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   مقدمه
  

 فلسفه " پيرامون  مطهري مرتضي استاد شهيد متفكر سخنراني جلسه دوازده بر مشتمل حاضر بكتا
 نه از متشكل دهد مي تشكيل را كتاب  اعظم قسمت كه اول بخش است بخش دو داراي و " اخالق

 سخنراني ده اصل در البته كه باشد مي) تهران (ارك مسجد در شمسي 1351 سال در استاد سخنراني
 در زيرا كند نمي وارد بحث به اي لطمه امر اين ولي نيست، دست در اول سخنراني نوار  متاسفانه و بوده

 نام " ضميمه " كه دوم بخش اند نموده بازگو را اول جلسه بحث از اي خالصه شهيد استاد دوم، جلسه
 تاريخ اند شده اداير مختلف مكانهاي و زمانها در كه باشد مي استاد  سخنراني سه از متشكل است گرفته
 اين است  مسلم آنچه ولي نيست مشخص " كمونيستي اخالق " يعني اول سخنراني محل و دقيق

 كه دارد نام " اخالق در خودي مسئله " دوم سخنراني است گرفته انجام استاد حيات اواخر در سخنراني
  : دانيم مي الزم را نكته چند ذكر اينجا در1339 سال حدود در
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 نافذي و جاذب مطالب  شامل بلكه باشد نمي نظري اخالق پيرامون بحث حاوي صرفا حاضر كتاب - 1

 آن مهم امتيازات از كتاب اين در عملي اخالق و نظري اخالق بودن توام و هست نيز عملي اخالق درباره
  . است

 با ارتباط بي كه اند كرده مصيبت رذك زماني موقعيت جهت به شهيد استاد سخنرانيها اكثر پايان در -  2
  . اند نگرديده حذف مصيبتها ذكر اين باشد نمي نيز بحث موضوع

  . باشد مي  كننده تنظيم از - يازدهم و دهم گفتارهاي از غير - گفتارها عناوين -  3
 خدا لفض به كه دارند اسالمي  اخالق و اخالق فلسفه پيرامون زيادي نسبتا يادداشتهاي شهيد استاد -  4
 .رسيد خواهند چاپ به يادداشتها سلسله در
 بنيادها از يكي فرهنگي واحد توسط شهيد استاد نام به " اخالق فلسفه " عنوان تحت كتابي قبال -  5 

 و نرفته كار به الزم دقت مذكور كتاب تنظيم در است  شده منتشر امر مسؤولين از اجازه كسب بدون
   و است برده بين از را استاد كالم اصالت و آورده در خود قلم هب را استاد  مطالب كننده، تنظيم

  . است اعتبار فاقد مذكور كتاب لهذا است حاضر كتاب آخر گفتار دو فاقد مذكور كتاب عالوه به
 

 فرصت  : رساند مي شهيد استاد آثار عالقمندان اطالع به شمرده مغتنم را
 كتاب نيز و اسالمي انجمنهاي از يكي سوي از كه " توحيد " و " فطرت " كتابهاي وضع است همچنين

 بر نظارت شوراي " و اند شده منتشر استاد نام به مسؤول، غير ناشران از يكي سوي از كه " شناخت "
 نزديك  آينده در كه باشد مي مذكور كتابهاي كامل و صحيح متن تدوين مشغول " شهيد استاد آثار نشر
 بي اينگونه شاهد پس اين از آمده  عمل به كه اقداماتي با البته و شد، خواهند منتشر خدا ياري به

  . داريم مسئلت بيشتر توفيق متعال خداي از بود  نخواهيم شهيد استاد آثار نشر در نظميها
66 / 2 / 1   

   مطهري مرتضي شهيد استاد آثار نشر بر نظارت شوراي

 ١٢
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 بخش  تهران ارک مسجد يبحثها اول
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  ست؟يچ اخالق
 بسم   الرحيم الرحمن اهللا
 و صفيه و حبيبه و رسوله و عبداهللا علي السالم و الصلوه و اجمعين الخالئق باري العالمين رب هللا الحمد
 المعصومين الطاهرين الطيبين اله و محمد القاسم ابي وموالنا نبينا و سيدنا رساالته مبلغ و سره حافظ
  : الرجيم الشيطان  من باهللا اعوذ

  
 كانوا وان الحكمه و الكتاب يعلمهم و يزكيهم و اياته عليهم يتلوا منهم رسوالً االميين يف بعث الذي هو
  )1.(مبين ضالل لفي قبل من

  ست؟يچ اخالق
   .است »اخالق فلسفة« خدا ياري با شب چند اين در بحث موضوع
 غير فعل و ميمبنا »اخالقي « توانيم مي ا انسانها افعال از فعلي چگونه ما چيست؟ كلي طور به اخالق
 توان مي را صفتي چگونه انسان صفات ميان در همچنين و چيست؟ اخالقي ضد فعل و چيست؟ اخالقي
 ميان در و اخالقي، ضد نه و اخالقي نه را صفتي چگونه و اخالقي ضد را صفتي چگونه و ناميد اخالقي
 ضد اي انديشه چه و است اخالقي اي انديشه چه: تقسيم همين و سؤال همين عيناً انسان هاي انديشه
   فعل كه رسد مي نظر به ابتدائاً اينكه با اخالقي؛ ضد نه و است اخالقي نه اي انديشه چه و اخالقي

  
  

2 / جمعه  ١.
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 شايع است لغتي اخالق ندارد؛ تعريف به احتياجي اخالقي انديشة يا و اخالقي صفت يا اخالقي
 همه پس هست؛ لغت اين معادل لغتي بانيز هر به دنيا؛ مردم همة بلكه و مردم همة زبان در

 مانند اخالق اتفاقاً ولي.ندارد تعريف به احتياجي شناسد، مي را اخالق ضد قهراً و را اخالق
 همة زبان در اينكه درعين كه است چيزهايي آن از خودش، شبيه ديگر چيزهاي از بسياري

 از بكنند، تعريف توانند مي و شناسند مي را آن كه كنند مي خيال مردم همة و است داير مردم
  .كردن تعريف براي است لغات مشكلترين

 همه اين و اند شده پيدا دنيا در كه دانشمنداني و فيلسوفان و علما همه اين كه كنيد مي باور هيچ
 پيا نظر توافق آنها از بسياري در و است شده مسائل در كه فلسفي موشكافيهاي و علمي كشفيات

 منطق در فلسفه، در طبيعي، در فيزيك، در رياضيات، در– شده حل مشكل و مسئله يعني شده،
 حل هنوز معمولي لغت همين ولي -است شده حل مسائل كه كرد پيدا توان مي مسئله صدها
 كه بپرسيم سقراط و افالطون از ما مثالً اگر. ندارد وجود آن دربارة نظر تواف كه معنا اين به نشده،
 است افالطون شاگرد كه ارسطو از اگر و كنند، مي تعريف برايمان جور يك چيست، اخالقي فعل

 جور بپرسيم اپيكور از اگر. داند نمي صحيح را افالطون تعريف و كند مي تعريف ديگر جور بپرسيم
 ديگر جور بپرسيم لبيون از كنند، مي تعريف ديگر جور بپرسيم رواقيون از ميكند، تعريف ديگر

 برويم هند به سفري اگر. كنند مي تعريف ديگري نحو به بپرسيم فسطائيانسو از كنند، مي تعريف
 گونه به بودا. ميكنند تعريف ديگر جور بينيم مي بكنيم مطالعه را هندي اخالق و هندوها كتابهاي و

 مي تعريف جوري خودمان عرفاي. است كرده تعريف ديگر گونة به كنفوسيوس كرده، تعريف اي
 او مكتب در اخالق و كند مي پيشنهاد اخالقي سيستم نوع يك فيلسوفي هر ،جديد دنياي در. كنند

 ديگر اخالقهاي اكثر ضد اساساً اي نيچه اخالق مثالً. است متفاوت ديگر مكتبهاي در اخالق با
 اخالق نوع يك ماركسيستي اخالق دنياست، در مخصوص اخالق يك ماكياولي اخالق. دنياست

  است؟ طور اين چرا. دنياست در مخصوص
  

  اخالق در بينشها تفاوت منشأ
 سرچشمه مختلف هاي بيني جهان از اي اندازه تا چيست، اخالق كه اخالق تعريف در نظرها اختال
 مي الهام مكتب آن در اخالقي سيستم نوع يك جهان دربارة مكتبي هر بينش يعني گيرد؛ مي

 ديگر نوع الهي مكتب كند، مي ادپيشنه اخالق نوعي قهراً مادي مكتب. ميكند پيشنهاد و بخشد
  حكيمانة ارادة يك از ناشي را جهان كه آن. كند مي پيشنهاد اخالق
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 حركتهاي و تصادف و تاريكي و ظلمت جز جهان در كه آن و داند مي الهي اي نفخه را انسان و ازلي
 در شان نشبي ناخواه خواه بيند نمي ديگري چيز هدفي بي و مقصدي بي منتهايي، بي و كوركورانه

 ان بعد. رسند مي بست بن به اخالق مسئلة در مكتبها از بعضي اساساً و است؛ متفاوت هم اخالق
 و معنا كنند، تعريف بخواهند نحوي هر به اخالق، مكتبها بعضي نظر از آيا كه كنيم مي بحث شاءاهللا

 توحيد با اخالق آيا: ستا اي مسئله يك امروز خود اين و نميتواند، يا باشد داشته تواند مي مفهومي
 يا باشد داشته وجود تواند مي عالم در خدا منهاي توحيد، منهاي اخالق آيا ندارد؟ يا دارد وابستگي

  تواند؟ نمي
 مكتبهاي همة كه مسائلي از كنيم، مي آغاز بشريت ميان مسلّم مسائل از را خودمان بحث ما حال

 به ببينيم جلوتر رويم مي بعد ميكنيم، شروع ياتمسلّم از دارند، توافق مسائل آن دربارة اخالقي
 اسالم اخالقي سيستم وقت آن و نه؟ يا كنيم كشف را اخالق فلسفة توانيم مي آيا و رسيم مي كجا

 دقيقاً را خودمان اسالمي اخالقي مكتب ما كه است ضروري و الزم بسيار مطلب يك اين و چيست؟
  .بشناسيم
 اين به كه معروفي عبارت در را جمله اين من كه دارد اي جمله لهآ و عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر
 در ولي اند آورده احاديثشان در تسنن اهل علماي ام؛ نديده شيعه احاديث در كنند، مي نقل عبارت
 اكرم پيغمبر كه است اين معروف جملة.دارد وجود لفظ اختالف اندكي با معنا همين شيعه احاديث
 را، كريمانه اخالق اينكه براي ام شده برانگيخته و مبعوث من االخالق رممكا التمم بعثت: فرمود
 كه رساند مي تتميم و تكميل كلمة. كنم تكميل را مĤبانه مكرمت اخالق را،) 1(مكرمتي اخالق
 بشر ميان در اخالقي مكرمت رسالت هستم خاتم پيغمبر كه من فقط نه بگويد خواهد مي پيغمبر
 هدفي چنين براي هم آنها اند، داشته رسالتي چنين خود نوبة به كدام هر هم گذشته انبياي دارم،
 و عصر در من اينكه براي) نبوت ختم( برسانم پايان به آنهارا تمام نيمه كار ام آمده من ولي اند؛ آمده
 گفته بايد من زبان از شود گفته بشر به بايد وحي وسيلة به آنچه كه ام آمده شرايطي در و زمان
 امثال و غزالي كه است عبارتي اين. مكرمتي اخالق تكميل و تتميم براي ام شده مبعوث من شود؛

