
معارف 
Maaref@Kayhan.ir

صفحه 8
   شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ 

۲۲ ربیع الثانی ۱۴۳8 - شماره ۲۱۵۴۱

پرسش و پاسخ

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

عوامل حبط عمل و تکفیر سیئات
پرسش:

چه علل و عواملی سبب می شود اعمال نیک انسان باطل و اعمال 
زشت او از بین برود؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به پنج مورد از عوامل حبط عمل نیک 
در قرآن شــامل: 1- ارتداد پس از ایمان 2- کفر و شــرک 3- نفاق 4- تکذیب 
آیات الهی و روز قیامت 5- بی احترامی نسبت به پیامبر)ص( اشاره کردیم. اینک 

در ادامه دنباله مطلب را پی  می گیریم.
6ـ ارتباط و طرح دوستی با کافران

»مســلمانان بیماردلی را می بینی که با شتاب با کفار پیوند دوستی برقرار 
می کنند»...آنان اعمالشان حبط شده است«. )مائده - 52(

عوامل دیگرى نیز موجب حبط عمل اســت که به آن اشــاره می شــود: 
ناخشــنودى از آیات قرآن، بازدارى از راه خدا، ســتیزه جویی با پیامبر، کشتن 

پیامبران الهی، کشتن آمران به معروف و منادیان عدالت. )اعراف ـ 147(
ب. حبط در روایات

عالوه بر آیات، در روایات معصومان)ع( به علل حبط و باطل شــدن عمل 
نیز اشاره شده است مانند:

1ـ ترک نماز بدون علت
عبید بن زراره می گوید: از حضرت صادق )ع( پیرامون تفسیر آیه: »هر کس 
به ایمان )دین اســالم( کافر شود عمل او تباه می شود«  . )مائدهًْ ـ 5( پرسیدم، 
فرمود: مقصود آن کسی است که کردارى که به آن اقرار و اعتراف کرده، ترک 
کند، عرض کردم: مرتبه ترک آن عمل چیست؟ همه آن را رها کند؟ فرمود از 
آن جمله است کسی که عمداً بدون این که مست باشد و یا علّتی داشته باشد، 

نماز را ترک کند. )الکافی، ج 2، ص 387، ح 12(
2ـ با شک و تردید عمل کردن در اصول دین

یکی از یاران امام صادق )ع( به نام مفضل می گوید از آن حضرت شنیدم که 
می فرمود: کســی که در اصول دین تردید یا گمان داشته باشد و بر آن پا برجا 
باشــد، خدا عملش را تباه می کند، حجت خداوند حجت روشن است. )همان، 

ج 2، ص400، ح 8(
مجلسی )ره( در توضیح حدیث می فرماید: براى کسی که امکان رسیدن به 
یقین برایش وجود دارد جائز نیست در اصول دین با شک و تردید عمل نماید، 
و مراد از این که حجت خدا روشن است این است که هر کس به دنبال دلیل 
در اصول دین باشد، به یقین می رسد و با رسیدن به یقین، جائی براى تردید و 

گمان باقی نمی ماند. )مرآة العقول، ج 11، ص 186(
3ـ عجب و غرور

امام ســجاد)ع( در دعاى خود می گوید: »خدایا، عبادت مرا با ُعُجب فاسد 
نکن«. )مفاتیح الجنان، دعاى مکارم االخالق(

4ـ حسد
امام باقر)ع( می فرماید: »از حســد بپرهیزید. به درستی که حسد، حسنات 
و نیکی ها را می خورد، آن چنان که آتش هیزم را نابود می کند«. )اصول کافی، 

ج 2، ص 306(
5ـ بی صبری هنگام مصیبت

امام جواد)ع( فرمود: »کســی که ناراحتی و بی تابی اش بر صبر و تحملش 
غلبه کند، عملش را نابود کرده است«. )همان، ج 50، ص 103( 

6ـ زنی که به شوهرش بگوید من از تو هیچ خیری ندیدم
بــا این که در ارتباط زندگی زن و مرد، بســیارى از زحماتی را که زن در 
تدبیر و رســیدگی منزل از نظافت و آشپزى و بچه دارى و... متحمل می شود از 
وظائف واجب او نیست و خداوند در مقابل این امور پاداش فراوان به او می دهد، 
ولی اگر زحمات او همراه با آزردن شوهر و مّنت همراه باشد اجر کارهاى او تباه 
می شــود، در حدیثی امام صادق)ع( می فرماید: هر زنی که به شوهرش بگوید 
که من از تو خوبی ندیدم ، پاداش عمل او از بین می رود. )وســائل الشــیعه، ج 
20، ص162، ح 7(                                                         ادامه دارد

از چه کسانی باید ترسید؟
امــام علی)ع( در بیان اینکه در چارچوب دین از چه کســانی باید 

ترسید می فرماید:
در دین خودتان، از سه نفر بترسید:

1- قارى قرآنی که قرآن را فرا گرفته، و به موقعیتی خوب در اجتماع رسیده 
است و از این موقعیت شادمان است.

2- شخصی که بازیچه جریانات روز )سیاسی( می شود، و از این راه درآمدى 
را به دست می آورد.

