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مقدمه
  مقدمۀ معاونت پژوهش

  درآمد





مقدمۀ معاونت پژوهش

حقیقـت اصیل تریـن، جاودانه تریـن و زیباتریـن راز هسـتی و نیـاز آدمی اسـت که سلسـلۀ 
مؤمنـان و عالمـان صـادق چـه جان هـا کـه در راه آن نباختـه، و جاهـان و باطل پرسـتان 
چـه توطئه  هـا و ترفندهـا کـه بـرای محـو و مسـخ آن نسـاخته اند. چـه تلخ واقعیتی اسـت 
مظلومیـت حقیقـت، و چـه شـیرین حقیقتی اسـت ایـن وا    قعیت کـه در مصاف همیشـگی 
حـق و باطـل، حق سـربلند و سـرفراز اسـت و باطـل ازبین رفتنی و نگونسـار. ایـن واال و 
باالنشـینِی حقیقت، گذشـته از سرشـت حق، وام دار کوشـش های خالصانـه و پایان ناپذیر 
حقیقت جویانـی اسـت کـه در عرصـۀ نظر و عمـل کمر همت محکـم بسـته و از دام و دانۀ 
دنیـا رسـته اند، و دراین میـان نقـش و تأثیر ادیـان و پیامبران الهـی، و به ویژه اسـام و پیامبر 

اکـرم و جانشـینان برحـق و گرامی او، برجسـته ترین اسـت.
دانشـمندان نـام آور شـیعه رسـالت خطیـر و بی نظیـر خویـش را بهره گیـری از عقـل و 
نقـل و غـوص در دریـای معارف قـرآن و برگرفتن گوهر ناب حقیقت از سـیرۀ آن پیشـوایان 
و عرضـۀ آن بـه عالـم بشـری و دفـاع جانانـه دربرابـر هجـوم ظلمت پرسـتان حقیقت گریز 
دانسـته و در ایـن راه دیده هـا سـوده و جان ها فرسـوده اند. اکنـون در عصر بحـران معنویت 
کـه دشـمنان حقیقـت و آدمیت هرلحظـه با تولید و انتشـاِر فزون از شـماِر آثار نوشـتاری و 

مقدمه

15



دیـداری و به کارگیـری انواع ابزارهای پیشـرفتۀ سـخت افزاری و نرم افـزاری در عرصه های 
گوناگـون بـرای سـیطره بـر جهـان می کوشـند، رسـالت حقیقت خواهـان و اندیشـمندان 

حـوزوی و دانشـگاهی، به ویـژه عالمـان دیـن، بس عظیم تر و سـخت دشـوارتر اسـت.
تفسـیری و  فلسـفی و کامـی،  در علـوم  پژوهشـگران حـوزوی  تشـیع،  در جهـان 
حدیثـی،  فقهـی و اصولـی و نظایـر آن کارنامۀ درخشـانی دارند، و تأمات ایشـان بر تارک 
پژوهش هـای اسـامی می درخشـد. در زمینۀ علـوم طبیعی و تجربـی و فناوری های جدید 
نیـز پژوهشـگران ما تاش هایی چشـمگیر کـرده، گام هایی نویدبخش برداشـته و به جایگاه 
درخـور خویـش در جهـان نزدیک شـده اند، و می کوشـند تا بـا فعالیت های روزافزونشـان 
مقـام شایسـتۀ خویش را در صحنۀ علمـی بین المللی بازیابند. ولـی در قلمرو پژوهش های 
علـوم اجتماعـی و انسـانی تاش هـای دانشـمندان ایـن مرزوبـوم آن گونه که شایسـتۀ نظام 
اسـامی اسـت بـه بـار ننشسـته و آنـان گاه بـه ترجمـه و اقتبـاس نظریـات دیگران بسـنده 
کرده انـد. در ایـن زمینـه کمتر می تـوان رّدپـای ابتـکارات و به ویژه خاقیت های برخاسـته 
از مبانـی اسـامی را یافـت و تـا رسـیدن بـه منزلـت مطلـوب راهـی طوالنـی و پرچالـش 
درپیـش اسـت. ازایـن رو، افزون بر اسـتنباط، اسـتخراج، تفسـیر و تبیین آموزه هـای دینی 
و سـازمان دهی معـارف اسـامی، کاوش در مسـائل علـوم انسـانی و اجتماعـی از دیـدگاه 
اسـامی و تبییـن آنهـا از مهم تریـن اهـداف و اولویت های مؤسسـات علمی به ویـژه مراکز 

