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   اول بخش
بحث   ديني تعليمات دبيران جمع در شده ايراد هاي
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   عقل پرورش
  

 بسم   الرحيم الرحمن اهللا
 يك .است انسانها افراد ساختن بحث ،تربيت و تعليم .است اسالم در تربيت و تعليم درباره ما بحث
 و حقوقي سيستم اصطالح به و دارد اي جانبه همه قرراتمو است مشخص هدفهاي داراي كه مكتب

  يعني .باشد نداشته آموزشي خاص سيستم يك اند تو نمي ،دارد سياسي سيستم و اقتصادي سيستم
 را اينها باالخره كند  پياده را سياسي و اقتصادي ،اخالقي خاص طرحهاي مردم در خواهد مي كه مكتبي
 جا همين در كه،است اي سألهم اين كه جامعه، اي باشد فرد هدف، اينكه از اعم ،اهدخو مي انسانها براي
  . بشود بحث بايد
 بايد افراد .شود پياده طرحها اين بايد آنها وسيله به كه هستند افراد اين باالخره ،باشد جامعه ،هدف اگر

 فرد هدف اگر و .كنند ادهپي اجتماع در را طرحها همين كه كنند پيدا پرورش طوري و ببينند آموزش
 است محفوظ فرد اصالت هم ،اسالم در ]است ضروري افراد پرورش و آموزش كه است بديهي [نيز باشد

  براي اي برنامه و طرحي باالخره پس. نيست اصالت از خالي خودش فرد يعني ،اجتماع اصالت هم و
 -  است جامعه و اجتماع براي  كه حهاييطر براي ساخت بايد را فرد هاينك از اعم ،دارد وجود فرد ساختن

 نظر اين از ساخت بايد را فرد يا - بگيريم نظر در اجتماع  ساختن مقدمه عنوان به را برنامه و طرح اين و
   از هم بشود، ساخته بايد فرد جمعي نظر يك از يا و ،است افراد  ساختن ،هدف كه

 ١٥
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  . است هدف خودش  اينكه نظر از هم و باشد تماعاج ساختن براي ابزاري و اي مقدمه بايد كه  جهت آن
 به تعليم مسأله براي اسالم آيا اوال .بشويم آشنا اسالمي تربيت و تعليم اصول با بايد ما كه اينجاست

 به عنايتي اسالم آيا ديگر عبارت به و ؟نه يا است قائل  اهميتي دادن آگاهي و دادن آموزش عنوان
 علما ميان  قديم از كه است علم مسأله همان اين ؟ندارد عنايتي چنين يا دارد انسان فكر و عقل پرورش
 كه آن خصوصيات هم و ،است كرده  دعوت علم به كه است ديني اسالم كه مطلب اصل هم ،بوده مطرح

 در وديگران فيض ،غزالي نظير افرادي كه ؟است علمي چه  است كرده دعوت آن به اسالم كه علمي آن
 نسانهاا پرورشي همه ،اسالم اخالقي مقررات كه هم پرورش و تربيت نظر از و .اند كرده  بحث زمينه اين

 آن مدل و است انساني چگونه اسالم نمونه انسان ،بدهد پرورش خواهد مي اسالم كه انساني كه است
 مطلب اجراي كيفيت به مربوط كه هست اينجا در هم ديگري مسائل البته .است مدلي چگونه انسان
 چه تا يعني ؟كرد استفاده بايد روشي و متود چه از انسان تربيت براي ولي ،مشخص هدفها يعني ، است
 چه كودك تربيت و تعليم در مثال ؟است شده منظور اسالمي تعليمات در رواني مالحظات اندازه

 ،تهدرگذش و ،گرديده رعايت رواني مالحظات و بيني واقع چقدر دستورها  آن در و رسيده دستورهايي
 تربيتهاي و تعليم و ،نبوده چقدر و بوده اسالمي تعليمات با منطبق چقدر ما قديمي تربيتهاي و تعليم
   ؟است منطبق چقدر ما امروز

  

   عقل پرورش
 يكي ،داريم مسأله دو ما اينجا در .است فكر و عقل پرورش مسأله همان كنيم بحث بايد كه اول مسأله
 از است عبارت " تعليم ". است دادن آموزش همان علم مسأله. علم مسأله ديگر و ،عقل پرورش مسأله

 سلسله يك كه است انباري  منزله به او مغز و است فراگيرنده فقط متعلم ،تعليمنظر زا .دادن ياد
 نقص را اين هم امروز .باشد اين هدف كه نيست كافي ،آموزش در ولي .شود مي ريخته آن در معلومات

 متعلم مغز در فرمول و اطالعات ،معلومات سلسله يك كه باشد اين فقط موزگارآ  هدف كه شمارند مي
 معلم هدف .است شده جمع آن در آب مقداري كه حوضي مثل بشود او ذهن و بكند انبار آنجا ،بريزد
 كار يعني ،كند زنده را او ابتكار قوه و پرورش را تعلمم  فكري نيروي كه اينست آن و باشد باالتر بايد
  . است دادن آتشگيره واقع در ممعل
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 داغ را تنور اين تا بريزيد آن در و بياوريد بيرون از آتش بخواهيد شما كه تنوري ميان است فرق. است
 اين زير آنقدر ،آوريد مي خارج از آتشگيره شما ،است جمع چوب و هيزم ،آن در كه  تنوري و ،كنيد
 .گردد مشتعل خودش هيزم با تنور و بشود مشتعل كم مك اينها خود تا دهيد مي آتش هيزمها و چوبها
 به نظر شود مي بحث -  تعلم و علم مقابل در - تعقل و عقل  به راجع كه آنجا كه رسد مي نظر به چنين
  . باشد داشته استنباط قوه انسان كه است فكري استقالل و عقالني رشد حالت همان

  

  علم نوع دو
 شده مطلب اين متوجه ذهنم ،پيش مدتها من و( است البالغه نهج در كه اميرالمؤمنين دارند اي جمله 

 العقل «: ديگر نقل يك در و( » علمان العلم « :فرمايند مي ).ام كرده جمع برايش هم شواهدي و بود
 يكن لم اذا  المسموع ينفع وال) مسموع عقل و مطبوع عقل « :يا( » مسموع علم و مطبوع  علم ،)عقالن

 علم ديگر و ،خارج از شده گرفته فرا  يعني ،شده شنيده علم يكي ،است علم دو علم ).1 (" المطبوع
  . مطبوع

 ديگري از انسان كه علمي،گيرد مي سرچشمه انسان سرشت و طبيعت از كه علمي آن يعني مطبوع علم
 مطبوع لمع اگر مسموع علم و: فرمايد مي دبع .است  شخص ابتكار قوه همان كه است معلوم و نگرفته ياد

 اصال كه هستند افرادي :ايد كرده درك ها تجربه در را اين .است جور همين هم واقعا. ندارد فايده نباشد
. اند نداشته را استعدادش اينكه نه  ،است تربيت سوء و تعليم سوء اغلب هم آن نشأم. ندارند مطبوع علم

  . بدهد پرورش و درآورد حركت به را او مطبوع نيروي آن كه نبوده جوري تعليم و تربيت
  

   عقل پرورش و قديم آموزشي سيستم
 نقص علت به يا حال -  افرادي كه بينيد مي شما .بوده جور همين خودمان قديم آموزشي سيستم ،اغلب

 ضبط حكم درست اند آموخته كه معلوماتي آن به  نسبت -  تربيت و تعليم نقص علت به يا و استعداد
 را آن درس به درس ،كرده دقت هم خيلي ،كرده كار هم خيلي ،گرفته رسد را كتابي.دارند را صوت
 در كه آنچه ،بدهد را  درس همان خواهد مي و شده درسم مثال بعد ،گرفته ياد و نوشته و كرده حفظ
   آن شرح و ها حاشيه در و كتاب اين
    يپاورق

   331 حكمت. 1
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 اين و شرح  اين و متن اين به راجع شما چه هر .تاس فراگرفته استاد از و كرده مطالعه را همه ،بوده 
 ،است لنگ ديگر او ،بگذاريد طرف  آن را پايتان كه ذره يك ،دهد مي جواب خوب ،بپرسيد حاشيه

 اين از بخواهد او كه باشد ديگر جاي در ديگري مطلب اگر و است مسموعات همين فقط معلوماتش
 ضد بر كه را افرادي ام ديده من بلكه و .است عاجز ندبك گيري نتيجه آنجا خودش  معلومات هاي مايه
 .است جاهل مغزش ،عالم يك كه بينيد مي شما لهذا و .كنند مي قضاوت آنجا اند گرفته ياد اينجا كه آنچه
 دارد اطالعات خيلي ،گرفته ياد را چيزها خيلي يعني ،است عالم. است جاهل مغز مغزش ولي است عالم
 درصد صد عوام  يك با كه بينيد مي كنيد مي طرح معلوماتش حدود از خارج اي مسأله شما كه آنجا ولي
  . آيد درمي  آب از مطلق عوام يك ،رسد مي كه آنجا ،هستيد طرف عوام

  

   پادشاه و غيبگو
 به را رمالي و غيبگويي علم ،رمالي و غيبگو يك كه گويند مي )است افسانه البته كه (است معروفي مثل
 بود آموخته اش بچه به را علم اين ،گرفت مي خوبي حقوق پادشاه دربار در خودش .بود آموخته اش بچه
 او كه خواست پادشاه .كرد معرفي ادشاهپ به را او كه روزي تا .كند اداره را پست اين او خودش از بعد كه
 چه هر او ؟چيست من دست در كه گفتي اگر: گفت او به و گرفت دستش در مرغي تخم .كند امتحان را

 و كرد فكري يك .سفيد اطرافش و است زرد وسطش: گفت پادشاه. چيست  كه نفهميد كرد حساب
 را پدرش بعد و آمد بدش  خيلي پادشاه. اند ريخته هويج وسطش در كه است آسيائي سنگ اين :گفت
 قلع اين ولي آموختم خوب من را علم :گفت!؟اي آموخته او به كه است علمي چه اين آخر:گفت و آورد
 كه نرسيد  شعورش. گفت عقليش بي روي از را دومي اين ولي گفت علمش روي از را اول  حرف آن. ندارد
  . بكند  حكم بايد آدم عقل را اين .گيرد نمي جا انسان دست در آسيا سنگ
 بود آمده خارجي يك وقت يك: گويند مي .ام شنيده نفر چند از حال به تا من و است معروف داستان اين
 كه سؤالي هر. داد مي او به اي پخته و نغز جوابهاي خيلي  دهاتي اين .شد روبرو دهاتي يك با ،رجك
 سواد چون ما " :گفت ؟داني مي كجا از را اينها تو كه گفت او بعد .داد مي جواب  عالي خيلي كرد يم

 من ولي گويد مي را معلوماتش دارد سواد  آنكه :است پرمعنايي حرف خيلي اين ." كنيم مي فكر نداريم
  . است بهتر سواد از خيلي فكر و .كنم مي فكر

 ١٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   
  

 و تجزيه قوه يعني بشود پيدا عقالني و فكري شخصيت رشد جامعه در و افراد در بايد كه مسأله اين
 در تربيتها و تعليم و آموزشها همين در يعني ،است  اساسي مطلب يك ،)1 (بشود پيدا مسائل در تحليل
 او تحليل و تجزيه قوه كه بكند كاري كه اينست دهد مي ياد بچه به اينكه از باالتر  معلم يفهوظ ها مدرسه
 بچه ذهن بياورد فشار خيلي معلومات اگر كه،بريزد معلومات وي مغز در فقط اينكه نه ،بگيرد قدرت
  . شود مي راكد

  

   ستين دنيد استاد اديز مالک،
 اعتقاد دليل همين به .ندارم اعتقاد هيچ اينها به من ،اند يدهد استاد خيلي كه افرادي ،علما ميان در 

 سي كس فالن ":گويند مي مثال. است افتخار باعث برايشان  كه همان ،اند ديده استاد خيلي كه ندارم
 سي كه عالمي ." ديده را ضياء آقا درس متوالي سال پنج و بيست يا ،رفته نائيني مرحوم  درس به سال
 كردن فكر مجال ديگر او ،ديده را استاد  آن و استاد اين درس يكسره را عمر سال پنج و بيست يا سال
 براي نمانده چيزي ديگر ،شده گرفتن صرف نيرويش تمام ،گرفته مي دائما ،نگذاشته باقي خودش براي
   .برسد مطلبي به خودش نيروي با آنكه
 با و بگيرد اندازه به بيرون از را غذا يدبا انسان معده .دارد را انسان معده حالت درست ،انسان مغز

 خالي جاي و آزادي اينقدر معده بايد و .بسازد اصطالح  به را آن ريزد مي غذا روي خودش كه ترشحاتي
. بسازد و نمايد ترشح ،بايد كه را هايي شيره و اسيدها ،كند رو زيرو را غذا بتواند آساني به كه باشد داشته
 ،فراغت ديگر ،دهند مي غذا آن به دارد جا كه آنجا تا و كنند مي تحميل غذا  آن بر مرتب كه اي معده ولي

 اعمال بينيد مي آنوقت .بسازد و بدهد حركت درست را غذا اين كه شود نمي پيدا برايش امكان و فرصت
  . گيرد نمي انجام درست ها روده در هم جذب عمل و كند مي پيدا اختالل گوارشي

 و بشود داده آموز دانش به كردن فكر مجال بايد تربيت و تعليم در. است جور مينه قطعا هم انسان مغز
  . گردد ترغيب كردن فكر به او
 شيخ .بودند نديده معلم زياد كه دارند ابتكار ديديم مي را يياستادها آن خودمان استادهاي ميان در ما

  زا ،است اخير سال  پنجاه صدو فقهاي مبتكرترين از يكي كه انصاري
  يپاورق

 يم عقل به راجع اسالم آنچه كه نستيا استنباطمان ما. نگفته اي گفته اسالم كه ميندار كار حاال. 1
.است مطلب نيهم ديگو

 ١٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 فكري رشد بايد هدف ، پرورش و آموزش در كه باشد ترديد جاي مسأله اين كنم نمي خيال حال هر به
 خطيب ،است استاد ،است معلم: هست كه هر مربي و دهنده تعليم. باشد جامعه به و متعلم به دادن
 نه ،بدهد تحليل و تجزيه قوه يعني فكري رشد ] شخص به [ كه كند كوشش بايد ،است واعظ ،است
 چيزي صورت اين در .كنيد حفظ هي ،فراگيريد هي ،بياموزيد هي كه باشد اين همش تمام اينكه

 خود كردن فكر نيروي ،است كردن فكر همان تعقل ،بينيم مي تعقل به راجع ما كه چهآن و .شد نخواهد
  . بكند اصل بر فرع رد ،بكند اجتهاد بكند، استنباط كه است شخص

  

   اجتهاد مفهوم
 وقتي كه تاس اين واقعي اجتهاد: گفت .زد اجتهاد درباب خوبي خيلي حرف يكوقت حجت آقاي مرحوم

 فورا ،شد عرضه او به شده طرح كتابي هيچ در و ندارد  ذهني سابقه هيچ نانسا كه جديد مسأله يك
 گرفته ياد " جواهر " از را مسائل انسان الا ،نمايد استنتاج و كند تطبيق صحيح طور به را اصول بتواند
  من ] گويد مي و [ گيرد مي ياد فقط او ،اند گفته را همه )نتيجه و كبريو صغري (نتيجه و مقدمه ،باشد

   چنين " جواهر " صاحب فهميدم
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 ،اجتهاد .كنند مي اكثر كه كاري مينه ،نيست اجتهاد اين ،كردم  انتخاب را او نظر هم من بله ،گويد مي
 .است طور همين علمي هر در لهذامجتهدواقعيو. بكند اصل بر فرع رد خودش انسان اينكه و است ابتكار

 يك قرن چند هر در بينيد مي شما. باالتر طحس در قلدهاييم ،هستند مقلدها از اي عده مجتهدها هميشه
 ابداع [ اي تازه قواعد و آورد مي آن جاي به ديگري اصول ،دهد يتغييرم را اصولي كه شود مي پيدا نفر
 به مقلدهايي بقيه ،است يكي همان اصلي مجتهد .كنند مي پيروي او از مجتهدها همه بعد ، ]كند مي

 جور همين علمي هر در واقعي جتهدم .باالترند  كمي معمولي مقلدهاي اين از كه هستند مجتهد صورت
 در ،است اينجور اصول و فقه در ،است جور اين منطق و فلسفه در ،است جور اين ادبيات در. است

 بعد ،آورد مي يزيكيف مكتب يك آيد مي نفر يك،فيزيك در بينيد مي شما. استاينجور ورياضيات فيزيك
 آورد مي هم قبولي قابل مكتب و آورد مي جديدي كتبم كه را اين .هستند او تابع فيزيك علماي تمام
  . واقعي مجتهد گفت بايد كند يم ودشفكرخ  تابع را افكار كه
 ما البته). (1(است تعلم و  تعليم ،تفكر اصلي مايه .نيست پذير امكان تعلم و تعليم بدون تفكر ولي

 تفكر كه دارد اسالم در اينكه و ).نداريم كاري فعال  وحي مسأله به و ئيمگو مي داريم را عقالني تفكرهاي
 داريم تعلم و تعليم درباب يكي ما. است دومسأله اين. است عبادت تعلم كه اينست از غير است عبادت

 درباب آنچه و ،است عبادت تفكر كه داريم تفكر درباب يكي و ،است عبادت تعلم ،است عبادت تعليم كه
 ال «: يا ).2 (» التفكر العبادش افضل «: مثال. داريم تعلم باب در كه آنچه از است بيشتر داريم تفكر

 و ،هست  خيلي البته زمينه اين در و ).4(» التفكر ذر ابي عبادش اكثر كان « :يا ).3(» كالتفكر عبادش
 را خود فكر ،گيرد مي ودخ فكر از انسان  كه اي نتيجه از گذشته،تفكر در. است تعلم مسأله از غير اين
 قرآن آيات بخواهيم كه ندارد هم لزومي .داريم زياد مطلب ،تعقل و تفكر به راجع قرآن در. دهد مي رشد

  . است كرده  تعقل و تفكر به دعوت قرآن كه داريم موارد خيلي.بكنيم جمع را زمينه دراين
  يپاورق

 نيا به 55 ص /2 ج يدركاف. 2. ميندار يكار عالف يوح مسئله وبه مييگويرام يغقالن يماتفكرها البته.1
 قدرت و خدا درباره تفكر عبادتها نيبرتر( .قدرته يوف اهللا يالتفكرف ادمان العباده افضل: است صورت
 323 ص / 71بحار،ج.4. )ستين تفكر مانند يعبادت چيه(145 ص/  1ج ،يطوس يامال .3) .اوست

   .)تفكربود ابوذر عبادت نيشتريب(
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   تعلم و تعليم به اسالم دعوت 
. بگيرند فرا يكديگر از افراد  كه است فراگيري ديگر اين كه است تعلم و علم مسأله ديگر مسأله اما و

. است واضحي امر زيرا ،بكنيم بحثي تعلم و تعليم به اسالم  دعوت به راجع كه باشد نيازي كنم نمي خيال
  چه كند مي دعوت اسالم كه علمي آن كه كنيم بحث اسالمي تعليمات و اسالمي علم حدوددر بايد

  :فرمايد مي وحي آيات اولين در كه همين واال ،است لميع
 االنسان « .علم ،بالقلم علم الذي ،االكرم وربك اقرأ ،علق من االنسان خلق ،خلق الذي  ربك باسم اقرأ «

  . )1 (» يعلم مالم
 سواد ] مظهر [ قلم. » بالقلم علم الذي «.تعلم و تعليم به  اسالم العاده فوق عنايت بر است شاهد بهترين 
   . است نوشتن و

  : ديگر آيات
  

 هل «  ). 2 (» يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي
 «  ). 3 (صالحا عمل و آمن لمن خير اهللا ثواب ويلكم العلم اوتوا الذين وقال

 داستان آن در .تعليم براي  شدم دهفرستا من) 4 (» ارسلت بالتعليم «:فرمود اكرم پيغمبر همچنين
 در و بودند عبادت شغولم مردم يكي در كه ديدند  جمعيت حلقه دو و شدند نمسجدشا وارد كه معروف
  بالتعليم ولكن « كنند مي خوب كار دو هر » خير علي كالهما «:فرمود ، تعلم و تعليم مشغول ديگري
 تعليم مشغول كه جمعي  آن در آمدند حضرت خود بعد و. ام شده فرستاده تعليم براي من ولي » ارسلت

  . نشستند بودند تعلم و
  :گريد هيآ

  : پاورقي
 علق. 1   5_ 1 آيات

. 2  ] !هستند؟ مساوي دانند نمي كه كساني با دانند مي كه كساني آيا [ 9/ زمر
 هك كسي يبرا خدا ثواب ،شما بر واي: گفتند  است شده داده علم آنها به كه كسانيو [80/ قصص. 3

  . ]است بهتر است داده انجام صالح عمل و آورده ايمان
  .206 ص/ 1ج ،بحار. 4
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  )1.(الحكمه و الكتاب علمهمي و هميزكي و اتهيآ هميعل تلوي منهم رسوال نيياالم يف بعث يالذ هو
  
 از ودمقصحاال. الحكمه و الكتاب علمهمي و. است تيترب به مربوط و خورد يم پرورش به شتريب هميزكي

 ".است شده توأم يكديگر با حكمت و كتاب باالخره ] قرآن يا [ است كتاب مطلق ،هست چه هر كتاب
 حكمت چي و است حكمت چي اينكه بحث .نيست بحثي اين در و است حقيقت دريافت " حكمت
  . گويند مي حكمت را حقيقتي دريافت هر. است  صغروي بحث نيست

  
 يؤتي «  . )2 (» كثيرا خيرا اوتي فقد الحكمة تيؤ ومن ،يشاء من الحكمة

  
 جزء و اسالم هدف يعني ،است كرده تعلم و تعليم به دعوت كلي طور به اسالم كه جهت اين در پس

 " » مسلم كل علي فريضة العلم طلب « "،نيست  بحثي است اسالمي امت بودن عالم اسالم هاي خواسته
  ). 3(نيست " مسلمه " مقابل و ندارد خصوصيت نجااي در " مسلم "و ،است  نبوي احاديث مسلمات از
  

  : پاورقي
 آنها بر را او اتيآ تا كرد مبعوث خودشان از را يرسول يام مردم انيم در كه است يكس او( 2/ جمعه. 1

 كه كس هر به خدا [ 269 /بقره..2 .)اموزذيب آنها به را حكمه و كتاب و كند هيتزك را آنان و بخواند
  .  ]است شده عطا او به فراواني خير ،شد داده حكمت او به كه وكسي ،دهد مي حكمت بخواهد

 مؤنث مقابل در كه وقتي مذكر صيغه. نشده وضع مرد خصوص براي عربي زبان در مذكر صيغه اصال. 3
 مثل ،است اعم براي معموال نگيرد قرار مؤنث مقابل  كه وقتي ولي ،دارد مرد به اختصاص بگيرد قرار

 از مقصود اينجا در ياآ. )1 (» يعلمون ال والذين يعلمون الذين يستوي هل قل: آمده  قرآن در كه مواردي
 .دانند مي كه كساني: است معلوم ؟دانند مي كه كساني يا ،دانند مي كه مرداني كه اينست» يعلمون الذين
  لمتقينا نجعل ام االرض في كالمفسدين الصالحات وعملوا آمنوا الذين نجعل  ام: ديگر آيه

 را مرداني آيا: گوئيد مي آيا ؟گوئيد مي چه شما ترجمه در ولي ،است مذكر همه ها صيغه).28/ص(كالفجار
 اين از زنها اينجور يعني!؟دهيم مي مفسدقرار مردان مانند اند داده انجام صالح عمل و آورده ايمان كه

  خارج زنها پس است مذكر صيغه " متقين " چون آيا. » كالفجار لمتقينل  نجعل ام ؟است خارج بحث
 ] كه باشد اين آيه معني [ كه نداده احتمال حال به تا كس هيچ .است كسان مقصود اينكه يا ؟هستند
  > و مفسد مردان از برترند صالح عمل به عامل و ايمان با مردان
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   علم؟ کدام
 يسخنران كي در من ست؟يچ مطلب نيا حدود مينيبب ما كه ستا نيا عمده تعلم، و مييتعل مساله در
 ينيع واجب علمها يبعض كه كردم طرح را يبحث شده، چاپ) 1 (ماه گفتار در كه "علم ضهيفر "نام به

 علم اهللا، معرفه مثل است، واجب و الزم يمسلمان هر بر اعتقاد كي عنوان به علم آن خود يعني است؛
 چون است، مانيا طيشرا از اي مانيا مقدمه كه مقدار آن االخر، وميال و رسله و كتبه و مالئكه و باهللا

 علما همه را نيا. است ينيع واجب علم نيا. ديتقل عن شيگرا نه است علم عن شيگرا اسالم در مانيا
   طلب "پس. اند كرده ذكر
   يورق پا
 هب راجع قرآن بگويد ؟نه يا باالترند مفسد  زنان از هم صالح به عامل و مؤمن زنان آيا بپرسند وقتي < 

  .نكرده ذكر حكمي اينها
 ترين تقوا با ،مردان شما ترين گرامي كه اينست .)1 (» اتقيكم اهللا عند اكرمكم ان ترجمه يا  همچنين 

 همين هم اخالقيات در و. است انسانها اينجا در " شما " يا ؟نشده بحثي زنان از بنابراين و ،مردانند شما
 براي و باشد شده  وضع صيغه يك مرد و زن از اعم براي كه نيست اينجور عربي زبان در عنيي. است جور

 هست مرد از اعم يبرا كه هم اي صيغه  آن بلكه ،اي صيغه زن خصوص براي و ،اي صيغه مرد خصوص
 عام مفهوم كه بگويد تواند نمي هيچكس نباشد هم " ومسلمة " كلمه اگر لهذا و است مذكر صيغه همين
 العلم طلب همان روايات  عموم .است ضعيفي روايات كه هست هم " ةومسلم " روايات بعضي در. نيست
  . است » مسلم كل علي فريضه

 يا است مرد مخصوص " المسلم ") 2 (" ويده لسانه من المسلمون سلم من المسلم حديث در آيا نيز و
 از مانمسل مردهاي كه است كسي مسلمان مرد كه است اين  حديث معني آيا و ؟مرد و زن از است اعم
   ديگر مردهاي و زنها بايد هم مسلمان زن كه نگفته و ،باشند آسوده و محفوظ او دست و زبان

   !؟بمانند محفوظ زبانش و دست از
 ،يكرد كه است ييادعا چه نيا كه كردند حبس را او. كرد يغمبريپ ي ادعا يزن كه است يمعروف هيقض
 ينب ال ،ونگفتيبعد هينب ال: نگفت ،يبعد ينب ال :گفت غمبريپ: گفت. است اسالم ضرورت خالف بر نيا

  .آمد نخواهد باشد غمبريپ كه هم يزن نگفته غمبريپ ،است مذكر "ينب" ،يبعد هينب وال
 استدالل زن آن استدالل ،دارد مردها به اختصاص مذكر هاي صيغه كه باشد درست حرف اين اگر
 عمل اين بطالن بر [ دليلي هيچ اسالم در كه يمبگوئ بايد ،بكند پيغمبري ادعاي زني اگر و است ستيدر
 آيه پس ،النبيات و النبيين خاتم نه .)1(" النبيين خاتم و اهللا رسول ولكن: هست آيه حتي و نيست] 

 ،شود نمي شامل كه هم النبيين خاتم ،نيست زن شامل كه بعدي نبي ال بنابراين. نيست دليل هم قرآن
 حال و نباشد پيغمبر زن اكرم پيامبر از بعد اينكه بر نداريم اسالم در دليلي هيچ ما كه بگوئيم بايد پس
  . نيست مطرح مرد و زن اينجا در كه ندارد شك  اينكه
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  ) .است دهيرس چاپ به زين ديشه استاد اثر گفتار ده كتاب در(. 1
 بايد ،ريمبگذ  كه اين از. هست است ايمان شرايط از كه علمهايي آن شامل مسلم قدر " فريضة العلم

   ؟چيست ] علم اين [ كه ببينيم
 كه علمي اين اينكه به  راجع گرفته در اسالمي علماي اصناف ميان اي بيهوده و لغو تقريبا بحث يك

 علماي. است عمل مقدمه اينكه براي است فقه  علم مقصود كه گفتند فقها ؟است علمي چه است فريضه
. است كالم علم گفتند كالم علماي. است واجبتر و الزمتر آن از خيلي  اخالق علم ،خير گفتند اخالق
  . است اهللا كتاب و تفسير علم گفتند تفسير  علماي

 كه جا هر. هدفي براي است مقدمه يا و است هدف خودش يا علم زيرا ،ندارد بحث ديگر اين ولي 
 هدفي اگر. نيست  هدف خودش كه هم جا هر. عقايد اصول همين مثل ،است واجب ،است هدف  خودش

 را سخن اين فقها خود. شود مي واجب ،واجب  مقدمه باب از ،باشد آن به متوقف اسالمي هدفهاي از
 تهيؤي نفسي واجب اصطالح به و است تهيؤي واجب ولي مقدمي واجب ،مسائل آموختن كه گويند مي

 انسان اينكه ولي ،يمبخوان نماز بايد ما مثال ،است كردن عمل است واجب ما بر كه چيزي آن عنيي ،است
 براي انسان اينكه براي پس. ندارد امكان بداند را نماز  مسائل اينكه بدون ،بخواند نماز درست بخواهد
 .بگيرد ياد را نماز مسائل است واجب ،بخواند صحيح را نماز بتواند يعني ،شود آماده نماز خواندن

 ،باشد علم به نيازمند كه اسالمي وظايف از اي يفهوظ هر ،ندارد تكاليف اينگونه و روزه و نماز به اختصاص
 كند مي آماده را ما كه واجبي يعني ،تهيوي نفسي واجب يك عنوان به شود مي  واجب برايش علم همان
 تهيؤي نفسي واجب يك [ طبعا  هم اخالق علم. است مقدمي واجب نوعي كه واجبي ،ديگر واجب براي
 ،نيست ممكن علم بدون كه هم آن ،خواهد مي نفس  تزكيه ،اهدخو مي "يزكيهم" ما از سالما . ]است
 همچنين. است الزم بشود حاصل نفس تزكيه اينكه براي مقدمه ،اخالقي ني روا مسائل آموختن پس
 آن تفسير و قرآن خود آموختن است بديهي ،بياموزيم قرآن از را دستورات سلسله يك بايد ما  وقتي
 واجبهاي سلسله يك عيني واجبهاي از گذشته ما كه كند مي پيدا توسعه آنوقت علم دائره و .است واجب
 الزم پزشك وجود هك اين نظير. بگيرد صورت كار تقسيم اساس بر بايد  كه واجبهايي يعني ،داريم كفائي
 به مردم ميان در  كه كفائي وجوب طور به است واجب يعني ،است كفائي واجب پزشكي علم پس ،است
  جور همين يا و شود نمي علم بدون كه پزشك. كنند مراجعه آنها به بيماران كه باشد كپزش كفايت قدر
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   را علمش بايد پس ،بشوند پزشك بايد انسانها همين ،افتد نمي كه  هم آسمان از ،رويد نمي زمين از
 بايد هم را اش مقدمه كه  است بديهي ولي ،است الزم پزشك كه اينست خواهد مي اسالم آنكه. بياموزند

 به زماني هر در ،ندارد معين حد ؟چيست حدش . است كفائي واجب پزشكي علم كه ستا اين. كرد تهيه
 ،بخوانند را  بوعلي قانون بود واجب مردم بر زمان يك. است واجب حد همان به ،دارد امكان كه حدي هر

  . آمده  آن از بهتر چون ،بخوانند ديگر چيز يك كه است واجب امروز
 به كننده توليد از را كاال كه واسطه  عده يك وجود اسالم اقتصادي نظام در آيا. است تجارت ،گردي مثال

 و كننده مصرف ميان واسطه عنوان به آزادي شغل اي عده كه شده  تثبيت و تأييد برسانند كننده مصرف
  . است واجب آموختنش هم تجارت  علم ،شده تأييد اگر ؟باشند داشته كننده توليد
  : فرمايد مي قرآن: ديگر لمثا

 «   ).1 (» وعدوكم  اهللا عدو به ترهبون الخيل رباط ومن قوه من استطعتم ما لهم أعدوا
. است واجب بله ؟نيست واجب يا است واجب» وعدوكم  اهللا عدو به ترهبون « كه اي اندازه به قوه تهيه آيا

    به قوه ،آيد نمي دست به قوه كه برداشتن بيل با ،شود نمي انجام كه خود به خود كار اين ولي
 " وعدوكم اهللا عدو به ترهبون « كه حدي همان حد؟ چه در. است علم هم راهش ،دارد راه آوردن دست

  . شود مي مختلف ،مختلف زمانهاي در هك
 و است عيني واجب علمها از  بعضي: است روشن تكليفش » مسلم كل علي فريضة العلم طلب « بنابراين

 كفائي [ واجب يك مقدمه اينكه اعتبار به است كفائي واجب علمها از بعضي و ،است واجب يفرد هر بر
 ها بعضي چون  نيست جهت اين در شبهه و شك جاي ،بنابراين. است واجب ،واجب مقدمه و است] 
 موضوع كه علومي يعني ديني علوم  به دارد اختصاص فقط و فقط است واجب كه علمي اين گويند مي
 آموختن ،است علم يك دين خود آموختن ،نه. دين خود آموختن  يعني ،است ديني مسائل معلو آن

 نيست منحصر.  است ديگري علم بدهد انجام خواهدب ] آن وسيله به [ را دينيش وظيفه انسان  كه چيزي
  مردم كه

  يپاورق
.60/ انفال. 1
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 و فكري رشد مسأله به ،اسالمي تربيت و تعليم در اينكه يكي ،كرديم اشاره مسأله دو به اينجا تا ما پس
 هم تعليم و ، ]است شده داده اهميت نيز [ تعليم خود به اينكه ديگر و ،شده داده فراوان اهميت تعقل
 فيزيك ؟چطور  اخالق علم ؟چطور تفسير علم ؟چطور كالم علم بگوئيم كه ندارد مشخص حدود  يك

 ،نياموزيد يا بياموزيد فيزيك بگويد و كند مشخص را علوم كه نيامده اسالم ؟چطور رياضيات ؟چطور
    انجام بايد را آنها كه گفته چيزهايي كي. نياموزيد يا ياموزيدب فلسفه ،نياموزيد يا بياموزيد رياضيات

  . آموخت را اينها بايد پس ،اينها آموختن به دارد توقف آنها و ،داد
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 عقالني تربيت   نسان ا
  
 هم و است شده علم به دعوت  هم اسالم در كه زد مي دور مطلب اين اطراف در ما بحث پيش جلسه در

 ،است فراگيري و آموزش معني به علم كه كرديم ذكر را دو اين فرق و )تعقل معني به (عقل به دعوت
 در كردن تفكر مسأله ،دارد ضرورت فراگيري زمينه در كه آنچه و نيست كافي  فراگيري تنها ولي
 بعد ولي ،بگذريم و كنيم اكتفا خالصه همين به كه داشتم نظر در اول .است شده گرفته فرا هاي ماده

 هست مسائلي ديدم ،داشتيم فكر و عقل موضوع در پيش سال چندين كه يادداشتهايي به كردم رجوع
 خيال  كنيم مي عبور مسائل اين بر كه اغلب گواينكه .نكنيم ذكر را آنها اجمال طور به ولو است حيف كه
 اينها و ،تاس تربيت و تعليم بيانها اين از هدف ولي ،اند شده بيان نظري مسائل عده يك كه كنيم مي

 است آمده عقل درباب كه آنچه از ابتدا .بيايند بار اينجور بايد  مسلمان افراد كه است شده گفته آن براي
  . كنيم مي  شروع

  

   باشد آننده غربال بايد عقل
 و )1 (است آمده العقول تحف و بحار ،كافي الجهل و العقل كتابدر كه داريم معروفي بسيار روايت
   بن موسي حضرت از است كرده نقل معروف متكلم) 2( الحكم بن شامه كه است روايتي

  
  

  يپاورق
  384ص العقول، تحف و14 ص/ 1 ج ،يكاف اصول. 1

. 2  >و است) السالم همايعل (جعفر بن يموس حضرت و صادق حضرت اصحاب از هشام
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   سالها را آن از قسمتهايي من و است مفصلي بسيار روايت كه )هشام خود به  خطاب (السالم عليه جعفر
 فرمايند مي استناد حضرت آنجا در. خوانم مي شما براي را قسمتها همان اكنون و كردم يادداشت پيش

  : دنفرماي مي استناد است " زمر " سوره در كه قرآن در آيه يك به
 »اللبابا اولوا هم اولئك و اهللا  هديهم الذين اولئك احسنه فيتبعون القول يستمعون الذين عباد فبشر «
)1.(   

 آيا ؟كنند مي چكار بعد ).2 (كنند مي  استماع را سخن كه آنان ،مرا بندگان بده بشارت :است عجيبي آيه
 ؟كنند مي رد يكجا را همه يا ،بندند مي كار به را همان و كنند مي اورب را همان شنيدند را چه هر
 است بهتر كه را آن ،كنند مي بيارزيا ،كنند مي سنگين سبك ،كنند مي نقادي ،» احسنه يتبعونف

 كه هستند كساني چنين :فرمايد مي آنوقت .نمايند مي  پيروي را شده انتخاب بهتر آن و كنند مي انتخاب
 هم اولئك و «) اين يعني عقل نيروي از استفاده ،اين يعني الهي هدايت يعني (كرده  هدايت را آنها خدا
  . است عجيبي دعوت ،اين. هستند عقل صاحبان راستي به ينها ا» االلباب اولوا

 في الفهم و العقل اهل بشر تعالي و تبارك اهللا ان هشام يا « :فرمايد مي اينطور هشام به خطاب حضرت
 فيتبعون القول يستمعون الذين عباد فبشر «: فرموده و داده بشارت را فهم و عقل اهل خدا » فقال كتابه

   »...احسنه
 كردن جدا و تمييز همين انسان  براي عقل صفات بارزترين از يكي كه پيداست كامال حديث و آيه اين از

  از ضعيف سخن ،دروغ سخن از راست سخن كردن جدا ،است
  

  :يپاورق
 كه است يكس از و فضال از و امام اصحاب نيمتكلم از. است بوده امام دو نيا عالقه مورد هم يليخ <

 اند بوده يا ده العا فوق افراد و شمارند يم نوابغ جزء را نهاآ هايفرنگ كه_عصر آن بزرگ اريبس نيمتكلم
   يشبل. كردند يم خضوع مرد نيا مقابل در _عالف لي وابوالهذ نظام ليقب از

 احتراز او با بحث از همه كه بود يكس عالف ليابوالهذ كه سدينو يم كالم علم خيتار كتاب در نعمان
  . بود الحكم بن هشام كند بحث او با داشت ميب كه يكس تنها از او و) بود يقو نقدريا يعني (داشتند
.1 18 و 17/ زمر

: ديفرما يم ،" القول سمعوني " اي " القول سمع " ديگو ينم. ستين هم "سماع " كلمه نجايا. 2
 استماع با سماع چون. كنند يم دقت سخنان در دهند، يم فرا گوش سخنان به يعني القول ستمعوني

  .است دادن فرا گوش استماع. بشنود باشد نخواسته انسان نكهيا لو و دنيشن يعني اعسم. كند يم فرق
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 عقل انسان براي آنوقت عقل . كردن غربال خالصه و ،منطقي غير سخن از منطقي سخن ،قوي سخن 
 آنهايي ،كند غربال ،كند سنگين سبك شود مي وارد كه را  چه هر يعني ،دربيايد غربال شكل به كه است

  . دارد نگاه را خورها درد به و بريزد دور خورد نمي درد به كه را
 .است زياد احاديث اين از و ،است مطلب همين به ناظر و ،اكرم پيغمبر از ظاهرا كه هست حديثي

 هر كه بس همين انسان جهالت براي). 1(» ماسمع بكل يحدث ان جهال « » بالمرء كفي «: فرمايد مي
 چه هر كأنه. دارند را گرامافون و صوت ضبط خاصيت ها بعضي ).باوري شخو (كند نقل شنود مي  چه

 كه. بدهند تشخيص آنكه بدون دهند مي  تحويل ديگر جاي در هم بعد و شوند مي پر گويند مي ديگران
 و قبول قابل بايد را آن از كمي،شنود مي انسان چيزها خيلي.  ]غلط يا است صحيح [ شنوند مي آنچه
   كمتر كه - عالم خيلي عالمهاي - هستند عالمها از بعضي كرديم عرض هم قبال .دبدان نقل قابل

 معناي به عالمند ).است همين  يكي معيارش ،گوئيم مي اينجا در كه عقلي. (عاقلند عالمند كه آنچه از
 و دكنن مي جمع ديدند جا هر از را چه هر اينكه براي عاقلند كمتر. دارند وسيعي بسيار اطالعات اينكه

 آيد درمي جور ] واقع با [ اين كه بكنند فكر اينكه بدون دهند مي پس هم را همه ،كند نمي  فرق برايشان
 هر و باشد نقاد بايد راوي كه داريم خودمان  روايات در ما اينكه با كه اينست عجيب و .آيد درنمي جور يا

 مورخان يا محدثان و راويان نهمي ميان در كه بينيم مي معذلك ،نكند روايت شنود مي كه را چه
  .  ]كنند نمي رعايت را اصل اين كه افرادي [ شوند مي ديده  فراوان خودمان

  

   خلدون ابن انتقاد
  

 كه است اين كند مي  مورخين از بعضي بر كه نقدهايي از يكي خودش تاريخ مقدمه در خلدون ابن
 او و كرده نقل كس فالن را تاريخ اين كه هستند سند صحت دنبال فقط ،تاريخها نقل در اينها گويد مي
 اصال كه كرد فكر بايد اول. رفت مضموني صحت دنبال به بايد اين از قبل گويد مي. است معتبري آدم
 قتيو كه اند نوشته اينها گويد مي ،زند مي مثال بعد .آيد درنمي جور يا آيد درمي جور منطق با مطلب خود
 نگيج مرد هزار پنجاه و دويست ،نمودند مي تعقيب را آنها فرعونيها و كردند عبور دريا از موسي قوم

   بايد را اين آخر. بودند
  

  :يپاورق
  ).است آمده اثما و كذبا جهال، يبجا آن در و( 90 ص / 2 ج ر،يالصغ جامع. 1
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    يعقوب اوالد همه اسرائيل اوالد كه كرد حساب
 گذشته سال چهارصد كه رميگ). 1 (بود گذشتهن بيشتر هم نسل شش پنج و بودند نفر يك فرزندان و

 بوده نهايا تيجمع ونيمل كي مييبگو ديبا اقال ،يجنگ مرد هزار پنجاه و ستيدو مييگو يم يوقت. باشد
 قتلوني: كشت يم را نهايا يپسرها فرعون نكهيا با اند، داشته يجنگ مرد هزار پنجاه و ستيدو كه

 ممكن يزيچ نيچن عقال ايآ بوده، نهايا از كه يكش بچه همه نيا با) 2. (نسائكم ونيستحي و ابنائكم
 يم نقل كه يا واقعه( ايآ كه كردند ينم فكر اصال نكته نيا به نيمورخ ديگو يم خلدون ابن است؟
  .ديآ ينم در جور اي ديآ يم در جور منطق با) كنند

 خداوند و شدند رضمنق چگونه هيام يبن ديبگو خواست يم كه مشهور يليخ واعظ كي از يوقت كي
 فرزند كي عاشورا روز در نيحس امام از: گفت كه دميشن داد، بركت نيحس امام فرزندان به چگونه

 كه يرضو و يموسو ،ينيحس سادات همه نيا او از و بود نيالحس بن يعل حضرت كه نماند يباق شتريب
   هيام يبن به راجع وقت آن. اندنم يباق يكس هيام يبن از و است مانده يباق هستند ينيحس باز هم آنها

 هاي خانه در زرين گهواره هزار  دوازده افتاد اتفاق كربال حادثه كه هجري 61 سال در كه گفت مي اينجور
 و ،باشد اينها هاي خانه در گهواره چقدر ،باشند اميه بني بايد چقدر  كه كرد حساب بايد حاال. بود اميه بني
    !باشد زرين گهواره چقدر ها گهواره  اين از

 ،بلي: گفت مي آميز تمسخر  صورت به و كرد مي مسخره را نقلها اينگونه وقت يك خوانساري آقاي مرحوم
 حساب شما حاال. داشت پز كله چشم يك احمد هزار يك و بيست كه بود بزرگ آنقدر هرات وقتي يك

   چقدر آنها بين در و ،بوده احمد اسمشان چقدر پزها كله ميان در ،بوده پز كله چقدر كه كنيد
 پز كله چشم يك احمد هزار يك و بيست ،چشم يك احمدهاي آن ميان در كه بوده چشم يك احمد
 كتابهاي همين در من يكوقت. بينيم مي تاريخ در -  رسوائي اين به نه البته -  اينها نظير و! است بوده
   و آمدند كه حره واقعه در كه اندمخو اند نوشته هم بزرگي خيلي اشخاص يك  كه خودمان معمولي تاريخ

 مدينه  )بودند يريفق خانواده و( بود انصار از كه مدينه اهل از يكي خانه به رفتند )3( كردند عام قتل را
  
  .اند نوشته هم سال 400 سال،. 1

   141/ اعراف
 نيا شانيبهاكتا اغلب در جمله از. اند كرده هم اغراق و مبالغه ندكانيگو ع،يوقا گونه نيا نقل در. 3

  .اند نوشته را مطلب
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 از كه شد وارد شامي مرد يك. گهواره در هم بچه و ،بود بستر در هنوز و كرده حمل وضع تازه زنش و
. نيامد دستش به  چيزي ببرد و آورد دست به گير دندان چيز يك تا گشت چه هر ،ببرد چيزي  خانه اين
 التماس به زن اين . ]بكند جنايتي كه [ آمد. شد عصباني خيلي برود خالي دست بايست مي اينكه از
 بيعت پيغمبر با الرضوان بيعت در دو هر شوهرم و من ،هستم پيغمبر  صحابي كس فالن زن من كه تاداف

 آخرش كه ،بكند منصرف را شامي مرد اين كه كرد مي التماس. هستيم الرضوان بيعت اهل از ما و كرديم
 هم بعد و داد  چرخ سرش دور و گرفت دست به را او پاي و برداشت ارهگهو از را بچه و نشد منصرف هم

 باشد؟ درست تواند مي همين آيا. اند كرده  نقل زياد را اين .شد متالشي بچه مغز كه كوبيد ديوار به چنان
  حمل وضع هجري 63 سنه در تواند مي ،كرده بيعت پيغمبر با الرضوان بيعت در شوهرش با كه زني يعني
 ساله ده دختري زن اين وقت  آن در كنيم فرض ما اگر ؟فاصله سال هشت و پنجاه حدود با ،باشد كرده
 سال هشت و شصت كه است زني هنگام اين در ،نموده بيعت پيغمبر با رفته و كرده شوهر تازه كه بوده
 يك اين پس !باشد؟ خوابيده بستر در و كرده حمل وضع تازه تواند مي ساله هشت و شصت  زن آيا .دارد
 ربالغ همان اين. است دروغ كه فهمد مي كند فكر انسان مقدار يك اگر. خواهد مي كردن حساب ذره

 در احاديث در غالبا جهل. » سمع ما بكل يحدث ان جهال بالمرء  كفي «: فرمود پيغمبر. است كردن
 نكردن حساب و  كريف بي براي. علمي بي نه ،فكري بي يعني ،است عقل مقابل در ،نيست علم  مقابل
  . كند نقل و باور شنود مي را چه هر كه است كافي انسان

  

   سخن نقد
  

 مسأله شود مي استنباط احاديث  بعضي از و آيه همين از و است مطلب اين به نزديك كه ديگر مسأله
 هاينك ميان است فرق. كردن جدا نادرست عناصر از را  درست عناصر يعني ،است سخن يك كردن تجزيه
 عناصر انسان كه سخن يك كردن تجزيه و ،كند رها را نادرستش و بگيرد را درستش ،سخن دو از انسان

 سخن اين از بگويد كه باشد داشته تشخيص اينقدر و ،كند الغاء را نادرستش عناصر و بگيرد را درستش
 و نقد به عبيرت  روايات در كه است مطلبي همان اين. نادرست قسمتش اين و است درست  قسمتش اين

  . است شده انتقاد
 عيوبه اظهر يعني) رود مي كار  به مورد دو هر در كه( الكالم انتقد: يا الدرهم انتقد: گويند مي وقتي

  اي سكه چنانكه ] كرد آشكار را ) كالم يا (هم در آن محاسن و عيوب [ ومحاسنه
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 كردن نقد را كالمي. آورند مي دست به را عيارش اصطالح  به و خالص طالي آن ،زنند مي محك به كه را 
  . كردن جدا آن بديهاي از را  آن خوبيهاي يعني نيز
 شده روايت مسيح حضرت از ما  روايات در كه اينست يكي. داريم عجيبي و زياد احاديث زمينه اين در

 توجه ظاهرا اينجا در. » الحق اهل من الباطل تأخذ وال  الباطل اهل من الحق خذ «: فرمود مي كه است
    گوينده روي تان تكيه ،باشيد شناس سخن ،باشيد نداشته توجه سخن گوينده به شما كه است اين به

. نگيريد بشنويد حق اهل از را باطل بسا اي و ،بگيريد بشنويد باطل اهل از را حق بسا اي ،نباشد سخن
  . باشيد سخن صراف) 1 (» الكالم نقاد كونوا «: فرمود كه است آخر جمله اين شاهدم
 بعد  : فرمايد مي زمينه اين در هايي جمله امام

 ربوبيته  علي ودلهم ،بالبيان ونصرالنبيين ،بالعقول الحجج للناس اكمل تعالي و تبارك اهللا ان هشام يا «
 اختالف و واالرض السموات خلق في ان ، الرحيم هوالرحمن اال الاله ،واحد اله الهكم « :فقال ،باالدالء
   .)2 (»ن يعقلو لقوم اليات... والنهار الليل

 وسيله به را پيغمبران و است كرده) اتمام (اكمال مردم بر عقول وسيله به را خودش حجتهاي خداوند 
 في ان «: آيه به  حضرت بعد. است كرده داللتشان خويش ربوبيت به برهانها سبب به و ،نموده ياري بيان
  . كند يم استدالل » يعقلون لقوم اليات. ..واالرض السموات خلق

  

   آخربيني
 آوردن حساب به را آينده مسأله باشد اساس اين بر بايد افراد عقل تربيت كه عقل خواص از ديگر يكي
 حبس حال زمان در را خودتان كه شود مي تكيه زياد اسالمي  تربيتهاي در نيز مطلب اين روي كه است
  . بگيريد نظر در را كار نهائي نتايج و لوازم و قبعوا و باشيد داشته توجه  آينده به ،نكنيد
  آيد مي  شخصي كه ايم كرده نقل راستان داستان در ما كه هست معروفي حديث

  
  : يپاورق

. 1    96 ص / 2 ج بحاراالنوار،
  164 و 163 / بقره.2
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 اگر آيا :فرمود او به حضرت .بفرمائيد موعظه مرا !اهللا رسول يا: كند مي عرض و رسول حضرت خدمت 
 :گفت ؟بندي مي كار به راستي به بگويم راگ آيا: كرد تكرار حضرت باز .بلي: گفت ؟بندي مي كار به بگويم
 كه بود اين براي  كردن تكرار بار سه اين. فرمود تكرار را جمله اين حضرت هم ديگر دفعه يك. بلي

 اقرار او از بار سه همينكه .كند هآماد بگويد خواهد مي كه حرفي آن براي را او كامال خواست مي حضرت
 تصميم  آن به كه را كاري هر) 1 (» عاقبته فتدبر بامر هممت اذا «: فرمودند كردند اش آماده و گرفتند

 آمده " بيني آخر" عنوان تحت اسالمي ادبيات در كه است همين و. كن نگاه را آخرهايش آن ،گيري مي
  : گويد مي .است شده  بحث زياد زمينه اين در مثنوي در مخصوصا ،است
   بود الدين يوم انديشه را قلع                  )2(بود بين حالي و پرحرص هوي اين

 كه هر  )3( است بيدن او بود بين آخور هركه                    است مؤمن او بود بين آخر
  

   علم و عقل بودن توأم لزوم
 انسان اگر. است خوبي بسيار  نكته اين و ،باشد توأم ريكديگ با بايد علم و عقل كه اينست ديگر مسأله
 ،است كم خامش ماده يا ندارد خام ماده كه است اي كارخانه  مثل ،باشد ضعيف اطالعاتش ولي كند تفكر
 اگر. برسد  خام ماده اينكه به دارد بستگي محصول. بود خواهد كم محصولش يا بكند كار تواند نمي قهرا

  . داشت نخواهد محصولي و  است فلج باز نكند كار ولي باشد داشته ادزي خام ماده كارخانه
. باشد توأم بايد علم و عقل » العلم مع العقل ان بين ثم هشام يا «: فرمايد مي روايت آن در حضرت
 و تجزيه و استنتاج و تفكر ،عقل ،است خام مواد تحصيل  منزله به ،است فراگيري ،علم كرديم عرض
 » العالموناال يعقلها وما للناس نضربها االمثال وتلك «: آيه به كنند مي استناد حضرت اهآنگ. است تحليل

  . است  شده توأم هم با چگونه علم و عقل ببينيد. )4(
  

   اجتماعي عادات از عقل آردن آزاد
  به و عادت و عرف و محيط تلقينات حكومت از است عقل كردن آزاد مسأله ديگر مطلب

  
  يپاورق

  130 ص / 77 ج االنوار، بحار. 1
  .دارد توجه حال زمان به كه است نيا هوا تيخاص. 2
  .است نيد يب يعني. 3
.كنند ينم تعقل دانشمندان جز و ميزن يم مردم يبرا را مثلها نيا: 43 / عنكبوت. 4
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 آباءنا عليه الفينا ما نتبع بل قالوا اهللا انزل ما اتبعوا  لهم قيل واذا :فقال يعقلون ال الذين ذم ثم هشام يا « 
  ). 1( » يهتدون ال و شيئا يعقلون ال آباءهم  كان لو او

 فكر و تعقل و هستند گذشتگان و آباء از پيروي و تقليد اسير كه است كساني مذمت بر اساسش قرآن
 تربيت قرآن هدف ؟چيست مذمت اين از قرآن هدف. بكنند آزاد اسارت اين از را خودشان تا كنند نمي
 نه باشد فكر و عقل و تشخيص بايد معيار و مقياس كه كند بيدار را افراد خواهد مي واقع در يعني. است
 و تقليد به راجع قرآن آيات وقتي  يك من. كنيم مي نچني هم ما كردند چنين ما پدران اينكه صرف
 جالب من براي كه چيزي و ،است زيادي خيلي آيات ديدم كردم  استخراج را پدران از كوركورانه پيروي

 وجدنا انا «: كه حرف همين با شد مواجه اينكه اال نكرد دعوت را مردم پيغمبري هيچ كه بود اين بود
 پدرانمان گذشته سنتهاي از را ما خواهي مي چرا تو كه) 2 (» مقتدون آثارهم علي وانا امة علي آباءنا

 خود قوم ميان در پيغمبري هر و بودند مختلف سنن نظر از خيلي پيغمبران  اقوام اينكه با .بكني منصرف
 آن مخصوص كه  بوده مواجه اشكاالتي يك با ،بوده مربوط آنها زندگاني وضع با كه كرده طرح را مسائلي

 آن و اند بوده آن دچار پيغمبران همه و بوده اقوام همه ميان در عمومي اشكال يك ولي ،بوده قوم
 ،برعكس پيغمبران و ،است بوده گرائي سنت امروزيها قول به و گذشتگان و اجداد و آباء از تقليد صيبتم

 ال آباءهم كان لو او « :ندبود طور هر پدرانتان حاال ،كنيد فكر گفتند مي و كردند مي بيدار را مردم عقل
 هم باز فهميدند نمي چيزي و رسيد نمي جايي به عقلشان  پدرانتان اگر آيا» يهتدون ال و شيئا يعقلون

   !بكنيد؟  پيروي آنها از بايد شما
  يپاورق

 از ما نديگو يم د،يكن يرويپ فرستاده فرو خدا آنچه از كه شود گفته آنها به چون و 170 / بقره. 1
 تيهدا و كردند ينم تعقل آنها چه اگر) كنند يم يرويپ پدرانشان از( ايآ. ميكن يم يرويپ خود پدران
  !بودند؟ نشده

.ميكن يم يرويپ آنها از ما و ميا افتهي يراه بر را پدرانمان ما 23 / زخرف 2 .
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   گرا سنت مرد و صادق امام
  

 شيعيانشان از يكي يا دوستانشان زا يكي منزل به بردند تشريف صادق حضرت كه است معروفي داستان
 اقتضا وضعش اند دانسته مي حضرت كه بوده آدمي او گويا.داشت محقري و كوچك بسيار خانه كه
    من « ؟كني مي زندگي خانه اين در چرا تو فرمودند حضرت. باشد داشته  بهتري خانه كه كند يم

 دلم و است من اجدادي و آباء و پدري انهخ اين !اهللا رسول ابن يا گفت ).1 (» داره سعة سعادشالمرء
 گيرم: فرمودند حضرت. بروم اينجا از خواهم نمي ،اند بوده اينجا  جدم و پدر چون. بروم اينجا از خواهد نمي

 تهيه خوب خانه يك خودت  براي برو! باشي؟ پدرت شعوري بي اسير بايد هم تو آيا ،نداشت شعور  پدرت
 گويد مي كه را اينها قرآن  كه كند نمي توجه تربيتي جنبه از انسان. است عجيبي نكات واقعا اينها. كن
  . بسازد اينگونه را امت خواهد مي گويد؟ مي چه براي

  

   اآثريت از نكردن پيروي
 اهللا ذم ثم «: فرمايند مي ،كنند مي ذكر ديگري موضوع ] السالم عليه كاظم موسي امام [ حضرت باز

  ).2( » اهللا سبيل عن يضلوك  االرض في من راكث تطع وان: فقال ،هالكثر
    

 كه باشد اينجور انسان نبايد و ،باشد مالك نبايد اكثريت و اكثر اينكهو ،عدد حكومت از آزادي خالصه
 همان روند مي مردم اكثر كه راهي آن ] بگويد و ،برود را راه  همان [ روند مي را راه كدام مردم اكثر ببيند

 كشيده  ديگران از تقليد سوي به طبعا انسان كه طور همان. است تقليد همان مثل اين. است درست
 به طبعا انسان كه را چيزي  همان مخصوصا قرآن و ،شود مي كشيده نيز اكثريت سوي به طبعا ،شود مي

 حق راه از را تو كني پيروي را زمين مردم اكثر اگر: فرمايد مي ،كند مي انتقاد شود مي كشيده آن سوي
 به و ،يقين و علم و عقل پيرو نه اند تخمين و گمان پيرو مردم اكثر كه اينست دليلش .كنند مي رفمنح

  . اند چسبيده خودشان گمان عنكبوتي تارهاي
  

  :يپاورق
 خانه وسعت مرد يسعادتها از(. مختلف ريتعاب با 525 ص / 6 ج ،يكاف فروع و 60 ص ،يبرق محاسن. 1

  .)اوست
   116 / انعام. 2
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 در هرگز )1 (» اهله لقلة الهدي  طريق في حشوا تستو ال «: هست اميرالمؤمنين كلمات در كه است ناي

 درپيش راه تا دو يكوقت. نگيرد وحشتتان هستند كمي افراد جاده و راه آن در اينكه دليل به ،هدايت راه
 عده بينيد مي كنيد مي  نگاه را ديگر راه. زند مي موج آن در جمعيت انبوه كه بينيد مي را يكي .داريد رو

 يك به. رويم مي داريم مقصدي سوي به كنيد  فرض. گيرد مي وحشتش انسان گاهي. هستند آن در كمي
    راه هم اقليتي. اند كرده انتخاب را راهي كه بينيم مي را جمعيت انبوه و  مردم اكثريت. رسيم مي راهي دو

 ،رويم مي اكثريت راه همان از هم ما گويد مي ،گيرد مي وحشتش آدم. روند مي و گرفته پيش در را ديگر
  . !چه؟ يعني اكثريت ،باشيد شناس راه ،نه :فرمايد مي .آيد مي هم ما سر به آمد آنها سر به چه هر
  

   ديگران قضاوت از ناپذيري تأثير
  

 براي نبايد نانسا درباره مردم  قضاوتهاي كه است اين است عقالني تربيت به مربوط باز كه ديگر مسأله
 انسان مثال. هستند گرفتارش بيش و كم افراد اغلب كه است  عمومي بيماريهاي يك اينها .باشد مالك او

 يكي بعد . كرده انتخاب را خوبي رنگ كه اينست تشخيصش و كرده انتخاب خودش براي را لباسي يك
 را همين نيز ديگري آن و يكي آن! اي؟ كرده انتخاب كه چيست مزخرف نگر اين: گويد مي آيد مي
 براي گاهي ،گويند مي كه هم آنها تازه. است چيزي بد كه كند مي پيدا اعتقاد آدم خود كم كم. گويند مي

 در انسان  اينكه .گويند مي خودشان عقيده روي از آنكه نه بدهند تغيير را انسان عقيده  كه اينست
 ما به و ] نيست صحيح [ بگيرد قرار نديگرا قضاوت تأثير تحت است خودش به مربوط كه سائليم

  . نگيريد قرار خودتان به نسبت ديگران  تشخيص و قضاوت تأثير تحت هرگز :اند گفته
  

   شاگردان و مكتبي آخوند
  

. داد مي درس را زيادي هاي بچه  كه بود مكتبي آخوند يك كه است فمعرو كرده نقل مثنوي كه داستاني
 آخوند اين چنگ از روزي كه بود اين شان دلخوشي ها بچه. )كردند مي اذيت خيلي را ها بچه قديم در(

 اي نقشه. كند رها را ما آخوند كه كنيم چكار ما كه گفتند خود با زرنگ هاي بچه. بشوند آزاد و خالص
  آخوند و -  آمد اول كه ها بچه از يكي فردا. كشيدند

  
  :يپاورق

201 خطبه البالغه، نهج. 1
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: گفت آخوند سرانجام. گفت را همين آمد كه اي بچه هر. هستم مريض من شايد كه برداشت ترديدش
 ،بپزيم شوربائي برايتان بدهيد اجازه گفتند.است ناخوش  كه گرفتنداقرار ازاو و ،ناراحتم خيلي ،كسلم بلي
 كه لمنز برويد  گفت ها بچه به و كردن ناله به كرد شروع ،كشيد دراز رفت و شد مريض آخوند كم كمو

  . خواستند مي را همين هم ها چهب. هستم ناخوش من
  . كردند  مريض و انداختند را بدبخت اين ،تلقين اثر در ها بچه اين اينكه غرض

 به راجع است دعوتهايي عجيب و. نده اثر ترتيب مردم قضاوت به اصال ] !هشام اي[ :فرمود حضرت
 انت و ينفعك كان ما لؤلؤه يدك في الناس قال و هزجو يدك  في كان لو «  :فرمود. فكر و عقل استقالل

  . » هجوز انها تعلم انت و ضرك ما جوزه انها الناس قال و هلؤلؤ يدك في كان لو و ،هجوز انها تعلم
 چند قيمتش ،داري يي عالي لؤلؤهاي چه بگويد رسد مي تو به كس هر و باشي داشته گردوئي تو اگر 

   ،باشد داشته اثر تو در نبايد است گردو كه داني مي خودت تو تيوق ،لؤلؤ بگويند مردم همه ؟است
 رسد مي تو به كس هر و باشي داشته دست در لؤلؤي تو اگر: قضيه عكس. بگويند خواهند مي چه هر

 داشته تكيه مردم قضاوت به نبايد پس. بدهي اثر ترتيب نبايد تو،اي آورده كجا از را گردوها اين بگويد
 چه يقينت ،هست چه ايمانت ،هست چه خودت ملكات واقعا ،داري چه كه بده شخيصت  اول تو. باشي
 خودت به امر ،دارند تو به هم زيادي  خيلي اعتقاد مردم كه گيرم،نيستي چيزي كه ديدي اگر ،هست
 راه روي مي كه راهي كه كني مي احساس اگر: قضيه عكس. باش  خودت اصالح فكر به ،نشود مشتبه
  . بدهي اثر ترتيب آنها حرف به نبايد كنند مي تخطئه را تو مردم مگير ،است خوبي

  

   علمي روح
 هم مطلبي   از كه است  مطلبي هم اين. بدهم خاتمه را بحث و بكنم عرض علم به راجع
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 در. كنيم ذكر اسالمي تربيت و تعليم فصول در بايد ما را اينها و ،شود مي استفاده ما خود روايات و آيات
    ميان است فرق كه تعبير اين است -غيبي امدادهاي كتاب در كنم مي فكر - خودم هاي وشتهن از يكي
 كه كساني بسا اي و نيستند  عالم ولي دارند علمي روح كه افرادي بسا اي. داشتن علمي روحو بودن عالم

 روح از مقصود. علمش با باشد توأم علمي روح كه است  كسي آن واقعي عالم. ندارند علمي روح و عالمند
 را  انسان خداوند. گيرد مي سرچشمه جوئي حقيقت غريزه از اساسا علم: اينست مقصود ؟چيست علمي

 اشياء خواهد مي ،بفهمد هستند  كه آنچنان را حقايق خواهد مي انسان يعني ،است آفريده طلب حقيقت
 حقايق به نسبت را خودش نانسا كه است اين بر فرع اين و ،كند درك و بشناسد هستند كه همانطور را
 كه آنچنان را حقيقت بخواهد و دارد نگاه غرض بي را خودش انسان اگر. دارد نگاه  غرض بي و طرف بي

 او صورت اين در[ ،خواهد مي دلش او كه باشد طوري آن حقيقت بخواهد اينكه نه ،كند كشف هست
 حقيقت خواهد مي بعد ،كرده فرض خودش پيش را مدعايي  انسان يكوقت.  ]است علمي روح داراي

 مطلب  اين نجم سوره آيات در. است گمراهي منشأ خودش ينا. خواهد مي دلش او كه باشد آنجوري
 دخالت ] خود تشخيص در [ را نفس هواي كه اينست افراد گمراهي منشأهاي از يكي كه هست

  : گفت. شوند مي مسائل  مطالعه وارد آلود غرض ذهن با نتيجه در و دهند يم
   شد ديده سوي به دل از هزار صد                      شد پوشيده هنر آمد غرض چون

   كار بسيار كه -  كند حفظ حقيقت به نسبت را خودش غرضي بي اگر انسان. " كند احول را مرد غرض "
 را جو حقيقت غرض بي افراد كه است كرده تضمين خدا. كند مي هدايت را او خداوند - است مشكلي

 اهللا وان سبلنا لنهدينهم فينا جاهدوا والذين «                                                        :كند هبرير
  . )1 (» المحسنين لمع
 روح طبعا و ،غرضي بي روح ،ييجو قتيحق روح يعني يعلم روح. است نيهم يعلم روح اصال

 علم موضوع در كه را زيادي روايات انسان وقتي .غرور از خالي روح و ،جمود از خالي روح ،تعصبي يب
  روي است شده تكيه چقدر بيند مي ،كند مي مطالعه است شده وارد
  :يپاورق

 با خدا و ميكن يم تيهدا خودمان يراهها به كنند، تالش ما راه در كه را يكسان و( 69 / عنكبوت. 1
.)است كوكارانين
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 پيدا دليلهاي آن طبعا .كند پيدا دليل آن براي رود مي بعد كند مي انتخاب را مدعا اول يعني ،دليل
 گمراهي منشأ و نيست واقعي دليل ديگر تراشيدني  دليل و ،است تراشيدني و ساختگي دليلهاي ،كردني
 غرورشان دارند علمي روح كه بزرگ  عالمهاي                                                  .شود مي انسان
 اي كلمه چهار و ندارند علمي روح كه بضاعتي كم افراد به  نسبت -  ندارند يا و - است كمتر خيلي
 » اشبار ثالثة علي العلم «: كه هست حديثي در. است همين علم تمام كه كنند مي  خيال و دانند مي

 در » تكبر االولالشبر الي وصل اذا « :است مرحله سه يا ،است قطعه سه يا ،است وجب سه علم يعني
 واذا « داند مي را عالم حقايق تمام ديگر  كه كند مي خيال ،دهد مي دست انسان به تكبر ،اول مرحله
 كوچك و پايين آيد مي ،نيست هم اينطور ،نه كه فهمد مي دوم مرحله در » تواضع الثاني الشبر الي وصل
 به نسبت كه فهمد مي  سوم مرحله در و. » شيئا يعلم ال انه علم الثالث الشبر الي وصل واذا « ،شود مي

 توجه نبايد يعني داد علمي روح متعلم به بايد تربيت و تعليم در اين بر بنا. داند نمي هيچ بداند بايد آنچه
 از عاري و جوئي حقيقت روح كه كرد ريكا بايد همچنين بلكه ،بشود دانا او  كه باشد اين به فقط

 تكبرها و غرورها ،جمودها ،تعصبها يعني كند مي منحرف جوئي حقيقت حالت از را انسان كه بيماريهايي
  . بيايد بار علمي روح با متعلم تا كرد دور بايد را اينها. آيد پديد او در
  

  :يپاورق
   85 / اسراء. 1
. خداست با نباشد يك و باشد نيچن يك حاال. است ادعا نيا البته. 2
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   استعدادها پرورش
. بشناسد را تربيت جهت تواند مي  انسان ،فرق همين از كه دارد فرق يك صنعت با كلي طور به تربيت
 آراستنها و پيراستنها نوع يك تحت را اشيائي يا ء شي اينكه معني  به " ساختن " از است عبارت صنعت

 در گيرد مي صورت وصلهايي و قطع ،كنند مي برقرار ارتباط اشياء قواي ميان و اشياء ميان ،دهند مي قرار
 يك طال از كه كنيد فرض. انسان مصنوعهاي از  مصنوعي شود مي ء شي اين آنگاه و انسان مطلوب جهت
 ،كنيم مي پرداخت معروف قول به يا دهيم مي شكل را آن ،سازيم مي ديگري زيور يك يا انگشتر حلقه
  . ما براي مصنوع يك شود مي و ،دهيم مي آن به صوصيمخ  وضع
 موجود ء شي يك در بالقوه كه را يي دروني استعدادهاي يعني ،دادن پرورش از است عبارت تربيت ولي
 انسان و حيوان و گياه يعني جاندارها مورد در فقط تربيت لهذا و. پروردن و آوردن در فعليت به است
 مفهوم به اينكه نه ايم برده كار به مجازا ببريم كار به را كلمه اين جاندار غير مورد در اگر و است صادق
    يك كه آنطور داد پرورش شود نمي را فلز يك يا و سنگ يك يعني. ايم داده  پرورش را ء شي آن ،واقعي
 كردن شكوفا معني به دادنها پرورش اين. دهند مي پرورش را انسان يك يا و حيوان يك يا گياه

 جا همين از و. است صادق زنده موجودهاي مورد در فقط كه است موجودها آن دروني دادهايستعا
   .باشد ء شي سرشت و طبيعت پيرو و تابع يعني ،فطرت پيرو و  تابع بايد تربيت كه شود مي معلوم
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 رظهو و بروز هست آن در كه استعدادهايي همان كرد كوشش بايد بشود شكوفا ء شي يك باشد بنا اگر 
 شود نمي ،ندارد وجود و نيست كه  چيزي آن است بديهي ،نيست ء شي يك در استعدادي اگر اما. بكند
 يك توانيم نمي ما جهت همين به. ندارد وجود مرغ يك در خواندن  درس استعداد مثال. داد پرورش را آن
 را تعدادياس .بكند  لح را هندسه و حساب مسائل و بگيرد ياد رياضيات مثال كه بدهيم تعليمات را مرغ
 در ،تهديد و ارعاب و ترس كه شود مي معلوم جا  همين از باز و. داد بروز شود نمي ندارد وجود او در كه

  راه از را انساني هيچ استعدادهاي يعني ،)پرورش معني همان به تربيت ( نيست تربيت عامل انسانها
 به زور به شود نمي را گل  غنچه يك كه طور مانه ،داد پرورش شود نمي تهديد و ارعاب ،زدن ،ترساندن
 رشد خواهد مي و ايم كرده زمين به كه را نهالي يا ،بشود گل تا بكشيم را غنچه مثال ،درآورد گل صورت
 آنجا زور اعمال. نيست كشيدن به آن رشد. بكند رشد تا بكشيم زور به بگيريم  خودمان دست با ،بكند
   ،خاك و زميني بقوه دارد احتياج كه طبيعي راه از فقط. نيست مفيد
 با هم خيلي ،بدهيم او به بايد دارد احتياج كه را همانهايي.  ]كند مي رشد [ حرارت و نور ،هوا ،آب

   را گياهي زور به بخواهيم اگر ولي. بكند رشد تا -  خودش راه از يعني - ماليمت و نرمش و لطافت
 و ترس هم انسانها تربيت نظر از. نيست حكمفرما زور عامل جااين اصال.  ]گيريم نمي نتيجه [ بدهيم رشد

  . نيست پرورش عامل ارعاب
  

   روح حالت رعايت
 وادبارا اقباال و شهوش للقلوب ان: كه آمده معنا اين به اي جمله جا سه در قصار كلمات در البالغه نهج در
 از را دلها كنيد كوشش » اقبالها و شهوتها قبل من فأتوها «  ادباري و اقبالي و دارد ميلي يك دل. »
 مورد اگر قلب) 1( » عمي اكره اذا القلب فأن «. نكنيد وادارشان زور به ،بدهيد پرورش آنها  ميل حيهنا

  . زند مي واپس  خودش يعني ،شود مي كور بگيرد قرار اجبار و اكراه
 يعني. » الحكمة طرائف لها وافابتغ االبدان تمل كما تمل القلوب هذه ان « :فرمايد مي 188 حكمت در

 شود مي خسته گاهي هم انسان دل ،دارد استراحت  به احتياج و شود مي خسته انسان تن كه طور همين
 او به را سنگين فكرهاي ديگر صورت اين در) است روح دل از مقصود( دارد استراحت به احتياج و
 و ذوقيات قبيل از - كننده خوشحال و انگيز اعجاب يعني - طريف و طرفه حكمتهاي ،نكنيد  حميلت

  نشاط سر تا بداريد عرضه او به را ادبيات
  : يپاورق

184 حكمت. 1
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  . بيايد سرحال و 
 تحميل روح بر نبايد هم را عبادت كه است عبادت به نظر آنجا در است معلوم كه - 304 حكمت در

 «   :فرمايد مي - كرد استفاده بايد حالش و ميل از يعني ،نمود وارد روح بر نرمش با را آن بايد بلكه كرد
 ،دارد حال ،دارد نشاط دل ديديد كه وقتي. » النوافل  علي فاحملوها اقبلت فاذا ،ادبارا و اقباال للقلوب ان

 علي بها فاقتصروا ادبرت اذا و" .دارد را حالش چون ،بخواند هم را نافله كنيد وادارش آنوقت ،دارد اقبال
. نكنيد تحميل او به هم را عبادت. كنيد اكتفا فرائض  همان به ،ندارد ميل كه بينيد مي وقتي » الفرائض

    هم عبادت. عبادت در حتي كرد مالحظه خيلي بايد را روح حالت كه دهد مي  نشان همه اينها
 نيز سوء اثر ،بخشد نمي  نيك اثر اينكه بر عالوه باشد داشته تحميل و زور جنبه انسان روح بر اگر
  . بخشد يم
  

   راسل تعبير
 و اديب باشد فيلسوف آنكه از بيش. است اديبي آدم او. دارد تعبيري اخالق و زناشوئي كتاب در راسل
   و ترس بر مبني تربيتهاي. برد مي كار به زياد شاعرانه و ادبي تعبيرات  بياناتش در و است مسلك شاعر
  : گويد مي. كند يم ريتعب مابانه خرس تربيتهاي به كند يم تعبير را ارعاب

 و خندان ،شاد بايد كودكان ).1 (شود مستولي كودك حيات بر نبايد ترس و پشيماني ،گناه حس "
 خرسها تعليم مانند را تربيت كه بسا چه. شوند روگردان  طبيعي امور شناخت از نبايد و باشند خوشبخت

  آهنين صفحه يك روي را آنها. دآموزن مي رقص خرسها اين به چطور دانيم مي .اند شمرده سيرك در
 پايشان كف بايستند دائما اگر زيرا ،رقصند مي آنها ،زنند مي فلوت ايشان براي و گذارند مي داغي
 اعضاي به مربوط علل به بزرگتران مالمت مورد كه آيد مي پيش كودكاني براي وضع اين نظير. سوزد مي

 بدبخت جنسي زندگي در و كرده مشوش را نآنا بعدها مالمتها اين .گيرند مي قرار خود جنسي
  ). 2(سازد مي
  

  : يپاورق
  .ميندار يبحث گناه حس يرو فعال و است ترس كلمه همان يرو اكنون ما بحث البته. 1
  .دارد هيتك يجنس مسائل در يآزاد و يجنس اخالق مساله يرو شتريب او. 2
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   طغيان از جلوگيري عامل ،ترس
 در چه و كودك فردي تربيت در چه ،ارعاب و ترس عامل مسأله در: تاس الزم توضيحي يك اينجا
 و پرورش مفهوم به -  تربيت عامل ارعاب و ترس آيا كه  است اين بحث يك ،بزرگسال اجتماعي تربيت
 كه نيست  اين ترس نقش ،نه ؟باشد انسان روح دهنده رشد عامل تواند مي ترس آيا و ؟است -  دادن رشد
 براي بايد كه است عواملي جزء ترس  عامل آيا كه است اين ديگر بحث يك ولي. شدبا دهنده رشد عامل
 و دادن رشد براي نه ولي ،بله: است اين جواب ؟نه يا كرد استفاده  آن از اجتماع تربيت يا كودك تربيت
 عنيي. طغيانها برخي از  اجتماع در بزرگسال روح يا كودك روح بازداشتن براي بلكه استعدادها پرورش
 عامل ولي نيست عالي استعدادهاي دادن پرورش و دادن رشد عامل ،است فرونشاندن عامل ترس عامل

  . هست طغيانها از جلوگيري عامل و پائين و پست استعدادهاي ] رشد از [ جلوگيري
  

   تهديد يا تشويق علت از آودك آگاهي لزوم
 دهنده رشد عاملي را ترس عامل ما  اينكه عين در. كرد استفاده بايد ترس عامل از ،مواقعي در اين بر بنا
   مورد بايد نكته اين كودك مورد در مخصوصا اما ،دانيم مي الزمي عامل ولي دانيم نمي دهنده پرورش و

 تشويق كه باشد آگاه بايد كامال كودك كه - دارند توجه بيشتر امروز كه است خوبي نكته و - باشد توجه
 اگر بالخصوص و شود مي تشويق چه براي كه نفهمد  كودك اگر. چيست براي شود مي كه تهديدي يا

 كه اند برده پي نكته اين به امروز و ،گردد مي مشوش كلي به روحش شود مي تهديد چه براي نفهمد
  . شود مي پيدا كودكي در بيجا ارعابهاي و زدنها كتك يا ترساندنها اثر در رواني بيماريهاي از  بسياري
 دامن روي مجلسي در  اش بچه مادري كنيد فرض. هست حديث در آن نظير كه كنم يم عرض مثالي

 آب مثل كردن ادرار بچه اين براي. بكند ادرار نبايد كه فهمد نمي كه اي بچه ،است نشسته دوستش
 را عمل اين. مادر دوست دامن در يا كند مي ادرار مادر دامن در  كه كند نمي فرق ديگر و است خوردن
 كه فهمد نمي بچه  اين كه است بديهي. زند مي كتكش و شود مي عصباني و ناراحت مادر. دهد مي  انجام

 شود مي وارد او روح در كه آنچه. نگفتي قبال و كردي ادرار اينجا چرا تو كه اينست كتك اين معناي
 و ضطرابا حالت يك بكند ادرار بخواهد وقت هر كه اينست نتيجه و. بكند ادرار نبايد كه اينست
 از هميشه ،آن از بعد و ،كردن ادرار از شود مي وارد روحش در ترسي يك ،دهد مي دست او به  هيجاني

   و عصبي و جسماني  عوارض است ممكن اين و ،است ترسناك خودش طبيعي عمل
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 .)چيزهاست جور همين ،گويند مي كه " تابوها " اين( .كند مي هم ايجاد و كند ايجاد رواني هاي عقده
  . ندارد منطقي بچه نظر از ولي دارد منطقي يك مادر نظر از ،است منطق بي  ترس يك بچه نظر از اين
 اكرم رسول خدمت اند آورده را طفلي كه افتاده اتفاق گاهي كه بينيم مي متعددي احاديث در ما لهذا و

 يا پدر. كرده ادرار ودهب ايشان دامن روي كه حالي  همان در .بخوانند گوشش به دعايي ايشان مثال كه
 تزرموا ال ،باشيد  نداشته او به كاري: اند فرموده پيغمبر. اند شده عصباني و ناراحت اند بوده آنجا كه او مادر
 تزرموا ال «: دادند مي دستور كه هست هم  خودشان فرزندان به نسبت و. نگيريد را بولش جلوي يعني
 جلويش ،ادرار به كرد شروع كه قدر همين ،باشد كه جا هر ،ندبك ادرار خواهد مي بچه وقتي. » ابني علي
 ادرار فرش روي مثال نبايد كه فهميد كردن عادت اثر بر كه حد اين به رسيد وقت هر بچه ،بله. نگيريد را

 هم خودش و ،نكند ادرار فرش روي مثال كه بدهند عادتش ،كنند خشونت اعمال اينكه بدون يعني ،كرد
 حالت  يك اين ،بكند كاري چنين فهم روي از اگر آنوقت ،نيست خوب كردن ادرار  شفر روي كه بفهمد
 شونتخ موردي چنين در .فهمد مي خودش كه آنچه عليه است لجاجتي يعني ،او در است طغياني
 مفيدي عامل يك خشونت مسلم ،است نرسيده مرحله  اين به تا ولي. بشود واقع مفيد است ممكن كردن
  . نيست

 داند مي بزرگ آدم كه مواردي در است الزم خشونت عامل كه است روشن مطلب البته بزرگ ماعاجت در
 از جلوگيري براي مواقعي چنين در. كند مي طغيان قوانين و مقررات عليه ولي بكند نبايد را كار فالن كه

 عامل كرديم  عرض اينكه عين در اين بر بنا. شود برده كار به خشونت عامل كه ندارد  مانعي هيچ طغيان
 است تربيت شرط ،است الزمي عامل  ولي ،نيست كردن شكوفا و پرورش عامل خشونت و ارعاب و ترس
  . نيست تربيت عامل اينكه گو
  

   روح شكوفائي دوره
 آيا. باشد روح كردن شكوفا بر بايد انسان در تربيت اساس كه اينست هست اينجا در كه ديگري مطلب
 موقعيت و تناسب ها دوره بعضي. كند مي فرق مسلم ؟نه يا كند مي فرق نظر اين زا عمر مختلف هاي دوره
    احاديث در كه سالگي هفت از بعد دوره همين. دارد استعدادها شدن شكوفا  براي بهتري بسيار
 حدود تا سالگي هفت از دوره  همين - بشود توجه بچه تربيت به بعد به آن از كه شده عنايت آن به هم
    براي است مناسبي بسيار دوره - لگيسا سي
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 لهذا و ،اخالقي استعداد حتي و ،ديني استعداد ،علمي استعداد: استعدادها انواع نظر از روح شدن شكوفا
 بسيار اوان يك روحش اوان هم چون ،اوست بودن  محصل دوران همان كسي هر عمر دوران بهترين جزء

 ،انديشه ،افكار ،معلومات بر روز به روز كه گيرد مي قرار يطيمح يك در اوان  اين در هم و است مناسبي
. است عالي و خوب بسيار يادگار يك  طلبگي دوره اين ها طلبه براي. شود مي افزوده عواطفش و ذوقيات
 در اينكه با كنند مي ياد طلبگي دوران خوشيهاي از عمر آخر تا ،اند كرده طلبگي سالي چند كه كساني

 بهتري  خيلي شرايط در عمر اواخر در و نيستند خوبي وضع در معموال مادي شرايط ظرن از دوران اين
 هستند سطح يك در همه چون منتها ،باشند مي مسكنت و چيزي بي و فقر در غالبا دوره آن در. هستند
 از انانس دوره اين در اگر و ،است انسان بالندگي دوره واقعا چون  است خوبي خيلي دوره. ندارند ناراحتي

 در و بزرگي  سنين در درصد صد گفت شود نمي كه است زياني يك بماند محروم معنوي و علمي نظر
  . است شدني جبران پيري
 بيابد پرورش بايد انسان در كه چيزي آن اسالمي نظر از كه اينست است اساسي مطلبي كه ديگر مطلب

 و روح داراي و ،جسماني قواي لسلهس يك و است  جسم داراي انسان ؟چيست بشود تربيت واقع در و
    سلسله يك جسماني استعدادهاي نيز روانشناسي اصطالحات نظر از. )1 (روحاني قواي سلسله يك

  ). 2 (ديگر استعدادهاي سلسله يك روحاني استعدادهاي و استعدادهاست
  

   اسالم نظر از جسم پرورش
 كسي است ممكن ؟نه يا است  شده عنايتي مجس تربيت و تقويت به اسالم در آيا كه اينست اول مسأله
 در پروري جسم و پروري تن كه دانيم مي ما زيرا ] است  شده توصيه [ خالفش جهت در بلكه ،نه بگويد
 است اين  فرض چون ديگر عبارت به و. بشود تربيت نبايد وجه هيچ به جسم بنابراين ،است مذموم اسالم

 به پروري تن و پروري جسم اسالم در چون بشود تربيت بايدن جسم ،باشد مي پرورش تربيت مفهوم كه
 صحيح مفهوم به پروري تن اسالم در. است لفظي مغالطه ،اين ولي. است مردود و محكوم كلي طور
   .هست هم ممدوح بلكه نيست مذموم تنها نه - جسم قواي تقويت و جسم  پرورش يعني -  كلمه

  
  : يپاورق

   .ميريبگ نظر در جداگانه جوهر دو را جسم و روح ما كه ندارد يلزوم البته. 1
 طور به كي كي را نهايا كه دارد يمختلف يها شعبه واقع در و يمختلف ياستعدادها انسان روح. 2

. كرد ميخواه يبررس اجمال

 ٤٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 كاري است خوب يا كند پيدا قوت چشمش ديد كه كند كاري انسان است خوب اسالم نظر از آيا مثال
 مثال كه داريم زياد ،احاديث و اخبار در لهذا و. كند پيدا قوت كه ندارد شك ؟كند يداپ ضعف كه كند
 قوي را باصره اينكه براي بكنيد را كار  فالن ،كند مي ضعيف را باصره اينكه براي نكنيد را كار فالن
   قوتنا و ابصارنا و بأسماعنا متعنا اللهم «: گوئيم مي خوانيم مي تعقيبات در كه دعايي در مثال يا. كند مي
 اگر بلكه ،نه ؟است پروري تن  اين آيا ).1 (» ديني في البصيرش و بصري في النور اجعل و ،احييتنا ما

 انسان اينكه آيا همچنين. است شده مرتكب جرمي شود كم چشمش نور كه كند كاري عمدا انسان
 دندانها  اين زودتر كه كند كاري كهاين يا است خوب اسالم نظر از بماند سالم  دندانهايش كه كند كاري
 شده توصيه اصال. اولي كه است  معلوم ؟باشد نشده پروري تن كه شود كشيده و كند پيدا خوردگي كرم
 شده گفته يا. نشود فاسد دندانها تا كنيد خالل و ،نشود خراب و بماند سالم دندانها تا كنيد مسواك كه
 چيز فالن كه  شده تأكيد يا و .كند مي خراب را دندان كه اندنم دندانهايتان الي خوريد مي  سبزي اگر

 معده اينكه براي است خوب چيز فالن  خوردن و ،را گوش قوت ديگر چيز فالن و كند مي زياد را پا قوت
  . كند مي تقويت را

 شده دعوت آن به  اسالم در كه است جسم نگاهداشتن سالم و كردن نيرومند معني به جسم تقويت
 آن خوبي و خوري كم از و ،كند پرخوري انسان نبايد كه شده گفته پرخوري به راجع كه اينهمه. است
    پروري تن اينها اگر ).2 (» دواء كل رأس والحمية داء كل بيت المعدش ؟چيست براي رفته سخن
 معني هب جسم پرورش ،نه. برود ميان از بنيان اين و شود منهدم تا بخورد زياد انسان بگذاريد پس است
 و است ممدوح  شك بدون است جسم كردن نيرومند و نگهداشتن سالم و تقويت و تربيت كه  آن واقعي
 دستور اينهمه و غسلها ،نظافت قبيل از ديگر امور از بسياري فلسفه حتي. است اسالم ضروريات از تقريبا

  ايم گذاشته پروري تن ار اسمش عجالتا ما كه چيزي آن. است جسم تقويت  هست اسالم در كه بهداشتي
 عبارت به و پروري نفس ما ،است مخالف پروري تن با اسالم گوئيم مي اينكه. است پروري نفس همان
 تن بسا اي. است مخالف آن با اسالم كه ندارد  شك. ايم ناميده پروري تن را پروري شهوت ديگر

   .كنند مي تضعيف را خود جسم كه - پرورهايي  نفس معناي به -  پرورهايي
  

  :يپاورق
 در و نور چشمم در و ساز، مند بهره مانيروين و چشم و گوش از را ما ميا زنده تا! خداوندا: ترجمه(.1
  .)ده قرار نشيب نميد
  .)ييدوا هر منشا يخور كم و است يدرد هر خانه معده( 345 ص / 1 ج ،يقم محدث البحار نهيسف. 2
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 لذتهاي انواع و تنقل دنبال دائما و است پرور شهوت و پرور نفس  معناي به پرور تن كه آدمي آن 
 واقعي پرورش معموال .كند مي ضعيف و خراب را جسمش كه اينست كارهايش اثر اولين ،است  جسمي
 به پروري نفس و معنا آن به پروري تن با  يعني ،جسماني محروميتهاي نوعي تحمل با است مالزم جسم

 نفس و پروري شهوت با اسالم كه را اي مبارزه و كنيم اشتباه نبايد ما پس. آيد نمي در جور معنا آن
 واقعي پرورش كه پروري تن با مبارزه با ،ايم گذاشته پروري تن را اينها اسم ما اينكه دليل به ،دارد  پروري
  . بدانيم يكي  است آن كردن نشاط با و ساختن نيرومند و جسم

 و كرده تقويت را جسمش  كه نيست اين كارش نقص ،باشد جسمش تقويت همش تمام كسي اگر اما
 كه چيزي آن. است گذاشته مهمل را ديگر هاي جنبه  كه اينست بلكه ،شود خراب دندانش نگذاشته مثال
 بازي همواره كه ببينيد را اي بچه اگر شما: زنم مي مثالي .است " حصر " است بد افراد اين مورد در
    ولي ،شويد مي ناراحت خيلي يقينا ،گذراند مي بازي به هم را ديگر كارهاي  وقت يعني ،كند مي
 بازي روز يك بچه همان اگر .هستيد مخالف مطلقا طفل كردن بازي با شما كه نيست اين معنايش اين

 بدي كار كند جسم تربيت صرف را وقتش تمام بخواهد  انسان اگر پس. بريد مي طبيب پيش را او نكند
    نموده تضعيف را جهات ساير كه جهت اين از بلكه كرده جسم تقويت اينكه  جهت از نه ولي ،كرده
  . است ديگري چيز مقصود ،كرد پروري تن نبايد گويند مي اينكه. است

 پرورش با آنها. است  مطلوب هندي معروف روش همان يعني اسالمي غير روشهاي در ،جسم تضعيف
 مخالفند پروري نفس و پروري شهوت معناي به  وريپر باتن تنها نه ،مخالفند هم معنا همين به جسم
   در اين. نگهداشت ضعيف بايد را جسماني قواي و جسم گويند مي. مخالفند  هم جسم تقويت با بلكه

 مطلوب ،نيست هدف اسالم نظر از انسان براي جسم تربيت و تقويت كه ندارد شك ولي ،نيست اسالم
 نداشته قوي و سالم جسم وقتي انسان يعني ،شرط و وسيله  نعنوا به بلكه ،هدف عنوان به نه ولي هست
  . روحي قسمتهاي سراغ برويم حال. داشت نخواهد  هم سالم روح ،باشد

  

   انسان روح استعدادهاي
 انساني استعدادهاي كه ببينيم بايد اول علمي نظر از. استعدادهاست دادن پرورش معني به تربيت گفتيم

 بروز بايد كه دارد خود بطون و كمون در استعدادهايي  چه انسان بماهو انانس و است استعدادهايي چه
   اين به عنايتي چه اسالم كه  ببينيم بايد بعد ؟كند
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 به مختلفي  هاي جنبه از مختلف مكتبهاي ؟چيست استعدادها اين به راجع او منطق و كرده استعدادها
 را مطلب شايد اند كرده مطالعه انسان  روان و روح يرو كه امروز روانشناسان ولي اند نگريسته موضوع اين
 حدود كه -  " تشيع مكتب " ساالنه نشريه شماره اولين از مقاله  آخرين. اند كرده بيان جامعتري شكل به

 با) شناسم نمي را ايشان كه( بياني مهندس آقاي از بود اي ترجمه -  شد منتشر پيش  سال دوازده
 نظريات از يكي مقاله اين. " بشر روح چهارم بعد ،دين " عنوان تحت زرگانبا مهندس آقاي از اي مقدمه

 داراي بشر روح گفت مي و داشت تكيه " يونگ " حرفهاي بر بيشتر و بود كرده  بيان را جديد روانشناسي
  : است استعداد چهار داراي كه اينست مقصود كه ،است بعد چهار

  ) جويي حقيقت و علمي( عقلي استعداد 1. 
 و سرشت عمق در انسان كه دانند مي  انسان در اصيلي امر را اين و ،)اخالقي وجدان( اخالقي استعداد 2. 