3- مردى که خداوند به او قدرتی داده و او گمان می کند که فرمانبردارى از 
او، فرمانبردارى از خداست و سرپیچی از فرمانش، سرپیچی از فرمان خداست. در 
صورتی که چنین نیست و در معصیت خدا از هیچ مخلوقی نباید اطاعت کرد. )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- خصال صدوق، ترجمه کمره اى، ج1، ص 157

مراتب فنای سالک
)بدان اى سالک راه خدا!( فناى سالک سه درجه دارد:

الف. فنای در افعال: ســالک در این مقام همه قدرت ها و علل و عوامل 
موثر را در برابر اراده حق سبحانه بی تاثیر دیده و حقیقت معناى الحول وال قوه 
اال باهلل، براى او تجلی می کند به گونه اى که از هیچ کس جز حق پروا نداشته و 

به هیچ چیزى جز حق امیدوار نیست.
ب. فنای در صفات: سالک در این مقام عالم را با تمام اوصاف و کماالت 
و آثار و جلوه هاى وجودى که دارد، مظهر حق دانســته و تجلی جمال زیباى 

دوست می بیند، لذا گفته اند:
بدریا بنگرم دریا تو بینم

به صحرا بنگرم صحرا تو بینم 
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت 

جمال چهره زیباتو بینم
ج. فنای در ذات: سالک در این مقام همه اسماء و صفات حق را مستهلک در 
ذات احدیت یافته و به جز ذات احدى، هیچ گونه هستی اى در روح او باقی نمی ماند 

و حقیقت آیه: »لمن الملک الیوم، هلل الواحد القّهار« براى او تجلی می کند. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- پایگاه اطالع رسانی راسخون، عرفان عملی

از ریاست طلبان پرهیز کنید!
قال الصادق)ع(: »ایاکم و هؤالء الرؤساء الذین یترئسون، فواهلل 

ما خفقت النعال خلف رجل االهلک و اهلک«
امام صادق)ع( فرمود: از رئیس هایی که دوست دارند ریاست کنند، 
پرهیز کنید. سوگند به خدا، هر مردى کفش ها پشت سر او به صدا در آیند 
هم خودش هالک شــود، و هم آنان که به دنبال او راه می روند )و او را 

به ریاست قبول دارند(. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج 73، ص 150

تا آنجا که ذهن تاریخ به یاد دارد، دین یکی از مهمترین، بلکه مهمترین 
مسئله  حیات انســانی به شمار می رفته است. حتی ابتدایی ترین قبائل 
انسانی هم به پرستش و عبادت، در قالب دینداری توجه ویژه داشته اند؛ 
هرچند چگونگی، عناصر دینی و نوع نگاه انسان ها به دین، معبود و عبادت 
در ادوار تاریخ متفاوت بوده اســت. شواهد نیرومندی نشان می دهد که 
بشر از ابتدا یگانه پرست بوده و دینداری  های خرافه آمیز نوعی انحراف 
از دین یگانه الهی اســت. از دوران شــکل گیری نوزایی علمی و رشد 
علوم طبیعی و تجربی در برابر فلســفه، الهیات و دین، انواع نظریه های 
جامعه شناختی و روان شناختی برای تبیین تجربی دین، عناصر دینی و 
آثار دینداری یکی پس از دیگری به وجود آمد. نقطه  مشترک همه  این 
نظریه  ها تالش برای توضیح و تبیین دین و دین داری به عنوان پدیده ای 
زمینی و انسانی بوده و هست. از این رو هرنظریه  با طرح مبانی و مسائل 
خاصی، به تبیین خاســتگاه دین و آثار مثبت و منفی دینداری )از نگاه 
نظریه پرداز( پرداخته است. نظریه فروید درباره  خاستگاه دین و دینداری از 
معروفترین نظریه های علمی در این عرصه است. فروید با مطالعه و تحلیل 
ویژگی های فکری، فرهنگی و رفتاری قبائل ابتدایی و بر اساس دو مفهوم 
توتم و تابو، نظریه ای در باب منشأ پیدایش دین، دینداری و آثار دین در 
زندگی بشــر مطرح کرد. پس از فروید نظریه  او دستاویز منکران خدا و 
دین برای توجیه بی دینی و نفی اصالت دین و دین داری قرار گرفت. در 
نوشتار حاضریکی از استدالل های فروید در نفی اصالت و سودمندی دین 

مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
***

چکیده شبهه
قوه عقل و خرد انســان عامل حرکت به سوى پیشرفت و شکوفایی مادى و 
موجب پدیدآمدن تمدن هاى بشرى است؛ در حالی که دین و مذهب باعث تعطیلی 
و عقیم شــدن نیروى خرد در وجود انسان است؛ زیرا برخوردارى دین از ماهیتی 
توهمی و خیالی ایجاب می کند که از یک سو با هرنوع تعقل و تفکر مقابله کند 
تا مبادا ماهیت دروغین آن با کشــف حقایق افشــا شود و از سوى دیگر مردم را 
در مواجهه با مشــکالت و سختی ها، به جاى تفکر و پیدا کردن راه حل مناسب، 
به توســل و توجه به اصول و منابع دینی ترغیب کند. روشــن است که این گونه 
تفکرات، سبب عقب  ماندگی و بازماندن از پیشرفت  و تمدن سازى خواهد شد. از 
این رو براى اینکه جوامع بشرى به پیشرفت، تمدن و شکوفایی استعدادهاى مادى 

