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مقدمه
روابط انسانی ،بر خالف دیگر روابط موجود در هستی ،هر لحظه در خطر انحراف
و دگرگونیاند و هیچگاه نمیتوان ادعا کرد که این روابط ،همواره صورتی متعادل،
متناسب و تکاملی خواهند داشت .از هر سو خطرات در کمین هستند و به دنبال
کوچکترین نقطه ضعف و راه نفوذی میگردند تا صورت متعادل روابط انسانی را به
صورتی نامتعادل و غیرهمسو بدل کنند.
تشکیالت ،که از جمله حرکتهای انسانی است و به علت آنکه موضوع آن نیز
«انسان» است ،نمیتواند از روابط انسانی موجود در هستی برکنار باشد ،لذا خودبخود
در معرض خطر واقع میشود و هر لحظه ممکن است دچار «آفات تشکیالتی»
که همان روابط انحرافی انسانی است ،بگردد .خصیصهها و ویژگیهای مثبت و
تکاملی ،که دینامیسم و مکانیسم یک تشکیالت اصولی و دینامیک را ،از گونههای
غیراصولی و استاتیک آن جدا میسازد ،از قبیل «وحدت فکر و عمل»« ،پذیرش
کار بر مبنای احساس مسئولیت»« ،نظم آهنین»« ،وجود سانترالیزم»« ،هماهنگی
در میان قسمتهای مختلف»« ،عدم وجود خصلتهای منفی در افراد»« ،رشد فکری
مهرهها» و ...تماما میتوانند با پیدایش یک «آفت اصلی» که خود پدید آورنده آفات
دیگر نیز هست ،نابود شوند و آن آفت چیزی نیست مگر دگماتیسم!
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«سکتاریسم»« ،آنارشیسم» و ...که پیش از این بررسی شد و آفات انسانی – تشکیالتی
دیگری نیز از قبیل ،اپورتونیسم و ...که به تدریج مورد تحلیل واقع خواهند شد ،تماما
زائیده و ماحصل «دگماتیسم» هستند .دگماتیسم بیماری مهلکی است که همچون غدهای
سرطانی به جان انسان و یا تشکیالت افتاده و آن را به نابودی میکشاند و سپس
رابطههای حاکم بر تشکیالت ،صورتی انحرافی و غیراصولی یافته و به تدریج به علت
ناهمسوئی ،این روابط در یکدیگر تداخل نموده و جهت تکاملی شان ،سوئی انحطاطی
و نزولی خواهد یافت.
شاید در بدو امر ،ادعای فوق اغراق آمیز و همراه با مبالغه فراوان به نظر آید ،ولیکن
با دریافت و شناخت اصولی دگماتیسم ،خواهیم دانست که نه تنها اپورتونیسم ،آنارشیسم
و سکتاریسم زائیده دگماتیسم هستند ،بلکه پراگماتیسم ،ذهنیگرائی ،معلوماتگرائی،
اندیودوآلیسم ،کندکاری ،کودنی و نیز همگی ماحصل پیدایش دگماتیسم در روابط
انسان هستند .اینجاست که میبینیم فاجعه تا چه میزان عمیق و تا چه حد میتواند در
کوچکترین روابط انسان ،انحراف و سقوط ایجاد نماید.
به راستی مگر دگماتیسم چیست که این همه عوارض منفی و بازتابهای غیراصولی
در حرکت انسان ایجاد میکند؟ این بیماری چگونه عارض یک انسان و خصوصا یک
حرکت تشکیالتی میگردد؟ و آیا راه نجاتی از این بیماری وجود دارد؟ اگر هست،
چگونه توان دگماتیسم را در حرکت انسان و تشکیالت ،نابود کرد؟
اینها تماما مسائلی است که باید بدانان پرداخته شود ،تا مفهوم «دگماتیسم» به گونهای
صریح و عمیق در ذهن ما جا بیافتد و برای اینکه بتوانیم دگماتیسم را خوب بفهمیم،
عوامل ایجاد کننده و موجب شوندهاش را نیک بشناسیم و سپس راههای مقابله و
پیشگیری از آن را دریابیم ،قبل از آنه همه باید که به یک اصل در این زمینه باور
داشته باشیم و آن این است که پیدایش و یا عدم وجود دگماتیسم ،تنها و تنها به یک عامل
بازگشت مییابد و آن «احساس» است« .احساس» به غلط در میان ما یک رابطه
مادی و عصبی پیدا کرده ،در حالیکه بزرگترین تکیه گاه آن بعد معنوی وجود انسان
است و گاه این بعد آنچنان رشد میکند که حتی سلسله اعصاب انسان را تماما به حیطه
اقتدار خود میکشد و تحت استخدام خود درمیآورد.
بنابراین «احساس» دو نوع است« ،احساس مادی» و «احساس معنوی» ،ولی آنچه که
در محدوده بحث ما قرار میگیرد ،احساس معنوی است .یعنی همان احساسی که انسان
را نسبت به مسائل وجودی انسانی ،اجتماعی و تاریخی متاثر میکند .البته مشروط
به اینکه در او «دگم» وجود نداشته باشد .احساس معنوی به میزان «مسئولیت» یک
انسان باز میگردد و همین نوع از احساس که بر مبنای انگیزه و مسئولیت شکل
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پذیرفته ،دارای ویژگی مثبت است .تکامل انسان به میزان احساس معنوی و خصیصه
این احساس (یعنی مثبت و منفی بودنش) ،بستگی دارد .به عنوان مثال یک انسان
متعهد و مسئول که نسبت به وقایعی که حول و حوشاش و در اجتماعش میگذرد،
وجدانش متاثر میگردد ،به علت مسئولیت زیادی که احساس میکند ،دارای یک نوع
احساس معنوی مثبت است ،این احساس که برانگیزانده مسئولیت و شعور آن شخص
است ،همواره صورت ثابت خود را حفظ میکند ،حال آنکه ،یک نوع احساس معنوی
منفی مبتنی بر شور نیز وجود دارد که چون بر پایه شعور و خودآگاهی استوار نیست،
صورتی ثابت نمیتواند داشته باشد.
به این ترتیب میتوان گفت که هر گاه انسان نسبت به وقایعی که پیرامونش میگذرد،
اعم از انسانی ،اجتماعی ،تاریخی و حتی طبیعی ،متاثر نشود و هیچ یک از این وقایع
نتوانند او را به خود جلب کنند ،قطعا او دارای دگمهائی است .به دگم« ،بت» نیز
میتوان گفت ،زیرا هر عاملی که احساس معنوی مثبت انسان را از او برباید ،بتی
است که او را از خود بیگانه و الینه ساخته است ،بنابراین الیناسیون نیز یکی از انواع
بازتابهای دگماتیسم میباشد.
پس تا اینجا دریافتیم ،دگماتیسم زمانی ایجاد میشود که انسان احساس تاثیرپذیریاش
را از دست بدهد ،برای اینکه مفهوم فوق به روشنی قابل درک باشد به ذکر یک مثال
مبادرت میورزیم.
گاه در یک جامعه مبتنی بر روابط سرمایه داری ،انسانهایی را میبینیم که بارها و
بارها و شب و روز از کنار معلولهای این سیستم وحشتناک عبور میکنند ،معتادانی
را که در خیابان با حال احتضار افتادهاند میبینند ،مراکز فساد و فحشاء را مشاهده
میکنند و نیز عواملی چون بیکاری ،فقر ،فحشاء ،بی سوادی ،گرسنگی و هزاران
مسئله دیگر را هر روز با چشمان خود مشاهده میکنند ،بدون آنکه از دیدن این همه
معلول اندکی متاثر شوند و یا احساساتشان به غلیان درآید و در پی یافتن علتالعلل این
معلولها باشند! راستی این بی تفاوتی و عدم تاثیر از روابط موجود اجتماعی از چه
چیز نشات میگیرد و گویای چه چیزی است؟ قطعا سر منشاء این بی تفاوتیها عدم
وجود احساس مسئولیت و بالطبع وجود دگماتیسم در اینگونه افراد است.
اما نقطه مقابل اینگونه افراد ،امام علی (ع) است که آن چنان احساس مسئولیتی قوی
دارد و آنچنان از مسائل موجود انسانی ،اجتماعی ،تاریخیاش متاثر میشود که به
خاطر ظلم شدن به یک زن یهودی از فرط ناراحتی بر صورت خود سیلی میزند
و فریاد بر میآورد که :اگر انسان از بزرگی این درد جانکاه و عظیم بمیرد ،او را
سزاوار است!
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او شب هنگام دردهای خویش را که ناشی از احساس مسئولیت عظیم اوست ،در گلو
میکند و سر در چاههای «ینبع» فرو میبرد و با صدای بلند میگرید! آری این علی
است که به خاطر تاثیرپذیریاش کوچکترین انحراف و نارسائی را درک میکند،
زیرا که علی دگم ندارد.
این است که دگماتیسم مستقیما به میزان عدم تاثیرپذیری انسان بر میگردد و لذا باید
گفت که دگماتیسم نسبی است ،یعنی به میزانی که تاثیرپذیری انسان بیشتر باشد،
دگمهای وجودی او کمتر است .اینک به بررسی کاملتر مسائل فوق میپردازیم.

قسمت اول

دگماتیسم آفتی
است انسانی
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 - 1همه پدیدهها تاثر پذیرند
پدیدههای هستی ،اعم از انفسی و آفاقی ،بر مبنای آنکه هستی و وجودشان مبتنی
بر برقراری رابطه و ارتباط با دیگر پدیدههاست ،خواه ناخواه نمیتوانند از تاثرات
یکدیگر برکنار بمانند .یک انسان نمیتواند از رابطههائی که طبیعت ،اجتماع و...
با او برقرار میکند ،جدا بماند .وقتی هوا سرد میشود ،گرم میشود ،طوفان میاید،
سیل جاری میشود ،شب و روز میآیند و یا اینکه در جامعه ،روابط تولیدی مبتنی بر
استثمار وجود دارد ،فرهنگ استحماری حاکم است و ،...انسان نیز به عنوان پدیدهای
که در میان دیگر پدیدهها زندگی میکند ،از این روابط تاثیر میپذیرد.
هوا که سرد شد ،بدنش میلرزد و زمانی که هوا گرم شد ،عرق میریزد ،طوفان،
زمین کشاورزی و خانه مسکونیاش را نابود میکند و شاید جان وی را بگیرد ،شب
که فرا رسید ،امکان فعالیت و آمد و شد را از او سلب میکند و اجبارا بایستی در
محل خود توقف کرده و به استراحت بپردازد .از طرف دیگر در جامعه نیز وضع به
همین منوال است .یک جامعه طبقاتی ،خانههایش نیز متناسب با وضعیت طبقاتی افراد
است .بعضی خانهها ،شیک ،بزرگ ،راحت ،گرم و نرم و بعضی محقر ،با دیوارهای
از حلبی و طاقی از پالستیک و دری از پارچه ،و یک انسان که در این جامعه زندگی
میکند ،الزاما در یکی از این خانهها جای خواهد گرفت و نمیتواند به دور از این
روابط حاکم بر این جامعه باشد .پدیدههای آفاقی و غیرانفسی نیز وضعیتی بدین گونه
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دارند ،برخی پرندگان بر اثر سرد و گرم شدن هوا هجرت میکنند ،گروهی به خواب
فرو میروند و بعضی به هر حال از سردی و گرمی هوا تاثر میپذیرند و تنها میزان
و کیفیت تاثرپذیری در پدیدههای مختلف تفاوت خواهد داشت.
به این ترتیب« ،تاثرپذیری» پدیدهها از یکدیگر ،اصلی است که نیازی به اثبات ندارد،
و آنچنان عینی و ملموس است که هر کس با هر میزان شناخت ،قادر به احساس و
درک آن میباشد .منتهی براساس تفاوتهائی که در دینامیسم پدیدهها وجود دارد،
«تاثرپذیری» بازتابهای مختلفی را ایجاد میکند که مرز میان پدیدههای آفاقی و
انفسی را مشخص میسازد.
در میان پدیدهها ،کال دو نوع رابطه میتواند برقرار شود یا رابطه «تاثرپذیری» که
عبارتست از ،روابطی که دیگر پدیدهها با یک پدیده خاص برقرار میکنند و دوم،
روابط «تاثرگذاری» و یا «اثرگذاری» که عبارتست از ،روابطی که یک پدیده ،با
دیگر پدیدهها برقرار میسازد.
تفاوت میان «تاثرپذیری» و «اثرگذاری» همان موضوع مهمی است که میان پدیدههای
آفاقی و انفسی تمایز ایجاد میکند و پیش از این اشاره کردیم که این امر ،از اختالف
دینامیسمی این دو نوع پدیده نشات میگیرد ،یعنی «تاثرگذاری» ویژه پدیدههای آفاقی
و «اثرگذاری» مخصوص پدیدههای انفسی است که ذیال به بررسی دقیقتر این دو
مکانیزم میپردازیم.
الف  -رابطه «تاثر – تاثر» در پدیدههای آفاقی
پدیدههای آفاقی پس از تاثرپذیری از دیگر پدیدهها ،اجبارا میبایستی که از خود در
مقابل این تاثرات ،واکنشهائی نشان دهند و به علت دینامیسم خاص وجودیشان که
مبتنی بر غریزه بوده و صورتی جبری دارد ،این واکنشها و بازتابها و رابطهها
را که در آن ،هیچگونه نشانی از «اراده»« ،انتخاب»« ،خالقیت»« ،آفرینندگی»،
«تغییر» و ...وجود ندارد« ،تاثرگذاری» مینامیم و کال مشخص است که تفاوت آن
با «اثرگذاری» در دینامیسم خالق و مختار پدیده انفسی نهفته است.
فعل و انفعال ،کنش و واکنش و باالخره تاثرپذیری و به تبع آن ،تاثرگذاری را که در
میان پدیدههای آفاقی وجود دارد ،رابطه «تاثر – تاثر» مینامیم ،یعنی چه پدیده خودش
با دیگر پدیدهها رابطه برقرار کند و یا بالعکس دیگر پدیدههای هستی با آ ن رابطه
مستقیم برقرار کنند ،در هر دو حالت ،رابطه «تاثر»ی است و خبری از «اثر» که
رابطه مستقیم با اراده و ...دارد ،نمیباشد.
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برای درک بهتر این مطلب ،کافی است که به عینیتها بنگریم و تاثرات فی مابین آنها
را ارزیابی کنیم .مثال قانونی در طبیعت وجود دارد که هر گاه در شرایط عادی دمای
هوا به صفر درجه سانتیگراد برسد ،آب یخ میزند و یا اگر به  100درجه سانتیگراد
برسد ،آب بخار میشود .از روزی که هستی پدید آمده و تا روزی که باقی است این
قانون ثابت است و در آن هیچ نوع تبدیل و تغییری صورت نخواهد پذیرفت .دمای هوا
که به صفر یا صد درجه میرسد« ،تاثری» بر آب گذاشته و آب که یخ میزند و یا بخار
میشود ،آن نیز بازتابی و عکسالعملی از خود نشان داده که این واکنش و بازتاب،
کامال از غریزه آن نشات گرفت است .آب براساس غریزه حاکم بر او ،امکان ندارد
که در دمای صفر درجه یخ نزند و لذا نمیتواند «اثری» از جانب خود بروز دهد .این
نوع رابطه را ،تاثر زائیده تاثر یا رابطه «تاثر – تاثر» مینامیم .این نوع رابطهها،
درست حالت «انعکاس» در آینه را دارد ،همانگونه که آینه ،نور تابیده به خویش را
(تاثر) عینا و بدون هیچگونه تغییر و تبدیلی ساطع میکند (تاثر) ،آب نیز براساس سرد
شدن هوا (تاثر) ،انعکاسهائی از خود ایجاد میکند و نسبت به تاثری که پذیرفته از
خود ،تاثر دیگری نشان میدهد و یخ میزند (رابطه تاثر – تاثر).
اما همانگونه که میدانیم ،در میان پدیدههای آفاقی هم طیفهای گوناگون وجود دارد و
لذا رابطههائی که میان طیفهای مختلف آن وجود دارد ،با هم تفاوت خواهند داشت .مع
الوصف باید در نظر داشت که این تفاوتها ،ماهوی نیستند ،گرچه در «صورتها»
اختالفی مشاهده میکنیم ،مثال جامدات ،گیاهان ،جانوران و ...که طیفهای مختلف
پدیدههای آفاقی را تشکیل میدهند ،اگر چه با هم تفاوتهائی دارند ،ولیکن در میان
تمام آنها رابطه «تاثر – تاثر» حاکم است .میان گیاهان و جانوران و یا جانوران و
جامدات و ،...یک امر مشترک است و آن نداشتن «اراده» میباشد و این وجه مشترک
باعث شده که رابطه مذکور نیز ،بر تمامی آنها غالب باشد.
