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 توضيح مزيد
  

 
از سارتر يا " د رس  به جائی نمییددر ھيچ موربدون آزادی بحث " در قسمتی از نوشته 
ور از کدام يک از اين دو فيلسوف غربی ـخاطر ندارم که گفته مذکه برتراندرسل ـ چون ب

ر ـ و اگ است با=خره مرگ و مردن :که مبنی بر اينسوالی   برابرکه درياد نمودم است ـ 
ايمان نداشتيد، چه جواب خواھيد  که چرا به خدا عقيده و ما پرسيده شودـشمردن از بعد از
د ـــل برايم عنايت نکرديـ  از خداوند خواھم پرسـيد که چرا به اندازه کافی عق"  :گفتداد، 

  ."که با استفاده از آن ميتوانستم در شناخت تان ناتوان نباشم
اـ  که خداوند به انسان عط عقلیًواقعا، اگر با: "  اين سوال مطرح شد که،بر بنياد اين نظر

تقصير از کيست؟ به معنی ديگـر ه درستی بشناسد،  را ب خدانباشد ، انسان قادرنموده است
 گناه انسان چيست؟ 

شمول ذھن و ھوش و ه اين نيست که انسان را خدا آفريده و ھمه توانائی ھای انسان بمگر
    خداوندی است؟ و عقل انسان ھم دھش اتکاردااحساس و 
 از رشد  ی و آن اينکه، اگر عقل موجود انسان را آخرين مرحله،يک جھت  ازاين سوال،

وانی ـناتانسان، با اين برداشت، در اين قسمت، يعنی در . ت استعقل انسانی بدانيم، درسـ
که با اين عقل کمی يم ئدر اين صورت ميتوانستيم بگو. ھيچ تقصيری ندارد،شناخت خدادر

خدا به انسان داده، نبايد خدا اين انتظار را ازانسان داشته باشد که انسان وی را آنگونه که 
  .  بشناسد،ھست

ا ـاين بدان ميماند که از طفل دو ساله ای انتظار داشته باشيم که بينش و روش يک انسان ي
ديشدين و تحقيق و مطالعه و تجربه ان هـيک  فيلسوف ھفتاد ـ ھشتاد ساله را که يک عمر ب

  تـا حـدودی زيادیپرداخته و تمام طرائف و ظرايف و حقايق و دقايق مسائل و قضايا  را
اگر نداند و نفھمد، سرزنش و تنبه شود؛ آن گونـه کـه در  . .ميداند و ميفھمد، بداند و بفھمد

انسان ھا ياد شده يا ياد می به عنوان تنبه و جزا برای کوتاھی ... اديان از اتش و دوزخ و
.شود  

، ھيـچ وقت چنين توقع يا انتظاری از يک طفل دو انیــچ انسـ ھي،گونه که پيداست اما، آن
دھنده ضريب بسيار پائين س�مـت  دوساله نشانچنين انتظاری ازيک طفل. ی نداردساله   

.عقل در يک انسان است  
 از يک کودک داشته باشـد، چگونه بايــد حال، اگر يک انسان نمی تواند چنين انتظاری را

وز ــه ھنـک انیــ از انس راد چنين انتظاریباي نيم، میخوا خدا، که ما وی را دانای کل می
 تاريخ .دـــته باشـنھايت و کمال =زم نرسيده است، داشکری يا عقلی وی به فمراحل رشد 
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بت نموده اسـت که عقل انسان تکامل انسان، برخ�ف نظر خيليھا، از جمله نظر سنائی، ثا
!پديده ی ثابتی نيست  

تـعقل چون حلقه از بيرون در اس        :سنائی ميگفت  
از صفات خـــدای بی خبــر اسـت                           

را ــسنائی بخدا باور داشت، ولی از شناخت خدا ـ  چيستی و کيستی خدا  ـ  نا اميد بود؛ زي
ی است و در پشت در، و با در باقـ" در" در پشت انيم حلقه ھميشه د ھمانگونه که ھمه می

.  راه نميابد به درون حياط يا به درون خاته از در جدا نميشود وھيچگاه  و،ماندمي  
انسانی و استاد  علوم دينی و علوم " جان دی کاپوتو "  کسانی مانند  ھستنداز جانب ديگر 

نده ـسنشـمندان يا نويسـندگانی مانند نوييا داه آکسفورد اسـتاد الھيات  دانشـگا" کيت ورد"يا 
خدا چه، که که مدعی شناخت " نتيجه پيدايش کائنات "و "  ھدف پيدايش کائنات "کتابھای 

