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 آثار اعتقاد به دین و نقش دین در زندگیدرس اول: 

 مقدمه

ترین رزشاترین و با اعتقادات شریفعلم بستگی دارد و در میان تمام علوم، علم  ارزش هر علمی، به موضوع آن

 موضوع را داراست.

عمال و اعیب باشد زیربنای تمام حرکات مادی و معنوی هر انسانی، اصول عقاید اوست که اگر صحیح، قوی و بی

 .هایِ مختلف او صحیح و شایسته خواهد بودحرکات، افکار و بینش

سالم بر عمق امیده می شوند، الزم است ضمن بیان تأکید ان« اصول دین»برای تبیین عقاید اسالمی که اصطالحاً 

   شود. اعتقاد به دین در بستری از خصوصیات مشترک انسانی معرفی بخشیدنِ اصول اعتقادی، برخی از فواید

  نید به اعتقاد آثار

ی زیچ رار،تک وی سرگردان وی پوچ جز میکن جدای زندگ از را نید اگر ،«بخشدیم معنا و جهتی زندگ به نید» ـ1

 .میابیینم

 امام. رومیم کجا به و هستم؟ چهی برا هستم؟ کجا ،بودم کجا: کهنیا از ریتح ،«کندیم ریتح رفع نید» ـ2

 «. 1رفت خواهد کجا به و هست کجا و بوده کجا بداند که رای کس کند رحمت خداوند»: اندفرموده (السالمهیعلی)عل

 ی:مولو جناب قول به

 شتنمیخو دل احوال از غافل چرا که                سخنم شب همه و نستیا من فکر روزها

 وطنمیی ننما آخر رومیم کجا به                         بود چه بهر آمدنم امآمده کجا از

 وطنم در بَرَد باز مرا، آورده که آن            بازروم خوده ب که جا،نیا نامَدَم خود که من

 اند از بدنمچند روزی قفسی ساخته              ملکوتم، نیم از عالم خاکمرغ باغ 

 2بزنمی بال و پر شیکو سری هوا به                دوست بر تا کنم پرواز که روزآن خوشی ا

 «.کندیم تیهدای واقع کمال به را انسان که است نید فقط و است کمال عاشق و تشنه ذاتاً انسان»  ـ3

                                                           

 .22ص، 1البالغه، ج. محمدجواد مغنیه، فی ظالل نهج1
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 وی شانیپر ،یناراحت ترس، اضطراب، با همراه شهیهم نید فاقد انسانِ ،«است نید پناه در تنهای روان آرامش» ـ4

 .باشدیمی سرگردان

 درها همه انسان و دهدیم رخ انسانی زندگ در دهیچیپ و سخت حوادث که گاهآن ،«نید پناه در دیام و تالش» ـ5

 که است معاد و مبدأ به مانیا تنها کندیمی ناتوان و ضعف احساس مشکالت برابر در و ندیبیم بسته خودی رو به را

 . دهدیم روین او به و شتافته اوی اری به

 :سؤال

 ،است رامشآ و سعادت کمال، سبب و دهدیم نجاتی سرگردان و ریتح از را انسان و دهدیم جهتی زندگ به نید اگر

 !اند؟افتهین دست جینتا نیا به مسلمانان ازی اریبس چرا پس

 ومعرفةٌ بِاللسان إقرارٌ مانُیاال» :فرمودند که میکنیم انیب( السالمهیعل)نیرالمؤمنیام ازی تیروا با را سؤال نیا جواب

 «.است جوارح و اعضا با عمل وی قلب شناخت و زبان به اقرار مان،یا ؛3بالجوارح وعملٌ  بِاالقلب

 و معرفت بدون یِانزب مانِیا جه،ینت در و نکرده تجاوز اول مرحله از مسلمانان ازی اریبس مانیا و نید که است روشن

 .نداردی ادهیفا و اثر عمل،

 هاانسان اشتراک نقطه

 نیا ریمس در بسا چه و مشترکند ،«یانسانی هاارزش و تیانسان به لیتما» اصلِ در ها،تفاوتی تمام رغمیعل هاانسان

