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که  جایی  است؛  تأثیر  نقطه ی  مختلف  دیدگاه های  مبانی  در  »تفاوت« 
شکل  را  مخصوصی  هویت  و  می شوند  متمایز  یکدیگر  از  جریان ها 

می دهند. تاریخ پر است از این نقاط سرنوشت ساز.
زندگی خود  در  تضادها  با  چندان  نوشته،  این  مخاطبان  می رسد  نظر  به 
 ... و  عمل  الگوی  اعتقاد،  پوشش، شخصیت،  در  تفاوت  نباشند.  بیگانه 
نمونه هایی از تفاوت هایی است که در زندگی اجتماعی خود شاهد آن 
هستیم. برخی از این تفاوت ها طبیعی و محصول توارث یا محیط زندگِی 
افراد  هستند مانند شکل و شمایل پوشش دو فرهنگ متفاوت اما برخی 
از کنش ارادی انسان ها در تفکر و عمل ناشی می شوند. اینجا همان جایی 
می توان  تفاوت ها،  تخصصی تر  پیگیری  و  تشخیص  با  کم کم  که  است 
تضادهای سرنوشت ساز را شناسایی کرد؛ تضادهایی که در طول تاریخ 
انداخته اند.  راه  به  جریان  انسانی  گوناگون  اجتماع های  به  جهت دهی  با 
تفکر منشأ اثر است و بینشی که تولید می کند، عمل ساز. بنابراین نباید 
به عنوان مثال، دانشی مثل فلسفه را که بستر رویش مکاتب متفاوت است 
از دل  تفکر و جهت گیری های بخصوصی که  دست کم گرفت چراکه 
آن متولد می شود، خود تواِن به راه انداختِن الگویی از عمل و سبکی از 

زندگی و نیز ایجاد نظامی برای بازتولید آن دارد.
در الیه های بنیادین تفکر، نقطه هایی وجود دارند که به نظر می رسد اگر 
کسی بخواهد حرفی از تحول در اندیشه بزند باید تکلیف خود را با این 
نقطه های عطف مشخص کند و به پرسش هایی کلیدی پاسخ بدهد. انسان 
موجودی مجبور است یا مختار؟ و اگر هم مجبور و هم مختار است چه 
ارتباطی میان جبر و اختیار بر زندگی او حاکم است؟ ابزارهای شناخت 
انسان چه هستند؟ فقط حس؟ فقط عقل؟ آیا ممکن است خود »عمل« 
تأثیری بر قوای شناخت انسان داشته باشد؟ به لحاظ هستی شناختی آیا 

جهان تنها متشکل از ماده است یا ابعاد دیگر هم دارد؟ و . . .
وجه  وجود  به  )اعتقاد  جهان  دانستن  ذوبطن  و  ماده انگاری  میان  تضاد 
غیرمادی جهان( خود زمین حاصلخیزی برای رویش مکاتبی با مفروضه های 
تنها  که  پوزیتیویستی  دیدگاه  است.  ایجاد کرده  متفاوت  هستی شناختی 
گزاره های حاصل از داده های تجربی را معنادار می شمارد در نگاه اغلب 
جدا  دارد.  همبستگی  ماده گرایی  به  اعتقاد  با  آن  به  معتقد  اندیشمنداِن 
اراده گرا  بودن،  ماده گرا  را می شناسیم که ضمن  فیلسوفی  این، کمتر  از 
باشد بلکه معموالً ماده گرایی با مکانیسم وجبرگرایی همبسته بوده است؛ 
از کسانی چون  ماتریالیسم آلمانی می توان  به جریان  نگاهی  با  چنان که 