 و كند خدمت و بدارد دوست را ديگران كه شده خلق اينطور  يعني ،شده خلق اخالقي ،خود فطرت
 خالصه .برد يم رنج - بكند ديگران به ظلمي مثال -  دهد انجام بدي كار اينكه از و ،نمايد احساس
 اي مسئله اين. دارد وجود كسي هر در بداند ديگران از را خود و خود از را ديگران انسان كه وجداني

 ميل احساس يا ديگران به نسبت ترحم احساس مثل احساسهايي  ريشه كه بوده مطرح قديم از كه است
 اجتماع تلقين  صرف و ندارد يا و دارد ما سرشت در اي ريشه آيا ؟چيست ديگر انسانهاي  به خدمت به

 ما خودخواهي به مربوط آيا ؟شود مي مربوط ما سرشت كجاي به دارد ريشه ما سرشت در اگر و ،است
 كه سوزد مي خودمان حال به ما دل واقع در ،سوزد مي ديگري  حال به دلمان ما وقتي يعني ؟شود مي

 مثل كنيم مي  خدمت او به ناخودآگاه طور به وقتي و ،شويم مبتال دردي چنين به هم ما  وقت يك نكند
 ،نه يا ؟كند خدمت ما به نيز او شديم  محتاج هم ما روزي اگر كه كنيم مي خدمت اين براي كه اينست
 ديگران به كه ايم شده ساخته اينطور غرضي و نظر هيچ بدون اصال ما و است مطلب اين از مستقل
   ؟كنيم احسان

 به را آن و ،است انسان در اصيل استعدادي ديني استعداد كه شده فتهگ مقاله آن در. ديني بعد 3. 
 اخالقي حس از غير و جويي حقيقت حس از غير  اين و ،كند مي تعبير پرستش حس و تقديس حس
 او مقابل در خواهد مي انسان كه است منزه و مافوق حقيقت يك پرستش  حس ،است همنوعان به نسبت
  . كند تقديس را او و نمايد ناجاتم او با ،كند خشوع و  خضوع

  است زيبايي  كه جهت آن از را زيبايي انسان. زيبايي بعد يا ذوقي و هنري بعد 4. 
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  . دارد دوست 
 مبدع و مبتكر و آفريننده ، انسان كه است خالقيت استعداد آن و گفت توان مي هم پنجمي استعداد البته

 نوآوري و ابتكار و ابداع قدرت برد مي لذت آن از و اراستد  كس هر كه چيزهايي جمله از و شده آفريده
  . است
 تفكر و تعقل قوه يعني ما جويي حقيقت حس پرورش زمينه در دستورهايي چه اسالم كه ديد بايد حال
 هم ديني استعداد زمينه در. نكرده فروگذار عقل و علم زمينه در اسالم كه شد گفته قبال. است داده ما

 همه ،ها توبه و استغفارها ،انسها ،خلوتها ،دعاها ،تذكرها ،عبادتها. دارد زيادي  توراتدس كه نيست شكي
  . است زمينه اين در
  

   هنر و اسالم
 بعد به عنايتي هيچ اسالم آيا كه اينست دارد مطالعه به نياز همه از بيشتر شايد كه چيزي آن ولي

 بعضي ؟نه يا شده عنايتي جمال و زيبايي به اسالم در و نموده هنري استعداد يعني انسان روح چهارم
 اسالم ديگر عبارت به و ،است عنايت بي و جامد و خشك نظر اين از  اسالم كه كنند مي تصور چنين
 موسيقي به خوش  روي اسالم كه اينست خاطر به كنند مي ادعا اينچنين كه اينها البته و ،است  كش ذوق
 را سازي مجسمه و رقص يعني زنانه هنرهاي و عام طور به زن سجن از برداري بهره نيز و نداده نشان
  . است كرده منع
 كرده مبارزه آنها با اسالم  كه مواردي به راجع بايد ما. نيست درست كردن قضاوت شكل اين به ولي
 مقارن كه جهت آن از يا است زيبايي كه جهت آن از كرده  مبارزه آنها با اسالم آيا ببينيم و كنيم تأمل

 عالوه به و ؟است انسان اجتماعي يا فردي استعدادهاي از استعدادي خالف بر كه است  ديگري امر با
   ؟است شده مبارزه هنري با آيا ممنوعه موارد اين غير در ببينيم

  

   موسيقي
 مسائلي المثل ضرب غنا .نيست روشن حدودش غنا چه اگر است مهمي مسئله غنا و موسيقي مسئله
 مشخص و مفهوم حدودش كه موضوعاتي يعني (مجمل موضوعات عنوان به اصوليين و فقها كه است

   ،نص فقدان مورد در مثال ،شود مي جانشين برائت اصل مواردي در: گويند مي .برند مي كار به )نيست
   تعارض ،نص اجمال
   غنا همين بزنند نص اجمال به مثال خواهند مي وقتي و ،موضوعي شبهه و نصين

   .كنند مي ذكر را
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 يعني ،شود مي عقل خفت موجب كه آوازهايي  كه اينست آن و هست غنا در مسلمي قدر البته ولي 
 را خاصيتي همان و ،شود مي ساقط حكومت از موقت طور به عقل كه كند مي تهييج آنچنان را شهوات

 جمله از و فقها بيرتع  هم " عقل خفت " تعبير.  ]گردد مي محسوب غنا [ داراست قمار يا شراب  كه دارد
 حراست و حفاظت انسان عقل از است خواسته  اسالم كه اينست است مسلم آنچه. است انصاري شيخ
  . است قبيل همين از مطلب  كه داده نشان هم عمل و ،كند

. است كشيده محكمه و طالق به كارشان كه بود نوشته شوهري و زن مورد در روزنامه در پيش چندي
 بود كرده عهد اينكه وجود با من زن گفت مي  كه دليل اين به دهد طالق را خود نز خواست مي شوهر

 را او گفته ،زن .رقصيده عروسي يك در معذلك نرقصد بيگانه مردان حضور در مجالس در هيچوقت كه
 آنچنان نواختند  آهنگي مجلس آن در وقتي داند مي رقص خوب چون كه بود كرده اضافه و ، تصديق
  . است كرده رقص  به شروع و برخاسته اختيار بي كه گرفته قرار تأثير تحت

  

   خواننده آنيز و خليفه
 و لهو كه اميه بني خلفاي از ديگر يكي يا عبدالملك زمان در كه نويسد مي الذهب مروج در مسعودي
 دارد زيبايي كنيز و است خواننده كس فالن كه دادند خبر خليفه  به )1 (بود شده رايج خيلي موسيقي

 مدينه تمام زن اين ،نرسيد او كار به اگر و ،كرده فاسد را مدينه جوانهاي تمام و است خواننده  هم او كه
 در وقتي. بردند شام به را آنها و انداختند مرد  آن گردن به غل كه داد دستور خليفه. كند مي فاسد را

    خواست خليفه از و ،باشد غنا خواند مي او آنچه كه نيست معلوم: گفت مرد  آن ،نشستند خليفه حضور
 ديد خواند كه كمي. كرد خواندن  به شروع او. بخواند كنيز كه داد دستور خليفه. كند امتحان خودش كه
 راه پا و دست و چهار به كرد شروع خليفه خود كه رسيد  جايي به كار كم كم. خورد مي تكان خليفه سر

  . شو سوار خودت مركوب اين به جانم بيا گفت مي و ،رفتن
  . دارد عفت و تقوا  پرده كردن پاره جهت از مخصوصا اي العاده فوق و عظيم قدرت موسيقي واقعا
    :يپاورق

 يكارها و بودند رفته آنجا به كه ييهايرانيا لهيوس به ديشا و شد، آغاز نهيمد و مكه و حجاز از امر نيا. 1
 جيرا زهايكن مساله بعد و شده جيرا خواندند يم آواز اكاره همان خالل در و كردند يم ييبنا و يمعمار
  .است دهيگرد
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 مسئله اين در اسالم . است پرستي بت با مبارزه مسئله خاطر به اسالم منع ،سازي مجسمه مسئله در

 و صاف خيلي پرستي بت امروز شك بدون ساختند مي  غيره و پيغمبر از اي مجسمه اگر. بود) 1 (ناجح
  . است عفت خاطر به اسالم اهتمام كه است روشن هم غيره و رقص و زن مسئلهدر .تداش وجود روشن

 زيبايي و جمال با مخالفتي  اسالم .نمود ذوق با اسالم مبارزه به استناد توان نمي موارد اين از بنابراين
 .است كرده هم تأييد را حس اين قسمتهايي يك در بلكه  نكرده مبارزه تنها نه حس اين با و ،ندارد

. است كردن زيبا را خود همان " تجمل " كه " التجمل و الزي " عنوان تحت داريم بابي دركافي
 از و. دارد دوست را زيبايي و زيباست خداوند ).2 (» الجمال ويحب جميل اهللا ان «: كه داريم حديثي

 ،خود  اسالم. تاس شده توجه آن به اعالئي حد در اسالم در كه است بيان زيبائي خود باالتر همه
  . است قرآن كالم زيبايي - اعجازش موارد از يكي الاقل يا - عجازشا

 اي مسئله تنها. دارد ها جنبه  آن به زيادي توجه اسالم كه نيست شك جاي كه شد ذكر ديگر مسائل در
 بحث بيشتر آن روي آينده جلسه در كه بود  هنردوستي و زيبايي حس همين داشت شك جاي كه
  . كنيم مي
  
  

  : پاورقي
  438 ص  /6 ج ،كافي فروع. 2                                                          )موفق يعني(. 1
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 مسئله   عادت
  

 دادن پرورش كند مي داللت  لغت اين مفهوم كه همانطور " تربيت " كه بود مطلب اين به راجع بحث
 " تربيت " كه گفتيم اينچنين و. شود مي نيز جسم  پرورش شامل البته كه است انساني استعدادهاي

    نظمي و كنند مي تركيب هم با را اشيائي و اجزاء كه سازند مي را اي خانه مثال  كه آنطور نيست ساختن
 استعدادي رشد زمينه كردن  فراهم يعني زنده موجود يك پرورش نوع از بلكه ،سازند مي برقرار ميانشان

 در البته كه ،دهند مي پرورش و رشد را درختها و گلها كه آنچنان ،باشد مي هست زنده موجود در كه
 داد پرورش را استعداد يك نشود درختها و گلها در شايد مثال. دارد وجود بيشتري  مسائل انسان پرورش

 استعدادهاي از استعداد يك كه است  ممكن جهت اين انسان در ولي ،گذاشت راكد را ديگري استعداد و
 و ،بشود انسان در تعادل عدم منشأ خود اين و نيابد پرورش ديگر استعدادهاي و يابد پرورش نانسا

 اين فعال كه باشد طبيعي استعدادهاي همه ميان تعادلي انسان پرورش در كه دارد ضرورت  بنابراين
  . نيست مطرح بحث
 بگويد چنين كسي تاس ممكن. است پرورش صرف ،نيست صنعت نوع از و ساختن ،تربيت كه شد گفته
[ : است نظريه دو اينجا بگويد الاقل يا و ،ساختن ديگر قسمت و است پرورش ،تربيت از قسمتي كه

  .  ]غرب جديد علماي نظريه و قديم علماي نظريه
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   قديم علماي نظر از تربيت
 وجود در بايد را اخالقيات از قسمتي كه نبود ترديدي و شك جهت اين در قديم تربيت علماي نظر از

 نظر از. نمود ايجاد انسان در ملكات صورت به را فضائل بايد اخالق علماي اصطالح به و كرد تكوين بشر
 ملكه و خوي  صورت به او در ،شود مي ناميده فضيلت كه آنچه كه بود آدمي شده تربيت  آدم قديم علماي
 انسان ثانوي طبيعت به يا باشد نيامده در ملكه صورت به فضيلت يك كه مادامي و) 1 (باشد درآمده

 مشكل زوالش تا شود ملكه بايد ،است شدني زايل امري زيرا ،فضيلت  نه است " حال " باشد نشده بدل
 و تقوا يعني ،است  پرهيزكاري و تقوا ملكه عدالت: گفتند مي عدالت تعريف در قديم علماي .باشد

 در كه است فاضله اخالق داراي آنوقت انسان تندگف مي  حتي و ،باشد شده ملكه ،انسان براي پرهيزكاري
 هم خواب عالم در حتي كه باشد راستگو آنقدر مثال) 2 (نشود صادر او از اخالق  آن ضد هم خواب عالم
. گيرد صورت كودكي  سنين در تربيت كه شود مي زيادي اهتمام كه است اساس اين بر و. نگويد  دروغ
 انعقادي قابل و شل ماده حكم ابتدا در انسان روحيه. است عادت يلتشك فن ،تربيت: شود مي گفته اصال
 شل  ماده اين وقتي. شود مي سفت بعد و است شل ريزند مي آب در را آن كه ابتدا  كه دارد را گچ مثل
 به يا درآورد انسان صورت  به را آن توان مي. آيد درمي شكل همان به بريزيم قالبي هر در را آن است

 سفت و گيرد مي را شكل همان شد سرد همينكه  بريزيم كه قالبي هر در. خروس يا و خوك صورت
 و ،است شل ماده همان مانند و دارد انعطافي قابل حالت كودكي زمان در انسان روح گويند مي. شود مي
 في قشكالن الصغر في العلم ": اند گفته اينكه. شود مي كمتر آن انعطاف قابليت شود بزرگتر انسان  چه هر

 علماي البته. لحجرا في كالنقش الصغر في التربية: شود گفته بايد بلكه ،ندارد علم به اختصاص " الحجر
 بچه از ،است ودكستانك در كه اي بچه .دهند مي اهميت بيشتر كودكي دوران تربيت  به هم امروز

 پذيرشش جنبه- انشگاهد جوان از دبيرستان نوجوان و ،دبيرستان نوجوان از دبستان بچه و -  دبستان
 يك انسان. كرد نبايد مبالغه البته. شود مي منعقد شخصيتش  سالگي پنجاه سن در انسان. است بيشتر
   .دهد تغيير را خود هم صدسالگي سن در است ممكن و است بازگشت و توبه قابل و تغيير  قابل موجود

  
  :يپاورق

                                 .سخاوت ملكه شجاعت، ملكه المثل يف است، صفت فالن ملكه از صحبت همواره اخالق در لذا و. 1
 نم،يبب محرم نا زن هم خواب در اگر يحت من گفتند يم يحائر ميالكر عبد خيش آقا مرحوم. 2

  .بندم يم را ميچشمها
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   . گردد مي دشوار آنها  برگرداندن و شود مي ملكه كم كم روحي حاالت كه نيست شك ولي
  

   مولوي مثيلت
. گردد مي دارتر ريشه و تر قوي او صفات شود مي بزرگتر انسان چه هر اينكه به راجع آورد مي مثلي مولوي

 سال كه داد قول او. بودند رنج در خار بوته اين از مردم و كاشت مردم معبر در را خاري مردي گويد مي
 ترتيب همين  به نيز بعد سالهاي و ،كرد لموكو بعد سال به را كار نيز ديگر سال و ،بكند را آن ديگر
 ضعيفتر سال به سال او خود ديگر طرف از و ،شد مي دارتر ريشه سال به سال درخت طرفي از. كرد عمل
 و خاربن مانند نيز انسان حاالت. بود برقرار معكوس نسبت او قوت و درخت رشد ميان يعني. گرديد مي

 تر ضعيف را انسان  اراده و كند مي پيدا تري عميق هاي ريشه انسان در صفات روز به روز. است  خاركن
  . است بيشتر پير يك از خود نفس اصالح در جوان يك قدرت. كند مي

   كاستن در و سستي در خاركن                       برخاستن و قوت در خاربن
  : گويد مي نيز سعدي

   برخاست او از ادب زرگيب در                     نكنند ادب خرديش در كه هر
   راست آتش به جز خشك نشود                     پيچ خواهي چنانكه را تر چوب

 آن انعطاف شود خشكتر  چه هر و دارد انعطاف است تر تا كه كند مي تشبيه خشك و تر چوب به او
 مولوي. كند نمي تغيير و گيرد مي خود به ثابت  حالت يك شود خشك كامال وقتي و ،گردد مي كمتر
 در اول كه محبتي يعني ،كند مي تكيه خيلي اول مهر  روي و) شود ليزا دل ز يك اول مهر( :گويد مي
 گويند يم .رود نمي بيرون آمد آدمي  دل در كه هم اول بغض كه همانطور ،ماند مي آخر تا رفت انسان دل

. يابد پرورش آنها در طالب ابي بن علي بغض شوند مي بزرگ  كه ها بچه كه كنم مي كاري گفت مي معاويه
 انسان جان به شير با كه چه هر. " رود بدر جان با و شد اندرون شير با ": گوئيم مي خود  مثالهاي در يا

 اين در ترديدي ،اخالق علماي قدماي در گويا ،اساس اين روي. رود مي بيرون مردن با فقط شود وارد
 و است ساختن ،عادت و ،درآورد عادت نوعي صورت به بايد را فاضله ملكات و صفات  كه نبوده جهت

 دلمان حالتي هر ما كه است اين " عادت " ،است " موجود " استعداد رشد ،پرورش. نيست پرورش
 آن به شكلي هر كه است پذيري شكل و انعطاف قابل و شل ماده منزله  به او ،دهيم مي او به بخواهد
 و است ساختني اموري  اخالقيات اكثر و است ساختن قابل موجودي انانس نظر اين از. پذيرد مي  بدهيم
   كه نيست اموري و شود عادت بايد
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 شجاع  كه كنيم تربيت طوري را كسي است ممكن. شجاعت مثال. باشد داشته وجود  انسان در اش ريشه
 ملكه دهيم تعاد را كسي است  ممكن. درنيايد آب از شجاع كه كنيم تربيت طوري يا ،درآيد آب از

   .آوريم بار هوسراني و عفيف غير  آدم است ممكن و ،آيد وجود به او در عفت
 ،نسانهاا ساختن نه است پرورش از عبارت صرفا تربيت كه بگوييم اگر:گفت توان مي بيان اين طبق پس 

 را شخود ملت فرهنگي هر لذا ،است دلخواه طور به انسانها ساختن ،تربيت اعظم قسمت. نيست  صحيح
 آنطور را خود ملت كند حكومت او بر كه هر و ملت  يك حاكمه هيئت ،سازد مي اوست دلخواه كه آنطور

  . سازد مي بخواهد كه
  

   غرب علماي نظريه
 ،تربيت اساسا كه اينست  حرفشان الزمه كه شده پيدا تربيت درباب غرب علماي ميان در جديدي نظريه
 روي نه اند كرده بحث اراده و عقل روي و بوده اخالقي  تربيت در آنها بحث چون و ،است پرورش صرف
   ،بس و است اخالقي اراده و عقل نيروي پرورش فقط و فقط تربيت اند گفته ، زيبائي حس و ديني حس

 همينكه چون ،است بد مطلقا  عادت زيرا ،داد عادت نبايد -  بد چه و خوب چه -  چيز هيچ به را انسان و
 و ،كند ترك را آن تواند نمي و گيرد مي انس آن به انسان و كند مي حكومت انسان بر ،شد عادت چيزي
 حكم  به نه و اخالقي اراده حكم به نه و عقل حكم به نه ،دهد مي انجام كه را كاري  كه است آنوقت

 و شده عادتش اينكه حكم به بلكه ،دهد مي انجام ،بدي كار يا است خوبي كار ،كار اين اينكه تشخيص
 رسول است آمده صادقي و نبوي حديث دو در مطلب اين. دهد مي  انجام شود مي ناراحت ندهد انجام گرا

  : اند فرموده  اكرم
 الي انظروا لكن و لليل با  طنطنتهم و المعروف و الحج كثرش و صومهم و صلوتهم كثرش الي تنظروا ال «

  ). 1 (» االمانة اداء و الحديث صدق
  : فرمايد مي. است باال حديث تفسير كه شده نقل حديثي صادق حضرت از

  : يپاورق
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 انظروا ولكن ،لذلك  استوحش تركه فلو اعتاده ء شي ذلك فان سجوده و الرجل ركوع طول الي تنظرواال

  ). 1( » هامان واداء حديثه صدق الي
  
 آن بخواهد اگر و كرده عادت  بدان ] او كه است يچيز ،آن كه نكنيد نگاه فرد سجود و ركوع طول به[ 
  . كند مي وحشت كند ترك را

 تواند نمي هيچ و برد مي  ميان از را كار يك اخالقي ارزش ،عادت كه كند مي داللت خود حديث اين
 -  باشد انساني فضائل و كارها بهترين لو و - چيزي هر گويند مي هم اينها. باشد ايمان و انسانيت مالك

    كه است ملكه آن ،صورت اين در زيرا دهد مي دست از را خود ارزش درآمد  عادت بصورت كه مينقدره
 بپسندد عقل چه كند مي  حكم انسان بر و است ثانوي طبيعت كه است عادت آن ،كند مي حكم انسان بر
 را اميل " :گويد مي " اميل " كتاب در روسو .هستند مكتب اين سردسته روسو و كانت. نپسندد چه و

    فن را تربيت كه قدما عقيده مقابل نقطه درست. " نكند عادت چيز هيچ  به كه دهم عادت بايد
 هر در كه اراده و روح تقويت ؟چيست تربيت ،روح ندادن عادت از غير پس. دانستند مي عادت تشكيل
 عادتها با مخصوصا و بگيرد يمتصم بتواند آزادانه اخالقي اراده و كند فكر بتواند آزادانه عقل نيروي كاري
 اينكه دليل  به كنند مي تجويز دانيم مي بد ما كه را كاري گاهي اشخاص جور اين كه اينست .كند مبارزه
  . كرد  عصيان بايد عادت مقابل در و شده عادت شخص براي خوب يك

 و اخالقند در زاديآ مدافع  واقع در اينها. شود مي مطرح تربيت در اخالقي آزادي مسئله كه اينجاست
 آزاد بايد ،شود سلب آزاديش نبايد وسيله هيچ به انسان گويند مي و دانند مي انسان روح جوهر را آزادي
 حتي ،نكند حكومت او بر قدرتي هيچ و كند كار خود اخالقي اراده و عقل حكم به فقط يعني ،باشد
. است عادت با مبارزه اطراف در شتربي اميل كتاب در روسو حرفهاي گفت شود مي تقريبا. عادت قدرت

 مقصودش .رود مي دنيا از اسير و آيد مي دنيا به اسير ،ودكك :گويد مي قديم تربيت روش نقد در وي
 ،كفن به هم مرگ از پس و شود مي بسته قنداق به دستهايش  آمدن دنيا به محض به كودك كه اينست

  . دكنن مي عادت اسير مرگ تا تولد از را انسان بچه و
  

  :يپاورق
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   نظريه اين نقد
 صد نظريه اين ما نظر به ؟شود  عادت نبايد هم خوب كارهاي حتي آيا ؟است درست نظريه اين آيا ولي

 انسان در را ابتكار روح و آورد درمي ماشين صورت به را بشر ،عادت اند گفته اينها. نيست درست درصد
 ،باشد زياد بشر عادات  اندازه هر: گويد مي كانت. كند مي سلب او از را اراده و حريت و اختيار و كشد مي

 چون كه دارند عقيده اينها حال هر به. است عقل آزادي منظور البته. شود مي كمتر آزاديش و استقالل
 و روحي  مأنوسات عليه تواند نمي انسان كه نحوي به كند مي ضعيف را اراده كه است  اين عادت خاصيت
 فن تربيت كه تعريف اين مقابل در اينها لهذا. است بد زمينه هر در عادت پس ،كند قيام خود جسمي
  . است عادت زدن هم بر فن  تربيت :گويند مي است عادت تشكيل

 بگيرد انس آن به و درآيد عادت صورت به برايش چيزي كه كند كاري نبايد انسان اند گفته اينكه البته
 حكم به  بلكه دهد انجام اراده و عقل حكم به نه را كار و باشد دشوار برايش كردنش  ترك كه طوري به

 چون ،باشد بد مطلقا عادت كه شود نمي دليل اين ولي ،است درست كلي صورت به ،دهد انجام عادت
 يك تأثير تحت انسان كه است آن فعلي عادت. انفعالي عادات و فعلي عادات: است قسم دو بر عادات
 ،فنون و هنرها. دهد مي انجام بهتر ،ممارست و تكرار اثر در را كاري بلكه گيرد نمي قرار  خارجي عامل
 عبارت به و ،بنويسيم توانيم نمي باشيم ننوشته خط اگر. علم نه است عادت ما نوشتن  همين. است عادت
 حتي. كنيم نوشتن به عادت ،تمرين اثر در تدريج به بايد بلكه بنويسيم يكباره توانيم نمي ما ديگر

 است ممكن البته. است قلب قوت ،شجاعت. شجاعت مثل ،است فعلي  عادات ،نفساني ملكات از بسياري
 قلبي قوت و العاده فوق  حالت يك انسان اينكه ولي ،باشد داشته طبيعي طور به را آن از كمي انسان  كه
 انسان وقتي. شود مي پيدا عادت اثر در ،كند دگيايستا و نبازد را خودش خطر با مواجهه در كه كند پيدا
   و عفت و ،سخاوت و جود. شود مي پيدا او در حالت اين تدريجا گرفت قرار  مهالك در زياد

  . است قبيل اين از نيز پاكدامني
 كه نيست اين عادات اين خاصيت اوال چون ؟نيست وارد كانت امثال ايراد عادتها اينگونه در چرا اما

 است نكرده عادت كه وقتي تا انسان كه اينست فقط آنها  خاصيت بلكه ،گيرد مي انس و ويخ انسان
    قدرت كرد عادت كه وقتي ولي ،است ضعيف است خالف جهت در كه محركات  مقابل در اش اراده

 تعدال و تقوا ملكه. گويند مي  عدالت و تقوا ملكه درباب فقها كه چيزي همان مثل. كند مي پيدا مقاومت
 كه است اي اراده اخالقي اراده كانت و روسو نظر از. شود اسير انسان كه حد آن در نه است حد اين در

  فقط
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   جز و است نيرو يك فقط ،كند نمي ناراحت را او ،صفات اين ترك و برد مي را عقل فرمان 
   .نيست ديگري چيز نيرو

 كاري ،عادت: گفتند مي دادند مي  اهميت ليخي عادت به كه اخالق علماي - است اوال متمم كه - ثانيا 
 هدد انجام را كاري خواهد مي انسان گاهي .كند مي آسان است دشوار انسان براي طبيعت حسب بر كه را
 آن ،رآمدد ملكه صورت به و شد عادت  انسان براي " سخت " وقتي طبعا. اوست طبيعت برخالف كه

 كنيد فرض .گردد مي انسان براي انسي ،خود اينكه نه ،درو مي  ميان از طبيعت با مبارزه در دشواري
 ختخوابر خواهد مي وقتي سحرخيزي به عادت از قبل آدم اين .باشد سحرخيز كه كند مي  عادت سيك
 كرد حرخيزيس كه مدتي .كند  آسان را كار اين كه كند مي كوشش .است سخت برايش كند ترك را

 اسير قبال ديگر عبارت به. نيست آن شدن آسان جز  چيزي ،اين و ،كند مي عادت سحرخيزي به كم كم
 آزاد نيرو دو اين ميان در و كند مي پيدا طبيعت نيروي با برابر نيرويي ،عادت  اين اثر در ،بود طبيعت

 را اين. بماند بيدار يا بخوابد  كه گيرد مي تصميم و كند مي انديشي مصلحت خود عقل با آنگاه و شود مي
 حرخيزيس عقل فرمان و اراده با ،طبيعتفشار زير در مدام انسان  كه گفت توان نمي .دانست بد توان نمي
  . گيرد قرار خود مجراي در طبيعت باز تا بشكند را عادت ،كرد عادت كه وقتي ،كند
 از كه ما ولي ،كردند نمي بحث مذهبي نظر از آنها باشد اخالقي اراده بايد انسان بر حاكم اينكه در: ثالثا
 بايد اينكه اما. باشد ايمانش و عقل تابع بايد انسان اخالقي اراده  بگوئيم بايد كنيم مي بحث مذهبي نظر

 خود در را ديگر  نيروهاي كه اينست راهش آيا ،كنيم برقرار خود وجود در را ايمان و عقل  حكومت
 اراده و عقل نيروي ما كهاين براي ؟عادت  يعني تربيتي نيروي يا باشد طبيعي نيروي خواه كنيم تضعيف

 ما در عقل تا نگهداريم ضعيف را طبيعت و جسم اينكه يكي: دارد وجود  راه دو كنيم تقويت خود در را
 بگويد شدن فاتح و شدن قهرمان براي ،شود قهرمان خواهد مي آقايي يك كه اينست مثل اين. شود  قوي
 هنر. نيست كاري ضعيف بر شدن فاتح. شوم فاتح او بر من تا نگهداريد ضعيف و الغر را مقابل طرف

 و آمدند مي پيغمبر نزد زياد اصحاب ،اسالم صدر در .كني مغلوب را قوي تو و باشد قوي او كه اينست
  . " نيست جايز من دين در كار اين ": فرمود مي پيغمبر و ،كنند عقيم را خود كه خواستند مي اجازه
 تحريكات او در كه كند  اخته را خود نگهدارد صاف را خود ايمان اينكه براي كسي كه نيست هنر اين

 و عقل نيروي ولي نشود كاسته آن نيروي از و باشد جنسي تحريكات كه اينست هنر. نباشد جنسي
  قوي آنقدر ايمان
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 كه باشد   . طبيعت درباب اين. آورد اختيار تحت را قوي نيروي  همان
 گويند يم آيا ؟گويند مي چه روسو و كانت آقاي .هست تطبيع با عقل رابطه درباب مطلب همين درست
 ،نه ؟شود قوي ما در اراده و عقل حكومت تا نگهداريم ضعيف را طبيعت ،اراده و عقل نيروي تقويت براي

. آيد فائق طبيعت و جسم نيروي بر تا كنيد قوي را اراده كفه: گويند مي ناچار. گويند نمي  چيزي چنين
 از كه ببينيم بايد ما. است دوم طبيعت "  عادت " چون هست عادات درباب بمطل اين گوئيم مي ما

 ولي. كند مي آسان ما بر را كارها چون است ساخته بينيم مي ؟نه يا  هست ساخته كاري عادت نيروي
 اسيرطبيعت كه همانطور  كه نگهداريم قوي آنچنان را -  ايمان و عقل يا و - اراده و عقل بايد حال  عيندر
 انس وخو آن به ،درآمد عادت صورت به انسان براي چيزي  كه وقتي واقعا. نباشد هم عادت اسير ،ستني

 ،ندارد ايمان و عقل به كاري اساسا گاهي و دهد مي انجام وار ماشين و كار خود طور به را آن و گيرد مي
  . كند نمي ،كن عمل آن  برخالف بگويد ايمان يا عقل اگر يعني
 روزه توانستند مي پيري  علت به اينكه با رمضان ماه در حائري عبدالكريم شيخ آقا مرحوم گويند مي

 نگيرند روزه توانند مي شيخه و شيخ گوئيد مي خودتان شما :شد گفته ايشان هب .گرفتند مي روزه ،نگيرند
  . گذارد نمي ام عوامي رگ: دادند جواب .بدهند كفاره عوض در و

 كند مي خيال(. خورم نمي را  ام روزه بميرم اگر گويند مي ها بعضي مثال. تندحال اين دچار افراد از خيلي
 بايد .است عادت ديگر اين .خورد نمي را اش روزه ،بگويند  هم پيغمبر و خدا اگر يعني) است ايمان اين

 زياد .دبخور بايد ،بخور را است روزه بگويد ايمان اگر .باشد ايمانش تابع كه باشد گير روزه آنقدر انسان
. پذيرد نمي را ايمان فرمان انسان كهطوري به آيد درمي  عادت صورت به انسان براي كار يك كهدهد مي رخ
 ملكه  كه حرخيزيس يا عدالت مثال و ،كنيم مطلق نفي را ملكات كه شود نمي دليل  اين حال عين در اما
 و عقل فرمان از آدمي كه طوري  به كرد خود اسير را انسان كه چه هر بلكه ،خورد نمي درد به ديگر شد

  . است نادرست ،نمود سرپيچي هم ايمان
 االن شما اگر ": كرد  عرض حضرت به و كرد اشاره سيبي به. بودند باغي در صادق حضرت با شخصي
 به كه همان يعني اين. " كنم مي قبول من  است حرام ديگر نيم و حالل سيب اين از نيمي بگوئيد
  . نبريم فرمان هم ايمان و عقل از كه نكنيم عادت چيزي
   :فرمود  كه حديثي آن و ،است درست حد اين تا غرب علماي سخن كه شد معلوم
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 تركش از او و شده عادت او براي كه است امري اين چون نكنيد شخص سجود و ركوع طول به نظر " 
   از را خوب كار ارزش كه آيد درمي صورتي به عادت گاهي كه است مطلب اين  به توجه " دارد وحشت
  . برد مي ميان

  

   است انفعالي عادات در انس ايجاد
 عاداتي انفعالي عادات. گردد مي  آن اسير انسان و شود مي انس ايجاد كه است انفعالي عادات در گفتيم
 يا) فعلي (جسماني عادات در .دهد مي انجام را عملي ، خارجي عامل يك تأثير تحت انسان كه است
 ، است هنر نوع يك خود هم اين كه نرفت راه يا نوشتن خط همان مثل ،شود نمي  انس ايجاد اهنره

  . آيد نمي  چشم به زياد گرفته ياد بچگي اول از را آن انسان چون كه است هنري منتهي
 ما كه طور آن گفتند بعد و كردند تعريف را نظم ابتدا. كردند مي تعريف را نثر و شعر شخصي براي

  ! دانستيم؟ نمي و گفتيم مي نثر حاال تا ما !عجب گفت. است نثر كنيم مي صحبت
 است عاداتي انفعالي عادات  ولي ندارد ارتباط خارجي عامل به كه است عاداتي فعلي عادات اينكه غرض

 يعني ،شود مي عادت انسان براي كشيدن سيگار اينكه مثل ،است بيروني عامل يك تأثير تحت انسان كه
 ايجاد انسان براي  انس حالت معموال انفعالي عادات. برسد او به سيگار دود اين خواهد مي  ميشهه انسان
 انفعالي عادات غالبا شد ذكر قبال كه معني  آن به ها پروري تن و ،كند مي خود اسير را انسان و كند مي

 به كند مي عادت صيخا غذاي به مثال يا ،بخوابد قو پر تشك روي كه كند مي عادت انسان مثال. است
 انفعالي عادات ينهاا .بخورد تواند نمي ،باشد مقوي ديگر غذاي چند هر نرسد او به غذا آن اگر  كه طوري
 بد گفت است عادت اينكه دليل به شود نمي  كه را فعلي عادات ولي. است بد موردي هر در كه است
  . است بد گفت توان نمي است عادت اينكه دليل به ولي باشد بد ديگري  دليل به است ممكن البته. است

  
 را مطلبي ها فرنگي كه  است اين شود صحبت آن روي بعد جلسه و گردد عنوان بايد كه ديگري مطلب
 بايد را انسان افعال از فعلي چه يعني ؟چيست  بودن اخالقي مالك كه عنوان اين تحت اند كرده مطرح
 است خوب كار فالن گفت توان مي آيا كه اينست سؤال صلا البته ؟اخالقي را فعلي چه و دانست طبيعي

  كار هر گفت توان مي آيا ؟بد كار فالن و
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 بال را طبيعي كار مالك و ،بودن ارادي را اخالقي كار مالك يعني ؛است اخالقي انسان اختياري و ارادي 
 است طبيعي  هنيم فعل كه تنفس يا ،است طبيعي فعل يك كه قلب حركت مثال ؟دانست  بودن اراده

 ،نه. است اخالقي است ارادي فعل يك  كه زدن حرف يا و خوردن غذا يا رفتن راه ولي ،نيست اخالقي
 نظر از را كاري ما كه نيست بودن اخالقي مالك ،بودن ارادي صرف .نيست درستي حرف ،حرف اين

  . بدانيم خوب  اخالقي
 به رساندن نفع يعني ،باشد  داشته ارتباط يرغ به كه بداند اين را اخالقي فعل مالك كسي است ممكن

 اين. ديگران به نسبت منفي و مثبت عواطف سلسله يك ديگر عبارت به و ،غير به رساندن ضرر يا غير
 ثانيا .باشد  داشته غير به ارتباط اينكه بدون است اخالقي انسان افعال از بسياري اوال .نيست درست هم

 مادر كار مثل ،باشد احساسات اش ريشه ،نباشد اخالقي و باشد اشتهد غير به ارتباط فعلي است ممكن
 اخالقي توان نمي را مادر كار. كند مي كمك و خدمت اش بچه به خود  مادرانه احساسات تأثير تحت كه

   و است خود احساسات اسير مادر ،است طبيعي امر يك مادر براي " فرزند به محبت " زيرا شمرد
 هووي بچه مثال -  را ديگري  بچه ،مادر همين. برد مي رنج نكردنش از و ،نكند متخد و محبت تواند نمي
. اخالق گفت شود نمي را اين پس. است عكس جهت در غالبا بلكه و نگرد نمي احساسات اين با -  را خود
 يرغ به ارتباط ،اين بر بنا!؟نكن توجه ديگري بچه به و كن توجه خود بچه به كه كند مي حكم اخالق كجا

  . باشد مالك تواند نمي هم داشتن
 ناچار هم اينجا ،باشد او اراده و عقل حكومت تحت بايد انسان اعمال گفتند مي عادات درباب كه آنهايي
 آن در اي عاطفه هيچ و برخيزد عقل از كه است فعلي  اخالقي فعل گويند مي ،زنند مي را حرف همين
  . باشد غير به مربوط خواه و باشد داشته نسانا خود به اختصاص خواه ،باشد نداشته دخالت

 فعل خود اصول و بيني  جهان برحسب مكتبي هر يعني ،ندارد همه قبول مورد معيار يك اخالقي فعل
 كه معتقدند ها بعضي. باشد مخالف گويند مي  ديگران آنچه با است ممكن كه داند مي چيزي را اخالقي

 هر فطرت در كه است همان وجدان و گيرد مي سرچشمه انانس وجدان از كه است فعلي اخالقي فعل
 شديدا كانت). 1 (» وتقويها فجورها فالهمها «: هست هم درست اي اندازه تا اين و ،دارد وجود كس

  انسان در اخالقي وجدان اينكه به است معتقد
  

  :يپاورق
8 / شمس. 1
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       روي و -  است گفته. ددار بيشتري اهميت نظريش فلسفه از او عملي فلسفه .دارد وجود
   :اند نوشته هم قبرش

 آسمان يكي. شود نمي كم آن به اعجابش انسان هيچوقت و انگيزد برمي را انسان اعجاب كه است چيز دو
  . دارد قرار ما درون در كه وجداني ديگر و دارد قرار ما سر باالي كه اي پرستاره

  
 مكتب اين در. گيرد سرچشمه انسان وجدان و طرتف از كه است كاري اخالقي كار گويد مي  مكتب اين
. عادتي هر از مجرد و تربيتي هر از مجرد كند مي حكم انسان وجدان كه است كاري همان اخالقي كار
 ارزشها همان استناد به ؟قائلند ارزشهايي چه به ديد بايد ندارند عقيده وجداني چنين به كه كساني ولي

  . داد تشخيص شود مي را آنها نظر از  اخالقي كار مالك
 را ما عصر. اند آورده  پائين خيلي را اخالقي ارزشهاي كه گفت شود مي ،كنند مي فكر مادي كه كساني
 كه ارزشهايي چون ،ندارد معني اخالقي ارزشهاي آندر  كه عصري يعني ،اند ناميده ارزشها تزلزل عصر
  همه. ندارد اعتقاد ارزشي و اصل هيچ به هك است مكتبي نهليسم. است رفته  بين از بود اخالق مالك

 متزلزل را اخالقي ارزشهاي  شان بيني جهان ولي زنند مي اخالق از دم همه. است چنين مادي مكتبهاي
  . است كرده
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 فعل.   )١( اخالقي
  

 را كارها يعني ،چيست اخالقي  فعل معيار كه اينست است مطرح ] اخالق فلسفه در [كه مسائلي از يكي
 تعبير به عادي؟ را كاري و بدانيم اخالقي را كاري ،بسنجيم  اخالقي نظر از توانيم مي معياري چه با ما
 دهيم مي انجام ما كهكارهايي از سلسله يك كه ندارد شك چيست؟ عادي فعل با اخالقي  فعل فرق يگرد

. خوريم يم غذاو شينيمن مي سفره سر اينكه  مثل .شمارد نمي اخالقي فعل كسي را اينهاو است عادي كار
 يرغ فعل كه هست ازكارها بعضي ولي .دهيم مي انجام اخالقي كار ما گويد نمي كسي صورت اين در

 ،دارد نياز چيزي به خود كه حالي در يعني ،كند مي ايثار كسي مثال. شود مي شمرده  اخالقي و طبيعي
 اينجا در. دارد مي مقدم خود رب را او دارد نياز آن به هم ديگري شخص كه كند مي احساس وقتي
 را لغت دو ،كنيم ذكر را اخالقي عمل معيار اينكه از  قبل. است داده انجام اخالقي عمل يك او گويند مي
  . دهيم توضيح بايد مفهوم نظر از
  

   اخالق و تربيت فرق
 و خلق وعين كسب معني به و است تربيت نوعي خود هم اخالق اينكه با ،دارد تفاوتي اخالق با تربيت
   تربيت نظر از. بس رساندو مي را ساختن و پرورش  اخالق و تربيت بين فرق. باشد مي عادت و حالت
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 كه نخوابيده قداست ،تربيت مفهوم در يعني .باشد هدفي چه براي و چگونه تربيت كه كند نمي فرق
 بلكه ،كند پيدا انحيو مافوق خصايص يك كه بدهند پرورش آنطور را  كسي يعني " تربيت " بگوئيم
 توان مي هم را سگ  يك. شود مي اطالق نيز حيوانات مورد در كلمه اين و ،است تربيت هم جاني  تربيت
 كه گله براي يا ،باشد داشته خوبي رفتار صاحبش با اينكه براي شود تربيت اينكه از اعم ،كرد تربيت
 كشورهاي  اغلب كه لژيونهايي اين .است تربيت همه .كند پاسباني را خانه اينكه  براي يا و بگيرد را گرگ

 از باكي كه آورند مي بار تر جاني اصطالح  به هم كمي را اينها و كنند مي تأسيس جاني افراد از استعماري
 كارشان ،كنند اجرا است اي زمينه درچه كنند فكر اينكه بدون را  فرماني هر و باشند نداشته چيز هيچ

   .است  تربيت
 كار به حيوان مورد در را " اخالق" كلمه لهذا و ،است شده نهاده قداستي " اخالق " فهومم در اما 

 اختصاص اخالق .دهند مي تعليم اخالق او به كهگويند نمي ،كنند مي  تربيت را اسبي وقتي مثال .برند نمي
 بايد كنيم صحبت  اصطالح با بخواهيم اگر لهذا. است خوابيده قداست نوعي مفهومش در و دارد  انسان به

 طلقم منظور كه شود مي گفته وقتي تربيت  فن. تاست دو و نيست يكي تربيت فن و اخالق فن بگوييم
 پرورش هدفي چه براي و چگونه را طرف كه ماست غرض تابع ديگر اين ،شكل هر به باشد پرورش
 حال ،است اخالق باالخره اخالق بگوئيم كه نيست ما غرض تابع امري اخالق فن يا  اخالق علم اما .دهيم

 معيار و مالك بايد كه( است  خوابيده قداست نوعي اخالق مفهوم در ،نه .بياوريم بار ما كه جور هر
 نكته اين البته. گيرد مي قرار طبيعي فعل مقابل در اخالقي فعل  گوئيم مي لذا ).آوريم دست به را قداست

 اينكه يكي. كرد تعبير  توان مي جور دو را اين طبيعي علف مقابل در گوئيم مي اينكه كه باشد  روشن بايد
 فعل باشد طبيعت اقتضاي ضد بر كه را فعلي هر ما و ،طبيعي ضد فعل يعني اخالقي فعل بگوئيم
 و ،باشد طبيعت ضد بر كه ستا اين اخالقي فعل مالك كه نيست  اين مقصود ،نه. ناميم مي اخالقي

 برخالف و دهد مي رنج خود به مرتاض آدم يك. بناميم اخالقي ارك باشد طبيعت ضد بر  كه را كاريهر
 اخالقي فعلش داده انجام خود  طبيعت ضد بر كاري او چون كه گوئيم نمي ما ولي ،كند مي رفتار طبعش
 مقصود غيرطبيعي گوئيم مي اينكه.زند نمي حرفي چنين مه  كس هيچ وباشد مقياس تواند نمي اين .است
 كارهاييازفعلهاغيراز ديگري ونوع طبيعي افعال با رمغاي افعال يعني غيرطبيعي فعالا .نيست  طبيعت ضد
   بشري طبيعت مقتضاي كه
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 ساختمان حكم به را آن انسان كه كاري هر. دهد مي انجام اش طبيعي  ساختمان حكم به بشر و است
  . است غيرطبيعي فعل اخالقي فعل و ،است طبيعي فعل دهد انجام  اش طبيعي

  

   اخالقي فعل معيار درباب ظرياتن

   دگردوستي. الف
 غير براساس كه ستا اين  اخالقي فعل معيار و مالك كه اند گفته برخي ؟چيست اخالقي فعل معيار حال

 زدن قدم يا زدن حرف مثل اراديش كار تواند نمي  نسان ا زيرا .دوستي خود براساس نه باشد دوستي
 ضرر  دفع ياخود به نفع ايصال دهد مي انجام هك كارياز انسان گيزهان وقت يك  ولي .باشد نداشته نگيزها
 اوليه طبيعت حكم به اي زنده موجود هر زيرا ناميم نمي اخالقي كار را كاري اينچنين كه است خود از

 از انسان كار كه قدر همين ولي. است خود از مضرات  دفع و خود براي منافع جلب دنبال تاغريز خودش
 دفع ياغير براي منافع جلب براي و خودگرفت به غيردوستي جنبه و شد خارج  فردي و يخود حوزه

 فعل ،است دوستي خود حوزه در كه عملي هر نظريه اين طبق پس .اخالقي كار شود مي ،بود غير از ررض
  . شود مي ناميده اخالقي فعل است  دگردوستي حوزه در كه عملي هر و ،اخالقي غير
 و غريزي مواردي در هم دگرخواهي و خواهي غير همان است ممكن زيرا ،نيست تمامي بيان ،بيان اين
 مادر محبت مثل ،بگيرد خود به اخالقي عنوان تواند نمي اين و ،باشد طبيعت فرمان و حكم به و بيعيط
 دوست را خود فرزند ،غريزه حكم به حيواني هر. خودش فرزند به نسبت - انسان غير و  انسان از اعم -

 كار دهند مي انجام طبيعت تأثير تحت كه را فرزندان به نسبت مادران محبتهاي توانيم مي ما آيا. دارد
    درجه نهايت در را اش بچه ،غريزه لحاظ به مادر ؟طبيعي يا است اخالقي كار، اين آيا ؟بناميم اخالقي
   از يعني ،كند مي ايثار يحت و كند مي نفع ايصال اش بچه به طبيعي دوستي اين حكم به و دارد دوست
 هم حيوانات در ،ندارد  انسان به اختصاص مادرانه محبت لذا و ،دهد مي او به و گذارد مي كم خودش
  . هست

  
   ايثار

 ايثار ديد بايد ولي. " است ايثار ،اخالقي فعل معيار " كه بگوئيم تعبير اين به را نظريه اين است ممكن
 حب خاطر به دارد مي مقدم خود بر را غير و كند مي ايثار انسان  گاهي .گيرد مي صورت اي انگيزه چه به

   .غيره و فاميلي و قومي تعصبات خاطر به يا ،خوشنامي و شهرت
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 و خودخواهي يا ميهني غير يا ميهني خاص احساسات تأثير تحت افرادي كه افتد مي  اتفاق اوقات خيلي 
 بزرگي خودخواهان ،افراد اين تازه .كنند مي  هم فدا را خود حتي ،بماند تاريخ در نامشان اينكه براي يا

   آيد رميد جور هم خودخواهي باايثار ناميدزيرا اخالقي فعل معيار توان نمي را ايثار صرف پس .هستند نيز
 " است اخالقي فعل ،خودخواهي  هن باشد دگرخواهي اش انگيزه كه فعلي هر " گفتيم كه اول تعبير باز. 
  . نيست كافي هم آن  گفتيم چنانكه ولي بود كاملتر يرتعب اين از
  

   افعال ذاتي قبح و حسن. ب
 اخالقي ضد كارهاي ،مقابل در و ،دارد ذاتي حسن كه است كارهايي اخالقي كارهاي: گفتند مي قدما

 ذاتي قبح و اخالقي كارهاي ذاتي حسن انسان عقل كه بودند معتقد و ،دارد ذاتي قبح كه است كارهايي
 ،است خوب ذاتا راستي كه فهمد مي كسي هر عقل گفتند مي مثال. كند مي  درك را اخالقي ضد ارهايك

 ممكن انسان وجود بر حاكم  كه داشتند عقيده. )1(است بد ذاتا دروغ و ،زيباست ذاتا و است جليل ذاتا
 -  پرست شهوت افراد. باشد عقل است ممكن و ،باشد - شهوت انواع از يكي مثال - حيواني قواي است
   و واهمه يا غضب و خشم وجودشان بر حاكم برخي. است شهوت وجودشان بر  حاكم -  پرست شكم مثال

 ،عقل كه بودند قائل آنها. است عقل وجودشان بر حاكم برخي و ،مكرهاست و آميز شيطنت كارهاي
 صورت عقل حكم به كه است كاري آن اخالقي كار گفتند مي و ،كند مي درك را امور ذاتي قبح و حسن
 واهمه و غضب و شهوت و است حاكم وجودشان بر عقل كهكساني يعني  اخالقي انسانهاي و ،باشد گرفته

 آنها شهوات و) گيرند مي دستور او از يعني ،عقلند رعيت منزله به اينها بلكه( نيست حاكم وجودشان بر
 اعمال شود اعمال بايد شهوت اين نجااي در گفت عقل اگر ،كنند مي كار عقل گيري اندازه و حساب روي
 يا و غضب يا شهوت قوه وجودش بر حاكم ،انسان كه مادام گفتند مي و .شود نمي اعمال  گرنه و شود مي

 طبيعي و اخالقي به تعبير آنها.  است حيواني آنها تعبير به و است اخالقي غير فعلش باشد واهمه
  . دندكر مي تعبير حيواني و انساني به ،كردند مين

 -  است مبنا همين بر سقراطي  اخالق چه اگر -  كرد اثباتش بتوان درصد صد كه نيست حرفي اين البته
  چندان برايش حكما خود كه افعال ذاتي قبح و حسن مسئله مخصوصا

  
  :يپاورق
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   وجدان الهام. ج
 يعني ،باشد مطلق كه است  فعلي آن اخالقي فعل كه است معتقد او .است كانت به متعلق ديگر نظريه
 او كه تكليف يك حكم به و كار آن خود خاطر به فقط بلكه غرضي براي نه بدهد انجام را آن انسان
 هر و ،گذارد مي او عهده بر تكاليف سلسله يك انسان وجدان .گيرد مي سرچشمه  وجدان از است معتقد
 ،باشد داده انجام را تكليفي  كه اين براي فقط بلكه مقصودي و هدف براي نه دهد انجام انسان كه كاري
 نجام آماده فقط كه است ديگر فرد مقابلدر فردي حالت درست اينجا در نانسا حالت .است اخالقي فعل

 انجام باشد چه هر دهد، مي دستور چه او كه ندارد اين به كاري و شود گفته او ناحيه از كه است  تكاليفي
 كه فعلي هر و ،است اخالقي فعل گيرد سرچشمه  وجدان الهام از كه فعلي هر كه است معتقد وا.دهد مي
 ديگر را آن -  كند مشروط را آن كه خصوصيتي و قيد يا شرط -  باشد  داشته دخالت آن در ديگري چيز
  . است فرضيه يك هم اين. ناميد اخالقي فعل  توان نمي

  

   اآتسابي دوستي دگر. د
 فرض اين با ولي است دوستي دگر اخالقي فعل معيار گويد مي است اول نظر به نزديك كه ديگري نظر
  : داريم دوستي دگر نوع دو ما بنابراين. طبيعي نه باشد اكتسابي دوستي كه
  . فاميلي و قومي تعصبهاي و مادرانه محبت مثل ،طبيعي دوستي دگر. 1
 اگر. كند مي كسب را آن بلكه ندارد حالتي چنين طبيعت حكم به انسان يعني ،اكتسابي دوستي دگر .2 

 كمال يك و اكتسابي ،حالت اين ،دارد دوست را دفرزندخو مادر يك كه طور آن شد انساندوست كسي
  . نظريه يك هم اين .اوست در ثانوي

  

. ه   خدا رضاي
 اينها بگوئيم و مذهبي اخالق  به گردانيم بر را اخالق اساسا اينكه آن و هست ديگري نظريه ،اينجا در

 منهاي معياري اخالق ايبر اند خواسته اند زده را حرفها  اين كه كساني يعني ،است علمي و فلسفي همه
  كه است فعلي آن اخالقي فعل ،دهند  دست به مذهبي ايمان
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 ،هدف يعني ،شود مي نفي " خود " مسئله هم مكتب اين در  البته .باشد حق رضاي اش انگيزه و هدف
 نيست هم غير به نفع ايصال نهايي هدف ولي ،باشد نمي خود از ضرر دفع يا و خود به  رساندن منفعت

 .داند مي آن در را حق رضاي كه كوشد مي  جهت آن از نيز غير به نفع ايصال در و ،است حق رضاي كهبل
  ). 1( » شكورا ال و جزاء منكم نريد ال ،اهللا لوجه نطعمكم انما"

 از خروج باالخره اخالق اينكه  آن و ،است همه اتفاق مورد مطلب يك ها نظريه اين تمام در گفت توان مي
 باشد خود از ضرري دفع يا و خود به نفعي ايصال منظور  به هك كاري هر يعني ،است فردي خودي حوزه
. گويند يم هم باز استغير به نفع ايصال وجوداينكه اب كه است افعاليمورددر بحث ،نيست اخالقي مسلم

  . نيست  اخالقي
  

   آانت نظريه بررسي
 است فعلي اخالقي فعل كه دارد عقيده نتكا شد گفته. بكنيم كانت نظريه درباره مختصري بحث حال
 كار در آن انجام از تكليفي جنبه جز منظوري هيچ و باشد منزه و مجرد غرضي و شرط و قيد هر از كه

   اساسا آيا: اينكه آن و شود مي مطرح سؤالي ولي. دهد انجام وظيفه حكم به فقط را آن انسان و ،نباشد
 گويند مي اي عده ؟باشد  نداشته خود براي منظوري هيچ آن از كه دهد انجام را كاري انسان است ممكن
 چيزي او به آن از كه برود كاري سوي به بشر  كه است محال ،است محال و نيست ممكن چيزي چنين
  آن حتي. نسبي كمال ولو ،نباشد كمالش سو آن در كه برود سويي به انسان  كه ندارد امكان اصال .نرسد
 كمال ضد را آن اينكه و ،هست رفتار آن در اش قوه يك كمال باز ،كند مي رفتار كمالش ضد بر كه آدمي
 در كه برود سويي به انسان اينكه اال و ،ديگري جنبه از اوست  كمال ضد كه است دليل اين به ،گوئيم مي
 در كه است  آن اخالقي فعل گويند مي كه حرفهايي اين پس. است محال ،نباشد برايش  كمالي هيچ آن
 داد بايد جواب. نيست درست باشد نداشته "خود" براي نفعي هيچ و نباشد"خود" براي هدفي هيچ آن
  نفعي كاري هر از انسان هدف كه گوئيم مي وقت يك .كرد رفع را آن بايد و هست اي مغالطه اينجا در كه

 چنين اگر .باشد مي  خودش براي نفع آن كه است نفعي منظورش يعني ،رسد مي خودش به هك است
  به نفعش كه دهد انجام را كاري انسان است ممكن ،خير كه داد جواب توان مي بگوئيم

  
  :يپاورق

.)ميخواه ينم شما از يوشكر پاداش م،يكن يم اطعام خدا يبرا شمارا (9/ دهر. 1
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 و ،برم نمي يا برم مي لذت كار آن از يا دهم مي انجام را كاري وقتي من كه شود داده جواب است ممكن
 نيز آن ندادن انجام از و نبرم لذت آن انجام از اگر. برم نمي يا برم مي رنج يا نشود انجام كار آن اينكه از

 غير به نفع ايصال  خلوص نهايت در هم طالب ابي بن علي اگر .بروم آن طرف به است محال  نبرم رنج
 برد نمي رنج هم نكردنش از و برد نمي لذتاگر ؟ نه يا برد مي لذت كار اين از وجدانش عمق در آيا دكر مي

  . دهد انجام را كاري چنين بود محال
 دور او از ضرري يا برسد انسان  به نفعي كه نيست اين به منحصر رنج و لذت. جاست همين اش مغالطه

 از كه برسد مقامي به تواند مي و ،برد مي لذت هم غير به  رساندن نفع از كه است موجودي انسان. شود
 آن از بيش  ديگران از ضرر دفع از و ،خود به رساندن نفع از كه ببرد لذت آن از بيش غير به رساندن نفع
 هر انسان كه گويند مي اغلب ماديون. كنيم جدا هم از را دو اين پس. خود از ضرر دفع از كه ببرد لذت
    نفع براي كه برسد جايي به انسان است ممكن ،خير. است خود به رساندن  نفع براي ،كند مي كه كاري

 درست گوئيم مي ،برد مي لذتي  باالخره كاري هر از انسان كه بگوئيد اگر اما. كند كار ديگران به رساندن
 اين. اشدب خود به رساندن نفع از ناشي كه نيست اين به منحصر كار يك از انسان بردن لذت ولي است
  . ببرد لذت و باشد خوش ،غير به رساندن نفع از كه است  انسان كمال عين

 مقصودش اگر ،باشد اخالقي تا باشد مشروط غير بايد انسان فعل كه گويد مي كانت كه هم چيزي آن و
    اينست مقصودش اگر اما ،داشت قبول شود مي نرسد خودش به نفعي كه اينست بودن مشروط غير از
 انجام انسان و نباشد هم غير به رساندن نفع به مشروط يعني باشد عاري هم غير به رساندن نفع از كه

  . است محال چيزي  چنين ،ببرد لذت آن از آنكه بدون كند تكليف
 غير به نفع ايصال ،اخالق معيار " گويد مي كه اي نظريه آن اطراف در بود توضيحي اين واقع در پس
 گويد مي كه اي نظريه اطرافدر همچنين و ،است  محال عملي چنين كه شود مي منكر ديگري و " است

 معنا يك به و باشد مطلق تواند مي معنا يك به گوئيم مي ما كه " باشد  مطلق تواند مي انسان فعل "
 از كه تواند نمي معنا اين به و ،باشد آزاد خود براي خواهي نفع قيد از كه تواند مي معنا اين به ،تواند نمي
  . نبرد لذت آن از انسان و باشد آزاد ديگري براي خواهي نفع قيد
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 به قائل بعضي. بفهميم را  معنايش و كنيم درك توانيم مي هم را انساني وجدان مسئله آن ما جا همين
 گويند مي و نيستند وجداني چنين به قائل ديگر بعضي و هستند انسان براي اخالقي فطري وجدان
  . بخواهد را خود  نفع اينكه براي دهش آفريده انسان
 نيست محال هيچ شد ذكر  كه معنا اين به ولي ،نيست درست كانت نظر مورد معناي به اخالقي وجدان

 كار از افراد و ،است غير به رساندن نفع آنها از منظور كه است اخالقي كارهاي وقوع دليلش بهترين و
  . شادند خود هدف از و برند مي هم لذت خود
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 فعل.   )٢( اخالقي
  

 اجمال طور به مطلب اين شد  گفته كههمانطور .طبيعي فعل مقابل در بود اخالقي فعلمعيار درباره بحث
 طبيعي فعل حد از كهدهد انجام تواند مي دهديا يم انجام را افعال اي پاره انسان كه است همه اتفاق مورد

 يا انساني  افعال را افعال اين .است باالتر دهد مي انجام غريزه و طبع حسب به حيوانيهر كه حيواني يا
 صورت يوانح سطحدر و شود مي انجام  انسان سطح در افعال اين كه است اين منظور .نامند مي اخالقي

 خيلي بينيم مي هم امروز .است باالتر حيوان يك سطح از افعال  اين سطح ديگر تعبير به و ،گيرد نمي
 تكيه " انساني " لمهك روي و ،است انساني غير ،كار اين يا ،است انساني ،كار آن گويند مي  كه است شايع
 ببينيم حال .گيرد مي صورت انسان سطحدر فقط كه  است كارها سلسله يك بگويند خواهند مي .كنند مي
  عيارشم دارد فرق انسان طبيعي اعمال يا و حيوانات افعال با و است انسان  سطحدر فقط كه اخالقي فعل

   ؟چيست
 انساني افعا اجراي ضامن آنكه ديگر و چيست معيار اينكه يكي .كنيم ذكر هم با را بحث دو بايد اينجا در

 و انسان مشترك غريزه مقتضاي كه تسا اين معيارش ، است روشن خيلي هك طبيعي فعل ؟چيست
 القياخ فعل معيار ماا .است طبيعت خود اجرايش عامل و ،است انسان طبيعي غريزه از ناشي و ،حيوانات

   ؟چيست آن اجراي ضامن اينكه و
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 اگر .باشد دوستانه غير احساسات از ناشي كه است فعلي اخالقي فعل اند گفته برخي ،گفتيم نيچن اگر
 اينكه تعريفش .شده شناخته اجرايش عامل  حدي تا هم و شده تعريف هم ،اخالقي فعل ،گفتيم چنين
 انجام را كاري ،دارد دوست مسلما را خودش وجود انسان چون (ندك مي خودش براي انسان كه كاري
 براي و گرديد  خارج فردي دايره از كار همينكه ،نيست اخالقي كار) برسد خودش به نفعش  كه دهد مي

 بايد صورت اين در گويند مي .اند كرده رد البته را تعريف اين .است اخالقي ،شد انجام غير به نفع ايصال
    انسان از اعم مادرها مادرانه كارهاي مثل ،بناميم اخالقي هستند طبيعي قطعا  كه را فعالا سلسله يك
 بچه حكم به او .باشد مي  اش بچه تنها " غير " آن ولي دارد دوستي غير احساس مادر اصوال. حيوان و

 با و عالي طفعوا سري يك اينها البته .كند مي فداكاريها و دهد مي انجام را كارها سلسله يك دوستي
 حكم غريزي و  طبيعي الزام و اجبار نوع يك زيرا ،ناميد اخالقي را آن توان نمي ولي است  عظيم و شكوه

 كودكان به نسبت كند مي محبت اينگونه خود فرزند به نسبت كه حالي در مادر و ،كند مي آن انجام به
 و ،است دوستي فرزند بلكه ناميد دوستي غير توان نمي را او كار واقع در .ندارد حسي چنين ديگر
  . باشد داشته تري وسيع  دايره بايد اخالق زيرا ناميد اخالقي توان نمي

  

   دوستي نوع
 خالقي فعل اند گفته.اند برده كار به را كلمه اعم معني به دوستي غير ،اخالقي فعل تعريف در ديگر بعضي

 بحث ليو .شود مي تكيه خيلي آن روي امروز هك ،باشد وستانهد  نوع ازاحساسات ناشي كه است فعلي آن
 ميان در ؟نه يا دارد وجود دوستانه نوع احساسات انسان در اصال آيا .آيد مي پيش اجرايش عامل  درباره
: بود غريزه نوع دو به معتقد و دانست مي بالطبع مدني او اجتماعي طبيعت حكم به را انسان ارسطو قدما

 طور هما و دهد تطبيق جامعه با را خودش خواهد مي نوعي غرايز حكم به انسان گفت مي .نوعي و فردي
 جديد حكماء ميان در .است عالقمند نيز اش جامعه سرنوشت به دارد خودش به نسبت خاص عالقه كه

 چنين انسان در كه بگويد خواسته و ،است ارسطو نظريه همان تقريبا  كه اي نظريه به است معروف بيكن
 وجود انسان در غرايزي  چنين كه نشده تعريف خوب علمي نظر از مطلب اين ولي .شود يم يافت  غرايزي

  . است نظر يك حال هر به اما. دارد
 هم اجرايش ضامن و ،باشد  دوستانه نوع احساسات از ناشي كه اينست اخالق معيار نظريه اين طبق پس
  . نيست  ثابت علمي نظر از اين ولي. هست انسان در
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   مسدارويني
 آفريده خودخواه اي زنده موجود هر گويد مي است شده نهاده بقا تنازع اساس بر آن فلسفه كه مسدارويني
 منتهي هم وآن بقا تنازع به منتهي كوشش اين دليل همين  به و ،كند مي كوشش خود بقاي براي و شده
 غرايز براي  جايي فلسفه ناي طبق .است تكامل اساس ،اين و ،شود مي اصلح انتخاب و  طبيعي انتخاب به

 فلسفه اين كهاند تاخته داروين به  اصل همين روي ها  خيلي .ماند نمي باقي انسان براي نوعي و طبيعي
 حس داروين فلسفه مطابق .كند مي متزلزل را تعاون و اخالق  هاي  پايه كه است اين ضررهايش از كيي

 وجود  است تنازع از ناشي كه كاري عنوان به ونتعا بلكه ندارد وجود اصيل حس يك  عنوان به تعاون
 خواهديم انسان كه وقتي مثال .آيد مي  آن تبع به تعاون و ،است تنازع دارد اصالت كه آنچه يعني ،يابد مي

 ديگر فرد از جدا فردي او زيرا بيند مي مخالف ديگران با را خودش  فردي هر (كند مستحكم را خود موقع
 ،كند مي بندي صف ديگران  مقابل در و دهد مي تشكيل ديگر افراد با نيرويي بقا عتناز اصل بر بنا) است
 هم به نسبت كه است اين خاطر به نه اينها تعاون و است گرفته سرچشمه بقا تنازع از اتحاد اين ولي

 رد صفي الاقل يا بخورند را آنها خواهند مي و است ديگر افراد مقابل در بلكه دارند دوستانه احساس
 خيلي داروين خود. است بقا  تنازع از ناشي و نيست اصيل بشر در تعاون پس. دهند تشكيل آنان مقابل

 از را عيب اين كه كردند سعي خيلي نيز او فلسفه طرفداران و بسازد اخالق براي اي پايه كه كرد كوشش
  . كنند دفاع نتوانستند ولي بزدايند او فلسفه

  

  اخالقي وجدان
 لو و - دهد انجام احساسات از ناشي كاري انسان اگر اساسا گويد مي. است تكليف تبمك ،ديگر مكتب

 انسان كه است اين تعريفش طبيعي فعل. گردد مي باز  طبيعي فعل به او كار - دوستانه نوع احساسات
   از كه است آن اخالقي فعل. جمعي غريزه خواه و فردي غريزه خواه دهد انجام  غريزه روي از را كاري
 تكليف و وظيفه و وجدان  چه هر شخص يعني ،باشد تكليف احساس از ناشي و منزه اغراض اينگونه همه

 اگر حال .باشد نداشته تكليف انجام جز خود كار از هدفي و غايت هيچ و دهد انجام كند مي اقتضاء
   از غير آن كه آفريده وجدان يك با را انسان خدا. انسان وجدان در گويد مي ؟كجاست تكليف بپرسيم

 فرمان انسان به كه  انسان درون در است مقدسي احساس يك وجدان. است دوستانه نوع احساسات
  . بگيرد سرچشمه وجدان از كه است آن اخالقي وفعل ،دهد مي
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 است معتقد و است قائل اي العاده  فوق ارزش انسان وجدان براي او. شده تعريف كانت مكتب در وجدان
 اهل كه زند مي را حرف همان وجدان از اطاعت درباره او. دارد  اخالقي اصيل بسيار جدانو يك انسان كه

 نه كند اطاعت را خدا امر كه آنست مخلص بنده كه زنند مي باريتعالي به نسبت اخالص مسئله در ايمان
 اينكه ولو كند اطاعت كرده امر او چون بلكه ،خدا عقاب از ترس براي نه و خدا نعمتهاي به وصول براي
  . است نظري هم اين. نيست كار در جهنمي ندهد انجام اگر و نيست كار در  بهشتي دهد انجام اگر بداند

 از اي شده تاييد درصد صد امر حد اين در وجدان اين كه گوئيم مي ولي كنيم نمي نفي را وجدان اين ما
 به نه ولي ،هست انسان در اخالقي وجدان يك كه شده تعريف امر اين  اسالم در البته. نيست علمي نظر

 در كه گويد مي كانت  كه قدرتي و قوه آن با نه و ،كرد وارد خدشه آن در نتوان كه مسلم اصل يك  عنوان
  . دارد وجود  صراحت اين با نيرويي و قوه چنين كس هر باطن و روح
 قبيل از ديگري مطالب و لوامه  نفس از قرآن در بينيم مي كه همين و است خوبي نظريه ،نظريه اين

 خوب و بد كار به نسبت قرآن نظر از كه دهد مي نشان است شده ياد) 1 (» تقويها و فجورها فالهمها«
 و ،كند مي مالمت را خودش درونش از دهد مي انجام بدي كار انسان وقتي يعني ،هست انسان در  اصالتي
 انسان ،بد فعل انجام سبب به و دهد مي  بدي ترك و خوبي به فرمان كه هست چيزي كه شود مي معلوم

 به و شود مي راضي ،دهد مي انجام خوب كار انسان كه وقتي ،مقابل در و ،دهد مي قرار مالمت مورد را
  . كند مي تحسين را انسان  وعين

  

   ناخود و خود جدال
 كه كاري نجاما به گيرد مي  تصميم گاهي انسان :گويند مي امروز روانشناسان ،مطلب اين تأييد براي

 گيرد مي تصميم مثال. است خوب كه دهد مي  تشخيص ولي باشد مي نفسانيش طبيعت و ميل برخالف
 تصميم انسان وقتي. باشد سحرخيز يا و نكند روي زياده خوابيدن در يا كند امساك خوردن غذا در كه

 ديگر عامل يك و باش سحرخيز يا بخور كم گويد مي كه عامل يك: گيرد مي قرار عامل دو ميان ،گرفت
 يرويپ گرفته را ميتصم كه يا اراده آن از انسان يگاه. كند عمل برخالف خواهد مي و اوست طبيعت كه

  كند
  :يپاورق

8/ شمس. 1
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 احساس تيح و كند مي رضايت احساس شود مي پيروز اش اخالقي اراده كه يوقت. برعكس يگاه و

 بدش ازخودش ،شود مي غالب او طبيعت وقتي برعكس. پيروز پهلوان يك مثل درست ،كند مي پيروزي
 اينكه مثل .ديگري از نه خورده شكست  خودش از انسان كه حالي در ،كند مي شكست احساس و آيد مي

 بديهي. كند نمي فرق شديم پيروز كدام هر بگويد و بگيرد كشتي فرزندش با و باشد داشته فرزند انسان
 چرا ولي .ام شده پيروز  خودم حال دو هر در ،طبيعتم بر من چه و دشو غالب من بر من طبيعت چه  است
 و شده پيروز ش " خود " كند مي احساس شود مي  غالب اش اخالقي اراده آن وقتي انسان حال عين در

 " خود " آن كه كند مي احساس شود مي غالب طبيعتش وقتي اما ،يافته  پيروزي اي بيگانه بر گويي
 ناخود " كه " خود " اين تا  است " خود " بيشتر انسان " خود " آن كه شود مي معلوم. خورده شكست

 اينكه با ،دارد بستگي انسان طبيعت به كه آنچه يعني. است ناخود بر خود پيروزي واقع در اينجا. است "
  . نيست اصيل است " خود "

 عمق در شود مي ممعلو ؟چيست شكست وقت در مالمت و پيروزي وقت در رضايت اين اساسا حال
 شكست وقتي و گردد مي خوشحال شود مي  غالب طبيعت بر انسان وقتي كه هست چيزي انسان وجدان

 يك هم اين حال هر به. هست انسان درون در مالمتگري  قوه پس .كند مي مالمت را انسان خورد مي
  . كانت به متعلق است  فرضيه يك و نظريه

  

   دورانديش عقل نظريه
 رديف عقل نظريه آنو ،كند مي دفاع  آن از هم راسل و است ماديون غالب نظريه كه هست يديگر نظريه

  امثال .كند يم هوشياري غريزه به تعبير آن از فلسفه لذات كتابدر  دورانت ويل. است دورانديش عقل يا
 اخالق ،وردخ نمي درد  به حرفها اين امثال و دوستي نوع و نوع محبت و اخالقي وجدان گويند مي راسل

 كند مي حساب ،بود انديش ورد انسان وقتي. باشد داشته دورانديش فكر انسان هك شود مي ناشي اين از
  دزدم ينمرگز را همسايه گاو من مثال :گويد مي راسل .بكند را نوع رعايت  كه است اين در او مصلحت كه
 اين در من مصلحت يا .دزدد مي مرا گاو ديگري يا همسايه آن ،بدزدم را او گاو من اگر كه دانم مي زيرا
 گفتن دروغ از من كهوآنقدر گويند مي دروغ هم ديگران  بگويم دروغ اگر چون نگويم دروغ كه است

 بدي كار هيچ خالصه و ،گويم مين دروغ پس ،برم ميضرر شنيدن ازدروغ برابرآن چند برم مي منفعت
 هم با پس گردد مي بر خودم  به برابر چند العملش عكس شوم مرتكب بدي كار اگر دانم مي چون كنم مين

   راست هم به كه كنيم مي توافق
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 خواهيم مي  كه وقتي .شويم مي متضرر دو هر ،من به شما و بگويم دروغ شما به من اگر  كه چرا ،بگوئيم
 اشتراك. شود تأمين همه  منافع كه كنيم مي كاري قهرا دهيم تشكيل خود ممنافع براساس شركتي

  . است هوشياري از ناشي اخالق پس. كند مي ايجاب را اخالق ،نافعم
 به كه صبح. بود رمضان ماه .بوديم شده استخدام اداره در ما كه بود اوايلي كه گفتند مي مزيني آقاي
 و شوم مي عصباني خيلي گيرم مي روزه وقتي ،دارم بدي اخالق من: گفت همكارانم از يكي رفتيم اداره
 حالم و هستم روزه  چون خالصه .شويد ناراحت شما كه بزنم حرفي است ممكن ،فهمم نمي را خودم  حال

 من تازه و است طور همين هم من اخالق اتفاقا  گفتم .كند مي شرطي بد ديدم من. ببخشيد است اينطور
 :گفت و كرد فكري. كسي كله به زنم مي و شوم مي بلند اختيار بي كه شوم مي  عصباني طوري ،هستم بدتر
  . نكنيم كارها اين از و باشيم مواظب دو هر پس

 كند بداخالقي ديگري با بخواهد اگر كه بيند مي و كند مي فكر آدم گويد مي كه اينست هم راسل حرف
 آن از اخالق ،نظريه اين در. نكند بداخالقي  كه بيند مي آن بهتر نتيجه در. كند مي بداخالقي هم او

    نه دوستانه نوع احساسات روي دهد مي انجام را كار فالن انسان كه قداستي  آن ،افتاده قداست مفهوم
 حقيقت بگويند است ممكن ولي . است نظريه اين عيب اولين اين. خودپرستانه ،نه: گويد مي. خودپرستانه

  . بزند  حرف خيال روي نبايد انسان ،گفت بايد را
  

   نظريه اين نقد
 درجايي اخالق اين يعني ،كند مي متزلزل اساس از را اخالق پايه كه است اين نظريه اين اساسي ايراد
 من و باشند متساوي قدرتها كه باشند اي جامعه در بشر افراد وقتي. باشند مساوي قدرتها كه است حاكم

    كه باشم داشته امنيت قدر همان او ناحيه از و ،ترسد مي من از او كه بترسم قدر همان طرف از
 منافع براساس شده حساب  اخالق و هوشياري اخالق يعني اخالق اين مسلم ،دارد امنيت نم ناحيه از او

 درصد صد قوي و ،است ضعيف ديگر طرف و قوي  طرف يك كه آنجا اما. باشد حاكم تواند مي فردي
. كند اخالق به دعوت را قوي تواند نمي عاملي و نيرو هيچ ،كند كاري تواند نمي ضعيف كه است مطمئن

. خالقيا فرد  يك شودمي ،هستند مساوي قدرت دو كه گيرد مي قرار برژنف مقابل در وقتي  نيكسون ايآق
 ولي. كند مي پرتاب من سر به بمب  هم او كه وقتي كنم پرتاب او سر به بمب چرا كه كند مي حساب
   مطمئن و است ضعيفتر او از كه گيرد مي قرار بدبخت كنگ ويت مقابل وقتي
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 آقاي وجدان كه ندارد وجود اي قوه هيچ قهرا ،باشد داشته قدرت  وي اندازه به تواند نمي او كه است
 نشان زور او به  كنگ ويت كه است روزي آن نكند روزي اگر ،نكند را كار اين كه كند وادار را نيكسون

  . نيست وجدان نباشد كار در زور تا واال ،داده
 فلسفه يك اش فلسفه  داشت كه دوستي انسان و دوستي حصل شعارهاي همه برخالف راسل كه است اين
 زيرا ،نكند تجاوز و نگويد زور ضعيف به قوي  كه ندارد وجود دليلي هيچ او فلسفه در. است اخالقي ضد

 متساوي قدرتها كه گيرد نمي صورت تجاوز جايي در فقط و است فردي  عقل يعني هوشياري بر اساسش
  . كند نمي حكم چنين هرگز فردي عقل نباشند ساويم قدرتها كه جايي ولي ،باشند

  

   عقلي زيبايي
 آن و) 1(فردي عقل صورت  به نه ديگري شكل به ولي است عقالني نظريه همان كه هست ديگري نظريه
 خود هم معنوي جمال و زيبايي ،نيست حسي زيبايي به منحصر زيبايي ،جهان در اند گفته كه است اين

 اساسي عامل يك تناسب يعني ،است تناسب از ناشي حسي جمالهاي كه رطو همين و ،است حقيقتي
 و ،است روحي زيبايي و جمال عامل نيز روحي و معنوي امور در تناسب ،است حسي زيبائي پيدايش در

 از ناشي عقلي زيبايي و ،زيبا كار يعني اخالقي كار گويند مي. است زيبايي و جمال عاشق بالفطره  انسان
  . است تناسب

 و كنند مي تفسير بودن موزون به را عدالت و) 2(است عدالت اخالقها همه ريشه گويند مي اخالقيون
 دو از انساني اگر كه طور همين. موزون اخالق يعني ،دهند مي قرار وسط حد را فاضله اخالق آنگاه

   ،است زيباتر البته باشند هم مثل دو هر اگر ولي است بدگل طبعا باشد ريز  يكي و درشت يكي چشمش
 قابل چه اگر كه هست  مخصوص فرمول و نسبت يك عضو هر در انسان بدن زيبايي در كلي طور به و

 انسان معنوي و روحي خصايص در ،است رفته كار  به نسبت اين كه اينست مسلم قدر ولي نيست تعريف
 يا باشد درشتخو است خوب انسان مثال. آيد مي وجود به زيبايي نوع يك برود كار به تناسب اين اگر هم

 ديگران كه باشد درشتخو  آنچنان انسان نه كه هست نرمي و درشتي ميان وسطي حد حالت يك نرمخو؟
  : سعدي قول به. گيرند تمسخر به را او كه نرمخو آنچنان نه و ،ببرند رنج
  :يپاورق

  .انستد جداگانه زهيغر را آن شود يم يول اند كرده عقل به ريتعب ازآن، چه اگر. 1
.مورد نيا در هست يبحث السعادات جامع در. 2
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   است نه مرهم و جراح كه گزن چور                      است به در هم به نرمي و درشتي
 و عادل و اخالقي و خوب آدمهاي ما. دارند دوست را او ديگر افراد كند مي پيدا را حالت اين كسي وقتي
    به خود درجاي را خويش استعدادهاي و قوا اين از كدام هر كه را خود شهوات و غضب و شكم بر مسلط

 اين دسته اين عقيده به. كنيم مي پيدا ارادت آنان به و شويم مي آنها شيفته و داريم دوست برند مي كار
 فعل يا خوب خلق ريشه اينها نظر در. است پرستي جمال  نوع يك خوب آدمهاي به كردن پيدا ارادت

 دست  به را خوب اخالق خواهند مي وقتي كه اينست. است تناسب زيبايي پايه و  است زيبايي اخالقي
 قول به پس. آيد مي وجود به عالي  اخالق نباشند تفريط يا افراط حد در غرايز و قوا وقتي گويند مي دهند
 است رواني و فلسفي اصل اين بر مبتني اين و ،باشد مي تناسب زيبايي  پايه و است زيبايي ،معيار اينها
 بشر افراد كه اينست  دليلش و ،هست هم معنوي زيبايي بلكه نيست حسي زيبايي به منحصر زيبايي  كه

 درآنها لالعم عكس همان بينند مي است آراسته) متناسب اخالق (خوب اخالق به كه را ديگري فرد وقتي
  نوع ،شوند مي عاشقاصال ،شوند يم فريفته و شيفته يعني ،آيد مي پديد جمالها درمقابل كه شود مي پيدا

 او در حتما .ندارد امكان  زيبايي بدون دوستي ورزند؟ مي عشق اهللا اولياء به ردمم چرا. عشق از خاصي
  . هست زيبايي يك
    :كه كند مي نقل افالطون از اي جمله " فلسفه لذات " كتاب در دورانت ويل

  
 ديگر عبارت به .است فرد خلقي عوامل ميان تناسب و زيبايي بلكه) 1(نيست هوشيارانه عمل ،هوشياري
 غيراخالقي توانايي يا تيزهوشي در مطلق خير .انساني رفتار ترتيب لطف و تركيب حسن يعني هوشياري

   .اجتماع در وخواه فرد در خواه ،كل با جزاءا تناسب از است عبارت بلكه نيست
 جمله   .است  خوبي بسيار

 در دوستي جمال حس به گردد برمي هم اجرايش عامل و ،اخالقي فعل معيار در بيان يك هم اين 
  و منحصر انسان در جمال و زيبايي حس كه نكته اين به توجه با ،انسان
  :يپاورق

  .مييگو ينم ياريهوش شود انجام ياريهوش يرو از كه را يكار هر. 1
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  . نيست جسماني زيبايي و حسي جمال به محدود و 
  

   اخالق اياجر ضامن تنها ،دين
 هم اگر ؟نه يا باشد داشته وجود تواند مي دين منهاي اخالق آيا كه رسيم مي مطلب اين به اينجا در

 خود حتي ها بعضي. شود مي اخالق براي اي پشتوانه و نيرو و مؤيد ،دين ،باشد داشته وجود بتواند
: گويد مي روسي نويسنده يوفسكيداستا. ندارد اي پايه دين منهاي اخالق  كهاند داده نظر چنين ها فرنگي

 مانع واقعا بتواند  كه ديگري چيز هيچ كه اينست مقصودش. " است مباح چيز همه نباشد خدا اگر "
 و ،ندارد قبول زمينه اين در را ديگران و كانت  نظريه او .نيست شود اخالقي ضد اعمال انجام از انسان

  . است " نباشد دين اگر " " نباشد خدا اگر " از منظورش
 مكاتب از هيچيك. است مانده  عقب خيلي اخالق ،شده جدا اخالق از دين كه آنجا كه داده نشان تجربه

 پشتوانه يك عنوان به الاقل دين كه اينست مسلم قدر. اند نيافته  موفقيت خود كار در غيرديني اخالقي
 مختلف تعبيرات با -  است بلند زمينه اين در فريادشان و داد كه ينستا .است ضروري بشر  اخالق براي

 زيرا ؟چرا .است مانده عقب اخالق نظر از ،رفته پيش تمدن و صنعت لحاظ از كه اندازه هر بشر كه -
 نسبت هر به و ،بس و بوده مذهبي بيشتر بوده قديم از كه اخالقي مكاتب .نداشته وجود اخالقي مكاتب

 ،ايمان براي كه اينست .آمده پائين بشر اخالق كه است شده ديده عمال گرديده ضعيف ايمان و دين  كه
 قائل العاده فوق ارزش بايد - آن اجراي ضامن تنها نگوئيم اگر - اخالق براي اي پشتوانه عنوان به الاقل
  . باشيم
 است ممكن آيا يعني ؟نسبي يا است مطلق " اخالق " آيا كه است اخالق نسبيت مسئله ديگر مسئله

 و باشد اخالق زمان يك در يا و ،نباشد اخالق ديگر افراد  براي و باشد اخالق راداف بعضي براي چيز يك
    اخالق انكار با مرادف امري تقريبا ،بگوييم را سخن اين اگر ؟باشد اخالق ضد ديگر زمان در
 كه معتقدند اي عده. ندارد  ثابتي حكم جا هيچ در كه گردد مي لغزان و متغير امري اخالق يعني ،شود مي

 دوره اخالق ،كند مي و كرده عوض دائما را اخالق ،اقتصادي تحوالت مخصوصا و است نسبي ،اخالق
  ورهد اخالق از غير كشاورزي دوره اخالقو ،است بوده كشاورزي دوره اخالق از غير ،صيادي دوره و شكار

