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مقدمه
مقدمۀ معاونت پژوهش

حقیقـت اصیلتریـن ،جاودانهتریـن و زیباتریـن راز هسـتی و نیـاز آدمی اسـت که سلسـلۀ
مؤمنـان و عالمـان صـادق چـه جانهـا کـه در راه آن نباختـه ،و جاهلان و باطلپرسـتان
چـه توطئههـا و ترفندهـا کـه بـرای محـو و مسـخ آن نسـاختهاند .چـه تلخواقعیتی اسـت
مظلومیـت حقیقـت ،و چـه شـیرینحقیقتی اسـت ایـن واقعیت کـه در مصاف همیشـگی
حـق و باطـل ،حق سـربلند و سـرفراز اسـت و باطـل ازبینرفتنی و نگونسـار .ایـن واال و
باالنشـینی حقیقت ،گذشـته از سرشـت حق ،وامدار کوشـشهای خالصانـه و پایانناپذیر
ِ
حقیقتجویانـی اسـت کـه در عرصـۀ نظر و عمـل کمر همت محکـم بسـته و از دام و دانۀ
دنیـا رسـتهاند ،و دراینمیـان نقـش و تأثیر ادیـان و پیامبران الهـی ،و بهویژه اسلام و پیامبر
اکـرم و جانشـینان برحـق و گرامی او ،برجسـتهترین اسـت.
دانشـمندان نـامآور شـیعه رسـالت خطیـر و بینظیـر خویـش را بهرهگیـری 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 ظلمتپرسـتان حقیقتگریز
دانسـته و در ایـن راه دیدههـا سـوده و جانها فرسـودهاند .اکنـون در عصر بحـران معنویت
شـمار آثار نوشـتاری و
انتشـار فزون از
کـه دشـمنان حقیقـت و آدمیت هرلحظـه با تولید و
ِ
ِ
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دیـداری و بهکارگیـری انواع ابزارهای پیشـرفتۀ سـختافزاری و نرمافـزاری در عرصههای
گوناگـون بـرای سـیطره بـر جهـان میکوشـند ،رسـالت حقیقتخواهـان و اندیشـمندان
حـوزوی و دانشـگاهی ،بهویـژه عالمـان دیـن ،بس عظیمتر و سـخت دشـوارتر اسـت.
در جهـان تشـیع ،پژوهشـگران حـوزوی در علـوم فلسـفی و کالمـی ،تفسـیری و
حدیثـی ،فقهـی و اصولـی و نظایـر آن کارنامۀ درخشـانی دارند ،و تأمالت ایشـان بر تارک
پژوهشهـای اسلامی میدرخشـد .در زمینۀ علـوم طبیعی و تجربـی و فناوریهای جدید
نیـز پژوهشـگران ما تالشهایی چشـمگیر کـرده ،گامهایی نویدبخش برداشـته و به جایگاه
درخـور خویـش در جهـان نزدیک شـدهاند ،و میکوشـند تا بـا فعالیتهای روزافزونشـان
مقـام شایسـتۀ خویش را در صحنۀ علمـی بینالمللی بازیابند .ولـی در قلمرو پژوهشهای
علـوم اجتماعـی و انسـانی تالشهـای دانشـمندان ایـن مرزوبـوم آنگونه که شایسـتۀ نظام
اسلامی اسـت بـه بـار ننشسـته و آنـان گاه بـه ترجمـه و اقتبـاس نظریـات دیگران بسـنده
کردهانـد .در ایـن زمینـه کمتر میتـوان ّردپـای ابتـکارات و بهویژه خالقیتهای برخاسـته
از مبانـی اسلامی را یافـت و تـا رسـیدن بـه منزلـت مطلـوب راهـی طوالنـی و پرچالـش
درپیـش اسـت .ازایـ نرو ،افزون بر اسـتنباط ،اسـتخراج ،تفسـیر و تبیین آموزههـای دینی
و سـازما ندهی معـارف اسلامی ،کاوش در مسـائل علـوم انسـانی و اجتماعـی از دیـدگاه
اسلامی و تبییـن آنهـا از مهمتریـن اهـداف و اولویتهای مؤسسـات علمی بهویـژه مراکز
پژوهشـی حوزههـای علمیه اسـت.