لودویگ   ،)1893-1822( مولشوت   ،)1872-1804( فویرباخ  لودویگ 
ایشان  برد.  نام   )1895-1817( فوگت  کارل  و   )1899-1824( بوشنر 
نیز هوادار یک جبر اصولی و  که به کل، وجود روح را منکر می شدند 
ریشه ای نیز بودند. در نگاه اثبات گرایانی چون آگوست کنت دانش به 
شیوه ی مکانیستی تفسیر می شود. عالوه بر این ها، آنچه به تفسیر مکانیستی 
با توجه  بود که  نظریه ی تکامل  داروین  بزرگی رساند  از جهان کمک 
ناتورالیستی آن )توضیح طبیعت توسط قوانین خود طبیعت(  به صبغه ی 
)هرچند  یاری رساند.  ماتریالیسم  و  مکانیسم  ریشه دوانِی  به  بیشتر  هرچه 
که به نظر می رسد خود نظریه ی تکامل را می توان به شیوه های متفاوتی 

تفسیر کرد.( 
می توان گفت ماده گرایی به خوبی خود را در شیوه ی حصول معرفت بروز 
می دهد. به عنوان مثال بوخنسکی در کتاب »فلسفه ی معاصر اروپایی« نوشته 
روان شناسی آشکار  در  را  به ویژه خود  ماتریالیستی  »گرایش های  است: 
می کنند. از این شمار، نخست رفتارگرایی است«. او روش رفتارگرایی 
را که تنها می خواهد رفتار بیرونی را به عنوان موضوع روان شناسی معتبر 
غلبه ی  محصول  می زند،  پس  را  خویشتن نگری  و  درون نگری  و  بداند 
انسان«  بررسی  »روش  در  را  خود  که  می داند  ماده گرایانه  نگاه  نوعی 
نیز  انسان را  با طبیعت گرایی همراه است و  بروز داده است. ماده گرایی 
تنها به عنوان جزئی از طبیعت می شناسد. انسان در چنین نگاهی به لحاظ 
ماهوی با سایر موجودات طبیعی متفاوت نیست. عالوه براین، دانش های 
طبیعی نزد ماده گرایان باالترین مرجع معرفت است، چراکه عقیده بر این 
است که واقعیت را تنها می توان به وسیله ی روش های دانش های طبیعی 
ادراک کرد و آنچه از این راه قابل حصول نیست را باید دروغ و بی معنا 

دانست. 
با  ماده گرایانه  هستی شناسی  همبستگی  بیان  و  نکات  این  ذکر  از  هدف 
برخی نظرات انسان شناسی و روش شناسی، نشان دادن این نکته است که 
انسان و  به  به مباحث مربوط  تغییر در زاویه ی نگاه  ایجاد هرگونه  برای 
ازاین جهت  مناطق  این  ردیابی  را شناسایی کرد.  نزاع  مناطق  باید  جهان 
آن  در  که  ارزشی  جایگاه  در  را  ما  تئوریک  دارد که خألهای  اهمیت 
زیر  را  دیدگاه ها  برخی  بدیهی انگاری  و  می نمایاند  ما  به  ایستاده ایم 
همچو  علومی  هرچند  می برد.  سوال 
جامعه شناسی  اقتصاد،  روان شناسی، 
پی  در  سودمندی هایی  همواره   ... و 
برخورد  در  بخواهیم  اگر  اما  دارند 
و  آن ها  در  موجود  رویکردهای  با 
روش هایی که در بطن آن ها مفروض 
است، هشیارانه عمل کنیم الزم است 

که این مفروضه ها را بشناسیم. 