پژوهشـی حوزه هـای علمیه اسـت. 
مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـیe در پرتـو تأییـدات رهبـر کبیـر انقـاب 
اسـامی و حمایت هـای بی دریـغ خلف صالـح وی، حضـرت آیت الله خامنـه ای� از آغاِز 
تأسـیس براسـاس سیاسـت ها و اهـداف ترسیم شـده ازسـوی حضـرت آیت اللـه محمدتقی 
مصبـاح یـزدی� بـه امر پژوهش های علمـی و دینی اهتمام داشـته و در مسـیر برآوردن 
نیازهـای فکـری و دینـی جامعه، بـه پژوهش های بنیـادی، راهبـردی و کاربـردی پرداخته 
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اسـت. معاونـت پژوهش مؤسسـه بـرای تحقق این مهـم، افزون بـر برنامه ریـزی و هدایت 
دانش پژوهـان و پژوهشـگران، در زمینۀ نشـر آثار محققـان نیز کوشـیده و بحمدالله تاکنون 

آثـار ارزنـده ای را در حـد تـوان خود بـه جامعۀ اسـامی تقدیم کرده اسـت.
کتـاِب پیـش  روی، پژوهشـی اسـت در قلمـرو خداشناسـی که بـا تاش پژوهشـگران 
ارجمنـد، اسـتاد عبدالرسـول عبودیت و حجت االسـام والمسـلمین دکتـر مجتبی مصباح 
نـگارش یافتـه اسـت. هـدف اصلـی نویسـندگان، ارائـۀ مهم تریـن مباحث خداشناسـی با 
روش عقلـی و اسـتداللی و بـا توجه بـه نیازهای امـروز به عموم جوانـان فرهیختۀ حوزوی 

و دانشـگاهی است. 
معاونـت پژوهـش از مؤلفـان محتـرم و حجـج اسـام والمسـلمین آقایـان عسـکری 
سـلیمانی امیـری، سـیدمحمود نبویـان و محمـود فتحعلـی و به ویـژه از حضـرت اسـتاد 
عامـه مصبـاح یـزدی  که بـا مطالعـه و ارائۀ نظرهای سودمندشـان، بـر اتقـان و غنای اثر 
افزوده انـد، صمیمانـه سپاسـگزاری می کنـد و توفیـق روزافـزون ایشـان را از خداوند منان 

است. خواسـتار 
                  معاونت پژوهش

eمؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی 
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درآمد

خداشناسـی از جملـه مباحـث بنیادیـن اعتقـادی اسـت کـه بـه  صورت هـای مختلـف در 
کتاب هـای آموزشـی، از دبسـتان تا دانشـگاه، مطرح می شـود. همین مباحث، در سـطوح 
تخصصـی کام و فلسـفه نیـز، بـا اسـتفاده از اصطاحات ویژه دقیق تر بررسـی می شـوند. 
از آن رو کـه روش تحقیـق در ایـن مباحث عمدتًا عقلی اسـت، بررسـی عمیـق آنها نیازمند 
آشـنایی با مبانی فلسـفی اسـت. از سـوی دیگـر، آموختن فلسـفه عمومًا راهـی طوالنی و 
پیچیـده جلـوه می کنـد و به  همین دلیل، در کتب آموزشـی، بیشـتر به بیان براهین سـاده ای 
کـه کمتـر بـه مبانی فلسـفی و اصطاحـات خاص نیازمندند بسـنده می شـود. امـا این کار 
دو پیامـد نامطلـوب دارد: از سـویی، عمـوم دانشـجویان از معـارف عمیقی که در سـطوح 
تخصصـی در ایـن زمینـه طـرح می شـوند، بی بهـره می ماننـد؛ و از سـوی دیگـر، برخـی 
شـبهات در ذهـن دانشـجویان پاسـخ قانع کننـده ای نمی یابنـد. بـه  نظـر می رسـد آشـنایی 
بـا مبانـی فلسـفی بـه زبـان سـاده و در محـدوده ای کـه بـرای دریافـت عمیق تـر مباحـث 
خداشناسـی الزم اسـت، و مبتنی سـاختن اسـاس اعتقادات دینی بر مبانی قویم فلسـفی، 
کاری اسـت الزم کـه کمتـر صـورت گرفتـه و بـرای پاسـخ بـه بسـیاری از پرسـش های 