 لفظ اين عين ببينيم؛ را عبارت عين تا گشتيم شيعه دراحاديث ما. اند كرده نقل حديث صورت به او
  كه حديثي در اكرم پيغمبر. هست ما حديث كتب در آن مضمون ولي نكردم پيدا من را
  
 اخالق معيارهاي ما اينكه به رسيد نوبت كه وقتي. خوابيده معنا خيلي »مكرمت« كلمة در. 1

  .كرد خواهيم بحث است اسالمي اخالق در بزرگي محور كه كلمه اين به راجع كنيم بيان را اسالمي
 دو هر به كه ندارد منافات البته. االخالق بمكارم به عليكم: فرمود است كرده نقل الشيعه وسائل
 عليكم: است عبارت اين به ما احاديث در. باشد فرموده پيغمبر متعدد نوبتهاي در نييع عبارت
 براي مرا من پروردگار كه بها بعثني ربي فان كريمانه و مكرمتي اخالق باد شما بر االخالق بمكارم

  .است فرموده مبعوث مكرمتي اخالق اين

 ١٧



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

  

  طبيعي فعل
 شروع بايد كجا از ما و چيست - مكرمتي اخالق ماكر رسول تعبير به يا– كلي طور به اخالق حال

 ممكن مكتب يك كه مشكوك مسائل به كنيم، مي آغاز مسلّم مسائل و مسلّمات از ما گفتيم كنيم؟
 كه است اين است مسلّم آنچه. نداريم كار فعالً نداند اخالقي ديگر مكتب و بداند اخالقي را آن است
 كارها ين ا در اخالقي؛ نه نامند مي طبيعي فعل و طبيعي ارك را كارها اغلب انسان كارهاي ميان در

 احساس رود، مي اش خانه به و خيزد مي بر مجلس اين از اسنان مثالً. كند نمي صدق اخالق
 احساس خوابد، و رود مي بستر به كند مي خستگي احساس ميخورد، غذار كند مي گرسنگي
 طبيعت عادي؛ كارهاي يعني گويند، مي طبيعي افعال را افعال اين. نوشد مي آب كند مي تشنگي
 و كند مي رنج احساس گرسنگي از شود، مي گرسنه كودك يك .كرده اقتضا را چيزي چنين انسان
 بشود، نائل لذتي وبه كند دور خودش از را رنج اين اينكه براي. دارد لذت هم غذا خوردن داند مي
 اين درگرو حياتش و سالمت كه داند مي برد، پي هم غذا فايدة به و شد بزرگتر وقتي. خورد مي غدا

  .طوراست همين ديگر كار صدها و خواب. است خطر در حياتش و سالمت نخورد غذا اگر غذاست،
 عادي زندگي و معاش فقط هدفش فعاليتها درآن كه كند مي انسان كه معاشي فعاليتهاي تمام
 سود طلب در و ستد و داد و فعاليت مشغول تجارتش دفتر در تاجر يك. است طبيعي كارهاي است
 كه انسان جويي نفع و ازسودطلبي ناشي و است انسان در طبيعي و عادي كار يك اين است؛ بيشتر
 به كند، مي كسالت احاسا انسان. خود از زيان دفع يا بخواهد، خود براي را اي فايده و سود انسان
 و عادي كار يك هم اين. است زيان اريبيم زيرا ضرر، و زيان دفع براي كند مي مراجعه طبيب
  .حيوانات كارهاي سطح در است طبيعي

 خورد؛ غذا شد گرسنه كس، فالن بر آفرين كه اند آفرين و ستايش قابل نه كارها اين حد، اين در
 گرسنه كس، فالن رود؛ مي پول دنبال كس، فالن بر آفرين خوابيد؛ شد خسته كس، فالن بر آفرين

   و ستايش نه آنجا. نوشد مي آب شود مي تشنه رد،خو مي غذا شود مي
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 طبيعي است فعلي ندارد؛ وجود اينها از كدام هيچ نكوهش؛ نه و است اهللا بارك و مرحبا و تقديس
 كه مادامي نيز انسان طبيعي كار نكوهش، نه دارد ستايش نه حيوان يك كار كه طور همين. وعادي

 و ندارد آفرين و ستايش شود نمي ضميمه ديگري امر و گيرد مي صورت طبيعي هاي انگيزه آن با
 طبيعي افعال به مربوط كه هم صفاتي. ناميم مي طبيعي فعل را اينها. ندارد هم ناآفرين و نكوهش

 ميل خوردن، غذا به ميل مانند درانسان كارها گونه اين به مربوط ميلهاي. است طبيعي صفات باشد
 نكوهش، نه دراد ستايش نه و است طبيعي ميل جنسي ميل نوشيدن، آب به ميل خوابيدن، به

 عيناً كارها اين به مربوط هاي انديشه. تر پايين نه و باالتر نه است، عادي درسطح يعني است، عادي
 است آفرين و ستايش قابل نه ها انديشه اين طبيعي؛ و عادي است هايي انديشه است، جور همين

  .ناآفرين و نكوهش قابل نه
 و نيست انسان درغير ديگر اين و] است اخالقي افعال داراي كه [است چنين اختصاصاً نانسا امام
 نيست؛ غلطي تعريف تعريف اين اخالقي، است حيواني انسان: بشود تعريف گونه اين انسان اگر لهذا
. است انسان به مربوط هم اخالقي ضد فعل اينكه كما است انساني فعل يكي اخالقي فعل يعني
 در هميشه او. بدهد انجام اخالقي ضد فعل تواند مي نه و دهد انجام اخالقي فعل تواند مي نه حيوان
  .است گرفته قرار عادي سطح همان

  

  اخالقي فعل
 دارد، آفرين و سپاس و ستايش تقاضاي كه است همين مشخِّصش اولين چيست؟ اخالقي فعل حال

 مبدأ كه صفتي آن به كارو اين به ،شنود مي يا بيند مي كه كس هر. دارد تبجيل و تعظيم تقاضاي
 تعظيم و ستايش را او ميگذارد؛ احترام است كار اين به مربوط كه اي انديشه آن به و است كار اين

 قهرمانان داستانهاي از هم اول كنم؛ مي ذكر مثال. گويند مي آفرين او به كنندف مي واحترام
 و هست انسان انسانيت در و انسان وجدان در چيزها جور اين چون آورم نمي مثال مذهبي اخالقي
  .وجوددارد هم مذهبي افراد درغير
 به و باشد نادر با معاصر شايد و بود روسيه امپراطور پيش سال دويست حدود در كه – را كبير پطر

 برايش فعلي كمونيستهاي حتي و شمارند مي دنيا بزرگ شخصيتهاي از يكي - داد عظمت روسيه
 الريه ذات دراث سالگي سه و پنجاه سن در مرد اين نويسد مي آلبرماله تاريخ. ندهست قائل احترام

 نفر چند و گذشت مي آنجا از داشت قايقي. بود ايستاده رودخانه كنار روزي ژانويه، زمستان، در. مرد
  كرد احساس. بودند قايق آن سوار انسان
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 آب به را خودش قايق اين نجات براي فوراً نبود، آنجا هم كسي است، شدن غرق حال در قايق
  .مرد و كرد الريه ذات كار همي اثر در). نه يا كرد پيدا نجات قايق اين دانم نمي (انداخت

 يكي: بدهد انجام توانست مي كار نوع دو آدم اين گويد؟ مي چه بشنود كس هر را كار اين حال
 فكر خودش با شود، نمي يا دشو مي غرق قايق ببيند باشد، تفاوت بي و تماشاچي طور همي اينكه
 جان بخواهم بيندازم درآب روسيه، سرد درهواي آنهم يخبندان، و زمستان اين در را خودم من كند

 را كار اين چرا انسان؟ عده يك نجات براي بيندازم خط در را خودم جان دهم، نجات را ديگران
 را كار اين. دهد نجات را انيها و بيندازد خطر به را خودش جان اينكه ديگر حسابي؟ چه روي بكنم؟

 باالتر كارعادي سطح از كار اين. كند مي تلقي اخالقي و انساني كار يك شنود مي كه كس هر
 جان بوده؛ مردي! اهللا بارك! احسنت: گويد مي يابشنود ببيند كس هر. طلبد مي آفرين است،

  .گويند مي اخالقي را كار اين. كرد ديگر عدة يك فداي را خودش
 سبب.] كرد فوت اتومبيل تصادف در [آيتي مرحوم جليل عالم ما بزرگوار دوست پيش سال چند رد

 مي رد اتومبيلش جلو از سگي رفت، مي خيابان در اتومبيلش با كه بود اين مرد اين شدن كشته
 فتصاد بعد و برگرداند را اتومبيل نگيرد زير را سگ اينكه براي گيرد، مي زير دارد را سگ ديد شد،
 جان شود نمي راضي انساني كه را كار اين حال. رفت مي و زد مي بود ديگر نفر يك اگر. مرد و كرد
 فعلي. آفرين اهللا، بارك گويد مي كند، مي ستايش شنود مي كس هر بيندازد، خطر به را حيوان يك
  .است شده واقع عالي سطح يك در كار اين گويند؛ مي »اخالقي«طلبد مي آفرين كه را

 كتابش درمقدمه پطر داستان همان با دوستانمان از يكي را داستان اين كنند؛ مي نقل تانيداس
 اين كردم؛ مي صحبت ماترياليست نفر يك با زماني گويد مي .است خوبي داستان و است نوشته
. نداشت جوابي او و آيد مي در جور مادي منطقي چه با اينها گفتم گذاشتم، ميان در او با را مثالها
 و و گرسنه شدت به كه حالي در بياباني در بود آمده پياده پاي دور راه از جواني روزي بود نوشته
 پهن اي سفره و نشسته جاده كنار نفري چند. بود مجروح پاهايش و كوفته و خسته العاده فوق
 ايتانغذ از كنم مي خواهش ام، گرسنه من گويد مي اينها به بكند، رمقي سد اينكه براي. اند كرده
 مي آنها. بيندازند او جلو چيزي آنها كه بود زده زل سفره به آنجا هم سگي. بدهيد من به اي لقمه