به عنوان مثال جانوران که از جامدات صورت پیچیده تر و متکاملتری دارند ،باز
هم از قاعده فوق مستثنی نیستند .پرندگان مهاجر ،صدها هزار سال است که به محض
سرد شدن هوا (تاثر) بر اساس غریزه خود به مناطق گرمسیر مهاجرت میکنند
(تاثر) و کوچکترین تغییری در تاثراتی که از خود بروز میدهند ،ایجاد نشده است.
موریانه ،خانهای که برای زندگی خویش بنا میکند و ساختمان آن کامال مناسب با
وضعیت زیستی آن است ،از صدها هزار سال پیش تاکنون هیچگونه تغییری نداده و
یک موریانه نوزاد هم که متولد میشود ،باز براساس غریزه خود ،این روند را ادامه
خواهد داد .مع الوصف میبینیم که میان هجرت پرندگان و خانه سازی موریانه و ...با
یخ زدن آب و انعکاس نور در آینه و  ،...تفاوتهایی وجود دارد که هر چه این طیفها
به انسان نزدیکتر میشوند ،رابطه تاثر – تاثر صورتی پیچیده تر به خود میگیرد.
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این صورت پیچیده گاه آنقدر زیاد میشود که بعضی را به شبهه میاندازد ،حرف زدن
طوطی ،حرکات عجیب حیوانات در سیرکها و ،...از جمله این شبهات است .ولکن
باید در نظر داشت که حرف زدن طوطی ،رقصیدن خرس ،آکروبات بازی شیر و...
باز هم همگی صورت غریزی ،انعکاسی و تاثری دارند و تماما تاثراتی است که در
لوای غریزه آنان و تاثرات برونی ایجاد گشته است.
به این ترتیب دریافتیم که در پدیدههای آفاقی« ،تاثرپذیری» و «تاثرگذاری» هر دو
امری جبری هستند و اوال پدیده نمیتواند تاثر نپذیرد و ثانیا بر اساس غریزه خود ،بر
دیگر پدیدهها «تاثر» میگذارد و نه «اثر» و امکان اینکه روزی این رابطه «تاثر –
تاثر» به رابطه «تاثر – اثر» (در پدیدههای آفاقی) مبدل شود ،وجود ندارد.
ب  -رابطه «تاثر – اثر» در پدیدههای انفسی
برخالف پدیدههای آفاقی ،انسان براساس دینامیزم خاص وجودیاش که مبتنی بر
فطرت اوست ،بالقوه دارای توانائی «اثرگذاری» است و میتواند خود« ،اثر گذارنده»
بر دیگر پدیدههای هستی باشد.
انسان به عنوان متکاملترین پدیده هستی ،در جریان پیدایش و شکل گیریاش ،برخالف
دیگر پدیدهها که دینامیزم وجودیشان مبتنی بر غریزه بود ،صاحب «فطرت» شد.
تفاوت فطرت با غریزه ،در وجود «اراده»« ،انتخاب»« ،آفرینندگی» و ...بود که در
کادر فطرت وجود داشتند .اینها حرکت انسان را برخالف دیگر پدیدههای هستی که
کامال «جبری» بود ،صورتی «جبری – اختیاری» میبخشید .همین صورت جبری
– اختیاری حرکت انسان ،عاملی شد که رابطه «تاثر – تاثر» حاکم بر همه پدیدهها،
در مورد انسان صورت متفاوتی بیابد .یعنی بر بعد جبری وجود انسان همان رابطه
تاثر – تاثر حاکم شود و بر بعد اختیاری انسان ،براساس انتخابی که وی انجام بدهد ،گاه
رابطهها در صورت «تاثر – اثر منفی» و گاه نیز به شکل رابطه «تاثر – تاثر مثبت»
تجلی بکنند .به هر حال چه در صورت رابطه «تاثر – اثر منفی» و چه به شکل رابطه
«تاثر – اثر مثبت» ،آنچه که در این میان مشترک است« ،تاثر – اثر» است و همین
امر بزرگترین ارزش و مالک برتری انسان از دیگر پدیدههاست .چرا که انسان قادر
است رابطه «تاثر – تاثر» را با اراده خویش ،به رابطه «تاثر – اثر» مبدل سازد.
داستان آدم در قرآن ،با شکل سمبلیک و زیبای خویش ،پروسه تبدیل رابطه «تاثر –
تاثر» به رابطه «تاثر – اثر» را در وجود انسان به خوبی نمایان میسازد.
اسکُنْ أَ ْنتَ َو َز ْو ُجکَ ا ْل َج َّن َة َو ُک اَل ِم ْن َها َر َغدًا َح ُ
یث شِ ْئ ُت َما َو اَل َت ْق َر َبا َه ِذ ِه
«وقُ ْل َنا یا آدَ ُم ْ
َ

مجموعه مقاالت تشکیالت

17 /

ش َج َر َة َف َتکُو َنا مِنَ َّ
ال َّ
الظالِمِینَ – به آدم گفتیم که با همسرت در جنت ساکن شوید و از
آنچه که بخواهید ،گوارا بخورید (لیکن) بدین درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران
خواهید شد  -آیه  - 35سوره بقره»
در این آیه که خداوند ویژگی انسان را در جنت مطرح میکند ،با بیان « ُک اَل ِم ْن َها َر َغدًا
َح ُ
«و اَل
یث شِ ْئ ُت َما» و همچنین کلمه «اسکن» که صورت «امر» دارد و ضمنا با بیان َ
َت ْق َر َبا َه ِذ ِه ال َّ
ش َج َر َة» که صورت «نهی» دارد ،قصد دارد که دو نوع عملکرد برای
انسان مشخص سازد .یک نوع عملکرد در کادر جبرها که به صورت «امر» مطرح
شده و دیگر عملکردی در بستر اراده انسان که به صورت «نهی» در آیه عنوان گشته
است .اما همین مضمون فوق در آیات سوره «طه» به صورت مشخصتری آورده
شده است که آن را کاملتر مینماید.
س إِ َلی ِه
ض َحی َ -ف َو ْس َو َ
وع فِی َها َو اَل َت ْع َری َ -وأَ َّنکَ اَل َت ْظ َمأ ُ فِی َها َو اَل َت ْ
«إِنَّ َلکَ أَ اَّل َت ُج َ
ش َ
یطانُ َقال َ یا آدَ ُم َهلْ أَ ُدلُّکَ َع َلی َ
ال َّ
ش َج َر ِة ا ْل ُخ ْل ِد َو ُم ْلکٍ اَل ی ْب َلی  -همانا برای تو است
(حالتی) که در آنجا نه گرسنه میشوی نه برهنه – آری در آنجا نه تشنه میشوی
و نه آفتاب زده – پس شیطان او را وسوسه کرد و گفت :ای آدم آیا تو را به درخت
جاودانگی و سلطنتی که کهنه نمیشود راهبری کنم؟  -آیات  118الی  - 120سوره
طه»
انسان در دوران جنت ،اگر چه حرکتی جبری داشته و در پروسه رسیدن به صورت
انسانیاش ،همانند حیوانات میزیسته است ،ولیکن کامال مشخص است که حتی حیوان
هم احساس گرسنگی ،تشنگی ،سوزش آفتاب و ...مینماید ،پس چطور خداوند در آیات
فوق میگوید در جنت ،گرسنه ،تشنه ،و ...نخواهد شد؟ جواب این سئوال ،مسئله مورد
بحث ما را واضحتر خواهد کرد .به این ترتیب که خداوند با این بیان سمبلیک قصد
دارد که وجود رابطه تاثر – تاثر را در حرکت انسان بیان کند و نشان دهد که تا قبل از
«سوسه شیطان» ،اساسا هیچ نوع «اثری» از انسان ایجاد نمیشود و هیچ نوع تاثیری
از محیط بیرون نمیپذیرد ،چنانکه در آیه قبل نیز با بیان «اسکن» تاثیر بیشتری بر
امر تاثر – تاثری بودن روابط حاکم بر انسان دارد.
اما نهی خدا و امر شیطان که در صورت وسوسه ظاهر میگردد (به آیات فوق دقت
شود) ،زمینهای میشود تا خصیصه اراده و انتخاب انسان که تا آنزمان به صورت
بالقوه در وجود وی نهفته بود ،فعلیت یابد و انسان با حرکت آگاهانه و ارادی خویش،
از تاثرات (امر شیطان و نهی خداوند) اثر بسازد و به عنوان پدیدهای خالق و آفریننده
و انتخابگر ،قدم به عرصه هستی بگذارد.
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برداشت مهمی که میتوان از سخنان فوق داشت ،آنست که همه پدیدههای هستی
تاثراتی بر انسان میگذارند ،گاهی انسان در حالی که اراده و انتخاب و ...در وجود
او به صورت بالقوه نهان است و هنوز صورت بالفعل نیافته ،رابطه تاثر – تاثری
با دیگر پدیدهها برقرار مینماید و گاه نیز در زمانی که اراده و انتخاب و ...انسان
صورت فعلیت یافته ،تاثرات در وجود انسان به رابطه تاثر – تاثر مبدل میگردد .برای
روشنتر شدن بحث فوق ،سعی میکنیم تا با مثالی عینی در مورد مراحل مختلف رشد
انسان ،موضوع را بیشتر بشکافیم.
انسان در مراحل کودکیاش ،همانند دیگر پدیدههای هستی ،تاثراتی از محیط میپذیرد
و چون در این دوران «اراده» در وجود کودک مطرح نیست ،مسلما روابطی که با
دیگر پدیدهها برقرار میکند ،صورتی تاثراتی دارد .مثال به محض آنکه کودک متولد
میشود ،شروع به گریستن میکند ،چرا؟ به دلیل آن که از محیط زیستی پیشین خویش
خارج شده و تحت «تاثرات» برونی جدیدی واقع شده و براساس غریزهاش (تاثرات
درونی) بازتابی که در مقابل این تاثرات (مجموع تاثرات درونی و برونی) نشان
میدهد ،همان گریستن است .گریه کودک در این مرحله ،درست همانند راه رفتن و
ایستادن یک گوساله ،پس از تولد است .به این ترتیب در ابتدای امر ،هم کودک و
هم حیوان ،هر دو یک نوع بازتاب جبری از خود نشان میدهند .حتی حرف زدن
کودک ،خندیدن او و ...همگی «تاثراتی» است که زائیده تاثرات محیطی و درونی
است .کودک همانند طوطی ،براساس تاثراتی که از محیط خود میپذیرد و در کادر
غریزهاش ،تاثراتی انجام میدهد و عینا شروع به تکرار همان اعمالی میکند که از
محیط اطراف خود کسب نموده است.
لکن به تدریج که کودک رشد میکند و بعد معنوی او شکل میگیرد« ،گریستن»،
«خندیدن»« ،حرف زدن» ،و ...همگی در مورد او صورت دیگری مییابند .او
میتواند سخن بگوید یا نگوید ،گریه کند و یا نکند و ...باالخره با اراده خودش تاثرات
محیطی و تاثرات درونی را در وجود خود تغییر داده و به «اثر» مبدل سازد که ذیال
آن را بررسی میکنیم.
 - 2تاثرپذیری و بازتابهای متفاوت انسان
مسئله بسیار مهمی که باید در رابطه با بازتابها و واکنشهای انسانی مد نظر قرار
داد آن است که هر نوع بازتابی ،چه به صورت اثر و چه تاثر ،حتما زائیده «تاثرات»
است و البته این تاثرات میتوانند برونی و یا درونی باشند ،یعنی ممکن است این
تاثرات یا از پدیدههای محیطی و برونی انسان نشات گرفته باشند و یا از درون انسان،
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جوشیده باشند .1به عنوان مثال حرف زدن کودک ،به دلیل غریزه وجودیاش که همان
تاثیر درونی است ،میباشد.
ارزش و اصالت انسان ،تنها در حیطه تاثرات برونی تبارز مییابد و تا زمانی که
اعمال انسان ناشی از تاثرات درونی باشد ،فاقد هر گونه ارزشی خواهد بود و صورتی
بسان دیگر پدیدههای هستی خواهد داشت .چرا که مبتنی بر بعد جبری اوست و از
غریزه وی نشات میگیرد .2زیرا تنها زمانی که اعمال انسان ،ناشی از تاثرات برونی
بوده و صورتی «اکتسابی» داشته باشند ،میتوان درک کرد که آیا این انسان ،شاکر
 .1البته الزم به تذکر است که در این مورد نبایستی برخورد مکانیکی صورت گیرد ،یعنی چه تاثرات
برونی و چه تاثرات درونی ،همواره رابطهای ارگانیک دارند و فقط صورت “شرط“ و “اساس“ آن
تغییر می کند .لذا زمانی که می گوئیم تاثر برونی عامل تاثرگذاری بوده ،نه به این معنا که غریزه نقشی
نداشته است ،بلکه اگر فطرت یا غریزه فرد نبود ،اساسا پذیرش تاثر مطرح نبود .مثال کودک که حرف
می زند و می گوئیم تحت تاثرات برونی است ،به علت وجود قابلیت و استعداد و پذیرش سخن گفتن در
اوست که می تواند با شنیدن سخنان دیگران ،صحبت کند و لذا می بینیم در مقابل دیوار اگر صدها سال هم
حرف بزنیم ،آن دیوار سخنی نخواهد گفت .همین طور وقتی می گوئیم “تاثرات درونی“ عامل تاثرگذاری
بوده است ،منظورمان “اساس“ بودن آن است ،واال شرط هم وجود دارد که همان تاثرات برونی است.
به عنوان مثال گریه کودک در لحظه تولد اگر چه عمدتا ناشی از غریزه و عامل درونی است ،ولیکن
تاثرات برونی هم در آن نقش داشته است ،چراکه وقتی کودک به دنیا می آید ،محیط زیستیاش تغییر می
کند و تاثراتی که پیش از تولد داشته با تاثراتی که پس از تولد بر او واقع می شوند ،تفاوت دارند و این
تاثرات جدید است که “زمینه“ گریه وی را فراهم می سازد.
 .2بد نیست در اینجا برای روشن تر شدن بحث ،اشارهای به “علم لدنی“ و “علم اکتسابی“ و تفاوت آنها
بکنیم .یکی از اصول اساسی اسالم دگماتیسم در باب امامت“ ،لدنی“ بودن علم ائمه و انبیاء است و آنها
نفی این ویژگی را از ذات آنان ،اهانت و توهین قلمداد می کنند! در حالی که برخالف این نظریه ،علم
لدنی خاص حیوانات است و انتساب آن به انبیاء و ائمه ،کمال اهانت و بی حرمتی بدانان است .پذیرش
این امر که انبیاء و ائمه ،علم لدنی داشته اند یعنی نفی “اکتسابی“ بودن علم آنها و این نفی یعنی نفی
“تاثر برونی“ پذیرفتن آنان و باالخره اثبات اینکه علم آنان ناشی از تاثرات درونی بوده است .در حالی
که به بیان قرآن اساسا تمامی ویژگیهای انبیاء که آنان را به این درجه رفیع انسانیت رسانیده است ،در
ك
ض ّاًال فَهَدَى َ -و َو َج َد َ
ك يتِي ًما فَآ َوى َ -و َو َج َد َ
يج ْد َ
ك َ
“پروسه“ حاصل شده و صورتی “اکتسابی“ دارد« .أَلَ ْم ِ
عَائِ اًل فَأ َ ْغنَى – آیا یتیمی نیافتت پس جای داد – و گمراهت یافت ،پس هدایتت کرد – و گرانباری یافتت
پس بی نیازت کرد  -آیات  6الی  - 8سوره ضحی» در آیات فوق به خوبی مشاهده می کنیم که “زمینه“
کسب وحی پیامبر اکتسابی است (نه محتوای وحی) یعنی ابتدا پیامبر در یک پروسه زمانی ،درونی مصفا
و پاکیزه برای خود آماده کرد تا توانست وحی خدا را دریافت دارد .ولذا هر آنچه پیامبر به غیراز وحی
دارد ،اکتسابی است و اینکه ما “علم“ او را که صورتی نسبتا مستقل از وحی دارد“ ،لدنی“ به حساب
آوریم ،امری کوته بینانه و ساده لوحانه خواهد بود .در مورد امامت نیز وضع به همین منوال است و
اس
ت فَأَتَ َّمه َُّن قَا َل إِنِّي َجا ِعلُ َ
امامت نه آنکه ذاتی ،بلکه اکتسابی استَ “ .وإِ ِذ ا ْبتَلَى إِ ْب َرا ِهي َم َربُّهُ بِ َكلِ َما ٍ
ك لِلنَّ ِ
إِ َما ًما – ...و هنگامی که پروردگار او ابراهیم را با “کلمات“ آزمود پس (او) به انجام رسانید( ،خدا) گفت:
همانا ترا برای ناس ،امام قرار دادم .آیه  - 124سوره بقره”.