 زبان با ه،شد وسیمأ همی بعض و رسندیم مقصود بهی برخ ت،ینها در و کنندیم تحمل زین را،یی هایدشوار هدف،

 :زنندیم ادیفر حال

 آرزوست انسانم و ملولم دد و وید کز        شهر گرد گشت،یهم چراغ با خیشی د

 4آرزوست آنم نشودیم افتی چهآن گفت        ما میاگشته نشود،یم افتی که میگفت

 یِستیچ ِِافتیدری پ در و داشت مانهیحک و عاقالنه عالمانه،ی ستیز ستیبایم اتیح نعمت از بردن بهره منظور هب

 . بود بشر یِقیحق مطلوبِ آن

 صفات کسب صدد رد ،یهمگ ها،انسان ت،یانسان از برداشت و معنا نییتب در اختالفات وجود با کهنیا توجه قابل نکته

 .اندتیخالق و نشاط و روح با توأم ،یانسانی زندگ کی یبرای انسان

                                                           

 . 68، ص69. مجلسی، بحاراالنوار، ج3

 .441، غزل اتیغزل، شمس وانید ی،مولو. 4
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 تیانسان مالک

 ت،یانسان کمال اگر است؟ی اجتماعی هاتیموقع و پوست رنگ نسب، نژاد، افه،یق شکل، به ایآ ست؟یچ تیانسان مالک

ی ارهایمع نیا نداشت با کهی انسان صورت، نیا در باشد؛ی انسان رتیس به توجه عدم وی ظاهری ارهایمع درنظرگرفتنِ

  دارد؟ واناتیح به نسبتی ازیامت چه است،ی اخالق لیرذای دارا ،یظاهر

ی کماالت و فاتص آثار، ت؛یانسان مالک قت،یحق اهل نظر دری ول است شناخت مالک ها،انسان ظاهر ا،یدن اهل نظر در 

 ،همه وجود در بالقوه صورت به را کماالت و صیخصا نیا تمام متعال خداوند. کندیم کسب را هاآن انسان که است

 .است انسان خود دست در کماالت، نیا رساندن تیفعل به ویی شکوفای ول داده، قرار

 همه نزد در و کنندیم کسب هاانسان کهی ادهیپسند و ارزنده صیخصا و کماالت دسته آن» از است عبارت تیانسان

 «.هستندی واقع ارزشی دارا مردم،

   تیانسان لیتحص ریمس در انسان دهیعق نقش

 ها،نگرش و هادهیعق در اختالف. است وابسته هاشهیاندی چگونگ به ها،تالشی چگونگ ،یانسان صفات کسب ریمس در

 که گونههمان دارد؛خاص  رفتار ینوع اش،شهیاند نوع به بسته کس هر. گرددیم هاانسان اعمال اختالف به منجر

أَئِمَّةُ الْأَفْکَارِ وَالْأَفْکَارُ أَئِمَّةُ الْقُلُوبِ وَالْقُلُوبُ أَئِمَّةُ الْحَوَاسِّ  الْعُقُولُ » :دنیفرمایم( السالمهیعل)طالبیاب بنیعل نیرالمؤمنیام

 منشأ هاآن قلوب و هاانسان قلوب راهبران ،یآدم افکار و هستند افکار راهبران ،یانسان عقول؛ «5وَالْحَوَاسُّ أَئِمَّةُ الْأَعْضَاء

  .دارندیم وا عمل به را او و انسانند بدنی اعضا محرک ز،ین حواس و حواس کیتحر

 از متأثر افکار؛ ت،یانه در و افکار از متأثر قلوب؛ باطن و قلب از متأثر حواس؛ حواس، از متأثر عمل؛ گر،ید عبارت به

 . هستندی انسان حرکات و تالش منشأ ها،نگرش و هادهیعق جه،ینت در. هاستانسان شهیاند و عقول

 است؛ نسانای هاتالش زهیانگ و محرک هم و است تیانسان ریمس و مقصد کنندهنییتع هم ده،یعق گر،یدیی سو از

 .پرداخت به آن شتریب ستیبایم و دارد انسانی زندگ دری ادیز تیاهم قرار نیبد

                                                           
 .96ص ،1ج همان، ،یمجلس. 5

ر دستیابی به انسانیت؛ 

 ج. حرکت در مسیر انسانیت. 

