودی روز چند

هر کس  . پسدهند خوراک رابینوایی  ،نیاورند طاقت گرفتن را(روزه )بر آنانکه  ؛ ورا روزه بگیرد() روزهای دیگر

و  فلسفه)روزه بگیرید آن برای شما بهتر است اگر  اینکه ؛ وبرای او بهتر است ، هماناست یکار نیک انجامپی  درکه 

 .(۱۸۳ – ۱۸۴، بقره) بدانید" (ند آنراممثبت و سودنتایج 

 و می ستیزد؛خویش طبیعی  مقتضیاتمحدودیتها و  با د؛روزه انسان از جهان حیوانی فاصله می گیر با

کینه و   غرورو  کبرحسد و )ساز مادی است  بندهو قیود  جبرهااز اسارت در  آمدهخصلتهایی را که بر

را آماده  موحدانسان  . روزهنفی می کند( رگی و شهوترانیاب شکمطلبی و سودجویی و  راحتو  توزی

برداشته  محدودیتهااز  بسیاری که در آن ؛ فازیسازد میکیفیت ویژه خود  با حیات پایدارزندگی در فاز 

تنها  نه که ستا همین برای. زیست خواهدانسان در فراخنای آزادی از جبرها و قیود مادی  و می شود،

 تغذیهندارد ) را روزهآنکه توانایی گرفتن  برای "جبران هایهرا" ، بلکهپایان ماه رمضان در ""فطریه

 یعنی هدف را دنبال می کند؛ همان جامعه( نیزانجام کاری نیک در  ، یاکردن یک بنده بینوا، آزاد یک

انجام  با مادی بارقیود اسارت و  جبرهاآزاد کردن انسان از کندن از تعلقات بنده ساز و کوشش در  دل

در این خودسازی، انسان روزه دار همچنین فهم و شناخت خود از مناسبات  .نمادین و کوچک کارهایی
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 ،باریاجتماعی و نیز حس مسئولیت خود نسبت به وضعیت محرومان و نیازمندان را تقویت می کند. 

 :بازگو کرده استبخوبی روزه را  آزادیبخشفلسفه  ،در نخستین روز از ماه رمضان امام سجاد نیایش

داریم  بازتو  نافرمانیاز را  خود (چشم و گوش و دست و پای) ءاعضا تمامدر این ماه  تارا یاری ده  ما.. .!پروردگارا"

و  لهودیدن  بهرا  نماانشنیدن یاوه ها و چشم بهرا  خودگوش آنجا که  ؛ تاگیریم بکارخشنودی تو  برایو همه آنها را 

 حالل لقمه جزآنجا که  ؛ تاگام بر نداریم نارواه ار هو ب کنیمندراز  گناهبسوی را  خوددستهای آنجا که  تانسپاریم؛  لعب

آن  درثواب تو کاری انجام ندهیم جز آنکه  ؛ وپسند توست گویا نشود آنچهو زبان ما جز به  بریمن فرو خودشکم در 

دیگری را  اینکارر د تادار  یزهپاک خودنماییو  یار لکهما را از  عبادت پس. تو نگریزیمکیفر  وجز از خشم  و ،باشد

شتابند و در نیکیها  میی خیرات وبس که آنها... ده اررا از بندگان صالح خویش قر ما (!پروردگارا).. .نیمشریک نگردا

             .  (۴۴ نیایش صحیفه سجادیه،) "...پیشگامند

 چنین می گوید: اجتماعی – دینیعلی در زمینه فلسفه احکام و شعائر  امام

 دوریرا برای  نماز و، از شرک و روان( )اندیشهرا برای پاک شدن  به خدای یگانه() ایمان :گردانید واجب "خداوند

 در مسلمانان)ص وبرای خل آزمایشیروزه را  و )فقیران(،معاش  وروزی  وسیله را )مال( زکات و ،نخوتاز کبر و 

و  عزترا برای  (متجاوز ستمگر بار اپیک)جهاد  ، ودین (اهل) همبستگیو  پیوستگیحج را برای  ، و(انگیزه و ایمان

امور ) عموم کار حرا جهت اصال فرمان به کارهای پسندیده()امر به معروف  و ،و مسلمین() اسالمسربلندی 

صله رحم  ، و(زشت از رفتار) بیخردان بازداشتنرا برای  از کارهای ناشایست( پیشگیری)نهی از منکر  و اجتماعی(،

را برای  (عمدقتل اعدام برای  مجازات)قصاص  ، وایشان(اجتماع  وافزایش شمار ) برای را ن(وندا)پیوند با خویشا

اعمال ناروا که حرامها )بودن  مهمبرای  ( راحقوقی مرزهایبر پا داشتن حدود ) ، و(انسانها حیاتحق  )و حفظ خونها

 ،حقیقت یابی آن( قوهو ) عقلو سالمت  صحتبرای  را گساری میترک  ، وگرداند(حقوق افراد و اجتماع را پایمال می 

 سالم) نسبپرهیز از زنا را برای حفظ  و دیگران(، اموالبه نشدن  آلودهی )دسترا برای پاکدزدی  ودوری از سرقت  و

را  در دادگاه()شهادت دادنها  و ،فرزندان فزونیدوری از لواط را برای  ، و(وندیاشیخو و گیداخانو مناسباتسازی 

سالم  و در جامعه(،) صداقتتکریم  و تعظیمدروغ نگفتن را برای  و شود، می پایمال وکه انکار  حقییاری و  ادابرای 

را برای  امامت ، ومی برد( راهو ویرانی  خونریزیدشمنی به جنگ و  زیراجنگ؛ ) وحشت بروزرا برای ایمنی از 

نهج ) "(معهادر ج) امامت جایگاهرا برای بزرگ داشتن  از آن()پیروی  ، وجامعه در نظم (هدفمندی و استواری)

  . (۲۴۴ حکمت البالغه،

به مال  دلبستگی از (۸؛ دهر، ۹۲ عمران، )آل "دارد میدوست  آنچه" و احسان و انفاق بخشش با انسان

در راه  پیکار"انسان با  جانبازیاز دلبستگیهای خانوادگی و  . کاستن(۱۰۳)تؤبه،  می شود آزادو ثروت 

 و نداآزاد می گرد هم محکمترین بندهای اسارت طبیعت واو را از آخرین  (۷۵ ،)نساء ن"ستمدیدگاخدا و 

 :سوق می دهدحیاتی پایدار  درایندگی بی پایان زف وبسوی خدا شتابنده  جهشی دراو را 
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خدا  ؛ تانیکو یوام، دهد به خدا وام که کسآن کیست پس(. )ستداناکه خدا شنوا و  دنیار کنید و بدادر راه خدا پیک و"

می گرداند و  تنگ پیوسته (تکاملعام  سننخداوند )مطابق با  و ؟فزایدابی چندین برابر در بازگشت()او  برای آنرا

 .(۲۴۵و  ۲۴۴ بقره،) "کنید می گشتبازبسوی او  سرانجام() و گشایش می دهد؛

حج راه همبستگی و پیوستگی آئین خداوند در در ایمان خالصانه به توحید است. اجتماعی آزمونی  حج

را در شرق و غرب عالم هموار ساخته است. اقوامی که چه بسا فرسنگها دور  مسلماناجتماع موحدین 

همگون و شکوهمند در این اجتماع ، با مسائل و دردهای یکدیگر نیز آشنایی ندارندحتی و  زیستهاز هم 

در . و عزت می جویند یاری هم می شتابنده و ب ؛امکان آشنایی و تبادل اندیشه و تجربه می یابندیکدست 

یکتاپرستان با پیامبران ابراهیمی  تاریخی –پیمان عقیدتی و  ،با خدای یگانه انسان فطریپیمان حج آئین 

و برابری و خواهری  –فرهنگ برادری و ؛ زدوده می شوداز دین زنگارهای شرک ؛ محکم می شود

 :همبستگی و همیاری در میان همه اقوام و نژادها و اقالیم جغرافیایی تعمیق می یابد

"خداوند در حج وسیله اجتماع مردم شرق و غرب را فراهم آورده تا همدیگر را بشناسند و به تفاهم برسند؛ و آثار 

، ص ۲)امام صادق: صدوق، علل الشرایع، جلد  پیامبر اسالم شناخته شود و اخبار وی معلوم و یادآوری گردد"

۱۰۹.) 

بلکه همگان را در سودمند حج تنها به شرکت کنندگان این نمایش باشکوه محدود نمی شود؛  آثار و نتایج

در صورت ، طبقاتیاین اجتماع توحیدی فراملیتی و فرا ر و نتایج درخشاناز جمله آثابر می گیرد. 

و بازسازی ملتها در اصالح خیزش آزادسازی ملتهای دربند، محرومیت زدایی، ، برگزاری صحیح

 :است نانسان ساز آانقالبی و برنامه  پیام توحید وجهانی جهان، و گسترش 

)در برابر نابسامانیها و بیعدالتیها( قرار داد؛ و نیز ماه حرام و  خلقپایگاه مقاومت را  –خانه حرمت  –خداوند کعبه "

 (.۹۷" )مائده، قربانیهای بی نشان و نشانه دار آنرا... 

یافت نمی شود؛ فلسفه  حجدر تاریخ تمدن و فرهنگ جهانی انسان هیچ سنت و آئینی به شکوه و زیبایی 

و تنگ نظری بلند و متعالی حج چنان آشکار است که همگان بدان اعتراف دارند؛ و اگر اسالم هراسی 

به میعاد گاه بزرگ بشری و کانون  ، حج نه تنها پایه وحدت پیروان ادیان ابراهیمی، بلکهنددر کار نبود

جویی و رایزنی در حل مسائل و مشکالت جهانی و نیز مکانی برای چاره  ،تالقی ادیان و افکار و عقاید

     !  از متن توده های خلق تبدیل می گشت؛ یک سازمان ملل واقعی و کارآمد
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 :مهشت بخش

 سرانجام شناسی جهان و انسان 

 (سرنوشت جهان و انسان در علم و عقل و وحی)

 

 

 

شناسی  "سرانجامفلسفی مقوله  دو ،جهان بینی توحیدی در معادبا اصل اعتقادی  تنگاتنگپیوند  در

 بررسیکه  نداجایگاه ویژه ای در اذهان انسانها داشته همواره  نیز انسان" زندگی بازپسین" " وجهان

 در قرآن خواهد بود. معاد  فهمنیاز  پیشآنها  بوط بهو سنجش نظریه های مر پیشینه

 

 

 فصل اول:

 شناسی جهان سرانجام

 

از آفرینش  )ازاو آسانتر  برای (آفرینشبازگشت )آن  ، وسپس آنرا بازگرداند؛ اوست آنکه آفرینش را آغاز کند "و

 . (۲۷)روم،  .."است. (هیچ
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را این پایان واقعه رستاخیز سخن گفته است، بلکه نشانه های پایان عمر جهان و  حتمیتقرآن نه تنها از 

هایی که امروز دانشمندان و پژوهشگران فیزیک نجومی و زمین  نشانه؛ بیان داشته است قاطعیتبا نیز 

شیوا و تکان دهنده از بسیار با بیانی قاطع اما قرآن . باری، شناسی به پاره ای از آنها اشاره کرده اند

زمین لرزه ای سخت و کوبنده؛ یکنواختی پستی و بلندیهای زمین؛ برون ریزی آنچه در درون زمین 

ز جای کنده شده، به حرکت در آمده، چون پشم بهم زده شده و چون گرد و غبار در است؛ کوههایی که ا

تیرگی فضا پراکنده می شوند؛ شکاف در دریاها و جریان یافتن جوشان و خروشان آب بر روی زمین؛ 

فروپاشی  ؛خروج ماه و خورشید از مدار و پیوست آنهاو  ،انشقاق ماهو فشردگی خورشید و ستارگان؛ 

دود در گسترش و و گداختگی و پیچیده شدن طومار آن؛  ،لرزش و سستی و شکاف در کائناتاختران؛ 

 :سخن گفته است آسمان

 شوند و متالشیو  جا کنده از (رفته اند فروکه همچون میخ در زمین )ا هو کوه بر خود بلرزد سختزمین که  "آنگاه

    ؛ (۴ – ۶، واقعه" )گردند غبار پراکنده وگرد چون 

           ؛(۳ – ۴ انشقاق،" )گرددتهی  تا آنچه را در درون دارد بیرون افکندشود و )و هموار( آنگاه که زمین کشیده  "و

 ؛ (۹و  ۸" )معارج، زده شوند پشمچون گردد و کوهها  گداخته با انفجار ستارگان()"روزی که آسمان 

؛ سازد پراکندهو  متالشیها را هپروردگار کو :. بگوتو می پرسند از در روز رستاخیز()کوهها  سرنوشت()باره  "در

 ؛(۱۰۵ – ۱۰۷ ،)طه "دیددر آن نخواهی  بلندیو  پستیکه هیچ ای  بگونه ؛می گذارد او همواررا  زمین سپس

 (؛۲و  ۱"آنگاه که زمین سخت بر خود بلرزد و بارهای گران خود را بیرون دهد" )زلزله، 

 (؛۱۴بلرزند و کوهها توده ای از هم پاشیده گردند" )مزمل، "روزیکه زمین و کوهها 

 (؛۳انفطار، )" گردند روانو )بر روی خشکی(  شکافتهکه دریاها آنگاه "

... و آنگاه که براه افتندها شوند؛ و آنگاه که کوه تیره؛ و آنگاه که ستارگان شود در هم پیچیده"آنگاه که خورشید 

 ؛(۶و  ۱ – ۳" )تکویر، برافروخته در هم آمیزنددریاها 

 – ۳گردند" )انفطار،  روانو  شکافته؛ آنگاه که دریاها فرو ریزندگردد؛ آنگاه که ستارگان  گسیخته"آنگاه که آسمان 

  ؛(۱

   (؛ ۱ – ۲ ات، آیتکویر) شوند" فروغ بیکه ستارگان آنگاه  و ؛بپیچددر هم که خورشید  آنگاه"

 (؛ ۸شوند" )مرسالت،  ناپیداو  تیره"در آن هنگام که ستارگان 

 ؛(۲ ،)انفطار "(فرو ریزند) از هم بپاشندکه اختران گاه "آن
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؛ تصاویر انفجار ستارگان این گلگونی ۳۷" )رحمن، گداختهروغن شود چون  گلگون؛ پس بشکافد"آنگاه که آسمان 

 ؛ (نشان می دهندبخوبی را 

  ؛(۱۰۴در هم بپیچیم" )انبیاء،  طومار"روزی که آسمان را چون 

 (؛۱" )قمر، شکافت"ساعت )رستاخیز( نزدیک شد و ماه 

 ؛(۹و  ۸ قیامت،" )گردند جمعو خورشید و ماه  ؛ماه خسوف کند... که "آنگاه

 ؛(۱۰۴ انبیاء،) "مپیچیبدر هم  نامه طومار پیچیدنآسمانها را مانند  "روزیکه

 .(۱۰ دخان،" )ببار آورد آشکاردودی روزی باش که آسمان  راهب "چشم

در زمینه سرانجام شناسی جهان و رستاخیز آن نزدیک می شود؛  وحینه تنها به داده های  علمامروز 

نه تنها ممکن که  ، چنانکه خواهیم دید،همرا زنده کردن دوباره انسانها نوسازی جهان و  حتیبلکه 

 :تلقی می کند نخستین آنها آسانتر از خلقت

 ؛(۲۹ اعراف،" )ید گشتخواه باز ز کرد،ارا آغ شما که خدا )آفرینش( "بدانسان

از آفرینش  )ازاو آسانتر  برای (آفرینشبازگشت )آن  ، وسپس آنرا بازگرداند؛ اوست آنکه آفرینش را آغاز کند "و

    . (۲۷)روم،  .."است. (هیچ

سرانجام شناسی نگاهی به دستاوردهای دانش امروز در زمینه بجاست پس از استناد به وحی، اکنون 

 اندازیم:بیجهان 

"چون خورشید سوخت هیدروژن موجود در هسته اش را بسوزاند، وارد مرحله غولهای سرخ خواهد شد و با سرعت 

ذاب خواهند شد صخره ها نرم و مانبساط خواهد پذیرفت و در نتیجه داغ تر خواهد شد؛ اقیانوسها تبخیر خواهند گشت. 

؛ و چون سد ها و پل ها و ساختمانها همراه صخره ها ذوب گردد، مصنوعات دست آدمی چون و به جریان خواهند افتاد

عاقبت خورشید رو به زوال می نهد، سرد می شود و چندان کف و ریم عظیمی بر فراز این رود مذاب روان خواهد شد. 

 ؛(۳۴۷ص  کهکشان تا انسان، ففر، از )جان "چین می خورد تا اندازه زمین گردد

ستارگان  نای آید؛ ومی  بوجود یا چهار ستاره جدید سه تباه می شود، و ردیبرابر هر ستاره ای که می م درهم اکنون "

؛ اگر تنها مقدار محدود و معینی از این مقدار این گازها محدود باشد اگر می آیند. بوجود از تراکم گازهای میان اختران

. پس از گذشت زمان نیستی است و به زوال محکوم کهکشان راه کعبه اینصورت درمواد موجود باشد و دیگر نباشد، 

 و مرگ ستارگان با میزان ایجاد و پیدایش آنها برابر خواهد شد و سپس از آن پیشی خواهد گرفت. .. میزان.درازی

 .(۳۴۹ همان منبع،) ر ستاره جدیدی بوجود نخواهد آمد"یگا خواهد رسید که دباالخره زمانی فر
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این ستاره افزایش حرارت متقابال و فروغ خورشید و )جرم( دانشمندان همچنین از کاهش هیدروژن 

 :نهاییخاموشی تا آنجا که پیش از تیرگی و ؛ سخن می گویند

، و از درجه حرارت جوش آمدن آب باالتر می رود زمین درجه حرارت سطح و شود می برابر صد خورشید "تشعشع

 اقیانوسها و دریاها آبقطعا اگر چه در چنان حرارتی سنگها و قشر جامد زمین به احتمال قوی ذوب نخواهد شد، 

 (.۱۳۳ صپیدایش و مرگ خورشید،  ،گاموف ژرژ) "خواهد آمد در غلیان بحالت

رد؛ و امروز علم بشر نیز به اهایی را پشت سر خواهد گذما زمین نیز پیش از خاموشی خورشید دوره ا

و از زمین لرزه های شدید،  ؛نزدیک شده استزمینه سرانجام شناسی جهان  درقرآنی  مکتوبحقایق 

 کشیدگی و همواری زمین و برون ریزی مواد مذاب درون زمین سخن می گوید:

"نه می توانیم وقوع انقالبی را که باالی سرمان دور می زند پیشگویی کنیم، و نه اینکه چیزی در باره عالئمی که 

این عالئم شامل زمین لرزه های شدید و انفجارهای آتشفشانی و حرکت عمومی  می دارند بیان کنیم.اعالم نزدیکی آنرا 

در ی ریزش آغاز گردد زمین محل امنی برای زیستن نخواهد بود. ... می توانیم مطمئن باشیم که وقتزمین خواهد بود

اماکنی که محل وقوع فعالیتهای کوه زایی است، زمین با "رقص مرگ" بلرزه در خواهد آمد و مقادیر متنابهی از 

ه گدازه های قرمز سوزان که از شکافهای حاصل از قشر زمین بیرون می ریزند روی صدها هزار کیلومتر مربع گسترد

امواج و به احتمال قوی  زمین لرزه های شدیددورند  ه. حتی در نقاطی که از محل تولد کوههای جدید بخواهند شد

   (.۲۰۶)ژرژ گاموف، سرگذشت زمین، ص تر خواهد ساخت"  زندگی را خطرناک سهمگین اقیانوسهای آشفته

 خواهد شد:هموار  وزمین مسطح  ،"یخبندان"و دورانهای  "کوه زایی"پس از طی دوره های انقالبی 

باران آخرین تپه های روی زمین را محو خواهد از بین می روند و عمل مؤثر "فعالیتهای انقالبی کنونی رفته رفته 

بخش عظیمی از قاره ها مورد تجاوز آب اقیانوسها قرار و دیگر جالب نخواهند بود.  ساخت. قاره ها مسطح خواهند شد

  (.۲۱۰)همان منبع، ص " ی کم عمق وسیع تشکیل خواهند دادخواهند گرفت و دریاها

تطبیق جسته اند؛ و این تطبیق چنان شده  ذکربخوبی روشن است که دستاوردهای علمی با آیات قرآنی 

 !  گویی دانشمندان نامبرده مستقیما از قرآن اقتباس کرده اندنزدیک است که 

 

 حفره های سیاه یاهای کیهانی  سیاهچاله

این دانش را بسیار  کهرسیده است انگیز  شگفتپدیده ای  کشف به کیهان ختیشنا سرانجام های پژوهش

چهار بعدی اش  هندسیساختار  بافیزیکی  ماده :استساخته  ترو به کشف حقیقت نزدیک هیجان انگیز 

ن در پی آ و هم می پاشد؛ ازمغلوب نیروی گرانش شده و سرانجام )سه بعد مکان و یک بعد زمان( 
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را هم از آن  نوربر آن نمی گذرد و  زمانکه شود می ار کیهان پدید درراز آمیزی بس ویژه و کانون 

  گریزی نیست!راه 

 قرآن از تحولی تعیین شده در کیهان سخن می گوید:  تغییر ماهیت می دهد؟در پایان ماده کیهانی  آیا

 .(۴۸ ابراهیم،) گردد" تبدیل به آسمانی دیگر() این زمین به زمینی دیگر و آسمان "روزیکه

های  حفره یاهای کیهانی  سیاهچاله شناختی هستی کارکرد و ماهیت به هنوزنجومی  فیزیک دانشمندان

اند.  یافتهآنکه به وجود آنها اطمینان  ؛ بااند نبرده پیاند  نامرئیبدلیل جذب و عدم بازتابش نور  کهسیاه 

 دردر آن می بینند که گشودن آن  رازی همگی گویی می شود؛ دنبالجدیت  بااین زمینه  در هاپژوهش

 هستهبا آفرینش  همزمانشده است و  نامیده ماده" "پاد آنچهخواهد بود. فهم حقیقت هستی کمک بزرگی 

ای تبدیل می شود که تشخیص آن از سیاهچاله  سیاهچالهدر روند تکاملی خود به  ، نیزکیهانی پدید آمد

حفره  ای یهانیک یها اهچالهی"، سکیزیاز نگاه ف کیزیدر کتاب "متاف رد آلن ولفف .کیهانی آسان نیست

 یجهان ها یخروج"دهند و زمان در آنها متوقف است،  یرا که نور را هم از خود عبور نم اهیس یها

 بهمراه ای مقاله در "آتئیست" شناس ستاره و فیزیکدان هاوکنیگ استفان سپس دانسته است. "یمواز

سیاهچاله را فاز  یو) خود نیشیپ دگاهیبرخالف د دقیقا ،(نجریو آندره ستروم ی)مالکلم پر تن دیگر دو

. نامید" دیگر دنیای به ای دروازه"و  "انداز چشم" را کیهانی های سیاهچاله، پایانی جهان می دانست(

 مقاله این در آنها. است دیگر دنیای نشانگر ها سیاهچاله شده جذب مواد: دنگوی می نامبرده نویسندگان

اگر  ؛ واند کرده ، ردداند می پذیر برگشت را ها سیاهچاله بهنور  و نرم مواد جذب که را ای فرضیه

سیاهچاله را  باید ناپذیر باشد، برگشت سیاهچاله می شود، جذب جذب شده و حتی نور که موادبراستی 

 (.  (Physical Review Letters; june 2016دانست بزرگدر کیهان  "افقی نوین"

 ها بر دو گونه ستاره ای و کهکشانی هستند. سیاهچاله ،فیزیک نجومی دانشمندانبا پژوهشهای  مطابق

از غلبه  ناشی در پی فروپاشی که است گانستار خاموشیو  تیرگیای آخرین مرحله از  ستارهسیاهچاله 

 "ابر سیاهچال" نیزکه در مرکز کهکشانها هستند  هایی سیاهچاله و ماده پدید می آید؛ برگرانشی  نیروی

 چوننزد دانشمندان فیزیک نجومی با عباراتی هچاله ها اسی این شند.امی ب "فوق سنگین"با جرمی 

دروازه هایی بسوی جهانهای "یا حتی  " واندازی از پایان جهان "چشم "،یکیزیماده ف ییگورستان نها"

 ند. این دانشمندان سه دلیل علمی در این نامگذاریها بیان داشته اند:ا شده نمایاندهشناسانده و  "ناشناخته

ای غیر قابل  بگونه نامحسوسپدیده  اینشدت نیروی جاذبه و نیز  سیاهچالهتراکم جرم آنکه  نخست( ۱

از آن  بتواند یآنکه چیز ؛ بیحتی نور را بسوی خود جذب می کند وچیز  همهکه دانچن ؛تصور باالست
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 رکوچکترین اطالعاتی از خود بآنکه  ؛ بیمی روند فرواین سیاهچاله ها  درکیهانی  اجسام .آیدبیرون 

 ! گذارند یجا

از ساختار چهار بعدی  آنرااین بیگانگی با زمان  ؛ ونمی گذرد سیاهچالهبر  نیز زمانآنکه  دوم( ۲

)سه بعد مکانی طول و عرض و ارتفاع بعالوه یک بعد زمان که از هم جدایی ناپذیرند( جهان فیزیکی 

  .بیرون می کند

فوق  جرم با "سیاهچاله ابر"کم یک  دست نیزمرکز هر کهکشانی  درشده است که  برآوردآنکه  سوم( ۳

 سیاهچاله جرم !استبلعیدن همه کهکشان به  قادردارد که  وجود 54"گسترش یابنده افقی"با سنگین و 

  !استخورشید  جرم برو نیم میلیون برا دو حدودشیری  راه کشانمرکزی که

گرانشی این  نیرویکه وجود دارد گمان سه گانه فوق، همچنین این فرضیه و ی عالوه بر دالیل علم

 .. مدار خود است. برکشانها کهگردش  عاملسیاهچاله ها 

در  همیشگیفرو رفتن و نیست شدن  آیا :اینستبینی آینده جهان  پیش زمینهبزرگ در  هایپرسش حال

آنکه  یا ؛؟استبا ستارگان بی شمارش انگیز کیهان بزرگ  غم سرانجامو "ابر سیاهچاله"  ""سیاهچاله

 است؟  آتی نوین" "دنیایافقی بسوی  وزه اراستی درو هسیاهچاله ها ب

 

  و ستارگان  سرنوشت خورشید

رگان اخورشید و ست زندگی پایاناست که  دینی و غیر دینی()مانده از عهد کهن  بجاتنها کتاب  قرآن

  :مرگ دانسته استفروپاشی و  و تیرگی را فروزان

   (؛ ۱ – ۲ ات، آیتکویر) شوند" فروغ بیکه ستارگان آنگاه  و ؛بپیچددر هم که خورشید  آنگاه"

 (؛ ۸شوند" )مرسالت،  ناپیداو  تیره"در آن هنگام که ستارگان 

مقصد نهایی زندگی  کهای  پدیده ؛اندسیاهچاله  خصوصیات تراکم و ناپیداییو  تیرگی ،زامرو دانش در

فهم کرده  آنرای نزدیک شده و آنبینی قر این پیش بهتنها  نه نوینمی ونج فیزیک .باشد میستارگان 

 ..ساخته است. هموار راه فهم آیات را هم متقابال بلکه است؛

                                                           
  .رود ینم رونیاز آن ب یزیاست که چ ییاشدن به آن است؛ فض کیمرز نزد اهچالهیافق هر س 54
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 بنام غربیدانشمندان که بتازگی  حقیقتی شگفتی از انفجار و فروپاشی ستارگان گفته است؛ باقرآن  باز

علمی آنهاست و از آنها  کشفاند گمان کرده  هم "دیگران" وند؛ بیان کرده ا آنرا ابرنواختری" "انفجار

 ! نداآموخته 

 .(۲ ،)انفطار "(فرو ریزند) که اختران از هم بپاشند "آنروز

خود فرو  کوچکتر قرمز در پی سوختن و کاهش جرم و دما درستارگان  ستارگان بزرگ آبی رنگ و

که دسته از ستارگان  شوند. این می تبدیل نوترونی" "ستارگان به "کوتوله های سفید" یامی ریزند و 

تبدیل شدن  تا مرگ و خاموشی از پیش ستارگان تحولاز  مرحله آخرینفشرده ترین اجرام آسمانی اند، 

زودتر به مرحله  و است کوتاهتر نآ عمرچه ستاره بزرگتر باشد  به "سیاهچاله" می باشند. هر

 رسد. میو مرگ  فروپاشیخاموشی و 

 سوختاز آنکه  پسدنبال می کنیم: با دانش نجومی نوین  مطابقرا و مرگ ستارگان  خاموشی داستان

گرانشی  فشار ومرکز  درهمجوشی هسته ای  یروینمیان  ، تعادلرسد میستاره به پایان  یکهسته 

 نگهداریتوان  ستاره مرکز درهمجوشی  یای که نیرو بگونه ؛خورد میبر هم  هجرم پیرامون هست

با افزایش : آغاز می شود هستار فروپاشی هنگاماین  در دهد. میخود را از دست  پیرامونجرم سنگین 

 و بسوی هم رانده می شوندخود بارهای منفی و مثبت  باالکترونها و پروتونها  ستاره، یدرون دمای

به اندازه کافی  ستاره اگر از هم می پاشد. "ابر نواختری "انفجارانفجار مهیب موسوم به  یکدر  ستاره

نوترون بسیار ، زیرا کوچکتر از کوتوله سفید است که تبدیل می شود "ستاره نوترونی" ، بهبزرگ باشد

ما برای  خورشید تبدیل می شود. "کوتوله سفید" به نیز کوچکتر باشد ستارهاگر  است؛ و تر از اتمریز

 :لذا تری کوچک است؛خنوا ابر رانفجا

 آسیموف، )ایزاک به ستاره نوترونی" نه کوتوله سفید تبدیل می شود؛ ، بهکه خورشید ما در هم می پاشد "روزی

  .(۳۰ ص سیاهچاله ها،

 و ؛و مرگ کاملخاموشی  به پایان زندگی خود رسیده است: ؛ ستارهودستاره کامل ش فروپاشیکه  آنگاه

و روشنایی  گرماسرچشمه  خودستاره در دوران زندگی  اگر". سیاهچاله"یا  "سیاه "حفرهتبدیل شدن به 

پیام آور  تنهازمان و هستی کیهانی  مدارخروج از  و "مرگ"از  پس و جانوری است، گیاهی زندگیو 

اطالعاتی  کوچکترینآنکه  بلعد؛ بینور را می  حتیچیز  همهزیرا ؛ فیزیکی است ماده نابودیمرگ و 

  . از آنها بر جای گذارد را
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و بود و حرکات آنرا تنظیم  سوار مادهاز آغاز آفرینش کیهان بر  نیروچنانکه در کتاب پیشین دیدیم، 

 در نیرو بر ماده آشکار است؛ماده نیز برتری و چیرگی  کیفیتغییر و تحول  در ؛می کردهدایت 

فیزیکی  نیروهای اما غلبه دارد.)گرانش(  نیروپایان کار کیهان نیز باز  ارگان وو مرگ ست فروپاشی

؛ از یکدیگر جدا شدند سپسآمده و  پدیدواحدی  بصورتکیهانی در پی انفجار بزرگ  ذره همچونهم 

به  باید منطقا وبذات نیستند  قائماین نیروها  پس هم دوباره بهم خواهند پیوست؛ "بزرگ یفروپاش" در

بر  نیرو پیروزی ،باشند. بنابراینوابسته  (مکان –ناپذیر و مستقل از زمان  )تغییرمطلق  وجودی اراده

بر جهان و تغییر و تحوالت آن ذات مطلق  اینمعنای حاکمیت اراده  به بزرگ" "فروپاشی در ماده

  !باهلل العلی العظیم االقوه ال و : الحولفرمان اوست ویکسره زیر اراده  جهان است.

در  کسی جز میالدی ۱۹۶۹ در جان ویلر نظریه سیاهچاله های کیهانی بدست پیش از تدوین تا ،باری

نمی دانستند  البتهنیز  و مسلمین بود؛ نخوانده مطلبی (۸ ،)مرسالت "گانرستا شدنو ناپیدا  تاریک"قرآن از 

 پس از تیرگی و مرگ کجاست: (۷۵ستارگان" )واقعه، جایگاه "که 

یا  " ورونده "شب در آینده"، "خاموشتوان  ط میبا احتیا که طارقبنام  پدیده ای کیهانی قرآن از

 گردد: منطبقسیاهچاله  برمی تواند  است که نموده یاد کرد، "شبگرد" ترجمه

 شکافنده) ثاقب و (ستاره تابان) نجمآن )همان(  ؟طارقچیست آن  کهو چه آگاهت کرد طارق؛ "سوگند به آسمان و 

 . (۱ – ۳(" )طارق، اکنون فروزان نیستست که تاریکیها

سه مرحله تکاملی  " بهثاقب"و  "نجم" "طارق" و ،(مسی ا )پرتوی از قرآن، جزء طالقانی در تفسیر

این مراحل ستارگان ه است که در پایان شد و افروختگی( تعبیر بی نوری، تابشو  ستارگان )سردی

 آغاز و انجام برمی توان  دوباره به سوی سردی و خاموشی و مرگ می روند. بدینگونه، "طارق" را

در  ."سرآمد معین" دارندهمچون جانداران روی زمین  نیزآسمانی  قرآن اجرام در داد. ستارگان تطبیق

خورشید و ستارگان و  مین و ماهز علم نجوم پیش از اسالم، نگرش ارسطویی و بطلمیوسی حاکم بود؛ و

به چالش عصر جمود و رکود  ثبات و فنا ناپذیری اجرام آسمانی را درکه  قرآن بوداین ناپذیر بودند. فنا 

 گریزی سرانجام ،شدبخش زندگی در زمین  آن پرتوکه  هم ویژه بسیارره است اینخورشید  ... اماکشید

کتاب  و ژرژ گاموف قرنها پیش ازچنانکه دیدیم،  ،این باره نیز باز قرآن رد ؛ وشتاد نخواهداز مرگ 

ستارگان همچون دیگر  و مرگ خورشید را "پیدایش و مرگ خورشید"(، خاموشیدهنده اش ) تکان

   :بودبینی کرده  پیش

افتند... و آنگاه که  هابرها "آنگاه که خورشید در هم پیچیده شود؛ و آنگاه که ستارگان تیره شوند؛ و آنگاه که کوه

 .(۶و  ۱ – ۳" )تکویر، در هم آمیزنددریاها برافروخته 
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یافت و  افزایشاندک  اندک ستارگان انسان از ساختمان خورشید و دانشمیالدی  ۱۷و  ۱۶سده  از

زیر  ،پرستیده می شد وخدایی شناخته  بهسال  هزاران که ،بخشزندگی  فروزانستاره  این جاودانگی

سوخت خورشید  و خورشید از هیدروژن سوزی است؛ گرمایی انرژیکه  تدانس انسان. سئوال رفت

آن باال  . با کاهش هیدروژن خورشید حرارتپایان می رسد هروزی ب سرانجامفته و اکاهش ی پیوستههم 

 و مرگ: کامل ؛ تا آنجا که پیش از خاموشیمی شود آن کاسته جرم و درخشش از می رود ولی

، و از درجه حرارت جوش آمدن آب باالتر می رود زمین درجه حرارت سطح و شود می برابر صد خورشید "تشعشع

 اقیانوسها و دریاها قطعا آباگر چه در چنان حرارتی سنگها و قشر جامد زمین به احتمال قوی ذوب نخواهد شد، 

   (.۱۳۳ صپیدایش و مرگ خورشید،  ،گاموف ژرژ) خواهد آمد" در غلیان بحالت

باره  تخمین دانشمندان در این تا مرگ چند سال فاصله دارد؟ و ،است چقدرطبیعی خورشید  عمر اما

خورشید  شایدآینده را در بر می گیرد. سال یاردها بسیار نادقیق و متفاوت است؛ و از صدها سال تا میل

 مایهوردها آبر اینگونه تردید، . بیتا میلیونها سال دیگر هم پرتو افشانی کند برآوردهااز بسیاری طبق 

 !اگر زمین پیش از خاموشی و مرگ خورشید نابود نشده باشد البته؛ خواهد بود همآرامش ساکنان زمین 

صرفا بر پایه  ،از عمر خورشید و ستارگان می گویندکیهان شناس آنچه دانشمندان دانست که  باید اما

ستاره ای را در آسمان محاسبه اساسا نمی توان کودکی یا پیری ؛ حال آنکه مصرف هیدروژن آنهاست

و حوادث و یا  محاسبه نشدهو  ناشناختهعوامل دست اندر کار  ،(. بنابراین۱۵۳نمود )همان منبع، ص 

 زمینخورشید و  مرگرا بر هم زند و یک بعدی می تواند این محاسبات تعیین شده  اما ناگهانی تغییرات

 :فصل نهم(، همان منبع) اندازدتر جلو بسیارشمسی را  منظومهو 

 نزدیک ساعت آن موقع شاید! دانی چه تو و ،نیست خدا نزد جز آن علم بگو. پرسند می قیامت() ساعت باره در تو از"

 ؛(۶۳ احزاب،" )است

در مسیر طبیعی  ع آنانو کمتر عمر و وض حوادثند عرضمو پدیده های زنده و غیر زنده همگی در  "چنانکه صورتها

در هر ساعت و هر روز در انتظار پیشامد یک حادثه ناگهانی که موجب  و اینچنین است زنی خورشید، رسد میپایان  به

 مانندانفجارهای ناگهانی را در ستاره های درخشان دیگری که  اینگونه انفجار و خاموشی آن شود می باشد.

 پرتوی ،)طالقانی "ده می کنندمشاه گذشته یشتر از زمانهایبدوربینهای ستاره شناسان اکنون  بوسیله خورشیدند،

        (.۱۶۹ – ۱۷۰ ص سی ام، جزء از قرآن،
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 و ماه سرنوشت زمین 

زمین آب شده  قطبی . یخچالهایو گدازان خواهد شد سوزانه رهمچون زمانی که تکوین یافت دوبا زمین

می گردند؛ بهم آمیخته  نیزین مروی ز دریاهای .برد خواهدبزرگ زمین را در خود فرو  سیالبیو 

حدود  ر با زمین دراتا پیش از برخورد ستاره دنباله د ،در آغاز استقرار آب بر روی زمین همچنانکه

 :بهم پیوسته بودند ،میلیون سال پیش ۵۰

 (. ۶تکویر، )" آمیزندهم در خروشان و جوشان  ی روی زمین()که دریاها آنگاه "و 

بسوی و جوشان  خروشانآبها  ؛ ودریاها می پیوندند هب د؛نشو می ذوب قطب زمیندو  یخچالها در

 :کره زمین را می پوشانند خشکیها روان می شوند و

 (.۳انفطار، )" روان گردندشکافته و )بر روی خشکی( که دریاها آنگاه "و 

 :دنمی گرد باز تماما بخار شده و به جایگاه نخستین خود )آسمان( انسوز بغایتدر گرمای  و

به )همانا بر بردن آن  ؛ وآنرا در زمین ساکن گرداندیم ؛ پسفرو فرستادیم (معین)ندازه ای ابه آسمان  ازرا  آب "و

   . (۱۸ منون،ؤم) توانا هستیم" (نیز جای نخست

 کیفر ستم پیشگان و حتمیت نیزرستاخیز جهان و  نشانهو خروشان  جوشانپیوسته  بهمباری، دریاهای 

 است:  ستیزانحق 

 .(۷و  ۶( فرود خواهد آمد" )طور، ستیزحق  دریای برافروخته؛ همانا عذاب پروردگارت )بر ظالمان"سوگند به 

 : و گداخته می گرداند شکافتهشمسی را  منظومهکل  و )جو( آسمان زمین ،خورشید فروپاشی

این گلگونی ؛ تصاویر انفجار ستارگان ۳۷" )رحمن، گداختهروغن گون شود چون "آنگاه که آسمان بشکافد؛ پس گل

 ؛ (را نشان می دهند

   دستخوش انقالب می شود: همافزایش نیروی گرانشی پوسته زمین  وتغییرات بزرگ جوی  با و

 ؛ (۹و  ۸گداخته گردد و کوهها چون پشم زده شوند" )معارج،  با انفجار ستارگان()"روزی که آسمان 

         گردند" شکافته و روان گردد؛ آنگاه که ستارگان فرو ریزند؛ آنگاه که دریاها گسیخته "آنگاه که آسمان 

  ؛(۱ – ۳)انفطار، 

باز آنرا آفرینش را آغاز کردیم نخستین همانگونه که پس در هم بپیچیم؛  طوماررا چون )کائنات( "روزی که آسمان 

  .(۱۰۴" )انبیاء، ؛ وعده ای است بر ما که البته انجام خواهیم دادمی گردانیم
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مه ومنظ اجراماحتماال دیگر  وخورشید  بهپی تغییرات شگرف گرانشی  درهم خسوف کرده و  ماه

  پیوندد: می شمسی

آنروز انسان  در .گردندو خورشید و ماه جمع  ؛و ماه خسوف کند ؛بدرخشد از ترس و شگفتی() گانکه دید "آنگاه

" است دگارتربسوی پرو تنهاگاه پناهآنروز  در ندارد! وجودگریزگاهی  نیست! چنین !کجاست؟ گریزگاه :گوید

 .(۷ – ۱۲ قیامت،)

 نهایتطبق برآورد دانشمندان پس از آنکه به  و از زمین دور شده است؛ تدریجادایش یاز آغاز پ ماه

نیروی جاذبه زمین آنرا متالشی  اما آن فراتر نرود و بسوی زمین برگشت کند. از رسید، ممکنفاصله 

؛ و زمین( )سرگذشت ای خواهد درخشید هچون حلق زمیندور  هب ژرژ گاموفو بنا بر پیش بینی کرده 

رود و بنا بر پیش بینی قرآن می خورشید  تهم از کمند جاذبه زمین گریخته به سمتکه های بزرگ ماه 

 .(۹ مت،اقی) شودمی با آن جمع 

ره مسطح شده و چین خوردگیها از باگرانشی کوهها و یکنواختی پستی و بلندیها دو انهدام بازمین  پوسته

 میان می رود:

؛ سازد و پراکنده متالشیها را هپروردگار کو . بگواز تو می پرسند در روز رستاخیز()کوهها  سرنوشت()باره  "در

 ؛(۱۰۵ – ۱۰۷ ،)طه "دیددر آن نخواهی  بلندیو  پستیکه هیچ ای  بگونه ؛می گذارد ارا هموار و زمین سپس

 متالشیجا کنده و  از که همچون میخ در زمین کوبیده شده بودند()ا هبر خود بلرزد و کوه سختکه زمین  "آنگاه

 ؛(۴ – ۶، واقعه" )غبار پراکنده گردند وچون گرد  شوند و

 علم قرآنپیش بینی های نابودی زمین مطابق با  عالئمبر  دیدیم، پیشتر چنانکه ،دانشمندان معاصر نیز و

       یافته اند:

... می توانیم مطمئن این عالئم شامل زمین لرزه های شدید و انفجارهای آتشفشانی و حرکت عمومی زمین خواهد بود"

فعالیتهای کوه در اماکنی که محل وقوع باشیم که وقتی ریزش آغاز گردد زمین محل امنی برای زیستن نخواهد بود. 