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است یا کفور؟ مسلم است یا طاغی؟ و ...ولی اگر اعمال وی ناشی از غریزه و تاثرات
درونیاش باشد ،این امر برای همه انسانها یکسان است و هیچ تفاوتی میان آنان پدید
نمیآید .اگر پیامبر ذاتا انسان برتری باشد ،دیگر او چه ارزشی خواهد داشت؟ اگر
امامان بدون اکتساب ویژگیهای مثبت و از طریق علم لدنی ،اعمال متعالی و نیکوئی
انجام میداده اند ،پس ارزش آنها در چیست؟ و اگر آنها از جانب خود عملی انجام
ندادهاند ،پس شکر و کفر ،تسلیم و طغیان ،رشد و غی و ...برای آنان بی معناست!
بدینسان آنچه که برای ما اهمیت خاصی مییابد ،رابطه تاثرات برونی ،و بازتابهای
متقابل انسان است و از این پس تاثرات درونی را فقط تا مرحله شرط بودن از برای
عملکرد تاثرات برونی به حساب میآوریم تا بتوانیم موضوع اصلی سخن خویش را
پی بگیریم.
بازتابهای انسان در مقابل تاثرات برونی ،در مراحل مختلف شکلگیری شخصیت،
کامال تفاوت دارند« .تربیت انسان» که یکی از مهمترین مسائل بحث انسان شناسی
در طول تاریخ بوده است ،به همین مسئله تاثرات برونی و شکلگیری انسان بازگشت
مییابد .دیگر بر همگان ثابت شده است که عمده شخصیت انسان ،در همان اوان
کودکی و سنین اولیه زندگی که هنوز اراده انسانی صورت بالقوه دارد ،تکوین مییابد.
تاکید بسیار زیاد انبیاء در مورد تربیت فرزندان و ایجاد زمینه رشدی مناسب برای
آنان ،ریشه در همین امر مهم دارد .در اسالم ،قواعد و مقررات بسیار دقیقی در مورد
تربیت کودکان ،نحوه برخورد با آنان ،شیوه تغذیه نوزاد و ...وضع شده است که اگر به
تمامی آنها نظری بیفکنیم ،در خواهیم یافت که آنها ،تماما سعی دارند تاثرات برونی
را در صورتی اصولی برای کودک شکل دهند.
«پایگاه طبقاتی» و نقش اساسی آن در تکوین شخصیت انسان و تکیه زیادی که
مارکسیسم به این امر مهم مینماید ،درست به معنای نقش مهم تاثرات برونی در
شکلگیری شخصیت است .یک کودکی که در طبقه بورژوازی رشد میکند ،با کودکی
که در طبقه کارگر زندگی میکند با هم از زمین تا آسمان تفاوت خواهند داشت و تا
زمانی که پارامتر اراده پا در میان نگذاشته است ،تک تک عملکردهای این دو کودک،
ناشی از پایگاه طبقاتی آنان خواهد بود .لیکن موضوعی که مارکسیسم به آن بهای کافی
را نمیدهد ،همان پارامتر اراده است که به تدریج میتواند به عنوان یک «علت» وارد
این پروسه شده و آن را تغییر دهد.
بنابراین به میزانی که انسان رشد میکند و سنین کودکی را پشت سر میگذارد ،نقش
تاثرات برونی در مورد او تغییر خواهد کرد و او دیگر صرفا به صورت جبری و یک
جانبه ،تحت تاثیر تاثرات برونی واقع نمیشود و به تدریج به علت آنکه اراده در وجود
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وی صورت بالفعل مییابد ،تاثرپذیری او نیز ارادی میگردد.
از این پس وقتی این انسان ،ظلم را در جامعه میبیند ،گرسنگی میبیند ،کشتار
میبیند ،فحشاء میبیند ،انسانهای دردمند و رنجور میبیند ،کارگر بیمار و بی حقوق
را میبیند ،بمبارانهای خلقها را میبیند و ،...در مقابل همه این تاثرات برونی،
بازتابهای گوناگونی میتواند نشان دهد که در یک نگرش کلی به سه صورت تجلی
کنند:
در صورت اول ،ممکن است با وجود مشاهده ظلم و ستم و فقر و ،...سر تمکین بر
آنها نهد و بازتابی که از خود نشاند دهد ،صورتی انفعالی داشته باشد ،یعنی آنکه اسیر
این رابطهها شده و در جهت تغییر آنها بر نیاید و به عبارت دیگر ،رابطه تاثر – تاثر
با روابط دیگر برقرار کند .قرآن این جناح را به صورت «مستضعفین» و یا در جای
دیگر «ضالین» مطرح میکند.
ان ا َّلذِینَ
یل هَّ ِ
ال َوال ِّن َ
ض َعفِینَ مِنَ ِّ
للا َوا ْل ُم ْس َت ْ
«و َما َلکُ ْم اَل ُت َقا ِتلُونَ فِی َ
َ
الر َج ِ
س ِب ِ
ساءِ َوا ْل ِو ْلدَ ِ
َ
یقُولُونَ َر َّب َنا أَ ْخ ِر ْج َنا مِنْ َه ِذ ِه ا ْل َق ْری ِة َّ
اج َعلْ َل َنا مِنْ
اج َعلْ َل َنا مِنْ َل ُد ْنکَ َولِیا َو ْ
الظال ِِم أهْ لُ َها َو ْ
یرا – و چیست شما را که پیکار نمیکنید در راه خدا و مستضعفین ،از مردان
َل ُد ْنکَ َنصِ ً
و زنان و کودکانی که میگویند :پروردگارا ما را از این قریهای که اهل آن ظالم هستند
خارج کن و برای ما از نزد خود یاور و سرپرستی قرار داده  -آیه  - 75سوره نساء»
مستضعفین انسانهائی هستند که ظلمها را احساس میکنند ،تاثرات برونی بر آنها واقع
میشوند ،ولیکن زمانی که پای «تغییر» شرایط و دگرگونی وضع موجود پیش میاید،
آنان رابطهای تاثری از خود بروز میدهند و توانائی ایجاد «اثر» ندارند و لذا خداوند
از انسانهای خودآگاه میخواهد که «اثر» از خود ایجاد کنند و به تغییر وضع موجود
(و َما َلکُ ْم اَل ُت َقا ِتلُونَ )
بپردازندَ .
در صورت دوم ،احتمال دارد انسان پس از قرار گرفتن در بستر تاثرات برونی ،دست
به تغییر شرایط موجود بزند ،منتهی این «تغییر» صورت انحطاطی و نزولی داشته
باشد .انسان طاغی و کال انسانهائی که تعادل نفسانی ندارند و خصلتهای نفسانیشان
در جهات ناهمسو رشد غیراصولی کردهاند و به آنها صورت سلطه گری بخشیدهاند،
از این نمونه هستند که قرآن آنان را «مغضوب علیهم» معرفی مینماید .این انسانها
اگر چه عملشان را میتوان «اثر» نامید ولیکن باید در نظر داشت که «اثر» ایجاد
شده توسط آنان« ،اثر منفی» بوده و درست نقطه مقابل «اثر مثبت» که رمز تکامل
انسان در آن است ،قرار دارد.
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اط ا ْل ُم ْس َتقِی َم  -صِ َر َ
الص َر َ
ضو ِ
ب َع َلی ِه ْم َو اَل
«اهْ ِد َنا
یر ا ْل َم ْغ ُ
ِّ
اط ا َّلذِینَ أَ ْن َع ْمتَ َع َلی ِه ْم َغ ِ
الضا ِّلینَ – ما را به راه مستقیم هدایت گردان – راه کسانی که بر آنان نعمت عطا
َّ
کردی – نه راه آنان که غضب کردی بر ایشان و نه گمراهان  -آیات  6و  7سوره
فاتحه» .در آیات فوق هر سه بازتاب انسان در مقابل تاثرات برونی نشان داده شده
ضو ِ
ب َع َلی ِه ْم» که مدلول این قسمت
است« .ضالین» که صورت اول بحث بودَ « ،م ْغ ُ
بحث واقع میگردد و باالخره «أَ ْن َع ْمتَ َع َلی ِه ْم» که صورت سوم را نمایان میسازد.
در صورت سوم ،بازتابهای انسان واکنشها و اعمال وی صورت «اثر مثبت» دارند
و این بازتاب ،عامل رشد و تکامل انسان خواهد بود .یعنی زمانی که انسانی ظلم و
ستم و فقر و فحشاء و ...را در جامعه مشاهده کرد ،دیگر نه تنها سرتمکین به آنها
ضو ِ
ب َع َلی ِه ْم) قرار
نمیگذارد (ضالین) و یا آنکه در جبهه ظالمین و ستمگران وَ ( ...م ْغ ُ
نخواهد گرفت ،بلکه آستین هم باال زده و در جهت تغییر وضع موجود به سمت ایده
آلهای تکاملی و رشد یابنده کوشش خواهد نمود .این چنین انسانی نمونه متعالی مکتب
است .انسانی که از پدیدهها «تاثیر مثبت» میپذیرد ،کوچکترین عملکرد انحرافی
وجودش را به لرزه درمیآورد ،موقعی که از خیابان عبور میکند ،فقر را میبیند،
فحشاء را میبیند ،استثمار را میبیند ،وابستگی اقتصادی و جامعه مصرفی را میبیند
و ...دیگر نمیتواند طاقت بیاورد ،این تاثرات برونی وجودش را به لرزه در میآورند.
این چنین انسانی حتی در روابطی که در هستی و طبیعت برقرار میکند «تاثیر پذیر»
است .اگر به کوهستان برود ،به صحرا برود ،به جنگل برود و ...انگار که کوه و دشت
و صحرا با او سخن میگویند .از همه پدیدهها تاثیر مثبت میپذیرد و لذا قابلیت رشد و
تکامل ،روز به روز در وجود او بیشتر شده و به سمت تکامل و فالح پیش میرود.3
اگر چه همه پدیدهها تاثر پذیر هستند ،ولیکن «تاثیر پذیر» نیستند ،یعنی انسان تاثیر
پذیر ،انسانی است که تاثرات برونی را با تمام وجود خویش احساس میکند و در جهت
تغییر روابط انحرافی برآید.4
 .3از این پس ،زمانی که واژه “تاثیرپذیری“ را به کار می بریم ،منظورمان ویژگی انسان نوع سوم
است .انسانی که تاثرات برونی را با تمام وجود احساس و درک کرده و در جهت تغییر آنها به سمت ایده
آلها به حرکت در آمده است.
 .4برای روشن شدن تفاوت “تاثرپذیری“ و “تاثیرپذیری“ بد نیست مثالی نیز در اینجا آورده شود.
فرض کنیم انسانی در زیر سایه یک درخت به استراحت پرداخته است“ ،سایه درخت” تاثری است که آن
شخص می پذیرد .یعنی اینکه از گرمای آفتاب نجات پیدا کرده و در سایه درخت نشسته است ،این تاثر
یک مسئله عامل است و هر انسانی این تاثر را می پذیرد ،ولیکن “تاثیرپذیری“ از سایه درخت ،برای
انسانهای گوناگون ،تفاوت خواهد داشت ،یکی با تفکر در مورد این آیه خدا (سایه درخت) ،به درک
رابطه خدا با هستی ،و جهت دار بودن هستی پی می برد ،دیگری با مشاهده آن ،به فکر خواب راحت و

مجموعه مقاالت تشکیالت

23 /

 - 3دگماتیسم ،تاثیر ناپذیری و دگمها موانع تاثیرپذیری انسان
آنچه را که فوقا در باب «تاثیرپذیری» عنوان نمودیم ،بر ما روشن ساخت که
اساسا تاثیرپذیری ،بزرگترین ویژگی انسانی است که دیگر پدیدهها فاقد آن هستند.
تاثیرپذیری عامل تکامل انسان ،و پارامتری است که رابطه تاثر – تاثر و یا تاثر – اثر
منفی را به رابطه اصولی تاثر – اثر مثبت مبدل میسازد.
زمانی که انسان از تاثرات بیرونی ،تاثیر نپذیرفت و پدیدهها نتوانستند او را متاثر
کنند ،5آن زمان است که میگوئیم آفت دگماتیسم ،در روابطه وجودی وی پدیدار گشته
است ،یعنی دگماتیسم همان تاثیرناپذیری انسان است .انسان دگماتیسم ،تحت تاثیر
روابط ظالمانه طبقاتی در جامعه واقع نمیشود« ،استثمار» را احساس نمیکند و
برای او مفهومی ندارد و زمانی که فحشاء را در جامعه میبیند ،گوئی که هیچ احساس
ناراحتی به او دست نمیدهد.
در برخورد با طبیعت نیز وضع بر همین منوال است .انسان دگماتیست زمانی که
به کوه میرود ،به رودخانه مینگرد ،در غارها گردش میکند ،آتشفشانها را نظاره
میکند و ...هیچگونه تاثیری از آنها نمیپذیرد ،گوئی اینها فیلمهائی هستند که برای
در و دیوار نمایش داده میشوند ،آمدن بهار ،زنده شدن طبیعت ،باز شدن شکوفهها
و روئیدن گلها ،همگی تماما در وجود او بی تاثیر هستند .گذر فصلهای سال ،سرد
و گرم شدن هوا و ...اگر چه رابطه تاثری با او دارند ،ولیکن او هیچ «تاثیری» از
آنها نمیپذیرد.
اینجاست که میتوانیم انگیزه انبیاء را به تحریک و تشویق مداوم انسانها در نگرش به
هستی ،نظاره آیات و ...دریابیم .انبیاء قصد آن داشتند تا از این مجرا ،تاثیرپذیری را
در وجود انسانها زنده کرده و رشد دهند ،آنان میدانستند تا زمانی که تاثیر نپذیرند،
تکامل نیز نخواهد کرد .آری رشد و صیرورت و تطور انسانها در گرو تاثیرپذیری
هر چه بیشتر آنان است.
فرار از کار کردن می افتد ،آن یکی فورا نتیجه می گیرد با قطع و فروش این درخت که توانسته سایه به
آن خوبی ایجاد کند ،می تواند پول کالنی به جیب بزند و ...و باالخره هر کس بر اساس ماهیتاش یک
نوع “تاثیر“ از سایه درخت می پذیرد ،در حالیکه همگی در “تاثر پذیرفتن“ یکسان بودند.
 .5متاسفانه در ادبیات عامیانه و معمول ،بسیاری از کلمات و واژهها از مفهوم عمیق و پر معنای خود
دور شده و گاه صورت مبتذل نیز به خود می گیرند ،یکی از این واژهها “متاثر شدن“ است ،به محض
ادای این کلمه ،فورا در ذهنها “متاسف شدن“ و “ناراحت شدن“ تداعی می شود .در حالی که همانگونه
که فوقا مشاهده شد “ ،تاثیرپذیری“ و “متاثرشدن“ معنای بسیار بسیط و عمیقی دارد که در کوچکترین
مسائل انسانی نقش دارد و انسانی که متاثر نشود و یا تاثیر نپذیرد ،اساسا نمی توان بر او نام انسان نهاد.
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یف
ال َک َ
السمَاءِ َک َ
یف ُخلِ َقتْ َ -وإِ َلی َّ
«أَ َف اَل ی ْن ُظ ُرونَ إِ َلی إْالِ ِب ِل َک َ
یف ُرف َِعتْ َ -وإِ َلی ا ْل ِج َب ِ
سطِ َحتْ َ -ف َذ ِّک ْر إِ َّن َما أَ ْنتَ ُم َذ ِّک ٌر  -آیا نگاه نمیکنند به شتر
ُنصِ َبتْ َ -وإِ َلی أْالَ ْر ِ
یف ُ
ض َک َ
که چگونه آفریده شد؟ و به سوی آسمان که چگونه افراشته شد؟ و به سوی کوهها که
چگونه نشانده شد؟ و به سوی زمین که چگونه گسترده شد؟ پس یادآوری کند ،جز این
نیست که همانا تو یاد آورندهای  -آیات  17الی  21سوره غاشیه»
اء ا َّلذِی َت ْ
ار
ش َر ُبونَ  -أَ َف َرأَی ُت ُم ال َّن َ
«أَ َف َرأَی ُت ْم َما ُت ْم ُنونَ  -أَ َف َرأَی ُت ْم َما َت ْح ُر ُثونَ  -أَ َف َرأَی ُت ُم ا ْل َم َ
ا َّلتِی ُتو ُرونَ  -آیا دیدید آنچه را میریزد (آب منی)؟ ...آیا دیدید آنچه را میکارید؟...