برسند، چاره اى جز طرد دین از جامعه نخواهند داشت!
مقدمه 

رابطه عقل و دین و نسبت میان آنها از دیرینه ترین و عمیق ترین مباحث تاریخ 
تفکر بشرى است.)1( این بحث در جهان مسیحیت در قرون نخستین مطرح بوده 
اســت؛ چنانکه در جهان اســالم نیز از قرن دوم هجرى درباره نسبت میان عقل 
و وحی و جایگاه عقل در تفکر دینی دیدگاه هاى متفاوتی مطرح شــده اســت.)2( 
فروید با پیش فرض غیرمنطقی و غیرعقالنی بودن دین و اعتقاد به اینکه دین، امرى 
توهمی و برخاسته از ناتوانی ها و نواقص بشرى است، و نیز با نگرش سکوالریستی 
و اومانیستی، که عناصر ذاتی فرهنگ و تمدن مدرن غرب را تشکیل می دهند)3( 
و با مطالعه در ادیان ابتدائی و تعمیم ویژگی هاى آنها به تمام ادیان، دین را امرى 

متعارض با عقل و موجب عقیم کردن قوه عقالنی بشر معرفی می کند.
درادامه این نوشتار با توجه به دالیل محکمی که بر واقعی و فطرى بودن دین 
وجود دارد و با اســتفاده از منابع اصلی دین مقدس اسالم، نقش و منزلت واالى 
عقل را در هندسه تفکر اسالمی روشن کرده و اثبات می کنیم که دین نه تنها در 
تعارض با عقل نیســت، بلکه بزرگترین حامی عقل ورزى بشر در تمامی زمینه ها 
به شمار می آید. اگر احیانا تعارضی میان دین و عقل وجود دارد، مربوط به ادیان 

غیرالهی و ابتدائی یا به ادیان تحریف شده است. 
1. نقد روش شناسی نظریه فروید 

روش صحیح ایجاب می کند که انسان با مطالعه در متون اصلی ادیان مختلف 

و بــا نگاهی بی طرفانه جایگاه عقــل و مخالفت یا موافقت و همراهی آنها با عقل 
را مورد بررســی قرار دهد. سپس برداشت خود را در این باره مطرح کند. تعمیم 
ویژگی هاى برخی از مذاهب و ادیان ابتدائی و تحریف شده یا برداشت ها و عملکرد 

دینداران در برخی از ادیان، به همه ادیان از لحاظ روش  علمی، امرى نادرست واز 
لحاظ اخالقی ناپسند است. فروید با اعتقاد به اصالت طبیعت)4( و مطالعه در ادیان 
ابتدائی و رشــد و نمو در فرهنگ غرب، که اربابان کلیسا به جاى اجراى فرامین 
الهی، خودســرانه محاکم تفتیش عقاید تشکیل داده و به شدت با هرگونه تفکر 
عقالنی و آزاداندیشــی مقابله می کردند که نتیجه آن کشتن و سوزاندن هزاران 
دانشمند آزاداندیش بود،)5(مدعی است که تفکر عقلی با پایبندى به آموزه هاى دین، 
عقیم می شود. فروید نتیجه گرفته است که بشر براى پیشرفت علمی چاره اى جز 
کنار گذاشتن دین ندارد! در حالی که هرانسان منصفی که با آموزه هاى اسالمی 

آشنا باشد، این ادعاى فروید را که )دین باعث عقیم شدن خرد می شود( نادرست 
می یابد؛ زیرا دین اســالم چنان منزلتی براى عقل و استفاده از آن قائل است که 
هرگز مدعیان عقل گراى مخالف دین، چنین توانمندى و جایگاهی را براى عقل 
قائل نیستند. در ادامه همین نوشتار به پاره اى از نصوص دینی که نشانگر جایگاه 

عقل ورزى در دین شناسی و دیندارى اسالمی است اشاره خواهد شد.
2. عقالنیت دینی و عقالنیت ابزاری

عقالنیتی که فروید مدعی آن اســت، عقالنیت ابزارى و مدرن است. این نوع 
نگاه به عقل و کارکرد آن از دوران رنســانس آغاز شــد.)6( نگرش غرب مدرن به 
عقالنیت، بر مبالغه درباره توانمندى عقل بشــر در فهم حقایق و حل مشکالت، 
تقدم بی قید و شــرط خرد آدمی بر همه چیز،)7( توجه بیش از حد به سود و زیان 
و نیازهاى دنیوى و خوش بینی افراطی به علم و دانش جدید در فراهم ســاختن 
سعادت بشر مبتنی است. ابتدا این گونه تصویر می شد که انسان می تواند بهشت 
را براى خود بر روى زمین بسازد.)8( رویگردانی از دین، معنویت و اخالق، تحلیل 
و توجیه جهان، بدون حضور خداوند و سپردن زمام امور به دست علوم تجربی،)9( 
ازمهمترین شاخصه هاى عقالنیت مورد نظر فروید محسوب می شود. عقالنیتی که 

الزمه  بی چون وچراى آن، نسبی گرایی، شکاکیت، و مکاتب تفکرى سکوالریستی 
و اومانیستی است.)10(

عقالنیت مدرن، با ویژگی هایی که توصیف شد، نه اصل عقالنیت، مورد قبول 
ادیان الهی، بخصوص دین مقدس اسالم نیست؛)11(زیرا چنین عقالنیتی دید انسان 
را به عالم ماده و لذایذ زودگذر دنیا محدود کرده و نه تنها باعث از میان رفتن فضائل 
اخالقی می شود؛ بلکه موجب رشد روز افزون رذائل اخالقی، همچون تجمل گرایی، 
عدم گذشــت، آزمندى و ... در انســان می گردد و ابزارى براى مبارزه با فرهنگ 
دینی، معنویت و خدا پرستی و نیز تقویت شیطنت ورزى قدرت هاى استکبارى و 

