
 

  
  
  
  
  

 انتظار متقابل دين و بشرو جامعيت كتاب الهي 
ي آمليوادج اهللا یتآ  

  دهيچک
د كـه     اين دو نياز، پاسخ. آرايي است زيسِت احسن در جهان، نيازمند معرفت و نيز جهان  سياري دارـن هاي ـب

ي و   داري و جهـان  هاي جهـان  پس انسان از دين، راه. هاي دين است ترين آنها، پاسخ ترين و عقالني  كامل داـن
د  ه او ميها را ب خواهد و دين خدا نيز اين راه آرايي مي  جهان شرآن اسـت كـه      انتظـار  . نماياـن ز از ـب ن نـي دـي

  .هاي پراكنده و نافرجام، هدر ندهد هاي عقلي و هنري و تجربي خود را در راه سرمايه
  .آرايي شناسي، جهان  انتظار بشر از دين، قلمرو دين، جهان:ها كليدواژه

  
  



 ١٣٩٠ پياپي نهم، پاييز ،اول شماره  سال چهارم،فصلنامه اسراء،

٨ 

ـ       ويـژه حـضرت    هحمد ازلي خداي سبحان را سزا است و تحيِت ابدي، پيـامبران الهـي ب
پايان، دودمان طاها و ياسين، مخصوصا حـضرت   را روا است، درود و بي    Ｂختمي نبوت 

به اين ذوات قدسي تـولّي داريـم و از   . جا است  را بهＡختمي امامت، مهدي موجود موعود  
  .نماييم معاندان لَدود آنان تبري مي

تظـار متقابـل بـشر از ديـن و     در اين نوشتار نكاتي دربارهٴ جامعيت كتاب الهي در تبيـين ان  
دين از بشر و تحليل و تحول علوم و اسالمي بودن يا شدن آن و احياي تمـدن نـاب دينـي،      

  :شود مطرح مي
قرآن حكيم هم بشر را به لحاظ مبدأ فاعلي و آغاز وي معرفي كرد و هم به جهـت   . يكم

ود و هم راه رسـيدن وي  مبدأ غايي و انجام او تعريف فرمود و هم نظام دروني او را روشن نم 
به هدف نهايي خود را بيان كرد و هم راهنماي او را در اين صـراط مـستقيم معرفـي نمـود و      
هم همراهان او را به وي شناساند و هم راهزنان اين راه راست را شمرد و هـم سـاير شـرايط         

 اعـالم  روان را و موانع را به خوبي شرح داد و پايان تلخ كـژروان و سـرانجام شـيرين راسـت         
چون انسان موجودي است متفكّر و مختار، و قرآن كريم بـراي تمـدن نـاب وي نـازل      . داشت

هاي بايد و نبايد را ارائه كرد تـا   دار بود و نبود را مطرح نمود و هم دانش  شد، هم علوِم عهده   
ـ    ه، جامعهٴ بشري در تفكّر راستين محقّقانه به علم صائب بار يابد و در اختيار صحيح متحقّقان

  .به عمل صالح دست يازد
آرايـي را بـه كمـال تبيـين      داري و جهـان  داني، جهان گانه جهان  قرآن كريم اصول سه   .دوم

نمود و اجتهاد پيرامون آن را به رهنمود برهان عقلـی در صـحابت دليـل معتبـر نقلـی و بـا         
لسفي و تجربي، تجريدي ف هماهنگي درايت و روايت بر عهدهٴ كارشناسان علوم تجربي، نيمه 

مندند، قرار داد و كرامـت   كالمي كه همگي از شعاع علوم وحياني انبيا و اولياي معصوم بهره     
انسان را مرهون خالفت ولي از خدا تعريف كـرد و خالفـت او را از خـدا در رعايـت دقيـق         

آوايي مراتب  دانايي جهان و هم. تعليِم بدون افراط و تزكيه بدون تفريِط متخلف عنه دانست   
رجاتي دارد كه شناخت بخش مادي محض آن با تجربهٴ حـسي اسـت و معرفـت بخـش        آن د 
رد آن، رسـالِت علـم        مادي آن بر عهدهٴ دانش نيمه   نيمه تجربي اسـت و آگـاهي از بخـش مجـ