آیا دیدید آبی را که مینوشید؟ ...آیا دیدید آتشی را که میافروزید؟ ...آیات ،63 ،58
 ،68و  - 71سوره واقعه».
آیات فوق که تنها مشتی نمونه خروار هستند ،کوشش انبیاء و حضرت احدیت را در
جهت «تاثیرپذیرفتن» هر چه بیشتر انسانها نشان میدهند ،آنجا که قرآن انسان را
به «نظر» کردن در آیات تشویق میکند ،کوشش میکند تا انسان را متاثر سازد و
از تاریخ عبرت بگیرد ،از روابط اجتماعی پند گیرد و از آیات طبیعت نیز ،جهت
تاثیرپذیری هر چه بیشتر سود جوید.
پیش از این در رابطه با داستان آدم در قرآن ،مطالبی داشتیم که اگر با اطالعات اخیر
دوباره به آنان عمیقتر بنگریم ،در خواهیم یافت که اگر چه انسان در جنت «تاثر»
میپذیرفت ،ولیکن «تاثیرپذیر» نبوده است ،احساس نکردن سوزش آتش ،گرسنگی،
برهنگی ،تشنگی و ...تماما اثبات مدعای فوق هستند .چرا که به هر حال یک موجود
مادی ذی حیات ،نمیتواند نیاز غذائی نداشته باشد و زمانی که خدا میگوید انسانها در
جنت گرسنه نمیشدند ،نه به این معناست که در آنجا غذا نمیخوردند ،بلکه به معنای
تاثیرناپذیری آنان از مسائلی که حول و حوششان میگذشته ،بوده است.
به این ترتیب دریافتیم که «تاثیرپذیری» ،بزرگترین ویژگی انسانی است و و چنانچه
انسانی از این ویژگی برکنار ماند ،به او دگماتیسم مینامیم .دگماتیسم آفتی است که
انسان را از رشد و تکامل باز میدارد .زمانی که دگماتیسم بر روابط انسانی غالب
شود ،دیگر رابطهها همواره در صورت انحرافی باقی خواهند ماند و هیچگاه صورت
مثبت و تکاملی نخواهند یافت.
معنای دگم نیز در همینجا روشن میشود .دگم به معنای مانعی است که در مقابل
تاثیرپذیری انسان قرار دارد .هر چیز ممکن است دگم انسان باشد .مال و منال ،زن و
فرزند ،دانستن ،مطالعه ،سواد« ،نفس طاغی» و حتی مبارزه هم میتواند مانعی در
مقابل تاثیرپذیری انسان باشد و این موانع ،همان دگمهایی هستند که انسان را به بیماری
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قسمت دوم

ماهیت ،علل پیدایش و
انواع دگماتیسم
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 - 1بتپرستی ،تبلور دگماتیسم در حرکت انسان
بر خالف آنچه که در اذهان بسیاری از ما شکل گرفته است ،واژه «بت» در ادبیات
انبیاء و بیان قرآن ،صرفا مدلول مجسمه چوبی ،سنگی و ...قرار نمیگیرد ،بلکه
«بتها» همان «دگمها» و یا موانع راه «متاثرشدن» و «تاثیرپذیری» انسان هستند.
هر آن چیزی که انسان را از «خودش» دور گرداند و مانع از متاثر شدن «خود»
انسان بشود ،همان «دگم» و یا «بت» اوست .این بت ممکن است ثروت ،مقام ،قدرت،
همسر ،فرزند و یا حتی همانگونه که پیش از این گفتیم ،خود مبارزه باشد .یعنی اگر
مقام ،همسر ،فرزند ،مبارزه و ...هر کدام مانع «متاثر شدن» انسان و حرکت تکاملی
وی گردند ،بت او هستند .تنها با نفی و گسستن از این «علقه»ها است که امکان تکامل
انسان پیدا خواهد شد.
قرآن نیز به بتها که موانع اصلی جاده تکامل و صیرورت انسان هستند ،بسیار اشاره
میکند و از انسان میخواهد که با «هجرت گزیدن» از سرزمین عالئق و بتهای
خویش و نیز با جهاد کردن ،این بتها را بشکند و نابود سازد .آیات ذیل منظور ما را
بیشتر روشن خواهند کرد.
اع َل ُموا أَ َّن َما أَ ْم َوالُکُ ْم َوأَ ْو اَل ُد ُک ْم فِ ْت َن ٌة – ...و بدانید که اموال و اوالد شما فتنه (دگم)
«و ْ
َ
است ...آیه  28سوره انفال»
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للا
للا ِبأ َ ْم َوالِ ِه ْم َوأَ ْنفُسِ ِه ْم أَ ْع َظ ُم دَ َر َج ًة عِ ْندَ هَّ ِ
یل هَّ ِ
َاج ُروا َو َجا َهدُوا فِی َ
«ا َّلذِینَ آ َم ُنوا َوه َ
س ِب ِ
َوأُو َل ِئکَ ُه ُم ا ْل َفا ِئ ُزونَ – کسانی که ایمان آورده و مهاجرت نموده و در راه خدا با اموال
و جانهای خود مجاهدت نمودند ،نزد خدا از نظر درجه و منزلت بزرگترند و ایشان
رستگارانند  -آیه  - 20سوره توبه»
پس میبینیم هدف کردن اموال و اوالد و حتی جان ،آنچنان دگماتیستی در حرکت
انسان ایجاد میکند که برای رهائی از چنگال وحشتناک این آفت بزرگ حرکت ،یگانه
راهی که باقی میماند ،جهاد و مبارزه با این بتها است ،دقت شود که منظور این
نیست که اموال ،اوالد و ...چیزهای مضری هستند ،و اساسا نباید وجود داشته باشند،
آنچنانکه در صوفیگرائی حکم به نابودی این عالئق میدهند! بلکه نوع برخورد با
این عالئق است که میتواند انسان را در دو جهت متفاوت و مخالف سمت دهد ،اگر
این زینتهای زندگی بشر ،برای او هدف شوند و انسان برای آن زنده باشد و زیست
کند که این زینتها را داشته باشد ،به طور قطع آنها چیزی جزء دگمها و موانع راه
حرکت نخواهند بود ،در غیر این صورت همانگونه که خدا نیز در آیه  - 14سوره آل
عمران اشاره میکند ،اینها زینتهایی برای زندگی انسان هستند.
یر ا ْل ُم َق ْن َط َر ِة مِنَ َّ
ب ال َّ
الذ َه ِ
ش َه َوا ِ
ِض ِة
ب َوا ْلف َّ
ت مِنَ ال ِّن َ
اس ُح ُّ
« ُزینَ لِل َّن ِ
ساءِ َوا ْل َبنِینَ َوا ْل َق َناطِ ِ
هَّ
َ
َ
ث ذلِکَ َم َتا ُع ا ْل َحیا ِة ال ُّد ْنیا َوللاُ عِ ْندَ هُ ُح ْسنُ ا ْل َمآ ِ
س َّو َم ِة َو أْال ْن َع ِام َوا ْل َح ْر ِ
ب–
یل ا ْل ُم َ
َوا ْل َخ ِ
دوست داشتن خواستنیها از زنان و فرزندان و بستههای فراهم شده طال و نقره و
اسبان داغ دار و رمه و زرع برای مردم آراسته شده ،این کاالی زندگی دنیاست و
بازگشتگاه نیک نزد خدا است».
بررسی اجمالی آیات فوق ،این امر را بر ما روشن خواهد ساخت که از دیدگاه انبیاء
و طبعا حضرت حق ،هر نوع «علقه» و وابستگی و یا هر نوع مانعی که در مقابل
حرکت صیرورت یاب انسان واقع گردد ،بایستی نفی شده و کنار زده شود و انسان
تکامل خواه الزم است که با «هجرت» از دیار «علقهها»« ،موانع» و «سدها» به
وادی «رهائی» و آزادی انسانی قدم گذارد.
خود بت از دیدگاه انبیاء دارای هیچ اصالتی نیست و آنچه که ایشان را وادار میساخته
است تا در جهت نابودی آن حرکت خویش را شکل دهند« ،بتپرستی» بوده است و
نه «بت» .به عبارت دیگر وجود نهاد «بت» خود معلول «بتپرستی» انسان است،6
و پیامبران با تبیین عمیق و اصولیائی که از انسان داشتهاند ،به خوبی بر این امر مهم
آگاهی داشته و میدانستند ،تا زمانی که «بتپرستی» را در وجود انسان ریشه کن
 .6برای بررسی مبسوط این موضوع ،میتوان به مقاله “بتپرستی“ و “بت سازی“ ،مندرج در آرمان
شماره  38رجوع کرد.
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ننمایند ،هیچگاه نخواهند توانست «بت»ها را نابود کنند و در اولین فرصت و با آماده
شدن زمینه مناسب ،دوباره بت دیگری ساخته خواهد شد و انسانهای بت پرست به
کرنش در مقابل آن خواهند پرداخت.
«توحید» که شعار همه انبیاء الهی بوده ،چیزی جزء نفی «بتپرستی» و یا به عبارت
قرآنی آن «شرک» نیست .پیامبران برخاستند تا در لوای مبارزه با شرک و بتپرستی،
توحید را بر حرکت انسان حاکم گردانند و انسان را از آفت کشنده دگماتیسم برهانند.
للا َو اَل ُن ْ
«قُلْ یا أَهْ ل َ ا ْلکِ َتا ِ
ک ِب ِه
ش ِر َ
ب َت َعا َل ْوا إِ َلی َکلِ َم ٍة َ
س َواءٍ َبی َن َنا َو َبی َنکُ ْم أَ اَّل َن ْع ُبدَ إِ اَّل هَّ َ
للا َفإِنْ َت َو َّل ْوا َفقُولُوا ا ْ
َ
ش َهدُوا ِبأ َ َّنا ُم ْسلِ ُمونَ
ُون هَّ ِ
ض َنا َب ْع ً
شی ًئا َو اَل ی َّتخ َِذ َب ْع ُ
ضا أَ ْر َبا ًبا مِنْ د ِ
 بگوای اهل کتاب ،بیائید از کلمهای که میان ما و شما یکسان است ،پیروی کنیم .جزخدای یکتا هیچ کس را نپرستیم و چیزی را با او شریک قرار ندهیم و برخی ،برخی
را به جای خدا به ربوبیت نپذیریم  -آیه  - 64سوره آل عمران».
میبینیم دعوت ،حرکت ،هدف و رسالت انبیاء چیزی نیست جز اثبات توحید و طبعا
نفی شرک و همانگونه که در آیه فوق مشهود است ،شرک دامنه بسیار بسیطتر از
پرستش بتهای چوبی و سنگی و ...دارد و اگر چه در پروسه مبارزاتی انبیاء گاه شاهد
دفع و نفی «بت»های چوبی و سنگی و ...از جانب آنان بودهایم ،اما منظور آنان صرفا
نابودی «شرک» بوده و از بین بردن «بت»ها چیزی جز وسیله برای نیل به اهداف
اصلی آنان نبوده است .تا اینجا دریافتیم که انسان دگماتیست که «دگم ها» و یا «بت»ها
مانع متاثر شدن و تاثیرپذیری او از رابطهها گشتهاند ،همان انسان «بتپرست» و
«مشرک» است .اینک بر مبنای نتیجه مذکور ،میتوانیم بررسی دگماتیسم را غنای
بیشتری بخشیم ،و با تحقیق در شرک و بازتابهای آن در حرکت انسان دگماتیسم را
کاملتر شناخته و زوایای متعددش را دریابیم .برای نیل به این منظور ،از قرآن کمک
میگیریم و سعی میکنیم تا دریابیم که قرآن چگونه با این مسئله برخورد کرده و به چه
ترتیب ما را راهنمائی خواهد کرد.
 - 2قرآن و ماهیت دگماتیسم
همانگونه که در تحلیلهای گذشته خویش پیرامون رابطه دیالکتیکی «جهانبینی» و
«ایدئولوژی» اشاره کردیم ،اگر چه در موارد خاصی میتواند انفکاک میان جهانبینی
و ایدئولوژی بوجود بیاید ،ولیکن این دو عمدتا رابطه تنگاتنگ و ارگانیک دارند ،این
است که «جهانبینی شرک» نمیتواند رابطه جدا و مکانیکی با «ایدئولوژی کفر»
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داشته باشد.7
«شرک» و «کفر» از جنبههای متفاوتی در قرآن بررسی شدهاند و ما صرفا در بحث
کنونی ،سعی میکنیم «بازتابهائی» که این جهانبینی و ایدئولوژی در رابطه با انسان
ایجاد میکنند ،بررسی کنیم .یعنی میخواهیم ببینیم که انسان مشرک و یا کافر ،در
مقابل« ،تاثرات» چگونه واکنش و بازتابی از خود نشان میدهد و تا چه میزان تاثیر
پذیر است و یا به عبارت دیگر ،تا چه حدی دگمها مانع «متاثر شدن» او گشتهاند؟
شاید براستی نتوان در قرآن به صراحت و گویائی آیات اولیه سوره بقره در رابطه با
موضوع فوق پیدا کرد ،آیات  1الی  20سوره بقره ،به ترتیب سه گروه از انسانها
را مشخص میسازد که عبارتند از« :مومنین»« ،کافرین»« ،منافقین» .این آیات
به خوبی برخورد کافرین و منافقین با رابطهها و آیات ،و میزان تاثیرپذیری و متاثر
شدن آنان را نشان میدهد .اینک به بررسی اجمالی این آیات پرداخته ،ولیکن برای
جلوگیری از اطاله کالم ،تنها بعضی از آیات را که رابطه نزدیکتر و مستقیمتری با
بحث دارند ،طرح مینمائیم.
آیات  1الی  5سوره بقره ،به ویژگیهای گروه اول ،یعنی مومنین ،متقین ،مفلحین و...
میپردازد که ویژگی این گروه مد نظر نیست ،اما آیات  6و  ،7چگونگی برخورد
کافرین با تاثرات را مطرح میکند.
س َوا ٌء َع َلی ِه ْم أَأَ ْن َذ ْر َت ُه ْم أَ ْم َل ْم ُت ْنذ ِْر ُه ْم اَل ْیؤ ِم ُنونَ َ -خ َت َم هَّ
وب ِه ْم
«إِنَّ ا َّلذِینَ َک َف ُروا َ
للاُ َع َلی قُلُ ِ
ار ِه ْم غِ َ
اب َعظِ ی ٌم – همانا کسانیکه کفر ورزند،
ش َاوةٌ َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
س ْم ِع ِه ْم َو َع َلی أَ ْب َ
َو َع َلی َ
ص ِ
(چه) بترسانیشان یا نترسانیشان ،برایشان یکسان است و ایمان نیاورند – خدا بر
دلهاشان و بر گوشهاشان مهر نهاد و بر دیدگان ایشان پرده ایست و برای ایشان عذابی
بزرگ است».
پیامبران با سالح «بشارت»« ،نذارت»« ،ذکر» و ...ابالغ پیام میکردند و توسط
این سالحها ،سعی مینمودند تا میزان تاثیرپذیری و متاثر شدن انسان را رشد دهند که
در قسم پیش ،آیات متعددی را شاهد مثال آوردیم ،در آیات فوق خداوند تصریح میکند
که کافران ،دیگر تاثیرپذیر نیستند و از هیچ عاملی متاثر نمیشوند .چه ترسشان بدهی
و چه ندهی ،آنها ایمان نخواهند آورد و هدایت نخواهند شد ،چرا که آنها دریچههای
تاثیرپذیری وجودشان بسته شده است و نه تنها تاثیر پذیر نیستند ،بلکه اگر هم «اثری»
از خود ایجاد کنند ،حتما اثری منفی خواهد بود .این است که خداوند میفرماید بر
دلها و گوشهایشان مهر نهادیم و پردهای در مقابل چشمانشان قرار دادیم ،یعنی درهای
 .7رجوع شود به مقاله رابطه دیالکتیکی “جهانبینی توحیدی و ایدئولوژی اسالم“.