زایی است، زمین با "رقص مرگ" بلرزه در خواهد آمد و مقادیر متنابهی از گدازه های قرمز سوزان که از شکافهای 

زمین لرزه های شدید و  ...حاصل از قشر زمین بیرون  می ریزند روی صدها هزار کیلومتر مربع گسترده خواهند شد

)ژرژ گاموف، سرگذشت تر خواهد ساخت"  زندگی را خطرناک شفتهبه احتمال قوی امواج سهمگین اقیانوسهای آ

 ؛(۲۰۶زمین، ص 

باران آخرین تپه های روی زمین را محو خواهد ساخت. قاره ها مسطح خواهند شد و دیگر جالب "و عمل مؤثر 

وسیع تشکیل نخواهند بود. بخش عظیمی از قاره ها مورد تجاوز آب اقیانوسها قرار خواهند گرفت و دریاهای کم عمق 

  (.۲۱۰)همان منبع، ص " خواهند داد
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 و ؛استو از هم پاشیدگی  و کاستی فرسایشکوهها رو به  نیز شناس زمینبرآورد دانشمندان  طبق

 :سرانجام دارد؛ و به کاهش رو نیزروی زمین  آبهای

 .دنیا( پایان فالماریون،) نه کوهی" وشت اد خواهد وجود آبیفرا خواهد رسید که در سطح زمین نه  "روزی

و لرزش پوسته زمین  ، کششگردد همواردگیها از میان رفته و پوسته زمین دوباره خور چینچون  پس

 :درون خود را از دست می دهد مذابشدید تر شده و توان نگهداری مواد 

          . (۳ – ۴ انشقاق،" )گرددتهی  تا شود و آنچه را در درون دارد بیرون افکند)و هموار( آنگاه که زمین کشیده  "و

 

 و رستاخیز بزرگ کیهان سرنوشت 

فضای اتم  از 710)الکترونهای یک اتم تنها اتم نیز درون درون آنها، وو  میان کهکشانهانسبی  خأل اگر

 فرضیهعام و  نسبیتدر هم پیچیده می شود. مطابق بزرگ  ، از میان برخیزد، کیهاناند( را اشغال کرده

منقبض و در هم پیچیده می شود.  ،نهایت گسترش خود رسیدبه  پس از آنکه جهان، کیهان بسته بودن

 ؛ اما:فروپاشی و مرگ و نیستی می رسد بهمادی  هستی

از آن اوست و بسوی او  حکم اوست(. بسوی در حرکت تکاملی) به او دارد رومی شود مگر آنچه  نابودچیز  "همه

 . (۸۹، قصص)  بازگشت خواهید نمود"

، ماده فروپاشیشدن کیهان بزرگ و  ههم پیچید در انسان وابسته به سرنوشت ماده نیست. سرنوشت پس

تحول و تبدل کیفی  یکغاز آسر بلکهو  بودهبسوی خدا ن انسانآفرینش و حرکت تکاملی  کار پایان

 :نوین است جهانی زایشبخش  دوین و ،عظیم

 ؛(۴۸ ابراهیم،) گردد" تبدیل به آسمانی دیگر() این زمین به زمینی دیگر و آسمان "روزیکه

 "فروپاشی برایهم آندیگر  هگسترش آن شد و نیم صرف "ر بزرگاانفج"از انرژی تولید شده در  نیمی

 جهان پایان کار شد. خواهدماده و نیرو دگرگون  ماهیتپس از آن  و خواهد رفت؛ بکار بزرگ"

 خواهد بود:  شتابنده آنآغاز پیدایش  همچون

؛ همانا خدا بر جز چشم بر هم زدنی یا از آنهم نزدیکترقیامت و از آن خداست ناپیدای آسمانها و زمین؛ و نیست امر "

 ؛(۷۷تواناست" )نحل، چیز همه 

 یا دود ازدر آغ . اگرچون بنا بر همان قوانین خواهد بود ؛است یکسانکار آغاز و انجام جهان هم  و ساز

    پایان هم همانگونه است: در ،بود گاز
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می  بازآفرینش را آغاز کردیم آنرا  نخستینکه  همانگونهم، پیچیبدر هم  نامه طومار پیچیدنآسمانها را مانند  "روزیکه

 ؛(۱۰۴ انبیاء،) ای است بر ما که همانا انجام خواهیم داد" ؛ وعدهگردانیم

 ؛(۱۰ دخان،" )روزی باش که آسمان دودی آشکار ببار آورد راهب "چشم

     .  (۲۹ اعراف،" )ید گشتخواه باز ز کرد،ارا آغ شما که خدا )آفرینش( "بدانسان

  ما برابری می کند: کیهان بابهشت آن  تنها و است؛ ترچشمگیرآتی  متعالیجهان  گستره

 .(۲۱ حدید،) "و زمین است پهنای آسمان به پهنایشآمرزش پروردگارت و بهشتی که  بسوی دیگیربپیشی از هم "

ماده( با یک ذرات بنیادی  مثبت )ازبار  بر پایه دستاوردهای علمی بشر، اگر یک پروتون دارای

 نابود راتنها یکدیگر  "پاد ماده"( تماس یابد، نهذرات بنیادی  منفی )ازبار  پوزیترون یا پروتون دارای

بزرگ را  سراسر کیهان می شود که زنجیروار آزادتماس  ناز ای انرژی ویرانگری نیز بلکه می کنند؛

؛ و این نابودی چه بسا که می کشاندنابودی می نوردد و آنرا به  سامانه ای بهم پیوسته است، در همکه 

و  پیشگوییو حتمیت  تقاطعی باکه قرآن بزرگی  رستاخیزآن بنابراین، ! سرآغاز تحولی بنیادین است

با دانش  مطابقهمچنین  .گرددمحقق  و بالفعلهم می تواند ذره ای  با یک تماس است، تنهاتشریح نموده 

 :عینیت یابد تغییر کوچک در نظام درونی اتم نیزبا یک می تواند رستاخیز بزرگ  این امروزی انسان،

اصل "در هم تنیدگی  و نیز است، مشهور الکترونها" "همدوسی نامبه  ارتعاش همزمان دو الکترون که

مدار ناپیدای الکترونی پیام رسان میان دو الکترون  " یاشرودینگرکوآنتومی"، که به موجب آن "موج 

د "امر دور باشند، می توان یکدیگراز  حتی اگر چندین سال نوری هم ،شود در حالت همدوسی می

 :بخشد تحقققیامت در یک چشم بهم زدن" را 

 یا یزدن هم بر چشم همچون مگر نیست( جهان عمر پایان) ساعت کار و زمین، و آسمانها ناپیدای خداست آن از و"

 (.۷۷ نحل،" )تواناست چیز همه بر خدا همانا ؛نزدیکترآنهم( از )

ساختمان  ،نونی فیزیک نجومیک هایبا داده  مطابقکه  " دیدیمهستی شناسی و تبیین آفرینش"تاب ک در

پدیدار  (The Big Bang) "انفجار بزرگ" یکبدنبال  وهیچ  ازثانیه  ۳در  تنهااولیه طبیعت کیهانی 

کنونی  ساختار ""فروپاشی بزرگبا  کههم  راکیهانی  بزرگاین پایه می توان آن رستاخیز  بر شد.

   دانست: شتابان ،(The Big Crunch) می شود آغازکیهان 

 آخرت مرحله( گونه بهمین) سپس نمود؛ آغاز را آفرینش چگونه خدا که بنگرید و کنید)علمی(  گردش زمین در بگو"

 (.۲۰ عنکبوت،" )تواناست چیز هر بر خدا یقینا آورد؛ می پدید را
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 فروپاشی" در دو گونه تخمین زده شده است.در دانش امروز  نیز بزرگ" "فروپاشی یارستاخیز  آغاز

 سیاهچالهگم شود و در  بی پایانو  تاریک و سرد یدر فضای تا گسترش می یابد چندانجهان  "از بیرون

جهان پایان پذیر است و پس از چندی  ، گسترش"از درون فروپاشی"در  اما .ریزدفرو  "حفره سیاه"یا 

 ، درگردد فشرده ریاضی" "نقطهدر یک  دوبارهآنکه  تا انقباضی در پیش می گیرد شتابانروند  جهان

 :شود متولددیگر  جهانیزادگاه خود بمیرد و 

 .(۴۸ ابراهیم،) گردد" تبدیل به آسمانی دیگر() این زمین به زمینی دیگر و آسمان "روزیکه

 مقدار بعبارت دیگر و نشود، قباشد و ماده جدیدی خلو بی انتها فضا باز  اگر فرض نخست، مطابق

 سرماو  تاریکیمرگ پی در پی ستارگان در  و خاموشی با جهان کلی ماده موجود همواره ثابت بماند،

ماده جدید شرط دور ماندن گیتی از نیستی آنستکه پیوسته  تنها متالشی و نیست می گردد.و رفته  فرو

میان  دربیشتری  عقلیتصدیق  و تجربیتأیید  از دومفرض  . اماافزوده گرددبه ماده پیشین و شده خلق 

  ...بزرگ بر نسبیت عام استوار است انفجارهمچون  زیرا؛ برخوردار استدانشمندان 

آغازی داشته  نقطهنبوده و  ازلی رگبز کیهانآنستکه  شدهدر علوم فیزیکی نوین مسلم  آنچهبهر ترتیب، 

نقطه پایانی هم  و ماندنخواهد  نیزو جاودانه  ابدی آنچه که ازلی نبوده،هم  عقلبنا بر حکم  ؛ واست

 روشنی به و ساز و کار آن زمانچند  هر دارد؛ تأکیدجهان  کارپایان  برامروز علم هم  و؛ شتاخواهد د

 نظریه عمل میدانبا توسعه نخستین کسانی بود که  از شرودینگر ،عصر جدید درنباشد. پیش بینی پذیر 

آسمانی فناپذیری اجرام  ،فیزیکی علوموار  شپیشرفتهای جهسخن گفت.  ماده تالشی ندآیفراز  ،کوآنتوم

فهم  و ،به باوری همگانی تبدیل کرد ،ه بودداشت را، که قرآن برای نخستین بار بیان کائناتفروپاشی  و

اصل در جهان بینی توحیدی  "پذیرترین سخت"و  "نکردنی ترین باور" اتاریخ کههم  را معادپذیرش  و

 بر شند،ابکه  نامبردهاز دو فرضیه  کدام هر پیرو ،ماکروفیزیک دانشمندان . امروز55نمود آسان، بود

. بینند می نیستیدو  میانه در را یکیهان هستی ؛ وندهست همداستان نابودیو  فروپاشیبه  ماده گرایش

 که چنین بر می آید (۱۰۸نهج البالغه، خطبه ؛ ۴۸ م،ی)ابراهسخن پیشوایان  واز فحوای کالم قرآن  اما

بر  افزون .نظمی نوین است و آفرینش آغازگر بلکه نیست؛آفرینش  کار پایان "نیستی" و نظمی" "بی

 آیات .است به جلو رو پویشو  تحولیک  بلکه ؛نیست تکراری – دوری پویشرستاخیز جهان یک  این،

؛ باز و بسته شدن بی حاصل و بی هدف ونوسان  یکنه  ؛ وسخن گفته است "آفرینش نوین" ازقرآن 

باری، کیهان بزرگ با  پنداشته اند.نظریه "انفجار بزرگ"  پیروزینوین پس از که ماده گرایان  آنگونه

تنها پس از نابودی و نیستی فرو می ریزد و از درون یا بیرون مکانی اش  –ساختار چهار بعدی زمانی 

                                                           
 . اما معاد را رد کرده اند رفتهیکه وجود خدا را پذ یکم نبوده اند انسانها و فالسفه ا  55
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د؛ جهانی نوین پدیدار گردد و امور بسوی او کنصادر را ؛ تا آنگاه که فرمان رستاخیز خدا می ماند

 بازگشت نماید: 

 پیدایش از پیش که همانگونه نیست؛ همراه وی با چیزی وپایدار می ماند  سبحان خداوند تنها جهان کار پایان از پس

 و سالها و اوقات و مدتها جهان نابودی هنگام( زیرا) بود خواهد مکان و زمان بدون نیز آنفنای  از پس بوده، جهان

)امام علی،  "نیست پاینده چیزی اوست بسوی امور همه بازگشت که قهار یگانه خدای جز پس. وجود ندارند ساعات

      (؛۲۲۸نهج البالغه، خطبه 

خدا )حوزه علم  عرشهمانند آفرینش نخستین است؛ و خطوط کلی خود  درساز و کار آفرینش نوین نیز 

 قرار خواهد گرفت:( "آبگاز مایع یا به تعبیر ساده ")کیهان ( باز بر ماده اولیه وندو اراده و فرمان خدا

   بر آب باز می گردد؛ چنانکه بار نخست چنین بود" )امام سجاد، تفسیر قمی(."و عرش خدا 

پس چون فرمان رستاخیز و آفرینش نوین صادر شود، آسمان و زمینی دیگر بجای این زمین و آسمان 

و سپس در این رستاخیز یا فروپاشی بزرگ کیهانی  انساناما سرنوشت (. ۴۸برپا می گردد )ابراهیم، 

چه می شود؟ آیا سرنوشت انسان به سرنوشت ماده فیزیکی گره خورده است؟ انسان آفرینش نوین 

  :حیاتی جاودانه در ورای جهان فیزیکی قائل بوده استو  ()فرامادیبعدی متعالی همواره برای خود 

 

 

 فصل دوم:

  انسان"  بازپسینزندگی "و  روح""در باره 

 

ورای در پنهان سامانه ای بعد و انسان از هنگامیکه خود و جهان پیرامون خود را شناخت به وجود 

که تاکنون در این نوشتار بنام  پنهانپی برد؛ و این سامانه آفریدگار جهان جسم خود نیز در کنار وجود 

"روح" بشری  فرهنگهمانست که در تاریخ م، نسان معرفی کرده ابعد متعالی و کمال گرای وجود ا

با آنکه گفته می شود که حتی انسانهای نخستین غارنشین هم به روح و جاودانگی شده است. اما  نامیده

این کرده اند، را انکار روح اصالت و استقالل و نه وجود تنها خود اعتقاد داشته اند، و ماده گرایان هم 

پژوهشگران یز است و انسان چیز زیادی در این باره نمی داند. آماسرارقلمرو همچنان ناشناخته و 

سرانجام به نتایج روشنی نرسیدند و اذعان در طی سالیان متمادی این قلمرو نیز با همه کوششها دار نام
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نومیدانه به این نتیجه رسیده اند که این پژوهشها بی برخی هم و  ؛اند که هنوز در آغاز راهندداشته 

اندک ماهیتا  ""روحانسان از  که دانشکرده است  تأکیدبر این حقیقت حکیم قرآن سرانجام خواهد بود. 

به تجربه حسی  کههر آنچه و )نیز همچون علم "غیب" و علم "ساعت" و "قیامت" علم  این ؛ واست

 :خداستنزد  تنهاانسان در نمی آید( 

داده  شمابه  (در این باره) اندکی دانش جز ؛ وامر پروردگار من است روح از بگو تو در باره روح می پرسند؛ از"

 . (۸۵ بنی اسرائیل،" )استشده ن

است؛ اندوخته دانشی نیز آثار روحی به روح اعتقاد داشته و در زمینه پیش ان سال اما انسان از هزار

 کدانش انداین اعتقاد و تاریخی بررسی و سنجش نبوده است. دانشی که مولود پیشرفت علوم طبیعی 

روش از  پیروینیز ، و هاآنتوحیدی تبیین  ومعاد حقیقت حیات و فهم پیش درآمدی ضروری بر نیز 

در این ، و فهم معاد بدون فهم حقیقت حیات ممکن نیست؛ زیرا خواهد بودویژه پژوهش در این زمینه 

 :تجربی نیز کفایت نمی کندصرفا روش راستا 

نشان از و پژوهشهای مردم شناختی از اقوام بدوی انسانهای نخستین در غارها  زندگیآثار بجا مانده از 

توانست میان "رؤیا" و "واقعیت" که از هنگامی . انسان اعتقاد آنها به بقای روح و زندگی بازپسین دارد

نیز ، بردبپی رد آنچه در خواب بر او می گذبا دهد به تفاوت میان آنچه در بیداری انجام می و  ،فرق نهد

و او دارای بعد وجودی دیگری هم  نیستاش با بدن فیزیکی  آنچه در خواب انجام می دهدکه  دانست

این د. او بودند و با حواس پنجگانه بدست نمی آمدنیهای اکتسابی رؤیا ها مستقل از آگاه ؛ زیراهست

دریچه ورود او به جهان و  ها و آرمانهایی کهوبیانگر آرزوها و آرمانهای او بودند؛ آرز اساسارؤیاها 

برخالف  ،و زندگی برتردیگر زیرا شناخت جهان  ؛زندگی دیگری در ورای این جهان و زندگی شد

 حواس فیزیکی پنجگانه نبود.وابسته به  ،شناخت واقعیتهای محسوس مادی

 

        انسان از "روح"دانش بررسی تاریخی 

 های چین نامرئی تجلی می کند. ولبی نورانی اق درمرگ  روح را نفخه ای می دانستند که پس از هندیها

جسمی لطیف و فناناپذیر نیز او  بلکه ؛نیست کالبد فناپذیر اینبر این باور بودند که روح انسانی تنها در 

بودند که  معتقدنیز  مصریان .ودپس از مرگ کالبد کنونی در آن قالب می ر که را احاطه کرده است

دیدگاه  می دهد. ادامهروح پس از مرگ جسم در قالبی لطیف تر به زندگی و حرکت تکاملی خود 

در زمینه روح شناسی و زندگی پس از امروز ها و مصریان همچنان بینش غالب بشر  مذهبی چینی

نه دیدگاه  اینزیرا هماهنگ است؛ اصول کلی  درنیز )ابراهیمی( است و با دیدگاه ادیان توحیدی مرگ 
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جهان ماورایی در نورانی  –و نه به زندگی صرفا روحانی پایان کار انسان می داند، را مرگ فیزیکی 

( و... بابلیها، آسوریها)سومریها، عیالمیها،  فالت ایران و نهرینلبین اتمدنهای کهن  در. امید بسته است

نه  .56وجود داشته استانسان ن و زندگی بازپسیبه بقای روح  اعتقاد نیز رومیهاو  یونانیان و در میان

نیز این اعتقاد به اشکال مختلف موجود و پیش از تاریخ در میان اقوام بدوی تنها در تمدنهای باستانی که 

این توان گفت که می  پسی اذعان گشته است. ختشنا مردمی و ختانسان شنابوده است که در پژوهشهای 

در  ریشه ،اخد ههمچون اعتقاد ب، به جاودانگی حیات انسانی است باورواقع نمادی از  در کهاعتقاد 

  .داردانسان ویژه فطرت و سرشت 

بر پایه اعتقاد به تداوم زندگی انسان در جهانی دیگر شکل تقریبا همه عقاید دینی در شرق و غرب عالم 

 کوشیدندباستان یونان الهی"  "فالسفهگرفتند؛ جهانی که برای ارواح خوب و بد متفاوت خواهد بود. 

، آنرا بخاری شکل ؛ لذاتطبیق دهند مقادیر کمی( دارایاندازه گیری ) قابلروح را با پدیده های طبیعی 

 یا که اصل هر پدیده نامید وحرکت  اصلبینش مکانیکی اش آنرا  با ارسطو !اتر پنداشتند وحرارت 

هویت غایی انسان و  اصل حیاترا  روح افالطوندر برابر،  یا عاقله. و بخاری است یا حسی )حیوانی(

است و  " جاودانهعاقله "روح تجزیه کرد: "روح غیر عاقله"و  "روح عاقله" بهمی دانست و آنرا 

که جایگاه آن  "خشم "روح :استدو گونه  بر " خودغیر عاقله "روح اما ؛باشد میمغز  درآن  جایگاه

 ازو بیش  ممسلمان ک فالسفهمی باشد. انسان  شکمدر که جایگاه آن  "روح شهوت" و سینه است؛در 

با وجود انسان است و  ازبعدی روح پدیده ؛ با آنکه در بینش توحیدی، تبیین فالسفه یونانی بهره جستند

روح را  غزالی و عاقله قائل شد. حیوانی – حسیروح  به رشد ابن :جسم و معاد جسمانی پیوند می یابد

 آن از ماده دانست. تجرد این تقسیم ناپذیری را دلیلی بر استقالل و  و برخالف جسم تقسیم ناپذیر دانست؛

 در اروپای معاصر، .است از جسم مجردروح را به قوه درک و فهم انسان مربوط کرد که  مالصدرا

  ..مستقل از جسم است. و مجرد کهپذیرفت فالسفه الهی یونان را از  عاقلهتنها روح  دکارت

، انسان فردیت خود را از دست می دهد؛ و به زندگی جاودانه خود و نیز به کیفر و تناسخدر مذهب 

نیز انسان هویت  وحدت وجودپاداش مربوط به زندگی پیشین خود آگاهی ندارد. در مکتب همه خدایی یا 

و خودآگاهی نخواهد داشت؛ زیرا روح انسان پس از مرگ به اصل خود باز می گردد: روح جزئی 

آنها که نتوانند به تعمق های جهان روح کلی جهان )خداوند( می پیوندد و با آن یگانه می شود! انسان به 

می شوند؛ بدینگونه که  روان پریشیبینانه خود نظمی معقول داده و تخیالت خود را مهار کنند، گرفتار 

از  پسوحیدی، روح در جهان بینی ت! احساس می کنند مرز میان آنها با سایر پدیده ها برداشته شده است

                                                           
دوست گیلگمش بهنگام مرگ در جوانی به دوست خود می گوید که او  انکیدو(، کهن ترین افسانه تاریخ، سومر)پادشاه گیلگمش در داستان  56

 همواره بدنبال یک زندگی جاوید بوده است.     
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تقابلی  –مجموعه ای یگانه اند و میان آنها مناسبات تعاملی  ایندوجسم تکوین و تکامل می یابد؛ تکامل 

دارای برقرار است؛ و برخالف مذاهب تناسخ و وحدت وجود، همانگونه که هر کالبد جدا از دیگری و 

     یک کالبد است.تنها برای خود می باشد، هر روح نیز هویت خاص 

شعله ای نیست که پس از یک پرتو و زندگی ااز عصر باستان تاکنون انسان باور کرده است که باری، 

افشانی کوتاه به خاموشی گراید؛ وگرنه پیدایش و تکامل زندگی با همه فراز و نشیب هایش بی معنی 

. امروز یدا کرده استبیانهای متفاوتی پ ، و در طول تاریخ،این باور در فرهنگهای گوناگون بشریبود. 

فیزیک نوین، زیست شناسی ملکولی و روانشناسی تجربی )شناخت تجربی  درخشاندر پی پیشرفتهای 

)جهان برتر و زندگی  محتوااما شده اند؛  روز" "بهدر این زمینه نیز  مفاهیم( ذهنی انسانکارکردهای 

سخن در  "هولوگرافیک"جهان بینی از یک برای نمونه، امروز است. دیده نبازپسین( تغییری بخود 

 "پوشیده"با نظمی عالی و مکانی ماده  –و بیرون از ساختار زمانی واقعیتی پیچیده میان است که در آن 

بر  آن از بیجان تا جاندار است.گونه گون و پدیده های محسوس ما زیربنا و نگهدارنده جهان از حواس، 

آنچه تاکنون جهان مثالی )مابعدالطبیعه( و . "موجود استجزء خود هر کل در "این جهان بینی، پایه 

بنابراین، نظریه آثار روحی نامیده می شد، امروز با "هولوگرام" و "هولوگرافی" هم تبیین می شود. 

نیست؛ زیرا در معاد نیز زندگی از  فلسفی –هولوگرافیک جز بیان جدیدی از همان دیدگاه کهن دینی 

   اد می شود... قیود تنگ و منجمد ماده آز

 

 در دانش نوین  "روح"

بر روی موشها در قرن بیستم نشان دادند که جایگاه ثابت و تعیین شده ای برای  الشلیآزمایشهای 

آزمایشهای بعدی پژوهشگران بر ؛ و خاطرات در تمامی مغز پراکنده اند. دوجود نداردر مغز خاطرات 

با روی گربه ها، میمونها و انسانها نیز این نتایج را تقویت کردند؛ و بطور خاص نشان دادند که 

برداشتن و تعویض بخشهای مغز، کارکرد این بخشها )بینایی، حافظه و...( به بخشهای باقی مانده محول 

 روشن شد که: پریبرامدر آزمایشهای  می مانند. باقی هماطالعات  کل و می شود

درصد از اعصاب بصری گربه را می توان برداشت؛ بی آنکه به توانایی او در انجام اعمال بصری پیچیده  ۹۸"حتی تا 

        (.۲۴)مایکل تالبوت، جهان هولوگرافیک، ص بطور جدی خللی وارد آید" 

تصویری که چشم می بیند و بازنمایی آن در میان در رابطه با بینایی چنین می پنداشتند که پیش از این 

و اندازه گیری فعالیت الکتریکی  پریبراماما پژوهشهای . مغز رابطه ای "یک به یک" برقرار است
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حال اعمال بصری نشان داد که نسبت "یک به یک" وجود ندارد؛ یعنی یک تکه میمونها در  مغز

میان جهان واقعی بیرونی و لذا و  ،بیند بازنمایی کندکوچک از مغز نیز می تواند آنچه را که چشم می 

بنابراین، ثابت شد که بینایی نیز  نیست. موجودفعالیت الکتریکی مغز هیچگونه نسبت یک به یک 

(؛ و ۲۴ – ۲۶همچون خاطره چیزی پراکنده در مغز است )مایکل تالبوت، جهان هولوگرافیک، ص 

 . ه معرفت شناختی ماده گرایان بوداین نتایج پژوهشی ضربه ای سنگین به نظری

تنها کارکرد هولوگرافیک مغز و ماهیت پراکنده حافظه و بینایی در مغز رابطه با انسان این  دراما 

، 57اطالعاتو پردازش مغز در ذخیره نیست که نیازمند توضیح و تبیین است؛ بلکه توانایی بی اندازه 

و دیگر کارکردهای شگفت انگیز مغز  ،آوری و فراموشیروند پیوسته یاد ، ریزی برنامهبینی و  پیش

پیچیده دنیای  ،که برای اثبات اصالت مادهباری، ماده گرایان نیز باید در ادامه این پژوهشها تبیین شوند. 

انفعالی رخداد ضبط ثبت و هم به کارکرد مغز را دانسته و  ماده مغزنشأت گرفته از نامحدود ذهن را و 

آنها نگران این بودند که ماهیت با نتایج فوق آشفته خاطر گشتند.  ،محدود می کردندمحیط بیرونی  یها

؛ ، خبر دهدکه اعمال دماغی را هدایت می کند، انسانجود بعد متعالی وذهن از استقالل هولوگرافیک 

ان لذا به نتایج هولوگرافیک پژوهشهای الشلی، پریبرام و دیگران با بدبینی نگریستند، و کوشیدند نش

جهت  پیچ دهند که کارکردهای مغزی چون حافظه و بینایی در مدارهای خاصی از مغز قرار گرفته اند.

ام" آزمایشهای بسیاری بر روی سمندرها انجام داد؛ اما با تعویض قسمت چپ و راثبات "خطای پریب

تغییری در  همآن سوار کردن دوباره راست مغز، باال و پایین کردن مغز، ریز ریز و درهم کردن و 

رفتار غذایی سمندرها هم به مکان خاصی در مغز محدود نبود . رفتار غذایی آنها مشاهده نکرد

نتوان  حیواناتحیاتی زمانی که حتی برای رفتارهای بنابراین، (. ۳۴)تالبوت، جهان هولوگرافیک، ص 

روح انسان را به و متعالی چگونه می توان آثار ظریف جست، جایگاهی ثابت و تعیین شده در مغز آنها 

همه  شارکوو  ریبو چونگرا  هروانشناسان ماد واعتقاد فالسفه در ؟ نقاط معینی در مغز او وابسته نمود

دلیلی بر آنها لذا  وبود؛ و قابل انطباق بر قوانین ماده  اعصابکارکرد دستگاه مغز و  نتیجهآثار روحی 

ای از  ، مجموعهمی شود گفته ""من آنچهدر دیدگاه ماتریالیستی،  .می دیدندن ""روحتجرد و استقالل 

 یاخته در تجدید ،باشداز ماده مغز  برآمده ""مناگر  اما می گردد. بر مغز مادهادراکات است که به 

بر هر انسانی یا شخصیت "من" ولی کند؛ را آغاز  جدیدی ""منانسان  وشود تجدید  یدهای مغزی با

ثیر أماده گرایان در وابسته کردن روح به جسم ت یلدالاز واحد و تجزیه ناپذیر است. خالف "تن" او 

هرگز چنانکه دیده شد،  ولی است. ذهنی و تواناییهای روحی تمغزی بر حاال بیماریهایو  صدمات

                                                           
انسان بطور متوسطچنین برآورد شده است که  57

202,8 10 تکه اطالعات ذخیره می کند، و با این وجود تاکنون هیچ انسانی نتوانسته حتی سه

صنعت را دگرگون کرده اند و  تواناییهای مغزی خود را بکار برد. بزرگترین دانشمندان که با کشفیات و اختراعات خود جهان علمدرصد از 
 هم به این مرز نرسیدند!   
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 معین فالن یاخته یا یاخته های طبیعیانسان را به کارکرد  روانی –ذهنی  معینو حاالت  آثارنمی توان 

 ند که ادراکات ذهنی همچون کلیشه هایی در مغز چیده شده اندشتگرایان می پندا ماده نسبت داد.مغز  در

آدمیان  و متفاوت حیاتی را انجام می دهد ویاخته وظایف متعدد  هر اما کاری است؛ مختصهر یاخته  و

بر اساسا مغزی هم  صدمات د.ناستفاده می کن بسیاریدر امور نفسانی خود از یاخته های گوناگون 

توانمندیهای ؛ و شناسی(النفس یا روان علم دارد )علی اکبر سیاسی، اثرتثبیت نشده  وحافظه کوتاه مدت 

 :. یک پزشک عصب شناس می گویدجانبه ندارندکمغز رابطه علیتی ی با ذهنی انسان

 وا الل کرد معذالک هوش او حفظ شده کور ی یا مغزی اش او را فلج غشاء توان هر انسانی را با برداشتن میآنکه  "با

 یفروتنال مغزی را بکلی برداشت بدون اینکه اختاللی در دستگاه هوشیار قسمتمی شود  . حتیانسانی آگاه باقی بماند

 (. روح ، سفردیماس االن) پدید آید" شخص

در ورای آن یاخته های مغزی تعامل با برغم دستگاه هوشیاری و بایگانی ذهنی انسان چه بسا که  پس

در فاز باالتری از حیات  یکیزیپس از مرگ فانسان نیز هوشیاری دینی آنگونه که در تبیین ؛ باشد

حال بدنبال دستاوردهای علمی یاد شده، این پرسش می یابد. هم کیفا افزایش می ماند، و باقی  کنونی

  ؟ جستروانی انسان  –فعالیتهای پیچیده ذهنی ی برای کانونآیا می توان مطرح است که 

در آنجا که اشخاص کوته بین آنرا می جویند نیست. این کانون وجود دارد؛ اما نه بصورت "کانون فعالیت روانی 

 (.۱۰)یونگ، روانشناسی و دین، ص جسمانی" 

 

 

 فصل سوم:

 ؛ و براهین دیدگاههاتجارب، سنجش 

 "روح"معرفت شناختی مرزهای 

 

را می توان به سه دسته کلی تقسیم و برتر وجود انسان یا بعد متعالی "روح" ه در زمینی بشر دیدگاهها

 کرد: 

www.takbook.com



~ 264 ~ 
 

پس از آنکه جسم تنها دارد؛ و وجودی ( روح گرایی: در این دیدگاه، روح انسان بر جسم او تقدم ۱

از جسم خواهد  بیرونمستقلی  زندگی جسم گاز مر پس روحکوین می یابد در آن حلول می کند. ت

  .داشت

ت گرفته أدر این دیدگاه، اصالت و تقدم با جسم یا بدن فیزیکی است. روح از جسم نش( ماده گرایی: ۲

 است و با مرگ آن از میان می رود. 

ماده و بر طبق این دیدگاه که تکامل یافته باورهای باستانی است، نوین: دینی  –روانشناختی دیدگاه ( ۳

معینی از تکامل جسم از آن منبعث می شود؛ اما بدلیل تفاوت جسم بر روح تقدم دارد، و روح در مرحله 

 می دهد.  حیاتهم باقی می ماند و در قالبی دیگر ادامه  کنونیجوهری با آن پس از مرگ جسم 

. قابل رد و یا اثبات نیست که به تجربه و آزمون در نمی آیدپدیده ای از منظر معرفت شناختی علم، 

 مقوالتراه فهم روانشناسی فیزیک و زیست شناسی و در  یدرخشان علم پیشرفتهایآنکه  بابنابراین، 

انسان  برای کرد روحکارو  ماهیتباید دانست که  ؛ اماگردانده استتر آسانبسی را  فلسفی –دینی 

حقانیت این آیه برای پژوهشگران  ؛ و(۸۵ آیه اسرائیل، )بنی بود اهدنخو علمی شناخت قابل کماکان

 برباستان تاکنون  عهداز معترف هستند که  آنهااثبات شده است و نیز  "فرا روانشناسی"و  ناسیروانش

چسر، ماس، یدآیزنک،  شرینگتون،براود، سیجویک، ) از روح چیزی افزوده نشده است انساندانش 

وجود روح همچون بسیاری از نظریه های علمی تجربی پس نباید گمان کرد که اثبات  (.و... ترمورتی

با آنکه بزودی با پیشرفت پژوهشها به این مهم دست خواهد یافت. انسان و نیاز دارد، "زمان" تنها به 

قطعی و همگانی را فاقد  )تجربی(همچنان قابلیت اثبات است، این اعتقاد به قدمت وجود انسان قدمت 

هرگز به تجربه حسی غیر مادی موجودات نیز همچون خدا و همین دلیل ساده که "روح"  ه؛ باست

 انسانها در نمی آید. 

روانی  –ذهنی دیهای ندر صدد اثبات این نکته برآمدند که توانمروح گرایان در پاسخ به ماده گرایان، 

و حرکاتی  آنها بویژه به ادراکاتریشه و خاستگاهی در دستگاه مغز و اعصاب او ندارد. هیچ انسان 

یا "تأثیرات مستقیم حسی" فرا اشاره می کنند که در ورای حواس پنجگانه فیزیکی بوده و "ادراکات 

نامیده می شوند؛ هر چند بسیاری از آنها خاستگاه حواس و نیز "پدیده های فرا روانشناختی" روح" 

پیوسته از میان  یاخته هااز اینکه و  ؛پنجگانه را نیز در دستگاه مغز و اعصاب انسان جستجو نمی کنند

نتیجه می گیرند که یاخته های ، می روند، جایگزین یکدیگر می شوند و کارکرد خود را تغییر می دهند

نیروهای روح گرایان خالصه آنکه باشند. ناپذیر بنیادا تغییرنمی توانند مبنای حواس مغز و اعصاب 

در دستگاه با جنبش یاخته ها بی ارتباط به "روح" نسبت داده و مستقیما را و کارکرد آنها درونی انسان 

www.takbook.com



~ 265 ~ 
 

شگفت انگیز  هایکارکرد و  تواناییهابهر حال در شرایطی که هنوز انسان به می دانند. مغز و اعصاب 

از پاره ای می تواند توضیحی بر  گروه حسی" اینفرا مغز خود شناخت کافی ندارد، فرضیه "ادراکات 

انواع هر یک و "جنبش فرا روانی" حسی" فرا اما "ادراکات باشد. روانی  –ذهنی پیچیده کنشهای 

یا دیدن بدون  بینینهان ، )اندیشه خوانی( یا انتقال فکر و عاطفه از راه دور تله پاتید: نگوناگونی دار

آگاهی بر عوامل پیش بینی رویدادها بدون یا  بینی آیندهحس بینایی )مثال خواندن یک کتاب بسته(، 

  و...ارتباط با ارواح اشیاء فیزیکی به نیروی اراده،  جابجاییدر خواب و بیداری، آن دست اندرکار 

اگر "ادراک فرا حسی" کسب آگاهی در ورای حواس پنجگانه فیزیکی است، "جنبش فرا روانی" 

ابزارهای فیزیکی. کمک  باعبارتست از اعمال نفوذ انسان بر محیط پیرامون خود بیاری "اراده" و نه 

نیرویی غیر مادی خوانده می شود که زاییده نسج عصبی نیست و این نسج تنها گذرگاه اعمال "اراده" 

گویند جنبش فرا روانی هنگامی همچنین می با خواص ماده سازگار نیست. هم قدرت اراده ند؛ و اراده ا

یزیکی بر ماده ف هماهنگصورتی کامال بانسانی رخ می دهد که کلیه فرآیند های ذهنی در یک مجموعه 

انسان با حواس  کهگویند  باز(. ۱۶۸شوند )تالبوت، جهان هولوگرافیک، ص  متمرکزخواهان تغییر 

به جهان بیرون از خود  او و نگاه ،پنجگانه خود سه بعد مکانی طول و عرض و ارتفاع را می شناسد

انسان  ؛ اما در "جنبش فرا روانی" بعد چهارمی از مکان هم برایاستعرضی(  –)طولی  "سطحی"

آنها راه می یابد.  عمقپدیده ها به سطح فیزیکی انسان از  و در این تجربه فرا ،محسوس می گردد

جانشین  "زمان"پژوهشگران پدیده های فرا روانی می گویند که برای موجودات زنده روی زمین، 

برای موجودات یک بعدی، زمان چیزی مانده است. که برای آنها ناشناخته می شود  "مکان"بعدی از 

حس  آنهااست که  ارتفاع؛ برای موجودات دو بعدی، زمان جانشین طولاز بعد مکانی است در بیرون 

 نمی کنند؛ و در مورد انسان می پرسند: 

"همانطور که برای حیوان درک کره و یا مکعب محال است، آیا در مورد ما هم زمان جانشین چیزی نمی شود که ما 

 (؛۵۰)موریس مترلینگ، بعد چهارم، ص نمی توانیم درک کنیم؟" 

که اگر بعد ناشناخته ای از مکان برای انسان استنتاج رسید و بر پایه این منطق باز می توان به این 

چیزی بنام زمان برایش وجود نخواهد دیگر باقی نماند و انسان به شناخت همه ابعاد مکان توانا گردد، 

 "بعد چهارم"در  ،از این دیدگاه ،بهر حال، "جنبش فرا روانی" و "ادراک فرا حسی" انسان ..داشت.

            رخ می دهد.   مکان

که از سده نوزدهم میالدی حتی تالش برای ارتباط با "جهان ارواح" و  هیپنوتیسمیا  مصنوعی خواب

اعتقاد  نمایانگر، با آن طتبشیادیهای مرامریکا آغاز شد، صرف نظر از حقه بازیها و در شهر روچستر 
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خواب مصنوعی روشی نوپدید  است.بوده  شاز جسم خود بعد متعالی وجوداستقالل انسان به فطری 

مصنوعی بر چند  خواب برای درمان بیماران استفاده می شد.آن از نیز تمدنهای باستانی  درو  ،نیست

 در که بدن سست و بیحس می شود برای عمل جراحی استفاده می شود. ژیلتارخواب  از قسم است.

 بسیار ویاییبو شنوایی و  ییحواس بینا سمنامبولدر خواب  اما بدن سست تر می شود. کاتالپسیحالت 

کننده به خواب  خواب اگر آنجا که با چشمان بسته هم می توان کتاب خواند. تا قوی و حساس می شود؛

یاد  هب راآن دستور چند  هر چنین خواهد کرد؛ وی دهد، انجام بیداری ازپس  فرده شده دستوری دهد ک

 "تحت نفوذ در آوردن" یا روانشناختی مغناطیسم خواب مصنوعی، یا هیپنوتیسم کنار در باشد. نداشته

 "معمول"به فرد  "عامل" فرداراده  و فکراینجا  درشمرده اند. استقالل روح نشانه باز  کههست  هم

و قوی  فعالشود و احساسات او بسیار  " میروشن بین" معمولفرد عمیقتر  نفوذ . درمی شود منتقل

ادعا  ؟!در دو پیکر یک روح می شوند گویی نیروی ذهنی و روانی عامل افزوده می گردد؛. می گردد

 که خارج می شود "معمولفرد "خواب بسیار سنگین دو ستون نور زرد و آبی از بدن  درشده است که 

صورت گیرد که عموم مردم از آن راه دور هم ممکن است  از تانیتلق این !می گذردمانعی هم از هر 

یک نقطه در  درو هم از راه دور با تمرکز  نزدیکیدر  هم فکر انتقالو  . ارسال(تله پاتی)اطالع دارند 

ی "فرا پژوهشهاباز باید یادآور شوم که ، پیش از ادامه بحث، در اینجا لحظه معین صورت می گیرد.

جمع آوری شده اند؛ و هیچکدام مربوطه که در کتابهای ند فردی اخاص مبتنی بر تجارب  روانشناختی"

انسانی" افراد اینان بر "مشاهدات خاص . از نظر علمی و در روش شناسی علم قابل رد یا اثبات نیستند

 اند. شدهدور از آن زمان و مکان محل شک و تردید واقع تکیه کرده و همیشه بویژه توسط انسانهای 

آنچه این گذشته، از . این "تجارب" برخالف آزمونهای علوم طبیعی و اجتماعی قابل تکرار نیستند

کارکردهای و  تواناییهاممکن است به نامیده شده است، "پدیده های فرا روانی" و حسی" را "ادراکات ف

و زندگی جاوید روح وجود بر قانع کننده ای ؛ و لذا دالیل انسان برگرددهمچنان ناشناخته مانده مغز 

را نمی توان می دانند که کارکرد روح حتی بسیاری از ماده گرایان جدید باز همه نتوانند بود. بازپسین 

شدنی ماده تطبیق و نظم آثار روحی انسان بر خواص قوانین فیزیک و شیمی بیان کرد و اصوال با 

از سوی دیگر،  .استنبوده کافی به همگان برای اثبات تجرد و استقالل روح ظاهرا نیست؛ اما این نیز 

 حتیبرای  آنآثار تجربه کردنی کارکرد و انکار وجود این بعد متعالی وجود انسان نیز با توجه به 

اگر چهارچوب معرفت شناختی علم را در نظر داشته باشیم مکن نیست. ممتعصب ترین ماده گرایان هم 

و علم هرگز به حقیقت و ممکن نخواهد بود؛ علم تدبیر گشودن این راز هرگز به سر پنجه باید بدانیم که 

با اینهمه، تئوری کوآنتوم و نظم ویژه  .پی نخواهد بردمادی( وجود انسان یا بعد متعالی )فراماهیت روح 

یادی ماده، که تجربه انسانی را هم دربر می گیرد، آزمایش بلورهای آب و تأثیر اندیشه حاکم بر ذرات بن

است که علوم تجربی بر پژوهش در آثار روحی و تبیین  نوینیای هبر آرایش این بلورها، دریچه 
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 هم راروح  حقیقت درعقل ت راههایی که  ؛ دریچهگشوده است عینذهن و  تقابلی – تعاملی پیچیده رابطه

        اند. ساختهروشن 

پدیده های "و پژوهش در تنی یکی از زمینه های "روح شناسی"  –روان درمان بیماریهای روشهای 

در این روشها، نیروی ویژه ای در انسان به جنبش در می آید؛ و یا از شناخته شده است.  "فرا روانی

روانی خود را بیمار  –جنبش نیرویی خاص جلوگیری می شود. انسان خود نیز می تواند با تلقین ذهنی 

 الکسیس کارل پذیرفته شده است.شناخته و در دانش نوین پزشکی روش نیز و یا درمان کند؛ و این 

 رب خود را در این زمینه جمع بندی کرده است:پزشک نامدار تجا

"بیمارانی بوده اند که تقریبا بطور آنی از دردهایی چون خوره، سرطان و عفونت کلیه و زخمهای مزمن و سل ریوی 

و استخوانی پریتونئال شفا یافته اند. چگونگی اینگونه شفا یافتن ها تقریبا همواره یکسان است: یک درد بسیار شدید 

و حداکثر تا چند ساعت آثار بیماری محو می شود و جراحات و صدمات جسمی احساس شفا یافتن. در چند دقیقه  و بعد

و آناتومیک آن نیز التیام می یابد. این معجزه با چنان سرعتی سالمت را به بیمار باز می دهد که هرگز حتی امروز 

اند. برای اینکه این پدیده ها بروز کند، نیازی نیست که جراحان و فیزیولوژیستها در طول تجربیاتشان مشاهده نکرده 

حتما خود بیمار نیایش کند؛ اطفال کوچکی که هنوز قدرت حرف زدن نداشته اند، و همچنین مردم بی عقیده نیز در 

  (.     ۲۲)نیایش، ص  لورد شفا یافته اند، لکن در کنار آنها کسی نیایش می کرده است"

بسیاری آزمایشهای نما" بر داروی واقعی در  "دارو (و براستی شگفت انگیز)تر باز تأثیر درمانی باال

 و تأثیر(؛ و این نشان از ۱۲۲)تالبوت، جهان هولوگرافیک، ص  به اثبات رسیده استدر نیم قرن اخیر 

%  ۵۶این آزمایشها نشان داده اند که  ساختار روانی انسان بر ساختمان فیزیولوژیک او دارد.نفوذ 

(؛ و حتی در بیماریهای ۱۲۳)همان منبع، ص داشته اند در کاهش درد را مورفین همان تأثیر دارونماها 

بگونه ای شگفت  مادام که بیمار به اثر آن ایمان داشته باشدسخت العالج چون سرطانهای پیشرفته هم 

قرصهای روانگردان نیز تأثیر آنکه  جالب(. ۱۲۶ – ۱۲۷انگیز کارآمد بوده اند )همان منبع، ص 

)از دست دادن عقل و احساس "وحدت معمول همان اثر  ال اس دی: دارو نمای است تلقینوابسته به 

وجود"( را داشته؛ اما قرص واقعی آن بر روی یک حکیم چینی کارگر نیفتاده است )همان منبع، ص 

(. کارآمدی روش روان درمانی بر بیماریهایی که صرفا جسمی تلقی می شده اند کامال ۱۲۸ – ۱۳۰

مرگ و میر ناشی  کخاثبات شده است. آمارها می گویند که پس از پخش خبر کشف باکتری سل توسط 

از بیماری سل به یک سوم کاهش یافت؛ با آنکه داروی آن نیم قرن پس از این کشف ساخته شد )همان 

تأثیر اندیشه و اراده بر باز پزشکان و روانپزشکان به عینه مشاهده کرده اند که (! ۱۳۸ع، ص منب

سالمت و بیماری در افرادی که بعد متعالی وجودشان را ایمان به خدا تسخیر کرده است بمراتب برتر و 

آرایش بلورهای آب جنبش ذرات بنیادی و اثبات تأثیر اندیشه بر این روشها پس از کیفی تر بوده است... 
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؛ استتشکیل شده آب از و پذیرش بیشتری واقع شد؛ زیرا می دانیم که سه چهارم بدن انسان توجه مورد 

در اینجا د. نیاری آب و آنزیمها صورت می گیر ههای بیولوژیک و شیمیایی در بدن انسان بو فرآیند

در بدن نیز واکنش آنزیمها  آیا اندیشه می تواند در کارکرد حیاتی آب و پرسش پژوهشی اینست:

از پیشگیری که نقش درمانی نه تنها اثر اندیشه کیفیت چه بسا تغییرات مطلوب ایجاد کند؟ در اینصورت 

نیایش در درمان بیماریها آنهم شگفت آور از تأثیر نیز هم داشته باشد. بهر حال، پیش از این را بیماری 

از پزشکی  فالماریون سخن رفته بود )کارل، نیایش(. آلکسیس کارلاز جانب پزشکان نام آوری چون 

م. خواص عجیبی نزد یکی از بیماران خود یافت؛ او  ۱۸۹۲نقل می کند که در سال  لومبروزوبنام 

دختری بود که بهنگام حمله های هیستریک کارهایی را انجام می داد که در علوم فیزیولوژی )کارکرد 

گاهی بجای چشم با این دختر برای آن یافت نمی شد.  یا( پاسخاعضاء( و پاتولوژی )شناخت بیماریه

گوش خود می دید: با چشم بسته نوشته ای را که در کنار گوش او می گذاشتند می خواند؛ و هر گاه 

بروز حالت آتی خود  حتینوری شدید به گوش او می تابید در چشم خود احساس سوزش می کرد! وی 

از این مشاهدات نتیجه گرفت  لومبروزوپیش بینی کرده بود.  ارا هم دقیق)میل به پاره کردن با دندان( 

این روح است در واقع ؛ و که این نهادی دیگر در انسان است که می بیند و می شنود، نه چشم و گوش

. (۲۱۱ – ۲۱۴)اسرار مرگ و زندگی، ص  که می اندیشد و اراده می کند، نه مغز و سلسله اعصاب

 دیالکتیکی تعاملو هستی  از بیماردختر  اما رفتار نتیجه گیری یکجانبه و شتابزده است؛ این چند هر

 امروز ،حال . بهردارد حکایتدستگاه مغز و اعصاب او  بامتعالی و سامانه پنهانی وجود انسان  بعد

سانی به آدانیم که سلولهای عصب بینایی و شنوایی و... جایگزین هم می شوند و کارکرد خود را  می

تغییر می دهند؛ و با همه پیشرفتها هنوز جایگاهی برای اندیشه ها و انگیزه های انسانی در ماده مغز و 

می شود برداشت دستگاه عصبی یافت نشده است. باری، آنچه از این نمونه و نمونه های مشابه دیگر 

واقعی و هدف او از آفرینش ما هنوز خود را بدرستی نشناخته ایم؛ و تا خود را نشناسیم، خدای آنستکه 

              .    در نخواهیم یافتبدرستی را هم جهان و انسان 

، و یا به دنایجاد کفرد دیگری  درو احساسی را بدون بازگو کردن بتواند اندیشه براستی انسان اگر 

تمامیت نمی توان  بنابراین ،نیروی ذهن و اراده و بدون استفاده از بدن موجد حرکتی فیزیکی گردد

 روانی –ذهنی  های فعالیتخاستگاه هستی انسانی را در ساختار هندسی ماده گنجاند و برای نمونه، 

 درناشناخته تری که بعد وجودی جستجو کرد؛ و مناسبات پیچیده آن با او  مغزماده در تنها را انسان 

بسیار  فردیتجارب آزمایشها و  ،بارینامیده شده است را نادیده گرفت. "روح "بشری  فرهنگتاریخ 

فعالیت نیز می توان بیرون از مغز "به این نتیجه رسانده اند که  را" پدیده های فرا روانیپژوهشگران "
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و  ؛"آنکه بیرون از بدن نمی توان عمل گوارش یا گردش خون را انجام داد حال شت؛اد روانی –ذهنی 

 لذا آنها روح را منشأ اینگونه فعالتها دانسته اند. 