 به مربوط امور مثال ،امور از بسياري كه شوند مي متمسك مسئله اين به جهت همين به و ،است ماشيني
   و بوده كشاورزي دوره اخالق ،غيره و حيا و عفت به مربوط مسائل و مرد و زن
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 كنند مي استناد نيز امير حضرت به منسوب جمله اين  به و ،كند مي ايجاب را ديگري اخالق صنعتي دوره
  . » زمانكم غير لزمان خلقوا نهم ال باخالقكم  اوالدكم تودبوا ال «: كه
 به متعلق آنها چون نكنيد  تربيت خودتان اخالق به را هايتان بچه كه باشد اين جمله اين ايمعن اگر

 بند سنگ روي سنگ ديگر ،كنيم قبول كليت اين با را حرف اين و ،هستند شما زمان از غير زماني
  . شود نمي

 توانيم نمي شدبا نسبي  اخالق اگر زيرا ،است تربيت دارد بستگي اخالق نسبيت با كه ديگري مسئله
  . كنيم پيشنهاد تربيت براي يكنواخت و ثابت اصول
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 فعل .   )٣(اخالقي
  

 اخالق نسبيت بحث وارد و كنيم رها را اخالقي فعل با طبيعي فعل تفاوت بحث كه بود بنا چه اگر
 ،اندم مي باقي نكنيم ذكر اينجا در اگر ديديم كه  كرديم برخورد مطالبي به اينكه باب از ولي ،بشويم

    بدهيم بيشتري توضيح بايد كه شد عرض نظرياتي ،مجموع در. بپردازيم بحث  همين به باز كه مجبوريم
  . كنيم بيان هم را ديگري نظريات و

 مبناي و ريشه تا نمايد  تحقيق مطلب اين در كه است الزم كند مي بحث تربيت در كه كس هر براي
 نفع ايصال را اخالقي فعل معيار كه ديديم را بعضي ،مذكور نظريات. آورد دست به را انسان اخالقي فعل
  گرفته سرچشمه دوستانه نوع احساسات از كه دانستند فعلي را اخالقي فعل برخي ،كردند تلقي غير به

 ،گروه سه اين واقع در .باشد نشده ناشي طبيعي احساسات از كه دانستند فعلي را آن بعضي و ،باشد
 چيزي هر از بيش هندي اخالق در كه كنم مي گمان و ،دانند مي محبت مقوله از را اخالقي فعل و اخالق
  . شود مي تكيه مطلب اين روي

 كه دانند مي زيبائي مقوله از را اخالق يعني ،است زيبايي روي بر شان تكيه مكاتب اين از ديگر بعضي
 آن. نيست حسي زيبايي به منحصر زيبايي كه معتقدند  مكتب دو هر و است مكتب دو باز هم اينجا

  بلكه و سمعي زيباييهاي يا و بصري زيباييهاي مثل شود مي آن مجذوب  انسان حواس كه زيبايي
  به را انسان حواس كه چيزهايي آن ،ديگر زيباييهاي
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 داريم  هم معنوي و عقلي زيباييهاي سري يك ما كه معتقدند .است حسي زيبائي ،كشاند مي خود سوي 
 گروه دو هر اينكه عين در .است  معقول و نيست محسوس ولي است جمال و زيبايي نوع از واقعا آنها كه
 گروه يك ،شود مي هم معقول شامل بلكه نيست حسوسم  به منحصر زيبايي كه شريكند اصل اين در

  عضيب گويند مي و دانند مي هست فعل و كاردر كه صفتي يك را زيبايي يعني ، است فعل روي شان تكيه
 گوينده كهكسي براي چه دارد خاصي كشش و زيبايي يك خودش راستي مثال ،هستند زيبا ذاتا كارها از

 و پاسگزاريس و شكر و نفس علو و استقامت ،است  نوع همين از صبر ،آن شنونده براي چه و است راست
 كه انساني هر و كشند مي خود سوي به را سانيان هر كه دارند معنوي شكوه و زيبايي  يك اينها ،عدالت

 به ما ،صفاتند اين به متصف كه افرادي لهذا .شوند مي كشيده او سوي به ديگران باشد او در صفات اين
 حكم به كه كنيم مي حس آنها در اي جاذبه يك ،شويم مي آنها  به عالقمند ،شويم مي مريدشان اصطالح

. شود مي زيبا خود است فعلي چنين داراي كه انساني طبعا. شويم مي كشيده آنها  سوي به جاذبه آن
 و ،شود مي زيبا و شود مي صادر او از هم زيبا فعل ،شود مي زيبا و پوشد مي زيبا لباس انسان كه طور همان

 خود به انسان كه است زيوري و زر التصاق از  بيش و است لباس التصاق از بيش انسان به فعل التصاق
    زيبايي انسان معنوي زيبايي حس كه فعلي ،زيبا فعل يعني القياخ فعل آنها نظر از ،پس .باشد چسبانده

. است ذوقي معيارش ، نيست ديگري كس در و است انسان خود در هم معيارش و ،كند مي درك را آن
  . كند مي درك را زيبايي اين كه انسان در
  

   زيبا روح
  

 وارد انسان روح خود در بالذات و اوال را زيبايي ولي دانند مي زيبايي مقوله از را اخالق باز ديگر گروه
 هم وحدت و هست هم زيبايي باشد داشته وجود تناسب  كه جا هر كلي طور به :گويند مي و كنند مي
    وضع در اگر انسان بدن اجزاء كه طور همين. دارد متناسب رابطه خود كل با جزء يعني شود مي پيدا

 آن مجذوب انسان  حس كه طوري به كند مي يباييز و لطف و تركيب حسن ايجاد بگيرد قرار خاصي
 در كه يروح استعدادهاي و قوا مجموع ، نيست ديگري چيز اندام تناسب جز جسم در زيبايي و شود مي

 است مقرر آن براي كه معيني اندازه و حد يك در كدام هر يعني نباشد  درشتو ريز اگر نيز هست انسان
 آن كه كسي براي و  خودش براي گردد مي مطلوب و زيبا روح خود و شود مي پيدا زيبايي و تناسب ،باشد
   مشخص حد يك انسان در استعدادي و قوه هر كه گويند مي لهذا و .كند مي مشاهده را روح
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 اندازه يك انسان چشم اينكه مثل ،است تفريط باشد كمتر آن از ،است افراط باشد بيشتر آن از ،دارد
 داده خشم قوه انسان به مثال. است نازيبا باشد هم كوچكتر ،است زشت باشد بزرگتر آن از ،دارد معين
 نيز باشد بيشتر آن از ، است نامتناسب و نازيبا باشد كمتر آن از ،دارد معيني حد يك قوه اين.  شده

 چگونه را وسط حد و آوريم دست به كجا از را معيار  اين ما كه است اين در صحبت منتها. طور همين
   ؟است متوسط حد باشد چقدر انسان  خشم مثال ؟كنيم تعيين
 را حسي زيبايي مگر .نيست تعريف  قابل مطلقا زيبايي اينكه يكي .دهند جواب است ممكن جور دو اينجا
 آيا كند مي درك اش زيبايي با را جمالي كه كسي! كند؟ مي احساس  تعريف با كند مي احساس انسان كه
 اين ،نه ؟...و باشد اينجور ابرو ،باشد اينجور چشم كه است آن زيبا جمال كه اند كرده تعريف برايش قبال
 آن سوي به كند تعريف را آن بتواند آنكه از قبل و كند  درك را آن بايد او ذوق كه است چيزي يك
  . است همينطور هم عقلي زيبايي در. است عقلي امر يك او براي امر  اين .شود شيدهك
  

   اخالق در وسط حد عيينت مبناي غائيت اصل
 باالتر حسي زيبايي از پله  يك حتي كه داد دست به آن براي شود مي هم تعريف و ميزان يك عالوه به و

 براي استعدادي و قوه هر چون ،است قطعي اصل يك  كه غائيت اصل بنابر كه است اين آن و ،باشد
 حد در قوه يك كه بفهميم بخواهيم راگ ما ،دارد كلي غايتي هم مجموع و  شده ساخته غايتي و هدف
 آفريده چه براي اصال  قوه اين كه كنيم كشف را جهت اين بايد ،تفريط در يا و افراط در يا است وسط
 افتد كار به شده آفريده آن براي كه آنچه از بيشتر ،است وسط حد شده آفريده آن براي كه آنچه ؟شده
 انسان در لغو كه است بديهي ،زديم مثال كه خشم قوه مينه مثال. است تفريط آن از كمتر ،است افراط
 مقابلدر ،كرد نمي دفاع اگر و ،كرد نمي  دفاع خود از هرگز انسان نبود انسان در قوه اين اگر .نشده آفريده
. شود  داده او به قوه اين كه انسان براي بوده الزم .بود فنا به محكوم انسانها  مقابل درو ،حيواناتو طبيعت

 آب زير به مثبت ميلهاي و شهواني  قواي از يكي با ،رود مي آب زير كه انسان كه هستند مدعي حتي و
 مدتي ولي .ببرد لذت آب از كهدارد كه اشتهايي براي رود مي زيرآب .آيد مي بيرون غضب قوه با و رود مي
 بيا كه دهد مي  نفرما خشم قوه و است الزم دفاع كه است جايي اينجا .آيد مي بند نفسش ،ماند كه

 خود از توانست نمي گرفت مي قرار آب تهاجم مورد و رفت مي آب زير كه آدم نبود قوه اين اگر .بيرون
  يعني ،كند دفاع
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 كه حدي در  خشم قوه. است همينطور هم دفاعها ساير. كند دفاع خودش از كه نبود او در اي انگيزه 
 توسري عيفض آدم صورت به انسان  كه باشد آن از ركمت ،است آن وسط حد ،كند دفاع خود از انسان
 آيد در مهاجمي فرد صورت به انسان كه باشد آن از بيشتر و ،است آن تفريط و نقص حد ،آيد در خوري

 سر توي  انسان كه است اين براي نه قوه اين. است آن افراط حد ،بزند ديگران سر  توي خواهد مي كه
  .نكند دفاع خود از و بماند معطل هك اينست براي نه و ،بزند ديگران
 حيوانات در .نيست  نسل بقاء تنها آمده عمل به كه تحقيقاتي طبق داردكه هدفي جنسي غريزه نيهمچن
 آنها بين ودادي بايد قرآن تعبير به ،كنند مي يكديگرزندگي با كه زوجي ،انسان در ولي ،است اينطور

 خانواده و بماند پايدار آن به خانواده يك اساس صطالحا به كه حدي در ،باشد  رحمتي و مودت ،اشدب
 اگر حال. است خلقت غايات از  يكي اين. شوند بزرگ كانون آن در فرزندان و بشود نسل توليد منشأ
 تنوع مسئله و رود كار به آن از زيادتر ،است  آن وسط حد رود كار به منظور اين براي جنسي غريزه
    متعارف حد اين از كمتر و ،است افراطش حد ،باشد كار در " واقيتذ " احاديث تعبير به و طلبي

 نقص نيز  . انسان قواي ساير است همينطور. است آن
 حدي آن در كدام هر -  شناخت  توان مي غائيت معيار با را آنها حد كه قوا - اين اگر گويد مي نظريه اين
 .كند يم پيدا زشت روحي انسان ،باشد اين ازغير واگر ،شود مي زيبا انسان روح مجموعدر ،باشند ،بايد كه

 اعتبار به شود مي زيبا انسان يعني - دانست مي فعل صفت را زيبايي كه اي نظريه آن با نظريه  اين فرق
 زيبا طالب ،هست مطلوب و طالب ميان  كه سنخيتي حكم به كه گفت مي نظر آن كه اينست - فعلش

   ناچار به كه شود مي صادر فعلي زيبا روح از ،زيباست روح خود ،نه كه گويد مي نظر اين ولي ،زيباست هم
 نظر يك به و ،كند مي كسب را  زيبايي فعلش از انسان ،نظر يك به پس. است علت آن معلول ،زيباست

 و شده تكيه زيبايي روي نظريه دو اين در صورت هر به .كند مي كسب را زيبايي انسان از فعل ،ديگر
 انسان و زيباست كه است خوب اخالقي فعل جهت آن از ،است شده دانسته زيبايي  مقوله از اخالق
 نيز عقلي زيبايي شامل ،نيست  حسي زيبايي به محدود هم زيبايي غريزه ،است زيبايي غريزه داراي
  . شود مي
  

   عقل و روح حاآميت
   نظريه اين . بدن مقابل در است روح استقالل نظريه آن و هست اينجا در ديگر نظريه يك
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 بر مبتني   و نفس نام به يكي ،جوهر دو از مزدوج  است حقيقتي انسان كه است بدن و روح ثنويت همان
 كمال. دارند هم ثنويتي يك ولي دارند اتحاد نوعي يكديگر با جوهر دو اين اينكه گو. بدن ديگري و ،روح
 اين پيروان عقيده به روح زيرا ،باشد آن تأثير تحت كمتر يا ،نباشد بدن تأثير تحت كه اينست در روح

 اگر كه معتقدند و .است پائين كه بدن از نه گيرد مي فيض باال از و كند مي كسب باال از را  كمالش نظريه
 در روح استقالل ،باشد برقرار قوا همه ميان  تعادل كه باشد شكل اين به بدن قواي به نسبت روح حالت
 مقابل در را رعايا اين و باشد داشته رعايايي كه شود مي حاكمي نندما  روح و است محفوظ بدن مقابل

 و مستقل خودش تواند مي  كه است وقت آن و ،براين آن نه و باشد پيروز آن بر اين نه ،دهد قراريكديگر
 قرار تأثير تحت را او خود شدند قوي و نيرومند رعايا از بعضي كه قدر همين ولي .باشد حاكم و آزاد
 باشد بدن تأثير تحت كمتر كه است اين در نفس و روح كمال حالت بهترين  كه معتقدند اينها .دهند مي
 قوا همه ميان بايد ،كند حفظ بدن مقابل در را خود استقالل ،روح اينكه براي و ،بهتر نباشد چه هر و

 اگر اما و ،كند مي حكومت قوا اين بر انسان عقل و روح  كه است صورت اين در. باشد كردهبرقرار تعادل
 ديگر ،شد  پرست شكم و باره شكم يا و ،طلب جاه و پرست جاه ،شد شهوتران ،انسان و نبود تعادل اين

  . شود مي آنها اسير و بدني شهوات تابع روح بلكه ندارد نفوذي عقل و روح حكم
 ،است توازن و تعادل اين در زيبائي  اينكه خاطر به نه ولي ،قواست توازن و تعادل طرفدار نيز نظريه اين
 به و (است توازن و تعادل اين بر فرع بدن بر عقل و روح حكومت و روح استقالل اينكه خاطر به بلكه

 حكومت از ناشي  كه اخالقي يعني ،متعادل اخالق و) است توازن و تعادل بر فرع آزادي ديگر  عبارت
 مادي را قوا ساير و ،بس و دانستند مي قلهعا قوه فقط را انسان روح جوهر قدما .باشد بدن بر عقل مطلق

 ميرد مي انسان وقتي كه بودند معتقد و دانستند مي بدني قوه يك را خيال قوه حتي ،دانستند مي بدني و
. شوند مي خراب ،بدن با و هستند بدن تابع قوا  بقيه و ماند مي باقي باشد عقلش همان كه روحش جوهر
  . نيست چنين  كه است معتقد مالصدرا ولي

 و عقل آزادي مقوله از واقع در بلكه ،زيبايي مقوله از نه و است محبت مقوله از نه اخالق ،نظريه بنابراين
 مقابل در عقل آزادي به و بدن بر عقل حاكميت به گردد برمي  اخالق روح و ،است عقل مستقل حكومت

  . بدني قواي
 نه و زيبايي مقوله از نه ، است محبت مقوله زا نه اخالق كه اينست شده نقل كانت از كه ديگري نظر

   به ،است اخالقي اصيل  وجدان يك به معتقد او بلكه ،عقل به مربوط
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 گويد مي .راند مي فرمان انسان بر مستقال قوه  آن كه انسان در بخشي الهام قوه يك به و حسي يك
 و عقل به نه و ،زيبايي به نه ،است مربوط دوستي نوع به نه ،است  اي جداگانه حس اخالقي حس اساسا
 از غير شود مي مستقلي  مقوله خود حس اين پس .شده داده انسان به كه است وجداني خود بلكه ،فكر
 از نه شود مي ناشي انسان ضمير از كه تكليفي ،ضميري  تكليف يك ولي ،گردد مي تكليف مقوله از ،اينها
  . ضمير غير

 دوستي نوع احساسات به نه ،حرفهاست اين همه منكر اساسا كه ودب اي نظريه شد نقل كه ديگري نظريه
 عتقدم معقول و معنوي زيبايي به نه ،باشد غير منافع انسان فعل غايت بشود اقعاو كه است قائل انسان در

 گويد مي و است معتقد كامل فرديت يك به بلكه ،اخالقي وجدان به نه و ،بدن از مجرد عقل  به نه ،است
    هوشي او به ،دهد نمي انجام را كاري شخصي منفعت براي جز و شده آفريده جو منفعت سااسا انسان
 برسد تري مطمئن و بهتر  راه از منافعش به اينكه در را انسان كه ستا اين كارش هم آن و شده داده

 عنف آن در كه فعلي يعني اخالقي فعل به  منتهي شد زياد انسان هوشياري كه وقتي و ،كند هبرير
 منفعت آنكه حكم به انسان زيرا ،شود مي - است فردي نفع آن انگيزه و ريشه اينكه گو - باشد اجتماع

 كه را منفعتي آن ، منافع ميان از كه كند مي كوشش هميشه و است خود منفعت دنبال شده آفريده جو
 در ضرر و نفع انمي در همواره و ،شود متحمل را كمتر ضرر ،ضرر دو ميان از و ،كند كسب است بهتر

 در ،اجتماعي زندگي كه يابد مي در هوش نيروي به انسان. كند انتخاب را نسبي بهتر كه است نوسان
 تأمين منافعش و كند  زندگي اجتماع در بخواهد اگر و ،باشد داشته وجود تواند نمي اجتماع كادر  خارج
 تنظيم آنچنان را كارهايش يعني ،شمرد محترم را ديگران حدود و حقوق كه اينست راه بهترين شود
 بكند را كار اين اگر كه داند مي چون ،نباشد آن در ديگران ضرر الاقل و باشد ديگران نفع به كه كند

 و شود تأمين او  نفع كه كنند مي عمل طوري هم ديگران يعني ،كنند مي مثل به مقابله او با هم  ديگران
 او انسان هوش كه باشد زياد هوش يك از  ناشي كه است عليف اخالقي فعل بنابراين. نرسد وي به ضرري

 ضمن در را آن بايد آوري دست به اعلي حد در را خود منفعت خواهي مي اگر اينكه به كند رهبري را
 كار اجتماع براي اگر ،كن هماهنگ اجتماع منافع با را خود منافع يعني ،آوري دست به اجتماع  منفعت

 راه در كه هوشي ،شود مي فردي هوش مقوله از اخالق ،نظريه بنابراين. شود مي تأمين بهتر منفعتت كني
. است اجتماع منفعت در فرد  منفعت كه دهد مي تشخيص فردي هوش يعني ،كند مي كار فرد منافع

   من كه جهاني " عنوان تحت كتابي در راسل است  جمله آن از و كنند مي فكر طور اين بسياري
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  . " شناسم مي
 تشكيل كبرايي و صغرا  چنين انسان هميشه كه است اين شده گرفته حرف اين به كه بزرگي اداير

 نيروي با مساوي نيرويش يا باشد ضعيفتر  ديگران از كه كند مي عمل چنين مواردي در ،دهد نمي
 نتيجه در و باشد بيشتر ديگران نيروي از نيرويش كه گيرد قرار شرايطي در انسان اگر اما ،باشد ديگران

 منفعت كه اينست ديگران  به رساندنش نفع مقياس چون ،باشد مطمئن ديگران مؤثر العمل عكس عدم از
 حدود به و كند استثمار را ديگران ،بربايد را ديگران  حق اگر كه بيند مي وقتي ،شود تأمين بهتر خودش
 راه اين ،بنابراين .كند مي انتخاب را راه اين مسلم ،شود مي تأمين بهتر منافعش كند تجاوز ديگران

 خالقا اساسا كه باشد داشته عقيده  چنين كسي است ممكن عنيي .باشد مطمئني و صحيح راه تواند مين
 كه آورده وجود به اخالق براي هم اي پايه كه شد مدعي  راسل مثل اگر ولي ،است غلط بشر براي

 راه ،راه اين ،كنند پيدا اجتماعي اخالق واقعا اينكه بدون كند تربيت را مردم خواهد مي آن براساس
  . نيست صحيحي

  

   مختلف مكاتب در تربيت روش
 بنابر ،بكنيم اخالقي صحيح تربيت را اجتماع و افراد بخواهيم ما اگر ،مذكور مكاتب به توجه با حال

 چون گويند مي قهرا مكاتب اين. شود تقويت دوستانه نوع احساسات  كه كنيم كوشش بايد ،مكاتب بعضي
 دشمني و بغض موجبات و كرد تقويت را احساسات اين بايد ،است دوستانه نوع احساسات اخالق ريشه

 بشر در را زيبايي حس بايد گويد مي ،است زيبايي مقوله از اخالق  كه است معتقد آنكه .برد ميان از را
 اخالق ريشه كه داشت  دهعقي كه قولي آن .است روحي تناسب اخالقي زيباييهاي جمله از و ،كرد  تقويت

 هر كه اينست هم راهش ،كرد تربيت را  وجدان خود بايد كه است معتقد است مستقل وجدان يك
 داد انجام زياد خيرخواهانه كارهاي بايد پس ،كند مي رشد دهيم انجام زياد را آن كار كه وقتي اي غريزه

  . شود تربيت وجدان  آن تا
 وجود به اخالق براي  صحيحي پايه بخواهيد شما اگر گويد مي تاس مجرد روح به معتقد كه كسي آن

 ،توست بدن كمال از غير تو روح كمال و ،بدني و داري روحي تو كه دهيد ياد بشر به را تعليم اين آوريد
    مستقل روح و باقي روح از بايد تربيت اساس پس ،ماند مي باقي روحت مردي  آنكه از بعد و ميري مي تو
 ،داد تعليم بايد گويد مي  است هوشياري همان اخالق كه است معتقد كه هم كسي آن. شود ازآغ بدن از

  كه داد ياد مردم به بايد

 ٩١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . كنند رعايت را اجتماع مصالح كه  است اين در منافعشان 
 پس  . است متفاوت مكتبها اين از يك هر بنابر تربيت راه

  

   مذهبي اخالق
 هم اين. ديني فعل با است مساوي اخالقي فعل كه هستند يمدع برخي كه است اين ديگر مطلب
 وگرنه ،است اخالقي شد ديني كه فعلي هر ، است غلط اش همه حرفها اين صورت اين در. است مكتبي
 آنها در كه ئي ديني افعال ،بگيريم نظر در را ديني افعال از بعضي كه است اين حداقل. نيست اخالقي

 اخالق توانيم نمي ما پس. است بودنش ديني ،فعل بودن اخالقي ريشه  الخرهبا ولي. باشد مطرح غير نفع
  . باشيم داشته مذهبي اخالق توانيم مي فقط و فقط ،باشيم داشته عقلي و فلسفي ،علمي
 تقرير -  دورانت ويل  مثل -  ديگران معموال كه طور آن يكي. گردد تقرير شود مي جور دو البته اين
 ديگر جهان به نسبت طمع و ترس بر مبتني كه  ترتيب اين به ،بود ديني اخالق مقدي اخالق كه كنند مي
    به امانت ،شوي مي عقوبت ديگر جهان در بگويي دروغ اگر زيرا ،نگو دروغ و بگو راست :گفت مي مثال ،بود

  . دهند پاداش تو به ديگر جهان در تا ده خرج
 هيچ راسل امثال. باشد مي -  است راسل امثال هنظري كه - خود ضد نظريه به شبيه خيلي نظريه اين

 از غير و شده آفريده جو منفعت انسان كه گفتند مي و نبودند قائل اخالق براي انسان روح در اي ريشه
   بايد ،باشد غير منفعت او در كه كاري انجام براي و ،كند انتخاب ديگري  راه تواند نمي جويي منفعت

 كه است اين در تو منفعت  كه جست سود اش هوشيارانه جويي منفعت حس همان از و او هوشياري از
 منفعتجو انسان كه بگويد خواهد مي را همين حقيقت در هم نظريه اين. كني رعايت را ديگري منفعت
 هوشياري راه از نه ولي كرد استفاده او جوئي منفعت حس همان از بايد هم  اخالقش براي ،شده آفريده

 اگر ،هست ديگري جهان ،هستي جو منفعت كه تو !انسان اي: گفت او به بايد. ايمان راه از بلكه عقل و
 يگرد جهان در بزرگ منفعتي دهي انجام را ديگري كاراگر و ،كني مي ضرر شكل اين به بكني را كار اين
 و گردي جهان از ترس را اجرا ضامن و كرد  استفاده او جويانه منفعت حس همان از بايد باز پس. بري مي

  . داد قرار ديگر جهان به طمع
 خواهد مي بلكه كند استفاده  انسان جويانه منفعت احساسات از خواهد نمي ديني اخالق اينكه ديگر تقرير

  طبيعي و فطري طور  به انساني هر در كه اي خداپرستانه احساسات از
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  . نمايد استفاده هست 
  

   اخالق پشتوانه مذهب
 همه. بدانيم نادرست نظر يك از و درست نظر يك از توانيم مي را نظريات ينا غالب كه است اين حقيقت

 است معنويات سرسلسله خدا .باشد آنها سر پشت مذهبي اعتقاد  حقيقت يك كه اند درست وقت آن اينها
 انسان در  وقتي ،است معنوي امري خود كه پرستانه نوع احساسات .خوب كارهاي دهنده  پاداش هم و

 معتقد خدايي به انسان كه وقتي  يعني .باشد قائل معنويتي ،جهان در انسان كه كند مي وزبر و ظهور
 .باشد داشته بروز و ظهور او در دوستانه نوع احساسات اين و باشد داشته دوست را انسانها تواند مي باشد

   .است اخالقي مباني پشتوانه  مذهبي اعتقاد
 [ داند مي معنوي و معقول زيبايي هم را زيبايي و ، است باييزي مقوله از اخالق گويد مي كه كسي آن 

 قائل خدا نام به معنوي و معقول مطلق زيبائي و حقيقت يك به ما تا اساسا ]  كه باشد داشته توجه بايد
 معنوي زيبايي يا روح معنوي زيبايي  يعني ،باشيم معتقد ديگر معنوي زيبايي يك به توانيم نمي نباشيم

 ندارد معني اين. نباشد خدايي اگر .باشيم داشته اعتقاد خدايي به ما كه كند مي پيدا معني توق آن ،فعل
 نور از پرتوي گوئي كه فعلي ،خدايي فعل يعني زيبا فعل اساسا و ،باشد زيبا و خوب دنيا در فقط فعل كه
   .هست  آن در خدا

 پيدا معني انسان براي باشد  داشتهن خدا به اعتقاد انسان تا نيز گويد مي كانت كه اخالقي وجدان 
   .كند نمي

 ،نباشد ديگري چيز ماده از غير اگر خوب. است اين حقيقت ، است اين حق گويد مي آدم به اينها همه 
   .ندارد معني حقيقت و حق اصال

 آفريده جو منفعت او قول به انسان .كند مي كار  خوب هوشياري نظريه باشد معاد به اعتقاد اگر همچنين
 اگر .است طرف كدام در سود كار آخر در كه كند مي حساب ،خواهد نمي را خود منفعت جز و شده

 چه هر و نباشد اعتقاد  اين وقتي ولي ،است خوبي اجراي ضامن حس اين ،باشد نهائي عدل به اعتقاد
 را رانديگ نفع كه است اين در نفعم كه شود مي معتقد شرايطي تحت انسان ،باشد دنيا همين در هست

 الهي عدل و خدا به اعتقاد كه دهد مي آنوقت را نهايي نتيجه آن هم نظريه  اين پس .كنم خود ضميمه
  . باشد كار در
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   اخالقي فعل تعريف
 قرار خدا به اعتقاد و مذهبي اعتقاد  مبناي بر آنكه مگر هواست در پا واقع در نظريات اين تمام بنابراين

 گفت توان مي را همه و كرد قبول توان مي را اينها همه گيرد قرار خدا به اعتقاد مبناي بر اگر .گيرد
 فعل گوئيم مي ،بدانيم اينها از يكي به محدود را اخالقي فعل ما كه ندارد هم ضرورتي و ، است درست
 احساسات خاطر به را آن انسان خواه ،نباشد فردي و مادي منافع ،آن از هدف كه است فعلي آن اخالقي

 خاطر به خواه ،خود روح زيبايي خاطر به خواه ،فعل زيبايي خاطر به خواه ،دهد انجام دوستي نوع
 در فردي منفعت و " خودي " كه قدر همين. هوشياري خاطر به خواه و ،خويش عقل و روح استقالل

 اال ليس " و بپيونديم مكتبها آن از يكي به ما كه ندارد ضرورتي بنابراين. است اخالقي ،فعل) 1(نبود كار
 اخالقي  فعل ،نه .است شده بنا مجرد عقل يا و زيبايي يا محبت روي كه مكتبي  سوي برويم و بگوئيم "

 ناشي دنيا اين در آن از كه اثري  خواه ،نباشد دنيايي و مادي منافع جلب آن از هدف كه است فعلي آن
  . ديگري چيز هر خواه و باشد غير به نفع رسيدن شود مي

 پرتو در و ،خداست به اعتقاد  همان كرد آبياري را آن بايد كه اصلي ريشه آن ،تربيتي اصول در بنابراين
 اعتقاد هم ،داد پرورش را زيبايي حس هم ،كرد تقويت را دوستانه  نوع احساسات بايد هم ،خدا به اعتقاد

 انسان جوئي نفعتم  حس از حتي هم و كرد تقويت را بدن از مستقل عقل و مجرد عقل و مجرد  روح به
 جويي منفعت حس از كه بينيد مي اديان در .اند كرده اديان در را كار اين كه طور همان كرد استفاده

  . است شده استفاده بشر اخالق نفع به ،او ضرر از فرار حس از نيز و بشر
  . شد  تمام بود ما پيش جلسه دو بحث براي دومي متمم منزله به كه ما بحث اين
  

  :يپاورق
  .شود يم مخدوش يكم آخر هينظر آن البته. 1
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   اخالق نسبيت نظريه بررسي
   

 مطلق ،اخالق آيا كه كرد سؤال  صورت اين به بايد. است اخالق نسبيت مسئله درباره ما امروز صحبت
 امر ،اين آيا ،شود مي توصيه اخالقي عنوان به فعل يك يا و خصلت يا خوي يك اگر يعني نسبي؟ يا است

 ،شرايط  همه در و كس همه براي و وقت همه براي ،هست اخالقي كه خصلت يك يعني ؟است مطلقي
 در و شرايط همه در و افراد همه به  نسبت ،ناميم مي اخالقي فعل را آن كه فعل يك يا و ؟است اخالقي

 نسبي ،نه اينكه يا ؟است 2 عدد برابر دو 4 عدد گوئيم مي مثال  آنچنانكه است اخالقي فعل زمانها همه
 فعل عنوان  به را فعلي هيچ همچنين و را خويي هيچ و خصلتي هيچ يعني ،است نسبي گفتيم اگر ؟است

 و شرايط همه در و مكانها همه در و زمانها همه در را آن و كرد توصيه مطلق طور به توان نمي اخالقي
 الزم اسالم به مان بستگيوا موجب به ما براي بالخصوص ، مسئله اين .دانست صادق افراد همه براي
 ستورهايشد مجموعه -  اند گفته ما قديم علماي كه همانطور - اسالم مقدس دين زيرا ،شود طرح است
. شود مي تعبير " عقايد اصول " به آنها از كه است فكريات يا عقليات ،بخش  يك :است اساسي بخش سه

 است فعليات يا بدنيات سوم بخش و .رددگ مي تعبير " اخالق " به آنها از كه است نفسيات دوم بخش
 قرآن خود در .است مهمي العاده فوق بخش " اخالق " بخش. شود مي تعبير " احكام " به آنها از كه

  دين كه  دانيم مي طرفي از و ،است اخالقي دستورهاي ،دستورها و ها توصيه سلسله يك ،كريم
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 ما اينكه با است مالزم امر اين و است اودانگيج مسئله و خاتميت مسئله آن و دارد خصوصيتي اسالم 
 باب اين در اسالم دستورهاي اينكه آيا كه كنيم مطرح سؤال  صورت به الاقل يا بدانيم مطلق را اخالقيات

 هم اخالق  نسبيت با امر اين يا بدانيم مطلق را اخالق ما كه اينست اش الزمه ،دارد  جاودانگي جنبه
   ؟است سازگار

 ببينيم و اسالم سراغ برويم بعد و ،نسبي يا است مطلق ،اخالق كه كنيم حل را مطلب يدبا ما اوال
 با دارد زيادي بستگي مسئله اين ؟نسبي يا است مطلق آيا ،است چگونه اخالق درباره اسالم دستورهاي

 بنابر و. نسبي نه است مطلق اخالق ،نظريات آن از بعضي بنابر. اخالقي فعل معيار  درباب پيشين مسئله
 ابتدا. نكرديم ذكر كرديم مي ذكر بايد آنجا در كه را نظريه دو يا يك ما. است نسبي اخالق ديگر بعضي
  . دهيم مي توضيح را  مسئله اين بعد و كنيم مي ذكر را آنها

  

   پسند
 ،ندارد وجود انسان خود از خارج ] فعل يك [ بودن اخالقي براي معياري هيچ كه معتقدند اساسا برخي
    كه ايد شنيده حتما .ندارد وجود بودن اخالقي براي معياري انسان خود انتخاب و پسند از خارج يعني

 در را اين و ،است انسان چيز  همه مقياس اند گفته مي كه انديشمنداني اند بوده -  يونان دوره از -  قديم از
 انسان تشخيص و انسان يزن حقيقت و واقعيت معيار  كه گفتند مي هم حقيقت و فلسفه و علم مورد
    چيزي اگر ،دهد مي تشخيص انسان كه است همان واقعي حق ،ندارد وجود واقعي  حق يك يعني ،است

 اي قيدهع نظير درست .است  باطل ،است باطل داد تشخيص واگر ،است حق ،است حق كهداد تشخيص را
 جتهادا كه را چه هر ،مجتهدي هر كه داشتند اجتهاد درباب معتزله نام به اسالمي متكلمين از بعضي كه

 را آن مجتهد  اين كه است همان حق ،ندارد خطا اجتهاد و ،كرده اجتهاد او كه است همان  حقيقت بكند
 مخطئه آنها مقابل نقطه .است جور ده حق ،بكنند جوراجتهاد ده مجتهد گردها بنابراينو ،كند مي اجتهاد
   و باشد مفيد و واقع با مطابق است ممكن اجتهاد ،نيست ربيشت چيز يك حق ،نه :گفتند مي كه بودند

 ممكن  . باشد واقع برخالف است
 حقيقت كه است اين نه ،است انسان ،حقيقتمعيار گفتند و زدند را حرف اين حقيقت درباره هم يونانيها
 علوم به  اجعر ،بود واقعيت و حقيقت به راجع يونانيها بحث. است حقيقت معيار  انسان ،است انسان معيار
 انسان اين چون گفتند مي ،هست خدا مثال گفتيم مي ما اگر پس. هست آنچه به راجع يعني ،بود نظري

  اگر و ،هست پس هست خدا گويد مي
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    .است  نظري بحث اين. نيست گفته اين چون نيست گفتند مي ،نيست خدا گفت مي  ديگري
 بلكه زنند نمي را حرف اين حقيقت  درباب كه شده داپي جديد هاي دوره در اخالق درباب نظريه يك ولي 

 آنچه به است مربوط حقيقت كه دارد را فرق اين  حقيقت با اخالق. گويند مي را سخن اين اخالق درباب
 عبارت  به يا ،باشد بايد كه آنچه درباره :اند گفته.باشد بايد كه آنچه به  است مربوط اخالق و هست كه

 كه اند كرده اضافه و. نيست كار در انسان پسند جز معياري هيچ اخالقي شر و قياخال خير درباره ديگر
 يعني محمود اخالقي چه كه است اين معيار گويند مي. )1(  است پسنديده اخالق خوب اخالق از ما مراد
 طول در و است متغير پسند ولي. است خوب خلق آن بود پسند مورد كه خلقي هر .است پسند مورد
 خلق فالن .كند مي تغيير طبعا  حميده اخالق خود ،كرد تغيير پسند وقتي .كنند مي تغيير ندهاپس زمان
 و شد نامحمود خلق همان ديگر زمان در بعد ،بود خوب  پس ،بود عموم پسند مورد و محمود زماني يك
 پسند مورد زمان يك در خلق يك كه تغييرات و نوسانات اين. شد محمود بود  آن ضد كه ديگري خلق
 ديگر عبارت به و زمان روح اينها منشأ و است تكامل براساس ،نيست پسند مورد ديگر زمان در و است
  . است اجتماع روح

  

   زمان روح
 جهان اين ناموس ،تكامل  كه است معتقد او. شود مي نقل زمان روح نام به كه دارد حرفي يك هگل
 اينكه براي ،است اجتماع روح منزله به كه روح ينا ،برد مي پيش به را جامعه هميشه زمان روح. است

  به را خوئي و خلق آن زمان روح يعني ،گذارد مي اثر پسندها و فكرها روي ،ببرد جلو به را جامعه
 كه را ديگري خوي و خلق و ،باشد موافق تكامل با كه دهد مي قرار پسند مورد و كند مي الهام اصطالح
 روح براي  واقع در و .كند مي نسخ ،شده منسوخ شرايط آن كه طور انهم ،است گذشته شرايط به مربوط
 اخالق خداوند گويند مي كه اند قائل خدا براي ديگران كه است قائل را حالتي آن اجتماع روح يا زمان
 روح و جامعه روح كه گويد مي اينجور ولي خداست به قائل هگل  البته .كند مي الهام انسان به را خوب
  : هست الهام  طرفداران ساير نظر و او نظر ميان تفاوت دو و ،كند مي الهام را خوب  قخل ،زمان

  
  يپاورق

.شود يم گفته است دهيپسند ترجمه كه محموده اي دهيحم اخالق هم يعرب در. 1

 ٩٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . دانند مي طبيعت ماوراء و خدا را ملهم آنها و داند مي زمان روح و جامعه روح را ملهم او. 1
 تابع و نسبي و متغير امر يك را  ملهم او و دانند مي مطلق و يكنواخت و ثابت امر يك را لهمم آنها. 2

 تغيير زمان تغييرات با خودش ،كننده الهام او نظر از.شود يم  نقل زود به زود كه داند مي زمان شرايط
  . نمايد مي نسخ ] را قبلي الهامات [و كند مي
 معيارهاي پايه يعني ،گذاشت اثر زياد دنيا روي نتيجه در و اروپائيها روي كه است افكاري آن از فكر اين
 مورد را اينها دادم خارج در كه كنفرانسهايي از يكي در كه گفت مي  دوستان از يكي .كرد متزلزل را ثابت
 تيدگرف مي الهام القدس  روح ازو بوديد القدس روح به قائل روزي يك ها فرنگي شما گفتم ،دادم قرار  حمله

 معتقد زمان روح به كه شد شروع روزي آن از شما  دبختيب .گيريد مي الهام زمان روح از هم روزي يك و
  تيجهن در و ،شديد قائل زمان روح براي بوديد قائل القدس روح براي كه را  ارزشي و اهميت همانو شديد
 و چنين زمان كه كرديد  وجهت زمان اقتضاي به فقط و داديد دست از را ثابت معيارهاي و اصول تمام
 به رو حتما  جامعه كه كرده كشف را روحي چنين كسي چه! چه؟ يعني زمان روح .كند مي اقتضاء چنان
 حتما كند مي تغيير كه ها صحنه و برد مي  پيش به را افراد دارد كه است زمان روح اين و رود مي تكامل

 كه ،است بوده اروپائيها ميان در نظري چنين و فكري چنين حال هر به ولي .است زمان روح براساس
  . بدانيم نسبي را اخالق بايد مسلم بزنيم را حرف  اين اگر
 منظورشان كنم مي خيال  ولي ام نديده هايشان نوشته در را اين من چه اگر (هست هم ديگر نكته يك

 را فكرها رسد مي كه قرن يك سر مثال آيا ؟كند مي عمل چگونه زمان روح اينكه آن و) است همين
 به اي عده آيا كند تغيير كه هم تدريجا ؟كند مي تغيير فكرها تدريجا  اينكه يا ،دهد مي تغيير يكدفعه
 يك هميشه آيا ؟گيرند مي  الهام آنها از ديگران بعد و گيرند مي الهام اول آنها كه هستند پيشرو  اصطالح

 از نه كه پيغمبراني منتها دارند را پيغمبران حكم هااين  كه دارد وجود جامعه در روشنفكر و پيشرو طبقه
  اين )1)(.انتلكتوئل طبقه خودشان اصطالح به( ؟گيرند مي الهام زمان روح از بلكه گيرند مي الهام خدا

 نوع يك طبقه اين براي واقع در اينها .روند مي آنها دنبال به ديگران بعد و گيرد مي الهام ابتدا در طبقه
  . قائلند بريپيغم و رسالت
  :يپاورق

1. ������������
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. شود مي پسند ،معيار زيرا ،داشت نخواهيم اخالقي ثابت اصول هيچ ديگر قطعا بگوييم را سخن اين اگر

 تغيير كه معتقديم ما ولي ،كند مي تغيير پسندها و  است پسند ،معيار كه داريم قبول هم ما البته
 نيز  جامعه .انحرافي حاالت يك و دارد تعادل حالت يك مزاج يك .است مزاج  يك تغيير نوع از پسندها
 بر هم قرآني تعليمات .گذاشت  تكامل حساب به شود نمي را جامعه تحوالت همه و ،دارد انحطاط و ترقي
 فساد به را آن قرآن كه - فساد اين و ،شوند مي فاسد بعد و كنند مي ترقي قومي كه است اساس همين
 نوسان ها جامعه كه دهد مي نشان نيز تاريخ. شود مي قوم  آن هالكت به منجر - دكن مي تعبير اخالقي

 وهمانكنند مي پيدا انحطاط هم گاهي رنددا ترقيهايي كه طور همين ،نوسانات  اين در و كنند مي پيدا
 مجموع در جهان كه كرد قبول بشود شايد را مطلب اين ،بله .شود مي انحرافشان و سقوط منشأ انحطاط

 پسندها. بدانيم متكامل را اي جامعه هر ما كه است مطلب  اين از غير اين اما ،كند مي پيدا تكامل خود
) درصد صد نه (است ممكن ،كنيم حساب سال هزار هر در مثال اگر. است عليحده هاي جامعه  به مربوط
 انسان را پيشروي ناي اينكه و. است  كرده پيشروي سال هزار از بعد مجموع در بشريت كه گفت بتوان

  . است مشكلي كار ،شود قائل جهت همه از بخواهد
  

   سارتر سخن
 و نمايد مي رشد كند مي رشد گياه يك كه طور همين خودكار طور به جامعه يك گويند مي حال هر در

 با هماهنگ هميشه پسندها اين و كند مي تغيير پسندهايش برسد عمل مرحله به رشدش اينكه براي
  . است تكامل

 بر را چيز همه كه سارتر  آقاي كمااينكه شود مي نسبي درصد صد اخالق بپذيرد را نظريه اين كسي اگر
 انسان وجود از خارج فعل يك بودن اخالقي براي  معياري كه گويد مي ،سنجد مي شخصي انتخاب محور

   كار اين كه است ناي انتخابش معني كند مي انتخاب را كاري يك كه هركس گويد مي ولي .نيست كار در
 نتخابا بدكار يك عنوان به را كاري هيچ كس هيچ كه است بديهيو ،كنم مي انتخاب من كه است خوب
 را كاري هر انسان كه كند مي اضافه و. كند مي انتخاب  خوب كار يك عنوان به را كاري هر بلكه كند نمي
 را كار  همان هم ديگران براي اين بر بنا و ،داده ارزش كار آن به واقع در كند مي  انتخاب خود براي كه

  . است كرده انتخاب
   ترويج را كاري ،خود عمل با انسان كه گوئيم مي هم ما كه است حرفي همان اين
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 كاري آن. كرده ترويج را بدي كار بكند بد كار اگر و ،كرده ترويج را خوبي كار بكند خوب كار اگر ،كرده
 مسلكي شما مثال .دهد مي كليت كار آن به انسان ،است جزئي اينكه  ينع در ،كند مي انتخاب انسان كه
 به كه است فردي و شخصي كار يعني ،است جزئي يك شما كار اين. كنيد مي انتخاب پيروي  براي را

 كليت كار اين به شما ،هست اينجا در هم كليتي  واقع در ولي ،است مربوط مكان اين و زمان اين و شما
    مردم همه براي كلي طور به كار اين كه است اين معنايش كنيد مي انتخاب را كار يك وقتي :دهد مي

 نسبي امر يك اخالق پس .است) فاعل (فرد اخالق ،فعل يك بودن اخالقي معيار او قول به. است خوب
 است غلطي حرف ريشه از حرف اين حاال (.گيرد مي  سرچشمه فرد انتخاب از اينكه جهت به شود مي
 انتخاب چيز يك من است بديهي. است فرد انتخاب ،نظريه اين در بودن اخالقي معيار ).ندارم يكار
 اخالقي فعل ام كرده انتخاب را فعل  اين كه من نظر از ،پس .كنيد مي انتخاب ديگري چيز شما و كنم مي
 ديگر زمان در. است ديگري چيز اخالقي فعل ايد كرده انتخاب را ديگري فعل كه شما نظر از و است اين
  . كند مي فرق نيز
 كه بگوئيم توانيم يم ،بگيريم نظر در كرديم نقل قبال كه را نظرياتي ساير و بگذريم نظر اين از اگر ولي

 ندارد  مانعي اخالقي فعل ولي ،است مطلق كرديم تعريف ما كه معنا آن به اخالق .نيست نسبي اخالق
  . است نسبي بگوئيم كه
  

   تيدوس انسان مفهوم
 ،اند دانسته محبت را فعل  يك بودن اخالقي معيار برخي گفتيم جمله از ،كرديم نقل كه نظرياتي در

 روحي خصلت و خوي و خلق يعني اخالق خود يكي :داريم چيز دو ما اينجا. باشد غير هدف اينكه
 بگوئيم بايد .است بودن انسانها سرنوشت به عالقمند و انساندوستي و دوستي غير همين آن كه انساني

 ديگر نفر يك  براي و باشد نسبي نفر يك براي امر اين شود نمي. است مطلق و شود نمي نسبي  اين كه
 شود مي انسانها به خدمت منشأ كه آنها  سرنوشت به بودن عالقمند و انسانها داشتن دوست ،نه. مطلق
 است ممكن. است صادق زمانها همه در و شرايط همه در  كس همه براي و است مطلق امري خود

 ،جاني  انساني مثال ،موذي باشد انساني ،انسان يك است ممكن زيرا ،ندارد كليت  هم اين ،نه بگوئيم
. برد ميان از را او و كرد مبارزه او با بايد گويد مي مكتبي هر را انسان اين ،مفسد انساني ،قاتل انساني
  . ندارد كليت هم اين پس

  منافات ] مفسد  انسان با مبارزه با انساندوستي[  .دارد تكلي ،خير كه اينست جواب
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 انسان نه انسانها گفتيم اوال .]نيست مفسد انسان با نكردن مبارزه [ انسانها محبت الزمه و ندارد 
    جامعه به محبت و عالقه ،است مضر انسانيت جامعه براي يعني انسانها  براي كسي يك اگر .بالخصوص
 مقصودش ،انسان به عالقه گويد مي  آنكه ثانيا .ببريم بين از را فرد اين كه كند مي محك اينطور انسانيت
   خود پاي دو روي كه گوش دو و سر يك و القامة مستوي اصطالح به حيوان يك عنوان به انسان

 اين انسان اگر. پوست و گوشت  اين نه ،انساني فضائل يعني ،انسانيت يعني انسان ،نيست كه رود مي راه
 جاني كه است حيواني هم انسان ،نيست حيوان و انسان  ميان فرقي هيچ باشد بخواهد پوست و گوشت

 " گوييم مي  وقتي .شد قائل ارزش توان نمي برايش پس ،دارد شهواتي و خوابد مي و خورد مي و دارد
 انسان واقع در و ،دباش انسان ضد كسي اگر. گوييم مي انساني اعتبارهاي و كماالت آن اعتبار به ،" انسان
  . شود نمي شمرده انسان او ،باشد  بالفعل انسان ضد و ،بالقوه

 ثابت امري ،خوي و خصلت يك  معني به اخالق ،بدانيم انسانها دوستي را اخالق پايه ما اگر حال هر به
 جدانيو الهامات سلسله يك معناي به را اخالق ما اگر طور  همين .)گويم مي بعد را اخالقي فعل( .است
 است الهاماتي اينها كه كرده طرح را اصول سلسله يك و آورده خود فلسفه در كانت  آقاي كه -  بدانيم

 همه در و است دائم و كلي الهامات يك ،الهامات آن مسلم -  كند مي الهام او به انسان هر وجدان كه
  . داند مي ثابت زمانها ههم در كلي ] امر يك [ عنوان به را مطلب او زيرا ،باشد مي صادق زمانها
 هماهنگي ،بودن اخالقي معيار گويند مي و كنند مي تعريف ديگري نحو به را اخالق ،غيره و راسل گفتيم
 غير در را او و است جو منفعت درصد صد موجود يك  انسان چون ،است اجتماع مصالح و فرد منافع
 داشته وي از اخالقي كار يك انتظار اگر كه اينست حداكثر ،كرد وارد شود نمي شخصي منفعت طريق
   با را خود مصالح كه نماييم  تفهيم او به و كنيم زياد را هوشياريش بايد ،برسد غير به نفعش كه  باشيم
 هوشيارانه خصلتي ،است  مطرح خصلت يك عنوان به نظريه اين در اخالق. كند هماهنگ جامعه منافع

 عنوان به اخالق نيز مكتب اين طبق. كند هماهنگ  جامعه لحمصا با را خود منافع جا همه در انسان كه
  . نسبي نه است  ثابت امري ،خصلت يك

 اصل به نظرشان اخالق درباب آنها .است قدما مكتب آن و هست اخالق درباب ديگري مكتب كه گفتيم
 ميان لتعاد و توازن نوعي اينكه از است عبارت خوب  خلق گويند مي .مجرد روح مبناي بر است عدل

  قوه مطلق حكومت تحت بشود برقرار قوا جميع
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 معلوم هم مسلك اين طبق. باشند داشته را حاكم  يك اين رعيت حكم غرايز و قوا كه طوري به ،عاقله 
    نيروي مقابل در غرايزش و قوا تمام كه باشد اي گونه به انسان اينكه. است  مطلقي امر اخالق كه است

 بودن رام بودن رام .كند مي  فرق ديگر زمان با زمان اين در بگوئيم كه ستني چيزي باشند رام عقلش
   .است
 هم اين كه ،است روح زيبايي ،اخالق ريشه گفت مي و بود  زيبايي براساس كه افالطوني مكتب نيهمچن
 را زيبايي آن ريشه افالطون البته .)است مطلق امر كي مكتب نيا نظر از اخالق و( .است  ثابتي امر يك

  . دانست مي تعادل
  

   است نسبي رفتار
 يعني. كرد اشتباه نبايد  اخالقي فعل بودن مطلق با را اخالق بودن مطلق اينكه آن و هست مطلب يك
 گفت شود نمي كه همچنان ،است اخالقي فعل  اين هميشه گفت و كرد تكيه شود نمي فعل يك روي

 كه اند كرده خيال ،است شده افراد اشتباه اسباب كه است اين غالبا و .است اخالق ضد فعل اين هميشه
 در بگذاريم را كارها دسته يك ،كنيم بندي دسته اول از را افعال كه اينست ثابت و مطلق اخالق  الزمه
 بگوئيم و ديگر طرف در بگذاريم را كارها  دسته يك و ،است اخالقي كارهاي كارها اين بگوئيم و طرفي

  ،كندمي فرق افعال ،اعتبارات و وجوه با :قدما قول به ،نه گفتبايد ولي.  است قيغيراخال كارهاي كارها اين
 مطلق رفتار اينكه .ضداخالقي] ديگر اعتبار با و [باشد اخالقي ] اعتبار يك با علف يك[است ممكن نييع

   آيا يتيم به زدن سيلي: زنيم مي مثال. نسبي يا است مطلق اخالق كه است  اين از غير ،نسبي يا است
 به زدن سيلي مطلق كه است  اين جواب ؟است بد و است اخالقي ضد يا ،است خوب و است اخالقي فعل
 كه زنيم مي سيلي يتيم به كه هست وقت يك .كرد  بودنش بد يا بودن خوب به حكم شود نمي را يتيم

  . كند مي قتضاءا ] را كار اين ،تأديب [ و داريم تأديب قصد وقت يك و ، بگيريم دستش از را چيزي
 كه جا يك در بلكه ،است  خوب مطلقا يا و است بد مطلقا كه ندارد مطلق حكم يتيم به زدن سيلي پس

 كردن دور و راندن يا او مال ربودن جريان در مثال ديگر  جاي در و ،است خوب اوست كردن ادب جريان
 مقابل در مثال يا). 1(تنهر فال السائل اماو تقهر فال اليتيم اما «: است بد او نمودن مقهور يا و خود از او

    فرق خيلي موارد گوئيم مي ؟است چطور شدن خم نفر يك
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 اگر ،باشد كه شخص آن تا باز ،شود مي خم تعظيم قصد به كسي يك مقابل در انسان وقت يك ،كند مي
 تمسخر صدق به شخص همان مقابل در وقت يك و ،]است اخالقي كار اين [ است تعظيمي شايسته آدم
 خم ماهيتش كه فعل اين خود پس .گيرد مي خود به ديگري عنوان كار  اين صورت اين در ،شود مي خم

   جا يك در يعني ،كند مي پيدا مختلف حكمهاي مختلف جاهاي در ،است ديگر  شخص مقابل در شدن
 نداشته اسالم در را  كاري هيچ شايد ما .اخالقي ضد فعل ديگر جاي در و باشد اخالقي فعل است ممكن
  . كند مي فرق حكمش ،ثانويه عناوين با ها طلبه اصطالح به اينكه اال باشيم

  

   ثانويه عناوين و اوليه عناوين
 .ثانويه عناوين و  داريم اوليه عناوين گويند مي ،دارند خودمان علماي خوبي خيلي اصطالح يك

 صدق آن بر صفتي يعني ،دارد عنواني و  نام يك خود خودي به خودش چيزي هر كه اينست مقصودشان
 ،است انسان خود خودي به زيد اينكه مثل ] شود مي عارض  آن بر ديگري عنوان گاهي ولي [ كند مي
 اش اوليه  صفت از غير ديگري صفت يك يعني ،شود مي عارض آن بر ثانوي عنوان يك  اوقات گاهي ولي
 كه ديگري عنوان اين. است ظالم انسان ، است انسان اي ،است عالم انسان ،انسان زيد مثال ،كند مي پيدا
   ...و خامسي و رابعي و ثالثي است ممكن .دوم درجه يعني ثانوي .است  ثانوي عنوان يك ،آيد مي او روي
 استاد ولي ،است عمرو پسر زيد اولي اعتبار به ،دارد شغل چند كه انساني مثل درست .باشد داشته هم

 هم شركت يك رئيس حال همان در و ،هست هم  مجلس رئيس حال مانه در و ،هست هم دانشگاه
    يك شود مي عارض آن بر كه عنواني هر اعتبار به شيئي هر گويند مي آنوقت .دارد مختلف عناوين ،هست
 گوئيم مي ،گوشت حرام يا است گوشت حالل گوسفند آيا كه بپرسند ما از اگر مثال. كند مي پيدا حكم
. گوشت حرام گوئيم مي ؟گوشت حرام يا ،است گوشت حالل خوك آيا كه پرسند يم بعد. گوشت حالل
 به گوشت  حالل همين ولي .گوشتي حرام خوك اولي عنوانو ،است گوشتي حالل گوسفند  اولي عنوان
 خوردن است غير مملوك اينكه اعتبار  به ،باشد غير مال كنيد فرض. حرام شود مي ثانوي عنوان يك

 از ولي است حالل گوشتي حالل جنبه از گوسفند اين پس .است دزدي چون ،شود مي حرام گوشتش
   ديگر جاي در ،است حرام كه خوك گوشت و. است حرام گوشتش خوردن است غير مال اينكه جنبه
 داشته آن به بستگي  حياتش كه باشد گرفتار اي مخمصه يك در شخص كه موقعي مثال. شود مي حالل
   ،شود مي هم واجب آن خوردن بلكه ودش مي حالل تنها نه باشد
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   .داريم زياد مثالها اين از كه اينها امثالو .است شده مرتكب حراميكار شود تلف و نخورد اگر يعني
 ،كنيم حساب خصلت  روي بخواهيم اگر .خصلت روي گاهيو كنيم حساب فعل روي خواهيم مي يگاه
 انتخاب و پسند جز اخالق براي معياري گويند مي كه اشخاصي و سارتر مبناي در يا هگل مبناي در

 عنوان به اخالق ،بگذريم كه مسلكها اين از ولي ،شود مي نسبي  امري خوي و اخالق ،ندارد وجود انسان
  . نه را اخالقي فعل اما ،شمرد ثابتي امر توان مي را خوي و خصلت يك

  

   عفت و عفاف به مثال
 -  بود خوب هايي جامعه  يك در عفاف روزي يك مثال گويند يم است نسبي اخالق معتقدند كه آنهايي

 اينطور كشاورزي زندگي و بود كشاورزي زندگي ،زندگي زيرا - ها جامعه آن وضع و احتياج برحسب
 منفعت ،باشد مرد زندگي داخله در زن و باشد جدايي و مستقل شكل به  خانواده وضع كه كرد مي اقتضاء

 ولي بود، بهتر شد مي تأكيد عفاف اصول بر بيشتر كه چه هر ناچار و كرد يم اقتضاء طور اين مصلحت و
 خلق روزي يك عفاف. شد  كشيده ها كارخانه داخل و اجتماع متن به زن و آمد ماشيني زندگي بعد

  . نيست خوبي خلق امروز و بود خوبي
 نفساني حالت يك نوانع به  پاكدامني و عفاف. است غلط گفتيم ما كه مبنايي اين روي حرف اين ولي

 از ،نداشتن شره ،نبودن شهواني قوه تأثير تحت ،ايمان و عقل حكومت تحت شهواني قوه بودن رام: يعني
 هستند خود غريزه محكومو وندش مي اختيار بي گيرند مي قرار شهوتي يك قابلدرم تا كه افرادي آن

 مانعي گذاريم مي عفت را آن نام ما كه اخالقي فعل آن ،بله. است خوب وقت همه عفاف پس .نبودن
. كند نمي فرق هيچوقت مقياس اين در ،گويند مي اينها كه مقياسي  اين در نه البته ،كند فرق كه ندارد
. دارد طبيب به نياز و مريض است زني :گويند مي كنند مي ذكر كه فقهي معروف مثالهاي اين در مثال

 زا تب مثل بيماريهايي يك در احيانا و كند  لمس را شبدن بايد هم مرد طبيب و ندارد وجود زن طبيب
 به مراجعه صورت اين در. است خطر در زن جان كه است اين فرض و .دارد كار و سر زن عورت با حتي

 اما ،است عفت  خالف فعل يك نامحرم براي زن بدن كردن نگاه و كردن لمس. است جايز مرد  طبيب
 اينست از غير اين ولي ،دهد مي دست از را خود بودن راخالقيغي جنبه خاص شرايط يك در فعل همين

  و خلق يك عنوان به عفاف خود كه
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   . كند مي تغيير كه است فعل  اين ،است محفوظ آن ارزش ،بدهد دست از را خود ارزش ،خصلت و خوي
 فني و يصنعت و اقتصادي شرايط به بيشتر كه كارهايي و فعلها كه فهميد شود مي جا همين از البته

 مثل دارند بستگي امور اين به كمتر كه كارهايي  ولي ،كنند مي تغيير زياد فعلها خود ،دارند بستگي
 است جمعيت به مربوط يا غييراتت .كنند نمي تغيير زياد پوشش و ستر و  عفاف به مربوط مسائل همين

 رتباطيا نوع به مربوط مسائل  اين .كنند نمي ايجاد جهت ايندر تغييري اينها كه وفني اقتصادي ياشرايط
. دارند يكديگر به نسبت جنس دو اين كه اي جاذبه و ،باشند داشته هم با توانند مي جنس دو كه است
  . است يكنواخت هميشه هم اخالقيش فعل است  ثابت ،اصول چون

 كنند مي اخالق تبليغ كه آنهايي .كرد تفكيك يكديگر از بايد را خوداخالق و اخالقي فعل مسئله بنابراين
 توصيه مطلق امور عنوان به را آنها بايد خويها و خلق خود  به كردن توصيه نظر از :بكنند بايد كار دو

 را اخالقي فعل ،عمل مقام در كه بدهند مردم به نيز اجتهاد و آگاهي نوعي بايد حال عين در ولي ،كنند
  . نكنند اشتباه غيراخالقي فعل با

 [ دارد منحطي مذاهب  كه ژاپن مردم از زيادي عده طرف از شنيدم بوديم قم كه اوائلي هست يادم
 مذاهب كه بودند فرستاده ژاپن به را اي عده ]  جهان نقاط برخي از. بود شده اسالم مبلغ ارسال تقاضاي
    كه داد دستور بود ديگران از واردتر كه آقايي به عبدالكريم شيخ آقا مرحوم .كنند معرفي را خودشان

 مصر از نتيجه در. مردم كفر بالد در شايد كردم فكر چون نكردم قبول من گفتند مي آقا آن. برود ژاپن هب
  . است كار نكردن حساب ،اين. شدند  سني مسلمان نفر هزار بيست و رفتند اي عده

  

   راستي به مثال
 ضد كه را فعلي و اسيمشن مي  ضداخالق است اخالقي كه را فعلي. داريم زياد ها نكردن حساب اينجور از

 و ،گفت راست بايد و است خوب است راستي كه جهت  آن از راستي مثال. دانيم مي اخالقي است اخالقي
 توان مي جا همه در را راست آيا ولي ،گفت دروغ نبايد و است بد است تحريف  كه جهت آن از دروغ
 عجيبي چيز و .است واجب گفتن  دروغ قطعا جاهايي يك ؟است حرام گفتنش جا همه در دروغ و گفت
 فتنه راست از به آميز مصلحت دروغ] است گفته او [كه كنند مي حمله سعدي به اي عده اخيرا كه است
 در را مصلحتي البد گويد مي دروغ كهكسي گويند مي اي عده ولي. است درستي حرف بسيار .است انگيز
  نظر
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 براي ؟بگويد خواهد مي چرا انسان را استر .است آميز مصلحت دروغ از غير آميز منفعت دروغ ،نه .دارد 
  همان جايي يكاگر ولي .است اجتماع مصلحت برخالف چون ؟گفت نبايد چرا را دروغ .اجتماع مصلحت

 جردن موسيو جمله از ها خيلي .گفت را آن بايد كه است بديهي ،باشد فرد و اجتماع مصلحت به دروغ
 فتنه راست از به آميز مصلحت دروغ است گفته چرا كه سعدي به اند هكرد حمله ها يكاييآمر كالج رئيس
  ؟است گفته را جمله اين چرا كه سعدي به كنند مي حمله ها زردشتي طور  همين. است انگيز

 -  بود معمول خيلي فارسي آنجا در قبال كه - هند در كه بود نوشته اي مقاله وقت يك طباطبائي محيط
 هم ها زردشتي و كردند ممنوع مدارس در را آن تدريس  كه كتابهايي جمله از ،آمدند ها انگليسي وقتي
 ": است گفته زيرا كند مي فاسد را ها بچه اخالق كه چرا بود " سعدي گلستان " كردند مي تأييد را آنها

    كه دانستند مي رنود كه بود كرده اضافه بعد و. " است انگيز فتنه راست از به آميز مصلحت دروغ
  : است  ديگري حرف كتاب اين اوايل در كه اينست آن و دارد ديگري علت كار ينا

   خورداري وظيفه ترسا و گبر                           غيب خزانه از كه كريمي اي
   داري نظر دشمنان با كه تو                           محروم كني كجا را دوستان

 چون اينها و ،هستند خدا  دشمن) مسيحي( ترسا نيز و زردشتي و گبر كه رود مي بچه كله توي اول از
 كه دنيا در است عاقل كدام واال ،بودند كرده  بهانه را ديگري چيز نشود گفته جمله آن خواستند مي

  البته. است باالتر جنايتي هر از گفتن راست شرايطي يك در كه نفهمد و ،بفهمد را دروغ و راست معني
 راهنمايي جنايتش  به را طرف كه راست آن از است الزم كه حدي آن تا فقط بايد هم جا همان در
 دوش به را پيغمبر گويند مي كه ابوذر داستان  مثل ،باشد " توريه " شكل به بايد ،كرد پرهيز كند مي

  . داد عبور قريش كفار جلوي از را پيغمبر و آمد. بود كشيده ردائي ايشان  روي كه حالي در بود گرفته
 ولي. كردند نمي باور آنها كه بود راستي اين. محمد: گفت اي؟ گرفته پشت بر كه چيست !ابوذر: گفتند

 حرامي هر از و بود حرام او براي گفتنش ،كنند مي باور آنها بگويد را راست اين اگر كه دانست مي او اگر
  . حرامتر هم

 در مواردي ما.  ]بگويد  دروغ كه ندارد عيمان [ البين ذات اصالح مثل مسائلي يك در انسان شك بدون
 ،)اين يعني مصلحت( دشمن دو دادن آشتي مثل ،است جايز گفتن دروغ موارد آن در كه داريم فقه
 اگر شرايطي چنين در. است مورد همين در نيز سعدي داستان كه ،دادن نجات  دروغ يك با را گناهي بي

  . است بهتر البته بگوئيم دروغ
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 ،كند مي تغيير اخالقي فعل  اينكه .شد قائل تفاوت بايد اخالق خود و اخالقي فعل ميان كه اينست غرض

 گويد مي .است حرام گوئيم مي ؟حالل يا است حرام  دزدي پرسد مي كسي مثال .است سازگار هم اسالم با
  . شود مي واجب حتي كه آيد مي پيش ،بله گوئيم مي ؟باشد جايز  دزدي كه هست جايي آيا
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 عليه علي حديث   اخالق نسبيت نظريه و السالم
  
 گويد مي كه اي نظريه بنابر .بود تربيت بودن نسبي طبعا و اخالق بودن نسبي مسئله درباره ما حثب

 ،باشد مي مختلف ،مختلف افراد درباره و مختلف هاي منطقهدر و مختلف زمانهاي در و است سبين اخالق
 اخالقي هرطرح و ،كنيم ارائه زمانها همه در هم آن بشر افراد همه براي اخالقي طرح يك  توانيم نمي ما
 زمان به ،خاص منطقه به باشد محدود بايد بشود عرضه سالم غير و اسالم از اعم مكتبي هر طرف از

  . كند حكومت آن جاي به ديگري چيز بايد ديگر  جاي در طبعا و ،مخصوص شرايط به ،خاص
 يك از است عبارت كه اخالق. رفتار و اخالق ميان است فرق كه اينجا به رسيديم خودمان بحث در ما

 عبارت به يا ،پذيرد مي اخالقي اصول عنوان به را آنها بشر كه اكتسابي  ملكات و سجايا و خصلتها سلسله
 ساخته نقشه و طرح  آن طبق و كادر آن در و قالب آن در انسان روح كه انسان براي روحي قالبي ديگر
 هميشگي و همگاني و مطلق و ثابت امر يك ،باشد بايد چگونه كه است انسان روح چگونگي و ،ودش مي

 ختلفم ،مختلف شرايطدر ،خارجدر روحيات همان  كردن پياده از است عبارت كه انسان رفتار ولي ،است
 ،مختلف شرائط در انساني اخالق مجالي و مظاهر ديگر عبارت به و ،بشود مختلف  هم بايد و ،شود مي

 اينكه نه ،ديگر جور ديگر جاي در ،بدهد  نشان العمل عكس جور يك بايد انسان جا يك در ،است مختلف
   جور يك بايد جا يك در انسان
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 جور يك عصري هر در  خودش بشر بگوئيم اينكه بين است فرق خيلي. ديگر جور ديگر جاي در و باشد
 جوري از غير باشد بايد جور يك اي منطقه هر در و ،باشد بايد ديگر عصر در كه جوري از غير باشد بايد
 كه باشد داشته يي عالي شخصيت آنچنان تواند مي انسان بگوييم اينكه و ،باشد بايد ديگر منطقه در كه
  . باشد متفاوت  مختلف شرايط و مختلف زمانهاي در رفتارش مظاهر ولي باشد جور يك جا همه در
  

   اشكال يك طرح
 خلقيات از اي پاره كه مرد و زن خلقيات مورد در هست دستورهايي اسالم در: بگويد سيك است ممكن

 براي كه را خلقيات از اي پاره برعكس و ،كند مي معرفي ناپسند زن براي است پسنديده مرد براي كه را
 و زن انيانس مدل و اخالقي مدل اسالم نظر از آيا. نمايد مي معرفي ناپسند مرد براي  است پسنديده زن
 گيري قالب براي طرح دو اسالم نظر از و ؟اند انسان نوع دو اينها ،انسانيت نظر از يعني ؟است متفاوت مرد
 ردم و بشود ساخته بايد قالب يك در  ناميم مي خلق ما كه آنچه نظر از زن ؟شود مي پيشنهاد اينها روح
 ثابتي و مطلق حقيقت يك ،خلق كه حرف اين پايه شود مي معلوم  پس است اينطور اگر ؟ديگر قالب در

  . كند يم فرق مرد و زن مورد در كه است اين يلشدل اولين. ندارد اساسي سخن اين و است  متزلزل است
 خصال خيار « :فرمايد مي .بكند طرح كسي را جمله همين است ممكن كه هست اي جمله البالغه نهج در

 ،است مردان خصلتهاي بدترين همان زنان خويهاي و خصلتها بهترين. » الرجال خصال شرار النساء
: كند مي ذكر را چيز سه. است خصلت بدترين مرد براي ،است خصلت بهترين  زن براي كهچيزهايي يعني

 دانيم مي). بودن ممسك و بخيل (» والبخل «) بودن ترسو ،بودن جبان (.» والجبن «) تكبر( » الزهو «
. شود مي تلقي رواني بيماري نوع يك رواني نظر از حتي و  است شده معرفي بد بسيار خلق يك تكبر كه

 دوستي  مال و دوستي پول كه هم امساك و بخل. است ناتواني و ضعف ،است معلوم  كه هم ترس و جبن
 زن خوي و خلق بهترين گويد مي  البالغه نهج در ،خويهاست و خلق بدترين مردها براي كه اينها. است
 اين كه دهند مي توضيحي حضرت بعد شود؟ مي چطور اين .باشد داشته را خلقها ناي بايد زن و است

 متكبر كه وقتي زن. » نفسها من تمكن لم مزهوش المرأش كانت فاذا «. كند مي حل را مشكل توضيح
 باش دور و حريم بيگانه مرد  ميان و خود ميان ديگر عبارت به و ،دهد نمي راه خود به را بيگانه مرد ،باشد
   اگر. » بعلها مال و مالها  حفظت بخيلة كانت واذا «. كند مي ايجاد
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 » لها يعرض ء شي كل من فرقت جبانة كانت واذا « .كند مي نگهداري را شوهر و خود مال باشد ممسك
  . كند مي احتياط و كشد مي كنار آيد مي پيش كه اي حادثه هر از باشد جبان و ترسو اگر و .)1(
  

   پاسخ
  

 خواهم مي من كه كنيد خيال  است ممكن بگويم را مطلب اين اگر چه اگر ،كنم مي عرض را مطلبي ابتدا
 و معني اوال ،جمله اين كه ببينيم بايد ما .نيست اينطور  ولي .نيست قوي چندان حديث اين كه بگويم
 اسالم  تنم در كه تعليماتي ساير با آيا ثانيا بگويد؟ خواهد مي چه حضرت و چيست  واقعيش مفهوم

  : است اين كنم عرض خواهم مي  كه اي مقدمه نه؟ يا دهد مي وفق ايشان خود لماتك جمله آن از و سته
 گويند مي كه است اين آن و -  زنند مي را حرف اين هم ادب علماي غير و - ادب علماي دارند تعبيري

 بشر به مربوط واقع در نچو ،هست زباني هر در و ،هست البد هم فارسي در( عربي زبان تعبيرات در
   را لفظ گاهي ،است انسان رواني حاالت به مربوط كه الفاظي در) خاص زبان  يك به مربوط نه است

 از رواني حالت آن در معموال  كه اثري اعتبار به بلكه ،رواني حالت آن خود اعتبار به نه برند مي كار به
 احساسي و ،است رواني حالت يك) عربي زبان در( حمر يا  مهرباني خود. مهرباني مثال. زند سرمي انسان
 ،رواني حالت يك عنوان به احساس اين خود مورد در شود مي برده كار به كلمه اين گاهي. انسان در است

 يا باشد داشته وجود خودش اينكه از اعم كند مي بروز كار اين اثر كه جايي در رود مي كار به گاهي و
   كار نوع از كه كاري يعني ،كرد مهرباني كس فالن با فالني يمگوي مي .باشد نداشته وجود

 در مثال يا ؟ندارد وجود يا دارد وجود آن در مهرباني حقيقت آن اينكه از اعم داد انجام است مهربانانه
 مورد در انسانيش مفهوم به لغات اين آنكه حال و شود مي برده كار به انساني لغات همين خداوند مورد

) 2( » بهم يستهزء اهللا" :گوييم مي اينكه مثل. است صادق اثرش مفهوم به ولي نيست  دقصا خداوند
 براي كه است لغتي " حيا ". كند مي حيا  چيزي چنين از خدا گوييم مي يا. كند مي استهزاء را آنها خدا

  خجلت ،فعالنا ،شرم ،آزرم حالت يك " حيا " انسان در .كند مي بيان را انسان حالت و شده وضع انسان
   رواني حالت يك ،است تأثر و

  :يپاورق
 نهج. 1  226 حكمت االسالم، ضيف غه البال
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 و ،آيد مي پديد انسان در كه يي رواني حالت آن ،كردن پيدا شرم معناي به حياي شك بدون. است
 نظير كند مي  انسان با خدا كه رفتاري گاهي ولي ،نيست درست خداوند مورد در انفعال و تأثر باالخره
 گلستان اول در سعدي. كند مي حيا خدا گويند مي ،باشد شده صادر شرم و حيا روي از كه است حالتي

 مالئكتي اي :رسد خطاب بعد ،سوم بار و دوم بار ،نشود مستجاب دعا بخواند اول بار اي ندهب :گويد مي
 همچنين .]شدم  شرمنده و كردم حيا ام هبند از [ عبدي من استحييت فقد كه بدهيد مرا بنده  جواب

 بشري يك با كاري يك خدا وقتي ولي ،دارد بروزاتي  يك كه است رواني حالت يك انسان نظر از استهزاء
 داده قرار مردم مسخره معرض در را او شخصي كه دهد مي قرار كسي مانند را او ،عمل در كه كند مي

  . كند مي ءاستهزا خدا . يستهزي اهللا :گويد مي ،است
 شود مي برده كار به لغات همين  هم انسانها مورد در ،ديگر موارد از بسياري در ،ندارد خدا به اختصاص

 ،آمده اينجا كه لغتي سه ؟چگونه .است حالت آن معلول معموال رفتار نوع آن كه رفتاري اعتبار به ولي
 اين اينكه از قبل( .است انسان در رواني حالت يك كه است معلوم تكبر خود. است بخل و  جبن ،تكبر

 با يعني. » عبادش المتكبر مع التكبر «: اند گفته ما به ).كنم مي ذكر قرائن برايتان بكنيم معني را حديث
 عمل طوري شما كند مي رفتار متكبرانه كسي اگر كه اينست مقصود. است  عبادت كردن تكبر متكبر
 رفتار متكبرانه كند مي رفتار متكبرانه كه آدمي مقابل در كهبل ،كنيد تشويق تكبرش به را او كه نكنيد
 اينكه نه. است عبادت متكبر با تكبر. باشد نداشته تكبر ديگر و شود ماليده خاك به دماغش تا كنيد

 ممدوح [است بيني بزرگ خود و خودپسندي كه رواني حالت يك عنوان به تكبر خود بگويد بخواهد
 بگويد خواهد مي بلكه. باش بين بزرگ خود واقعا هم تو گرفتي قرار متكبر آدم يك مقابل در اگر ] و است

 متكبرانه ،متكبر آدم يك با رفتارت ولي ،باشد متواضع بايد هميشه  روحت ،باشي متواضع بايد هميشه تو
 ،است نشده توصيه " خلق " عنوان به متكبر با تكبر اينجا در پس. بمالي خاك به را او دماغ تا باشد
  . است شده توصيه است متكبر  آدم يك رفتار شبيه كه رفتار يك عنوان به تكبر

  

   القضاء هعمر در پيغمبر دستور
 از بعد ،مكه به شدند  مشرف اكرم پيغمبر هجري هفتم سال در ظاهرا كه بود اي عمره القضاء عمرش

 مكه داخل پيغمبر كه شدند مانع كفار كه بود  اين حديبيه جريان و ،بستند حديبيه در كه قراردادي
   و ،برگردند بعد اينكه شرط به برگشت  مكه نزديك از پيغمبر و شود

 ١١٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 اما ،بيايند مسلمين دادند اجازه قرارداد طبق. دشمن و بود كافر و نبود مسلمان هنوز مكه .برگشتند
 قرار تأثيرشان  تحت كه نيافتد مسلمين به مسلمانها غير چشم و نكنند تالقي مسلمين با اينكه  براي

 اصال كه مكه از بيرون برويد و بشويد  خارج مكه هاي خانه از همه كه كردند صادر عمومي دستور بگيرند
  . بود اينطور هم قرارداد .روند مي روز سه از بعد و مانند مي مكه در روز سه هم آنها و ،نبينيد را مسلمين

 ،اطراف كوههاي از ولي بودند  رفته بيرون ههم ،بچه و مرد و زن ،قريش ،شدند وارد مسلمين وقتي
 مسلمين مراقب دور از اينها كه دانست مي اكرم يغمبرپ .بودند كوهها باالي و بودند نرفته تر نطرفآ
 ،كنيد مي  طواف كه حالي در و بياندازيد پائين تان شانه يك روي از را احرام جامه كه داد دستور ،ستنده

 در كردند طواف مسلمين ،پيغمبر زمان در كه طوافي يگانه و .كنيد هروله شجاعت و صالبت با و مردانه
 طواف آن كنند مي عمل دارند جنگ ميدان در كه بود وقتي  مثل كردند مي طواف كه وقتي كه حالي
 است عبادت  موقع ،موقع كه صورتي در ،ببينند شوكت و قدرت مظهر در را مسلمين آنها  اينكه براي ،بود
 و منشانه بزرگ ،مسلمين كه خواست مي اكرم پيغمبر آنجا در ولي. تواضع و تضرع و دعا لتحا ،حالت و

 است شده داده دستور: ديگر مثال .باشند متكبر واقعا آنها كه خواست نمي اما كنند رفتار متكبرانه بلكه
 ،متكبر آدم كي مثل درست ،برويد راه اعتنا بي و رشيد يعني ،كنيد رفتار متكبرانه جنگ ميدان رد كه
 مسلمين طرف به ميدان از كه وقتي ،كشت را عمرو آنكه از بعد خندق جنگ در ظاهرا اميرالمؤمنين  كه
 اكرم پيغمبر. آمد مي متكبرانه و بود گرفته رشيد  خيلي را خودش و داشت برمي آهسته را قدمها آمد مي

  . دارد مي مبغوض را آن موقع اين در جز خداوند كه است رفتني  راه ،نوع اين :فرمود
 جا همه در و ،دارد مي مبغوض  هم جنگ ميدان در را تكبر خود اسالم ولي ،است متكبرانه رفتار ،اين

 عنوان به تكبر خود كه است نگفته ،هستند الحديث فقه وارد كه افرادي از هيچيك. دارد مي مبغوض
 ميدان غير در ،است خوب جنگ ميدان در ،است پذير استثناء ،رواني حالت يك و خوي و خلق يك

  . بد كجا در ،است خوب كجا در ،است بد جنگ
 لم ": گويد مي اينكه قرينه به -  زن مورد در هم اينجا. متكبرانه رفتار يعني موارد اين در " تكبر " پس

 رديگ زنان با زن ،نه. ديگر زنان با حتي ،مطلقا باشد متكبر است  خوب زن گويد نمي -  " نفسها من تمكن
 .اش دايي با ،عمويش با ،برادرش با ،پدرش با ،شوهرش با ؟چطور خودش محارم با .باشد متكبر نبايد

  . باشد متكبر نبايد نيز اينها با كه است بديهي
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 حديث اين. نيست متكبر يا است متكبر يا آدم .باشد داشته تواند نمي خلق جور دو كه هم انسان
 " تكبر " كلمه با آمده اينجا كه " زهو " البته. باشد  متكبرانه رفتارش نامحرم مرد مقابل در زن گويد مي

 مقابل در مرد يك مثال كه فروتنيهايي و تواضعها آن ،باشد منشانه بزرگ رفتارش يعني ،دارد فرق كمي
 كه دهد مي نشان خود از محرم مرد يك مقابل در زن يك يا و ،ديگر زن مقابل در  زن يك يا ،ديگر مرد
 كه نيست شايسته زن براي ،قبيل  اين از و بياوريد تشريف ،كرديد روشن را ما دل ،چشم روي شما قدم
 نامحرم مرد يك لمقاب در زن. كند كوچك را خودش اينهمه و دهد نشان خود از نامحرم مرد مقابل در
 ،بكند رفتار ينطورا نامحرم مرد يك با اگرزن كه ايدفرم مي لهذا و .بگيرد را خودش بايد گيرد مي قرار كه
 مربوط تكبر اين پس. شود مي قائل باش دور  يك و حريم يك زن آن و خودش ميان هميشه نامحرم آن
 خود بر را نامحرم مرد باشد اينجور زن اگر كه دهد مي نشان حديث خود. خلق به مربوط نه شد رفتار به

 هم -  حريمي  يك خواهد مي كلي ورط به اسالم كه ايم گفته هميشه را اصلي يك ما. كند نمي  متمكن
 - گويد مي موارد جور اين در كه آنچه  مثل اخالقي هم و است گفته پوشش مورد در كه آنچه مثل عملي
 وجود هميشه آن خطر كه را اشتعالي آن جلوي حريم اين و ،باشد داشته وجود نامحرم زن و مرد ميان
  . گيرد مي دارد و داشته
  . تكبر خود نه است متكبرانه رفتار ،اين پس

  

   حديث اين در " جبن " مفهوم
. مطلقا شجاعت و جبن مسئله  نه است زن عفاف مسئله به ناظر اينجا نيز جبن مسئله. جبن مسئله اما

 را خود و بودن نترس و داشتن قلب قوت يعني  معروف اصطالح به كه روحي خلق عنوان به شجاعت
 گويد نمي اسالم وقت هيچ. است ممدوح هم زن براي ،است دوحمم مرد براي ،ديگران مقابل در نباختن

 اينكه دليل  به ؟دليل چه به .باشد ترسو است خوب زن ولي باشد القلب قوي و شجاع است خوب مرد  كه
 ،ندارد مرد و زن به اختصاص -  است زياد كه - داريم جبن مذمت و شجاعت مدح درباب ما آنچه اوال
 ،اند ودهب شجاع هميشه كه است اين مسلمين زنان سيره ثانيا و ، زن مورد در هم و است مرد مورد رد هم

 و بودن نترس  يعني " شجاعت " چون ،اند گرفته قرار تبجيل و تمجيد مورد مسلمين شجاع  زنان يعني
 شينين عقب و نترساند را او ،مال يا جانفكر گيرد مي قرار كه خطر رمقابلد انسان اينكهو نداشتن باك
   مالش از ،جانش از باشد حاضر ،باشد فداكار ،ندنك
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  . بايستد دشمن مقابل در و بگذرد حيثيتش از و
  

   عبدالمطلب دختر هيصف داستان
 وقابل يحماس داستان كي عنوان به عبدالمطلب دختر هيصف داستان اسالم خيتار در مينيب يم ما مثال
 نيمسلم كه خندق جنگ در. است شده نقل رود، يم انتظار نيچن يهاشم زن كي از نكهيوا ديتمج

 كي در يمخصوص حصار كي در را زنها اكرم غمبريپ بودند، كرده محاصره را آنها كفار و بودند محصور
 يمفلق شاعر اصطالح به و معروف، شاعر ثابت، بن حسان نام به است يمرد بود داده قرار ينيمع محل
 مخضرم شاعر و كرده خدمت اسالم به يليخ هم بانشز با و است دست زبر اريبس يشعرا از يعني است
 اول درجه يشعرا از را او و اسالم، دوره در هم و است بوده شاعر تيجاهل دوره در هم يعني هست، هم

 و است زدن حرف شغلشان كه يكسان اكثر مانند و گريد يشعرا اكثر مانند زين او. شمارند يم عرب
 آنجا . ]بود ناتوان عمل در [هستند كوتاه عمل در قهرا و شود مي مصرف زدن حرف در بيشتر نيروشان

 اتفاقا. شد مخفي زنها ميان در رفت و كرد رها را  جنگ ميدان آمد ميان به جنگ و عمل پاي ديگر كه
 زنها.كرد حمله زنها دژ همان به ،هستند زنها اينجا كه كرد پيدا اطالع وقتي و آمد دشمن افراد از يكي
 چادر ديگر بعضيهاي مثل (نكرد را كار اين او ولي .آمد دشمن ،بردار را شمشير شو بلند گفتند حسان به

 خرج به شجاعت زنان كه نبود اين جاي ديگر اينجا ولي. )شد مخفي عقبها آن رفت) 1 (كرد سرش
  . درآورد پا از را مرد آن و زد ،برداشت را شمشير ،جلو آمد مردانه ،عبدالمطلب دختر صفيه .دهندن
 حماسه و قلب قدرت و قوت نظر از كه بينيم مي ما. زينب حضرت شجاعت يا و زهرا حضرت شجاعت يا

 تاريخ در و است اسالمي عالي بسيار نمونه يك زينب  حضرت ،شدن كشته از نترسيدن و روح داشتن
   ندا گفته زن براي كه چيزي آن .است شده نقل هميشه كامل نمونه يك عنوان  به او داستان اسالم
 مال از ترس يا جان از ترس مورد در ،باشد محتاطانه و جبانانه عملش يعني باشد جبان بايد آن به نسبت

 ،شوممي كشتهحداكثر ،روم مي گويد مي ،ترسد نمي شجاع آدم.  است ازعفاف ترس مورد در ،نيست روتوث
  در ليو ،باشد بايد جور همين شدن كشته مورد در زن .است افتخار با شدم هم كشته

  
  

  :يپاورق
 وريشهر در نيمتفق يروهاين توسط رانيا اشغال مقابل در رضاخان ارتش سران العمل عكس به اشاره(. 1

.)است 1320
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 ،پيش سال پنجاه چهل  گفت مي .كرد مي ذكر اي آموزنده و خوب مثل) 1 (همايون آقاي وقتي يك
 و اعيان يا سلطنتي هاي خانواده در كه عالي  بارفتن جنسهاي اين از بزرگي طبق كه ديدم را ماليح

 ديگر خانه به اي خانه از و بود سرش روي است مملكت يك نفايس جزء و شود مي پيدا ندرت به اشراف
. دكنن اذيت را او اينكه براي است خوبي فرصت ديدند رنود از بعضي حال همين در. كرد مي  منتقل
 عصباني آدم اين االن گفتم ،ريخت دلم من .دادند انجام او به نسبت آميزي اهانت عمل يك آمدند
 او ديدم ولي .شكند مي همه و اندازد مي را بارفتن طبق اين كند دفاع  خودش از اينكه براي و شود مي

 ،نيست خود زا نمودن دفاع و كردن شجاعت جاي اينجا و دارد باري چه فهميد مي چون كرد  تحمل
  . كرد درك را  آن ارزش .رساند منزل به را امانت بايد كه است جايي اينجا

  

   انساني امانت يك حامل ،زن
 از اگر كه شخصي امر يك داراي  نه ،است انساني بزرگ امانت يك حامل ،عفت صاحب يك عنوان به زن
 بايد هم مرد. است كرده نتخيا انساني امانت يك به بگذرد اگر ،گذشته خودش شخص از بگذرد آن

 پر مرد و زن حقوق تساوي نام از هم را دنيا اگر كه دانيم مي ولي ،باشد عفيف بايد  هم زن ،باشد عفيف
 در كه هستند جنسي دو مرد و زن  اينكه در و ،كند درست تواند نمي كسي كه را مرد و زن تشابه ،كنند
 دارند اختالف يكديگر با كيفي نظر از ديگر برخي در و هستند مشترك يكديگر با انساني امور برخي

    هيچ مرد عفت ولي گيرد مي قرار مرد تجاوز مورد كه است امري يك زن عفت لهذا و .نيست ترديدي
   وقت

  
  :يپاورق

)ارشاد هينيحس نيموسس از(. 1
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 در كه است زن اين و است مرد طرف از هميشه عفاف امر در مزاحمت!؟بشوند پسرها مزاحم و پسرانه
  . باشد انساني و اخالقي و اجتماعي  امانت اين نگهبان و حافظ بايد اول درجه
 زن زن، مقابل در زن ديگو ينم باشد، جبانانه رفتارش كه كند مي توصيه را زن فقط كه هم حديث اين
 كي يبا. عفت به مربوط خاص مساله ريغ مقابل در زن و خودش محرم مقابل در زن شوهر، مقابل در
 من شود، ينم هم طور چيه مردها، از يليخ انيم روم يم تنها من: ديبگو كه ستين شجاعت نيا زن