است:  

شناختِ م

برای رسیدن به انسانیت، گذر از سه اصل زیر، ضروری 

 الف. شناخت اصل انسانیت؛  

سی ِ  ب. 
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  اسالم در معرفت گاهیجا

 است، درخت شهیر چونهم ده،یعق. است دهیعق آن فرع انسان، عمل و شده رفتهیپذ اصل، عنوانبه دهیعق اسالم، در

 باشد، ترفیضع شهیر نیا هرچه و بود خواهد درخت آن دنیرس ثمر به و بقا و نمو و رشد و درخت تنه جادیا باعث که

 .رودیم نیب از زودی لیخ جهینت در و بوده ثمرتریب هم درخت

ی برا سالم،ا اندازه بهی مکتب چیه قطع، طور به که دهدیم نشان فیشر اتیروا و میکر قرآن اتیآی اجمالی بررس

 الشأنمیظع امبریپ. است نکرده هیتوص و بیترغ شناختن، به را مردم و نشده قائل ارزش انسان، معرفت و شناخت

 فرد در) معرفت و شناخت موانع کردندیم تالش السالم()علیهمیالهی ایانب گرید چونهم ،)صلی اهلل علیه وآله(اسالم

 .گردد فراهم همگانی برا معرفت، حصول طیشرا و برود نیب از( جامعه و

 هرچه تا است مودهن دعوتی زندگ نوع و نید در تفقه و تعقل تفکر، شه،یاند به را مردم ،یفراوان اتیآ در میکر قرآن

 .شود مکشوف و معلوم انسانی برا عالم، نیا قیحقا ترشیب

 وجود آن زا ترمهمی امسئلهیی گو که شده سفارش معرفت و علم لیتحص به نسبتی قدر به زینی اسالم اتیروا در

 . اندپرداخته لیتفص به تعقل و معرفت و علم موضوع به خود کتب در زین علما. ندارد

 (آلهو هیعل اهللی صل)اکرم امبریپ که طورهمان داند،یم شناخت و علم به وابسته را خود اتیح اسالم قت،یحق در

 «.است نید نیا ستون و اسالم، اتیح علم ؛6نِیالدّ وعِمادُ  االسالمِ اةُ یح العلمُ»: اندفرموده

ی معرف خود روح ا،ر علم و بداندی علم نیمواز با منطبق را خود حد به این تای مکتب که است آورشگفت و بیعج واقعاً

 رای آگاه و شناخت و دانستن کهی مکتب. ستین ریپذامکان مکتب آنی برای زندگ علم، بدون کهی اگونهبه کند؛

 .داندیم سست را بنا نیا آن، بدون و دانسته خودشی بنا ستون

 و دانسته معرفت و علم در را، سعادت وی کین و ریخ هر اساس که دارند وجود زینی گرید اتیروا راستا نیهم در

 در( السالمهیعل)طالبیاب بنیعل حضرت مثال طوربه. کنندیمی معرفی نادان و جهل را،ی نابسامان وی بد هر شهیر

 بوده،ی کین و ریخ هر اساس و اصل دانستن، ؛7«شر   کُلِّ اصلُ والجَهلُ رٍیخَ کُلِّ  اصلُ العلمُ»: ندیفرمایمی فیشر ثیحد

 .استی نابسامان وی بد و شر هر شهیر ندانستن و

«. استی قیحق مرگ و دردها نیتردردناک و لغزاندیم رای آدمی پای نادان و جهل»: دیفرمایمی گرید تیروا در زین و 

 حضرت زای شخص که بودند فرار حال در( السالمهیعلی)سیع حضرتی روز که کندیم نقل یداستان دری مولو جناب

 :ندیفرمایم پاسخ در حضرت و دیپرس را فرارشان علت

                                                           

