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 قدیرغافلگیری ت
 

انسان در جهان مدرن از این حرکت می کند که رسالت اش کنترل و تسلط بر جهان و طبیعت است. انسان مدرن نمی 
خواهد خود را با طبیعت منطبق کند، بلکه می خواهد طبیعت را در خدمت خویش قرار دهد. با این پیش فرض، انسان 

هم فکر می کنند که آنها اند که لجام بدست دارند نه مدرن برای آنچه تقدیر می توان گفت آمادگی ندارد. عام مردم 
سرنوشت و تقدیر. ولی متاسفانه زندگی انسان همیشه با رویداد های سرنوشت ساز، غافلگیر کننده و غیر قابل پیش 

 .بینی همراه است
که  ماید طورییم که مسئولیت را از انسانها سلب می کند و در کنش آنها مداخله می نئتقدیر به آن وضعیتی می گو

فراسوی انتظار، عادت و امیال آنها است. تقدیر را می توانیم امری بین تصادف و ضرورت بشماریم که ظرفیت 
می کشد و امکان انتساب علت به پدیده ها را از ما می گیرد. قدرتی فراسوی نیت و  لنجتعبیر و فهم انسان را به چ

حیث میمنت به آن می نگریم و نه به حیث غیر قابل اجتناب، بلکه در هدف ما در زندگی ما مداخله می کند که نه به 
 .دهی به زندگی ما سهم می گیرد یمعن

تقدیر بدیهی بودن زندگی روزمره را متحول می کند، یعنی آنچه ما آغاز و پایان کاری را تصور می کنیم که در 
واقعه می شناسیم. در وضعیت بالفاصله، ما نمی  جریان دارد. تقدیر را بعد از وقوع زمان های حال، گذشته و آینده

 .میئدانیم چه به سر ما می آید، چون ما کوشش به تسلط به وضعیت می کنیم که خود را نجات دهیم و یا فرار نما
تجربه های زندگی بالواسطه برای ما واقع نمی شوند، بلکه از فیلتر عادت ها و چوکات های ذهنی ما می گذرند. 

هر کس تجربه ای واحد، متفاوت ترسیم و تفسیر می شود. پرسش این است که فهم واقعیت ما چگونه کار بناًء برای 
 می کند. کدام ِحسگر ها و آنتن ها به جریان آنچه به ما واقع می شوند می پردازند؟

ان و یا جهان بینی در اینجا این آنتن ها را معرفی می کنیم. این آنتن ها یا ِحسگر ها را می توانیم تصاویری از جه
بنامیم که مسیر تعبیر و تفسیر ما از وقایع و کنش ما را تعیین می کنند. همه ای ما چه دانشمند و چه مردم عام در 
افق این تصاویر در حرکتیم. این تصاویر شامل خرافات، ایمان، علم و دانش روزمره است. ایمان را از علم باید 

ها خرافات را و در پایان دانش روزمره که مخلوطی از سه تای اول است را تعریف متمایز کنیم و بعد از هر دوی این
 .یمئنما

گویا از خرافات به ایمان و از  نگاه ما به این چهار تصویر بدون در نظر داشت تطور و تکامل شان است که معمولً 
ت این تصاویر را درجه بندی کنیم. بلکه ایمان به علم می رسیم. در اینجا ما نه نگاه تاریخی داریم و نه اینکه عقالنی

می خواهیم بدانیم که این تصاویر چهار گانه از جهان در مورد نا ممکن بودن انتساب علت به وقایع و جریانات چه 
 .موقف دارند

 

 اول: خرافات
 پشکا ماه باشد و ی 13جمعه ای که روز از  در زندگی روزمره ما گاهی با خرافات سر و کار داریم. در غرب مثالً 

گرفته تا ماه گرفتگی و آفتاب گرفتگی که به  39ای سیاه می ترسند که نحس تصور می شود. در کشور ما از عدد 
آنها با ترس و لرز نگریسته می شود و مردم دست به دعا و ثنا می زنند. در ارتباطات انسان ها مسئله ای شواهد در 