محدثه شاه حسینی

1. منبع مورد استفاده: فلسفه ی معاصر اروپایی، نوشته ی بوخنسکی

 تضادهای
سرنوشت ساز

این  کتاب  این  مبنای  یا  مفروضه  بنیادی ترین 
می توان  را  تمامي  و  تام  روان شناسی  که  است 
که  مفروضه  این  یافت.  اسالمی  متون  در 
می رسد،  دین شناسی  عرصه ی  به  آن  ریشه ی 
دین اسالم و جامعیت آن را به گونه ای در نظر 
می آورد که می توان انتظار داشت نظام جامعی 
از روان شناسی )و دیگر علوم( در متون اسالمی 
آن  که  دین  باب  در  تصور  این  باشد.  موجود 
گاهی  می نامیم،  دائره المعارفی1  رویکرد  را 
حاوی  دین  که  می شود  مطرح  صورت  این  به 
گاهی  و  است  علوم  جزئیات  و  کلیات  همه ی 
که  می شود  صورت  این  به  خفیف تر،  طور  به 
جزئیات  و  است  علوم  کلیات  حاوی  تنها  دین 
آن ها را باید از کلیات استنتاج کرد. این شکل 
شمار  به  دایرة المعارفی  ایده ای  نیز  مالیم تر 
دین  در  را  علوم  کلیات  و  اصول  زیرا  می رود 
کلیات  و  اصول  مفهوم  البته  می گیرد.  مفروض 
در این بیان، مفهومی مهم باقی می ماند و معلوم 

نمی شود که مقصود از آن ها چیست.
در کتاب »بررسی مقدماتی اصول روان شناسی 
جامعیت  مورد  در  دوم  دیدگاه  اسالمی«، 
محترم  مؤلف  چنان که  است.  شده  اختیار  دین 
به  مرتبط  علوم  در  اسالم  می نویسد:  » پیشوایان 
انسان، رهنمودهای اصلی را داده اند و پرداختن 

رشته  هر  محققان  عهده ی  به  را  جزئیات  به 
ایده ی  اما   )13۶4 کرده اند.«)حسینی،  واگذار 
نظر  به  قابل دفاع  دین  باب  در  دائرة المعارفی 
نمی رسد. نه از حیث عقلی و نه از حیث نقلی، 
از حیث  نشاند.  به کرسی  را  ایده  این  نمی توان 
عقلی  قوای  تعطیل  دیدگاه  این  عقلی، الزمه ی 
انسان و محدود کردن توانایی آن به استنباط از 
متون دینی، به جای کاوش در پدیده های جهان 
یا متنی  نقلی  از حیث  برای شناخت آن هاست. 
روبه روست  قابل مالحظه ای  دشواری های  با  نیز 
و نمی توان از متون اسالمی قرائنی را برای آن 
اقامه کرد که دین، خود را عهده دار بیان همه ی 
حقایق علمی جهان یا اصول و کلیات آن ها یا 
مگر  بداند،  انسانی  علوم  کلیات  و  اصول  حتی 
کلیات «  و  » اصول  مجمل  مفهوم  کسی  این که 
بی خاصیت(  درنتیجه  )و  کلی  آن چنان  را 
کوتاه  عباراتی  آوردن  به  که  بگیرد  نظر  در 
کشف  برای  تالش  اساس،  این  بر  کند.  بسنده 
اسالمی  متون  در  تامی  روان شناختی  نظام 
عرصه ی  در  غیرقابل دفاعی  مفروضه ی  بر 

دین شناسی استوار است.
عرصه ی  به  مربوط  کتاب،  در  دوم  مفروضه ی 
روش شناسی است. اقتضای مفروضه ی نخست، 
یعنی ایده ی دایرة المعارفی از دین، در حوزه ی 
شیوه ی  که  بود  خواهد  آن  روش شناسی، 
تحلیل  به روش  به طور عمده، محدود  پژوهش 
و تفسیر متن )متون اسالمی( باشد. به طور طبیعی 
لحاظ  کتاب  در  نیز  روش شناختی  فرض  این 
به منزله ی  تجربی  روش  ازاین رو،  است.  شده 
نظر  در  اسالمی،  روان شناسی  در  تحقیق  روش 
اسالمی،  روان شناسی  محتوای  و  نشده  گرفته 
به  است.  شده  مطرح  متنی  شواهد  اساس  بر 
مؤلف محترم، جایگاه  هنگامی که  دلیل،  همین 
به  و  می شود  یادآور  علم  در  را  فرضیه پردازی 
اسالمی  روان شناسی  در  آن  جایگاه  بررسی 
می پردازد، ضمن اشاره به دیدگاه دایرة المعارفی 
مفروض خود، اظهار می کند که متون اسالمی با 
به دست دادن پاسخ درست به مسائل، ما را از 
با بررسی فرضیه ها وقت  آن بی نیاز می کند که 