 .28944 ثیحد کنزالعمّال،.1

 .819 و 818 حکمت غررالحکم، عبدالواحد، ،یآمدی میتم. 7



 

 مشو بندم را شیخو رهانمیم      بُرو زانمیگر احمق از گفت

 حضرت. شود عاقل و سالم هم، نادان و احمق که دیکنی کار د،یکنیم زنده مرده که شما: گفت شخص آن

 خداوند، دشویم باعث و کندیم دارحهیجر را روح و قلب که استی زخم حماقت، رنج»: فرمود( السالمهیعلی)سیع

 .دیایب رونیب خود جهل از کهنیا مگر ندارد اصالح راه نادان، و جاهل انسانیی گو«. بزند مهر قلب آن بر

 نتَ أو الّا حرکةٍ من ما! لُیکم ای» :فرمودند خود، بامعرفت صحابه ل؛یکم جناب به خطاب( السالمهیعلی)عل نیرالمؤمنیام 

 ی.هست معرفت و شناخت به ازمندین آن در تو کهنیا مگر ستینی حرکت چیه! لیکمی ا ؛8«مَعرفةٍی ال هایف مُحتاجٌ

 هاآن دهیعق و فکر از و بشود گرانید دیعقا میتسل بسته گوش و چشم مسلمان، انسان دهدینم اجازه اسالم نیبنابرا

 وَالبَصر السَّمعَ اِنَّ  عِلم، به لکَ سَ یلَ ما تَقْفُ  واَل»: است شده داده هشدارکریم  قرآن در. کند دیتقل وی رویپ جهت،یب

 ننما، عمل آن اساس بر و نکنی رویپ آن ازی انشناخته و ندانسته رای زیچ تا؛ 9«مسئُوال عَنه کانَ  اولئِکَ کُلُّ وَالفُؤاد،

 .باشند گوپاسخ دیبا و هستند مسئولی همگ دل و چشم و گوش چراکه

: دیفرمایم که استی مکتب نیچن رهبر و است اسالم مخصوص ،یآگاه و معرفت و علم لهئمس به نیچننیای دادنبها

 . بود خواهد بهتر و شتریب مانشیا باشد، بهتر و شتریب معرفتش و شناخت کهی کس هر ؛10«معرفة افضلکم ماناًیا افضلکم»

 -(السالم هیعل)طالبیاب بنیعل امام -است کردهی معرف العلم باب را او( لی اهلل علیه وآلهص) خدا امبریپ کهی کس زین و

 ثمنِکَ ی ف دُیزیَ  واَدَبِکَ علمِک من دُیزیَ فما تعلّمهمای ف فَاجتهِد نفسِکَ  ثمَنُ واألدبَ العِلمَ هذَا إنّ  مؤمنُ  ای» :دیفرمایم

 و قدر و بها د،یفزایب تو ادب و علم بر چهآن که بکوش دو نیا تعلم در پس. توستی بها ادب، و علم نیا ؛11«وقدرِکَ 

  .دهدیم شیافزا را تو ارزش

 و نگرش به بستهوا هم انتخاب نیا و اوست، انتخاب حق و اریاخت موجودات، ریسا به نسبت انسان ازیامت که رو ازآن

 اسالم، در قرارنیبد و درویم شماربهی انسان لئمسا نیترمهم از داشتن، دهیعق لذا رد،یگیم صورت انسان باور و اعتقاد

 .داردی االعادهفوق تیاهم

                                                           
 .267ص ،77ج ،همان ،یمجلس. 8
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 معرفت و شناخت بشری 

ها نقشی تأثیرگذار ها در رابطه با جایگاه خود در عالم هستی قرار دارد که این سؤالانسان در مواجهه با انواع پرسش

جوی انسان را به سمت کمال هدایت ها فطرت حقیقتدر تعیین هدف و مسیر انسان دارد و پاسخ صحیح به آن

تعالیم خود نقش  ها و به قصد رساندن او به مبدأ هستی و به وسیلهبخشی به انسانکند. ادیان الهی با کرامتمی

کنند، به همین دلیل شناخت معارف دینی و تحصیل آن برای پاسخ به این نوع سؤاالت ایفا می بسزایی در ارائه

  موجه استامری نامعارف دین عقالً  پژوهش و تحصیل ها امری ضروری است و هرگونه سستی درانسان

پس از تبیین اهمیت و جایگاه عقیده در تحصیل کماالت انسانی، اینک باید چگونگی حصول این اعتقادات مورد 

بررسی قرار گیرد. 