 گرفتند او از را امانت اگر يغني نترسد، يفداكار يجا در كه است آن شجاع. ترسم ينم و هستم شجاع
  .يا كرده انتيخ امانت به ،يا نكرده يفداكار گرفتند تو از را عفت اگر يول كردم، يفداكار ديبگو

 يمعن نيا به باشد، محتاط ديبا زن كه كند يم هيتوص نيمومنراليام كه نجايا در جبن مساله نيبنابرا
 خطر مورد در نه ،جان خطر مورد در نه مسائل، مطلق در نه آنهم باشد، جبانانه ديبا رفتارش كه است
 ،اين. گيرد مي قرار خطر معرض در عفت كه موردي در بلكه ،اجتماعي  حيثيت خطر مورد در نه ،مال

  . است نز احتياطكاري به  توصيه
  

   حديث اين در " بخل " مفهوم
  

 يك) 1( » المفلحون هم  فاولئك نفسه شح يوق ومن «: گويد مي قرآن. است جور همين هم بخل مسئله
 داشته حالتي انسان اينكه ،پرستي پول ،روح گرفتگي يعني ،نامد مي " نفس شح " نام به قرآن را حالتي
 اسالمي. كنند جدا او از خواهند مي را جانش از بخشي گويي ندبگير او از ريال يك بخواهند اگر كه باشد
 و زن از اعم انسان خواهد نمي و ببرد بين از را انسان تعلقات خواهد مي كه اسالمي ،است توحيد دين كه
  خدا غير به مرد
  :يپاورق

  9 / حشر. 1
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 خيلي است خوب شما كه كند توصيه زهرا حضرت  به مثال كه هست احتمالي چنين آيا ،باشد وابسته 
    داشته دوست بايد خيلي را ثروت و مال ،باشيد داشته دوست بايد خيلي را پول ،باشيد پرست پول

 انفاق خدا راه در را خودش عروسي شب پيراهن حتي آيد مي زهرا حضرت اينكه چرا پس! باشيد؟
  . است بزرگي فضيلت هم واقعا و ،شده تلقي بزرگ فضيلت يك اسالم در ،كند مي

. است شوهر مال امانتدار  زن .نيست شخصي و فردي مال در بخل ،حديث دراين بخل از مقصود
 نفرشان دو مال كه مشتركي مال يعني من نظر به كه »بعلها مال و مالها حفظت" :دارد تعبير مخصوصا

 سخاوتمندي ،باشد باد به دست نبايد داري خانه در زن ،خودمان عرفي تعبير به و ديگر عبارت به .هست
 تحصيل را آمد در آنكه كه اسالمي  نظام در خصوصا ،است بخشيدن حاتم جيب از ،خانواده داخل در
 زحمت كه كسي آن كه است اينطور طبعا و ،باشد خانواده  داخله مدير بايد زن و است مرد كند يم

 خانواده در  كه مشتركي مال نظر از زن .كند نمي درك آنقدرها هم را پول ارزش نكشيده را پول درآوردن
 ممدوح او كار اين ،نبخشد خود پيش از و بكند حساب هم ريال يك براي اگر و ،است امانتدار هست
  . است
 رفتار " معناي به بلكه ،است  خلق كه است نفساني صفت آن معناي به بخل نه ،اينجا در نيز بخل پس

  . هست هم زن غير در ،ندارد زن به اختصاص اين و ،شوهر مال از بلكه خود مال از نه است " ممسكانه
 مال از بود بخشنده و جواد اول .دهد مي نشان را اين تاريخ. بود ممسك اول و جواد اول ،اميرالمؤمنين

 حاضر هم عقيل برادرش به كه ،المال بيت يعني بود آن امانتدار كه مالي در بود ممسك اول ،خودش
 خلق نظر از ،صفت دو اين ،نه ؟داشت متضاد صفت دو) ع (ليع آيا .بدهد مال آن از ريال يك نيست
 راه از حتي و كردن جاري قنات يا آوردن دست به جنگي غنيمت : كشيدن زحمت و رفتن .نبود متضاد
 دقت به را مسلمين  المال بيت و ،است جود اين ،دادن ديگري به را آن بعد و آوردن دست به  پول عملگي

 ،كردن خاموش شخصي كار هنگام ،است  المال بيت به مربوط كه را شمعي آن حتي و كردن نگهداري
 از هم شمع و است المال بيت حساب به رسيدگي مشغول آنجا  وقتي كه ،بخل نه است امانتداري

 المال بيت كار به مربوط كارشان و دارند خصوصي كار كه شوند مي وارد نفر چند ،است  روشن المال يتب
 كار شما ،است المال بيت به مربوط  شمع اين ؟كردي خاموش چرا ،كند مي خاموش را شمع فورا ،نيست

 اينكه از ،است پرستي پول ممسك آدم چه بگويند پس. نيست مربوط آن به كار اين ،داريد خصوصي
   شمعي
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 جواد و سخي خيلي را  عثمان بايد ما باشد جور اين اگر .نيست جور اين ،نه !دارد مضايقه بشود  مصرف
 مالي آن در انساني هر .داد مي طرف آن و طرف  اين به اورت جور همين را مسلمين المال بيت كه بدانيم

 نه باشد  ممسكانه رفتارش كه معنا اين به ولي ،باشد ممسك بايد است امانتدار  مال آن به نسبت كه
  . ندارد ارتباط خلق به اين .باشد امساك خلقش ينكها

 در را اينها و ،بخل و جبن و كبر :است كرده ذكر زن مسلم خلقيات از را چيز سه كه حديث اين پس
 جبن مورد در .ندارد منافاتي اخالق نبودن نسبي اصل با است نموده توصيف دوگونه به مرد و زن مورد
 مطلوب دو هر مرد و زن براي ،است نيرومندي و قوت و شجاعت كه مقابلش  نقطه كه كرديم عرض
  . است خوب دو هر مرد و زن براي شجاعت و ،است بد دو هر مرد و زن براي ،خلق يمعن به جبن. است

  

   حقيقت از دفاع و شجاعت
 حقوق معني به حق از دفاع ديگر و ،حقيقت معني به حق از دفاع يكي :داريم دفاع دو اسالم در ما

 با مبارزه ،منكر از نهي و معروف به امر پاي ،شود مي  پايمال اجتماع در دارد حقايقي كه آنجا .اجتماعي
 شجاعت  اينكه بر دليل يك .آيد مي ميان در شناسد مي نيك آنرا اسالم كه آنچه اشاعه و ترويج و منكرات

 عبارت به يا ،حقيقت از دفاع معني  به حق از دفاع آيا :است اين ندارد مرد به اختصاص خلق معني به
  به امر ؟زن و مرد ميان مشترك امور از يا و است ردانم مختصات از ،منكر از نهي و معروف بهامر ديگر

 مبارزه اين تواند نمي كه ترسو آدم يك .است نيرومندي و شجاعت شرطش يك منكر از نهي و معروف
: ندارد مردها به اختصاص منكر از نهي و معروف به امر  كه است كريم قرآن نص .دهد انجام را اجتماعي

 و مؤمن مردان) 1( » المنكر عن ينهون و بالمعروف يأمرون بعض اولياء مبعضه المؤمنات و المؤمنون «
 بر حمايت ولي (هستند يكديگر حاميان -  " اولياء " تر دقيق معني به و -  يكديگرند دوستان مؤمن زنان

 در كه تعبيري همان ،باشند مي يكديگر سرپرستان و) شخصي تمايالت  براساس نه اسالم اصول اساس
 -  ايم گفته مكرر .هستند يكديگر شبانان همه). 2 (» رعيته عن مسؤول كلكم و راع كلكم « :آمده  حديث

 سرپرستي و حمايت ،نيست دوست معنايش " ولي " كه - ام گفته نيز " واليتها و والءها " مقاله در و
   اسم ولي گاهي .است

  
  :يپاورق
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 زياد مرد و زن مورد در قبيل  اين از ما و. است طرفي دو ،كند نمي فرق هيچ يعني ،آيد مي " بعض و
  ). 1( » بعض علي بعضهم اهللا فضل بما النساء  علي قوامون الرجال « آيه در جمله از ،داريم

 قرآن كه بودند گفته ايشان. اند شده متذكر را خوبي خيلي نكته ديدم زنجاني موسوي آقاي از اي مقاله در
 الرجال اهللا فضل بما :گويد نمي .» بعض علي بعضهم اهللا  فضل بما النساء علي قوامون الرجال « :گويد مي
 مجموع موجب  به ،دارند بعضي به نسبت بعضي كه برتريهايي موجب به بگويد خواهد مي .النساء علي

 حرف كه ،است مرد مال قوامت يفهوظ ،دارد مرد بر اي جنبه از زن و ،زن بر اي جنبه از مرد كه برتريهايي
    حامي بعضيشان مؤمنات و مؤمنين .باشد داشته بيان به احتياج اين از بيشتر شايد و است درستي بسيار

  . كنند مي منكر از  نهي و معروف به امر ؟كنند مي چه كه. هستند ديگر بعض سرپرست و راعي و
 و قوت و شجاعت شرطش  اول دفاعي هر و ،نيست زن و مرد ميان فرقي هيچ حقيقت از دفاع در پس

  . است نيرومندي
  

   اجتماعي حقوق از دفاع و شجاعت
  
 فقها قول به باز ،است  اسالم در مسلم اصل يك كه اجتماعي حقوق از دفاع معني به حق از دفاع در

 خدا) 2( » ظلم من اال القول من بالسوء الجهر اهللا  اليحب « .ندارد مرد يا زن به اختصاص ما عمومات
 يا  زن به اختصاص " من " كلمه. مظلوم مورد در مگر دارد نمي دوست را كردن  بدگوئي و كشيدن فرياد
  : گويد مي شاعر و شعر درباره كه ديگر آيه يا .ندارد مرد

 و اآمنو الذين اال ،يفعلونال ما يقولون  انهمو ،يهيمون واد كل في انهم تر لم ا ،الغاوون يتبعهم الشعراءو «
  ). 3( » ظلموا ما بعد من انتصروا و كثيرا  اهللا ذكروا و الصالحات عملوا

  
  :يپاورق
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 موافق است بشر افراد براي  سرگرمي و تخدير وسيله يك فقط كه بافيها تخيل آن معناي به شعر با قرآن
 واقع در و كنندگي سرگرم جنبه صرفا كه شعرهايي و  تخيلي عرش با اسالم ] ديگر عبارت به[ .نيست
 » لحكمة الشعر من ان :فرمود پيغمبر ولي .نيست موافق دارد كني فاسد  انسان جنبه و تخديري جنبه

 آن به شعر ،شعر آن آنوقت .باشد حكمت شعري در است ممكن .نيست مخالف منظوم كالم با اسالم) 1(
 شعرا نهازما اغلب درو بودند زمان آن در كه شعرايي انهم ،]كند مي مذمت [ ار شعرا قرآن .نيست معنا

 شعر كه شود مي پيدا مسلكي شاعر ،الهوري اقبال مثل معدودي افراد آنها ميان در و ،هستند جور همان
 قرآن. كند مصرف شد كه جا هر هنر  يك عنوان به را آن اينكه نه داده قرار خودش هدف خدمت در را

 روز يك ،اين مدح روز يك ،اند حيران مختلف واديهاي در. »يهيمون واد كل في انهم تر لم ا « :ويدگ مي
 ديگر روز ،كند مي مدح را چيزي يك روز يك ،موضوع آن در روز يك ،موضوع اين در روز يك ،آن  مدح
 با شعراي مگر» نواآم ذينال اال « ولي .است مسلكي بي  تمام و تام مظهر كه ،كند مي مذمت را چيز همان
 يستانسياليستهااگز امروز .است ايمانشان خدمت در شعرشان كههدفدار و مسلكي ما قول به و ايمان
 مگر كند مي مخالفت شعر با ،است مطلب همين تقريبا قرآن حرف .متعهد شعر ،متعهد ادبيات گويند مي
 شعردارند با و شدند واقع مظلوم آنانكه گرم» ظلموا ما بعد من انتصروا و آمنوا  الذين اال" :متعهد شعر با

 عليه مردم برانگيختن در  است مظلوم يك شعار كه شعري يعني ،خواهند مي كمك و كنند مي انتصار
  . ظالم
 همچنين.  ]ندارد زن يا مرد به اختصاص و [ است اعمي و مطلق تعبير قرآن تعبير هم اينجا در

 بالجد اال الحق يدرك ال و الذليل الضيم يمنع ال « :كه دارند الغهالب نهج در تعبيراتشان در اميرالمؤمنين
    خودش از را - ظلم ذلت و خواري يعني - ضيم تواند نمي هرگز زبون و ذليل  آدم فرمايد مي). 2 (»

   .تصميم و جديت با مگر رسيد نتوان حق به و ،كند دفع
 و زيبا بسيار حرف يك اصوليين .است صتخصي از آبي كه است عموماتي يك اصوليون تعبير به اينها

 را قانون يك ،قاعده  يك ،است استثناء قابل) كليات يعني( عمومات از بسياري گويند مي ،دارند خوبي
 استثناء از آبي كه است كليات و عمومات از بعضي ولي .نماييم مي ذكر استثناء برايش بعد ،كنيم مي ذكر
   و منطق و  لحن اصال يعني است

  
  :يقپاور

  .است شده ذكر آن يبرا ياديز مدارك 9 ص / 2 ج ر،يالغد در. 1
  29 خطبه. 2
  )كننده ابا يعني(. 3
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  . ندارد معني آن براي استثناء اساسا و ،هستم ناپذير استثناء من گويد مي بيانش طرز
  

  ) س (زهرا حضرت شجاعت
 و بهترين و ،است تخصيص از آبي و ناپذير استثناء عمومات ،است آمده اينجا در كه عموماتي اين

. است عليها اهللا سالم زينب حضرت و عليها اهللا  سالم زهرا حضرت تاريخي جريان دليلش ترين مسلم
   از: بگيريد نظر در مجموع در شما. است العاده فوق و عجيب واقعا جنبه  يك از زهرا حضرت قضيه
 ما و دنيا به ،ثروت  جمع و مادي جنبه از دادند نشان كه هستند زوجي يك زهرا و علي طرف يك

  ) 1 (» جدث غد في مظانها النفس و ؟فدك غير و بفدك اصنع ما و « :گفت .هستند اعتنا بي فيهايش
   ؟دارد ] فدك به [ اعتنا چه علي الاص

   كند چه فلك جهت از جست آنكه                  كند چه فدك جهان از رست آنكه
 نشان اينها واقعا ،زندگي مايه  يك و ثروت يك و پول يك عنوان به .تاس جهان ابعاد از جسته آدم يك

 را معروف روايت اين و - است اسالم تاريخ مسلمات از ديگر طرف از و .هستند اعتنا بي فدك به كه دادند
 زياد زهرا حضرت ،اكرم پيغمبر وفات مرض در كه -  اند كرده روايت بيشتر تسنن اهل ،خوانيم مي  كه

 مدتي از بعد و ،شد افزون ايشان گريه و كردند نجوايي زهرا حضرت با اكرم پيامبر. كردند مي گريه
 چه نجوا دو اين كه كردند سئوال  ايشان از كه بعدها و ،شد متبسم زهرا حضرت و كردند ديگري جواين

 پدر فراق در ] ام هگري[  .رود مي دنيا از قطع طور به كه داد خبر  من به پدرم اول نجواي در :فرمودند ،بود
 جهت اين از خرسنديم ." شوي مي ملحق من به سرعت به تو ولي ": گفت من به دوم نجواي در و .بود
   .بود
 مسلم مطلب ايشان براي .بودند بستر در هميشه كه طوري به بودند هم بيمار ايشان دانيم مي عالوهب و

 يك عنوان به فدك. برند مي را فدك حال مينه در وقت آن .نمانده باقي چيزي عمرشان از ديگر كه بود
 ،كرد احياء بايد را حق اينكه و ،شده ربوده حق يك عنوان به فدك ولي ندارد ارزشي زهرا براي ثروت
 از عده يك با " نساءها من حشد علي " مدينه مسجد در آيد مي كه دارد ارزش آنقدر زهرا همان براي
 آنجا در را غرايي آن به اي خطبه و ،وقت خليفه حضور در ،ايشان  به مند عالقه زنان و هاشم بني زنان
   انشاء

  
  :يپاورق

 گاهيجا) مرگ از پس( فردا كه يحال در! كار؟ چه فدك ريغ و فدك با مرا و(: 45 نامه البالغه، نهج. 1
.)است گور نفس
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 اسالمي تربيت رخالفب اين آيا ؟نترسيد راچ .كند مي دفاع خودشان حق از و كوبد مي را طرف و كند مي
 حضور در مدينه مسجد در بيايد كه كار اين بود زشت  زن براي ؟كار اين بود سبك مثال زن براي ؟بود

. بود  حق از دفاع ،نبود زشت هيچ ،نه ؟كند دفاع حقش از و بزند دنيا مال از  دم جمعيت نفر هزار چند
 لذت مايه و شخصي ثروت و مادي امر يك و لپو يك عنوان به فيها ما و دنيا به اعتنا بي زهراي همان
 از زودي به كه بداند وقتي انسان كه - رود مي دنيا از ديگر روز چند تا كه مطمئن زهراي همان و ،فردي
 و است حق پاسدار اينكه عنوان به -  رود مي  بين از كلي به دنيا ماديات به مطامعش ديگر ،رود مي دنيا
 حق از شجاعت كمال در آيد مي ،بگيرد جان حقوق كردن پايمال سنت و بشود قرباني حق گذاشت نبايد

 به را فرمان آن بعد .گيرد مي او از را فرمان و وقت خليفه خانه به رود مي شخصا ،كند مي دفاع  خودش
 و ] شود مي حاضر [ مدينه مسجد در اميرالمؤمنين با ديگري شكل به سپس و ،گيرند مي ايشان از عنف
  . افتاد در رسما بيافتد در آنها با شد مجبور ديگر كه كار آخر كه ] آيد مي پيش [ عجيبي اوضاع

  

  ) س( زينب حضرت شجاعت
 خوب اخالقي خلق و خوي يك  معناي به " جبن " زن براي اگر. عليها اهللا سالم زينب حضرت جريان يا

 معروف اصطالح به و دباش تر شخصيت بي و ترسوتر ديگر زنهاي همه از بايست مي زينب حضرت ،بود
   بيايد كه بود كرده مجبور را زينب كسي كوفه دروازه دم مگر. نيايد  بيرون خودش الك از سرش

 كرده مجبور را زينب كسي مگر زياد ابن مجلس در يا! است؟ اجبار قابل سخنراني مگر ند؟بك سخنراني
 خودش شدن كشته خطر واقعا كه - گويدب ناسزا او به حتي و -  بايستد زياد ابن مقابل در آنچنان كه بود
 مجلس با خيلي  كه دبدبه و طنطنه آن با است يزيد مجلس در ،اين از باالتر و! ؟داشت وجود كسانش و

 در يزيد و بود كوفه در زياد ابن ثانيا و ،خليفه يزيد و بود حاكم زياد ابن اوال چون ،كرد مي فرق زياد ابن
 به معاويه.) داشت يخاص شكوه( بود) وقت آن قسطنطنيه(بيزانس با ورمجا اينكه اعتبار به شام و ،شام
 و كسرائي و قيصري دستگاه را شام دستگاه ،كنيم حفظ را اسالم ظاهري شوكت بايد ما اينكه  بهانه

 كه است بوده فراشها و درتو تو درهاي با درتو تو كاخهاي يك اند نوشته  هم تواريخ كه بود كرده لطنتيس
 آنجا زرين كرسيهاي ،عظيم بسيار بارگاه يك.. .و در آن داخل در آن از ،شد در آن داخل بايد در اين از

 چيزي به را اينها اصال زن اين ولي. ابهتي با العاده فوق مجلس  يك ،اند نشسته آنجا امرا و سفرا ،اند نهاده
   :گويد مي يزيد به ،گيرد نمي
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 را تو من اينكه ارزش تو ،بدهم قرار خودم  مخاطب را تو من كه هستي اين از كوچكتر و حقيرتر تو 
  . نداري نيز را بدهم قرار خودم مخاطب

 در. بود خطر در زينب جان كه بود  اين حداكثر آنجا در. نه ؟بكند را كار اين تواند مي ترسو نز يك آيا
 اين با شرفش و عزت بر برعكس ،نبود خطر در شرفش و عزت .ترسيد نمي كه جان دادن از. باشد خطر

  . شد مي  افزوده شجاعت
 در نه است رفتار در تفاوت  اين تازه و دارد زن كه است خاصي وضع يك به مربوط تفاوت اين پس

 اگر هم مرد كه دانيم مي و ،نيست مرد و زن بين فرقي  هيچ اخالقي شخصيت نظر از. شخصيت و اخالق
 و بخشندگي  جاي ديگر ،كند حفظ را امانت خواهد مي كه آنجا ،باشد اجتماع امانتدار  شرايطي يك در

 و محتاطانه و متكبرانه عمل جاي است امانتدار كه آنجا ،نيست متواضعانه عمل جاي ،نيست شجاعت
  . است ممسكانه
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   تربيتي هاي برنامه با عبادت پيوند
  

 عواملي يعني ،الماس نظر از صحيح اخالق كسب و صحيح تربيت عوامل درباره ] داريم [ مختصري بحث
 قبال كه است متعل و تفكر و تعقل ،عوامل آن از  يكي .است كرده توجه آنها به اسالم مقدس دين كه
 ] چراغ [ حكم يعني ،است شدن روشن براي تفكر و تعقل .برديم نام آن از اهداف و غايات عنوان حتت
 تقوا است شده تكيه زياد آن روي سالمادر كه دوم عامل .شد بحث عامل اين درباره .انسان براي دارد را
 اراده پرورش موجب تزكيه و تقوا .است شده تصريح آن به كريم  قرآن خود در كه است نفس تزكيه و

 بايد ،نيست كافي تنهايي  به شدن روشن يعني .بستن كار به براي كند مي آماده را اراده و شود مي  انسان
 و قدرت انسان قياخال اراده به نفس تزكيه و تقوا. بستن كار به براي كرد پيدا اقتدار بايد و شد روشن
 در كه  شكل اين به نه ولي هست هم غيرمذهبي مكتبهاي در حدودي تا و ،دهد مي بستن كار به توانايي
  . دارد وجود مذهبي مكاتب
 براي ملعا يك عنوان به است  عبادت مسئله است عامل اين درباره بحث بيشتر ما منظور كه سوم عامل
 تقوا و ،بود عاقله قوه براي فكر شدن روشن براي تعقل و تفكر كه همانطور .فاضله اخالق كسب و تربيت

 ايجاد و معنوي عالقه و عشق تقويت براي عبادت ،انساندر اراده نيروي تقويت  براي نفس تزكيه و
 عبادت ،است عبادت منشأ خود نوبه  به خودش ايمان كه همانطور يعني ،است انسان در ايماني رارتح

  كننده تقويت هم
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 عمل و  ايمان متقابل تأثير يعني ،است شده تصريح زياد اسالمي متون در مطلب اين  به كه است ايمان 
 تقويت منشأ است ايمان آن از  منبعث كه عملي و ،شود مي عمل منشأ خود نوبه به ايمان. يكديگر در

  . گردد مي ايمان همان
  

   عبادت روح
 اقم « .شدن خارج خدا از غفلت از و بودن خدا ياد يعني است تذكر عبادت روح كه ايم گفته ررمك

 اهللا لذكر و المنكر و الفحشاء عن تنهي الصالش ان « :فرمايد مي ديگر آيه در و .)1 (» لذكري الصلوش
  ). 2( » اكبر

 موجباتي با اسالم و ،است شده  يهتوص زياد نافله و فريضه عنوان به اسالم در ،است تذكر براي كه عبادت
 كه چه هر .است كرده مبارزه نيز كند مي ايجاد غفلت و برد مي ميان از را تذكر يعني عبادت روح كه

 ،وردنآ در افراط مثل ،است) حرام يا مكروه( ممنوع نوعي به بشود خدا از انسان غفلت و انصراف موجب
 پرهيز به  توصيه مانند اينها از بعضي البته .خوابيدن در افراط و افراد با معاشرت در افراط ،گفتندر افراط

 در هم صحت حفظ و بهداشت منظور يعني باشد داشته هم جسمي علل كه است ممكن پرخوردن از
 كه گيرد مي قرار رديفي در اسالمي مسائل در " الطعام قلة " يعني ،نيست آن تنها قطعا ولي باشد كار

 انسان روح كه است اين براي همچنين بلكه نيست الصحة حفظ و شتبهدا تنها هدف است معلوم
  . شود پيدا انسان در غفلت موجبات كمتر و باشد بكترس
  

   تربيتي هاي برنامه و عبادت شكل
 و خدا با بنده پيوند و ارتباط عبادت روح اينكه با كه اينست آن و هست خصوصيتي يك اسالم در

 شكل به و داده شكل عبادت به اسالم كه اينست  جالب نكته اما ستخدا به توجه و غفلت ديوار شكستن
    كرده وارد عبادت لباس در را تربيتي هاي برنامه سلسله يك نيز شكل آن در و داده را اهميت نهايت هم

 پاك انسان بدن كه دارد  اثري چه اين باشد خدا متوجه خواهد مي انسان قلب اينكه نظر از مثال. است
 پيش خواهيم نمي بدن با كه ما ).3 (» صوركم الي ينظر ال و قلوبكم الي ينظر اهللا ان « ؟باشدن يا باشد
   حاال .برويم خدا

  
  :يپاورق
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 وقتي اسالم ولي. باشد پاك بايد  دلمان ،برويم خدا پيش مخواهي مي دل با ما ،نباشد يا باشد پاك بدنمان

 داشته تربيتي نظر از خاصي اثر يك هم عبادت مخصوصا خواهد مي چون ،كند مي تشريع را عبادت كه
 اعم - عبادت لباس در ،است مؤثر تربيت و تعليم در ولي ندارد زيادي ربط عبادت به كه را چيزي ،باشد

 دائم ،وضو مسئله ،غسل مسئله مثل ،گنجاند مي آن  ضمن در و كند مي هپياد -  مستحب و واجب از
  ناوينع به مستحبي غسلهاي و - است اسالمي سنتهاي از يكي كه -  بودن الطهاره  دائم ،بودن الوضو

 يك خود اين. باشد پاك  تان جامه و بدن ايستيد مي كه نماز به ] گويد مي اسالم [ حال هر به. مختلف
  . عبادت ضمن در است افتنظ برنامه

  

   اجتماعي حقوق و عبادت
 غصبي فرش يك روي ما كه كند نمي فرق واقعا عبادت روح نظر از باز .است حقوق مسئله ديگر مسئله
 و باشد شما مال فرش اين كه است اجتماعي قراردادهاي اينها. مباح فرش يك روي يا و باشيم نشسته

    دستوراتي يك اينها .نكنيد تصرف من مال در شما و نكنم فتصر شما مال در  من ،من مال فرش آن
 مال فرش اين اگر مثال كه  نيست حقيقتي و واقعيت يك اال و است مفيد اجتماعي زندگي براي كه است
. باشد داشته ديگر واقعي كيفيت يك باشد شما  مال اگر و باشد داشته واقعي كيفيت يك باشد من

   برقرار خدا و انسان ميان كه رواني رابطه و حالت آن نظر از يعني ،است  واقعي امر يك عبادت مسئله
 انسان اگر مثال ،دارد اثر چيزها بعضي .باشد داشته عبادت در اثري واقعا تواند نمي امور اين ،شود مي

 و قلب حضور مانع عوارض اين و ،خورد مي هم بر  عبادت اصال باشد روحي و جسمي عوارض برخي دچار
 نماز آن در كه جايي گويد مي اسالم معذلك .ندارند اثري چنين مذكور امور ولي .شود مي توجه
 لباسي ،شود مي ريخته تو وضوي آب آن در كه محلي آن حتي ،گيري مي وضو آن با كه آبي ، خواني مي
 حرام بايدن يعني ،باشد  مباح بايد دارد ارتباط تو عمل اين با كه آنچه تمام ،خواني مي نماز آن با  كه

 برنامه يك كردن پياده نيز اين .نيست پذيرفته عبادت  اين باشد تو لباس در هم غصبي نخ يك اگر ،باشد
 قرار  عبادت براي را شرط اين اگر زيرا ،است عبادت پيكره در اجتماعي حقوق  به مربوط تربيتي

  . آمد نمي وارد است عبادت كه جهت آن از عبادت بر اي ضربه دادند، مين
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   ايستادن قبله به رو و نماز
 يك به رو همه ] نماز هنگام گويد مي اسالم [ كه است اين -  آوريم مي مثال نماز از باز كه -  ديگر مسئله
 فرق بايستيد طرف هر به رو عبادت واقعيت نظر از كه كند مي  تصريح اسالم خود اينكه با ،بايستند نقطه
 به رو ما ،عبادت واقعيت نظر از ).1 (» اهللا وجه فثم تولوا فاينما المغرب و المشرق هللا و « .كند نمي

 اگر كه نيست اينطور يعني ،كند نمي فرق ،بايستيم كه طرف هر به رو ،جنوب يا شمال ،مغرب يا مشرق
 خدا با بايستيم ديگر طرف به و نايستيم كعبه به رو اگر ولي هستيم مواجه خدا با بايستيم  كعبه به رو

 با كه اجتماعي تربيتي مصلحت يك خاطر  به اسالم حال عين در ولي ،است قرآن نص. ستيمني مواجه
 اينجا در اي تربيتي استفاده چنين نيست آن به متوقف عبادت  روح يعني ندارد ارتباط عبادت روح
 يك به رو مردم  همه ،باشد خواهي مي كه طرف هر به ،خواني مي كه نمازي اينكه بجاي گويد مي ،كند مي

 اتحاد و وحدت براي  است درسي اين يعني ،باشند يكجهت بايد كه بفهمند افراد تا بايستند معين نقطه
 را اي نقطه چه كند انتخاب را اي نقطه خواهد مي  كه وقتي ولي. بودن سو يك به رو و داشتن جهت يك و

  للذي للناس وضع بيت اول نا «. است متساوي خدا با جا همه نسبت گويد مي  اينكه با ؟كند مي انتخاب
 ما ضمنا. شد ساخته يگانه خداي  عبادت براي كه مسجدي اولين و معبد اولين يعني .)2( » مباركا ،ببكة

 درست چون. " آوريد ياد به را همه ابراهيم از قبل و ابراهيم  سنت ": كند مي مربوط گذشته تاريخ با را
 در كه را آنچه ابراهيم ، روايات حسب بر و ،بوده هم او از بلق ولي شد بنا ابراهيم دست به كعبه  كه است
 يعني .ماند باقي ديگر ابراهيم بناي تجديد از بعد و ،كرد بنا تجديد بود شده بنا نوح از قبل يا و نوح زمان

 مدت اينكه نه ،اند ردهك بنا تجديد شده خراب هرگاه ،باشد خراب كعبه كه است نگذشته  مدتي هيچوقت
  . باشد مانده مخروب كه باشد زماني
 در كه اي نقطه اولين كه است  مهم آنچنان عبادت يعني ،عبادت به است احترامي ،انتخاب اين خود

  . بايستيد نقطه آن به رو بايد هم امروز ،معبد اولين ،مسجد اولين ،شده وضع عبادت براي جهان
 ميان در آتش تقديس مسئله .ام كشيده پيش را بحث اين " ايران و اسالم متقابل خدمات " كتاب در

   مجالس آن در پيش سال هزار از بيش از يعني االيام قديم از ها زردشتي
  

  :يپاورق
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 به مسلمين وقتي و است بوده مطرح -  آن از بعد و مأمون زمان در مخصوصا -  شد مي تشكيل كه بحثي
 ما اگر گفتند مي گاهي ،كردند مي توجيه آنها كردند مي اعتراض بودن  پرست آتش خاطر به ها زردشتي

 گفتند مي گاهي و ،ايستيد مي كعبه به رو اينكه براي هستيد  پرست خاك هم شما هستيم پرست آتش
 را آتش اينكه  نه ايستيم مي آتش به رو ما ،نيستيد پرست خاك شما آنچنانكه نيستيم  پرست آتش ما

 در مسلمان نفر يك كه احساسي .نيست درستي حرف شكلش هيچ در حرف اين. كنيم مي پرستش
 از ناشي احساس دو هر و - دارد آتش مورد در  زردشتي نفر يك كه احساسي و دارد كعبه مورد

 به رو كه مسلمان نفر يك .كند مي فرق خيلي - است داده آنها به ديني موجود متون كه است عليماتيت
 هم بچه يك ذهن در حتي و ،كند مي تقديس را كعبه دارد كه كند نمي تصور قتهيچو ايستد مي  كعبه
 را آتش دارد پرستي آتش هر ولي ،كنم مي تعظيم را كعبه دارم سجود و ركوع هنگام كه آيد نمي

 را آتش گويند نمي .ديگر عنوان هر به يا ] خدا از [ مظهري عنوان  به ،نوعي هر به حاال ،كند مي رستشپ
 آتش يك .كند مي  تقديس را آن بلكه داند نمي كننده خلق را بت مه پرستي بت هر .دانيم مي  خالق

  . كند مي تقديس را آتش نيز رستپ
 .است عبادت به دادن شكل نوعي خود ،بايستند جهت يك به رو بايد همه نماز هنگام اينكه حال هر به

 جيب به سر سعدي قول به و باشد هم خلوتي گوشه در اگرانسان كه است مجردي امر يك عبادت روح
 قبول را  عبادتي چنين اسالم ولي ،است شده حاصل او براي روح آن ،كند ياد را خدا و برد فرو مراقبت
 هر يعني دارد تأثيراتي تذكر  آن نظر از سجود و ركوع مختلف شكلهاي خود اينكه از گذشته .ندارد
 يك لباس در را روح اين خواسته اسالم ،است دگارپرور حضور در خشوع و خضوع يك نماينده حالتي
  . كند پياده داند مي الزم زندگي براي را آنها كه ديگر تربيتهاي سلسله

  

   نفس ضبط تمرين
 عبادت هنگام در نفس ضبط تمرين مسئله داده عبادت به اسالم كه شكلي خصوصيات مهمترين از يكي
 صورت به ولي هست هم حج در خصوصيت اين بتهال .است عجيبي و جامع عبادت واقعا نماز. است

   و نمايد مي منع ] امور برخي از [ و كند مي ضبط را خود شود مي محرم انسان  كه همانجا يعني ،ديگري
. كند مي ] نفس ضبط [ تمرين  . ديگري شكل به البته ،است طور همين هم روزه

  صورت نبايد - بخورد دبخواه انسان قند ذره يك لو و -  خوردن ،نماز مدت تمام در
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 ممنوع آن در آشاميدن و خوردن .است  گنجانده خود در را اسالمي تربيت اصول از بسياري نماز. گيرد 
 ديگر موضوعات از موضوعي هر براي ،خدا غير براي گريستن ،كند مي خراب را آن ،خنديدن ،است

 بر و كند غلبه  خوابيدن و خوردن قبيل زا خود تمايالت بر بايد انسان نماز حال در زيرا ،كند مي خرابش
 براي شديدي موجب هر ،نگهدارد را خود و باشد مسلط گريستن و خنديدن قبيل از خود احساسات
 راست و چپ به .بگيريد نبايد باشد گريستن براي شديدي  موجب هر و ،بخندد نبايد باشد خنديدن
 جسمي ،است روحي و جسمي انضباط حالت يك اين. كند مي باطل را نماز ،كردن  نگاه و شدن متمايل

 اسير نبايد هم روحي نظر از ،نكنيد نگاه سر پشت يا راست و چپ به نماز حال در كه همين مثل
 با انسان دو كه كالمهايي از يعني - است آدمي كالم  نوع از كه كالمي اگر حال آن در .بشويد حساساتا

 اصطالح به كه آنچه به رسد چه تا ،كند مي باطل را مازن شود  جاري انسان زبان بر - گويند مي هم
  . خوابيدن نظير ،شود مي طهارت زوال باعث  يعني است محدث

  

   شناسي وقت تمرين
 به ] است [ وقت مسئله به  نسبت زياد دقت ] شده واقع توجه مورد نماز باب در كه ديگري مسئله[ 

 انسان رابطه و عبادت روح در امر اين شك بدون .شود مي  حساب آن ثانيه و دقيقه روي دقيقا كه طوري
 و تقرب  حالت آن كنيم شروع را نماز ظهر زوال از قبل دقيقه يك ما اگر مثال كه نيست مؤثر خدا با

 اسالم ولي .شود مي ايجاد تقرب شد انجام ظهر زوال كه قدر همين ولي شود نمي پيدا خدا به قلب توجه
 تمرين و شناسي وقت نوعي .باشد زمان و وقت نظر از  مرجي و هرج واستهنخ و داده قرار شرط را اين

    وقت در كه شويم مي متوجه بعد ،خوانيم مي را نماز مثال .است وقتي و زماني  نظم به گزاردن احترام
 اشتباه شخص اگر ولي .است  باطل نماز اين. نبوده ديگر قسمت و بوده وقت در آن از قسمتي يا ،نبوده
 نمازش .باشد وقت در آن ركعت يك مثال و كند شروع وقت از قبل را نمازش ،باشد نداشته عمد و كرده

  . است درست
  

   طلبي مسالمت
 در. است آمده نماز تعليمات  متن در كه است ديگر مردم با جويي صلح و طلبي مسالمت ديگر مسئله
  : دهيم مي قرار مخاطب را خدا ،ثنا و حمد از بعد ،است واجب نماز در آن خواندن كه حمد سوره

 ١٣٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 و عليهم المغضوب غير عليهم  انعمت الذين صراط المستقيم الصراط اهدنا نستعين اياك و نعبد اياك «
   .» الضالين ال

پ  ) من نه (ما !روردگارا
 " نه است " ما " صحبت.  گيريم مي كمك تو از منحصرا ما !پروردگارا ،كنيم مي پرستش را تو منحصرا

 خاطر به اسالم ولي ،است بهتر نبايد انسان ذهن در خدا غير  چه هر عبادت روح نظر از اينكه با ." من
 با را آن باشد كرده اجتماعي روح را مسلمان يك روح اينكه براي ،مهم بسيار اجتماعي  مصلحت يك

 الصراط اهدنا نستعين اياك و نعبد اياك «:بگوييد گويد مي و داده مردم خورد به عبادت چاشني
 را ما همه خدايا ،خواهيم مي كمك تو از منحصرا و كنيم مي  پرستش را تو منحصرا عموما ما» المستقيم

  . است مشهود كامال همگامي و همدلي و همكاري اينجا در .كن هدايت  راست راه به
 اهللا بادع علي و علينا  السالم: است مطرح نماز سالم در كه است طلبي سلم و صلح مسئله ،باالتر و

 كند را آنها ريشه بايد كه افرادي حتي بشر عموم براي  نه ولي است طلبي سلم اعالم يك اين. الصالحين
 رستد بنده  هيچ با من !خداوندا يعني ،خداوند شايسته و صالح بندگان براي بلكه ،بماند سالم بشريت تا
  . ندارم ستيز و جنگ سر تو
  

   نيت
 اسالمي فقه مسلمات از  يعني ،شده توجه خيلي آن به كه است ئليمسا از يكي هم نيت مسئله خود
 امرء لكل « :يا .)2 (» بنيه اال عمل ال « :فرمود اكرم پيغمبر .است نيت كلي طور به عبادت روح كه است

 طور همين كه كاري. است خواسته و كرده قصد و نيت كه است همان كسي هر براي ).3 (» نوي ما
 با شود پيدا هدف به توجه و انتخاب و آگاهي و قصد و نيت  روي از كه كاري ،ردندا ارزش شود پيدا

 انجام وار  ماشين را كاري انسان وقت يك: است جور دو دهد مي انجام انسان كه كاري .است ارزش
 ما كه نمازهايي اغلب مثل(  انسان يك نه كند مي كار دارد كه است ماشين يك گويي كه دهد مي
 روي از را كاري انسان كه وقتي .دهد مي انجام آگاهي و  توجه روي از را كاري وقت يك و ،)خوانيم مي

   بروجردي آقاي  .دارد توجه خود كار به و ،گيرد مي نظر در را مقصود و هدف ،دهد مي  انجام آگاهيو توجه
  ت،ين باب در
  

  :يپاورق
  7_5 / حمد. 1
  70 ص / 1 ج ،يكاف اصول. 2
2 ص / 1 ج ،يبخار حيصح. 3
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 به ،است كافي ،باشد  داشته قربت قصد يعني روحي انگيزه يك انسان كه قدر همين يعني ،دانند مي
 بيشتر مقدار اين از غفلت اگر و. خوانم مي نماز خدا  براي بگويد كني؟ مي چه بپرسيم او از اگر كه طوري
 ،كني مي  چه پرسند مي او از وقتي اگر ،خواند مي نماز انسان مثال .داند نمي كافي را آن عالمي هيچ شود
 از اگر كه برسد نجايا به كار يوار  ماشين و غفلت حد اگر يعني ،است باطل نماز دهد جواب و كند فكر
    مرحوم ولي ،است باطل نماز علما اجماع به ،دهد جواب بعد و كند فكر كمي ،يكن يم چه ميبپرس او

 كه توجه مقدار اين ، عمل ابتداي در اساسا اينكه آن و گفتند مي هم ديگري حرف يك بروجردي آقاي
 قلب در بايد بلكه نيست كافي باشد نداشته  غفلت كه طوري به شدبا قربت قصد عمل به شخص داعي
  ) ادا قصد به (ادائي ظهر نماز ركعت چهار :زند مي حرف خودش با دارد  خودش گويي كه دهد خطور خود
 ،خود بجاي انگيزه ،ندارد تأثيري ،انگيزه لحاظ از البته .اكبر اهللا: بگويد وقت آن ،اهللا الي قربة آورم مي بجا
  انسان يعني ،آيد مي آگاهي سطح به ناآگاهي سطح از بيشتر ،كار ،بيايد در صورت اين به كه وقتي ليو

  . دهد مي انجام تر آگاهانه را كارش
  

   نيت ارآان
 عمل اينكه يكي .است ركن دو داراي اسالم نظر از نيت و ،پذيرد نمي نيت بدون را عبادتي هيچ اسالم
 باشد داشته توجه خودش اينكه بدون انسان كه عادتي آنچنان ،عادت روي از نه باشد توجه روي از بايد
 راه مانند دهد مي انجام توجه بدون انسان كه كارهايي خيلي مثل ،دهد مي انجام را عمل دارد بدنش كانه
 اولين پس[  .است توجهي بي روي از ،رود مي  راه دارد كه ندارد توجه رود مي راه دارد وقتي انسان. رفتن
 نه باشد توجه روي از عمل كه طوري به كند متمركز را ذهنش بايد ] انسان كه است اين نيت ركن
 ابتداي در [كه هم توجهي .است همين براي است شرط هم نيت استدامه گويند مي اينكه .توجهي بي
 متوجهش يدبا كه كند غفلت خود كار از  آنچنان نماز وسط در انسان اگر يعني ،نيست كافي داري ] نماز
  . است باطل نمازش ،كرد
  . چيست عمل از انسان انگيزه اينكه و است اخالص ،نيت دوم ركن

  :  ]است شرح اين به نيت ركن دو بنابراين[ 
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  . كنم مي چه. 1
  ؟دهم مي انجام را كار اين چه براي. 2
  . شدبا او رضاي و خدا به نزديكي براي بايد حتما  كه است نيت اصل " كنم مي چه " 

  

   نيت اهميت
 نيت جنبه ،كنند گيري اندازه است  عمل با توأم كه را نيتي و را عمل خود اگر كه دارد اهميت آنقدر نيت
 من خير المؤمن نية «: فرمود اكرم پيغمبر كه است حديثي آن  مفهوم ،اين. دارد رجحان عمل پيكر بر

 نيت بدون عمل از عمل بدون نيت يعني اآي ؟چه يعني. است باالتر عملش از مؤمن نيت. )1 (» عمله
 آيا ؟دهد مي معني چه پس. عمل بدون نيت طور همين و ،ندارد ارزش كه نيت بدون عمل ؟است بهتر

   ،نيست درست نيز اين كه است بديهي ؟است بهتر او نيت با توأم عمل از مؤمن نيت كه اينست منظور
 ،شده زده زمينه اين در حرفهايي ؟چيست پس .باشد بهتر تواند نمي نيت با توأم عمل از كه خالي نيت
) 2... (يكي ،كند مي كار دو نيتش با توأم عمل با انسان  كه است اين مقصود ،است روشن جواب ولي

 روح بدون بدن از روح كه كند سئوال ] كسي است ممكن است اشرف بدن از روح گوئيم مي  وقتي[
 تنها روح ؟ است اشرف روح با بدن از يا) است الشه يك حرو بدون بدن چون ،الشه يك از( است اشرف

 جواب. ديگري چيز يك با دارد را روح  همان روح با بدن چون ،باشد اشرف روح با بدن از تواند نمي كه
 و شرافت جزئش اين بر جزئش آن ،بدن و روح از مركب موجود اين  كه اينست مقصود ،نه كه اينست
  . دارد  برتري

 انسان كه باشد توجه با توأم ،باشد  نيت با توأم بايد عمل كه رساند مي را نيت به اسالم هتماما نهايت اين
  . ندهد انجام ناآگاهانه  صورت به را عمل و كند مي چه بفهمد

  

   عادت خاصيت
 به آن در متضاد خاصيت دو ،شد عادت انسان براي كه قدر همين كار يك :گويند مي روانشناسي علماي
 تر ساده و سهلتر ،كار ،گردد زيادتر انسان تمرين و شود  افزوده بودنش عادت بر كه چه هر .آيد مي وجود
   نويسي ماشين به كه نويس ماشين  يك .شود مي انجام

  
  :يپاورق
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 چه هر ولي ،گيرد مي صورت برايش سهلتر و ترسريع ،كار ،كند مي عادت بيشتر چه هر ،كند مي عادت
 روي از و ارادي عمل يك او عمل اين اينكه از يعني ،شود مي كاسته توجهش از ،كند مي عادت بيشتر
 در اينكه .است اين عادت خاصيت .گردد مي نزديكتر غيرارادي عمل يك به و شود مي كاسته باشد توجه
 نشود عادت آنچنان عبادتها كه است اين از جلوگيري براي ،شده  هتوج اندازه اين تا نيت مسئله به اسالم

 هدف كه توجه بدونوكار هدفي غير و غيرفكري و ارادي يرغ و طبيعي كار يك به ،عادت واسطه  به كه
  . شود تبديل گردد توجه عمل پيكر به فقط و نشود درك
 از بسياري كه شويم مي  متوجه و مآوري مي دست به اسالمي نماز در تنها ما كه است چيزهايي اينها

 اين خود اينكه از گذشته ،شود مي پياده عبادت  اين پيكر در و عبادت اين وسيله به تربيتي هاي برنامه
  . است عبادت روح ،اين كه ،است انسان در معنويت و خدا  محبت و عشق پرورش ،عمل
 توجه ئي مباني و اصول چه  به اسالمي يتترب و اخالق در اينكه يكي .شود گفته بايد كه است مسئله دو

 تربيت و خوب اخالق .خوب تربيت ،خوب اخالق :بگوئيم كه نيست صحيح ،تربيت و اخالق در .شده
 چه مكتبي هر كه است اين عمده ولي ،است اين از غير گويد نمي كسي. دآور دست به بايد را خوب

 اخالق همه كه دنيا اخالقي مكتبهاي .داند مي دب را اخالقي سيستم چه و داند مي خوب اخالقي  سيستم
 يعني ،است تضاد حد در يكديگر با تفاوتشان اند كرده پيشنهاد خوب اخالق عنوان به را خود پيشنهادي

 علم ،اخالق .ضداخالقي ديگر مكتب و داند مي اخالقي مكتبي را عمل يك ،هست ميانشان تباين حداكثر
 چگونه كه است اين  سئوال .باش اينطور اينكه فرمان و " بود بايد چگونه " علم يعني ،است  دستوري

 ،باشيد داشته خوب اخالق اينكه به كردن توصيه  صرف پس ؟بود خواهيم خوب مكتب اين نظر از باشيم
   حرفها مغزترين بي و ترين پوك كه باشيم گفته مكرر شايد و ،باشد تواند نمي  اخالقي مكتب يك معرف
 نيكي آخر. " نيك كردار ، نيك پندار ،نيك گفتار ": گويد مي كه است زردشت به منسوب حرف همين

 طرح بگويند او به بعد ،بخواهند طرح مسجد يك ساختمان  براي مهندسي از كه اينست مثل ؟هست چه
 يا. چيست او نظر در " ساختمان " و "  خوب " ديد بايد اول .خوب ساختمان يك بگويد ؟چيست شما
 او خوب نباشد معلوم يول ،خوب مدل يك بگويد ؟دوزي مي لباس  مدل چه بگويند طيخيا يك به

 ببينيم كه  است اين معنايش ،اسالمي اخالق مباني و اصول گوئيم مي وقتي كه است اين. است چگونه
  را چيزهايي چه و داند مي خوب اخالق را چيزهايي چه اسالم
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  . بفهميم را اسالم تربيتي و اخالقي روش توانيم مي ما صورت اين در. بد اخالق 
  

  نيچه نظريه
 ،دانند مي خودپرستي و خودخواهي  يعني خودي با مبارزه را اخالق معيار دنيا اخالقي مكتبهاي اكثر در

 و ،نباشد خود براي ،نباشد انسان خود ،فعل آن از انسان  هدف كه است فعلي آن اخالقي فعل يعني
 خودخواهي از ديگران و خود ميان انسان كه ديواري ،شود خراب " دخو " ديوار  كه است آن خالقا

 پرورش را " خودش " بايد انسان گويند مي  كه داريم سراغ را مكتبها اين از تا سه دو فقط .است كشيده
 عنوان تحت كه تعليماتي با اصال و گفته نيچه كه حرفهايي مثل ،است همين " خوب " و بدهد

   گويد مي . ]است مباين [ شده گفته غيره و ايثار و غيرخواهي و تيدوس انسان و غيردوستي
 كشي نفس و برود ونيرو قدرت دنبال كه است انساني سعادتمند انسان ،است بيخود همه حرفها اين

 توي كسي اگر ،برود بين از بايد ضعيف ،ندارد معني ضعفا  به ترحم ،داد پرورش بايد را نفس ،ندارد معني
 چنين ما اگر و ،است ضعيف كه اينست گناهش باالترين او و انداخت او روي هم سنگي يدبا افتاد چاه

 قوي افراد و شود مي نسل انتخاب مدتي از پس زيرا ،ايم كرده تقويت را بشريت كنيم ترويج را اخالقي
 اند كرده نهاآ بشريت به را  خيانت بزرگترين و ،رود مي جلو بشريت ،اصلح انتخاب اثر بر و مانند مي  اقيب

    همه از بيش كه را مسيح زيرا انداخت راه به غوغائي دنيا در حرف اين .اند كرده ضعفا به كمك توصيه كه
 مضرترين را او تعليمات و ] كرد مي محكوم [ است كرده ضعفا به كمك و يكديگر دوستي به توصيه

  . دانست مي بشر جامعه حال به تعليمات
 را آن بايد كه " خودي " آن  يكي .داريم " خودي " نوع دو ما كه است ناي شده طرح كه ديگر مسئله

 شهوت گاهي و پرستي نفس و پروري نفس را آن  به اهتمام كه است همان و ،كرد خرد و شكست
 ربيتت و داد پرورش را آن بايد كه هست ديگر " خودي " نوع يك حال  عين در ولي .ناميم مي پرستي

  . شود مي  قطع كلي به اسالم اخالق ريشه ،آن انهدام با كه شود هدممن گذاشت نبايد و كرد
  

   اسالمي جوامع در اخالق نوع سه
  
  : داريم اخالق نوع سه اسالمي جوامع در
   ،بوده  علمي و خشك خيلي اينكه دليل به كه سقراطي اخالق يا فيلسوفانه اخالق. 1
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 ميان در ديگر اخالق نوع دو ولي .است نرفته مردم معمو ميان به و نكرده تجاوز فالسفه و علما محيط از
  . است بوده مؤثر مردم

 بر مبتني وسيعي مقياس با البته  كه اند بوده آن مروج متصوفه و عرفا كه اخالقي يعني عارفانه اخالق. 2
  . است سنت و كتاب

 وجود به مردم نميا در  احاديث و اخبار نشر و نقل با محدثين كه اخالقي يعني ،حديثي اخالق. 3
  . اند آورده
 داشته اختالف است  ممكن نقاط بعضي در گواينكه دارند زيادي مشترك وجوه ،اخالق نوع دو اين

 صحيحي تعليم ،دراساس البته اين كه است بوده  نفس با مجاهده و مبارزه محورش عارفانه اخالق .باشند
  شده كاري افراط نوعي آن در ولي .دهد مي وفق نيز شده ذكر سنت و كتاب در كه اخالقي با و است
 يك را اسالمي اخالق و گرديده  نيست سازگار سنت و كتاب با كه تعليمات سلسله يك به منجر كه تاس

 ،خودپرستي و خودخواهي و نفس با مبارزه عنوان تحت اينها .است كشانده مردگي به زندگي از مقدار
    شده توصيه آن حفظ به و است آمده نفس شرافت و نفس كرامت معني به اسالم در كه را چيزي آن
 جاه و پرستي پول يا و پرستي زن و پرستي شكم معني به پرستي نفس با اسالم . ]گيرند مي ناديده[ 

 هم انسان طبع كه ،كند مي مبارزه درآيد معبود صورت به بخواهد اگر اينها همه با و است مخالف پرستي
 ولي .است  مايل اينها سوي به طبعا انسان كه شود مي مبارزه اينها با جهت اين به و ،است اينها به مايل

 ،خواهي عزت قبيل از ،كرد تقويت را آنها بايد توصيه با و نيست آنها به مايل ،طبع كه هست چيزهايي
 ] امور آن [ خالف به توجهي انسان كه اينست معنايش اين و ،خواهي  نفس كرامت و خواهي شرافت
. خلقيات و كارها اي پاره از داند مي برتر را خود نفس و روح گوهر و دارد خود نفس و روح گوهر به  يعني

 يك سوي به دو هر " خود " آن با كردن مبارزه با ،" خود " اين كردن زنده و " خودي " اين به اهتمام
  . برد مي ميان از هم را خود آن كشتن اثر ،خود اين كشتن ،برعكس و ،است هدف
 آنكه) 1 (» شهواته عليه  هانت نفسه عليه كرمت من « :فرمايد مي كه البالغه نهج در است حديثي مثال

 در شهوات ،كند خود نفس براي كرامت و شرافت  احساس و باشد داشته شرف و عزت برايش نفسش
  زود شود پيدا انسان در حس اين اگر  يعني ،است خوار نظرش
  :يپاورق
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 ت " خود " به كه خودش درون در خودي به دهد مي ارجاع را انسان .كند مي رها را تيپرس شهوت 
 كه اينست مثل .شود چيزها اين به آلوده اينكه از است برتر و دارد عالي مقام يك تو " خود " ،كن توجه
 خيلي! است؟ تابلويي چه تابلو اين داني يم " كه كنيم مي آگاه دارد كه زيبايي بسيار تابلوي به را كسي
   شناسد مي را آن تا. " بگيرد دود و غبار و گرد كه باشد اينجا است  حيف ،است العاده فوق و عالي

  . كند مي حفظ را آن فورا شناخت كه وقتي ولي ،دهد نمي اهميت
 خودش كه آدمي از بترس) 1 (» شره تأمن فال نفسه عليه هانت من « :است هادي امام از ديگر حديث
 چنين از .داده دست از را عظيم سرمايه اين ،نفس كرامت  حس كه كسي آن ،ندارد قيمت شخود براي
  . مباش ايمن او شر از ،كند نمي خود در كرامت و شرافت احساس كه آدمي .بترس آدمي

 مروش ال لمن دين ال « :آمده چنين) 389 صفحه (العقول تحف در جهل و عقل معروف حديث آن در
 ال و" ).است " خود " نوعي به دعوت خود ،مردانگي  به دعوت (.ندارد دين ندارد نگيمردا كه كسي .» له

 قدرا  الناس اعظم ان «. باشد داشته مردانگي تواند نمي باشد نداشته عقل آنكه و .» له عقل ال لمن مروش
 تمام براي كه است كسي آن القدرتر عظيم و تر مرتبه بلند مردم همه از .» خطرا لنفسه الدنيا يري ال من
 القدرتر عظيم مردم همه از .)نيست پرستي نفس اين البته( .نيست قائل ارزش خود نفس اندازه به دنيا

 و خودش او ،ديگر طرف را نفس عزت و كرامت و ،بگذارند  طرف يك را دنيا تمام اگر كه است آنكسي
 كند دار لكه را خود كرامت و فتشرا نيست حاضر يعني دارد، مي مقدم دنيا تمام بر را خودش  نفس عزت
  . بدهند او به را دنيا نعمتهاي تمام اينكه مقابل در
 اي اندازه همان به كس هر  اهميت و عظمت. » همته قدر علي الرجل قدر" :فرمايد مي البالغه نهج در

 هانداز به كس هر گفتاري راست و راستي و .» مروءته قدر علي صدقه و « .است بلند همتش كه است
   كند مردانگي و جوانمردي احساس خود در كه كسي !است عجيبي جمله. است او مردانگي احساس

 «). است مطلبي خود داشتن خود شأن به توجه اين (.داند مي خود شأن دون را دروغ و گويد نمي دروغ
 به نسيج امر در كس هر پاكدامني و عفت .)است عجيبي حرف  هم اين (.)2 (» غيرته قدر علي عفته و

   ؛اوست غيرتمندي  اندازه
  :يپاورق
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 به كسي اگر و ،كند نمي تجاوز ديگري ناموس  به ،است غيرتمند خود ناموس به نسبت كه كسي يعني 
  . داده دست از را غيرت  آن ،كرد تجاوز ديگران ناموس

 نفس » دنية كل عن نفسك  اكرم « :)ع (حسن امام به وصيت در است اي جمله صريحتر اينها همه از
 سوي به را تو ،نفس اندازه هر. »الرغائب الي ساقتك ان و « بدار باالتر و برتر پستي كار هر از را خويش
 نفسك من تبذل بما تعتاض لن فانك « .بدان برتر آلودگيها اين از را نفس تو ،بكشاند رغبتها و شهوات
 جانت و خود از كه مقدار آن مگر آوري دست به را عوضش تواني مي  بدهي دست از را چه هر تو .» عوضا

 اهللا جعلك قد و غيرك عبد تكن ال و" .ندارد عوض ديگر آن ،كني دار لكه را نفست اگر .بدهي  دست از
  . است آفريده آزاد را تو خدا زيرا مباش ديگري بنده هرگز ).1 (» حرا

 بيشتر كه نباشد كسي بنده اگر ،كند مبارزه پرستي نفس با خواهد مي آدم اگر بگويد يكس است ممكن
 كه است نفسي اين از غير كرد مبارزه آن با بايد كه نفسي  آن ،نه .باشد آزاد اينكه تا كرده پرستي نفس
 نفس و  يهواپرست با مبارزه شعارش تمام كه گويد مي) ع (علي را ها جمله اين .كرد حفظ را آن بايد

 آن از غير كند مي مبارزه آن با اسالم كه پرستي نفس و هواپرستي آن كه شود مي معلوم .است پرستي
  . كند زنده را آن خواهد مي كه است چيزي
 اشعار بخش يك ،سعيدي غالمرضا سيد آقاي ترجمه " شناسي اقبال " كتاب در پاكستاني اقبال محمد

 يعني -  نكته اين به كه كسي تنها شعرا ميان در. است " خودي هفلسف " افكارش فصلهاي از يكي يا و
  . است اقبال داشته توجه - خود كردن پيدا و خود دريافت ،خود به بازگشت

  : فرمايد مي هست) 304 صفحه( العقول تحف در كه حديثي در صادق امام
   .» عرفك من يحقرك واهنا تكن ال و قربك الناس يكره غليظا فظا تكن ال و «
  
 و سست هم خيلي ولي ،شوند نزديك آنها به ندارند خوش مردم كه آنها از ،مباش تندخو اشخاص آن از

    نوانع تحت مسلمان نفر يك كه پسندد نمي اسالم يعني .كند تحقيرت بيند مي را تو كههر كه نباش شل
   و پست فرد يك صورت به را خود كرد مبارزه بايد نفس با اينكه
  :يپاورق
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 العزش هللا و « :كرد حفظ بايد را شرافت و عزت .نكند وي به اعتنا رسد مي او به كس هر كه درآوردحقير
  . گويد مي چنين قرآن .)1(» للمؤمنين و لرسوله و
  

   صوفيانه اخالق ضعف نقطه
 خدمت خيلي اسالمي اخالق به ] رفاع [ اينكه با ] دارد وجود ضعفي نقطه [ صوفيانه و عارفانه اخالق در

 تعليم اين .كند مي اشتباه گاهي بشر ولي ،تمثيل و نثر ،شعر زبان به اند بوده آن مروج زيرا اند كرده
 و «) ع (صادق امام  تعليم يا و ،» حرا اهللا جعلك قد و غيرك عبد تكن الو «:كه ببينيد را اميرالمؤمنين

 البالغه نهج شرح درالحديد ابي ابن] كه ببينيد را قول  اين ،مقابل درو[ ،» عرفك من يحقرك واهنا تكن ال
   :گويد مي

) (3 :شدم  خوشحال موقع سه در كه نشدم خوشحال آنقدر هيچوقت من كه گفت) 2 (ادهم  ابراهيم 
 اهل و) بود آكتور (خنداند مي را مردم  كه بود مردي آنجا در .بودم كشتي بر سوار وقتي يك اينكه يكي

 داستانهايش جزء مرد اين بودم آنجا هم من. آورد درمي بازي هم او و بودند گرفته را او بر و دور شتيك
   بگويد اينكه براي بعد .گرفتيم مي را افراد و جنگيديم مي جا فالن در و بوديم سرباز ما كه كرد مي  نقل

 كشيدن براي تر مناسب من از سهيچك ديد ،كرد نگاه اطراف به ،آورديم مي و كشيديم مي را اينها چطور
. كشيديم مي اينجور ما گفت و آورد كشان كشان مرا و گرفت را سرم موي و آمد ،نيست صحنه توي

 الحديد ابي ابن و (.نيست او نظر در تر پست من از هيچكس كشتي در  ديدم چون ،شدم خوشحال بسيار
) ع (صادق امام و) ع (علي حضرت گفته ابلمق نقطه ،اين .كند مي بيان خوب مطلب عنوان به را  اين هم

 .كردند يم بيرون را گداها كه بود موقعي .بودم خوابيده  مسجدي در و بودم مريض ديگري وقتدر ).است
 بلند  توانستم ينم و بودم مريض من .بيرون برو شو بلند گفت من به آمد -  بود هم  فراش كه -  مؤذن
 در كه شدم خوشحال خيلي .انداخت  بيرون مسجد از و گرفت مرا پاي ،شوم بلند توانم نمي من ديد. شوم
 و حقارت ،پرستي نفس و خودپرستي با مبارزه عنوان تحت  شخص اين(. هستم پست اينقدر او نظر

 ديگر وقت ).داند مي خود براي خوش خاطره ،اخالق عنوان تحت را اين و ،كند مي تحمل دارد را اهانت
   يا است بيشتر آن شپش نفهميدم ،كردم هنگا آن به ،داشتم پوستيني

  
  :يپاورق

  8 / منافقون. 1
  .شود يم يصوف و كند يم توبه بعد بوده، ريام ادهم ميابراه. 2
  .ديگو يم ياخالق جنبه از او البته. 3

 ١٣٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . القملة و شعره بين اميز فلم: پشمش
 يا ،بكوب چي مسخره مرد آن دهان به گويد مي اسالم .آيد نمي در جور اسالمي اخالق با البته اينها

 اينها و ،شده گذاشته نفس با جهاد و مخالفت  حساب به همه اينها ولي .داند مي ايمان از را نظافت
  . نيست درست

 مهماني به را تصوف مشاهير از يكي شخصي كه -  مدح عنوان به -  كند مي نقل الحديد ابي ابن همچنين
 خود روي به او و ،طور همين هم سوم و دوم دفعه . خواست معذرت شخص آن ،رفت او. كرد دعوت
 ال و يغضب ال الصوفيه: شدند نمي  ناراحت تحقير از صوفيه (.نشد ناراحت تحقير اين از اصال و نياورد
 توهين تو به دفعه سه من ،هستي بزرگواري آدم خيلي تو  كه كرد ستايش را او بعدا مرد آن .)يضجر
 كه كني مي  مدح خلقي براي مرا تو ،نيست فضيلتي اين ،نه ": گفت يصوف. نشدي  ناراحت تو و كردم
 از رويش اين. " رود مي عقب ندهي اگر و آيد مي بدهي نان اگر هم سگ به ،دارد را خلق همين هم سگ
 در عالوه به و ،كرده دار لكه را او انساني كرامت شخص آن  كه حالي در شود نمي ناراحت توهين اين

  . دهد مي قرار سگ را خود دلم او مدح جواب
 :گويد مي. است خوب اش جمله دو ،نيست خوبي جمله اش جمله يك كه كنند مي نقل كالمي هم جنيداز
 زمين مثل اينكه مگر نيست عارف ،والفاجرعارف البر  يطؤه كاالرض يكون حتي عارفا العارف يكونال

 كه باشد ابر مانند) است درستي حرف بتهال كه (ء شي كل يظل كسحاب .كنند لگد را او  همه كه بشود
 باير و رويا زمين بر كه باشد باران مانند و .ينبت ال ما و ينبت ما يسقي كالمطر و. اندازد سايه همه بر

 عنوان  تحت دارد بابي وسائل در: كنيد مقايسه اين با را اول جمله حال .است درست هم اين .ببارد
 تواند مي را زنش حتي و دارد را خود شغل اختيار ،دارد را خود مال اختيار انسان اينكه و ظلم كراهت
 از يكي اين. دارم را خودم آبروي اختيار بگويد تواند نمي و ندارد را آبرويش اختيار ولي ،دهد طالق
 بيشتر آن  درباره آينده جلسه در اهللا انشاء كه ،نفس كرامت و شرافت حفظ :است  اسالمي اخالق اصول
  . يمكن مي بحث
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ک   حديث و قرآن در نفس رامت
 در كه اينها امثال تعبيراتي و نفس عزت يا و نفس كرامت مسئله به رسيد ما بحث گذشته جلسه در

 واقع توجه مورد كمتر كه است اي مسئله خود اين شد  گفته و ،است شده وارد اسالمي تعليمات متون
   را اسالمي اخالق بناي زير و مبنا و ريشه ما نكهآ حال و است نشده واقع توجه مورد اساسا يا و شده

 او كردن متوجه و خود به انسان  دادن بازگشت نوعي از ،كنيم استخراج و استنباط توانيم مي جا همين از
 توجه آن از كه تعبيراتي چنين اسالمي متون در آيا ببينيم بايد اوال .خويش ذاتي كرامت و شرافت به

 اگر و ؟نه يا دارد وجود باشد مفهوم ،خود اهميت و عظمت ادراك نوعي واقع رد و ،خود به انسان دادن
   ؟ندارد تعارض است خود  نفي درباره كه اسالم ديگر تعليمات بعضي با احيانا ،دارد وجود

  

   نفس عزت
 " نفس عزت " عنوان تحت ، شرافت احساس و مناعت يا غرور حالت اين اسالمي تعبيرات از بسياري در

 و العزش هللا و « :است حماسي تعبيري كه است كريم قرآن خود تعبير اينها رأس در .است شده بيان
 در اختصاصا عزت بداند بايد مؤمن يعني ،است مؤمنان آن از اختصاصا عزت. » للمؤمنين و لرسوله

 يك اين. است عزت شايسته او و اوست شايسته  عزت ،باشد عزيز بايد كه ،اوست و است مؤمنان صارانح
   .است  نفس به دادن توجه نوع
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 ،بخواهيد آنها از داريد ديگران به  حاجتي اگر ).1 (» االنفس بعزش الحوائج اطلبوا « :نبوي است حديثي

 ،نكنيد ذليل و پست ديگران نزد را خودتان ،داريد كه حاجتي  براي يعني ،بخواهيد نفس عزت با ولي
 ،كنيد طرح را آن داريد نيازي و حاجت اگر كنيد مي حفظ را آن كه حالي در و كنيد حفظ را عزتتان

  . نكنيد رفع عزتتان رفتن دست از قيمت با را خودتان يازن
 في فالموت «:فرمايند مي  اصحابشان به اي خطابه ضمن حضرت كه البالغه نهج در است معروفي جمله

 مقهور و مغلوب ولي بمانيد كه اينست مردن. )2 (» قاهرين موتكم في الحياش و مقهورين حياتكم
    سيادت و قاهريت و عزت مسئله اساسا اينجا .باشيد پيروز ولي بميريد كه  است اين زندگي و ،باشيد
   انسان تن كه نيست باشدمهم اگر و ،ندارد معني آن بدون زندگي اصال كه دارد وااليي ارزش آنقدر
  . نيست  حيات زمين روي كردن حركت نباشد اگر و ،نكند يا كند حركت زمين روي
 من اولي الموت « :فرمود عاشورا روز در كه است سيدالشهداء حضرت معروف شعار تعبير همين به

 اين يا .خواهم مي عزت فقط من يعني .است باالتر ننگ  يك شدن متحمل از مرگ ).3 (» العار ركوب
 خالل در كه ديگري  تعبيرات و ،وزر آن در است ديگري شعار كه) 4 (» الذلة منا هيهات « :ايشان جمله
 اري ال اني « .زند نمي موج عاشورا تاريخ  خالل در مطلب اين جز مطلبي هيچ و ،گفتند زياد عاشورا

    اين اند كرده ذكر ايشان از كه كلماتي جزء و ).5 (» برما اال الظالمين  مع الحياش ال و سعادش اال لموتا
  . است بهتر ذلت با  زندگي از عزت با ردنم ).6 (» ذل في حياش من خير عز في موت « :است
 آن از .)7 (» عجز الكذب و عز  الصدق « :است ايشان از باز است نزديكتر ما مطلب به كه ديگر تعبير
 قرار عزت مبناي راستي اينجا در (است عزت انسان براي  راستي كه باشد راستگو بايد انسان جهت
  . گويد نمي  دروغ كه قوي آدم ،گويد مي دروغ ناتوان آدم ،است توانينا و عجز گفتن دروغ و) گرفته

   يعني .» الطمع استشعر من بنفسه ازري « :است چنين حكم از دوم جمله البالغه نهج در
  

  :يپاورق
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 اين به طمع اينجا .است كرده وارد خود نفس به حقارت ،داده قرار خود شعار را طمنع كه كسي آن
    شده ذكر نفس حقارت ،پليد خلق اين مبناي. كند مي خوار را انسان كه است  شده محكوم جهت

 هر پيش دارد ابتالئي و گرفتاري اگر انسان كه است مكروه شرعا .» ضره عن كشف من بالذل رضي و «. 
  . كند مي حقير را آدمي امر اين چون ،بگويد رسيد كه كس

 صادق حضرت خدمت آمد  مردي: ام كرده نقل " راستان داستان " در كه هست صادق حضرت از حديثي
 او .دادند او به پول مقداري حضرت .دارم قرض و ام درمانده ،چنانم و چنين كه كرد روزگار از شكايت و

 .بفرماييد دعايي  كه بگويم را حالم شرح خواستم ،بگيرم چيزي بخواهم كه نبود اين مقصودم  من :گفت
 هم چيزي ،برسان خودت مصرف به و بگير را اين ولي ،بود اين تو مقصود نگفتم هم من :فرمودند

    داري كه گرفتاري هر ).1 (» عليهم فتهون فيه انت ما بكل تخبرالناس ال و « :اينست آن و گويم مي
  . ام خورده شكست زندگي در يعني كار اين و شوي مي خوار ايشان نزد] زيرا [نكن بازگو مردم جلوي
 بازگو مردم جلوي را خود  ناراحتي و رنج و درد آنكه يعني » ضره عن كشف من بالذل رضي و" :جمله
 حكومت خود بر را شهواتش كس هر » لسانه عليها امر  من نفسه عليه هانت و «.داده تن ذلت به كند مي
  . است پرمعني خيلي جمله اين. كرده خوار خود مقابل در را نفسش دهد
 )2( » التوسل ال و التقللو «  پستي نه و مرگ » الدنيه ال و المنية «:هست البالغه نهج در ديگري جمله

 دست و سازم مي كم به! كند؟ دراز ديگران پيش دست چرا سانان .زند مي موج نفس عزت روح همان باز
 اين ولي ،كند مي نقل عارفي از را آن كه دارد بوستان در داستاني سعدي. كنم نمي دراز ديگران پيش

 خوبي هايگوشت گفت قصاب ،گذشتند مي قصابي دكان  جلوي از امير حضرت كه است حديث ،داستان
    به من :فرمودند حضرت ،كنم مي صبر من گفت ،بخرم كه ندارم پول االن :فرمودند حضرت ،ام آورده
   .كند صبر كه گويم مي شكمم

 :فرمايد مي ،است معاشرت به مربوط نيز اين كه  العقول تحف در صادق حضرت از است ديگري حديث 
   تو با نخواهند مردم كه مباش برخورد بد و تندخو يعني. » قربك الناس  يكره غليظا فظا تكن ال و"

 تو كس هر كه نگير پست و شل آنقدر را خودت و » عرفك من يحقرك واهنا تكن ال و « ،كنند معاشرت
    نه و باش غليظ فظ نه. كند تحقيرت شناسد مي را

  :يپاورق
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 از او كه كرديم نقل الحديد ابي  ابن از پيش جلسه در كه است چيزي نآ مقابل نقطه درست اين. واهن
 در اينكه مثال يكي ،شدم خوشحال چقدر موقع سه در من كه بود كرده نقل صوفيه مشاهير از يكي

 كردم احساس چون. كردند پيدا مرا ،كنند اش مسخره كه گشتند مي مسخره  يك دنبال و بوديم كشتي
. است اسالم گفته  برخالف اين. شدم خوشحال خيلي ،نيست تر پست من از هااين نظر در هيچكس  كه

 " در. دهد قرار پست ،مردم نظر در را خود كه  است اين از غير ،باشد متواضع خود روح در انسان اينكه
 هميشه اميرالمؤمنين كه كند مي نقل حديثي) ع( صادق حضرت از 203  صفحه دوم جلد " وسائل

 حس دو خود قلب در هميشه. » عنهم االستغناء و الناس الي االفتقار قلبك في ليجتمع « : فرمود مي
 مردم با نيازمند يك مانند يعني ،نيازمندي  مردم به كه كن احساس هميشه: باش داشته هم با را متضاد
 اما. كن رفتار مردم با اعتنا بي و نياز بي يك مانند و نيازي بي مردم از كه  كن احساس هميشه و ،كن رفتار
 توضيح خودشان. است چيز دو به نسبت البد ،شود نمي كه چيز يك به نسبت واحد آن در امر اين
 يك مانند بايد كه اي مرحله آن اما » بشرك حسن و كالمك لين في  اليهم افتقارك فيكون «دهند مي

 يكون و « ،سالم  هب ابتداء و تواضع و سيرت حسن در و ،است سخنت نرمي در ،كني رفتار نيازمند
 تواضع جاي و باشي نياز بي بايد كه اي مرحله  آن و. » عزك بقاء و عرضك نزاهة في عنهم استغناءك

    ديدي كه آنجا ،است ميان در شرفت و حيثيت پاي كه آنجا.  ]توست عزت  بقاي و آبرو حفظ در [ نيست
 جاي ديگر ،دهي مي دست از را خودت عزت و آبرو و عرض ،دهي نشان نرمش اي ذره بخواهي اگر كه
. باشي داشته را نياز بي و اعتناء بي يك رفتار بايد بلكه  باشي داشته را نيازمند يك رفتار كه نيست اين
  . داشتيم عزت عنوان تحت ما كه بود تعبيراتي ،تعبيرات اين

 انتم و تحزنوا ال و اتهنو ال و «: قرآن خود تعبير مثل باز ،است " علو " عنوان تحت تعبيرات بعضي
 همه از برتر شما باشيد مؤمن اگر ،نباشيد هم محزون ،نشويد سست) 1(» مؤمنين كنتم ان االعلون
  . است آن به دعوت و علو  مسئله. بود خواهيد
 قدرت احساس [ شكل به ولي است  نفس به بازگشت نوع از ،است نيرومندي و قوت تعبير ،ديگر تعبير

 زبوني از گفتن دروغ. » عجز الكذب و عز الصدق « كه خوانديم  حسين امام حضرت از حديثي.  ]خود در
 خود در بايد  انسان كه است نكته اين به كردن متوجه ،اين. گويد نمي دروغ هرگز نيرومند  آدم ،است

   اين از و غيبت و دروغ اينكه هم و ،كند نيرو حساسا
  :يپاورق
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 غيبت يعني )1( » العاجز جهد الغيبة « كه داريم غيبت درباب حديثي اينكه كما ،است  زبوني از ،قبيل
 حرف مردم سر پشت كه دهد نمي اجازه خود به نيرومند آدم يك ،است ناتوان كوشش منتهاي كردن
  . بزند
 دنبال ولي ،باش روزي  دنبال. » المضيع كسب فوق للمعيشة طلبك ليكن «: هست ديگري حديث در
 الواهن منزلة عن نفسك ترفع «. باشد باالتر كنند مي  تضييع را خود كه كساني حد از ،تو رفتن يروز

 انسان گويد مي. درآيي ضعيف و سست افراد مظهر در اينكه از بگير برتر را خود نفس). 2( » الضعيف
 روي اخالقي نبهج از ،معيشت دنبال رفتن  لزوم مسئله اينجا در. باشد خود روزي دنبال به خودش بايد
  . است شده دانسته ناتواني و ضعف اعتبار به است محكوم و مطرود كه  نرفتن و ،شده گذاشته قوت پايه

  

   نفس نفاست
 ،شده تلقي نفيس ء شي يك منزله  به انسان روح يعني ،است " نفس نفاست " آن و هست ديگري تعبير

 با امتناسبن اشياء عنوان به رذيله اخالق و ،سنفي ء شي اين با متناسب اشياء عنوان به خوب اخالق و
 تلقي پرارزش بسيار  سرمايه يك داراي انسان ،تعبير اين در. اندازد مي ارزش از را آن كه  نفيس ء شي اين
 آلوده يا ندهي دست از را خود اين كه باش مواظب گويند مي انسان به و ،اوست خود همان آن كه شده
  . است نفيس و ارزش با  خيلي خود اين زيرا نكني
 عن نفسك اكرم «: فرمايند مي  حسن امام به خطاب است البالغه نهج در كه اي نامه در اميرالمؤمنين مثال
 نفسك من تبذل بما تعتاض لن فانك «. بدار برتر ،بدار  بزرگ پستي هر از را خويش نفس » دنية كل

 هر با را آن كه  است گوهري ،آن كه نباز را ودخ نفس. ندارد عوض ببازي خود نفس از كه  آنچه. » عوضا
 با ء شي اين اينكه و ،است بودن ارزش با و نفاست تعبير ،تعبير پس. هستي مغبون كني معامله چه

 - كند نمي برابري آن با چيزي هيچ كه دارد ارزش آنقدر يعني -  است  ارزشي هر مافوق كه را رزشا
 ملت آن براي دارد  آن به بستگي كشور يك حيثيت تمام كه چيزهايي اينكه مثل ،داد دست از نبايد
   را آنها نيست حاضر - بميرد بخواهد فقر از اينكه لو و - ملتي هيچ يعني ،است قيمت و ارزش مافوق
  :يپاورق
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 دين ندارد مردانگي آنكه » له مروش ال لمن دين ال «: فرمايند مي ،دارند اميرالمؤمنين باز ديگري تعبير 
 تشخيص و عقل كسي اگر » له عقل ال لمن مروش ال و «) شده شناخته مردانگي اصال دين(. ندارد

  لنفسه الدنيا يري ال من قدرا الناس اعظم ان و « باشد مرد ] و داشته مروت [ تواند نمي باشد نداشته
 كم خود بهاي براي را دنيا تمام  كه است كسي آن ،تر مرتبه بلند و تر ارزش با مردم همه از). 1( » خطرا
 آن مقابل در را دنيا مهه اگر كه ،داند مي كم خود براي را دنيا همه كه چيست " خود " اين. داند مي

  . داند مي فيها ما و دنيا از برتر را خود او ،بدهند
 از رباعي. ديدم " بحار " دوازدهم جلد در وقت يك كه رباعي يك در هست صادق حضرت از تعبيري

  : هستم حفظ را اولش مصراع دو من كه است ايشان خود
  ) 2( ثمن كلهم الخلق في لها ليس و                       ربها النفيسة بالنفس اثامن
 پيدا موجودي خدا مخلوقات  همه در. را او خداي ،پرارزش بسيار نفس اين با دهم مي قرار ثمن من
  . باشد نفس برابر ارزشش كه شود نمي

  

   غيرت
 انسان غيرت كه است اين حكم  به اخالقي مسائل از اي پاره يعني ،است " غيرت " تعبير ديگر تعبير
 » همته قدر علي الرجل قدر «: فرمايد مي اميرالمؤمنين مثال. نباشد چنين يا باشد چنين كند مي اقتضاء

    شجاعت و » انفته قدر علي شجاعته و « ،دارد بستگي او همت ميزان و درجه  به كس هر درجه و حد
 كس هر عفت). 3( » غيرته قدر علي عفته و « كند مردانگي احساس خود در كه است اي اندازه آن به او

 كند غيرت احساس خود ناموس به نسبت كه اندازه هر به  انسان يعني ،است او غيرت اندازه با برابر
 ديگران ناموس  به كه دهد نمي اجازه خودش غيرت يعني ،است قائل احترام نيز ديگران  ناموس به نسبت
 يعني ،كند نمي ازن هرگز غيرت با دمآ). 4( »قط غيور زني ما" :فرموده ديگري تعبير در لذا. كند تجاوز

  . ندارد غيرت  خودش نمايد پايمال را ديگري عفت و كند زنا كه كس هر
  

  :يپاورق
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 ال « :فرمايد مي اميرالمؤمنين. آزادگي و آزادي و حريت ،است " حريت " كلمه زمينه اين در ديگر تعبير
  . است آفريده آزاد را تو خدا زيرا مباش ديگري بنده .»حرا اهللا جعلك قد و غيرك عبد تكن

 آن). 1( » شهواته عليه هانت نفسه  عليه كرمت من «: مثل ،است " نفس كرامت " درباره هم تعبيراتي
 يم     هادي حضرت. شود مسلط او بر تواند نمي واتشه كند  احساس بزرگ را خود نفس كه كسي

   خوار خود نزد خودش كه آدمي آن از بترس). 2( » شره تأمن فال نفسه عليه  هانت من «: فرمايد 
  . كند نمي شرف احساس خود پيش يعني ،است

  

   ؟است تناقض آيا
 ،اسالمي تعليمات خود در طرفي از. است " خود " به دادن توجه نوعي كه است تعبيراتي اينها تمام

 مثال. شوند مي تلقي اينها مقابل نقطه و شناسيم مي اينها از بيشتر را آنها كه بينيم مي ديگري تعليمات
 عزت كه بناست اگر !؟است تذلل از غير تواضع مگر!؟كنيم چه تواضع با پس ،نفس عزت  گوئيم مي وقتي
 همچنين ؟نه يا است تواضع ضد بر نفس عزت آيا !باشيم متواضع نبايد پس كنيم حفظ را خود نفس
   در ولي» مؤمنين كنتم ان االعلون انتم و «: فرمايد مي طرف يك از قرآن در بينيم مي. نفس علو است
    في علوا يريدون ال للذين نجعلها االخرش الدار تلك «: فرمايد مي ،كند مي مذمت را علو اراده ديگر جاي

  ). 3( » للمتقين العاقبة و فسادا ال و االرض
  : گويد مي سعدي. بوده  ضعف درباره ايم شنيده چه هر حال به تا ما ،ضعف و قوت باب در مثال يا

 من   بنالند نيشم از كه زنبورم نه                    بمالند پايم در كه مورم آن
   ندارم آزاري مردم زور كه                     گزارم نعمت اين شكر چگونه

   !كنم آزاري مردم توانم نمي كه است نعمت باالترين يگرد اين
 پليدي موجود هر و سگ  به تشبيه كه نيست پليدي ء شي همان نفس مگر ،نفس نفاست مورد در يا

 تعبيرات است طور همين و!؟شود مي معرفي نفيس ء شي يك عنوان به اينجا در چطور پس ؟است شده
   اساسا و. نهااي امثال و كرامت ،حريت قبيل از ديگر

  
  :يپاورق
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 يك چشم به و بشود جهاد او با بناست كه نفس ؟شده توصيه  نفس با جهاد اسالم در كه اينست نه مگر
 تو سنف) 1(.» جنبيك بين التي نفسك عدوك اعدي «: فرمود اكرم پيغمبر و ،شود نگريسته او به دشمن
 مبارزه او با بايد كه همان!؟شده شمرده  محترم اينقدر اينجا در چطور پس توست، دشمنان نيتر دشمن

  خوب خود و بيني بزرگ خود و بيني خود از غير مگر عجب. است مذموم "  عجب " بينيم مي يا. 2( كرد
   آيد؟ مي جور طورچ تعبيرات آن با هااين. است بيني بزرگ خود كه"تكبر طور همين و ؟است بيني

 او دنيد خوب كه " خود " يك. است " خود " دو داراي انسان ،نيست تناقض ،نه يا ؟است قض تنا اي
 او به ،كرد جهاد بايد او با ،است مذموم و خودخواهي او خواستن ،است كبر او ديدن بزرگ ،است عجب
 را آن بايد كه ديگر " خود " يك و ،كرد مبارزه بايد او هواهاي با و كرد نگاه دشمن يك چشم  به بايد
 و كرد حفظ را قدرتش و قوت بايد ،كرد حفظ را آزاديش و حريت بايد ،داشت محترم و مكرم و عزيز
 خود دو داراي انسان اينكه آيا ؟كرد توجيه توان مي چگونه را " خود " دو اما. نكرد ضعفش به آلوده
 اين و ،" من " دو نه است " من " يك كسي ره كه ندارد شك ؟دارد " من " دو كس هر يعني است
 را بيماري يك نام روانشناسي در. است شخصيت تعدد ] به  موصوف [ انسان بگوئيم كه نيست قبول قابل

 هر ،باشد  شخص دو اگر ،نيست شخص دو واقعا هم بيمار همان ولي ،اند گذاشته "  شخصيت تعدد "
 دچار شخصيت تعدد بيماري به كه گويند مي گاهي را لنامتعاد شخص يك. روند مي خود راه به كدام
 ديگري چيز البد پس ،نيست " خود " دو داراي واقعا كه انسان ،ندارد شخصيت تعدد او واقعا اال و ،شده
  .است
 آن كه است مجازي خود يك و حقيقي و واقعي خود يك داراي كه معناست اين به خود دو داراي انسان
 ناخود با خود مبارزه واقع در ،خود با مبارزه گوئيم مي ما كه نفس با مبارزه و ،است ناخود مجازي خود
   " من " گويم مي من كه آنگاه يعني ،فردي و شخصي خود يك عنوان به داريم خود يك ما. است

  هاي " من " برابر در را خودم كه است آنوقتي ،
  :يپاورق
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    اين براي را چيزي. شما نه ،من: كنم مي نفي را ديگر هاي " من " واقع در و دهم  يم قرار گريد
    اندازه هر. ديگر اشخاص ضد بر احيانا و ديگر اشخاص مقابل در شخص اين براي يعني ،خواستن خود
 " ناخود " به مربوط كند پيدا ديگر خودهاي از جدايي و فردي و شخصي جنبه انسان " خود " كه

 اصال كه دارد حقيقتي خود ذات باطن در انسان ولي ،است تن و بدني هاي جنبه به مربوط يعني ،اوست
   خود را ناخود واقع در كند مي احساس خود عنوان به كه را ديگر اينهاي و  اوست ذاتش اصلي حقيقت
) 1( » روحي من فيه نفخت و سويته فاذا « بيان به او از قرآن كه است چيزي همان او. كند مي احساس

 از و ،قدرت و ملكوت سنخ از بلكه ،طبيعت و ماده  سنخ از نه است حقيقتي يك يعني ،كند مي تعبير
  . كردن شهود و دريافتن را خويش انسانيت حقيقت يعني ،كردن توجه خود آن  به. ديگر عالمي سنخ
 حقيقت جوهر او جوهر  چون يابد مي در حقيقت محض عنوان به را آن ،كند مي توجه او به انسان وقتي
 چون ؟است سازگار راستي با چرا او. است ناسازگار عدمها و پوچها و ها حقيقت ضد و باطل با و است

 جنسش اصال. است ناسازگار او با است حقيقتي بي و نيستي و پوچي چون دروغ و .است حقيقت راستي
 از ،است ناسازگار زبوني و ضعف و عجز با پس ،است ملكوت و قدرت سنخ از او. است ناسازگار دروغ با

 و حريت سنخ از ،است ناسازگار ظلمت با ،است نور سنخ از ،است ناسازگار جهل با ،است علم سنخ
 ضد با پس است آزادي و حريت و اراده جوهر از چون او. است آزاد انسان واقعي من چون ،ستا  آزادي
 ناخود كه شهواتش برده يا باشد ديگري انسان برده بخواهد  انسان اينكه از اعم بردگي با و ،ذلت و آزاديها
   و خاكي يهايآلودگ با ،است بودن خاكي ماوراء و تجرد يعني قداست سنخ از. است ناسازگار ،اوست
  . است ناسازگار باشد طبيعت اسير بخواهد انسان كه طبيعي
 كه - ديگر افراد مقابل در  كنم مي زندگي دارم االن كه فرد يك عنوان به " من " به توجه ،بنابراين
: است تن اين شؤون از آنچه و تن يك عنوان به " من " عرفا قول به يا -  است اين خاطر به همه جنگها
   " به توجه ،آري [ است تن اين حيات به مربوط كه چه هر و جنسي شهوات ، خوابيدن ،خوردن