خود را اتالف کنیم. )حسینی، 13۶4(
ایده ی  یعنی  نخست،  مفروضه ی  اگر 
دایرة المعارفی، قابل دفاع نباشد، در آن صورت 

الزمه  ی روش شناختی آن نیز قابل دفاع نخواهد 
بود. به سخن دیگر با تردید در این امر که اسالم 
خود را عهده دار فراهم کردن نظام روان شناختی 
متون  تفسیر  و  تحلیل  روش  بداند،  کاملی 
دست یافتن  برای  ثمربخش  روشی  نیز  اسالمی 
به چنان نظام روان شناختی نخواهد بود. در این 
روان شناسی  از  بخواهیم  همچنان  اگر  صورت، 
اسالمی سخن بگوییم، باید به فکر فراهم آوردن 
که  باشیم  متفاوتی  روش شناختی  مفروضات 

چه بسا تجربه در آن نقش اساسی داشته باشد. 
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در این شماره ضمن نقد کتاب »بررسی مقدماتی اصول 
ابوالقاسم  سید  دکتر  نوشته ی  اسالمی«  روان شناسی 
دائره المعارفی   رویکرد  نقد  و  معرفی  به  حسینی 
سخنی  با  را  کتاب  مطالب  بررسی  و  نقد  می پردازیم. 
در مورد مفروضات یا مبانی آنچه روان شناسی اسالمی 

نامیده شده است، شروع می کنیم.

1. در نقد رویکرد دایره المعارفی، از کتاب »هویت علم دینی« اثر 
دکتر خسرو باقری استفاده شده  است.
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»انسان باوجوداینکه آزاد متولّد می شود، در همه جای دنیا در قید اسارت به سر 
می برد«.

ادامه  در  او  است.  اجتماعی«  »قراردادهای  کتاب  در  روسو  اول  جمله ی  این، 
می گوید: »چه بسا اشخاص که خود را مالک الرقاب دیگران می دانند، درعین حال، 

به مراتب از زیردستان خویش مقیدترند«1.
روسو از پاسخ به سؤال »چگونه چنین تغییری برای بشر حاصل شده« درمی گذرد. 
اما معتقد است: »هیچ انسان مقتدری تا آن حد قوی نمی شود که بتواند همواره 

فرمانروا باشد، مگر اینکه قدرت خود را به حق تبدیل کند«2.
گویی در بیاِن روسو مفاهیِم دوگانه ی »آزادی، بندگی« و »حق، قدرت« چندان 
قابل تمییز نیستند. از طرفی، مفهوم »آزادی« را اگر بی قیدوشرط بدانیم، به طورکلی 
از اعتبار ساقط می شود و کسی نمی تواند آزاد، و مسلط بر دیگران باشد. از سوی 
دیگر، اگر بخواهیم »قدرِت حقیقی« را تنها حالِت ممکن برای تسلط دائمی ]که 
زیردستان همواره پذیرای آن سلطه در آزادی باشند[ بدانیم، »حق« را باید برابر با 

مفهوِم مطلِق آزادی دانست. 
او می گوید:» تمام افراد بشر آزاد و مساوی خلق شده اند، و هیچ یک از آن ها بر 
دیگران برتری نداشته، و حق ندارد بر همنوعان خود مسلط شود... و تنها چیزی 
که می تواند اساس قدرت مشروع و حکومت حقه را تشکیل دهد قراردادهایی 

است که به رضایت بین افراد بسته شده باشد«.
روسو اساِس حکومِت مشروع را، ایجاد قراردادهایی می داند که موجب »رضایت« 

شوند، و این رضایت بین افراد، ثمره ی »عدالت« است.
انتخاب  با عدالت  اشاره می کند: »آزادی هم زمان  نزدیک  به مفهومی  نیز  کامو 
می شود، و حقیقت این است که نمی توانیم یکی را بدون دیگری انتخاب کنیم. 
اگر کسی نان شما را ببرد، آزادی شما را نیز گرفته است. اما اگر آزادی شما را 
بگیرد، یقین داشته باشید که نانتان نیز در خطر است. زیرا ازآن پس، نانتان وابسته 
نتیجه ای که کامو می گیرد این است:  به هوس و دلخواه ارباب خواهد بود. « و 
و  می یابد  افزایش  نیز  فقر  بنشیند،  آزادی عقب  تا جایی که  » در سراسر جهان، 