مؤسسـۀ آموزشـی و پژوهشـی امـام خمینـی در پرتـو تأییـدات رهبـر کبیـر انقلاب
آغاز
اسلامی و حمایتهـای بیدریـغ خلف صالـح وی ،حضـرت آیتالله خامنـهای از ِ
تأسـیس براسـاس سیاسـتها و اهـداف ترسیمشـده ازسـوی حضـرت آیتاللـه محمدتقی
مصبـاح یـزدی بـه امر پژوهشهای علمـی و دینی اهتمام داشـته و در مسـیر برآوردن
نیازهـای فکـری و دینـی جامعه ،بـه پژوهشهای بنیـادی ،راهبـردی و کاربـردی پرداخته
16
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اسـت .معاونـت پژوهش مؤسسـه بـرای تحقق این مهـم ،افزون بـر برنامهریـزی و هدایت
دانشپژوهـان و پژوهشـگران ،در زمینۀ نشـر آثار محققـان نیز کوشـیده و بحمدالله تاکنون
آثـار ارزنـدهای را در حـد تـوان خود بـه جامعۀ اسلامی تقدیم کرده اسـت.
کتـاب پیـشروی ،پژوهشـی اسـت در قلمـرو خداشناسـی که بـا تالش پژوهشـگران
ِ
ارجمنـد ،اسـتاد عبدالرسـول عبودیت و حجتاالسلام والمسـلمین دکتـر مجتبی مصباح
نـگارش یافتـه اسـت .هـدف اصلـی نویسـندگان ،ارائـۀ مهمتریـن 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 اسلام والمسـلمین آقایـان عسـکری
سـلیمانی امیـری ،سـیدمحمود نبویـان و محمـود فتحعلـی و بهویـژه از حضـرت اسـتاد
عالمـه مصبـاح یـزدی که بـا مطالعـه و ارائۀ نظرهای سودمندشـان ،بـر اتقـان و غنای اثر
افزودهانـد ،صمیمانـه سپاسـگزاری میکنـد و توفیـق روزافـزون ایشـان را از خداوند منان
خواسـتار است.
معاونت پژوهش
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی

				

17

| خداشناسی |

درآمد

خداشناسـی از جملـه مباحـث بنیادیـن اعتقـادی اسـت کـه بـهصورتهـای مختلـف در
کتابهـای آموزشـی ،از دبسـتان تا دانشـگاه ،مطرح میشـود .همین مباحث ،در سـطوح
تخصصـی کالم و فلسـفه نیـز ،بـا اسـتفاده از اصطالحات ویژه دقیقتر بررسـی میشـوند.
ً
از آن رو کـه روش تحقیـق در ایـن مباحث عمدتا عقلی اسـت ،بررسـی عمیـق آنها نیازمند
ً
آشـنایی با مبانی فلسـفی اسـت .از سـوی دیگـر ،آموختن فلسـفه عموما راهـی طوالنی و
پیچیـده جلـوه میکنـد و بههمین دلیل ،در کتب آموزشـی ،بیشـتر به بیان براهین سـادهای
کـه کمتـر بـه مبانی فلسـفی و اصطالحـات خاص نیازمندند بسـنده میشـود .امـا این کار
دو پیامـد نامطلـوب دارد :از سـویی ،عمـوم دانشـجویان از معـارف عمیقی که در سـطوح
تخصصـی در ایـن زمینـه طـرح میشـوند ،بیبهـره میماننـد؛ و از سـوی دیگـر ،برخـی
شـبهات در ذهـن دانشـجویان پاسـخ قانعکننـدهای نمییابنـد .بـهنظـر میرسـد آشـنایی
بـا مبانـی فلسـفی بـه زبـان سـاده و در محـدودهای کـه بـرای دریافـت عمیقتـر 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 پرسـشهای
اعتقـادی نیز ضروری اسـت.