 برداشتيد زودتر كدام هر سگ اين و تو از كنيم، مي پرت طرف آن و گلوله را غذا مقداري ما گويند
   را گوشت و نان مقدار يك. او مال
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. برميدارد را نان. رسد مي زودتر سگ از او و نان نبالد ميدوند سگ و او. كنند مي پرتاب و لوله
 آن جلو را نان. كند مي او به اي ملتمسانه نگاه يك ايستاده، آمده سگ اين بيند مي ميدارد بر وقتي
 اين هستم گرسنه من. دارد مي مقدم خودش بر را سگ يعني خورد؛ مي سگ و اندازد مي سگ
 كه سگ اين نه كنم ايثار سگ اين به بايد كه هستم نانسا يك بهعنوان من است؛ گرسنه هم سگ

  .نيست كار در هم مذهب و دين مسئلة اينجا. است حيوان
 مافوق در را كار اين آيا گويد؟ مي چه و كند مي فكر چه بشود روبرو اي منظره چنين با هركس آيا

 مركز طبعي منطق اب كند؟ تلقي طبيعي را كار اين تواند مي نه؟ يا بيند مي طبيعي و عادي سطح
 خودم »م« آن مركز خودم، »م« آن كنم، مي كار خودم براي خودم؛ است، من خود مركز منم،
 اين. دارم مي مقدم خودم بر را خودم غير من: است خودم غير ندارد وجود »خودم« اينجا ولي است،
. مرحبا و فرينآ تحسين، ستايش، قابل است كاري كه است اين مسلّم قدر ناميد؟ شود مي چه كار
 چنين همت و كند نمي را كار اين بگيرد قرار شرايطي چنين در را خودش اگر كه هم آدمي آن

 كاري چنين مرد كه من گويد مي كند، مي ستايش را انساني چنين حال عين در ندارد را كاري
  .كنم مي ستايش را او و گويم مي آفرين او به من بكند كاري چني كسي هر اما نيستم

 آدم كه دانيد مي و بودند؛ افتاده زمين روي مسلمين از مجروح نفر چند اسالمي جنگهاي از يكي در
 است رفته بدنش از خود اينكه دليل به نباشد، يا باشد گرم هم هوا اينكه از نظر قطع مجروح،
 مي آب و بسازد خون فوراً اينكه به كند مي پيدا احتياج بدن چون كند مي بيشتر تشنگي احساس
 هستند، تشنه خيلي اينها كه كند مي احساس رسد، مي مجروحين اين بالين به نفر يك. خواهد

 به بروب گويد مي ديگر، مجروح يك به كند مي اشاره او بدهد، اينها از يكي به برد مي آبي ظرف فوراً
 رود مي. هبد او به برو ديگو مي سوم، مجروح به كند مي اشاره وي. او سراغ رود مي فوراً. بده او

 هم دومي بيند مي دومي، سراغ گردد برمي. مرد تشنگي از او بيند مي رود، مي وقتي. او سراغ
 نفر سه اين از يك هيچ به آب اين. است مرده هم سومي بيند مي سومي سراغ گردد برمي مرده،

 در يعني )1(خصاصه بهم كان لو و انفسهم علي يؤثرون و: كردند ايثار قرآن تعبير به سه هر نرسيد؛
  كه احتياجي كمال عين

  
  9 /حشر. 1
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  .دارند مي مقدم خود بر را ديگران دارند خود
 ستايش قابل عمل يك ديگر، چيز يا اخالق بگذاريد، خواهيد مي چه هر ميگذاريد؟ چه را اين اسم حال
. نشناسد رمتمك اكرم رسول تعبير به و نداند بزرگواري نكند، ستايش را كار اين تواند نمي احدي است،

  .است بزگواري و مكرمت
  

  بردگي فلسفة
 مالك، اين و است مملوك او اقتصادي، ظاهري روابط حسب به كه دارد غالمي انساني بينيد مي شما
 بر را او مملوكيت مملوك، آن و است باالتر خيلي رفيق يك با رفتار حد از مملوك اين با رفتارش ولي
 ولي خرندف مي هم با خرند مي كه لباس روند، مي بازار به نفري دو شارباب با. ميدهد ترجيح آزادي هر

 من ميگويد پوشد، مي خودش را ارزانتر و كهنه لباس است، جوان كه مملوك آن به دهد مي را نو لباس
. خوراند مي او به را بهتر غذاي. پيرمرد من به نه زيبد مي تو به عالي و نو لباس جواني؛ تو مردم پير

 مملوكيت از او. نيست قائل او با خودش ميان فرقي عمالً. طلبد مي آسايش خودش از بيشتر او براي
 دوران يك فقط مملوكيت اين. شود مي تربيت شخص اين درمكتب كه كند مي احساس را همين
  .يابد مي كمال او دوران، اين در كه است مدرسه
 ي اجباري، تدريس يك يعني بردگي ادي،اقتص كشي بهره نه است همين اسالم در بردگي فلسفة اساساً
 پيراهن دو رود، مي بازار به قنبرش با طالب ابي بن علي كه چيست عغمل اين اسم. ناخواه خواه تربيت

  كند؟ مي انتخاب راخودش كهنه دهد مي او به را نو خردف مي
 كند مي زيست دآزا كه عمر آخر تا زن اين كه كند مي رفتار طوري اش خادمه فضّة با مرضيه زهراي
 درخانه، را او زهرا. است بوده زهرا درخدمت كه است اي ساله چند دوران همان افتخارش پر دوران
 كن، استراحت تو كنم مي كار من روز يك: كند مي تقسيم او با را كارها دهد، مي قرار خودش خواهر
 و بكند كار او روز هر كه بود گرفته را جلويش كسي چه. كنم مي استراحت من كن توكا روز يك

 تو انسانم من: است اين پسندد مي او آنچه. پسندد نمي را آن او ولي باشد؟ داشته آسايش خودش
 از آسايش تو از رنج باشم آسايش در من و بكشي زحمت كني كار تو كه نيستم حاضر هرگز من. انساني
 ما ميان متساوي طور به هست اگر هم آسايش شود، مي تقسيم ما ميان متساوي هست اگر رنج من،

  .شود مي تقسيم
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 با آيا. بزرگوارانه و طلب آفرين ستايش، قابل است عملي بناميد چه هر ناميد؟ شود مي چه را عمل اين
 هنوز حتي. آيد نمي در جور منطقها اين با نه، آيد؟ درمي جور بشر طلبي منفعت و سودجويي منطق
 -است غلط حرفشان البته– فرنگيها كه طوري به بكند كشف را كارها گونه اين منطق نتوانسته بشر
 آيد؛ نمي در جور هم منطق با ولي دهد مي انجام بشر يعني منطقياست غير اخالقي كارهاي اند گفته
 غير است كارهايي اينها .كند مي اقتضا را طلبي نفع همان منطق. آيد نمي در جور منطق با اخالقي كار

 تعبير همان اين. است منطق فوق كارهاي گويند مي باشند قائل تراما برايش خيلي اگر يا منطقي،
 برتر منطقي با ولي آيد مي در جور منطق با نه،. »آيد نمي در جور منطق با« اينكه از است اي محترمانه

  .آيد نمي در جور منطق با اينكه نه آيد، مي در جور عاليتر و
 من كه نيست گوارا من بر گويد مي كه است نچنانآ ديگر انسانهاي به نسبت مردي كه شنويم مي ما

. باشد اي گرسنه شكم يمامه، يا حجاز در -نقاط دورترين در بلكه همسايگي در نه– و باشد سير شكمم
 را خودم شكم اينجا من كنم سير را آن توانم نمي من كه است اي گرسنه شكم سرزمينها آن در كه حال
 سير شكمم دنيا گوشة يك در كه است رنج من براي است، درد يست،ن گوارا من بر اصالً. كنم نمي سير
  .باشد داشته وجود اي گرسنه شكم دنيا ديگر درگوشة و باشد

  
 في له طمع ال من اليمامه او بالحجاز لعل و االطعمه تخير الي جشعي يقودني و هواي يغلبني ان هيهات
  :القائل قال كما اكون او حرّي، اكباد و غرثي طونب حولي و مبطاناً ابيت او! بالشبع له عهد ال و القرص

  القد الي تحن اكباد حولك و    ببطنه تبيت ان داء حسبك و
  
 جوانان از يكي مهماني مجلس در بصره، در تو والي و نماينده كه رسد مي گزارش او به نشسته، كوفه در
. نه است؟ بوده حرام ازمال حرام لقمة مهماني مجلس آن در آيا. است كرده شركت بصره اهل پولداران و

. نه بوده؟ آوازي و رقص. نه است؟ بوده ولعبي لهو. نه اند؟ كرده قماري. نه است؟ بوده سفره برسر شرابي
 از و اند داشته شركت اشراف و اعيان اختصاصاً كه بوده مجلسي است؟ بوده چه مجلس آن گناه پس
   در كسي گرسنگان و فقرا
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 كه نويسد مي اي نامه. گيرد مي آتش دركوفه او رسد، مي گزارش كه وقتي .تاس نبوده مجلس آن در
 اينقدر بشر] كه[ است بشريت افتخارات از. مسلمين ما افتخارات از نه است بشريت افتخارات از نامه اين

  !باشد گرفته اوج اينقدر انسانيت راقي احساسات] و باشد گفته سخن[ ولطيف راقي عالي،
  
 لك تستطاب اليها فاسرعت مأدبه الي دعاك البصره اهل فتيه من رجالً ان بلغني فقد! حنيف ابن يا

  ).1(مدعو غنيهم و مجفو عائلهم قوم طعام الي تجيب انك ظننت ما و الجفان اليك تنقل و االلوان
  

 ،رسيد من به گزارشي.) بود ما زمان در اعدل بود مي اآلن اگر او! بوده بزرگواري مرد چه (!حنيف پسر
 آنجا در نيز تو و است كرده دعوت هم تو از و است داده تشكيل اي سفره بصره اهل جوانان از يكي

 چيز اگر است؟ شده مرتكب گناهي چه (مدعو غنيهم و مجفو عائلهم كه سفرهاي اما اي كرده شركت
 باقي شخود كار سر را او آن يك بود كرده شركت حرامي سفرة سر اگر. گفت مي علي بود مي ديگري

 ديوارها و در پشت فقرا كه بپذيري اي سفره بر را دعوتي كه كردم نمي باور تو دربارة). گذاشت نمي
 حاضر اشرافي سفرة چنين سر آمدي هم تو .بودند شده دعوت كه بودند واغنيا ماند گرسنه شكشمان

 براي كه است اييهمانه آن از قسمتي گويد، مي و گويد مي. شود مي باز دلش درد كه اينجاست. شدي
 مكاره في اشاركهم ال و »اميرالمؤمنين هذا« يقال بأن نفسي من اقنع أ: فرمايد مي بعد خواندم، شما
 – اند گذاشته من روي كه لقبها عاليترين به كنم؟ قناعت لقب و تيتر به من آيا ؟)2 (الدهر

 لقبم كنم؟ قناعت تيتر و نوانع به و - كل در كل خليفة عالم، مؤمنان همة كل فرمانده اميرالمؤمنينف
 وامير نباشم مؤمنين درد شريك نباشم؟ همدرد سختيها در مؤمنين با ولي باشد المؤمنين امير