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تاثیرپذیری اینها که همان «قلب»« ،چشم» ،و «گوش» میباشد ،کامال بسته شده و
مهر و موم گشته و تالش در جهت هدایت کافران عملی بیهوده است.
آیات  8الی  16در این سوره به معرفی ویژگیها و خصائص ماهوی «منافقین»
اختصاص دارد و سپس تا آیه  25نتیجه گرفته شده است که اساسا از لحاظ ماهیت ،این
دو تیپ (کافران و منافقین) یکسان بوده و هر دو تاثیر ناپذیر و دگماتیستاند .شیوهای
که در اینجا برای نشان دادن خصائص این دو گروه به کار رفته ،بسیار جالب و قابل
توجه است .به این معنا که سعی شده تا ویژگی انسان دگماتیسم در لوای مثالهای همه
فهم بیان گردد؛ و البته این یکی از مهمترین عوامل مزیت دهنده و برتری بخشنده به
قرآن است .چرا که گاه مفاهیم بسیار غنی و بزرگی که در قالب جمالت نمیگنجد،
میتوان توسط مثال عنوان نمود و این تاکتیکی است که چه در قرآن و چه در نحج
البالغه ،بسیار به کار رفته است .یکی از این امثله در آیه زیر تبلور یافته است.
اءتْ َما َح ْو َل ُه َذه َ هَّ
ور ِه ْم َو َت َر َک ُه ْم فِی
ض َ
ارا َف َل َّما أَ َ
اس َت ْو َقدَ َن ً
« َم َثلُ ُه ْم َک َم َث ِل ا َّلذِی ْ
َب للاُ ِب ُن ِ
ُظلُ َما ٍ
یر ِج ُعونَ – مثل آنها مانند کسی است که
ص ٌّم ُبکْ ٌم ُع ْمی َف ُه ْم اَل ْ
ت اَل ی ْبصِ ُرونَ ُ -
آتشی افروخت .موقعیکه اطرافش را روشن ساخت ،خدا نورشان را میبرد و آنها را
در تاریکی رها میکند که نبینند – اینان کر و الل و کورند و لذا باز نمیگردند  -آیات
 17و  - 18سوره بقره».
مثال فوق میخواهد روشن کند که منافقین آندسته از باطل کاران هستند که برای دستیابی
به اهداف و اغراض پست و پلید خود ،سعی میکنند که به انواع و اقسام دسائس و حیل
فریبکارانه متمسک شده و از آتشی که توسط این خدعهها و نیرنگهایشان میافروزند،
مسیر راه باطل خود را روشن ساخته و به جلو روند .اما خداوند نور ایشان را میبرد
و ظلمتکده راه قرارشان میدهد ،تا آنقدر در این ظلمتکده بمانند تا بپوسند .زیرا به جای
اینکه آنان در مسیر حق و حقیقت گام بردارند و بسان مومنین و انسانهای تاثیرپذیر،
تحت تاثیر هدایت وحی قرآن واقع شوند ،چون سر تا پای وجودشان را دگمهای متعدد
و قوی فرا گرفته است ،از هدایت هللا روی برتافته و سعی میکنند که خود هیمهای از
باطل گرد آورده و آتش افروزند .اما پروردگار توانا ،این روزنه امید را نیز به رویشان
میبندد و با خاموش ساختن آتش ،در ودای ظلمت رهایشان میسازد .به طوری که
دیگر هیچ جای را نبینند؛ و سرانجام این باطل کاران ،عدم تحرک وسایل شناختی ،در
راه درک حقیقت است .نفی ،نه گوش ،نه چشم و نه زبان آنها ،قادر به کار نیستند و
ص ٌّم ُبکْ ٌم ُع ْمی» ،و سرانجام هیچ راه بازگشتی برای آنها
همگی از کار میافتندُ « .
یر ِج ُعونَ » ،زیرا گوش و زبان و چشم ،آالتی هستند که انسان
باقی نمیماندَ « .ف ُه ْم اَل ْ
توسط آنها میتواند هم از هدایت حق تاثیر بپذیرد و هم منشاء اثری مثبت واقع گردد
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و در حقیقت ،وجود خود را از دگمها و بتها و موانع راه رشد و کمال برهاند .حال
آنکه یک انسان منافق باطل کار و خدعه گر ،بر گوش و چشم و دلش مهر نهاده شده و
هیچ کانالی برای تاثیر پذیرفتن ندارد .چرا که اینها دگم دارند و هوای نفسشان و دیگر
بتهای وجودیشان ،جلوی پذیرش حقیقت را در آنان گرفته است .بنابراین درست پس
از این آیه ،نتیجه بسیار مهمی حاصل میشود که شاید خالصه بسیار مهمی از بحث ما
یر ِج ُعونَ » است .یعنی گوش و دهان
ص ٌّم ُبکْ ٌم ُع ْمی َف ُه ْم اَل ْ
باشد ،که منظور همین آیه « ُ
و چشم آنها از کار افتاده و دیگر امکان بازگشت به مسیر تکامل را ندارند و باالخره
اینها هیچگونه تاثیری از پدیدهها نمیپذیرند .با تعمق در آیه اخیر ،مسئلهای که برایمان
مطرح خواهد شد ،واژه « ُبکْ ٌم» یا الل بودن این افراد است .زیرا چشم و گوش و قلب
و ...اعضای خاصی از بدن انسان بوده که کانال تاثیرپذیری میباشد .8یعنی توسط
دیدن ،شنیدن ،احساس کردن و ...انسان تاثیر میپذیرد ،اما چرا در اینجا «دهان» هم
به این اعضاء اضافه شده است و اساسا انسان از کانال دهان و بیان« ،اثر» میگذارد
و نه آنکه متاثر شود؟ در جواب این سوال باید گفت که اوال ،نباید فراموش کرد که این
کلمات صرفا سمبلیک هستند و روندگان راه باطل نه تنها الل نیستند که خیلی هم سعی
میکنند از زبانشان بهتر در جهت اهدافشان کمک بگیرند! و ثانیا ،منظور از به کار
بردن این واژهها ،بیان ارتباط ارگانیک «تاثیرپذیری» و «اثرگذاری» مثبت است.
یعنی اینها که متاثر نمیشوند ،نمیتوانند «اثر مثبت» بگذارند و «اثرگذاری مثبت»
هم از آنان سلب خواهد شد ،زیرا این دیگر قطعی است که وقتی کودکی به دنیا میآید،
چون صدایی را نمیشنود ،حرف زدن هم یاد نمیگیرد و الل میشود ،میبینیم که مثال
فوق این رابطهها را چقدر پر محتوی و پر مغز بیان میکند.
صی ٍ
اب َع ُه ْم فِی َآذا ِن ِه ْم مِنَ
ب مِنَ
یج َعلُونَ أَ َ
السمَاءِ فِی ِه ُظلُ َماتٌ َو َر ْع ٌد َو َب ْرقٌ ْ
َّ
«أَ ْو َک َ
ص ِ
ت َو هَّ
للاُ ُمحِی ٌط ِبا ْلکَاف ِِرینَ  -یکَا ُد ا ْل َب ْرقُ ْ
الص َواعِ ِق َح َذ َر ا ْل َم ْو ِ
اء
َّ
ض َ
ار ُه ْم ُک َّل َما أَ َ
ص َ
ف أَ ْب َ
یخ َط ُ
هَّ
هَّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
للا َعلی
س ْم ِع ِه ْم َوأ ْب َ
َب ِب َ
اء للاُ لذه َ
َل ُه ْم َمش ْوا فِی ِه َوإِذا أظل َم َعلی ِه ْم قا ُموا َول ْو ش َ
ار ِه ْم إِنَّ َ
ص ِ
ُکل ِّ َ
شیءٍ َقدِی ٌر – یا (مانند کسانی که در بیابان واقع شدهاند) و باران شدیدی از آسمان
در ظلمت همراه با رعد و برق بر آنها ببارد ،آنها بر اثر صاعقه و از ترس مرگ
انگشتهایشان را در گوشهایشان قرار میدهند (تا صدای مهیب رعد را نشوند) و خدا
 .8الزم به توضیح است که در بیان قرآن “مسئولیت“ مترادف با متاثر شدن و تاثیرپذیری است .یعنی
انسان به میزانی که متاثر شود ،مسئولیت احساس می کند و به همان میزان که مسئولیت احساس می کند،
تاثیر می پذیرد .این مسئولیت می تواند نسبت به طبیعت ،جامعه ،تاریخ و یا هر پدیده دیگری باشد .پس
هر عضوی از بدن هم که در این پروسه سهیم باشد ،خواه ناخواه مسئول می شود .این است که قرآن می
ك َكانَ َع ْنهُ َم ْسئُ اً
ول – همانا گوش و چشم و دل هر کدام از
ص َر َو ْالفُؤَا َد ُكلُّ أُولَئِ َ
فرماید...“ :إِ َّن ال َّس ْم َع َو ْالبَ َ
آنها مسئول هستند .آیه  - 36سوره اسراء .می بینیم که “گوش“ و “چشم“ و “دل“ از دیدگاه حضرت
احدیت مسئول هستند و این به همان دلیل است که فوقا ً ذکر کردیم.
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بر کافران احاطه دارد – نزدیک است که برق چشمان آنها را برباید .هر وقت برقی
میدرخشد ،به راه میافتند و همین که خاموش شد توقف میکنند و اگر خدا بخواهد،
گوش و چشم آنها را از بین میبرد ،چه خداوند بر همه چیز تواناست .آیات  19و
 - 20سوره بقره».
در آیه  ،17مثالی که مطرح شد ،صرفا جنبه یک بعدی داشت و در آنجا فقط مسئله
«نور» مطرح بود که در رابطه مستقیم با «چشم» قرار میگرفت .اما در این آیات،
مسئله «نور» از دو بعد مطرح میشود و رعد و برق ،یعنی «نور و صدا» به
عنوان دو عامل تاثیر گذارنده و متاثر کننده «چشم و گوش» بیان میشود .منظور از
کاملتر شدن این مثال این است که خداوند قصد دارد نشان دهد که «منافقین» چگونه
به «کافرین» ملحق میشوند ،چرا که درانتهای همین آیه ،با این که قبل از آن،
(و هَّ
للاُ ُمحِی ٌط
از منافقین سخن میگفت ،نتیجه سخنش را به «کافرین» نسبت میدهد َ
ِبا ْلکَاف ِِرینَ ) ،میتوان مسئله را اینطور مطرح نمود که بنابر نص صریح آیه  10از
همین سوره ،منافقین مرضی دارند که به تدریج زیاد میشود تا به مرحله بازگشت
ناپذیری میرسد.
ض َف َزادَ ُه ُم هَّ
ضا –...در قلبهای ایشان مرضی وجود دارد که
للاُ َم َر ً
وب ِه ْم َم َر ٌ
«فِی قُلُ ِ
خدا آن را افزایش میدهد».
اینک با توضیح فوق ،به خود آیه باز میگردیم و بررسی خویش را ادامه میدهیم.
در اینجا باز هم مثال انسانی است که در بیابان تاریک قرار دارد و در یک هوای
بارانی که رعد و برق و یا «صاعقه» وجود دارد ،حرکت خویش را پی میگیرد.
واژه صاعقه در قرآن ،جایگاه خاصی دارد و چنانچه این واژه را در قرآن بررسی
نمائیم ،درخواهیم یافت که خداوند همواره صاعقه را به عنوان بزرگترین و مهمترین
و حساسترین سالحی به حساب میاورد که تودههای بت پرست و دگماتیسم را با آن
میآزماید و اگر چنانچه انسانهای مبتال به دگماتیسم و حتی یک جامعه بت پرست از
«صاعقه متاثر نشوند» و «تاثیر نپذیرند» ،دیگر آن زمانی است که آنها به مرحله
بازگشت ناپذیری رسیدهاند.9
ك َحتَّى نَ َرى هَّ
للاَ َج ْه َرةً فَأ َ َخ َذ ْت ُك ُم الصَّا ِعقَةُ َوأَ ْنتُ ْم تَ ْنظُرُونَ – و هنگامی که
َ « .9وإِ ْذ قُ ْلتُ ْم يا ُمو َسى لَ ْن نُ ْؤ ِمنَ لَ َ
می گفتندای موسی ایمان نیاوردیم به تو تا (اینکه) ببینیم خدا را آشکارا ،پس بگرفت شما را صاعقه در
حالی که بودید نگران .آیه  - 55سوره بقره“ ».دیدن“ و “رویت“ آشکار خدا ،که قوم بی اسرائیل از
موسی می خواهند ،بیانگر عمق و میزان آفت دگماتیسم است که بر حرکت اینان غالب است (بررسی
داستان موسی و قوم بنی اسرائیل در قرآن این مسئله را کامال بر ما روشن خواهد ساخت) ،از موسی می
خواهند که “خدا“ را آشکارا به آنها نشان دهد! و خدا با آوردن “صاعقه“ که خود یک آیه است ،سعی
می کند اوال ،آنها را تکان داده و به خود آورد و شاید تاثیرپذیرشان گرداند و در ثانی ،به آنها نشان دهد

مجموعه مقاالت تشکیالت

35 /

این انسان دگماتیسم ،ترس آنکه مبادا از این «صواعق» تاثیر بپذیرد ،دستانش را در
گوش میگذارد تا هیچ صدائی نشنود ،هیچ یک از تاثرات را احساس نکند و این است
(و هَّ
للاُ ُمحِی ٌط ِبا ْلکَاف ِِرینَ ) همان کسی که دیگر هیچ راه
که خدا وی را کافر مینامد َ
َ
یر ِج ُعونَ »!
ص ٌّم ُبکْ ٌم ُع ْمی ف ُه ْم اَل ْ
بازگشتی نداردُ « .
بررسی اجمالی که از آیات فوق به عمل آوردیم ،به ما نشان داد که چگونه« ،مرض»
ابتدائی و سادهای که در آغاز حرکت پیدا میشود ،به تدریج زیاد شده و به مرحله
بازگشت ناپذیری میرسد .به طوری که دیگر زمانی فرا خواهد رسید که تمام
دریچههای تاثیرپذیری انسان مسدود شده و هیچگونه تاثیری از مسائل نمیپذیرد .دیگر
فقر ،فحشاء ،ستم طبقاتی ،ظلم و ...او را متاثر نمیکند.
ین َ -ف َذلِکَ ا َّلذِی ید ُُّع ا ْلیتِی َم – آیا دیدی آن کس که دین را
«أَ َرأَیتَ ا َّلذِی یک َِّذ ُ
ب ِبالدِّ ِ
تکذیب میکند (کافر)؟ پس آن است که یتیم را از (خود) میراند و برای رساندن
خوراک به مسکین ،نمیشورد و قیام نمیکند  -آیات  1و  - 2سوره ماعون»
آری انسان دگم ،دیگر فقر مسکین برویش تاثیر ندارد .برای گرفتن حق آنها قیام
نمیکند ،وضعیت اسفبار یتیمان و ضعیفان جامعه او را متاثر نمیسازد ،و باالخره هیچ
چیز نیست که احساس او را برانگیزد و این است که به تدریج این انسان ،در گرداب
پستیها و رذالتها غرق میشود و در جبهه ضد خلق واقع شده و نه تنها برای کمک
به مسکینان قیام نمیکند ،بلکه خود ستم کننده بر آنان خواهد شد!
ان ا َّلذِینَ
یل هَّ ِ
ال َوال ِّن َ
ض َعفِینَ مِنَ ِّ
للا َوا ْل ُم ْس َت ْ
«و َما َلکُ ْم اَل ُت َقا ِتلُونَ فِی َ
َ
الر َج ِ
س ِب ِ
ساءِ َوا ْل ِو ْلدَ ِ
َ
یقُولُونَ َر َّب َنا أَ ْخ ِر ْج َنا مِنْ َه ِذ ِه ا ْل َق ْری ِة َّ
اج َعلْ َل َنا
اج َعلْ َل َنا مِنْ َل ُد ْنکَ َولِیا َو ْ
الظال ِِم أهْ لُ َها َو ْ
یل
یل هَّ ِ
للا َوا َّلذِینَ َک َف ُروا ی َقا ِتلُونَ فِی َ
یرا  -ا َّلذِینَ آ َم ُنوا ی َقا ِتلُونَ فِی َ
مِنْ َل ُد ْنکَ َنصِ ً
س ِب ِ
س ِب ِ
َّ
الطا ُغوتِ – ...و شما را چیست که پیکار نمیکنید در راه خدا و مستضعفین ،از مردان
و زنان و کودکانی که میگویند ،پروردگارا ما را از این قریهای که اهل آن ظالم هستند
خارج کن و برای ما از جانب خود سرپرستی قرار ده و برای ما از نزد خود یاوری
بفرست .آنان که ایمان آوردهاند در راه خدا پیکار میکنند ،و آنان که کفر ورزیدهاند در
راه طاغوت پیکار میکنند - ...آیات  75و  76سوره نساء»
آنچه را تاکنون عنوان نمودیم ،تاثیرپذیری و متاثر شدن انسان را مد نظر داشت،
ولیکن در آیه فوق ،موضوع بسیار اساسی و مهمی را مطرح میکند و آن رابطه
که راه شناخت خدا و رویت خدا ،از طریق چشمها و نگاه مستقیم ،بلکه از طریق “آیات“ است .هم چنین
برای این منظور می توان به آیات  - 155سوره نساء 13 ،و  - 17سوره فصلت - 43 ،سوره الذاریات
و  - 13سوره رعد ،مراجعه نمود ،که در مورد اقوام عاد ،ثمود و موسی نازل گشتهاند.