است و شهود عرفاني در صورت مـساعدت برهـان   ) فلسفي، كالمي، عرفان نظري  (تجريدي  
دارايـي  . م بسزايي در معرفت امور يـاد شـده دارد  تام عقلی يا معاونت دليل قطعي نقلي، سه 

هـاي    و مـديريت ،شـده از يـك سـو   هـاي يـاد    شناسي گون با معرفت جهان مرهون علوم گونه 
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 جهـان مـديون   ش آراي.هاي متعدد سالم از سوي ديگر خواهد بود ها و غريزه  متنوع با گرايش  
ـ قبـول و  كه جامع آنها داشتن مطلـب معقـول و ايـدهٴ م   است  هنرهاي متنوع    ازپروري آن در ب

  . محسوس استلاملهٴ مطيع نقل و خروجي ج پيرو عقل و متخيكارگاه خياِل
كند در نظـام هـستي خـدا بـه      دانايي جهان با فلسفه و كالم الهي است كه ثابت مي   . سوم

ها به طور نامحدود است و آنچـه   عنوان حقيقت محض، بسيط، نامتناهي و واجد تمام كمال     
ت، همانند صورت آيينه و آيـت و نمـود آن بـود حقيقـي اسـت و نيـاز بـه آن        غير از خدا اس  

نياز در متن هويت مرآتي اشياي تنيده، از گونهٴ استناد عـرض مفـارق بـه معـروض         هستي بي 
نبوده و از سنخ انتساب عرض الزم به موضوع نيست و نيـز از طيـف اسـناد اجـزاي ذاتـي بـه        

بلکه قسم چهارمي است و آن، اسناد ذاتي بـه اصـل   اصل ذات به معناي ماهيت نخواهد بود؛    
البتـه  . باشـد  ذاِت به معناي هويت است كه اصيل بوده و ذات به معنـاي ماهيـت تـابع آن مـی       

بخـشي،   چنين آگاهي حيات. هويت اشياي امكاني همان نمود مرآتي و آيت بود حقيقي است   
تـرين رهـآورد ديـن همانـا      مهم. كند انتظار معقول را توجيه و راه برآوردن آن را نيز تبيين مي   

رهنمودهاي عقلي براي پي بردن به مبدأ هستي و ضرورت پيوند با آن حقيقت محـض اسـت    
و رهيابي به اين مقصد سامي، نخـست اهتمـام بـه معرفـت تجربـي و سـپس ارتقـاي آن بـه          

 از معرفت تجريدي و تأليف قياس برهاني از مقدمهٴ تجربي و تجريدی در آغاز و تركيـب آن  
دو مقدمه تجريدي محض در ميان راه و هجرت از علم حصولي به علم حضوري در پايـان       

  .آن است
م   تا علم بداديم و به معلوم رسيديم  يك حمله مردانه مستـانه بكردي

)٥٦٩، صديوان شمس تبريزي(  

 از حارثة بن مالـك نقـل كـرد و    اصول كافي در ６آنچه محدث نامور ثقة االسالم كليني  
، مطلَعـي از دهليـز   )٥٤، ص٢، جالكـافي ( را نيز گزارش نمود Ｂحضرت ختمي نبوتتأييد  

همهٴ ايـن انتظارهـاي علمـي را در بخـش     . انتقالي از غيب مفهومي به شهادت مصداقي است 
باور به آن باريافتند و هر يـك در   ه متعهدان دينك توان از دين توقّع داشت؛ چنان  داني مي   جهان

  .برد مخصوص موحدانه به سر ميحد خويش با يافتهٴ 
تجربي است كه خروجي آنها كشف منـابع و    دارايي جهان با علوم تجربي و نيمه  .چهارم

معادن، كيفيت استخراج آنها، نحوهٴ پرورش مواد خام به صنايع ضروري و سودمند و عرضـهٴ       
اجحـاف و  منصفانه آنها به جامعهٴ بشري، بدون تسامح علمي و تساهل صنعتي و بـه دور از     

احتكار و بركنار از آز و زراندوزي و وارسته از پلشتي و زشتي و مانند آن، اين توقّـع مبـارك      
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كنـد   هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و اخالقي دين كامال برآورده مي و انتظار بجا را برنامه  
  ارايـي نمايد و اگر رهزني همراه كاروان هـدايت، هـم از د   و راهيان صراط الهي را تجهيز مي   