 در اما كند مي استفاده دارد »اميرالمؤمنين« لقب از كه شد اميرالمؤمنيني چه اين باشم؟ المؤمنين
  !نيست شريك مؤمنين با دردها
 نه، حد اين در حال– دارد وجود و است داشته وجود دنيا در كه يزيچ چنين آيا: پرسم مي من حال
  دردمندان با بودن وهمدرد بودن همدل همدردي، اين - تر پايين درجه يك

  
  
  45/نامه البالغه، نهج.1
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 وآن طبيعي ميل شود مي را ميل آن ناميد؟ طبيعي فعل شود مي را اين است؟ كاري چگونه عالم
 انسانهايي حتي انسانها همة باالتر، سطح يك در است اري يا ناميد؟ طبيعي انديشة ودش مي را انديشه

 گونه اين ما گويند مي كند، مي ستايش وجدانشان اند نكرده كاري چنين هم بار يك درعمرشان كه
 هر. گوييم مي احسنت و آفرين ميكند چنين ه كسي آن امامبه نداريم را كاري چنين همت و نيستيم

 بشريت تمام كه ميرسد جايي به بعد است؛ بيشتر ستايش و تحسين و آفرين اين باشد باالتر جشاو چه
 گويد مي قرآن .)1 (ودا الرحمن لهم سيجعل الصالحات عملوا و آمنوا الذين ان. كنند مي ستايش را او

 بدون كارش داخ. دهد مي قرار مردم دل در را آنها محبت خداوند اند شايسته كار و ايمان اهل كه آنها
 هستندكه كساني اينها بلكه ندارد؛ كار مردم دل به بدهد اري براي بخواهد كه پاداشي نيست؛ حكمت
 و ها نيكي و فضيلتها درمقابل توانند نمي كه ساخته فطرتي با خدا هم را دلها اند؛ وعالي نيك بسيار

  .باشد نداشته دوست و نگذارند احترام نباشند، خاضع آنها پاكيهاي
 آنجا در را اسماعيل كوچكش وفرزند هاجر بار اولين وبراي كرد بنا را كعبه كه وقتي آن خليل ابراهيم
 ليقيموا ربنا المحرم بيتك عند زرع ذي غير بواد ذريتي من اسكنت اني ربنا: است اين دعايش گذاشت
 دران اينها محبت كه دهب قرار اي گونه به را دلها خدايا). 2(اليهم تهوي الناس من افده فاجعل الصلوه
 خواست مي. ابراهيم شدة مستجاب دعاهاي ماييم ابراهيم دعوه نحن: فرمود هم امام. بگيرد قرار دلها
 است وناقص يافته كسر و كاهش انسانيتشان كه آنهايي حتي. باشد انسانيت كانون و توحيد كانون دلها
 حتي نكنند، تكريم و تعظيم و ستايش را اخالقي وانسان كامل وانسان متعالي انسان توانند نمي

 مخفي را دشمن فضايل كند، مي تحميل خودش وجدان بر يعني خودش به گاهي انسان. دشمنانشان
 مي يا شنويم مي بعد كند، مي مخفي مرتب نرفته؛ جايي كه عقلش و تشخيص و وجدان اما كند مي

 كند مي بروز نفاق هاي پرده همه ينا پشت از پليد القلب قسي دشمن همين وجدان يكدفعه كه بينيم
  .شود مي جاري زبانش به حقيقت و
  
  
  
  96/مريم. 1
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 داستان كه شد مسلمان اكرم رسول حيات اواخر در - معروف طايي حاتم پسر– حاتم بن عدي جناب
 عليه علي به كه است كساني از. ايم آورده راستان انداست كتاب در و است جالبي داستان هم اسالمش
 ركاب در جنگها در و است السالم عليه علي مولي مخلص و خالص بسيار شيعيان ان از و پيوست السالم

 امير كه بعد. شدند شهيد موال ركاب در - طارف و طرفه و طريف– پسرش سه صفين جنگ در. بود آقا
 مالقات معاويه با او كه افتاد اتفاق وقتي يك. بود زنده سالها او دندش شهيد و رفتند دنيا از المؤمنين

 موالست، اول درجة دشمن و پليد و كثيف و منافق و دنيا عجيب بازهاي نيرنگ آن از كه معاويه. كرد
 علي به نسبت عدي از ظاهري ولو تبرّي يك كند، ناراحت را عدي تواند مي ببيند حرفي يك با خواست
 بچه اينكه از باشد چه هر باالخره ديده پسر سه داغ كه كشته پسر پدر يك كرد فكر ودشخ با. بگيرد
 نرفته علي همراه ما كاش اي كه كند مي فكر خودش با البد. است ناراحت اند رفته دست از هايش
 كه بود اي نقطه اين. بوديم نداده دست از علي راه در اينچنين پسر سه و بوديم نپيوسته علي به بوديم،
: گفت. بياورد خودش طرف به را او بتواند بلكه جا همين از دارد، دووج او روح در كرد حس معاويه
 در طالب ابي بن علي درركاب: گفت هستند؟ كجا طارف و طرفه و طريف پسرانت الطرفات؟ أين! ياعدي
 بچه كرد، انصافي بي نداد، انصاف تو دربارة علي! عدي: گفت. شدند شهيد جنگيدند مي تو با كه صفين
 و فرستاد توراجلو هاي بچه داد، كشتن رابه تو هاي بچه داشت نگه سالم را حسين و حسن خودش هاي
 جلو را تو هاي بچه داد، كشتن به را تو هاي بچه داشت نگه سالم را حسين و حسن خودش هاي بچه

 اين.ندادم انصاف علي ةدربار من است، بعكس خير: گفت. داشت نگه عقب را خودش هاي بچه و فرستاد
 مطلب ديد وقتي معاويه. برود راه زنده زمين روي عدي و باد خاكها زير در امروز علي كه نيست انصاف
 توصيف من براي شناختي و ديدي كه آنچنان را علي! عدي: گفت مرتبه يك حرفهاست، اين از باالتر
 مي بشنوم، تو از را حقيقت خواهم يم من گذشت، حرفها اين نه،: گفت. كن معاف مرا :گفت عدي .كن

 كردن، علي توصيف به كرد شروع عدي. كني توصيف اي شناخته و ديده كه آنچنان را علي خواهم
 بود، چگونه عبادتش بود، چطور دوستان با معاشرتش كه كردن بيان را علي روحي و اخالقي سيماي
 در خودم من! معاويه: گفت. رسيد علي دتعبا به تا گفت و گفت بود، چگونه ايثارش بود، چطور تقوايش
 مباركش محاسن بر اشك قطرات و ريخت مي اشك كه ديدم عبادت محراب در را علي تار شبهاي
 دارد معاويه ديد كرد نگاه عدي رسيد اينجا به وقتي. پيچيد مي خودش به مارگزيده مانند و بود جاري
  بعد. ريزد مي واشكهايش كند مي گريه
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 بزايد؛ طالب ابي بن علي مثل كه است عقيم دنيا ديگ خدا به: گفت. كرد پاك را كهايشاش آستينش با
  .رفت هم او و بود يكي
 گرفته؟ قرار سطحي چه در كار اين. مرد يك از دنياست دشمنان ترين دشمن ستايش اين چيست؟ اين
 فعل اخالقي، كار نساني،ا كار را اين. باالتر است حيوانات كار چه هر از و انسانها همة عادي كار از

 را علي احساسات و تمايالت گويند، مي اخالقي كار را علي كار. گويند مي اخالقي وصفت اخالقي
 تواند مي بشر آيا. گويند مي اخالقي انديشة را علي انديشة و گويند، مي اخالقي احساسات و تمايالت

  كند؟] نفي [را اينها
 نقل آنرا راستان داستان در من و ايد شنيده مكرر شايد كه لسالما عليه علي داستانهاي از است داستاني

 چپي آدم يك به را راستان داستان كتاب من گفت كرد، نقل من خود براي دوستانمان از يكي. ام كرده
 ما از اشكي يك آخر داستان آن كه است اين حقيقتش گفت داد پس من به وقتي دادم؛ كمونيست و

  .است نشده زياد و كم آن در كه است داستاني. گويد مي ترياليستما آدم يك را اين. گرفت
 اعتماد صددرصد پستها و] مأمورين[ به رود، مي راه وخيابان كوچه در خودش هميشه السالم عليه علي
 يك از گاهي آيد، مي چشمش جلو هايي منظره. بيند مي مستقيم آيد مي احياناً هم خودش كند، نمي

. كشيده دوش به آبي مشك كه بيند مي را زني روزي است؟ گونه اين چرا] كه شود مي ناراحت [منظره
 فالن به. باشد عادي بايدغير جريان كشيده؟ مي دوش به آب مشك مناسبت چه به زن يك گفت خود با

 خواهد مي ولي ميرود پيش فوراً خودش بلكه چيست؟ قضيه ببين كن تعقيب برو گويد نمي شرطه
 اول. كند بازپرسي و استنطاق او از است سنگين بار زير او كه حالي در آيد نمي. بفهمد را قضيه حقيقت
 من را آب مشك اين و كنم كمك شما به من دهيد مي اجازه! خانم: كند مي سالم او به آيد، مي پيش

 ولي برد مي و گيرد مي دوش به را آب مشك است، خليفه. خوب بسيار گويد مي برسانم؟ منزل به
 كنيم؛ مي ستايش را خودمان مرتب بكند را كار اين ما مثل كسي اگر حاال. (نيست باخبر او دل از كسي

 زمين به را مشك. گيرد مي ياد را زن خانة. رسد مي اش خانه به زن آن تا رود مي.) است عكس بر او
 كه يداشت مردي اگر نداري، مردي تو كه است معلوم! زن اي: پرسد مي ادب كمال با بعد .گذارد مي
 كشته صفين در طالب ابي بن علي ركاب در كس فالن شوهرم بله،. كردي نمي را كار اين خودت البد
 ما به هم كسي و بدهم انجام خودم را دو هر داخل و بيرون كار ناچارم يتيم، چند و منم او از بعد. شد

  .كند نمي رسيدگي
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 پهلو آن به پهلو اين از صبح تا. برد نمي شخواب شب ولي. رود مي خانه به و گردد برمي علي اند نوشته
 شود مي كه صبح. شود صبح كه است منتظر. باشد داشته درجه يك و چهل تب كه آدمي مثل ميخوابد

 و خرما و گوشت و پول دارد، برمي را زنبيل - خودش شخص فقط بدهد، مأموريت را فردي نه هم باز–
 گويد مي زن. زند مي در. رساند مي خانه درهمان به را خودش عجله به و دهد مي قرار آن در آرد

 اجازه اگر ام آورده اي هديه ها يتيم بچه اين براي هستم، ديروزي مسلمان همان من گويد مي كيست؟
 كه علي و كند مي رسيدگي او به غريبه مرد يك كرد احساس وقتي زن اين. شوم داخل دهيد مي