 ارف و شناخت بشریاهم مع

ین عقیده اساسی با توجه به نقش عقیده و شناخت و معرفت در انتخاب هدف و مسیر زندگی، شناخت نوع ا لهئمس

فکری قرار  یعنی برای انتخابِ هدفِ درست و مسیر صحیحی برای زندگی، چه مطالبی باید زیربنای ؛و معرفت است

 ر، صورت گیرد.مبنای فکری مشخص و رفتار متناسب با آن هدف و مسی زندگی افراد بر اساس آن داده شود تا برنامه

گیری سی در شکلها، نقشی اساافراد مختلف با سؤاالت گوناگونی روبرو هستند؛ از جمله سؤاالتی که یافتن پاسخ آن

 عقیده و نگرش انسان دارد، عبارتند از:

این عالم  است یا امور غیرمادی هم در یآن ماد یاجزا این عالم هستی چیست؟ از چه چیز تشکیل شده؟ آیا همه

که موجوداتی و هدفمندی است؟ یا این به هم پیوسته وجود دارد؟ آیا این جهان هستی با این عظمتش، مجموعه

 اند؟هدف، دور هم جمع شدهپراکنده و بی

ها را ی آنهاست یا موجود دیگر؟ آیا وجودِ موجودات، از خود آناست وجود آوردهچه کسی موجودات مختلف را به

و  یا موقتیاش جاودانه است و برای همیشه ادامه دارد هستی انسان برای چیست؟ آیا هستی به وجود آورده است؟

رابطه چگونه  آیا موجودات با اصل هستی ارتباطی دارند؟ در صورت ارتباط، این رفتنی و نابود شدنی است؟از بین

زل داشته تواند پیشرفت یا تننسان، چه خصوصیات و استعدادهایی دارد؟ تا کجا مینام اموجود عظیمی به است؟

باشد؟ 

به قول حکیم الهی؛ مرحوم حاج مالهادی سبزواری: 

لبُ هَلْ، مطلبُ ما، مطلب لِم1 مَطاُسُّ المطالبِ ثالثةٌ عُلِم           
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 :باشد

 باشند.پوشی نمیشمچاند، در نتیجه قابل هدف و مسیر درست برای زندگی کنندهگونه سؤاالت اساسی، تعییناوالً: این

ها انسان نی همهیع ؛ها وجود داردانسان ثانیاً: عشق به آگاهی و دانستن و آشنا شدن با جهان هستی، در درون همه

موجودی و چرا  همه موجودات گوناگون، چگونه و توسط چهاینخواهند بدانند که فطری، میطلبیِ حقیقت به واسطه

ذا با پاسخ مناسب کنند، لطور فطری و غریزی عمل میگونه سؤاالت، بهها در مورد ایناند؟ انسانگونه پدید آمدهاین

ترین گی، بزرتوجهترین بیشد. ولی کم تر خواهدجوی انسان، به تکامل خویش، نزدیکبه این سؤاالت، فطرت حقیقت

هان هستی و جآورد. ناآگاهی نسبت به آن سه موضوع مهم )مبدأ، وجود می ها و مشکالت را برای انسان بهخسارت

الکت، پشیمانی هعمر و نهایتاً خسارت،  دادن سرمایهدست اش سردرگمی، اضطراب، دوری از حقیقت، ازانسان( نتیجه

 و عذاب است. 