آنکه آنها  بی انسان از امور پنهان خبر می دهد؛است که در آن  بینی" "نهانحسی"،  از "ادراکات فرا

انسان از حوادث آینده که در آن  بینی" "روشننیز ؛ و خود حس کرده باشد فیزیکیحواس پنجگانه  بارا 

فردی گی درا در زنادراک گونه دو  ایندر طول تاریخ اری از انسانها بسی. دور از خود آگاه می شود و

وجود انسان  درمادی  فرا نهادی"روح" که سامانه پنهان یا  آنجز گویا ؛ و خود آزموده اندو اجتماعی 

ذکر شده موارد  اگراز اینها گذشته، باشد.  موجد این کنشهای شگفت انگیز ذهنینمی تواند چیزی  ،است

عام و  روانشناختیدیرینه  تجربه یا یکؤر است،و غیر قابل اثبات برای همگان باال تجاربی خاص 

 رؤیادر  انسانکرده است. آنرا تجربه  خودخواب  درهر کس  و به اثبات ندارد؛ نیازی همگانی است؛

؛ و آینده برایش یکسان می گردد گذشته و نزدیک، دور را در می نوردد؛ ماده مکانی – مرزهای زمانی

بدن  بهبیداری در گفته و را ترک با ساختار چهار بعدی اش مادی جهان و  جسم ،خواب درانسان  گویی

و بغایت تفسیر ماتریالیستی این تجربه عام روانشناختی مانع از آن شد که . باز می گرددو این ساختار 

در علم  جایی، که "رؤیا ریشه در تمایالت واپس زده و سرکوب شده انسان دارد" فرویدساده سازانه 

 کارل گوستاو یونگ ی که این تبیین را به نقد و چالش کشید،نخستین کسباز کند. خود  برایروانشناسی 

از ، زیست شناختی داردای پایه با آنکه شاگرد بزرگ فروید بود که گفت منبع رؤیا مادی نیست؛ و رؤیا 

وی بجای ضمیر ناخودآگاه فردی از یک "ضمیر ناخودآگاه . برخوردار استهم  ساختاری فرا مادی

کتاب ) جمعی مشترک" سخن گفت که در باورها و اندیشه ها و رؤیاهای انسان بازنمایی می شود

انسان وانمود  "بدن ثانوی"برخی هم کوشیدند "ضمیر ناخودآگاه" فروید را همان . ("روانشناسی و دین"

" در هم آمیزند؛ با آنکه دانش نوین فرا روانشناسیکنند؛ و بدینگونه روانشناسی فرویدیستی را با "

 یا روحباری، فروید هرگز "ضمیر ناخودآگاه" را نهادی مستقل و بیرون از بدن توصیف نکرده بود. 

ماده و جسم انسان نیز  ؛ اما ازاست مرتبطبا ماده سنخیت ندارد و به بیرون ماده انسان  وجودبعد متعالی 

نیست و مناسبات تعاملی پیچیده ای با دستگاه مغز و اعصاب و دیگر اندامهای انسان برقرار  جدا مطلقا

. آگاه می گرددمربوط به آینده امور و حتی امور  ، حقیقتبر امور پنهانگاه خواب انسان  درمی کند. 

استقالل شکن و ماهیت ساختاربر  دلیلیرا نمی توان حمل بر تصادف کرد، و خود تجربه همگانی این 

که روحی از جانب  (۲۹ ،)حجرقرآن  تبیینبر صحت شاهدی تجربی  البته و است؛انسانی  روحطلب 

این از  گذشته بدین پایه از کمال رسید.محدودیتها فائق آمد و از  بسیاریبر  تا خداوند در انسان دمیده شد

خبر از  گاهبستگان متوفی خود را هم دیدار می کند که  بدر خوا انسان ،فردی تجربه روانشناختی

را در  مردگانارتباط روحی با برخی مدعی اند که  وقایعی می دهند که با واقعیت منطبق می شوند.
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وی که بگذریم، از این دعا. ؛ ادعایی که البته قابل اثبات برای دیگران نیستبیداری هم انجام داده اند

 بدندر ورای دانسته است که خویش  روانشناختی عقل و تجربه ،ویژه طبیعتیا  فطرتبنا بر  انسان

است که با با ماهیت و نظمی ویژه  ی مستقلیشخصیت و نیرو دارایو نظم حاکم بر آن خود  فیزیکی

 نوین حیاتی می کند؛ آغازبین نمی رود و حیات نوینی را  ازو فروپاشی نظم زیست شناختی مرگ تن 

در جمع بندی پژوهشهای خود از نقش "جنبش فرا روانی" در درمان بیماریها  واتسن !در مداری نوین

 می گوید: اینگونه جنبشهاعدم امکان اثبات ضمن تأکید بر 

ولی من فکر می ما تمام حقایق مورد نیاز را در دست نداریم تا بتوانیم به ماهیت آنچه رخ می دهد دقیقا پی ببریم؛ "

اکنون عالئم و شواهد به آن حد رسیده است که بپذیریم در موجود زنده چیزهایی ورای آنچه چشم می بیند  کنم که

بدن ما می تواند حداقل در یک سطح دیگر ورای آنچه ما می شناسیم و آنرا بعنوان سازمان فیزیکی یا وجود دارد... 

 (؛۱۵۹آیزنک و دیگران، روح و دانش جدید، ص )" جسمی بدقت توصیف می کنیم، عمل کند

زندگی هم دارای فرآیندهای پویای تولد، رشد و مرگ ماده است که همگی این فرآیندها بر اساسا قوانین "

هم دارای فرآیندهای دیگری است که لزومی ندارد از زمان صورت می گیرند؛ و  –ترمودینامیک در محدوده فضا 

             (.۱۶۰ – ۱۶۱)همان منبع، ص " کنندقوانین بخش اول تبعیت 

در حوزه علوم تجربی قابل اثبات نیست،  ""روح یابعد و سامانه متعالی انسان وجود بنابراین، اگر 

هرگز هم نمی توان به این حکم پوزیتیویستی تن در داد که: آنچه از دایره تجربه حسی انسان بیرون 

  !هم نمی باشددر خور اندیشه و تعقل و پژوهش نیست حوزه علم در و معرفتی که  ؛است واقعیت ندارد

بر رنج و آسایش ارواح در پیوند با ان" گاه سدر پژوهشهای "روح شناتجربیات روانشناختی یاد شده  در

. آنها شده است تأکیدنیز  تکامل ادامهارواح از ناپاکیها و  ، تصفیهدر زندگی دنیویآنها اعمال نیک و بد 

سرزمینی نورانی در پس یک رفته و سپس به زندگی بازگشت نموده اند، از پیش که تا یک قدمی مرگ 

، فرآیند بازنگری زمانیا حتی نبود کند شدن ، کالبدی نو با ویژگیها و نیروهای نو، 58گذرگاه تاریک

از بدن دومی گفته اند آنها ارزیابی اعمال خود سخن گفته اند. زندگی دنیا و "گشودن کتاب زندگی" یا 

مطابق برخی بدنی که که لطیف تر است و میزبان روح انسان پس از مرگ بدن فیزیکی می شود؛ 

بگفته  باز ودارد؛ دو جانبه و با بدن فیزیکی تعامل ست هم میزبان ما در رؤیاهای شبانه مادیدگاهها 

به خود می گیرد )تالبوت، جهان  "دومبدن "عامل تعیین کننده اشکالی می شوند که  باورها وایتمن

                                                           
عبور بسیاری از تونل و داالنی سخن گفته اند که در واقع مرز میان دو جهان است و آنها هم هرگز از آن در "تجارب پیش از مرگ"،  58

نکردند؛ ولی در برخی از این تجارب، انسانها از این داالن هم گذشته و به سرزمینی "نورانی" با "طبیعتی بس زیبا" وارد شده اند، و با 
 داحساسی آکنده از شادی و عشق و آرامش نمی خواهند آنرا ترک کنند، ولی به آنها گفته می شود که وقت آن نرسیده و باید به دنیا باز گردن

 (.۳۳۴)تالبوت، جهان هولوگرافیک، ص 

www.takbook.com



~ 271 ~ 
 

مصر و بین النهرین در تمدنهای باستانی که است دیدگاهی همان بدن دوم . 59(۳۲۶هولوگرافیک، ص 

در گذر زمان تغییر و از تجربه ای روانشناختی حکایت دارد که ؛ دبدان اعتقاد داشته اننیز و چین 

علم موسوم به "فرا روانشناسی" به فلسفی و  –عقاید دینی در  "بدن دوم"امروز این نکرده است. 

، اثیریبدن اختری، بدن نامهایی چون بدن برزخی، بدن زیست پالسما، بدن انرژیک، بدن مثالی، 

؛ بدنی که از سلولهای نامرئی تشکیل شده است؛ سلولهایی که انسان را به ی شودمو... خوانده روانپوش 

ه را نمایان ساختلطیف وجود این بدن  "طب سوزنی"برخی مدعی اند که . دنابدیت متصل می گردان

اگر "فرا حسی" و "فرا روانی" مدون تجارب . (۹۳ص  د،یروح و دانش جد گران،یو د زنکیآ) است

آموزه های حقیقتی گواهی می دهند که از  بردر کلیت اما برای همگان نیست؛ قطعی چه قابل اثبات 

 ومحسوس  مادیجهان  به : هستیمی گرددمنبعث عام تکاملی  قواعد وتوحیدی پیامبران ابراهیمی 

از  نیزانسان  ؛ ودارد همابعاد ناشناخته و ادراک نشدنی و  نظم شود؛ میساختار چهار بعدی آن محدود ن

ماده گرایان تجارب انسانهایی که دچار مرگ موقتی شده و سپس به  حیاتی پایدار برخوردار است.

 ،استهمچنان تا مدتی کوتاه پس از مرگ فیزیکی فعال که  ،آنهازندگی بازگشته اند را به کارکرد مغز 

 کوتاهتجربه ) ظریف ترین کارکرد مغز" وترین  عالی" ایننمی گویند که چرا  آنها سبت می دهند؛ امان

کارکردی  نخستینباید ماتریالیستی انسان  تبیینبا  مطابق (، کهجهان پس از مرگ و زندگی بازپسین

بی تردید  شود؟ می فعال با تبیین توحیدی انسان مطابقدر مرگ موقتی تن  می رود، دستباشد که از 

به تنهایی و به خودی خود تجارب فردی آنها که در مرز میان مرگ و زندگی بوده اند، نمی تواند 

حقیقت امر و  پژوهشاثبات کند؛ اما می تواند دریچه ای بسوی دیگران  برایزندگی بازپسین انسان را 

تجربه کند؛ "تن" باشد: آیا ممکن است انسان استقالل روح و "من" متعالی خویش را در مرگ موقتی 

تن  موقتیرگ اگر این تجربه ناشی از تداوم کار مغز پس از ماما در مرگ قطعی آنرا از دست بدهد؟ 

 مغزباقی مانده تواناییهای  با همچنانانسان  ناشناختهبعد وجودی است که  باوراین ناقض  آیاهم باشد، 

میان فعالیتهای پیچیده  ییکجانبه علیت هرابط هیچ نیززمان حیات کامل  درنه آنکه  مگر تعامل است؟ در

 مرگ درکه  و اعصاب( )مغزدستگاهی  ،بهرحالانسان با ماده مغز او یافت نمی شود؟  روانی –ذهنی 

فاز پایدار  و متعالی ""منبه داده جز آنچه  پایان زیست شناختی()فعالیتهای حیاتی  همه بهتن  موقتی

 بهمراحل انتقال  آخرین واصالت بعد متعالی وجود انسان  بر بروشنیتواند  می حیاتی مربوط می شود،

  ت کند.لاین فاز دال

از بعد ژرف اندیش امروز فیزیکدانان و کیهان شناسان از "تجارب پیش از مرگ انسان" که بگذریم، 

جایگاهی معین در ظریف و پیچیده تر واقعیت سخن می گویند که برای انسان ادراک شدنی نیست؛ 

                                                           
بصورت نمادین و در تطابق با فاز بازپسین حیات  در احادیث پیشوایان اسالم نیز سخنانی به این مضمون یافت می شود که برخی انسانها در 59

 ..  میمون و. یاسگ ، خوک دنیا ظاهر می شوند؛ مثال همچوندر  و کارکرد خود ماهیت رفتار
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مکانی آن در پیوند  –با ماده فیزیکی و ساختار چهار بعدی زمانی ولی ساختار ماده فیزیکی ندارد؛ 

فلسفی و پژوهشهای  –از سوی دیگر، در عقاید دینی قابلیت فهم و دریافت آنرا دارد. انسان است و ذهن 

یک بعد متعالی در وجود انسان )روح( سخن می رود که از سازمان بیولوژیک از  تجربیروانشناختی 

  می رسیم: زیردو دیدگاه به پرسش در تطبیق این او جدا نیست. 

         روح انسانی نیست؟قلمرو آیا بعد پنهان و ادراک نشدنی جهان 

        

    و ارزیابی پژوهشهای فرا روانشناختی  جمع بندی

اما است؛  نهادی متعالی و برتر در وجود انسانکننده مغز، نشانه های رهبری خصلت "هولوگرافیک" 

پژوهشگران ، که توسط فرا روانی" "جنبش و حسی" فرا "ادراکات زمینهتجارب فردی انسانها در 

در انسان روح تجربی وجود مستقل شده است، هر چند قابلیت اثبات و منتشر "روح شناس" گردآوری 

. د بودنقابل قبول برای ادامه تحقیق در این زمینه خواهو روانشناختی علمی های فرضیه را فاقد است، 

معاد و و  انسان وجودمتعالی د که تأکید بر بعد نمی ده نشانانگیزاننده بحث انگیز و های این فرضیه 

دخالت ویرانگر متأسفانه اما . نیستجو حقیقت حکیمان زندگی بازپسین، دیگر خاص ادیان توحیدی و 

به منطقی  ومانع از ادامه تحقیق و برخورد علمی  ی(و ماده گرایی گرایفلسفه های یک بعدی )روح 

در نقشی اعصاب  ومغز یاخته ای  سازمانو  بیولوژیکماده گرایان برای روح . استشده فوق قضیه 

خرافات اصل دروغ و ترویج با ترفند و نیرنگ و حتی و قائل نیستند پیچیده  روانی –کنشهای ذهنی 

بیماری و تمامی تجارب یاد شده را انکار کرده و به فریب ماده گرایان هم یا قضیه را هم لوث می کنند. 

"انرژی ارتباطات روحی را به یا با شبیه سازی )ساده اندیشی(  نسبت می دهند؛ و تجارب آن صاحبان

این  او ب، 60مربوط می کنندو "پیام رسانی میان الکترونها"  "مغناطیسی مغزامواج الکترو"فیزیکی"، 

ای که  آنها حتی ادعا می کنند ارادهفیزیکی می بخشند! کامال فیزیکی صورتی فرا یک مسئله به ترفند 

موجد جنبش اشیاء از راه دور می شود فیزیکی است و نه روانی؛ زیرا اراده از "الکتریسته زیستی" 

 اعالم کردند: ۱۹۶۸در سال سابق استفاده می کند! شش دانشمند شوروی 

ساخته شده "تمام موجودات زنده اعم از گیاهان، جانوران و انسان نه فقط دارای بدن مادی هستند که از اتم و ملکول 

 (. ۲۴۴)همان منبع، ص  است؛ بلکه دارای بدن همانندی از انرژی هستند"

                                                           
 لکترونها از دورترین فاصله ها به تبادل اطالعات می پردازند، و این همانستکه "ارتباط روحانی" نامیده شده است.  می گویند ا  60
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برخالف امواج الکترومغناطیس "مانع" و "فاصله" نمی شناسند؛ و بنا بر تعریف امواج روحانی  اما

نند ماهیتا چیز دیگری اند. امواج الکتریکی مغز نیز با شدت بسیار کم و برد کوتاه چند میلیمتری نمی توا

    . باشندبحرکت در آوردن اشیاء  اندیشه خوانی وچون روانی" و "جنبش فرا حسی" عامل "ادراکات فرا 

پندار گرایان نیز به این روش ساده سازی متوسل شده و برای الکترونها جان و شعور و ایده آلیستها یا 

آنها چنین استدالل می کنند که این ذرات بنیادی  روح قائل شده اند )محسن فرشاد، بعد ناشناخته(!حتی 

آنها از قانون فیزیکی آنتروپی می گریزند؛ و باید همچون پدیده حیات دارای روح باشند )همانجا(! 

پویایی(  آنتروپی یا کهولت )قانون دوم ترمودینامیک یا گرماندارند. هم درک درستی از قوانین فیزیکی 

؛ حال آنکه نظم حاکم های فیزیکی "بحال خود رها شده" سخن می گوید از نزول کیفی نظم در سامانه

 ؛هستند جانداربیجان تا بر جهان ذرات ثابت و عام است. این ذرات بنیاد همه پدیده های مادی کیهان از 

ند، در قالب سامانه های فیزیکی ننظمی پویا و بالنده را منعکس می کو اگر در قالب پدیده های جاندار 

اما ذرات بنیادی ماده در هر قالبی که باشند،  .نددر نظمال خود رها شده" نمایانگر ناپایداری کیفی ح ه"ب

؛ نظمی که از نظمی عام و ثابت تبعیت می کننددر درون و در مناسبات میان خود جاندار یا بیجان، 

به پیدایش نهایت  درکه  عناصرویژه تکاملی  خط درجز ) هرگزنه کیفیت آن هرگز تغییر نمی پذیرد: 

باید گفت با  .بوده است کاهنده و پس روندههیچگاه و نه  ؛باالرونده استبالنده و  (حیات و انسان انجامید

"ادراکات فرا حسی" و "جنبش فرا روانشناختی" هستند؛ اما این سرسخت آنکه پندارگرایان از معتقدان 

جنبش فیزیکی و  واقعیتتوان  نمی ؛ زیراپندارگرایی نیستندتوانمندیها حتی بفرض اثبات هم تأیید کننده 

 بر مبنای اراده انسانی باشد، کههمان واقعیت و جنبش را  شمرد؛ اما "پندار"را مبنای نظم علیتی  بر

، "این توانایی را همگان ندارند"بویژه آنکه  تناقضی الینحل است؛ این آورد. حساب " بهواقعیت عینی"

                 که مستقیما از "عقل الهی" سرچشمه گرفته است. کنند  ادعاد ننمی توان پندارگرایانو لذا 

 أمنشنیز نمی توان  و یافت؛ مادی جایگاه ها و تجلیات روانی انسان نمی توان انگیزه ها، اندیشه برای

مغز و اعصاب در انسان  دستگاه انسان نشان داد. اعصابمغز و  یپیدایی و تحوالت آنرا در یاخته ها

یک نهاد برتر باید در  راعالی معنوی  تمایالت سرچشمه و ان هستند؛سیاری ر وگذرگاه و ابزار کار 

که از جانب خداوند در انسان همان روحی  در؛ سراغ گرفتپنهان و پوشیده با نظمی پیچیده و عالی 

 وسیال  اینه سپیده و  ،اتر نه ،ل استبخاری شک " نهفالسفه الهی"برخالف پندار  روح اینشد. دمیده 

قابل شناخت  مستقیمالذا  ؛ ومی آیدنپدیده های مادی به تجربه حسی در  همچون لطیف در زندان جسم؛

؛ کار علوم تجربی می باشدشناخت این پدیده در حوزه دین و فلسفه (. ۸۵ )بنی اسرائیل، علمی نیست

است؛ بگونه ای که  فراگیر. کارکرد نظری دین و فلسفه ساخت نظریه هموار کردن این راه است تنها

هم یک او مادی انسان و زندگی جاوید ساختار فرارا پوشش دهد. )محسوس و نامحسوس( واقعیت کل 
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از آن سخن می گویند؛ اما برغم تجارب مثبت  وحیو  عقلاست. فلسفی  –نظریه فراگیر دینی 

تاریخی را  –اگر انسان یک رویداد طبیعی یا اجتماعی را فاقد است.  تجربیاثبات روانشناختی قابلیت 

جز بر پایه تجارب پیشین و نظم و قانونمندی آن "پیش بینی" کند، و یا جز از راه تجربه و شناخت و 

، نمی تواند این توانایی را به "جسمی را جابجا کند"استخدام قوای طبیعت اندیشه ای را "بخواند" و 

انسان هرگز نمی تواند موجودیت خود پس از مرگ را برای زندگان همگان اثبات کند. بطور اولی 

و  کاوشخود را بیهوده به هدر نداده و در پی فکری بنابراین، بهتر است انرژی . آشکار و نمایان سازد

ز آنکه راه فهم کلی "روح و زندگی جاوید انسان" "روح" نباشیم. پیشرفتهای علمی جپدیده  تجربیاثبات 

آثار ندارد، را و زندگی جاوید قابلیت پژوهش علمی  روحاما اگر را هموار سازد کاری نتواند کرد. 

از جابجایی ارادی اجسام و غیره نه تنها قابلیت که پیش بینی و خوانی و چون اندیشه  ادعایی روحی

در بیان داستانها و روایات باید دانست که ند. شدیدا برخوردارهم  آزمایی" "راستی وضرورت پژوهش 

هیجان انگیز مربوط به "ادراکات فرا حسی" و "پدیده ها و جنبشهای فرا روانشناختی" انگیزه های 

روح از ماهیت بنابراین، . 61استنهفته نیز نیرومند اجتماعی از شهرت طلبی و سودجویی و فریبکاری 

از که "نمی دانند" را ماهیت و حقیقت حیات زیست شناسان نیز بحث  همچنانکهآثار روحی جداست؛ 

از آثار و که "نمی دانند" فیزیکدانان بحث ماهیت نیروهای فیزیکی را جدا می کنند؛ آثار حیاتی مطالعه 

را ها شرایط پیشرفت این دانشها اسباب و این جداسازی جدا می کنند؛ و... این نیروها کارکرد و نتایج 

 . ه استفراهم ساخت

همچنین باید انواع گوناگون "ادراکات فرا حسی" و یا "پدیده های فرا روانی" را هم از نظر کیفیت و 

بندی و جدا سازی  دسته و از مخدوش کردن مرز میان آنها پرهیز نمود. این ،کارکرد دسته بندی کرد

و ادراکات این ممکن است برخی از  ؛ زیراشایانی استبسیار برای شناخت و سنجش همگی آنها کمک 

اندیشه خوانی و یا فرض کنیم پدیده ها دست کم نزد برخی از انسانها حقیقت داشته باشد. برای مثال، 

پایه از  "غیب بینی"و یا  "ارتباط با ارواح"ادعای اما  ،ممکنعاطفی از راه دور و ارتباط فکری 

روح" توسط ""اخبار و اطالعات ارسالی از جانب یک صورت می توان گفت که  در ایندروغ باشد. 

 فالگیرمدیوم و  اندیشه خوانیچه بسا ناشی از  ،و کف بینیا "غیب گویی" از جانب فالگیر و  ،"مدیوم"

انسان و حیوان این حقیقت فلسفی که واقعیت نمی تواند منحصر به آنچه بهر حال، . 62باشد متقاضیاناز 

                                                           
ادعای ارتباط با "امام زمان" و پیشوایان دین و مذهب در خواب و بیداری نیز در این زمره اند؛ و با توجه به انگیزه ها، کارکرد ها و  61

روایات، نه تنها اصل ادعا بلکه شخصیت راویان و مدعیان نیز باید با "شک علمی" مورد بررسی و سنجش قرار  پیامدهای این داستانها و
 گیرد. 

   
 گاه اخبار ارائه شده از جانب آنها درست در می آید که هر چند ارزش تحقیق بیشتر دارد؛ اما اگر تصادفی نباشد می تواند ناشی از اندیشه  62

 خوانی باشد؛ زیرا: 
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رمال ها و جن گیرها و احضار کنندگان روح و دیگر به جواز کار به معنی اهدای باشد، کنند حس می 

سامانه  و نهاد یاپدیده متعالی  یک، گفته استسخن که قرآن از آن  روحی. نیستاین عرصه فریبکاران 

 خود رسید )تسویه(زیست شناختی که به نهایت تکامل  آنگاهاست که انسان و نامحسوس مادی فراویژه 

نهاد  این .آخرین جهش تکاملی در انسان() "دمیده شد"او  در ،آن گشتبا  ارتباط ودریافت ی اتوان و

و انسان با امتیاز داد مسئولیت  وبینهایت طلبی و  جبرستیزی وعقل و اختیار را به انسان  ،نوین ویژه

 زندگی درو روشی  راه و ؛جهات مختلف می پرورد درخود را نفس بنیادی  هایاین ویژگیکاربست 

بل شناخت اروح ق . اینگوید می ""من آند و انسان به را می ساز او ""شخصیتکه می گزیند  برخود 

صرفنظر . خود درک می کند حضوریعلم  با انسانتجلیات آنرا  و نشانه ها ؛ امانیست تجربی – علمی

اندیشه و روان در گرایش اساسا و تجلی روح  نشانه، و عام از تجارب، نشانه ها و رخداد های خاص

 .می شود دیدهجاودانگی و  ، ابدیتماده و پیوند با بینهایت مکانی –انسان به خروج از مرزهای زمانی 

یک پدیده تکاملی که را ناآرام"  روح" ایند وجود نگرایان هم نمی توان مادهو  بیخدایان حتی هیچکس

اگر همه  منکر می شوند.عقالنی دلیل بدون هیچ را  آنو آینده  طلبیاستقالل  ؛ امادنانکار کنویژه است 

در کتب  کهدر خواب و بیداری و در هنگامه مرگ  انسان "روانشناختیفرا "و  "حسی افر" تجارب

 باوراین حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که انسان بدون  نباشند، واقعیهم شده اند  گردآوری بسیاری

را معنا زندگی خود و زندگی بازپسین جاودانی هرگز نمی تواند )مسئولیت هستی شناختی( معاد  به 

بدون معاد و زندگی جاوید پیدایش و تکامل حیات بی معنی بود و قانون تکامل هم نقض می شد. فنا کند. 

که رو به هم انسانی ساختار شکن و  جبرستیزویژگیهای که با با منطق تکامل نه تنها و نیستی انسان 

 :ناسازگار استمطلق" دارد، کمال  و"هستی 

"شما برای فنا )نیستی( آفریده نشده اید؛ بلکه برای بقا )زندگی جاوید( آفریده شده اید؛ و جز این نیست که از سرایی 

 (.۲۴۹، ص ۶به سرای دیگری منتقل می شوید" )پیامبر اسالم، بحاراالنوار، جلد 

متعالی  بعدبرای  ، جایگاهییاخته های مغز و اعصاب حتی انسان،یاخته های جسم از سوی دیگر، 

که  انسانروحی  حیات اما ؛گنجندماده می  مکانی –مادی در ساختار زمانی  یها یاخته .نیستندانسان 

یک گروه  تازگی به. باشددستگاه  این یکجانبهوابسته و  معلولشکن است نمی تواند ساختارو  جبرستیز

که  ؛ بدینگونهریزی شده است برنامه ""تنبلیبین المللی در پژوهشی دریافته اند که مغز انسان برای 

 علمی )مجله کاری که نیاز کمتری به تحرک و فعالیت دارد راهنمایی می کندانجام  سمترا به  انسان

                                                                                                                                                                                     
، خطاهای "این گوهر های اطالعاتی درست و دقیق تقریبا در زمینه گسترده ای از حرفهای بی ارزش، ابهامات، گفته های بی ربط، نا آگاهی، خود نمایی

 )براود، تأمالتی کلی در باب مدیوم ها(. مشخص و لفاظی و کلی بافی نشانده شده اند"

بگفته پژوهشگران "روح شناس"، در جلسات "احضار روح" یا اتفاق خاصی رخ نمی دهد؛ یا شیادی و فریبکاری آن آشکار است؛ و یا آنگاه 
 که احتمال می رود ارتباطی در حال شکل گیری است، ناگهان همه چیز قطع می شود و تحقیق بی نتیجه می ماند!      
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 ورا به گزینش راه سخت  انسان که ای اندیشهو  انگیزه آنپس  (.۲۰۱۸ ، سپتامبرنوروفیزیولوژی

 پرور "تنبلاین مغز  درتواند  نمی حق جویی و عدالتخواهی راهنمایی می کند،آتیه دار  اماپرخطر 

و  فیزیکیمرگ  بااین ویژگیها نمی تواند  بازندگی انسان آنکه  خالصه. باشدشده  پرورده "جو عافیت

برای ما  نیز حیاتساز و کار تداوم اگر چه  رود؛ خاموشی به مادیبا "تن"  متعالی"من" قطع ارتباط 

   .باشدروشن ن

اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ یک چیز است و امکان ارتباط زندگان با دنیای مردگان  ،باری

عقالنی ها و دستیاران آنهاست. اثبات  "مدیوم"و فریبکاری القائات اساسا ؛ و این دومی یک چیز دیگر

؛ و این نیازی به کوشش در برقراری ارتباط با ارواح مردگان نداردانسان معاد و زندگی جاودانی 

اعتقاد به معاد و زندگی پس از  گمراهی است.فریب و انفعال و آغازی بر سرچه بسا کوششی بیهوده و 

حقانیت "ادراکات فرا حسی" و "جنبش فرا روانی" هم ندارد؛ زیرا این با  مستقیمانسان رابطه ای  مرگ

ای از عده تنها توانایی ویژه ن صورت ینانه تریدر بهترین و خوش ب "تجربی توانایی فرا" گونه دو

 . ستانسانها

بود، پس از سالها پژوهش کار پرکه در فلسفه و اخالق و سیاست و اقتصاد پژوهشگری  سیجویک

 ۱۸۷۳ در سال مایرسنامه ای به دوست و همکارش  ،در زمینه "روح شناسی"صادقانه  وتجربی 

 :نشان می دهد را( ۸۵)بنی اسرائیل، روح باره قرآنی در آیه نوشت که حقانیت میالدی 

"و اما در باره روح، من از آن همان برداشتی را دارم که از مذهب دارم. معتقدم واقعیتی در کنه آن نهفته است ولی 

در ذائقه ام مزه شیادی را حس می ه ام. نمی دانم چیست. به سختی کوشیده ام تا آنرا بیابم ولی همواره شکست خورد

 ؛"کنم که آشکارا با موضوع در آمیخته است

برای شیادی و  همدر حوزه شناخت علمی انسان قرار نمی گیرد، بی تردید زمینه ای ماهیتا آنچه بله! 

 نوشت:نیز م.(  ۱۸۷۸) نوئلدر نامه ای به . سیجویک فراهم می سازد انمنفعت طلبفریبکاری 

)آیزنک  "پژوهشهایم در باره این موضوع )"روح"( نومید کننده ترین و اندوهبار ترین بخش زندگی من بوده است"

 (. ۳۳۶و دیگران، روح و دانش جدید، ص 

 "دیگر جاذبه ای برایش نداشت"که پژوهش در زمینه روح را میالدی  ۱۸۸۶سال  درسرانجام وی 

 :نهادکنار 

این احتمال وجود نداشته و ندارد که در مورد بقای پس از مرگ "من بطور مستمر به این نتیجه نزدیک می شوم که 

  (. ۳۴۱ – ۳۴۲)همان منبع، ص  "بتوانیم مدرکی تجربی ارائه دهیم
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 شاید اگر سیجویک سخن خداوند را در قرآن شنیده بود، هرگز دنبال این پژوهش نمی رفت:

داده  شمابه  (در این باره)اندکی دانش  جز ؛ وامر پروردگار من است روح از بگو تو در باره روح می پرسند؛ از"

 . (۸۵ بنی اسرائیل،" )استشده ن

مثبت هم  هاآن کارنتایج اگر بر فرض  حتیآنستکه  یروح آثارو  روحدر زمینه  گرانمشکل پژوهش

در هر زمان و در حضور پیوسته ناباوران را قانع نخواهد کرد؛ مگر آنکه بتوان آزمایشها را باشد باز 

زیرا حتی در آزمایشهای  ؛امکان پذیر نیست اساساهم کار  و این ،هر مشاهده کننده شکاکی تکرار نمود

برای انسان  بدست نمی آید.از آزمایش آزمایش شونده ی در تکرار و آگاهمشابهی روانشناختی هم نتایج 

ه واسطب تنهاروح هم  ،شودمی  شناختهمحسوسش  واسطه آفریده های هغیر مستقیم و بیکتا وند خدا اگر

باری، "انسان" همچنان برای انسان ناشناخته . است شناخت قابلاست تجربه شدنی که آثار روحی  آن

 مانده است:

بهره داریم که به کیفیت و وجودشان بصیرت نداریم. ما از قوایی "انسان هنوز به حقیقت ذات خود پی نبرده است. 

 (. ۹۸)فالماریون، اسرار مرگ و زندگی، ص  تکامل تدریجی انسان این قوا را تقویت می کند"

 عناصر وجودی خود آگاه شود:و  ابعادنخست باید از انسان 

           (.۵"انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است" )طارق، 

 

 روح و زندگی بازپسین  "وحیانی"معنای 

پنهان وجود  سامانهمتعالی فرامادی و  )بعد است" شدهکالبد انسان دمیده  درکه  "روحیدر مکتب وحی، 

آن مستقل  از ساختمان بیولوژیک و دستگاه مغز و اعصاب()با جسم  عمیقو ارتباط  پیوند برغم انسان(

ی در پویشحیات دنیایی خود در می تواند  ماهیتا ؛ ودارد گیجاودانو و ابدیت  بینهایتبه  گرایش؛ است

فاز بعدی  در انسانالبته  و .جهت تکاملی را برگزیند و امانتداری کند اگر ؛باشد بسوی خدارونده باال

؛ او باشد شایسته و سزاوارکه  دست می یابداز کمال و آگاهی )افق دید( و آزادی رتبه ای مبه تکامل 

 :دنیازندگی در وی و کارکرد  ماهیتبا  متناسب یعنی

آنها  بر و ،نهدرویشان  پیشرا  آنها اعمال نتایج خداوند() تا؛ پایه آنچه انجام دادند براست  ای جههر کس در برای و"

    .(۱۹ احقاف،) ستمی نخواهد شد"

نیستند؛ انگیزه ها و استعداد  یدر سطح فکری و اخالقی یکسانهمگی انسانهای یکتاپرست و نیکوکار 

چیزی که خوشایند همگان باشد هم وجود کار یا تکاملی و تجارب و خواسته های یکسان هم ندارند؛ و 

www.takbook.com



~ 278 ~ 
 

اخالقی و  –سطح رشد فکری ندارد. بنابراین، تداوم پویش باالرونده انسان در فاز بعدی متناسب با 

آب و باغ و به  انسانها حیاتینیازهای و  عالیقنکه با آ؛ انسان با ایمان و صالح استکارمایه تکاملی هر 

ماده گرایان تقریبا یکسان است.  امنیت و دوستی و و همسر وفادارخانه و خوراک و پوشاک و  جویبار

در قرآن را ناشی از کمبودها و آرزوهای مادی در زندگی اعراب نعمتهای بهشتی اعتقاد به بهشت و 

طبیعت زیبا و رود و میوه و شیر و عسل و زنان زیبا رو خبری نبوده  از"می دانند که مثال اسالم  صدر

خواسته ای ثابت و در بهشت گفته است، انسان ! اما آنچه قرآن از نمونه های برخورداری مادی ؟"است

در دامن زیبا بدنبال ویالیی  پیگیرانه؛ و حتی در "قاره سبز" )اروپا( هم امروز انسانها همگانی است

تعبیر ه بهمسر وفادار ) یافت شود، اگرآب و البته جوی و زار طبیعت با درختان میوه و گل و سبزه 

این خواسته ها از گذشته تا کنون، و از "زنانی که جز به شوهران خود نگاه نمی کنند"( هستند؛ و قرآن 

 .  ثابت و تغییرناپذیر بوده استی نیازآرزو و شرق تا غرب عالم، 

متناسب با هم انسان در بهشت بهشت جایگاه رشد و پیشرفت و تعالی در یک فاز تکاملی نوین است. اما 

سوی ه خود به حرکت تکاملی پایان ناپذیر خود بو اندوخته های تجارب ، انگیزه ها، استعداد ها، عالیق

نهایی سررسید و املی موعود ادیان توحیدی آخرین فاز تکبهشت خدا ادامه می دهد؛ و نباید پنداشت که 

می گذراند و جز خوشگذرانی و روزگار  ،و تکراربه بطالت و  ،در مداری بستهانسان آن در است؛ و 

"پایداری در پیروی از رهنمودهای خداوند صالحان موحدان و انگیزه کاری ندارد! بی پایان لذت جویی 

آنها از شور و اشتیاق  ،نیرومند معنویت؛ و این انگیزه سا "خداوند کسب خشنودی" و در راه تکامل"

هدف نهایی آفرینش و خدایی که  همان؛ داردحکایت  بسوی خداآزادی بخش در تداوم پویش باالرونده 

  :پایان ناپذیر خواهد بودنیست، چون قابل دسترس هدف  است. اینتکامل 

بخشند، مانند  یم )در راه تکامل( شتنینفس خو یخدا و استوار یجستن خشنود یبرارا  شی"و مثل آنانکه مال خو

)بقره، " تند بر آن برسد و بار خود را دو چندان دهد یکه بارانها)دور از دسترس دیگران(  یبلند یاست بر رو یباغ

 ؛(۲۶۵

... ")البته( خداوند مردان و زنان با ایمان را به باغهایی وعده داده است که در زیر )درختان( آنها نهرها روان است

 ؛(۷۲" )تؤبه، خدا بزرگتر از )باغها و منازل نیکو( است؛ اینست آن رستگاری بزرگ جانبخشنودی از ولی 

"گروهی خدا را از شوق پاداش )در بهشت( بندگی می کنند؛ و این عبادت سوداگران است. و گروهی خدا را از روی 

پاسگزاری )و جلب خشنودی خدا( بندگی ترس بندگی می کنند؛ و این عبادت بردگان است. و گروهی خدا را از روی س

 (؛۲۲۹می کنند؛ و این عبادت آزادگان است" )نهج البالغه، سخن 

همان ) ترا شایسته عبادت یافتم و پرستیدم" بلکه ؛نپرستیدمشتت هبرای ترس از دوزخت یا شوق ب ! تراخدایا "بار

 .(منبع
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 تکاملیبازپسین مدار  درویژگیهای زندگی  برخیاز  انساننعمتهای اعالم شده بهشتی برای فهم کلی 

 : انسان در این دنیا هرگز بدرستی پاداشهای الهی را در بهشت فهم نتواند کرداست؛ وگرنه 

 "شده است نهان ایشانروشنی برای  چشمچه  دادند میانجام  ان(وکارنیک) آنچهپاداش  بهنمی داند که  کسهیچ"

 .(۱۷ سجده،)
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 هم:ن بخش

 جهان بینی توحیدیدر  معاد

 )معاد شناسی قرآن(

                

                                    

 

 

، و در بخش پیشین سرنوشت ماده فیزیکی )کیهان بزرگ( و استقالل بعد متعالی وجود انسان )روح(

مورد بحث و  وحی و عقلدریچه علم و  ازاینکه سرنوشت انسان جدای از سرنوشت ماده است، 

و  هدفداری آفرینش د،زنرا بهم پیوند می  هانسرانجام شناسی انسان و ج آنچهبررسی قرار گرفت. اما 

 اساسی جهان بینی توحیدی است:   اصول است که از نتکامل جها
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 :اولفصل 

 آفرینش و تکامل  ریاهدفد

  

 ؛(۲۷ ،)ص و زمین و آنچه میان آنهاست را به باطل نیافریدیم" "آسمان

)زندگی جاوید( آفریده شده اید؛ و جز این نیست که  آفریده نشده اید؛ بلکه برای بقا )نیستی و نابودی( "شما برای فنا

 (؛۲۴۹، ص ۶از سرایی به سرای دیگری منتقل می شوید" )پیامبر اسالم، بحاراالنوار، جلد 

انسان( برای غیر آن و نه برای خود آفریده شده است )آفرینش جهان و انسان  حیاتکنونی  فاز"دنیا )جهان مادی و 

بی هدف نیست و این دنیا و حیات دنیوی تنها فازی است که به جهان و حیاتی دیگر سمت و سو دارد(" )نهج البالغه، 

  . (۴۵۵کالم 

 

 و بعد متعالی وجود انسان  پنهان ژرف نظم

در بخش "جبر و اختیار" و بویژه در نوشتارهای پیشین، نظم و اسلوبهای گوناگون و هدفمندی آن مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت. از نظم عالی و پیچیده حاکم بر جهان ذرات که ماده و اندیشه را توأمان در 

لسفه های یک بعدی در زمینه ذهن و عین را در بر می گیرد؛ از نظریه کوآنتوم که مرزهای ساختگی ف

هم ریخت؛ از نظم هدفمند حاکم بر پویش شگفت انگیز باالرونده ای که جنبش ذرات بیجان و بی شعور 

 و رفتار انسان؛ ذهننظم ویژه حاکم بر  ازماده فیزیکی را به جانب پیدایش انسانی خداجو هدایت کرد؛ 

ان و پیوند دهنده نظمهای گوناگون و ضامن تحقق اهداف آفرینش و از نظم واحدی که زیربنای همه جه

؛ اما تعقل منطقی می تواند راهی به دریافت و فهم نظم ژرف ادراک نشدنی بیابداست، سخن گفته شد. 