 ما به علي چرا ،بگيرد علي از را ما دل داد خدا: گفت كرد مي رسيدگي زودتر بايد است بوده مسئول
 به. اند گرسنه بچه كند مي احساس. نياورد خودش روي به هيچ السالم عليه علي كند؟ نمي رسيدگي

 مي زن به فوراً. دهد مي آنها به خرما خوراند، مي آنها وبه كند مي كباب را گوشتهايي شتاب و عجله
 اين تو و دارم مي نگه ا هار بچه يامن بپزم ونان بكنم خمير من دار نگه را ها بچه تو يا!زن اي گويدك

 روشن را تنور من فرمود. دار نگه را ها بچه تو ،هستم بهتر پختن نان كار براي من گويد مي. بكن را كار
 و آنها، با كردن بازي و ها بچه كردن سير به ميكند شروع بعد. كرد روشن را تنور خودش. كنم مي

. است كرده كوتاهي شما دربارة علي بگذريد، علي گناهان از ببخشيد، را علي! ها بچه: گويد مي مرتب
 زن كند مي روشن را تنور السالم عليه علي كه حالي در. كيست او كه داند نمي هم بيچاره زن آن

 اين! زن اي ميگويد. شناسد مي آنجاست؛ هم مردي بيند مي. كشد مي سر ديوار از آيد مي همسايه
 منزل به را آب مشك راديد، ما كوچه در ديروز است، خوبي آدم گويد مي اي؟ آورده تو كه كيست
 گرفته خدمت به تو كه كيست اين ميداني آيا گفتك. است آورده غذا و پول برايمان هم امروز رساند،

 معذرت تو از بايد من فرمود. كند مي خواهي معذرت زن اين. است خليفه طالب، ابي بن علي اين اي؟
  .بخواهي معذرت من از تو اينكه نه بخواهم

  .است باالتر انسان طبيعي كارهاي حد از كه كاري يعني اين، يعني انساني و اخالقي فعل 
 مي ما(انسانها دادن نجات براي يعني انساني، و اخالقي است نهضتي السالم عليه علي بن حسين نهضت
 ومتعالي مقدس كه است جهت اين از). انسانها دادن نجات براي چيست؟ براي اسالم اسالم؛ براي گوييم

 مي واحساس كند مي برخورد دشمن با وقتي راه بين در كه مردي. است ستايش قابل اعلي حد در و
 هم را مردانشان بدهيد، آبد را اينها اسبهاي كنيد راباز مشكها گويد مي فوراً است تشنه دشمنش كند
  .بود قبيل اين از داشت آنجا در كه ييكارها تمام و بدهيد؛ آب
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  آوفه سوي به بيت اهل دادن حرآت
 طبق. عزادارند اينها كه است شبي دومين .است بيت اهل عزاداري دوم شب و محرم دوازدهم شب

 جهاز بي شترهاي سوار را اينها كه جالدها آن دست در سرعت به اينها امشبي مثل در مقاتل روايات
 مالحظة نه كنند، مي را اينها خواب مالحظة نه رانند؛ مي كوفه طرف به را اينها و اند حركت در اند كره

 تنظيم برنامه آنجا كه برسانند كوفه به موقع سر را اينها اينه براي اينها، آسايش مالحظة نه و خوراك
 زينت است كره خروج كه خارجي دشمن يك بر مسلمين خليفة پيروزي افتخار به را شهر قبالً و شده
 اند؛ فرستاده جداگانه را سرها شب طرف، يك از. اند كرده تنظيم برايش برنامه و اند بسته آزين و كرده
 بيت اهل بر داند مي خدا. برسانند معين موعد سر را اسرا اينكه جز ندارند فكري هيچ اينها ديگر حاال

  !گذشت چه پيغمبر
 اولين. كرد كار چند سعد پسر شدند شهيد فرد رينآخ حسين امام و يافت پايان غائله كه عاشورا عصر

 و ازل لعين آن كه كاري آن ببرم؛ را اينها پليد و زشت كار اين اسم اصالً خواهد نمي دلم بود؛ اين كارش
 بايد ام خورده قسم من ولي نيست رنجي مردن از بعد شخص يك براي دانم مي من اگرچه بود گفته ابد

 ها خيمه در ريختند ابتدا البته. بزند آتش را حسيني هاي خيمه داشت وردست اينكه ديگر. دهم انجام
  .كردند غارت
 كشته. بود خودشان هاي كشته كردن دفن شمردند مي الزم خيلي خودشان براي كه ديگري كار

 كه امروز مثل ظهر تا يعني– روز آن تاظهر را فردا و شب و عاشورا عصر كه بود اين. بود زياد هايشان
 به را شهدا مطهر اجساد ولي كرند دفن را خودشان هاي كشته و جسدها و ماندند - بود ازدهمي روز

 شد، فارغ كارها از همينكه. نگرفت تماس آنها پليد دست و گذاشتند كه بهتر چه و گذاشتند حال همان
 وارس را بيت اهل كه داد دستور همچنين. بردند ديگري گروه و بريدند را مقدس سرهاي داد دستور
 اي عده اسنها چون بود، ساالر قافله كه عليها اهللا سالم زينب. كنند سوار را آنها كه آمدند. بكنند شترها

 مي سوار خودمان بشويم سوار ما بناست اگر. بيايد جلو ندارد حق كسي كه داد فرمان بودند، بچه و زند
 لهوف در طاوس بن سيد تعبيري بيفتد، راه خواست كاروان كه وقتي. بروند نامحرمند مردها شويم،
  گفتند؛ زنان يعني قلنّ فرمود، تنها خاتون سكينه يا زينب گويد نمي - وقلنّ: است آورده
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 الحسين مصرع علي بنا مررتم ما اال اهللا بحقّ قلنّ و – بوده همگاني تقاضاي يك صورت به اينكه مثل
)1.(  

 ببريد قتلگاه از را ما كه است اين ما خواهش ريدب مي كوفه به را ما كه حاال قسم خدا به را شما گفتند
 وقتي. پذيرفتند را تقضا اين آنها. بدهيم انجام را ديدار آخرين خودمان عزيزان با خواهيم مي اينكه براي
 و شد بلند فريادشان افتاد مطهر ابدان اين به كه اينها چشم بدهد عبور شهدا كنار از آوردند را اينها كه

 و بود بيمار كه عليه اهللا سالم العابدين زني جز انداختند زمين روي به مركبها روي از را خودشان همه
 خودش عزيزان از عزيزي كنار كسي هر گرفت، بغل در را عزيزي كس هر. بودند بسته را مقدسش پاهاي
 نميا در حال. دارد محبوب و عزيز يك فقط داده دركربال پسر يك و برادر هفت كه زينب. گرفت قرار
  : گفت! دارد حالي چه داند مي خدا كلوخها و سنگها ها، شكسته شمشير آن

   را او بويم مي رسم مي گل هر به       را او جويم مي ام كرده گم گلي
 اند كرده نقل كه اينجاست... انداخت بدن اين روي را خودش و كرد پيدا را حسين تابدن رفت و رفت
 همان حتي گريستند، دشمن و دوست كه كرد سرايي نوحه يك سرايي؛ نوحه به كرد شروع زينب

  :كرد بلند را صدايش. گريستند هم مأمور جالدهاي
 بابي  مضي حتي العطشان بابي         قضي حتي المهوم

  
 االعز االعظم العظيم باسمك الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و العظيم العلي باهللا اال قوه وال حول وال

  .....اهللا يا االكرم االجلّ
 تعاليم واقعي پيرو را ما بفرما، آشنا اسالم حقايق با را ما بگردان، منور ايمان نور به را ما دلهاي خدايا
 خالص را ما نيتهاي بگردان، مند بهره اخالق مكارم و مكرمتي اخالق از را ما بده، قرار اسالمي عالية

  .بفرما خودت رحمت غريق ما اموات بگردان،
  .برآور را ما مشروعة حاجات بده، قرار آل و پيغمبر قدردان بده، قرآن و اسالم دانقدر را ما خدايا
  .الزمان صاحب موالنا فرج في وعجل

  

٥٥ص قم، داوري چاپ لهوف،
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  )1(”الجاهلين عن اعرض و بالعرف امر و العفو خذ« 

  
 و عادي افعال  مقابل در شود مي ناميده " خالقيا " انساني افعال از اي پاره كه كرديم  عرض قبال 

 يك كه است چگونه چيست؟ فعل  يك بودن اخالقي معني و اخالق كه آيد مي پيش سوال اين طبيعي
 سوال سوال، اين كه رسد مي نظر به ابتدا چه اگر كه كرديم  عرض و شود؟ مي ناميده اخالقي انسان، كار

 جواب بينيم مي  شويم مي مطلب اين وارد عميقا كه وقتي ولي رد،دا آساني جواب و است  اي ساده خيلي
 و فكري مسائل ترين مشكل از بلكه نيست، سادگيها اين به چيست، بودن اخالقي راز كه سوال اين

 توافق جهان فالسفه هنوز امروز تا پيش سال هزار چند از و است بشر فلسفي مسائل ترين پيچيده
 بيان  اخالقي مكتبهاي در را بودن اخالقي مالكهاي اول اينكه جاي به ما دان نكرده پيدا آن روي نظري
 اپيكور است، گفته چه ارسطو است، گفته چه بودن اخالقي مالك درباره افالطون بگوئيم مثال و بكنيم

 اينها جاي به اند، گفته چه كدام هر اروپا فالسفه جديد، دنياي در است، گفته چه غزالي است، گفته چه
 فعل موارد آنكه از قبل زيرا پردازيم، مي تفسير به بعد كنيم مي ذكر را روشنش بسيار ساده موارد لاو

  صواب چندان كردن تفسير بشود، روشن اخالقي
  
  

  : پاورقي
   199. آيه اعراف، سوره) 1
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    مقدم خود بر را غير يعني " ايثار " از مثالهايي اخالقي، فعل مسلم موارد از قبال نيست
 اسالم، دنياي داخل و خارج از هايي تاريخچه قالب در طلبيدن، را ديگران آسايش و خود زحمت تن،داش
 خواهيم مي باز اكنون كرديم ذكر دردمندان با همدردي  يعني اخالقيات ديگر مورد يك از هم مثالهايي و
 و بشود روشن كامال موضوع خواهيم مي كه است اين براي همه بپردازيم مورد اين در ديگري مثالهاي به

  . كنم عرض را مطلبي است  الزم ببريد پي موضوع اين اهميت به شما اينكه براي مثالها، ذكر از قبل
  

   اخالقي آار شزار
 و ستايش قابل كه است اين  عادي كار با فرقشان بينيم مي اخالقي، كار گوئيم مي آنها به ما كه كارهايي
 كار با اخالقي كار تفاوت است قائل ارزش كارها گونه اين  براي شرب ديگر عبارت به اند تحسين و آفرين
 و ارزشمند كار يك  يعني است ارزش داراي بشري هر وجدان در اخالقي كار كه است اين در طبيعي
 نوع از نه است قائل برايش كه هم قيمتي آن است  قائل قيمت كار، اين خود براي بشر و است گرانبها
 و كند مي ايجاد اصطالح به مادي ارزش كه است قائل كارگر يك كار براي  كه است ارزشي و قيمت