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«تاثیرپذیری» و «اثرگذاری» در انسان دگماتیسم است .چرا که بیش از این اشاره
کردیم که هر چقدر انسانی بیشتر تاثیر بپذیرد ،اثرات مثبتی نیز ایجاد خواهد کرد و
در اینجا سئوالی مطرح میشود که یک انسان دگم که تاثیر نمیپذیرد ،آیا اساسا بر
پدیدههای دیگر «اثر» خواهد گذاشت و اگر اثر میگذارد ،چگونه اثری است؟ آیه فوق
جواب سوال را صریحا عنوان نموده است .در ابتدای آیه ،خداوند از «مومنین» که
میزان «تاثیرپذیری» باالئی دارند ،میخواهد که در راه او و مستضعفین پیکار کنند
و ظلم و ستمی را که بر مستضعفین روا میرود ،طاقت نیاورند .یعنی مومنین «اثر
مثبت» میگذارند و و به تغییر تکاملی وضع موجود میپردازند .اما در انتهای آیه،
خداوند دو نوع اثر را طرح میکند ،یکی« ،اثر مثبت» که بازتاب حرکت مومنین است
و دوم« ،اثر منفی» که تبلور حرکت «کافرین» میباشد .یعنی کافرینی که دریچههای
تاثیرپذیریشان مسدود گشته ،و در راه «طاغوت» مبارزه میکنند و سعی در تغییر
انحطاطی وضع موجود دارند.
 - 3تکوین دگماتیسم
در قسمت قبل دریافتیم که «بتپرستی» تبلور دگماتیسم در حرکت انسان است .یعنی
انسانی که دگمها ذره ذره وجود او را فرا گرفتهاند ،یک بت پرست تمام و کمال است.
پس برای آنکه بتوانیم دگماتیسم را در وجود انسان ریشه یابی کنیم و به عبارت دیگر
بستر تکوین دگماتیسم را در انسان بشناسیم ،میتوانیم از «بتپرستی» شروع کنیم.
چرا که بررسی بتپرستی و ریشه یابی آن در انسان ،به صورت کامال مبسوطی توسط
قرآن صورت گرفته و ما نیز میتوانیم توسط تحقیق و تتبع در آیات قرآنی ،بستر تکوین
دگماتیسم و ریشههای آن را در وجود انسان بیابیم .برای این منظور ،کافیست مبارزات
انبیاء را علیه «بتپرستی» پیگیری کنیم .در این میان ،مبارزه ابراهیم با بتپرستی،
در قرآن جایگاه خاصی دارد .در این قسمت بحث ،آیات مربوط به این مبارزه را
میآوریم تا در لوای آن ،بتوانیم به منظور حقیقی خویش ،که همان پی بردن به ریشهها
و بستر تکوینی دگماتیسم است ،برسیم.
«و َل َقدْ آ َتی َنا إِ ْب َراهِی َم ُر ْ
َ
شدَ هُ مِنْ َق ْبل ُ َو ُک َّنا ِب ِه َعالِمِینَ  -إِ ْذ َقال َ أِلَ ِبی ِه َو َق ْو ِم ِه َما َه ِذ ِه ال َّت َماثِیل ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ِ
ابدِینَ َ -قال َ َل َقدْ ُک ْن ُت ْم أ ْن ُت ْم َوآ َباؤُ ُک ْم فِی
ع
ا
ه
ل
ا
ن
اء
ب
آ
ا
ن
ج
و
وا
ل
ا
ق
ف
ک
ا
ع
ا
ه
ل
م
ت
ن
أ
ِی
ا َّلت
دْ
ونَ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ِ
هَّ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
یرا
ین َ - ... -و َت ِ
ص َنا َمکُ ْم َب ْعدَ أنْ ُت َولُّوا ُمدْ ِب ِرینَ  -ف َج َع َل ُه ْم ُجذاذا إِ اَّل َک ِب ً
الل أَلکِیدَ نَّ أ ْ
َ
ض اَل ٍل ُم ِب ٍ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ً
َ
َّ
َ
سم ِْعنا فتی
یر ِج ُعونَ  -قالوا َمنْ ف َعل َ هَذا ِبآلِ َه ِتنا إِن ُه لمِنَ الظالِمِینَ  -قالوا َ
َل ُه ْم ل َعل ُه ْم إِلی ِه ْ
اس َل َع َّل ُه ْم ی ْ
ش َهدُونَ َ -قالُوا أَأَ ْنتَ
ین ال َّن ِ
ْیذ ُک ُر ُه ْم ی َقال ُ َل ُه إِ ْب َراهِی ُم َ -قالُوا َفأْ ُتوا ِب ِه َع َلی أَ ْع ِ
َ
اسألُو ُه ْم إِنْ َکا ُنوا ی ْنطِ قُونَ -
َف َع ْلتَ ه ََذا ِبآلِ َه ِت َنا یا إِ ْب َراهِی ُم َ -قال َ َبلْ َف َع َل ُه َک ِبی ُر ُه ْم ه ََذا َف ْ
َف َر َج ُعوا إِ َلی أَ ْنفُسِ ِه ْم َف َقالُوا إِ َّنکُ ْم أَ ْن ُت ُم َّ
الظالِ ُمونَ  -و به تحقیق که ما در گذشته به ابراهیم
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آن رشدی را که میتوانست داشته باشد ،دادیم و ما دانای حال او بودیم – وقتی به
پدرش و قومش گفت :این تصویرها چیست که به عبادتشان کمر بستهاید؟ گفتند :پدران
خود را پرستشگر آنها یافتیم – گفت :شما با پدرانتان در ضاللتی آشکار بودهاید ... -
 به خدا پس از آنکه پشت کنید و بروید در کار بتهایتان حیلهای میکنم – و بتان راتکه تکه کرد ،مگر بزرگ ایشان را شاید بدو مراجعه کنند – گفتند :چه کسی با خدایان
ما چنین کرده که هر کسی بوده از ستمگران بوده است .گفتند :شنیدیم جوانی هست
که ابراهیمش نامند و او بتها را به بدی یاد میکند .گفتند :او را به محضر مردمان
بیاورید .شاید گواهی دهند – گفتند:ای ابراهیم آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟ گفت:
(نه) بلکه این بزرگشان چنین کرده است ،ببینید اگر یارای سخن گفتن دارند از خودشان
سوال کنید – در این هنگام مردم به» خودهاشان مراجعه کردند و گفتند :شما خودتان
ستمگرانید  -آیات  51الی  54و  57الی  - 64سوره انبیاء
با تعمق در این آیات ،میتوان بسیاری از مسائلی را که قبال در باب «بتپرستی» و
مبارزه انبیاء با آن عنوان نمودیم ،به خوبی دریافت .منتهی بررسی کامل موضوع را
بر عهده پویندگان و جویندگان میگذاریم که قصد پیگیری این امر را دارند و ما برای
آنکه از خط مقاله جدا نشویم ،تنها قسمت آخر آیات و رابطه آن را با «نفس» بررسی
میکنیم.
در آیه  59دیدیم بتپرستان در ابتدا و قبل از آنکه ابراهیم را احضار کنند ،گفتند هر
کسی که بتهای مار شکسته از ظالمین است و در زمره ستمگران قرار میگیرد.
اما پس از آنکه ابراهیم آمد و گفت :اگر بتها میتوانند حرف بزنند ،بپرسید که چه
کسی آنها را شکسته است؟ بتپرستان به فکر افتادند « َف َر َج ُعوا إِ َلی أَ ْنفُسِ ِه ْم» و به
نفسهایشان مراجعت کردند .بازگشت بسوی نفس یعنی چه؟ یعنی آنکه مشرکین ریشه
این بتپرستی را در «نفس» خویش پیدا کردند و دانستند که چرا به بتها که نه قدرت
دفاع از خود دارند و نه زبانی برای بیان کردن مطالب ،کرنش میکنند .آری آنها
ریشه این امر را در «نفس» خود پیدا کردند و به محض اینکه این موضوع را درک
کردند ،نتیجه گرفتند که « :إِ َّنکُ ْم أَ ْن ُت ُم َّ
الظالِ ُمونَ » ،یعنی این ظلمی که بر ما روا رفته
از «نفس»های ماست و باالخره بتپرستی ما و ظلمی که به تبع آن بر ما واقع شده،
ریشهاش در نفس مان است.
همین مسئله را قرآن در بسیاری موارد و از جهات گوناگون مورد کنکاش قرار داده
است ،مثال همانگونه که قبال اشاره کردیم شرک و طبعا کفر که زائیده بتپرستی در
حرکت انسان میباشد ،ریشه نفسانی دارند و خداوند آنجا که از «شرک و یا کفر»
سخن میگوید ،عامل آن را در نفس انسان پیگیری میکند .اینک دو آیه را که در یکی
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ریشه تکوینی شرک و دیگری در مورد ریشه کفر ،بررسی شده است ،شاهد مثال
میآوریم.
«یا َم ْع َ
اء
صونَ َع َلیکُ ْم آیاتِی َوی ْن ِذ ُرو َنکُ ْم لِ َق َ
سل ٌ ِم ْنکُ ْم یقُ ُّ
س أَ َل ْم یأْ ِتکُ ْم ُر ُ
ش َر ا ْل ِجنِّ َو إْالِ ْن ِ
ش ِهدْ َنا َع َلی أَ ْنفُسِ َنا َو َغ َّر ْت ُه ُم ا ْل َحیاةُ ال ُّد ْنیا َو َ
ْیو ِمکُ ْم ه ََذا َقالُوا َ
ش ِهدُوا َع َلی أَ ْنفُسِ ِه ْم أَ َّن ُه ْم
َکا ُنوا َکاف ِِرینَ – ای گروه جن و آدمی ،آیا برای شما فرستادگانی از خود شما نیامد
که آیتهای مرا بر شما بسرایند و شما را از رسیدنتان به این روز بترسانند؟ گفتند:
گواهی دادیم بر نفسهایمان و بفریفتشان (نفسها را) زندگانی دنیا و گواهی دادند بر
«نفسهایشان» که بودند کافران  -آیه  - 130سوره انعام
در این آیه رابطه «کافرین» با «نفسهایشان» و همچنین فریب «دنیا» خوردن آنها
بررسی شده و نشان میدهد که کافرین «دنیا» را «رب» خویش گرفته و این بتپرستی
و کفر آنها ریشه نفسانی دارد .در آیه دیگر رابطه شرک و نفس را بررسی میکنیم.
ور ِه ْم ُذ ِّری َت ُه ْم َوأَ ْ
ش َهدَ ُه ْم َع َلی أَ ْنفُسِ ِه ْم أَ َل ْستُ ِب َر ِّبکُ ْم
َ
«وإِ ْذ أَ َخ َذ َر ُّبکَ مِنْ َبنِی آدَ َم مِنْ ُظ ُه ِ
َ
َ
ش ِهدْ َنا أَنْ َتقُولُوا ْیو َم ا ْلقِیا َم ِة إِ َّنا ُک َّنا َعنْ ه ََذا َغافِلِینَ  -أ ْو َتقُولُوا إِ َّن َما أ ْ
َقالُوا َب َلی َ
ک
ش َر َ
آ َباؤُ َنا مِنْ َق ْبل ُ َو ُک َّنا ُذ ِّر ً
یة مِنْ َب ْع ِد ِه ْم أَ َف ُت ْهلِکُ َنا به ما َف َعل َ ا ْل ُم ْبطِ لُونَ – و هنگامی که
پروردگار تو ،از پشتهای فرزندان آدم نژاد ایشان را بر گرفت و بر نفسهایشان
گواهی گرفت که آیا هستم پروردگار شما؟ گفتند :بلی گواهی دادیم ،تا نگوئید در روز
قیامت که ما از این ناآگاهان بودیم – یا بگوئید جز این نیست که پدران ما قبل از
ما شرک ورزیدند و ما نژادی پس از ایشان بودیم (پس) آیا تباه کنی ما را به آنچه
نادرستان کردند؟  -آیات  172و  173سوره اعراف»
در این آیات نیز مشاهده میکنیم که خداوند از «نفسهای» انسانها شهادت میخواهد
تا زمانی که «شرک» بر آنها غالب شد ،بدانند ریشه شرک آنها در کجاست .چرا
که وقتی خداوند از آنها شهادت میخواهد ،میگویند :بر یگانگی خدا شهادت میدهیم.
بدینسان زمانی که توحید ریشه در نفس دارد ،شرک هم ریشه در آنجا خواهد داشت.
آنچه را که تاکنون ابراز داشتیم ،دالئلی بود که حکایت از رابطه «دگماتیسم» با
«نفس» مینمود و فقط ابراز میداشت که ریشه دگماتیسم و بتپرستی را باید حتما در
نفس جستجو کرد و نه هیچ جای دیگر .اما چرا نفس بستر پیدایش دگماتیسم است؟ مگر
ویژگیهای نفس چیست که سرآغاز و پیدایش دگماتیسم در آن است؟ و اینها سئواالتی
است که اینک به جوابگوئی آنها میپردازیم.
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 - 4ماهیت نفس و رابطه آن با «تاثیرپذیری»
برای آنکه بتوانیم رابطه «دگماتیسم» را با «نفس» دریابیم ،الزم است که قبل از آن
«ماهیت نفس» را بفهمیم و براساس آن پیدایش دگمها را در نفس به مداقه کشیم .اساسا
ماهیت نفس عبارت است از« :فاعلیت» بر مبنای «قابلیت» و در لوای «سوی» شدن
آن .چرا که نفس قابلیتی است به سوی بستر فاعلیتها.
ورهَا َو َت ْق َواهَا َ -قدْ أَ ْف َل َح َمنْ َز َّکاهَا  -و سوگند به نفس و
س َّواهَا َ -فأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
س َو َما َ
َ
«و َن ْف ٍ
آنچه آراستش  -پس بر آن فجور و تقوایش الهام کرد – همانا آن کسی که پاک ساختش
رستگار شد و همانا آن کسی که بیالودش زیان کرد  -آیات  7الی  - 10سوره شمس»
زمانی که قرآن از نفس سخن میگوید ،آنرا قابلیت (استعدادهای بالقوه) تام میداند،
س َّواهَا» بیانگر هیچ نوع «اثری» نیست که بتوان آنرا «فاعلیت»
س َو َما َ
چرا که َ
«و َن ْف ٍ
نامید .منتهی توانایی به اثر و به فعلیت رسیدن را دارد و برای تحقق این امر نیاز به
بستری است تا توسط آن بتواند قابلیتهای خویش را به فاعلیت بدل سازد و آن بستر
ورهَا َو َت ْق َواهَا» است .الهام فجور و تقوی ،همان «تاثیرپذیری» و «متاثر
« َفأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
شدن» نفس است .یعنی در زمانی که نفس صورت سوائیت خویش را دارا است،
نمیتواند «اثر» بیافریند و نیاز به «تاثیرپذیری» دارد تا توسط آن قادر به تولید اثر
گردد .این است که الهام فجور و تقوی ،تاثیری است که نفس از تاثرات میپذیرد و
بنا بر تاثیری که پذیرفته باشد ،اعم از مثبت (تقوی) و منفی (فجور) ،خواهد توانست
منشاء اثری در درون انسان باشد.