تخیل افسارگسیخته تنها به صورت پریشانی از این نظم دست می یابد که چه بسا به بیماری روان 

در جهان بینی توحیدی، این نظم زیربنایی دیده ها یکی دیدن( هم بیانجامد. پریشی )خود را با دیگر پ

. علوم جدید نیز بسرعت به جهان بینی توحیدی نزدیک می شوند. واحد تجلی گاه اراده خدای یکتاست

یک "جهان حقیقی مابعد الطبیعی" در ورای  پالنکدر فیزیک نوین، از ابعاد ناشناخته واقعیت و بگفته 

سوسات نام برده می شود؛ و در جهان بینی "هولوگرافیک"، از نظمی ژرف ولی "پنهان" که جهان مح

(. بوهممشهور  فیزیکداننگهدارنده و هدایت کننده واقعیت محسوس است، سخن در میان است )نظریه 

از  در این جهان بینی، ذراتی که ناپدید می شوند از هستی ساقط نشده اند؛ بلکه در نظم ژرف پنهانی که

" و "نمایان" بر بستر یک نظم واحد کلی که پنهانآن برخاسته اند ادغام یافته اند. تعامل این دو نظم "
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بر این ای  روشنگرانههستی شناختی  و ()کل نگرانه فلسفی پاسخسراسر هستی را زیر پوشش دارد، 

ه ای دیگر )الکترون( ذر می شود ناپدیدکه چرا بجای ذره ای که فیزیک ذرات است  درپرسش 

)فوتون( آشکار شده و جای آنرا می گیرد. این جابجایی ذره ای همچنین روشن می سازد که چگونه یک 

کوآنتوم قادر است هم بصورت ذره و هم بصورت موج نمود کند )مایکل تالبوت، جهان هولوگرافیک، 

کوآنتوم فاقد (. نظم ژرف زیربنایی مفروض توضیح می دهد که چرا واقعیت فیزیکی در سطح ۶۳ص 

 ومکان است. باری، جهان بینی علمی فیزیک نوین و جهان بینی موسوم به "هولوگرافیک" هر پدیده 

 دهم یک واحد تقسیم ناپذیر می دان را در جهان جزئی از یک کل بهم پیوسته، و هر "کل" راسامانه ای 

اکنون .. آنچه درک می شود نیست. به محدودواقعیت و نظم  ،. بنابراینخود موجود است اجزای در که

را در جهان  ژرفجهان بینی  اینتطبیق چگونگی  ونوبت پژوهشگران علوم انسانی است که قابلیت 

باورها و آرمانها هم یک کل را ، آیا اندیشه هاانسانی بررسی کنند و به این پرسش بزرگ پاسخ دهند که 

تعامل  درجهان پیچیده ذهن انسانی  با چگونهنظم ژرف پنهان  آن ،اینصورت در ؟تشکیل می دهند

می ایستد و پیوستگی را در  محسوس تواقعی یانسان در عالم رؤیا در برابر ازهم گسسیختگیها ؟است

جهان انسانی تجربه می کند؛ اما نمی داند منبع این همبستگی در عالم ذهن کجاست؟ اینها پرسشهایی اند 

 اولمانو  تالبوتاین دیدگاه همچون که هنوز پاسخ علمی برای آنها یافت نشده است؛ و پژوهشگران بنام 

 ین نمی دانند:به یقوجود اشاره به نظم ژرف پنهان هنوز  باهم 

یاها پلی باشند میان نظم های ادراک پذیر و نظم های ناپیدای ادراک ناپذیر؛ یعنی بازنمودی باشند از تغییر ؤر شاید"

 (.۸۳)همان منبع، ص شکل طبیعی نظم مستتر به نظم نامستتر" 

خودی خود ماهیت "هولوگرافیک" ذهن انسان را اثبات نمی کند؛  هسازی فرکانسهای مغز بتوان فرآیند

مگر آنکه مغز تصویری از خود به خارج بفرستد. آنها که در بیماری یا تندرستی، خواب و یا بیداری، 

بتوانند اطالعاتی از آینده محیط پیرامون و یا بدن خود بدهند که بعد ها ثابت شود )فالماریون، اسرار 

، در واقع ماهیت هولوگرافیک ذهن خود را به نمایش گذاشته اند. (۲۱۱ – ۲۱۴ مرگ و زندگی، ص

 روانشناس بزرگ همعصر فروید نیز برای ذهن چنین ماهیتی قائل بود:  یونگ

"تاریخ حقیقی ذهن ما آن نیست که در کتابهای حاوی دانش بشری ضبط شده است؛ بلکه آنستکه در ساختمان روانی 

   (.۴۰)یونگ، روانشناسی و دین، ص  و همچنان زنده است"هر یک از ما درج شده 

آنچه تاکنون مسلم شده است آنستکه جهان درون انسان )ذهن( با وجود آنکه نظمی همچنان پوشیده دارد، 

است؛ بدین معنا که گذر زمان در عالم ذهن زنجیره ای  یزمانسیر  خطفاقد برخالف واقعیت عینی  اما

ناپذیر نیست. بنابراین، اگر ذهن )اندیشه و روان( توان برون رفت از  برگشتو به جلو  روپیوسته 
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مکانی ماده و لذا قابلیت فهم و دریافت هستی مطلق )خدا( و جهان حقیقی  –ساختار چهار بعدی زمانی 

دانشمند  بوهمرا دارد، بالقوه از خصلت هولوگرافیک برخوردار است. نظم پنهان آن بانامحسوس 

 فیزیک در رابطه با توان پیش بینی ذهن انسان از حوادث آینده، و ماهیت این پیش بینی، می گوید:

درستی خواب حوادثی را در آینده می بینند و از سفر با هواپیما یا کشتی سر باز می زنند، آنچه می ه "هر گاه مردم ب

حال که پوشیده مانده است و بسوی برساختن آن آینده در بینند آینده واقعی نیست؛ بلکه صرفا چیزی است در زمان 

حرکت است. در واقع آینده ای که آنها دیده اند با آینده واقعی تفاوت دارد؛ زیرا خود آنها آینده را تغییر داده اند... اگر 

)همان ارد" ود دجپیش بینی آینده ونوعی چنین پدیده هایی وجود دارد، از آنروست که در نظم مستتر کنونی نیز 

     (. ۲۹۲منبع، ص 

 دنیایو  استنظم محسوس  و مادی واقعیتبه  منحصر هستیکه  ماتریالیستیاین دیدگاه  ،در اینصورت

مغز و اعصاب بر می گردد، مورد  مادهبه  نیز انسانی روحمتعالی تمامی آثار و پیچیده ذهن و  نامحدود

و  هاو گذرگاه اندیشه  ذهن کار کمکمغز و اعصاب تنها  مادی دستگاهقرار می گیرد؛ و  جدیتردید 

جهان حقیقی نامحسوس و نظم ویژه آنرا  کلیقابلیت درک  انسانآثار روحی می شود! براستی اگر ذهن 

و  خدا،معنوی با  ، ارتباطمطلق هستیفهم  در اگر؛ دارد آنواقعی و نظم ادراک شدنی  جهانورای  در

طبق منبر قوانین ماده انسان  ذهن اگر کارکرد و کوشد؛ میماده  مکانی –برون رفت از ساختار زمانی 

 مکان هستند؟             –، چگونه از یاخته هایی نشأت می گیرد که مادی و وابسته به زمان شود نمی

تعقل و  تجربه پویای امر واقعبا  راباری، فرضیه های نوین فیزیکی و روانشناختی اگر رابطه خود 

، به جهان بینی توحیدی نزدیک تر می شوند؛ زیرا کنند مرزبندی تخیل بااز دست نداده و  منطقی

بر بستر که همبستگی و پیوستگی درونی پدیده ها در واقعیت مادی و ذهن با نظم ویژه و جداگانه آنها، 

، ی کند( عمل م"غیب"قرآن  تعبیربه  یا از حواس" )ادراک نشدنی پوشیده"یک نظم واحد زیربنایی و 

. ذهن پیچیده انسان با نظم عالی و ویژه آن استهستی معنای هستی شناختی اراده یگانه حاکم بر همانا 

را دارد. اندیشه ها و  بدو  نیکو زندگی بازپسین، و تشخیص  معادو اراده او، فهم  خداتوانایی شناخت 

جهان بینانه ای که در تاریخ حیات انسان شکوفا شده اند، ریشه در این توانایی دارند؛ و ژرف باورهای 

نوین است. پژوهش در این تجربی شناخت این توانایی ویژه، حوزه ای پژوهشی در دانش روانشناسی 

ان حوزه می تواند به نتایجی پربار منجر شود و نشانه هایی مطمئن از استقالل نهاد برتر وجودی انس

 فراترمکانی ماده  –ساختار چهار بعدی زمانی پویش باالرونده بسوی خدا از  بابدهد؛ بعدی متعالی که 

این بعد متعالی را نیز نظمی ویژه است؛ نظمی که از نظم دارد. حیات جاویدان به  گرایشو می رود 

از آن می گویند،  فیزیولوژیک انسان، و حتی آن نظم پسیکولوژیک که روانشناسان سنتیبیولوژیک و 

. با فهم این بعد متعالی و نظم ویژه آن می توان آنرا به کار انداخت و توانا عالی تر و پیچیده تر است
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ساخت؛ همانگونه که با بکارگیری موزون ماهیچه ها جسم خود را نیرومند می سازیم. در این مسیر 

 شد!    همچنین به حقیقت و فلسفه حیات و انسان نیز نزدیک تر خواهیم

                (. ۵ "انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است" )طارق،

 

 انسان  مسئولیتجهان و  هدفداری

 آفرینشبزرگ و  انفجارهدف از  بوده است؛ وجهان هدفمند پیدایش و تکامل دانستیم که  نپیشی کتاب در

در زمین جانشین او  وخدا را پذیرفته  امانت که ؛ موجودیاست بودهو مختار  آگاه انسان ،حیات و ماده

اما این فاز نیز هدف نهایی تکامل و پایان داستان  ناپذیر را بر دوش کشد. پایانگردد و بار تکامل 

در داوری" مرجع حسابرسی" و یک "نهاد یک "سنگینی نیازمند  یتمسئول آفرینش نیست؛ زیرا چنان

امانتداری و جانشینی خداوند بر  ؛ مسئولیتمسئولیت انسان است ختیهستی شنا پاسخ معاد. هستی است

سایه  و به طبیعت، خویشتن و دیگران ستم نکند، درکل امانتدار خوبی باشد  در انسان اگر روی زمین.

و  چند گانگی() شرکراه  اما حیات خود در فاز تکاملی نوین ادامه خواهد داد؛ به خداوند بخششو  مهر

 در امانت است و سرانجامی جز رنج و سختی ندارد: خیانت 63)دو رویی( نفاق

 پس کردیم؛ عرضه از انسانند( مقاومترو  تربزرگ بسینت خود را بر آسمانها و زمین و کوهها )که اکه ام "همانا

ادای در )ستمگر او  همانا برداشت؛ و را( الهی)امانت  آنراانسان  و آن بیمناک شدند؛ از ونیارستند  برداشتن آنرا

آنکه زنان و  تا از هدایت و آزمایش مهلت می دهد( پساما خداوند انسان را . )بود به ارزش آن()و نادان  امانت(

به ؤت و رنج افکند؛ به نمی گردند( بازستمگری و نادانی  ازکه چندگانه پرستان و دورویان )را  منافقمردان مشرک و 

 . (۷۳ و ۷۲ احزاب،) "است مهربان و آمرزندهخداوند  . هماناایمان را بپذیرد بازنان و مردان 

ارزش  بهکوتاهی می کند و  خداوندیامانت  حقانسان ذاتا در ادای  که ذکر شده بروشنی می گویند آیات

دچار کامل نبوده و حتی ایمان آورندگان هم در این راستا  . بنابراینهر چند بکوشد نیست؛ واقفآن 

بس متعالی  کیفیتآیات بر  این بهشت می روند. به و بخشش خداوند گذشت باتنها  و کاستی اند؛سستی و 

و گرایش آن به هستی مطلق شده در انسان  دمیده خدایی" "روحهمان  امانت کهدرک نشدنی این  و

 . می دهد گواهی است،

 :)به دنیا( آزموده می شود وابستگیو )از دنیا(  وارستگیانسان در گزینش میان دو راه باری، 

  . (۷"همانا آنچه را در زمین است زینت بخشیدیم تا بیازماییم ایشان )آدمیان( را که کدامیک نیکوکار ترند" )کهف، 

                                                           
  (.۹۳ت است: "دوستی مال و جاه موجب پیدایش نفاق در دل می شود" )شهید ثانی، کشف الریبه، ص ریشه نفاق شیفتگی به قدرت و ثرو 63
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همه آن  وگرنه؛ است نمودهرا الزامی  وی معادو  انسانشناختی  هستی مسئولیت ،و حکمت منطق

 ،شناخته ایم اختیارو  عقل صاحبپیدایش جهان تا انسان  ازهدفداری که از آغو نظم شکوهمند حرکات م

 ماده تا انسانعناصر بنیادی  از حرکتعمومی  قواعدتنها با  نهمعاد  نبود .بیهوده می گردد وحاصل  بی

و  علمبا  نیزو  ،انسان و آزادی اراده او عقل و مسئولیتو  فطرتکه با  ،رونده(پویش جدالی باال)

 . بی نیازی خدا ناسازگار می افتد و حکمت

 

 

 م:دوفصل 

  باوری معاد  دالیل

 

 است. موجود شناختی و خدا شناختی انسان شناختی، زیست ،شناختیبرهان هستی  انسان چهارمعاد  بر

ضرورت  نیز و فازهای تکاملی و کارمایه های تکاملی هر فاز، محدودیت بر شناختی ین هستابره پایه

به  او طبیعییش او گر انسانفطرت  بربرهان زیست شناختی  پایه است؛ یانسان حیات درتکاملی  جهش

 نیاز وانسان  مسئولیت ی بربرهان انسان شناخت قرار دارد؛ پایهحیات جاودانی به  باورساختارشکنی و 

و  دانشپایه  بر ام برهان خدا شناختیجسران و ؛است استواردر هستی مرجع داوری حسابرسی و  به

 : البته جهان را به باطل نیافریده است همخدا  وند یکتاست؛ وحکمت و عدالت و بی نیازی خدا

  

 هستی شناختی  برهان

جهش وار آزادیبخش و "رو به باال" که در کتاب پیشین  ، همان تحولتکاملعام  قانونانسان  ظهور با

به  گام هپویشی شتابان و پیچیده شوند درپایان ناپذیر است و  ؛ تکاملنمی کند بررسی و تبیین شد، تغییر

 :می رود باال خداتا  خاکگام از 

 (؛ ۷ سجده،) آغاز کرد" (و خاک آب) گلانسان را از  "آفرینش

 .  (۴۲ نجم،) "شود( میتکامل به او منتهی ) استبسوی پروردگارت  کار() پایان آنکه "و
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 حرکتکه  دیدیم (بخشهای دوم و سومکتاب پیشین ) درو تکامل جهان  شبررسی تحلیلی داستان پیدای در

حیات گیاهی و جانوری گذر کرد تا  سپس و یجهان معدنی به جهان آل ازپویش باالرونده ماده  یا تکاملی

 پدیدنو جهانهر در  و ؛به هر مرحله نوین تکاملی با جهش آغاز می شود گذر رسید. کنونیانسان  به

آمیز ، و از پیدایش رازصر بنیادی مادهاعن وآغاز پیدایش کیهان  . ازتکاملی محدود است کارمایهنیز 

 نیزحرکت تکاملی و پایان هر  تکاملی محدودیت زمانی داشته اند؛ مراحل ،تا حیات انسانیپروتوپالسم 

کارمایه دلیلی ندارد که حرکت در نظم و فازی نوین بوده است. بنابراین،  شتابنویدبخش تغییر مسیر و 

)زندگی دنیایی انسان(  انسانیناپایدار در حیات  تکاملانسان در روی زمین نامحدود بوده و تکاملی 

پویش ؛ و سازگار نیست مادهبر حرکت  حاکمو قوانین عام  نظمبا و "بن بست" "توقف"  .شود متوقف

"اراده هدایت کننده" نیازمند یک نیز ماده  و برگشت ناپذیرنده شتاب، جهتداره، پیچیده شوندباالرونده، 

 سازد: که "ناممکن ها" را در تحوالت کیفی ممکن است 

در پیوست "نامحتمل" عناصر بنیادی ماده، عناصر شیمیایی از ساده )هیدروژن( تا پیچیده )اورانیوم( 

هستی مادی رخ  پدیدار شدند؛ در پیوندهای باز "نامحتمل" دیگر، ملکولهای زنجیره ای کربن دار در

جرثومه پروتوپالسم یا نمودند؛ و از پیوند باز "ناممکن" و شگفت انگیز و آمیخته به راز این ملکولها 

حیات نیز در گذر از بسیاری "ناممکن" ها به پویش باالرونده خود در فازهای پدیده حیات پدیدار شد. 

آمیخته به راز و شگفتی به انسان رسید!  سرانجام با جهشیآنکه گوناگون گیاهی و جانوری ادامه داد تا 

 از منظر علم آمار و احتماالتانسان تک تک این تحوالت کیفی باالرونده از کوارک تا انسان را  امروز

این  همهاما "اراده هدایت کننده" آفریننده ای یکتا و توانا کند؛ می ارزیابی "ناممکن" و "نامحتمل" 

ناممکن ها و نامحتملهای بیشمار را ممکن و محقق ساخت! با علم به گذشته جهان و داستان پر ماجرای 

آفرینش، انسان خردمند نمی تواند تحول کیفی خود یعنی تداوم حیات انسانی در فاز تکاملی نوین را 

کن تلقی شدن با توجه به آیا این ناممانکار کند؛ هر چند باز برایش "ناممکن" و "نامحتمل" بنظر آید! 

علم از دریچه آنچه براستی ؟ خود نشانه قطعیت و حتمیت در کار معاد نیستو تکامل آفرینش سرگذشت 

؛ و اینکه تکامل از فاز انسانی بر توقف و بن بست در حرکت تکاملی استهمانا و عقل ناممکن است 

در پویش باالرونده اگر باشد. زیکی ماده فیانسان وابسته به سرنوشت سرنوشت و  بچرخد پایه تصادف

است، آزادی از سلطه و سرنوشت ی سست شده ماده کیفیت آن پیوسته افزایش یافته و سلطه قوانین ماد

بی تردید، چنانکه در بخش پیشین آمد، روح و زندگی بازپسین انسان . فرجام نهایی تکامل باشدباید ماده 

آیا همچون هستی خدا باید معاد و زندگی آخرت را حس هرگز به تجربه حسی انسان در نخواهد آمد؛ اما 

. باید دور استبه اصرار بر حس کردن آنچه اساسا حس کردنی نیست، از عقل سلیم کرد تا پذیرفت؟ 

فت که اگر خدا حس شود، دیگر خدا نیست؛ و اگر معاد و زندگی بازپسین در این فاز این حقیقت را پذیر
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انسان که او را به حیات  معاد یا رستاخیز پس ..تجربه شدنی باشد، از جنس همین زندگی خواهد بود.

 در .شود می منطبقتکامل  تاکنونیحرکت و منطق  عام های قانونمندی بر تکاملی نوین هدایت می کند

؛ و حیات معاد را ندارد و ممکن نیست معنابدون معاد اساسا  انسان حیاتباز خواهیم دید که  بخش این

 الزامی می سازد. 

 درون یکاز پیدایش  پس در کیهان بزرگ نوینپدیده  هربرهان هستی شناختی معاد آنستکه خالصه 

به نهایت کمال خویش دست  آنکهکارمایه تکاملی آن محدود است و پس از  ؛ اماتکاملی را می پیماید

حرکت تکاملی نوینی  تا پیوندد  میبرتر با نظمی نوین  یبه جهانو  گسسته أ خودو منش اصلاز  یافت،

 مادهاز آغاز پیدایش ، رهاییو  تطبیقو ، پیوستو  گسست بیازماید.در آزادی بیشتر از جبر ماده را 

 روز جدایی یا الفصل" "یومضروری همان  واین نقطه عطف کیفی  ؛ وعام حرکتی آن بوده است قانون

با  نیزمدار تکاملی نوین  و نوپدید جهانانسانها به  پیوست سنتهای تکاملی آفرینش، با . مطابقاست

   :و در رخداد آن تردیدی نیست است شده از پیش تعیین که گسستی گسستی بزرگ همراه است؛

 .(۱۷ نباء،) وعده گاه است" یکروز جدایی  "همانا

روز " آن اما ؛ندبوده ا بسیار کیفیعطف ط انق یا جدایی ، روزهایآفرینش و گسترش جهان داستان در

 است و کل جهان را در بر می گیرد.   کیفی بسی (زرستاخی) آمده است فوق آیهدر  که "جدایی

    

  تاریخی –؛ شواهد باستان شناختی زیست شناختی برهان

" )کتاب اثبات وجود خدا"در ( ویژه و متعالی انسانی )طبیعت "برهان فطرت" یازیست شناختی  برهان

 در انسان هم کاربرد دارد. معاد باره (، در۲۶۹ – ۲۷۴پیشین: "هستی شناسی و تبیین آفرینش"، ص 

 شناسد.نسبت به عقیده و رفتار خود می  مسئولرا دارای حیات جاودانه و  خویشتنفطرت پاک خود 

فتوسنتز و شعور  ؛ عملو حیوان نهاد هرا در دل گیا حیاتای که نیروی شگفت انگیز  آفریننده همان

زنبور عسل وحی کرد و  ؛ بهیابد بی وقفه جریانطبیعت جاندار  چرخهرا پدید آورد تا )غریزه( مرموز 

را هم  .. انسان.؛ وکردر مادر هدایت یکودک انسان را به پستان پرش ؛به آن آموزش دادکندوسازی را 

زندگی پس  بهاعتقاد  ساخت.نیک و بد آگاه  وزندگی پس از مرگ ، خودهستی از همان روز نخست به 

انسانهای نخستین  میاندر  حتیدیدیم  پیشتر چنانکه کهبل ،بشری کهن دنهایمنه تنها در تاز مرگ 

هم و نیز اقوام بدوی  ،یره مشهورندو غ ""نئاندرتالبه  که تاریخپیش از انسانهای یا همان غارنشین 

 اکتشافات نادرستی از آن داشته اند. درکچند بدلیل نبود راهنما و کمبود دانش  ؛ هریافت شده است
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این عقیده بوده اند که  رنشان می دهد که مصریان دست کم از پنج هزار سال پیش بشناختی باستان 

کردار نیک و کیفر  پاداشکس در جهان دیگر  هر ؛ وزندگی انسان با مرگ جسمی پایان نمی پذیرد

 ویافت نیز رواج  انپنج پیش از میالد در یون سدهعقیده در  این را دریافت می دارد. خویشرفتار بد 

یدگی سبه حیات جاودانی و ر عقیدهبابلی ها هم  نزد است. هروم باستان نیز دیده شدتمدن پس از آن در 

؛ و سرگذشت دینهای بزرگ ،گائر )نگاه کنید به یوسف شته استدا وجود فریپاداش و ک وبه اعمال 

 (.  د وجدییالمعارف فر دایره

در تمدنهای باستانی مصر و یونان و بین النهرین و قاره امریکا )تمدن آزتک( اصل اعتقادی حسابرسی 

و پاداش و کیفر پس از مرگ در بهشت و دوزخ موجود بوده است )محمد قلی پور، مرگ چیست؟ ص 

جاوید است  برهمن آمده است. برهمنجانداری روانی دارد که از جهان  "هر هندو آئین (. در۲۰ – ۳۳

به روان جهان بپیوندند و  تا کنند پیشه کارییکوباید ن مردم نیست.شدنی  فنااز اینرو روان زندگان هم  و

یا تولد دوباره، که انتقال ناخودآگاه روح به بدنی دیگر  تناسخهمچنین به  . هندیاندست یابند" نیروانا به

هم که  ابودآئین  در مکانهایی برای عذاب گناهکاران قائل بودند.نیز و متناسب با اعمال گذشته است، 

 بهبسته ای  مداردر  انسان رو به جلو نیست، وچرخه زندگی باز بهشت و دوزخ جایگاهی ندارد و 

 دررا یوهاما) جینآئین  می کند. در بازینقش معاد را  تناسخ؛ و در واقع سزای اعمال خود می رسد

هر چه فروتر رود  که است شده گفتهبندی شده  درجهدوزخهای هفتگانه  از از میالد( پیشسده شش 

تر شده و بیشتر در جهنم فرو  چه گناه بیشتر باشد روان سنگین هر است. وحشتناکتر )طبقات زیرین(

بوده  سبکتر دارد که روی هم قرار دارند و روان هر چه پاکتر و بهتر باشد، آسمان ۲۶ بهشت می رود.

به خدا و آخرت در کانون توجه  عقیده در آسمان بیست و ششم است. نیروانا ت باالتر می رود.او به طبق

 بدن در کهبدکاران به عذاب تناسخی  وی بی اعتقاد نبود. بدانهم  او ولی ؛نگرفت قرار کنفسیوس

دوزخ و روح گنهکاران در عذاب به  ماهایانا. مکتب ژاپنی داشت می آیند اعتقادجانوران پست در 

آورد. با این وجود عذاب تناسخی و حلول روح گناهکار در بدنهای اعتقاد آسایش نیکوکاران در بهشت 

به فلسفه از سرزمین هند به آسیای دور )چین و ژاپن( هم رخنه کرد. در واکنش نسبت  ،پست تر

 کنفسیوس آئین تائویی به آخرت گروید و از کیفر و پاداش در دوزخ و بهشت سخن گفت...    

 سقراط عقلی برهان رومیان باستان نیز به آخرت و کیفر و پاداش اخروی اعتقاد داشتند. و یونانیان

انسان شناسی را هایی از هستی شناسی و  جنبهدر زمینه اثبات زندگی پس از مرگ  باستان حکیم یونان

 از ضد خود زاده می شود. یهر ضد ؛ وی استضدچیز را  هر فطرت در بر دارد:برهان در کنار  نیز

یکی از دیگری  باید مرگ و زندگی ضد یکدیگرند، چون از شب و شب از روز زاده می شود. روز

نیز آرزوی سعادت که در  ، وپاداش نیکوکاران و بدکاران کیفر ضرورت سوی دیگر، از زاده شود.
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نیز برهان  افالطون دیگر بر جاودانگی حیات انسانی است. دلیلی ی انسان ممکن نیست،ااین جهان بر

        سقراط را پسندید و پذیرفت.

بهشت و دوزخ و پاداش و کیفر نیکوکاران و  ازهم  تثنویبر  مبتنیو دیگر آئین های  مزدیسناآئین  در

  مربوطه پیوسته تغییر کرده اند. هایچند دیدگاهها و آئین ؛ هرتبدکاران سخن رفته اس

پدیده های بیجان  همچونانسان  یکه رفتار جسم گفتند . معتزلهتبیین معاد پرداختند مسلمان نیز به فالسفه

و  . جسمرا رهبری می کند در اعمال خود آزاد است انساننفس که جسم  اما طبیعت بر پایه جبر است؛

ی ابا فن ؛ بدین معنی که نفسجدا هستندهم  ازسرانجام  در ، اماثیر متقابل دارندأتیکدیگر  نفس انسان بر

لذا معاد جسمانی ضروری  ؛ وبه درک رنج و لذت نیست قادر همبدون جسم  ؛ امابود نمی شوداجسم ن

  باشد. می

 

       انسان شناختی برهان

 ویژگیهای انسانی چون عقل و اختیار و بینهایت طلبی استوار است:پایه برهان انسان شناختی بر 

ای  ؛ نشانهماده و فرا رفتن از آن واقعی است مکانی –انسان به شکستن مرزهای زمانی  گرایشو  نیاز

از  عینیگرایش نشانه ای  ایند. هستی می طلب ازپاسخ واقعی  و مادی در اوست؛فراعنصری  وجوداز 

پویش  که دیدیم و اختیار" بحث "جبر در پیشتر .دیگر است یتکاملی به دنیای و ضرورت جهش حتمیت

و ضرورتها در روند تکاملی ماده کاسته شده  جبرهاگام به گام از  و باالرونده ویژگی آزادیبخش دارد؛

شکن انسان نیز باید به آزادی از ساختارستیز و جبرگرایش تکاملی،  عامبا این سنت  مطابق است.

وج از خرتکامل پایان ناپذیر و گرایش به  اینکارمایه  اما ماده بیانجامد. مکانی –محدودیتهای زمانی 

پدیده هایی از  ماده کیفی –گسترش کمی  روند در ماده از کجا تأمین شده است؟ مکانی –زمانی  ساختار

در برهان هستی شناختی گفته  چنانکههر پدیده ای  اما یافته اند؛ هستیطبیعت کیهانی  درپیچیده  تاساده 

صاحب عقل و اختیار این تنها انسان  ،این کیهان بزرگ در کارمایه تکاملی محدودی داشته است. شد،

که  ای ماده تردید، بی محدود ماده و تکامل بی پایان را دارد. ساختاررفت از  استعداد بروناست که 

نشانه انسان  .باشدانسان  درفرا بعدی گرایش استعداد و آورنده این  پدیدنمی تواند  است محدودخود 

 روح"یا ساختارشکن گرایش متعالی ن یهموجود  ،تکاملبازپسین در فاز پایدار  وبرتر  حیاتشناختی 

حرکت به ی هستی و از مرزهای مادبرون رفت گرایشی نیرومند و فزاینده در ؛ انسان است خدایی"

قابل از سوی هیچکس فرد انسان در طبیعت ه این ویژگی منحصر ب و ؛ابدیت و بینهایتمطلق و سمت 
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 در خود هیچ مرزی برای پیشرفت، تاریخی –اجتماعی  حرکتفردی و  زندگیدر  انسان! انکار نیست

بنا بر . باشدوابسته به سرنوشت ماده نمی تواند انسان  سرنوشت ،بنابراین شناسد. نمی هیچ زمینه ای،

جهان )هستی مادی  شیرازهسرانجام از هم می پاشد و فیزیکی  مادهپیش بینی های علمی و وحیانی، 

مطابق با منطق تکامل )برهان هستی انسان  یحرکت تکامل اما ؛گرددمی از هم گسیخته  (کیهانی

 خواهد یافت... ادامه  ،(تا خدا)یت هابینمطلق هستی، تا تا شناختی( 

رونده آن در متن حاکمیت قانون آنتروپی )قانون دوم ه حیات اساسا در نظم پویا و باالیدراز و شگفتی پد

ترمودینامیک( می باشد؛ و اگر ظهور انسان نیز با همه راز و شگفتی آن در چهارچوب همین نظم ویژه 

بنابراین، حیات با رونده بوده است، تنها معاد می تواند این پویش شتابان و باالرونده را تکمیل کند. باال

و  ؛این ویژگیها که همه زیست شناسان حتی ماده گرایان در آن همداستانند، معاد را الزامی می گرداند

 انکارکردنی همایندو مشترک  ویژگیاست، اما  "کردنینباور"همچنان معاد پیدایی حیات و رخداد اگر 

         !باشد مین

برخوردار است؛ بدین معنی که یک نیاز حیاتی او را از  بینهایت طلبی و ویژگی کمال گراییاز  انسان

دست یابد و با ی خود آرزوحالت تعادل ایستا خارج کرده و به جنبش و تکاپو وا می دارد؛ اما چون به 

، نیازی دیگر با کیفیت نوین و در مداری باالتر جایگزین آن شده و خرسندی و آن به وحدت برسد

روند پایان ناپذیر تطبیق و رهایی انسان "پله پله تا مالقات خدا"  ..باره بر هم می زند.آرامش او را دو

جهش های راز ویژگی کمال گرایی و بینهایت طلبی انسان کارمایه و . (۶پیش می رود )انشقاق، 

ان . نیروی حیاتی پایان ناپذیر انسدر ابعاد مادی و معنوی است پویش پیوسته باالرونده اوتکاملی و 

 نشان از وجود منبعی الیزال در هستی و همچنین جاودانگی او دارد. 

و  ؛ واقعینیستو فرضی  ذهنینیز همچون ویژگی بینهایت طلبی او  انسان و اختیار و مسئولیت عقل

رفتارهای نیک و  وگون اانتخاب راههای گون بهآزاد انسان  ارادهاست. هستی شناختی  پاسخینیازمند 

 پستی و نهایت انحطاط) منهای بینهایتدرجات تکاملی مختلفی از  دررا  انسانیافراد  و بد می انجامد؛

 :می دهد قرار گزینش راه خدا( در و کمال رشد)نهایت  بینهایتمثبت تا  راه خدا( بهپشت کردن  با

آنها  بر و ،نهدرویشان  پیشرا  آنها اعمال نتایج خداوند() تا؛ پایه آنچه انجام دادند براست  ای جههر کس در برای و"

    .(۱۹ احقاف،) ستمی نخواهد شد"

؛ و تکامل سقفی نامعین از آرزوها و آرمانها می سازد انحطاطدر هر دو جهت  انسانگفته شد که  پیشتر

 دوزخ یا بهشت()یکی از دو منزلگه نهایی  وبینهایت  سویکه انسان را ب است چیزی همان دقیقااین  و

 ()بینهایت طلبی نامحدود آرمانخواهیویژگی  دوپاسخ ضروری هستی به  معاد ،بنابراین سوق می دهد.
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الجهت  مختلف های خواستهو  اتگرایش در تحقق آرمان و آرزو( آزاد در انتخاب راه و )اراده اختیار و

 منطبقزیرا  ؛واقع بینانه و عقالنی است بسیاعتقاد به معاد  باشد. می (یا پستیتعالی سمت  به)انسان 

و "رهایی  "تطبیق جستن" " وپویش جدالی آنها فرآیند در ها پدیدهماهیت  بروز"شناختی  هستی سنتبر 

در راه نیز تفاوت گزینشهای انسانی  و ،گرایشها و خواسته ها کیفیت درفردی  تفاوتهای است." از قیود

نشانه ای عینی از سرنوشت متفاوت انسانها پس از مرگ و در  آرزوها و آرمانها، خودتحقق روش  و

 :دنیای نوین است

تو بر بندگان ستم  دگارو پرورکرده  کارکه بدی کند به زیان خود  آنکسانجام دهد برای خود کرده و نیکی  کار "آنکه

 . (۴۶ ،فصلت) نمی کند"

رفتار ویژه  وحاکم بر حرکت تکاملی  مندیران مطابق با نظم و قانوناوکیکپاداش ن وبدکاران  کیفر پس

زندگی در  انسانپاسخ هستی شناختی رفتار  ،پاداش واین کیفر  ؛ واست (و اختیار عقلبر پایه )انسانی 

 :بیعدالتی خدا و مهریبی  دنیاست؛ نهناپایدار 

 ؛(۱۰ حج،" )خدا بر بندگان ستم نمی کند و ه است؛ادچیزی است که دستان شما پیش فرستآن  ( برایمجازات) "این

 از ، وو مادرش پدراز ، روز که مرد از برادرش آن در رسد، گوش هرستاخیز بآسای  رعد خروشآنگاه که  "پس

 خود هب که است پیش( در سترگ بس) کاریروز  اینهر کس از آنان در  برای؛ گریزد می و فرزندانش همسر

چهره هایی  است؛ و شادانو  خندان وروز درخشان نهایی در آ چهره رد(.اد شبازو از فکر نزدیکان ) کندمشغولش 

 ؛(۳۳ – ۴۲، عبس" )هستنددریده  پرده هکافران گناه پیش آنان است. پریشانی دستخوش و آلودغباردر آنروز 

 است" عبوسچهره ها  زبعضی ا و شادان بسوی پروردگار خود می نگرند؛ و از چهره ها شاداب برخیآنروز  "در

 ؛(۲۲ – ۲۴ قیامت،)

 س(اناسپ ستیزحق )کافر  و بنگرد )عمل خود و پیامدهایش را( استفرستاده  پیشدو دستش  رامرد آنچه  "روزیکه

   . (۴۰ نباء،" )پاسخگوی اعمالم باشم( تا نیافته بودم گیهرگز زند! )کاش من خاک بودم ای گوید:

 

 شناختی  خدا برهان

هدف و معنایی هیچ چنین می پندارند که این جهان را  جهانو زرساالران غارتگر  کارستم زورمداران

 گاندکشی رنج آسوده دارند و هم ستمدیدگان و "عذاب وجدان"این اندیشه هم خویشتن را از  با تا نیست؛

 دور است؛ بهو عدالت و حکمت خداوندی  مهراز  این اما سازند. نومیدآینده بهتر  وعدالت  وجود از را

 ظهور انسان از پسبررسی شد، در دفتر پیشین  که و تکامل جهان، هدفمندی آفرینشنیست آن  ممکن و

 دارند، برایخدایی  دعویجهان که  ظالمان وگران  داده باشد. سلطهخود را به پوچی و بی هدفی  جای
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؛ می کنند تجاوزمان و حقوق مرد کشورها به لذتبه حداکثر رساندن  و ثروتو انباشت  قدرتگسترش 

 و برند؛ می فروختگان بومی به یغما یاری دست نشاندگان و خود هبو دسترنج آنها را  طبیعی منابع

آنها  وقیحانه و می کشند، نخاک و خو بهآنها تن نمی دهند  ستم و بردگیبه  که راجهان  مقاومخلقهای 

کردن بندگان  "بنده برایو گردنکشان تاریخ ؛ خودکامگان می نامندو عقب مانده وحشی و تروریست  را

عقاید دینی مردم را به انحصار حتی حق حاکمیت و  ،به زر و زور و تزویر متوسل شده و دارایی خدا"

و  اقویا ، وو مظلومان در درد و رنج ضعیفان یعنی زندگی در همینجا پایان پذیرد؛ ... اگرخود می کشند

 برسند، آفرینش خود کیفر اعمال بستانند و نه اینها به خودآنها حق  بمیرند؛ نه خوشیلذت و  در ظالمان

هم جهان  اگر ؛ وو هدفی نبوده است معنا هیچگرا  مادهو  شکاکجهان و انسان را بنا بر ادعای فالسفه 

بازی و تنها برای را و انسان و عدالت و حکمت بیگانه بوده و جهان  رحمتداشته از  یآفریدگار

حرکت تکاملی بر  آغاز آفرینش تا ظهور انسان ازهدفمندی که نظم آن  ! اماریده است؟آفخود سرگرمی 

 آن آفریننده و پوچی داده باشد؛ واست از این پس جای خود را به بی هدفی  حاکم بوده است، محالماده 

بازی و سرگرمی نیازمند  ،هم(دواز ، بخشدفتر پیشین) اثبات شد آزاد عقلدر که پروردگار یگانه ای و 

 بوده و ناقص شگفت انگیز به سرفصل انسان رسید، چیدمانیکتاب آفرینش که با نظم و  ؛ وباشدبوده 

سر کتاب را به اسر ( محتوایعدم کیفر آنها و ظالمان "ماندگار"بار و  )حاکمیت جنایت آنآخر  فصل

 :سخره بگیرد

 ؛(۱۱۵، منونؤم" )؟گردیدبسوی ما باز نمی  و ؟آیا چنین پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم "پس

کسانی را که ایمان  کرده اید که عاقبت( )گمان .. آیامیان آنهاست را بیهوده نیافریدیم. درزمین و آنچه  "آسمان و

پرهیزگاران را  عاقبت( )آنکه ؟ یامی دهیم رآوردند و کارهای شایسته انجام دادند مانند تبهکاران روی زمین قرا

  .(۲۸ و ۲۷، ص" )می گردانیم؟ نهکارانگهمچون 

 و حکیمو  عادل خداآنجا که  از .رحمانی و نه عادالنه و حکیمانه و عقالنی است، نه معادبدون  توحید

)حکمت و عدالت و خدایی  صفات است، برخوردار اراده آزاد و گزینشاز  نیزاست و انسان  مهربان

جایگاه شایسته خود  بهکس  هر پسینپایدار بازحیات  درد که نمی کن ایجابو مسئولیت انسان رحمت( 

را سرمایه روز  عملپس باید نماید. بی مالحظه دریافت داده خود را  انجامبرسد و پاسخ اعمال 

 رستاخیز کرد و روی "شفاعت" حساب باز نکرد:

همگی بسوی او ؛ و سپس آسمانها و زمین برای اوست؛ )زیرا( حاکمیت شفاعت به تمامی از آن خداست"بگو 

 (؛۴۴" )زمر، بازگردانده می شوید

"ای کسانیکه ایمان آورده اید! از آنچه شما را روزی داده ایم انفاق کنید؛ پیش از آنکه روزی بیاید که در آن نه 

 (؛۲۵۴" )بقره، پیشه اند ؛ و کافران ستمدر کار باشدو نه شفاعتی رفیق بازی معامله و نه 
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" بخوبی آگاه باشدو  ه به حق گواهی دهدس کده می شوند دارای شفاعت نیستند؛ جز آنک"آنها که جز خدا فرا خوان

 (؛۸۶)زخرف، 

 (.۱۰۹" )طه، خشنود باشد"در آنروز شفاعت سود ندهد؛ مگر آنرا که خدای مهربان اجازه دهد و به گفتار او 

(؛ و این ۱۷۶امام علی از "شفاعت قرآن" در روز رستاخیز سخن گفته است )نهج البالغه دشتی، خطبه 

پرهیزگاران )بقره،  راهنمای عمل( و ۱)قدر،  سخن خداوندبا آیات قرآن ناسازگار نیست؛ زیرا قرآن 

 ( است. ۲

 و می کنند؛ دریافتاین دنیا در  راخود  اعمالانسانها بخشی از پاداش و کیفر نیز بسیاری از موارد  در

و ناباوری به امیدی اگرداب ن بهکار آفرینش است تا انسان  در و کتاب" "حساب وجوداز  ای این نشانه

 :سقوط نکندمعاد 

؛ باشد که خدا )نتایج تلخ( برخی از اعمالشان را به آنها می چشاندو ؛ فساد در خشکی و دریا به کردار مردم پدید آمد"

 ؛(۴۱(" )روم، معاد را حق بشمارند وگردند ) باز

"و اگر مردم شهرها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، هر آینه بر ایشان )چشمه فزاینده( برکتها را از زمین و 

آسمان می گشودیم؛ ولی )حقیقت را( تکذیب کردند؛ پس )نه تنها چشمه فزایندگی خشکید؛ بلکه حتی( دستاوردهای 

 . (۹۶ستاندیم" )اعراف، آنها را )هم( باز

آرامش درونی یکتاپرستان و رنج روحی دنیاپرستان در زندگی دنیا خود نشانه ای از معاد و "حساب و 

 کتاب" اخروی است. پیامبر اسالم فرمود:

)بندگی( می کند؛ و در رنج افکن آنکه ترا خدمت )بندگی( "خداوند به دنیا وحی فرمود: خدمت کن به آنکه مرا خدمت 

   (.  ۲۰۳، ص ۷۸" )بحار، جلد )و خواهان توست( کند می

آنکه در دنیا خدا و آخرت را هدف اما گرفتار می شود؛ آن ه دنیا را غایت کند، به درد و رنج س کآنک

که تنها مقطعی از حیات  ،دنیوی راناپایدار کند، از رنج و اضطراب رهایی یافته و دنیا و حیات 

 می گرداند. زندگی و کمال خود در فاز پایدار تخته پرش رشد  ،جاودانه اوست
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 فصل سوم:

        گانه  سهادیان در  معاد سنجش

 

رستاخیز رخداد  حتمیت موسیبه  خداوند است. داشتهبه معاد در ادیان توحیدی جایگاه ویژه ای  اعتقاد

  :شدرا یادآور 

 قطعا. رابرای یاد من نماز بپا د ومرا پرستش کن  ؛ پسنیست من خدایی جزهللا هستم و  من بدان که() موسی! "ای

 پس شود. داده پاداشبرابر کوشش خود  درهر کس  تا شتاپنهان خواهم د (آنراسر رسید اما )رستاخیز خواهد آمد 

باز  (و نمازو معاد  توحیداز )آن  از ترا ،و هوس خویش است هواپیرو  و ایمان ندارد (روز رستاخیز) آن هکه بآن مبادا

  . (۱۴ – ۱۶ طه،) "هالک شوی تا دارد

روشنایی و  ازو بازخواست  حشرمعاد و  وبه روز بازپسین  اعتقاد ،در تورات تحریف شده کنونی اما

از دنیاپرستی خواستند  نمیاین ابهام از آنروست که پیامبر کاهنان یهود  و نیست؛ برخوردارقطعیت 

 :یاوردندو معاد ایمان ن عدلبه توحید و  هرگز یهود سرکردگانشوند. خود دور 

حریص تر  که به توحید و معاد ایمان ندارند()از همه حتی از مشرکین  را (باصطالح موحد یهودیان)همانا ایشان  و"

وی را از  عمرحالیکه طول  در ؛کند عمر یک از آنان دوست می دارد هزار سال هر بطوریکه() زندگی می یابی به

 ؛(۹۶ بقره،) ناست"یبکنند  می ستم و فریبکاری(رباخواری و از )خدا نسبت به آنچه  و سازد،نر دو الهی()عذاب 

"بگو ای یهودیان! اگر از بین همه مردم تنها شما دوستان خاص خدا هستید )یهودیان خود را "قوم برگزیده خداوند" 

اگر راست می گویید! و )اما( آنان هرگز بخاطر )تا به دیدار محبوبتان بروید( می شناسانند(؛ پس آرزوی مرگ کنید 

دستاوردهای )بد( خود آرزوی مرگ نمی کنند؛ و خدا به )عقاید و انگیزه های پنهان( ستمگران بسی داناست" )جمعه، 

    (. ۷ و ۶

 نمایانگر شود، میدیدار با خدا و پرسش از چرایی رنجهایش  خوستارکه  ، آنجادر تورات ایوب داستان

بسیاری از سران  فر اعمال انسان است.یپاداش و ک وشک و تردید سران بنی اسرائیل به عدالت خدا 

یهود و بویژه جناح موسوم به "صدوقیان" بهشت و دوزخ را به این دنیا محدود کردند؛ اما این پرسش 

یاری از ظالمان که چرا زندگی بسیاری از انسانهای نیکوکار و بیگناه با درد و رنج همراه است، و بس

     ..برد.ری از یهودیان را به اندیشه فرو بی آنکه مجازات شوند از دنیا می روند، بسیا
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بهشت )از جهان دیگر  گاه (۶۰و  ۵۹فصول  در جز انجیل برنابا) موجودجیل اان و کنونیمسیحیت  در

و  تیره همچنانانسان  اعمالو پاداش اخروی  کیفرمسئولیت و  ومعاد  ؛ ولینام برده شده است و دوزخ(

  است: مبهم

 (؛۱۶ باب ،۱۸ فقره انجیل متی؛) اهد یافت"خوخود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیال ن "... کلیسای

 انجیل متی؛) آتش جهنم بود" مستحق هر که احمق گوید و مستوجب قصاص است؛ گوید راقاکه برادر خود را  "هر

 (؛۵ باب ،۲۲ فقره

ن تعجب نکنید؛ زیرا ساعتی می آید که در آن همه کسانی که در گورها هستند آواز او را خواهند شنید و بیرون "از ای

 (؛۵خواهند آمد" )انجیل یوحنا، باب 

 (؛۱۱ باب ،۲۳ فقره انجیل متی؛) جهنم سرنگون خواهی شد" به ناحوم که تا به فلک سرافراشته ای کفر یتو ا "و

و جسم در  روح بر هالک کردن قادرکه  داز او بترسی نکنید؛ بلکهاز قاتالن جسم که قادر بر کشتن روح نیستند بیم  "و

       . (۱۰ باب .۲۸ فقره ؛متی انجیل) جهنم نیز هست"

 خداوند و بد دارد. نیککیفر اعمال  و پاداشاز روشنی  و مشروح نسبتابیان  ۲۵ باب متی، انجیل اما

واال داده و آنها را که از این  مرتبتی کسانی را که به بندگان گرسنه و تشنه و بیمار و اسیر نیکویی کرده

 سپارد.  میآتش جاودانی  به نیکویی روی گردانده اند،

 

 در دنیا و آخرت بهشت و دوزخ 

 قرآن از دو بهشت اعلی در زندگی بازپسین و دو بهشت در پایین تر آن سخن می گوید:

"و برای آنکه از مقام پروردگار خویش بترسد دو بهشت است... و پایین تر از آنها دو بهشت دیگر هست" )الرحمن، 

 (. ۶۲و  ۴۶

شاید بتوان تحقق این بهشتهای چهارگانه را به مراحل تکاملی حیات انسانی در دو فاز دنیایی و اخروی 

 شت در زندگی بازپسین:مربوط دانست؛ دو بهشت زمینی در زندگی دنیایی و دو به

بهشت نخستین در این دنیا که انسان پس از تکامل زیست شناختی و دریافت رسالت و امانت الهی، ( ۱

 و تا پیش از "فریب ابلیس" و "ارتکاب گناه"، در آن زیست )جامعه توحیدی بدوی(؛

دگان بر روی زمین بهشتی که جامعه آرمانی پیامبران است و سرانجام با حاکمیت صالحان و ستمدی( ۲

 علوم و فنون(؛و  فرهنگو  تمدنتحقق خواهد یافت )جامعه توحیدی نهایی در اوج پیشرفت 
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که انسان با ایمان نیکوکار پس از مرگ فیزیکی، و تا پیش از رخداد رستاخیز، در  "برزخی"( بهشت ۳

 آن بسر خواهد برد؛ و سرانجام:  

 بهشت جاویدان نهایی که پس از وقوع رستاخیز جهانی به روی انسان نمایان می شود.  ( ۴

 نافرمانی خداالبته دوزخ هم در هر دو زندگی دنیایی و زندگی بازپسین موجود است. در دنیا دوزخ با 

خ پدیدار می شود؛ و در برز تراکم ثروتو  تمرکز قدرتو  (یبرتری جوی طغیان یا)در جامعه انسانی 

و پس از رستاخیز جهان نیز دو دوزخ به ترتیب هستی می یابد. گرایش و رفتار انسانها بر کم و کیف 

 بهشت و دوزخ در دنیا و آخرت تأثیر می گذارد. 