 اين فوق ما ارزش  نوع يك بلكه كند، مي پيدا خودش كار مقابل در كاال يا پول مبلغي استحقاق
 ديگران فداي را خودش جان كه سربازي  آن نيست تقويم قابل مادي كاالي و پول با كه ارزشهاست

 عمله فالن بگوئيم مثال كه نيست مادي ارزشهاي نوع از آن ارزش  ولي است ارزشي با ركا كارش كند، مي
 آن تومان،  پنجاه و صد مهندس تومان، هشتاد معمار دارد، ارزش تومان پنج و بيست  ساعتي كارش
 براي و كرد خاموش را نفت چاه آمد  كس فالن گويند مي مثال باشد، باال خيلي و تومان، پانصد ديگري

  . است مادي ارزشهاي به تقويم قابل باالخره بودند، قائل  ارزش تومان هزار پنج كارش ساعت هر
 با ارزشش نوع ولي است گرانبها است، قيمت و ارزش داراي بشر وجدان و ذهن در اخالقي، كارهاي
 است ارزشي است، ديگري ارزش يك آن است متفاوت بگيرد باال اندازه هر را مقياس مادي ارزشهاي

 كار  اين بگوئيم كه نيست اين قابل كرديم، نقل السالم عليه علي از كه قضايايي  مادي ارزشهاي مافوق
 قابل دالر و تومان با اين دارد قيمت دالر ميليارد چند يا تومان ميليون چند ببينيد بكنيد حساب را علي

  . است متفاوت ارزشها اين با اساسا ارزشش نوع ولي دارد  قيمت و ارزش البته نيست تقويم
   ارزش داراي  هست كارها سلسله يك انسان كارهاي ميان در كه شد ثابت آنكه از بعد
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 توجيه كه آيد مي پيش سوال اين قهرا است، متفاوت مادي ارزشهاي با كه ارزش نوعي هم آن قيمت، و
 براي را قيمتها و ارزشها اين توانيم مي مكتبي چه با اي، فلسفه چه با يعني ؟ است چگونه ارزشها اين

 تفسير را بشر كار اخالقي ارزش تواند مي مكتب كدام ديگر عبارت به بكنيم؟ توجيه بشر اخالقي كارهاي
 است؟ قادر مكتب خود كنند؟ توجيه را كارها گونه اين قادرند مكتبها همه آيا كند؟ تاييد و توجيه و

 از اينكه  براي كردم عرض را اين بدهم بسط را بمطل اين خواهم نمي اكنون نيستند قادر مكتبها همه
 توجيه تواند مي مكتبها از مكتب كدام را اخالقي ارزشهاي كه مطلب اين براي باشد آماده شما ذهن حاال
 به دارند، صراحت بعضي نيستند توجيه به قادر كه مكتبهايي نيست؟  توجيه به قادر مكتب كدام و كند،
 مفت حرف " اخالق " اصال ": گويند مي كنند مي انكار كشند، نمي هم لتخجا آورند، مي خودشان  روي
 و خوشي دنبال رود، نمي اخالقي كار دنبال عاقل  آدم است، دلي ساده از دادن انجام اخالقي كار است،
 باالخره است، خوب اين باز " نيست منطقي عالم در ديگري چيز هيچ  لذت و سود جز رود مي لذت
 و فلسفه شان،  بيني جهان مكتبها، از اي پاره ولي است همين اش نتيجه كه دارم تبيمك من گويد مي

 بلكه آورند نمي خودشان روي به اما رسد مي جا همين به يعني دهد مي را نتيجه همين فكرشان اساس
 امكد با ولي قائليم ارزش انسانيت براي و هستيم قائل اخالقي  ارزشهاي به هم ما: گويند مي عكس، بر

 بحث مطلب  اين روي بعدا ما حال هر به آيد نمي در جور چيدي تو كه اساسي آن با اينها !؟مكتب
  . كنيم مي
  . كارها از بعضي بودن اخالقي براي ديگر مثالهاي به پردازيم مي حال

  

   گذشت و عفو
  :هست هم پيغمبر حديث است اي مسئله يك خودش اين

  )1 (”ظلمك عمن تعفو و حرمك من تعطي و طعكق من تصل: االخالق  مكارم من ثالث« 
  : پاورقي

 بزرگوارانه اخالق از چيز سه: ترجمه [8 ص" حكمه و النبي مواعظ " باب) ترجمه با (العقول تحف) 1
 كسي و ببخشي، است داشته محروم را تو آنكه به و بپيوندي، است  كرده رابطه قطع تو با آنكه به: است

  ]. نمايي عفو تاس كرده ظلم تو  به كه را
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 مربوط عمل از بخشي اينجا در البته شود مي جنايتي يا و جنحه يا خطا مرتكب شما درباره  كسي يك 
 اين كه كشد، مي را انساني آيد مي  قاتلي اينكه مثل جامعه به مربوط ديگر بخش و شماست، شخص به

 ارتباط جامعه به عمل آن هك است آنجا در سخن اجتماعي  جنبه هم و دارد جنايتي جنبه هم عمل،
 كرده غيبتي شما از بسته، دروغي زده، تهمتي شما به كسي يك: شود نمي توليد جامعه در حقي و ندارد

 شما اش، فردي و شخصي جنبه از بلكه اجتماعيش  جنبه از نه ولي كارها همان از يا كارها، نوع اين از و
 يك نيز عمل اين گذريد مي بخشيد، مي هم اشم كند، مي بخشش تقاضاي او كنيد، مي گذشت و عفو
  . قهرمانانه عمل نوع يك و عادي، عمل فوق ما شود مي تلقي اخالقي  عمل

  

   وفا و شناسي حق
 اينكه يكي باشد تواند مي جور دو او مقابل در انسان العمل عكس كرده نيكي و احسان انسان، به ديگري

 كار به كاري و كند مي فراموش كند، نمي اعتنا اصال ته،گذش پل از خرش اصطالح به ديگر فهميد كه بعد
 تشكر كند، نمي فراموش را او نيكي كند، مي شناسي حق عمر آخر تا او مقابل در اينكه ديگر و ندارد، او

 احتياجي شخص آن كه بيايد پيش وقتي يك اگر هم  سال بيست از بعد دهد، مي خرج به وفا و كند مي
 اخالقي اصل يك همين خود كه - ) 1 (”االحسان اال االحسان جزاء هل«  كمح به فورا باشد، داشته
 اخالقي عمل يك عمل  اين آيد مي بر او احسان و پاداش مقام در -  است كرده ذكر قرآن كه است  فطري
  . است

  

   حيوانات به ترحم
 دليل به سگ المث آنها به  ترحم با ندارد منافات پليدي آن پليدند، نظر يك از كه حيواناتي حتي

 كه شيئي مانند او با يعني است پليد گوئيم مي هست،  بدنش همه در يا دهانش لعاب در كه ميكروبي
 حيوان  اين حال عين در اينكه با ندارد منافات اين كنيم مي رفتار هست خطرناك  ميكروب يك داراي
 باشد، تفاوت بي است ممكن نفر  يك بيند مي اي تشنه يا گرسنه حيوان انسان هست و باشد، ترحم قابل
 از كه ديد را سگي گذشت، مي بيابان در مردي كه است  حديث در كند مي تيمار را او ديگر نفر يك

    كفش يعني را، خودش خف بود آبي چاه آنجا در مالد مي نمناك خاكهاي به را زبانش تشنگي شدت
   يا دستار به را خودش

  
  : پاورقي

  ]. ؟است نيكي از غير نيكي جزاي آيا: ترجمه[ 60 آيه الرحمن، سوره) 1
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 او و داد آب حيوان اين به خودش دست با ظاهرا بعد و كشيد آب آن از و چاه داخل فرستاد بست شالي
 كرد، شكر را انسان اين كار خدا كه زمانش پيغمبر به رسيد وحي. داد نجات  مرگ از و كرد سيراب را

 كار قدر خدا ”الجنه ادخله و له اهللا شكر«): دارد قدر خدا نزد كار اين يعني (دانست را كار اين قدر يعني
   همين. برد بهشت به را او: داد اوپاداش به كه معني اين به شناخت، عمال يعني شناخت را شخص  اين

 ]حديث [  : آورده بوستان در سعدي كه است
   نيافت اتشحي در رمق از برون                يافت تشنه سگي بيابان در يكي

  . كرد دلو را خودش كفش گويد مي حديث ولي "كرد دلو كله" گويد مي سعدي
 كله  ) 1 (خويش دستار بست آن اندر حبل چو               كيش پسنديده آن كرد دلو

   داد آب دمي را ناتوان سگ              گشاد و باز و بست ميان خدمت به
 خبر   كرد عفو او گناهان داور كه                  مرد حال از پيغمبر داد

   دارد؟ ارزش خدا خلق و خدا نزد كار اين كه كجاست در مطلب رمز
  

   سقطي سري سخن
 خاطر به كنم مي استغفار  كه است سال سي من: گفت مي " سقطي سري " نام به عرفا از يكي گويند مي
 سنه ثالثين منذ اهللا استغفر اني: ام ردهك را خدا كه شكري  يك خاطر به ام، گفته كه " هللا الحمد " يك

 بازار فالن كه رسيد خبر يكوقت )2(بودم دكاندار بغداد در من گفت چطور؟ گفتند  هللا الحمد لقولي
 من دكان ببينم رفتم سرعت به. بود بازار آن در هم من دكان. سوخت و شد پيدا حريقي را بغداد

 فكر خودم با بعد الحمدهللا: گفتم نكرده سرايت تو ندكا به آتش: گفت من به كسي يك نه؟ يا سوخته
 دكان  يعني نسوخته را تو دكان سوخته را دكان تا چهار آتش باالخره بودي؟ دنيا در تو تنها آيا كه كردم

 را او دكان نسوخت، مرا دكان  آتش الحمدهللا كه است اين معنايش " الحمدهللا " سوخته را ديگري
 خودم به بعد نشود سوخته من دكان و بشود سوخته او دكان ينكها به شدم راضي من پس سوخت
 من« :پيغمبر حديث به است اشاره (نيست؟ دلت در مسلمين غصه تو! سري  للمسلمين اوالتهتم: گفتم
   و كند صبح كه كس هر) 3 (”بمسلم فليس المسلمين بامور يهتم ال اصبح

  
  : پاورقي

  . را سرش شال يعني) 1
  )است آورده در شعر  به سعدي هم ار داستان اين) (2

) 3   723. ص 2 ج البحار، سفينه و ،5 حديث ،239 ص ،258 باب ،3 ج كافي، اصول
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 آن استغفار دارم  كه است سال سي من و) نيست مسلمان او نباشد، مسلمانان به خدمت همتش