برعکس. «
التزام  رد  و  »نفی  مفهوم  به  انسان می تواند موجودی آزاد  آیا  مفهوم،  این  و در 
تنها  » ما موظف هستیم  است:  معتقد  درنهایت  باشد؟ هرچند روسو  به همه چیز« 

از قدرت های مشروع و بر حق اطاعت کنیم«، اما معیاری که بتوان بر مبنای آن 
چنین »حق«ی را سنجید به دست نمی دهد و گامی بیش از این برنمی دارد. گویی 
انسان آزاد است، و درعین حال، این آزادی به وسیله ی عدالت و حقیقت در قید 

می شود. انسان، باید بین این مفاهیم یکی را برگزیند.
اما  است،  مختار  »انسان  می گوید:  رستاخیِز جان  در کتاب  آوینی  مرتضی  سید 
آزادی اش مقدم بر حقیقت و عدالت نیست، و اگر چنین باشد، پس آزادی »حق« 
انسان نیست، تکلیف اوست. آنان که آزادی را به مفهوِم »عدم تقید« می گیرند و 
این آزادی را حق خویش می دانند، چه بدانند و چه ندانند ازآن جهت دیگران را 
نیز ملتزم به همین اعتقاد می خواهند که انگار خود را عین حقیقت و عدالت فرض 
کرده اند. اگر انسان فطرتاً نسبت به حقیقت و عدالت متعهد نبود و قضاوت هایش 
بر این دو مقوله ی ماتقدم اتکا نداشت، هرگز اصراری نداشت که دیگران را نیز 

به راه خویش دعوت کند.«3
رهایی  می گوید،  روسو  که  آزادی  است.  مشترک  لفظی  گویی  »آزادی«  لفِظ 
از هر تقید و بندی است ]که درنهایت امری محال است[ و آزادی از منظر سید 
مرتضی آوینی نیز، آزادی از هر تعلقی است. اما آوینی در ادامه به تفاوِت معنی 
و  ژرف ساخِت این واژه در ادبیات اسالم و آزادانگاران اشاره می کند: »تفاوت در 
آنجاست که ما حقیقت انسان را در خلیفه اللهی  می جوییم و بنابراین »انسان کامل« 
و »عبداهلل« را مشترک معنوی می دانیم، اما آنان بندگی خدا را نیز ازخودبیگانگی 
نباشد که  یا جمعی  به حقیقتی فردی و  قائل  بشر  اگر  این صورت  می دانند. در 
پس از رهایی از تقیدات و تعهدات به آن رجوع کند، درواقع انسان را به خأل 
احاله داده اند و به »هیچ«؛ و چه تفاوتی می کند که این یک »هیچ فلسفی« باشد و 
یا یک »هیچ حقیقی«؟ این »هیچ« شاید »محال فلسفی« نباشد، اما »محال حقیقی« 
است و انسان امروز این محال را تجربه کرده است... انسان امروز بر یک »فریب 
عظیم« می زید و بزرگ ترین نشانه ی این حقیقت آن است که خود از این فریب 
غافل است؛ می انگارد که آزاد است اما از همه ی ادوار حیات خویش دربندتر 
است؛ می انگارد که فکر روشنی دارد اما از همه ی ادوار حیات خویش در ظلمت 