کتـاب حاضـر بـا ایـن هدف تدوین شـده اسـت که مبانـی فلسـفی الزم بـرای مباحث
ً
ً
خداشناسـی را بـهصـورت نسـبتا سـاده و روان ،و در عین حال ،کامال اسـتداللی بیان کند
و بـر پایـۀ آن ،اسـاس اعتقـادات دینی را اثبات کرده ،شـبهات مربوط را بهصورتی 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 میآینـد .ایـن مباحـث شـامل مـواد ثلاث ،و علـت و معلـول ،از مباحـث عامـۀ
وجودنـد ،و تلاش شـده اسـت کـه تنهـا در حد نیـاز بـرای تأمین هـدف پیشگفتـه بدانها
18
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پرداختـه شـود و تـا حد امکان ،از طرح اقـوال مختلف و اصطالحـات گوناگون ،که موجب
تشـویش ذهن خواننده میشـوند پرهیز شـود .آنگاه بر اسـاس اصول فلسـفی اثباتشـده
وجـود خداونـد و اوصاف او اثبات گردیده و به برخی شـبهات نیز پاسـخ داده شـده اسـت.
درسهـای دوم تـا هفتـم این کتـاب از برخی فصول کتاب درآمدی بر فلسـفۀ اسلامی
بـا تغییراتـی بدیـن شـرح اخـذ شـدهاند :درسهـای دوم و سـوم ایـن کتـاب ،از فصلهـای
پنجـم و ششـم ،بـا تغییـر جزئـی؛ درس چهـارم ایـن کتـاب ،از فصلهـای هفتـم و نهم؛ و
درس پنجـم ایـن کتـاب ،از فصـل هشـتم بـا تغییـرات؛ درس ششـم ایـن کتاب از بخشـی
از فصلهـای یازدهـم و دوازدهـم بـا تغییـرات؛ و باالخـره درس هفتـم ایـن کتـاب از فصل
دهـم بـا تغییر جزئی .همچنیـن در ویرایـش جدید ،برخـی تغییـرات در درسهای 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 داشـتهاند و
بهتـر مطالب سـهیم بودهاند،
نیـز دیگـر اسـتادانی که بـا راهنماییهـای مفید خـود در ارائۀ ِ
قدردانـی میکنیم.
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کلیات
از دانشپژوه انتظار میرود پس از فراگیری این درس:
 .1بــا توجــه بــه ابهامهــای موجــود در بــارۀ خداشناســی ،ضــرورت تعمیــق
معرفــت در بــارۀ خداونــد را درک کنــد؛
 .2با درک ضرورت تعمیق خداشناسی ،مباحث کتاب را با عالقه پی بگیرد؛
 .3ارتباط خداشناسی را با دیگر مبانی اندیشۀ اسالمی توضیح دهد؛
 .4اقسام راههای خداشناسی را بداند؛
 .5دلیــل انتخــاب خداشناســی عقلــی را از میــان را ههــای خداشناســی
توضیــح دهــد؛
 .6ارتباط مباحث کتاب را بیان کند.

 ݑ
ٮ
ݔ
َ ّ َّ
َ ْ َ َ
َ ََْ ّ ُ
وجل ،ما
عرف ِـة اهلل عـز
 امـام صـادقَ :لـو يعلـم النـاس مـا يف فض ِـل م ِ
َ
ّ
اهلل بـه ْ
ّ ْ َ
ّ
ـداء ِمـن َز ْه َـر ِة َ
األع َ
عيمهـا،
احل ِ
َمـدوا أع ُينـم إىل َمـا َمت َـع ُ ِ
يـاة الدنيـا ون ِ
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َ ُ َ
َّ َْ
َ ْ ُ
َ
اهلل َجل
رفـة ِ
وکانـت د َنياهـم أقـل ُِعندهـم ِ ّمـا َيطؤ ونـه ِب ْأر ُج ِل ِهـم ،ولن ِع ّموا ِب ْع ِ
َ
ْ
ْ
َ ّ َ
َ ََ ّ
َ
ليـاء اهللّ .إن
ـات
النـان َم َـع ْأو ِ
وع ّـز ،وتلـذذوا هبـا تُلـذذ َمـن ل َي َـز ل يف َر ْوض ِ
ِ
ّ
َ
ّ ّ ْ
وصاح ٌب ِمن ّکل َو ْح َدةٌ ،
ونور ِمن