   چيست؟ اين. كنم مي را الحمدهللا
  

   االخالق مكارم دعاي
 زين از -  مضمون نظر از هم و سند نظر از هم - است معتبري بسيار عاهايد " سجاديه صحيفه "

 و اند، كرده توجه كتاب اين به اسالم صدر از  شيعه علماي كه عليه اهللا سالم الحسين بن علي العابدين
   در كتاب يك صورت به هجري دوم قرن اوايل و اول قرن اواخر از كه است  اي مجموعه تنها قرآن از بعد
 علي ]قصار كلمات و ها  نامه و[ خطب البالغه، نهج ولي است كتاب هم البالغه نهج است بوده تدس

 صورت به و كرد جمع را اينها چهارم قرن در رضي سيد بود، متفرق مردم ميان در كه است السالم عليه
 ديگري يكتابها و شده، آوري جمع كتاب يك صورت به چهارم قرن در كافي  اصول. آورد در كتاب يك
 گاهي كه) ع (علي كتاب و عليها اهللا سالم فاطمه  مصحف مثل كتابهايي است بوده كافي اصول از قبل
   از كه شيعي كتاب قديمترين قرآن، از بعد اين بنابر نيست ما دست در االن بردند مي اسم آن از ائمه
 بن زيد جناب كه است  سجاديه صحيفه هست ما دست در االن و آمده وجود به كتاب صورت به اول
 كسي به را آن و بود، همراهش كتاب همين شد مي شهيد امويان با جنگ در كه وقتي الحسين بن علي

 زيادي دعاهاي سجاديه صحيفه اند نوشته را اين صحيفه ابتداي در كه بوده، نسخه دو آن از و سپرد،
 دعاهاي از  يكي بشوم دور خودم بحث از كه بكنم صحبت صحيفه ارزش درباره خواهم نمي من حاال دارد

  . مكرمتي اخالق دعاي  يعني " االخالق مكارم([ دعاي نام به است دعائي سجاديه صحيفه
 بعثت«: فرمود اند -  كرده روايت  تسنن اهل كه تعبيري به - اكرم پيغمبر كه خواندم را حديث اين قبال
 االخالق بمكارم عليكم«: فرمود - اند كرده ترواي شيعه كه تعبيري  به و -) 1 (”االخالق مكارم تمم ال

 ولي باشد، شده صادر  اكرم پيغمبر زبان از نوبت دو در تعبير دو هر شايد گفتيم و ”بها بعثني  ربي فان
  .است يكي حال هر به مضمون

    لي وهب«: است اين آن از جمله يك كه علت اين به شايد است، االخالق  مكارم دعاي اسمش دعا اين 
 اين از قسمتهايي شبها از  بعضي در الاقل بكنيم پيدا فرصت شبها اين در ما اگر) 2 (”االخالق اليمع

  اخالقي مكتب معرفي ]براي زيرا است،  مناسب بسيار[ بخوانيم شما براي را شريف دعاي
  : پاورقي

   439. ص  اليقين علم ،121 ص 4 البيضاءج محجه و 411 ص ،1 البحارج سفينه) 1
   .]كن عطا را مرتبه بلند اخالق من به و: مهترج[ )2
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 دارم سالهاست من كه آرزوهايي جمله از و. است االخالق مكارم  دعاي ها نمونه بهترين از يكي اسالم
 و ها فلسفه بكنم، شرح مخصوصا و ترجمه فارسي به را دعا اين بكنم پيدا توفيق وقتي يك كه است  اين

 اين بدهم قرار خودمان زبانان فارسي اختيار در و كنم تشريح هست شريف دعاي اين در كه را نكاتي
    علي مقدس وجود خود و كند عنايت من به را توفيق اين متعال خداي اميدوارم  است من آرزوهاي جزء
 از قسمتي من حاال بشود پيدا من براي توفيق اين كه بخواهد متعال خداي از عليه اهللا سالم الحسين بن
 آرزويش كه را انساني و بشنود را مضمونها اين  كه كس هر ها نمونه همين براي خوانم مي را دعا اين

 باشد اينجور بايد اسالم انسان كه دهد مي ياد همه به دارد و هست اينجور او البته و است شدن اينجور
  ند؟ك مي پيدا  قيمت و ارزش اينقدر كارها اين كه است چگونه گويد مي خود با بگيرد، نظر در
 فرستد، مي پيغمبر آل و پيغمبر بر  صلوات يك حضرت شود، مي شروع صلوات با قسمتش هر دعا اين 

  : دعا اين از قسمتي حال و فرستد مي صلوات  مرتبه دو كند، مي دعا جمله چند بعد
 ”بالنصح غشني من  اعارض الن سددني و آله و محمد علي صل اللهم«: كند مي عرض خود خداي به

 دغلي من با كه كساني آن با كه بده توفيق  من به و پيامبر، آل و پيامبر بر بفرست درود اراپروردگ
 من اجزي و« كنم معارضه كنند بدي من به خواهند مي باطن در ولي كنند مي دوستي ظاهر به كنند، مي

 جزاي آيند، نمي  من سراغ به ديگر كه دوستاني اند، كرده رها و ترك مرا كه كساني آن »بالبر هجرني
 نسبت من كردند احسان ترك و كردند ترك مرا آنها اينكه مقابل در چگونه؟ بگذارم دستشان كف را آنها
    به است، كرده محروم مرا آنكه بدهم پاداش ”بالبذل حرمني من اثيب و«  بكنم احسان برو آنها به

: كند مي رابطه قطع من با سك هر بدهم مكافات و ”بالصله قطعني من اكافي و« ببخشم او به اينكه
 آنها ]كنم برقرار را رابطه اينكه به[ كنند، مي  مودت صله قطع يا رحم صله قطع كه دوستاني و ارحام
   كنم، وصل مقابل در من برند مي را رابطه اين آنها كه باشد اين من مكافات  كنم پيوند من برند، مي
 كه كساني آن با كنم مخالفت ”الذكر حسن الي ابنياغت من اخالف و« كنم وصل من كنند، مي فصل آنها
 اين خودم هاي كن غيبت با مخالفتم و كنند، مي بدگويي  من از من سر پشت كنند، مي غيبت من از

 نيكيهاي ”السيه عن اغضي و الحسنه اشكر ان و«. بگويم را آنان نيكي هميشه آنها سر پشت كه باشد
 از اعم حاال انسان؟ براي است  آرزويي چه اين بپوشم چشم آنها بديهاي از و باشم سپاسگزار را مردم
  اينكه
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  قابل امور يك اينها آيا نباشيم، يا باشيم عملها اين اهل نباشيم، يا باشيم آرزوها اين اهل خودمان ما 
 ؟نيست گرانبها يا است گرانبها ندارد؟ ارزش يا دارد ارزش امور اين آيا نه؟ يا هست اعلي حد در ستايش
 نيست؟ يا هست قهرمان يك ما نظر در است، اينگونه كه انساني آيا است؟ ارزشي نوع چه ارزشش
 طرح هي كه سؤالي  معني است اين كجاست؟ در قهرماني اين راز چه؟ يعني قهرماني اين است  قهرمان

 اراده اين ميلها، اين نيتها، اين فكرها، اين كارها،  اين بودن اخالقي راز: بدهيم را جوابش بعد تا كنيم مي
   كجاست؟ در ها
  

   انصاري عبداهللا خواجه سخن
 عارف مردم او حال هر  به كرده تعريف خودش از شايد حاال كه انصاري عبداهللا خواجه دارد تعبيري
 انسان كند، مي بدي آدم به كسي يك " است  سگساري كردن بدي را بدي ": گويد مي بوده اي وارسته

 هم او بگيرد گاز را ديگري سگ سگي اگر چون است رفتاري سگ ، اين كند مي ديب او بدي مقابل در
 در انسان كند، مي نيكي آدم به كسي يك " است كاري خر كردن نيكي را نيكي و " گيرد مي گازش
 من مثل كس هر ايد؟ نديده يا ايد ديده دانم نمي نيست مهمي كار  هم اين كند مي نيكي او نيكي مقابل
 اگر خاراند مي رااو شانه فورا هم او خاراند، مي را ديگر االغ يك شانه كه وقتي االغ يك: ديده اشدب  دهاتي

 را بدي " خاراند مي را رفيقش شانه فورا آيد، مي خوشش  خاراندن اين از كه خاراند مي را او شانه او ديد
    بدي را نيكي و ": دارد هم چهارمي يك حاال " است انصاري عبداهللا خواجه كار كردن نيكي
  . " !است ايراني مردم ما كار كردن
  : فرمايد مي اميرالمؤمنين به منسوب ديوان در است شعري

   مجيبا له اكون ان اكره و                بجهل يواجهني سفه ذي و
 جنبه او كار باشد، داشته  هدف و فكري رشد كه كسي يعني بلكه است، ديوانه معنايش نه " سفيه "

 اميرالمؤمنين) 1 (”سالما قالوا الجاهلون خاطبهم واذا«  نيست گذشت جاي ديگر و كند مي پيدا ماعياجت
  . بفرمايد خواهد مي سخني چنين
  :يپاورق

 زبان و (نفس سالمت با كنند، خطاب آنها به نادان مردم كه هرگاه و: ترجمه[ 63 آيه فرقان، سوره) 1
]. دهند جواب) خوش
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  ) 1 (طيبا حراقاال في زاد كعود          حلما ازيد و سفاهه يزيد
 افزايم مي خودم حلم بر من افزايد، مي خودش وبدگويي جهالت و سفاهت بر او افتدكه مي اتفاق خيلي
 خوشش بوي بيشتر سوزد، مي بيشتر آتش چه هر اندازند، مي آتش در كه است عودي آن مثل من مثل
  : است " ولمط " در شعر اين. است اخالقي ارزش يك نيز  حلم اينكه غرض شود مي ظاهر

   يعنيني ال قلت ثمه فمضيت             يسبني اللئيم علي امر لقد و
 گويم مي ]خود با[ دهد، مي فحش او) كنم مي مرور (كنم مي عبور ناكس پست اشخاص بعضي بر من

  . نبودم من او مقصود
  

   اشتر مالك و بازاري
 گذشت مي كوفه ازبازار بود  هيكل قوي و اندام قوي مردي اوكه: ايد شنيده همه را اشتر مالك داستان

 مثال بوده، چه دانم نمي كه اي قه بند يك اند نوشته  شناخت نمي را او بود نشسته آنجا بازاري بچه يك
 شد، رد ازاينكه بعد شد رد و نكرد اعتنايي مالك مالك صورت و سر به كرد پرت  برداشت را آشغالي
 كه كردي اش مسخره كردي، اهانت او به جور اين كه كسي اين آياشناختي: گفت بازاري آن به شخصي

 افتاد لرزه به بدنش طالب ابي بن علي سپهساالر و الجند امير اشتر  مالك: گفت بود؟ كه: گفت بود؟
 داخل رفت ديد كرد،  تعقيبش بخواهم معذرت او از بروم بگيرد تصميمي من درباره ازاينكه قبل: گفت