        

 بهشت زمینی یا جامعه آرمانی 

تنها از بهشت ماورایی در فراسوی جهان مادی و زندگی دنیوی )"سدره دینی  جهان بینی های و ادیان

( سخن نگفته اند؛ بلکه وعده یک بهشت زمینی یا جامعه آرمانی )آرمانشهر( ۱۵و  ۱۴المنتهی"؛ نجم، 

(؛ بهشتی که با پیروی ۵؛ قصص، ۱۰۵را هم به نیکوکاران و ستمدیدگان و آزردگان داده اند )انبیاء، 

)جنگ نهایی  آرماگدونو رسوالنش، و پس از پیروزی بر ستمگران جهان در نبرد از خدای یکتا 

نیروهای حق و باطل(، در روی زمین محقق می گردد. بنابراین، باید تفاوتها و شباهتهای میان این دو 

تکامل دارد: بهشت زمینی در نهایت  هدفداریبهشت را همواره در نظر داشت. هر دو بهشت نشان از 

اجتماعی انسان رخ می نماید؛ و اما بهشت ماورایی در پی انقالبی بزرگ و  –اخالقی  –کری تکامل ف

بس کیفی در جهان کیهانی برای انسان ظاهر می گردد. تجربه هر دو بهشت مشروط به پویش راه خدا 

 و کمالو پیامبران یکتاپرست است؛ اما بهشت زمینی بدلیل محدودیتهای ساختاری ماده و انسان از 

بهشت ماورایی بی بهره است. در بهشت ماورایی این محدودیتهای ساختاری از میان می رود  پایداری

و انسان در فراخنای آزادی پویش باالرونده بی پایان خود بسوی پروردگار هستی را شتابان در فازی 

بد؛ بلکه کیفیت نوین پی می گیرد. در این بهشت نه تنها نیازهای معنوی بر نیازهای مادی غلبه می یا

 مکانی –و برد زمانی  این نیازها و راهکارهای پاسخگویی به آنها هم بسیار متفاوت خواهد بود. گستره

چون  واال دارد و و ی بس وسیعانداز و چشم انداز این دو بهشت یکسان نیستند؛ و بهشت ماورایی چشم

که در  استآرمانی  جامعهتر و باشکوه تر از آن فرابسیار  معطوف است، آفرینشآتی  تکاملیمرحله  هب

پس بهشت  با درد و رنج کنونی قابل تحقق است. آمیخته و ناپایدارزندگی  در وروی زمین  برتاریخ 

محدودیتهای  نفیبا  و بهشتی کهبرای معاد  یجایگزین زمینی وعده داده شده به نیکان و رنجبران هرگز

و  فطرت بود. نتواندروی انسان می گشاید  هو بلند و باشکوهی ب وسیعچشم انداز بس  مکانی –زمانی 
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معاد در ایمان به  تنها ماده( مکانی –وج از مرزهای زمانی خرساختارشکنانه انسان )گرایش به شور 

 .است که به خشنودی و آرامش می رسد

 

 ویژگی معاد شناختی قرآن 

به  یهیچ دین ؛ وزوم هملاعتقادی توحید و معاد همراه و همگام یکدیگرند و الزم و م اصولقرآن  در

از  آیه ۱۴۰۰ حدود پاسخگویی انسان تأکید نکرده است. ومعاد  حتمیت بر اندازه دین توحیدی اسالم

ست شده ا " تأکیدبازگشت انسان و همه امور عالم بسوی او" بر ؛ وقرآن به معاد اختصاص یافته است

اسالم تنها دینی است که معاد (. ۸؛ علق، ۱۱؛ سجده، ۵؛ حدید، ۴؛ فاطر، ۱۲۳و  ۴؛ هود، ۱۵۶)بقره، 

پویای طبیعت و ممات و حیات  نظم قرآن .انسان شناسی استوار کرده است و شناسی طبیعترا بر 

انسانی را مایه انسان عقل و اختیار ؛ گرفته استو معاد پایه تبیین رستاخیز  ،در کل و جزء ،پیوسته آنرا

 امانتداری انسان وپاداش و کیفر را پاسخ هستی شناختی مسئولیت  حقوقی سیستم سرانجام ؛ وشناختی آن

حرکتی که  هرواقعیت  در در قرآن منطقی و عقالنی است. معادو  مبدأناپذیر  پیوند گسست است. نموده

 هم .بخش است زیانو  نامعقول بی توجهی به پایان و ؛خواهد داشتهم متناسب  پایانیدارد، آغازی 

ی آغازدر روی زمین ورز صاحب اختیار و آرمانخواه  اندیشههم انسان  و رگ در کلیت آنزکیهان ب

باشند؟ هم پیوستگی شکوه آغازین خود  بای متناسب و منطبق پایان فاقد چگونه پس داشته اند؛ باشکوه

و پیدایش و تکامل  نظم هدفمند هستی ،خود تنظیمی طبیعت زیستمندذرات بنیادی جهان، تعادل پویا و 

جهت تحولی بزرگ و گشوده شدن فاز تکاملی انسان باید  آنستکههمه گویای حیات تا ظهور انسان... 

فیزیکی خود متشکل از ذراتی پایدار است )اتمها( بعد انسان در  باشد. آمادهو جهان  خودروی ه نوینی ب

است؛ پدیده ای سیستماتیک را تشکیل داده اند؛ ذراتی که با کل کیهان بزرگ در پیوند  که هستی مادی او

جدایی ناپذیر و با آن در داد و ستد است. و نظم آن "بینهایت کوچک" که از کیهان "بینهایت بزرگ" 

از  انسان همچنین موجودی زیستمند است؛ و متشکل از یاخته هایی که در پیوند با طبیعت جاندار است؛

سامانه یک فیزیکی و متشکل چرخه حیات بیرون نیافتاده و در آن زندگی می کند. اما انسان تنها ماده 

نیست؛ و بر بنیاد هستی فیزیکی و زیستی او نهادی بس متعالی پرورده شده است. او پیچیده بیولوژیک 

هستی مطلق یگانه زیستمندی است که حامل "روح خدایی" است؛ روحی که او را به  موجودیگانه 

اینست حقیقت هستی انسان و معنای شکوهمند  !مرتبط می کند؛ از اوست و بسوی او باز می گردد

 توحید و معاد در نظم هدفمند هستی.         
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راه خدا و حق جویی و  پویشمسلمانان را در  انگیزه در برابر خداوند، مسئولیتبه معاد و  ایمان

ظالم  دشمنانو آنها را با وجود کمبود نیرو و امکانات بر  ،ساخت مندنیروو عدالتخواهی  نیکوکاری

ت حرا وسستی  و آنها را به جور و ستم و گناه آخرتفراموشی یاد  پس از آن، اما ؛نمودمتجاوز پیروز 

نبود اعتقاد به معاد و  داد. قرارو بیگانه  بومیو سلطه گران  نخودکامگادامان  و در نداطلبی کش

تر و متقابال ستمدیدگان و حق جویان را نومید ستمگران و زورمداران را بی پروا بازخواست اخروی،

و بی انگیزه می گرداند؛ و جهان به کام سلطه گران و برتری جویان خواهد شد! بهمین جهت است که 

را ترویج کرده و در مفسده انگیز  وانه طبقه حاکمه جهانی بیاری امپراتوری رسانه ای خود عقاید ملحد

                  .     سست کردن پایه های عقاید توحیدی به جد می کوشد

 

 

 فصل چهارم:

 معاد در قرآن 

 ای حلقه معادو  ،بیرون می جهد)فاز ناپایدار حیات( ( از بطن دنیا پایدار حیاتآخرت )فاز  قرآن، در

 تکامل پایان ناپذیر ؛ دردر سلسله جهشهای تکاملی بزرگ جهشی؛ تکاملبی پایان زنجیره  از است

 است:شکوهمند  بس هدفی انه ولی بایک پویش جدالی سر سخت . اینخاک تا خدا از انسان

"سوگند به برکنندگان بسختی و آزاد شدگان سبک سیر؛ سوگند به شتاب دهندگان شناور؛ پس پیشروانی پیشی گیرنده 

و کار پردازندگان امر. روزیکه به لرزه درآید و برکنده شود آن برکنده شونده لرزان؛ در پی آن درآید آن از پی در 

 (.    ۱ – ۷آینده" )النازعات، 

طبیعت زیستمند و سپس  از طبیعت بیجان تا ن قوانین عام تغییر و تحول کیفی مادهبیاچه  آیات فوق اگر

 یدر جهشها. و جهان اشاره و تأکید دارد انسانبه معاد خاص  بطور جهان انسانی است؛ اما به سمت

(، پدیده نوین از پدیده کهن گسسته و برکنده می شود تا از نظم کهن به باال رو )تحوالت کیفیتکاملی 

شتاب گیرد. در متن جنبش و تکاپوی  معین جهتی هبتطبیق جستن با نظم نوین  برایآزاد گردد و 

است و هدفدار نده وبه جهان نوین و پویشهای باال ر پیوستبخش  نوید که، گسست نیز ماده همیشگی

 محمود سید) با روند گسست و پیوست همراه است نیزشتاب و شناوری  ،مسیر در این ودیده می شود؛ 

 ودهنده  تکان ،ناگهانیمعاد بازگشتی  پس .(نازعات سوره تفسیر سوم، جلد قرآن، از پرتوی طالقانی،
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پیدایی حیات از  ؛ همچونروشن بینی پهناورسرزمین  به جلو؛ به است رانشیو  جهش شتابان است؛

  !کنونی یبه دنیا مادراز رحم انسان  نوزادخروج مواد بیجان و 

 

 تناسخ

دوباره طبیعت جاندار نیست؛ و پاداش و کیفر نیز با برگشت تکراری در  –معاد یک حرکت دوری 

؛ و لذا موجودات پست تر داده نخواهد شد و ""بدبخت انسانهایقالب انسانهای "خوشبخت" یا  زندگی در

 :ندکاری نکرده ا ،توجیه کنند رازندگی اشرافی سلطه گران متجاوز  آنکهجز تبلیغ تناسخ  باپندارگرایان 

برای مثال، آمریکایی ها در نتیجه اعمال پرهیزگارانه در زندگی پیشین خود، در امریکا بدن گرفته و به دنیا آمده "

 ؟!؟! (۴۵ – ۴۶هوپاد، سفر آسان به سیارات دیگر، ص  اند" )پراب

با قوانین عام تکامل )برگشت ناپذیری و جهتداری و  اساسا ،طبیعت دربا تغییر قالب زندگی چرخش 

که ریشه در جغرافیای تاریخی هند و )تناسخ( این عقیده شبه دینی باستانی ؛ و در تضاد استهدفمندی( 

 :شناختیمعرفت نگاه آشکارا در تضاد است. از نیز وحی که با علم و عقل نه تنها با چین دارد، 

"ذهنی که اکنون وجود دارد هنگامی می تواند "همان ذهنی" باشد که قبال وجود داشته است که همان ذهن موجود 

قبلی ذهن موجود فعلی شده باشد؛ و این زمانی قابل اثبات است که معلوم شود ذهن کنونی شامل همان خاطرات تجربه 

  .(۱۰۶دیگران، روح و دانش جدید، ص  )آیزنک و هایی است که ذهن پیشین آن خاطرات را داشته است"

پاداش و کیفر اعمالی که انسان بدان آگاه نباشد و بیاد نیاورد، ختی نیز از منظر مسئولیت هستی شنا

 ثیر مثبتأتهیچ تنها هم چنین دیدگاهی نه  اجتماعی –؛ و از زاویه نگرش اخالقی بیفایده و بیهوده است

ویرانگری  ومنفی و نتایج آثار بلکه ، بر جای نمی گذاردها انساناصالح و بهبود رفتار در ی و سازنده ا

 بدبینیبر می انگیزد؛ در "انسان بدبخت" انفعال و  پسندی خود"انسان خوشبخت"  دردارد: در بر هم 

بنابراین،  .گرداندناپذیر می  اصالحاجتماعی را راکد و  نظامگمراه و  همهر دو را  ؛ وپدید می آورد

انحرافات و  تداومبدترین پیامد این دیدگاه، توجیه و تثبیت درد ها و رنج های طبیعی و اجتماعی بشر و 

و ، جامعه شناسی . از منظر انسان شناسی، روانشناسینژادی و طبقاتی است –ستمهای سیاسی، قومی 

 تکامل نخواهد رسید.اشد، هرگز به که بدان آگاه نبی فلسفه اخالق انسان در قالبهای جسمانی گوناگون

ناشناخته و سرزمین  بهاست؛  به پیششتابان انسان  رانشو  جهشهمانا معاد باری، چنانکه گفته شد، 

              ی: روشن بین پهناور
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آن  در :گویند تخوانی پوسیده شدیم؟سا هنگامیکه ؛می کنیم برگشت دنیا(در زندگی ) گذشته وضع هما ب آیا گویند: "می

قرآنی نیز معاد بودند از سوی کسانی است که گمان کرده  پرسشها این) استزیانبار  و هودهبیبرگشتی هنگام آن 

به جلو( جهش ) ویژهآن یک رانش  اهمان بدانید که() اما .است(در طبیعت  تکراری –یک حرکت دوری همچون تناسخ 

 "64دمآخواهند  در( و ناشناخته) پهناور سرزمینی هب (وگسسته  خویشفاز کنونی حیات از )ناگهان آنها  پس است.

 ؛(۱۰ – ۱۴ نازعات،)

است که شما را به پیش می راند. )پس( سبک شوید )بارهای گران تان و ساعت در ورایتان همانا غایت پیش روی"

" می کشداولین شما آخرینتان را انتظار )در آن( وابستگی به دنیا را بر زمین نهید( و )به کاروان تکامل( بپیوندید که 

            نهج البالغه(.   ۲۱)امام علی، خطبه 

و با قاطعیت نفی شده به روشنی تناسخ در جهان بینی توحیدی اسالم آیه و حدیث فوق نشان می دهند که 

 است. 

 

 در قرآن  اوحیات پایدار  کیفیتو  انسان

 برشمرد: نقرآن را می توان چنیدر  انسانزندگی بازپسین  وضعیتجهان و  ویژگیهای

فاز  در( استموجود محسوس طبیعت  ورایحیات که در پایدار )فاز  "آخرت"انسان در جایگاه (۱

عمل جویی و  حقیقتو  تقواایمان و  در که دل" "سالمتتنها  البته و می شود؛ تعیین اوزندگی  دنیوی

 جایگاه است: اینده نکن تعیین ،برتری جویی و تسلط مادی ابزارهاینه  آید، ومی  بدستلح اص

 . (۸۸ شعراء،) آید" خداآنکه با سالمت دل پیش  ؛ مگرسودی می رسانند فرزندانکه نه مال و نه  "روزی

 ""دلمیان این دو  عظیم بس کیفی تفاوت دو ولی بسیار می گویند؛ آنمت سال ودل  ازهم  عارفان البته

 ؛ بلکهدر تضاد نیست منطقیتجربی و تعقل  دانشکه در سالمت است با  یقرآن دل در است. موجود

 انگیزه أمنش سالم دل ،. وانگهی(معرفت شناسی و فلسفه علم، بخشهای چهارم و پنجمهماهنگ است )

فاز  در خدا هکردن او ب کنزدی وگاری انسان تعامل رس نیز ؛شود می صالحعمل پاک و خالص و 

عمل  وخلوص در انگیزه  و صداقتهمان اندازه با عرفان و  تصوفاهل حالیکه  ؛ دربعدی تکامل است

در توحید تضمین  خلوص اما .منطقیتجربی و تعقل  علومدستاوردهای بیگانه اند که با  شایستهاجتماعی 

  :نده سالمت دل استنک

                                                           

 زمین است: ایناز  زمین غیر آن  64

  (.۴۸ م،یگردد" )ابراه لی( تبدگرید یو آسمان )به آسمان گرید ینیبه زم نیزم نیا کهی"روز
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 مشرکاناز  من و ؛بسوی کسی بر می گردانم که آسمانها و زمین را سرشته است مخلصانهرا  خودروی  همانا"

  .(۷۹ ،)انعام نیستم"

 :پنهان استتوزی ؛ و لبریز از فتنه جویی و کینه نداردجوشش  ورشد  ،که در آن بیماری است دلی

 ه های آنها را بیرون نیاورد )و آشکار نسازد(؟"ن"آیا آنها که در دلهایشان بیماری است پنداشتند که خدا هرگز کی

 ؛ (۲۹ )محمد،

است، پیروی می کنند )و ( مبهماز آن )قرآن( آنچه را که متشابه )برای فتنه جویی  ،کجی استآنها که در دلهایشان "

 .(۷ عمران، آل" )آیات روشن و استوار آنرا وا می گذارند(

، ("مؤمنان") گروندگان به توحید( ۱از انسانها: سه گروه  عاقبتو  ماهیتبه آیات نخست سوره بقره 

در ( اختصاص دارد. دسته اول "منافقان")دوریان و نیرنگ بازان ( ۳و ( "کافران")حق ستیزان ( ۲

ایمان دارند؛ اهل نماز و انفاق و حقیقت هستی در ورای "محسوسات" به خدا و آخرت "سالمت دل" 

بدلیل "بیماری دل" )کبر و غرور و  هستند؛ و در راه رشد و رستگاری گام می پیمایند. دسته دوم

منابع شناخت آنها هم از  هرگز حقیقت جو نبوده اند؛ تا جائیکهنژادی و طبقاتی(  –برتری جویی قومی 

هم مانند دسته دوم به  یی افتاده است؛ و در راه انحطاط و سقوط گام بر می دارند. دسته سومآکار

"بیماری دل" دچار هستند؛ اما بیماری آنها بدلیل کاربست اخالق دوگانه )دورویی و نیرنگ و دروغ( 

       :  "کسی را جز خود فریب نداده اند" کهاینده است؛ تا آنجا که نمی فهمند فز

ایمان دارند و نماز بپا دارند و از محسوس است؛ آنها که به جهان نا بی هیچ تردیدی راهنمای پرهیزگاراناین کتاب "

انفاق کنند؛ و آنانکه ایمان آورند به آنچه خدای تعالی به تو و بر پیامبران پیش  (به فقیران)هر چه روزی آنها کرده ایم 

 )همان(و آنها هدایتند؛ پروردگار خویش به راه  (مهر)از تو فرستاد و آنها خود به جهان بازپسین یقین دارند. آنان از 

 هایگوش وبر دلها  خدا . آورد واهندنخ ایمان ندهی؛ یا دهی بیم را پوشان حق است یکسان همانارستگاران هستند. 

خود  طبیعیی آیکار ازبر دیدگان ایشان پرده ای است )منابع و ابزارهای شناخت آنها  ؛ واست دهنها مهر )کافران( انآن

و روز بازپسین  خداکه می گویند ما به هستند  مردم کسانی ازو )همچنین(  بر ایشان رنجی بزرگ است. و افتاده است(

منان نیرنگ می بازند؛ در حالیکه جز خویشتن را ؤبا خدا و م .نیستند واقعی() گروندهحالیکه  در ایمان آورده ایم؛

 راایشان  ؛ وافزاید میخدا بر بیماری آنها  ؛ وبیماری است یک آناندلهای  درفریب نمی دهند، و بدان آگاه نیستند. 

 ،)بقره د("کرده و یا وارونه جلوه می دادنانکار  را)حقیقت هستی  آنکه دروغ می گفتند خاطردردناک است به  رنجی

۱۰ – ۱).   

دانش و حکمت و فضیلت می یابد و  فراگیریحقیقت جویی و  انگیزه ،یکتاپرستی لبریز است ازدلی که 

ایمان به خدای یگانه و  .ر باشداچند سخت و رنجب ؛ هرمی شود رهنمون استبه عملی که شایسته تر 

و اخالص در عمل می انجامد پاکسازی فطرت و آزادسازی عقل به  ،بموجب آیات فوقروز رستاخیز، 

ی است که "رازها"فهم آن  وبه توحید در ایمان می شود. علم و حکمت و عدالت  سویانسان ب راهبرو 
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 ؛خالص می گردداجتماعی شنیده می شوند؛ "عمل" ی حقیقت جویانه گشوده می شوند؛ "پیامها"هستی 

 یانسان سنگین است و نیازمند تالش یتمسئول بار ،بنابراینانسان "رستگار" می شود!  سرانجامو 

   :همه جانبه و پیگیر

 تحمل رنج و سختی است:و  فدانتیجه کوشش و  بهشت (۲

 نتیجهرها اثیها و ا )کوشش پس؛ بود خواهی و کوشش رنج درپیوسته  خویش پروردگار راهتو در  همانا انسان! "ای

 ؛(۶ انشقاق،) "رسید خواهیاو دیدار  به می دهد و(

 (؛ ۱۲۴"هر کس از مرد و زن کارهای نیک و شایسته انجام دهد، در حالیکه مؤمن باشد، به بهشت در آید" )نساء، 

نیکوکار کسی است که خویشتن را از ) انفاق کنیدد یرسید مگر آنکه از آنچه دوست می دارد نیکی نخواهی به "هرگز

 ؛(۹۲ عمران، لآ" )دیکه انفاق می کن راداند آنچه  میخدا  همانا ؛ ودلبستگیهای مادی آزاد کند(

 (؛ ۸دهند" )انسان،  می بینوا و یتیم و اسیرخود را با اینکه به آن دل بسته اند به  خوراک"و 

آنانکه از شما ایمان آوردند  پس .کنیداز آنچه شما را در آن وارث کرده ایم انفاق  ؛ وبه خدا و رسولش ایمان بیاورید"

و  انفاقهربان انسان را به م و هخدای بخشند هب ؛ ایمان۷ حدید،) ایشان پاداشی بزرگ است" ، برایو انفاق کردند

این پیوندی ؛ و من می گرداندؤانفاق خالصانه و بی چشمداشت انسان را به حقیقت هستی م ؛ ومی کند هدایتبخشندگی 

  (؛در جدایی است: اکمال متقابل

 ؛ (۱۱۱ توبه،) به بهای بهشت خریده است" ایشان ازرا  انمنؤکه خداوند جانها و مالهای م همانا"

فدای جان و مال  و ایثار؛ و 65نمی گردد هموارخست  و و بخل جوییبا عافیت  هرگزتکامل انسان  راه

بر  مبتنی اقتصاد)بازار  اقتصاددر  سود. در راه کمال تنها تجارتی است که سود جاودانه و فزاینده دارد

 بدستآنکه پاینده نیست و تنها در کوتاه مدت  نخست دارد: تغییرناپذیرویژگی عام و  دو ("رقابت آزاد"

 "سود نرخنزولی  گرایش"قانون مطابق با آنکه سود  دوم می رود. میان از سودبلند مدت  در می آید.

(Tendency of the rate of profit to fall) نظام تکاملی آفرینش، در برابر، در .استیابنده  شکاه 

 : یابنده و جاودانه است افزایشبه فرد و اجتماع و انفاق  بخششمادی و معنوی های  بازگشته

می دهند، مانند دانه ای است که هفت خوشه را برویاند و در هر خوشه صد دانه "مثل آنانکه مال خود را در راه خدا 

باشد؛ و خدا )اینگونه( برای آنکه بخواهد چندین برابر می افزاید )نتایج انفاقی که با انگیزه های خالص الهی باشد 

 (؛۲۶۲بسی فزاینده است(؛ و خدا گشایش دهنده ای داناست" )بقره، 

                                                           
 می کاری هدایت انجامانسان را به  یعنی شده است؛ برنامه ریزی ""تنبلیعلمی مغز انسان برای  جدیداین درحالیست که طبق پژوهشهای  و 65

ورای  دربعد وجودی دیگری  این ،. بنابراین(۲۰۱۸ ، سپتامبرنوروفیزیولوژی مجلهو فعالیت داشته باشد ) تحرک کند که نیاز کمتری به
جهش بازپسین و تداوم حرکت  پایهکه  متعالی بعدی شود؛ می و تحمل سختیها ایثارو  فداانسان به  راهنمایدستگاه مغز و اعصاب است که 

      .است انسان تکاملی
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 ، مانندندشمی بخ راه تکامل( در) خویشتن نفس یاستوار وخدا  خشنودی جستن برایخویش را مثل آنانکه مال  "و

 )حتی( ؛ وچندان دهد دوخود را  بارو  برسدبر آن  تند هایکه باران از دسترس مردم( دوربلندی ) رویی است بر باغ

 و بر بلندی و دور از دسترس است( ؛ زیرا)هم کافیست تا دو چندان ثمر دهد باراننم  نم پس باران تند به آن نرسد، اگر

 بخشش نتایجیندگی زاماندگاری و ف ،هستیپنهان در  ژرف نظم آن؛ ۲۶۵ بقره،" )دارد بصیرتمی کنید  آنچه برخدا 

  ؛تضمین کرده است( را مال و آزادی از تعلقات مادی

 ،و سیم انبار می کنند، زر "افزایش سود"و  "تراکم ثروت"آنها که در راستای  ،اما در نقطه مقابل

 بسوی رنج و کاهندگی هدایت می شوند:

)آنها که بظاهر "دنیا" را و راهبان متولیان دینی "ای کسانیکه ایمان آورده اید! )بدانید و آگاه باشید که( بسیاری از 

باز می دارند. و  را به ناروا می خورند و )خلق را( از راه خداخلق اموال ترک گفته و جز به "آخرت" نمی اندیشند!( 

 (.۳۴)اما( آنان را که زر و سیم می اندوزند، و در راه خدا انفاق نمی کنند، به رنجی جانکاه بشارت ده" )تؤبه، 

تولید ثروت و افزایش بهره وری و  هماگر جامعه است که حقیقت  اینتجربه عصر سرمایه داری گواه 

 محیط زیستتخریب  ،اجتماعی بیعدالتیبه درد و رنج  ،درآمد سرانه را یگانه هدف بلند مدت خود سازد

 دچار می شود.  انحطاط اخالقیو 

 تیاز مسئول یبخشیک راهبرد تکمیلی ضروری و در جامعه  یعدالتیمبارزه با جور و ستم و باما 

         :انسان است یشناخت یهست

 سراز )کودکانی که  و از مردان و زنان ناتوانر نمی کنید در راه خدا و ستمدیدگان اشده است شما را که پیک "چه

 ببررون یستمگرند ب آن که اهل یما را از سرزمین : پروردگارامی گویند بیچارگی و درماندگی به درگاه خدا می نالند و(

 ؛(۷۵ نساء،) و یاوری قرار ده" پیشواو برای ما از نزد خود 

 کشتند ستمگران( بار اکیآزار دیدند و )در پراه من  در ؛ وشدند راندهاز خانه و دیار خود  و آنها که هجرت کردند "پس

 ؛ بعنواناست رواننهرها  هانم که در آنکهایی داخلشان تپوشانم و در بهشبآنها را  زشتیهای همانا و کشته شدند،

   (؛ ۱۹۵، عمران )آل ست"نزد خدا پاداشبهترین  )البته( و پاداش از جانب خدا،

د و کردار نکه ایمان آور انآن ؛ مگردنگردان نزدیک ما بهشما را  جایگاهچیزی نیستند که  شماو فرزندان  "اموال

  (. ایمان و عملهمگامی ضروری ؛ ۳۷ ،أسب) "دنده انجامشایسته 

جهان واقعی بیرون از ذهن انسان یک  . درروی انسان است پیش بدو  نیک "هدف"دو  و "راه" دو (۳

راه از آغاز  اینمی شد.  معطوف مطلق" "کمالکه به  راهی ؛نبوده استخط تکاملی بیشتر موجود 

پویش  جزکتاب پیشین آموختیم که  در در فازهای گوناگون تجربه شده است.تا ظهور انسان  مادهپیدایش 

 دربه بن بست رسیدند و میان رفتند و یا  ازیا  حرکتیدیگر  ، راههایرو به باالو پیش رونده  جدالی

و  آگاهی چونی یپایه ویژگیها برجهان انسانی نیز افراد  در از دور و تکرار ادامه حیات دادند. یمدار
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 موجودنهایت دو راه بیشتر  درلی و؛ دنگزین میبر  گوناگونی مسیرهایو  اهدافاجتماع  متندر اختیار 

ناپذیر حیات  پایانتکامل  یا شتبه: متضاد با دو سرانجامحق و باطل  یاو بد  نیک متضادراه  دو ؛نیست

 بارو رنج سرسخت جبرهایدر  مطلق اسارت یا دوزخ ؛ وجبر ماده از آزادی فراخنایانسانی در 

قابلیت تداوم  ؛سرانجامند بییا اساسا  و از ایندو ختم می شوند یبه یک یا دیگر راههایو  . اهدافمادی

       :متوقف می گردندپس از چندی نداشته و 

 که ؛به آنچه نر و ماده را آفرید و گردد؛ تجلی هروز هنگامیک هب و بپوشاند؛ (جهان را)به شب آنگاه که  سوگند"

پیشه بخشید و پرهیزگاری  مال خود( )ازاما آنکه  . پساستپراکنده  وگوناگون  روش( و راهدر هدف و )کوشش شما 

 تنگنایآزادی از )او را بسوی گشایش  بزودی نمود، آن(خوش  سرانجامو عمل  و عقیده)ی یکویتصدیق به ن ، وکرد

و )ی ینیکو ، وبی نیازی جست از راه رشد و کمال و رستگاری()اما آنکه بخل ورزید و  و رهنمون گردانیم. ماده(

او را بی  مالش و برانیم؛ و رنج( )اسارتبزودی او را بسوی دشواری  پس رد،ارا دروغ شم جانب خدا( ازپاداش آن 

 ؛(۱ – ۱۱ لیل،) و سقوط کند" بلغزد نیاز نکند آنگاه که

؛ انجامند می دو جایگاه نهایی انسان بهواقعیت  در )دو راه نیک و بد یا حق و باطل( متضاددو راه  این

و سفید هیچ رنگ "خاکستری" یافت  این دو راه سیاه. در میانه هستند ناپذیر آشتیو  قطبیاز اینرو  و

تکامل حیات  ، براینولیبرالیو  رایج لیبرالی یدیدگاهها و برداشتها برخالف ،بنابرایننمی شود. 

در  همو "خاکستری رنگ"! خوش آینده  پایدار وهیچ گزینه  ؛ ووجود ندارد راه" "هزار هرگز انسانی،

 :زیرا؛ موجود نیست باطلو  حقمیانه 

 ستمگر( خودکامهفرمانروای )آنها که کفر ورزیدند در راه طاغوت  و د؛نکه ایمان آوردند در راه خدا پیکار می کن "آنها

 .(۷۶ نساء،) می جنگند"

 حق و) است برافتاده و نفی( باطل) آن( که بینی می) ناگهان و براندازد آنرا تا افکنیم می باطل سر بر چنان را حق ..."

 ؛(۱۷ – ۱۸ انبیاء،" )کنید می( آفرینش جهان از) که توصیفی از شما بر وای اما ،(شود می اثبات اینگونه

 ؛(۱۰۳ خطبهامام علی، نهج البالغه، " )کشم می بیرون آن پهلوی از را حق و شکافم می را باطل دل سوگند بخدا"

 دریغ او از ثروتمند آنچه بسبب مگر نماند گرسنه فقیر پس نهاده؛ را فقیران روزی ثروتمندان اموال در سبحان خدای"

 (.اقتصادی حق و باطل اشار دارد –؛ امام علی به جبهه اجتماعی ۳۲۰ خنهمان منبع، س!(" )خورد را او حق) کرد

همان منبع، " )آیند می هم گرد یکجا در دو هر چند هر نیست؛ سازگاری و آشتی هیچهدایت  و گمراهی میان که همانا"

 (.۱۴۷ خطبه

می دانیم  چنانکه و است؛ گسترده بسیارپیشوایان اسالم  ودر انسان شناسی توحیدی قرآن  مسئولیت دامنه

رضایت دادن  و حاکماندر برابر ظلم و جنایت  تمکین وحتی سکوت همکاریهای تدارکاتی که  اتنه نه

بیزاری  نیز انفعالو مسلمان موحد از آن  ،ستبا آنها همدستیو  شراکتنی عم هبانجام می دهند  چهبه آن
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زیارت نامه  . دردنزهد و تقوا هم باش اسطوره عمرعبدهللا بن  همچون افرادی چنین چند  ؛ هرمی جوید

  خوانیم: میاربعین حسینی  و عاشورا

رفتار  با کهآنها ) ؛را آنهاچیان  اتکند زمینه سازان و تدارک لعنتخدا  ؛ وکه شما را کشتند را جماعتی کند لعنت خدا"

و  شیعیاننیز از  و ایشان بسوی خدا و شما بیزاری می جویم؛ . ازممکن ساختند را شما علیه ایشانجنگ  (خود

 ؛"وابستگان و دوستانشان

را  جنایت و ستم()را که این  یخدا لعنت کند امت و بر تو ستم کرد؛ آنکه خدا لعنت کند ؛ وترا کشت آنکهلعنت کند  "خدا

     .بودند" راضیبدان  و شنیدند

آری! برای آنها که خاموشی گزیده و به ستم و جنایت رضایت می دهند، راه دیگری برای رشد و کمال 

 آماده ،مسلمان انسانو اخالق و عمل  عقیده راهبرد در ری ها"یگ"سختاین  همههدف از  موجود نیست.

انسان در آن می تواند خوب  نهایی سرنوشتکه  ؛ فازیاست حیاتپایدار فاز به  جهشبرای  اون دکر

 می شود،هزینه در راه حق و عدالت از پرداخت  سخنکه  آنگاهمعموال  باشد. دوزخ()و یا بد  بهشت()

اگر به چشم انداز شکوهمند و  اما هدف خلقت انسان را زیر سئوال می برند؛جویان  عافیت وشکاکان 

ماده و زندگی در  مکانی –زمانی  یخروج از مرزها یعنیی انسان است اکه در پیش پ یانگیزشور

 . پرسش بی معنا می شود ، اینتوجه کنیم یخنای آزادراف

 بی نیازی و شادی و آرامش جاودانه بر پایه خشنودی دوجانبه انسان و خدا حاصل می شود:

 (.۲۸" )فجر، شنود است)اکنون( بسوی پروردگارخویش بازگرد؛ در حالیکه هم تو از او خشنودی و هم او از تو خ"

و مرزهای جهان  مادیات از ؛ واستشکوهمند  وبلند  وسیع واسالم از آخرت بسی افق دید  وچشم انداز 

  این مکتب می کوشد انسان را به رستگاری اخروی نزدیک کند.. مادی فرا تر می رود

 :خلق شده اند ،کیهان )جهان فیزیکی(چهار بعدی محسوس بیرون از ساختار  ،بهشت و دوزخ (۴

" برای حق ستیزان آماده شده استو  ؛ستهای خارار( و سنگبدکا"پس بپرهیزید از آتشی که سوخت آن مردم )

 (؛۲۴)بقره، 

برای پرهیزگاران آماده شده و  ؛به پهنای آسمانها و زمین است"و بشتابید بسوی آمرزش پرورگارتان و بهشتی که 

   (.۱۳۳" )آل عمران، است

به گرایش و رفتار انسان در این ؛ نیست شده تعیین وده اانسان از پیش آمهر و دوزخ  بهشتویژگی اما 

و  شتبه سازنده ،گذاردبر جای می و بد  نیک از سخن و اندیشه و رفتار انسان آنچه دنیا بستگی دارد.

خدا باال می رود و  بسویمعنوی و در جهت رشد و کمال باشد، هایش  اندوخته اگر .باشند میدوزخ او 
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 برایبه جهنمی  ،باشدبرتری جویانه  هایانگیزه و  زشتیها به آلوده اگر ؛ وشود میبه بهشت  تبدیل

 :می شودتبدیل صاحب آن 

میل تکامل(؛ و جهنم پیچیده شده در شهوات )حق و بهشت پیچیده شده در دشواریها )ی راه رسولخدا فرمود: "

و هیچ انجام آن گران آید؛ بدانید که هیچ چیز از طاعت و بندگی خدا نیست مگر  است.قدرت و ثروت و لذت( به افراطی 

جبرهای کور غریزی و آزادی از چیز از عصیان و نافرمانی خدا نیست مگر آنکه موافق شهوات باشد )راه خدا در 

    نهج البالغه(.  ۱۷۵است(" )امام علی، خطبه و نیز بذل اراده و پذیرش رنجها و سختیهای راه تکامل اجتماعی 

 هستند: تبدیلو  ابطالاعمال نیک و بد انسان نیز قابل 

گناهان شما تان پروردگار)با اینکار( به ای نصوح. امید است ؤت ؛به کنیدؤتبسوی خدا "ای کسانیکه ایمان آورده اید! 

 (؛۸د" )تحریم، انبپوشرا 

؛ و کندمی د؛ پس خدا بدیهای آنها را به خوبیها تبدیل نانجام دهد و کردار شایسته نو ایمان آورتؤبه کنند که ها "مگر آن

  . (۷۰فرقان، " )خدا همواره آمرزنده و مهربان بوده است

باید دانست که این انسان است که نیازمند بهبود در اندیشه و رفتار، و رشد و پیشرفت معنوی "رو به 

  :نیایش انسان نداردجهاد و انفاق و  وپرستش به  یخدا نیاز وباال" است؛ 

 (؛۱۵"ای مردم! شما به خدا نیازمند هستید؛ و خدا بی نیاز ستوده است" )فاطر، 

 بلکه خدا نمی رسد؛ به و گرسنگان قربانی می کنید( بینوایان ر کردنیگوشت و خون آنها )حیواناتی که برای س "هرگز

 ؛(۳۷ حج،) او می رسد" به شما پرهیزگاری

و از گناه و نافرمانی آنها ایمن بود؛  ،موجودات را آفرید در حالیکه از طاعت و بندگی آنها بی نیاز"خداوند پاک و برتر 

و طاعت بندگان نیز او را سود نمی دهد" )امام علی، نهج البالغه، خطبه  ،زیرا گناه عصیانگران به او زیان نمی رساند

۱۸۴     .)    

خدا هستی مطلق  زیرا بر دانش و توانایی خدا چیزی نمی افزایند؛ زندگیانسان در  تکاملی دستاوردهای

گفتار و  در نیکوکاریو  عدالتپیشه کردن به توحید و  ایمانانسان با  اما است با صفاتی نامحدود.

 و ؛شده آزادتها یدودحم واسارت جبرها  از ؛و وابستگیهای مادی خویش کاسته دلبستگیهااز  ،رفتار

 به و خدا محفوظ مانده" "نزدها  اندوخته این ماده را پشت سر گذارده است. مکانی –مرزهای زمانی 

 پاککه با انگیزه های  انسانی .حیات تبدیل می شوندپایدار  فازدر  او گاهجای وکارمایه تکاملی انسان 

 ، ازکوشد میعدالت اجتماعی و  قسطو تحقق جامعه طبقاتی شکافهای کردن  پرراه  انه درحق جوی

هدف از پیش  و تکاملحاکم بر  یگانهبه اراده  ،آزاد شده "نریختخود فرو  در"و  "خود"گرایش به 
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 این است.بدست آورده  راوین ندر جهان  جاویدزندگی  گیآماد و شایستگی و ،پیوستهتعیین شده آفرینش 

          یافته است. متعالیاندازی  چشمو  رفتهآن فراتر  مکانی –زمانی  ابعادمحدوده ماده و  از وارستهانسان 

 

 قرآن مفهوم "روح" و "روح خدایی" در 

در  که ""روحآن  و نساخته است؛ استواراز مرگ  پسبدن  ازروح رفت  برونرا بر  انسانمعاد  قرآن

و مسیحی  مسلمانو فالسفه یونانی و یونانی مآب  عواماست که  روحیقرآن آمده بکلی متفاوت از آن 

 فالسفهقرآن آن گوهر مجرد  "روح" در کرده اند. فهم" تصور و سیالای بخار مانند و  پیدهسچون "

 متعالی" "بعد یا خدایی" "روح آن باشد. نمی و تقابل قطبی با جسم انسانی است، تضادکالسیک که در 

که  "است شدهدمیده "در انسان  هنگامیو  ؛استدر انسان پویش باالرونده  وبه کمال مطلق  گرایش پایه

 تبویژه دستگاه مغز و اعصاب او به نهای و آراسته شده" (زیست شناختی)ساختار  "بهترینانسان در 

ویژگیهای انسانی چون عقل و اختیار و واقع  در و خدایی" "روحکمال رسیده و آماده دریافت این 

  .است گشتهبینهایت طلبی  مسئولیت و

روح،  است.تاریخ اجتماعی انسان  در ثتبعو  وحی چون عظیمکیفی  تحوالتقرآن فرشته  در ""روح

 قدر" "شب ( چونگسست بسوی پیوست بزرگ)بزرگ  یهنگامه گسستها درکه  ستبزرگ خدا آفریده

 :"آیدمی  دفرو" (۳۸ ،أنب) رستاخیز" "روز و سوره قدر()

بزرگی  چگونه؟ )سرنوشت سازتو چیست شب  دانی چه و ؛دیمارا در شبی سرنوشت ساز فرو فرست (قرآن) آن "همانا

اذن  به و روح فرشتگان شب()در آن  ارزنده تر است.و  برتراز هزار ماه ساز  سرنوشت شب (؟خواهی کرد درکآنرا 

 سپیده دم" برآمدنو آشتی است تا  تیسالمآن  . درمی آیند دفرو گون جهان(ا)امور گون کاریهر  )انجام( برایخدا 

 سوره قدر(؛)

 (؛۱۷۱ساء، ن) او"جانب روحی از  و ؛مریم القاء نمود بسویکه  او کلمهو  ؛عیسی بن مریم فرستاده خداست مسیح"

 (؛۸۷ بقره ،) "کردیم أییدت سبه عیسی پسر مریم دالیل آشکار دادیم و او را بوسیله روح القد و

 :دهید هشدار به مردم() کهآورد  دروح از امر خود بر هر کس از بندگانش که بخواهد فرو ارا ب فرشتگان (وندخدا)"

 (؛۲ نحل،) د"یپرهیزگار باش ؛ پسجز من نیست خدایی

      . (۳۸، أنب" )ایستند بر پایصف در آمده  به برای اجرای فرامین الهی()روح و فرشتگان که  "روزی
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 نوین دنیایش به هج آغازسر ؛مرگ

؛ حیاتی بر پایه دستاوردهای نیک و بد او در استو متعالی پایدار مرگ فیزیکی انسان سرآغاز حیاتی 

؛ و با وقوع آن همه رشته های وابستگی به مرگ پلی بی بازگشت است. اما این دنیاییناپایدار حیات 

بازپسین برای همیشه پایدار فیزیکی قطع می شود و فرصت "توشه اندوزی" برای حیات  –جهان مادی 

 :از میان می رود

تا آنگاه که مرگ بر یکی از آنها بیاید؛ گوید: پروردگارا! مرا )به دنیا( )در گناه و ستمگری و غفلت زندگی می کنند( "

کرده بودم. نه! اینگونه نیست! همانا این سخنی )و کوتاهی( ترک که بازگردان! شاید کرداری نیکو انجام دهم از آنچه 

و از پشت سر آنها )مردگان( دیواری  (!ز بر همان منوال گذشته استکارش باو اگر بازگردد گوید )او می است که 

     (. ۱۰۰و  ۹۹)مؤمنون،  ")تا روز رستاخیز( است تا روزیکه برانگیخته شوند

بخوبی گویای جدایی دو  معانیبه معنی مرز، دیوار و مانع است؛ و این آیه فوق متن عربی در  برزخ

از جهان و حیات تن انسان را پس از مرگ برزخ  اینو برگشت ناپذیری قطعی است. یکدیگر  ازجهان 

را نخستین( هسته کیهانی )دیواری که ذره بنیادی ماده یا  برزخهمچون  درستفیزیکی جدا می سازد؛ 

ماکروفیزیک به "دیوار پالنک" شهرت دانش و در  ساخت،جدا "فراسوی ماده" از "انفجار بزرگ" و 

جهان نوپدید  ،جهش تکاملی یکرخداد یافته است. در معنای عام خود، برزخ دیواری است که پس از 

اساسا پویش باالرونده از آغاز . امکان بازگشت را منتفی می گرداند و را از جهان پیشین جدا می سازد

 درتا انجام برگشت ناپذیر بوده است؛ و برگشت ناپذیری از ویژگیهای این حرکت است. بنابراین، برزخ 

و حیات  فیزیکیجهان از  گسست ؛است انسانی حیاتدر حرکت تکاملی پیوست  ویک گسست اینجا نیز 

؛ و همانگونه که بازگشت پدیده نوین یبدا پایدار زندگیپیوست به جهان برتر و  بسوی آنناپایدار 

نیز امکان پذیر و زندگی دنیوی تکاملی به گذشته ناممکن است، بازگشت انسان پس از مرگ به دنیا 

  نمی باشد. 

انسان تنها لذا  و پدیده مرگ درد و رنجی همراه نیست؛ بر رنج و سختی خاص زندگی است و نه مرگ.