یابی به رشد و تعالی و آرامش و آن، دست کنند که نتیجهبختی و سعادتی دعوت میها را به خوشدیان الهی، انسانا

دار را همیشه . عقاید دینی، انسان دینکنندارائه میجامعی  امنیت است و برای رسیدن به این قله سعادت، برنامه

خواهد انسان را به خالق و مبدأ سازند. در واقع دین میمفید می کنند و از او موجودی بزرگ و باکرامت وهمراهی می

دنیا.  یسوی ماورا داند برای پرواز بهیای مدار زندگی را، وسیلهخاطر است که انسان دینهمینخلقتش برساند. به

تحقیق و تفقه و اندیشه  در دین خدا»السالم( فرمود: بن جعفر)علیهوآله( امام موسی علیه اهللی فرزند رسول خدا)صل

عبادت است و سبب رسیدن به جایگاه بلند انسان در  کنندهشناسی، کلید بیناییست و کاملکنید. چراکه تفقه و دین

 که در دین خدا تفقه نکند، خداوند از هیچ عمل او خوشنود نمی

خالصه میگردد: 
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 . چرا هست؟ )مطلب

به عبارت دیگر آن سه موضوع مهم و محوری عبارتند از: مبدأ عالم، جهان هستی و انسان. 

بنا بر دالیلِ زیر، انسان نمیتواند به جهان هستی نیندیشد، به خودش و اطراف خودش نگاه نکند و جهانبینی نداشته 

د یا خیر
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ویل دورانت در کتاب »لذات فلسفه« میگوید: »اختالف دنیای قدیم با دنیای جدید در وسایل است نه در مقاصد. 

چون بشر توانسته است که ابزار ارضاکننده غرایزش را کاملتر کند و آنچه را که میخواهد، بهتر به آن برسد. حال 

آنکه انسان احتیاج به قدرتی دارد که به او بشناساند که چه چیزی را بخواهد؛ یعنی اصالح باید در بهبود غایات و 

 «.3لیها و وسامقاصد باشد نه در روش

م و آموزشی بهها آموخت که چه بخواهند، تا انسان شوند و انسانی زندگی کنند. چنین تعلیچنین باید به انسانهم

 فرماید:چه قرآن میچنان. آمده است. اساساً کار ادیان الهی همین است السالم()علیهمالهی یخوبی در تعالیم انبیا

ای مؤمنین! هرگاه خدا و پیامبرش شما را دعوت  ؛4«ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُم لِمَا یُحْیِیکُمْی»

 حیات واقعی شماست. ها، مایهها را اجابت کنید. چراکه دستورات آنبه کاری کردند، دعوت آن

 فرماید:ابراهیم می و یا در ابتدای سوره

ای پیامبر! این  ؛5«زِیزِ الْحَمِیدِالَر کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَ»

پرستی و افکار نادرست های جهل و شرک و ظلم و خرافهتاریکیایم تا مردم را از قرآن کتابی است که بر تو نازل کرده

 ها را، به سوی نورانیت و روشنایی هدایت کنی. درآورده و به فرمان پروردگارشان آن

ع بدون دین باشد. در واقپسندیده است و براساس حکمت میکند عنی به سوی خداوند توانا و قادری که هرچه میی

 بشر، تلخ و تاریک و ناامن است. و دستورات الهی، زندگی

زندگی بدون دین، یعنی جدایی از امنیت، و زندگی با ناامنی و نگرانی، مسلمًا »قول امیرالمؤمنین)علیه السالم(: به 

 «. 6گوارا نخواهد بود

 ضرورت کسب شناخت و معرفت

ف و عقاید، عمل درست داشته باشند ها الزم است، تا در پرتو آن معارشناخت و آشنایی با معارف دینی برای انسان 

دهد و مند زندگی کنند. این دسته از معارف و عقاید، پایه و اساس دین و آیین را، شکل میبخت و سعادتو خوش

آن عقاید و معارف استوار است. حال هرچه این پایه و اعتقاد  های دین بر پایهها و امر و نهیدستورها، توصیه همه

سازد. بالعکس، فساد در عقیده، تر میباشد، انسان مؤمن را، برای حرکت به سوی کمالش آماده ترتر و قویمحکم

گونه مفاسد، باید سازد. لذا برای دفع و رفع اینهرگونه فساد اخالقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را فراهم می زمینه

 