بدینسان میبینیم «تاثیرپذیری» و «متاثر شدن» در ارتباط مستقیم با «نفس» انسان
قرار میگیرند .اما در اینجا به یک مسئله مهم میرسیم و آن« ،تاثیرپذیری» بر دو
بستر متفاوت «فجور» و «تقوی» است .ما پیش از این هر بار که «تاثیرپذیری» را به
کار بردیم ،صرفا از جنبه «تقوی» آن را مد نظر داشتیم و برای آنکه از تکرار کلمات
جلوگیری کنیم ،دیگر «تاثیرپذیری مثبت» که نتیجه متاثر شدن بر بستر تقوی است
و «تاثیرپذیری منفی» را که ماحصل متاثر شدن بر بستر فجور است ،با پسوندهای
مثبت و منفی بکار نبردیم و اصوال در قسمت قبل اشارهای به «تاثیرپذیری منفی»
ننمودیم .اما موضوعی که در تحقیق پیرامون نفس بدان دست یافتیم ،همین دو گانه
بودن «تاثیرپذیری» است.
سنَ ُکل َّ َ
شیءٍ
پدیدهها در کلیت وجودی خودشان« ،احسن» خلق شدهاند (ا َّلذِی أَ ْح َ
َخ َل َقهُ – ...آیه  – 7سوره سجده) و این تنها در رابطه با تاثیری که انسان از آنها
میپذیرد به دو صورت «تقوی» و «فجور» طرح میشود .یعنی همسر ،فرزند،
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زندگی ،قلم ،مبارزه و ...در کلیت خودشان ،خیر هستند و تنها «تاثیری» که انسان
از آنها میپذیرد در دو صورت «خیر» و «شر»« ،تقوی» و «فجور» و ...نمود
مییابد .همسر انسان گاه میتواند عامل رشد و تکامل و صیرورت گردد و گاه نیز
میتواند مانع تطور و تکامل او باشد .قلم میتواند زمانی «خون شهید» بیافریند ،و
زمانی دیگر در خدمت ضد خلق درآمده و در جهت تحمیق تودهها به کار گرفته شود.
مبارزه میتواند در راه «هللا» باشد و یا بالعکس در جهت «طاغوت» باشد و ...اینها
تماما ریشه در تاثیرپذیری نفس در دو بستر متضاد تقوی و فجور دارند .پس خودبخود
به نتیجهگیری نیز دست یافتیم و آن «اثر» بر مبنای «تاثیرپذیری» است .یعنی اگر
انسان از یک پدیده تاثیر مثبت بپذیرد ،اثری هم که ایجاد میکند« ،اثر مثبت» است و
بالعکس اگر تاثیر منفی بپذیرد ،اثر ایجاد شده توسط وی هم «اثر منفی» خواهد بود.
ساهَا»
اب َمنْ دَ َّ
ورهَا َو َت ْق َواهَا َ -قدْ أَ ْف َل َح َمنْ َز َّکاهَا َ -و َقدْ َخ َ
« َفأ َ ْل َه َم َها فُ ُج َ
این است که اگر «تقوی» و «فجور» را در وجود انسان ،دو نوع تاثیرپذیری بنامیم
«ذکی» و «دسی»« ،اثراتی» خواهند بود که توسط این دو نوع متاثر شدن ایجاد
میگردند« .تاثر فجور یا منفی»« ،اثر دسی» آفریده و «تاثیر تقوی یا مثبت» «اثر
زکی» میآفریند؛ و باالخره به عنوان نتیجه این قسمت بحث میتوانیم بگوئیم که نفس،
تبلور قابلیتهائی است که بر مبنای تاثیرپذیرفتن و متاثر شدن ،به فاعلیت بدل میشود.
حال اگر این تاثیرپذیرفتن بر بستر «تقوی» باشد ،اثری که ایجاد میشود« ،زکی» و
«تکاملی» است و اگر چنانچه بالعکس بر بستر «فجور» باشد ،اثر ایجاد شده توسط
آن« ،دسی»« ،انحطاطی» و ضد تکاملی خواهد بود .بدین ترتیب اثر «مثبت» و
«منفی» که پیش از این اشاره کرده بودیم ریشه در همین جا پیدا میکند.
 - 5انواع دگماتیسم
دگماتیسم همانند آنارشیسم ،در سه صورت ذهنی ،عملی و نفسانی نمود مییابد .اما
انواع دگماتیسم برخالف آنارشیسم صورت علت و معلولی دارند و در میان این سه،
«دگماتیسم نفسانی» زیربنا و عامل بوجود آورنده دو نوع دیگر ،یعنی دگماتیسم ذهنی
و عملی است .پس در اینجا دگماتیسم ذهنی و عملی ،هر دو معلول دگماتیسم نفسانی
هستند و تا زمانی که دگماتیسم نفسانی نابود نشود ،این دو نیز نابود نخواهند شد.
علت این امر نیز کامال مشخص است .چرا که در مبحث «تکوین دگماتیسم» اشاره
کردیم که اصوال دگماتیسم بر مبنای «تاثیرپذیری» قرار دارد و این تنها نفس انسان
است که ریشه همه تاثیرپذیریها در آن قرار دارد .یعنی زمانی که نفس دگم پیدا شد
و دیگر تاثیر مثبت نپذیرفت و خصلتهای نفسانی را دگمها فرا گرفت ،همین مسئله
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مرکزیتی میشود برای پیدایش انواع دیگر دگماتیسم.
دگماتیسم عملی یا «پراگماتیسم»« ،سکتاریسم»« ،آنارشیسم عملی» و ،...و همچنین
دگماتیسم ذهنی یا «مطلقگرائی»« ،ذهنیگرائی»« ،معلوماتگرائی» و ...تماما
ماحصل و نتایج دگماتیسم نفسانی هستند که در بخش سوم به بررسی آن خواهیم
پرداخت.

قسمت سوم

نمودارها ،زیانها
و روش مبارزه با
دگماتیسم
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 - 1انواع نمودارها و زیانهای دگماتیسم
در یک نگرش عام و همه جانبه هیچگونه الزامی وجود ندارد که «نمودارها» و
«زیانهای» یک موضوع ،پدیده و یا کال حرکتی منطبق بر هم باشند« .نمودارها»
میتواند «مثبت» و تکاملی و هم آنکه بالعکس «منفی» و انحطاطی باشد که تنها در
صورت منفی آن به صورت «زیان» تجلی مییابد .به عنوان مثال ،نمودار «عبادت
هللا»« ،رشد» و تکامل انسان و بالعکس ،نمودار «بتپرستی» همان شرک است که
او را نابود میکند .پس فی نفسه« ،نمودار» و زیان حرکت ،مترادف یکدیگر نیستند
و فقط برخی اوقات یکسان میشوند .در مورد آفات حرکتهای انسانی  -تشکیالتی،
میتوان به جرات ادعا نمود که در همه حال« ،نمودارها» خود همان «زیانها»
خواهند بود و بررسی این دو ،مجزا و منفک از یکدیگر نمیباشد .یعنی سکتاریسم،
آنارشیسم ،اپورتونیسم و ...هم «نمودار» و هم «زیان» پیدایش دگماتیسم در حرکت
انسان میباشند .حتی در صورت اخص« ،جدائی از تودهها» ،دوری از واقعیتها
«اتخاذ» استراتژی غیرواقعی و ...که خود «نمودارهای» سکتاریسم هستند ،در همان
حال« ،زیانهای» آن نیز بشمار میروند .پس اگرچه در بدو امر ،میان این دو تفاوت
قابل مالحظهای وجود دارد ،ولیکن به علت آنکه در یک رابطه اخص یعنی «آفات
انسانی تشکیالت» مورد بررسی واقع میشوند ،مرزبندی میان آنها ،دیگر لزوم
چندانی نخواهد داشت.
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نکته دیگری که در مورد شناخت «نمودارها» و «زیانها»ی دگماتیسم ،باید مورد
توجه واقع شود ،ارتباط تنگاتنگ آنها با انواع دگماتیسم ،یعنی نفسانی ،ذهنی و عملی
میباشد .چرا که برخی از «نمودارها» و «زیانها» مستقیما از دگماتیسم نفسانی
(قدرت طلبی ،برتری طلبی و ،)...بعضی دیگر از دگماتیسم ذهنی (معلوماتگرائی،
ذهنگرائی و )...و باالخره تعدادی نیز نشات گرفته از دگماتیسم عملی (پراگماتیسم،
سکتاریسم و )...میباشند.10
آگاهی به این امر خواه ناخواه کمک بسیار موثری خواهد بود که ما توسط آن
میتوانیم بسیاری از آفات انسانی – تشکیالتی را بسان اپورتونیسم ،کیش شخصیت،
سطحیگرائی ،هدف کردن وسیله و ،...را ریشه یابی نموده و شیوه برخورد صحیح
با آنها را بدست آوریم.
از جمله «نمودارها و زیانهای» دگماتیسم باالخص در یک حرکت تشکیالتی ،بیماری
«سکتاریسم» است .شاید در نظر اول متصل کردن سکتاریسم به دگماتیسم ،عجیب و
بدون دلیل جلوه کند ،ولیکن اگر با بینش تیزتر و عمیقتر به عمق مسئله بنگریم ،ارتباط
این دو را به خوبی درخواهیم یافت .منتها قبل از آنکه بخواهیم مستقیما این مسئله را
مورد توجه قرار دهیم ،الزم است که مقدمتا تفاوت سه موضوع «تاثیرپذیری منفی»،
«تاثیرپذیری مثبت» و باالخره «تاثیرپذیری انحرافی» را دریابیم.
نکتهای که مرز میان تاثیرپذیری «انحرافی» و تاثیرپذیری «منفی» را مشخص
میکند ،همان وجود یا عدم وجود «زیغ قلبی» است .یعنی اگر چه تاثیرپذیری منفی،
خود نوعی تاثیرپذیری انحرافی بشمار میرود ،مع الوصف این انحراف نه آنکه ناشی
از «ضعف شناختی» و یا ضعف انتخاب بستر «تاثیرپذیری» باشد ،بلکه نشات گرفته
از رشد نامتعادل خصلتهای نفسانی و زیغ قلبی است .برای آنکه تفاوت در صورت
فوق را بهتر دریابیم و بتوانیم فرق میان این دو حالت را عمیقا لمس کنیم ،کافی است
مثالی بیاوریم ،مثال ما در شرایط کنونی حرکت چند گروه را در داخل جامعه خودمان
به نفع امپریالیسم میدانیم .یکی ،ضد انقالب و ستون پنجم امپریالیسم ،دوم گروههای
چپ افراطی و ...اگر چه دو جریان فوق ،جهت حرکتشان به سوی امپریالیسم بوده
و باطبع به نفع امپریالیسم تمام میشود ،ولی میان این دو تفاوتهای بسیاری وجود
دارد که مهمترین آنها همان اختالف در انگیزههای حرکتی آنان است .یعنی انگیزهای
که فالن گروه افراطی را وادار کرده تا سالح به دست بگیرد و در این مقطع به جان
 .10البته شاید الزم به تذکر هم نباشد که تقسیم بندی فوق صورت مکانیکی ندارد ،مثال اگر می گوئیم
سکتاریسم ،نمودار دگماتیسم عملی می باشد ،به این معنا است که به هیچ وجه با دگماتیسم فکری و نفسانی
ارتباطی ندارد ،چرا که در قسمت قبل به ارتباط ارگانیک آنها اشاره کردیم.
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هژمونی انقالب بیافتد ،ضعف شناخت و بینش آن است و این جریان به هیچ وجه قصد
ندارد تا در صف ضد انقالب قرار گرفته و در جهت خالف منافع خلق قرار گیرد .اما
برخالف آن ،اپوزیسیون غیراصولی و ستون پنجم ،از ریشه و بنیان با حرکت تکاملی
خلقها و منافع تودهها تضاد دارد و عمال با تمام قوا و نیروی خودش ،سعی میکند
رودخانه پر خروش انقالب را از جریان بیاندازد و مانع حرکت متعالی آن گردد.
لذاست که میبینیم این دو جریان ،با وجود همسوئی و هم جهتی ،انگیزههای حرکتی
متفاوتی دارند.
فرق میان «تاثیرپذیری منفی» و انحرافی هم ،درست مانند مثال فوق است و عنوان
کردن این موضوع از جهات بسیاری کمک میکند تا نقاط مبهم بحث بازتر شده و شبهه
در آن ایجاد نشود .چرا که گاه در مبحث دگماتیسم ،که انواع و اقسام تاثیرپذیری انسان
را شامل میشود ،ما کافران و منافقین و ...را دگماتیست معرفی کردهایم و گاهی نیز
مشرکین ،آنارشیستها ،ذهنگراها و ...را در این تقسیم بندی جای دادهایم .این است که
اگر مرزبندی فوق مراعات نشود ،درک صحیح مسئله قدری دشوار خواهد شد .پیدایش
آفت دگماتیسم در حرکت تشکیالتی ،به علت آنکه پایه و اساس تشکیالت انقالبی را
نیروهای خلقی و برای نجات خلقها بنا مینهند ،عمدتا نمیتواند ناشی از تاثیرپذیری
منفی و بر مبنای بعد فجور و عدم تعادل خصلتهای نفسانی باشد ،بلکه بیشتر از
همان تاثیرپذیری انحرافی نشات میگیرد .پس در وهله اول دریافتیم که «سکتاریسم
پیشگام» که یکی از آفات عمده تشکیالتی است ،زائیده تاثیرپذیری انحرافی میباشد.
اما سئوالی که در اینجا پیش میاید ،این است که تاثیرپذیری انحرافی چگونه صورت
میگیرد؟ برای درک این مطلب ،کافی است که نگاهی اجمالی به تعریف سکتاریسم
پیشگام ،یعنی «جدائی پیشگام از تودهها» بیاندازیم .در تحلیلی که پیش از این از
سکتاریسم داشتیم ،اشاره کردیم که پیشگام به علت دوری روزافزون از «واقعیتها»
و «عینیتها» باالجبار استراتژی تعیین شدهاش نیز صورتی «ایدهآل» و انحرافی یافته
و وی قادر نیست تا ارتباط الزم را با تودهها برقرار نماید .دلیل موضوع فوق را به
راحتی میتوان در همان تاثیرپذیری انحرافی یافت .چرا که یک پیشگام و یک نیروی
مردمی خواه ناخواه «تاثیرپذیر» بوده و دریچههای متاثر شدن وجودش مسدود نگشته
است و نسبت به ظلم و ستم و تبعیض و درد و فشار و اختناق در جامعه خویش حساس
میباشد و همواره سعی در تولید «اثر» و نابودی این ضعفها و انحرافها دارد.
پس در اینجا «تاثیرپذیری» و یا تاثیرپذیری منفی مطرح نیست ،بلکه صورت خاص
و انحرافی تاثیرپذیری مثبت است که باعث میگردد تا اثر ایجاد شده توسط این گروه
بازده تکاملی مورد لزوم را نداشته باشد؛ و همانگونه که پیش از این اشاره کردیم چه
تاثیرپذیری منفی و چه تاثیرپذیری انحرافی ،هر دو نمایانگر وجود دگمها و بتها در
وجود انسان هستند و سکتاریسم نیز که نمودار تاثیرپذیری انحرافی در وجود انسان
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است ،خود تبلور ،بازتاب و زیان دگماتیسم خواهد بود.
یکی دیگر از آفات دگماتیسم و تبارز آن در حرکت انسان و تشکیالت ،پیدایش
«پراگماتیسم» میباشد .پراگماتیسم یا «هدف شدن عمل» ...معلول عدم وجود تبیین
عملکردهاست .11چرا که عمل الزم است بر مبنای تبیین صحیح و منطقی استوار باشد
و چنانچه میان این دو خالءی ایجاد شود ،بیانگر پیدایش دگمها و بتها بر سر راه
انسان میباشد .یعنی فی الواقع خود «عمل» بت میشود و زمانی که عمل به صورت
دگم و یا بت انسان درآمد و مانع تاثیرپذیری و تکامل وی گشت ،به تدریج لزوم تبیین
از عملکردها هم فراموش میشود و انسان مسخ و الینه عمل شده و به بیماری مهلک
پراگماتیسم که ریشه در همان بتها و دگمهای وجودیش دارد ،دچار میگردد.