ء بسيار بسيار کوچک  ـ انسان يک جزنتيجه ی پيدايش کائناتحتی مدعی شناخت ھدف و
يک ملی متر در مقابل کره خاکی دم شايد موجودی برابر با يک ميليار(  کائنات يا ھستی 

.نيز ھستند   ـ) استما  
يکی آن که انسان را به در شناخـت! ين شوریيکی به آن بی نمکی و يکی به ا! دو افراط  

وی سلب نموده است و يکی اينکه گونه راه پيشرفت و پس رفت را از ھربه ميخ کشيده و 
در آن . استرا نيز تشخيص داده  ھدف و مقصد صنع و نتيجه آن ،شناخت صانعع�وه بر

" .توھم جاھ�نه" و در اينجا  " اقامه برھان عجز" جا   
! ھمين توھم متکبرانه و جاھ�نهت؛ ازــ ازھمين توھم اس، در با= پرسيده بوديم، کهتقصير

مستی انسان  انه و خودستائی مبتنی برخودبينی کودکھا نتيجه ی وريا و کھمه ی اين کژيھ
 ته ازــ بر خاس ھایخودستائی ودبينی کودکانه و خ.تـدگی اسـزن در یی واز پيروزی ھا

ته ــانباش  و خودبينی،داـکيستی و چيستی خمعرفی، شناخت، قبول،   دين پروران درمستی
 ناشی از د ــــکه تصورات خود را مطلقيت داده ان  آن ھائی باوران ـمطلق   اينتصوراز 

  ! استھمين توھم يا گمان
و روند  رسيده  عالی از تکامل کمال و به معراج نھايتکه گويا عقل انسان به اينه بتوھم 

به نظر  ،که ھمين عقل و خدا ھمان است.نيستعقل را ديگر گنجايش تحول و تغييرتکاملی 
در اينجا يک نکته را يادآور ميشوم که بحث کيستی و . ( ندن تعريف ميک آن را،کاملاينھا 

تی ـچيسکيستی و صحبت از .ی باشد" بود و وجود" ميشود کهچيستی در صورتی مطرح 
) .نمی کندداشــته باشــد معنا پيدا ن  وجود ه يک شئـدر صورتی ک  

 متکبرانه از خود و از عقل خود ـ که به نظر اينجانب خيلی زمان می انسان با ھمين توھم
 ھا را ھمه چيزاست وگره ھا را گشوده د که ھمه ـــکن می ر فکخواھد که به کمال برسد ـ

حاليکه چنين  در چيزی نيست که او آنرا نشناسد و نداند؛ و. را ميشناسدھاھمه چيزميداند و
ً عقل من، مث� ، می گويـد که خدای واقعی برتر و متعالی تـــر از خدای تمام اديان .نيست
که آنرا عقلی . د قرار داردـ است که در يک مرحله ی از رشاين نظر ارزيابی عقل .است

م؛ با وجـودی را با=تر از تصورات اديان ميدان به من عنايت کرده است، که من آن خدايی
ه ــ پروس  از لحاظ، دينی از عقلاين عقل . که نميتوانم چيستی و چگونگی او را بيان کنم 
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 و اگر برحق است، آن مرحله عقب ماندهاگر دراشتباه است، از. تـ متفاوت اس،د عقلـرش
  . پيـش تر استمرحلهاز آن 

زمانی که انسان ھا ابر و باد و باران و صايقه و ستاره و ماه تفکرات و شناخت انسانھا از
 زمان ظھور اـ تندميشناخت خود ود پيرامونجھان محد ده خود وننعنوان آفريه و آفتاب را ب

ر و تصور ـتغييرات در تفکی   ھا، ھمهیدائزمان تا پيدايش تک خـانسان خدايان و از آن 
ه قدرت و نيروی ھمين ــان بـانس. انـسان است در  نتيجه رشد متداوم و پيوسته عقل،انسان

...ا عقل قدم به قدم به مرحـــله امروزين شناخت رسيده است؛ و اين پروسه ادامه دارد، ت  
ھنی بی جانی نيست که از آن حلقه ی درست نموده بـــه دری انسان برخ�ف نظر سنائی آ

ـت که عقل اسای که موجود زنده و متحرک و پوينده و جوينده و انديشنده ته شود؛ بلـآويخ
ول  و حرکت و تحدر زمان خودش و به اندازه ی رشد خودش به اين پويندگی و جويندگی

  .به سر وقت اش ميرسدآرام آرام و مرحله به مرحله به کمک و  ،تکامل و شناختو
ـان کمبودات و انس اگر چنين می بود، .ت ھم نيسـ خداگويند تصوير گونه که می انسان آن