چیزی می گوید ما معمولً می گویم: آها یا: چه می گویی تو؟ مورد ادعا ها از اهمیت برخوردار است. وقتی کسی 
یا: مگر دیوانه شدی؟ یا: این به کجا آمده است؟ در این جریان ما نوعی دنبال شواهد می باشیم. یا تائید می کنیم و یا 

 .اظهار شک می کنیم
هم معتبر باشد. در واقع، خرافات  بدست آوردن شواهد جزء ارتباطات انسان ها است، این مورد باید در بارۀ خرافات

هم با رجوع به علت ها در جریان های سماوی و زمینی شواهد اش را می آورد. مثالً ستاره شناسی )فال بینی( که 
در آن رویداد ها در زندگی انسان ها و یا اجتماعات با رابطه به موقعیت ستاره ها و سیاره ها تحلیل می شوند و به 

. بافت شناختی خرافات می تواند بی نهایت پیچیده باشد. از یاد نبریم که از نگاه تاریخی نجوم جهان معنا می دهند
مدرن امروزی رابطه ای نزدیک به ستاره شناسی در گذشته دارد. همانطوری که علم شیمی مدرن رابطه ای نزدیک 

 .به کیمیا گری در گذشته دارد
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ظر نداریم، بلکه ما با تفکری مواجه هستیم که از نگاه شناختی پیچیده، در اینجا ما درجه ای عقالنیت خرافات را مد ن
و جبری است و امکان انسان برای نسبت دادن وقایع به کنش اش را محدود می کند. در افق خرافات، تقدیر هیچ چیز 

 و همه چیز است و به یک وابستگی عمومی می انجامد که آن ازلی است )تعیین رویداد ها از قبل.(
 

 وم: ایماند
در اینجا هم ما به موضوع پیچیده ای ادیان جهان مثالً ادیان ابراهیمی نمی پردازیم، بلکه قبول می کنیم که در این 
ادیان هم ادعا هایی در بارۀ جهان می شود که نیاز به امتحان شواهد دارد. در ایمان هم ما با یک مقامی سر و کار 

را به وی نسبت می دهیم. مقامی که خالق است و در جهان مداخله می کند.  داریم که آنچه در جهان صورت می گیرد
در اینجا هم ما با یک نوع جبر گرایی مواجه هستیم ولی با اضافاتی که دید ما از جهان را پیچیده تر می کند. ایمان 

یه دیم. اینجا مسئله شببه نوعی به مؤمن اختیار کنش موثر را می دهد. در مورد خرافات ما از تعیین قبلی صحبت کر
است و همزمان کامالً متفاوت. آنچه به وقوع می پیوندد و طور رفتار امکان نسبت دهی را ممکن می کند. در جریان 
ِعلیت وقایع انسان سهم دارد. این تصور امکان انحراف را می دهد که گناه را میسر می سازد. اندیشه ای انحراف 

اب باز می کند. امید به کامیابی در آینده اندیشه ای است که انحراف، اشتباه و نقصان راه را برای اوتوپی زندگی کامی
 .را در خود حمل می کند

در مورد ایمان هم می توانیم امتحان شواهد را مطرح کنیم. می دانیم که در طول تاریخ انسان ها کوشش نموده اند که 
رای همه ای جوانب طاقت فرسا بوده است چون چیزی را نمی با فهم و منطق وجود خدا را ثابت کنند. جریانی که ب

توان ثابت کرد. ایمان به منبعی از روشنی اشاره دارد که به آن وحی می گوید. وحی یعنی مقام مسئول خود خویش 
را معرفی و بیان می کند که خدا نامیده می شود. دانش مبتنی بر وحی را نه می توان رد کرد و نه می توان تائید 
نمود. اگر ما ایمان را موضوع دانش منطقی و علمی قرار دهیم، در حق اش جفا نمودیم. به قول سنایی غزنوی عارف 

 :شهیر
 

 ری ذات اشــان بــان و زمکـاز م
 محض جهل است نفی و اثبات اش

 
شتباه در ایمان اندیشه ای ازلی از سویی تقویت می شود و از سویی محدود می شود و مربوط به امکان انحراف و ا