شة،
عز وجل أن ٌس ِمن
َمعرفة اهلل
ِ
کل َو ْح ٍ
ِ
ِ
ْ
ّ ْ
ّکل ُظل َمـةُ ،وق َّـو ٌة ِمـن ّکل َض ْعـفٌ ِ ،
کل ُسـقم؛ 1اگر مردم فضیلت
وشـفاء ِمن ِ
ِ
ِ
معرفـت خداونـد را میدانسـتند ،چشـمان خـود را بـه زرق و بر قهـای
زندگی دنیا و نعمتهای آن که خداوند دشمنان را از آن بهرهمند کرده
نمیدوختنـد و دنیـای آنهـا برایشـان از آنچـه زیر پا میگذارنـد کمارزشتر
یشـدند و از آن چنـان لذتـی میبردنـد
بـود ،و بـه معرفـت خـدا متنعـم م 
کـه کسـی کـه همـواره در با غهـای بهشـت همـراه اولیـای خداسـت لـذت
یبـرد .معرفـت خـدا آرامش از هر وحشـتی و همـراه برای هر تنهایی و نور
م 
بـرای هـر تاریکـی 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
 .1محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،8ص.247
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ایـن درس ،ابتـدا در بارۀ ضرورت خداشناسـی و تعمیق این شـناخت سـخن میگوییم و به
ارتباط خداشناسـی با دیگر مبانی اندیشـۀ اسلامی اشـاره میکنیـم؛ آن گاه با بیـان راههای
گوناگـون خداشناسـی ،توضیـح میدهیم که در ایـن کتاب ،چرا روش عقلـی را برگزیدهایم؛
سـپس رابطـۀ فلسـفه را بـا خداشناسـی عقلـی توضیـح میدهیـم ،و آن گاه بـه مباحث این
کتـاب اشـارهای خواهیم کرد.
 .1ضرورت خداشناسی

توحیـد نخسـتین اصـل از اصـول دین اسلام ،بلکه محـور تمام ادیان آسـمانی اسـت ،و به
همیـن مناسـبت ،ایـن ادیـان را توحیـدی مینامند؛ به طـوری که اولیـن فراخـوان پیامبران
ً
الهـی ،دعـوت مـردم بـه توحیـد بوده اسـت .طبعـا اولیـن دعـوت پیامبر اسلام 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
اسلام ،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 اسلام ،اولین قـدم برای نیل به سـعادت حقیقی،
خداشناسـی است.
بـر ایـن اسـاس ،از دیدگاه اسلام ،سـعادت دنیوی و سـعادت اخـروی ،در بعـد فردی
و نیـز در ابعـاد اجتماعـی ،بـدون ایمـان بـه خـدا امکانپذیـر نیسـت .از نظر اسلام ،همۀ
شـئون زندگـی ،اعـم از فرهنگ ،تعلیـم و تربیت ،اخالق ،معنویت ،سـبک زندگـی ،روابط
خانوادگـی و اجتماعی ،حقوق انسـانها ،اقتصاد ،سیاسـت ،حکومـت ،روابط بینالملل،
و جنـگ و صلـح ،بـه ایمـان بـه خـدا مربـوط اسـت ،و در هیـچ یک از شـئون مربـوط به
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انسـان نمیتـوان بـدون لحـاظ نقـش خداونـد در عالـم هسـتی و رابطـۀ انسـان بـا خـدا و
مسـئولیت آدمـی در برابـر خـدا ،راهـکار و توصیـهای بجا و قابـل اجرا ارائـه داد.
ایـن ادعـا ،بـا صـرف نظـر از اینکـه آن را بپذیریم یا نـه ،ما را بـر آن میدارد کـه پیش از
پرداختـن بـه این امور بسـیار مهـم ،که نیازهای اساسـی امروز جوامع انسـانی نیز هسـتند،
در بـارۀ ایـن آمـوزۀ دیـن بهدرسـتی بیندیشـیم و چنانچـه ایـن ادعـا درسـت باشـد ،آن را از
مبانـی اصلـی بررسـی مسـائل در حوزههای یادشـده قـرار دهیم.