 ویل دورانت، لذات فلسفه، .3

 .24. انفال/ 4
 .1. ابراهیم/ 5

 .27، ص1همان، ج مجلسی،. 6

از بازسازی و اصالح عقاید آغاز کرد. در اینصورت زندگی دارای معناست و اندیشه بیهوده زندگیکردن و پوچگرایی 

از ذهن افراد زدوده و محو میشود. انسانها از این طریق به حیات و زندگی خود رنگ ابدیت و جاودانگی میزنند. 
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طلبی نخواهند زحمت تحقیق و بررسی را به خود بدهند یا به این البته ممکن است کسانی در اثر تنبلی و راحت

های نفسانی ها را از انجام برخی خواستهکند و آنها درست میهایی را برای آنپذیرفتن دین، محدودیتخاطر که 

هایشان دارد، اصالً به دنبال بحث دین و معارف دینی نباشند. اما نهایتاً گرفتار عاقبت وخیم تنبلی و خودکامگیباز می

ترس از داروی تلخ و زدن آمپول، از دستور پزشک سرپیچی خاطر  خواهند شد. درست مثل کودکی که بیمار است و به

شود. این کودک، رشد رود و در نتیجه، گرفتار عواقب خطرناک بیماری خود میکند و یا اصالً سراغ پزشک نمیمی

فهمد، ولی یعقلی کافی برای تشخیص سود و زیان خودش را ندارد و عاقبتِ بدِ مخالفت با دستورات پزشک را نم

های زودگذر با شقاوت کردن لذتسود و زیان خود و سنجیدن و مقایسه بالغ و عاقل که توان اندیشیدن درباره انسان

 گو بوده و منتظر کیفر دنیوی و اخروی باشد.باید در مقابل پروردگار و اعمالش پاسخ ،و عذاب و هالکت ابدی را دارد

 ل آن وجود ندارد.ئدین و مسا

 در پاسخ، چنین باید گفت:

اند. هل آن علم، راه پیدا کردئاند تا به بخشی از مسایگیری کردهها تالش و پاوالً: در علوم مختلف گاهی دانشمندان سال

گونه معارف بلند، وجود نداشته ل اساسی دین قابل بررسی نباشد و راهی برای شناخت اینئطور نیست که  مسااین

 باشد. 

احتمال، همیشه تابع  ارزش»که عقلی و منطقی جریان دارد و آن این ثانیاً: در موضوعات اقتصادی و غیره، یک قاعده

مثالً اگر احتمال سوددهی در مورد یک کار « را، هم باید در نظر گرفت.‘ مقدار محتمل’مقدار احتمال نیست، بلکه 

تومان و در کار  1000باشد، ولی مقدار سود محتمل در کار اول  ٪10و در مورد کار اقتصادی دیگر،  ٪5اقتصادی، 

که مقدار احتمال سوددهی در ه کار اول بر کار دوم ترجیح و برتری دارد. با اینتومان باشد، پرواضح است ک 100دوم 

گیری و اندیشیدن در موضوعات کار اول کمتر از احتمال سوددهی در کار دوم است. پس چون منفعتِ احتمالیِ پی

باز هم ارزش تالش در  آن ضعیف باشد، قطعی درباره یابی به نتیجهنهایت است، هرقدر هم که احتمال دستدین، بی

 محدودی داشته و دارد. راه آن بیش از ارزش تالش در هر راهی است که نتیجه

در صورتی ترک پژوهش و تحصیل معارف دین عقالً موجه است که انسان به نادرستی و بطالن دین قطع داشته باشد 

آید؟ آیا دست میو اطمینانی از کجا به ناشدنی است. اما چنین قطعناشدنی و حلل دین فهمئو مطمئن باشد که مسا

توان چنین ادعایی داشت، پس بحث از دین و جایی که نمیشود با اطمینان چنین ادعایی داشت؟ از آنواقعاً می

 تنها محال نیست، که واجب و ضروری است.شناخت معارفش نه

گاهی نیز افرادی برای خود بهانهتراشی کرده که پیگیری یک موضوع و تالش برای حل یک مسئله در صورتی 