دین ستیزى روشنفکران و سیاستمداران وابسته می شود.)12(
این نوع عقالنیت نه تنها مورد مخالفت آموزه هاى اســالمی قرار گرفته، بلکه 
در غرب نیز دانشمندان، روان شناسان، روشنفکران و جامعه شناسان فراوانی آن را 

به چالش کشیده و نقد کرده اند.)13(
3. جایگاه عقل در تفکر اسالمی 

دین اســالم نه تنها جلوى عقل و شکوفایی تفکرات عقالنی را نگرفته است، 
بلکه با اســتفاده از جایگاهی که در قلوب مردم بــا ایمان دارد، آنها را به تفکر و 
تعقــل عقالنی در همه  زمینه ها دعوت می کند. در متون دینی، هم به جنبه هاى 
شــناختی عقل ورزى توجه شده و هم زمینه هاى انگیزشی فراوانی براى تقویت 
آن در زندگی بشر به کار گرفته شده و هم از لحاظ رفتارى الگوها و ملزومات آن 

توصیف و تبیین شده است.
در آیات قرآن کریم، عقل و تفکر عقالنی جایگاه بسیار واالیی دارد تا آنجا که در 
بیش از سیصد آیه، به گونه هاى مختلف به مسئله عقل ورزى پرداخته شده است.)14( 
َواِبّ  قرآن در تبیین جایگاه عقل در ســاحت دیندارى می فرماید: »ان َشَرّ الَدّ

ُمّ الُْبْکــمُ الَّذیَن ال یَْعِقُلوَن «)انفال/22( بدترین جنبندگان نزد خدا،  ِعْنَد اهلَلّ الُصّ
کردالن و گنگ دالنی هستند که اندیشه نمی کنند!

در روایات اسالمی هم تأکید فراوانی بر استفاده از عقل شده که طرح آن مجال 
وسیعی را می طلبد. در اینجا به چند نمونه از این دست روایات توجه می کنیم:

امام باقر)ع(می فرماید: »چون خداوند عقل را آفرید از او خواســت که پیش 
آید؛ عقل پیش پیش آمد. ســپس از او خواست که بازگردد. عقل بازگشت؛ آنگاه 
خداوند فرمود به عزت و جاللم سوگند! که آفرید  ه اى محبوب تر از تو نیافریدم و 
تو را جز در کسی که دوستش دارم، کامل نمی کنم؛ به سبب تو عقوبت می کنم 
و به ســبب تو پاداش می دهم!)15( این ســخن کنایه از اطاعت پذیرى عقل انسان 
از ربوبیت تکوینی وتشــریعی خداوند است؛ به عبارت دیگر انسان با بهره جستن 
از عقل خود به شــناخت خداوند و لزوم اطاعت از او پی  می برد و معیار عقوبت و 
پاداش اخروى هم به میزان عقلی است که خداوند به بنده  خود عطا کرده است. 
آن حضرت در روایت دیگرى می فرماید: »دقت در حسابرســی اعمال مکلفان در 

قیامت متناسب با میزان عقل آنهاست«.)16(
امام علي )ع( در خطبه نخست نهج البالغه یکی از اهداف بعثت پیامبران )ع( 
را شــکوفا کردن عقل می داند: »پس خداوند فرســتادگان خود را در میان مردم 
برانگیخت و پیامبرانش را یکی پس از دیگرى به ســوى آنان گســیل داشت؛ تا 
پیمان فطرت را از آنان مطالبه کنند و نعمت هاى فراموش شــده  او را به ایشــان 
یادآورى کنند و با تبلیغ احکام و معارف دین، براى آنان حجت آورند و دفینه هاى 

خرد را در آنها برانگیزند!«)17(
بنابراین دین مقدس اسالم نه تنها تعارضی با عقل ندارد و از شکوفایی و تقویت 
آن جلوگیرى نمی کند، بلکه با معرفی عقل به عنوان یکی از بازوان توانمند دین 
خود)18( و تشویق فراوان مردم به تفکر و تعقل و انگیزش آنان به سوى عقل ورزى)19( 
زمینه شکوفایی عقل را فراهم آورده است. پس چگونه می توان ادعا کرد که دین، 

عقیم کننده قوه عقل در آدمی است؟!
عقالنیت مقبول دین که در آیات و روایات به آن اشاره شده و مردم به استفاده 
آن تشــویق شده اند عقالنیتی عام است و تمامی عرصه هاى زندگانی انسان، اعم 
از نظرى و عملی، دنیایی و آخرتی را شامل می شود.)20( بنابر این آنچه از لذت ها، 
آســودگی ها و رفاه هاى دنیوى، که فروید با نفی دین به دنبال آن می گشــت، در 

آموزه هاى دینی با روش صحیح و انسانی دنبال شده است.
4. دین در خدمت تمدن بشری

بر خالف ادعاى فروید که دین را عامل عقب ماندگی و انحطاط جوامع معرفی 
می کند، تاریخ نشانگر این است که عمل به دین الهی حق، همیشه باعث رشد و 