اعتقـادی نیز ضروری اسـت. 
کتـاب حاضـر بـا ایـن هدف تدوین شـده اسـت که مبانـی فلسـفی الزم بـرای مباحث 
خداشناسـی را بـه  صـورت نسـبتًا سـاده و روان، و در عین حال، کامًا اسـتداللی بیان کند 
و بـر پایـۀ آن، اسـاس اعتقـادات دینی را اثبات کرده، شـبهات مربوط را به  صورتی مناسـب 
پاسـخ دهـد. در ایـن کتـاب، پـس از مـرور کلیاتـی در بـارۀ انـواع خداشناسـی و ضرورت 
تعمیـق آن، ابتـدا برخی مباحث عام فلسـفی طرح شـده اسـت کـه در مبحث خداشناسـی 
بـه کار می آینـد. ایـن مباحـث شـامل مـواد ثـاث، و علـت و معلـول، از مباحـث عامـۀ 
وجودنـد، و تـاش شـده اسـت کـه تنهـا در حد نیـاز بـرای تأمین هـدف پیش گفتـه بدانها 
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پرداختـه شـود و تـا حد امکان، از طرح اقـوال مختلف و اصطاحـات گوناگون، که موجب 
تشـویش ذهن خواننده می شـوند پرهیز شـود. آن گاه بر اسـاس اصول فلسـفی اثبات شـده 
وجـود خداونـد و اوصاف او اثبات گردیده و به برخی شـبهات نیز پاسـخ داده شـده اسـت.

درس هـای دوم تـا هفتـم این کتـاب از برخی فصول کتاب درآمدی بر فلسلفۀ اسلامی 
بـا تغییراتـی بدیـن شـرح اخـذ شـده اند: درس هـای دوم و سـوم ایـن کتـاب، از فصل هـای 
پنجـم و ششـم، بـا تغییـر جزئـی؛ درس چهـارم ایـن کتـاب، از فصل هـای هفتـم و نهم؛ و 
درس پنجـم ایـن کتـاب، از فصـل هشـتم بـا تغییـرات؛ درس ششـم ایـن کتاب از بخشـی 
از فصل هـای یازدهـم و دوازدهـم بـا تغییـرات؛ و باالخـره درس هفتـم ایـن کتـاب از فصل 
دهـم بـا تغییر جزئی. همچنیـن در ویرایـش جدید، برخـی تغییـرات در درس های مختلف 

صـورت گرفتـه و مباحثـی در بـارۀ اوصـاف خداوند نیز افزوده شـده اسـت. 
در پایـان، از اسـتادان محترمـی کـه نظـارت بر تهیـۀ این کتـاب را بر عهده داشـته اند و 
نیـز دیگـر اسـتادانی که بـا راهنمایی هـای مفید خـود در ارائۀ بهتـِر مطالب سـهیم بوده اند، 

می کنیم. قدردانـی 

عبدالرسول عبودیت       
مجتبي مصباح       

بهار 1398       
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از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری این درس:
1. بــا توجــه بــه ابهام هــای موجــود در بــارۀ خداشناســی، ضــرورت تعمیــق 

معرفــت در بــارۀ خداونــد را درک کنــد؛
2. با درک ضرورت تعمیق خداشناسی، مباحث کتاب را با عالقه پی بگیرد؛

3. ارتباط خداشناسی را با دیگر مبانی اندیشۀ اسالمی توضیح دهد؛
4. اقسام راه های خداشناسی را بداند؛

خداشناســی  راه هــای  میــان  از  را  عقلــی  خداشناســی  انتخــاب  دلیــل   .5
دهــد؛ توضیــح 

6. ارتباط مباحث کتاب را بیان کند.

درس اول

کلیات





، ما 
ّ

ـم الّنـاُس مـا يف َفْضـِل َمعِرَفـِة اهلل َعـّز وَجل
َ
ـو َيْعل

َ
 امـام صـادق: ل

ـَع اهلُل بـِه األْعـداَء ِمـن َزْهـَرِة احَليـاِة الّدنيـا وَنعيِمهـا،  َمـّدوا أْعُيَنـم إىل مـا َمّتَ
 