 دشمن يك چشم به و درآورد  كنترل تحت را آن بايد كه مني آن و ] است مذموم ،عنوان اين به " من
 غافل را ارباب چشم وقت يك كه نوكري يك چشم به و ،نگيرد انسان از را اختيار كه نگريست او به
    نفس عزت عنوان تحت كه " من " آن ولي. گيرد مي قرار ديگر افراد مقابل در كه است مني ،يندنب
  كرامت ،نفس قوت ،

  :يپاورق
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 قدسي جوهر همان او ،ندارد وجود او در ما و من ديگر ،شده ياد او از نفس حريت ،نفس شرافت ،نفس 
  به اگر كسي هر ،بدهد درس كسي به را آن كسي هك ندارد لزومي و هست كسي هر در كه است الهي
 سلسله يك و ،آيد مي جور و است متناسب او با صفات سلسله يك بيند مي كند مراجعه خود ذات باطن
 داخل را نفيسي تابلوي يك اگر كه طور همان و ،داند مي حقارت و پستي و خود شأن دون را صفات
 [ بيند مي آلوده را خودش كه وقتي ،نيست آنجا تابلو اين جاي كه كند مي  احساس بيندازند ها زباله

 قرار معاني مقابل در و معناست " من " آن.  ]نيست او شايسته آلودگي اين كه كند مي احساس
 حساب خواهد مي " من " اين. گيرد مي قرار ديگر افراد  مقابل در و است فرد يك " من " اين ،گيرد مي

   از را خود خواهد مي " من " آن ،نكن را كار اين: گويند مي ،كند جدا افراد از را خودش
 كه ئي معاني  . بكن را كار نيا: گويند يم او به ،كند جدا اوست شأن دون

 نفس تزكيه و نفس مجاهده دستور ما به طرفي از كه نيست تعبير دو اين ميان منافاتي و تضاد پس
 ] به نفست [ به).1( » تجاهده عدوا نفسك واجعل « :  هك اند كرده معرفي شكل اين به را نفس و اند داده
 ال و يصبح ال المؤمن ان «. باش بدبين او به هميشه ،كني مي مبارزه او با كه كن نگاه  دشمن يك چشم
  ديگر طرف از و ،است بدگماني مورد او نزد مومن نفس). 2( » عنده ظنون نفسه و اال يمسي

 حفظ را عزتش ،بدار عزيز ،بدار مكرم ،بدار محترم را خودت  نفس ،بشناس را خودت نفس نديگو يم
 انسانيت شريف گوهر  آن ،اين. كن حفظ را حريتش ،كن حفظ را كرامتش ،كن حفظ را شرافتش ،كن

 فاذا" :فرموده كه است اين و ،دارد وجود الهي بارقه  اين كسي هر در و است حقيقتي يك كه است انسان
  . عالم اين از برتر است عالمي سنخ از او. » حيرو من  فيه نفخت و سويته
  . ندارد وجود تالقي دو اين ميان پس

  
  : پاورقي
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   اخالقي الهامات ريشه
   

 قرائت گذشته جلسه در  كه احاديثي تتمه در حديثي چند ،كنيم شروع را امشب بحث اينكه از قبل
 اسالمي اخالقي دستورهاي در روحي چه كه شود معلوم تا كنيم مي ذكر - آنها تأييد در و - يمكرد

. است اسالمي نصوص توجه مورد اندازه چه تا كرامت و عزت  احساس مسئله همان مخصوصا و ،هست
 الي الحوائج  طلب «: فرمود كه السالم عليه سجاد امام از 279 صفحه ،العقول تحف در است حديثي
 مردم نزد حاجت دست. » الحاضر الفقر هو و بالوقار استخفاف و للحياء مذهبة و للحياش مذلة الناس
 كم را سنگيني و وقار ،برد مي بين از را آزرم و شرم و حياء و كند مي خوار و پست را زندگي ،كردن دراز
 نداشتن. نياز يعني فقر. نيست پول نداشتن به منحصر فقر يعني. است نقد فقر خود همين و كند مي
 الغني هو الناس الي الحوائج طلب قلة و «. است فقر عين هم نيازها اين اظهار. است فقر و نياز پول

 نقد نيازي بي و غنا نوعي به ،كند دراز مردم پيش حاجت دست كمتر انسان كه  نسبت هر به. » الحاضر
  . است شده نائل
 و فقر كه داشت توجه بايد ،نيست مالي غناي و فقر به منحصر غنا و فقر كه است اين جمله اين روح

 ديگري فقر به را خود ،مالي فقر رفع براي كه كند اشتباه نبايد انسان و است كار در هم ديگري غناي
  . بداند مالي غناي ارزش از باالتر را معنوي غناي ارزش بايد و ،كند مبتال
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. » عنداهللا لما طلبا للفقراء االغنياء  تواضع احسن ما" :دفرماي مي كه هست) 1( البالغه نهج در اي جمله
   الفقراء تيه منه احسن و «. خدا خاطر به نيازمندان مقابل در ثروتمندان  فروتني و تواضع نيكوست چقدر
 به اغنيا مقابل در - آنها اعتنائي بي  يعني -  است فقراء تكبر ،آن از بهتر و. » اهللا علي اتكاال االغنياء علي
 يا و تفاخر با مساوي تقريبا مفهومي ،شده " تيه " به تعبير آن از  كه اي مسئله اينجا. حق به اتكاء حكم
 خاطر به و است  شخصيت حفظ منظور ،نيست مذموم معناي آن به تكبر مقصود البته ولي ،دارد تكبر
 را كمرش و كج را نشگرد ديگري ثروت يعني ،داشتن فرازي گردن بلكه ،نياوردن فرود سر ثروت و غنا
 اتكاء  حكم به اغنياء به نسبت است فقراء اعتنايي بي ،نيكوتر و زيباتر اغنياء  تواضع از: فرمايد مي. نكند خم
  . حق به اتكال و

 نوعي واقع در و كند بيدار را  نفس كرامت و نفس عزت و نفس شرافت حس نوع يك خواهد مي اينجا باز
  . كند ايجاد حماسه

   :كه است البالغه نهج 2 حكمت در
 و آفة العجز و بلدته في غريب المقل و حجته عن الفطن يخرس الفقر و منقصة الجبن و ،عار البخل"

 ناتواني و) تهيدستي( فقر ،جبن ،امساك و بخل اينجا در. » جنه الورع و ثروش الزهد و شجاعة الصبر
 را آنها كه داليلي. ديگر داليل به شده تاثبا ورع و زهد ،صبر و: گويم مي را داليل كه است شده نفي
 بر و ،خود  براي انسان شخصيت احساس محور بر همه ،كند مي اثبات را اينها كه داليلي و كند مي نفي

 بخل مرتكب نبايد دارد ابا ننگ از كه آدمي  يعني ،است ننگ ،بخل. است كرامت و عزت احساس محور
   را نفس تا نمايد تحمل بيشتر را عار و ننگ و كند عمل اهيخودخو ضد بر بايد انسان گويد نمي(. شود

 اين نبايد انسان يعني ،انسان  براي است نقص ،جبن). گويد مي خالف جهت در بلكه ،باشد كوبيده بيشتر
. كند مي گنگ استداللش در را هوش با آدم ،نيازمندي و فقر. كند تحمل را كاستي و كمبود و نقص
 كه نياز بي  يك مقابل در ،نيازمند و است فقير كه وقتي ،باشد هم قوي خيلي ،نبيا در انسان اگر يعني
 «. است بد كند مي كوچك را انسان  كه دليل اين به فقر پس ،آيد مي بند زبانش بزند حرف خواهد مي

   المقل
  :يپاورق
  406 حكمت .١
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 و يازمندن با هيدستت( است تهيدست كه آدمي ).دارد كم كه كسي يعني " مقل ".(» بلدته في غريب
 براي ناتواني و عجز. است غريب هم خودش شهر در) كند مي  فرق دنيا تمام اگر كه است قائل شرافتي
 زهد. است قوت و نيرو خويشتنداري ،است انسان شجاعت ،صبر ،مقابل در. كمال نه است  آفت انسان
 انسان را ثروت. نباشد محتاج نديگرا به انسان  كه است داشتن زهد ،ثروت نوع يك يعني ،است ثروت
 و «. كند مي ايجاد انسان براي نيازي بي نوعي ورزيدن زهد خود. نيازي بي  براي ؟خواهد مي چه براي
  .است انسان سپر ارساييپ و » جنة الورع
 عنوان تحت را احاديث بعضي . كرديم بيان " عزت " عنوان تحت كه است احاديثي آن جزء ،حديث اين

  اعظم من «: شد سؤال ايشان از كه شده نقل السالم عليه سجاد امام از حديثي. كرديم بيان " نفاست "
) 1( » لنفسه خطرا الدنيا ير  لم من: قال « ؟كيست تر شخصيت با و مهمتر مردم همه از » ؟خطرا الناس
 ترازو كفه يك در را عزت خود نفس براي يعني ،بيند نمي برابر خود نفس با را دنيا تمام كه آنكسي
  . نيست معامله به حاضر ،ديگر كفه در را نفس كرامت و شرافت و بگذارند
: فرمود كه السالم عليه سجاد حضرت از العقول تحف از حديثي جمله از ،خوانديم كرامت درباب احاديثي

 چكوك نظرش در دنيا بود بزرگوار برايش او نفس كه هر) 2 (»الدنيا عليه هانت نفسه عليه كرمت من «
 اهميت بي برايش ]  است تر ارزش كم و [ندارد كه آنچه ،دارد كه چيزي مقابل در انسان هميشه. شود مي

 ء شي يك وقتي ولي ،باشد اهميت بي او براي تواند نمي چيز همه ،باشد نداشته چيزي اگر انسان. است
 نفس كرامت اگر انسان كه بفرمايد خواهد مي. نيست مهم برايش ندارد آنچه ،دارد را تري عظيم و بهتر

  . است كوچك و خوار نظرش در دنيا تمام ،كند احساس و دريابد را خودش
 راستي كه - دارد تكيه عزت و كرامت مسئله همين بر باز كه -  است جمله دو ،85 خطبه البالغه نهج در
 و جاشمن شفا علي الصادق «: پستي و سقوط دروغ و ،بشر براي است كرامت و شرف ،راستگويي و

   و ،است بزرگواري و كرامت و نجات بر مشرف راستگو. » مهانة و مهواش  شرف علي الكاذب و ،كرامة
 ال و «: كند مي روشن را مطلب كامال كه داريم آيه دو قرآن خود در. سقوط و خواري پرتگاه در دروغگو

 تكيه. مكن گوش را پست سوگندخور زياد افراد سخن). 3( » بنميم مشاء هماز مهين خالف  كل تطع
  روي

  
  :يپاورق
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  . است مكروهي امر هم راستش. است حرام دروغش
 و الطيبات من رزقناهم و البحر و البر في حملناهم و آدم بني كرمنا لقد و « آيه ،صريحتر اين از و

. است جور دو داشتن گرامي. را آدم بني داشتيم مكرم ما . است » تفضيال خلقنا ممن كثير علي فضلناهم
. اعتباري و قراردادي امر يك به گردد مي بر اين. را ديگر انسان است انساني داشتن گرامي  مثل وقت يك
 اينكه يكي: باشم داشته توانم مي العمل عكس جور دو من ،شويد مي من منزل بر وارد شما كه وقتي مثال

    تواضع و كنم رفتار انهمحترم عمل در شما با اينكه دوم و ،نكنم شما رفتن و آمدن به اعتنايي چندان
 يك در كه نيست اين مقصود  كه است معلوم "" كرمنا لقد و « ": گويد مي خدا كه وقتي ولي. نمايم

 كه اينست مقصود. نشانديم ديگر موجودات دست باال و كرديم  احترام را او داشتيم انسان با كه معاشرتي
 و سرشت در را  بزرگواري و شرافت و كرامت اين ييعن ،داديم قرار مكرم را او ،آفرينش و خلقت در ما

. است انسان سرشت در و انسان سرشت از جزئي  بزرگواري و عزت و كرامت اصال ،داديم قرار او آفرينش
  . يابد مي را عزت و كرامت ،بيابد هست كه آنچنان را خود اگر انسان كه اينست
  . آورديم  گفتيم گذشته ساتجل در كه آنچه تأييد عنوان به كه بود چيزهايي اينها

  

   معنوي لذات و مادي لذات
 را امور. معنا و ماده نام  به بوده مطرح بشر براي قديم از اي مسئله بگويم بايد مطلب اين تكميل در

         الطبيعه ماوراء مجرد امور معنوي امور از مقصود فعال  معنوي امور و مادي امور به اند كرده مي تقسيم
. 1: دارد وجود مسائل سلسله دو ،انسان دنيايي زندگي همين متن در ،نيست) غيره و رشتگانف و خدا(

 مسائلي انسان زندگي متن در كه است  همين در حيوان و انسان تفاوتهاي از يكي و ،معنوي 2. مادي
 همين مثل ،دارد وجود ولي نيست وزن و حجم داراي ،نيست ملموس و محسوس كه است مطرح

  . چيست آزادگي كه بوده مطرح مسئله اين بشر براي هميشه. شد ذكر كه چيزهايي
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   غربال در آب نه عاشق دل در صبر نه                      مال نگيرد آزادگان كف در قرار
 اموري ،محسوس امور ،جسماني و مادي امور به منحصر بوده قائل قيمت و ارزش برايش بشر كه آنچه
 ولي است ارزش با انسان براي نان و آب. نيست است پركن  مشت اصطالح به و ،وزني و دارد حجمي كه

 انسان براي  عقيده آزادي. عقيده آزادي و اجتماعي آزادي ،آزادگي مثل ،دارد ارزش هم  ديگري چيزهاي
 خودم عقيده در هم بعد و كنم اختيار خواهد مي دلم كه را اي عقيده هر من كه دارد خاصي ارزش يك
 امور " تعبير همين به را اينها قديم علماي. نشود من مزاحم  ام عقيده خاطر به كسي يعني ،باشم آزاد

    معنوي اهداف به نيل از و ،برد مي لذت خود مادي اهداف به نيل از انسان. كردند مي بيان " معنوي
 متقابال. معنوي يلذتها و مادي لذتهاي: شود مي گونه دو انسان لذتهاي لهذا و ،برد مي لذت نيز خود

 ضد به رسيدن از يا و ،معنوي يا مادي هدفهاي  به نرسيدن از كه شود مي گونه دو هم انسان رنجهاي
  . معنوي رنجهاي و مادي  رنجهاي. شود مي حاصل آنها
 رنجهاي و آالم و ،معنوي  لذات و مادي لذات: گويند مي ،كنند مي تفسير چنين هم شناسي روان در

 ،است عضوي ،مادي آالم و لذات مثال كه گذارند مي  فرق اينها ميان و ،معنوي رنجهاي و آالم و مادي
 اثر در يعني ،دارد ارتباط خارجي مادي عامل يك با عالوه به و ،دارد بستگي  خاص عضو يك به يعني
 ييعن ،دارد بستگي عضو به اوال كه خوردن لذت مثل ،شود مي پيدا خارجي عامل يك با تماس و تالقي
 ستشد كف در مثال و كند مي احساس اش ذائقه در ،كند مي احساس معين عضو يك در را آن انسان

 ايجاد انفعال و فعل اين تا گيرد قرار انسان زبان روي كه باشد بايد شيئي  عالوه به و ،كند نمي احساس
 را جايي يك شود مين ،ندارد  محل ،ندارد بستگي عضو به اوال معنوي لذتهاي اما. دهد دست لذت و شود
 تالقي انسان با خارج از عاملي كه نيست اين به موكول ثانيا و ،است لذت اين محل اينجا كه داد نشان
 مسابقه يك  برنده به كه افتخاري لذت مثل ،دهد مي لذت انسان به فكر يك خود هست بسا. كند پيدا

 پيدا اطالع ،شود مي شناخته يسندهنو يا هنرمند بهترين عنوان به كسي يك كنيم فرض. دهد مي دست
 هم اين كه گفت نبايد(. كند مي لذت احساس خود در ،اند كرده  ستايش او از جا فالن در كه كند مي

 كه لذتي مثل نيست گوش لذت لذتش. اوست اطالع وسيله شنيدن اين. شنيده او و دارد  خارجي عامل
 در و وجود تمام با او ،نه ؟ذائقه سامعه؟ در ؟است باصره در ؟كجاست در لذت اين). برد مي  موسيقي از

 احساس فعال بتواند الاقل يا دهد نشان را اي نقطه بتواند اينكه بدون ،كند مي لذت احساس وجود تمام
  . برد مي لذت دارد كه  است نقطه آن ،اين كه كند
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 قسم سه لذات كه دارند اعتقاد فالسفه. بوده مطرح انسان براي معنوي امور و مادي امور حال هر به
 حقير عقلي لذات مقابل در راخي دسته كه وهمي يا واسطه  لذات 3. عقلي لذات.2 جسمي لذات.1: ستا

 سميج لذات آنها اخالقي دستورهايدر كه اينست. وهمي نه باشد عقلي لذات دنبال هبايدب وانسان است
 حسي و جسمي لذات جزء وهمي  تلذا قطع طور به ولي ،شود نمي تشويق يعني است محكوم تقريبا

  . نيستند
  

   ارزش ريشه
 آنها براي ناچار پس دارد عالقه آنها به و خواهد مي را امور اين كه بشر: شود مي طرح ديگري مسئله اينجا
  . بها ،قيمت: گوئيم مي خودمان اصطالح در ما  كه است همين ارزش. است قائل ارزشي يك
 منظوري و باشد مفيد نوعي هر  به چيزي اگر ؟دارد ارزش چيز يك چرا و شود مي اپيد كجا از ارزش حاال

 ازطرف و ،باشد انسان هاي قوه از قوه يك و انسان وجود درجات از درجه يك براي وكمالي بكند ينتأم را
. شود يم پيدا ارزش اينجا ،باشد همانحصار قابلو ،نباشد او دسترسدر سادگي به يعنينباشد ررايگانديگ
 و ،دارد وجود كنند استفاده آن از همه كه اي اندازه به يعني ،است رايگان اوال زيرا ؟چرا. ندارد زشار هوا
 ختصاص خود به را زمينها اي عده ] نيست چنين [زمين مورد در ولي. نيست انحصار و مالكيت قابل ثانيا
  . آيد مي وجود به ارزش اينجا از و ،كنند مي  محروم را ديگران و دهند مي
 الفطرش انسان كه دليلي همان  به كه اينست فرض و. كند مي پيدا ارزش دليل همين به هم معنوي امور
 كشش هم معنوي امور به نيست ديگري چيز خلقت جز آن دليل كه دارد كشش مادي امور سوي به

    به " تانساني " مسئله. معنوي ارزش ولي دانيم مي ارزش داراي را معنوي امور ما كه است اين. دارد
 مختصات از مادي  ارزشهاي و است انسان مختصات از معنوي ارزشهاي كه شود مي مطرح دليل اين

 او كه مقدار هر به و ،باشد نيرومند او در معنوي  ارزشهاي كه اينست به انساني هر انسانيت. نيست انسان
  . ريمشما مي كاملتر انسانيت در را او ما باشد معنوي  ارزشهاي پايبند بيشتر
 قهرا كه كردند مي طرح  مباني سلسله يك روي كردند مي طرح شكل اين به را مسائل اين كه ما قدماي

 به و اند كرده طرح ديگري شكل به را مسئله  اين ها فرنگي امروز ولي ،كرد نمي برخورد هم بستي بن به
 بست بن دچار را بشريت هم و اند رسيده بست بن به خودشان هم ، است شده بست بن دچار دليل همين
  امور و مادي امور ميان اند آمده. اند كرده
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 يك و ،است نافع انسان براي چيزهايي يك اند گفته ،اند كرده  تفكيك ارزش و منفعت ميان نيز و معنوي 
. است مادي امور  اول دسته. است قائل ارزش آنها براي انسان ولي نيست نافع انسان براي  چيزهايي

 چطور ؟چرا. است قائل ارزش آنها براي انسان  ولي نيست نافع اول دسته مثل كه وجودي با دوم ستهد
   جوياي لذات با انسان و نيست انسان به افزا كمال و ندارد ارتباط انسان وجود واقعيت با كه چيزي

 نافع برايم چيزي من وقتي !؟دهند مي ارائه چگونه را ارزشها ريشه!؟دارد ارزش انسان براي باشد نمي آن
 هيچ من كمال براي ،من سعادت براي ،من خير براي اساسا كه چيزي يك ولي ،روم مي دنبالش است
 بيايند  ديگران و شود شمرده انساني كمال من براي هم بعد و!؟باشم قائل برايش  ارزش من ندارد نفعي
  . قراردادي و خيالي و فرضي امور يك!؟كنند تحسين را آن

 به ماده مقابل در نخواستند  يعني ،كنند تفكيك معنا و ماده ميان خواستند نمي ينهاا كه اينست علت
 ،دارد شكم آدم بگويند و ،شوند قائل معنويتي يك انسان  واقعيت براي نخواستندو ،شوند قائل معنايي

 وراءما كه  هم آنچه براي ،است قائل ارزش دارد نياز شكمش كه آنچه براي ،دارد هم  شكم ماوراء يك
. شوند قائل ديگري قوه مادي قوه  اين ماوراء خواستند نمي آنها. است قائل ارزش دارد نياز شكمش

 مفيد ماديش بنيه براي كه را آنچه ،نيست ديگري چيز مادي  بنيه اين جز انسان براي ظاهرا اند يدهد
 ضد خواستنش  نيست مفيد ماديش بنيه براي كه چيزي ] اند گفته [ ولي ،اند آورده  حساب به است

 اين ريشه حال ،است قائل ارزش امور دسته  اين براي انسان كه اند كرده گذاري اسم آنگاه و ،است نطقم
  . ندارد جواب ؟چيست ارزش
 ،ارزش مگر. آفرينيم مي را  ارزش ،خود ما ،دهيم مي ارزش خودمان كار به ما اند گفتهاند آمده بعضي

 امر يك" اين مگر. اعتبارهاست و قراردادها بيافرينيم توانيم مي ما كه چيزي!؟است قراردادي و فريدنيآ
 ،اند مقوله يك از دو هر منفعت و ارزش !؟بيافرينيم ارزش چيزي براي جهت بي ما كه است قراردادي

 و خير دنبال به انسان يعني ،دارند ارتباط انسان واقعيت با دو هر ،هستند جور يك جهت يك از يعني
 او براي مادي خير ،نيست  مادي بنيه اين تنها انسان منتها. ندارد اين از اي چاره و رود مي خود  كمال
 ماده گوئيم مي ،ارزش و سود و منفعت بگوئيم اينكه بجاي ما. ديگر نوعي معنوي خير. دارد ارزش نوعي

 تزلزل دنياي را امروز  دنياي اينكه و ،است همين منطقي حرف و ،معنوي ارزش و مادي ارزش يا ،معنا و
 به را ارزش خواهند مي هم و بزنند را ارزشها ريشه خواهند مي هم كه است اين براي اند ناميده ارزشها

   ارزشها ريشه. است تناقض  اين و ،بدهند بشر
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 انسان و كنند مي نگاه انسان به ماترياليستي نظريه يك با  وقتي. زدند دارند كه انسانشناسي نوع آن با را
 معني بي  همه ،انسانيت و بشر اصالت و عنويم ارزشهاي و اخالق ،دانند مي مادي بنيه  همين فاصر را

 !؟چه يعني شرافت ديگر ،است ديگر  هاي ماده از تري پيچيده ماده كه اينست حداكثر انسان وقتي. است
  هارتكهچ كه رسيچهك بايك ،اند كردهپيوند هم به اينهارا داردكه عهقطو جزء ميليون پنج گوينديم لوكهآپو

 انسان كي براي كه آنطور قائليد  شرافت و حيثيت آپولو براي آيا ولي نيست مقايسه قابل نيست بيشتر
 اگر. است تر پيچيده فقط ،كند نمي ديگر هاي ماده با فرقي  هيچ آن ،نه ؟هستيد قائل حيثيت و ارزش

 اين. ندارد ارزش باز باشد هم دنيا اندازه به ماشين اين چنانچه ،بدانيم عظيم ماشين يك را انسان ما
 را نامش ما كه چيزي آن يا -  اند گذاشته ارزشها را آنها نام خودشان كه را چيزهايي آن ريشه كه است

 منطق يب كسي كه گوئيم نمي و كنيم نمي تفكيك را معنا و ماده ما. اند زده - ايم گذاشته معنويت
 ،انسان كه است محال ،دارد منطق  نوع يك دو هر ] خواستن  [گوئيم مي بلكه ،خواهد مي را يزيچ
  . برود چيزي دنبال منطق بي
  

   اخالقي الهامات ريشه خودشناسي
 پي خوب است شده تكيه زياد آن روي اسالم در كه چيزي آن فلسفه به ،شد دانسته مطلب اين كه حال
 عالي ارزشهاي به ها امروزي قول به يا -  حسنه  اخالق به را انسان خواهند مي وقتي كه ديديم. بريم مي

    آن ،را عقالني خود آن ،را خودت كه كنند مي متوجه نگري درون نوع يك  به را او ،دهند سوق - انساني
 را خودت شرافت  كه كني مي احساس آنگاه ،كن كشف نگري درون با را خودت وجودي حقيقت

 و شرافت [بيند مي را خودش انسان وقتي ،دهند مي سوق ذاتش باطن به ار انسان وقتي. اي ريافتهد
 يعني. گيرد مي الهام جا همين از ،خواهد نمي درس ديگر اين.  ]كند مي احساس را خويش رامتك

 و گويي دروغ ،كردن ماهيت قلب ،نيست سازگار عالي جوهر اين با دنائت و پستي كه كند مي احساس
 به توجه با ،النفس معرفة نوعي با انسان كه اينست. نيست ارسازگ  آن با فحشاء ،نيست سازگار آن با نفاق
 به درسي كسي يك حتما  كه نيست اينطور الهامات اين و ،كند مي دريافت را اخالقي الهامات ، نفس
 بايد را كار اين انسان كه دستور اين براي است كافي " خود " درك همان بلكه باشد گفته انسان گوش
  ما و نفس و « معني اينست و. بكند يدنبا را كار آن و بكند
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سويها   ). 1( » دسيها من « خاب قد و زكيها من افلح قد ،تقويها و فجورها فالهمها ،
  

   وجدان رضايت و عذاب
 به توجه با و ،خود به توجه ،نفس تذكر: شود مي دانسته كامال جا همين وجداني الهامات و وجدان معني
 با متضاد چيزي چه و است جوهر و گوهر اين با  مناسب و ماليم چيزي چه اينكه كردن درك ،خود

   " مسئله اين. دارد وجود بيش و كم مردم همه در ] وجدان عذاب نام به [كه حالتي همين و ،اوست
 كارهاي يك وقتي انسان واقعا ؟چيست " وجدان رضايت " مسئله ؟چيست بشر در " وجدان عذاب
 را كار اين كه داند مي موفقيت خود براي و است  راضي خويش جدانو عمق در ،دهد مي انجام را خاصي
 و است ناراضي چنان خود وجدان عمق در ،شود مي مرتكب را ديگر كارهاي  سلسله يك وقتي و ،كرده
. است بدتر خارجي  زندان هر از كه كند مي ناراحت و دهد مي رنج و سركوفت را او اي قوه يك  چنان
 مستحق من ،بكشيد مرا اند گفته و اند آمده  محاكمه ميز پاي به خودشان كه اند هبود ها جاني از چقدر
 جانيها اغلب!؟كند تحمل را خودش نتواند انسان كه انسان در  است احساسي چه اين. هستم كشتن
   بودند كابوس دچار و نادم بسيار كه خوانيم مي كربال داستان همين در. هستند طور همين

 جز اين. " آمرزي نمي كه دانم مي  چه اگر بيامرز مرا خدايا " كه بوده آويخته كعبه پرده هب آنها از يكي. 
 از ناشي تقوا و فجور الهام اين. كشيد دارالمجانين به كارش ،عاقبت هيروشيما خلبان ؟بوده چه او وجدان
 اين تنها انسان كه آيد درمي جور الطبيعي ماوراء فلسفه با تنها و تنها اين و ،است ذات ادراك همان
. باشد داشته معني و مفهوم تواند مي فكر اين با تنها و تنها  هم انسانيت مسئله و. نيست بدن اين و كالبد

 ارزش از كلي  به را انسان طرف يك از اروپا دنياي كه نوشتم مفصلي مقاله " روز زن "  مقاالت آن در
 ذاتي حيثيت و بشر حقوق از سخن ديگر طرف از و ،داند نمي چيزي ماشين جز را او و كند مي ساقط
  : است آمده بشر حقوق اعالميه مقدمه در  كه است مضحكي حرف خيلي اين. راند مي بشر

  
  يك از ذاتي حيثيت اين موجب به كه است ذاتي حيثيت يك داراي انسانها از انساني هر اينكه به نظر

  ....است برخوردار شرافتي وعن
  

  :يپاورق
10_7 /شمس. 1
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 فرقي شوم مي سوار من كه اتومبيلي اين با ايد كرده معرفي شما  كه انساني ؟چيست ذاتي حيثيت اين 
 من. شما در نه و من در نه ،ندارد معني ذاتي حيثيت پس. است تري پيچيده اتومبيل  اينكه جز ندارد
 حكم در همه ،ندك نمي فرق بشر غير با بشر اصال. هستيد ديگر ماشين يك شما و هستم ماشين يك

  . دارد باب اين در ئي عالي بسيار جمالت " من مذهب  اينست " كتاب در گاندي. هستند ماشين
 يا و چيست اسالمي اخالق  پايه و محور كه شناساند مي ما به اينكه از گذشته كه است فلسفه اين پس
 كه گرفته قرار منطقي پايه رب اخالق اين كه دهد مي  نشان ما به ،چيست اسالمي اخالق پايه يك الاقل
    ارزشهاي اين زيرپاي امروز هاي فلسفه در و -  گويند مي اخالقي ارزش امروز  كه را آنچه تمام تواند مي

  . نمايد توجيه - اند كرده خالي و شده خالي كلي به اخالقي
  

   غرب دنياي در ارزشها تزلزل
 او كه كرديم نقل بازرگان مهندس  نيازينيك كتاب از عباراتي ،جلسات از يكي در وقتي يك هست يادم

 در تقريبا و بود عالي خيلي ،آشوري داريوش از بود كرده نقل " نو جهان " مجله از اي مقاله يك از
 را آنها  زيرپاي و نمود متزلزل را بشري ارزشهاي همه كه كرد كاري غرب دنياي كه بود  زمينه همين
 احياء را ارزشها آن ديگري صورت  يك به خواهد مي رسيده خود كار نتايج به خود كه حاال و ،كرد خالي
 را اينها بشريت اصالت و كند مي نقل را او امثال و سارتر سخنان  آنگاه. است شده دير خيلي ولي ،كند
. اينهاست  خداي موهوم اين واقع در و اند ساخته را موهومي هايدگر و سارتر كه گويد مي و كند مي نقد

 به ديگري چيز افراد از غير و ،)1( فردي وجود از غير دارد جمع در يوجود يك بشر كه اند كرده فرض
 كه را آنچه و. هست و دارد وجود هميشه و است جريان در دائما  كه دارد وجود " انسانيت " نام

 خود ومموه خداي يا بشريت براي اينها ،كرد خدا براي بايد را كار كه اند گفته خدا براي  خداشناسان
 و قائلند واقعي وجود موهوم خداي اين براي و ،داد انجام انسانيت و بشريت براي بايد را كار كه گويند مي

  . دانند نمي او مقابل در چيزي را فرد و ،اعتباري وجود خود براي
  

  : پاورقي
 آنها حرف با ليو ،اند آورده ديگر  شكل يك به ،داشتند طبيعي كلي مورد در ما قدماي كه را بحثي آن. 1

  . دارد تفاوت
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 يانسان يارزشها مورد در خودشان قول به و يمعنو مسائل مورد در كه است ييها بست بن اثر در نهايا

 بر  هم آن ،كردند نفي را مذهب بر مبتني تربيت و اخالق ،كردند انكار اولاز را مذهب:اند آورده ديپد
 پس ،حرفهاست اين از و بهشت  طمع اعتبار به و هنمج از ترس براساس مذهب كه اي ساده فرض اساس
 آنكه حال و نشدند قائل ديگري ارزش هيچ مذهب براي و ، كنيم رها نداريم آن به اعتقادي كه را آنچه
 بهشت اهر از فقط  نه مذهب. كند مي احياء نسان در را ارزش معيارهاي و مالكها كه اينست  مذهب ارزش

 به [و ،كند يم احياء را انسانيتاز چيزهايي انسان اعتقاددر بلكه ،كند مي يلتحم را اخالق جبرا جهنم و
 ارزشهاي تمام ،آن احياي پرتوي در كه نمايد مي احياء خاصي شكل به را انسان انسانيت] ديگر عبارت
  . كند مي پيدا دقيق و منطقي معناي ،است معني بي عمال و واقعا امروز كه انساني
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   " خودي " توسعه
  

 ديگر عبارت به و ،لنفسا معرفة ديگر تعبير به و ،نفس تذكر يا و نفس به توجه نوعي به راجع سخن
 دو. رسيد پايان به بحث آن. اند گرفته را اخالق اولي  فصل الهام جا همان از كه بود خود ذات به توجه
    بحث اين به و كنيم مي ذكر شود مي شمرده اسالم تربيتي و اخالقي مباني جزء هم آنها كه را ديگر اصل
 شك كه شد گفته پيش جلسات در. است عمومي وجدان مسئله آنها از يكي. دهيم مي پايان كلي طور به

 باشد نفساني و فردي و شخصي خود كه خودي نوعي با خود اخالقي و تربيتي اصول در اسالم كه ندارد
 همان است ديگر افراد نفي مستلزم كه خودفردي ] خواستن [ مفهوم  به خودخواهي. كند مي مبارزه
. شود نفي بايد و مذموم است امري ديگر اخالقي منطقهاي اغلب و اسالم منطق نظر از كه  است چيزي
 خيلي آدم كس فالن كه گوئيم مي مثال ،هست هم ما امروز اصطالح در خودپرستي و خودخواهي مفهوم

 هر ملكوتي و انساني خود آن از غير " خود " اين كه  گفتيم و ،است خودخواه يا ،است خودپرستي
  . است انسان ملكي خود و طبيعي خود  اصطالح به بلكه ،است شخص

  

   است مراتب ذو موجودي انسان
  به آن از قرآن در كه همان يعني ،ملكوتي من يكي. است " من " نوع دو داراي انسان
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 ولي. نيست طبيعت به نيازمند خود اءبق و حيات در و شده تعبير) 1( "" روحي من فيه نفخت « " 
 همين انسان خصوصيت. است طبيعت انسان وجود از مرتبه يك. است  مراتب داراي موجود يك انسان
 نباتي حيواني ملك يك انسان " گويند مي اينكه. است مراتب و مقامات صاحب موجود يك كه  است

 چيز يك بلكه ،نبات هم و حيوان هم ،است  ملك هم كه معنا اين به نه ،است درست " است جمادي
 طبقه چند ساختمان يك مثل تشبيه مقام در. است مراتب صاحب وجود  يك چيز اين ولي نيست بيشتر
 صاحب موجود چنين  انسان ...و ،ديگر حقيقت ديگر طبقه ،است حقيقت يك آن طبقه يك كه  است

 درجه در ،فرشته از باالتر بلكه و است فرشته  يك خود درجه ترين عالي در كه است درجاتي و مراتب
   ها " من " ميان ،خود عالي درجه آن حسب به انسان. جماد يك ديگر درجه در و ،است گياه يك ديگر

 در هم انسان ،ندارد وجود مايي و من و تنازع و جنگ ،فرشتگان ميان كه همانطور.  ]بيند نمي تبايني[ 
 هستند نور هاي پارچه مثل همه ،بيند نمي مايي و من ديگر دافرا با خود ميان ،خويش وجودي مرحله آن
   رسد مي " خود " طبيعي و داني درجات به كه وقتي ولي. ندارند شكل هيچ به تزاحمي يكديگر با كه
 كوشش خويش بقاء و حفظ براي خود به خود مني هر ،هست طبيعت در كه تزاحمي و ضيق حكم به ،

 در كسي هر " من " ،آيد مي پيش غيره و بقا  تنازع مسئله كه نمايد مي نفي را ديگران طبعا و ،كند مي
 ديگر هاي " من " نفي مستلزم كس هر " من " حفظ گوئي و گيرد مي قرار ديگر هاي " من " مقابل
 انسان طبيعي من الزمه  كه نديدن را غير و ديدن را خود فقط و طلبي انحصار حالت آن يعني ،است
 " ديوار ،شود شكسته بايد كه است ديوار اين ،شود خرد بايد كه اينهاست و شود مي رزهمبا اينها با. است
  . ديگر هاي " من " با طبيعي " من
 جمله از و ديگر موجودات خواهد مي يعني ،است گر استخدام موجود يك انسان طباطبائي آقاي تعبير به

 وجوديم هر به يعني ،مستثمراست انسان ،مروزا اصطالح  به و ،بياورد خود استخدام در را ديگر انسانهاي
  : گويد مي مولوي. خواهد مي خود براي را چيز همه و كند مي نگاه وسيله و ابزار چشم به

   خداست شيران جانهاي متحد        جداست هم از سگان و گرگان جان
 و بدهد دست زا را خويش  واقعي خود انسان يعني ،باشد سگي و گرگي ،انسان روح و جان كه وقتي

 همه و نيست ديگري چيز دعوا و نزاع و جنگ اينجاجز در ،باشد اش طبيعي جنبه وجودش بيشترين
  كه وقتي اما. هستند نزاع و جنگ مظهر كه شوند مي سگ و گرگ
  :يپاورق
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 داشته وجود نزاع و جنگ تواند نمي اساسا آنجا در ،شد خدا مرد جان ،نشد سگ و گرگ جان ،جان 
  . باشد

  

   خودفردي از خروج مرحله اولين ازدواج
 طبيعي خود مقصود كه - شود خارج خودپرستي الك از بايد انسان گوئيم مي ما اينكه ،خودي مسئله در

. دارد مراحلي و مراتب ،پرستي فرد و خودپرستي  الك از شدن خارج -  دارند قبول را اين همه و است
    كتاب در راسل تعبير به -  انسان " من " كه اينست مثل واقع در. است  غيردوستي اش مرحله اولين

 قهرا دانند مي طبيعي " من " فقط را " من " چون آنها. يابد مي توسعه -  ديگر بعضي و " نو اميدهاي "
 بيند مي را خودش فقط و است خودش فردي من همان در فقط كودك يك مثال: كنند مي شروع اينجا از
  خودش براي ابزار و وسيله چشم به هم مادر و پدر به حتي ،خواهد مي فردي خود براي را چيز همه و

   نمايد مي انتخاب همسري و كند مي پيدا عشقي كه جواني دوران در. كند مي نگاه
 در البته( دارد عالقه خود مانند ،ديگر شخص يك به كه شود مي پيدا او در احساس اين بار اولين براي ،

 خود اين براي را چيز همه و شوند مي يكي او و خودش ،آيد درمي  به خود از يعني )نيست اينطور همه
 واقعا شخص كه است درشرايطي اين البته. اند شده " خود " يك "خود "دو مجموع. خواهد مي بزرگتر

  : رحمت و وداد قرآن تعبير بهو مؤانست علقه , داكنديپ طرف به يا علقه كي
 ذلك في ان ،رحمة و مودش بينكم جعل و اليها لتسكنوا ازواجا انفسكم من لكم خلق ان آياته من و «

  ).1( يتفكرون لقوم اليات
 چشم به هم به اينها قهرا ،است جنسي رابطه يعني شهواني رابطه يكديگر با زوجين رابطه كه وقتي تا

 زن ،جنسي زهغري اطفاي براي. است طبيعي و حيواني امر يك جنسي رابطه. كنند مي نگاه ابزار يك
 كانون و زوجين مسئله ولي ،است ابزار يك زن براي  هم مرد و نيست بيشتر ابزار يك مرد براي

   دو ميان كه جنسي غريزه مافوق روح از است عبارت خانوادگي روح و خانوادگي  فلسفه و خانوادگي
  شخصيت يعني ،شود مي پيدا نفر
  

  :يپاورق
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 و كرده زندگي مجرد ،معنوي هدفهاي خاطر به عمر تمام در كه افرادي كه است  داده نشان تجربه 
 نوع يك آنها همه رد ،)1( شود معنويات به آنها رسيدن مانع كه باشند داشته بچه و زن اند نخواسته

 آن كه دارد روحي كمال نوع يك انسان گويي. است داشته وجود خامي يك صورت به لو و نقص
 در كه روحي كماالت همه. شود نمي كسب اي مدرسه هيچ در  خانواده مدرسه در جز روحي كمال
    وتخل با انسان آيا. دشمن مقابل در شجاعت مثل. شود نمي حاصل ها مدرسه و مكتبها همه
 براي عملي جهاد  مكتب در جز شجاعت ؟شود شجاع تواند مي نفس هواي با كردن مبارزه و نشستن
 درگير عمل در بايد شود پيدا روحش در بخواهد انسان اگر كه است چيزي و ،شود نمي حاصل انسان
  . كند كسب را آن تا شود

  
  : پاورقي

 آخر تا تهران در جلوه ميرزاي. اند كرده زندگي ردمج كه اند بوده كساني ما اخالق بزرگان از خيلي 1. 
 عمر آخر تا بود فيلسوف و حكيم كه اصفهان در قشقايي  جهانگيرخان مرحوم. كرد زندگي مجرد عمر

    حسن محمد شيخ آقا مرحوم ،طور همين نيز بودند قائل كرامتي برايش كه كاشي آخوند. زيست مجرد
 هم طالقاني  . كرد زندگي مجرد
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  اکرم رسول از يثيحد
نبو ثيحد كي  آمده تسنن اهل اتيروا در كه هست ي

  
  ).1 (النفاق من شعبه يعل مات بغزو نفسه حدثي ولم عزي لم من
 رديم يم) باشد نكرده جهاد يآرزو (باشد نكرده جهاد ثيحد خود نفس در والاقل باشد دهينجنگ كه آن

  . هست روحش در نفاق از يا شعبه كه يدرحال
  
 مثل درست. برد نمي بيرون انسان  جان از ديگري چيز دشمن با شدن مواجه جز را نفاق از يا شعبه نيا

 ؟شود مي شناور ،بخواند شده نوشته شناوري درباب كه را كتابهايي  تمام انسان اگر آيا. است " شناوري "
 شنا تا بشود هم ناراحت ،بخورد آب مقداري و برود آب زير دفعه چند و كند شنا مدتي اينكه مگر ،نه

 با شدن مواجه با جز و ،هست آدم جان براي كه  خطراتي با شدن مواجه با جز را شجاعت. بياموزد
 كه شود مي مواجه كسي با وقتي كه كند پيدا را حالت آن انسان بايد. كرد كسب توان نمي دشمن

 خواهد بلكه شود خود  شدن كشته از مانع و بگيرد دفاعي حالت كار خود طور به بكشد را او دارد  صميمت
  . گرفت ياد و خواند  توان نمي كتاب در را اينها. ببرد بين از را طرف

  

   خدا راه در جهاد و زاهد مرد
 داده انجام را خير و بر اعمال  انواع چون كه بود زاهدي مرد: گويد مي ،است آورده داستاني يك مولوي

 پيش كفار با جنگ اگر :گفت سرباز اي عده به ،بود مانده جهاد فقط و بود آورده بجا را ها فريضه و بود
 كه بودند نشسته و  زده چادر روزي. باش حركت آماده فردا كه دادند خبر او به. كنيد برخ  هم مرا آمد
 و اسبها روي پريدند فوريت به داشتند  سربازي آمادگي كه آنها. است كرده حمله دشمن دادند خبر

 جنگ ،خواند ذكر و ورد و كرد پيدا را شمشيرش و زره وقتي تا زاهد آقاي ناي و ،جنگيدند و رفتند
 كشته ،كشتيم ،رفتيم: گفتند ؟شد چه پرسيد. برگشتند سربازها جنبيد خود به تا و ،شد تمام و گذشت
 حال به دلش كسي آخرش. " شد تمام كار ،هيچ ": گفتند!؟چي ما پس !عجب: گفت. برگشتيم و داديم

   گرفته را اسيري  يك. سوخت او
  :يپاورق
   جهاد باب داود، ياب سنن .١
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 را ما سواران از خيلي و است چنان و چنين دشمنهاي آن از اين ؟بيني مي را اين گفت. بودند .٢
. بود بسته دست هم اسير. بزن گردن و ببر را او تو ،شود كشته بايد حاال و شده اسير تا كشته
   را اسير زاهد مرد

 همان با هم اسير مرد و افتاده زاهد اين كه ديدند ،رفتند وقتي. نيامد و كشيد طول. بزند گردن كه برد
 اسير. ببرد را او شاهرگ كه است عنقريب و جود مي را او  گلوي بيخ دارد و افتاده او روي بسته دستهاي

 او از را  قضيه. آوردند هوش به و زدند صورتش به آب و خيمه توي آوردند را زاهد مرد و كشتند را
 چيزي ديگر من ،كرد پخ يك و كرد نگاه صورتم به يكدفعه رفتيم اينجا از وقتي: گفت. پرسيدند

  . فهميدمن
 جنگ ميدان در را شب  خلوت آثار كه طور همان ،آورد دست به توان نمي شب خلوت در را شجاعت

  . كرد كسب شود نمي
 تشكيل.[كند كسب را آنها تواند نمي خانواده تشكيل مكتب در جز انسان كه هست اخالقي خصايص يك

 آن و نكند پيدا بچه و نگيرد زن انسان تا. ديگران سرنوشت  به شدن عالقمند نوع يك يعني ] خانواده
 مثال يا ،نياورد  هيجان به را او شود مي مريض كه مواقعي در مثال و نكند تحريك را او عواطف شديدا بچه

 ،كتاب مطالعه با.  ]آيد نمي پديد او در ديگران  سرنوشت به شدن قمندعال[  ،نگذارد اثر او در بچه لبخند
   را دوران اين كه ها كش رياضت و اخالقيون كه است داده نشان تجربه. شود نمي پيدا او در امر اين

 اينكه علل از يكي و. است داشته وجود آنها در بچگي نوع يك و خامي نوع يك عمر آخر تا ،اند نگذرانده
 ،مسيحيت نظر از كه حالي در ،است همين شده تلقي عبادت  يك و مقدس امر يك ازدواج ماسال در

 يعني ،ندارند را تجرد تاب كه شوند متأهل گيرند مي اجازه كساني و ، پليدي تأهل و است مقدس ،تجرد
 پاپ لذا. كرد ازدواج بايد گويند مي فاسد به افسد دفع باب از بنابراين و ،شوند مي فاسد بمانند مجرد اگر
 برخالف اسالم در. است نكرده پيدا را آلودگي اين عمر تمام در كه شود مي انتخاب مجردها ميان از

  ). 1( » النساء حب االنبياء اخالق من «: است مسيحيت
 از بعد. است انسان شخصيت  كردن پيدا توسعه و فردي طبيعي خود از خروج مرحله اولين ازدواج پس

 طوري به شود مي " ما " به تبديل " من " آن ،نيست تنها  من براي ،كنيم كار خواهيم يم وقتي ،ازدواج
    رنج و ،خودش شخص سرنوشت به كه است عالقمند خانواده سرنوشت به آنقدر  انسان كه
  از درجه يك اين. باشند آسايش در آنها تا برد مي
  

  :يپاورق
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 "     شك ؟كند پيدا توسعه مقدار اين تا انسان " خود " كه است كافي اين آيا  ولي. است " خود
 ،شود محدود جا همين به اگر اما ،است كمال از اي درجه طبيعي فردي خود به نسبت اين. نه كه ندارد
 نفي آن غير و شود ها بچه و همسر عالوه به من و كند پيدا توسعه فردي من از " خود " اين يعني
  . يستن كافي ،گردد

  

   اي قبيله من
 خود يعني ،بشود فاميل شامل مثال ،كند پيدا توسعه بيشتر هم اين از نفر يك " خود " است ممكن
 عرب و بدوي قبايل در كه همان ،شود كشيده قبيله و فاميل  به و كند تجاوز هم خانوادگي خود از فردي
 اين مثل درست يعني ،گذاشت نمي  فرق ودخ با را قبيله افراد واقعا جاهلي عرب. بينيم مي زياد جاهلي

 داخل در. بود " اي قبيله من " يك او براي او " من ". است  حاكم قبيله افراد تمام بر روح يك كه بود
 روح اين ديگر آنطرفتر كمي ولي ،داشت وجود ايثار و احسان ،گذشت مثل انساني اصول همه ،قبيله
  . يابد مقدارتوسعه اين سانان " من " كه نيست كافي پس. نداشت وجود

  

   قومي من
 مردم تمام كه باشد پرست وطن  آنچنان انسان اگر ايرانيها ما مورد در مثال. قومي من: باالتر رويم مي

 را چيز همه گذشت كه حد آن از زيرا ،نيست كافي هم باز باشد داشته دوست خود جان مثل را ايران
 ايراني به ،كند مي خدمت ايراني به ،كند نمي خيانت ايراني به ،دگوي نمي دروغ ايراني  به. داند مي جايز

 استبداد ،داند مي جايز را حقوقش به تجاوز ،داند مي جايز را گفتن دروغ ايراني غير به اما ،كند مي احسان
    يافته رشد آنها در " ملي خود " يعني ،هست اروپائيها در كه است خودي  همان اين. داند مي جايز را
 هموطنان به نسبت زيادي حد تا فرنگيها. است كرده پيدا توسعه " ملي من " صورت به " فردي من " و

 تر طرف آن هموطن دايره از كه را پا ولي ،ورزند نمي استبداد و گويند نمي دروغ و نيستند خائن خود
    يعني ،داند مي جايز خود ملت نفع به را خيانت و دروغ. شوند مي ستمگر و ظالم ،گذارند مي

 مردم به نسبت را جنايتها بزرگترين ولي شود نمي مرتكب خود مملكت داخل را جنايت و خيانت
 را اين و كند مي تصاحب خود كشور براي را ديگر ملتهاي ثروت و مال. كند مي اعمال ديگر كشورهاي

  . است پرستي وطن آدم كه داند مي افتخار يك
 چنين كه نيست شك    پيش را فردي خود ،خود مملكت اخلد در الاقل كه آدمي
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 خود آدم آن به نسبت ،" من " صورت به نه كند مي زندگي " ما " صورت به آنجا يعني ،كشد نمي

. ناميد اخالق توان نمي را اين ولي ،است تر متكامل بيند مي را خود شخص فقط دنيا در كه فردي پرست
  . دارم ديگر ملتهاي به كار چه من كه كرد قبول را  حرف اين توان نمي منطقا

  

   دوستي انسان
 بشردوست كسي يك واقعا اگر. پرستي انسان و دوستي انسان به برسيم ،برويم باالتر قدم يك ،اين از

 حق ،كند نمي خيانت است انسان كه جهت آن از انساني  هيچ به و كند مي خدمت انسانها همه به ،باشد
 از  خروج نهايي حد كه رسد مي نظر به. است انسان كه جهت آن از كند نمي پايمال را انساني هيچ

 انسان " خود " صورت اين در. كند پيدا توسعه انسانها همه به نسبت دوستي كه اينست خودخواهي
  . هستند انسان كه جهت آن از انسانها همه يعني

 مرز اين ؟نباشيم دوست نحيوا  ولي باشيم دوست انسان ما چرا: است وارد ايرادي هم ] نظريه [ اين به
 بايد رسيد كه اينجا به " خود " و شود متوقف اينجا در بايد مرز اين كه است منطقي آيا ؟چيست براي

 و پرستي حق شود مي آن نام كه رفت جلوتر توان مي هم اين از يا ؟بكشد خويش دور  به حصاري
 در چيز همه خداپرستي سيرم در ،نيست ديگر موجودات كنار در موجودي خدا چون كه ،خداپرستي

  .)است يداشتن دوست(دنيا
 به    اوست از عالم  همه كه عالم همه بر عاشقم            اوست از خرم جهان كه آنم از خرم جهان
 يا ؟شود مي متوقف اينجا در و اينجاست خودي مرز آيا كه دوستي انسان مورد در سئوال به برگرديم
 مطرح ديگر سئوال يك دوستي انسان مورد در عالوه  به. شود متوقف كه ندارد دليل و رود مي جلوتر
   هر و حيواني هر ؟چيست " انسان " از مقصود ،دوستي انسان گوئيم مي وقتي اينكه آن و است

 گل ،هست كه است  همين گل ،" دوستي گل " بگوئيم اگر مثال. هست كه است چيزي همان جمادي
 و است بالقوه كه دنيا اين در است موجودي تنها  انسان ولي. طور مينه هم حيوان. ندارد اصولي ديگر كه
 گفت و كرد حساب گوش دو و سر يك موجود همين توان نمي را انسان  يعني ،شود بالفعل بايد

. داشت دوست را او بايد داشت وجود ناخن پهن القامه مستوي حيوان اين كه جا هر يعني  بشردوستي
  ضد حيوان ولي. باشد انسان ضد است ممكن انسان يك. دارد هم انسانيتي يك انسان ،نه
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 حقايق سلسله يك به و معاني سلسله يك به انسان انسانيت. است حيوان هميشه حيوان ،نداريم حيوان 
 انسان را او  توان نمي ،باشد آنها ضد بر يا آنها فاقد فردي اگر كه دارد بستگي لطايف  سلسله يك به و
 زياد كه - شد ديگر انسانهاي ضد يا شد انسانيت ضد انساني اگر كه آيد مي پيش اينجا ثبح آنگاه. مردش

    حقوق به و نمايد مي ستم آنها به ،كند مي خوار و ذليل را ديگر انسانهاي كه  انساني آن ،داريم سراغ هم
 كه انسان رهباالخ وگفت داشت دوست ديگران مثل را او بايد آيا -  است فاسد و كند مي تجاوز آنها

   ؟است سازگار چگونه دوستي انسان با كار اين  دوم صورت در. برد بين از را او بايد يا ؟هست
  

 نظر اين از[  ،است پا دو  حيوان اين داشتن دوست " دوستي انسان " از مقصود اگر كه اينست جواب
 فهميم مي معني يك انسانيت زا ما گفتيم اگر اما كند نمي  فرقي هيچ ] انسان ضد انسان با واقعي انسان

    خالي است ممكن و باشد پر انسانيت معني از است ممكن كه است داري معني موجود يك انسان و
 پيدا ديگري معني ما براي " دوستي انسان " مفهوم وقت آن ،باشد انسانيت معني ضد بر يا و باشد
 اگر دليل همين به و ،مسير اين خالف در نه داشت دوست  انسانيت مسير در بايد را انسانها كه ،كند مي

 نمود رفتار خشونت با ،كرد مبارزه وجهي شديدترين به او با بايد احيانا ،بود انسانيت مسير ضد بر انساني
 يعني ،است انسان به عالقه نوعي خود ،كار اين و ،كرد نگاه انسانها راه سر در خار يك چشم به او به و

 است  بشريت به عالقه و ،انسانيت به عالقه نوعي خود ،انسانيت بخاطر نسانا ضد انسان با كردن مبارزه
  . باشد آن در بشريت معني كه بشريتي ،دار معني بشريت اما
  

   مذهبي خود
 خود گفتي ،برشمردي  درجه به درجه را ها " خود " آمدي تو كه بگويد كسي است ممكن اينجا در

 ؟چطور مذهبي خود. انساني خود به رساندي تا ،نژادي خود ،ملي و قومي خود ،خانوادگي خود ،فردي
 مسلمان گوييم مي هم خودمان ما ؟باشد حصار يك ما براي تواند مي اين آيا. است خودي يك هم آن
 علي اشداء « ،كند نمي برقرار وداد رابطه مسلمان غير با مسلمان ،باشد داشته دوست را مسلمان بايد

 اخالق ضد كار و است بد هم اينجا ،باشد بد شدن قائل مرز بناست اگر). 1(» بينهم رحماء « » الكفار
  . است
  ظاهر  تعصب يك صورت به بخواهد مسئله اين اگر هم واقعا: است اين جواب

  
  :يپاورق
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 تعصب بالنتيجه و ،است اسالم  لواي زير در كه كسي هر مورد در باشد داشته تعصب شخص يعني ،شود 
 چيزي چنين ،اين بدخواه و باشد آن خيرخواه ،نيست اسالم  لواي زير در كه كسي هر عليه باشد داشته
 بشر افراد  همه و مردم همه خيرخواه ما كه خواسته اسالم. است نخواسته را آن هم اسالم و نيست خوب
 كافر بد بايدن حتي ما. است ضداخالق بگيرد سرچشمه بدخواهي از اگر كافر با دشمني. باشيم كفار حتي

 به چرا كه سوزد مي اينها حال به دلم من ": فرمود كه باشيم اكرم پيغمبر مثل بايد بلكه ،بخواهيم را
  . " رسند نمي است خودشان حق و خير  كه آنچه
 ،آيند درمي ديگران راه سر در خار صورت به اين از گذشته و شوند نمي هدايت خود اينها كه وقتي ولي
 هم ابوجهل بدخواه ،انسان حتي. بود بدخواهشان نبايد  ولي ،كرد نگاه مانع يك چشم هب اينها به بايد
 كه  كنيم آرزو نبايد. برسد شهادت به و شود مسلمان ابوجهل كه نكند خدا بگويد مثال و باشد نبايد

 العابدين زين از كه وقتي هم معاويه  بن يزيد. نكنند پيدا حق به راه وقت يك مانندها ابوجهل يا ابوجهل
. است قبول بله: فرمايند مي حضرت ،نه يا است قبول من توبه كنم  توبه اگر من آيا كه كند مي سئوال) ع(

 به تا نيابد توبه توفيق باشد مي پدرش قاتل يزيد چون كه كند آرزو كه نيست يزيد بدخواه هم او  يعني
 گذاريم مي " بدي " را اسمش اينها به  نسبت ما كه آنچه. خواهد مي خير هم او براي بلكه ،برود جهنم

 مضر وجودشان هم ديگران براي و نيستند خودشان سعادت مسير در اينها چون كه اينست معنايش
  . باشيم داشته دشمن را اينها بايد اعتبار  اين به ،است

  

   آافر به احسان
 از ناشي نه است نديگرا  براي خيرخواهي و ديگران داشتن دوست از ناشي كافر داشتن دشمن پس

 به اسائه احسان اين كه شرط اين به ولي كرد احسان  توان مي كافر به حدي هر تا. آنها براي بدخواهي
  .نباشد بشريت مصالح ضرر به ،نباشد انسانيت  به اسائه ،نباشد ديگران

 ينهيكم ال «     عن اهللا نهيكمي انما ...دياركم من يخرجوكم لم و الدين في يقاتلوكم لم  الذين عن اهللا
  ظاهروا و دياركم من اخرجوكم و الدين في قاتلوكم الذين
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  ).1( » الظالمون هم فاولئك يتولهم من و تولوهم  ان اخراجكم علي 
 يعني    در و اند نكرده بدي شما به كه كفار از عده آن به نسبت ] احسان از را شما [كند نمي نهي خدا

 چون ،اند آيه مصداق كه آنها  به نسبت احسان از را شما كند مي نهي خدا ،اند نجنگيده شما با دين راه
 اسلحه است جنگ حال در او با كه كسي به انسان اگر مثال. است مسلمانان تضعيف آنها به احسان
    تضعيف موجب كه تقويتي آن. كرده كمك خود شكست به صورت اين در كه  است بديهي ،بفروشد
 اگر. است حرام باشد ومسلمين اسالم تضعيف مستلزم كه كافر به احسان. است حرام شود اسالمي جبهه
 به احسان آن اما. باشد حرام هم بايد كار اين ،است انسانيت سعادت اسالم اگر و ،است حقيقت اسالم
  . هست هم  خوب ،نيست حرام باشد نداشته را باال ] وضع [ كه كافر

 چيز هيچ به خودخواهي مرز از انسان شدن خارج دايره اساسا كه رسيم مي مطلب اين به كه اينجاست
 كمال مسير در هستي ولي گيرد مي دربر را  هستي و وجود عالم تمام ،شود نمي محدود انسان به حتي
 كه ،سعادت يعني خواهد مي عالم براي خدا كه آنچه و خواهي  حق و پرستي حق مسير در يعني ،خود

 حقيقت  وقت آن ،واقعي معني به خودپرستي از خروج. خواهد مي خدا كه بخواهد را  چيزي آن انسان
 دوستي انسان عنوان به اسالم در ما لهذا. انسانها مرز حتي نشود متوقف مرزي يك در كه كند مي پيدا

 دايره ،است مطرح خدا و حق كلمه اسالم در بلكه ،كند محدود انسانها به را ما بخواهد كه نداريم چيزي
 بلكه ،باشد  كسي بدخواه كه معني اين به نه ،شود مي محدود گاهي البته و ،است وسيعتر اينها از خيلي

 حق و حق مانع و سد خواهند مي كه  كساني با ،كرد رفتار جور يك انسانها همه با توان نمي عمل در
 را آن يدبا كه فاسد دندان مثل. كرد رفتار بايد دشمن يك مانند و داشت بايد ديگري رفتار گردند طلبي
 كه رسيده اي مرحله  به كار بلكه ،است خودش دندان بدخواه انسان كه نيست معني بدان اين اما ،كند
  . كند مي خراب را ديگر دندانهاي و مزاج ،كند مي ناراحت را بدن نيايد بيرون فاسد عضو اين اگر
  

  :يپاورق
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   عمومي وجدان
 نيست انسانها همه داشتن  دوست فقط منظور شد گفته ابتدا در كه " يعموم وجدان " آن اين بر بنا

 از موانع برداشتن ،تكامل مسير در و عمل در حال عين در و اشياء همه داشتن دوست ،آن از باالتر بلكه
  . نيستند متوقفي موجودات ،عالم كل هم و انسان  هم كه ،پاست پيش

 قرآن مثال. هست مثالهايي ،شخص و فرد به نه دارد توجه انسانيت اصول به اسالم كه زمينه اين در
  :فرمايد مي مسلمين به خطاب

    الذين ايها يا « 
 و للتقوي اقرب هو اعدلوا ،تعدلوا اال علي قوم شنئان يجرمنكم ال و بالقسط شهداء هللا قوامين كونوا آمنوا
  ).1( تعملون بما خبير اهللا ان اهللا اتقوا
 اينكه به ،مردمي با دشمني را شما نكند وادار. بدهيد عدالت روي از را شهادت و كنيد قيام خدا براي

 پرست بت كه هستند جاهليت كفار همان دشمن قوم و ،است مسلمين  به خطاب ،اين. نكنيد عدالت
 مسلمين خونين  دشمن ،داشتند است پرستي بت كه را خصلت بدترين اينكه بر عالوه كه همانها ،بودند
 اصل يك عدالت چون ،كرد عدالتي بي نبايد هم آنها به نسبت گويد مي قرآن حال عين در .بودند نيز

 منفي ظلم. باشد ظالم تواند نمي پرست حق انسان يعني. جهاني  اصل بلكه انساني اصل تنها نه ،است
 بخطا اميرالمؤمنين  معروف جمله آن است مطلب اين نظير و. باشد كافر كه دشمني مورد در ولو است

  :فرمايد مي. هست البالغه نهج در كه اشتر مالك به
 في لك نظير اما و الدين في لك اخ اما: صنفان فانهم ،اكلهم تغتنم ضاريا سبعا عليهم تكونن ال و « 

  ). 2( » الخلق
: اند دسته دو بر  آنان كه ،بداني غنيمت را آنها خوردن كه نباش درنده جانور) مصر مردم( آنان به نسبت

  تو مانند آفرينش در يا و اند ديني برادر تو اب يا
  :يپاورق
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  . دارد جهاني پايه بلكه ندارد انساني پايه تنها ،عدل زيرا
 ؟كند مي گدايي چرا اين: فرمودند. كند مي گدائي كه ديدند را ذمه اهل از كوري پيرمرد اميرالمؤمنين

: فرمود. كند مي گدايي و شده ناتوان حاال ،كرده كار توانسته  كه وقتي تا ،است يهودي رديم: گفتند
 چيزي المال بيت از دادند دستور!؟كند گدايي تواند نمي كه حاال ،كرد كار توانست مي كه وقتي تا !عجب
  . است بازنشستگي نوعي واقع در اين. كردند مقرر برايش
 چقدر. ندارد مانعي نشود  حق جبهه تضعيف موجب كه آنجا ] كافر به [ كمك و احسان كه اينست غرض

 مادرم و پدر با كه است آمده امام نزد بوده شده  مسلمان كه ئي مسيحي يا يهودي كه داريم روايات در
  . كني رفتار بهتر بلكه سابق مثل بايد اند گفته ؟كنم رفتار چگونه
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  دوم بخش
  
   نپزشكا اسالمي انجمن بحثهاي 
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   عقالني استعداد پرورش و جسم پرورش
  

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 اصل در تربيت كه رسيديم اينجا به پيش جلسه در )1(.بود اسالمي تعليمات نظر از تربيت درباره بحث

 صدق " صنعت " واقع در و " ساختن " آن درباره بيشتر كه نحوي به يكي: باشد تواند مي دوگونه
 منظورهايي يا منظور براي و شود مي فرض ء شي يك مانند انسان ،آن در كه است تربيتي ،آن و كند مي

 ،صنعتگر و سازنده. است نظر مورد  ماده آن خود نيست منظور ساختن اين در كه چيزي. شود مي ساخته
 ء شي يك عنوان به بسازد صنعتي خواهد مي ماده آن از كه  اي ماده از و دارد را خودش خاص هدف

 آنچه  كه بسا اي و ،دهد مي انجام آن روي بر بدهد وفق خودش منظور با كه عملي هر. كند مي ستفادها
 آن از خواهد مي كه انسان نظر از ولي است نمودن ناقص و كردن خراب ء شي آن نظر از دهد مي انجام او

 استفاده آن از اهدخو مي كه شيئي يك نظر به گوسفند  به انسان مثال. است صنعت كند استفاده ء شي
. گيرد مي قرار او استفاده مورد چگونه كه است نظر آن از انسان براي گوسفند ارزش. كند مي نگاه بكند
 او تا كند چاقش بايد كند استفاده او از خواهد مي كه انساني. گيريم مي نظر در را نر گوسفند يك ما حال

  اگر. كند استفاده او گوشت از خودش يا و بفروشد را
  
  
.)ستين موجود بخش نيا اول جلسه نوار(. 1
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 وقتي. كند مي اخته را گوسفند آيد مي. شود چاق تا بخورد علف و باشد پايين سرش كه نيست اينجور
 شروع و شود مي مشغول خوردن علف به فقط و اندازد مي  يينپا را سرش ديگر حيوان اين ،شد اخته كه
   از انسان و شود مي چاق بعد. كردن استفاده صحرا علفهاي از پرتي حواس بدون و راحت خيال با كند مي

 خود نظر از ولي ،است او كردن  كامل ،گوسفند كردن اخته ،انسان يك نظر از. كند مي استفاده او گوشت
 نظر از ؟اند آورده وجود به او در نقصي يا اند كرده تكميلش گوسفند خود نظر از آيا ؟چطور گوسفند
  . اند آورده وجود به او در نقصي  مسلم گوسفند

 غالم خود نظر از ،كردند مي  خواجه قديم در كه را غالمها. است مطرح غالمها مورد در حرف همين عين
 او در كمالي كنند استفاده بردگان اين از خواستند مي  كه آنها نظر از ولي ،كردند مي ايجاد او در نقصي
 حرمسرا غير و حرمسرا در ابزار يك صورت به او از توانستند مي بهتر ديگر يعني ،بودند كرده ايجاد

  . كنند استفاده
 نظر در را منظوري ،مكتبي  وقت يك. هست مطلب اين عين هم انسانها روحي تربيت در كلي بطور
 كاستيهايي يك انسان در اينكه ولو شود تأمين منظور  آن كه بسازد طوري را انسان واهدخ مي و گيرد مي
 ولي ،كند ايجاد او در جسمي يا روحي نقص و بگيرد انسان از را طبيعي احساسات  يك ،آورد وجود به

  . شود مي ساخته خوب ،منظور آن براي انسان باالخره
  

   انساني تربيتي مكتب
 به او هدف ،ندارد انسان از  بيرون منظوري يعني ،است انسان خدمت در مكتب كه هست وقت يك اما

 منظور آن براي را انسان و باشد داشته ديگري منظور  اينكه نه است انسان تكميل و رساندن سعادت
 ،آن  هدف كه است مكتبي ،انساني تربيتي مكتب. انساني شود مي مكتبي ،اصطالح  به. بسازد بخواهد
 پرورش براساس بايد مكتب اين . است انسان رساندن كمال به براساس يعني ،نيست انسان خود از بيرون

 تواند مي مكتب اين كه كاري حداكثر يعني ،باشد آنها تنظيم  براساس و انساني نيروهاي و استعدادها
   و انسان انساني استعدادهاي شناخت راه در اينكه يكي: نيست بيشتر چيز دو دهد انجام

 انساني استعدادهاي ميان  نظامي اينكه دوم و ،بكند كوشش آنها كردن ضعيف نه و آنها دادن ورشپر
   اين اثر در ،است برخوردار طبيعت در  خاصي آزادي نوع يك از انسان چون كه نمايد برقرار
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 و ردبب را خودش حظ استعدادي هر ،نيرويي هر يعني ،نباشد حكمفرما  تفريطي و افراط هيچگونه نظام
  . نكند تجاوز بقيه  به

 شركت استعدادها آن در ديگر  جاندارهاي با كه استعدادهايي ،نوع يك: است نوع دو انسان استعدادهاي
 دارد شركت ديگر جاندارهاي با آنها در كه استعدادهايي. است اختصاصي استعدادهاي ديگر نوع و ،دارد
  . است جسماني امور

  

   اسالم نظر از جسم پرورش
 رفدارط اسالم آيا ؟جسم تضعيف طرفدار يا است جسم پرورش طرفدار اسالم آيا كه است اين اول ئلهمس
 مطلب دو اينجا). است پروري تن ديگرش تعبير ،جسم پرورش( ؟پروري تن مخالف يا است پروري تن

 تن لفمخا اينكه با است جسم پرورش طرفدار اسالم. شود مي اشتباه موجب گاهي تعبيرات اين و ،است
 جسمش كه باشد چنان روشش بايد اسالم نظر از انسان آيا. است آن ادبي مصطلح مفهوم به پروري
 ، نه: گويد مي اسالم يا ،نشود وارد آن به آسيبها و آفتها ،بيماريها ،باشد  داشته را رشد حداكثر ،باشد سالم
. ؟است بهتر بگذارد خودش  لحا به يا كند كمك ويرانيش به انسان چه هر كه است اي خانه مثل جسم
 را كوشش حداكثر و كنيد مي حفظ برف و باران و باد از ،كنيد مي رعايت شما وقت يك ،را ساختمان يك
 هم خراب ،آمد آمد پيش چه هر ،گذاريد مي خودش حال به وقت يك و ،آوريد مي  عمل به حفظش براي
  . ندارد اهميت ،شد

 حرمت علت. است  جسم سالمت و رشد و حفظ براساس ماسال تعليمات كه نيست ترديد و شك جاي
 به امور از بسياري كه است اين فقه مسلمات از  يكي. است بدن حال به آنها بودن مضر ،امور از بسياري

   هر كه است مطرح فقهاء براي كلي اصل يك و. دارند ضرر انسان جسم براي  كه اند شده تحريم دليل اين
 -  باشد نداشته سنت و  قرآن از دليلي هيچ لو و -  است مضر انسان جسم رايب كه بشود محرز كه چيزي
 يعني ،به معتد غير بعضي و ،هستند به معتد بعضي زيانها  كه گويند مي هم را اين البته. است حرام قطعا
 رهامقدا اين  يعني ،كند نمي ايجاد حرج خود تكاليف در اسالم. نيست اعتنا قابل كه است  كم آنقدر زيان

 ولي. است مستحب تركش گويند مي يا شود مي ذكر مكروه صورت به ،كنند نمي تحريم اسالم نظر از را
 اگرفقهاء و ،است حرام قطعا اسالم نظر از ،دارد زيان كه بشود  مسلم و باشد قطعي زيانش چيزي يك اگر
 مطلب يعني ،نيستند  واقف مطلب جنبه به كه است لحاظ اين از ،باشند نداده فتوا مسائل  بعضي در
  يا دارد ضرر واقعا آيا كه نيست روشن رايشانب
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    .ندارد
 ذكر " النجاش وسيلة " رساله در ابوالحسن سيد آقا مرحوم چنانكه ،ترياك كشيدن مسئله در فتوا مثال
 عادت صورت به نه( است چطور زدن ترياك به پك يك كه گوييم مي وقت يك: است چنين كرده

 عادت  ولي ،نيست حرام پس نيست به معتقد مقدار آن ،اين و ،است ضرر مقياس بر چون ؟)درآمدن
 عادت اين موجب كه اي مقدمه هر نيز و ،شود عادت به منجر كه اي گونه به كشيدن ترياك يعني كردن
 به شدن معتاد. سنت در نه و داريم ترياك مورد در چيزي  قرآن در نه ما آنكه حال و. است حرام گردد

 جديدي  مسئله يك كه هروئين مثال يا. دارد زيان كه است حرام گويند مي دليل اين  به فقط را ياكتر
 شكي هم حرمتش در ،دارد زيان قطعا كه است امري يك كه است محرز چون ،نبوده قديم در و است

  . شود مي استدالل ترتيب  همين به نيز قليان و سيگار مورد در. نيست
 سيگار و قليان خودش فقيهي يك است ممكن. است  حرام دارد زيان كه چيزي هر كه است اين آن كلي
 آگاهتر ايندو ضررهاي به كه ديگري فقيه اما ،است پرضرري چيز يك كه كند نمي فكر او ولي ،بكشد هم

 به ،كند مي كوتاه را عمر ،است  بدن به زدن صدمه آنها كشيدن واقعا كه است محرز برايش و است
 كه دهد مي فتوا ،دارد ضرر سيگار به اعتياد كه است محرز برايش خالصه و ،آورد مي وارد هلطم المتس

 و كنند مي مراجعه طبيب به و شوند مي مريض وقتي ،دارند اعتياد كه هم آقايان همين خود. است حرام
 حرام ديگر و كنم مي شبهه من ،گفته طبيب چون گويند مي ،دارد ضرر سيگار گويد مي آنها به طبيب
 كه هست اسالم در كلي اصل  اين. ندارم كاري مسائل خصوصيات به ،است كلي اصل. كشم نمي و است
 كه بينيم مي زياد ،سنت در ،برعكس و. است  حرام باشد داشته زيان انسان جسم براي كه چيزي هر

 فالن يديگر ،كند مي محكم را دندانها چون است مستحب مثال  سبزي فالن يا ميوه فالن خوردن
 يا و مستحب  يك يا حرام يك مالك كه است زياد سنت در موارد اين و ،برد مي بيرون  بدن از را يماريب

 است خوب معده براي چون چيز فالن. است  نبودن مفيد يا و بودن مفيد يا ،رساندن زيان ،مكروه يك
  . است مستحب

 ،بگيرد نيرو جسم كه جسم  تقويت و سالمت ،بهداشت ،علمي پرورش حدود در جسم پرورش اين بر بنا
 كمال برايشان نيرومندي اين ،اند بوده نيرومند بدن نظر از كه كساني همه دانيم مي. است كمال يك

    كماالت جزء اين و ،است داشته بدني نيروي و بوده نيرومند اميرالمؤمنين مثال. است شده شمرده
  . است حضرت آن
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   پروري تن و جسم پرورش
. است بد " پروري تن " گويند مي اينقدر چرا پس است جسم رشد طرفدار اسالم اگر بگوئيد است ممكن

    نفس واقع در پروري تن آن. است بهداشت معني به تن پرورش از غير است بد كه ئي پروري تن
 تن آن. باشد مي - گفتيم  كه معنا اين به - جسم پرورش و جسم بهداشت ضد بر اغلب كه است پروري
 دنبال هميشه يعني ،باشد شهوتران و پرور  نفس انسان كه است اين اش معني است بد كه پروري

 ،است برعكس درست قضيه اتفاقا و ،ندارد جسم رشد مسئله به ربطي و ،باشد خود نفساني تمايالت
 نفس مآد. رساند مي  زيان جسمش به برود پروري نفس معني به تن پرورش دنبال زياد انسان اگر  يعني
 كه كسي كه ندارد شك و ،ببرد بيشتر چه هر را شكم لذت كه كند مي فكر شكمش درباره فقط پرور
 يك. كند مبارزه پرستي شكم با بايد بلكه ،باشد اينجور تواند نمي نگهدارد سالم را جسمش خواهد مي
 عيش مجلس فالن در  اينكه براي خوابد نمي صبح تا شب. است ديگر لذتهاي دنبال پرور تن و تنبل  آدم

 بر و است پروري نفس معني به پروري تن  اين. آورد درمي را خودش اعصاب و جسم پدر. كند شركت
  .باشد مي جسمي  بهداشت معني به جسم پرورش ضد

 فارسي ادبي تعبير و است آمده ما ادباء و عرفاء و شعراء كلمات در اينهمه كه پروري تن آن حال هر به 
 چون گويند مي پروري تن را آن و -  باشد آمده شعراء زبان در است  ممكن نيز عربي در و -  هست هم

 نيروهاي واقعي  پرورش و دادن رشد مسئله از غير پروري تن آن آري ،است جسم به مربوط  شهوات
 پرورش را جسمش بخواهد انسان اگر يعني ،كديگرندي ضد بر حدي تا ،دو اين بلكه و ،است جسماني

 و آسيبها از كه اي گونه به نمايد حفظ را سالمتش و كند تكميلش طبيعت  براساس كه معني ناي به دهد
 پروري شهوت و پروري نفس كه  پروري تن نوع آن با بايد ،كند طوالني را عمرش و بماند دور بيماريها

  .كند مبارزه است
 جزء جسم پرورش مسئله اسالمي تربيت در كه باشد بحث به نيازي كنم نمي  خيال من جهت اين در 

 ارزش كه است آنجا. بكنيم بحث انسان مخصوص استعدادهاي درباره كه است اين عمده. است  اصول
  . شود مي روشن بيشتر مكتب يك

  

   عقالني استعداد پرورش
   همان اين و ،است عقالني استعداد اول درجه در ،انسان مخصوص استعدادهاي ميان در
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 ولي نباشند اينجور اديان اصلي صاحبان و اديان خود هم اگر كه بينيم مي ما ،اديان در كه است چيزي
 بر حقيقتي عنوان به را دين هميشه كه است بوده مطلب اين اديان  روحانيين و پيروان ميان در غالبا
 و دين مانع يك و مزاحم وجود يك عنوان به را عقل و ،اند داشته مي عرضه عقل مقابل نقطه و عقل ضد
 در. ]اند كرده مي معرفي [ باشد ديندار تواند نمي اال و بگذارد كنار را آن بايد متدين انسان يك كه يچيز

  اين با اسالم حال. ديگر جاهاي خيلي در و ،بينيم مي وضوح به را مطلب  اين بالخصوص مسيحيت
   ؟است شده مواجه چگونه انساني استعداد

 عقل طرفدار دين يك اسالم . بينيم مي روشني به را اسالم قعيوا ارزش كه است جاهايي آن از يكي اينجا
 كمك او از بلكه نكرده مبارزه او با فقط نه ،است كرده  تكيه استعداد اين روي هم شديدي نحو به و است

 ،است زياد  قرآن آيات زمينه اين در. خواهد مي عقل از هميشه را خود تأييد و ،است  خواسته تأييد و
 انگيز  نديشها و فكرانگيز كه اند كرده طرح را مطالب شكلي به كه آياتي يا تفكر و تعقل هب دعوت آيات
 واضح مطلب اين چون كنيم نمي ذكر تفصيل  به را مطلب اين ،نشود مفصل بحثمان اينكه براي ما. است
  . كنيم مي عرض اندكي نمونه عنوان به فقط. ندارد توضيح به نيازي و است

  

   قرآن در تعقل
 شروع آيه از و خوانم مي را  حديث يك و آيه يك. است طرفدار هم شديدا و است تعقل طرفدار اسالم
  : خوانيم مي زمر سوره در. كرده شروع آيه اين از هم حديث آن كه كنم مي

 » االلباب اولو هم اولئك و اهللا هديهم الذين اولئك ،احسنه فيتبعون القول يستمعون الذين عباد فبشر «
)1.(   

 قرآن كانه. است  شده شروع " من بندگان " با مطلب. را اينچناني بندگان آن ،بده نويد مرا بندگان
 يستمعون الذين «. است اين خدا بندگي  الزمه و ،باشد چنين كه است آن خدا بنده بگويد خواهد مي

 " و " سماع " بين است فرق. " يسمعون ": گويد نمي. كنند مي  استماع را سخن كه آنان. » القول
  گوش " استماع ". بشنود خواهد نمي انسان لو و شنيدن يعني " سماع ". "  استماع

  
  :يپاورق
  18 و 17 / زمر .١
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 موسيقي باب در. شنيدن براي ايد كرده  آماده را خود و ايد نشسته اينجا شما اينكه مثل ،است دادن فرا
 آنان. » القول يستمعون الذين «: گويد مي قرآن. است حرام استماعش ،نيست حرام سماعش: گويند مي
  .نمايند مي پيروي و انتخاب را آن بهترين و سنجند مي  كه

 و ،باشد  داشته انسان براي را غربال يك حكم بايد فكر كه است فكر و عقل استقالل ،آيه معني اصال
 و كند درشت و يزر ،بسنجد را بد و خوب ،دهد قرار غربال اين در شنود مي كه را حرفي هر انسان

  . نمايد اتباع و انتخاب را آنها خوبترين
 «. داند مي الهي هدايت است  عقلي هدايت اينكه با را هدايت اين قرآن. » اهللا هديهم الذين اولئك «

 ". است " لب " جمع " الباب ". عقل صاحبان واقعي معني  به هستند اينها. » االلباب اولوا هم اولئك
 مغز ،بادام مغز گوئيم مي مثال ها ميوه مورد در كه اعم معني به بلكه ،مخ معني به نه( مغز يعني " لب

 و) نديديم و گشتيم ما قرآن غير در چون( باشد قرآن  مخصوص اصطالحات از شايد اصطالح اين). گردو
 انسان  گويي ،برده كار به زياد را " لب " كلمه عقل درباره قرآن ،نباشد قرآن  مخصوص اصطالح هم اگر
 مغزش اساسش آن و است پوسته  بادام يا و گردو يك تمام كه كرده بادام يا و گردو يك به تشبيه را

 و عقل ،انسان مغز آن ،بگيريد نظر در كه را انسان اندام و هيكل  تمام. دارد قرار آن درون در كه باشد مي
    است پوچ ييمگو مي ؟گوييم مي چه باشد نداشت مغز بادامي اگر. است انسان فكر

 و مالك آن و انسانيت مغز و جوهر ،باشد نداشته عقل كه انساني. انداخت دورش بايد و هيچ و پوك و
 او در انسان معني و است انسان صورت يك يعني ،است  پوچ و پوك انساني ،ندارد را انسانيت مقوم
 بودن عقل. باشد حد اين در كه عقلي ،است انسان عقل همان انسان معني ،تعبير اين  حسب به. نيست
 شود نمي ديگر اساسا بهتر اين از احسنه فيتبعون القول يستمعون الذين «. است استقاللش به عقل

 مستقل عقلش ،باشد حاكم باالستقالل عقلش بايد انسان  كه اين به دعوت مورد در كرد پيدا تعبيري
 موهبت اين از كه آدمي. كند تحليل و تجزيه را  مسائل بتواند و باشد انتقاد و نقد قدرت داراي ،باشد
  . است هيچ است بهره بي
 فقط جلسه چند كنيم عرض بخواهيم اگر و است زياد باب اين در قرآن آيات چون كه بود آيه يك اين
  . است كافي نمونه عنوان به مقدار همين ،كنيم صحبت قرآن آيات درباره بايد
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   سنت در تعقل
 يكي و. است شده داده زيادي  اهميت تعقل و عقل به نيز شيعي روايات در صوصبالخ و اسالمي سنت در
 شده عقل به شيعي روايات در كه است بيشتري اهتمام  شيعي غير روايات بر شيعي روايات مزاياي از

 اعتراف  تسنن اهل حتي امروز اجتماعي نويسندگان دليل همين به و. است گرديده  تكيه آن به و ،است
  . است  بوده سني عقل از قويتر هميشه شيعي عقل ،اسالم دوره در كه دارند
 " و " ظهراالسالم " و "  االسالم ضحي " و " فجراالسالم " نام به دارد معروفي كتاب امين احمد
 يوم و ،جلد چهار ظهراالسالم ،جلد سه االسالم ضحي ،است جلد يك فجراالسالم كه " االسالم يوم

   نقاط داراي شيعه نظر از البته و است فني خيلي ،كتاب. جلد نه شود مي مجموعا كه جلد يك االسالم
 بدون علمي نظر از ولي ،كنند مي تلقي شيعي ضد كتاب يك را آن اي عده حتي و است فراواني ضعف
  .است پرمغز بسيار كتابهاي از شك

 شيعي عقل  كه دارد رافاعت جهت اين به كتاب اين در ،است شيعي ضد كه است معروف  اينكه با او 
 كه كند توجيه اينجور خواهد مي است  بوده تر استداللي شيعي عقل ،ادوار تمام در و است استداللي عقل
 واقع ولي. اند بوده تأويالت متوجه بيشتر اينها كه است  اين است تر استداللي شيعي عقل اينكه علت

 تفكر و تعقل به دعوت بيشتر را مردم كه هستند شيعه ائمه ،امر اين سرمنشأ  كه است اين مطلب
 تسنن اهل ميان در و است شكفته شيعه ميان در اسالمي دوره در فلسفه مثال: گويد مي. اند كرده

 كه تشيع بعد. آمد فلسفه شد كه شيعه. شد  شيعه مصر كه وقتي تا نداشت وجود فلسفه مصر در. شكفت
 نام را جمال سيد( شيعي سيد يك كه اخير قرن در تا نبود و ،شد ضعيف هم فلسفه رفت مصر از

 ان الحق و: گويد مي ،دارد شيريني تعبير بعد و. گرفت رونق فكر بازار مرتبه دو و مصر به آمد) برد مي
 او شايد كه - اش ريشه. است تر استداللي شيعي عقل  كلي طور به و. بالتسنن منها الصق بالتشيع الفلسفة
  . است شده داده اهميت مسئله اين به سني سنت از بيش شيعي سنت در هك  است اين - نداشته توجه
 طرفدار بيشتر معتزله ،اند داشته  اختالف هم با ،اشاعره و معتزله: اند شده دسته دو ابتدا از كه ها سني
 در ولي ،داشت معتزله با نظر اختالف. بود همگام معتزله با  شيعه. تعبد طرفدار اشاعره و اند بوده عقل
 و ارزش استدالل و عقل براي دو هر كه بود اين دو اين مشترك وجه و ،بودند همگام يكديگر با اصول
 سني كتب در را تعبيرات اين كه است عقل درباره  تعبيراتي عجيب شيعي روايات در. بودند قائل احترام
   ،هستند حديث رهدو كه كتابهائي ديگر و " بحار " ،" كافي " مثل شيعي  كتب در. كنيم نمي پيدا
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 ،التوحيد كتاب بعد ،آورند مي را " الجهل و العقل كتاب " اول و شده شروع " الجهل و العقل " از كتابها
 البته و است " الجهل و العقل كتاب " شود مي افتتاح كه كتابي اول ...و الحجة كتاب ،النبوش كتاب
 و احترام عهيش اتيروا كه مينيب يم ما. كنم يم عرض را حشيتوض كهگيرد مي قرار عقل برابر در  جهل
  .است قائل عقل يبرا يبيعج ارزش

  

   ياسالم اتيروا در جهل و عقل
 غمبريپ و امام به حجت(دارد حجت دو خدا: ديبگو مردم يشوايپ كي يثيحد در كه ستين يشوخ نيا

 نيا. مردم عقول باطن حجت و هستند ايانب ظاهر حجت باطن؛ حجت و ظاهر حجت): شود يم گفته
 عمل يبعض دييبگو است ممكن. هست يكاف در و است عهيش ثياحاد مسلمات از كه است يثيحد

 مقابل نقطه زين آمده ثيحد نيا در كه يجهل. هست مطلب نيا حال هر به ندارم، كار آن به من. نكردند
 دينيب يم كه يواردم غالب در. است ليتحل و هيتجز قوه و روين آن ياسالم اتيروا در عقل و است، عقل
. است عاقل ضد جاهل بلكه ست،ين سواد يب يمعن به و عالم مقابل در جاهل ده،يكوب را جاهل اسالم
 را قدرت نيا كه است يكس جاهل و دارد ليتحل و هيتجز قدرت و فهم خودش از كه است يكس عاقل
 بيرون از گرفته فرا اينكه معني به عالمند ،جاهلند ولي عالمند كه بينيم مي را عالم افراد خيلي ما. ندارد
 ،ندارند اجتهاد خودشان ،نيست بيشتر انبار يك ذهنشان اما ،اند گرفته ياد چيزها  خيلي ،دارند زياد

 عقلشان يعني جاهلند اسالم نظر از اشخاص اينجور. ندارند مسائل در تحليل و تجزيه ،ندارند استنباط
  .است راكد عقلش ولي باشد زياد علمش است ممكن. است راكد

 شك بدون حكمت است مؤمن  گمشده حكمت. » المؤمن ضالة الحكمة «: ايد شنيده زياد را حديث اين 
  . نباشد خيال و باشد داشته پايه و استحكام كه علمي ،باشد حقيقت محتوي كه علمي يعني

 هر واال دهيم نجام ا نندك مي ها چي تبليغات كه را كارهايي و كنيم نقاشي درست را اينها توانيم نمي ما
 كننده تقديس حد اين تا ايمان كه. است العاده فوق  اسالم براي تبليغاتي ارزش نظر از اينها از يك

    حالت بايد حقايق دريافت براي مؤمن حالت يعني ،است مؤمن گمشده حكمت بگويد كه باشد حكمت
 زيادي احاديث در حديث  اين. است نآ جستجوي در دائما و شده گم او از نفيسي ء شي كه باشد كسي
 « " كه كنيم پيدا جا بيست مضمون اين به شايد ،كردم جمع را مداركش وقتي يك من. دارد دنباله
  . " » النفاق  اهل من لو و الحكمة خذوا
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 اگر يعني. » مشرك من لو و « مشركين از لو و ،كافران از لو و ،منافقين از لو و گيريد فرا را حكمت
 مشرك ،است كافر او كه نكن فكر ،است حكمت و علم و است درست دارد او آنچه كه كردي ساحسا
 اينما «. است عاريه او دست در ،است تو مال حكمت ،بگير برو ،نيست مسلمان ،است نجس ،است

  . بيند مي سزاوارتر ديگران از را خودش كند پيدايش كه جا هر. » بها حق فهوا وجدها
  

   علم طلب هب مسلمين اهتمام
 دوم قرن اوايل در ،كنند مي  توجيه بد را ما چيز همه كه داريم ما كه فرهنگي مسخ وضع اين از بگذريم
 علوم آنهمه يكمرتبه بود پررونق و داغ اسالم بازار و بود برقرار اسالم نشاط و شور آنهمه كه هجري

 وارد و كردند ترجمه داشتند رسيدست كه جا هر و يوناني و هندي و رومي و ايراني از را ها رجيخا
 علتش ؟نداد نشان مخالف العمل عكس اسالم  دنياي چطور و بود چه اين علت. نمودند اسالم دنياي
 بالد اقصي در اگر كه بود كرده آماده را زمينه تعليمات اين. داشت وجود تعليمات اين كه بود همين
). 1() » بالصين ولو  لعلم اطلبوا"( كنند اش ترجمه كه ديدند نمي مانع كردند مي پيدا را كتابي  هم چين
) ع( صادق امام از قبل از. بود) ع( صادق امام زمان در كرد ترجمه را ارسطو منطق كه مقفع عبداهللا مثال
 هارون زمان در . گرفت اوج) ع( صادق امام زمان در ولي ،بود شده شروع كارها اين اميه بني  زمان از بلكه

 در كه بوده اي مدرسه " الحكمة بيت ". شد ترجمه اوايل علوم شدتي چه با ائمه عصر در و مأمون و
  ائمه اخبار و احاديث ميان در ما. شده پيدا نظير برايش كم هم بعدها و نداشته نظير خودش زمان دنياي

 خلفا و - ودندنم مي بازگو مكرر را آنها انحرافات و كردند مي نگاه خلفا به نقد چشم با اينهمه كه خودمان
 را شناختشان و اند گفته ملعونشان اينهمه ائمه كه بوده  اين اثر بر اند شده مطرود و ملعون اينهمه كه

 تلقي بدعت  يك عنوان به خلفا كار اين كه بينيم نمي حديث يك در - اند داشته بيان  چنين آنها درباره
 از را كافر ملتهاي علوم كه بود اين كردند  خراب را كار اينها كه چيزهايي از يكي كه بگويند و باشد شده
    عوام ميان در اين آنكه حال و ،نمودند اسالم دنياي وارد و كردند ترجمه  ايران و هند و روم و يونان

 عنوان به خلفا كار اين كه  ايم نديده حديث يك در حتي ما ولي. آنها كوبيدن براي بود وسيله بهترين
   ضد امر يك و بدعت يك

  : پاورقي
   44. ص ،1 ج الصغير، جامع 1. 