پیشرفت جوامع انسانی و تقویت تمدن انسان ها بوده است. به اعتراف دانشمندان 
غربی، پیشــرفت کنونی جهان مدرن، مدیون خدمات دین اســالم و دانشمندان 
متخصص و متعهد مسلمان بوده است. »ویل دورانت« پس از بیان این نکته که 
اسالم طی پنج قرن، از لحاظ نظم و بسط قلمرو اخالق نیک، تکامل سطح زندگانی، 
قوانین منصفانه انســانی و ادبیات و تحقیق علمی و مانند آن، پیشــاهنگ جهان 
بود،)21( می نویسد: »تنها به دوران هاى طالیی تاریخ، یک جامعه )جامعه  اسالمی( 
می توانسته است در مدتی کوتاه این همه  مردان معروف در زمینه سیاست، تعلیم 
و تعلم، ادبیات، لغت، جغرافیا، تاریخ، ریاضیات و هیئت ، شــیمی، فلسفه، طّب و 

غیره به وجود آورد!«)22(.
»ولز« دانشمند و موّرخ بزرگ انگلیسی می نویسد: »هرکس  بخواهد این معنا 
را درک کند که تنها دین اسالم است که با سیر تمّدن، هماهنگ و همسو است، 
به قرآن رو کند؛ قرآن از نظر علمی، قانونی و نظام اجتماعی، کتابی است جامع و 
بسیارى از قوانین انتظامات، احکام و اخالقیاتش در دنیاى امروز، معمول و بعدها 
هم تا روز قیامت باقی خواهند ماند. وى سپس می گوید: اگر کسی به من بگوید 

اسالم را توصیف کن، می گویم: اسالم یعنی تمدن!«.)23( 
»دورى«، از وزراى دانشــمند فرانســه، می گوید: »در تاریکی و نادانی قرون 
وســطی که سرتاســر قطعه  اروپا را فراگرفته بود، پیروان آئین اسالم  پرچم هاى 
تمدن را در اقطار عالم بر روى مناره هاى بلند برافراشــتند و ابرهاى جهالت، که 
 فضاى ممالک غرب را تیره کرده بود، به وسیله آنان، که بین سایر امت ها به علوم 

و فنون  اختصاص داشتند، برطرف و زائل گردید.«)24(
 آیات قرآن کریم نشانگر این مطلب است که برخی از صنایع و فنوني که از 
عقل بشر پوشیده بوده است به وسیله وحی الهی و توسط پیامبران به مردم آموخته 
شده است! چنانکه خداوند به نوح )ع( صنعت کشتي سازى،)25( به داوود)ع( صنعت 
زره بافي)26( و به ذى القرنین نحوه  ساختن سد)27( را آموخت و آنان نیز آن را به بشر 
آموختند. چنانکه پیشــرفت در غالب علوم، مانند ریاضیات، هندسه، نجوم، طب، 
جغرافیا، جبر، فیزیک، شیمی، جامعه شناسی و ده ها علم دیگر مدیون تالش هاى 

ائمه اطهار علیهم السالم، شاگردان و پیروان راستین آنها است.)28( 
سخن فروید مبنی بر اینکه دین، موجب دورشدن بشر از تشکیل تمدن ها و 
جلوگیرى از پیشرفت جوامع می شود، سخنی بی پایه و بر خالف واقعیات قطعی 

تاریخ است.
 آرى! آنچــه کــه در غرب همــواره در برابــر عقالنیت بــوده، در حقیقت 
خودکامگی هاى اربابان کلیسا بوده است. آنها دین را مطابق هوس خود تفسیر و 
اجرا می کردند. خیزش جهان غرب، نخست بر علیه یکه تازى و سودجویی اربابان 
کلیســا بود ولی متأسفانه بعدها به انحراف کشیده شد و به جاى تقویت بنیادین 
عقل ورزى، به تضعیف باورهاى دینی و اخالقی و ستیز با معنویت و ایمان مذهبی 

منتهی شد.)29( 
نتیجه   سخن اینکه اوال: تعمیم ویژگی هاى ادیان ابتدائی و ساختگی یا ادیان 
تحریف شده و انحرافی به تمام ادیان، که از سوى فروید صورت گرفته است، روشی 
نادرســت و دور از طریق عقالء است. ثانیا: عقالنیت مورد ادعاى فروید، عقالنیت 
ابزارى است که با نادیده گرفتن حقیقت وجود انسانی، در پی محدود کردن دید 
انســان به لذت هاى زودگذر دنیایی است. در حالی که عقالنیت مطرح در ادیان 
الهی عقالنیتی اســت که دنبال سعادت و سیادت انسان در تمام جوانب مادى و 
معنوى است. ثالثا: دین حق نه تنها تعارض و تضادى با تفکر عقالنی ندارد و جلوى 
پیشــرفت آن را نمی گیرد؛ بلکه آن را بازوى قدرتمند خود در رساندن انسان به 
کمال واقعی مادى و معنوى می داند. به همین سبب، دین مبین اسالم، که تنها 
دین مصون از انحراف و تحریف است، مملو از آیات و روایاتی است که بشر را به 
عقل ورزى و تعقل و تفکر در همه زمینه ها دعوت و تشویق کرده است. رابعا: به 
اعتراف دانشــمندان غربی، دین اسالم و مسلمانان در شکل گیرى تمدن جدید و 