ّ
َنِعّموا ِبْعرفـِة اهلِل َجل

َ
ـا َيَطُؤوَنـه ِبأْرُجِلِهـم، ول  ِعْنَدهـم ِمّ

َّ
وکاَنـْت ُدنياهـم أَقـل

نـان َمـَع أْوليـاِء اهلل. إّنَ  ِ
ْ

ْوضـاِت ال  يف َر
ْ

 َيـَزل
َ

َذ َمـن ل
ُ

ذوا هبـا َتلـّذ
َ

ـّذ
َ
وَعـّز، وَتل

ِ َوْحَدة، ونوٌر ِمن 
ّ

کل ِ َوْحشٍة، وصاِحٌب ِمن 
ّ

کل ْنٌس ِمن 
ُ
 أ

ّ
َمعرفَة اهلل عّز وجل

ِ ُسـْقم؛1 اگر مردم فضیلت 
ّ

کل ِ َضْعـف، وِشـفاٌء ِمن 
ّ

کل ٌة ِمـن  َمـة، وُقـّوَ
ْ
ِ ُظل

ّ
کل

معرفـت خداونـد را می دانسـتند، چشـمان خـود را بـه زرق و برق هـای 
زندگی دنیا و نعمت های آن که خداوند دشمنان را از آن بهره مند کرده 
نمی دوختنـد و دنیـای آنهـا برایشـان از آنچـه زیر پا می گذارنـد کم ارزش تر 
بـود، و بـه معرفـت خـدا متنعـم می شـدند و از آن چنـان لذتـی می بردنـد 
کـه کسـی کـه همـواره در باغ هـای بهشـت همـراه اولیـای خداسـت لـذت 
می بـرد. معرفـت خـدا آرامش از هر وحشـتی و همـراه برای هر تنهایی و نور 
بـرای هـر تاریكـی و نیرویـی در برابـر هـر سسـتی، و درمان هر بیماری اسـت.

مقدمه

پیـش از آنکـه به مباحث خداشناسـی بپردازیم، و حتـی مقدمات الزم بـرای این مباحث را 
اثبـات کنیم، مناسـب اسـت توضیحی در بارۀ مباحـث این کتاب بیاوریم. بدیـن منظور، در 

1. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج8، ص247.
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ایـن درس، ابتـدا در بارۀ ضرورت خداشناسـی و تعمیق این شـناخت سـخن می گوییم و به 
ارتباط خداشناسـی با دیگر مبانی اندیشـۀ اسـامی اشـاره می کنیـم؛ آن گاه با بیـان راه های 
گوناگـون خداشناسـی، توضیـح می دهیم که در ایـن کتاب، چرا روش عقلـی را برگزیده ایم؛ 
سـپس رابطـۀ فلسـفه را بـا خداشناسـی عقلـی توضیـح می دهیـم، و آن گاه بـه مباحث این 

کتـاب اشـاره ای خواهیم کرد.

1. ضرورت خداشناسی

توحیـد نخسـتین اصـل از اصـول دین اسـام، بلکه محـور تمام ادیان آسـمانی اسـت، و به 
همیـن مناسـبت، ایـن ادیـان را توحیـدی می نامند؛ به طـوری که اولیـن فراخـوان پیامبران 
الهـی، دعـوت مـردم بـه توحیـد بوده اسـت. طبعـًا اولیـن دعـوت پیامبر اسـام این اسـت 
کـه مـردم خـدای یگانـه را بشناسـند؛ سـپس بـه او ایمـان بیاورنـد؛ و آن گاه او را عبـادت 
و اطاعـت کننـد، تـا بـه سـعادت و رسـتگاری جاودانه دسـت یابنـد. بدین ترتیـب، از نظر 
اسـام، زندگـی سـعادتمندانه و دسـتیابی به رسـتگاری ابدی در گـرو عمل به دسـتورهای 
الهـی اسـت، کـه خود، نیازمنـد ایمان به راهنمـای الهی و بـه زندگی ابدی پـس از مرگ، و 
پیـش از آنهـا، ایمـان به خداوند اسـت. اما قـدم نهادن در ایـن راه، خود، نیازمند شـناخت 
خداونـد اسـت و بدیـن ترتیـب، از دیدگاه اسـام، اولین قـدم برای نیل به سـعادت حقیقی، 

خداشناسـی است.
بـر ایـن اسـاس، از دیدگاه اسـام، سـعادت دنیوی و سـعادت اخـروی، در بعـد فردی 
و نیـز در ابعـاد اجتماعـی، بـدون ایمـان بـه خـدا امکان پذیـر نیسـت. از نظر اسـام، همۀ 
شـئون زندگـی، اعـم از فرهنگ، تعلیـم و تربیت، اخاق، معنویت، سـبک زندگـی، روابط 
خانوادگـی و اجتماعی، حقوق انسـان ها، اقتصاد، سیاسـت، حکومـت، روابط بین الملل، 
و جنـگ و صلـح، بـه ایمـان بـه خـدا مربـوط اسـت، و در هیـچ یک از شـئون مربـوط به 
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انسـان نمی تـوان بـدون لحـاظ نقـش خداونـد در عالـم هسـتی و رابطـۀ انسـان بـا خـدا و 
مسـئولیت آدمـی در برابـر خـدا، راهـکار و توصیـه ای بجا و قابـل اجرا ارائـه داد.