ميداشت؛ و ب�تشبه مانند خدای ًنواقص و نارسائی ھا و ھزارھا مشکلی را که فع� دارد، ن
.ھمه نارسائی ھا مبرا است ال و قادر مطلق  از يک موجود متعبه عنوانبود که مي  

يونی يھودی و مسيحی و اس�می ونه انسان، آنگونه که روحانيون، رھبران ومبلغين تلويز
. جا گرفته اندبر آن تاکيد دارند، بر سرير کاخ شناخت کامل  

انسان، در ميان گرد و غبار تصورات و گمان ھای موجودی که تـازه از خواب سنـگـينی 
اھی ای از ـ سيآنچه بشکل( با چشمان پخل آلود، از فرسنگ ھا دور، شبح  بيدارشده است،

ـن در راه  تا رسيدن به پشت اي.اين کاخ را تازه رؤيت نموده است) شود ديده میراه دور 
 تا باز کردن در اين کاخ و داخل . وقت درازتر از آن نيازمند استپيش دارد و بهدراز در

شدن به حياط آن و در درون خانه ھای آم کاخ بازھم به زمانی دراز تر از آن نياز خواھد 
.داشت  

برتراندراسل درھمان توھمی که از آن ياد نموديم، قرار داشت، و سارتر يا  سوال کننده از
د فکری ای که در آن ـفيلسوفی که به جواب سوال وی پرداخته، با توجه به مرحله  ی رش

 ميدانسته ، و با شناختی خودش از ھسـتی و جھان و انسان و طبيعت و خداوندقرار داشته،
  و اگر ميکرده، ھمان سوال و .رده استـک یکه خداوند ھيچگاه از وی چنين سوالی را نم

!ھمين جواب  
خدائی که نداند که انسان ھنوز قادر به شناخت وی نيست، و به اين دليل نمی توانــد مورد 

    .مواخذه قرارگيرد، شايد انسان را در مورد خدائی خويش وادار به تأمل کند
  جھان وت؛ آفريده اسخويشت عبادو برای پرستش  تنھاکه انس وجنس راخدائيھمينگونه 

!! خانه  عبادت تنھارا  
نيست؟ اگر صمد است، چه نيازی به پرستش انسان دارد؟ نيـاز) صمد( مگر خدا بی نياز   

حرص دارد و نه محتاج  نه آز و  نهدا نعوذبا]ـخ ؛ وميخيزدحرص بر از آز و ،از احتياج
 هــت کـحالتی اس توقع  بوجود می آورد و رانياز يا نيازمندی انتظار يا توقع. تـساچيزی 

 .کمبودگی يا نقصان را نشان ميدھد؛ درحاليکه خدا بی عيب و مبرا از ھرنوع نقص اسـت
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ه ھمه ھستی را ـعبادت انس و جنس دارد؛ کبه  نيازمندی و ضرورتی چهـدای بی نياز خ
  ! برای عبادتيند و انسان رابرای انسان می آفر

خداونـدی  که انسان اوامر)  بآزمايدرا انسان (  انسان را آفريد تا ببيند خداوند: دـــگوين می
!  راعملی ميکند يا نه  

بودن خداندی نيســت؟" بصير " بودند يا " خبير " چنين سخنی آيا ترديد يا شک کردن به   
ھمان گونـه که بی نيازی خداونـدی مطلق اسـت، بصير . ھمه صفات خداوندی مطلق است

د يک انسان خداباور در ـرساترين حرف را از دي. بير بودن وی نيز مطلق استبودن و خ
: سعدی شيرازی زمانی زد که گفت اين خصوص   

  "   بر احوال نابوده، علمش بصير      بر اسرار نا گفته، لطفش خبير "
"بصير " خبير ، و " و " آزمايش :  " به سه کلمه ی! ًلطفا، کمی دقيق شويد به اين مطلب  

!!ٌو رابطه علی اين سه کلمه با ھم  
آزمايش عمليسـت برای شنـاخـت . آزمايش ويژگی بی اط�عی ـ به درجات مختلف ـ است

با توضيح اين ويژگی يا معنا از . امتحان کردن است. دــيک شئ که شما آن را نمی شناسي
 در ايـن جا  ـ و از ھمه چيز ،  استست که خدائی که بصير و خبير ا پرسش اينآزمايش،

  آزامايش کند؟   انسان را  چرا بايداط�ع دارد،مشخص در خصوص انسان ـ 
يکی را بايــــد پذيرفت و يکی را !  يا اين و يا آن.  اط�ع و بی اط�عی جمع پذير نيستند