بیشتری گرفتار است«4.
روسو از پاسخ به این سؤال که علِت چنین تغییری در مفهوم »آزادی« چیست، 
درمی گذرد اما مفهوِم »دموکراسی« از همین مفهوم آزادی برمی خیزد، به معنای 
»برابری حقوق همه ی انسان ها«. و ثمره ی این اندیشه در غرب ، خود را نشان داده 
است. نمونه ی بارز آنجایی است که دو مفهوم ِ »دموکراسی« و »استعمار« هم زمان 
می گوید:  زمین«  روی  »دوزخیان  در  فانون  فرانتس  یافته اند.  خارجی  تجسم 
و  اقتصادی  واقعیت های  که  است  این  در  استعماری  تاریخی  موقعیت  »ویژگی 
نابرابری ها و تفاوت دور از اندازه ی طرز زندگی ها هرگز نمی توانند واقعیت های 
انسانی را از دیده پنهان کنند... و استعمارزدایی در موجود حرکت ویژه ای ایجاد 

می کند و این حرکت ره آورد انسان های نو، زبان نو و بشریت نو است«5.
استعمار  در  نه فقط  دموکراسی،  و  آزادی  این  عدالت  خالِف  و  عکس  ثمره ی 
ملت های دیگر، بلکه در خود غربیان نیز آشکار می شود. جایی که با پس زدِن 
فطرت و معنویت، به »ته خط« می رسند. سید مرتضی آوینی می گوید: »آزادی 
حق انسان نیست، بلکه تکلیف اوست در برابِر حقیقت و عدالت، و در این گفتار 
نیز مسامحه ای بسیار وجود دارد، چراکه آزادی در حقیقِت خویش مقابله ای با 
همه ی  می یافت  ظهور  آزادی  حقیقِت  اگر  و  ندارد  تعهد  یا  عدالت  و  حقیقت 

دعواها از میان برمی خاست«.

دین  و  علم  رابطه ی  درباره ی  نظریه ها  انواع  به  قبل  قسمت های  در 
پرداختیم. اکنون به این موضوع می پردازیم که چه مضامین متافیزیکی 
در اندیشه ی اسالمی موجود است که بتواند به منزله ی پشتوانه برای 
نظریه پردازی در علوم انسانی به کار رود. ناظر به این بحث، پرسش 
زیر مطرح است: چه تصویری از انسان در متون اسالمی ترسیم شده 
به  آدمی  عمل  تبیین  در  اصولی  چه  تصویر  این  به  توجه  با  است؟ 
به ترتیب بررسی  این پرسش ها را  ادامه،  کار گرفته شده است؟ در 

می کنیم.
موجودیت انسان که در قرآن با واژه ی »نفس« از آن یاد شده است، 

عوامل و عناصری در قرآن دارد که به شرح زیرند:
1( معرفت و تمایل درونی به خدا، در عمق ضمیر انسان ریشه دوانده 
است )فطرت( که هرگاه فعال و پویا شود، اضطراب را از صفحه ی 
پدید  آن  ژرفای  در  سکونی  و  آرامش  و  می زداید  وی  شخصیت 

می آورد. )نفس مطمئنه( 
انسان را تأمین  اولیه و غریزی  نیازهای  به آنچه  نیرومندی  2( تمایل 
می کند. این تمایل می تواند چنان قوت بگیرد که مرزهای اخالقی را 

درنوردد. )نفس اماره( 
3( عاملی برای بازشناسی درست و نادرست، خوب و بد، و راه یابی 

به سوی درستی و خوبی )عقل(
و  مرزها  درنوردیدن  هنگام  به  خویش  از  انتقاد  برای  نیرویی   )4

روی آوردن به ناراستی ها )نفس لوامه(
5( نیروی تعیین کننده ای برای اقدام و عمل )اراده و اختیار(

۶( نیروهای مؤثر اجتماعی )خانوادگی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی( 
که زمینه را برای شکل گیری جنبه ای اجتماعی در هویت فرد 

فراهم می آورند. )مناسبات فرد-امت(
7( محدودیت ها و ضعف های بالفعل و بالقوه که موجودیت 
ارثی  زمینه های  از  برخاسته  خواه  کرده اند؛  احاطه  را  آدمی 
معین  موقعیت های  در  فرد  قرار گرفتن  حاصل  خواه  باشند، 
همچون دشواری، فقر و غنا باشند. )مفاهیمی چون هلوع بودِن 