ایـن ادعـا، بـا صـرف نظـر از اینکـه آن را بپذیریم یا نـه، ما را بـر آن می دارد کـه پیش از 
پرداختـن بـه این امور بسـیار مهـم، که نیازهای اساسـی امروز جوامع انسـانی نیز هسـتند، 
در بـارۀ ایـن آمـوزۀ دیـن به درسـتی بیندیشـیم و چنانچـه ایـن ادعـا درسـت باشـد، آن را از 

مبانـی اصلـی بررسـی مسـائل در حوزه های یادشـده قـرار دهیم.

2. ضرورت تعمیق خداشناسی

ممکـن اسـت چنین به نظر برسـد که خداشناسـی گرچه الزم اسـت، برای ما نیـاز به بحث 
و بررسـی زیـادی نـدارد؛ به خصـوص با توجـه به اینکـه ما مسـلمانیم و وجود آفریـدگار را 
پذیرفته ایـم، و در ایـن باره نیـز از دوران کودکی تاکنـون، بارها مطالبی شـنیده و خوانده ایم، 
و بنـا بـر ایـن، نیـازی نداریـم کـه وقت بیشـتری صـرف ایـن کار کنیم؛ به ویـژه بـا توجه به 
اینکـه در زمینه هـای دیگـر نیازمنـد کار و تاش نظری و عملی هسـتیم و طبعـًا نباید وقت 
خـود را صـرف کارهـای غیـر ضـرور و تکـراری کنیـم. امـا بایـد دانسـت که خداشناسـی 
مراتبـی دارد، و مـا بـرای دسـتیابی بهتـر به دیگـر اهداف نیـز، نیازمند تعمیـق معرفت خود 
بـه خداوندیـم، به ویـژه آنکـه امروز شـبهات پرشـماری در برابر اصـل وجود خدا یـا ارتباط 
خدابـاوری بـا دیگـر حوزه های زندگی مطرح اسـت، و همین امر موجب می شـود کسـانی 
کـه به ظاهـر مسـلمان و موحدنـد، در سـاحت های مختلـف زندگـی، از همـان الگوهـای 
عملـی ای پیـروی کننـد کـه خداناباوران پیشـنهاد داده یـا بدان عمـل می کنند. البتـه میزان 
تأثیـر ایـن آمـوزۀ اساسـی دین در دیگـر حوزه هـای زندگی نیازمند بررسـی اسـت، و ممکن 
اسـت زندگـی خدابـاور و خدانابـاور وجـوه شـباهتی نیـز داشـته باشـند. در هـر صـورت، 
تفریـط و کوتاهـی در این زمینه، ممکن اسـت ما را بـه پیروی کورکورانـه از راهی وادار کند 
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کـه بـا مبانی ما ناسـازگار اسـت، و به نوعی شـرک عملی بینجامـد؛ چنان کـه اثرپذیری از 
دیدگاه هـای افراطـی، ممکن اسـت ما را بـه مقابلۀ جاهانه با اموری بکشـاند کـه با مبانی 

ما نیز سـازگار اسـت.

نمونه هایی از پرسش ها در بارۀ خداشناسی 

در اینجـا می خواهیـم بـا ذکـر چنـد پرسـش، نشـان دهیم عمـق بخشـیدن به شـناختی که 
معمـواًل از خـدای متعـال داریـم، می توانـد راه گشـای رفـع چه نوع مشـکاتی باشـد:

1. عمومـًا خدای متعـال را به عنوان آفریدگار، یعنی ایجادکننـدۀ این عالم و پدیدآورندۀ 
حـوادث آن می شناسـیم. امـا با پیشـرفت علـوم گوناگـون، به تدریج علت حـوادث مختلف 
کشـف شـده، و امیـد اسـت با تـاش بیشـتر دانشـمندان در رشـته های مختلـف، همۀ این 
علـل و عوامـل معلـوم شـوند؛ به طـوری که بتـوان علت هـر حادثه ای را به دقت مشـخص 
کـرد، و بـر اسـاس آن، حتی وقوع همۀ حـوادث بعـدی را پیش بینی نمـود. در این صورت، 
فـرض وجـود خداونـد بـه عنـوان پدید آورنـدۀ این جهان چـه ضرورتـی دارد؟ آیـا همین که 
می دانیـم بـاران چگونـه می بـارد، زلزلـه چرا پدیـد می آیـد، موجـودات گوناگـون چگونه به 
وجـود می آینـد و بـا چه شـرایطی رشـد می کننـد، و بر اثر کـدام عوامـل مزاحم رو بـه افول 
و نهایتـًا نابـودی می رونـد، کافـی نیسـت؟ آری؛ بـه نظـر می رسـد اگر ایـن جهـاْن ابتدایی 
داشـته باشـد، پذیرفتـن وجود خدایـی که اولین مخلـوق را آفریده اسـت الزم باشـد؛ اما آیا 
جهـان ابتدایـی دارد؟ بـه هـر حـال، نقـش خداوند در جهـان کنونـی، که بـا قوانین خاص 
خـود و تحـت نظـام خاصـی کار می کنـد، چیسـت؟ آیـا او می توانـد وقتـی شـرایط باریدن 
بـاران نیسـت، باران بفرسـتد؟ یـا جلو زلزله ای را که شـرایطش موجود اسـت بگیـرد؟ بدین 
ترتیـب، معلـوم نیسـت چـرا بایـد دعـا کنیـم و از او کمـک بخواهیـم، و در برابـر او تضرع 
و زاری کنیـم؟ آیـا کافـی نیسـت کـه بـرای بـرآوردن نیازهـای خود، سـراغ اسـباب و علل 
مـادی برویـم و این شـرایط را فراهم کنیـم؟ اگر هم بپذیریـم که هر موجودی بـرای پیدایش 
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خـود نیازمنـد خداونـد اسـت، در بـارۀ چیزهایی که وجـود دارنـد، و از جمله خـود ما، این 
پرسـش مطـرح اسـت کـه اکنون چه نیـازی به وجـود خـدا داریم. به نظـر می رسـد در بارۀ 

داشـته هایمان دیگر بـه او نیـازی نداریم؛
2. ادیـان الهـی خداونـد را موجـودی عالـم، قـادر، خیرخـواه و تدبیرکننـدۀ همـۀ امور 
عاَلـم می داننـد. در ایـن صـورت، ایـن پرسـش رخ می نمایـد کـه چـرا در جهانـی که تحت 
تدبیـر چنیـن خداونـدی اسـت، ایـن همـه نقایـص و شـرور دیـده می شـود؟ آیـا خداونـد 
نمی دانسـت آفرینـش جهان بـه این صـورت، موجب این نقایـص و کمبودها خواهد شـد، 
یـا نمی خواسـت جهـاْن عـاری از این نقایص باشـد، یا نمی توانسـت جهـان را بهتـر از این 

یند؟  بیافر
3. از سـوی دیگـر، می تـوان پرسـید اگر جهـان را چنین خدایـی تدبیـر و اداره می کند، 
اراده و اختیار ما در وقوع حوادث عالم چه تأثیری می تواند داشـته باشـد؟ آیا پذیرفتن تدبیر 
عـام الهـی به این معنا نیسـت که خواسـت مـا در هیچ چیزی مؤثر نیسـت و ما مسـئولیتی 
در بـارۀ حـوادث ایـن عالـم نداریـم؟ آیا ایـن اعتقـادات موجب احسـاس بی مسـئولیتی در 
انسـان نمی شـود؟ آالم بشـر را توجیـه نمی کنـد، و انسـان را سسـت و بـی اراده و بی اعتنا به 

نیازهای فـردی و اجتماعی بـار نمی آورد؟
4. بـا پذیرفتـن اینکـه خداوند آفریننده و سـازندۀ این عالم اسـت، می توان پرسـید چرا 
خداونـد در امـور زندگـی مـاـ  اعـم از فـردی و اجتماعـیـ  دخالـت و امـر و نهـی می کند؟ 
آیـا اگـر مهندسـی سـاختمانی را طراحی کـرده و آن را سـاخته باشـد، حق دارد بـرای تمام 
رفتارهـای سـاکنان آن سـاختمان دسـتور صـادر کنـد؟ آیـا مـا نمی توانیـم بـا صـرف نظر از 
اینکـه چگونـه بـه این جهـان آمده ایـم، و آفریـدگاری داریم یا نه، بـا دانش و تدبیـر خود در 
پـی یافتـن بهتریـن راه بـرای زندگـی در این جهـان باشـیم، و آن گونـه که خـود می خواهیم 