! دين ھر دو را ميپذيرد. بايد رد نمود  
 او ھمه چيز را می چون حرف آزمايش و سخن عبادت حرف خدا نيستبه فکر من، ولی 

 حرفی  حرف  ايـن.دـد و ميبيند تجربه يا آزمايش نميکنـکسی که ميداندانست و می داند و 
ھای خود ی گـ و پيرامون دانست، در کاوش حرف ھات که ھيچ گاهاسکم خرد   پروراندين
!مق نگرده اند و تعمق نميکنندتع  

کننده عمليه آزمايــش را برای نوع ديگری از آزمايش ھم وجود دارد، که طی آن آزمايش 
رای ـا اجآزمايش در واقع آزمايش کننده بازی در چنين نوع. خودش اجرا نمی کنداخت شن

در اين . ابت کند؛ مانند قصه خضر وموسیآزمايش ميخواھد به آزمايش شونده چيزی را ث
ره آزمايش خضر ميدانست که موسی نمی تواند در برابر کارھای وی سکوت کند و با=خ

او از آن سردر نميآورد برخ�ف قراری که گذاشته بود علت و دليل کارھای خضر را که 
ت ـ عملی به موسی بود که نميدانسـھدف از اين آزمايش تفھيم تجربی . پرسيداز خضر مي

د ًخضر با اين کارعم� به موسی فھمان. ساکت بماند نميتواند در برابر کارھای خضر کــه
. خضر را نداردکه او توان شاگردی  

خضربا اين کارش خواست به موسی بفھماند که از انجام آن کاری که او قصد نموده بود، 
 يشآزمااما، اگــر آزمايش خداونـدی آزمايشی از اين سنخ باشـد، اين نوع از . ناتوان است

د و درحاليکه اين را خو ، انسان ناتوان و نادان استکهفھمد خداوندی ازانسان، که خود مي
ھم ميداند، چه معنی ای می توانـد داشته ـ  به استثنای يک مشت دانای کل راز ھا ـ انسان 

  ميخواست به انسان ثابت کند؟ونـده چيز را خداباشد؟ چـ
  در ذھن خود دارد، خود را  ذھناختهـس یکس خداھر که ميگويند  ايندر ارتباط به و اما 
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:  بايد کفت که   
: معانی مختلف زيرين استذھن از لحاظ لفظی دارای  

 ـ   روح؛
 ـ   روان؛ 

 ـ   عقل؛
 ـ   نفس؛ و

.ـ   دم  
 دارای فهــ در فلست،ـ اسشود رق يا آنچه تقطير میـاز و عـدارای معنای گ دم که در لفظ 

 که ،سه، گذشته از تعريف دينی آنروح، روان و جان، ھر . است"ارواح حيوانی" معنای 
از دم خداوندی است که به انسان حيات بخشيده است ـ از لحاظعبارت از دم يا زائيده ای   

ک آن فعاليـت  ائدياليستی اصل زندگی و حيات يا اصل انديشه است که جسـم بـه کمفلسفـه
ل ـ عق زايندهی دارد ـن که با نظريه دينی ھمگو است ای نظريهخود را آشکار ميکند و اين

، شودـ چون فعاليت جسم به کمک روح آشکار ميبه استد=ل با= مبنی بر اين که . استنيز
از پيروان اين  به نظر بعضی  باز ھم، عقل چرا خود ائدياليستھابا اين استد=ل! توجه کنيد

بی اعتبار است؟ ، در روند شناخت فلسفه،  
 به اين استد=ل باور دارند  چرا آن ھائيکه،عقل به ميان می آيد وقتی که پای ،کهمنظوراين

ن را ـــ کجکول ذھرند وـگي برابرعقل جبھه می  ناگھان دردانند، پايه حيات می روح را و
    بغل ميزنند؟ زير
ه ـــ  ک طوـبويژه ارس ه اصط�ح ف�سفه قديم يونان ـ ـ روح ناميه، ب در خصوصبحث از

وع روح ـــ ندـ، چنتـبگذريم، ما در عرصه فلسفه که طريق عق�ئی برای تحليل قضايا اس
: جملهازريم  دايزی نديگر  

 ـ   روح انديشمند يا روح متفکر؛ و
.  و فاقد قوه ی خرد است؛است  استوار احساسمبنای که برحساس  ـ   روح  

 .دــــآورن  ذھن را بوجود میً مشترکاھر دو تای اين روح در تعريفی که از ذھن بايد داد،
 در. دارد رارــل قــعقان مند يا ھمـروح انديشمقابل  اس درـ حسروحبر وفق اين تعريف، 