 ١٨٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  . باشد شده تلقي اسالم
 اهل من لو و الحكمة خذوا « ": آورد اسالم كه است اصلي يك خودش اين كه بود جهت اين غرضم
 حضرت از ما روايات كه است حديثي. دارد عالي خيلي  مضامين ،نيست اينجا احاديثش حاال. » النفاق
 نقد را  سكه ،صراف كه آنطور " يعني). 1( » نقادالكالم كونوا «: فرمود ايشان  كه كنند مي نقل مسيح

 چنين سخنها و ها نكته به راجع  هم شما ،گيرد مي را خوبش و دهد مي تشخيص را بدش و خوب ،كند مي
 ،نداريم بيم و ترسيم نمي خود از ،داريم عقل و فكر خودمان ،گيريم مي دارند ديگران چه هر. " باشيد
  . كنيم مي) 2( طرح را بدهايش و گيريم مي را خوبهايش ،كنيم مي فكر اينها روي
  : است آيه همين ؟چيست)  النفاق اهل من لو و يا( » الشرك اهل من لو و الحكمة خذوا « ريشه حال

  . » االلباب اولو هم  اولئك و اهللا هديهم الذين اولئك احسنه فيتبعون القول يستمعون الذين «
  

  ) ع( آاظم موسي امام از يحديث
 معروف الحكم بن  هشام مخاطبشان كه السالم عليه جعفر بن موسي حضرت از كافي در هست حديثي
 به و كرده مي كار دين اصول مسائل در بيشتر  كه راوياني از ولي است ما راويان از يكي هشام. است

 آنها روي " متكلم " اسم كه يدندپسند نمي خودشان اينكه گو ، بوده " متكلم " زمان آن اصطالح
    اصول ] كلي طور به [ و معاد و نبوت و توحيد در هميشه يعني ،داشته كار و سر كالم اهل با. بگذارند

 زمان متكلمين قويترين از يكي كه است نظر اتفاق سني و شيعه ميان در و ،است كرده مي بحث دين
  . است بوده خودش
 شبلي " كالم علم تاريخ " كتاب " ايران و اسالم متقابل خدمات " بكتا نگارش مناسب به پيش چندي
 حال شرح در بعدها و ،خواندم مي - است نوشته جالبي كتاب و بوده هندي دانشمندي كه -  را نعمان

 و - ايرانيها از بسياري و است االصل ايراني و بوده زبردست متكلمين از يكي كه نيز  عالف ابوالهذيل
  مسلمان او دست به - اديزي زردشتيهاي

  
  : پاورقي

   2 / 96. بحاراالنوار 1. 
   ]. طرد معني به [ 2. 
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  : است  نوشته كه ديدم اند شده 
 الحكم بن هشام داشت پرهيز كه  كسي تنها از ابوالهذيل و داشتند پرهيز ابوالهذيل با مباحثه از همه "

  . " بود
 الحكم بن هشام مخاطبش  السالم عليه جعفر بن وسيم حضرت. است بوده قويي بسيار مرد هشام ،غرض
 يا «: فرمايد مي ،كند مي تفكر و تعقل به مؤمن بيشتر را او. است فني و عقلي كار كارش اصال كه است
 بشارت قرآن در را عقل و فهم اهل خدا. » كتابه في والفهم العقل اهل بشر تعالي و تبارك  اهللا ان !هشام
 و تجزيه خاصيت ،شريفه آيه در كه. » ... احسنه فيتبعون القول يستمعون ذينال عباد فبشر «: داده

 شده بيان [ است همين عقل خاصيت اصال كه نمودن جدا هم از را بد و  خوب و كردن غربال و تحليل
 شروع كه وقتي از ،نيست مهم اين كه ،است آموختن و علم گرفتن ا فرا يكي عقل خاصيت . ]است
 آن از ،كردن درشت و ريز و ،بد از خوب  تشخيص و ،كردن سمين و وغث ،تحليل و هتجزي به كند مي
  . افتد مي كار به واقعي معني به عقل وقت

  

   سينا بوعلي سخن
  : كه اين يكي. است ] اشارات [كتاب در دو هر كه هست زمينه اين در سينا بوعلي از خوب جمله دو
  . االنسانية كسوش من انخلع فقد دليل بغير يصدق ان تعود من
  
 را حرف آدم يعني ،رفته بيرون  آدمي لباس از او ،كند قبول دليل بدون را حرف كرده عادت كه كس هر

 بد هم اين. كنند انكار دليل بي را چيزي هر دارند عادت كه كساني: مقابلش نقطه. پذيرد نمي دليل بدون
  : گويد مي. است
  . البرهان  قائم عنه يذدك لم ما االمكان ةبقع في فذره العجائب من سمعك قرع ما كل
   و نكن رد نداري  امكانش عدم يا امكان بر دليلي كه مادامي ،شنيدي عجيبي چيز يك اگر
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 هر و ،باشد دليل معيار بر ردش و قبول كه  است آن واقعي انسان. باشد است ممكن بگو ،نكن هم قبول
  .ديبگو "دانم ينم"و " ادري ال " نبود دليل كه جا
  

   علم و عقل بودن توأم لزوم
حديث  . كنم مي عرض را آن از قسمتهايي من ،است مفصل خيلي ،

 حالت يك عقل چون ،كرد توأم علم با بايد را عقل ،كرد اكتفا نبايد هم تنها عقل به ولي: فرمود امام بعد
 پيدا  پرورش علم با بايد عقل ،كند مي تربيت را عقل ،علم ولي ،دارد كسي هر كه دارد طبيعي و غريزي

 عقل اند گفته علم به گاهي كه  شده تعبير اينجور علم و عقل از ،حديث در هم و البالغه نهج در. كند
 كه تفاوت اين با ،عقل ،علم به و شده اطالق علم ،عقل  به يعني ،مطبوع علم اند گفته عقل به و مسموع

 خيلي نكته  اين روي و. اكتسابي يعني " مسموع " را ديگري و ،فطري يعني " مطبوع " اند گفته را يكي
 آن و مطبوع عقل و علم كه است مفيد آنوقت اكتسابي و سمعي علم و مسموع عقل كه است شده تكيه
 نسانهاا اين. باشند مي انبار يك مثل هستند گيرنده فقط  كه انسانهايي يعني. بيفتد كار به فطري علم

  . اند شده تخطئه  روايات در شديدا
  

   " بيكن " سخن
 مورچه مانند بعضي: اند دسته  سه بر علما: گويد مي كه كنند مي نقل " بيكن " از خوبي و معروف جمله

 ضبط يك واقع در. است انبار يك اينها ذهن. كنند مي انبار  مرتب و آورند مي دانه بيرون از هي ،هستند
. گويند مي اند گرفته ياد كه را همان اهيبخو وقت هر و اند كرده ضبط اند شنيده چه هر ،هستند صوت
 هم اين. آورند درمي خودشان درون از و تنند مي خودشان لعاب از هي ،ابريشمند كرم مانند دوم دسته
 و ،بسازد خواهد مي خودش درون و خيال از ،كند نمي اكتساب  چيزي بيرون از زيرا نيست واقعي عالم
   مانند اينها. هستند واقعي علماء سوم دسته. شد خواهد خفه خود پيله درون در عاقبت اين

  . سازند مي عسل آيند مي و مكند مي خارج از را گلها ،اند عسل زنبور
 ضميمه مطبوع به اگر  مسموع علم. گويد مي روايت كه است همين مطبوع و مسموع عقل مسئله اين

  آن اب بايد گيرد مي  بيرون از كه را آنچه انسان يعني نيست كافي نشود
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  . آيد در آب از چيزي يك تا بسازد خود تحليل و تجزيه نيروي آن با و مايه خمير آن با ،باطني نيروي 
 آن در لذا و ،باشد توأم علم با بايد  عقل. » العلم مع العقل ان بين ثم !هشام يا «: فرمود) ع( امام سپس

 را  تاريخي مثلهاي اين ما). 1( » العالمون الا يعقلها ما و للناس نضربها  االمثال تلك «: فرمود قرآن آيه
 فراهم را خام مواد ،باشد عالم انسان بايد اول يعني. عالمان مگر را اينها كنند نمي درك اما ،كنيم مي ذكر
    هم قرآن و ،سينا بوعلي مثل باشيم داشته قوي عقلي ما اگر مثال. نمايد  تحليل و تجزيه عقل بعد و ،كند

 چه من عقل ،ندارم اطالعاتي  تاريخ از كه من ولي ،است خوبي بسيار عبرت " يختار " كه بگويد
 هم من عقل ،هست خدا هاي نشانه و الهي آيات ،تكوين  عالم اين تمام در بگويند ما به يا!؟فهمد يم

  چه خودم عقل با ،اطالعم بي ساختمان اين در رفته كار به مواد از كه من ولي ،باشد عقل عاليترين
 درك عقلم با و كنم كشف را آنها ،علم با بايد!؟كنم كشف چگونه را الهي آيات و فهمم مي را زييچ

  . نمايم

   تقليد مسئله
  : فرمود همچنين

 آبائنا عليه الفينا ما نتبع بل قالوا اهللا  انزل ما اتبعوا لهم قيل اذا: فقال يعقلون ال الذين ذم ثم: هشام يا «
  ). 2( » يهتدون ال و شيئا  نيعقلو ال آبائهم كان لو او

 آنچه پذيرفتن يعني " گرائي سنت " امروز اصطالح به مسئله اين با قرآن. ايد شنيده زياد را تقليد مسئله
 و اسالف و آباء از كوركورانه پيروي با و ،انسان در صفتي گوسفند  حالت اين با ،است بوده گذشته در كه

 ،ام كرده استخراج من. است كرده مبارزه سخت ،هستند نياكان و آباء آنها اينكه دليل به فقط  نياكان
 مردم و داشته تأكيد آن روي كه بوده بالخصوصي  مسئله ،بوده مواجه كه امتش با ،پيغمبري هر ام ديده

  كرده مي دعوت آن به را
  : پاورقي

   43. آيه عنكبوت، سوره 1.
   170. آيه بقره، سوره 2. 
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 بعضي و مثبت بعضي ،است كرده مي طرح را آنها پيغمبري هر كه بوده تركمش چيز سه دو ولي ، است 
 كه چيزهايي از يكي. است كرده مي طرح را  آن پيغمبري هر كه است مثبتي امور از توحيد مثال. منفي

 از پيروي ،اند بوده آن گرفتار ملتها همه شود مي معلوم و ،كرده مطرح را آن پيغمبري هر و بوده مشترك
 و گذشته نسل ما و  است تازه تو حرف چون كنيم نمي قبول را تو حرف ما ": گفتند مي كه است  اسالف

 مقابل در تسليم حالت اين. " رويم مي را  خودمان پدران راه و ،ايم ديده ديگري راه بر را پدرانمان
. كند تخابان عقل حكم به را خودش راه انسان كه خواهد مي قرآن . است عقل ضد حالت يك گذشتگان

  . عقل از حمايت عنوان به است اي مبارزه " گرائي  سنت " اصطالح به و تقليد با قرآن مبارزه پس
  

   اآثريت از پيروي
 در ،كند مي پيروي  گذشتگان از صفت گوسفند كه طور همان انسان. است عدد مسئله ديگر مسئله
 رسوا نشوي خواهي ": گويند مي. ودش  جماعت همرنگ خواهد مي گيرد مي قرار كه عدد و جمع مقابل

 انسان در ولي. است شدن رسوا شدن جماعت همرنگ باشد رسوا  جماعت وقتي. " شو جماعت همرنگ
 را اي مسئله فقيه  يك. است زياد قضيه اين ،فقهاء در. است زياد شود جمع همرنگ اينكه  به تمايل

 هم و فكر هم ،عصر فقهاء در ببيند گردد مي رود مي. نمايد ابراز كند نمي جرأت ولي كند مي استنباط
 چنين هيچكس ديد و گشت رفت وقتي كه است فقيهي كمتر و ،نه يا كند مي پيدا خودش براي رأي

 وحشت بيند مي تنها راهي در را خودش وقتي يعني. نمايد اعالم را فتوايش كند جرأت  نگفته چيزي
 مد را روي تك ها فرنگي و شده مد  روي تك االح اينكه گو ،است چنين هم ها رشته ساير. كند مي

 كه باشد مخصوص يكجور كند مي كوشش كس هر ،است افتاده افراط غلطك روي قضيه يعني ،اند كرده
 وحشت تنهائي از بود خودشان از حرفي يك اگر قدماء. قدماء ضد بر درست. دارد اي تازه فكر بگويند

 بوعلي. كردند مي اعالن خود همفكر را  اي عده نيستيم تنها ام بگويند اينكه براي و ،بگويند كردند مي
 كسي بگويم خودم زبان به اگر اينكه براي ،گويم مي ارسطو زبان  به دارم حرفي هر من كه كند مي تصريح
 چون. كند توجيه آنها با را خودش حرفهاي و بياورد را قدما حرف كه دارد اصرار مالصدرا .كند نمي قبول
    است گفته را آن ديگري كه بگويد سخني كسي اگر ،عكس به حاال. بود مد جمع از يپيرو آنوقت

 كثرت گويد مي و كند مي مذمت را كثرت ] دادن قرار مالك [ قرآن حال هر به ولي. ندارد ارزشي ديگر ،
  . نيست معيار
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   فرمايد مي كه آنجا است كرده مذمت را كثرت قرآن: فرمايد مي) ع( امام
 في من اكثر تطع ان و « « اال يتبعون ان ،اهللا سبيل عن يضلوك االرض في من اكثر تطع ان و «: 

  ). 1( » يخرصون اال هم ان و الظن »اال يتبعون ان ،اهللا سبيل عن يضلوك االرض
 و گمان تابع ،نيستند عقل تابع مردم اكثر چون ،كنند مي گمراه را تو كني پيروي را مردم اكثر اگر

 به پس هستند اينجور اكثر چون. روند مي دنبالش شود مي پيدا خيالشان در چيزي مينكهه. اند تخمين
  . نكن اعتماد اكثر
  . باشد معيار بايد عقل  اينكه به دعوت و است عقل به بخشيدن استقالل ديگر نوعي خودش هم اين
  

   مردم تشخيص به اعتنائي بي
 تشخيص به ،نكن اعتنا مردم  حرف به !هشام كه فرمايد مي تعبيري مطالب همين دنباله در) ع( امام
 كس هر و باشد گردو يك تو دست در اگر !هشام اي .باشد خودت تشخيص ،تشخيص ،نكن اعتنا مردم

 كه تو ،گوهر بگويند هم اگر ،شود نمي پيدا اي خزانه هيچ در !يي عالي گوهر چه !به  به بگويد برسد تو به
 برسد تو به كس هر و باشد گوهري تو دست در اگر و: مقابلش نقطه. يبخور را آنها گول نبايد ،بيني مي

 تابع تو ،گردو گفتند گوهر اين به مردم همه اگر. كني اعتنا نبايد تو ؟اي آورده كجا از را گردو اين بگويد
  . بده قرار خود راهنماي را عقل و باش  خودت فكر و عقل و تشخيص

 دنباله كه كرد خواهيم مطرح را  اراده بحث اهللا شاء ان بعد جلسه. كند مي پيدا خاتمه اينجا در عقل بحث
 از كه مقدار همين كنم مي خيال و ،داريم زياد مطلب ،سنت و قرآن در ،عقل به راجع. است عقل بحث
 و دادن رشد و پرورش از طرفداري راهش تربيتي نظر از اسالم كه است كافي كرديم  طرح تربيتي نظر

  . آن  نمودن خاموش و كردن خفه و كوبيدن نه است عقل به بخشيدن استقالل
  

  : پاورقي
   116. آيه انعام، سوره 1. 
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   " مسلمين نظر از تعقل " تاريخچه
  

 [ اسالم. است عقل شؤون از  كه علم و ،عقل ،تعقل ،بود فكري و عقالني استعداد پرورش ،بحث موضوع
 كه را مردم يعني ،خواهد مي كمك و كند مي مداداست  عقل از هميشه كه است منطقي چنين ] داراي
   نكنيد فكر هرگز كنيد پيدا ايمان خواهيد مي اگر گويد نمي و ،انگيزد برمي را  مردم عقل ،كند مي دعوت

 و تعقل مرحله از غير است  اي مرحله ايمان ،رساند نمي جايي به را انسان تعقل ،باشيد نداشته تعقل ،
 بالخصوص كه حرفهايي جور اين از ،گردد كشف برايش ايمان  حقيقت تا بشود يمتسل بايد انسان و ،تفكر
  . شود مي ديده زياد  مسيحيت در
 توضيح به احتياج چندان  مطلب اين كه دادند تذكر بازرگان مهندس آقاي ،گذشته جلسه پايان در

 است خوب ديگر بمطل يك ولي ،نيست چندان بشود  بحث جهت اين در اينكه به نيازي يعني ،ندارد
 قرآن در ،شنويم مي را حرف اين مقابل نقطه ما ،مسلمين از بسياري زبان از  اينكه آن و بشود بحث

 مسئله مسلمين منطق در ولي است شده گرفته كمك به و تعظيم و تقديس عقل ،است جور اين مطلب
  . شود مي ديده زياد احيانا علم و عقل تحقير
 را اينها هم خودم قبلي يادداشتهاي در و ام داشته توجه نكته اين به من كه كردم عرض ايشان به بنده
  مطلب اين درباره مقداري خواهم مي امروز و ،است بجائي تذكر و ،دارم
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  . بكنم صحبت 
 عرفاني ادبيات در هم ،شود مي  ديده زياد عقل تحقير ما ادبيات در ،اول درجه در. هست چنين هم واقعا

 مسأله جريانها آن در كه است داده رخ اسالم تاريخ در جريانهايي  عالوه به و ،عرفاني يرغ ادبيات در هم و
 و ابوحنيفه  قياس فقهي جريان ديگر و ،است معتزلي و اشعري كالمي جريان يكي ،بوده  مطرح عقل

 است اصيل جريان سه تقريبا سه اين كه  است تصوف و عرفان مسأله سوم و ،ابوحنيفه قياس با مخالفت
 يك از آنها از يك هر كالم در كه كنيم مي برخورد مكتب سه با ما واقعا اينجا در. بشود بحث بايد كه

 وجهه يك و است بالخصوصي راه يك كدام هر ولي ،بينيم مي عقل با مخالفت نوعي ، خاصي وجهه
 كه است خنانيس - مكتب صورت به  نه - هم متفرقه طور به ،بگذريم كه مكتب سه اين از. دارد خاصي

 پيدا را سائر مثل حكم مردم ميان در كه چيزهايي اين و ،كرده پيدا را سائر مثل حكم ما ميان در
 اين از ابتدا. دارد مردم روحيه تكوين در زيادي بسيار اثر يعني دارد اي العاده فوق  تربيتي اثر كند مي

  . شويم مي مكتب سه آن وارد بعد و كنيم مي شروع ها متفرقه
  

   ادبيات در و مردم ميان سائر امثال در عقل تحقير
 به ،است انسان دشمن هوش و عقل كه شده انتقاد عنوان اين به هوش و عقل از گاهي ها متفرقه اين در

 راحتي و آسايش سلب عامل ،گيرد مي انسان از را راحت ،كند مي سلب انسان از را آسايش كه اين معني
 ،نكند حس وقتي ،كند نمي حس ،باشد نداشته هوش و عقل اگر نانسا كه اين  براي ؟چرا. است

 اين از ناشي كه دردي  آن ،نكرد درك را ناراحتي موجبات كه وقتي و ،كند نمي درك را ها راحتينا
  : گويد مي كه است معروفي شعر مثال. شود نمي پيدا برايش است ناراحتي موجبات
   من گوش و من چشم نبود گشاده كاش          من هوش و من عقل است من جان دشمن
 خوشا ": يا. " فهمد نمي را چيزها بعضي كه كس فالن حال به خوشا ": گوئيم مي مثال گاهي هم ما خود
 از يزدي فرخي. " فهمم مي و كنم مي حس كه بدبختم  من ،فهمي نمي كه راحتي تو چقدر ،تو حال به

  : گويد مي اخير  قرن نيم انقالبي شعراي
 بس ببيند نبايست كه ييچيزها   است من بيناي ديده من قاتل خدا به             ديد

    منطق يا است صحيحي منطق اساسا منطق اين آيا. داريم زياد نمونه اين از
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   ؟نيست صحيحي

 به ،اند گفته سخناني چنين كه اينها اغلب. نيست صحيح ،بگيريم بخواهيم جد زبان به ما را اين اگر
    كسي آن يعني. را مطلب خود نه بفهمانند را مطلب الزمه اند خواسته ،بيان معاني مايعل اصطالح

  : گويد مي كه
   من گوش و من چشم نبود گشاده كاش           من هوش و من عقل است من جان دشمن
 ،دارد وجود " درد " بگويد خواهد مي بلكه ،فهميدم نمي من بود خوب چه كه نيست اين منظورش واقعا
 واقعا اين يعني. كند مي بيان تعبير اين به را آن ،دارد وجود  ناراحتي موجبات بگويد خواهد مي وقتي ولي

  : گويد مي  كه فرخي آقاي همين خود كه همچنان ،است ادبي تعبير نوع ،نيست عقل از انتقاد
 بس ببيند نبايست كه چيزهايي   ستا من بيناي ديده من قاتل خدا به              ديد

 من قاتل ها همين ،بينم مي را اجتماع كمبودهاي و كاستيها و نقصها من كه دارد نظر اجتماعي مسائل به
 ترجيح تو آيا بگوييد فرخي آقاي همين به شما اگر و. كشتند را او آخر ،شد هم قاتلش و ،شد خواهد

   ؟كني پيدا لختي و تفاوتي بي حالت يك ،كند نمي درك هيچ اصال كه باشي  شخص فالن مثل دهي مي
  . نه: گويد مي
 خوب درد. شود مي درد احساس موجب انسان عقل كه كرد توان مي عقل ضد بر عقلي استدالل يك
  . است بد است درد موجب  كه هم چيزي هر ،است چيزي بد كه درد ؟بد يا است
. است آگاهي ،درد. ددار اي فلسفه  يك درد خود ،است بد گوئيم مي ما كه درد: است روشن هم اين جواب
 يعني ،نباشد درد است خوب گوئيم مي كه اين. نباشد بايد  موجبش كه اين معني به نيست خوب درد

 انسان براي درد. هست نقص و بيماري آن كه باشد درد موجب اگر اال و ،نباشد درد  موجب است خوب
    اين به كند مي احساس دنشب در را دردي انسان اينكه. است جور همين هم  عضوي درد. است آگاهي
.  ]هست نقصي [ اينجا در كه كند مي اعالم او به طبيعت ،درد اين با. دارد وجود ناراحتي كه است دليل
 است كم ماشين روغن كه دهد مي نشان و شود مي  روشن راننده جلوي صفحه در كه قرمزي چراغ مثل

  . سوزد ي موتور مثال االن ،است كم ماشين روغن اچر كه شود مي ناراحت آدم. شود مي تمام دارد بنزين يا
 اعالم دارد چراغ اين زيرا ،شود مي روشن قرمز چراغ كه است چيزي بد گفت نبايد كه است بديهي

  . دارد وجود نقص اينجا كه كند مي
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 خود پس. نمود نمي معالجه را دردمند عضو نتيجه در و كرد نمي نقص احساس انسان ،بود نمي درد اگر
 است انسان به زدن تازيانه ،درد. است آن اعالم درد اين  كه است چيزي آن است بد آنكه ،نيست بد درد
 ،كند نمي اعالم  يعني ،ندارد درد هيچ كه است بيماري آن ،بيماريها بدترين لهذا و. عالج  دنبال برو كه

 كه اولي لحظه آن اگر اال و ،گذشته كار از كار كه شود مي خبردار انسان وقتي كه سرطانها بعضي مثل
  . شود مي معالجه زود ،بكند اعالم شود مي پيدا سرطان

 حس ،اين چون ،نيست  محكوم شود مي درد احساس منشأ اينكه دليل به ،انسان حس و هوش و عقل
 ادبيات در ما كه است دليل همين به و. است حسي بي و لختي مقابل در و ،كند مي آگاه و است آگاهي

 ،آن ،بگيريم جد زبان به را) هوش و عقل از انتقاد( اين اگر كه بينيم مي عالي بسيار  مطلب يك خودمان
 ديگر جاهاي در را درد چرا. " ده آشنا درد  اي سينه الهي ": است درد ستايش آن و ،است مقابل نقطه

 داشتن درد ،است داشتن آگاهي ،داشتن درد كه اند داشته نكته همين به  توجه آنها ؟اند كرده ستايش
  . است لختي و حسي بي و سكون نداشتن درد و ،جوئي چاره و  حركت و جنبش براي است اي تازيانه
  : گويد مي. دارد زمينه همين در عالي بسيار شعر يك مولوي
   است بيداري همه بيماري وقت                      است بيماري در كه زاري و حسرت

 باش آگاه كه است بيمار به اعالم ،است بيمار بيداريهاي ،بيمار احساسهاي ،بيماري حال در ناراحتيهاي
  : گويد مي بعد. هستي بيمار كه

 پس   بو است برده او ،است درد را كه هر                      اصلجو اي را اصل اين بدان
 جمادي حس يب لخت موجود  يك كند نمي احساس درد كه آن. اند برده حقيقت از بويي دردها صاحب
  . است
   زردتر رخ آگاهتر او كه هر                         پردردتر ،بيدارتر او كه هر

 به فقط سرش ،است تفاوتي بي  آدم يك كسي يك ،بكنيد توجه انساني اجتماعي مسائل همين در شما
 فقط ،ردندا كارها اين به كاري اصال او بگذرد چه هر هم گوشش بيخ همان. است گرم خودش آخور
 هم پل -  احمد آل جالل قول به - گذشت پل از كه هم خودش خر. بگذرد  پل از خودش خر خواهد مي
 در را دار درد فرد يك  ولي. است گذشته پل از حال هر به كه او خر چون ،شد خراب ،شد خراب اگر

  . است خودش خر مسأله كند نمي فكر كه را چيزي او كه بگيريد نظر در او مقابل
  عثمان به كه اي نامه  آن در. است " درد " تعبير همان اينجا در هم اميرالمؤمنين بيرتع
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 اطرافش در و بخوابد سير شكم كه است كافي  انسان براي درد اين: فرمايند مي نويسند مي حنيف بن 
  . باشد گرسنه شكمهاي

  
   القد الي تحن اكباد حولك و                       ببطنة تبيت ان داء حسبك و

 به و ] كند مي درد احساس ،گرسنه [ ديگر مردم و باشد سير خودش اگر كه است جور اين انسان يك
 و ،باشد سير كوفه در او). 1( » القرص في له طمع ال من اليمامة او بالحجاز لعل و «: حضرت خود تعبير

  . كند مي درد  احساس اينجا در وي گرسنگي از او ،باشد اي گرسنه راه فرسخ چهارصد فاصله در ،حجاز در
  

   ؟مذموم يا است ممدوح دردمندي آيا
 چه هر هم اش همسايه بر آدم  كه دردي بي آن يا است بهتر داشتن درد اين آيا: پرسم مي شما از من حال

  . نگويد آخ ،ببرند  هم را اش همسايه سر ،نكند حس هيچ ،بگذرد
 ،نيست بيماري ،است حساسيت  داشتن درد آن اينكه جهت به. را اين نه دانيم مي كامل انسان را آن ما

 خودش واقعا او كه دهد مي نشان ،است ديگر انسانهاي با او پيوند  نشانه يعني ،است كمال ،نيست نقص
 يا بيماري  سبب به و كند مي درك پيكر يك اعضاي از عضو يك مانند ديگر انسانهاي به  نسبت را

  . كند مي بيتابي ،است شده دوار ديگر عضو بر كه جراحتي
    است آورده شعر به را آن سعدي كه دارند زمينه اين در اكرم رسول اي جمله

 سائر له تداعي عضو  منه اشتكي اذا الجسد مثل تعاطفهم و تراحمهم و تواددهم في المؤمنين مثل «
  ).2( » الحمي و بالسهر الجسد

 راحت ،اعضا ساير آيد درد به عضو يك همينكه ،است پيكر يك اعضاي مثل  مؤمنين مثل: فرمود 
 بكش درد ،دندان پدر گور بگويند اعضا ساير ،كند مي درد دندان وقتي  كه نيست اينطور مثال ،خوابند نمي

 بين از را خودم راحتي چرا  من بگويد چشم ،ببرم بين از را راحتم چرا من بگويد دست ،آيد در جانت تا
    كه عضو يك ،نه. گردي اعضاي همينطور و ،ببرم

  : پاورقي
   45. نامه البالغه، نهج 1. 
   155. ص ،2 ج الصغير، جامع 2. 
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 جا يك. بيداري و تب به ؟كنند مي همدردي چگونه. كنند مي همدردي او با اعضا ساير ،آيد مي درد به
 اينجور مؤمنين: يندفرما مي. دارد بيداري و سهر و كند مي  تب يكجا بدن تمام ،شود مي پيدا ناراحتي كه

  . است كمال عين و نيست نقص بنابراين و است حساسيت ،همدردي. هستند
 به را هوش و عقل و باشد  حسي بي و لختي طرفدار جد لسان به واقعا كسي اگر ،منطق اين ،بنابراين

 يغلط منطق ،كند محكوم است درد و ناراحتي منشأ ،احساس و دهد مي احساس انسان به اينكه دليل
    كرده تمجيد را داشتن درد جور آن اسالم. كند مي محكوم را آن هم اسالم و است  انسانيت ضد بر ،است
 واقع در و ،بگويد كنايه طور به را مطلب خواهد مي شخص بلكه نباشد جد لسان ،لسان اگر ولي. است
 صورت اين در[  ،گويد مي عبارت اين به منتها ،است چنان و چنين ،خارج در كه بگويد خواهد مي

   اگر حاال. نبينم را چيز فالن و شوم كور من كاش اي: گوييم مي خودمان كه  اين مثل ، ]ندارد اشكالي
 من تازه اينكه از غير ،دهد نمي  رخ تغييري كه واقعيت در ،نديدم و شدم كور كه من ،داد رخ بدي حادثه

 چشم كنم مي آرزو من كه است كننده اراحتن آنقدر ء شي  آن كه است اين مقصود ،نه. ام شده كور هم
  . باشد كرده بيان را ء شي آن بدي خواهد مي واقع در و ،نبينم را آن و باشم نداشته

  . دادم را توضيحش كه ما ادبيات و اشعار در منطق يك اين
  

   معاش مسئله و علم و عقل تحقير
 علم اي عده كه است اين آن و ،است تر پست اين از ،بگيريم جدي هم را اين اگر كه داريم ديگري منطق

 فكر كه كسي يك وقتي. نگرند مي زندگي ماديات جلب  براي ابزار يك چشم به را چيز همه و عقل و
 ،اند افتاده جلو زندگي در نادانها و سوادها ازبي خيلي ديده ،است عالمتر و عاقلتر ديگر مردم از كرده مي

 دكان دم ببرد آدم اگر كه معلوماتي  اينهمه كه كشيدن علم و عقل جان به را فحش شالق كرده شروع
 عبيد شعر آن. داريم زياد هم زمينه اين در!؟چيست اش فايده ،دهند نمي او به سبزي قران يك بقالي
  : گفت. شد جور همين هم عمل در او و است معروف ،زاكاني

   بماني  يكروزه) 1( راتب طلب كاندر               علم طلب بتواني تا مكن خواجه اي
  
  

  : پاورقي
 [ 1.    ]. روزانه حقوق جيره،: راتب
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   بستاني مهتر و كهتر از خود داد تا                 آموز مطربي و كن پيشه مسخرگي رو

 يك برابر ده ارزشش ،مطرب  يك و ندارد ارزش علم من زمان در كه است خودش زمان از انتقاد ضمنا
 مرد اين خود هم عمل در. اين كار ماه يك ارزش با است برابر او كار ساعت يك ارزش و است عالم نفر

 هم مطلب اين البته. بود عالمي مرد اينكه با ،مسخرگي در به زد بعد هم واقعا يعني ،شد جور همين
 اگر بگويد و بسنجد ثروت و پول مقياس با را  هوش يا و علم نبايد انسان يعني ،است نادرستي مطلب
  . ندارد ارزشي ديگر نشد اگر و است خوب شد ثروت و پول گردآوري منشأ اينها
 اسالم تاريخ در كه اينهايي از ، است الراوندي ابن يا معري ابوالعالء از ظاهرا ،عربي در هست شعري يك

  : گويد مي. هستند زندقه به معروف
   مرزوقا تلقاه جاهل جاهل و     مذاهبه اعيت عاقل عاقل كم
   زنديقا النحرير العالم صير و     حائرش االوهام ترك الذي هذا
 طرف كدام از داند نمي ، درمانده زندگي راه در كه بيند مي آدم را عاقل عاقل آدمهاي چقدر: گويد مي
 كه است چيزي اين و. دارند فراواني روزي چه بيند مي انسان  كه نادان نادانهاي چه و ،است بيچاره ،برود
  . كند مي زنديقش و گرداند برمي دين از را نحرير عالم يك
 اين تابع رزق اينكه دليل  به گفت مي و كرد مي گيري نتيجه عكس به اينجا در بايد او كه صورتي در

  . است ديگر كس دست به رزق تدبير  كه بفهمم بايد من پس ،نيست اصطالح به زرنگيها
 با را عقل و علم نبايد انسان و  است غلطي حرف يك كه است معلوم و ،بينيم مي زياد ما هم را منطق اين
  . گذريم مي عجالتا هم اين از. بسنجد مقياسها اين
  

   اشاعره و معتزله نظر از تعقل
 معتزلي و اشعري مكتب ،آنها از  يكي. آمدند پديد مكتب صورت به واقع در كه جريانهايي آن سراغ بيائيم
 جريان اين ناحيه از ،شده وارد مسلمين تعقل به اسالم يختار در كه ضربتهايي بزرگترين واقعا كه است
  . است

. شد پيدا جريان دو اسالمي عقائد اصول در تفكر به راجع ،اسالم دنياي در ،هجري دوم قرن اواسط از
 و ،اسالمي عقائد اصول درك براي باشد مقياس يك تواند مي  خودش عقل كه شدند اين طرفدار گروهي

 مربوط مسائل ،مالئكه به مربوط مسائل ،معاد به مربوط مسائل ،خدا به مربوط سائلم ،را مسائل همه ما
 قياس يك انسان براي عقل و بداريم عرضه  خودمان عقل به بايد اول درجه در را غيره و احكام ،نبوت به

  قطعي درصد صد
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  . شدند  ناميده " معتزله " نام به بعدها -  دارد تاريخي ريشه كه - خاصي علت به  گروه اين. است 
 اشاعره. ناميدند " اشاعره " را آنها تاريخي علت يك به باز كه بودند ديگري عده ،اينها مقابل نقطه

  . ندارد را اسالم مسائل در فضولي حق عقل گفتند. شدند محض تسليم و تعبد طرفدار
  

   عقلي قبح و حسن
 ذاته حد في كارها كه شدند معتقد  عتزلهم. شد آغاز " عقلي قبح و حسن " معروف مسأله از مطلب اصل

 و كند مي درك را قبح آن يا حسن آن نيز انسان عقل و ،ذاتي  قبح داراي يا و است ذاتي حسن داراي يا
  . باشد عقل از جدا تواند نمي اسالم حكم چون ،نمايد مي كشف را اسالم  حكم اينجا از

 ذاتي عدالت حسن و كند مي  درك را عدالت نحس ،عقل: گفتند. بود ظلم و عدل مسأله مثلشان شاه
 را بودن جفت خاصيت كه طور همان ،نداده قرار  عدالت براي را حسن كسي. نيست قراردادي و است
   ،باشد جفت توانسته مي كه بوده 4 يك كه نبوده جور اين يعني ،است نداده قرار كسي چهار عدد براي
 بودن جفت " 4 " ذات الزمه  بلكه ،كردند ضميمه آن به را بودن جفت آمدند بعد ،باشد طاق توانسته مي

  . هست هم جفت دارد وجود كه آنجا يا ،ندارد وجود دنيا در " 4 " يا ،است
 ،است عدالت كار اين: كارها سراغ رويم مي حال. است چيزي چنين هم ظلم قبح و عدل حسن گفتند
 پس ،است ظلم چون و است ظلم ،كار آن. تاس  آن با موافق هم اسالم حكم حتما پس ،دارد حسن پس
  . است عنه منهي قهرا پس دهد نمي اجازه را قبيح خداوند  چون و ،است قبيح قطعا

 و حسن ،ندارد دركي مسائل جور اين در هم عقل و ندارند ذاتي قبح و حسن اشياء اصال گفتند اشاعره
 امر او است خوب چون نه ،است خوب ردهك امر او چون ،بكند امر خدا كه را چه هر ،است شرعي ها قبح
 آنها . كرده نهي خدا بوده بد چون نه ،است بد كرده نهي خدا چون ،بكند نهي خدا را چه هر و ،كرده
 ،خدا امر بر دارد تقدم اش خوبي پس ،است كرده امر خدا بوده خوب چون ،كرده امر خدا چه هر: گفتند

 ،است خوب كرده امر خدا چون كرده امر خدا كه چه هر ،نه: گفتند اينها ،خداست امر علت ،آن خوبي و
 عين هم نهي در. كرده امر خدا يعني ،است خوب كار اين گوئيم مي ما وقتي. است خوبي علت خدا امر و

  . شود مي تكرار مطلب همين
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   تعبد و تعقل جنگ
  . ديگر  جناح يك در محض تعبد و گرفت قرار جناح يك در تعقل كه بود اينجا
 -  العباس بني اوايل در و شد شروع  اميه بني اواخر از. گرفت اوج اسالم دنياي در العاده فوق ،جريان اين
 پيدا مأمون بالخصوص و هارون نظير روشنفكري امروز اصطالح به خلفاي و بود بيشتر فكر آزادي كه

  بالخصوص مأمون. رسيد خود اوج به - دادند مي تشكيل را مجادالت و احتجاجات مجالس آن و شدند
 فكر فكرش و بود عالمي مرد خودش اينكه  حكم به) مأمون از تبعيت به معتصم برادرش او از بعد و(

 به حنبل احمد حديث علماي از و ،كوبيد درهم را اشاعره و شد  معتزله طرفدار بود فلسفي و منطقي
 طرفداران بر تعقل طرفداران صطالحا به كه بود اينجا. خورد سختي تازيانه قشريگري از  طرفداري خاطر
 اشخاص عصر آن فقهاي و محدثين  ميان در اتفاقا و ،شدند پيروز هم سخت و شدند پيروز تعبد

  . نبودند ختگيريس
 تابع كه افرادي به ،است  رايج امروز اصطالحي. بود قشري بسيار خليفه يك متوكل. رسيد متوكل زمان

 فكر تابع نه است سنت تابع كه كسي ،سنتي يعني "  سني " مهكل. " سنتي " گويند مي هستند گذشته
  متوكل. كرد پيدا خاصي قداست يك كلمه اين دانستند مي نبوي سنت را سنت  چون منتها. تعقل و

 مار و تار عجيب و كردند مار و تار را آنها داد دستور كه ،معتزله و تعقل مخالف سخت و شد سنتي
 تازيانه وقت حكومت از و بود كشيده زندان كه آدمي آن و ،عالي اوج آن در برد را حنبل احمد و ،كردند
   هشتصد اش جنازه تشييع در گويند مي و ،بود مقامها ترين عالي كه كرد پيدا  مقامي ،بود خورده
  . كردند شركت نفر هزار

 محكوم ماسال دنياي در  هميشه براي مأمون روش و كردند حمايت بيشتر را متوكل روش بعد خلفاي
  . شد
  

   " سني " آلمه
 كه كسي يعني " سني "  كنيم مي خيال ما. نيست شيعه مقابل در ،گويند مي سني امروز كه را ها سني
 " كلمه ،نه. نيست معتقد امر اين به كه كسي يعني " شيعه " و ،است ابوبكر بالفصل خالفت به معتقد
 است سني  اين ": گفتند مي وقتي. شد وضع معتزله مقابل در ،نشد وضع شيعه مقابل در ابتدا در " سني

  . " سني " گوئيم مي را همه ،اشاعره و معتزله ما امروز ولي. نيست معتزلي يعني "
  طرفدار  نه بود معتزله طرفدار ،فكر اين در ،بود ائمه زمان كه زمان آن در شيعه
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 بعد ،بود معتزلي فكر طرفدار شيعه  چون ولي بود " معتزله " مقابل در " سني " كلمه گرچه. اشاعره 
 " مقابل در " شيعه " كلمه ،ماند باقي شيعه فقط تعقل طرفداران از و شدند مار و تار همه ها معتزلي كه

 ،شده وضع خالفت مسئله  درباره " سني " كلمه شايد كه شد پيدا فكري يك بعد و ،گرفت قرار " سني
  . گرفت قرار جور همين  اصطالح كم كم ولي. نيست آن اش ريشه كه صورتي در
 كرد شيريني تعبير ،مشهد در طوسي شيخ هزاره كنگره در اي كمره خليل ميرزا حاج آقاي وقت يك

 در را ما كاله گفت ،كردند انتخاب خودشان  براي را خوبي اسم تسنن اهل كه " سني " كلمه به راجع
 تابع يعني هستيم سنتي ما كه كردند انتخاب خودشان براي را زيبا اسم  اين آمدند ،برداشتند تاريكي
 رسول سنت در بحث  كه صورتي در. نيستند اهللا رسول سنت تابع ديگران يعني ،هستيم اهللا رسول  سنت
 هم معتزله حتي. نيست معتبر بگويد ديگري ،است معتبر اهللا رسول سنت بگويد يكي كه نيست اهللا

 سنت و قرآن با كه بود مواجهه و استنباط كيفيت در  بحث. مداري قبول را اهللا رسول سنت ما گفتند نمي
 و ،فهميم نمي  هم را قرآن و اهللا رسول سنت ،بگذاريم كنار را عقل اگر ،شد مواجه بايد عقل با اهللا رسول
  . گفتند مي هم درست

  

   وهابيگري نهضت و تيميه ابن جمود
 ابن. است تيميه ابن آنها رأس در كه هستند حنبل احمد پيروان تعقل و عقل ضد علماي بزرگترين

 نابغه معنا يك به و پركار بسيار مردي او). 1( زيسته مي دمشق در و ميالدي هشتم قرن در ظاهرا تيميه
  سطح در فكرشان ها بعضي. دارد متحجري و قشري بسيار بسيار فكر يك ولي دارد  نبوغي هم واقعا. است
 انسان وقتي يعني ،است  اشخاص آن از تيميه ابن. ندارد فوذين عمق در ولي كند مي پيدا توسعه خيلي

 بيند مي ولي [ !داشته مطالعه اينهمه چگونه انسان  يك كه كند مي حيرت ،بيند مي را او كتابهاي مجموع
  .  ]نيست عميق

 او اندازه به كس هيچ حنبل احمد پيروان ميان در يعني ،است حنبل احمد سنت كننده احيا تيميه ابن
 حرام منطق خواندن اصال كه نوشت منطق تحريم در كتابي حتي و. نكرد احيا را حنبل احمد وشر

  . فلسفه به رسد چه تا ،است
  تيميه  ابن دنباله شد پيدا پيش نيم و قرن يك در تقريبا كه هم گري وهابي نهضت
  : پاورقي

   ]. است گذشته در مراكش در 728 سال در [ 1. 
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 لذا و ،است عقل ضد نهضت  اش ريشه هم وهابيگري نهضت. هستند تيميه ابن شاگردان اينها. است 
   ظاهر و ظاهري يعني ،هستند سنتي اصطالح به خيلي و كنند مي تحريم را فلسفه و منطق شديدا
  . باشند مي قشري و پرست

 پاكستاني يدانشجو يك با ، مدينه االسالمية الجامعة به رفتيم و شديم مشرف حج به ما كه اولي سفر در
 فهميد و شد آشنا من با كه بعد او. شديم رفيق بود  هم باهوشي بسيار دانشجوي كه احسان حافظ نام به
 و ما كاروان در آمد مي دائما و شد مند عالقه خيلي ،كنم مي فلسفه و منطق  تدريس تهران در من كه

 حرام منطق تدريس اينجا در كه است جهت بدان اين گفت مي. است تشنه او ديدم من. كرد مي سؤاالتي
  . است تيميه ابن سنت از تبعيت همان اين. است
 خود اوج به حنبل احمد  زمان در و شد شروع گري معتزلي مقابل در گري اشعري از جريانها اين پس

 ،مذهبي يكي و سياسي يكي ،زعيم دو اين ،مذهبي زعيم حنبل احمد و سياسي زعيم متوكل. رسيد
  . رساندند خود اوج به را گري قشري
 مكتب چون ،است تيميه  ابن همين خطرناكتر شان همه از و كرد پيدا شاگرداني حنبل احمد هم بعدها
 تيميه ابن بعد ولي ،آفريقا غرب در رفت و شد  رانده اسالمي تمدن منطقه از مدتي از پس حنبل احمد

 ضد  جريانهاي اينها همه كه ،كردند طرحم را آن وهابيها ديگر بار و ،كرد زنده را مكتب اين مرتبه دو
  . هست هم آوري تأسف جريانهاي و است اسالم دنياي در تعقل

  

   اخباريگري
 نهضت اين كه كردم  عرض كه است همين هم علتش و بود محفوظ گري قشري اين از شيعه دنياي
 ،تاريخ در كه طوري به بود نزديك بسيار معتزله راه به راهشان ائمه و بود ائمه عصر مقارن گري قشري
 را ها شيعه ،بسياري  حتي و. گفتند مي " عدليه " آنها به و كردند مي ذكر هم با را معتزله و  شيعه
  . شيعي گويند مي را معتزليها و ،معتزلي گويند مي

 نام به مردي ،صفويه اوايل مقارن تقريبا ،پيش قرن چهار در تا نيافت راه شيعه در ،گري قشري نهضت
 مال شاگردش مؤثرتر او از و ،گيرد مي پيش را حديث اهل روش  كه شود مي پيدا استرآبادي محمد اميرز
 ،نهضت لو و كنند مي  شروع را نهضت يك اصل كه كساني كه است اين عجيب و. است استرآبادي  امين

 توانند ينم نباشند چنين اگر و ،هستند مند بهره  نبوغي يك از اينها خود ،شد با گري قشري نهضت
  . باشند نهضت يك گذار پايه
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  . نيست كوچكي آدم يك هم حنبل احمد خود
 " نام به نوشته كتابي و ،مدينه در سالها و بوده مجاور مكه در سالها كه است مردي ،استرآبادي امين مال

. كردند ماسال وارد را تعقل كه شيعه علماي به كند مي عجيبي تاز و تاخت يك آن در كه " فوائدالمدينه
  . دهد مي فحش سخت حلي  عالمه به مثال
 سه " عقل ،اجماع ،سنت ،قرآن ": گويند مي اينها كه دليلي چهار اين از گفت ،گرفت پيش را راهي يك

 ،نيست دليل هم عقل ،نيست دليل قرآن. نيست دليل ما براي  كدام هيچ يعني ،است باطل دليلش
 همين. شده گرفته  سنت اهل از و ندارد اي ريشه اجماع اصال: تگف اجماع درباره. نيست دليل  هم اجماع
 را اين آمدند ها سني ،كرد درست را ابوبكر  خالفت كه است همان اجماع. درآورده را اسالم پدر اجماع
 آمد هم شيعه و كردند فقه وارد را آن بعد ،كنند درست را ابوبكر خالفت  اينكه براي دادند قرار اصل يك

  . سنيهاست مال ،نيست ما مال اجماع. كرد فقه وارد را اجماع
 قرآن گفت ،نداريم قبول را قرآن ما نگفت ،طاقچه لب گذاشت و بوسيد اي محترمانه سبك به هم را قرآن

 ائمه فقط ،است ائمه براي قرآن ،نيست ما براي كه قرآن اما ،خداست كتاب قرآن ،داريم قبول را
 نازل اصال قرآن. كنيم تدبر و تعقل قرآن در نداريم حق كه ما ،گويد مي چه قرآن كه بفهمند توانند يم

 زبان با قرآن. فهمند مي را آن معناي و هستند آشنا قرآن زبان با كه آنها ،خود مخاطبين براي شده
 و بوسيد جور اين نيز را قرآن. بس و فهمند مي ائمه فقط و فقط را زبان آن و زند مي حرف مخصوصي

  . قچهطا  لب گذاشت
 و دكارت كه حرفهايي نظير. كند مي اي متحددانه و روشنفكرانه خيلي استداللهاي يك اتفاقا عقل درباره
 نقد و مطرح را فالسفه حرفهاي ،است مهمي حرفهاي  كه گفت عقل عليه او گفتند فلسفه عليه غيره
 ميان در كه را بحثي اين عدب و ،كردند اشتباه جور اين آنجا ،كردند اشتباه  اينچنين اينجا كه كند مي

 ،ماده در يا است صورت در يا ؟چيست ذهن خطاي منشأ كه كند مي مطرح شده پيدا نيز جديد علماي
 به و -  فكر نظم در را ذهن خطاي تواند مي حداكثر و است صورت منطق ارسطو منطق گويد مي بعد

 را ساختمان طرح تواند مي خوب فقط كه آرشيتكت يك مثل ،بدهد  نشان - را نظم خطاي ديگر عبارت
 است خوب آهنش ،بد يا است خوب سيمانش ،بد يا است خوبي آجر ،آجر مثال ،ساختمان ماده اما ،بدهد

   تصحيح تواند مي را استدالل صورت فقط هم ارسطو منطق. نيست او كار ديگر اين ،بد يا
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 راهي ؟كنيد مي كار چه را آن. كرف  صورت در نه است فكر ماده در انسان خطاي بيشتر ولي). 1( كند
  . كرد اعتماد عقل به نبايد  ديني امور در ،نيست راهي چون. نيست
 وارد شيعه علماي كه را اجتهاد و ،سنت و هستيم ما ،حديث و هستيم ما: گفت ،كنار گذاشت هم را عقل
 ما ،نيست جايز مه تقليد. نيست جايز تعقل و ،تعقل يعني اجتهاد گفت ،كرد محكوم شديد كردند فقه
  . است  حرام اندر حرام همه ،مسائل در كردن اجتهاد و نوشتن رساله ،باشيم ائمه مقلد بايد فقط
 كرد ايجاد اسالم دنياي در  بزرگي نهضت يك واقعا كه گفت كوبنده آنچنان را خودش حرفهاي مرد اين
 شيعه دنياي مدتي نهضت اين و ،" اخباريين " گويند مي را آن پيروان كه " گري اخباري نهضت " نام به
    نشينهاي شيخ اين در مخصوصا. گرديد كشتارها و جنگها منشأ حتي نواحي برخي در و لرزاند را

 جرأت كسي و بود اخباريين مهد كربال و نجف صفويه اوائل در. كرد نفوذ عجيب منطق اين فارس خليج
 ،بزند حرف اجماع به راجع يا و ،استدالل و عقل به  راجع يا ،قرآن تفسير به راجع آنجا در نداشت

    كه كساني به كردند حمله اينها و. حديث و هستيم ما ،سنت و هستيم ما فقط و فقط گفتند مي
 را احاديث ديگران و حلي عالمه كه ،حسن يا و مؤثق يا ضعيف يا است صحيح يا حديث گفتند مي
 بعضي و  است ضعيف بعضي ،است موثق ضيبع ،است صحيح احاديث بعضي گفتند كردند بندي قسيمت

 حديث ،كرد عمل آن با شود مي جور اين را صحيح حديث ،)داشتند خاصي اصطالح يك كدام هر( حسن
 ديگر حديث!؟چيست مزخرفات اين: گفت ] امين مال[ . ندارد اعتبار ضعيف حديث و ،جور اين را موثق

  . است معتبر است حديث كه چه هر ،ندارد ضعيف غير و ضعيف
 ميان در استرآبادي مالامين  وسيله به ،تسنن اهل ميان در تيميه ابن و حنبل احمد نهضت نظير درست

  .شد پيدا ما
  

   اخباريگري بر اجتهاد پيروزي
. شد سركوب است بهبهاني وحيد مرحوم آنها از يكي كه بزرگي علماي  وسيله به بعدها نهضت اين البته 

  . است زيسته مي صفويه از بعد دوره در و بوده ومبحرالعل استاد بهبهاني وحيد
  

  : پاورقي
 هم درست و " صورت  منطق " گويند مي را ارسطو منطق هم امروز. هست هم درستي حرف و 1. 

  . ندارند ادعا اين از بيش هم بوعلي مثل و ندارد، ادعا اين از بيش نيز ارسطو خود. اند گفته
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 نو از و كرد گذاري پايه  اخباريين مقابل در را اجتهاد و تعقل تنهض كه است كساني آن از مرد  اين
 استاد را او كه انصاري شيخ مرحوم او از بعد و. كرد زنده گري قشري جمود اين مقابل در را اجتهاد

   ديگر كه طوري به) 1( كرد وارد اخباريگري عليه و اجتهاد نفع به را ضربه  آخرين ،گويند مي المتأخرين
 بسياري در حتي. نرفته بين از  كلي به گري اخباري فكر ولي). 2( نكردند راست كمر اخباريين ،نآ از بعد
  . هست آنها افكار در بقايايش و دارد نفوذ هنوز گري اخباري افكار نيز مجتهدين از

 كه اين عين در دهد مي  نشان كه ] مسلمين نظر در تعقل ارزش از [ بود مختصري تاريخچه يك اين
 گاهي اجتماعي جريانهاي ولي شده قائل احترام  عقل براي اينهمه) آن حديث مظهر در حتي( ماسال
 دنياي در هم و تسنن دنياي در هم ،شد پيدا اسالم عالم در جريانها  اين. پيچد مي درهم را چيز همه
  . تشيع

 ما ميان در اكنون هك بگوئيم بايد خوشبختانه چون ،بكنيم بحث تفصيل به خواهيم نمي ما زمينه اين در
 كه را كتابهايي از كتابي هر شما. منطق نظر از الاقل ،است پيروز گري اشعري بر گري عدلي شيعيان

    اي طلبه هر از ،نماييد مي مالحظه را مطلب اين كنيد باز شود مي تدريس علميه  هاي حوزه در امروز
 آيا: بپرسيد اگر يا ،عدليه از گويد مي ؟عدليه غير از يا هستيم عدليه از ،هستيم شيعه كه ما بپرسيد اگر
 علتش. هستيم عقلي قبح و حسن طرفدار ما گويد مي ؟آن منكر يا هستيم عقلي قبح و حسن طرفدار ما

 استرآبادي  امين مال جريان آن و ،كردند تحكيم كامال را مطلب اين پايه انصاري شيخ  امثال كه است اين
  . شد پيدا اوسطه اين در كه بود جرياني هم
  

   بروجردي آيةاهللا نظر از اخباريگري ريشه
 بسيار حرف ولي كردند مي  نقل مدركي چه از دانم نمي كه داشتند حرفي يك بروجردي آقاي مرحوم
 من را اين. بوديم رفته بروجرد به ما بودند نيامده قم  به ايشان هنوز كه 22 سنه تابستان در. بود جالبي

   ؟چيست  مدركش بپرسم ايشان از كه كردم غفلت و ،نشنيدم ديگر قم در و شنيدم  ايشان از بروجرد در
   عقل ضد بر او استداللهاي و استرآبادي مالامين جريان اين كه وقتي يك ايشان

  
  : پاورقي

  . اخباريين و مجتهدين گويند مي. هستند " مجتهدين " ،" اخباريين " مقابل نقطه 1. 
  . هستند كنار و گوشه در هم االن البته 2. 
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 اي فلسفه ضد و عقل ضد نهضت با است مقارن نهضت  اين كه گفتند مي ،كردند مي نقل را عقل برانكار و
  . شد شروع غيره و بيكن و دكارت از كه ،گري تجربي و گري حسي براساس شد پيدا اروپا در كه
 ايشان. حس شناختن معتبر  براساس ولي كردند مخالفت تعقل با و منطق با ديگري گونه به هم آنها

  . بود گرفته قرار بود شده پيدا اروپا دنياي در كه افكاري تأثير تحت امين مال كه بودند مدعي
 او چگونه پس ،بود نيامده ايران در افكار اين هنوز آنوقت در كه است اين مانده مجهول من براي آنچه
 بود مجاور اوقات خيلي و نبود ايران در غالبا امين مال چون شايد !؟بود گرفته قرار افكار اين تأثير تحت

 منتها. است گرفته او از را افكار اين و كرده برخورد كسي با سفرهايش آن در ،مدينه و مكه در مخصوصا
 و كند مي انكار را حس از مستقل عقل و شود مي حس طرفدار آيد مي فرنگي اگر كه بود اين ايشان انتقاد
   و تعميم و تجريد فقط عقل كار و بكند كار محسوسات روي كه دارد اعتبار  هانداز آن عقل گويد مي

 معقول به نيازي رود مي  طبيعي علوم دنبال چون او ،ديگر چيز نه و است محسوسات تركيب و تجزيه
 معقوالت ترين معقول خدا و خداست اش مسأله اولين ،دين. بكني بحث خواهي مي دين مورد در تو. ندارد
 اصالت براساس را مستقل عقل انكار فرنگي!؟بكني دين وارد را عقل انكار تواني مي چطور تو. ستا عالم
 قرار حديث اصالت براساس را عقل انكار خواهي مي تو ولي. نيست اشكالي او به نظر اين از. داد قرار حس
 وجود يا دارد ودوج خدايي آيا بگويند اگر!؟كني مي درست حديث با را او وحدانيت و خدا آيا. بدهي
 وسائل " كتاب  من گويي مي آيا ،دليل چه به بگويند اگر. دارد وجود گويي مي البد ؟گويي مي چه ،ندارد

 عقل انكار !؟اردد وجود خدا فرموده صادق جعفر امام حضرت نوشته آنجا در بينم مي كنم مي باز كه را "
 هيچ به ،حديث اصالت براساس عقل تاصال انكار ولي ،است راهي  يك ،حس اصالت براساس مستقل

 قرآن خود.  ]آنهاست [ترين غيب ،ما اسالمي مسائل ترين اساسي چون ،باشد قبول قابل تواند نمي  وجه
 استدالل و اثبات حديث با شود مي چگونه را غيب). 1 ( بالغيب يؤمنون الذين «: است " غيب " تعبيرش

   چرا. است امام او گوييم مي كه داريم قبول لدلي اين به را صادق جعفر امام خود ما ؟كرد
 قبول دليل چه به را پيغمبر. كرده معين را ائمه ،پيغمبر و است پيغمبر وصي چون گوييم مي ؟است امام

   را او گوييم مي ؟داريم
  
  

  : پاورقي
   3. آيه بقره، سوره 1. 
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 اول ؟بشود ثابت بايد عقل دليل به اخد. بشود ثابت برايمان بايد عقل دليل با پيغمبر خود. فرستاده خدا
 از كه را حديثي آنگاه و بشود ثابت صادق جعفر  امام بعد و بشود ثابت پيغمبري ،بشود ثابت خدايي بايد
 از اول از را كارمان بخواهيم اگر اما. بكنيم قبول هست درستي حديث اگر ، شده روايت صادق جعفر امام

  . مرسي نمي جا هيچ به ،كنيم شروع حديث
  

   معتزله افراط العمل عكس
 عقل طرفدار كه معتزله. شود مي خرابي منشأ ها تفريط و افراط هميشه كه بكنم عرض را نكته اين

    نفي نه يعني ندارد دركي مورد آن در عقل كه را چيزهايي آمدند ،كردند افراط كارها در مقداري ،شدند
 عقل كه گذاشتند چيزي آن حساب  به ،فهمد نمي عقل هك را آنچه ديگر عبارت به و ،اثبات نه و ،كند مي

 را اشاعره طرف مردم يعني ،بود گري اشعري مكتب در  تغذي نوع يك اين و ،كند مي نفي را وجودش
   انكار را جن وجود معتزله از بعضي مثال. كنند مي انكار معتزله را مسائل  خيلي ديدند چون گرفتند
 موجودات يك كه بگويد تواند نمي كه عقل ولي. كرد اثبات شد نمي عقل دليل با را جن چون ،كردند
 از غير شايد ،دانيم مي چه ما. بفهمد را مطلب اين تواند نمي عقل. ندارد وجود حتما جن نام به نامرئي

  . است نكرده كشف را آنها امروز بشر كه باشد عالم در نامرئي موجود مليونها ،جن
 ،خوبند متعبدها همان: گفتند ،شدند بدبين عقل به اي عده كه شد سبب جن مسئله نظير مسائلي انكار
 خيلي ،برويم روشنفكري اين دنبال اگر ،بگيريم پيش را آنها  راه بايد بماند محفوظ بخواهد دينمان اگر ما

 را داخ هم فردا پس ،كنند مي انكار را مالئكه فردا ،كردند انكار را جن امروز ،بدهيم دست از بايد را چيزها
 اگر ولي است خوب خيلي روشنفكري خود. ما زمان در  روشنفكري هاي كاري افراط مثل ،كنند مي انكار

  . است خودش شكست عامل خودش ،گرفت پيش را افراط  راه يك روشنفكري
  

   فقهاء نظر از عقل
 طرفدار بعضي .شد پيدا تسنن  اهل ميان در جريان اين عين هم فقه در. بود كالم به مربوط مسئله اين
 معاصر و بود شخصيت با هم خيلي خودش زمان در كه  انس بن مالك مثل شدند فقهي مسائل در تعبد

 او. شد قياس طرفدار ابوحنيفه. شدند قياس طرفدار بعضي و ،است صادق جعفر امام حضرت شاگرد و
 لهلك السنتان ال لو: اند كرده نقل او از كه خوانده درس  ايشان خدمت و است صادق حضرت معاصر هم

   درس سال دو  آن اگر. نعمان

 ٢١٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 به او. است زيسته مي كوفه در و است  ايراني عنصر يك ابوحنيفه. بودم رفته بين از من نبود خواندن
   معتبر را احاديث اغلب بلكه ،بود اعتنا كم پيغمبر گفته به اينكه  معناي به نه ،بود اعتنا كم حديث
 ،شده روايت پيغمبر از كه  احاديثي تمام از گفت مي. اند كرده جعل را اينها هك بود معتقد و دانست نمي
 پيغمبر ندارم باور را گريد باقي ،گفته پيغمبر كه دارم  يقين من را) تا بيست حدود در( معدودي عده
  . است بوده ضعيف ها زمينه اين در اطالعاتش گويا  البته. باشد گفته
 خيلي ،استدالل براي كه است  بديهي ،پيغمبر از حديث بيست و قرآن و باشيم ما اگر ،فقه مسائل در

 اين به فقه ،پيغمبر حديث بيست و قرآن ظواهر با ،بفهميم را احكام بخواهيم اگر يعني ،داريم كسري
 و كردن مقايسه  يعني قياس. قياس سراغ رفت مي ابوحنيفه نتيجه در. كرد استنباط شود نمي را وسعت
 ،دارد آن به شباهتي يك هم موضوع اين ،گفته جور اين پيغمبر ،موضوع فالن در: گفت مي. گيري شبيه
 عقل پيروي اين. كرده نهي آن از قرآن كه است چيزي همان  اين. اينجا آوريم مي را آن حكم پس

 دقيقا را حكمي عقل كه است عقل مسأله از غير گمان و ظن مسأله. است گمان و  ظن پيروي ،يستن
  . باشد كرده تدرياف
 و گيري قياس ماشين  يك و كرد پيدا راه گيري شبيه و گمان و ظن مسأله ،فقه در كه بود اينجا

 بشود بنا اگر !ببين كه شد گذاشته عقل حساب به هم اين. آمد وجود به تخيل براساس احكام استنباط
  . شود مي اينطور كند دخالت مسائل در  عقل
 بن مالك. نرفتند بار اين زير  هم تسنن اهل ائمه حتي ولي ،كرد تأسيس ار قياس مكتب ابوحنيفه ،باري
 خدا از من كه كرد مي ناراحتي اظهار مردن وقت و داد فتوا  قياس به مسأله دو در عمرش همه در انس
 بينابين  هم شافعي. بود مخالف شديد كه حنبل احمد. دادم رأي قياس به مسأله دو در زيرا ترسم مي
  . بود حديثي اصطالح به  انس بن مالك مثل نه و كرد مي قياس ابوحنيفه شدت به نه ،بود

 به آنچنان او كه اند كرده نقل  تسنن اهل خود. گرفت پيش در را افراط راه اينجا در ابوحنيفه شك بدون
 و گرفت مي قياس هم طبيعي مسائل در بلكه شرعي مسائل در تنها نه گاهي كه بود كرده عادت قياس

  . آمد درمي  آب از مضحكي زهايچي
 سفيد موي تا چند تازه كه  حالي در ،بكند اصالح را صورتش و سر كه سلماني نزد رفت روزي گويند مي
 موهاي فقط و درنيايد ديگر كه بكن ريشه از را سفيد  موهاي: گفت سلماني به. بود شده پيدا ريشش در

  ،است عكسبر اتفاقا: گفت او به سلماني. بماند باقي سياه
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  . بكن را سياهها پس: گفت. آيد درمي بيشتر بكنيم را سفيد موي اگر 
 اين فرضا: ديگر عبارت به ،بكن را سياهها پس ،آيد درمي بيشتر بكنند را سفيد اگر: گرفت قياس فورا

 بايد هم سياه موي درباره حتما ،شود مي بيشتر بكنيم را آن اگر كه باشد درست سفيد موي درباره حرف
  . گرفت مي قياس جور همين نيز شرعي مسائل در. شود مي بيشتر بكنيم را آن اگر  كه باشد درست

 طرفدار ،بود تعقل طرفدار و عدليه طرفدار كه آنجا برعكس ،بيت اهل مكتب و ائمه مكتب اينجا در
 را اسقي شدت به ائمه. است خيال و گمان و ظن از پيروي ،نيست تعقل واقعا قياس چون ،نشد قياس

. شود مي محو بگيرد قرار قياس پايه بر سنت اگر) 1( » محقت قيست اذا السنه ان" :گفتند و ،كوبيدند
: گويند مي ها سني كه هست اختالف اين سني و شيعه بين اينجا در بينيد مي و نكوبيدند را عقل ولي
 چيز چهار  فقه ادله: اند تهگف شيعه علماي ولي ،" قياس ،اجماع ،سنت ،قرآن ": است چيز چهار فقه ادله
 نشان خودش اين. نكردند تأييد را قياس ،كردند تأييد را عقل ،ائمه. " عقل ،اجماع ،سنت ،قرآن ": است
 عقلي ضابط يك را قياس و ،بود ضدقياس بر ،نبود عقل ضد بر ،علما روش نيز و ائمه روش كه دهد مي

  . دانستند نمي درست
 اين و ،است شده كشانده افراط حد به گاهي ،قياس از جستن دوري مينه ،فقهاء بعضي ميان در البته

 كه هم چيزهايي يك !شد قياس آي: گويند مي شود مي  زده حرف يك تا كه شده بيماري يك خودش
 كرد  قياس كه كسي اول ابليس قاس من اول ،شد قياس اين آقا كه كنند مي فرار  آن از ،نيست قياس

  . فهاحر اين از و ،بود شيطان
 فتواهاي و عقل موضوع در  داريم ديگري جريان. زمينه اين در اسالم دنياي در بود جرياني يك هم اين
 تكيه و فالسفه و عقالء و عقل متعرض ديگري نوع  به هم عرفان. است عرفان جريان ،آن كه عقل ضد
 آينده جلسه در اهللا شاء ان را آن ...و " بود چوبين استدالليان پاي " كه است شده ها كردن عقل روي

  ). 2( كنم مي عرض برايتان
  

  : پاورقي
  . الدين محق عبارت اين به ،57 ص ،1 ج كافي، 1. 

 جلسه[ 2   ]. نيست دست در آن نوار يا و نشده تشكيل يا آينده
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   عبادت اراده تقويت ١ تربيت عوامل
  
 در كه استعدادهايي از  يكي كه كرديم عرض )1(.بود اراده درباره ،بحث دوم قسمت پيش جلسه در

 كرديم عرض و ،كرديم بيان ميلها و ميل با را اراده فرق. است اراده ،بكند پيدا پرورش بايد قطعا انسان
 شديد بسيار  ميل همان اراده اند كرده خيال و دانسته ميلها مقوله از را اراده ها بعضي كه  است اشتباه كه

 وابسته كه ميل برخالف ،است انسان عقل به  وابسته ،انسان در ستا ديگري نيروي و قوه يك اراده. است
 خود سوي به را انسان ،نياز مورد اشياء كه است جاذبه و كشش نوع از ميل. است انسان طبيعت به
 اختيار در انسان يعني ،است مسلوبتر انسان از اختيار ،باشد شديدتر ميل كه اندازه هر به و ،كشند مي
 از را خودش ،اراده با ،انسان. است دروني نيروي  يك كه اراده برعكس ،است خود زا بيرون قدرت يك
 افزوده  انسان اختيار بر ،باشد قويتر كه مقدار هر اراده. كند مي مستقل و خارج  بيروني نيروهاي تأثير
  . گردد مي خود سرنوشت و خود كار و خود مالك بيشتر انسان و شود مي
  

   نفس بر تسلط
   در كه آنچه ،نفس مالكيت و نفس بر تسلط ديگر تعبير به و اراده مسئله به راجع

  
  
  

  :يپاورق
. 1  .ستين دست در جلسه آن نوار
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 كه است زياد آنقدر ،نفس تزكيه و تقوا عنوان تحت است رسيده زمينه اين در اسالمي دستورهاي
 شده توجه اراده تقويت مسئله به اسالم در ،بله كه بياوريم دليل ،شاهد يك عنوان به ما ندارد ضرورتي

 جمله كه كنم مي نقل  البالغه نهج از را اي جمله ،باشيم داده دست به اي نمونه اينكه براي همينقدر. است
  . است زمينه اين در زيبايي و عالي بسيار

 حمل ،شمس خيل الخطايا ان و اال «: فرمايند مي گناه و خطا درباره اول ،دارند تعبيري اميرالمؤمنين
  . " گيرند مي سوار كف از را اختيار كه است چموش  اسبهاي مثل ،گناهان مثل ". » اهلها عليها
 آنچه برخالف خودش نفساني  ميلهاي و شهوات تأثير تحت انسان كه شود مي پيدا آنجا از گناه دانيم مي
 دست از حالت ،گناه تحال فرمايند مي ايشان. دهد مي  انجام را عملي ،كند مي حكم ايمانش و عقل كه

  : فرمايد مي است آن مقابل نقطه كه تقوا مورد در وقت آن. است را خود نفس  مالكيت انسان دادن
 «   دست مركب اختيار كه است رام  مركبهاي مثل ،تقوا مثل ولي »). 2( ذلل) 1( مطايا التقوي ان و اال
 طرف هر به را لجامش ،كند مي  عمل اين ،دهد مي فرمان او يعني. مركب دست سوار اختيار نه است سوار

  . كند چموشي و لگدپراني  آنكه بدون رود مي سو همان به ،كند متمايل
 يعني اراده تقويت ،خير بگويد  كه است نشده پيدا الهي يا مادي از اعم دنيا در تربيتي مكتب هيچ و

 ،كرد حكومت او نفساني هشخوا كه طور هر و باشد خودش  ميلهاي تسليم درصد صد بايد انسان!؟چه
 از و باشد  انسان تربيت مدعي كه مكتبي يك اما زيادند دنيا در اينجوري مردم ،بله. كند عمل طور همان
 موضوع در گفتند چيزهايي) اگزيستانسياليستها( او امثال و سارتر. ندارد وجود بكند طرفداري اصل اين

    كم كم لهذا و ،كردند انتقاد خيلي زمينه اين در آنها هب و ،بود همين آنها  حرف منطقي نتيجه كه آزادي
 و الاباليگري و شهوتراني و كامجويي با شد مساوي اگزيستانسياليسم اروپا خود در كه رسيد جايي به كار
 مكتب ،اند كرده استفاده سوء ما مكتب از ،نه كه برآمدند  توجيه مقام در هم آنها بعد ولي. باري بندو بي
  . گويد نمي  يزيچ چنين ما
  

  : پاورقي
  . است مركب معني به مطيه جمع " مطايا " 1. 
   16. خطبه البالغه، نهج 2. 
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   اراده حكومت ضامن ،ايمان
 انسان ميلهاي بر بايد اراده  اينكه در كه شود نمي پيدا دنيا در مكتبي هيچ كه است جهت اين غرضم

 مطلب اين راه كه است مطلب اجرائي ضمانت در ثبح. باشد داشته ترديدي كوچكترين ،بكند حكومت
 ما كه بايدي يك با ،)1(باشد حاكم ميلها بر بايد عقل نتيجه در و اراده گفتيم كه همينقدر آيا. چيست
 حكومت اجراء ضامن چيز چه !؟كنند يم حكومت ميلها بر ما وجود در  اراده و عقل ديگر فورا ،گفتيم
. است جا همين در ،شوند مي متمسك آن به مذهبيون كه مسائلي از يكي ؟است ميلها بر اراده و عقل
 جز عقل ؟است ساخته  كاري چه عقل از و چيست عقل خود ولي ،است عقل اجرائي قوه اراده گويند مي

 دهد مي هم جهت انسان به ،كردن روشن آيا اما ،كند مي روشن را انسان كه نيست ديگري چيز روشنائي
 از و رود مي خواهد مي آنچه دنبال انسان ؟طرف آن از يا برو طرف اين از ،شد وشنر اطرافت كه حاال كه

 مطلوبي چه انسان  كه است اين مشكل. خودش مطلوب به رسيدن براي كند مي استفاده عقل چراغ
 بحثي ،كند روشن ] را او راه [ اينكه براي عقل  چراغ به دارد نياز انسان اينكه در البته ؟باشد داشته

. نيست  بحثي عقل به نياز در. كند مي گم را خودش مطلوب ،كند حركت تاريكي در اگر انسان. ستني
    به و عقل مكمل واقع در كه علم و عقل كه است اين در سخن ولي

 ،كند مي چه فهمد مي  انسان ،كند مي روشن را محيط ،است روشنائي است اكتسابي عقل ديگر عبارت
 ،آن و ،مقصد آن براي است وسيله اين ،برود بايد اينجا از ،برسد مقصد فالن به بخواهد اگر كه فهمد مي

 او تمايالت بر انسان اراده كه است كافي دانستن و فهميدن آيا ولي ،مقصد  اين براي است وسيله
 و رود مي خودش منافع دنبال  كه است اينطور ذاته حد في انسان اينكه براي ؟چرا. نه ؟بكند كومتح

  . كند مي اقتضاء منافعش كه بكند حكومت  ميلهايش بر است ممكن اندازه آن تا شا اراده
 اراده و عقل از ،نشود پيدا ندهد  منافع ماوراء هايي خواسته انسان به كه ديگري امر يك تا كه اينجاست

    است قادر هم كه چيزي آن ،گوييم مي " ايمان " آن به ما كه است همان آن و ،نيست ساخته كاري
 ماوراء خواستهاي و مطلوبها  انسان براي هم و ،بگيرد زيادي حدود تا پرستي منفعت از را انسان جلوي
 سوي به را انسان هم عقل آنوقت و ،كند مي خلق و سازد مي  مطلوب ،دارد مي عرضه مادي و فردي منافع
 هدايت سو همان در ،ودبر بخواهد مطلوبي هر سوي به را انسان ،عقل ] زيرا برد مي پيش [مطلوب همان
   كه ،كند مي

  :يپاورق
) است عقل اجرائي  قوه همان اراده. (1
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 مقدار همين. است استطرادي  بحثهاي ديگر اينها ،است اراده تقويت و تربيت درباره ما بحث چون
 اراده كه باشد نداشته اعتقاد اصل اين به كه شود نمي پيدا دنيا در مكتبي هيچ كه بكنيم عرض خواستيم

 در اراده كه بكند كاري دباي بكند تربيت را بچه خواهد مي انسان اگر مثال. شود تقويت بايد انسان در
  . شود تقويت وجودش

  

   پرستش و نيايش
 از بعضي نظر از الاقل( شود مي شمرده انساني خاص استعدادهاي از باز كه اموري از ديگر يكي

 و نيايش آيا كه هست بحثي يك اوال مطلب اين  درباره. است پرستش و نيايش مسئله) روانشناسان
    انسان در اي غريزه چنين و اصيل حس چنين يا ،انسان در است هغريز يك و اصيل حس يك ،پرستش

 و محققين از زيادي  عده كه دانيم مي اجماال. است ديگر غرائز مولود ،امر اين بلكه ندارد وجود
 حدود در كه اي مقاله. اند پذيرفته انسان در اصيل  حس يك عنوان به را پرستش و نيايش ،روانشناسان

 آقاي توصيه با - شناسم مي اسم به فقط را ايشان من  كه - بياني مهندس قايآ پيش سال دوازده
   بعد يا ديني حس " عنوان تحت تشيع مكتب ساالنه شماره اولين در و كردند  ترجمه بازرگان مهندس
 كه جهت آن از انساني روح  كه بود كرده تشريح نويسنده آنجا. بود زمينه همين در شد چاپ " چهارم
 آن او. -  ندارد وجود حيوان در  كه )1(دارد جداگانه بعد چند) حيوانيات منهاي يعني( است نسانا انسان
 گذشته يعني. علم يا حقيقتجوئي بعد: دارد بعد چند انسان وجود  كه بود كرده " بعد " به تعبير را غرائز

 حقايق كه جهت  آن زا خودش ،زندگي براي است وسيله و ،است مفيد انسان زندگي براي علم  اينكه از
 و ،خواهد يم هم حقيقت خود براي را حقيقت  انسان. است لذات با مطلوب ،كند مي كشف انسان براي را

 كه بدانيم ما االن اگر مثال يعني. باشد ترديد و بحث جاي كه باشد مطلبي كنم نمي خيال هم اين
  منظومه بلكه زمين مردم ندگيز به مربوط اصال حقيقت آن كه اند رسيده حقيقتي  يك به علمايي
 بپرسند ما از اگر باز ،بخشد نمي اثر ما زندگي در سوزن سر يك آن ندانستن و دانستن و نيست شمسي

  تو
  

  يپاورق
 است انسان در اختصاصي غريزه چند ديگر عبارت به و. 1
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   فقيه و ابوريحان
 مرض در من گويد مي فقيهي  كه است معروف - ندا نوشته تراجم كتب در كه -  بيروني ابوريحان داستان

 موت سكرات در تقريبا كه كردم احساس. عيادتش به  رفتم ،است وخيم خيلي حالش شنيدم كه او موت
    ارث درباب فقهي مسئله يك من از و كرد باز را چشمش حال همان در. بود بجا هوشش ولي ،است

 ،وقت اين در: گفتم ؟كند مي  كه است سئوالي چه ينا ،مردن وقت در آخر كه كردم تعجب من. پرسيد
 دانم مي من ؟ندانم و بميرم يا است بهتر بدانم و  بميرم اگر من گفت ؟پرسي مي كه چيست مسئله

 جوابش  هم من. است بهتر ندانم و بميرم اينكه از ،بدانم و بميرم كنم مي فكر  حال عين در ولي ميرم مي
  . رفت دنيا از ابوريحان و شد بلند شيون صداي كه بودم رسيدهن ام خانه به هنوز. دادم را

 ديگر انسانهاي به محبت و انساني  عاطفه مقصود البته. است اخالقي بعد ،كند مي ذكر او كه ديگري بعد
 زيبائي خود كه است زيبائي بعد ،ديگر بعد. دارد اعتقاد اصيل  عاطفه يك صورت به هم اين به. است
 ديگر افراد خيلي. بود پرستش و نيايش بعد همين بود كرده ذكر كه ديگري بعد. دارد لتاصا  انسان براي
 " كتاب. است جيمز ويليام ،دارد تكيه مطلب  اين روي خيلي كه كساني از و ،اند زده را حرفها اين نيز

    ام ديدهن چاپش از بعد را كتاب اين من. كرد ترجمه ما رفيق قائني مهدي  آقاي را او " روان و دين
 قول به كه روانشناس مرد اين و بود خوبي خيلي كتاب انصافا ،خواندم من آورد چاپش از قبل ولي

 ،كرده آزمايش مردم مذهبي رواني حاالت روي سال سي حدود -  دارند قبول هم ديگران و - خودش
  . است شده قائل اصالت مذهبي حس  براي كه اينجا به رسيده

.  ]گردد تقويت بايد [ باشد كامل  تربيت بشود بنا اگر ،تربيت در ،است يانسان حس يك كه حس اين
 قسمت هيچ كمااينكه باشد تعطيل تواند نمي وجودش از قسمت  اين ،كامل نيمه يا كامل انسان يك
    چه ،انسان وجود قسمتهاي از قسمتي هر. باشد تعطيل شود نمي او وجود اصيل  قسمتهاي از ديگر

 ناقص انسان يك او ،بشود  تعطيل اگر ،محض انساني چه و) حيوان و انسان شتركاتم يعني( حيوانيش
  نيازي باز هم جهت اين در. است
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 انسان در را  حس اين و است داده اهميت دعا و پرستش و عبادت مسئله به اسالم بگوئيم ما كه نيست 
 ايرادي اگر دينها درباب ايدش و است  عبادت ديني هر از قسمتي كه است معلوم اين. دهد مي پرورش

  . آن گرفتن ناديده يا و آن به دادن اهميت كم نه است  عبادت مسئله در افراط ،گيرند مي
  

   ايراد يك به پاسخ
 ممكن كه اينست آن و كنيم ذكر را آن بايد حتما عبادت درباب كه است ديگري مسئله اينجا در ولي
 و دين اينكه عليرغم ،ماست بحث مورد اكنون كه اسالم در الاقل و اديان در اتفاقا كه بگويد كسي است

 به عنايتي  هيچ -  باشد يافته پرورش و شده تقويت پرستش و نيايش حس ،آن در بايد و است مذهب
 كه دارد كار طمع به يا ،ندارد كاري نيايش  حس به ،است آمده اديان در كه عبادتي آن. نيست حس اين
 معامله جز اديان در عبادت. كرد مبارزه بايد هم آن با كه دارد كار ترس به يا و ،كرد مبارزه آن با بايد

 اگر حال. جهنم از فرار براي يا بهشت براي عبادت به كنند مي وادار را افراد اديان زيرا ،نيست چيزي
 :هست لذتها انواع آنجا در كه جايي يعني بهشت ؟چه يعني بهشت ،بهشت براي بخواند نماز بيايد كسي
    بهشتي لذيذ غذاهاي و بهشتي هاي ميوه ،است» االنهار تحتها من تجري جنات². است قصور ،است حور
 يك. بكند تصور تواند نمي بشر كه لذتهايي انواع و است بهشتي دردسر بي و مستي بي شرابهاي ،است
 را خود شنياي حس و نيست خداپرست تنها نه او. آخرت لذت براي پوشد مي چشم دنيا لذت از كسي
    قانع ،دنياپرست نفر يك زيرا است تر مادي ها دنياپرست از كه است آدمي  يك بلكه كند نمي تقويت
 سال چهل سي بخواهد اگر بيند مي ،است حسابگري آدم يك او ولي ،مادي محدود لذات همين به شده
 را سال چهل سي اين گويد مي ،شود مي تمام باالخره ،نيست  قابل ،بگذراند لذتها اين به را دنيا اين عمر
    كه لذتهايي همين به ابداالباد آنجا در برويم اينكه براي گذاريم مي جگر روي  دندان هست طور هر

 هم كسي آن. نيست چيزي اين از غير و است طمع كار اين در او محرك پس. برسيم ايم كرده رها اينجا
 كند مي مادي لذت ترك يا كند مي عبادت. است طور همين كند نمي ] معصيت [ دوزخ از فرار براي كه

 به [ اديان در بنابراين. نيست بيرون منفعتجويي حدود از كه است امري باز. نشود  عقوبت اينكه براي
 گيرند مي ايراد خيلي اسالم به نسبت مسيحيها مخصوصا را اين و.  ]است نشده توجه انسان نيايش حس
   توجهش قرآن كه گويند مي خود تعبيرات در آنها شايد. شده  توجه زياد مادي نعمتهاي به قرآن در كه
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 يك عنوان  به را آن " روانشناسي " كه نيايش حس به بنابراين و دنياست آن مادي  نعمتهاي به فقط
  . است كرده توجه انسان طمع به برعكس ،نكرده توجه ،شناسد مي عالي حس
 درجات ،عبادت اسالم نظر از كه دانيم مي  همه اوال. است ناواردي ايراد ،نيست واردي ايراد البته ايراد اين
   از ترس براي عبادت آن درجه يك و ،است بهشت به طمع خاطر به عبادت  اش درجه يك ،دارد مراتبي و

. جهنم نه و است بهشت نه عبادتها  آن هدف كه است عبادت ديگر درجات ،اين از باالتر و ،است جهنم
 هست زمينه اين در اينقدر اطهار ائمه و اكرم پيغمبر كلمات در و شده توجه مطلب اين به قرآن خود در
 حضرت و رسول حضرت  كلمات در و البالغه نهج در كه است اي جمله معروفتر همه از. ماشاءاهللا  الي كه

 رضي دسي وسيله به البالغه نهج تاليف از. نيست امروز مال كه است اي جمله حال هر به و هست صادق
  :فرمايد مي اميرالمؤمنين. امير حضرت زمان به رسد چه تا گذرد مي هزارسال

   
   و ،العبيد عبادش فتلك خوفا اهللا عبدوا قوما ان و ،التجار عبادش فتلك طمعا اهللا عبدوا قوما ان «
  ). 2( » االحرار عبادش فتلك) 1() حبا( شكرا اهللا عبدوا قوما ان
  

 ،است تجارت نوع از ،عبادت  اين. بهشت در طمع براي كنند مي عبادت ار خدا مردم از گروهي يعني
 گروهي و. ببرد سودي آنجا در اينكه براي كند مي كار اينجا در ،است گري معامله و پيشگي تجارت
   كار ارباب شالق ترس از كه است بردگان كار شبيه كارشان اينها. جهنم  ترس از كنند مي عبادت

   بلكه ،جهنم از  ترس خاطر به نه و بهشت خاطر به نه كنند مي عبادت گردي قوم و. كنند مي
 و ،بيند مي خدا از را همه ،دارد  آنچه ،شناخت كه را خدا ،شناسد مي را خودش خداي يعني ،سپاسگزارانه

 بهشتي نه اگر يعني ،كند مي عبادت به وادار را او ،سپاسگزاري  حس ،بيند مي خدا از را چيز همه چون
 ،اين و ،كند مي  عبادت به وادار را او سپاسگزاريش حس و را خدا شناختنش همان ،جهنمي  نه و شدبا

  است، آزادگان و احرار عبادت
  : پاورقي

  . دارد حبا ائمه يا پيغمبر  كلمات در دارد، شكرا البالغه نهج در هست، مختلفي روايتهاي اينجا 1. 
  . عبارت در فاختال كمي با ،229 حكمت البالغه، نهج 2. 
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 ترس و طمع قيد از كه  است سومي ،است خودش ترس بنده دومي ،است خودش طمع بنده اولي آن 
  . است خدا بنده فقط و است آزاد

  

   عبادت و اآرم رسول
 به زياد شبها خدا پيغمبر كه ايد شنيده هم را اين حتما كه هست معروفي حديث مضمون همين به

 را شب ثلث گاهي و شب نصف گاهي ، شب ثلث دو گاهي مجيد قرآن نص به و خاست برمي عبادت
 يك در كه - ايستد مي عبادت به را شب وقت از اينهمه پيغمبر ديد مي كه عايشه). 1( كرد مي عبادت
 روزي - بود كرده  ورم پاهايشان كه بودند ايستاده عبادت به مباركشان پاي روي اكرم پيغمبر آنقدر وقت
 من ماتقدم اهللا لك ليغفر «: گفته ات درباره خدا كه تو ؟كني مي عبادت اينقدر چرا ديگر تو آخر گفت
 فقط عبادتها  همه آيا» ؟شكورا عبدا اكون افال" :فرمود. داده تأمين تو به كه خدا) 2( » تأخر ما و ذنبك
   از ترس براي
   ؟نباشم سپاسگزار بنده من آيا ؟باشد بايد بهشت براي و جهنم

  : كه اينست عبادت معنوي ارزش درباب اكرم پيغمبر ماتكل جمله از
  . » لها تفرغ و بجسده باشرها و عانقها و العبادش عشق من الناس افضل «

  ). 3( بورزد عشق نيايش و پرستش به كه است كسي آن مردم بهترين
  

  : پاورقي
 شب ثلث از ولي كمتر، بود، بيشتر گرفتاري و داشتند زياد كار كه وقتهايي كرد، مي فرق موارد البد 1. 