پیشرفت علوم، فنون و صنایع نقش ارزنده اى را ایفا کرده اند.
به عبارت دیگر دین نه تنها ماهیت توهمی و خیالی ندارد؛ بلکه امرى فطرى و 
درونی و همراه همیشگی انسان است. دین نه تنها باعث عقب ماندگی نیست؛ بلکه 
مهم ترین مشوق عقل ورزى و خردگرایی است که موجب رشد و شکوفایی جوامع 
بشــرى در همه زمینه هاى مادى و معنوى می شود. شکل گیرى اغلب تمدن ها و 
ایجاد صنایع و کشف علوم، توسط انبیا و شاگردان آنها دلیل روشنی بر این مدعا 
است. بله ممکن است که بین عقل و آموزه هاى ادیان غیرالهی و یا ادیان تحریف 
شــده به دست بشر، تعارض هاى واضحی وجود داشته باشد، ولی نباید ویژگی ها 
این گونه ادیان را به همه ادیان، خصوصا دین مبین اســالم، که یگانه دین الهی 
بدون تحریف است، تعمیم داد. همچنان که نباید انحرافات و برداشت هاى شخصی 

برخی از افراد را بر گردن دین نهاد!
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نقد دیدگاه فروید در نفی اصالت دین و تضاد آن با عقالنیت

پویاییعقلودانشدرپرتودین

* هرانسان منصفی که با آموزه های اسالمی 
آشنا باشد، این ادعای فروید را که )دین باعث 

عقیم شدن خرد می شود( نادرست می یابد؛ 
زیرا دین اسالم چنان منزلتی برای عقل و 
استفاده از آن قائل است که هرگز مدعیان 
عقل گرای مخالف دین، چنین توانمندی و 

جایگاهی را برای عقل قائل نیستند.

* در آیات قرآن کریم، عقل و تفکر عقالنی جایگاه 
بسیار واالیی دارد تا آنجا که در بیش از سیصد آیه، 
به گونه های مختلف به مسئله عقل ورزی پرداخته 

شده است. 

* دین اسالم نه تنها تعارضی با عقل ندارد و از 
شکوفایی و تقویت آن جلوگیری نمی کند، بلکه با 
معرفی عقل به عنوان یکی از بازوان توانمند دین 

خود و تشویق فراوان مردم به تفکر و تعقل و 
انگیزش آنان به سوی عقل ورزی، زمینه شکوفایی 

عقل را فراهم آورده است. پس چگونه می توان ادعا 
کرد که دین، عقیم کننده قوه عقل در آدمی است؟!

*عقالنیت مقبول دین که در آیات و روایات به آن 
اشاره شده و مردم به استفاده آن تشویق شده اند 
عقالنیتی عام است و تمامی عرصه های زندگانی 
انسان، اعم از نظری و عملی، دنیایی و آخرتی را 

شامل می شود. بنابر این آنچه از لذت ها، آسودگی ها 
و رفاه های دنیوی، که فروید با نفی دین به دنبال 

آن می گشت، در آموزه های دینی با روش صحیح و 
انسانی دنبال شده است.

یکی از سنت های الهی سنت 
اســتدراج اســت. پس از آنکه 
یا گروه و  و  از شــخص  خداوند 
یا جامعه مایوس شــد و پیامبر و 
امام معصومی که شــاهد و گواه 
خــدا بر امت اســت و امید از او 
برداشت، چنین شخصی را به خود 
امکانات  تمامی  و  می کند  واگذار 
و بهره مندی هــا را در اختیارش 
می گذارد تا گام بــه گام به دره 
هولناک تباهی و دوزخ خشــم و 

غضب الهی افتد.
با  حاضر  مطلب  در  نویسنده 
مراجعه به قرآن می کوشد تا علل و 
عوامل سنت استدراج را شناسایی 
و معرفی کند تا با دوری از آنها از 
افتادن در این ورطه خطرناک که به 
ظاهر امنیت و آرامش و آسایش و 
در باطن خشم و غضب الهی است 

خودداری کنیم.
***

مفهوم شناسی استدراج
استدراج به معناى نزدیک کردن 
تدریجــی و گرفتن آرام آرام اســت. 
)مفــردات راغب و لســان العرب ابن 

منظور ذیل واژه درج(
در قــرآن به قرینه مقــام در آیه 
182 سوره اعراف )سنستدرجهم من 
حیث ال یعلمون(، استدراج به معناى 
نزدیک کردن تدریجی و پله پله شخص 
و مهلت دادن به او در راســتاى نابود 
ساختن وى به عذاب دنیوى و اخروى 
به کار رفته اســت. )کشاف زمخشرى 
ج 2 ص 182 و مفردات راغب همان(
برخی در تفســیر آیه یاد شــده 
گفته انــد که مقصود از اســتدراج آن 
است که انسان از نعمت و رفاه برخوردار 

شده و در حال غفلت به خدا و هدف 
آفرینــش، به هالکت و عــذاب الهی 

گرفتار شود. )لسان العرب، همان(
خداوند این معنــا را با واژگان و 
اصطالحات مختلفی بیان کرده است 
و در آیات قرآن براى بیان این مفهوم 
واژگانــی چون امــالء )مهلت دادن(، 
امهال، مد )به تشدید دال(، نذر )رها و 
ول شدن(، متاع و تمتع )بهره مندى( 