در اين ارزيابی (  . استمادی ذھن غيری بخش اين روحت،ـاسشده ذھن که از  یتعريف
.) من از موضع ماترياليست ھا بحثی نکرده ام  

ن خويش ذھ برخی مدعی بودن آن در کهرا چيزیکه اين است مقصد از اين توضيح فشرده
ھا را اندر قرآن  (  ر ھاــبه غير از اثشـود ـ   يعنی ديده نمی،ت نداردـعيني، چيزی که دان

 در  توسل می جويند ـر ھا ــا به ھمين اثـ اشيًه معمو= برای اثبات اينک) خوانند  آيات می
ده ـــداشته شــه مترادف عقل پنـنه در بخشی کو  ذھن اين افراد وجود دارد سیساحابخش 
   .است

حس يـا . بيـن حس و احسـاس تفاوت وجـود دارده ـــو ذھن احساسی ـ  بايد توجه داشـت ک
 ی تعليم و تمرين  ـ محصول محيط و زائيدهحواس پايه شناخت تجربی ـ عقلی انسان است

شيوه ھائی  از ديد روان شناسی تلقين يکی از  . استیی ذھن ھای احساسھاو تلقی و تلقين
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. ددھن  تغيير می يا،ازند ميسھا نسان ھا را با آن ااست که باور ھا و احساسات و عواطف
!!ھمان مغز شوئی  

ھای منظم و اکادميـک اين مغز شوئی، يکی از راه ھای سيستماتيک و با بکار بستن متود 
  و ديگری اه و در محيط  محدود، مانند ک�س ھـای درسی؛ در زمان کوتصورت ميگيرد؛

  .در اين اجتماع ھا و با تأثير پذيرفتن از افکار معتبر و مورد اعتبار در اجتماع ھا
ـار در ھندو ـ ھندو بو به جھان ميآيد با تلقينات يک پيک خانواده ھندطفلی که در ھند و در

.با ھمين تلقينات در ذھنش جای ميگيرد...  و ويشنو يا رام يا يدمی آ  
  ...  اس�می ياھمينطور در يک اجتماع يھودی يا مسيحی يا

ه ـا وقتی کـا ت ما قرار ميگيرد و تا جائيکه، يساسی ھر چيزی که باشد در ذھن اح،تلقينات
 و اری نداريمـا آن کًوند، ما غالبـا بـيا معنوی ما نشکل مادی ـد و سبب مشنما را اذيت نکن

.به خود زحت دور کردن آن را نمی دھيم  
قدر قوی ھستند که قرارگرفتن در  برخی اجتماعات آن بگذريم ھمين تلقينات درکه  از اين

ـل برای مخالفين ميشود و به ھمين دليــً ـ بعضا بسيار ناگوار ـ  آن ھا باعث مشک�تبرابر
آن ميبينند که خود را ھمرنـگ جماعت باوجود برخی م�حظات، مصلحت را درخيـلی ھا 

 اند که عوامل ديگری ... گوناگون وخواسته ھایياز ھای مادی، ترس ھا و  ن.نشـان بدھند
  ن تلقينات در انسان ھا ميشوندپايداری و ادامه اي سبب

مد ھندی،  برداشت اقبال =ھوری، برداشت سياف، برداشـت طالب و برداشت سر سيد اح
دين ــ و چنـردد روز پيش در کابل منفجر کـن چنـت آن جوانی که خود را بخاطر ديداشبر
جنازه  در ذھبی يا آن شخصيـکه به خاطر اخت�ف م،دان بيگناه را به خاک وخون نشانانس

 تعليم و تلقی  ینتيجهاند، ـکـت رس در آنطرف مرز به ھ�زمان بيشتر از سی نفر را شير
.و تلقين از محيط ھای شان بوده است  
 ی شناخت معتبر، در برابر شنـــاخت عقلی  ـ  تجربیخ�صه شناخت بخش احساسی ذھن

  .قرار دادـ عملی ـ علمی  آنرا پايه بحث ھای عميق و تحليلی  نميتواننيست و
من ميپذيرم که پای عقل چوبين است، اما باور دارم که عقل با ھمين پـای چوبين با متانت 

  احساسی، قدم به قدم، گاھی افتان و گاھی ھم خيزان، بر خ�ف ذھنو حوصله و استمرار
دا، ـــ حتی شناخت کامل خ پائی ندارد، خود را به مدارج شناخت، يکی پی ديگر، که ھيـچ

 تـا با اشراقيکی با ھمين تصور و ديگری   و عارفکه فقيه حالی در.ـــره، ميرساندبا=خ
. ھم نخواھند خوردئی که ھستند تکان زيست، و از ھمان جاخواھندابد در توھم و حيرت   