  . انجاميد مي طول به هم شب ثلث دو تا داشتند بيشتري  فراغت كه وقتي در و نبود، كمتر ديگر
   2. آيه فتح، سوره 2. 
 كه اند گفته جهت همين روي اساسا بعضيها كه آمده كم خيلي اسالمي تعبيرات در " عشق " كلمه 3. 

 حب كلمه گويند مي و كنند مي مخالفت هم شعرا زياد استعمال با و كرد استعمال نبايد را كلمه اين اصال
 اصطالحات در عشق كلمه كه اند داده جواب ديگران ولي. عشق كلمه نه برد كار به بايد را دوستي و

 كه است جا همين رفته، كار به كه مواردي  جمله از. نرفته كار به هيچ اينكه نه رفته كار به كم ديني
 صفين از كه وقتي در اميرالمؤمنين اند نوشته كه است معروفي  جمله آن ديگر ييك. كردم عرض
 را خاك از  مشتي رسيدند، كه كربال سرزمين به) است من از ترديد( رفتند مي صفين به يا گشتند برمي

 و ركاب مناخ ههنا) خاك اي تو به خوشا ( التربه ايتها اهالك و: فرمودند بعد و كردند بو و برداشتند
> كه  است جايي اينجا » عشاق مصارع
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 عبادت به كه كسي  حال به خوشا » العبادش عشق لمن طوبي «: فرمايند مي رسول حضرت همچنين
 دوست را عبادت قلب صميم از و » بقلبه واحبها « دربيايد معشوقش صورت به عبادت ،بورزد عشق
 قلب ذكر يك فقط عبادت كه اينست مقصود .بچسبد آن به بدنش با و » بجسده وباشرها « باشد داشته

 عملي ورزي عشق نوعي ،كردن قنوت ،كردن سجود ،كردن ركوع: عملي عبادت خود ،نيست تنهايي  به
  وقتي آن يعني ،عبادت جز چيز همه از كند خالي ،عبادت براي كند فارغ را  خودش) 1( لها تفرغ و است
 و باشد او فقط ،نيايد  قلبش در فكري هيچ ،اي خاطره هيچ ،خيالي هيچ ديگر ،ايستد مي عبادت هب كه
 اصطالح به( است ذكر عبادت روح. است همين  هم عبادت روح و ،خدا براي بشود خالي قلبش ،خدا

 و شود بريده خدا غير از انسان عبادت لحظه در كه ،شدن بريده ،شدن  منقطع ،خدا ياد يعني) ديني
 حالتي همان اين .ندارد وجود عالم در چيزي خدا او از غير وييگ ،خودش خداي و باشد او فقط و فقط
  : گويد مي حافظ معروف شعر .كنند مي " حضور " به تعبير آن از عرفاني شعراي كه است

   اليقيني علم را دانشمند نه   خلوت درس حضور را حافظ نه
 به افرادي بينيد مي گرا. است  داشته توجه) قلب خلوت معني به( خلوت و حضور مسئله اين به حافظ
 پيدا قلب خلوت كه بعد. شود پيدا قلب خلوت اينكه براي  است مقدمه ،دهند مي اهميت ظاهري خلوت

. باشد داشته هم را قلبش خلوت ولي دهد انجام را اجتماعيش كار كه اجتماع در بيايد بايد  انسان ،شد
 بيرون بخواهم كه را كدام هر ،است ريعطا  كشوهاي اين مثل من مغز " كه است گفته ناپلئون گويا
 عبادت حال در كه باشد داشته را حالت اين بايد انسان. " بندم مي  بخواهم كه را كدام هر و ،كشم مي

  : گويد مي شعرش يك در حافظ. كند خلوت خودش خداي با بتواند
 سر بر   رآيدس غصه كه زنم كاري به دست                      برآيد زدست گر كه آنم

   درآيد فرشته رود بيرون چو ديو   اضداد صحبت جاي نيست دل خلوت
 زمان حكام پيش گاه به گاه رفتن از - كند مي شكايت خودش از واقع در - شايد و كند مي شكايت بعد

  : گويد مي و ،خودش
  

  يپاورق
 خوابگاه اينجا و رند،آو مي فرود را بارشان رسند مي كه اينجا به سوارهايي آمد، خواهد فرود بارهايي <

 كربال حادثه به نظر حضرت كه رساند مي كامال ها جمله  آن كه فرمود هايي جمله بعد .است عاشقاني
  .اند داشته

 است فراغ ماده از تفرغ. 1
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   برآيد كه بو جوي زخورشيد نور                     يلداست شب ظلمت ،حكام صحبت
          آيد بدر كي خواجه كه نشيني چند                           دنيا مروت بي ارباب بردر
 كه آن ،است كامل مرشد نزد فقر "  گدايي " از مقصودشان. برند مي كار به زياد اينها را " گدايي " كلمه
 به مربي بدون انسان كه دارند زيادي خيلي اعتقاد اينها چون ولي است خدا به فقير. او به است فقير اين

  : گويد مي. كامل انسان يك نزد گدايي يعني " گدايي " گويند مي وقتي ،رسد مين  جايي
   آيد درگذر كه رهروي نظر از                      بيابي گنج كه مكن گدايي ترك
   آيد نظر در كه و افتد قبول كه تا                     نمودند خويش متاع طالح و صالح
   برآيد به گل شاخ و سبز شود باغ                      رآخ كه خواه عمر تو عاشق بلبل
 رخ برايش خلوت حالت و فراغ  حالت ،عبادت در كه كسي آن حال به خوشا. لها تفرغ و ،حال هر به

). 1 (»يسر علي عسرام علي الدنيا من اصبح ما علي يبالي ال فهو «: فرمايد مي بعد. واقعي خلوت ،بدهد
 كه اينست مقصود. شود مي السويه علي برايش دنيا سستي و سختي ديگر ،رسيد مرحله اين  به كسي اگر
 زير در را او بخواهند اگر ،ندارد مفهوم  برايش اصال دنيا رنج و سختي ديگر ،برسد لذت اين به كسي اگر

 براي دنيا سستي و سختي. دهد نمي اهميتي واقعا ،بكنند هم پرسش بخواهند ،دهند قرار هم شكنجه
  . است مهم مسئله  يمردم

  
. نيست طرح برايش مسائل اين ديگر،شود نائل عبادت لذت به كسي اگر. اند نشده نائل عبادت لذت به كه
 ولي. كرد مي زندگي دنيا در آنطور طالب ابي بن علي چگونه  كه است شگفت و عجيب خيلي ما نظر در
 برايش اصال سستيها و سختيها ،آن وجبم به كه بود رسيده جايي به عبادتش در او  كه دانيم نمي ما

  . باشد مطرح توانست نمي
  

   نيايش روح و) ع( علي
 يعني ،است پرستش و نيايش  روح واقعا كه آنچه به ،عبادت به ،اسالم متن در كه است جهت اين غرض
 وجهت - عبادتهاست كاملترين كه -  پروردگار ذات به انقطاع ،خدا به ورزي محبت ،خدا و انسان رابطه
. نيست تا دو و يكي واال بود نمونه عنوان به ،كردم عرض كه هم حديث سه دو اين و ، است شده زيادي
  : ايم شنيده همه را اميرالمؤمنين معروف جمله
  : پاورقي

   83. ص ،2 ج كافي، 1. 
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 «  ) 1( » فعبدتك للعبادش اهال وجدتك بل جنتك في طمعا ال و نارك من خوفا  عبدتك ما الهي
 و نيايش شايسته چون را تو بلكه ،جهنمت ترس از نه و بهشتت طمع به نكردم پرستش را تو !اياخد

  . كردم پرستش ديدم پرستش
  

 بهشت نه دعا اين سراسر در شما. است عالي معني به نيايش همان ،آخر به تا اول از ،كميل دعاي
 البته كه اسالمي دعاهاي. آمده گريدي بحث مناسبت به استطرادا ،آمده اگر و ،جهنم ترس نه بينيد مي
 كه است دعايي جمله از. است برخوردار يي عالي مضامين از باشد سطح يك در توانسته نمي دعاها خود
 است اين عبارت ،كرده نقل را آن كه روايتي در و "  شعبانيه مناجات " نام به شده نقل هم مفاتيح در
 خيلي يعني ،ائمه سطح در است دعايي. اند خوانده مي را دعا اين او اوالد از امامان و اميرالمؤمنين كه

 در. چه يعني اسالم در نيايش روح اصال كه فهمد مي ،خواند مي را دعا اين وقتي انسان. باالست سطح
 جز خالصه) بكنم تعبير چه دانم نمي( خدا غير از انقطاع جز ،خدا به عشق و محبت و عرفان جز آنجا

  : است  مشكل خيلي هم تصورش ما براي كه است تعبيراتي حتي و ،نيست يگريد چيز ،معنويت سراسر
  
 حجب القلوب ابصار تحزق حتي اليك نظرها بضياء قلوبنا ابصار انر و اليك االنقطاع كمال لي هب الهي 

 سواك عن عارفا لك فاكون بهج اال نورك بجز معلقة ارواحنا تصير و العظمة معدن الي فتصل سواك النور
   ». حرفامن

  . است دشوار ما براي هم معاني اين تصور
 به كه هست العابدين زين  امام از اي گانه پانزده مناجات همچنين. است همينطور نيز ابوحمزه دعاي

 مناجات ،ذاكرين مناجات ،خائفين مناجات: هست  مفاتيح كتاب در و است معروف عشر خمسه مناجات
  و طيفل و عالي  قدري به نهايا ..طالبين

  
  : پاورقي

 1.   . اختالف اندكي با ،14 ص ،101 باب ،41 ج بحاراالنوار،
.نيست جور  يك خوانند مي افراد كه دعاهايي است بديهي. 2
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 سه مردم كه شود مي شروع اينجا از و دارند كميل به خطاب اميرالمؤمنين كه معروفي هاي جمله آن در
 من كه شود مي مطلب اين وارد حضرت بعد ،رعاع همج مردم و ،متعلمان ،رباني عالم: هستند دسته
 خيلي افراد ،بعضي گويد مي ،كند مي تقسيم را افراد. كنم نمي پيدا را آدمش ولي دارم حرفها  خيلي

. دهند مي قرار دنياداري و مطامع وسيله را همينها ،نيست اعتماد آنها به ولي فهمند مي ،هستند باهوشي
    آخرش ،بگويم كسي چه به من و ،كنند نمي درك و نفهمند و كودن ولي هستند  خوبي آدمهاي ها بعضي
 نكرده مأيوس را همه اينكه براي بعد ولي. كنم نمي پيدا را شآدم ،ببرم گور به دانم مي كه را آنچه بايد
  : فرمايد مي باشد

  
 قلوب في يزرعوها و. ..مغمورا خائفا واما مشهورا ظاهرا اما بحجة هللا قائم من الرض تخلوا ال بلي اللهم «

  . » اشباههم
 را خودش حجتهاي و معنويتها آن خداوند كه هستند  اي دسته يك هميشه كه اينست مضمونش خالصه

 العلم  بهم هجم «: گويد مي اينها درباره بعد. كند مي كشت و كارد مي قابل افراد  دل در اينها وسيله به
 اليقين روح باشروا و )1(.آورده هجوم آنها به ،بصيرت حقيقت معناي آن به علم. » البصيرش حقيقة ليع
 آن. » المترفون استوعره ما استالنوا و" .يقين روح  به اند رسيده يعني ،اند كرده مباشرت را يقين روح. »

 استوحش بما انسوا و «. است نرم آنها براي ،آيد مي نگين و سخت برايشان خيلي  ترف اهل كه چيزهايي
  . دارند انس همان با اينها ،دارند وحشت آن از جاهالن كه چيزي آن) 2( » الجاهلون منه

   جامع انسان يا اسالم انسان
 بدي شكل يك به ما ميان در چون عرفاني اصطالح به عالي معاني اين كه بكنم عرض بايد را نكته يك

   بلكه و شده تلقي بيرون از گريز امروزيها اصطالح به ،است شده تعليم
  : پاورقي

  اكتسابي علم نه است افاضي علم كه است معلوم. 1
147. حكمت البالغه،  نهج 2
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 البته. نيست اينجور مطلب). است مطلب اين ضد بر اسالم هاي نمونه خود كه(. برند مي پناه خودشان
 آنها براي شده اي بهانه ،همين شايد و اند رفته زمينه اين در انحرافي راه يك افراد ليخي كه داريم قبول
 را) ع( علي بايد هميشه ما. است جامع انسان ،اسالم انسان ولي ،اجتماعي مسؤوليتهاي از فرار براي
 وليتهايمسؤ در بينيم مي ما ،است اينچنين  خودش عارفانه خلوت در كه علي همين. بدهيم قرار نمونه

  . است چنين ،خواهد مي اسالم كه انساني و ،دارد را حساسيت حداعلي ،اجتماعي
 بگوئيد يا بكنيد انكار را طرف  اين يا كه نرود سو آن به ذهنتان فورا مطلب اين از شما كه اينست غرضم
 انسان ماسال انسان ،نه. ندارد وجود اجتماعي مسؤوليتهاي و است اين راه پس است اينجور كه حاال
 موجود يك را  انسان كه ما. كنيم مي بيان داريم انسان وجود ابعاد از يكي عنوان به ما را  اين. است جامع
 انسان: عرفا خود قول به !است اين هم  بعدش آن و ندارد بيشتر بعد يك كه كنيم نمي معرفي بعدي يك

 و آنجا رسيد كه وقتي ولي ،برد مي كلي به خدا غير از ،نرسيده كمال به  عرفانش هنوز كه انساني ،ناقص
 اگر واال دهد مي  انجام را خود مسؤوليتهاي و وظائف و گردد برمي آنوقت. دارد بازگشت  حالت ،شد سرشار
  . نيست كامل و است خام هنوز. برنگشت و آنجا رفت كسي
 از است عبارت كه عبادت  روح به عنايتي اسالم در بكند خيال كسي كه است اسالم به تهمت ،اين پس

 جمع را موادش بخواهيم اگر كه شده توجه العاده فوق ،نشده جهنم و بهشت از فارغ پرستش و نيايش
  . كنيم بحث آن مواد درباره بايد  جلسه سه دو اقال كنيم

  

   عبادت پايين مراتب
 ارزش بي ،عبادت ين واقعا آيا. است جهنم ترس از يا بهشت براي كه عبادتي همان سراغ بياييم حال
 يك ؟است بزرگ پرستي دامن يك ؟است بزرگ پرستي  شكم يك اين اند گفته كه طور همان ؟است
    نيست درست شكل اين به آن كوبيدن ،نه ؟است بدتر دنياپرستي از درجه صد و ؟است بزرگ طمع

 ،ندارد گفتيم كه را عبادتهايي  آن ارزش ،جهنم ترس از عبادت و بهشت براي عبادت كه ندارد شك. 
 يك اينكه ميان است فرق چون. است عالي درجه يك ، مردم عده يك براي و نيست هم ارزش بي ولي

  بكند انسان را كاري
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 يك انسان اينكه مثل.  ]دهد قرار واسطه را خدا ،كار آن انجام در اينكه و[  ،طمعي يك براي مستقيم 
 همين اما خواهد مي پول وقت يك و ،است يپرست پول درصد صد ،اين ،پول دنبال رود مي مستقيم وقت
 كه كند مي فرق خيلي اين. كند مي طلب او از را پول اين و خدا پيش رود مي ،خواهد مي خدا از را پول
 را راهش ديگر كس يك و ،پول دنبال رود مي مستقيم ،كند مي قطع خدا با را اش رابطه اصال كسي يك

 از و كنم مي  عمل او دستور مطابق من ،دارد دستورهايي يك ما خداي گويد مي ،كند مي  انتخاب اينطور
 و ،است خدا پيش رفتن ،است خدا پرستش  درجه يك خودش اين باز. بدهد پول من به كه خواهم مي او
   خدا براي خدا پيش رفتن. كند مي تفاوت خدا پيش نرفتن با ولي ،است  پول براي خدا پيش رفتن لو

 پيش رفتن هم باز ،خواستن او از چيزي و ،چيزي يك براي خدا پيش رفتن. دارد عالي بسيار ارزش البته
 كند مي غفلت خدا غير از ،كند مي پيدا صفايي انسان ،شود مي  روشن انسان قلب حدي تا هم باز ،است او
  . باشد ضعيفي درجه لو و است پرستش از اي درجه يك خودش قطعا اين ،شود مي او متوجه و

 ،نيستند باال درجه در مردم  همه چون بلكه و ،كرد نفي شود نمي درصد صد هم را عبادتها ناي ،بنابراين
 هم خدا به و شود درست دنياشان زندگي نظام كه طوري  به بكنيم تربيت بخواهيم ما اگر را مردم اكثر

 و ،كرد وارد بايد راه اين از ابتدا در را افراد الاقل يا و ،شويم وارد بايد راه همين از ،باشند شده نزديك
 « " قرآن در البته. است همين است شده عنايت زياد مادي امور به قرآن در اينكه علت و. برد باالتر بعد

   االنهار تحتها من تجري جنات «: كند مي ذكر كه وقتي. هست هم) 1 ("» اكبر اهللا من رضوان
 كمي و» اكبر اهللا من رضوان «: گويد مي عدب ،است جاري نهرها باغها آن پائين در كه باغهايي و بهشتها

   كه كسي آن يعني. است بزرگتر و باالتر اينها همه از ،خدا خشنودي
   

 اهللا من رضوان « " مشتري  ولي. است ديگري چيز او ،كند عبادت خشنوديش خاطر به را خدا خواهد مي
. هستند آن مشتري مترقي تاقلي يك ،نيستند هم  مردم نصف بلكه نيستند مردم همه طبعا "» اكبر
  به سخن است جسماني ] لذات [ آنها در كه بهشتهايي از كه است همين عملي  راه ،مردم اكثريت براي
  .آيد ميان
 در هرگز گويد مي خودش قرآن ،شوند تربيت  مردم كه است اين براي فقط نه ،گفته را اين كه قرآن البته
  نيامده مصلحتي  دروغ لو و دروغ و باطل ما كالم

  
  

  : پاورقي
 72. آيه توبه، سوره 1. 
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 بكني خيال آنكه لو و بيايد  باطل يك و دروغ يك خدا سخن در است المح) 1( » يديه بين من الباطل
 ] بهشت جسماني لذات درباره قرآن سخن[  ،نه. است  اجتماعي مصلحت يك براي باطل و دروغ آن كه

  همين به و روند نمي باالتر جسماني شهوات و جسمانيت حد اين از مردم اكثر اصال. است حقيقتي
 بهشت از باالتر نشئه در روند مي ،روند مي باالتر كه آنهايي. است اي نشئه چنين شان نشئه ،جهت

  . جسماني
  

   تربيت در عبادت نقش
 و خودش تربيت به عالقمند انسان اگر نيايش و عبادت درباب كه اينست گيريم مي كه اي نتيجه

   هست اسالمي تربيت به فرزندانش
 اصال و. بدهد اهميت عبادت و دعا ،نيايش مسئله به بايد واقعا ،بكند تربيت را افرادي خواهد مي يا و

. دارد انسان نواحي ساير در زيادي تأثير ،است اصيل حس  يك پرورش اينكه از نظر قطع عبادت مسئله
 براي را ساعت يك روز شبانه در ،داري زياد كار مقدار هر ": كنند مي توصيه هميشه بزرگان  كه اينست
 به خدمت براي اوقاتم تمام ،نيست خودم براي  ساعتم هيچ من بگوييد شما تاس ممكن. " بگذار خودت
   نياز بي انسان حال عين در ،باشد خدا خلق به خدمت وقف هم انسان ساعات  تمام اگر ،نه. است مردم

 دارد ضرورت ،است خود براي  اينكه با ساعت يك اين. نيست بگذارد خودش براي را ساعت يك اينكه از
. كند نمي پر را آن جاي ،است الزم و مفيد اينكه با ،است خود غير براي كه ساعتهايي آن و ،است الزم و

 خودش براي واقعا انسان را روز شبانه در بيشتر يا ساعت يك ،است حداقل گويند مي كه  ساعت يك حاال
 خودش درون به ،ببرد خارج از هست  چه هر را خودش ،خودش به برگردد لحظات آن در يعني ،بگذارد

 و كردن نياز و راز و خودش خداي و باشد او فقط و فقط  حال آن در و گردد باز خودش خداي به و
 از كشيدن  حساب ،كردن النفس محاسبة يعني استغفار خود. كردن استغفار و خودش  خداي با مناجات

 فالن كه شود مي شنرو او براي فورا ؟كردم چه من ساعت چهار و بيست اين ظرف در بكند حساب. خود
 و نكند ديگر گيرد مي تصميم ،كردم نمي بود خوب را كار  فالن ،را خدا كند مي شكر ،بود خوب كارم

  مسئله به قرآن و. كند مي استغفار
  : پاورقي

   42. آيه فصلت، سوره 1. 
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 النهار اسد و الليل رهبان: كه اند كرده  نقل پيغمبر اصحاب درباره اي جمله !دارد توجه چقدر استغفار 
 و المنفقين و القانتين و الصادقين و الصابرين «: گويد مي قرآن. روز شيران و شب راهبان يعني

 درويش يك مثل نه!؟كند مي بيان را جوانب  همه چگونه قرآن ببينيد) 1( » باالسحار المستغفرين
 " صابرين " گويد مي كه جا هر قرآن. الصابرين. كند مي نيايش و استغفار از صحبت فقط و فقط افراطي

 و راستان والصادقين .پيكارها در خودداران يعني " صابرين " واقع در. گويد مي پيكارها مورد در
 كمال در پروردگار پيشگاه در كه آنهايي والقانتين. شوند نمي منحرف ذره يك راستي از كه راستگويان

 يگراند به دارند آنچه از» المنفقينو «) 2 (دارند قلب خضوع و خاضعند ،كنند مي قنوت خضوع
 بايد هميشه هم  اين. پردازند مي خدا استغفار به سحرگاهان كه آنان» باالسحار والمستغفرين.بخشند مي
  . باشد كنارش در
  

   اعتدال راه
. كنيم مي فراموش را چيز همه ديگر ،افتاديم كه دنده هر به يعني ،هستيم مفرطي يا مفرط مردم يك ما

  :فرمايد مي " فتحنا انا " سوره آخر يمهكر آيات
 و اهللا من فضال يبتغون سجدا ركعا تراهم  بينهم رحماء الكفار علي اشداء معه والذين اهللا رسول محمد « 

   » سيماهم رضوانا
 فازره شطأه اخرج  كزرع االنجيل في ومثلهم التوراش في مثلهم ذلك السجود اثر من وجوههم في «

  . )3( الكفار بهم ليغيظ الزراع يعجب سوقه يعل فاستوي فاستغلظ
 هستند او با كه آنان و ،خداست پيامبر وآله عليه اهللا صلي محمد حضرت فرمايد مي. است عجيبي آيه

 در نيرويشان و قدرت ،كند مي ذكر كه صفتي اول. اش شده تربيت  اصحاب آن و پيغمبر ،تنها پيغمبر نه(
 ،هستند صالبت با و محكم ،سخت ،معاندان و كافران مقابل در ارالكف علي اشداء) است  دشمن مقابل
   و ها پرعاطفه ،مهربانان خودشان ميان در بينهم رحماء
  : پاورقي

   17. آيه عمران، آل سوره 1. 
 قانتين هللا قوموا «: ديگر آيه يك در آن معني به توجه با " قانتين " از مقصود است ممكن يا و( 2. 
 غير با را شان رابطه و گويند نمي سخن ديگر كس با خدا با جز حال آن در كه باشد ينا 238. آيه بقره،»

   .)كنند مي قطع خداوند
 29. آيه فتح، سوره 3
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 با اجتماعي روابط و برخوردها در مثبت و منفي جنبه به مربوط قسمت دو اين. باشند مي پرمحبتها
 دشمن و دوست ،نيست شخصي دشمن و  دوست ،دشمن و دوست مالك البته. است دوست و دشمن
 مثل شد مي آنوقت ،بود گفته را همين فقط اگر. عبادت دنبال آيد مي فورا بعد. است انساني و مسلكي

 همين. سجدا ركعا  تراهم: " باالسحار المستغفرين " دنبال آيد مي فورا ولي. امروز اجتماعي  مكتبهاي
 اخالق ميدان در و هستند صالبت با شيرهاي  آنچنان جنگ ميدان در كه همينها ،الكفار علي اشداء
. خواهند مي رحمت و فضل خدا از و نيايشگرند و ساجد ،راكع ،عبادت  خلوت در ،باشند مي مهربان اينقدر

 رضوان همان از ،خواهند مي خشنودي و رضا و فضل خدا از. بيني مي را سجده آثار اينها هاي چهره در
: اجتماعيشان نقش سراغ آيد مي مرتبه دو باز. است باالتر بهشتها همه از آن زا اندكي كه اكبر اهللا من

    يك زند مي سر زمين از كه ابتدا كه است كشت يك مثل انجيل در و است  بوده آن تورات در مثلشان
 تمام كه رسد مي  جايي به و ايستد مي خودش سرپاي ،كند مي رشد كم كم ولي است نازكي برگ

  ). كند مي بيان دارد را اسالمي جامعه رشد(. كنند مي تعجب گياه اين العاده فوق رشد از كشاورزها
 را اسالم كه اين آن و بود  بيماري يك دچار ما جامعه كه بود وقتي يك. زند مي حرف جانبه همه قرآن
 اندنخو دعا زياد و رفتن مسجد زياد ،مسلماني مالك !عبادتهايي چه آنهم دانستند مي عبادت در فقط
 پيدا ما ميان در ديگري بيماري يك عالمت كم كم ولي. بود درآمده بيماري يك  صورت به ،اين. بود
 هاي جنبه خواهند مي كم  كم ،اند كرده پيدا اسالم اجتماعي هاي جنبه به توجه كه اي عده. شود مي

 را جنبه آن و بيفتد دنده اين به ما جامعه اگر. است بيماري هم اين. بگيرند نديده را اسالم معنوي
    اي جامعه. بوده منحرف ما گذشته جامعه كه حد همان در است منحرفي جامعه  يك باز ،كند فراموش

 دنيا در اينها بينيد مي ،كنيد مي  مطالعه را تاريخ وقتي شما.  ]بود معتدل جامعه [ كرد درست پيغمبر كه
 و النهار صائم و الليل قائم ،كردند مي شركت روم و ايران جنگهاي در آمدند مي كه همينهايي: ندارد نظير
 و ،بود نياز و راز در ،كرد مي پرستش را خدا بود ايستاده صبح تا شب. بودند بالسيف ضارب حال  عين در
 جنگ ميدان در آنچنان ،داشت روزه روز و بود عبادت  خواب بي ،شب كه حالي در و ،گرفت مي روزه روز
 گرفت مي  روزه روزها و كرد مي عبادت شبها فقط اگر. نداشت توانائي مقابلش در  كس هيچ كه جنگيد مي
 كار خوب شمشيرش جنگ ميدان در فقط اگر و. نبود مسلمان او ،آمد نمي بيرون مسجد گوشه از ولي
   كه ديگر كشورگشايان همه مثل رفت مي طمعش دنبال كه بود آدمي يك او ،نبود ديگري خبر و كرد مي
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    فراموش هرگز را اسالم جامعيت اين نبايد ما و. است جامعيتش به ارزشش. روند مي شانطمع دنبال
 شما. رود مي بين از داد دست از را تعادلش اجزائش كه وقتي ،ديگري مركب هر مثل نيز اسالم كه كنيم

 زياد يا كم آنها از يكي وقتي بينيد مي ،دارد ويتامينها به نياز مثال نيازها انواع كه انسان بدن تركيب در
  . رود مي بين از سالمت ،شود مي
 در و خودمان در اول درجه در كه باشيم داشته توجه آن به بايد ما واقعا كه چيزهايي جمله از ،پس

 راست و خم تا چهار. است آن واقعي معناي همان به  عبادت و پرستش حس ،بدهيم پرورش فرزندانمان
 ،چه يعني حال كه نفهمد اصال و ،كند مي چه فهمد نمي هم خودش انسان  كه نماز صورت به شدن

 بگذرد انسان بر لحظاتي  اينكه و ،چه يعني حق به شدن منقطع ،چه يعني نياز و راز ،چه يعني  مناجات
 انسان نيز و. نيست عبادت اين ،چه يعني نيايد يادش  به خدا غير از چيزي انسان اصال لحظات آن در كه

 حس اين قطعا پس. نيست عبادت اين ،ببندد غروب تا صبح از روز هر رمضان ماه  يك را دهانش فقط
  . بشود پيدا ما در اسالمي تربيت اركان از يكي تا كند پيدا پرورش ما در بايد
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   پاسخ و پرسش
  
 و است بهشت طمع به يا عبادت كه گيرند مي ايراد برخي " فرمودند مطهري آقاي جناب كه طور همان_
    اعمال ساير و استغفار و روزه و نماز كه دارد باالتري معناي يك عبادت. " جهنم از ترس طرخا به يا

 براي هستي جهان و خدا كه  تكاملي سير آن از تبعيت يعني عبادت. معناست آن به رسيدن براي عبادي
 في ما هللا يسبح «: شود مي هم موجودات همه شامل و ،بيابد را خود كمال تا كرده معين موجودي هر

  روزه و نماز اين به احتياجي خدا)2(»ليعبدون اال واالنس الجن خلقت ما و « )1(االرض في ما و السموات
 خلقت هدف به و كند طي را خود تكاملي راه موجودي هر اينكه براي كرده خلق را موجودات او. ندارد
   ...برسد
 آن براي هم تكميلي يك  حال عين در و دهم مي توضيح يك فقط من را تاج مهندس آقاي بيان: استاد
 تكويني عبادت درباب شده مطرح قرآن در كه است  همان مسئله يك. هست مطلب سه اينجا. است الزم
   هر در( موجودي هر كه را كاري هر قرآن كه
  
  

  :يپاورق
  1 / جمعه. 1
56 / اتيذار. 2
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 ،گويندب خواستند مي ايشان  كه مطلبي. انسان اختياري كارهاي يعني ،انسان عبادت سراغ آييم مي بعد
 را عمل آن انسان اگر ،عملي هر كه اند كرده مطرح را  اين فقهاء كه است اين آن و ،است درستي مطلب

    هم اش پيكره كه عملي البته ،عبادت شود مي بدهد انجام خدا رضاي - انگيزه  به يعني -  داعي به
 آن انسان اگر ،باشد ،تمصلح و باشد خوبي عمل ،ذاته حد في كه عملي هر يعني. باشد داشته صالحيت

 خوابيدن است ممكن بنابراين. است عبادت ،باشد خدا كار  آن در اش انگيزه و بدهد انجام خدا براي را
 در و جا در  كارش هر كه بكند تنظيم آنچنان را زندگيش كسي اگر اند گفته. بشود عبادت  هم انسان
 شبانه او ،دهد انجام خدا براي را اعمالش اواقع كه بكند تربيت آنچنان هم را خودش ،بشود واقع وقت
    راه ،است عبادت خوردنش غذا ،است عبادت بيداريش ،است عبادت  خوابش: است عبادت در روز

 است اين فرض چون ،است  عبادت كارهايش همه. است عبادت پوشيدنش لباس ،است عبادت رفتنش
 حال در هميشه بايد انسان كه اين و ،تاس درستي  مطلب اين. دهد مي انجام خدا براي را همه كه

   نباشد عبادت حال در انسان كه باشد نبايد هم لحظه يك معنا اين به. است  همين معنايش باشد عبادت
 اگر باشد مصلحت كه كاري هر چون بكنيم خيال ما كه نشود سبب وقت يك اين ،نشود اشتباه ولي. 

 براي را كارم كه است اين فرض ،هستم خودم طبم در من پس ،است عبادت بدهيم انجام خدا براي
 و خدا با خلوت و خدا ذكر روحش كه عبادت آن به نيازي پس ،كنم مي عبادت و دهم مي انجام خدا

 الزم حال هر به خودش جاي در عبادت آن ، نه. نيست خداست غير از انقطاع و خدا غير كردن فراموش
 غير مصلحتي هيچ و است عبادت محض كه كاري يعني آن و. گيرد نمي  صورت اين ،نباشد آن اگر. است

  . ندارد عبادت از
 مصلحتي كه كاري يعني ، محض عبادت گويند مي اصطالحا را كار يك ،داريم كار جور دو اسالم در ما

 را آنها توانيم مي ما و است زندگي مصلحتهاي كه داريم ديگر كارهاي يك. نماز مثل ،ندارد عبادت از غير
 در كه وقتي كار هر كه فرموديد جنابعالي كه مطلبي پس. درآوريم هم بايد و درآوريم  عبادت رتصو به
 نشود اشتباه اينكه شرط به ولي است درستي  مطلب بسيار ،است عبادت باشد خدا براي و خدا رضاي راه
 دارد خدا به جهتو انسان كه است اين فقط كارش اصال عبادتيكه آن از  ماست كننده نياز بي اين پس كه
  .كند مي استغفار و
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 ،دانست نمي نياز بي آن از را خودش هيچوقت  هم پيغمبر. كند نمي نياز بي آن از را انسان ،اين ،نه 
  . شود نمي نياز بي آن از انساني هيچ و ،دانست نمي نياز بي آن از را خودش هم اميرالمؤمنين

 به يا ،دهد مي انجام را كاري انسان  وقتي ؟نيست ميل كي تأثير تحت حال هر به كارها در انسان آيا: _
 در ندهد انجام را آن اگر كه دين دستور خاطر به يا و خود  مصلحت خاطر به يا است آبرو حفظ خاطر
 انجام نيرو  يك و كشش يك تأثير تحت را كار انسان حال هر به پس. كند مي ناراحتي  احساس خود
   ...نيست مستقل اراده و دهد مي

 ،تربيتي جنبه از فقط اراده مسئله در ما. بود اراده بحث مناسبت به ،كردند طرح ايشان كه بحثي: استاد
 پيدا پرورش بايد تربيت نظر از انسان در كه استعدادهايي و نيروها جزء كه كرديم بحث نظر اين از يعني
 در و ،شود مي بحث آن  روي نبهج يك از شود مي طرح تربيت درباب وقتي اراده مسئله. است اراده بكند

 است اختيار و جبر مسئله جنبه از ،كرديد طرح شما آنچه. شود مي طرح ديگر هاي جنبه از ديگر جاهاي
 خود كه است همين اول حرف ؟چيست اختيار معني اصال كه كنيم  طرح را آن توانيم نمي االن كه

 ايم نموده  طرح نوي مسائل آنجا در و ايم ردهك طرح فلسفه اصول دوم جلد در را اين ما ؟ چيست اختيار
 اين ؟چيست مسؤوليت مالك همچنين . ايم نديده هم امروزيها كلمات در ،نبوده ما قدماي كلمات در كه
 مسؤول تواند نمي باشد جور چه و باشد مسؤول تواند مي باشد جور چه انسان ،است مسؤول انسان كه

   باز ،كند مي اراده انسان وقتي واقعا آيا كه شود مي حمطر اراده وابستگي  مسئله بعد ؟باشد
 يكي متضاد و مختلف ميلهاي ميان در كه است اين اراده نقش اينكه يا ،است ميل يك جاذبه تأثير تحت

 يعني ،كند مي انتخاب را راهي ميلها همه عليرغم ،ندارد وجود ميلي هيچ گاهي حتي و ،گزيند برمي را
 اراده  كرديم عرض ،است عقل شؤون از اراده نگفتيم ما. كند مي حكم عقل فقط و ندارد وجود ميل

 اراده ،است طبيعت مجريه قوه ميل  يعني ،است طبيعت به وابسته ميل كه طور آن است عقل به وابسته
 صاحب بسا اي. انسان در است ديگري نيروي ،اراده. باشد عقل  عين اراده اينكه نه ،عقل مجريه قوه
 كه قوي بسيار  هاي اراده صاحب بسا اي و ،است ضعيف شان اراده كه نيرومند و قوي يليخ  هاي عقل

   است اين اراده كار منتها ،است قوه دو اينها. است ضعيف عقلشان
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 حاضر  حال در كه كند مي حكم چيزي يك به انسان عقل گاهي. كند مي اجرا را عقل  طرحهاي كه
 آينده اساسا ميل. است عكس  جهت در همه ،تمايالت يعني ،ردندا وجود آن به نسبت ميلي هيچگونه

 غذايي يك كه وقتي بچه. است بچه در كه است همان  ميل. است ميل خصوصيت اين و ،شود نمي سرش
 زيادش بعدها ،شود خوب حالت تا نخور را اين حاال: گويند مي او به وقتي و ،خواهد مي  االن ،خواهد مي را
  .بخورم ديبا االن  همين من ،نه كه كند مي لج ،ندارد را رشفك چون ،خوري مي را

 اشتهايي آن ،ندارد وجود  اكنون ديگر سال چهل غذاي اشتهاي يعني. گيرد مي تعلق حال زمان به ميل
 خوردن يك اين. اكالت من منعت اكلة رب: گويد مي  عقل ولي. است حال زمان به متعلق دارد وجود كه

 ،كند فكرمي ولي ،ندارد وجود آن به نسبت ميلي االن اينكه با. شود مي آينده در رديگ خوردن تا صد مانع
  . كند مي انتخاب و دهد مي ترجيح
 اراده آيا كه است اين اختيار و جبر در مهم مسئله اصال. جايي به است اراده بودن وابسته ديگر مسئله
  ) 1( ...؟نيست يا هست بسته جايي به خودش

  
  

  : پاورقي
 مطلب بقيه  [1.   .  ]است نشده ضبط نوار روي
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   محاسبه و مراقبه ،جوئي حقيقت حس تقويت محبت): ٢(تربيت عوامل
 ،آن مقابل نقطه و محبت  مسئله ،است مطرح اسالمي تربيت و تعليم مورد در كه مسائلي جمله از

 اثر و ،است نرمي و احسان ،محبت اثر ولي ،است بغض معموال ،محبت مقابل نقطه البته. است خشونت
    اسالمي تربيت و تعليم اين به انتقاد چشم به ها بعضي كه دانيم مي. سختگيري و خشونت ،بغض

 و نرمي كه اثرش و محبت  مسئله روي كافي قدر به و بايد كه آنچنان اسالم در كه اند گفته و نگريسته
 و انسانها به احسان مسئله و هاانسان به محبت مسئله  اسالم در اگر و ،است نشده تكيه است احسان
 و دادن خرج  به خشونت و انسانها داشتن دشمن مسئله ،مقابل در ،است مطرح انسانها  مقابل در نرمش

 كنند مي تكيه محبت روي زياد  كه آنها كه دانيم مي باز. است مطرح هم كردن بدي معنا يك به
 تنها مسيح عيساي گويند مي و زنند مي حبتم از دم  خيلي اينها. مسيحي كشيشهاي و هستند مسيحيها

 بشود محبت آنها به بايد كه افرادي اينكه ميان كرد نمي استثنا هم محبت در ،كرد مي دعوت محبت به
 از يكي در. كنيد محبت همه به گفت مي بلكه ،نباشند يا باشند عيسي پيرو ،نباشند يا باشند خداپرست
 همه در كه  است جمله يك كه خواندم بود شده ترجمه كه اي مقاله يك در شايد و اديان  تاريخ كتابهاي

 در ،هست يهود دين در ،هست مسيحيت در ،است اديان همه المال متحد و است آمده دنيا بزرگ اديان
   براي " كه است اين آن و ،هست بودا دين در ،هست  اسالم دين در ،هست زردشت دين
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 دشمن خود براي كه بدار دشمن را همان و ،داري مي دوست خود براي كه بدار دوست را همان ديگران
 لهم اكره و لنفسك تحب ما للناس احبب «: مانند داريم زياد اسالم در مضمون اين به ما كه " داري مي
  ). 1( » لنفسك تكره ما

 ،يعموم قاعده اين در اسالم آيا حال. است مطلق و كلي دستور يك هست نيز اسالم در كه دستور اين
 اسالم در ولي نيست استثنائي مسيحيت در ؟نيست  استثنائي ديگر اديان در و است آورده استثنائي

 داري مي دوست خود براي كه را آنچه بدار دوست مردم براي گويد مي اسالم  واقع در كه ؟استثناست
 ؟امور از بعضي در مگر  داري مي دوست خود براي را آنچه بدار دوست مردم براي: يا ؟مردم از بعضي مگر
 محبت تفسير در ،هست اختالف) 2( مسيحيت با  اسالم در آنچه ،نه يا ؟هست استثنائي اسالم در آيا

  . كلي اصل اين در نه است
  

   محبت نوع دو
 چيزي داشتن دوست آيا. كنيم مي شروع است اديان همه متحدالمال گويند مي كه اي جمله همين از ما

 اينكه جهت به ،داريم ايراد مطلب اين به ما اصال: بگوئيد است ممكن ؟ستا منطقي هميشه خود براي
  براي انسان است ممكن. داري مي دوست خود براي كه بدار دوست را همان  ديگران براي گويد مي
 براي چيز يك بودن مطبوع و محبوب مسئله يعني ،بدارد دوست نبايد كه بدارد دوست را چيزي ودشخ

 عسل و دارد قند بيماري كسي يك اگر. است انسان  براي چيز آن بودن مصلحت لهمسئ از غير انسان
 داري  دوست خودت براي را عسل تو چون بگويند او به ،دارد دوست را عسل خودش  ولي است بد برايش

 آيا. است بد هم آنها براي كه  كساني براي حتي بدار دوست مردم همه براي ،است بد برايت اينكه با
 با مساوي كه است منطقي و عاقالنه محبت ،محبت اينجا ،نه اينكه يا ؟است چيزي چنين مقصود

 هميشه  كه طور همين ،است سعادت و خير واقعا كه آنچه نظر از كه است اين مقصود و ،است مصلحت
 را مردم سعادت و خير. بخواه نيز را مردم عموم سعادت و خير ،خواهي مي را خودت سعادت و خير

 كاري يعني ،ظاهري محبت با ،گويند مي مسيحيها و  گوئيم مي عموما ما كه محبتي اين با ،نخواست
  متفاوت بيايد  خوشش طرف كه كردن

  
  : پاورقي

  . » لها تكره ما له اكره و لنفسك تحب ما لغيرك فاحبب: عبارت اين با 3 نامه البالغه، نهج 1. 
  .ميندار كار حيمس يسايع خود  تعليم به زنيم، مي حرف مداري كشيشها تعليمات به توجه با ما البته 2. 
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  . است
 و خير خواستن اين. خواهند مي را او سعادت و خير ،دارند محبت خودشان فرزند به پدري و مادر مثال

 دارند دوست را شان بچه كه نادان مادرهاي و پدر. باشد  داشته تجلي است ممكن جور دو ،فرزند سعادت
 همان ،خواهد مي را چه بچه اين  كه است اين كردنشان محبت مقياس ،كنند محبت او به خواهند مي و
 كه را چه هر ،دارد دوست را چه بچه اين كه كند مي ظهور  شكل اين به محبتشان يعني ،بدهيم او به را
. ندهيم وا به آنرا دارد دشمن و ندارد دوست بچه اين كه را چه هر و. بدهيم او به را همان دارد دوست او

 و باشد داشته دوست را چيزي او توانم نمي و دارم  دوست را ام بچه هم من ،دارد دوست بچه را غذا فالن
 چون  هم من ،خواهد نمي و دارد دشمن اساسا بچه اين كه را آمپولي يك ،را دوائي  يك اما. ندهم او به

  . كنم نمي ناراحت را او هرگز من خواهد نمي ام بچه چون بگويم ،دارم دوست را ام بچه
 محبت يعني ،است منطق  به مقرون محبت ،كردن محبت جور يك و. است كردن محبت جور يك اين

 و احسان واقعا كه محبتي آن. شود مي دو هر  استقبال زمان و حال زمان شامل كه مصلحت با موافق
  . نباشد او شايندخو مطابق است ممكن و باشد بچه اين خوشايند  مطابق است ممكن ،است محبت

 مقصود واقعا كه بكنيم تفسير اينجور است آمده اديان همه در كه را كلي دستور اين بخواهيم ما اگر پس
 به و[  ،دارند مي دوست آنها كه كنيد رفتار جوري مردم با كه بوده همين كردن محبت از اديان همه

 در ،كنيد رفتار آنجور آنها با شما دارند دوست مردم كه كنيد رفتار طوري مردم با هميشه] ديگر عبارت
 دستور اين اديان همه در ،است غلطي دستور  يك باهللا العياذ اديان دستور اين بگوئيم بايد صورت اين
 مقياس اين بر تواند نمي جامعه به و افراد به رساندن خير و نمودن  احسان و كردن محبت. بوده غلط
 راديو اداره كه بگوئيم بايد منطق اين طبق: ايم گفته مكرر را مثل اين. دارند دوست را چه اينها  كه باشد

 چي شما كه پرسد مي  مردم از هميشه. دهد مي انجام درست و منطقي اصطالح به خيلي را عمل اين) 1(
 دوست شما كه اي صفحه هر ،كنم پخش داريد دوست شما كه را چيزي همان من كه داريد دوست
 ،بگذاري را آن وقتي كه باشند داشته دوست را چيزي مردم اكثريت  است ممكن. بگذارم را همان داريد
  ولي. بكشاند فساد و بدبختي به بيشتر را آنها

  
  : پاورقي

 توجه بايد [ 1.    ]. است  شده ايراد اسالمي انقالب از قبل بحثها اين كه داشت
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   و پسرها ،جوانها ،ها بچه اغلب كه باشد آمار تابع نبايد باشد واقعي  محبت ،محبتش خواهد مي اگر او 
 ما ،هستيم مردم خدمت در ما: گويد مي هم بعد. بگذار را صفحه فالن كنند مي تقاضا كه هستند دخترها
  . گذاريم مي را همان خواهد مي دلشان چه هر ،كنيم مي خدمت مردم به داريم

 و عميق محبت هم مادر و پدر  آن. است كردن رفتار مصلحت مطابق از غير ،كردن رفتار ميل موافق ،نه
 نظر در بايد هم را آينده ،حال زمان به و فرزند خواست  به باشد محدود تواند نمي شان منطقي و عاقالنه
  . بگيرند

  

   است فرد مصلحت بر مقدم جمع مصلحت
 به ثالم باز. است ميان در جمع  پاي هست وقت يك و ،است ميان در فرد پاي هست وقت يك ،عالوه به

 از يكي. دارند دوست هم را همه و هست شان خانه در دختر و پسر چند كه زنيم مي مادر و پدر همان
 بگويند كه ندارند دوست را اين تنها ،مادر و پدر. است متجاوز و متعدي ،ديگر افراد به نسبت ،ها بچه اين

  . بگيرند نظر در بايد نيز را ديگر افراد ميل ،باشد مقياس هم ميل اگر . كنيم مي رفتار اين ميل مطابق
 ميل كه اين از گذشته ،بكند رفتار خودش هاي بچه با محبت كمال روي از خواهد مي كه كسي آن يعني
 نه باشد مقياس بايد جمع مصلحت همچنين ،باشد مقياس بايد مصلحت بلكه باشد مقياس نبايد

 اگر يعني. آيد درنمي جور فرد مصلحت با جمع مصلحت كه بينيم مي ما موارد چقدر و. فرد صلحتم
 اين كه اي جامعه و سازمان آن مصلحت بلكه و ديگر افراد مصلحت ،بگيريم نظر در را فرد  يك مصلحت

 مواردي در كه است اين ،بيند مي صدمه هم فرد آن خود ،نهايت در و رود مي بين از است آن جزء فرد
 گفتيم كه محبت خود مواردي در كه ينجاستا از و. شود مي  جامعه مصلحت فداي فرد مصلحت

   ،را خشونت كند مي ايجاب ،را نرمي عدم كند مي ايجاب است داشتن احسان و خير قصد اش ريشه
 كه آنجا ،را اعدام مثال ،كند مي تلقي بدي خودش براي را آن طرف كه را آنچه حداكثر كند مي ايجاب
  . است ميان در جمع مصلحت پاي

  

   قصاص فلسفه
 جزائي قانون در قرآن دانيم مي !است جامعي تعبير چه قصاص مسأله به راجع قرآن تعبير اين ينيدبب

  عذري هيچ بدون و عمد با  كسي كه مواردي در. است قصاص طرفدار خود
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 شخص آن مجازات به را او كه دهد مي قصاص اجازه  اسالم برد مي بين از را محترمي نفس ،را گناهي بي 
   .بكنند اعدام

 و بكنيم اضافه را ديگر نفر يك چرا ما ،كشته را نفر يك او حاال كه آيد مي پيش مسأله اين اينجا در
 كرده  بدي كار او!؟كنيم تكرار را بد كار اين ،قصاص عنوان به چرا ما ،هست  بدي كار كشتن اگر!؟بكشيم

 لكم و" :گويد مي قرآن!؟باشيم كشته  انسان يك باز كه بكشيم را او خود هم ما آيا ،كشته را نفر يك كه
   را اين ،نكنيد تلقي ميراندن و اماته و كشتن ،را اينچنين كشتن) 1 (االلباب اولي يا حياش القصاص في

 حيات ،متجاوز نفر يك قصاص با يعني. جمع حيات ،فرد اين حيات نه ولي كنيد تلقي زندگي و حيات
 را ديگر نفر يك او فردا ،نگيريد را قاتل جلوي اگر شما. ايد كرده حفظ را ديگر افراد حيات و جامعه

 كم را اين  پس. كشت خواهند را ديگر نفر دهها و شوند مي پيدا ديگر نفر دهها فردا و ،كشت اهدخو
 تلقي زندگي ،نكنيد تلقي ميراندن را  اين ،كنيد تلقي جامعه بقاء حفظ ،نكنيد تلقي جامعه افراد دنش

  . است انسان با كردن دوستي ،نيست انسان با كردن  منيدش معنايش قصاص يعني ،كنيد
  

   دوستي انسان
 سخن البته. " دوستي انسان ": گويند مي: است اين آن و بكنيم عرض بايد اينجا هم را ديگر مطلب يك

 انسان " دوستي انسان " در " انسان " ها طلبه قول به. شود  شكافته بايد مطلب اين ولي ،است درستي
 امروز اصطالح به و ،داشت دوست بايد است انسان كه جهت آن از را انسان يعني ،است نسانا هو بما

 مستقيم گوش دو سرو يك حيوان يك گوئيم مي  انسان تعريف در ما وقت يك. انساني ارزشهاي با انسان
 ،بوده انسان لومومبا كه است انسان قدر همان چمبه ،است  اين انسان اگر. زند مي هم حرف كه القامة
 حرف عيسي مثل  هم آنها. عيسي خود كه انسانند قدر همان بكشند دار به را عيسي خواستند  كه آنهايي

  . نداشتند او با فرقي جهات اين از و زدند مي
 را انسان " و ،است مشترك افراد اين همه در كه خاص هيكل اين يعني " انسان " گوئيم مي وقت يك

 از منظور خالصه و ،باشيم داشته دوست هست آدم نسل از كه را كسي هر يعني " باشيم داشته دوست
   شناسي زيست كه آن ،است شناسي زيست  انسان ،انسان

  
  

  : پاورقي
   179. آيه بقره، سوره 1. 
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 خاطر به انسان يعني ،است انسان بماهو انسان مقصود ،نه يا ؟است  اين مقصود آيا. داند مي انسان را او
 و چمبه وقتي كه اينجاست . دوستي انسانيت يعني دوستي انسان و ،انسانيت خاطر به ،يانسان ارزشهاي
 چيز آن ،آيد درمي آب از چيز يك اين ،آيند درمي آب از نوع دو ،گذاريم مي همديگر كنار را لومومبا
 نه نآ و ، انساني ارزشهاي با درست انسان يك ،دربيايد آب از انسان يك اين است  ممكن يعني ،ديگر
. باشد تر پايين درجه چند هم حيوان از  قرآن تعبير به و ،نباشد هم حيوان بلكه نباشد انسان يك تنها

 را انسانيت ديگر عبارت به و. هيكلش همين خاطر به نه انسانيت خاطر به داشت دوست بايد را انسان
  . داشت دوست بايد
 ،شد ديگر انسانهاي تكامل مانع و ديگر انسانهاي راه مانع ،شد انسانيت ضد و انسان ضد انساني اگر حال
 تعبير به و ،نيست انسان معنا در و است انسان اسمش واقع در كه -  را انسان اين بايد ما باز آيا
 باطن ،باطن و است انسان ظاهر ،ظاهر » حيوان قلب القلب و انسان صورش الصورش «  ميرالمؤمنينا

 دشمني انسانيت با و نيمبك خيانت انسانيت به بايد دوستي انسان  نام به آيا ؟بداريم دوست حيوان يك
  ! ؟بورزيم
 خير و مصلحت رعايت از است  عبارت بلكه نيست ميلها رعايت صرفا محبت كه مسأله اين از گذشته پس

 جمع مصلحت بلكه باشد مقياس تواند نمي تنهايي به فرد  مصلحت كه اين از گذشته و ،طرف سعادت و
 " از مراد اگر واال ،است دوستي انسانيت مسأله ،دوستي انسان مسأله اساسا ،شود  گرفته ظرن در بايد

 بين فرقي شناسي زيست نظر از ،باشد شناسي زيست انسان و جنس همين معناي به انسان " انسان
 را االغها و اسبها چرا ؟باشيم نداشته دوست انسانها اندازه به را گوسفندها ما چرا. نيست حيوان و انسان

 ،مالك اگر. است جاندار  يك هم اين ،است جاندار حيوان يك او ؟باشيم نداشته دوست انسانها  اندازه به
 است مقدار همان انسان در اين " است كش دانه كه موري ميازار " و است الم و لذت ادراك و جانداري

  . االغ و اسب در كه
 و شد دوستي انسانيت معنايش ،دوستي انسان كه تيوق. برگردد دوستي انسانيت به بايد مسأله پس

 [ كه شود مي معلوم ،- شد ميلها رعايت تنها نه و -  انساني  مصالح رعايت معنايش هم دوستي انسانيت
 اين  كه كردن رفتار طوري فقط ،چيز همه از نظر قطع كه انسانها به محبت دستور ] از تفسير اين

 طبعا مواردي در ،منطقي محبت  بلكه ،است غلطي منطق يك ،باشد داشته دوست آن و بيايد خوشش
 بين از بايد هستند انسانيت راه خار كه را انسانهايي و ،كشتنهاست و ها مبارزه ،جهادها ،خشونتها با توأم
  . برد
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   آافر به نيكي
 وصيهارتكف به نسبت حتي  مردم همه به نسبت نيكي و احسان به و محبت به كه بينيم مي كريم قرآن در

 كردن نيكي كه آنجا. ببخشد نيك اثر كردن نيكي اين و كردن محبت اين كه حدودي در اما ،است شده
  . نيكي صورت به است بدي بلكه نيست نيكي ،آن ،نبخشد نيك اثر

  : فرمايد مي است) 1( ممتحنه سوره در كه اي مباركه آيه در مثال
  
 ان اليهم تقسطوا و تبروهم  ان دياركم من يخرجوكم لم و ينالد في يقاتلوكم لم الذين عن اهللا ينهيكم ال
  . » دياركم من اخرجوكم و الدين في قاتلوكم الذين  عن اهللا ينهيكم انما. المقسطين يحب اهللا
  

 كافراني به نسبت كه) كند مي  هم امر بعد ،كند نمي نهي گويد مي اول( كند نمي نهي را شما خدا يعني
 از را شما كه آنها ،نيستند دين خاطر به هم آن نبرد حال در شما با ،اند نجنگيده اشم با دين خاطر به كه

 مسلمين با  دين خاطر به هم كه بودند قريش مصداقش وقت آن در كه - اند نكرده بيرون  هايتان خانه
 نسبت كه كند نمي نهي را شما خدا ،آري [ - كردند خارج هايشان خانه از را مسلمين هم و جنگيدند مي
 كردن نيكي. گوئيم مي را آنها ،نكنيد نيكي كافران به گوئيم مي ما اگر يعني.  ]كنيد نيكي كافران اين به
  . رود مي كار به شما عليه طبعا كه است دشمن بنيه تقويت ،شماست خود به كردن بدي  عين آنها به

 رفتار عدالت و قسط به و كنندب  خوبي كه را كساني خدا. » المقسطين يحب اهللا ان «: فرمايد مي بعد
 و الدين في قاتلوكم الذين عن اهللا ينهيكم انما «. بكنيد را كار اين يعني. دارد مي دوست نمايند

 با دين خاطر  به كه كافراني به نسبت كردن نيكي از كند مي نهي را شما خدا[ » دياركم  من اخرجوكم
  .  ]اند كرده بيرون هايتان خانه از را شما و اند جنگيده شما

  

   آافر با عادالنه رفتار
 به نسبت حتي ،دادن او به را فردي هر واقعي حق و كردن رفتار عدالت به و عدل به راجع ،عالوه به

  نيز كردند بيرون ] هايتان خانه از [ را شما و جنگند مي شما با كه كافراني همين
  
  

  : پاورقي
 1.    9. و 8 آيه
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 عدل مسأله اما. نكنيد احسان اينها به: فرمود. بود احسان  مسأله ،آن. يدنشو خارج عدل از گويد مي 
: گويد مي ؟كنيم  ظلم آنها به توانيم مي آيا. بدهيم ايشان به را آنها حق خواهيم مي اينكه  مسأله ؟چطور

  : است مائده مباركه سوره اوايل در. نه
  . )1(» للتقوي اقرب هو اعدلوا ،تعدلوا ال ان علي قوم شنان يجرمنكم ال و «

 كه را آنچه يعني ،بكنيد  ستم و ظلم آنها بر كه نكند وادار را شما قومي يك دشمني و كينه هرگز
  . است نزديكتر تقوا به ،عدالت كه كنيد رفتار عدالت به  هم آنها با ،برسانيد آنها به نيستند آن مستحق

 بيش اگر كه رسد مي جايي  يعني ،دارد ديح يك هم جنگيدن كافر با كه هست نيز قرآن ديگر آيات در
  : فرمايد مي ديگر آيه در كه ،است حد از تجاوز و اعتداء ،قرآن خود تعبير به ،بروند جلو آن از
  ). 2( » المعتدين  يحب ال اهللا ان تعتدوا ال و يقاتلونكم الذين اهللا سبيل في قاتلوا «
 دشمن كه وقت آن مثال .نكنيد تجاوز حد از ولي ،بجنگيد جنگند مي شما با كه مردمي با خدا راه در

 شما روي به شمشيرش و شد تسليم ديگر كه  آنگاه ،تسليم گويد مي و گذارد مي زمين را اش اسلحه
    متعرض ،نشويد زنهايشان متعرض ،نشويد هايشان بچه متعرض مثال يا. نكشيد را او ديگر نيست كشيده

 پيغمبر كه دستورهايي  همان ،نشويد هايشان چشمه و درخت ،آباديشان متعرض ،نشويد پيرمردهايشان
  . فرمود مي آنها به متحدالمال صورت  به ،جنگ به رفتند مي مسلمين كه وقتي غالبا اكرم

 حد از هم كافران مورد در گويد مي باشد ميان در ظلم ،آن مقابل نقطه و عدالت پاي كه وقتي بنابراين
 رعايت بايد حال هر به عدالت پس. كنيد رفتار عدالت به هم آنها با ،يدنكن ظلم آنها به ،نكنيد تجاوز
 يا( بخشد مي بد اثر كه آنجا اما ،باشد داشته خوب اثر كه دهد مي اجازه  جايي در را كافر به احسان. بشود
  )مسلمين براي يا و او خود براي

  
  : پاورقي

   8 / مائده. 1
 190 / بقره. 2

 ٢٤٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  
 و ايد كرده تقويت را او ،بفروشيد او به را اسلحه اين اگر كه بدهيد احتمال يا بدانيد شما كه است صورتي

 قيممست غير تقويت واقع در اين پس. برد مي بين از را شما و شما جنگ به آيد مي فردا اسلحه همين با
 آن از نامطلوبي اثر هيچ كه كافران به چيزي فروختن اال و. نكنيد را كار اين. است خودتان  عليه دشمن

  . ندارد مانعي شود نمي پيدا
  

   آافر مرد و صادق امام
 به را خودش كه ،درختي كنار يا سايه زير در و جاده كنار در ديدند را كسي سفر راه در صادق حضرت

 بود همراهشان كه كسي به. نيست عادي حالش و است  ناراحت كه است معلوم هك انداخته وضعي يك
 استمداد  كسي از كه آمد درنمي هم صدايش هيچ. دارد گرفتاري مرد اين گويا ،طرف  اين برويم فرمودند

. است مسلمان غير و نيست  مسلمان كه شد مي شناخته لباسش از كه ديدند را مردي و رفتند. كند
 كه شد معلوم). شدند مي شناخته لباس آن از كه پوشيدند مي  مخصوصي لباسهاي( ...و اشتد طيلساني
 غذا و آب او به  كه [دادند دستور فورا حضرت. شده گرفتار گرسنه و تشنه و تنها ،بيابان  اين در بيچاره
 به ما مگر ،است كافر اين آخر: گفت بود  حضرت همراه كه شخصي آن. دادند نجاتش خالصه و ] بدهند
  كه اين ،رسد مي آدم اين به خيري فقط كه محبت صرف ،بله: فرمودند !؟كنيم محبت توانيم مي هم كافر
 گونه اين در ،نه ؟ايد كرده  دشمني مسلمين به ،كنيد محبت اين به اگر آيا. زند نمي ضرر جائي به ديگر
  . كرد محبت هم بايد موارد

  

   بدي مقابل در نيكي
 ال و «: فرمايد مي. كند مي توصيه دارد نيك اثر كه را محبتهايي ،آيه يك در. هست يادم به آيه دو

 بدي و مردم به كردن نيكي يعني كه دهد مي نشان قرينه( بدي و نيكي» السيئة ال و الحسنه تستوي
 هي  بالتي ادفع «. نيست يكي بدي اثر با نيكي اثر يعني ،نيست يكديگر مانند هرگز) مردم به كردن

 او به تو ،كرده بدي تو به او. كن نيكي او به وجهي نيكوترين به تو كند مي بدي تو به كه آن. » حسنا
  ). 2( » حميم ولي كأنه عداوش بينه و بينك الذي فاذا «. كن نيكي

  : پاورقي
  . كند مي  تقويت را او بنيه كه چيزي هر ندارد، اسلحه به اختصاص البته 1. 
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 متقابال بلكه و باشي داشته عفو و بخشايش ،كند مي بدي  كه او اگر تو ،دارد دشمني تو با كه كسي مانه
  . شد دوستي به تبديل او دشمني كه ديد خواهي ،بكني نيكي او به

  : )است آيه همين مضمون( گويد مي سعدي
   قيد به وحشي و كرد توان احسان به   صيد زاده كادمي پسر اي ببخش
 نيكي گويند مي جائي در. است مشخص موردش. ندارد كليت اخالقي دستورهاي كه است بديهي البته
 بخواهيم ما جايي در اگر پس. نمايي خوب و كني عوض ،دهي تغيير را طرف قلب بتواني نيكي با كه كن

    يك كه است اين محبت اين اثر كه بدانيم و ،باشد هم خوشايند را طرف كه  محبتي ،بكنيم محبت
 هم دين دشمن ،پيغمبر  دشمن. است پيغمبر ،مخاطب. كن محبت گويد مي ،برد مي ميان از را دشمني
  . هست
 يعني قلوبهم مؤلفة. است قلوبهم  مؤلفه ،زكات مصارف از يكي ؟چيست اسالم در " قلوبهم مؤلفة " مسأله

 نگاه بايد مالي احسان با حتي و كردن محبت با را اينها  كه االيماني ضعيف مسلمان ظاهر كافرهاي
  . داشت

 زياد ديگر جاهاي در و اميرالمؤمنين  كلمات در ،داريم خيلي ما مضمون اين به كه ،بود آيه يك اين
  . داريم

  

   مشرآان بديهاي مقابل در صبر
  : اينست ديگر آيه
  
 فان تتقوا و تصبروا ان و كثيرا  اذي اشركوا الذين من و قبلكم من الكتاب اوتوا الذين من لتسمعن و «

  ). 1( » االمور عزم من ذلك
  

 اهل از ،مشركان از شما: دهد مي نشان اجماال ولي. احسان صحبت نه است تقوا و صبر صحبت اينجا
 داشته تقوا ،باشيد داشته صبر و تحمل ،نكنيد شتاب !مسلمين اي ولي ،ديد خواهيد زيادي آزار كتاب
 از جلوگيري اينجا. ندهيد نشان بد العمل عكس كتاب لاه و مشركان بديهاي مقابل در فورا ،باشيد
 فان تتقوا و تصبروا ان و « شده تلقي  غيرمحتاطانه و منطقي غير كار يك اين و ،است بد العمل عكس
  اگر. » االمور عزم من ذلك

  
  : پاورقي

   186. آيه عمران، آل سوره 1. 
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 تعبير - باشيد مسلط برخود و خوددار و لوگيرج خود ،باشيد داشته تقوا و باشيد بردبار و خويشتندار 
 و عقل روي از كه است كارهايي آن از  يعني. » االمور عزم من « -  است اين جاها جور اين در قرآن
 هيجانهاي و احساسات و ميل و خواهش روي از كه كارهايي نه ايد داده انجام تصميم و عزم و منطق

  . شود مي انجام  منطق بي
  

   محبت صحيح تفسير
 دفع را او بدي بكنيم نيكي ما اگر و نيست) 1( » احسن هي بالتي ادفع « مورد كه آنجا حال عين در

 خوبي او به اگر بلكه ايم نكرده دوستي به تبديل را او دشمني و ايم ننموده خوبي به تبديل و نكرده
 اعاليش حد كه دهد مي را ونتهاخش انواع دستور اسالم اينجا در ،ايم كرده بدي انسانيت جامعه  به ،بكنيم
 از اينها همه ولي. افراد مورد در و مجازاتها در  است قصاص و ،جمعي مسائل در است جهاد مسأله همان

    كه اديان همه كلي قانون آن در اينها. خيزد برمي خواهي سعادت از و خواهي  مصلحت از و خيرخواهي
. است تفسير نوع ،نيست استثناء " » لنفسك تبغض ما لهم ابغض و لنفسك تحب ما للناس احبب « "

 و است پرست بت بابا اين كه بيني مي وقتي: گويد مي ،كند مي تفسير گانه بچه را محبت كسي يك
 كار اين بگويي او به اگر كه بيني مي تو. كن محبت او به!؟داري كار چه تو ،هست  هم پرستي بت مشغول

 او با ،نگير را جلويش ،بيايد بدش او كه نگو چيزي ،كن محبت او به ،نكن را كار اين ،آيد مي بدش نكن را
  . نكن ناراحتش ،نكن مبارزه

 اصال مريضها اين خود  ولي باشند مريض سخت اي عده كه است اين مثل و است كردن دشمني ،اين
 در. تاس جور همين باشند جاهل مردم وقتي. آيد مي بدشان معالجه از و شوند معالجه ندارند دوست
 كه اي سابقه يك روي نيز و ،كنند سمپاشي را مزارعشان بودند نكرده عادت دهاتيها هنوز كه سابق

 مأمورين وقتي ،كردند مي نگاه او به دشمن  يك چشم به ،آمد مي كه دولت مأمور هميشه كه داشتند
 و خير ،كار اين كه -  كنند سمپاشي را زراعتها كه رفتند مي بود  احسان و خير قصدشان كه كشاورزي

 دفن جايي در بعد و خريدند مي را آنها دواهاي ،بروند آنجا از كه دادند مي رشوه آنها به -  بود  مصلحتشان
  . كردند مي
  كه حاال. كنيم  ناراحت را مردم نبايد ما: بگوييم ما ،بودند جور اين مردمي اگر حال

  : پاورقي
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 در كه تفاوت ناي با ولي ،است اديان همه در بلكه و اسالمي تربيتي مسائل از يكي محبت مسأله پس
  . نكنيم اشتباه سطحي محبتهاي آن با را محبت اين كه كنيم دقت بايد محبت تفسير

  

   جويي حقيقت حس تقويت
 و كم انساني هر در كه گويند مي. است جويي حقيقت حس تقويت مسأله ،تربيت درباب ديگر مسأله
 اين. رود مي علم دنبال انسان ليلد همين به و. است جو حقيقت و كاوشگر كه دارد وجود غريزه اين بيش
  . بشود تقويت بايد انسانها در كه است غرائزي و احساسها جزء
 دعوت اسالم در كه داند مي  كس هر چون ،نيست بكنيم زيادي بحث بخواهيم كه اين جاي مورد اين در
 و - كند مي ايتحك اسالم تاريخ خود و ،است گرديده  تشويق العاده فوق علم تحصيل و شده زياد علم به

    پايه اول قرن همان از كه اسالمي عظيم تمدن پيدايش كه - اند كرده تأييد  همه ،غرض بي اشخاص
 زبانهاي و دادن تعليم و شدن سواد با و نوشتن و خواندن اكرم پيغمبر زمان از بلكه - شد آغاز و گذاري
 طب ،فلسفي علوم و طبيعي علوم به يدرس بعد و شد آغاز  ديني علوم از و ،شد شروع گرفتن ياد مختلف

    يك مسلمين براي اين و كرد علم تحصيل به اسالم كه بود اي العاده فوق تشويق  اش ريشه -  غيره و
  . بود مقدس امر
  

   علم راه سد ،تعصب
 كه دانيم مي و ،گيرد مي را علم  جلوي كه تعصبها انواع ،است تعصب مسأله است مطلب اين مانع كه آنچه
 " قاصعه " خطبه نام به است اي خطبه البالغه نهج در. شده  مبارزه شديد ،عصبيت و تعصب با اسالم در
    چون ،است تكبر و تعصب خطبه اين محور اصال. است اميرالمؤمنين هاي خطبه  بزرگترين كه

 و كند مي مبارزه شديد تعصبشان  خصلت اين به راجع اعراب با اميرالمؤمنين. دارد زيادي تعصب عرب
   تعصب كه نمايد مي ذكر را تعصب بديهاي
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 فليكن « باشد داشته  تعصب چيزي به نسبت انسان بناست اگر: گويد مي آخر در و ،است چنان و  چنين
 داشته تعصب فضيلتها به نسبت ،باشد فضيلتها و خوبيها مورد در تعصبتان. » الخصال لمكارم تعصبكم
 پسر او كه صورتي در ،بخوانم درس كس فالن پيش بروم چرا من ثالم كه امور  اين به نسبت نه ،باشيد

 تعصبهاي جور اين ،بود من باباي خانه نوكر مثال او باباي و كس فالن پسر من و است شخص النف
 سختگيري و است سختگيري ،تعصب مولوي قول به. است داشته وجود زياد اعراب ميان در كه ،حمقانها
  : است  خامي از

   خام نيم هاي ميوه چون آن بر ما   كرام اي است درخت همچون جهان اين
 تا  : گويد مي كه آنجا

   است آشامي خون ،كار جنيني در                      است خامي تعصب و سختگيري
  

   تربيت عوامل
 از ،باشد چگونه بايد عقل نظر از: باشد چگونه بايد اسالم نظر از انسان كه شناختيم كه اين از بعد حال
 بايد بدن سالمت و پرورش نظر از ،باشد چگونه بايد عبادت  حس نظر از ،باشد چگونه بايد اراده نظر

 چه. بكنيم  بحث عوامل روي ،شناختيم كه را چگونگي ،باشد چگونه بايد محبت نظر از ،باشد چگونه
 ؟هاست چگونگي اين دض عواملي چه و ،كند مي تأمين انسان در خوبي شكل به را ها چگونگي اين عواملي

 كه كرديم عرض قبال. شده تكيه آنها روي اسالم خود در كه  است خاصي عوامل به توجهمان ،بيشتر ما
    پرورشگاه يك خودش عبادت اسالم نظر از. است تربيتي عامل يك اسالم نظر از عبادت خود اصال
  . است

  

   محاسبه و مراقبه
 و دارد وجود مذهبي و ديني تربيتهاي و تعليم در كه است اي مسئله بكنم عرض بايد كه ديگري مسأله

 اخالق علماي را مطلبي. باشد داشته وجود هم تواند نمي و ندارد وجود  غيرمذهبي تربيتهاي و تعليم در
 آن و ،است شده  بدان زيادي توجه اسالمي متون در و دارند تكيه آن روي العاده فوق عرفاء و گويند مي

 پيدا مفاهيم اينگونه غيرمذهبي هاي پرورش و آموزش در. " محاسبه و مراقبه " نام به است چيزي
   ،اساس چون ديني تربيت و تعليم در ولي ،شود نمي طرح و ندارد مفهوم اصال محاسبه و مراقبه ،شود نمي

 مسأله  . است مطرح مسائل اين قطعا ،است حق پرستش و خدا
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 قم ما كه اي دوره آن چون ،باشم كرده طرح مكرر شايد را يهآ اين من كه داريم اي آيه كريم قرآن در
 بيشتر آيه اين چون و ،بود كرده تكيه آيه اين روي مدتي  يك) 1( گفت مي اخالق كه بزرگي عالم ،بوديم

   از. دارد من ذهن در ديگري جلوه يك گوئي ،ايم كرده فكر آن روي بيشتر و خورده گوشمان به
  : است آيه اين توحيدي آيات آن از قبل ،است رحش مباركه سوره آخر آيات

  
   تكونوا ال و ،تعملون بما خبير اهللا ان اهللا اتقوا و ،لغد قدمت ما نفس لتنظر و اهللا اتقوا آمنوا الذين ايها يا «

  ). 2( » الفاسقون هم اولئك انفسهم  فانسيهم اهللا نسوا كالذين
  
 ،محاسبه و مراقبه در منظورم( .لغد قدمت ما نفس تنظرل و «. باشيد داشته الهي تقواي !ايمان اهل يا

   پيش فردا براي كه آنچه در) 3( كند دقت كس هر شديدا و قطعا همانا و) است كلمه اين
 دو و آيه يك زمينه اين در. است " فرست پيش " قرآن منطق در انسان اعمال تمام يعني. فرستد مي
 جا همين از را شعر اين هم سعدي) 4( » عنداهللا تجدوه يرخ من النفسكم تقدموا ما و «: نيست هم آيه

  : گرفته
   فرست پيش تو ،زپس نيارد كس   فرست خويش گور به عيشي برگ
 كه جايي يعني. هاست فرستاده  پيش انسان اعمال تمام. است قرآن خود از " فرستادن پيش " تعبير
 خودش بعد و فرستد مي آنجا به كاالهايي يك برود خودش  اينكه از قبل ،رفت خواهد آينده در انسان
 نظر و باشيد  داشته را مراقبت و دقت كمال خودتان هاي فرستاده پيش اين در انسانها  اي. شود مي ملحق
 بعد و كنيد مي دقت ،كنيد مي وارسي  اول بفرستيد جايي به را چيزي خواهيد مي شما وقتي. كنيد
  . فرستيد مي
 گويد مي اول» تعملون بما خبير اهللا  ان «: فرمايد مي آنگاه و ،شود مي تكرار» هللا اتقوا و « كلمه ديگر بار

 بگويد خواهد مي كأنه.  ]است آگاه كنيد مي عمل آنچه به خدا: گويد مي بعد [ كنيد دقت خودتان شما
   كه او ،هست حال هر به دقيقي بسيار چشم يك ،نكنيد  دقت شما اگر

  : پاورقي
   ]. است خميني امام مقصود [ 1. 
   19. و 18 آيات حشر، سوره 2. 
  . تنها نگاه مفهوم نه دهد مي را دقت مفهوم مواردي يك در " نظر " 3. 
   ]. يابيد مي خدا نزد فرستيد، مي  پيش خودتان براي صالح عمل از آنچه و [ 110. آيه بقره، سوره4. 
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 ،شد  چه هر حاال خوب: گويد مي بعد ،دفرست مي خودش از قبل را چيزي يك انسان  وقت يك. بيند مي
 و آگاه كنيد مي عمل شما آنچه تمام  به خدا ،نيست اين مسأله ،نه: گويد مي!؟كند نگاه آيد مي كي ،شد

  . است خبير
: گفتند بودند ايشان خدمت كه ها بعضي ،فوتشان از قبل روز چند عليه اهللا رضوان بروجردي آقاي مرحوم
    خيري نتوانستيم و رفتيم ما و گذشت ما عمر خالصه كه گفتند ايشان و ديديم  ناراحت را ايشان خيلي
 كه عادتي طبق ،بود نشسته كه آنهايي از كسي يك. بدهيم انجام عملي ،بفرستيم پيش خودمان براي

 جاي هم اينجا كه كرد خيال ،چاپلوسي و تملق به كنند مي شروع قدرت  صاحبان مقابل در هميشه
 هللا الحمد شما ،بزنيم را حرفها اين بايد بدبختها ما!؟چرا ديگر شما آقا گفت ،است يچاپلوس و تملق

 به خودتان از كتبي آثار اينهمه ،كرديد تربيت شاگرد  اينهمه ،گذاشتيد باقي خودتان از خير آثار اينهمه
 جمله يك  ايشان ،گفت را اين وقتي. ساختيد ها مدرسه ،ساختيد عظمت اين به مسجد ،گذاشتيد يادگار
 انجام خالص بايد را عمل!؟گويي مي چه. » بصير بصير الناقد فان العمل خلص «: است حديث كه فرمود

   در حتما ،هست شكل اين به مردم منطق در كه اينها اي كرده خيال تو . هست آنجا آگاهي آگاه نقاد. داد
 علماي كه اينجاست» تعملون بما خبير اهللا ان «!؟هست تو پيش كه است همينجور هم الهي پيشگاه
   مادر ،است اخالق المسائل ام گويند مي كه كنند مي مطرح را اي مسأله آيه اين از الهام با اسالمي اخالق
 كه بكن را شريكي يك معامله خود با يعني " مراقبة ". است " مراقبة " آن و ،است اخالقي مسائل همه
 را خودت يعني. است اداره در كه بازرسي يك مثل. اشيب مواظبش بايد هميشه و نداري اطمينان او به
 بايد را جزئيات تمام كه ] نما  تلقي [ اداره اين بازرس منزله به را خودت و ،كن تلقي اداره يك منزله  به

  . كني مراقبت و بازرسي
 اقبهمر حال حالش بايد انسان هميشه يعني ،باشد انسان همراه بايد هميشه كه است چيزي " مراقبه "

  . باشد
 آمده اسالم متن خود در هم  اين. گذارند مي " محاسبه " را آن نام كه هست ديگري دستور يك گفتيم
 از كند مي حكايت چقدر يعني !دارد معنا و روح چقدر ها جمله اين ببينيد( است البالغه نهج در. است
 «: فرمايد مي). اند بوده دنياها اين مال خودشان اصال اند گفته را ها جمله اين  كه روحهايي اين اينكه

  ان قبل زنوها و تحاسبوا ان قبل انفسكم حاسبوا
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    از جا همين خودتان كشيد خواهند قيامت در كه بكشند حساب شما از آنكه از پيش). 1( » توزنوا
 نجاآ. بكشند را شما آنجا  اينكه از پيش بكشيد و كنيد وزن اينجا را خودتان و ،بكشيد حساب خودتان

 يا سنگينيد ببينيد ،بكشيد را خودتان ،خودتان اينجا. كشيد خواهند و گذاشت خواهند ترازو به را شما
 انسان نگوييد. هستيد پر يعني هستيد سنگين اگر و ،نيستيد چيز هيچ يعني هستيد  سبك اگر. سبك
 سبك فقط كه است يترازوي هست قيامت در كه ترازويي ،قرآن مطابق ،نه. گناه از باشد پر است ممكن

 خفت من «. است سبك ،نه اگر ،است سنگين هست آن در  خوب اگر ،سنجد مي را خوب سنگيني
.  ]است جهنم  جايگاهش[ » هاوية امه « است سبك ميزانهايش كه كسي» موازينه ثقلت  من و موازينه
 اي آسوده انيزندگ ،بهشت در او[ ) 2( » راضية عيشة في فهو « است سنگين ميزانهايش كه كسي
  .  ]داشت خواهد
 ،دهد مي محاسبه دستور كلي طور به حضرت اينجا. سنگين يا سبكيد ببينيد ،كنيد وزن اينجا را خودتان

  : اند فرموده كه است اين مطلب اين بيشتر تفسير ما روايات در ولي
  
  ). 3( » يوم  كل في نفسه يحاسب لم من منا ليس «

 شبانه هر كه كسي هر  .نيست ما از او كندن  رسيدگي خودش حساب به ارب يك روز
  

 از كسي اينكه با ،داريد پزشكي كار كه شما. كنم مي ذكر مثال شما به هستيد پزشك شما اغلب چون
 درآمد چقدر امروز كه كنيد مي حسابي يك را صندوقتان آن شب آخر ولي ،كشد نمي حساب شما

 ،داريد حسابهايي يك ،داريد بيمارهايتان از صورتي يك دباشي دقيق بيمارهايتان كار در اگر و ،داشتيد
 انسان كار در حسابي هيچ كه بلبشو جور همين. كردم كار چگونه و چقدر امروز كه كنيد مي حساب
  . نيست نباشد
   يك ما دستورها همين الهام به كه است اين اخالق در اسالم دنياي مفاخر از يكي

  
  

  : پاورقي
 قبل من حاسبوها و توزنوا، أن قبل من انفسكم زنوا: عبارت اين با 89 خطبه االسالم، فيض البالغه نهج 1. 
  . تحاسبوا أن
   ]. تأخر و تقدم با [ 9 تا 6 آيات قارعه، سوره 2. 