آنارشیسم نیز از دیگر بازتابهای پیدایش دگماتیسم در حرکت انسان است .پیش
از این تحلیلی که از آنارشیسم داشتیم ،اشاره کردیم که اساسا آنارشیسم سه نوع
میتواند باشد ،نفسانی ،ذهنی و عملی و در همین مبحث نیز اشاره کردیم که شرک
تبلور بتپرستی میباشد .از مجموع این دو مطلب میتوان دریافت که شرک نفسانی
(آنارشیسم نفسانی) ،شرک ذهنی (آنارشیسم ذهنی) و باالخره شرک عملی (آنارشیسم
عملی) تماما معلول بتپرستی یا دگماتیسم هستند .چرا که آنارشیسم از عدم وجود
پروسه و پراکنده جهتی حاصل میشود ،و زمانی پراکنده جهتی عارض حرکت انسان
میگردد که دگمها و بتهائی ،وی را از پذیرش نظم و حصار تکاملی بازداشته و
مانع از قرار گرفتن وی در «پروسه» گردند .مثال انسان «خودخواه» که بت او
«خود» اش است و همه چیز را برای «خود»اش میخواهد ،به آنارشیسم مبتالست و
یا فردی که بیش از توان خودش و یا میزان الزم «کار» تقبل میکند و دیگران را از
پذیرش کارها باز میدارد و به عبارتی میتوان وی را «انحصارطلب» نامید ،او نیز
آنارشیست و مشرک است؛ لذا میبینیم که هر دوی اینها معلول نوعی بتپرستی و یا
دگماتیسم در حرکت او هستند.
بازتاب و زیان دیگری که از بروز دگماتیسم در حرکت انسان ناشی میگردد
«اپورتونیسم» میباشد .اپورتونیسم که در معنای تحت الفظی و ابتدائی به «فرصت
طلبی» تعبیر میشود ،بازتاب و معلولی است که از دیدگاه ما علت آن «منیتگرائی»،
«خود پرستی» و «اساس خود قرار دادن» است .یعنی زمانی که بت انسان «خود»
او واقع شد و دگمها وجود وی را فرا گرفتند ،دیگر او قادر نیست که نظم و جهت
پیشین را گردن نهاده و بر آن عصیان میکند تا این منیت کاذبش را ارضاء نماید .پس
به سادگی درمییابیم ،زمانی یک انسان به بیماری اپورتونیسم مبتال شده و آن را به
 .11رجوع شود به کتاب “پراکسیس انسان ساز است یا پراگماتیسم“.
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حرکت تشکیالتی انتقال میدهد که ابتدا دگمها وجودش را فرا گرفته و وی را به آفت
دگماتیسم مبتال سازند.
بیماریهای مهلکی مانند «قدرت طلبی»« ،انحصارطلبی»« ،برتری طلبی» و ...نیز
که در تمام آنها «منیت کاذب» و «خودمحوری» وجود دارد ،تماما بیانگر دگماتیسم
در حرکت انسان بوده و همگی ناشی از پیدایش دگمها در وجود انسان میباشند.
از دیگر نمودارها و زیانهای دگماتیسم در حرکت انسانی – تشکیالتی ،همان
«ذهنگرائی» است که در رابطه با دگماتیسم ذهنی معنا مییابد .انسان ذهن گرا
تاثیرپذیریاش از «عینیتها» و «واقعیتها» تحلیل رفته و به تدریج جواب تمامی
مسائل را در ذهنیت خود که همان بت دگم اوست ،جستجو میکند .زمانی که «ذهنیت»
انسان و افکار ذهنی او بت وی قرار گرفت ،او دیگر قادر به رشد صحیح و متاثر شدن
نیست و این امر بیانگر وجود دگمها (ذهنیت) در وجود وی هستند.
«مطلق فکری» ،یعنی بینشی که همه چیز را مطلق میکند و قادر نیست پدیدهها را با
عینک «نسبیت» بنگرد ،یکی دیگر از نمودهای دگماتیسم است .چرا که در این حالت،
«مطلق»ها بت او هستند و این بتها و دگمها ،مانع از گسترش افق دید ایشان شده و
وی را در وادی مطلقها که اساسا وجود خارجی هم ندارند ،رها میسازند .پس زمانی
که دیدیم انسانی مطلق نگر است ،فورا بایستی دریابیم که «مطلقها»« ،بتها» و یا
دگمهای او چه چیزهایی هستند و چرا وی به دگماتیسم مبتال شده است؟
از موضوعات دیگری که در ارتباط با مسائل فوق بوده و بیانگر نوع دیگری از
دگماتیسم میباشد« ،معلوماتگرائی» است .دانستنیها و معلوماتی که نتوانند در خدمت
«خط فکری» قرار گیرند ،خود به صورت بت و دگمی درآمده که انسان را از پذیرش
حرفها و مسائل جدید باز میدارند .یعنی هنگامی که «دانستنیها» و معلومات فرد
به صورت «خط معلوماتی» درآمد و وی را در عوض بارور ساختن خط فکری،
در حیطه همان دانستنیها محدود و محصور نگاه داشت ،او دیگر تاثیرپذیریاش
را از دست داده و قادر به رشد و تکامل که عمدتا در جهتگیری مثبت و خط یافتن
است ،نخواهد بود .سطحی نگری را هم میتوان معلول دگماتیسم پنداشت .چرا که در
این حالت «ظاهر» امر ،خود به عنوان تبلور «باطن» قرار میگیرد و به صورت
«حائل» و یا به عبارت دیگر «بت» و «دگم» درآمده و مانع از «عمق نگری»
میگردند .انسانی که نمیتواند به اعماق مسائل بنگرد و همواره ظاهر و سطحی بین
است ،حتما دگمهای خاصی وجودش را فرا گرفتهاند که مانع از متاثر شدن او از باطن
اشیاء و پدیدهها میگردند؛ و باالخره کند کاری و حتی برخوردهای منفعالنه کردن با
مسائل ،از دیگر آفتهای دگماتیسم هستند .انسانی که مسئولیتهایش را به موقع انجام
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نداده و در امور مربوط به خودش اهمال میورزد ،مشخص است که دستاوردهای
مقطعیاش ،دگم و بت او شده و وی را به همان ره آوردهای کم و اندک قانع میسازند.
باالخره انسان منفعل که قادر به برخورد فعاالنه با مسائل نیست ،انسانی دگماتیست
است .چرا که عقده «خود کم بینی» و «حقارت» ،بت او شده و مانع از برخوردهای
صحیح او با مسائل متعدد میگردند.
این بیماریها و آفات انسانی – تشکیالتی که فوقا از آنان نام بردیم ،مشتی نمونه خروار
بود و چنانچه دقیقتر به مسئله بنگریم ،مسائل بسیاری را در ارتباط با دگماتیسم پیدا
خواهیم نمود و خواهیم توانست عمق و دامنه و میزان گستردگی دگماتیسم و زیانها و
نمودارهای آن را در یک حرکت تشکیالتی ،بیش از پیش دریابیم.
 - 2چگونه با دگماتیسم مبارزه کنیم؟
این یک امر کامال طبیعی است که برای مبارزه با بیماری ،بایستی کامال آن را شناخت،
ریشه یابیاش نمود و سپس به مداوای آن پرداخت و به عبارت دیگر هر «تغییر»ی که
بخواهد منجر به تکامل بشود ،الزم است که پایه خویش را بر تبیین قرار دهد و یا اینکه
«تغییر» مبتنی بر «تبیین» باشد .12در مورد مبارزه با دگماتیسم هم ،وضع بر همین
منوال است .ابتدا باید دگمها را شناخت و علت پیدایش آنها را تبیین نمود ،سپس با
ایجاد زمینههای مناسب و روشهای درمانی الزم ،اقدام به نابودی آنها نمود .همانگونه
که یک پزشک برای مداوای بیمار ابتدا به بررسی «اثرات بیماری» میپردازد .برای
شناخت دگمها نیز در بدو امر ،الزم است که نوع «اثرات» مورد مداقه قرار گیرد .به
این معنا که باید دید هر انسانی ،به چه میزان «تاثیرپذیر» است و از پدیدهها و مسائل
گوناگون تا چه حدی متاثر میشود :مثال برای آنکه دریابیم یک انسان تا چه حدی دگم
دارد ،کافیست با او به کوهستان برویم ،در خیابانی قدم بزنیم ،مشترکانه زندگانی کنیم و
در طی این مراحل ،کامال باید دقت کنیم که این فرد چه حساسیتی نسبت به پدیدهها نشان
میدهد .وقتی به کوهها و درختها و پرندهها نگاه میکند ،چه تاثیری میپذیرد؟ نظم
در هستی ،چگونه او را متاثر میکند؟ و یا در خیابانها ،فقر و ستم ،وابستگی ،فحشاء،
بیکاری و ...تا چه حدی او را متاثر میکند؟ در زندگی مشترک نسبت به چه مسائلی
حساسیت نشان میدهد؟ آیا خبرهای روزنامه او را متاثر میکند؟ عالقه به اخبار دارد؟
کدامیک از خصلتهایش ،زندگی اشتراکی با او را دشوار میسازد؟ و ...اینها تماما
«اثراتی» است که توسط آن میتوان میزان تاثیرپذیری افراد را تبیین نمود و پس از
آن ،فرد بیمار با اراده خودش و بر اساس تبیین نمودن دگمها در یک بستر مناسب و
در یک پروسه ،قادر خواهد بود دگمها را نابود کند .یعنی برای شروع حرکت ،باید
 .12رجوع شود به سری جزوات “تبیین ارگانیزم خط فکری” ،شمارههای  1الی .3
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اثرات را مورد کنکاش قرار داد تا توسط این اثرات بتوان به دگمها پی برد و میزان
کم و زیادی آنها را دریافت .در این حال میتوان به تبیین دگمها اقدام نمود و سپس
با ارادهای قوی ،در یک بستر مناسب که الزم است توسط خود فرد و یا غیر او ایجاد
شود ،و با گذراندن مراحل متعددی در یک پروسه ،به نابودی دگمها همت گماشت .این
روند را عینا در حرکت یک پزشک میبینیم .وی ابتدا به معاینه و سئوال و جواب از
بیمار میپردازد تا از این طریق «اثرات بیماری» را دریابد .سپس بر اساس ضابطهها
و مالکها و تجربیاتی که در طی سالها به کف آورده است ،علت بیماری را تبیین
میکند و براساس آن ،اوال ،نکات خاصی را عنوان میکند که فرد بیمار با رعایت
آنها ،از تشدید بیماری جلوگیری میکند (بستر مناسب) و ثانیا ،داروهائی به بیمار
میدهد تا بیمار با استعمال آنها مرض خود را در مراحل متفاوتی که پزشک برای
معالجه تعیین میکند (پروسه) شفا بخشد.
تشکیالت نیز همانند یک پزشک ،با گذران مراحل فوق به نابودی بستر رشد دهنده
و سازنده دگمها میپردازد تا از این کانال ،به اهداف متعالی خود دست یابد .چرا که
تشکیالت ،خود بستری است که دگمهای وجودی مهرهها ،در آن تبارز یافته و خود
را نشان میدهند .زمانی که یک «فرد» در کنار «گروه» قرار میگیرد ،توسط
برخوردی که با مسائل خاص زندگی و حیات گروهی مینماید ،به راحتی میتوان
دگمهای او را شناسائی کرد.
تشکیالت نظم و حصاری است که مهرهها را درون خود قرار داده و مانع از آزادی
مطلق آنها میگردد .به میزانی که مهرهها قادر به پذیرش این نظم بوده و از آن متاثر
شوند ،تکامل کرده و بالعکس ،اگر متاثر نشوند ،نظم تشکیالتی همانند سلول انفرادی و
جبری خواهد بود که از همه سو آنها را آزار میدهد و قطعا به هیچ وجه بستر رشد
و تکامل مهرهها نخواهد بود.
توسط این روش و بررسی عمیق برخورد مهرهها با نظم تشکیالتی ،میتوان میزان
دگمهای درون مهرهها را سنجید .مثال یکی از مسائل مهم تشکیالتی ،وعدههای مالقات
و قرارهای افراد است ،چنانچه مهرهای بر این نظم گردن نهاده و همواره به موقع و
سر وقت ،به محل قرار مالقات برسد ،این امر بیانگر آن است که این مهره ،برخی
دگمها را در وجودش نابود کرده و قادر است در این مسیر به رشد و تکامل پردازد.
اما اگر دیده شد مهرهای در این امر مهم اهمام میورزد ،حتما باید اعتقاد داشت که این
مهره دگمهای متعددی وجودش را فرا گرفتهاند .همچنین در اختالف عقیدههائی که میان
مهرههای تشکیالتی وجود دارد ،به راحتی میتوان دگمهای ذهنی افراد را شناسائی
کرد .برای این منظور ،باید دید یک مهره تا چه حد نسبت به عقیده خودش ،تحلیل و
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تبیین دارد؟ آیا صرفا از روی ظواهر امر موضعگیری کرده است؟
آیا زمانی که مشخص شده عقیده پیشیناش اشتباه بوده ،این اشتباه را میپذیرد؟ مسئولیت
محوله به او را با عشق و عالقه دنبال میکند یا نه؟ و باالخره وقتی از او انتقاد اصولی
میشود ،میپذیرد یا نه؟
بدینسان ،نفس وجود تشکیالت و حرکت تشکیالتی ،یکی از بیشمار فوایدی که دارد،
همان تبارز بخشیدن به دگمهای وجودی انسان است .اما میزان اصالت یک تشکیالت
بستگی تام به چگونگی برخورد آن با دگمهای وجودی افراد دارد و به میزانی که
قدرت تخریب دگمها و نابودی زمینه رشد آنها را داشته باشد ،این تشکیالت پویاتر و
متکاملتر است.
اما یک تشکیالت ،چگونه میتواند دگمها را شناسائی و سپس نابود گرداند؟ تنها
سالح و یگانه ابزار تشکیالت در جهت شناسائی و نابودی دگمهای وجودی مهرهها،
«پروسه» است و به جز پروسه ،هیچ وسیله دیگری قادر نیست این رسالت عظیم را
به انجام رساند .پروسه که میبایست در دو بستر ذهنی و عینی تبارز یابد ،آینه ایست
که دگمها و بتهای وجودی مهرهها را نمایش میدهد .هیچ مهرهای قادر نیست دگمهای
وجودی خود را در یک حرکت تشکیالتی ،الی االبد مخفی نماید و باالخره در فرصت
مناسب ،نمودار خواهد شد .ممکن است یک فرد سالها و سالها در زندگی انفرادی
خودش ضعفها ،انحرافها و دگمهائی دارا بوده و تبارز نیافته باشند ،منتهی در یک
حرکت تشکیالتی ،بسیار سریعتر و زودتر ،این دگمها نمودار شده و به اصطالح
دستانش رو میشوند.
بنابراین ،رسالت تشکیالت عبارت است از ،ایجاد پروسهای ذهنی و عینی که در این
پروسه دگمها تبارز یافته و شناسائی گردند و سپس نیز نابود شوند .پروسه ذهنی،
عبارت است از ،حرکتهای متفاوتی که تشکیالت در جهت انتقال «ضابطه»ها به
مهرههای خود به کار میبرد .از قبیل مطالعات گروهی ،کالسهای چند نفره ،انتشار
کتب و جزوات و نشریات و ...که در این پروسه ،ذهنیت مهرهها بارور شده ،اوال
دگمهای ذهنی آنان میشکند و ثانیا با مسلح شدن به ضابطههای خط فکری ،قادر
خواهند شد که به تبیین دگمها پرداخته و راه تغییر آنها را بیابند؛ و پروسه عینی که
یک تشکیالت در جهت شناخت و نابودی دگمها به کار میبرد ،عبارتست از ،زندگی
تیمی ،کارهای گروهی ،سفرهای دسته جمعی ،کوه نوردی ،راه پیمائی و ...که در این
میان ،مهرهها به راحتی خصلت یابی شده و دگمهای آنان شناسائی میشود.
یک تشکیالت اگر بخواهد مهرههائی پویا ،پر تحرک ،آزاد فکر ،تکامل خواه داشته
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باشد ،الزم است که این پروسه را به بهترین نحو ایجاد کند و هیچگاه در خصلت
یابی مکرر افراد ،سستی و اهمال به خود راه ندهد ،دائما سعی در شناسائی و نابودی
دگمهای وجود افراد داشته باشد ،به برنامههای تئوریک ،که ذهن افراد را پویا و
بارور میکند ،بهای الزم را بدهد و همراه این پروسه ذهنی ،اقدام به سپردن کارهای
عملی و خصوصا گروهی به افراد بنماید تا در لوای این دو پروسه ذهنی و عینی،
بتواند «تاثیرپذیری» مهرههای تشکیالتی را روز به روز بیشتر نموده تا آنها قادر به
«اثرگذاری» بر دیگر پدیدهها و تغییر وضع خود ،جامعه و تاریخشان از «واقعیتها»
به «حقیقتها» گردند.
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