خود سقوط كند و هم از دارايي جهان پيرامون خويش هبوط نمايـد، غيـر از خـود كـسي را        
كنـد و هرگـز در صـدد رفـع      ها را بـرآورده مـي   سرزنش نكند؛ زيرا دين انتظار درست متدين   

  .ستيزان و مهاجمان و منافقان نخواهد بود حاجت دين
مـدار و   انـسان عقـل  .  فنّـي اسـت   آرايي جهان، به مدد هنـر و زيبـايي اخالقـي و     .پنجم

خداونـد هـم جهـان را    . محور در حد هستي خود سهمي از خالفت خـدا را دارا اسـت      عدل
آنچـه بـه طـور اجمـال در ايـن دو      . آفريد و هم در زيباسازِي آفريدهٴ خود عنايت ويژه داشت  

: دا آفريـد اول آنكـه هـر ممكنـي را خـ    : شود تعبير ياد شد، از دو آيهٴ قرآن حكيم استفاده مي  
ل ش﴿ ُ ِّاهللاُ خـٰلق ك ُ  دوم آنكه خدا هر چه آفريد، نيكو و زيبا و هنرمندانـه  )٦٢سورهٴ زمر، آيـهٴ  ( .﴾ٍءىِ

َّالذ﴿: خلق كرد  ل شىَ ُ احسن ك  َّ ََ َء خلقهىَ َ َ  انساِن خردورز هنرمند كوشـا، بـه   )٧سورهٴ سجده، آيـهٴ  ( .﴾ٍ
سـازد،   كوشد هرچه برمـي  كند و مي رهبري دين آنچه مورد نياز جامعه بشري است، توليد مي   

كـاري را   از بهترين و زيباترين چهره برخوردار باشد، تا با اصل هستي خـود حاجـت محكـم    
پـردازي و لطافـت روح را تـأمين     كـاري و ذائقـه   برطرف كند و با زيبايي خويش نياز ظريـف    

سن   آنچه از دين دربارهٴ مأذنه مسجد و محراب آن رسيد كه اذان در مأذن   . نمايد ه با صـوت حـ
حاصـل  ) هنگام تعدد مـدعيان امامـت  (و امامت امام جماعت، در محراب، با صورت اَحسن  

ـ    شود، نموداري از اهتمام دين به هنر نغمه    پردازي مشروع و وجـه حتـر از   ن اسـت و مهـم  س
كه توصيه اكيد دين به تطهير آهنگ از فراز و فـرود نـاروا   سن معنوي است  ح،زيبايي ظاهري 

ت     و تنزيه چشم از پلشتي و پالودگي است تا قداست هنر ديني به روث گناه و فـرث حيوانيـ 
آلوده نگردد و هنر انساني با وهم و خيال حيواني، لوث نشود و اين همـان صـراط مـستقيم         
است كه در معرفت از شناخت موي باريك دشـوارتر و در عمـل از رفـتن روي شمـشير تيـز         

  )١٧٧، صدوق، صامالي(. ق من الشَّعر و أحد من االسيفالصراط أد: تر است سهمگين
شـود و   پس انتظار بشر از دين، تعامل متقابلي است كه با انتظار دين از بشر بـرآورده مـي     

آنچه هم اكنون در خاورميانه و دور و در باختر ميانه و دور رخ داده و در آستانه وقـوع اسـت،      
اميـد اسـت همگـان بـه ويـژه      . هـاي الهـي دارد  محصول انتظاري اسـت كـه بـشر از رهنمود     

  آمين. مندان قرآن و عترت به تمام آنچه انتظار محمود و ممدوح است، برسند عالقه
  جوادي آملي

٢٥/٣/١٣٩١  



    انتظار متقابل دين و بشرو ت كتاب الهي جامعي 
١١  

  منابع
  قرآن كريم. ١

  . دارالكتب اإلسالميه، چاپ چهارم:الكافي، تهران، ) ش١٣٦٥(،كليني
 :محمد عباسي، تهـران : ديوان تصحيحكليات ، )مولوي( جالل الدين محمد  ،بلخي .٢

  .انتشارات طلوع
  . االمالي، انتشارات كتابخانه اسالميه،)ش. هـ١٣٦٢(شيخ صدوق. ٣