 .2ضرورت تعمیق خداشناسی

ممکـن اسـت چنین به نظر برسـد که خداشناسـی گرچه الزم اسـت ،برای ما نیـاز به بحث
و بررسـی زیـادی نـدارد؛ بهخصـوص با توجـه به اینکـه ما مسـلمانیم و وجود آفریـدگار را
پذیرفتهایـم ،و در ایـن باره نیـز از دوران کودکی تاکنـون ،بارها مطالبی شـنیده و خواندهایم،
و بنـا بـر ایـن ،نیـازی نداریـم کـه وقت بیشـتری صـرف ایـن کار کنیم؛ بهویـژه بـا توجه به
ً
اینکـه در زمینههـای دیگـر نیازمنـد کار و تالش نظری و عملی هسـتیم و طبعـا 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 ،بهویـژه آنکـه امروز شـبهات پرشـماری در برابر اصـل وجود خدا یـا ارتباط
خدابـاوری بـا دیگـر حوزههای زندگی مطرح اسـت ،و همین امر موجب میشـود کسـانی
کـه بهظاهـر مسـلمان و موحدنـد ،در سـاحتهای مختلـف زندگـی ،از همـان الگوهـای
عملـیای پیـروی کننـد کـه خداناباوران پیشـنهاد داده یـا بدان عمـل میکنند .البتـه میزان
تأثیـر ایـن آمـوزۀ اساسـی دین در دیگـر حوزههـای 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
دیدگاههـای افراطـی ،ممکن اسـت ما را بـه مقابلۀ جاهالنه با اموری بکشـاند کـه با مبانی
ما نیز سـازگار اسـت.
نمونههایی از پرسشها در بارۀ خداشناسی

در اینجـا میخواهیـم بـا ذکـر چنـد پرسـش ،نشـان دهیم عمـق بخشـیدن به شـناختی که
ً
معمـوال از خـدای متعـال داریـم ،میتوانـد راهگشـای رفـع چه نوع مشـکالتی باشـد:
ً
 .1عمومـا خدای متعـال را به عنوان آفریدگار ،یعنی ایجادکننـدۀ این عالم و پدیدآورندۀ
حـوادث آن میشناسـیم .امـا با پیشـرفت علـوم گوناگـون ،بهتدریج علت حـوادث مختلف
کشـف شـده ،و امیـد اسـت با تلاش بیشـتر دانشـمندان در رشـتههای مختلـف ،همۀ این
علـل و عوامـل معلـوم شـوند؛ به طـوری که بتـوان علت هـر حادثهای را بهدقت مشـخص
کـرد ،و بـر اسـاس آن ،حتی وقوع همۀ حـوادث بعـدی را پیشبینی نمـود .در این صورت،
فـرض وجـود خداونـد بـه عنـوان پدیدآورنـدۀ این جهان چـه ضرورتـی دارد؟ آیـا همین که
میدانیـم بـاران چگونـه میبـارد ،زلزلـه چرا پدیـد میآیـد ،موجـودات گوناگـون چگونه به
وجـود میآینـد و بـا چه شـرایطی رشـد میکننـد ،و بر اثر کـدام عوامـل مزاحم رو بـه افول
ً
ْ
جهـان ابتدایی
و نهایتـا نابـودی میرونـد ،کافـی نیسـت؟ آری؛ بـه نظـر میرسـد اگر ایـن
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 میکنـد ،چیسـت؟ آیـا او میتوانـد وقتـی شـرایط باریدن
بـاران نیسـت ،باران بفرسـتد؟ یـا جلو زلزلهای 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 میرسـد در بارۀ
داشـتههایمان دیگر بـه او نیـازی نداریم؛
 .2ادیـان الهـی خداونـد را موجـودی عالـم ،قـادر ،خیرخـواه و تدبیرکننـدۀ همـۀ امور
َ
عالـم میداننـد .در ایـن صـورت ،ایـن پرسـش رخ مینمایـد کـه چـرا در جهانـی که تحت
تدبیـر چنیـن خداونـدی اسـت ،ایـن همـه نقایـص و شـرور دیـده میشـود؟ آیـا خداونـد
نمیدانسـت آفرینـش جهان بـه این صـورت ،موجب این نقایـص و کمبودها خواهد شـد،
ْ
جهـان عـاری از این نقایص باشـد ،یا نمیتوانسـت جهـان را بهتـر از این
یـا نمیخواسـت
بیافر یند؟
 .3از سـوی دیگـر ،میتـوان پرسـید اگر جهـان را چنین خدایـی تدبیـر و اداره میکند،