انسان است که با چشم انداز موفقیت ، عفو و محقق شدن اوتوپی در آینده انطباق دارد. با رابطه با تقدیر، ایمان به 
انسان خود مختاری می دهد که به نوعی شک در وحی را جبران می کند ولی زمانیکه خودمختاری با مداخله ای 

 .خدا مورد سئوال قرار می گیرد، تقدیر واقع می شود
 

 سوم: علم
انسان های مدرن امروز هرچه بیشتر به این مقام رجوع می کنند. اینجا صحبت از عصر علمی و جهان علم محور 
است که مبنی بر عقالنیت علمی است. در اینجا هم مسئله امتحان شواهد است. چون ما در اینجا هم با ادعا هایی در 

علم قواعد وجود دارد که روشنی فرضیه ها را امتحان کند. ولی تا بارۀ جهان و ساز و کار اش مواجه می باشیم. در 
زمانی که دانش علمی اساس اش رد و ابطال فرضیه ها باشد، نمی تواند زندگی انسان ها را انسجام بخشد و به آنها 

را به عوامل  یریقین را میسر کند. علم در مورد تقدیر چیزی گفته نمی تواند، چون باید دنبال علت هایی بگردد که تقد
 !قابل کنترل تقلیل دهد

ما تا حال به سه نوع دانش و یا تصاویر از جهان پرداختیم که با هم در رقابت اند و بین خود قابل تعویض نیستند، 
ولی با وجود این، در یک رابطه وابستگی دینامیک قرار دارند. آنها مکمل همدیگر اند و با هم تداخل دارند. این 

 .ل مستقل فهم جهان و خویشتن است که هر یک به شیوه ای خود به مسئله ای تقدیر برخورد می کندتصاویر اشکا
 

  چهارم: دانش روزمره

دانش روزمره مبنی بر عقاید و باور های ما است. می توانیم دانش روزمره را دانشی زمینه محور، انعطاف پذیر و 
دانش های سه گانه ای بال را با نوع امتحان شواهد و منطق فرصت شناس در مواجه به جهان بدانیم. دانش روزمره 

زندگی فردی و جمعی بکار می برد. دانش روزمره فقط ادامه ای ایمان نیست و به همنوایی  شان حفظ می کند و در
با دانش علمی هم خالصه نمی شود و گرفتار دید جهان روا و عمومی نمی شود، بلکه ترکیب گر است و از اینجا 

طاف پذیری اش را بدست می آورد. یعنی دانش روزمره برای تکامل باز است و همزمان ناکامل و شکننده است. انع
مهمترین کار آیی دانش روزمره در مصونیت از جزم گرایی است. فروتن است نه متکبر و از خود راضی. تقدیر 

 .را قبول می کند بدون اینکه همه چیز را به تقدیر حواله کند
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ش های ما رابطه ای دینامیک با هم دارند و می توانند در هم نفوذ متقابل داشته باشند، به همدیگر ، با حفظ چون دان
منطق خویش، پرسش ها را مطرح کنند، می توانند با این تبادل زندگی ما را هشیار تر و غنی تر کنند. هر نوع دانش 

ست. پیامبران و مالیان متخصص ایمان و متخصصین خویش را دارد. جادوگر و غیب گو متخصص خرافات ا
دانشمندان متخصص دانش علمی. این متخصصین در نهاد های ویژه خویش کوشش به حفظ دانش نوع ویژه ای خود 

متخصص دانش روزمره کسی جز فرد نیست. این تخصص شامل قبول تقدیر و هنر زندگی از یک سو و  .دارند
رفع آن از سوی دیگر است. متخصص دانش روزمره نه فوق تقدیر قرار  مسئولیت فردی و امکان انحراف و گناه و

است و نه تحت آن ، یعنی تصور اینکه زندگی وی با وجود  دارد، یعنی تصور اینکه زندگی وی فرا سوی درد و رنج
 .آنچه او انجام می دهد تابع تقدیر است. دانش روزمره ترکیبی از خرافات، ایمان و علم است
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