جز پرهیزگاران در روز رستاخیز  ؛ زیرادبیمناک باشنگران و ش ستمگرانه ا و رفتاردیدگاهها باید از 

 از آتش نمی رهند: 

"و از شما کسی نیست جز آنکه در آن )دوزخ( وارد شود؛ و این حکم ضروری پروردگار توست. پس پرهیزگاران را 

 (.۷۲و  ۷۱برهانیم؛ و ستمگران را در آن زانو زده واگذاریم" )مریم، 

داشته و  پاسرا  خدانت اآنها که ام)حق جویان  و صالحانبرای موحدان و  مرگ اندازه کهن ابهم

گسترده تر  وحدتی بخش نویدتکاملی بسوی خدا و  جهشی (جانشینان واقعی خدا بر روی زمین بوده اند
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مشرکان و  ، برایکامیابی( و آزادیدر آرامش و و پایدار ابدی نوین  )حیاتو ژرفتر با هستی است 

کارنامه  دریافت یعنیمعاد  زیرا؛ سختی استو  گرفتاری ورنج  آغاز سنگدل پیشگان و ستم تبهکاران

  :شدخو بهداده است زمین انجام انسان بر روی آنچه همه  پیامدهایبازگشت  واعمال 

"بدانید که زندگی دنیا بازی و هوسرانی و زیورآرایی و فخرفروشی در میان یکدیگر، و رقابت و فزونخواهی در اموال 

و فرزندان است؛ ... و )اما بدانید که سرانجام( در زندگی بازپسین )یا( رنجی سخت )برای دنیاپرستان( و )یا( آمرزش 

 (؛۲۰جانب خداوند می باشد" )حدید،  و خشنودی )برای آنها که دل به دنیا نبستند( از

 س(اناسپ ستیزحق )کافر  و بنگرد )عمل خود و پیامدهایش را( استفرستاده  پیشدو دستش  رامرد آنچه  "روزیکه

                               . (۴۰ نباء،" )پاسخگوی اعمالم باشم( تا نیافته بودم گیهرگز زند! )کاش من خاک بودم ای گوید:

ه افقی بی انتها ب در نوین یدر هنگامه مرگ چشم اندازیکتاپرست و نیکوکار و عدالتخواه  هایانسان

 نفسشاهد بازگشت  تا آمده اند انلشابه استقبان پاکفرشتگان و  حالیکه ؛ درگشوده می شود نرویشا

 :باشند الهیر رحمت اآنها به جو امانتدار

به جرگه  پس حالیکه تو از او خشنود و او از تو خشنود است. در ؛گارت بازگردردپرو بسوی یافته! آرامشنفس  "ای

  ؛(۲۷ – ۳۰ فجر،" )من وارد شو بهشتو در  آی بندگان من در

که نه مرگ است و نه حالتی در درد و رنج بسر خواهند برد؛ در حق ستیزان مشرک و ستم پیشه اما 

 !زندگی

  ؛(۱۳)اعلی، یرد و نه زنده ماند" مب هن "پس در آن )دوزخ(

را خود  یفرشتگان دستها و مرگ فرو رفته اند، گردابکه ستمکاران در  را هنگامیدیدی  می ای کاش()اگر  "و

 بستید ودروغهایی که بر خدا  برای . امروزدهید بیرون خود را )از تن( هایجان :(و به آنها می گویند) اند گشوده

 ؛(۹۳، انعام" )ر کننده ای خواهید داشتاخو کیفرورزیدید  طغیان و کبرآیات او  بهنسبت 

 به (پشیمانیاز شرم و ) چشمانشان د!رواننها  نشانهو  تیرکهابسوی  ، گوییشتابان از گورها بیرون آیند "روزیکه

انکار  لیو) وعده داده شده بودآنها  به کهنروزیآ اینست و آنها را خواری فرا گرفته است. سر افکنده اند()افتاده زیر 

 ؛(۴۳ – ۴۴ معارج،) "می کردند(

 خویش است: اعمالمسئول  تنهااز انسانها  یاما هر کس و هر گروه زآنرو در

 ؛(۳۸ ،مدثر" )کس در گرو دستاورد خویش است "هر

شما را از آنچه  و ؛دشما را دستاورد خو و را دستاورد خویش است آنها امتی بودند که درگذشتند.)پیشینیان(  "آنان

 . (۱۳۴ ،بقره. )نمی کنند" پرسیبازمی دادند  انجامآنان 
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کیفیت بنابراین، انسان نباید جز از عملش از چیزی بترسد؛ زیرا همین عمل است که پایه ای برای 

زندگی او در جهان بازپسین خواهد بود؛ و باز همین عمل است که ترس از مرگ را نزد ستمکاران 

 :شودمی موجب 

، پس آرزوی دارد مردمنه دیگر و )ای پیامبر به یهود( بگو اگر سرای آخرت )بهشت( نزد خداوند اختصاص به شما "

شان دستانکه ( از انواع ستمکاریها)آنچه هرگز چنین آرزویی نکنند بخاطر آنها مرگ کنید اگر راست می گویید. ولی 

    (. ۹۵و  ۹۴اه است" )بقره، ( ستمگران آگو اعمال ؛ و خدا به )احوالپیش فرستاده است

جور و ستم در عمل به جامعه تا تخریب محیط زیست و طبیعت و در رفتار عادالنه پیش گرفتن از 

ها و نیروهایی در طبیعت و جامعه انسانی بر می انگیزد که ماندگارند و همانها اجتماع، همگی پیامد

در پرده چنانکه جلوتر خواهیم دید، آثار و نتایج زندگی انسانها . می شوند دستمایه زندگی بازپسین انسان

 . است ضبطو  ثبتتاریخی  –طبیعت، در اذهان انسانها و در واقعیت اجتماعی 

 

 ویژگیهای زندگی در بهشت 

 وو دوستی  صلح ، (۲۲ ،قافق دید ) گسترش وبینی  روشن ،حیات جاویدان در بهشت یویژگیها از

و  دردنبود و آرامش و  آسایش (،۶۴ ،عنکبوت)و واقعی  پایدار و کامیابی خوشی(، ۳۵ ،نباء)راستی 

 :است (۱۵ ،)محمد "تروپیآن"نبود سرانجام  ، و(۳۴ – ۳۵ ،فاطراندوه ) و رنج

"همانا در غفلتی )بزرگ از جهان و زندگی بازپسین( بودی. از این پس پرده را از دیدگانت برگرفتیم؛ پس امروز 

 ؛(۲۲" )ق، می توانی ببینی(هستی را تاکنون "پنهان"  ابعادو است )چشمانت تیزبین 

 (؛۳۵، أ"در آن )بهشت( نه سخن یاوه و نه دروغی می شنوند" )نب

"و این زندگی دنیا جز بازی و هوسرانی نیست؛ همانا زندگی )پایدار و واقعی در( سرای بازپسین است؛ اگر بدانند" 

 (؛ ۶۴)عنکبوت، 

؛ همانا پروردگار ما آمرزنده و گفتند: سپاس و ستایش خدای را که غم و اندوه را از ما دور کرد"و )بهشتیان( 

مستقر ساخت؛ در آن )سرا( نه خستگی و نه و آسایش قدرشناس است. آنکه به فضل خود ما را در سرای آرامش 

   (؛ ۳۵و  ۳۴رنجی بما می رسد" )فاطر، 

اده شده است )اینگونه توصیف می شود:( در آن نهرهایی روان است از آبی "نمونه بهشتی که به پرهیزگاران وعده د

  (.۱۵که )رنگ و بو و مزه آن( دگرگون نمی شود؛ و نهرهایی هست از شیری که مزه آن تغییر نمی کند..." )محمد، 
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حال  "بهسامانه های مادی هر گاه  :گوید می ،است)ترمودینامیک( گرما پویایی  دوم اصل که آنتروپی

سمت  به کند(نهدایت و رو به باال ای از بیرون آنها را بسمتی معین اراده نیرو و ) شوند" رهاخود 

 . اینکیفیت روبرو می شوند و نزول نظم باو بعبارت دیگر  روند؛ مییکنواختی و همواری و پستی 

 جاری فرآیندهای که است کمیتی بسته، فیزیکی دستگاه یک انرژی مجموعگوید که  میاصل همچنین 

 عین درکمیت  )ثباتایستای مرگبار  تعادل نیستند. این آن کاهش یا افزایش به قادر دستگاه درونی

دیواری  و رزمتروپی در واقع آنو نبود  بود. فاز بعدی تکامل از میان می رود در کاستی در کیفیت(

 جهان بازپسین جدا می سازد. یا ""آخرتاز نظم ویژه و متعالی  را ""دنیابر  نظم حاکماست که 

 زندگی چگونگیبدلیل محدودیت منابع شناخت خود انسان هرگز ، قرآن با وجود اشاراتباید دانست که 

  :نخواهد کرد فهمفر اخروی را یکو  پاداشو 

 "شده است نهان ایشانبرای روشنی  چشمچه  دادند میانجام  ان(وکارنیک) آنچهپاداش  بهنمی داند که  کسهیچ"

 .(۱۷ سجده،)

مطابق با طبیعت باز از زندگی بازپسین، و انسان حسی و عقلی درک مطابق با توان محدود قرآن اما 

که در نیازهای  روح خدا" – گلیا بافت وجودی دوگانه اش )ترکیب دیالکتیکی " فطری –غریزی 

و قابل فهم برای ساده توصیفاتی ، بازتاب می یابد( وا اجتماعی –اخالقی بلند آرمانهای حیاتی پایه و 

 از بهشت و دوزخ بعمل آورده است:عموم 

که خدای مهربان به بندگان خویش وعده داده بود )در روز رستاخیز در غیب )جهان نامحسوس( "بهشتهای جاودانی 

 جز سالمسخن بیهوده ای )بهشت(  بوده است. در آن)واقعی و حتمی( وعده ای پیش رو آن ( که همانا خواهند دانست

 (؛۶۲و  ۶۱" )مریم، ؛ و برای آنان در بامداد و شام روزی فراهم است)پیام آشتی و دوستی( نشنوند

جاری است؛ در آنها  (درختان)نهرها از زیر  ؛)فراهم آمده( استی جاودانهای بهشت)مؤمنان و صالحان( آنها برای "

 بر تختها)در حالیکه(  بر تن کنندو دیبا از حریر به رنگ سبز شوند؛ و جامه هایی ین آراسته زرزیورهای آنجا به 

 ؛(۳۱!" )کهف، آسایشگاهی استنیکو و چه خوش تکیه زده اند. چه پاداش 

روان است از آبی یی در آن نهرها :(شودتوصیف می )اینگونه  ه استبهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شدنمونه "

نهرهایی ( نیزاز شیری که مزه آن تغییر نمی کند؛ و )یی هست نهرهادگرگون نمی شود؛ و ( آن و بو و مزهرنگ )که 

هر ؛ و )باز( نهرهایی هست از عسل مصفا؛ و )گذشته از نوشیدنیها( موجود است شرابی خوشگوار برای نوشیدناز 

( فرجامهمچون )نیکو( فرجام این )آیا . است پروردگارشانی از ( آمرزشاین همه تنها)و میوه )نیز( برای آنانست  گونه

 ؛(۱۵" )محمد، ؟را پاره پاره کندآنها  که روده هایبه آنها بنوشانند ند و آبی جوشان ندر آتش می ما کسانی است که
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نمونه بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده است )اینگونه قابل توصیف است:( در زیر )درختان( آن نهرها روان "

همیشگی است. اینست فرجام آنها که پرهیزگاری پیشه کردند؛ و )اما( فرجام حق است؛ خوراک و سایه )آرامش( آن 

 ؛(۳۵ستیزان آتش است" )رعد، 

چه از روبرو و چه زمانی که آتش را علم داشتند به د( ه دشمنی حق برخاستنآنها که کفر ورزیدند )ب)ای کاش( اگر "

و بیاید و )در گریز از آتش( یاری نمی شوند؛ بلکه )آتش دوزخ( ناگهان بسوی آنها کرد توانند نمهار پشت سر از 

 ؛(۴۰و  ۳۹ " )انبیاء،که نتوانند آنرا بازگردانند )از خود دور کنند( و مهلت داده نمی شوندد؛ چنانمبهوتشان کن

آنها )صالحان( را اندوهگین نسازد؛ و فرشتگان از آنها استقبال می کنند )و )وقایع رستاخیز( اکبر و دلهره "آن آشوب 

 (؛۱۰۳" )انبیاء، که این همان روزی است که به شما وعده داده می شدمی گویند( 

( و و حس بیهودگی ماندگی )خستگی و دلسردیدرجای داد؛ در آنجا پایندگی آنکه ما را از فضل خویش در سرای "

 .(۳۵" )فاطر، نمی رسدبه ما هیچ رنجی 

 

 

 فصل پنجم:

 در علم و عقل و وحی رخداد معاد بررسی

 

 داریپا یساز و کار تحول به زندگ

روشن بخوبی بر هیچکس همچون ویژگیهای زندگی پایدار به زندگی پایدار اخروی و کار تحول  ساز

نظم آنرا بیرون از اسالم  اما متکلمان و مفسران دین هر یک دیدگاهی ارائه کرده اند؛ و فالسفه نیست.

   نمی داند: قاعده عمومی حیاتو  طبیعی جهان

 از پس را زمین و ،آورد می بیرون زنده از را مرده و آورد می بیرون مرده از را زنده)سنت خداوند چنین است که( "

 ؛(۱۹ روم،" )شوید می آورده بیرون( گورهایتان ازدر روز رستاخیز ) همینگونه)شما نیز(  و گرداند؛می  زنده مرگ

؛ تا آنگاه که ابرهای سنگین را بردارند و ما می فرستد "و اوست آنکه بادها را چون پیشاهنگ نوید بخش رحمتش

بدینسان  آنرا بسوی شهری مرده )خشک( برانیم و از آن باران فرود آوریم و هر گونه میوه ای )از دل خاک( برآوریم.

 (؛۵۷" )اعراف، و از گورهایشان( بیرون می آوریم زندگی دوباره بخشیدههم مردگان را )
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همانا اوست آنکه  .کند)خدا( زمین را پس از مرگش زنده می گونه "پس بنگر بسوی آثار رحمت خدا )طبیعت( که چ

 (؛۵۰مردگان را زنده می گرداند؛ و او بر هر کاری تواناست" )روم، 

بینی؛ تا آنگاه که بر آن آب را بفرستیم؛ )پس( بجنبد و )گیاهان(  میو از نشانه های او آنستکه زمین را پژمرده "

" زنده می کند، زندگی بخش مردگان هم هست. هر آینه او بر هر کاری تواناسترا برآید. همانا آنکه آن )طبیعت( 

 ؛(۳۹فصلت، )

 پیامبر(؛) شد" خواهیدهمانگونه که بیدار می شوید برانگیخته  و د؛یریم میکه می خوابید  "همانگونه

 .امام باقر() مدت آن طوالنی است" ولی همان خوابی است که هر شب به سراغ شما می آید؛)شبیه(  "مرگ

قطبی و دوگانگی  دوئیتو نه بر  بویژه ماهیت تکاملی حیات()عام و ثابت طبیعت  نظممعاد را بر  قرآن

وحدت و مناسبات  همان و استوار کرده است؛ "روحانی "عروجو  جسمجدایی روح از  و روح، جسم

پایه  برزندگی نیز پایدار فاز  در کنونی حیات میان روح و جسم موجود است، مداردوجانبه ای که در 

 بعدو  حیاتحقیقت تکاملی بر  قرآن .تکاملی باالتر مرحلهدر  است؛ ولی برقرارهمین روح و جسم 

از اینکه  و است؛استوار طبیعت  ماقرآن بر پایه نظم عینی ثابت و ع . برهاندارد تأکید معادجسمانی 

طبیعت  و ،حیات یافتهاز تکامل این مواد در مراحلی معین  وانسان نخستین بار از مواد بیجان طبیعت 

 : را اثبات می کند معاد و در بهار به زندگی باز می گردد،شده در زمستان پژمرده نیز گیاهی 

 را شما ما( که بدانید) دارید، تردید( مردگان برانگیختن در خدا توانایی و) رستاخیز( رخداد) در شما اگر مردم ای"

علقه ای )نخستین مرحله  از آنگاه ،ذره بنیادی حیات() ای نطفه از سپس آفریدیم، حیات( )مستعد خاکی از( نخست)

 آنتکامل  و آفرینشحیات را از راه  حقیقت) تا ناشکیل؛ و شکیل جویده، گوشتی پاره از آن از پس ،(حیاتشکل گیری 

 سرآمدی تا دهیم قرار رحمها در بخواهیم را آنچه و ،کنیم بیان شما برای( تکامل جنین موجودات و بیجاناز مواد 

( طبیعی عمر گذراندن از پس) آنکه شماست از و رسید،ب بلوغ حد سر به تا کودکی چون آوریمتان بیرون سپس معین،

 از پس که آنجا تا نماید بازگشت( کودکی دوران) زندگی مرحله ترین پایین به( که گردد پیر چندان) آنکه و بمیرد

 خشک که بنگری( زمستان در) را زمین( آنستکه رستاخیز حتمیت در دیگر استدالل) و(. زوال عقل) نداند هیچ دانستن

 نظمچرخه م) این. برویاند زیبا گیاه گونه هر از و برآید و بجنبد فرستیم؛ فرو او بر باران که آنگاه تا باشد، پژمرده و

" تواناست چیز هر بر و کرد خواهد زنده را مردگان او آنکه( بر دلیل) و است حق خدا که روست بدان( طبیعت در

 (؛۵ – ۶ حج،)

بیرون طبیعت(  دلاز را ) شما (دیگر باربر می گرداند و )آن  در سپس د؛یناشما را همچون گیاهان از زمین روی "خدا

    (؛۱۷ – ۱۸ح، نو) می آورد"

 .(۵۵ طه،) می آوریم" بیرونآن  زدیگر ا ربا و می گردانیم؛ برآن  در و آفریدیم؛ طبیعت() آنرا از  "شما
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حرکت ماده در کتاب پیشین دیدیم که در هر تحول کیفی باال رونده از کمیت ماده  عام بررسی قوانین در

نظمی عالی تر و پیچیده تر ، و بعبارتی دیگر ماده در هر تحول ددگر میکاسته و بر کیفیت آن افزوده 

 پدیده .ندام می محفوظبنیان مادی جهانهای نو پدید و پیوند بنیادی با جهان پیشین  ؛ اماخود می گیرده ب

 انسان و کرد؛ حفظرا  خودی شیمیای –فیزیکو  بنیاد با همه راز و شگفتی نهفته در آننیز  حیات تکاملی

وج خرو گرایش به  ،گشتهو اختیار بهره مند  عقلاز ، دست یافته یبا آنکه به ویژگیهای برتر تکاملهم 

 بنیانهای همچنان بلکه حیوانی،مشترک  مخرجتنها  نهنشان می دهد، ماده  مکانی – از مرزهای زمانی

 آخرتندارد که در  دلیلی ،براینبنا حفظ نموده است. نیزرا طبیعت بیجان  باخود  شیمیایی –فیزیکو 

 بازجهان  و ،وندبنیاد نفی ش از یکسرهنیازهای مادی انسان  و مادی قوانین و ماده (آتیفاز تکاملی )

نظم حاکم بر آن  و لطیفتر می شود ماده شود. نمودار (غیر مادی) ""روحانیفازی صرفا  درپسین 

بر حرکت  حاکممعاد با نظم و قانون  قرآنی تبیین میان نمی رود. از ؛ اماعالیتر و پیچیده تر می شود

 :هماهنگ استجهان  تکاملی

عصاره  و خالصههم ماده می تواند  . بازاول یعنی تجسم مادی و فعالیت جسمانی در آن دنیا منتفی نمی شود "عنصر

 و از جسم و ماده نفرت دارند که مسیحی هاو  نویخالف پاره ای از عرفا و روح بر عمل و پایه انرژی و اراده باشد.

دنیا  آن زندگی و بی پروا صریحبطور  و از این جهت کامال متمایز است ، قرآندننمی دان یاتو آخرت را ماد بهشتن أش

عنصر ماده و انرژی بهم  دو که در این مرحله از جهان همانطور فعالیتهای عضوی می شناسد. و مبنای جسمانی بارا 

 خالف و بر ،باشد دو آناز  هیچیک رق ازاتربیت و ترقی نیز نمی تواند ف و آمیخته اند و قابل تفکیک از یکدیگر نبوده

مثل پوستی به زمین  آنرا ومی نداردلز پرواز برای وبرای جان قفس نبوده  جسم وفینصفالسفه یونان و مت نظر

در  ؛ منتهیطبیعی و شاید ضروری است که در آن دنیا نیز این پیوستگی و همکاری ادامه داشته باشد ، بسیاربیاندازند

               . (۸۰ ص بی انتها، ذره زرگان،امهدی ب)" یک سطح صاف تر و عالی تر

" )قانون ی"آنتروپ اصل ،(رستاخیز) بدنبال این کیفی ترین تحول تکاملی باالرونده و نیجهان بازپس در

بر ماده و انرژی  حاکم فیزیکی قوانین از دیگر بسیاری همچون( ییایگرما پو ای کینامیدوم ترمود

هنگامه در  و ،فرهنگیبیولوژیک و اساسی  فعالیتهایتاکنون تنها در  کهیبندد؛ در حال یرخت بر م

  حاکمیت ساقط می شد: از ،یتکامل نوین یها دهیپد شیدایباالرونده و پ یفیتحوالت ک

کند و  ینم رییآن تغ یاز آب است که رنگ و بو ییآن نهرهاوعده داده شده اند؛ در  زگارانیکه پره ی"مانند بهشت

 (.  ۱۵" )محمد، دهند ینم مزه رییکه تغ ریاز ش یینهرها

 یریو پ یخود به فساد و فرسودگ یجهان نیا شیگرافاز آتی تکامل یا  بهشتدر فوق، ماده  هیمطابق با آ

. حیات انسانی در ندااصل ماده و نیازهای مادی انسان پا برجا می م ؛ امادهد یو زوال را از دست م
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رستاخیز( نیز همچون فاز پس از نهایی )حتی برزخ( و پس از مرگ فیزیکی در عالم فاز میانی )

  وابستگی های مادی آن کم و کمتر می شود. کنونی آن از ماده بیگانه نیست؛ اما 

تغییر و  عمومی و قوانین طبیعتمبتنی بر نظم )عقالنی  و آنکه بسیار علمی با ،معاد جسمانی بعد ماا

 وشگفتی و تردید  محلعدم درک ماهیت تکاملی حیات  بدلیل تاکنون گذشته از ،می نماید (ماده تحول

و  ،و بویژه تحول کیفی انسان پس از مرگاجتماعی  تحوالت کیفی بزرگبه  باور .انکار بوده است

با آنکه انسان پیدایش دشوار بوده است؛ و  حیاتی نوین، همواره برای انسان سختمدار  یکبه  ورود

 :استبدان علم یافته  وزنده از مرده را یکبار تجربه کرده 

 در)که  "در شگفتم از کسیکه آفرینش آتی )حیات بازپسین( را منکر است؛ در حالیکه آفرینش نخستین خود را می بیند

 (.  ۱۲۱" )امام علی، نهج البالغه، سخن (بودبرآمده یا مواد بیجان طبیعت آنهم از مرده 

                                                      دارد! معرفتیو نه تنها  خصلتیریشه  اساسااین سخت باوری  اما

؛ می گردیم؟( باز به زندگی دوبارهم و خاک شدیم )یهنگامی که مرد آیا !عجیب است چیزی)معاد(  اینند تکافران گف و"

 ؛(۲ – ۳ ق،) "!است بعیدبازگشتی  این

" )نحل، نخواهد انگیختسوگند خوردند که خدا کسی را که بمیرد بر با سخت ترین سوگندهای خود بخدا ( گمراهان"و )

۳۸)  . 

کنایه  یبا لحن و گردید واردپیامبر  براستخوان پوسیده ای  با خلف( ابن)معاد  منکران از یکی گویا

 کسی این استخوانهای پوسیده را زنده خواهد ساخت؟ چه :گفت ،علمیمنطقی  باه گمان ب ، وآمیز

 ناگهان( رسید منطق و اندیشه و کالم مرحله به که آنگاه) پس آفریدیم؟( ناچیز) ای نطفه از را او ما که ندید انسان آیا"

آنکه این استخوانها را زنده کند  کیست :. گفتخود را فراموش کرد آفرینشبرای ما مثلی زد و  و! شد ما آشکار دشمن

خداوند به هر  و ؛آورد پدیدرا  هابار آننخستین  برایهمان که را زنده کند  آنها بگو در حالیکه پوسیده و خاک شده اند؟

 . (۷۷ – ۷۹ یس،)" دارد و توانایی()علم  آفرینشی

 موجوده دکنادشوارتر از گردآوری ذرات پر آفرینش از هیچ، ارزیابی انسان وسنجش  در حتیمسلما  و

  : آنهاست بازسازی دوبارهو 

" است از آفرینش جهان از نیستی()کار بر او آسانتر  ینا د؛ وبرگردان آنرا سپس و آفرینش را آغاز کند آنکه "اوست

 ؛(۲۷ روم،)

 ایجاد نمی کند:در آفرینش و برانگیختن آنها خداوند خللی در توانایی شمار انسانها نیز 

 . (۲۸یک تن )از شما(" )لقمان،  نیست آفرینش شما، و نه برانگیختن شما، مگر همچون )آفرینش و برانگیختن("
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  معاد جسمانی را به انسان نشان داده است: ازای  ویژهپروانه نمونه زیستی  چرخه

"زندگی پروانه بصورت کرم شروع می شود. کرم پروانه با حرص و اشتهایی وافر غذا می خورد و دوره بلوغ را می 

مانندی می پیچد و تشکیل پیله می دهد. قسمت اعظم این انساج  پیماید و در همان حال دور بدن خود را با لعاب ابریشم

لعابی با سلولها ترکیب شده و مخلوط جدیدی درست می کند، بطوریکه تا بحال هیچ شیمیدانی قادر به تجزیه این ترکیب 

و اختالط تازه نشده و تفاوتی مابین اجزاء مختلف آن نیافته است. در مواقع مناسب سلولهای زنده پیله در صدد ترکیب 

بر می آید و بتدریج پیله تبدیل به موجود جدیدی می شود که دارای همه اسباب و عوامل الزم برای زندگی می باشد. و 

 "روانه پا به عرصه وجود می گذاردپس از چندی دهان پیله باز می شود و موجود زیبا و خوش آب و رنگی بنام پ

 (.  ۱۲۶ – ۱۲۷ ص آفرینش انسان، راز موریسن، کرسی)

پیش از  پروانه .معاد شناسی طبیعی است برایای  آموزنده تجربیگیاهان درس  همچونپروانه  زندگی

 ؛ تاتوت می خزد درختدر میان برگهای  و خاک درو در محدوده ای  کرم ابریشم()کرم است  یکاین 

خوردن باز  ازاین مرحله  در می رسد.)پیری و نزدیک شدن به مرگ( عمر آنکه به مرحله خاصی از 

را  زندگیالی برگها  و ختانتخته سنگ یا زیر پوست در یامناسب در زیر خاک  جایی در می ماند؛

این کرم  آرامد. میتنیده است دور خود  بهبا لعاب دهان که است  ایپیله گور خود که و در  گفتهبدرود 

به اندازه یک دانه کرم مرده ای کافته شود ؛ و اگر پیله شحیاتی نداردو شده در گور خود بشدت کوچک 

 وتحولی شگفت  در فصل بهار، ، وو زمستان پاییزپس از سپری شدن  اما! دیده می شود خشک لوبیا

زیبا  روانهپیک بصورت نو  کامالسیمایی  درکرم مرده از آرامگاه خود  ؛ ورخ می دهدرستاخیز گونه 

 است دیدگاه توحیدی از زندگی انسانو تشبیه به ق یتطب قابلپروانه  ! رستاخیزآیدزنان بیرون می  چرخ

این تفاوت که  ؛ با(۵۵، طه)که از طبیعت برآمده، بدان باز می گردد، و باز از آن بیرون می آید 

و کارکرد او در  خودساختهنوین انسان پس از مرگ وابسته به ماهیت و کارکرد  ، جایگاهصورت

          .ستدنیازندگی 

در زیست شناسی ملکولی اثبات شده است که هر یاخته حیاتی حامل اطالعات ضروری برای  امروز

هر  "کل" دردر جهان بینی نوین علمی  پیشتر گفته شد، چنانکه ؛ وساختن یک جاندار کامل می باشد

ه، کافیست! با اینهمهم بنابراین، برای بازسازی هر جاندار تنها یک یاخته از او  خود موجود است. ءجز

و انسان علم ندارند و  حیات ویژگیتکامل ماده و  وپیدایش  جریان برکه  آنها و ساده اندیشان، جاهالن

و انسان در زیر خاک  یاییدن کالبدمی پندارند که پوسیده شدن  چنین فهم نکرده اند، هممعنای آنرا 

 :زدسا می "ناممکن"زندگی دوباره آنها را پراکندگی ذرات 
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 ؛ اینمی گردیم؟( باز به زندگی دوبارهم و خاک شدیم )یهنگامی که مرد . آیاعجیب است چیزی اینند تکافران گف و"

کتابی محفوظ  درنزد ما  آن( حساب) ؛ وکاهد می ایشان می دانیم آنچه زمین از )بدن( ما همانا! است بعیدبازگشتی 

 ؛(۲ – ۴ ق،) "است

 ، نهدر زمین و نه در آسمان ، نهنیست پوشیده پروردگارت از)بی حیات و ذی حیات( ذره ای  سنگینی حتی()... "

 ؛(۶۱ یونس،) است" محفوظ(و  ثبتو )آنکه در کتابی آشکار  ؛ مگرکوچکتر و نه بزرگتر از آن

 خدا() .بیایدبر شما  مت(ا)قیبه پروردگارم که  سوگند آری! ! بگوکه ما را قیامتی نیست ، گفتندآنانکه کفر ورزیدند "و

و نه  بزرگتر ، نهندااو پوشیده نمی م ازسمانها و زمین آ ذره ای در ؛ سنگینینهان استپ (های درخدا و تحوالت) دانای

        . (۳)سبا،  است" و ثبت()آنکه در کتابی آشکار  ؛ مگرکوچکتر از آن

 هآنچه ک هر؛ زیرا است که در بنیاد بهم پیوسته اند معادو  مماتو  حیاتحقیقت سه پدیده سخن، این 

 :"علم خدا ثبت است در"می شود نیز  افزودهجاندار بر نطفه  حیات هر بهنگام پیدایی

هر چیز  ؛ وآنچه زهدانها فرو می برند و آنچه بدان می افزایند ؛ وماده ای بارور می شود)جاندار( داند آنچه هر  "خدا

 .(۸ رعد،) نزد او به اندازه است"

 ذرات ؛ امامی شودو پراکنده تجزیه  سرانجام ،یا هر جایی دیگر در طبیعت ،زیر خاک درانسان  کالبد

توانند دوباره بهم  میصر اعن این روند. نمیاز میان  و د؛نمی مان باقیعناصر تجزیه شده در طبیعت و 

به در آیات فوق گویی خداوند  ؛ وحیات یابند تجدیدمتکاملتر  وسیمایی نوین  ساختار و درپیوسته و 

 66معین همه ذرات بنیادی شمارهتنها  نهاین کیهان بزرگ  در اوپیام داده است که  امروز دانشمندانسان 

یند آعناصر کاسته شده در فر مقدار بر بلکه می داند؛ را طبیعتبیجان و جاندار رفته در پدیده های  بکار

نزد اوست و  آفرینشو گنجینه های  ذخائر ؛ زیرادارد علم نیزاز مرگ  پستجزیه شیمیایی کالبد انسانها 

   :شود" مینگهداری  "کتابی در نیز طبیعت آتیتاکنونی و  تتحوالبه  مربوطپیچیده  ریاضی محاسبات

 به اندازه معلوم جزم یفرست میآنرا ن ما ؛ وماست نزدهای آن  گنجینه آنکه مگرنیست  در دستگاه آفرینش() چیزی "و

 (؛۲۱ حجر،" )معین و

سرانجام فیزیکی ذرات بدن انسان در هر جا که پراکنده گردد تفاوتی نمی کند؛ زیرا در هر حال جهان 

بر می گردد، و یا در سرما  "نقطه صفر": به "ذره آتشین نخستین" در از درون یا بیرون فرو می پاشد

 گفتهو ب ،بر می گیرد دررا پدیده ها تا بزرگترین  ریزتریناز علم او خدایی که اما  پاشد. میاز هم 

همه اطالعات این جهان از آغاز تا انجام در لوحی ثبت و ضبط و محفوظ است؛ خدایی که قرآن 

آنها  وریزتر و این مواد را هم از ذرات پراکنده مواد بیجان  ازرا حیات شگفت انگیز  نطفهنخستین بار 

                                                           
کوچکتر از اتم چون الکترونها و کوارکها که خداوند به آنها اشاره کرده است؛ و دانشمندان تا قرنها پس از  یاتمها، ملکولها، سلولها و حت 66

   . دانستند یم عنصرریز ترین  و ریناپذ میذره را تقس ایاسالم هم همچنان اتم 
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 اوآفرینش و طبیعت  درانسان  بدن شده پراکندهتجزیه شده و  عناصر بازسازی به آفرید،را هم از هیچ 

برای عقل  پرسشیابهام و  استداللیسی ازمینه خداشن در ،بنابراین. ستانیز توانتکاملی نوین  مدار در

 در سه ثانیه آفرید تنهاطبیعت کیهانی را بنیادی  ساختارای که کل آفریننده  آن زیرا د؛پیش نمی آی آزاد

طبیعتی  "روز رستاخیز"تواند در  میبدون هیچ تردیدی ، (دوم هستی شناسی و تبیین آفرینش، بخش)

 ..:دیگر بیافریند و انسانی دیگر.

متن جهان فرو پاشیده و  ازنو  انسان جهان و) آنهاد نهمان که در نیستاخداوندی که آسمانها و زمین را آفرید ق "آیا

 ؛(۸۲ یس،) ست"اای داناو آفریننده  و (خواهد توانست) آری بیافریند؟ (خاک شده هایانسان

 هو شبه شک درباره آفرینش نوین  در بلکه ایشان چنین نیست() درمانده شدیم؟ وآفرینش نخستین خسته از  "مگر

  (؛۱۵ ق،) د"هستن

 "است از آفرینش جهان از نیستی()کار بر او آسانتر  ینا د؛ وبرگردان آنرا سپس و آفرینش را آغاز کند آنکه "اوست

 . (۲۷ روم،)

پدیده های  "نامحتمل"ناگهانی و  ظهور ، وکه در جریان پیدایش و تکامل طبیعت کیهانی و زمینی آنها

 تلقی ""ناممکن رارخداد رستاخیز و معاد انسان  نکرده اند، اندیشه چون جرثومه حیات نوین تکاملی

یک  پراکندهبازسازی دوباره ذرات ؛ و پیوسته از خود و معتقدان به معاد می پرسند که چگونه می کنند

 تأکیدقرآن بر این نکته  اما ممکن و عملی می شود؟ "طبیعت برگشته چرخهبه "و  "کالبد تجزیه شده"

 قادر ؛ بلکهستادر طبیعت پهناور توانانسانها دارد که خداوند نه تنها بر گردآوری ذرات پراکنده شده 

    باشد: میهم آنها و نقوش بدن پیشین  صوربر بازسازی ریزترین 

گرد آوریم؟ بله ما می توانیم )حتی( سرانگشتانش را )با حالت را  استخوانهایش"آیا انسان پندارد که هرگز نتوانیم 

 (.  ۲ – ۳نخستین( مطابقت دهیم" )قیامت، 

در استخوانهای وی پس از  اندام سن و و جنس و نژاد چونویژگیهای هویتی انسان می دانیم که  امروز

می دانیم که حتی دو نفر علم انگشت نگاری  با مطابقباز  وهزاران سال نیز بر جای می ماند؛  گذشت

 در بتازگیاینرو انسان  . ازیکسان باشدکامال  آنهاانگشت شیارهای را نمی توان در جهان یافت که 

را روشن انسانی  فرداثر انگشت هویت هر دانست که  (نوزدهم میالدی سده؛ انگلستان)معاصر  اروپای

بدان علم  خداوند کهمی زند  مثلفرد را  بهقرن پیش این خصوصیت منحصر  ۱۴قرآن  ؛ امامی سازد

نه تنها در این دنیا که انگشت  شیارهایچه بسا که  پس ؛است برخوردار توان بازسازی آنها ازدارد و 

یکدیگر  بااثر انگشت انسانها  !گرددمبنای هویت انسان شده و  بازسازی نیزحیات پایدار حتی در فاز 

( سرانگشتانش را ی)حت میتوان یما م" کهاین تأکید  ؛ وشابه داشته باشندم (DNA)ر حتی اگ متفاوت است،
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مثالی آورده  خداوند! است معادامر  در علم" "عصرتعمق انسانهای  برای "می( مطابقت دهنی)با حالت نخست

 علم" "اهلآن برای تکاملی است که شاهدی بر دانش و توانایی خویش در آفرینش حیات و بازگشت 

 انسانها از اطالعات مربوط به تفاوتهای هویتی هیچیکتنها عناصر وجودی انسان بلکه  نه ،باری باشد!

بازگشت تکاملی حیات ، و اشدنیافته ب علم به کم و کیف آن هنوزچند انسان  ؛ هرطبیعت گم نمی شود در

آفرینش ناگهانی جهان در "انفجار بزرگ"، در علم انسان ! مگر شود"نامحتمل" ارزیابی  علم انساندر 

 پیدایی، پروتئین چون آلیملکولهای عناصر سنگین تر معدنی تا های نوین تکاملی از  پدیدهپیدایی 

بر  سانسان طبیعت شناامروز ؟ شده استارزیابی ن" نامحتملهم " انسان ظهورزندگی و و  پروتوپالسم

علم یافته است؛ و در جانداران  مثل" "تولیدرویش دوباره و همانند گیاهان در بهار و ساز و کار 

آیا د؛ هر چند ماهیت آنها برایشان نامعلوم است. نرا می داننطفه  وکارکرد ژن زیست شناس دانشمندان 

 حیات نیست؟  فرایازو  پایدارعلمی کافی برای فهم معاد و حقیقت  –اینها پایه تجربی 

 

 معاد به حیاتضروری پیوست 

    زندگی پروانه را پس از تولد از پیله پی می گیرم: داستان

نقطه های رنگینی که بر روی بال پروانه دیده می شود، از قرمز و قهوه ای و سبز و زرد، درست در همان محلی "

در زیر ذره بین بدقت مشاهده کنیم، خواهیم  راواقع شده که قبال در بال پروانه اولی وجود داشته است و اگر بال آنها 

این چه نیرویی است که . هر کدام نسخه بدل دقیق دیگری می باشد دید که با بال والدین آنها سر سوزنی تفاوت ندارد و

در نهاد نطفه به ودیعت گذاشته شده که به سلولها فرمان می دهد و آنها هم مانند سربازی مطیع فرمان آنرا اجرا می 

ع می شود در علمای طبیعی... هیچ اطالع صحیحی در باره ماهیت نطفه ندارند و اطالع آنها از سلول شرو...  کنند؟

 (.۱۲۷ ، صآفرینش انسان راز )موریسن،" حالیکه سلول فقط بمنزله محفظه ای است که نطفه در آن جا دارد

در طبیعت در حالی است که جابجایی کارکرد سلولها بفرمان "نیروی به ودیعه گذاشته شده در نطفه" 

گاموف، پیدایش ژرژ )می باشد  ذرات آلفابمباران با مند اتم نیتروژن به اکسیژن نیازمثال تبدیل  ،بیجان

چه بسا ؛ زیرا ماهیت ویژه حیات و نظم هدفمند آنرا از اینجا باید فهم کرد. (۸۶و مرگ خورشید، ص 

فهم ماهیت  ؛ ورا بهم پیوند می زند معاداست که حیات و گذاشته شده در نطفه"  عهیبه ود یروی"ن همین

و  حقیقت حیاتنطفه و در پی آن  ماهیتهنگامیکه تا انسان باشد. شاید فهم معاد راهنمای ما در  همآن 

هم نوز ه شناسدانشمندان زیست  اما ؛کندن باوررا  ، معادآنرا درنیابد تروپیک(آنضد ) تکاملی خصلت

   عاجز مانده اند! حیات نطفه درست از فهم
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ذرات ریز میکروسکوپی که در میان سلولها جا  هنوز علم نتوانسته است این نکته را حل کند که چگونه چند میلیون"

 .(۱۳۵ ص منبع، همان) "گرفته اند بر حیات و موجودیت کره ارض حکومت می نمایند

یاخته جدا شده از ارگانیسم می تواند تا مدتی به زندگی ادامه دهد و حتی تکثیر گردد؛ ولی سرانجام به 

مرزی می رسد که هویت خود را از دست می دهد. یاخته های جنسی نیز انتظار می رود ظرفیت 

م به زندگی داشته باشند؛ ولی تخمک بارور شده با شگفتی تمابیرون از ارگانیسم محدودی برای زندگی 

 و تکثیر خود ادامه می دهد تا موجودی دیگر پدید آید:

)آیزنک، روح و  ژنهایش با اسپرم نوعی امتیاز تکثیر کردن بدست می آورد"ط "بنظر می رسد که تخمک با اختال

 (.  ۹۵دانش جدید، ص 

           :حقیقت ماندگار حیات را در بازتولید پیوسته آن باید جست

 صورتبار دگر  آنکهتا  ندند؛پیو می بهمریزند و دوباره روییده و  میپی در پی  درختانطاووس چونان برگ  پرهای"

( در این ریزش و رویش پیوسته)آمیزی پیشین را دارند و هیچ رنگی  رنگ همانپرهای نو . گذشته خود را باز یابند

 ، وَزَبرَجد یسبز بهای  ، لحظهسرخ رنگ یکبار طاووس نظر کنی، یبه دقت در تاری از پرها اگر .شود نمیجابجا 

        .نهج البالغه( ۱۶۴خطبه امام علی، .." )زمانی طالیی رنگ است.

از مواد ، حیات یکبار برای همیشه پاستوربر پایه دستاوردهای دانش زیست شناسی و بویژه نظریه 

پدید آمد و دیگر تکرار نمی شود؛ و در تکمیل آن توان گفت که معاد نیز به حیات انسان، که اوج بیجان 

تکرار شدنی از مواد آلی بیجان حیات پیدایش اگر تکاملی حیات در کره زمین است، گره خورده است. 

برگشت ناپذیر گام نهاده است؛ راهی بسوی هدفی بس استوار و راهی ، برای آنستکه حیات به نیست

 . آفرینش بوده استتعیین شده جهشی باالرونده در حیات که هدف ؛ تحقق می یابدمعاد با تنها متعالی که 

 هستی شناسی تحلیلی بر پیوست ضروری حیات انسانی به معاد گواه است: 

از و متعالی تر فراتر بسیار زیستمند چیزی  موجودیک  اما مادی است؛ ذرات ازشئ جامد تجمعی  یک

لی و سلولهایی که پیوسته کارکرد آنها آ ملکولهایتجمع  باپدیده حیات . استبنیادی ماده ذرات تجمع 

اینهم دشوارتر  ازبر پایه عناصر متشکله آن انسانی  حیات تبیین تبیین نیست. قابلنیز  تغییر می کند

 انسان 67پسیکولوژیک" – لوژیک"فیزیوشگفت انگیز  وپیچیده  کردنظم و کارتوان  نمیهرگز ؛ و است

انسان و عاطفی و اخالقی  ،عقلی متعالیمدارج باز نمی توان  و داد؛ توضیحبا سازمان یاخته ها  را

چه برسد به  ساخت؛ مرتبطاسرارآمیز و ژن  نطفه بهحتی را او  ساختارشکنگزینشهای و  گرایشها

                                                           
تقابلی پیچیده ای میان این دو سازمان  –سازمان و کارکرد اندامی انسان از ساختار و کارکرد روانشناختی او جدا نیست؛ و مناسبات تعاملی   67

 وجودی انسان و کارکرد آنها برقرار است.   
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ماده را پشت  هایانسان مرزعاطفه  و تخیلو  تعقل شعاعذرات مادی عاری از هوش و جان و خرد. 

 موجودکه واحد بنیادی و مادی  سلول .نیستتبیین  قابلبا جنبش سلولهای مادی  لذا ؛ وی گذاردمسر 

ای که حتی مرگ فیزیکی  بگونه انسانی جاودانه و وقفه ناپذیر است؛ حیات اما رد؛یم می زنده است،

   :است بشمار حیاتبی پایان  زنجیره ازی ا حلقه تنهاهم  )پایان زندگی این دنیا(

 ؛شآفرید ناچیز()از نطفه ای  آفرید؟ را اوچه چیز  از (وند)خدا ناسپاس است! چه !نادان( )ستمگر باد انسان "کشته

خواهد بهر گاه  سپس .بردگورش به  و میراندباو را  آنگاه راهش را هموار ساخت؛ ؛ سپسآورد دراندازه اش  به پس

     ؛(۱۷ – ۲۲ عبس،" )نمی اندیشد( حیات حقیقتدر  )ولی آوردبر او را 

حواس و  ، ایندستگاه گیرنده و اندیشنده مغز این ،حرکتی رشته اعصاب حسی و  ، اینمتناسب و زیبا اندام این "آیا

جهازات تغذیه و تولید این قوا و غرائز و  این دستگاه تنفس و قلب و دوران خون، این مدارک پراکنده و مرتبط،

محمود  )سید "؟هرا این نطفه ناچیز یا فضای رحم به وی عنایت کرد مجسمحکمت و قدرت  این استعدادهای فشرده،

 .(۱۴۱ ص سی ام، جزءاول  قسمت از قرآن، پرتوی طالقانی،

حیاتی از  جنبشآن. کوچکترین جزء  ژن ؛ واسته بیولوژیک )ارگانیسم( مادی بنیادهسته  سلول

 اما هستند، مکان –و وابسته به زمان ی ماد ذراتبا آنکه این  ملکولهای راز آمیز این ژنها پدید می آید.