استفاده شده است.
عوامل استدراج

بی گمــان مهم تریــن دلیل براى 
استدراج کفر و پافشارى در آن است. 
کســانی که بر بینــش غیرتوحیدى 
خویش اصرار و پافشــارى می ورزند 
و بــا بینش نادرســت و غلط خویش 
نگرشی را در پیش گرفته و رفتارها و 
کردارهایی را انجام می دهند، ازکسانی 
هستند که  احتمال گرفتارشدنشان در 

دام استدراج و سنت آن زیاد است.
آیه 126 سوره بقره و 178 سوره 
آل عمران و آیاتــی چند دیگر به این 
مســئله پرداخته و با تاکید بر نقش 
منفی کفر و بینش غلط و نادرست آن،  
توضیح می  دهد که چگونه کفرورزى به 
عنوان مهم ترین عامل می تواند آدمی 
را به دام اســتدراج انــدازد و زمینه 
برخوردارى از نعمت را براى شــخص 
فراهــم آورد به طــورى که ناگهان از 
جایی که احتمال ندارد ضربه می خورد 
و به دوزخ هالکت و خشم الهی گرفتار 

می شود.
خداوند بیان می  کند که کافران به 
سبب کفرشان به حال خویش واگذار 
می شوند و در آیه 11 سوره یونس و نیز 
44 سوره حج تبیین می کند که سبب 
این واگذارى، کفرشان به خدا و قیامت 

و تکذیب پیامبران است.
به سخن دیگر کفر می تواند نسبت 
بــه خدا و یــا معاد و یــا پیامبران و 
آموزه هــاى وحیانی آنها و یا همه آنها 
باشــد. بر این اســاس هرگونه بینش 
کفــرى می تواند عامــل اصلی براى 
اســتدراج باشد. )لقمان آیه 23 و 24 
و حجر آیــه 2 و 3 و آل عمران آیات 
196 و 197(گمراهی چنانکه آیه 75 
سوره مریم بیان می کند، عامل دیگرى 
براى ابتالى آدمی به سنت استدراج و 
مهلت یابــی او در زندگی و گرفتارى 

به آتش دوزخ پس از مرگ می باشد.
بنابراین کسانی که اهل گمراهی 
هســتند، در دنیا به آنها مهلت داده 
می شــود تا هر گونه خواستند زندگی 
کنند و نعمت هاى بســیارى را به کار 
می گیرند ولی در هنگامی که به پایان 
خط می رسند دست خالی می باشند و 
به خاطر سبکی اعمال، در آتش خشم 
الهی گرفتار می شــوند.چنانکه گفته 
شد تکذیب آیات الهی و پیامبران)ع(، 
یکــی از عوامل کفر و در نتیجه عامل 
اســتدراج و قرار گرفتن در دام امالء 
و امهال اســت که سرنوشت بدى را 
براى آدمی رقــم می زند. این مطلب 
در آیات 182 سوره اعراف و نیز 44 و 
45 سوره قلم مورد تاکید قرار گرفته 
است و از مردم خواسته شده که در دام 
استدراجی که سبب آن تکذیب آیات  
الهی و آموزه هاى وحیانی است نیفتند.
تا اینجا سخن از مباحث اعتقادى 
و بینشی است. به این معنا که علل و 

عوامل پیش گفتــه براى گرفتارى در 
دام استدراج و امهال، مسائل بینشی 
و اعتقادى بوده اســت.اما شخص اگر 
چه از نظر اعتقادى و بینشی، به نظر 
انسان درست و ســالم می باشد ولی 
ممکن است علل و عوامل او را به دام 
استدراج بکشــاند. این علل و عوامل، 
در حوزه نگرشی دسته بندى می شود.

از جملــه عواملی که قــرآن در 
این حــوزه مطرح می کنــد، ظلم و 
ستم پیشگی است که موجب استدراج 

می شود. خداوند ملت ظالم و ستم پیشه 
را در حالت اســتدراج قرار می دهد و 
اجازه می دهد تا در مدت مشخصی که 
براى آنان در نظر گرفته است به ظلم 
و ستم ادامه دهند و ناگهان زمانی که 
اجل امت رسید آنان را به عذابی سخت 

می گیرد. )حج آیه 28(
آیــه 42 و 43 ســوره ابراهیم در 
تحلیل اســتدراج نسبت به ستمگران 
بیان می کند کــه خداوند براى اینکه 
ظالمان در آخرت به عذابی سخت تر 

گرفتار شوند مهلت می یابند تا در زمین 
هرگونه خواستند عمل کنند و مرگشان 
را به تاخیــر می افکند تا ناگهان آنان 
را گرفتار روزى کند که چشمانشــان 
از حدقه بیرون می زند و گردنکشــان 
خوار و ذلیل می شــوند.چنین حالتی 
براى کســانی که اهل کفران نعمت 
هستند و به جاى بهره بردارى درست، 
آن را در امــور زیانبار هزینه می کنند 
نیز وجود دارد؛ به این معنا که خداوند 
ناسپاسان را مهلت می دهد تا در دنیا 
هرگونــه که می خواهند با نعمت هاى 
خداوندى برخــورد کنند ولی ناگهان 
آنان را می گیــرد و در آخرت عذابی 
سخت می دهد. )نحل آیات 54 و 55(