مطلوب است که انسان امیدی به یافتن راهحل آن داشته باشد. ولی امید چندانی به نتیجهگرفتن از اندیشیدن درباره 
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 دینی ضرورت دارد.تحقیق درباره موضوعات 

بهطور خالصه؛ به علت اینکه رسیدن به منفعت و گریز از ضرر و خطر و زیان، مطلوب فطری انسان است، پس تحقیق 

و پژوهش درباره دینی که مدعیِ ارائه راه صحیح به سوی منفعت بینهایت و ایمنی از ضرر بینهایت است، کامالً 

ضروری به نظر میرسد؛ یعنی چون رسیدن به منفعت و ایمنی از ضرر، مطلوب فطری انسان است، پس پژوهش و 

 مطلوب طلب در و باشد داشته مانهیحک و عالمانهی ستیز ح،یصح انتخاب با تواندیم و است مختاری موجود انسان -2

 . کند تحمل زین رایی هایدشوار است، آخرت و ایدن سعادت و تیانسان که بشری قیحق

. است داده قرار ههم وجود در بالقوه صورت به متعال خداوند  که استی کماالت رساندن تیفعل به ت،یانسان مالک -3

 . است وابسته هاشهیاندی چگونگ به هاتالشی چگونگ ،یانسان صفات کسب ریمس در

 تیاهم جهتنیبد انسان؛ی هاتالش زهیانگ و محرک هم و است تیانسان ریمس و مقصد کنندهنییتع هم ده،یعق -4

 .دارد انسانی زندگ دری ادیز

. کندیم تیهدای اقعو کمال به را انسان کند،یم ریتح رفع دهد،یم امحتوی زندگ به ،نید به اعتقاد آثاراز ی برخ -1

 .است تالشی برا او محرک و داده دیام انسان به است، نید پناه در تنهای روان آرامش لذا

 بینی باشد.ن دارای جهانو مسیر زندگی دارد، لذا ضروری است، انسا

 باشد. 
ارزش احتمال، همیشه تابع »که عقلی و منطقی جریان دارد و آن این در موضوعات اقتصادی و غیره، یک قاعده -5

العاده بودن ارزش محتمل در ؛ با توجه به فوق«را، هم باید در نظر گرفت‘ مقدار محتمل’مال نیست، بلکه مقدار احت

 کنند.گذاری خوبی در این قسمت از زندگی مینگر سرمایهل دینی، عقول سلیم و آیندهئمسا

چکیده 

5- در اسالم، شناخت و معرفت، دارای ارزش زیادی است، قرآن کریم، مردم را به اندیشه، تفکر، تعقل و تفقه در دین 

دعوت میکند، در روایات اسالمی نیز نسبت به تحصیل علم و معرفت سفارش فراوان شده است. 

4- در علوم مختلف گاهی دانشمندان سالها تالش و پیگیری کردهاند تا به بخشی از مسائل آن علم، راه پیدا کردهاند. 

اینطور نیست که مسائل اساسی دین قابل بررسی نباشد و راهی برای شناخت اینگونه معارف بلند، وجود نداشته 

 6 میل به آگاهی از جهان هستی، درون همه انسانها وجود دارد. از سویی دیگر عدم شناخت صحیح راجع به آن 
باعث اضطراب و دوری از حقیقت میشود. در عوض، شناخت انسان از جهان هستی، نقش تعیینکنندهای در هدف

7 شناخت معارف دینی برای انسانها الزم است تا در پرتو آن معارف و عقاید، سعادت و خوشبختیشان تضمین 
شود. شناخت و آگاهی به زندگی افراد جهت میدهد و انسانها را از پوچی نجات میدهد. 

محدودیتهای احتمالی دینداری، عقالً ناموجه است و نیز صرف ناامید بودن از حصول نتیجه سریع نیز بهانه مناسبی 

برای ترک تحقیق و پژوهش نمیباشد. 

8 هر انسان آگاهی میداند کنار گذاشتن تحقیق و بررسی معارف دینی با دالیل واهی چون تنبلی و گریز از 
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