زندگـی کنیـم، نـه آن گونه کـه خـدا می خواهد؟ 
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5. بـا پذیرفتـن وجـود آفریدگار جهان، چـرا باید او را بشناسـیم، و در برابر او خضوع و 
خشـوع و بندگی کنیم؟ آیا شـناختن مهندس سـاختمانی که در آن زندگـی می کنیم و اظهار 
خضـوع دائـم در برابـر او، کار الزم و حتـی معقولـی اسـت؟ اساسـًا خداوند بـا اوصافی که 
می شناسـیم، بـه اظهـار بندگـی ما چـه احتیاجـی دارد؟ آیا کارهـای مهم تری وجـود ندارند 

کـه وقت خـود را صرف آنهـا کنیم؟
6. چـرا بـا اینکـه بسـیاری از افـراْد خداشـناس و مسـلمان اند، بهـره ای از اخـاق و 
انسـانیت نبرده انـد؟ آیا راسـت گویی، امانـت داری، وفای بـه عهد و خوش خلقـی، در عین 
بی دینـی یـا نامسـلمانی بهتر اسـت، یـا دروغ گویـی، خیانـت ورزی، بدعهـدی و بدعنقی، 
در عیـن مسـلمانی و خداشناسـی؟ خداشناسـی و دین بـاوری چـه ربطـی به خوبـی دارد؟ 
آیـا نمی تـوان بـدون اعتقـاد بـه آموزه های اسـام، یا حتـی اعتقاد بـه خدا، اخـاق خوب و 
زندگی آسـوده و خوشـی داشـت، و حتـی به نیازهای معنـوی خود از راهی دیگر و چه بسـا 

مناسـب تر پاسـخ گفت؟ 
7. کسـانی کـه اعتقـادی بـه خـدا ندارنـد، چـه بسـا بـه بسـیاری از خواسته هایشـان 
می رسـند، و احیانـًا زندگـی آبادتـر و آسـوده تری دارنـد. پـس خدابـاوری در زندگـی چـه 

نقشـی دارد؟
بـه نظـر می رسـد پاسـخ ایـن پرسـش های رایج، بـا سـطحی از خداشناسـی کـه حتی 
فرهیختـگان مـا در حوزه هـای غیر تخصصی دین با آن آشـنا هسـتند، دشـوار اسـت. بدین 
ترتیـب، اصـاح یـا ارتقـای جامعـۀ اسـامی متوقـف اسـت بـر اصـاح یـا ارتقای سـطح 
باورهـای بنیادیـن افـراد جامعـه، و گرچـه ارتقـای سـطح خداشناسـی بـرای نیل بـه همۀ 
اهـداف و دسـتیابی بـه همۀ خواسـته ها کافـی نیسـت، بی شـک آن گاه که گره هـای ذهنی 
پـای عقـل را در زنجیر می کشـند، بازگشـایی گره ها برای حرکـت به سـوی آرمان ها الزم و 
ضـروری اسـت، و بـدون آن، کارهـای دیگر اثر چندانی نمی بخشـند. تاش هـای دیگر در 
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ایـن حـال، هماننـد پـر زدن مرغی اسـت که او را در قفس اسـیر کـرده یا پایـش را به زنجیر 
بسـته اند. بـرای پـرواز بـه سـوی آرمان هـا، بایـد گره هـا را بـاز کـرد و پیـش از همـه، موانع 
ذهنـی را برطـرف سـاخت. حتی بـدون وجود این موانع نیـز، تنها با بینش درسـت و عمیق 
اسـت کـه می تـوان انگیزه هـا را تقویت کـرد و با دقـت و قوت بیشـتر حرکت را ادامـه داد و 

دیگـران را نیـز اقنـاع کرده، به راه درسـت رهنمون شـد.
آری؛ خدابـاوری ضعیـف و سـطحی موجب می شـود کـه گاه از غیر خدا بیـش از خدا 
بترسـیم، یـا بـرای انجـام دادن وظایـف دینی مان، با دیگران رودربایسـتی داشـته باشـیم؛ به 
دیگـران امیـد بندیـم و به آنها پنـاه ببریـم، و هنگامی که نتواننـد کاری برای مـا انجام دهند 
ناامیـد شـویم؛ احسـاس محبـت عمیقـی بـه خـدا نداشـته باشـیم؛ نـه از عبـادت او لذت 
چندانـی ببریـم، نـه از قهـر و غضبـش پـروا کنیـم؛ خواسـته های خـود را بر خواسـتۀ خدا 
ترجیـح دهیـم، و مرتکـب گنـاه و نافرمانـی او شـویم؛ بـه داشـته های خود مغرور شـویم و 
تکبـر ورزیم، و به داشـته های دیگران رشـک بریـم؛ از ناداری های خود افسـرده و دل تنگ 

شـویم؛ بـه دنیـا دل ببندیم و حـال و حرام خـدا را جـدی نگیریم.