 كافي 1   453 ص ،2 ج
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 " كفعمي ،نوشته " محاسبةالنفس " طاووس سيدبن. " النفس محاسبة " زمينه در داريم كتابها سلسله
 اند خواسته كه - اخالقي كتب همه در شايد و اسالمي اخالقي كتب  اغلب در و ،نوشته " النفسمحاسبة
  . اند كرده مطرح را النفس محاسبة و مراقبةالنفس مسأله اين - كنند استيفاء

  

   معاقبه ،معاتبه ،مشارطه
 از قبل گويند مي امنته ،است  مراقبه ،شرط اولين ،كند تربيت را خودش بخواهد كسي اگر اسالم نظر از

   " مشارطه " مراقبه از قبل. چيز يك نيز محاسبه و مراقبه از بعد و ،هست چيز يك محاسبه و مراقبه
 كاغذ روي. آورند مي كاغذ روي اغلب را اينها كه ،كند امضاء قرارداد خودش با بايد انسان اول يعني ،است

 با انسان اول و نشود مشارطه اگر چون ،باشم اينگونه كه بندند مي پيمان و كنند مي شرط خودشان با
 خودش از چگونه داند نمي ندهد قرار برنامه خودش براي و نكند مشخص را موارد ،نبندد قرارداد خودش
  . كند مراقبه
 سخن ،باشد جور اين من خواب ،باشد جور اين من خوراك كه بندد مي قرارداد يك خودش با اول مثال
 خدا خلق براي بايد كه كاري ،باشد جور اين بكنم خودم  زندگي براي بايد كه كاري ،باشد اينجور من

   ،كند مي مشخص خودش ذهن در را اينها. بشود تقسيم بايد جور اين من وقت ،باشد جور اين بكنم
 و ،بكند عمل برنامه اين  طبق بر كه بندد مي پيمان خودش با و ،كند مي امضاء و آورد مي كاغذ روي يا

  .بكند رفتار بسته پيمان كه  طوري همين كه كند مي مراقبت خودش از ههميش بعد
 عمل بستم پيمان كه آنچه مطابق آيا كه كشد مي حساب  خودش از دفعه يك روز شبانه هر در همچنين

 شكر  سجده و الهي سپاس و شكر بعدش بود كرده عمل اگر ؟نكردم يا كردم مراقبت خود از آيا ؟كردم
 تخلف كم اگر) كردن مالمت را خود  يعني( آيد مي كار در " معاتبه " مسأله بود نكرده عمل اگر و ،است
  عقوبت آن كه ،باشد كرده تخلف زياد اگر) كردن عقوبت را خود( آيد مي كار در " معاقبه " و ،باشد كرده
  . است خود  كردن مجازات و كردن تحميل برخود سخت خيلي كارهاي با و ها روزه با ها كردن
  . است اسالمي تربيت و اخالق مسلم اصول از اينها
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   جهاد - ازدواج - اولياء محبت تفكر): ٣(تربيت عوامل 
  

 يك اسالمي تربيت و نفس  اصالح براي عوامل آن به اسالمي تعليمات در كه بود عواملي درباره ما بحث
 نفوذ خاص نوعي و است انايم يك آنكه حكم به  دين يك براي كه كرديم عرض. است شده توجه فرد
  . ندارد وجود ديني مكتب غير در كه دارد وجود انسان تربيت براي  راههايي ،دارد انسان در
 " نام به است  شده تكيه آن روي زياد اسالمي متون در كه موضوعي به راجع پيش جلسه در

 كلمات تا گرفته دمجي قرآن خود از ] اسالمي متون در [ كه ديديم و كرديم بحث " محاسبةالنفس
 كه طوري به است شده توجه زياد مطلب اين به ،ائمه ساير و اميرالمؤمنين كلمات بعد و اكرم رسول
 كتب  به ما كه وقتي و است بوده رايجي امر يك اين ،مسلمين صلحهاي و مؤمنين  صلحهاي براي

 مراقبه مسأله به كه بينيم مي  كنيم مي مراجعه ] آنها جديدترين تا [ كتب قديمترين از ،اسالمي اخالقي
  . اند داشته العاده فوق عنايت محاسبه و

 زيادي آثار در. است تفكر ،هست زياد اسالمي تعليمات در و دارد تربيتي جنبه باز كه ديگري مطلب
 سبعين عبادش من خير ساعة تفكر. سنة عبادش من خير ساعة تفكر «: است عبادت تفكر كه داريم
 ،نيست اختالف اين البته. هست كه اختالفاتي با. » سنة سبعين عبادش  من خير ساعة تفكر. سنة

  . است متفاوت تفكرها
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   عبادت نوع سه
  

 ،خواندن نماز مثل بدني عبادت: داشت خواهيم عبادت نوع سه ما بنابراين. است عبادت تفكر خود پس
 بادتع( فكري عبادتو ،انفاقات كلي طور به و ،دادن خمس ، دادن زكات مثل مالي عبادت ،گرفتن روزه
 يرخ ساعة تفكر « : گويند مي كه اين. است عبادات انواع افضل تفكر و ،است تفكر نامش كه ) روحي صرفا
 يگرد عبادتهاي آن از ،تفكر ارزش كه شود مي  معلوم ،» سنة سبعين يا سنة ستين يا سنة عبادش من

 نبايد و. تفكر بدون بدني عبادت سال شصت با باشد بربرا است ممكن اين  ساعت يك. است بيشتر خيلي
 مقصود. بچسبيد اين  به و كنيد رها را عبادت آن كه است سازي جانشين مقصود كه بشود تفاهم سوء
  . است امر اين ضرورت بيان مقصود. است ضروري و الزم خود جاي در كدام هر. نيست اين
 به اسالمي متون خود در باز كه  داريم تفكر انواع. كنيم مين محدود را تفكر ما البته ؟چي در تفكر ،حال

  . است شده توجه تفكرها اين خصوصيت
  

   خلقت عالم در تفكر
. خدا شناختن براي عالم كشف  واقع در و ،خدا شناسايي و معرفت براي است خلقت عالم در تفكر يكي
  : شده تكرار موضوع اين چقدر بينيم مي قرآن خود در
  
 و قياما اهللا يذكرون الذين ،االلباب  الولي اليات النهار و الليل اختالف و االرض و السموات لقخ في ان «

  ). 1( » واالرض السموات خلق  في يتفكرون و جنوبهم علي و قعودا
  
 هدفش و كند دقت و تأمل مخلوقات  دقايق در و عالم نظامات در و عالم كار در انسان اگر كه ندارد كش
 شناسدب بيشتر را خداو يابد راه بيشتر ،حقيقت به كه باشد اين ، عالم رازهاي كشف و دقت و تأمل اين از

  . عبادت و است علمي تفكر ،عبادت هم و است علم هم ،اين
  

  : پاورقي
   191. و 190 آيات عمران، آل سوره 1. 
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   تاريخ در تفكر
 رنوشتس درتفكر ،است تاريخدر تفكر ،است شده توجه آنها به مجيد قرآنخود در كه تفكراتي انحاء از باز
  . است شده توجه قرآن متن در هم مطلب اين به  كه ،گذشته ملل و اقوام سرگذشت و

 ،كند يمذكر اشاره طور به گذاريم مي " تاريخ " را اسمش ما كه را چيزهايي و حكايات و قصص ،قرآن
 را مطلب اين مخصوصا و ،كند مي يادآوري بيشتر است زياد آن در آموزش هاي مايه كه را قسمتهايي ولي

 شده اصطالح به )1(مريس يك  اينكه براي فقط كنيم نمي ذكر را حكايت و قصه ما كه دهد مي توجه
  ). 2( » يتفكرون لعلهم  القصص فاقصص «: باشيد گذرانده وقتي يك و باشد
  . است عبادت اسالم نظر از باز كه است تفكر نوعي خودش هم اين
  

   خود درباره نسانا تفكر
 كردن تفكر ،است قسمت اين بيشتر بحث اين در ما منظور كه است عبادت كه تفكرهايي از ديگر يكي

 وقت يك: است گونه دو اين و ،باشد خودش تفكر موضوع ،انسان خود يعني ،است خودش درباره انسان
 وقت  يك و. شود مي ولا دسته جزء اين. اوست تفكر موضوع علمي موضوع يك عنوان  به انسان خود

 همين ،بكند كار چگونه و بگيرد  تصميم چگونه اينكه درباره ،كند مي تفكر خودش كارهاي درباره انسان
  . است دومي مقصود. نباشد  جريانات و حوادث تسليم العمياء علي جور

  

   ؟است حاآم انسان بر اجتماع جبر آيا
 طرف هر به سيل اين و افتاده  سيلي در كه كند يم پيدا را خاشاكي و خسي يك حالت انسان وقت يك
 اين از خود با را افراد و دارد را سيل يك حكم جامعه كه ندارد شك. برد مي خودش با را او رود مي كه

   جبر كه نيست هم اينجور ولي ،كشاند مي  طرف آن به طرف
  

 يعني ،نيست حكمفرما  نانسا بر مطلق جبر طور به ،اجتماعي اوضاع و جامعه و محيط. باشد مطلق
 را جايش ،بگيرد تصميمي هيچگونه خودش براي  خودش ،سيل اين در نتواند انسان كه نيست چنين
  بلكه ،كند انتخاب آن مسير برخالف را خود مسير حتي و كند عوض
  : پاورقي
  . شبچره اي شبانه ييسرا داستان يعني سمر .١
   176. آيه اعراف، سوره. 2
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 مسير جهت خالف در را سير ،دهد مي حركت را افراد خودبخود و است جاري كه آبي اين در تواند مي 
  . بيندازد ديگر مسير در را آن و ببخشد تاثير سيل اين سرنوشت در احيانا و بدهد قرار آب اين
 ،منكر از نهي ،معروف به امر ، تكليف ،مسؤوليت واال است نظر اين براساس اسالمي تعليمات كه دانيم مي
 باشد بنا اگر. نداشت معني دادن پاداش و كردن عقوبت بلكه ،نداشت معني اصال ،اينها امثال و ادجه

 خوبي اصال ،باشد مطلق بسته دست و مطلق مجبور ،جامعه مقابل در فرد هر ،باشد مطلق مجبور انسان
 اسالمي تعليمات. ندارد معني انسانها  براي -  آخرت در چه و دنيا در چه -  كيفر و پاداش قهرا و بدي و
  . است ] فكر [ اين ضد بر
  

   جامعه بر و خود سرنوشت بر تسلط اساسي شرط تفكر
 درصد صد كه حد اين در  الاقل - باشد مسلط خود جامعه بر نيز و خود سرنوشت بر انسان اينكه براي

 كه اخالقي تفكر اين. است تفكر ،اساسي شرط - نباشد  است كرده احاطه او بر كه احوالي و اوضاع تسليم
    براي فرصتي روز شبانه در بايد انسان يعني ،" محاسبةالنفس " نظير است  چيزي است بحث مورد

 گرائي درون نوعي اصطالح  به و كند قطع چيز همه از را خودش ،فرصت آن در كه بدهد قرار خودش
 انجام بايد كه كارهايي و گيردب بايد كه تصميماتي و خود اوضاع و خود درباره و رود فرو خود به ،نمايد
  معاشرت آنها با كه رفقائي ارزيابي ،گذشته در خودش كارهاي ارزيابي ، شده واقع كه آنچه و دهد
 را كتابي مثال. كند فكر اينها  همه درباره ،است كرده مطالعه را كتابها آن كه كتابهايي ارزيابي ،كند مي

 آيا ؟گذاشت اثري چه من در كتاب اين ؟گرفتم چه كتاب  اين از من كه كند فكر بنشيند بعد ،خوانده
 فرصت و وقت آنقدر كه انسان.  ]كند مي دقت [ ديگر كتاب انتخاب در بعد ؟بد اثر يا  گذاشت خوب اثر

  . نمايد انتخاب بايد بلكه ،كند مطالعه را دنيا كتابهاي تمام كه ندارد
  : هست حديث  كتب در ولي نيست البالغه نهج در كه اند كرده نقل اميرالمؤمنين از اي جمله

  
   ).1( » فضوله دعوا و ظروفه علم كل من فخذوا ،كثير العلم و قصير العمر «

تعبير(   آن علمي هر از ،پس) زياد آموختني يعني( زياد علم و است كوتاه عمر). است چيزي چنين ،
  
  

  : پاورقي
 1.  عبارت در تفاوت با 1 / 219 بحار
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 انتخاب بايد انسان ،معاشر و رفيق در. باشد داشته انتخاب بايد انسان ،خواندن كتاب در حتي بنابراين
 چه آنها معاشرت از كه ،دوستانش و رفقا روي بكند حساب. ندارد  معني فكر بدون انتخاب و ،باشد داشته
 و گذاشته او  روي اثري چه كه كند فكر خودش شخص رهايكا روي ؟بد ؟خوب ؟برد مي نصيبي و بهره
 فكر اول ،بگيرد تصميم آن درباره خواهد مي  كه كاري هر ،مهمتر. است برده آنها از اي بهره و نصيب چه

    بهره كم قبلي تفكر الزم حد از ،گيريم مي ما كه تصميماتي غالبا كه صورتي در ،بگيرد تصميم بعد ،بكند
 انسان اينكه معناي. گرفتيم تصميم كه گرفتيم نمي تصميم جور اين ،كرديم مي فكر قبال اگر يعني ،است
 لوازم و ها العمل عكس به امروز قول به كه است  اين ،بكند فكر دهد انجام خواهد مي كه كاري روي بايد
   مرا ؟كند مي ايجاد هايي العمل عكس چه ؟آورد مي خود دنبال به اثري چه كار  اين كه ،كند فكر كار آن
   ؟چيست  آن عاقبت: فرمود اكرم پيغمبر كه تعبيري به و ؟كشاند خواهد كجا به
  

   بيني عاقبت
. بفرمائيد اي موعظه و نصيحتي من به !اهللا رسول يا: كرد عرض و اكرم رسول خدمت آمد شخصي

 ؟بندي مي كار به تو بگويم من اگر آيا: فرمودند ،كردند تكرار را جمله اين بار سه ايشان كه اند وشتهن
    رسوخ ذهنش در بيشتر ،بگويند خواستند مي كه اي جمله كه بود اين براي تكرار  اين البته(. بله: گفت
  :فرمود بعد). بكند فراموش نبايد و است ارزشي با جمله كه بفهمد و بكند پيدا

  ). 1( » عاقبته فتدبر بامر هممت اذا « 
  . بگير تصميم بعد ،كن تدبر كار آن عاقبت درباره اول ،يده انجام را كاري خواهي مي هرگاه
 يك از " ادبار " و " تدبر ". دارد را  بيني عاقبت مفهوم همان ،هست " دبر " ماده از كه تدبر لغت اساسا
   پشت " ادبار " و است آوردن رو " اقبال " ،گوئيم مي ما كه ادبار و اقبال. هستند ماده

  
  

  : پاورقي
   71 ج / 339. بحار 1. 
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 ببيند را كار سر پشت  آن و ،كار عاقبت آن ،امر نهايت آن انسان كه است اين معنايش " تدبر ". كردن
 بيند مي را كار چهره غالبا انسان. سري پشت يك و دارد اي چهره يك كاري هر. نبيند را كار چهره تنها
 سر پشت از ،كند مي  نگاه وقت آن ،باشد شده رد كار آن از اينكه مگر ،بيند نمي را كار سر  پشت ولي
 ينستا عاقبت به تدبر. ديگر جور سرش پشت ،است جور يك اش چهره كاري كه هست بسا و. بيند مي
  . كند مطالعه را كار آن هم سر پشت از ،دهد انجام را  كاري اينكه از قبل انسان كه

 جور يك اش چهره فتنه كه كنند مي بيان اه فتنه به راجع اميرالمؤمنين ،هست البالغه نهج در اي جمله
 همه). 1( » نبهت ادبرت اذا و شبهت اقبلت اذا الفتن  ان" :فرمايد مي. ديگر جور سرش پشت ،است
 دارد را غبارهايي  حكم ،آيد مي پديد كه وقتي " فتنه " كه است عجيبي هاي جمله. نيست  يادم ها جمله

 ،شود مي پيدا دروغها ،بيند نمي انسان تاريكي در كه دارد را تاريكي حكم يا ،شود مي پيدا فضا در كه
 آدم اصال. شود مي پيدا عليه ،شود مي پيدا له ،شود مي پيدا زياد احساسات هيجانها ،شود مي پيدا شايعات
 است اين مثل ،و خوابيد فتنه كه همين  ولي. فتنه در شود مي واقع و ،بكند قضاوت چگونه كه ماند درمي

 آنچه بيند مي ،بيند مي ديگري چيز ،كند مي نگاه انسان وقت آن. نشست غبارها و رفت بين از ظلمت كه
 ادبرت اذا و شبهت اقبلت اذا «. بيند مي روشنائي در اكنون كه است اين از غير ،ديد مي تاريكي در  كه

  . » نبهت
  

   تفكر به عادت
  

 بايد تفكر. است تفكر به كردن  عادت ،اسالمي تعليمات در نفس تربيت و اصالح عوامل از يكي بنابراين
 ،بگيرد تصميم خواهد مي انسان كه كاري هر درباره يعني ،تفكر  به كردن عادت. بشود عادت انسان براي
 كردم عرض  كه طور همان اخالقي نظر از اين و ،بكند فكر كار آن روي كامال قبال كه باشد  داشته عادت
 هر در كه گويند مي ،كند فكر قبال بايد  انسان كاري هر در كه اين از رغي و. است النفس محاسبة نظير
 بكند فكر خودش درباره كه بدهد مجال خودش به بايد انسان ،است  شده هم دقيقه چند لو و روز شبانه

  . بينديشد ،بگيرد تصميم آنها مورد در بايد كه كارهايي  درباره و
  : كه دارد ابوذر درباره ديثح در. داريم خيلي كه هم تفكر زمينه در
  

  : پاورقي
 نهج 1.    92. خطبه االسالم، فيض البالغه

  ). 1( » التفكر ذر ابي عبادش اكثر كان «
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  . بودن كردن فكر ابوذر عبادت بيشترين
  

 و لغو كار يك صورت به است ممكن ،تفكر بي  عبادت و ،دهد مي روشنائي انسان به كه است كردن فكر
  . درآيد بيهوده

  

   صالحان با معاشرت
  . است نيكان و صالحان با معاشرت ،است شده توجه آن به تربيت و اصالح براي كه عواملي از ديگر يكي
 در هم و مثبت جهت در هم ،مجالست تأثير و مجالست " عنوان تحت داريم بابي اسالمي متون در ما

 و ،دارد العاده فوق سوء آثار بدان لستمجا و دارد العاده فوق نيك آثار صالحان مجالست كه " منفي جهت
 را خودش دل در اصطالح به بخواهد چه هر انسان  يعني ،است ناپذير اجتناب كه است امري يك اين

 ،نگيرد اثري او از كه بكند ضبط آنچنان را خودش ،بكند معاشرت كسي با خواهد مي كه وقتي و ببندد
  : ودفرم اكرم پيغمبر. پذيرد مي اثر بيش و كم باز
  
  ).2( » خليله دين علي المرء «

 به كسي هر   .است دوستش دين
  
 هم را او دين ،بشويد دوست كسي با ،بگيريد خليل و  دوست را كسي اگر شما كه اينست مقصود 

  . ايد پذيرفته
  : صورت اين به است تعبيري البالغه نهج در
  
  ).3( » لاليمان منساش الهوي اهل مجالسة «
  فراموشي ،خدا از غافل و هواپرست مردم با كردن برخاست و نشست 

  : پاورقي
   71 / 323. بحار. 1
   2 / 375. كافي. 2
   85. خطبه االسالم، فيض البالغه نهج. 3
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  . است ايمان 
 باشد مكان اسم اگر و ،ايمان فراموشي شود مي "  لاليمان منساش " ،باشد ميمي مصدر " منساش " اگر

 فراموشگاه ،ايمان فراموشخانه: شود مي جالبتر ،تعبير -  شود مي اطالق مورد اين در بيشتر كه -
  ). 1( ايمان
 اصال برود كه آنجا انسان يعني ،است ايمان فراموشخانه ،هواپرستان با همنشيني: فرمايند مي ايشان
  . كند مي فراموش را ايمان

  : فرمايد مي  عمران بن موسي به خطاب ظاهرا و طه سوره در ،قرآن آيات از يكي در
  
  ).2( »يفترد هواه واتبع بها يؤمن ال من عنها يصدنك فال «
  
 از غير مانعيت اين. " نشوند تو مانع  ايمان بي مردم " كه دهد مي هشدار پيغمبري از بعد موسي به

 واتبع" :دارد دنبالش چون ،بكني را كارت تو نگذارد زور به فرعون مثال كه است جبري و زوري مانعيت
  . بشوي هالك و بروي هوي  دنبال هم تو كه نكنند بدر راه از را تو ها ايمان بي !موسي اي. » فتردي  هواه

 آدمهاي سوء تأثير مراقب و  مواظب خالصه كه اند داده موسي به هشداري كه اند كرده استنباط آيه اين از
 توجه بلكه) !؟بكند دعوت را كي پس( بگير كناره بد آدمهاي از كه نيست اين معنايش البته. باش بد

  . است بد آدمهاي با معاشرت بد آثار  به دادن
 معلم معاشرت از غير اخالقي  معاشرت اين كه ] باشد داشته خابانت بايد [ معاشرت در انسان بنابراين

 در كسي هر. است گرفتن انيس مقصود. است خودش زيردست با مربي معاشرت از غير و ،متعلم با است
 براي انسان. باشد  داشته رفيق انسان هم بايد و ،است معاشر و دارد انس او با كه رفيقي ،دارد رفيق دنيا

  . باشد داشته انتخاب بايد  هم رفيق و انيس و معاشر در ،خودش اخالق و تربيت
   

  
  :يپاورق

 يك اين البته. بود كرده درست  خان ملكم ميرزا مردك آن كه بود مصطلح " فراموشخانه " ما عصر در.1
 بروز چيزي آمدند، مي بيرون وقتي گفتند، مي آنها به  چيزهايي آنجا، رفتند مي كه بوده بازي حقه
  . " فراموشخانه " بودند گذاشته را اسمش دادند، نمي

   16. آيه طه، سوره 2. 
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   السالم عليه عيسي از حديثي
  
: كردند سؤال مريم بن عيسي از) اند هبود حواريين همان شايد( گروهي كه است شده وارد ما احاديث در
  : داد جواب ؟كنيم  مجالست ما كي با ؟نجالس من اهللا روح يا
  
  ).1( » عمله الخير في يرغبكم و منطقه علمكم في يزيد و رويته اهللا يذكركم من «
  
 كه دهستن افرادي ،مردم عده يك. بيندازد خدا ياد به را شما او ديدن كه كنيد مجالست  كسي با يعني 

 ،وضعشان ،رفتارشان ،كردارشان ،عملشان ،افراد عده يك و ،كند مي غافل خدا از را انسان آنها ديدن
    كه كنيد مجالست كسي با. كند مي خارج غفلت از را انسان كه است اي گونه  به خصوصياتشان ،سيماشان

 براي سخنانش همه يعني ،افزايد مي شما علم بر سخنش كه كسي ،بياورد شما ياد به را خدا او ديدن
. بريد مي بهره مجلسش از كه است اي تازه حقيقت گويد مي شما به كه چه هر ،است تازه حقايق شما

 ياد مطلب كه كند مي احساس واقعا خيزد برمي كه وقتي ،نشيند مي افراد  بعضي با كه بيند مي انسان
 ترغيب هم او عمل و .» عمله الخير في بكميرغ و «. است شده افزوده علمش بر و) مطلبي نوع هر ( گرفته
  . نمايد مي ترغيب و تشويق خير كار به را شما كه كند مي عمل طوري. باشد خير كار به شما كننده
 است فرق كردم عرض كه اين :  بكنم عرض هم را نكته اين. دارد قهري اثر يك " معاشرت " كه گفتيم
 جور يك در: دارد معاشرت جور دو انسان كه است اين  براي ،آن غير و متعلم و معلم معاشرت ميان

 آن را خودش نه ،كند مي مخفي را خودش ،بندد مي را خودش روح دروازه اصطالح  به انسان ،معاشرتها
 انسان بينيد مي. بپذيرد خودش در را طرف كه دارد آمادگي نه و ،كند مي ظاهر برطرف هست كه طوري

 انسان مقابل در را خودش كه كند مي پيدا حالتي يك زود او هم ،كند مي برخورد كسي با كه بار اول
  نشان او به هست كه را آنچه همه يعني ،دهد مي خودش به مصنوعي قيافه يك انسان  هم و ،گيرد مي
 كه آنچه اين ،شود مي باز يكديگر روي به دلها در ديگر ،شدند صميمي همديگر با همينكه ولي ،دهد نمي
 كه معاشرتهايي آن. دهد مي ارائه اين به دارد كه آنچه  هم او ،كند نمي پنهان الاقل و گويد يم او به دارد
  و است صميمانه معاشرتهاي اين ،دارد اثر العاده فوق

  : پاورقي
  . » عمله االخرش في: آن در و 1 / 39 كافي 1. 
  

  : گويد مي. جهت اين در ستا خوبي شعر خيلي مولوي شعر. شود مي پيدا اثر بفهمد اينكه بدون انسان
   ها كينه و صالح پنهان ره از   ها سينه در ها سينه از رود مي

 ٢٦١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   كند طالح را تو طالح صحبت   كند صالح را تو صالح صحبت
 بد آدم با. كند نمي احساس اينقدر  هم خودش. گرفت او از چقدر كه فهمد نمي ،نشيند مي خوب با انسان
  . گرفت وا از چقدر فهمد نمي ،نشيند مي
  

   ارادت
 و ارادت مسئله. است ارادت  حالت شدن پيدا ،است العاده فوق اثرش كه چيزي آن ،معاشرت درباب

 بجا اگر اين و ،انسان دادن تغيير در است عامل بزرگترين و باالترين ،معين شخص يك به شيفتگي
  . زند مي  آتش را آدمي كه است آتشي ،بيفتد نابجا اگر و ،كند مي خوب را انسان  العاده فوق بيفتد
 بعد و بكند تلقي كامل انسان و آل ايده را فردي ،انسان اگر. است شيفتگي و محبت مقوله از ارادت
 اين. شود مي عوض العاده فوق و گيرد مي قرار او تأثير تحت  العاده فوق ،بشود او روحيات و اخالق شيفته
. دهند مي اهميت العاده فوق مرشد و شيخ يك به دنكر پيدا ارادت مسأله به متصوفه و عرفا كه است
  .ندارم كار آنها حرف به من حاال

 ؤمنينميرالما حب گوئيم مي مثال و داريم] هايي توصيه [اولياء محبت به اجعر اسالم در ما كه اين اساسا 
 باشدن مطرح كنم مي عرض كه اي مسأله اين اگر ؟نيست شرك  اين آيا ؟چيست براي است وچنان چنين
  . است شرك

 هستند وسيله پيغمبران همه و كنيم پرستش را خدا يممأمور ما ولي ،انسانها ترين عالي اميرالمؤمنين
 ،نه!؟باشيم داشته محبت او به نسبت چرا ما ،كامل انسان  علي ،خوب بسيار. خدا به انسان رساندن براي

. است انسان تربيت و اصالح عامل ينبزرگتر كاملي هر محبت و اميرالمؤمنين محبت و پيغمبر  محبت
  . است اين اولياء محبت فلسفه

  

   اهللا امين زيارت در اولياء محبت
 هم - بعيد و شايد ،داريم ائمه براي ما كه زياراتي ميان در. اند خوانده حتما آقايان را اهللا امين زيارت
  و پدر ليخي اصطالح به يعني( سند نظر از  هم ،- باشد زيارات معتبرترين نيست
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 وشتهن كتابي كيدر بگوييد مثال كه نيست چيزي و رسد مي ائمه به  كه دارد قطعي سند و است مادردار 
. باشد زيارات ترين عالي شايد و است زيارات عاليترين جزء هم نظر اين از كه ،مضمون نظر از  هم و) شده

 مطلقه زيارات جزء و شده نقل لمؤمنيناميرا زيارات جزء  غيره و مفاتيح كتاب در. است كوتاهي زيارت
 شود مي وقت هر در ،باشد خاص ايام يا معين روز يك به مربوط كه نيست مخصوصه زيارت  يعني ،است

 توان مي زيارت ينابا را هرامامي ،نيست هم اميرالمؤمنين  مختصاتاز و ،كرد زيارت آن با را اميرالمؤمنين
 ميرالمؤمنينا غير زيارت در " اميرالمؤمنين يا عليك السالم " مهكل يك آن كه تفاوت اين با ،كرد زيارت

  .  ]شود مي گذاشته  مناسب عبارت ،آن جاي به و [ شود مي برداشته
 شهادت من كه است اين  به شهادت و ،امام به ارادت اظهار و سالم كه مختصر جمله چند آن از بعد
 دهم مي گواهي من خالصه و دادي انجام بوده الزم و شايسته كه را جهادي آن خدا راه در تو كه دهم مي
  يعني ،دعاست جمله سيزده اين كهدارد جمله سيزده ،دادي انجامبايد كه  آنچنان را خودت وظيفه وت كه
. خواهيم مي را چيزها اين متعال  خداي از امام مشهد در و حضور در ،كنيم مي زيارت را امام اينكه از بعد

  : خوانيم مي. است نآ جمله دو ،من شاهد
  
 اولياءك لصفوش محبة ،عائكد و بذكرك مولعة ،بقضاءك راضية ،بقدرك مطمئنة نفسي فاجعل «
 ،آالئك لسوابغ ذاكرش ،نعمائك لفواضل شاكرش ،بالءك نزول علي صابرش ،سمائك و ارضك في حبوبةم

    اعدائك الخالق مفارقة ،اوليائك بسنن مستنة ،جزائك ليوم التقوي متزودش ،لقائك فرحة الي مشتاقة
   » ثنائك و بحمدك الدنيا عن مشغولة ،

  
 هم باشم محب هم خواهم مي  من خدايا: محبت به راجع است جمله دو اين ،جمله سيزده اين جزء

. » اولياءك لصفوش محبة « ؟بدارم دوست را كي اما .بدارند دوست مرا هم ،بدارم دوست هم ،محبوب
 ،مغناطيس مثل كه  است اولياء خلص محبت. تو اولياي خلص ،باشم تو اولياي زا برگزيدگان  آن دوستدار

 البته و است  فكري كارهاي يك اينها. است النفس محاسبه و تفكر مسأله از غير اين. كشد مي را انسان
  . ] است بيشتر مراتب به اولياء محبت تأثير اما [ هست هم الزم
  _ام كرده بحث زياد آنجا زمينه اين در من كه " ع( علي دافعه و جاذبه " كتاب اين در
  
  
  
 داشته آهن براده يمقدار ما كه است اين مثل ] روش دو اين تفاوت كه [ ام نموده ذكر را تشبيه اين 

  ودمانخ دست با يك يك را ذرات اين خواهيم يم كه هست وقت يك ،باشد  قاطي خاك بامثال كه باشيم
 ،چرخانيم يم راآن ،گيريم مي  دست به قوي مغناطيس يك كه هست قتويك و ،بكنيم جمع خاك مياناز

  .كشد مي خودش سوي به را همه

 ٢٦٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 يك يك را سوء اخالق ،غير و  راقبهم و النفس محاسبة و تذكر و تفكر به تكيه با فقط بخواهد انسان اگر 
 است همان مثل اما ،است عملي البته ،نمايد اصالح را خود و بزدايد خود از حساب و فكر سرانگشت با

 كاملي كه بكند پيدا را توفيق اين انسان اگر ولي. كند جمع يك يك را آهن هاي براده بخواهد  انسان كه
 ظرف در اين ،داد مي انجام سال چند ظرف در او  كه كاري بيند مي ،گردد كامل آن شيفته او و بشود پيدا
  . دهد مي انجام روز يك

 رگزيدگانبوستدارد)است گزيدهبر  همان صفوش( باشماولياءتو خلص داردوست. »اولياءك لصفوش محبة«
. سمانآدر هم و باشم محبوب زميندر هم ،نيز خودم. » سمائك و  ارضك في محبوبة" .باشم تو اولياء از
  . باشند داشته دوست مرا مردم ] اينكه به [ باشم محبوب  زمين در
  

   مالمتيان روش
 از مالمتيان روش. باشند  داشته دشمن مرا مردم كه باشم جوري من كه نيست تقوا و قدس از اين

 براي اينها كه راهي. معروفند مالمتيان يا مالميه نام  به متصوفه فرق از فرقه يك. بود چنين متصوفه
   تنفر اينها از مردم كه بكنند كاري كه بود اين بودند كرده انتخاب خودشان  خيال به نفس با جهاد
 ،كرد مي شرابخواري به تظاهر ولي خورد نمي شراب شخص مثال. ببرند بد ظن اينها به و باشند داشته
 شراب ولي گذاشت مي شراب شيشه خانه در و ،طرف آن و طرف اين برد مي خودش با را شراب شيشه
 كه خواند مي جوري هميشه را نماز ولي خواند مي نماز يا. است شرابخوار او بگويند مردم كه خورد نمي

  . خواند نمي نماز او بگويند مردم تا. نفهمد  احدي
  

   نيشابوري اديب داستان
 هم االن كه بوده ثاني اديب نام  به ديگري كس او از بعد. نيشابوري اديب نام به بوده كسي يك مشهد در

 با مرد و دارد خوبيها خيلي يعني ،است خوبي آدم هم واقعا و ام ديده خيلي من را دومي اين. هست
   ،اديب اين هم و اديب آن هم ،نفر دو اين ولي. است يمانيا
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 كنند مي تظاهر رياكاران. دادند مي انجام رياكاران ضد بر اعمالي يعني ،رياكارانضد بر داشتند كوششي
 در ولي كنيم نمي عبادت ما اينكه  به كردند مي تظاهر ،عكس به اينها ،كنند نمي عبادت و ،عبادت به

 گاهي ولي ،رضا حضرت زيارت بروند كه بود نديده را اينها  كسي هيچوقت مثال. كردند مي عبادت سرالسر
. است رياكاران  رياكاري العمل عكس هم مقداري يك اين البته. زيارت به اند رفته اينها كه بود شده ديده

 تظاهر مانه يعني ،زنند مي قالشي و رندي از دم خود تعبيرات از قسمتي در كه نيز حافظ مثل شعرايي
 هم اين ولي. است روشي چنين يك روششان هم اينها. كنند مي تظاهر رياكاران كه آنچه ضد بر كردن
  . است تظاهر
 بزرگ معلمين از ،بعد و بود اديبي مرد هم خودش و -  بود اول اديب مرحوم شاگردان از كه كسي يك

 شاگرد و داشتم آستانه در متيخد يك من كه گفت مي -  بود فاضلي مرد و شد وقت آن معارف وزارت
 برايش  چاي ،دادم مي انجام را كارهايش حتي و بودم او نزد غالبا كه بودم شاگردي و ،بودم هم اديب

 سحر هنگام وقتي يك. كارها  اين از و پيچيدم مي برايش اصطالح به را سيگارهايش ،كردم مي درست
 كه كشيده سرش به را عبايش استاد ديدم وقت يك. بودم زدن جاروب مشغول و صحن در بودم آمده
    تاريكي آن در ،رفتنش راه و هيكل از. شدم متوجهش من آمد كه صحن در از. نشناسد را او كس هيچ

 هم عجله به !؟برود خواهد مي كجا شب وقت اين آخر كه كردم تعجب. است استاد اين كه فهميدم
 راه غراب خيلي ها خراساني اصطالح به او.بود گرفته دست به نيز را عصايش كه حالي در رفت مي
 ،كهنه صحن در آمد ديدم وقت يك. رفت مي راه تند و بود برداشته را عصايش شب آن ولي ،رفت مي

 دو بعد ،بود سجده  حالت در مدتي يك. زمين روي افتاد سجده حالت به همانجا رسيد كه پنجره  مقابل
 هم اينها ،رفت و ،نديد را صورتش كس هيچ كه كشيد شا كله به را عبايش ،برداشت را عصايش مرتبه
  . بودند آدمهايي جور يك

  

   است محترم انسان آبروي
 هر اختيار كسي هر كه است حديثدر !؟باشد اينجور انسان چرا. دهد نمي وفق اسالمي موازين با اينها

 ،بريزد مردم جلوي را خودش آبروي كه ندارد حق كسي. ندارد را آبرويش اختيار ،باشد داشته را چيزش
 آبروي و حيثيت مخصوصا!؟كار چه شما به ،بريزم را آبرويم خواهد مي دلم من ،است خودم  مال بگويد

  يك مسلماني هر اساسا. مذهبي
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   بشناسد را او و بفهمد جامعه بگذار ،است واقعي مسلمان يك زيد آقاي اگر. اسالم براي است سرمايه 
 معتقد واقعا كه آنچه به يعني ،خودش مسلماني به بكند تظاهر هللا محضا. ريا براي نه هللا محضا البته ،

 ندارد معني اين. دارد خودش از فردي چنين كه بفهمد  جامعه تا باشد هم متظاهر ،كند مي عمل و است
   آنها به مسلمان يك عنوان به و مسلمانند اينها كه نشناسد جامعه ولي باشند  مسلمان ،مسلمانها كه
 گويند يم ،كنند مي قضاوت ظاهر  بهكنندو مي زبا را چشمشان ،آيند مي كه ها بچه بعد. باشد نداشته دتارا
 در كه بكن كاري. » وسمائك ارضك في محبوبة « ،نه. ندارد وجود مسلماني ،است دروغ حرفها اين آقا

 و باشد محبوب  زمين در انسان اگر( ،جا دو هر ،باشم محبوب آسمان در و - تو خلق پيش  يعني -  زمين
 تو كه باشم حقيقت با ،)متظاهر و رياكار  آدم يك شود مي. شود مي بد خيلي ديگر كه ،ملعون آسمان در
 داشته دوست مرا نيز مردم كه بشناسند هم مردم را من داشتن حقيقت و ،باشي داشته دوست مرا

  . باشند
 كه مشقاتي و شدائد از اعم ،مشقات و ئدشدا كلي طور به و ،است جهاد ،تربيت و اصالح ديگر عامل
 كه  العملي كسع بهشوديم مربوط اش اختياري جنبه آيدكه مي انسان سراغ به انسان انتخاباختيارو بدون
 انتخاب انسان هم را شدائد خود  كه شدائدي ،اين از باالتر و ،كند مي ايجاد شدائد آن مقابل در انسان
  . كند مي

 كه دارد وجود دنيا در عامل  يك فقط بكنيم خيال ما اگر است اشتباه. ستا عجيبي موجود يك انسان
 مثال. دارد اصالح عامل يك قسمتش هر كه دارد  مختلفي قسمتهاي ،انسان. كند مي اصالح را انسان
 همه جانشين تواند مي خدا اولياي محبت آيا ولي است عجيبي عامل  خيلي خدا اولياي محبت همين

 عامل اين ديگر را ها غنچه آن كه هست انسان در ها غنچگي يك و خاميها يك يا ؟شودب ديگر  عاملهاي
  . خواهد مي ديگري عامل و بكند گل به تبديل تواند نمي

  

   ازدواج تربيتي نقش
. است شهوات و لذات مقوله از اينكه با ،شده تلقي عبادت يك و مقدس امر يك ازدواج اسالم در چرا مثال
 سوي به خوددوستي و خودپرستي از انسان كه است قدمي اولين ازدواج: كه است ينا آن علل از يكي

. بود " من " براي چيز همه و داشت وجود " من " يك فقط ،ازدواج از قبل تا. دارد برمي  غيردوستي
 قرار " من " اين كنار در هم ديگري موجود  يك يعني ،شود مي شكسته حصار اين كه اي مرحله اولين
  ،كند مي پيدا معني او براي و ردگي مي
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 كه بعد). 1( است ازدواج در ،او براي  بلكه " من " براي نه كند مي خدمت ،كشد مي زحمت ،كند مي كار
   و ،شود مي اوها " او " ديگر ،شود مي فرزندان داراي
 او " شود يم اش همه و شود مي  فراموش بيچاره " من " اين كم كم كه شود مي ها " او " آنچنان گاهي

 سوي به و شود مي خارج خودخواهي و مني حالت از انسان كه  است اولي قدمهاي اينها و. ها " او " و "
  . گيرد مي قرار توجهش مورد هم " او " و رود مي غيردوستي

 نفس اصالح به بيشتر اينكه  براي كه مجرد پاك افراد كه) 2( است داده نشان قطعي خيلي هاي تجربه
 اوال ،اند كرده نفس مجاهده عمر يك و اند نكرده ازدواج ،بهانه اين به و عنوان اين به ،رسندب خودشان
 اين با وثانيا ،نكنيد شما ،كرديم را كار اين ما اند گفته ديگران به و اند شده پشيمان عمر آخر در اغلبشان

 يلسوفف و حكيم) هستند لسوففي و حكيم اينها  اغلب( ،بودند مجتهد اصولو فقه در: بودند مال واقعا كه
    اميهاييخ يكو جواني و بچگي روحيه بازيك هشتادسالگي در مثال و عمر رآخ تا ،بودند عارف ،)3(بودند

 حالت همان بيني مي ،دارد  جوان يك گاهي كه خاصي سبكي حالت يك مثال. است داشته وجود اينها در
 پرتوي در جزء پختگي اين كه هست پختگي يك كه دهد مي نشان اين و. هست ساله هشتاد آدم اين در

 نماز با ،شود نمي پيدا نفس جهاد در ،شود نمي پيدا مدرسه در ،شود نمي پيدا  خانواده تشكيل و ازدواج
 و. آورد دست به بايد جا همين از فقط را اين. شود نمي پيدا هم نيكان به ارادت با ،شود نمي پيدا شب
 در واقعا اگر ،بيايد در كامل انسان يك صورت به كاردينال يك ،شيشك يك كه شود نمي هيچوقت لهذا

  . باشد صادق خودش  كاردينالي
 [ يا اند داشته جنسي و عضوي  نقص ،نامد مي " حصور " را آنها قرآن كه پيغمبري دو آن دانم نمي من
 خيلي از ها جنبه خيلي در عيسي حضرت گويند مي صريحا اي عده.  ]است بوده كار در ديگري علت

 با يعيس يعني). يحيي حضرت براي و( او براي است نقصي اين حال عين در ،بوده باالتر و برتر پيغمبران
  . است بوده كاملتر او از پيغمبر آن. كند مي فرق نداشته را اين و داشته را او مزاياي كه پيغمبري

 است اسالم در ازدواج تقدس  علل زا يكي ،اين و - است اخالقي عامل يك خود كه خانواده تشكيل عامل
  . پذيرد نمي جانشين كه است عاملي -
  

  : پاورقي
  . گويم نمي را محبت بي ازدواج است، عشق مالك ازدواج در البته. 1
 روحانيين ميان در -  مجرد پاكان  يعني -  مجرد افراد چون داريم، تجربه بيشتر ماها جهت اين در و. 2

  . اند بوده بيشتر
.هستند لسوفيوف ميحك نهايا اغلب. 3
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   تربيت و اصالح عامل ،جهاد
 هادج مسلمان مؤمن يك نداردكه امكان يعني. پذيرد نمي جانشين كه است عاملي يك خودش هم جهاد
 ما( بگيرد قرار شرايطي در انسان. باشند جور يك روحيه نظر از ،نديده جهاد مسلمان مؤمن يك و رفته
 و روبروست كسي با كه) آيد درمي آب از چه بگيريم قرار شرايط آن در اگر دانيم نمي و ايم نگرفته قرار كه
 كه باشد پابرجا و ثابت چنان ايمانيش شور ،بگيرد  تصميم بايد اي لحظه در ،كشيده اسلحه وي روي به او
 اين از كه كاري. بيندازد مرگ اژدهاي كام در ايمانش و دين خاطر به را خودش ،مرگ لحظه آن در

  . نيست ساخته ديگر عاملهاي از ،است ساخته عامل
  : فرمايد مي. است اعجاز واقعا كه -  داوود ابي سنن در -  هست زمينه اين در اكرم پيغمبر از حديثي

  
  . » النفاق من شعبة علي بغزومات نفسه يحدث لم و يغز لم من «
  

 ،باشد نداشته غزو نفس حديث  شدل در الاقل يا) است جهاد همان غزو( باشد نكرده غزو كه مسلماني
 آن از اين البته. نيست نفاق نوع يك از خالي يعني ،است  مرده نفاق از اي شعبه يك در ،بميرد اگر

  . است منافق واقعا ولي است منافق داند نمي هم آدم خود كه است مستشعر غير نفاقهاي
  

   جهاد و زاهد مرد داستان
 گويد مي). 1( كند مي نقل  عالي خيلي و است شيريني داستان يخيل ،مثنوي در آورده داستاني مولوي

 را -  مستحبات و واجبات از اعم -  عبادتها همه و بود  متشرع و متعبد و مقيد خيلي كه بود زاهدي مرد
 در جهاد كه را  عبادت يك ولي ايم داده انجام را عبادتها تمام ما كه افتاد فكر به وقت  يك. داد مي انجام
 ثواب از ما: گفت سربازي به. باشيم برده هم را اين ثواب ،ميريم مي فردا ،ايم نداده انجام استخد راه

 براي خواهيم مي كه كني خبر هم را ما آمد پيش جهادي اگر است ممكن آيا ،ايم مانده محروم جهاد
 - مثال -  كه باش آماده  كه كرد خبر را او آمد روزي سرباز آن. دارد مانعي چه: گفت. كنيم شركت  ثوابش
   حمله كفار اند گفته ،هستيم عازم فردا پس

  : پاورقي
  . دارد توجه را نكات همه عجيب ولي هست عارفي درويش مرد يك كه اين با مولوي 1. 
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 ،اند كشته را مردهاشان و كرده اسير را مسلمين زنهاي ،اند نموده اشغال را مسلمين سرزمين ،اند كرده
 راه اينها همراه و برداشت را شمشيرش و شد سوار را اسبش و پوشيد اسلحه مه عابد. كن حركت زود
  . افتاد
 دشمن: كه زدند عمومي  صالي يكمرتبه ،بودند نشسته و زده خيمه و آمده پايين كه جا يك در روزي
 يك و پوشيدند را شان اسلحه برق مثل آزموده سربازهاي. كنيد حركت كه شديد و اكيد دستور و ،رسيد

  ساعت نيم وضويش كه زاهدي اين. تاختند وار ديوانه و اسبها روي پريدند كه نكشيد طول هم قيقهد
 و ها چكمه و شمشير و اسلحه كه رفت و جنبيد خودش به تا ،ساعت يك غسلش و كشيده مي طول

 ،شدند كشته عده يك و جنگيدند و رفتند آنها ،شد آماده كه وقتي تا خالصه و ،كند پيدا را اسبش
 كاري عجب كه خورد غصه خيلي بيچاره اين. آمدند و گرفتند اسير  هم را عده يك و كشتند را اي عده
  . كنيم جهاد نكرديم پيدا توفيق كه ما پس !شد بد خيلي كه اين !مانديم محروم جهاد ثواب از ما باز !شد
. بودند بسته محكم را كتش و ،بودند گرفته كه اسرائي از دادند نشان او به را كلفتي گردن آدم يك

 حد [ كه كشته گناه بي آنقدر ،كشته مسلمانها از آنقدر ،كرده جنايت آنقدر اين ؟بيني مي اينرا گفتند
 براي برو تو ،تو به دهيم مي را اين ما حاال. ندارد ديگري راه كشتن جزء و ايم كرده اسير ما را اين.  ]ندارد
 ،دادند وي تحويل را او. باشي كرده  شركت هم تو كه برب را گردنش و كناري يك ببر را اين ثوابش

  . بيايد و بزند را او گردن كه رفت وي و دادند او به هم شمشيري
 برويم !كشد نمي طول اينقدر  كه زدن گردن يك: گفتند. نشد خبري زاهد از ديدند ،كشيد طول مدتي
 را خودش ،بسته دستهاي با هم مردك اين و افتاده  هوش بي زاهد ديدند ،رفتند. نيامد چرا ببينيم
 آن انداختند را مردك. كند  قطع را آن كه است قريب عن و جود مي را شاهرگش دارد و او روي انداخته
 من واهللا گفت ؟شد اينطور چرا گفتند. آوردند هوش به و خيمه داخل آوردند را زاهد و كشتند و طرف
 يك ؟ كشتي چه براي را مسلمانها اينقدر تو !ملعون اي گفتم تا ،رفتم قدر همين  من ،نفهميدم كه

  . نفهميدم چيزي ديگر و ،كرد فريادي
 هوش بي " پخ " يك با ،باشد كرده هم را دنيا عبادتهاي همه ،باشد نديده را جنگ ميدان كه آدمي
  . افتد مي و شود مي
   :اينكه معناي است اين
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  . » النفاق من شعبة علي بغزومات نفسه يحدث لم و يغز لم من
  

 نفاق از اي شعبه يك گويد مي باشد اين از غير و: خوانده نفس اصالح و اخالق اصالح عامل را غزو پيغمبر
  . دارد وجود انسان روح در
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   پاسخ و پرسش
  
 عمل مرحله به كه آنجا تا گناه فكر گويند مي  ام شنيده بنده كه آنجا تا ؟نه يا است گناه ،گناه فكر آيا _
 و مسلمان كسي اگر كه كرديم سؤال را سينما نقشه تهيه مسئله فقها از يكي از ما. نيست گناه نيايد در

 اين اگر آيا ،بكند تهيه را سينما رديف در چيزي يا سينما يك نقشه كه كنند مراجعه او به و باشد مقيد
 گفتند ما به جواب در ؟نه يا است حالل گيرد مي راه اين از كه  پولي و ؟نه يا كرده گناه دهد انجام را كار
    تلقي) 1( روز سينماي عنوان به را سينما( خوب يا باشد بد سينما اينكه از اعم ،ندارد اشكال كه

 پايه كه موقعي تا و است گناه فكر ،نقشه كه بود اين هم استداللشان). علمي معناي به سينما نه كنيد
 هنوز ،اي نگرفته را سيمانش و اي نكرده خبر را بنايش لهعم ، اي نگرفته را اش پروانه ،اي نريخته را سينما
  .نيست گناه

 و نياورده در عمل مرحله به را ثواب فكر هنوز يعني ؟نه يا است ثواب ،ثواب فكر آيا اينكه ديگر سؤال 
 جا فالن است خوب كه كني مي فكر نشيني مي مثال ،شود مي پيدا  مانع گاه و ،كني مي را فكرش فقط
   ؟نه يا است ثواب كردن فكر ازهاند اين تا آيا. تواني نمي بعد ،كنم  كمك غمبل فالن

  
  : پاورقي

 توجه بايد [ 1.   ]. است  شده ايراد اسالمي انقالب از قبل بحثها اين كه داشت
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 شكافته بايد مطلب ولي ،بوده  چه منظورشان اند گفته را سخن آن كه آقايي آن دانم نمي من حاال :استاد
 سينماي( بكنيد تأسيس سينما خواهيد مي نخواسته  خداي مثال خودتان شما هست وقت كي. شود
 كه وقتي تا و ،است نقشه مرحله تا ،است فكر مرحله تا يعني ،اند گفته ايشان  كه است طور همين ،)روز
 بگيريد گناه يك به تصميم شما اگر  يعني. نيست گناه شما براي اين ،نرسيده ظهور به شما از عمل اين
 موانع يا بشويد پشيمان رسد مي كه آخر لحظه آن ولي ،بكنيد  فراهم هم را گناه آن مقدمات تمام و

 ولي ،است درست  اين. نويسند نمي گناه شما پاي به را اين ،دهيد انجام را عمل اين شما نگذارد خارجي
 او به فكر مرحله در شما دبع ،بكند تأسيس سينما خواهد مي ديگري ،گفتيد شما كه اي مسئله اين در

 اثم به اعانت  عنوان ،اين. دهد انجام را خودش كار او كه است اي مقدمه شما كار اين و دهيد مي كمك
 بعد و بكنيد تهيه خودتان اقدام براي را سينما  نقشه شما اينكه ميان است فرق پس. او به نسبت دارد

    گناه كه ،ندهد انجام باالخره هم ديگري و بكنيد تهيه ديگري براي يا ،ندهيد انجام را كار خودتان
 و كند استفاده شما نقشه و فكر از هم او و بدهيد كمك او به نقشه و فكر مرحله در شما اينكه و ،نيست

 كمك يعني ،گناه به است ديگري اعانت اينكه باب از  است گناه خودش اين. برساند عمل مرحله به
 كسي  آن حتي چرا ؟است حرام ظلم اعانت چرا. است ظلم اعانت مثل ناي. گناه  به است ديگري كردن

 نوعي ،است ظالم به اعانت چون ؟كرده معصيت هم او » دواتا له الق من «)1(كند ليقه را ظالم دوات كه
  . كند مي فرق همديگر با دو اين بنابراين. است گناه در او به رساندن كمك و تقويت

 اين ،هست شر كار و خير كار  ميان كه فرقي: معناست اين به " ندارد لاشكا " مطلب اصل اينكه اما
 ثواب برايش نشود آن انجام به موفق بعد ولي بگيرد خير كار به تصميم انسان اگر كه است جهت
 ،گيريد مي خير كار يك به تصميم شما. است الهي تفضل اين. نداده انجام را كار  آن آنكه با ،نويسند مي

 ،بد كار در ولي. نويسند مي ثواب شما  براي اينجا. شود مي پيدا مانع برسد عمل مرحله به اهدخو مي وقتي
 اين و ،شود نمي نوشته گناه شما پاي به ،نگيرد صورت كار خود و باشيد تصميم مرحله در شما اگر

  . اينجا در است  عفوي تقريبا
  

. نيست گناه آن خود گناهي هر فكر كه ستا اين مقصود ،نيست گناه ،گناه فكر كه كرديم عرض كه اين
  صحبت. آخرت در عقابي و اند داده قرار دنيا در عقابي شرابخوار براي مثال
  يپاورق

                                                    .كردند مي ليقه را ها دوات  كه بود معمول قديم .١
  

 در آيا ،آمد پيش مانع و نشد بعد ولي شرابخواري به باهللا العياذ  گرفت تصميم كسي اگر كه است اين
 را شيشه و وزيد باد مثال ولي مشروبخواري براي بود كرده آماده را خودش االن كه را آدمي اين ما دنيا

 ،داشتي تصميم كه تو: بگويد او به كسي است  ممكن ؟نه يا بزنيم تازيانه توانيم مي ،نخورد او و شكست
 ،خوردي يم قطعا بود نينداخته را شيشه اينو بود نيامده باد اين اگر و ،كردي همفرا هم را مقدمات تمام

 ٢٧٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 فكر آيا اينكه مسئله و ؟نه يا هست بدي چيز يك خودش  گناه فكر آيا اينكه مسئله: است مسئله دو پس
 در ولي. نيست اينجور فتيمگ كه ؟است گناه خود مثل عينا باشد نشده انجام قهرا گناه  آن آنكه ولو گناه
 پيدا توفيق عمال بعد ولي بگيرد خوبي كار به تصميم انسان اگر اند گفته و هست، اينجور خوب كار فكر
 در.  ]خوب كار آن عامل [ با كه كرد خواهد رفتار همانجور او با متعال خداوند ،بشود پيدا مانع و نكند
 شخصي ،گشتند برمي جمل  جنگ از اميرالمؤمنين كه) 1( است البالغه نهج در. داريم زياد زمينه اين

 ما با هم) 2(كس فالن برادرم داشتم دوست. شاهدنا  كانفالنا اخي ان وددت اميرالمؤمنين يا: كرد عرض
   و ميلش آيا ؟» معنا اخيك اهوي «: فرمود. كرد مي شركت جهاد اين در و بود مي جنگ اين در

   بود مي هم اگر ،نه يا ؟نكرد پيدا توفيق عمال ولي باشد ما با تخواس مي واقعا يعني ؟ماست با دلش
  

  : پاورقي
   12. خطبه 1. 
  . اش ايماني برادر يا بوده اش صلبي برادر نيست معلوم 2. 
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: فرمود. نبود اينجا متأسفانه ولي ،باشد ما با خواست مي  دلش ،چرا: گفت ؟باشد ما با خواست نمي دلش
 كه بودند ما با افرادي  بلكه ،بود ما با او تنها نه همچنين و: فرمود بعد. » شهدنا فقد « : بود ما با پس
 بعدها زمان » الزمان بهم سيرعف « كه افرادي و ،هستند مادران شكمهاي در و پدران صلب در هنوز
   ،بود هندخوا ما با آيند مي بعد سال هزار در مثال كه مردمي يعني ،ريزد مي  بيرون خودش بيني از را آنها
 كه همان ،كردند مي شركت واقعا بودند مي اگر كه هستند اي گونه به و ماست با دلشان كه مردمي ولي
    عرض اصحابشان و سيدالشهداء حضرت به خطاب ،)باشد اگر حقيقتش (گوئيم مي دروغش به ما

 عادت يا تعارف و باشد حقيقت اگر " ياليتنا " اين. » عظيما فوزا فنفوز معكم كنا ليتنا يا «: كنيم مي
  .  ]دارد را مجاهده آن ثواب [ نباشد

 كه شخصي آن. بود كور جابر .)1( ايد شنيده را اربعين در اول زيارت آن و كربال به جابر آمدن داستان
 شهداء با كه مخاطباتي ضمن جابر كه گويد مي است بوده  محدثي مرد هم او كه) عطيه( بوده همراهش

 شريك اينها با ما: گفتم جابر به. " هستيم شريك شما با ما ،ايم بوده شما با ما  يول ": گفت كرد مي
 شريك ما چطور ،نبوديم كه تو و من !؟شد قلم قلم و قطعه قطعه بدنهاشان اينجا كه اينها!؟هستيم
    روحم ،ندارد شك هيچ ،بودم اينها با قطعا بودم مي اگر من چون ،ايم بوده ما خدا به ،چرا: گفت!؟هستيم

  . بوده اينها با
 و خارجي موانع بعد و باشد داشته را خيري كار انجام قصد واقعا كسي اگر ،ثواب و اجر مقام در بنابراين

 مانع اگر گناه در ولي ،دهد مي او به را عمل آن ثواب تفضال خداوند ،بگيرد را جلويش اختياري غير
  . باشد مي  گناه نوعي و است بد مسلم گناه فكر دخو اما. شود نمي منظور عمل آن گناه ،بيايد خارجي

  
  : پاورقي

. است دروغ قطعا كربال به اسرا  آمدن ،نيست اسرا آمدن به مربوط ،است جابر به مربوط اربعين اصال 1. 
  . زيارت روز شده اربعين هم آن ياد به و ،شده حسين امام  كه زيارتي اول روز يعني حسين امام اربعين
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   آار :)٤(يتترب عوامل
  

  : بحث دنباله  حال و كرديم بحث عامل چند درباره. بود تربيت عوامل درباره ما بحث
 هر از كار. است كار عامل ،شود مي توجه آن به كمتر شايد ولي است ساده خيلي كه عواملي از يكي
 كار كه كند مي خيال اينجور انسان. نيست كمتر سازندگي در نقشش نباشد تر سازنده اگر ديگري عامل

 و ،كار  چگونگي بر مقدم انسان چگونگي يعني ،است كار بر مقدم انسان پس ،است  انسان معلول و اثر
 هم ،نيست درست اين ولي. است مقدم كار بر تربيت بنابراين و ،است انسان چگونگي تابع كار چگونگي
 معلول هم و هستند ديگريك علت هم ،دو اين يعني. تربيت بر كار هم و است مقدم كار بر تربيت

 آفريننده و خالق كار نوع و كار هم و ،است خودش كار آفريننده و خالق و سازنده انسان  هم ،كديگري
  . است انسان چگونگي و روح

  

   اسالم نظر از آار
 دين زبان در. است شده شناخته  مقدس امر يك عنوان به كار و است مطرود و مردود بيكاري اسالم در

 دوست را چيز فالن خداوند كه كنند مي بيان صورت اين  به كنند بيان را چيزي تقدس خواهند مي وقتي
  : است شده وارد  حديث در مثال. دارد
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  ). 1( » المحترف المؤمن يحب اهللا ان «
  .دارد دوست دارد اشتغال بدان و است حرفه يك داراي كه را  مؤمني خداوند

  
  : اند گفته  اينكه يا
  
  )2( » اهللا سبيل في كالمجاهد عياله ليع الكاد «
   خدا راه در كه است كسي مانند اندازد مي مشقت به زندگيش اداره براي را خود كه كسي 

  .كند مي جهاد
  
  : فرمود كه معروف نبوي حديث آن يا
  
  ). 3( » الناس ليع  كله القي من ملعون «
 خدا لعنت و است ملعون بيندازد مردم دوش بر را خود ] اقتصادي [ سنگيني و بگردد بيكار كه كسي هر

  .اوست شامل
  
  .است ديگر كتب بعضي و وسائل در حديث اين 
 اكرم رسول مبارك حضور در وقتي كه هست ديگر كتب  برخي و " بحار " در كه ديگري حديث يا

 اگر ؟چيست كارش پرسيد مي حضرت ،است چنان و چنين فالني كه گفتند مي سخن كسي درباره
 زمينه اين در. ندارد ارزشي ديگر من چشم در يعني » عيني من سقط" :فرمود مي ندارد كار فتندگ مي

  . داريم زيادي متون
 و پيغمبر از كه كوچكي داستانهاي و حكايات از " راستان داستان " كوچك كتاب همين در

 نظر از داشتن كار و كردن كار چقدر كه شود مي فهميده  ايم كرده نقل ائمه ساير و اميرالمؤمنين
 و متصوفه برخي ميان در كه است چيزي آن برعكس درست اين و ،است  مقدس اسالم پيشوايان
   در فقط را كار كه داشته رسوخ ما خود فكر در احيانا و زاهدمابان

  : پاورقي
  . تفاوت اندكي با 12 / 13 وسائل 1. 
   5 / 88. كافي 2. 
   5 / 72. كافي 3. 
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 محتاج بيچاره  اين گوييم مي دارد كاري كه كسي هر يعني ،دانيم مي درست ناچاري و بيچارگي  صورت
 بيكاري شمارند مي مقدس و توفيق را آن  كه چيزي آن ،ذاته حد في ،كند كار كه است مجبور و ،است
 ديگر است بيچاره كه كسي حال ،باشند داشته كاري ندارند نياز كه كساني حال به خوشا كه است

 وظيفه  يك كار اوال. نيست مطرح نيازي بي و نياز مسئله اصال كه صورتي در !؟كرد شود مي چكارش
 از كار درباره اكنون ما ولي. است جهت  اين به ناظر " » الناس علي كله القي من ملعون « " حديث. است
 يك و دارد انسان گردن بر حقي اجتماع و است اجتماعي وظيفه  يك كار كه كنيم نمي بحث نظر اين
 و ثروت اساسا  بپذيريم را ماركسيستها نظريه اگر و. است ديگران كار محصول كند مي مصرف  چه هر فرد

 گرفته انجام آن ايجاد راه در كه دارد كاري  به بستگي ارزشش تمام دارد ارزشي كه چيزي هر و ،ارزش
  اين اگر حال. است شده انجام آن روي كه است كاري تجسم واقع در كاال  بودن كاال و كاال يعني. است
 آن ارزش از مقداري الاقل كند مي مصرف انسان كه چيزي هر باز ،)1( نباشد درست درصد صد نظريه

 كه  كفشي ،خوريم مي كه غذايي ،پوشيم مي كه لباسي. است گرفته انجام آن روي كه است كاري برابر در
 كار نتيجه در غرق بينيم مي  كنيم نظر كه را هچ هر ،كنيم مي زندگي آن در كه مسكني ،كنيم مي پا به

 أليفت كه آن: است ديگران كار محصول كنيم مي مطالعه و گذاشته جلومان كه كتابي. هستيم ديگران
 زندگي  كه اجتماعي در انسان. غيره و نموده جلد كه آن ،كرده چاپ كه آن ،ساخته كاغذ كه آن ،كرده
 همان كند خالي شانه كار بار زير از بخواهد اي بهانه هر به و ،نديگرا كار محصول در است غرق كند مي

 ديگران از سنگيني كوچكترين اينكه بدون هست ديگران دوش  روي او سنگيني كه است پيغمبر فرموده
  .باشد  گرفته دوش به
. نيمك مي بحث تربيت نظر از كار درباره ما ولي كرد شكي شود نمي است وظيفه يك كار اينكه در باري 

 به و است الزم نيز نباشد مسئله اين اگر ،نه يا ؟است  اجتماعي ناچاري روي از اي وظيفه فقط كار آيا
 امر يك فرد  سازندگي نظر از كار هم باز ،نباشد اجتماعي وظيفه ناچاري و البديت اين اگر ديگر عبارت
 خيال قوه انسان ،دارد جسم انانس. است  كانوني چند -  اعتبار يك به -  موجود يك انسان. است الزمي
  انسان خيال براي ،است ضروري انسان جسم براي كار ...انسان ،دارد دل  انسان ،دارد عقل انسان ،دارد

   ،است ضروري
  : پاورقي

 يكي فقط كار و است مردود  نظريه اين كه اند كرده ثابت خود اقتصادي هاي نوشته در شهيد استاد [ 1. 
   ]. است ارزش منشأهاي از
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 براي اما. است ضروري هم انسان دل و احساس و قلب براي و ،است ضروري انسان فكر و عقل براي
. شود مي مريض نكند كار اگر انسان بدن. است محسوس امر يك زيرا دارد توضيح به احتياج كمتر سمج

 خيال قوه به جعرا بيائيم. ندارد ضرورتي باره اين در بحث. است الصحه حفظ عوامل از يكي كار يعني
  . كنيم بحث

  

   خيال قوه تمرآز و آار
 درباره انسان كه وقتي. كند مي كار خيالش و ذهنش دائما كه است اين آن و دارد نيرويي يك انسان
 و تفكر گوييم مي را اين ،گيرد مي اي نتيجه اي مقدمه  يك از كه كند مي فكر منظم طور به كلي مسائل
 رابطه و كند گيري نتيجه بخواهد و باشد داشته نظمي اينكه بدون سانان  ذهن كه وقتي ولي ،تعقل

 حالت يك اين ،برود آنجا به اينجا از ،كند مي تداعي كه همينطور ،نمايد كشف را قضايا بين  منطقي
 فاسد را انسان كه است چيزهايي از يكي ،نگيرد  خودش اختيار در را خيال انسان اگر كه است عارضي

    انسان اخالق فساد منشأ باشد آزاد خيال قوه اگر. دارد خيال قوه تمركز به نياز انسان يعني ،كند مي
 مي  :فرمايند مي) ع( اميرالمؤمنين. شود

  
  . » شغلك تشغله لم ان النفس «

  . كند مي  مشغول خودش به را تو او ،نكني مشغول كاري به را نفس تو اگر يعني
  

 اين. است جماد يك مثل ،شود نمي  طوري نگمارد كاري به را آنها انسان اگر كه است چيزهايي يك
 نفس ولي. شود نمي طوري بگذارم اي جعبه در يا اي طاقچه روي اگر ،كنم مي انگشتم به من كه را انگشتر
 كه باشد  داشته كاري يك بايد هميشه يعني ،داشت مشغول را او بايد هميشه ،است  ديگري جور انسان

 كه آنچه به را شما او باشيد نداشته كار او به شما اگر واال ،نمايد كار آن به وادار و كند متمركز را او
 رختخواب در ،شود مي باز انسان روي به خيال دريچه كه است آنوقت و ،كند مي وادار خواهد مي دلش
 به ار انسان كه است  خياالت همين و ،خيال خيال خيال همينطور ،كند مي فكر بازار در ،كند مي فكر

 به را او ،شغل و كار آن ،دارد شغل يك و كار يك انسان  كه وقتي ،برعكس اما. كشاند مي گناه نوع هزاران
  باطل خيال و فكر براي مجال او به و كند مي جذب و كشد مي خود سوي
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  . دهد نمي 
  

   گناه از جلوگيري و آار
 اند نوشته اخالق در كه خوبي كتابهاي از. اسمايلز ساموئل نام به مردي از " اخالق " نام به است كتابي
 االن. است خوبي كتاب هم اين. " خوشبختي آغوش در " نام  به است ديگري كتاب. است كتاب اين
 بخار ديگ مثل ،است انفجار غالبا ،گناه: بود نوشته. ام خوانده كتاب ايندو از كداميك در كه  نيست يادم
 انفجار االخرهب ،باشد نداشته اطميناني دريچه ،باشد نداشته  ذيمنف هيچ و بدهند حرارت را آن اگر كه

    اين منظورش. شود مي منفجر انسان ،انفجارهستند گناهان غالبا: بود گفته. آيد مي پيش
 مهندس آقاي. باشد مبادله  حال در طبيعت با بايد است زنده موجود يك اينكه حكم به انسان كه است

 مبادله حال در دائما طبيعت با انسان كه اند كرده بيان را مطلب اين جاها يخيل كتابهايشان در بازرگان
 انسان  كه وقتي. كند مصرف خواهد مي ديگر طرف از و ،گيرد مي انرژي و نيرو طرف  يك از يعني ،است
. كند مصرف جايي يك بايد ، روحي چه و جسمي چه ،گرفته كه را نيرويي اين ،گيرد مي انرژي و نيرو

 بايد باالخره انسان زبان: شود مصرف بايد گيرد مي نيرو وقتي  انسان بدن. است همينطور هم انسان خيال
 و دست ،بشنود را صدايي بايد باالخره انسان گوش ،ببيند را چيزي بايد باالخره انسان چشم ،بزند حرفي
 و دارد نگه را خود عدب و بگيرد انرژي طبيعت از مرتب تواند نمي انسان يعني. كند حركتي انسان  پاي

 و دهند مي حرارتش مرتب كه است منفذ بي بخار ديگ همان مثل نكردن مصرف اين. نكند مصرف
    حالت يك در را اينها ،)1( ديگر دليل هر به يا مابي تعيين دليل به  كه افرادي. شود مي منفجر باالخره
 و كردن كار نظر از وجودشان  تمام نييع ،آورند درمي " عطله " حالت يك در عربها قول به و بيكاري
 ،نيستند متوجه هم خودشان كه حالي در ،ماند مي  تعطيل حالت يك در ،شده ذخيره انرژيهاي صرف
 باقي برايش كه مشروع و درست و صحيح راه. آيند بيرون وسيله يك  به كه كنند مي سعي نيروها

 جاني علل از يكي و ،آيند درمي آب از جاني ،امحك غالبا. آيد مي بيرون مشروع غير طريق از ، نگذاشته
 كه كند مي اقتضا مابي تعين چون ،است  درست كار از عطله و بودن تعطيل حالت همين آنان شدن
  را خود شخصي كارهاي از كاري هيچ حاكم

  
  : پاورقي

 علل زنها مورد در و بوده، آن منشا  مابي تعيين غالبا مردها مورد در. دارد زيادي عوامل و علل البته 1. 
  . است بوده كار در ديگر
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 و ،كند مي آماده را سيگار  ديگري كس نكرده اشاره ،بكشد خواهد مي هم سيگاري اگر مثال. ندهد انجام 
 سيگارش براي كه كشد نمي زحمت هم مقدار اين  خودش و ،كشد مي ديگري كس هم را كبريت حتي

 را كفشش و درآورده كش پاشنه آيد مي فورا كسي يك ،كند پايش خواهد مي را كفشش. بكشد كبريت
 يك به. اندازد مي  دوشش روي كسي فورا ،بيندازد دوشش روي خواهد مي را لباسش. كند مي پايش  به

 و نشيند مي بيكار مانند مربا همينجور او و دهند مي انجام ديگران را كارهايش همه كه آيد درمي وصفي
 و شأن برخالف - باشد كوچك و ساده چند هر - را كار يك به نزد دست كه شود مي طوري حتي

  . دهد مي تشخيص خود حيثيت
 ،آوردند قلياني او براي ،بود پوشيده خوبي خز جبه كه گويند مي خراسان قديم امراي از يكي درباره
 تكان را لباسش كه ديد مي خودش شأن برخالف .افتاد خزش جبه روي آن آتش و خورد تكاني قليان
. سوخت  تنش از مقداري و جبه ،آمدند آنها تا. بياييد يعني ،" ها بچه " گفت فقط. بيفتد آتش تا دهد
 خواست مي اگر شنيديم حتي و. دهد تكان را خود جبه كه دانست مي خود حيثيت و شأن برخالف اصال
  ). 1( گرفت مي دماغش  جلوي دستمال بايد ديگري كند پاك را خود بيني
 گذارد نمي اجتماعي آداب  كه است همين براي زنند مي خيانتي و جنايت هر به دست شخاصا اين اينكه
  . كنند مصرف صحيح راه در را خود انرژيهاي اينها كه
  

   غيبت و زن
 بود شده معروف زنانه خصلت يك  عنوان به اين شايد. كنند مي غيبت زياد كه بودند مشهور قديم در زنها
   و زن ،نيست چيزي چنين كه صورتي در ،است  كن غيبت جنسا و است اين طبيعتش زن كه
 در و اند داشته كلفت كه  زنهايي ،متعينات زنهاي مخصوصا -  زن كه بود اين علتش. كنند نمي فرق مرد
 خارجي نه و داخلي نه ،كاري هيچ و شغلي هيچ - دادند مي  انجام نوكر و كلفت را كارهايشان همه ،خانه

 كه هم  علم اهل و كرده نمي مطالعه كه هم كتاب ،نكند كاري هيچ و بنشيند بايد شب تا صبح ،نداشت
 رويشان به كردن غيبت از غير راهي ؟كند چه زن آن با ،كند پيدا خودش شأن هم زن يك بايد ،نبوده

   برايشان اين و ،نبوده باز
  

  : پاورقي
 آيد؟ نمي بيرون چرا گفت ارباب و تگرف ارباب بيني جلوي را دستمال كه است معروف غالم آن قصه. 1

  . بكن خودت را كار اين اقال!بكنم؟ بايد من هم را فينش !ارباب: گفت
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  . بودند بيچاره و بدبخت واقعا كردند نمي غيبت اگر يعني ،بوده ضروري امر يك
 از كيي در بود نوشته. بودم  گرفته روزنامه از كه كردم نقل داستاني ،ماهانه انجمن آن در وقتي يك

 در و بودند كرده عادت آن به زنها كه بود شده رايج آنقدر قمار ها خانواده در آمريكا اياالت يا شهرها
 قمار از غير كاري ديگر زنها كه بود اين همه شكايت و ،بود يافته رواج بيماري يك  صورت به ها خانه

 آخر ولي. ببرند بيرون مردم سر از را  بيماري اين آنها كه گذاشتند واعظها عهده به را اين اول. ندارند
   در موعظه به كردند شروع واعظها. رود نمي بين از بيماري كه نرود ميان از علتش تا ،دارد علت بيماري
 را بيماري اين من كه گفت و شد پيدا شهردار يك. نداشت اثر ولي ،آن اخروي آثار و قمار زيانهاي
 گذاشت خوب هاي مسابقه زنها براي و كرد تشويق را  بافتني يلقب از دستي كارهاي آمد. كنم مي معالجه

  . پرداختند كارها اين به و كشيده قمار از دست زنها كه نكشيد طولي. كرد  تعيين خوب هاي جايزه و
 به آنها احتياج و بيكاري ،قمار به زنها پرداختن علت كه بود فهميده و داده تشخيص را علت مرد آن

    واقع در يعني. ببرد ميان از را قمار توانست تا آورد وجود به برايشان يگريد كار. است سرگرمي
 را خال اين كه فهميد آدم  آن ،بود گناه اين منشأ خال آن و داشت وجود آنها ميان در روحي خالء يك
 ميان زا را آن توان نمي نشود پر ديگري وسيله به خال آن تا و ،برد بين از را قمار بشود تا كرد پر بايد

  . برداشت
 ولي ،است اينطور درصد صد گويم نمي  البته. است گناه از جلوگيري " كار " آثار از يكي كه است اين

 كه كرديم صحبت خيالي و فكري گناه به راجع پيش جلسه در.  است بيكاري منشأش گناهان از بسياري
 هم گناه فكر يعني ،است گناه مه خيالي گناه ،نيست برسد عمل مرحله به كه گناهي  به منحصر گناه
 كه نيك كار فكر برخالف ،نيست گناه  آن خود نرسيده عمل مرحله به تا گناه فكر البته. است گناه نوعي
  . شود مي شمرده خوب عمل همان منزله به خدا نزد در ،نرسد  هم عمل مرحله به مانعي وسيله به اگر
  

   آار انتخاب در استعداديابي
 در لهذا. گردد مي شيطاني خياالت و وساوس و افكار مانع ،شود مي عملي انفجار مانع نكهاي بر عالوه كار

 را او عالقه كار آن تا ،دارد استعداد آن در كه كند انتخاب را كاري بايد كسي هر كه گويند مي كار مورد
 مزد و درآمد خاطر  به فقط را آن انسان و نباشد عالقه مورد و استعداد مطابق كار اگر. كند  جذب خود به

  شايد و ندارد را تربيتي اثر اين ،دهد انجام بخواهد
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 هيچ. باشد شده هم استعداديابي بايد كند مي نتخابا را كاري وقتي انسان. باشد هم روح كننده فاسد 
. دارد را كاري چه استعداد كه داند نمي خودش انسان منتها ،باشد استعدادها همه فاقد كه نيست كس
 دانشجويان وضع مثال. است ناراحت هميشه و ،ندارد آنرا استعداد  كه رود مي كاري دنبال ،داند مين چون

 اين هست كه شكلي هر به خواهد مي دانشجو. است ناهنجاري بسيار وضع سراسري كنكورهاي اين با ما
 آن وقتي. دكن پيدا را دانشگاه در هست  كه شكلي هر به دارد هم عجله و ،نرود را سربازي سال دو

 را جا هر ،كند مي نويسي نام دهد مي اجازه او به ديپلمش كه جا چند ،كند مي پر را ها پرسشنامه و ها ورقه
 ،ندارد را آن ذوق اصال  كه كند مي انتخاب را جايي هست بسا و ،كند مي انتخاب است بيشتر درآمدش  كه

 نخواهد خوشبخت عمر آخر تا آدم اين. دده مي تصادف  يك دست به عمر آخر تا را خود سرنوشت يعني
 يا  ادبيات در هم اسمي احتياطا رياضي ديپلم وجود با ولي ندارد اصال ادبي ذوق فرد اين هست بسا. شد

 ذوقش نه و دارد را استعدادش  نه كه جايي ،اينجا آيد مي و شود نمي قبول آنجاها بعد. نويسد مي الهيات
  . كند نمي جذب را ذوقش و  روح ،كار نآ كه دارد كاري عمر آخر تا و را

 خود ،اكثر ولي باشند داشته  شوق كارها بعضي به است ممكن البته. است اينجور اكثر هم اداري كارهاي
 كم حقوقش و ندهند غيبت گزارش اينكه براي اجبارا شخص و است تكرار فقط و ندارد ابتكار اداري كار

 و فكر به  اي صدمه خودش هم اين. نشيند مي ميز پشت را اعتس چند آن ،شديد ميلي بي وجود با ،نشود
 كاري از و ،كند جذب را او عالقه و عشق كار آن كه كند انتخاب را كاري بايد انسان. زند مي انسان روح
  . باشد زياد درآمدش ولو كند نظر صرف بايد ندارد عالقه كه
 و شود مي جذب انسان عشق و خيال كه است آنوقت و ،كرد مراعات بايد را جهت اين كار مورد در پس
  . دهد مي خرج به ابتكاراتي ،كار در
  

   خود آزمودن و آار
 كه چيزهائي از يكي. " خود  آزمودن " يعني ،شود مي آشكار كار خواص از يكي كه است جا همين از و

 چه نددا نمي خودش آزمايش از قبل انسان. است  خودش بيازمايد چيز هر از قبل بايد انسان
   ،نزده كاري به دست انسان تا. كند مي كشف را خود استعدادهاي ،آزمايش با ،دارد ستعدادهاييا

 را خود و ،كند مي كشف را خود ،كار با ،انسان. ندارد يا دارد را كار اين استعداد كه بفهمد تواند نمي
  به دست  انسان اگر. است كشف بهترين كردن كشف
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 مورد كار باالخره تا ديگر كار بعد و كند مي انتخاب را ديگري كار ،ندارد را استعدادش ديد و زد كاري 
 كند مي پيدا عجيبي عشق و ذوق ،كرد كشف را آن كه وقتي. كند مي پيدا را استعدادش با موافق و عالقه

 شاهكار كه آورد مي وجود به شاهكارها كه است وقت آن. است چقدر درآمدش كه دهد نمي  اهميت و
 جاديا شاهكار شود ينم پول با يول ،كرد ايجاد كار شود مي پول با. درآمد و پول نه است عشق هساخت
  .باشد داشته عشق كارش به انسان ديبا واقعا. كرد
  . كند مي كشف و آزمايد مي را خود ،كار با انسان كه است اين كار خواص از يكي پس

  

   منطقي فكر و آار
 طبيعت و خلقت متن در  كه مقدماتي از را اي نتيجه هر انسان كه است اين كردن فكر منطقي گفتيم
 خلقت متن در كه راهي از را نتيجه هميشه كه باشد اينجور فكرش انسان اگر. بخواهد شده داده قرار
 آرزوهاي و ها ايده ،هدفها انسان اگر اما ،است منطقي ،فكر اين ،بخواهد شده  داده قرار نتيجه آن براي
 و باشد هدفها آن سوي به خلقت در كه نيست راههايي راهها آن كه خواهد مي راههايي كي از را خود
 ممكن مثال.  ]نيست منطقي او فكر[  ،ندارد كليت يعني ،است  بوده تصادف ،بوده وقت يك احيانا اگر

 و هبود خريده  زميني يا و ،رفته مي صحرا در مثال ،گنج يك راه از باشد شده ثروتمند نفر  يك است
 آزمائي بخت بليتهاي راه از مثال يا ، شده پيدا گنجي و كنده را زمين بعد و ،كند ساختمان خواسته مي

 و منطقي كه راهي يعني ،بخواهد راههايي چنين از را پول هميشه  انسان اگر. است شده زياد پولش
 منطقي راهي از را درآمدي ،را پولي كسي اگر اما. است منطقي غير فكر او فكر ،نيست  شده حساب
 ضعيفي راه كه است درست ،بخواهد عملگي  راه از را درآمد انسان اگر مثال. است منطقي فكرش ،بخواهد
 غروب تا بگويم و بگيرم ام شانه روي را بيل اين امروز كه كنم فكر من اگر. است منطقي راهي ولي است

 در كه وقتي انسان. آيد مي  گيرم تومان نزدهپا مبلغ امشب تا كه است منطقي مقدار اين ،كنم كار  حاضرم
 را مسببي و سببي و معلولي و علي رابطه عمل در  يعني ،شود مي منطقي فكرش باشد كار وارد و عمل
 و شيطاني فكر آن ديگر و عالم قوانين با شود مي منطبق فكرش كند مي  لمس چون و ،كند مي لمس
 و است حساب دارد وجود كه آنچه و ،دارد وجود كه نچهآ بر است منطبق بلكه نيست آرزوئي و خيالي
  . قانون و منطق

  اينكه از  گذشته. گذارد مي اثر انسان فكر و عقل روي كار كرديم عرض كه است اين
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 تجربه با را خود علم بشر يعني است  علم مادر كار و آورد مي دست به علم و كند مي تجربه كار با انسان 
   نيز را انسان فكر و عقل است علم منشأ كار اينكه از گذشته ديگر عبارت  به و ،است آورده دست به كار و

  . كند مي تقويت و تنظيم و تربيت و اصالح
  

   انسان احساس بر آار تأثير
 آن و ،شود مي گفته "  دل " قرآن اصطالح در كه آن ،گذارد مي اثر انسان احساس روي كار همچنين

 آدم فالنكس: گوييم مي ،شود مي داده نسبت او  به تاريكي و روشني ،قساوت ،خشوع ،رقت كه چيزي
    كانوني آن ،شد روشن قلبم ،شد تيره قلبم: گوئيم مي يا ،است القلبي قسي  آدم فالني ،است القلبي رقيق
 انسان قلب به كه است اين  آثارش جمله از كار. گذاريم مي دل را اسمش ما و دارد وجود انسان در كه

 اقل كار و آورد مي قلب قساوت بيكاري. گيرد مي را قلب قساوت جلوي يعني ،دهد مي خشوع و خضوع
  . گيرد مي را قلب قساوت جلوي كه است اين  انسان قلب براي اش فائده
 سازنده ،خيال سازنده ،است  آدمي جسم و دل و خيال و روح و فكر معلول اينكه عين در كار ،مجموع در

  . است انسان كننده تربيت و سازنده  كلي طور به و قلب و دل سازنده ،فكر و عقل
  

   شخصيت احساس و آار
 ،دارد مختلفي تعبيرهاي  كه است استقالل و حيثيت و شخصيت حفظ مسئله ،كار فوائد از ديگر يكي
 در انسان. شود مي ناراحت بشود تحقير و برود آبرويش ،بخورد ضربه شخصيتش كه آنگاه انسان آبرو مثال
 ،است كرده  برطرف ديگران از را نيازش اينكه حكم به -  باشد ابتكار به مقرون اگر مخصوصا و - كار اثر
  . كند نمي حقارت  احساس ديگر يعني ،كند مي شخصيت احساس ديگران مقابل در
  : يندفرما مي يكي در. ايشان به  منسوب ديوان در السالم عليه علي اميرالمؤمنين به منسوب است رباعي دو

   الرجال منن من الي احب   الجبال قلل من الصخر لنقل
   السؤال ذل في العار فان                         عار الكسب في لي الناس يقول
  از است آسانتر و گواراتر - سختي كار چنين يعني -  كوه هاي قله از كشي سنگ من براي
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: گويم مي من و ،)1( است ننگ كسب و كار در: دگوين مي من به. بكشم دوش به را ديگران منت اينكه 
  . بخواهد ديگران از و باشد نداشته انسان كه است اين  ننگ

  : فرمايد مي ديگر رباعي رد
  
  . حرا تصبح ان احببت ان العبد كد كد
  . بكش زحمت برده مثل ،كني زندگي آزاد خواهي مي اگر
  . طرا آدم بني مال من االمال اقطع و

  . كن قطع و ببر باشد كه كس هر مال از را آرزويت
 تقل ال  . ازري الناس فقصد يزري مكسب ذا

  . آورد مي ذلت بيشتر چيزي هر از ،خواستن مردم از زيرا ،كند مي پست مرا اينكار نگو
   قدرا الناس اعلي غيرك عن استغنيت ما انت

  . هستي قدرتر بلند  مردم همه از ،باشي داشته كاري هر ،باشي نياز بي ديگران از كه وقتي
  

   آناس مرد و سينا بوعلي
 را پادشاه چند وزارت و گذراند  وزارت و سياست به را عمرش از زيادي مدت سينا بوعلي كه ايد شنيده
 وقتش مرد اين كه اند گرفته عيب وي بر او از بعد علماي كه  است چيزهايي جمله از اين و ،است داشته

 و نافعتر خيلي  توانست مي العاده خارق استعداد آن با كه صورتي در ،كرد صرف كارها اين در بيشتر را
 از داشت نوكرها و غالمها و وزارتي دستگاه و دبدبه و كبكبه همان با بوعلي وقتي يك. شود واقع مفيدتر
  را مستراحي و كرد مي كناسي  داشت كه كرد برخورد كناسي يك به ،كرد مي عبور جايي

  
  : پاورقي

 مثل داد، مي انجام السالم عليه  علي گذاريم، مي عملگي را اسمش ما كه را كارهايي همين يمدان مي 1. 
. مسلمان غير براي لو و گرفتن مزد شرط به كار احيانا و باغها  كردن آباد درخت، كشت قنات، و چاه حفر

 بودند مدينه  يهوديان كه النضير بني و قريظه بني براي مدينه باغهاي در رفت مي السالم عليه  علي گاهي
 كه گيرد مي قرار تهاجم مورد انساني چنين قهرا. كرد مي زندگي پول آن با و گرفت مي مزد و كرد مي كار
  ! كارها؟ چنين از كند نمي ننگت تو
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 اين در واري افسانه مطالب حتي و داشته قوي خيلي  سامعه كه است معروف هم بوعلي. نمود مي خالي 
  : رسيد بوعلي گوش به صدا. كرد مي زمزمه را شعري خودش با ناسك. گويند مي مورد

   جهانت دل بر بگذرد آسان كه   آنت از نفس اي داشتم گرامي
 را تو من كه گذارد مي  نفسش بر هم منت و كند مي كناسي دارد مرد اين كه گرفت اش خنده بوعلي
 اين انصاف گفت جلو آمد و كشيد ار اسب دهنه. بگذرد آسان تو بر زندگي اينكه براي داشتم محترم
    انتخاب شريفي شغل چنين كه شد نمي ديگر بهتر اين از !اي داشته گرامي را نفست خيلي كه است
 شغل از نان ": گفت. است وزير آقا اين كه شناخت احوال و اوضاع و هيكل از ،كناس مرد. اي كرده

 از بوعلي. است بهتر تو كار از من ركا همين: گفت. " بردن رئيس منت بار كه به خوردن خسيس
  ). 1( رفت و كرد عرق خجالت

. نرفتن احدي منت بار زير و  كردن زندگي آزاد: انسان براي است نيازي يك و است مطلبي يك اين خود
 كاري انسان اينكه بدون اين و ،است چيزها ترين ارزش با باشد برده انسانيت از بويي كه كسي براي اين

  . نيست ممكن باشد خود به متكي و نفس به متكي آن موجب  به كه باشد داشته
  

   اآرم رسول توصيه
  . ام كرده ذكر " راستان داستان " در من و است كافي اصول در داستاني

 زنش وقت يك. بود محتاج شبش نان به كه طوري به بود شده فقير خيلي اكرم رسول اصحاب از يكي
 پيغمبر حضور رفتم من: گويد مي شخص اين. بگيري كمكي شايد ،)ص( پيغمبر خدمت برو: گفت او به
 اينكه از قبل ولي ،آيد دست به فرصتي و شود خلوت كه بودم منتظر و نشستم ايشان مجلس در و) ص(

  :بود  اين آن و گفتند اي جمله اكرم پيغمبر بگويم را حاجتم من
  
  .» اهللا اغناه عنا استغني من و اعطيناه سالنا من « 
 را او واقعا خدا بداند نياز بي ما از را خود اگر اما كنيم مي عنايت او به بخواهد چيزي ما از كه سيك 

  . كند مي نياز بي
  
  

  : پاورقي
  . است شده ذكر " دانشوران نامه " در داستان اين 1. 
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 انگيرشگريب بيچارگي و فقر همان باز ولي. منزل برگشت و نزد را حرفش ديگر شنيد كه را جمله اين
 سخنانشان بين در پيغمبر هم روز آن در. پيغمبر خدمت آمد دوباره زنش تحريك به ديگر روز يك. بود

 را جمله اين كه سوم روز در و كردم تكرار را كار اين بار سه من گويد مي. فرمودند تكرار را جمله همين
 معلوم. گويد مي من به را جمله اين نوبت سه در پيغمبر كه نيست  تصادف اين كه كردم فكر شنيدم
 قوت و نيرو احساس  خودش قلب در سوم دفعه اين. نيا راه اين از بفرمايد خواهد مي پيغمبر  كه است
 حاال كه كرد فكر خودش با. نيست درست راه  اين و دارد ديگري راه زندگي شود مي معلوم گفت ،كرد
 هيزم آيا ولي ،ندارم چيزي هيچ من: گفت خود با. شود مي چه ببينم  كنم شروع نقطه يك از و بروم
 اين. خواهد مي  اي تيشه و ريسمان و شتري ،االغي باالخره كشي هيزم اما. چرا ؟بكنم توانم نمي  هم كشي
 كه را پولي بعد و ،فروخت و آورد و حيوان روي  گذاشت هيزم بار يك. گرفت عاريه ها همسايه از را ابزار
    هم فردا. چشيد را آن لذت و ديد را كار نتيجه بار اولين براي. كرد رجخ و خانه برد بود كرده تهيه
 كار اين روز چند. نمود ذخيره را مقدار  يك و كرد خرج را هيزم پول از مقدار يك. كرد تكرار را كار اين
 از كم كم و خريد خود براي هم حيوان يك و كرد خود از را ريسمان و تيشه تدريج به تا كرد تكرار را

 من «: نگفتم : فرمودند او به پيغمبر. خدا رسول خدمت رفت روز يك. شد تأمين او زندگي  راه همين
 آخر تا اما دادم مي خواستي مي من از چيزي روز  آن تو اگر. » اهللا اغناه عنا استغني ومن اعطيناه سالنا
  . كرد نياز بي را تو هم خدا ،كار دنبال رفتي و كردي خدا  به توكل ولي ،بودي گدا عمر

  

   خسرو ناصر نظر از آار
  : گويد مي )1. (خسرو ناصر از است شعري

   عيار زر خلق به نمايد تيره زخاك               يار باشد) 2( بخت و پركار باشد مرد چو
  ) 3(كار خردي زبهر نيارد هيچ بهانه                آنك در نگاه كند بزرگي چشم به فلك
  )4(زخار نهزما گلي آرد سال تا سال كه                 كار زخردي گدلتن مشو و باش بزرگ

  
  : پاورقي

  ).اند گفته ديگران را همه و اند نداشته  مسائل اين به توجه ما ادباء كه نكنيد خيال 1.
  . است مساعد شرايط " بخت " از مقصود 2. 

 تقل ال 3.   .است كوچكي كسب نگو. يذري مكسب ذا
  از را درس  اين يعني. آورد وجود به گلي خار يك از تا كشد مي طول لسا يك طبيعت 4.
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   بار يابد مرد درش بر كوشش عون به         محكم درش و) 1( دولت دان حصني بزرگ
   ديدار را تو بود پيدا آينه كز چنان   بود پديد او در كاري آيد كه زهر
 خوبي شعر بيعاري و بيكاري  مذمت در عدب. است پيدا اش چهره از هنرش كسي هر بگويد خواهد مي
  : گويد مي. دارد

   هموار) 2( زمي با كرد فزون كاخ هزار          نان و تره رباب و كباب و خواب و شراب
  

   بزرگان ديدگاه از آار
  : است  گفته معروف دانشمند پاستور كه خواندم " رواني بهداشت " مجله در
  
   .است كتابخانه و ارالبراتو در انسان رواني بهداشت 

  
 بيمار بخود خود بيكار انسان و دارد بستگي " كار " به انسان رواني بهداشت كه است اين مقصودش

 را انسان تواند مي كه كارهايي كليه ،ندارد كتابخانه و البراتوار  به اختصاص كه ام نوشته اينجا من. شود مي
  . هستند خوب بسازد را فكر و كند جذب عميقا

  : است گفته مي كه بود كرده نقل ولتر از مجله مانه در
  
 كار. برم مي پناه كار به ،درآورد  پاي از مرا خواهد مي بيماري رنج و درد كه كنم مي احساس وقت هر "

  . " است من دروني دردهاي درمان بهترين
  
  : بود نوشته است يادم اسمايلز ساموئل " اخالق " كتاب همان در
  
  . " است نشده  ساخته كار مدرسه از بهتر انسان تربيت براي اي مدرسه ،ديانت از بعد "
  : كه بود كرده نقل فرانكلين بنيامين از و
  

  : پاورقي
  . بياموز روزگار <
  . ثروت يعني 1.

2  .زمين= زمي
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) بشويد عروس اين شوهر يعني (بشويد عروس اين داماد بخواهيد شما اگر. دارد نام كار زندگي عروس "

  . "  داشت خواهد نام " سعادت " شما ندفرز
  

  : است گفته پاسكال
  
 را اجتماعي بزرگ عيب اين بخواهد كه كشوري هر. است بيكاري ،اخالقي و فكري مفاسد كليه مصدر "

 عرصه در آگاهند آن از معدودي عده كه روحي عميق آرامش  آن تا وادارد كار به را مردم بايد كند رفع
  . " شود برقرار افراد وجود

  
  : است گفته سقراط و
  . " است نيكبختي و سعادت سرمايه ،كار "

  . الطاهرين وآله محمد علي اهللا وصلي
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