اراده و اختیار ما در وقوع حوادث عالم چه تأثیری میتواند 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 بیمسـئولیتی در
انسـان نمیشـود؟ آالم بشـر را توجیـه نمیکنـد ،و انسـان را سسـت و بـیاراده و بیاعتنا به
نیازهای فـردی و اجتماعی بـار نمیآورد؟
 .4بـا پذیرفتـن اینکـه خداوند آفریننده و سـازندۀ این عالم اسـت ،میتوان پرسـید چرا
خداونـد در امـور زندگـی مـا ـ اعـم از فـردی و اجتماعـی ـ دخالـت و امـر و نهـی میکند؟
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 نمیتوانیـم بـا صـرف نظر از
اینکـه چگونـه بـه این جهـان آمدهایـم ،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 میخواهیم
زندگـی کنیـم ،نـه آن گونه کـه خـدا میخواهد؟
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 .5بـا 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 میکنیم و اظهار
ً
خضـوع دائـم در برابـر او ،کار الزم و حتـی معقولـی اسـت؟ اساسـا خداوند بـا اوصافی که
میشناسـیم ،بـه اظهـار بندگـی ما چـه احتیاجـی دارد؟ آیا کارهـای مهمتری وجـود ندارند
کـه وقت خـود را صرف آنهـا کنیم؟
ْ
 .6چـرا بـا اینکـه بسـیاری از افـراد خداشـناس و مسـلماناند ،بهـرهای از اخلاق و
انسـانیت نبردهانـد؟ آیا راسـتگویی ،امانـتداری ،وفای بـه عهد و خوشخلقـی ،در عین
بیدینـی یـا نامسـلمانی بهتر اسـت ،یـا دروغگویـی ،خیانـتورزی ،بدعهـدی و بدعنقی،
در عیـن مسـلمانی و خداشناسـی؟ خداشناسـی و دینبـاوری چـه ربطـی به خوبـی دارد؟
آیـا نمیتـوان بـدون اعتقـاد بـه آموزههای اسلام ،یا حتـی اعتقاد بـه خدا ،اخلاق خوب و
زندگی آسـوده و خوشـی داشـت ،و حتـی به نیازهای معنـوی خود از راهی دیگر و چه بسـا
مناسـبتر پاسـخ گفت؟
 .7کسـانی کـه اعتقـادی بـه خـدا ندارنـد ،چـه بسـا بـه بسـیاری از خواستههایشـان
ً
میرسـند ،و احیانـا زندگـی آبادتـر و آسـودهتری دارنـد .پـس خدابـاوری در زندگـی چـه
نقشـی دارد؟
بـه نظـر میرسـد پاسـخ ایـن پرسـشهای رایج ،بـا سـطحی از خداشناسـی کـه حتی
فرهیختـگان مـا در حوزههـای غیر تخصصی دین با آن آشـنا هسـتند ،دشـوار اسـت .بدین
ترتیـب ،اصلاح یـا ارتقـای جامعـۀ اسلامی متوقـف اسـت بـر اصلاح یـا ارتقای سـطح
باورهـای بنیادیـن افـراد جامعـه ،و گرچـه ارتقـای سـطح خداشناسـی بـرای نیل بـه همۀ
اهـداف و دسـتیابی بـه همۀ خواسـتهها کافـی نیسـت ،بیشـک آن گاه که گرههـای ذهنی
پـای عقـل را در زنجیر میکشـند ،بازگشـایی گرهها برای حرکـت به سـوی آرمانها الزم و
ضـروری اسـت ،و بـدون آن ،کارهـای دیگر اثر چندانی نمیبخشـند .تالشهـای 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
بسـتهاند .بـرای پـرواز بـه سـوی آرمانهـا ،بایـد گرههـا 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 میتـوان انگیزههـا 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 میشـود کـه گاه از غیر خدا بیـش از خدا
بترسـیم ،یـا بـرای انجـام دادن وظایـف دینیمان ،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؛ خواسـتههای خـود را بر خواسـتۀ خدا
ترجیـح دهیـم ،و مرتکـب گنـاه و نافرمانـی او شـویم؛ بـه داشـتههای خود مغرور شـویم و
تکبـر ورزیم ،و به داشـتههای دیگران رشـک بریـم؛ از ناداریهای خود افسـرده و دلتنگ
شـویم؛ بـه دنیـا دل ببندیم و حلال و حرام خـدا را جـدی نگیریم.