و  بیزار مکانی – زمانیمحدودیت و  فنا پذیریبر این پایه مادی شکل گرفته است از  که انسانی حیات

 !گریزان است

حیات و خواص و اجزاء  چه ؛مبادی حیات و افناء آن قدرت ندارد به دگرگون کننده طبیعت هر چه مقتدر باشد، "عوامل

          . (۱۴۶ ص همان منبع،) ن تر و نیرومند تر از آنستکه یکسره از میان برود"ؤمادی پنهان و در بر گیرنده آن مص

نظم  وتکاملی حیات  وتروپیک آنضد  ویژه خصلت ماده گرایان و بیخدایان هنوز فهم نکرده اند، آنچه

 هایکوشش همه حیات انسانی!و طبیعت برتر ی شناختروانرسد به ویژگیهای  چه؛ پیچیده و عالی آنست

از همین نقیصه  نیزنظری آنها در تبیین تصادفی و خودبخودی حیات  و )آزمایشگاهی( تجربینافرجام 

اگر در دانش آنها حیات "امر اما آنها باید از خود بپرسند که  سرچشمه گرفته است.شناختی  معرفت

 محال"ی بود که در کره زمین تحقق یافت، چرا معاد که باز وقوع آنرا "محال" می دانند رخ ندهد؟

    ؟ استبه حیات مگر نه آنکه معاد هم پیوسته 
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   ی انسانفعالیتهای ثبت و ضبط اصل بقای شخصیت؛ 

که در  همهر لحظه فضای خاص خود را دارد، و هر عملی  ،هستی شناسی توحیدینوین و  فیزیک در

نیز در لحظات و عمل  این پیامدهای. می شودضبط  وثبت  آنرخ می دهد در  فضااین  درهر لحظه 

آنچه انسان انجام  می دهد در ساختار پیچیده وجود او اما ؛ و ندنبر جای می مابه آن  پیوستهفضاهای 

 : ، و در تحول به زندگی پایدار نمایان می شودثبت و ضبط استنیز 

که بر آن  آنگاهآنکه بر شما گواه هستم  ، جزرا کاریانجام ندهی  ، واز قرآن یو یا خوانشعی وض ونباشی در حال  "و

 (؛۶۱ یونس،) "...می شوید ( واردعمل ع و)وض

 خود را (اعمال)نامه  :بیرون آوریم گشودهرا اش روز قیامت نامه افکندیم و گردن او به را ی هر انسان (اعمالنامه )"

 (؛ ۱۴و  ۱۳کافی هستی" )اسراء، خویشتن امروز خودت برای حسابرسی از  !بخوان

گویند: وای بر ما! این و ؛ حال بینیشوریده آنست از آنچه در را مجرمان )پنهانکار( و نهاده شد  (پیش روکتاب )"و 

اعمال  گانهم؛ پس شماردرب (همه را)جز آنکه رد را فرو نگذای کوچک و بزرگ (عملهیچ )چگونه کتابی است که 

  (.۴۹" )کهف، کند میو خداوند به هیچکس ستم نیافتند خود را حاضر 

 ( وجهان مادی ناپذیر چهار بعدی جداییساختار )و مکان  نسبیت زمان مطابق باشناسی توحیدی  هستی

اثبات  بهفیزیکی  نوینم وعلکه در  است رویدادهای این جهان مکانی – اصل بهم پیوستگی زمانی

ابعاد شخصیتی  بقایاز ضبط و  و ؛علم نیز با سرانجام شناسی قرآن بیگانه نیست امروز رسیده است.

سازنده و  عوامل بقای ازروانشناسی  در. سخن می گوید هستیانسان )اندیشه و سخن و رفتار( در 

 بود که ههم دانست فروید اگر از شعور انسان رفته باشد. حتی پردازنده شخصیت انسان گفته می شود؛

 بماده گرایی مکانیکی سب می شوند؛ ولیبایگانی  ثبت و روانی او –در ساختار ذهنی انسان  تجارب

اندیشه ها و  و)ضمیر ناخودآگاه(  شود قائلانسان درون  در مادی محسوس جایگاهآنها  برای گردید

گذر زمان و  ،باری انگیزه های رفتاری انسان را بر پایه نظم مکانیکی و نیروی جنسی تبیین کند.

را از  انسان روانی –و واکنشهای ذهنی  کنشهاو نتایج  آثارانسان فیزیکی مرگ حتی  ودگرگونی محیط 

 :  میان رفتنی نیست ازمجموعه عملکرد او  وشخصیت انسان  ؛ ومیان نمی برند

)ق،  ؛ و ما به او از رگ گردن نزدیکتریم"شودنفسش وسوسه می در آنچه هر "و همانا انسان را آفریدیم و می دانیم 

۱۶.) 

ماهیت اندیشه هایی که از ذهن انسان می گذرد، شد که  روشنبر بلورهای آب  پژوهشگران آزمایش با

نگونه که ذهن انسان تجربه گر بر اهم؛ و نمایان گردد آشکارنظم و آرایش بلورها تواند در تغییر  می

حتی در طبیعت بیجان هم جنبش عینی ذرات بنیادی و نظم حرکتی آنها اثرمند است. خالصه آنکه انسان 
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بل ردیابی و پیگیری اق لذا و ؛ثبت و ضبط می شوددر طبیعت او  یروان – یذهنپرونده دارد و اعمال 

برای اهل علم  بود، خواهدتبیین دینی که انسان پاسخگوی افکار و عقاید خود  این ترتیب، بدین !است

    نخواهد شد. تلقی ""ناممکن دیگر

قرار داشت، تا شما را بیازماید که کدامیک )بنیاد هستی و حیات( او بر آب  و فرمان( ارادهعلم و حوزه )"و عرش 

 (. ۷هود، )نیکوکارترید" 

انگیزه ها و نتایج  آثار، امروز دیگر باقی ماندن و روانشناختی زیستی ،فیزیکی موسایه پیشرفت علدر 

در کارکرد ذهنی خود  انسان نیست. قبولغیر قابل و  نامعقولو اندیشه ها در جهان واقعی، دیدگاهی 

  است! مسئول

ن انسبت به سخنان خود نیز بهم انسانو  انسان به عقاید و افکار و نیات محدود نمی شود؛ مسئولیت اما

 نیز ثبت و ضبط سخنان انسان بهقرآن  است. مسئول ،دنجای می گذار برو نتایج پایدار  آثاردلیل که 

  :است کرده اشاره

 .(۱۸")انسان( سخنی بر زبان جاری نکند مگر آنکه بر آن مراقبی باشد" )ق، 

و الکترونیک،  مخابراتاصوات و  فیزیکفنون بویژه در زمینه  ودر سایه پیشرفتهای علوم  امروز

ثبت و ضبط امواج صوتی در فضا، از نخستین تا واپسین انسان، و باقی ماندن  امکانو  فوقآیه  به باور

و بازپخش  تمایزچگونگی سر  بر تنهامسئله . دیگر دشوار نیست ،ابدی آن بهمان کیفیت اصلی در فضا

دستگاه ضبط صوت ویژه ای برای تحقیق در پدیده های فرا فیزیکی  .ن استمجزای اصوات گذشتگا

اختراع گشته است که صدای درگذشتگان را بازپخش می کند؛ و آزمایشهای بسیاری نیز تاکنون در این 

نیز در تطبیق هستی شناختی  رضا امام زمینه انجام شده است )آیزنک و دیگران، روح و دانش جدید(.

 :فیزیکی ثبت و ضبط و تمایز اصوات را بیان داشته است قانون ،خدا" "شنوایی

 ند،انمی م پنهان در خشکی و دریا و ،تر باال تاذره  ، ازصدای مخلوقاتش در میان زمین و آسمان ؛ زیراستشنوا خدا"

    (.۵۹۶ ص شیخ صدوق، توحید امام رضا،) نمی شود و درهم نمی گردد گم

ثیر کالم انسان را بر گل و گیاه و حیوان هم اثبات نموده است؛ کالمی که می تواند أآزمایشهای بسیار ت

 ..متکی باشد.بر خشم و یا مهر 

بزرگتری در بر  بسکه نتایج و پیامدهای  ؛ اعمالیمی باشد اعمالشاصلی انسان نسبت به  مسئولیت اما

  :دارند
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پوستشان به )انسانها با شگفتی( و ؛ دهند گواهیند ادد میانجام  آنچه برپوستها  و ها دیدهو  گوشهاکه  آنگاه تا"

ما را نیز گویا  ،را به سخن آوردهر موجودی ( گویند: خدایی که پسما شهادت دادید؟ )ضد گویند: چگونه بر 

 (؛ ۲۰ – ۲۱" )فصلت، ...گردانید

و دست هاشان با ما سخن )زیرا زبان این گروه جز به دروغ باز نمی شود!( موشی نهیم امهر خشان "امروز بر دهان

 (؛ ۶۵کردند گواهی دهند" )یس، می گویند و پاهایشان به آنچه 

 ؛(۲۴"روزی که زبان و دستان و پاها بر کردار آنان گواهی دهند" )نور، 

. را بنگرند (آنها نتایجو )خویش  اعمالبیرون آیند تا  (آرامگاههای خود از)گروههای گوناگون  درروز مردم آن "در

 "ندیب میوزن یک ذره بدی کرده باشد آنرا  بهو هر کس  ؛ندییک ذره نیکی کرده باشد آنرا می ب وزنهر کس به  پس

 ؛(۶ – ۸ زلزال،)

دشمن حق و )کافر  ؛ ونگرد می آنها را( یجکه دو دستش پیش فرستاده است )اعمال خود و نتا را آنچهمرد  "روزیکه

     . (۴۰ نباء،" )زندگی نمی یافتم که پاسخگوی اعمال خود باشم( )هرگز کاش من خاک بودم! ای گوید: عدالت(

، دکر خواهدانسان آنرا مشاهده  ؛ ودگرد میپیامدهایش در جهان ثبت و ضبط و  نتایجو  عمل انسان

در علم  اصل بقای ماده و انرژیبر پایه  ماند. مین باقیجای هیچ انکار و توجیه  دیگرای که  بگونه

عمل  در ؛ زیرا)اصل بقای شخصیت(هم سخن گفت  ی و نتایج آنبقای عمل انسانمی توان از فیزیک 

اگر ماده در تحول به کیفیت نوین نیز از گذشته خود بیگانه  و؛ ماده و انرژی بکار رفته است همانسانی 

اگر سرنوشت نهایی باری،  میان برود؟ ازبه حیات پایدار انسان پس از تحول  گذشته چرا گردد، مین

هنگامی که دستگاه  امروزشخصیت انسان زوال ناپذیر است. ماده و نظم فیزیکی آن فروپاشی است، اما 

روی  برو کارهای انجام شده  اجساممی تواند ماهیت  پروگرافایوابه  موسومتصویر برداری از گرما 

 ظاهر موقع به ودر پرده هستی ثبت نتایج آن  وکه اعمال انسان  دیدگاه عیان سازد، پذیرش اینرا آن 

هستی فلسفی و حقایق  فهم باز و فنون، علومپیشرفتهای آتی البته  ؛ ومی شود، دیگر دشوار نیست

کوچکترین عمل انسانی با الکترونها و امواج  .ساختد نخواه روشنترشناختی قرآنی را برای انسان 

انسان است. ماندگاری فیزیکی اعمال هم نوید بخش انجام می شود؛ و ماندگاری اینها  الکترومغناطیس

نیست؛ بلکه در ساختار مادی بیرون از انسان و ضبط اعمال انسان و نتایج آن تنها در طبیعت ثبت اما 

یرد؛ زیرا عمل، چه نیک و چه بد، اگر تداوم یابد در انسان روانی انسان نیز صورت می گ –ذهنی 

ملکه شده و با شخصیت او یگانه می شود. در این حالت، عمل و نتایج آن دیگر از انسان جدا نمی شود؛ 

تکامل و در حیات بازپسین انسان در فاز بنا بر آیات و احادیث بسیار همدم جاودانه انسان می شود. و 

و نتایج  حقیقت گناه و ستم و یا کار نیک و شایسته ای که انجام داده است، آگاه می شودپایدار خویش بر 

همان کیفر و پاداش  ،با نتایج عملجاودانه فهم این حقیقت و زندگی  ند.کمی مشاهده آنرا ماندگار 

www.takbook.com



~ 325 ~ 
 

بردگی زنجیر آویختن "، خواسته ها و حقوقیا انحصاری کردن برای نمونه، نتیجه بخل  .اخروی است

فرو دادن آتش در نیز "، )مردم بی سرپرست و بی پناه(انسان است؛ و خوردن مال یتیم  "بر گردن

 :متناسب با عملای  نتیجه ؛می باشد "شکم

نپندارند که آنچه خدا از فضل خودداری کردند( به صاحبان اصلی آن و حق )و از دادن مال "و آنانکه بخل ورزیدند 

بر آن آنچه در روز قیامت و بزودی  می شود؛شر شان ست؛ بلکه برایو صالح آنهاخیر به خود به آنها ارزانی داشته 

 ؛(۱۸۰" )آل عمران، شودمی طوق بندگی بر گردن  ،بخل ورزیدند

در روز "همانا آنان که مال یتیم را به ستم می خورند جز این نیست که در شکمهای خود آتش فرو می برند؛ و بزودی 

         (. ۱۰بر آتش افروخته در آیند" )نساء، رستاخیز 

در طبیعت و و اعمال نیک و بد انسان  ، سخنانها انگیزه، ها هستی شناختی ثبت و ضبط اندیشهپیام 

 انسان مجرد حقیقت. ستا هستی آفریدگار پیشگاه در او مسئولیت پذیریروانی اش،  –ساختار ذهنی 

؛ زیرا رود نمی میان از)مرگ "تن"(  فیزیکی مرگ با نامد( می ""منکه هر کس وجود متعالی  همان)

و بخار سیال نورانی  "سپیدهمرگ  بادر جهت عینیت بخشیدن به "من" است.  مادی"تن" تنها ابزاری 

، و جایگاه نیستحبس نفس و روح در بدن ما  ؛ زیرااز انسان خارج نمی شود نیزبنام روح  ندی"انم

عالم  درمکانی ماده ندارد. روح می تواند به پستی گراییده و  –فیزیکی تعیین شده ای در ساختار زمانی 

حقیقت نفس آدمی  روحدر ورای آن پرواز کند. از آن فراتر رفته و می تواند نیز گرفتار شود؛ ماده 

 .شود قطع میروابط دارد و با مرگ تنها این رابطه فیزیکی  بدن ؛ بایدآاز جانب خدا فرود می  که است

ویژه ت و کیفیات و دیگر حاال خیال و سحوا وحافظه وجدان و و  و عاطفه عقلو  اندیشهفطرت و 

هر یک در  که گونانشان می دهند با وجوه گون راواحد حقیقت  کهمه یانسان  روانی –ذهنی نفسانی و 

بسیار کوشیده اند  ،و نیز دانشمندان "علوم انسانی" معاصر ،فالسفه از عصر باستان مرتبه ای است.

نظم اجتماعی  یا وروانی نامبرده را در ساختمان وجودی انسان  –نگاه حاالت و کیفیات ذهنی رست

کنند. در این کوشش راه بجایی نبرده و با آدرسهای غلط، تبیین  وبیابند؛ و مناسبات میان آنها را کشف 

تناقضات نظری و ساده سازیهای خود تنها بر ابهامات افزوده اند؛ در حالیکه هر انسانی در سرزمین 

فیات را فهم می کند پهناور "من" خویش، که دیگران را به آن راهی نیست، هر یک از این حاالت و کی

 و کارکرد آنها را در تجربه شخصی خود می شناسد!      
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 فصل ششم:

  شناسی  معاددر زمینه قرآن روایات تاریخی 

 

 :معاد است تبیین قرآن در " )یاران غار(اصحاب کهف"داستان 

رستاخیز تردیدی  رسید( )سردر  همانااست و  حق خداوندرا آگاه ساختیم تا بدانند که وعده  آنهاما بدینسان  "و

 (. ۲۱کهف، ) "نیست

و فهم سرگذشت "اصحاب کهف" در قرآن  از نسبیت زمان بدست آورده ایم، امروزی که دانش با

یکتاپرست و جوانان "اصحاب کهف" رازگشایی از "خواب طوالنی آنها" برایمان آسانتر خواهد بود. 

پایتخت اردن  ،امان) فیالدلفیاشهر به مرکزیت روم  امپراتوریایاالت شرقی یکی از  درآزاده ای 

 فرمانروای رومیانظلم بی حد پرستی و  بتبودند که نمی خواستند به در سده دوم میالدی امروزی( 

جز یک چوپان و سگش که بعدا با آنها همراه شد، از اینان، . تن دهنداش دست نشانده حاکم و  (هادریان)

)دعوت به مسیحیت و حمایت از خویش برای پیشبرد کار اشراف زادگان و درباریان بودند که 

نتوانستند تغییری در سرانجام با همه تالشها اما پنهان می کردند؛ ناگزیر را شان عقایدنومسیحیان( 

ایمان خود را آشکار ساخته و تحت آنگاه که و ایجاد کنند ن زماسیاسی  –دینی ساختار اصالح ناپذیر 

پناه بود در نزدیکی شهر که بر فراز کوهی  یبه غارکرد که  وحیآنها  برخداوند پیگرد قرار گرفتند، 

  برند:

رحمتش را "هنگامیکه از آنان و آنچه جز خدا می پرستند کناره گرفتید، پس به غار پناه برید که پروردگارتان )سایه( 

 (. ۱۶فراهم می سازد" )کهف، شما  بر شما می گستراند؛ و در این کار آرامشی برای

از  چون ."ندخواب رفت به"به خواست خدا  و هشد پنهانچشمها  ازغار  دراین جوانمردان هم پیمان 

حالیکه زمان سپری شده  در اما ند.ا پنداشتند که مدت کوتاهی در خواب بوده چنین خواب برخاستند

سال شمسی(  ۳۰۰سال قمری )یا  ۳۰۹ بیرون از غار در، بوداز صبح تا عصر درون غار تنها یکروز 

 سکه! ندبوداز میان رفته  نیزشرک و ستم نماد های و  شدهشهر بکلی دگرگون  !بود هاین واقعه گذشت از

این  در دیگرکه  دانستندسرانجام  آنها. شتایگانه ایمان د خدای به همشهر  حاکمو  ،نبودرایج  دیگرآنها 

دین رسمی سراسر امپراتوری روم شده است نیز مسیحیت ؛ و تعقیب نبوده و ایمن هستند تحتزمانه 

و بیرون آن در  غارگذر بسیار متفاوت زمان در ! آنها در سده پنجم میالدی رخ داده بود("بیداری" )

این آنکه  بویژههمواره برای مسلمین و مفسران قرآن پرسش برانگیز بوده است؛  تاریخیاین سرگذشت 
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دانشی  با است. گردیده همراهنیز  "معاد"مفهوم ، "وعده پیروزی حق" و "رحمت خدا"با  زمانیتفاوت 

"رحمت خدا" را در این سرگذشت به تغییر گرانش درون غار و  توانب شایدکه امروز بدست آورده ایم 

در  نظریه نسبیت عام، زمان پایه برتعبیر کرد.  "یاران غار"گذر زمان برای  آهستگیجه در نتی

خاصیت فضای میان اجرام است  کهنیروی گرانش کند تر پیش می رود؛  تر میدانهای گرانشی قوی

را سرگذشت این . گرانشی قوی کج و خمیده می شود هایدر گذر از میدان همنور  و است؛ پذیرتغییر

 : میمی دهادامه 

به ود و هنگامی که فرو رود به سمت راست کج ربر آید از غار ایشان هنگامی که بینی  می"و )نور( خورشید را 

به سمت بدلیل افزایش میدان گرانشی غار خم )منحرف( گردد )نور خورشید به درون غار نمی تابد و سمت چپ آنها 

)قرار گرفتن ماده در میدانهای گرانشی نیرومند سبب  هستند فراخنای غارو آنان در ( می شود منحرفراست و چپ 

  . (۱۷از آیات خداوند است..." )کهف،  ه(عواق)؛ این کشیدگی آن و یکی شدن با میدان گرانشی می شود(

افزایش لذا  واز طلوع تا غروب خورشید بوده است؛  روزیکاعمال نیروی گرانشی ویژه در غار مدت 

نور جذب نشده و غار،  میدان گرانشی . درمتوقف شودکامال گرانش به اندازه ای نبوده است که زمان 

سال شمسی(  ۳۰۰سال قمری ) ۳۰۹بیرون غار  درمردم نیز در این مدت و ؛ است کردهتنها انحنا پیدا 

پخش شدن "قوی گرانشی و  میدان دلیل به درونی غار نیز. محیط (۲۵)کهف،  را پشت سر گذاشته اند

به ه ای کنند مشاهدههر نبود؛ و غار  بیرونبرای افراد  مشاهده قابلدر فضای غار" کهف  اصحاب

 : ه استوحشت می افتاد

و ما آنها را  ؛)هوشیار نبودند( دبودن هخفتبیدارند؛ در حالیکه می پنداشتی که ( در آن حال می دیدیآنها را "و )اگر 

)به نشانه نگهبانی( و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه غار  ؛به چپ و راست می گرداندیم)همچون خفتگان شب( 

از ترس لبریز به ایشان پشت کرده می گریختی در حالیکه سراپای وجودت اگر به آنها می نگریستی گشوده بود. 

 (.۱۸!" )کهف، بود

این نکته  برهمه  ایناز  پیشاست. سرگذشت تاریخی این نظریه نسبیت عام بهانه ای برای بازنگری در 

شرایط  ،را از دلها بزدایدمعاد رخداد آنکه شک و تردید به پیروزی حق و برای داشتند که خداوند  تأکید

ن از پیری و مرگ، بتوانند ؤپناهندگان در امنیت و سالمت، و مص که دادبگونه ای تغییر  راغار 

این جوانان پرسشی که ذهن و هدف خداوند آن بود که زمانی بس طوالنی را در "خواب" سپری کنند؛ 

، خود مشغول داشته بوده را در زمینه وعده خداوند در نابودی ستمگران و مشرکان بیکتاپرست آزاده 

و ماهیت زمان و حرکت و حیات و هم بر معاد  ،را به چشم ببینندو آنها هم پیروزی حق  ؛پاسخ بگیرد

چشمان حقیقت بین انسان افکنده شده است؛ و چون این پرده در که بر پرده ای است "زمان" . علم یابند

این سرگذشت و در هر زمان دیگری نیز  امروزپیروزی حق و حقیقت آشکار می شود! بی تردید  ،افتد
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حتمیت پیشرفت و پیروزی حق و عدالت تاریخ و  خودکامگاننه تنها در زمینه ماهیت پوشالی تاریخی 

بسی راهگشاست. نیز در جامعه انسانی، بلکه در زمینه تبیین حیات و معاد و ضرورت فهم توأمان آنها 

ز پرتو نور"، "خفتن در فراخنای غار"، "گری خمیدگی"چهار زمینه بویژه در این داستان همچنین 

( زمان در درون و بیرون غارمتفاوت گذر حرکت استمراری جهان" )بینندگان" و "تفاوت زده  وحشت

 بیشترپژوهشهای ارزش " . بنابراین، سرگذشت "یاران غارنشان می دهد موافقتبا نظریه نسبیت نیز 

قرن  ۱۳قرآن در واقع، . دارد رامعاد تاریخ و زمان و حیات و در تبیین و بازنگری فلسفی  – علمی

اگر آن موحدان آزاده در فضای درون  !استتبیین کرده روشنی ه بزمان را نسبیت  شتاینناپیش از 

آتی  پدیدجهان نو درو زمان برایشان بی معنا بود،  غار گذر زمان را در بیرون آن حس نکردند

؛ لذا درک زمان برایش سخت است ؛ وماده بیرون می رودمکانی  –انسان از ساختار زمانی )آخرت( 

    برایش قابل درک نمی باشد: مکان –زمان مدار رون از یبچیز  هیچکه در این دنیا  همانگونه

به گمان زمان ) اینگونه .درنگ نکردند)در دنیا( ساعتی  جزند که کن یاد سوگند تبهکاران برپا شود، قیامت "روزیکه

  .(۵۵ ،)روم ند"دمی ش راندهحقیقت  از (کافی برای جبران

که سرگذشتی ؛ تاس کردهبیان دیگری  فشردهسرگذشت  در رامعاد زندگی و مرگ و  فلسفه قرآن باز

در . در بر دارد را مادی طبیعتاز مدار زمانی مرگ، پس از  ،فرا رفتن انسان ومعاد جسمانی  تبیین

معاد برای انسان  فهم ،و ماهیت فرایاز آن بدون فهم حقیقت حیاتاینجا نیز به این نظر خواهیم رسید که 

هنوز به آن  زیستیاست که دانشمندان علوم  چیزیهدف حیات  و منشأ، ماهیتهر چند ؛ ممکن نیست

 :از حقیقت حیات آغاز می کند آیه پس.. .اندعلم نیافته 

زلزله  چوندر پی حادثه ای ناگهانی  گویا که ی می رسدویران قریهدر سفر با االغ خویش به  مسافری

هم و اجساد آنها  ؛شده ساقط زندگی ازاین حادثه  دراهالی آن  ؛آن فرو ریخته ستونهایسقف بناهایش بر 

انگیز و  هراس صحنهدیدن  بافرد  آن گویا .استحال پوسیدن در و  مدفونسنگ و خاک  ارآو زیردر 

با  هاآن مناسباتو  مرگ و معاد، و مربوط به زندگی هایاندیشه  در انسانهااجساد و  آوارهادلخراش 

 اردر زیر آو کهرا  مردگان اینچگونه و  کی خدا :کهمی پرسد  خودمنجمله از  ؛ وفرو می رودزمان 

 زنده می کند؟ ،ندهست مدفون شده و در حال پوسیدن

عمیق ی مردگان نظر اجسادبه ) خوابیده بود. فروستونهایش  بر کهبگذشت  ویران()قریه ای  بر هک سآنکمانند  یا"

به خوابی  مدتی) ندامیربصد سال او را  برایخدا  پس ؛از مرگ زنده می کند پسخدا اینها را  چگونه (:و گفت انداخت

 :گفت روز.ای از  پارهیکروز یا  :گفت ؟ماندی باقی (آنحالدر )مدت  چه :گفت. برانگیختش سپس و عمیق فرو برد(

به االغ افکن  نظر (نیز) ! واست نکردهک و نوشابه خود که تغییر ابه خور بنگر پس! سال درنگ کردی یکصدبلکه 

پیوند  بهمکه چگونه کن  نگاهاستخوانها  . بهمیقرار ده اد(عدر فهم حیات و ممات و م)ترا نشانه ای برای مردم  تاخود 
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دانم که خدا بر هر کاری  می :گفتاو آشکار شد  بر (تحقیق این) هنگامیکه پس گوشت می پوشانیم. هامی دهیم و بر آن

     .  (۲۵۹ ،)بقره "ستاتوان

قوم "یهود را  اسرائیلی، قوم القائاتثیر أت زیر مسلمان و چه یهودی تبار، چه "،قرآنمفسران " عموم

اورشلیم  سرزمینبه  ای بگونه را آنقرروایات تاریخی مثالها و اند  کوشیدهپنداشته و  وند"برگزیده خدا

را همان  ذوالقرنینکه در عصر جدید هم  ؛ همانگونهدناسرائیل مرتبط گردان یبن قومو  (المقدسبیت )

ویران شده  قریه کهگفته اند در تفسیر آیه فوق  اینها خوانده اند!؟ (مسیح موعود یهود) "کورش پارسی"

و  خضر یامیا آر یاعزیز  استبرده نقرآن نامی از او  که یفردبیت المقدس یا شهر ایلیا بوده و نامبرده 

 :طالقانی یاد زنده هگفت به اما !ی او هم خداستوطرف گفتگ و بوده است ()؟!یا حتی کافری 

نظر آیه بهمان مطالب است نه معلوم است که ،نام و اشاره ای از دو طرف این گفتگو نیست گونهیچهدر آیه  "چون

 ؛ (۲۱۵ ص دوم، جلد ،قرآناز  پرتوی) "اشخاص

 معادو ممات و  حیات فلسفه بیان آن، مربوط به نیهاو بر گفتگو اینبیان  از قرآن هدفکه  معنا بدین

 یکفرد  آن اگرآنکه  . نخستبزرگ رنج می برند تناقضاتیسنتی از  تفاسیر از این، گذشته است. بوده

؛ مبر بوده استاپی یکاگر آن فرد طرف گفتگوی  و شک کرده است؟ معادبه  ؛ چگونهپیامبر بوده است

بوده  ویانگیختن برو  پوسیدگیو ناظر بر مرگ و  مانده واکار رسالت  ازپیامبر باید صد سال  آن

 :اصوال ؛ وخواب رفته است مردبر تردید  پاسخی صد ساله" "درنگ ،دوما باشد!

متحرک یا در حال حرکت است و فعل لبث که در این گفتگو  خودگفته می شود که  زیبه درنگ اندک و توقف چی "لبث

 . (۲۱۶ ص همان منبع،) ی حیاتی را می رساند"اتوقف قو ، نوعیشده رر تکرااسه ب تبجای مت

یا )در مرگ  پرسشگرفرد  آن "درنگ صد ساله"و نوشابه نباید دلیلی بر  آذوقهیافتن ن تغییر ،سوما

 :باشد (خواب عمیق

 "شتن زمان طوالنی استذبعکس دلیل بر نگ ؛ وصد سال نیست گذشتبر  ، دلیلشراب و طعامنیافتن  "زیرا تغییر

  .(۲۱۶ ص همان منبع،)

بر مرگ و حتی اشارتی  و صراحت تفاسیر و روایات اسرائیلی، ، برخالففوقدر آیه  آنکه چهارم

 :و دیده نمی شوداحیای او  وپوسیدگی االغ 

" بود سالم بجای مانده بود اوهمه از متعلقات  کهشرابش  وم اطع وند خودش نهمین است که خرش هم ما "ظاهر

  . همانجا()

 :آنکه مفسران اسرائیلی قرآن خالصه
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 و عبرتها و حکمتهای اینگونه آیات بدور مانده اند. از چه بسوی اعماق تاریخ مبهم پیش رفته و چشم دوخته اند، "هر

و مطلق باشد و رنگ نام و زمان و مکان خاصی نداشته باشد تا  کلیهر چه قرآن خواسته که مثلها و داستانهایش 

 روایات... مفسرین و شارحین کوشیده اند که آنها را به رنگهای خاص در آورند! ، اینبرای همه آموزنده باشد

 بهبا سند مسلسل  68طبریوهب بن منبه و کعب االحبار بازگو گردیده و در تفاسیر اهل سنت مانند  امثالاسرائیلی که از 

بی نام و نشان قرآن  یهمه داستانها و امثالها کهنموده  محدودچنان آنتفسیرهای تقلیدی را  ، نظرآنها استناد شده

بازگویان  وویان او قلم بی بند این ر زبان گردد. تشریحمردم بنی اسرائیل  ودربست در محدوده سرزمین  بایدحکیم 

و  معجزاتنوشته های عهد عتیق هم پیشتر رفته و بیش از آنچه در این کتاب آمده برای پیامبران بنی اسرائیل  از آنها،

 . (۲۱۷ – ۲۱۸ ص همان منبع،) "69خوارق آورده اند

یا  گذر زمانآزمونی ساده طی زمان می اندیشید، با معاد حیات و که در رابطه پرسشگری  انسان

برای کسیکه "مدتی نامعلوم را در خواب سپری کرده است"،  حس آنحرکت استمراری واقعیت را با 

با  مطابقباری، . کندمی نسبیت زمان و حقیقت حیات و معاد را در ورای آن فهم مقایسه می کند و 

  در آیه نامبرده:، طالقانیتفسیر ارزشمند 

و معاد معتقد بوده و در چگونگی زمان احیاء  مبدأکه با الهام و یا دریافت فطری خود به اصول  شده تصویر انسانی"

به دهکده  .. تامی پیمود. راهیری و توشه اش اخر سو ومسافری تنها بود و با اندیشه های درونی  او می اندیشیده.

اش را  اندیشه و سکوت مرگبار این دهکده، یویران اهلش مرده بودند. ویرانش کرده وناگهانی  ایای رسید که حادثه 

حیاتشان با  .. تجدید.آیا و در چه ظرف زمانی این مردم را خداوند زنده می گرداند؟ چگونه به این مسئله جلب نمود:

همه چیز این  پس هنگام مرگ خواهد بود؟ درمشخصات صوری و مادی و زمانی و مکانی آنان  وات خصوصیهمه 

چگونه همانها زنده می  پس اگر احیاء تکرار زمان و دیگر مشخصات آنان نباشد، و دهکده و اهلش باید برگردد؟

 و همچنین حیات و موت را. و چیز را در ظرف زمان ذهنی و انتزاعی می پنداشت؛ همه همه، مانند او، چون شوند؟

می یابد و دگرگون می شود و  تغییرآنچه که  پس می گردد، انتزاع تغییر و تحول ظاهر پدیده ها ، ازچون زمان ذهنی

عمیق حیات  بعد تصویری، یاواقعی باشد  چه حادثه خارق، این ی شود؟مهمان باز می گردد و احیاء  چگونهمی گذرد 

 : همانسازنده ترکیبات تدریجی و زمان است و القیوم( یحیات )الح اصلی مبدأکه قائم به خود و به  نمایدمی  ارائهرا 

در  و می سازد و صورت می دهد وعنصری را با همه نیروهایش به حرکت آورده  حقیقت حیات است که جهان مادی و

 شآثار و صفاتگسترش می دهد و در نهایت بگونه پدیده های زنده با همه خواص و  و پیش می برد تهمه جها

تحوالت ماده و  ، ودریای ژرف چون حیات(.. ).عقلی و پیشرو انسان می رسد ایه قونمودار می شود تا به مرتب

چون بعد  ... ومی شود انگیختهگسترش زمان چون امواج متوالی آنست که از حرکت ذاتی و عمقی آن در ابعاد مختلف 

آید که احیاء واپسین در چه زمانی و  می پیش لواسئ این ظاهری حیات مالزم و هماهنگ با زمان نسبی پیش می رود،

و مبین  کاشف ،اندیشمندان بصیر برای یتمثیل قرآن ... ایندر همان زمان است یا زمان دیگر؟ آیا چگونه خواهد بود؟

را به عمق و بعد وسیع و فراگیرنده و محفظه خاص حیات جای داد و از تاثیر و  او... ت حیات و رافع تحیر استقحقی

                                                           
 و...  زانیو الم انیمجمع الب ریدر تفاس زیو ن 68

  
 ..و. دانیال میا،آرچون  افرادی هستند؛ "کاهنان "پیامبرآنها در زمره  اکثرحالیکه  در 69
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صد  ، گذشتاین تحول و توقف با؟ کم لبث قال حیات و زمان نسبی خارج گرداند و حالت درنگ یافت:نفوذ تدریجی 

 وو قدرت فائقه حیات را دریافت و هشیار گردید  .. اصالتاز چند ساعتی نمی نمود. بیشو نسبی  سطحیساله زمان 

یاری برای مردم اندیشمند هشخود نشانه و وسیله  .. اینجلب شد. (مرکبآذوقه و نوشابه و )آنچه داشت  بهنظرش 

قاطع  ؛ نهسازندگی و نگهبانی حیات پی برند و مرگ را نوعی توالی و جزر آن بشناسند وق وبه حقیقت و تف ؛ تاشد

و ابعاد حیات و جهان با اینگونه امثال و اشارات آن مبین می شود و از آمیختگی  یلاص .. حقایقصل زمان.احیات و ف

 . (۲۱۸ – ۲۲۰ ص همان منبع،)" واهر و متشابهات جدا می گرددبا ظ

فراتر از )بعدی درک فلسفی فرا یکانسانی فرایاز حیات  ازتمثیل قرآنی  درچنانکه گذشت، باری، 

 بلکهفهم معاد  الزمهتنها  نهکه  درکی ارائه شده است؛ جهان مادی( مکانی –ساختار چهار بعدی زمانی 

حیات را تبیین د نهرگز نتوانست همگرایان  ماده وحیات وابسته به ماده نیست  حقیقت .در بر دارنده آنست

حیات  تکامل. ..(و. پارینا)کوشش نافرجام د سازقانع  وضی اکم خودشان را ر دستای که  ؛ بگونهدنکن

 مکانی –زمانی برون رفت از مدار  وو جاودانگی  استقاللبوی  آشکارا رسید کهمرزی  بهنسان ا در

 در رازمان  گذر دیگر ،از ساختار چهار بعدی ماده فرا رودحیات انسان  هنگامیکه .ماده را می دهد

اینکه  ؛ کماتفاوتی نمی کندبرایش  "یکروز یا پاره ای از روز" با "سال "صد و ند؛کحس نمی فاز کهن 

خواب رفتن خود را به یاد  بهزمان و  ،را نبینداز خواب بر می خیزد نیز تا ساعت هنگامیکه انسان 

 :نمی فهمد چند ساعت در خواب بوده است ،نیاورد

 (.۳۵)در دنیا( درنگ نکرده اند" )احقاف، از روز ساعتی جز "روزی که آنچه را وعده داده شدند بنگرند، گویی 

اگر ماده  و دیگر وابسته به سرنوشت ماده نیست؛با این ماهیت حیات  بینش توحیدی قرآن، دربدینگونه 

ذرات بنیاد نه تنها بر انسانی  حیات سرانجامی جز فروپاشی ندارد،خود  مکانی –ظرف زمانی  در

 ؛ وجاودانه است در او دمیده شده است" وندکه از جانب خدا "روحیاتکای  بهکه جسم پایدار فیزیکی 

 درک قرآن ،باری خواهد کرد. تجربهبینهایت  تا را رو به جلو حرکتامانتدار خوبی باشد  اگر انسان

 حیاتاز  یرا جدا معادکه  انسان؛ درکی و بی پایانهدفدار  پایه تکامل بر ؛ درکینوینی از حیات دارد

   :ندینمی ب

 ؛ دربیرون آمدند راه خدا( دربرای جنگ )از دیارشان  روانی و اجتماعی()از مرگ  گریز درندیدی آنها را که  آیا"

 هماناخدا  که . براستینمود شانزنده  سپس د؛یبمیر)در این راه(  گفت آنان خدا به ؟ پسبودندان تن حالیکه هزار

 .(۲۴۳ بقره،) "گذارند نمی بیشتر مردم سپاس ولی ؛استمردم  بر نیروی حیاتی و تکاملی()افزایش  خداوند

که انسان  هستندی ( سه کیفیتبسوی خدا )زندگی و مرگ و بازگشت معادو  مماتو  حیات ،در قرآن

پدیده گوناگون یک وجوه  ،کیفیت بالضروره تجربه می کند و گریزی از آنها نخواهد داشت. این سه

 : ند که از پی هم می آیندحیات انسانی ا و حلقه های زنجیره بهم پیوسته و جدایی ناپذیرویژه، 
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 (؛ ۱۵" )مریم، میرد؛ و روزی که برانگیخته شودبو روزیکه زاده شد؛ وزی که او رسالم بر "

 (؛ ۲۵" )اعراف، )دگر بار( خارج می شویددر آن می میرید؛ و از آن ؛ و زندگی می کنیدپس از هبوط( زمین )در آن "

طبیعت( بیرون  دلرا )از  شما دیگر( بارآن بر می گرداند و ) در سپس د؛یناشما را همچون گیاهان از زمین روی "خدا

    (؛۱۷ – ۱۸ح، نو) می آورد"

 (.۵۶" )یونس، باز می گردیدش زنده می کند و می میراند و بسویاو )خدا( "

به ورود  ، وتنگنای زندگیسختی و تاریکی و خروج از  زاده شدن است:درست مانند انسان مرگ 

  . خنای آنافرگشایش و روشنایی و 

چنین بیان کرده  را انسانزندگی و مرگ  حاکم بر عمومیقاعده  ،قرآنبا ژرف نگری در  علی امام

  :ستا

مرگ  در (حقیقی) زندگی ؛ ودیسلطه پذیر باش و مقهورکه  آنگاهت سشما فیزیکی()حیات  در (حقیقی)مرگ "

 ؛(۵۹ ، خطبه)نهج البالغه "دیبستیز ظالمان متجاوز()اگر با سلطه  شماست )فیزیکی(

حالیکه  است؛ دراز حیات انسانی مطابق با سنن تکاملی آفرینش  و پیشوایان راستین اسالم قرآن تبیین

فهم حیات  ازناتوان هم  هنوز عقلی" "کوششهزار سال چند از  پسفالسفه ذهن گرای برج عاج نشین 

 نادیدهدر تبیین تکامل و  ناتوانی حتی دانشمندان زیست شناس پیرو نظریه تکاملی هم بدلیل و انسانی اند؛

 فهما ربویژه حیات انسانی  وحیات  تکاملی ماهیت ندا نتوانسته ،آنپایان ناپذیری  گرفتن هدفمندی و

 "حیات گفتند: ؛ وآن ندیدند در نتروپیکآترمودینامیک و ضد  ضد موقتی ویژگی یکجز  لذا و کنند؛

بق با تبیین امط . ولیزیست شناس فرانسوی( ؛شویب) علیه مرگ می جنگند" که یعنی مجموعه افعال و حاالتی

؛ می جوید همکه پایداری  می یابد تداومنه تنها مرگ فیزیکی  باانسانی  حیات و توحیدی تکامل، هدفمند

             .کشدالش می چ به تعریف عام حیات در نگاه زیست شناسان کالسیک راتبیین  این و

مرگ  به از آنها یاد کرده است نیز برای تن ندادن رهقب ۲۴۳ – ۲۴۵که قرآن در آیات  کسانی ،باری

 دخود بیرون آمدن اقامتگاهاز  ،متجاوزسلطه گران یا مستبد و  گردنکشاندر حاکمیت  اجتماعی –روانی 

 اما ،70شدند کشتهیا بخشا  تماما کار آزادیبخشیاین پ درگر چه ا ؛ وستم آزاد شوند اززند و یآنها بست با تا

تکاملی و  برداشت این متأسفانه را تضمین کردند. خودو ملت  خودو تاریخی  عقیدتی ،معنوی حیات

تفسیر این آیات طبق  درو زندگی انسانی را مفسران سنتی قرآن فهم نکردند و  مرگ مقوله ازتوحیدی 

از بنی اسرائیل از ترس  : گروهیمتوسل شده اند یهود خرافیروال همیشگی خود به روایات بی پایه و 

                                                           
 . (۱۶۹ ل عمران،)آ نزد پروردگار خود روزی دارند" (و)زنده اند  بلکه د؛پنداریند مرده ندآنها را که در راه خدا کشته ش "و 70

www.takbook.com



~ 333 ~ 
 

 پیامبریسپس به تمنای  و یا جنگ از دیار خود گریختند ولی خدا به آنها امر کرد بمیرند؛ طاعون

در حالیکه این داستان حتی در کتب عهد عتیق و کتاب حزقیل نیز  و !؟کرد زنده دوبارهرا  آنها )حزقیل(

 پرتوی از قرآن،طالقانی، محمود  سید! )بازگو کرده اند؟ همشیعه  امامانآنرا حتی از زبان  است،نیامده 

 :فوق آیات . اما(۱۷۰ – ۱۷۱ ص دوم، جلد

ستایشی باشد از روش و حرکت آن  ... بایدحیات مینماید تجدیدو کلی و انگیزه هجرت و جهاد را برای  اصلی "حکمت

در تاریخ و جوامع بشری  ... آنهاترس مرگ اجتماعی و معنوی از دیار و عالقه هایشان بیرون رفتند ازمردمی که 

های ست و هوابی تفاوتی که در شهو ومرده استعداد  وهزارها مردم همدل و همقدم بودند که از میان توده های زبون 

تسلیم عوامل مرگ با خواری و  تا رگ دادندمتن به  وخاستند و رشته های عالقه را بریدند  بپاشده بودند  دفنخود 

تسلیم به مرگی شدند  و ر الموت(حذاز چنین مرگی سرباز زدند ) آنها کوم دشمنان نگردند.پایمال و مح و زبونی نشوند

 ، مسلمانانسیدالشهداء یاران ،(علی )ع احد، اصحاببدر و  ... مردانکه فرمان آن از جانب پروردگار رحمان رسید

حیات است که مردمی را برای  اوندخد تدبیر دستنمودار  و انسانیراز حیاتبخش  ایننمونه های  ... همهمجاهد امروز

احساس و درک برتر می دهد و برای زندگی انسانی ذخیره و آماده شان  اناحیاء و هشیاری دیگران می سازد و به آن

، و قدرشناسی از فضل خدا موجب حیات و افزایش نعمت است حقدر راه  مرگ پس از فهم این حقیقت که(... )می دارد

 راهاز  ونمایی خودبرای  نه ؛خداستو عدل و حکم  حق  و اجراءخدا راه  راه د.یهمگی در راه خدا به کارزار در آی باید

جان و مال در راه خدا به امید برگشت  .. دادنبدست آوردن اموال و سلطه بر دیگران. برایو کینه توزی و نه  دشمنی

... این قرض نیکو را خدا می پذیرد و قبض می نماید ... واست قرض همان آن بهر صورت که باشد و با تعهد خداوند،

از صفات  الباسط و .. القابضآنرا می افزاید چون کار خدا اینستکه همی قبض می نماید و بسط می دهد و می افزاید. و

و روز در توالی شب  نوربسط  و : قبضموجودات بصورتهای آشکار و نهان جریان دارد سراسردر  وخدایی می باشد 

و فصول سال و حرکت و سکون گیاهها و تحول صورت پدیده های زنده و نیروهای مثبت و منفی تا  مختلف آفاقو در 

هر تحول و تکاملی می  أقبض و بسط در حال تضاد و نفی و اثبات است و منش صفتاء ماده که پیوسته دو زدرون اج

 در. الیه ترجعون ط ویبس ض ویقب وهللا قرآن باید بنمایند: هدایت مسیر نهایی این تکامل چیست؟ وجهت  .. اماگردد.