انسان(
حاصل کشمکش میان این عوامل و نیروها چیست؟ در نگاه 
کالن و با نظر به برآیند این عوامل و نیروها، نمی توان انسان را 
درمجموع دستخوش نیروهایی دانست که گاه او را به سویی 
ازاین قرار  مسئله  بلکه  بکشانند  دیگر  به سوی  گاه  و  برانند 
»عمل«  کشمکش ها،  این  برآیند  نهایی،  تحلیل  در  که  است 
آدمی است؛ عملی که هم از آن اوست، هم سازنده ی وی و 
شکل دهنده به هویت اوست. »و این که برای انسان جز حاصل 
تالش او نیست، و نتیجه ی کوشش او به زودی دیده خواهد 

شد.« )سوره نجم: 39–40( 
عمل به منزله ی عامل صورت بندی وسیع و فراگیری است که 
از طبقه بندی های خرد موردنظر قرار می دهد.  فراتر  انسان را 
موجوداتی  همه   سیاه،  یا  مرد، سفید  یا  زن  یا مشرک،  مؤمن 

به منزله ی عامل اند که هرچند هر یک متناسب با عمل خویش، هویت 
معینی را برای خود رقم می زنند، اما همه منشأ عمل اند و با عمل خود، 
هویت خود را می سازند. ازاین رو، در خطابی عام به همه ی انسان ها 
چنین آمده است که: »همانا تالش شما پراکنده است، اما آنکه حق 
خدا را داد و پروا داشت و پاداش نیکوتر را تصدیق کرد، به زودی 
راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت، و اما آنکه بخل ورزید و 
خود را بی نیاز دید و پاداش نیکوتر را به دروغ گرفت، به زودی راه 

دشواری به او خواهیم نمود.«
با نظر به سنخ عمل های بشری و انواع هویت هایی که برحسب آن ها 
عمل  است:  پذیرفته  صورت  دوگانه ای  تقسیم بندی  می آید،  فراهم 
گشایش  به سوی  رو  نخستین،  اسارت آفرین.  عمل  و  رهایی بخش 
رو  دومین،  و  است  )یسر(  آسانی  کلمه  یک  در  و  بندها  از  رهایی 
دشواری  کلمه  یک  در  و  بندها  در  فرورفتن  و  گیروگدار  به سوی 
عرصه ی  در  معینی  منظومه ی  عمل،  گونه  دو  این  از  هریک  است. 
موجودیت یا شخصیت انسان پدید می آورد. در گونه ی نخست عقل 
به ساحت  میل  و  معرفت  است،  عقل  کارگزار  اراده  است،  جلودار 
اراده حرکت  و  عقل  کنترل  در  امیال  و  است  بیدار  خداوند  ربوبی 
می کند. چنین انسانی هر چه بیشتر به سعی و عمل می پردازد، بندهای 
بیشتری را از دست و بال خود و دیگران می زداید. در گونه ی دوم، 
یعنی  خود،  بی لگام  شکل  در  امیال  آن  در  که  است  چنان  عمل 
شعله ی  است،  امیال  خدمت  در  اراده  حاکم اند،  هوس  به صورت 
فطرت به خاموشی گراییده است و از پرتوی عقل نیز کورسویی بیش 
می پردازد،  عمل  و  سعی  به  بیشتر  هرچه  انسانی  چنین  است.  نمانده 
بندهای بیشتر و بیشتری را بر دست و پای خود و دیگران درمی پیچد.

چنانکه گذشت، عمل مبتنی بر موادی خاصی همچون معرفت، میل 
و اراده است و شناخت این مبادی برای شناخت عمل آدمی ضروری 
اسالمی  آثار آن در دیدگاه  و  به عمل آدمی  بعد  است. در قسمت 

خواهیم پرداخت.

ین
هانب

 ج
یم

 مر
    

   

هویت علم 
دینی1

1. ادامه ی مطلب شماره ی قبل
برگرفته از کتاب هویت علم دینی، دکتر خسرو باقری
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