ارتــکاب هرگونه فســق و فجور، 
عامل دیگرى براى گرفتار شــدن در 
دام استدراج اســت که آیه 16 سوره 
اسراء با اشاره به قوم بنی اسرائیل آن 
را مطرح می کند و توضیح می دهد که 
خداوند هــرگاه بخواهد مردمی را به 
عذاب سخت در دنیا بگیرد و آن جامعه 
را کیفر دهد، به مردمانش نعمت هاى 
فراوان می دهد و اجــازه می دهد که 
در رفــاه کامل قرار گیرند و چون رفاه 
موجب جرم خیزى می شود زمینه براى 
نابه هنجارى هاى  بــزرگ و  جرم هاى 
اجتماعی خطرســاز فراهم می آید و 
به دنبال افزایــش رفاه و جرم خیزى، 
جامعه از درون دچار فروپاشی و تباهی 
می شود. این  گونه است که رفاه برخی 
جوامــع را نباید نعمت شــمرد بلکه 

نشانه اى از استدراج و گرفتار شدن در 
دام آن است.

خداوند در آیه 16 اسراء می فرماید: 
و اذا اردنا ان نهلک قریه امرنا مترفیها 
ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها 
تدمیرا؛ هــرگاه بخواهیم جامعه اى را 
نابود سازیم به اهل رفاه و مترفان آن 
فرمان می دهیم. آنان در آن جامعه به 
فسق و فجور می پردازند،  ولی ناگهان 
حکم خداوندى آنان را می گیرد و آ ن 
جامعه را به ســختی نابود می کنیم. 
این نابودى ســخت با افزایش فسق و 
فجور پدید می آید؛ زیرا توانایی جامعه 
با افزایش فسق و فجور به تحلیل رفته 
و ظرفیت هــا و توانمندى  هایش نابود 

می شود و دچار هالکت می شود.
از دیگر عواملی که قرآن به عنوان 
عامل گرفتارى به سنت استدراج یاد 
می کند، اســتهزاء مومنــان و افراد با 
ایمان و تمسخر ایشان است. خداوند 
در آیات 14 و 15 ســوره بقره گرفتار 
شــدن منافقان به ســنت استدراج و 
افزایش تحیر و ســرگردانی و طغیان 
آنها را سبب استهزا و تمسخر مومنان 

برمی شمارد. )مجمع البیان ذیل آیه(
چنین عاملی اختصاص به منافقان 
ندارد بلکه مشــرکان و کافران نیز به 
ســبب همین عامل، گرفتار ســنت 
استدراج شده اند چنانکه آیه 32 سوره 
رعد بدان پرداخته و توضیح می دهد 
که یکی از علل ابتالى کافران به کیفر 
استدراج، تمسخر پیامبران و مومنان 
بوده است.گناه و جرم )انعام آیات 123 
و 124 و نیز اســراء آیات 16 و 17( از 
دیگر عوامل اســتدراج است، خدعه 
و نیرنگ انســان براى هرگونه ارتکاب 
گناه و جرم نیز علتی دیگر برشمرده 

اســت. )انعام آیات 123 و 124 و نیز 
مدثر آیات 11 تا 18(

از کســانی که به سنت استدراج 
گرفتار شــده اند می تــوان از ابلیس 
)حجر آیــه 34 تا 38 و نیز ص آیات 
78 تــا 81( ظالمان )حــج آیه 48( 
فاســقان )اسراء آیه 16( کافران )بقره 
آیه 126( قوم ثمود )ذاریات آیات 42 
تا 45( گناهکاران )شعراء آیات 200 
تا 206( مشــرکان )فرقــان آیه 18( 
تکذیب کنندگان )اعراف آیات 182 و 
183( و منافقان )بقره آیات 14 و 15( 
یاد کرد.با توجه به آیات فوق می توان 
نتیجه گرفت که همگان می بایســت 
خود را از افتادن در دام اســتدراج بر 
حذر دارند؛  زیرا علل و عوامل افتادن 
در دام اســتدراج، گناه و جرم و فسق 
است که اختصاصی به گروه هاى کافر 
و مشرک و منافق ندارد بلکه می تواند 
مسلمانان و مومنان مراتب پائین را  نیز 
دربر بگیرد. البته مومنان دچار فسق 
و فجور و گناه و جرم می شــوند ولی 
این مســئله به شکل روال همیشگی 
در ایشان نمود پیدا نمی کند و شخص 
را فاسق و فاجر و مجرم نمی شناسند 
ولی ممکن اســت مســلمانی گرفتار 
فسق پیشگی و یا فجور خواهی و مانند 
آن شود و این فسق و فجور رویه و روال 
دائمی او شود. که در این صورت امکان 
دارد استدراج او را دربر گیرد، چنانکه 
قوم بنی اسرائیل گرفتار فسق پیشگی و 

در نهایت سنت استدراج شدند.
باشــد با دورى از علــل و عوامل 
اســتدراج، گرفتار نعمت هایی نشویم 
که در اصل نقمت و بال و ابتالیی است 
کــه آدمی را ناگهان به دوزخ خشــم 

الهی می افکند.

پله پله تا سقوط یا سنت استدراج
* عسکر کرم خانی

خداوند ملت ظالم و ستم پیشه را در حالت استدراج قرار 
می دهد و اجازه می دهد تا در مدت مشخصی که برای آنان در 
نظر گرفته است به ظلم و ستم ادامه دهند و ناگهان زمانی که 

اجل امت رسید آنان را به عذابی سخت می گیرد.