3. ارتباط خداشناسی با دیگر مبانی اندیشۀ اسالمی

فـرض کنیـد خدایـی در کار نیسـت یـا وجوِد فعلـِی جهان و انسـان ربطـی به خـدا ندارد؛ 
بلکـه بـه هـر دلیـل، اینـک در این برهـه از تاریـخ جهان واقـع شـده ایم؛ زندگی مـا محدود 
بـه همیـن دنیاسـت و پـس از مـرگ نیـز، خبری نیسـت. با ایـن فـرض، طبعًا انسـان برای 
شـناخت مسـیر زندگـی اش راهـی جـز اسـتفاده از تجربه هـای خـود و دیگـران نـدارد، تـا 
بهتریـن زندگـی را در حـد مقدور در این دنیا داشـته باشـد؛ زندگی ای تا حد ممکن سرشـار 
از لـذت و رفـاه. البتـه انسـان به تدریـج می فهمـد کـه بـرای زندگـی در ایـن دنیـا، گرچـه 
بـه موجـودات دیگـر و از جملـه انسـان های دیگـر نیـاز دارد و می توانـد از آنهـا اسـتفاده 
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کنـد، آنهـا در برخـی برخورداری هـا نیـز مزاحـم اویند. پـس به ناچار یـا بایـد قدرتی یافت 
تـا ضمـن اسـتفاده از امکانـات موجـود، بـر مزاحمت هـای دیگـران غلبـه کرد، یـا تدبیری 
اندیشـید کـه با مشـارکت همدیگر، و کوتـاه آمدن از برخـی خواسـته ها، در مجموع زندگی 
بهتـری فراهم سـاخت. از اینجاسـت کـه قوانین اخاقی خاصـی را وضع می کنیـم و برای 
انسـان ها حقوقـی قـرار می دهیـم، و در بـارۀ رعایت آنهـا توافـق می کنیـم، و از جمله برای 
ادارۀ جامعـه و رعایـت آنهـا حکومتـی تشـکیل می دهیـم و نحـوۀ ادارۀ آن، و از جمله نحوۀ 
تعییـن مناصـب حکومتـی را نیز خود تعیین می کنیـم. در هیچ جای این فـرض، خدا و دین 
دخالتـی نـدارد؛ نـه در اهـداف انسـانی، نه در اخـاق، نه در حقـوق و نه در سیاسـت. این 
همـان نـگاه سکوالریسـتی اسـت که بـرای خدا هیچ نقشـی در امـور زندگی قائل نیسـت.

در برابـر، در نـگاه توحیـدی، انسـان موجـودی بی مبدأ نیسـت که نـاگاه در این سـرای 
هسـتی پیـدا شـده باشـد؛ از ناکجاآبـاد آمـده و بـه عدمسـتان رهسـپار باشـد؛ وجـودش 
بیهـوده و بی حسـاب، و در بیابـان کران ناپیـدای هسـتی واگذاشـته بـه حـال خـود باشـد. 
او آفریـدگاری دارد حکیـم و خیرخـواه؛ هدفـی دارد متعالـی و متناسـب بـا نیازهایی که در 
وجودش نهاده شـده اسـت؛ و دنیا معبری اسـت برای امکان دسـتیابی وی به نوعی زندگی 
برتـر کـه با انتخـاب خـود، آن را در اینجا رقـم می زند، و پـس از مرگ در عالمـی دیگر زاده 
می شـود و تـا ابـد به زندگـی خودسـاخته ادامه می دهـد. نه اهدافـش محدود به دنیاسـت؛ 
نـه اخاقـش صرفـًا برای گـذران ایـن زندگی؛ نـه نیازهـای معنـوی اش از هر راهـی تأمین 
می شـود؛ و نـه حقـوق و تکالیفـش را می توانـد خودش درک کنـد، بلکه نیازمنـد راهنمایی 
راه بلـد اسـت. اهداف حاکمیت در جوامع انسـانی نیز بسـی واالتر از رفع نیازهـای روزمرۀ 
دنیاسـت. آدمی بنده اسـت، نه رها؛ سرپرسـتی دارد دل سـوز که برای راهیابی به سـعادت، 
نیازمنـد راهنمایـی وی و پیـروی از اوسـت؛ بـا انـس با خـدا به آرامـش حقیقـی و جاودان 
دسـت می یابـد و بـدون او هیچ گاه احسـاس دل تنگـی و غربتش پایان نمی پذیـرد، هر چند 
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