 .3ارتباط خداشناسی با دیگر مبانی اندیشۀ اسالمی

فعلـی جهان و انسـان ربطـی به خـدا ندارد؛
فـرض کنیـد خدایـی در کار نیسـت یـا ِ
وجود ِ
بلکـه بـه هـر دلیـل ،اینـک در این برهـه از تاریـخ جهان واقـع شـدهایم؛ زندگی مـا محدود
ً
بـه همیـن دنیاسـت و پـس از مـرگ نیـز ،خبری نیسـت .با ایـن فـرض ،طبعا انسـان برای
شـناخت مسـیر زندگـیاش راهـی جـز اسـتفاده از تجربههـای خـود و دیگـران نـدارد ،تـا
بهتریـن زندگـی را در حـد مقدور در این دنیا داشـته باشـد؛ زندگیای تا حد ممکن سرشـار
از لـذت و رفـاه .البتـه انسـان بهتدریـج میفهمـد کـه بـرای زندگـی در ایـن دنیـا ،گرچـه
بـه موجـودات دیگـر و از جملـه انسـانهای دیگـر نیـاز دارد و میتوانـد از آنهـا اسـتفاده
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کنـد ،آنهـا در برخـی برخورداریهـا نیـز مزاحـم اویند .پـس بهناچار یـا بایـد قدرتی یافت
تـا ضمـن اسـتفاده از امکانـات موجـود ،بـر مزاحمتهـای دیگـران غلبـه کرد ،یـا تدبیری
اندیشـید کـه با مشـارکت همدیگر ،و کوتـاه آمدن از برخـی خواسـتهها ،در مجموع زندگی
بهتـری فراهم سـاخت .از اینجاسـت کـه قوانین اخالقی خاصـی را وضع میکنیـم و برای
انسـانها حقوقـی قـرار میدهیـم ،و در بـارۀ رعایت آنهـا توافـق میکنیـم ،و از جمله برای
ادارۀ جامعـه و رعایـت آنهـا حکومتـی تشـکیل میدهیـم و نحـوۀ ادارۀ آن ،و از جمله نحوۀ
تعییـن مناصـب حکومتـی را نیز خود تعیین میکنیـم .در هیچ جای این فـرض ،خدا و دین
دخالتـی نـدارد؛ نـه در اهـداف انسـانی ،نه در اخلاق ،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 بیمبدأ نیسـت که نـاگاه در این سـرای
هسـتی پیـدا شـده باشـد؛ از ناکجاآبـاد آمـده و بـه عدمسـتان رهسـپار باشـد؛ وجـودش
بیهـوده و بیحسـاب ،و در بیابـان کرانناپیـدای 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
یزند ،و پـس از مرگ در عالمـی دیگر زاده
برتـر کـه با انتخـاب خـود ،آن را در اینجا رقـم م 
میشـود و تـا ابـد به زندگـی خودسـاخته ادامه میدهـد .نه اهدافـش محدود به دنیاسـت؛
ً
نـه اخالقـش صرفـا برای گـذران ایـن زندگی؛ نـه نیازهـای معنـویاش از هر راهـی تأمین
میشـود؛ و نـه حقـوق و تکالیفـش را میتوانـد خودش درک کنـد ،بلکه نیازمنـد راهنمایی
راهبلـد اسـت .اهداف حاکمیت در جوامع انسـانی نیز بسـی واالتر از رفع نیازهـای روزمرۀ
دنیاسـت .آدمی بنده اسـت ،نه رها؛ سرپرسـتی دارد دلسـوز که برای راهیابی به سـعادت،
نیازمنـد راهنمایـی وی و پیـروی از اوسـت؛ بـا انـس با خـدا به آرامـش حقیقـی و جاودان
دسـت مییابـد و بـدون او هیچ گاه احسـاس دلتنگـی و غربتش پایان نمیپذیـرد ،هر چند
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