صفت  ، دومخروط است اینمرتبه انسان که جهش بی سابقه ای در جهت تکامل عقلی و اختیاری پدید آمده و رأس 

تکامل و اکمال انسان همین است که از حالت قبض  مسیر کامل در آن ظهور نموده، ع ووسی معنایقبض و بسط نیز ب

 قبض) رون خود می گیردیآید و آنچه از مواهب عقلی و طبیعی که از درون و ب بیرون گرفتن و بخود پیوستن" "خود

عتر و یهر چه کیفیت و کمیت قبض و بسط سر ؛ وبه دیگران بپیوندد و همه قوای جهان بسط دهد مانند (می نماید

همین راز رجوع  و نزدیکتر می شود؛ مطلقط ینتر می گردد و به بساوفکتکامل آسانتر و ش مسیر عمیقتر شود

      .  (۱۷۲ – ۷۱۷ ص همان منبع،).." .اختیاری بسوی خداست

حقانیت  ، وانگیز می نماید شگفت قرآن استداللی – تحلیلی شناسیمعاد  دردانشمندان  برای امروز آنچه

بر پایه نظم عینی و ثابت  معادبعدی فرا تبیین ،اثبات می کندجو  حقیقتدانشمند  برایوحیانی آنرا 

باال فرایاز )و بویژه نظم پویا و  نسبیتعام  وبنیادی نظریه ، حرکت تکاملی ماده ، ویژگیهایطبیعت

افعال حال و گذشته  با تکامل(بازپسین آخرت )فاز رستاخیز و  رویدادهای قرآن، در .است حیات (رونده
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برانگیز  پرسش در تاریخ هموارهدین  مفسرانمتکلمان و  وکه برای مسلمانان  ؛ امریبیان می شود

انسانی که همچنان در  برای تردید، بی موجود است؟)بهشت و دوزخ( هم اکنون آخرت  مگر بوده است:

خداوند که یک  برای ؛ امابجاستاین پرسش کامال  طرح ،استماده گرفتار  مکانی –ساختار زمانی 

هنوز به وقوع نپیوسته "برای ما  آنچه یکسان است.ریده آف آنچهو حال و آینده  گذشته ،است هستی مطلق

بهترین دلیل علمی برای اثبات این نظر است  خوداین  ؛ واست "حاضر "همیشهآفریننده  برای ،"است

  :71موریس مترلینگ بگفته ،باری !قرآن سخن هیچ بشری نتواند بودکه 

مخصوصا از مدتها پیش شکسته بوده  ؛ وشکسته است لهم اکنون در مح از یک بطری قرار است فردا بشکند، "اگر

          .زندگی در فضا() داده شکستن آنرا درک می کنیم" اجازه و ما فقط درست در همان لحظه ای که بعد چهارم )زمان(

 بهشت و دوزخ()پسین باز جهان" فروپاشی بزرگ" یااز رستاخیز جهان  پیشزیر مینماید که  آیات

  است:بر حرکت تکاملی و ویژگیهای انسان  حاکمبر پایه نظم  البته و "تحقق یافته" ،"اراده شده"

 بسته به خوی سرکشی شان() سالهاییآن  در گردنکشان بازگشتگاهی است؛ برای دوزخ کمینگاهی است؛ ا"همان

برابر  کیفری آبی جوشان و چرکین؛ مگر چشند؛ می ()گوارانوشابه ای  نهو آسایش  ایخنک نهآن  ؛ درکنندمی درنگ 

 نکرده و آب و نانشان را به زهر و خو تیرهگردنکشان روزگار مردم را در دنیا  ایننه آنکه  ؛ مگرندددا انجام)با آنچه 

تکذیب به شدت  (آفاق و انفسدر )نشانه های ما را  و حساب و کتاب نداشتند؛ انتظار ایشان ؛(دند؟ودل آغشته کرده ب

 (؛۹۲ نباء،) هر کتابی که فرو فرستادیم" نیز() و ؛72کردند می

 (؛۶ ،حفت) چه بد بازگشتگاهی است" )آن( و ؛سازدآماده  ایشانبرای  را دوزخ و"

پرهیزگاران آماده گشته  برایو  استو زمین  آسمانهاای نپه بههشتی که ب وآمرزش پروردگار خود  بسویبشتابید  "و

 (؛ ۱۳۳ عمران، )آل است"

 (؛۱۰ جاثیه،است" ) (سلطه گران و در ورای ایشان )برتری جویان "دوزخ

 (؛۹۸)انبیاء.  دوزخ است" سوختپرستید  میو آنچه جز خدا )مشرکان ستم پیشه(  شما "همانا

                                                           
هستی و حیات و انسان را در یابد؛ و در این  حقیقتبود که بسیار کوشید در ورای واقعیتی که شناخته بود  ژرف اندیشمترلینگ دانشمندی   71

است؛ مشخصه ای که او را در رسیدن به  آشفتگی نظریراستا کتابهای ارزنده و انگیزاننده ای هم نگاشت. اما وجه مشخصه نوشته هایش 
 کشیده شد. جنونلذا کار او در پیری به بخشد ناکام گذارد و  آرامشایمانی که به او 

      
 ند؛یندر آن نمی ب ای و هدایت شده هدفمندنظم ؛ و ظاهری دارند یطبیعت نگاهی سطح به زالل و خرد آزاد بی بهره اند، فطرت ازکه  آنها  72

در پس پرده جهان واقعی نمی بینند و  تیحقیقلذا  و ؛پنداردمی  معنابی مقصد و  جامد مکانیکی دستگاه یک را و رمز آفرینش پر راز جهان
دیده ژرف در آنها نمی نگرند و در  به گزاز نشانه های حق رویگردانند و هر آنها نیستند. قائلکتابی در هستی  و حساب همبرای اعمال انسانی 

که از  . آنهارنداشم میرا هم دروغ  موحدبران مهای پیا آموزهاین گروه هدایت پذیر هم نیستند و  طبعا .(۱۰۵)یوسف،  اندیشه نمی کنند هاآن
 جهل و باور نخواهند کرد. فهمهم  رامحسوس دارد ان حقیقیدر جهان  ریشهپیامبران که  پیاماولی  بطور نیاموزند، چیزیمحسوس  واقعیجهان 

 منابعاز کارکرد طبیعی  انعمو اخالقی  نفسانی ملکاتاین  ؛ واست آنانو سرکشی  کبرراهنمای  مادی( پست های )انگیزهو هوس  هواو 
           است. شده آنهاشناخت 

www.takbook.com



~ 335 ~ 
 

به جرگه  پس حالیکه تو از او خشنود و او از تو خشنود است. ؛ درگارت بازگردردپرو بسوی یافته! آرامشنفس  "ای

 ؛(۲۷ – ۳۰ فجر،" )من وارد شو بهشتو در  آی بندگان من در

 (؛۱۵ جن،) دوزخ بوده اند" یزمه (ستیزان )عدالت قاسطیناما  و"

 (؛۹۰ – ۹۱، شعراء" )گشت پدیداردوزخ برای گمراهان  ؛ وبرای پرهیزگاران آماده شد بهشت "و

 و گیرد پروامقام پروردگار  ازاما آنکه  و دوزخ جایگاه اوست؛ همانا پیچید و زندگی دنیا را برگزید، سراما آنکه  "پس

     (؛۳۷ – ۴۱ نازعات،) بهشت جایگاه اوست" همانا باز دارد، (مادی فزونخواهی)و هوس  هوااز  راخویش  سنف

 در زمینه فرجام سرکشی و طغیان باید دانست که: 

و مرتبه ای از  ، حدو هر گناه و ستمی ؛مراتبی دارد آنهاحقوق و حدود خلق و خالق مانند تسلیم به  رب "طغیان

این خوی سرکشی هر چه بیشتر در طبیعت شخص راسخ  و و گذشت می باشد. عفوتا حدی قابل  و سرکشی است؛

 خیر یکسره دگرگون گردید، وحق پرستی  فطرتاگر وجدان و  ؛ وقدر درنگ در جهنم بیشتر می شود بهمان گردد،

 و کمینگاه جهنم در گذرگاه افراد و کاروانهای بشری ... پرتگاهماند ن مخلد میآ دری شود و موی  طبیعیمحیط  جهنم

دارای جاذبه نیرومندی از ایمان و  و از خلق که نور فطرت و عقل آنان مسیر را روشن کرده است، گزیدگانی باشد. می

 به هر کسی جز آنان، .. وگیرد. کنار یا باالی جهنم آنچنان می گذرند که شعله های جهنم آنان را فرا نمی از حق اند،

سید محمود ) "پس از چندی نجات می یابد وکمین جهنم گرفتار می شود  در ایمانو  عقل ضعفقدرت و  اختالف

 . (۳۸ ص اول از جزء سی ام، قسمت از قرآن، پرتوی طالقانی،

 گردنکشان و برتری جویان روی زمین جایگاهی جز دوزخ ندارند: اساسا تبیین توحیدی تکامل، در

زندگی دنیا  و آنکس که سرکشی کرد )راه خدا و حقوق خلق را نادیده گرفت تا بندگان خدا را بندگان خود سازد( "... اما

دوزخ جایگاه  (پسینبازتکامل یا جهان آتی در فاز ) اهمان پس را برگزید، ثروت اندوزی و قدرت جویی و شهوترانی()

 (. ۳۷ – ۳۹ نازعات،) اوست"

 :زیرا اساسا سرچشمه پیدایی جهنم است؛ طغیان

 وشده  نهادهرا که بر پایه عدل و حق  عالم طناب وهر مرتبه ای از طغیان خود جهنمی است که ظاهر  "طاغی در

 .(۱۱۳ ص همان منبع،) "به جهنم می کند تبدیل سراسر جمال و کمال است

در قرآن آنگاه که سخن از دوزخ است، واژه های "خلود"، "خلد" و "خالدون" به معنای یک ماندن 

)نسبت به عمر دنیایی  "زمان طوالنی توقف"مطلقا "بی پایان" و "بی نهایت" نیست؛ بلکه تنها بر 

( تأکید دارد؛ و البته مدت هر خلود و ماندگاری در دوزخ چه فاز اینابعاد حرکتی ماده در  و انسان

( که از درون پیچیده و زوایای پنهان ۱۰۷؛ هود، ۱۲۸کوتاه و چه بلند هم به اراده خداست )انعام، 

این سرکشی در صورت ادامه زندگی او، و نیز کمیت و کیفیت مدت اندیشه و روان انسان سرکش، 
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آن بخوبی آگاه است. اما ماندگاری پرهیزگاران در بهشت جاودانه  سرکشی وی و پیامدهای ماندگار

  (.  ۵۸؛ عنکبوت، ۱۰۸است؛ زیرا بهشت راهی بسوی تکامل بی پایان بسوی خداست )هود، 

اندیشه و فکر تنظیم و هدایت می کند مانند جهان بزرگ پیوسته بصورت حاالت در  کههم  رات انسانی او حرک اعمال"

نتیجه و محصول دنیاست که جهان اراده و عمل و کسب  آید. اینو ملکات پدید می  ااز حاالت مستمر خویه آید؛ ومی 

 از عالم دیگری از آن انشاء گردید، ، وعالم مبدل شد و حرکتها به نهایات و غایات رسید . همینکهبرای انسان می باشد

و با  ، پیوستهها که در حقیقت موافق اندیشه و عمل است صور و پدیده آید. اینپدید می  امثالملکات حاالت و صور و 

 کجسم تاری ،در نظر سطحی ... چنانکهظاهر شباهتی با هم ندارند . بهبه تبدیل و تکامل می باشد رو نظم خاصی

 شباهت کوچک بی رنگ و بو با درخت گل و میوه بذر و ناچیز با انسان دارای همه چیز، نطفه متراکم با نور لطیف،

 (.۴۱ ص همان منبع،) "ردندا

باید دانست که انسان طبعا بدلیل محدودیت منابع شناخت خود از "عذاب دوزخ" هم همچون خدا و روح 

نباید آنرا با آتش مادی درک درستی نتواند داشت. اما آنچه مسلم است آنستکه فراو پدیده های نامحسوس 

. "عذاب دوزخ" شبیه سازی استسطحی نگری و فیزیکی و شکنجه های دنیوی مقایسه کرد که اینکار 

حیات دانست که در تناسب و بازپسین و پایدار را می توان تجارب اجباری سخت و جانکاهی در فاز 

آن در این و چگونگی ماهیت بی آنکه است؛ سرکش در فاز ناپایدار حیات خویش تطبیق با اعمال انسان 

 باشد. فاز زندگی درک شدنی 

؛ می پرسیدندنزمان محدود و نسبی  بعدبا از مناسبات حیات  تنهافهم عمیق معاد  برای اندیشمنداناما 

ابراهیمی  تجربه پرسش برانگیز بوده است. انیز برای آنهی جهان مکانابعاد رابطه حیات و  بلکه

 بعد استمراری حرکت ماده(،) زمان وت حیات ابجای مناسب این تجربه، .پرسشهاست گونهبر این پاسخی

کیفیت ویژه حیات  برهدف آنستکه  ازد؛ وپرد می انتشاری حرکت ماده(ابعاد )رابطه حیات و مکان  به

 :کند تأکید (ایاخته ه پیچیدهسازمان )خدمت آن  در فیزیکیبیو ماده آن بر  برتریو 

ایمان )به معاد(  مگر :فرمود چگونه مردگان را زنده می گردانی؟ بنما من به پروردگارا هنگامیکه ابراهیم گفت: "و

 رامرغ  گونهچهار  پس :فرمود .یابدآرامش ( و کار معاد ساز بهولی می خواهم قلبم )با علم  ؛آری :عرض کرد نداری؟

 !نخوا فراآنها را  آنگاه بگذار. را هااز آن بخشیهر کوهی  فرازبر  سپسو  و در هم آمیز()کن  پارهآنها را  ؛ وبرگیر

 و دارد؛ علمجانداران  شده پراکندهذرات  مکانهم بر ) بدان خداوند عزتمند و حکیم است و !بسوی تو می آیند شتاب به

   .  (۲۶۰ بقره،)" (ستاگردآوری دوباره آنها توان برهم 
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 به ،73(۷۵ ،)انعام شده بود"او نمایانده  برآسمانها و زمین  "ملکوت کهتوحید و یگانگی  پیامبرتردید  بی

به اصول  ایمانهنگامیکه  تا می خواست به چگونگی آن علم یابد. تنها داشت؛ و ایمان معاداصل 

 .یافتخالصی نخواهد  گمانو وسوسه و  ماز ابها انسان ل نگردد،یتجربه حسی تکم بااعتقادی و عقلی 

بر گرد او  الشخورانکه  کرد مشاهده ساحلابراهیم مرداری را در کنار شده است که  گفتهتفاسیر  در

و  پراکندهنه جسدی واین پرسش در ذهن او پدید آمد که چگ پس زده و از جسد او تغذیه می کنند. هحلق

به  چون و بازسازی می شود؟پیوسته و  هم بهروز رستاخیز  درگوناگون  حیواناتبطن فرو رفته در 

 یکدر این ماجرا  همه اما یکتا شد. ربدامن پروردگا دست بر این پرسش بیابد، پاسخینتوانست  شخصه

 مرغانو در هم آمیختن و حتی اشارتی به کشتن  صراحتآیه نامبرده نیز  و است؛ هشد خالصه آیه

ابراهیم که  ایبر البته ؛ وا نداردآنه دوبارهشدن  زندهوستن تکه های پراکنده و یپ بهمو توسط ابراهیم 

 مسئله ذهنیحل  جهتاوند توضیح از جانب خد همین ایمان کامل به معاد و روز رستاخیز داشته است،

عناصر تشکیل دهنده موجود ) مادهحیات و مکان رابطه  ودر چگونگی احیای مردگان و فهم نسبت  وی

این روایت معنا و پیام  عمقو  اصل فهم از تقلیدی قرآن تفاسیردر اینجا هم  اما است. هکافی بود جاندار(

 :رفته اند حاشیهو  معجزه جانبمانده و به  باز

اند و طیوری  رفته آنها نهاده شدند، زفرا بر که اییه از مفسران در پی یافتن نوع و نام آن چهار مرغ و کوه "بعضی

آنکه  مگر دیواری بپرند چه رسد از کوهی! از توانندنمی  که –و مرغابی و خروس  طاووس مانند – را نشان داده اند

درون اندیش سراغ این مرغان را از درون نفس و  عرفای، پی این تفسیرها در اینهم از معجزات ابراهیمی بوده!

 آنچه... تقلید جامد است که طریق تفکر در آیات را محدود و تحیر آور نموده است .. همیناوصاف خلقی گرفته اند.

 در .رازی بوده که ابراهیم خلیل با تفکر و شهود و بینش خود آنرا دریافته است کشف امر و جواب، این، مسلم است

 از آن، بچگونگی مسئله احیاء و جوا ، بهوان فکری ما بیش از این نیست که پس از تخلیه ذهن از منقوالت تقلیدیت

عینی  علمپس از  ... ابراهیمشاید گوشه ای از آنچه به ابراهیم ارائه شد برای ما نمودار گردد تادید ابراهیمی بیاندیشیم 

آیا تصرف جدیدی در هر یک از پدیده های فاقد حیات است و یا  که چگونگی احیاء را می جست راز شهودی،و کشف 

و کیفیت آنرا برای  احیاء راز –باشد یا نه  شدهانجام  چه –امر با همین کیفیت  ... این افاضه دائم و یا چگونگی دیگر؟

 –معنای عینی و تحققی حیات به ل به علم تفصیلی گردید و دانست که دابراهیم کشف نمود و علم اجمالی و مطلق او مب

پیش برنده و تجلی صفات  و آورندهفرا  وصر جهان ساری و سازنده اذرات و عن در –رضی ابه مفهوم انتزاعی و ع نه

در جانداران  و چهره عناصر و ترکیبات آشکار می گردد ازنیروی محرک حیات است که  ... همینعزیز و حکیم است

همینکه به هدفهای حیات و  تا ند.افکر بلند پرواز می روی وی اندیشه ااعضاء و پر و بال حرکت و در انسان قو

و اعماق آن  جهان هماهنگ می گشاید و در سطوح راو تعقل  تفکرو بال خیال و حافظه و  پرمنزلگاه نخستین آگاه شد 

هر سو و  ازت عالی رخ نموده و امرتفع ولی آترکیبات  از –رداشته بوج از آنکه از ورای ماده م پس –اوج می گیرد 

                                                           
ژرف پنهان هستی دست  نظم به به خداوند یکتا معطوف گردد، تماما اگرکه  و نظم عالی و پیچیده آن چنانست انسانی ذهنتوان  و کارکرد 73

 پیامبر: بگفته یافته و به چنین شناخت جهان بینانه ای می رسد.

  . الرسول( " )مسندآینه ملکوت آسمانها را می نگریستند هر ،نداشتند احاطهدلهای فرزندان آدم  برشیاطین  "اگر
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رو  حیاتستکه ایننه  مگر. هر کویی بسوی یک هدف به پرواز در آمده است آن هدف همان کمال و حیات مطلق است

 می هدف همان کمال مطلق )خدا( ؟ پستکامل خروج از حدود و متوقف نشدن در هر حدی است ؛ وبه تکامل می شتابد

 – ۴۲۲ ص همان منبع،) "و جاذب آنها همانست جامع ترکیبات مختلف مادی در هر جا و هر حدی باشند، و باشد

۲۲۲) .            

 پرسش است، یافتهبرای انسانی که به مکان محدود زندگی و مرگ خود علم  ، همچون مورد پیشین،باز

 گوناگونپدیده های  با وپراکنده است  طبیعتدر پهنه  کهصر جسد انسان ااز چگونگی گردآوری عن

از  و گ تر کند؛نانسان دریچه نگاه خود را ت اگر .بجاست کامال گشته است، یگانهو  آمیختهطبیعی 

در  ؛ وخواهد دید "آینده"را در  "حال" زمان رویدادهایاز  بسیاری ن بنگرد،وریب بهباریک روزنه ای 

زمانی را هم بدنبال خواهد  محدودیت مکانی محدودیت و مکان، زمانناپذیر  جداییوند یواقع بدلیل پ

 همیناگر  اما او را بیشتر خواهد کرد. مکانی –دید انسان را محدودتر و وابستگی زمانی  افقو  ،داشت

 باد که کل این زمین نیب می ،برساندنگرش خود را از طبیعت زمینی به طبیعت کیهانی  گسترهانسان 

که خود در  ؛ کهکشانینیست در کهکشان راه شیری ریزی بسیار گرد جزو درشتش  ریز موجودات

خود  مکانی –انسان از وابستگی زمانی  گستره دید، افزایش با! غباری بشمار است تنهاکیهان بزرگ 

برتری و  !خواهد کرد نظارههم  همان گستره با درذشته و حال و آینده را گکم کرده و رویدادهای 

 هردر هر جا و او پراکنده بدن  ذراتنیروی حیاتی انسان بر ماده وجودی خود چنانست که چیرگی 

را بعدی حیات فرایاز و فراحقیقت . بسوی او بشتابندبر خواست خدا ا بن و زمان دوباره بهم بپیوندند

 درک خواهد کرد. عینه به ،رودتر اجهان مادی فر مکانی –چون انسان از مدار چهار بعدی زمانی 

مکان  –زمان  مادیدر ظرف  از یاخته ها تشکیل شده است، کهموجودات زنده  ارگانیک ماده ،باری

 گرفتار و اندازه های فیزیکی ندارد وهندسی  شکل جان و شعور این موجودات() حیات ؛ امامی گنجد

حقیقت  درکو احیای مردگان در روز رستاخیز جز با  معاد فهم ماده نیست. یمکان – یساختار زمان

 تکاملو  تحول و نیستی نیست؛ مرگ حیات، در نیست. ممکنمتفاوت آن و  ویژهماهیت  وحیات یاز فرا

  !سمت خدا هپایان ناپذیر ب تکاملی ؛است

 ویژگیاین  ؛ ودو بعد فردی و اجتماعی دارد انسانفرهنگی و روانشناختی  تکاملاشاره شد که  پیشتر

 : جهان حیوانی در .موجود نبوده استهم  تکاملبفرد حتی در فاز زیستی  منحصر

برای ما  اگر وسیله ای است برای رسیدن به غایتی. است؛ که تنها از آن لحاظ اهمیت دارد که عامل پیشرفت نوع "فرد

علت است که ما در زیر آسمان کبود چیز تازه و نادری  بدان مرگ دارای اهمیت است، ، اگرفرد اهمیت بیشتری دارد

کهن تکامل یعنی فاز زیست  فاز تکامل قدیم )مراد نویسنده، در قدرت و اراده مبارزه و جنگیدن داریم. ما هستیم.

 ؛ درای بیهوده است ، عقیدهاست حفاظتو حیاتی شایسته نجات و  جانبه اینکه  (، عقیدهختی و ژنتیک استاشن
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آدمی معنی مرگ و زندگی را تغییر داده است و  پیدایش در تکامل انسانی همه چیز در این عقیده نهفته است. حالیکه

  .(۳۲۴ ص از کهکشان تا انسان،جان ففر، ) "ماهیت آنها را نیز دارد تغییر می دهد

میان رفته  ازپیوسته کهنه  ییاخته ها ند است.مد زیستوبنیادی یک موج جزء  کوچکترینسلول  یا  یاخته

 شوند. می تعویض انسان یک یای که هر نه سال همه یاخته ها ؛ بگونهمی آیند بوجود نوو یاخته های 

خود را به یاخته های نوپدید بیولوژیک و ژنتیک اما یاخته هایی که از میان می روند، خواص و آثار 

)ثبات در متن  بت می مانندژنتیک انسان با گذشت زمان ثا –؛ و لذا ویژگیهای بیولوژیک می سپارند

از نظر مادی دیگر فرد نه سال پیش  ؛ وجدید است امالکانسان پس از نه سال  یککالبد  بنابراین. تغییر(

خود را  اوتنها  . نهحاصل نمی شود تغییرینیز و آنچه به او هویت می دهد  ""من مفهومدر  اما نیست؛

 (تغییر و تحول "اختیاری"در هر چند )و تجزیه ناپذیر  واحدموجود  یککودکی تا دم مرگ  از همواره

و بر همان پایه او را ارزیابی  و ن شخصیت سابق می شناسندادیگران هم او را بهم ؛ بلکهمی داند

 که مجازات اعدام وجود دارد، ییکشورها در .باشد شدهچند کل یاخته هایش نو  ؛ هرمی کنندداوری 

 قتلیاخته هایی که عمل  آنحالیکه  در؛ ندنمی ک اعداممرتکب شده است  قتلیکسی را که ده سال پیش 

! آنها موجود فیزیکی دیگری را اعدام می کنندمجازات  مأموران و هستی ندارند دیگر انجام داده اند، را

 یا ""من آن از وجود فیزیکی او را اعدام می کنند؛ مستقل ""شخصیت آن یا ""مندر واقع آن  آنها

ابزاری جهت قتل  ( چونسازمان یاخته هاحیاتی یا  ارگانهایبدن فیزیکی )"تن" و از  که ""شخصیت

نشان معاد  واز سوی حتی منکران استقالل شخصیت  رایج مجازاتهایو  ارزیابیها این کمک گرفته بود.

و  عقایدمسئول  و ،انسانفیزیکی کالبد  ورایای  سامانه ""شخصیت دانند می فطرتاهم  آنها کهمی دهد 

عقاید و تمایالت و  عواطف و اندیشه ها، ها، تجربهو  اعمالای از  مجموعه ""من. .ست.اعمال او

دارد و از آن  قرار زندگی و مرگ آنها، ، وگویی در ورای جنبش و تکاپوی یاخته ها ست کهآرزوها

 این واحد.ناپذیر  تجزیه بنیان یک براختیاری و  اما تغییر و تحول می یابد؛ نیز ""من باشد. میمستقل 

نیز در خود  انسانند بعدی تکامل فازیا  معادآنها که منکر  حتی هر انسانی، کهآمیز است  اسرارنیرویی 

و مانند آنها خوانده شده  "شخصیت"نفس و  ،و جان دل بنامهایی چون روح و روان، ؛ وحس می کنند

بیرونی و دانش اکتسابی از جهان  تجربهبه  نیازیاستقالل آن از جسم  و ""مندرک  برای است.

درک  امروزیانسانهای  کیفیتبه  آنراانسانهای نخستین در غار هم  و هم نیست؛)علوم طبیعی(  یبیرون

از دستگاههای  مستقل لکتریسیتهایا  برقمی دانیم که نیروی  نیزطبیعت بیجان  در باور کرده بودند. و

رادیویی نیز وابسته به  امواج. یابد میچند در این دستگاهها جریان  ؛ هرالکتریکی است یابرقی 

نمی شوند ولی در همه  ؛ احساسدستگاههای رادیویی نیستند و با از میان رفتن آنها از میان نمی روند

 انساننیست که به تجربه حسی  کمیتینیز یا بعد متعالی وجود او ل حیاتی انسان یاص نیروی جا هستند.

 نیروی این (.۸۵ اسرائیل، بنی)واقع شود شناسایی علمی  مورد و گیری باشد، اندازه قابلدر آید، 
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: با مرگ فیزیکی او از میان نمی رودلذا  و ؛نیستماده اسیر  مکانی –در مرزهای زمانی انگیز  شگفت

روحی  ،فروزان حیاتی همیشهشعله  . اینگره نخورده استفیزیکی سرنوشت ماده  بهانسان  سرنوشت

 پذیرش آن مستعدخود با هستی مادی دست یافت و  تطبیق ونهایت تکامل  بهماده زیستمند  چونبود که 

مبدأ خود باز  سویب هم دنیویکار افتادن جسم  با ازتردید  بی ، واز جانب خدا در او دمیده شد ،گردید

از آنجا که  ؛ و(راجعون الیهاناهلل و انا )می آزماید نوین  قالبیو  جهان درحیات را  پایدارو فاز  می گردد

 علی امامبگفته انسان  کالبد در روح .بود گو خواهدانسان است پاسخ گزینشهایو انگیزه و  ارادهمبدأ 

در صورت  و؛ حفظ می کند هموارهرا  خودبرتری  که بحاراالنوار() لفظ است قالب در معنا همچون

    نو و متناسب بخود می گیرد. یو لفظ دریدهتنگ پیشین را  لفظلزوم 

 می شوید" گرداندهبازپروردگارتان  بسویشما  یابد؛ سپسمی  درشده  گماردهفرشته مرگ که بر شما را  شما بگو"

    . (۱۱ سجده، ای به ساز و کار معاد نیست؛ اشاره)

دید  ؛ افقمی کند تجربهحیات تکاملی نوینی را برتر  جهانیپس از مرگ و در  انسان مرحله نخست، در

واسطه  هنوع خود بو  خودسرگذشت  وفیزیکی  جهان ازآنچه  ؛ وگسترده ای می یابد عمل میدانو 

انسان تا  ذهن کارکردها و مندیتوان دامنه خواهد کرد. ، مشاهدهبود مکانی ندانسته –محدودیتهای زمانی 

در فرا رفتن از  کوششهاو  گرایشها علیرغم و محدود است، مشروطاو  مادی ارگانیسمبه هنگامیکه 

 اینپسین بازجهان نوین و  حیاتدر  اما باشد. میمحدود  ماده، مکانی –چهار بعدی زمانی  ساختار

حیات و  ؛نوردد میدر  را مکانی –نی انسانی مرزهای زما هایهیاآگ ؛از میان می رود هامحدودیت

روزی که رازها : التبلی السرائر یوم")حقیقت امور را می فهمد  که یابد میبه کیفیت نوینی دست انسانی 

 مکانی واز زمان  بیرونکه  ،باره پیشینه زمین و سرگذشت خود درانسان  . آگاهیهای("گشوده می شوند

چه بسا نادرست و  که استغیر مستقیم متکی بر اسناد و شواهد  اساسا کند، میزندگی  آن درکه است 

 وجهان  این رویدادهای ههم رود، کناربرای انسان  هستی فیزیکی – مادیپرده  چون ؛ اماوارونه باشند

 :می گردد عیان و حاضربر او  شمنجمله اعمال خود

 د"کنپروردگارت بر کسی ستم نمی  ومی یابند  زمان( کدر ی) حاضراند انجام داده  گون(انهای گونا)در زم آنچه "و

 ؛(۴۹، کهف)

( تو برداشتیم؛ و امروز دیدگانت دیدگاندر غفلت بودی )اما( از این پس پرده )غفلت( را از ) "همانا )در زندگی دنیا(

 .(۲۲تیزبین است" )ق، 

که  انسان روحیا  متعالی ""من ،و روانشناختی نوین فلسفی –الب دینی غنگرش  و آنبا آیات قر مطابق

از جدایی از بدن  پساوست، دستاوردهای  و عواطف، دیدگاهها ،گرایشها ها، انگیزه فشرده اندیشه ها،

کالبد  بهشباهت نسبت و  کهخود لطیف  جدید قالبوند با یو در پ یابدروشن بینی دست می  بهفیزیکی 
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رستاخیز در  روز تاانسان  افق دید خود می یابد. فراخور بهای  گستردهمیدان عمل  خاکی انسان دارد،

پس از رستاخیز  تا زندگی خواهد کرد)برزخ( مرزی استوار با جهان فیزیکی دارد  که برترجهان  این

ناپایدار انسان در زندگی  اما بسوی خدا بیازماید! خودپویش باالرونده  دررا از زندگی دیگر  یفاز

بعد متعالی وجود او  آنکهبا  و محدود است؛ مکانی –زمانی  بعدی ساختار چهار یکدر خود دنیوی 

 فیزیکی –مادی  محدودیتهای می دهد، نشاناین ساختار و فرا رفتن از آنرا  شکستننیرومند به  یگرایش

را فهم کند. در زندگی بازپسین  "گسترش افق دید" و بینی" "روشن اینآن می شود که مانع از  شناخت

با را  همه ،"آیندهدر "گذشته و نتایج آنها را  یو کردارها سخنان ها، اندیشهمی پرسد که چگونه  انسان

 ،انسان در کره خاکی نیزو  بزرگ کیهان واقعیسرگذشت  چگونه می کند؟ مشاهدهیافته و  حاضر ،هم

پیشرفت سایه  در امروز چشم انداز انسان قرار می گیرد؟ در شده اند، "نیست" دیگر رویدادهایی که

 :گشته است آسان ت دینیاادتقاع و تبییناتاز  یبسیار فهمانشتاینی،  ماخاص و عنسبیت علم و بویژه 

 به گردش زمین ازما انسانها  برای و ناپذیر ماده است؛ برگشتبعدی از حرکت مطلق نیست؛  زمان

انسان از هر گاه این مورد خواهیم فهمید که  درکمی تعقل  با پس دور خود و خورشید حاصل می شود.

 یک "شدن نیست". می شود معنابی  برایشپدیده ها  و آینده دیگر گذشتهرود، این گردونه مادی بیرون 

 چهستاره ای که  نوراین جهان نیز  در اینکه ؛ کماگردد"روشن بینی" انسان  ع ازپدیده مادی هم نباید مان

 و در واقع از مرگ او مطلع می شویم. ،می رسد بما امروز هبود شداو ن فجرونها سال پیش منیبسا میل

 مکان می گوید:  –زمان پیوستگی  ونظریه نسبیت 

 یاوضع  کهنظر ناظران دیگر  در دهند، روی یک مکان اما در دو زمان مختلف دردر نظر ناظری  که واقعه "دو .۱

 ؛ مکانهای مختلف وقوع می یابند" در دیگری داشته باشند، مکانیاوضاع 

 مکانی وضع که دیگری ناظر نظر در دهند، روی مختلف مکان دو در و لحظه یک در ناظری نظر در که واقعه دو" .۲

 ؛ "یابند می وقوع مختلف زمانهای در باشد، داشته دیگری

نماید که مدتی بینشان  چنانظر دیگری ااست در نظر ن ممکن هم روی داده اند، باواقعه که در نظر ناظری  "دو .۳

  .فاصله بوده است"

 (۹۰ – ۹۱ ، صبی نهایت ودو سه  یکژرژ گاموف، )

 تلسکوپمی توانند با  کهای موجود است  تهپیشرف هایدور تمدن هایکشاناگر فرض کنیم در که حال

دوری  میزان بر بلکه بنا نگریست؛ نخواهندرویدادهای کنونی را  آنها ،دکنن دههازمین را مش وقایع روی

است  ممکنحتی  وصلیبی،  جنگ ،آفریقا سیاهپوستان بردگی ،امریکا سرخ پوستان کشتار نزدیکی: یا

حتی دایناسورها را  وغارنشین  انسانهای دور باشند، یاگر خیل شاید و ،مصر اهرام دیوار چین، ساخت

نور  این بود شده اند.امی بینند دیگر نیست و ناین کره خاکی  درآنچه  هرآنکه  ؛ بامشاهده کنندزمین  در
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خود نیز  ؛ ومی دهدما  بهمکانهای متفاوت  دراست که امکان مشاهده حوادث گذشته و از میان رفته را 

 شود، آزاد مادهمکانی  – انسان از وابستگی به نور و ساختار زمانیذهن اگر  حال .است زمان" "بی

  .(۲۲ ،ق ؛۴۹ ،)کهف می گردد برطرفشناخت او  قلمرو های محدودیتشود و  می بین" "روشن

کجاست؟  در ،"هم اکنون موجود است "از )بهشت و دوزخ( بازپسینپرسد که اگر جهان  می انسان باز

 رستاخیز اگر قرار دارد؟ "غیر مادی"در جهانی مطلقا  واست یا بیرون از آن کیهانی  فضای درون در

نه  همزندگی بازپسین  و جهان نیست، قوانین عام تکامل و ظم عمومی طبیعتبیرون از ن بزرگ

 : بود خواهدماده  بنیادینه نافی  و شتاواهد دخ آنبیرون از جایگاهی 

در پیشگاه خدای یگانه پیروزمند ظاهر  ؛ وشود تبدیل دیگر( آسمانیو آسمان )به  رکه این زمین به زمینی دیگ "روزی

 .(۴۸ ابراهیم،) "شوند
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  ضمیمه 

 

 " هللا"قرآن ی خدا نامهای

 )آفریدگار و پروردگار یگانه هستی؛ معبود بر حق(

   توجه داشته باشید که هر یک از این نامها بر معانی متعددی قابل تطبیق است  

 فارسیترجمه و شرح  عربی مارهش

 الرحمن ۱
 ،)مؤمن و کافرهمه موجودات  شعامفراخ و رحمت  ؛ آنکهبخشاینده

 گیرد در بر میرا پرهیزگار و گناهکار( 

 الرحیم ۲
حق جویان و پویندگان شامل حال  شرحمت خاص ؛ آنکهمهربانبخشنده و 

 راه خداست 

 الملک ۳
فرمانروای حقیقی هستی؛ آنکه هیچ چیز از حوزه اراده و فرمان او بیرون 

 او نیازمندند هنیازی که همه ب نیست؛ بی

 القدوس ۴
ها و  اندیشه در که فییوصتهر  پاک از هر عیب و نقص، و ازنهایت پاکی؛ 

 گذرد میها پندار

 آشتی سالمتی و صلح و سرچشمه السالم ۵

 بخش ؛ ایمنیامان دارنده تحقق بخش وعده ها؛ در المؤمن ۶

 قائم امور خلق و ؛ نگاهباننگهدارنده المهیمن ۷

 مرتبه ارجمند؛ بلند ؛غالب؛ سرافراز العزیز ۸

 الجبار ۹
                                             جاری کننده نظم و قانون در هستی؛ 

 گذاردآنکه اراده کسی بر او اثر  بی ،یابدمی تحقق که اراده اش  کسی

 کوچک باشندو صفات برترش همه در برابر او  ؛ چندانکهبسیار بزرگ المتکبر ۱۰

 هستی توانایو  یکتا آفریننده الخالق ۱۱
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 از نیستی  آورنده ؛ پدیدکننده ایجاد البارئ ۱۲

 بخش و جدا کننده پدیده ها  صورت ؛نگارگر المصور ۱۳

 (آشکار سازنده نیکیهاکاستی ها )گناهان و  پوشاننده ؛آمرزنده الغفار ۱۴

 کننده گردنکشان و زورمندان صاحب قهر و غلبه؛ خوار القهار ۱۵

 چشمداشت بی بخشنده الوهاب ۱۶

 همیشه روزی دهندهسرمنشأ روزی موجودات عالم؛  الرزاق ۱۷

 در بسته هر گشایندهگشایشگر درهای رحمت؛  الفتاح ۱۸

 العلیم ۱۹
                                               مطلق؛ دانای آشکار و نهان؛  یدانا

 نیاز از معلوم است بینهایت و  بیاو  علم آنکه

 بیرون کشنده ؛ستاننده کننده؛ جمع القابض ۲۰

 فراخ کنندهش دهنده؛ گستر الباسط ۲۱

 آورنده ناشایستگان از مقام خویش  پایینبه زیر کشنده؛  ؛دهنبر فرو الخافض ۲۲

 (خود سوی به) باال برنده برنده؛ فرا الرافع ۲۳

 می کندو عزیز سربلند  را پیشگان قناعتحق جویان و  ؛ آنکههت دهندعز المعز ۲۴

 به ذلت می کشاند متکبر را ظالمان ؛ آنکهکننده ذلیل المذل ۲۵

 (و آهسته بلند آشکار و پنهان؛) نجوا هر و نواهر  ؛ شنوایشنوا السمیع ۲۶

 و درشت( ؛ ریزو پنهان پیداهر چیز ) ؛ بینایبینا البصیر ۲۷

 و حاکم نهایی داور الحکم ۲۸

 مطلق ی؛ عادلدادگستر و دادگری نماد العدل ۲۹

 اللطیف ۳۰
                                ؛ دقیق و نافذ؛ نرم  و نیکو؛ و بخشنده مهربان

 پسندیده ترین روشها باحق  بسویکننده  هدایت

 رویداد )کلی و جزئی( و هر ضمیر پنهان  رخبر از ه آگاه و با الخبیر ۳۱

 ؛ دیر خشم صبر و شکیبایی ؛ نهایتبسیار بردبار الحلیم ۳۲

 نهایت بزرگی؛ عظمت و شکوه بی انتها  العظیم ۳۳

 آمرزنده؛ پوشاننده بدیها و زشتیها بسیار  الغفور ۳۴

 دهدبزرگ برای عمل کوچک پاداش  و قدرشناس؛ آنکه بسیار سپاسگزار الشکور ۳۵

 کمال  ؛ نهایت؛ واالبلند مرتبه العلی ۳۶

 ؛ بزرگترین؛ آنکه عقلها از درک بزرگی اش ناتوانند بزرگ بسیار الکبیر ۳۷
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 الحفیظ ۳۸
                      جا؛ نابودی بیزیان و  از مخلوقات نگهدارندهو  حافظ

 نگهدار اعمال نیک بندگان از تباهی  

 مادی و معنوی() هاخوراک دهندهو  آفریننده المقیت ۳۹

 است کافیبرای انسان  داشتنش ؛ آنکهکننده حسابرس؛ کفایت الحسیب ۴۰

 نیکصفات ذات و ؛ ارجمند؛ داری گرانقدر الجلیل ۴۱

 چشم پوشی می کند وگذشت  تسلط و تواندر نهایت  ه؛ آنکهبخشند الکریم ۴۲

 مراقب بی غفلتمراقب؛  و نگهبان الرقیب ۴۳

 و دعا خواهشاز  پیش کننده خواسته ها و نیازها اجابت المجیب ۴۴

 )در علم و توانایی( بیکران وو وسعت بی پایان  گستره دارای الواسع ۴۵

 فرزانه ؛ دانایبسیار خردمند الحکیم ۴۶

 اندیش ؛ نیکخواه دوستدار؛ خیر الودود ۴۷

 ستایشته سشای بززرگوار؛ شکوهمند؛ المجید ۴۸

 و تحوالت  رویدادهاجنبشها و آغاز گر  ؛ انگیزاننده؛ عاملبرانگیزنده الباعث ۴۹

 آگاه و بیناست  داد خواهدبر آنچه رخ داده و  گواه؛ آنکه الشهید ۵۰

 یدرست و یراستمطلق  ؛شایسته ؛سزاوار الحق ۵۱

 (کارها به او واگذار شود انجام کارساز؛ کارپرداز؛ نماینده )آنکه الوکیل ۵۲

 توان نیرومند؛ پر القوی ۵۳

 تغییرناپذیر؛ سخت استوار؛ پاینده؛ سر المتین ۵۴

 دوست؛ یاور؛ سرپرست امور  الولی ۵۵

 شده ؛ ستایشستوده الحمید ۵۶

 چیز مقادیر هر وحدود  ؛ دانایشمارنده المحصی ۵۷

 نیستی( )ازآفرینش  آغازگر المبدئ ۵۸

 ؛ بازخواست کننده دوباره زنده کننده ؛بازگرداننده المعید ۵۹

 پدید آورنده حیات  ؛زندگی بخش المحیی ۶۰

   حیاتکننده  قبضاننده، میر الممیت ۶۱

 جاویدان زنده الحی ۶۲

 ای که کسی او را نیافرید آفریننده؛ برپا دارنده؛ قائم به ذات پاینده؛ القیوم ۶۳

 ؛ یابنده ضروری کماالتو  دارنده صفات الواجد ۶۴

www.takbook.com



~ 349 ~ 
 

 مندشکوهشریف و  و بزرگوار بسیار الماجد ۶۵

 دوگانگی نمی پذیرد آنکه ؛یکتا الواحد ۶۶

 نیست خداییجز او  کهخدایی ؛ یگانه؛ همتا بی ؛تک االحد ۶۷

 (؛ پناهگاه نیازمندان از هر چیز) نیاز بیغنی؛  الصمد ۶۸

 و هر آفرینش(؛ سرچشمه توانایی  به انجام هر کار) توانا القادر ۶۹

 ؛ دارای اقتدار در نگهداری و هدایت توان پر المقتدر ۷۰

 پیش می اندازد بهنیکان را  پیش برنده؛ آنکه المقدم ۷۱

 گناهکاران فریاندازنده ک عقب عقب اندازنده؛ به المؤخر ۷۲

 نبوده است هستی از او چیزی در پیش وجود؛ آنکه نخستین األول ۷۳

 بود خواهددر هستی  هماز پایان جهان  پس وجود؛ آنکه واپسین األخر ۷۴

 خرد بنگرد( دیدهبه  کسیکهبرای ؛ نمایان )هویدا؛ آشکار الظاهر ۷۵

 به کنه حقیقتش دست نخواهد یافت هرگزانسان  هستی؛ آنکه پنهانحقیقت  الباطن ۷۶

 امور هستی ؛ مدبرکاردار الوالی ۷۷

 واال ترین؛ برترین؛ عالی ترین  المتعالی ۷۸

 چشمه نیکی کار؛ آنکه کارهای نیکش فزاینده است؛ سرنیکوبسیار  البر ۷۹

 سازد می با مایه های بیداری فراهم نیزرا  بهؤت زمینهکه  یپذیربه ؤت التواب ۸۰

 المنتقم ۸۱
                                                     ؛ کیفر دهنده بدکاران؛ دادستان

 از آنها انتقام کشد به موقعتا  نشستهدر کمین ستمگران  آنکه

 اهانکننده گن ناپدید؛ با گذشت؛ گذرنده در العفو ۸۲

 بسیار دلسوز و مهربان رئوفال ۸۳

 جهان مطلقمالک  و فرمانروا مالک الملک ۸۴

 ذاتی کرامتدارای شکوه و  االکرام و ذوالجالل ۸۵

 ظالم از داد مظلومحق و  ؛ ستانندهمساوات به کننده برابری خواه؛ تقسیم المقسط ۸۶

 کننده کیفیات متضاد ؛ جمعبا ناهمگونها همگونها آورنده گرد الجامع ۸۷

 نیاز بی توانگر الغنی ۸۸

 بخش ؛ تواننیاز کننده بی المغنی ۸۹

 برای نگهداری حق() گیرنده ؛ جلودارنده باز المانع ۹۰

 و حق ستیزان  کاران بد دهنده زیان ضار ۹۱
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 فایده رسان؛ آنکه خیر و احسانش به همه مخلوقات می رسد    النافع ۹۲

 اییروشن حقیقت درخشان هستی؛ سرچشمه وجود؛ روشنایی النور ۹۳

 بسوی روشنایی(؛ راهبر )هنماار الهادی ۹۴

 نیستی از آفریننده ؛خالق ؛مبتکر البدیع ۹۵

 زوال بی ؛؛ جاویدانماندگار الباقی ۹۶

 نهایی وارث الوارث ۹۷

 (نیاز از مشورت )بی کل دارنده حکمت راهگشا؛ عقل الرشید ۹۸

 بی آنکه رنجی به او برسد(؛ بردبار )شکیبا الصبور ۹۹
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