 و داد سالم بعد داد سالم را نمازش تا كرد صبر خواند نماز ركعت دو خواندن نماز به كرد شروع و مسجد
 از و شناختم، نمي كردم، جسارت شما به كه هستم تربيتي بي ادب بي آدم  همان من كه التماس به افتاد
 خدا به رفتم مي ديگر جاي بيايم، مسجد به خواستم نمي من اصال قسم خدا به: گفت مالك حرفها اين
 گناه از خدا  كه بكنم دعا تو درباره بعد و بخوانم نماز ركعت دو اينكه براي جز نيامدم مسجد به من قسم

  .كند هدايت را تو و بگذرد تو
  

  : پاورقي
) 1   11. ص السالم عليه علي اميرالمؤمنين به منسوب ديوان
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 ها، قصه جور اين زا ما اطهار، ائمه درباره عالي بسيار اخالقي ارزش  يك چيست؟ اسمش كار اين 
  . داريم اهللا ماشاء الي داستانها و حكايات

  

  ) ع (حسين امام و شامي مرد
 كنم مي نقل كه روايتي اين و حسين، امام به هم و اند داده نسبت حسن امام به هم كه است داستاني
 مسجد رد آمد شام، اهل " المصطلق بن عصام "  نام به مردي است السالم عليه حسين امام درباره
    معلوم نشسته؟ آنجا كيست اين گفت كرد جلب را نظرش. )1 (جالل و  هيبت با ديد را مردي مدينه

 علي، پسر حسين تاشنيد. )2 (ابيطالب بن علي بن حسين: گفت كسي يك است شخصيتي شود مي
 تا وقاحت، مالك وبا ايستاد حضرت روبروي و آمد اوبگويم به آبدار فحش تا چند بروم اهللا الي قربة: گفت
 شما كرديد، خراب شما را اسالم كه داد فحش و كرد سب را حضرت خود و امير حضرت توانست مي

 اغفال مرد يك او كه خواند اش چهره در كرد، او  به نگاهي امام. حرفها اين از و منافق، هستيد مردمي
 يك  بله گفت شامي؟ اهل تو آيا ” انت؟ الشام اهل من ا«: فرمود شد تمام  حرفهايش همينكه است شده
 بنابر. هستند جور اين شاميها دانم، مي): است مثل) (3 (”اخزم من اعرفها شنشنه«: نگفت بيشتر جمله
 پذيرايي را تو باش، ما مهمان منزل برويم بيا هستي، ما مهمان هستي، غريب ما شهر در شما اين
 من به حالتي  يكمرتبه گويد مي مرد اين خود و دهيم مي تو به آذوقه باشد كم ات آذوقه اگر كنيم، مي

  به بشود شكافته زمين داشتم دوست داد، دست
  

  : پاورقي
 زمان در گويد جورمي اين تاريخ  بلكه گويم، مي القاعده علي نه جالل، و هيبت با گويم مي كه اين) 1

 بن حسين مدينه در اگر بگويد او به خواست مي كه معاويه شام، به بيايد خواست مي كسي يك معاويه
   در مردي ديدي پيغمبر، مسجد در رفتي اگر گفت باش، داشته برخورد جور چه او با ديدي را علي

 هيبتش چنان و اند گرفته را او دور افرادي نشسته، هم شكل فالن به و نشسته ابهت و جاللت نهايت
  . است علي بن حسين او عالمت، اين و عالمت واين است، محرز و محسوس كه است گرفته را انها
! دروغي تبليغهاي چه و كرده  تبليغ السالم عليه علي عليه شام در معاويه كه است سال سي اكنون) 2

 از بويي كه آدمي يك صورت به علي به شام مردم اساسا كه اسالم، دشمن بزرگترين عنوان به يعني
  . كردند مي  نگاه است نبرده اسالم
 نماز مسئله يك سر امروز  اصطالح به راه بين خانه قهوه يك در فيكو يك با شامي يك وقتي يك

 جور اين ديدم را علي من آخر گفت است، درست  من حرف كه بگويد خواست كوفي كردند مي مباحثه
   و اغفال حد اين تا شاميها اين بدبختها، اين! ؟خواند مي هم نماز علي مگر: گفت شامي خواند مي نماز

   .بودند شده گمراه
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 منتهي) 1   209. ص ،1 ج االمال،
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   . بروم فرو زمين
   طيبا االحراق في زاد كعود                 حلما ازيد و سفاهة يزيد

  

   االخالق مكارم دعاي از ديگر فرازي
 قسمت است عالي بسيار  اخالقي ارزشهاي بينيم مي باز خواندم، سجاديه صحيفه از كه قسمتهايي آن

  .بخوانم شما براي هم را ديهسجا صحيفه از ديگري
 و«: كند مي عرض متعال خداي  به و پيغمبر، آل و پيغمبر بر فرستد مي درود مرتبه دو قسمت آن از بعد 

 و صالحان، زيور به بخش زينت و كن مزين مرا! پروردگارا ”المتقين زينة والبسني الصالحين بحلية حلني
 براي چيزها  چه و چيست صالحان زيور كه دهد نمي وضيحت ها جمله اين خود پرهيزكاران  لباس بپوشان
 ما كه متقياني و صالحان چون است؟ زيبا اي جامه متقيان براي چيزها چه است؟ زيور صالحان

  .كند مي فرق خيلي دهد مي  توضيح اينجا در سجاد امام كه آن با شناسيم مي
  
 اهل ضم و النائره اطفاء و الغيظ كظم و لعدلا بسط  في المتقين زينة البسني و الصالحين بحلية حلني« 

  ”الجناح خفض و العريكة لين و العائبة ستر و العارفة افشاء و البين  ذات اصالح و الفرقة
   . متقيان و پرهيزكاران  زيباي لباس به بپوشان مرا صالحان، زينت به كن مزين مرا! خدايا

 بسط في«: فرمايد مي شناسد، مي راچه متقيان جامه و  صالحان زينت او كه بفهمند مردم اينكه براي بعد
 گسترش را عدالت كه است اين متقيان زيباي جامه و صالحان زينت عدالت به دادن  گسترش در ”العدل
 كظم را خود خشم و بشوم غالب خود خشم بر بتوانم گيرم، مي خشم كه وقتي ”الغيظ كظم و« دهند مي
 پيدا انسان در كه دارد را اي عقده حالت درست كند، مي پيدا سانان كه غيظي چه؟ يعني " كظم " كنم
    برق زير را آن وقتي كه سرطان غده مثل گويند " كظم " را عقده اين  كردن حل شود، مي
 غيظ بر اثري تنها نه كه بكند كاري انسان كه است اين غيظ كظم روحي، نظر از شود مي آب گذراند مي

 آب كه يخي مثل و بشود حل دارد، وجود قلبش در كه كينه آن عقده، آن بلكه نكند مترتب خودش
   كنند حل خودشان در را خشم بتوانند كه است اين صالحان حليه و متقيان  زينت بشود آب شود، مي

  آنجايي مقصود كه است معلوم (است ور شعله آتشي كه جا هر ”النائره اطفاء و« 
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 مثل آنجا در آيا حال هست اي فتنه  شعله هست، اختالفي ت،هس نزاعي و جنگ مؤمن دو ميان كه است 
 برادران ميان نزاع شعله كه جا هر نه، !؟بشود ورتر  شعله آتش آن كه بكنم كشي هيزم مردم، ما اغلب
 ، مسلمانان و مؤمنان ميان ”البين ذات اصالح و« شعله آن نشان آتش بشوم من) است فروزان مؤمن
 مردم بديهاي عكس، بر ”العائبة ستر و«  كنم فاش را مردم خوبيهاي ”العارفة شاءاف و« كنم قرار بر اصالح

 خوشنام بيشتر را مردم اينكه  براي كه باشد حد اين در بايد انسان  )1(كنم روپوشي را مردم عيبهاي را،
 و كند بازگو آنجا و اينجا را مردم خوبيهاي نمايد، زياد يكديگر به نسبت را مسلمين ظن حسن و بكند
    يك خودش اين نكند آشكار را زشتيها بپوشاند، را مردم واقعي بديهاي حتي  مردم بديهاي روي

 نيكي مقدار يك انسان  كه وقتي. مردم بديهاي پوشاندن و نيكيها كردن آشكار: است اسالمي وظيفه
 در را بديها ينكها براي است عاملي خودش همين ،شناسند مي نيكيهايش با را او ردمم ببيند بعد دارد،
   و بديها، سلسله يك و باشد داشته نيكيها سلسله يك انسان اگر عكس، بر و بكند، كم خودش وجود
 خورد، مي شكست اش نيكي و نيك، شخصيت آن شناسند، مي بديها اين به فقط را او مردم ببيند بعد

  . شود مي بد آدم به تبديل تدريج به يعني
  

   مؤمنين تيهايزش اشاعه از قرآن شديد نهي
 يعني) فاحشه: قرآن تعبير  به و (فحشاء اينكه از كند مي نهي شديد العاده فوق قرآن كه است اين

  :بشود پخش  واقعيشان زشتيهاي حتي مسلمانان، زشتيهاي
  )2 (”اليم  عذاب لهم آمنوا الذين في الفاحشة تشيع ان يحبون الذين ان« 
 و مسلمانان درباره زشتيها دارند دوست كه  كساني ": هست آيه ينا درباره كه تفسيري دو از يكي بنابر 

 شده پيدا شخص فالن در لغزشي كه كند پيدا اطالع وقت يك كه نكند خدا " كند پيدا اشاعه مؤمنين
 مؤمنش برادر به  كسي اگر كه است حديث است اويال و ديگر كه دروغ گويم، مي را راستها من  تازه است

   آب او روح در نايما بزند، تهمت
  : پاورقي

 نيست، شود مي پيدا  عموم حق آنها در كه اجتماعي مسائل شامل است، اخالقي مسائل در اينها همه) (1
  )هست دستورها آن هم االخالق مكارم  دعاي همين در كه است ديگري دستورهاي موارد آن در چون
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  به اين باشد، راست اگر ماند نمي باقي شخص براي ايمان شود، مي حل آب در  نمك كه آنچنان شود مي
 داند، مي خدا كه باشد  دروغ اگر ]كند مي پيدا شيوع تدريج به و[ گويد مي ديگري به آن گويد، مي آن

 در كند مي ايجاد بدبيني اينكه براي است؟ حرام  كردن غيبت چرا خواهد نمي هرگز قرآن كه است هماني
  . كردن بازگو را واقعي بديهاي يعني است بديها افشاء  همان كردن بتغي كه حالي

  

   است جايز مواردي در غيبت
  
 -  دارند اجتماعي جنبه موارد  اين همه كه - استثنايي موارد غير در غيبت حرمت: كنم مي عرض باز
 كند، سيستأ شركتي كسي يك با خواهد مي نفر يك: است مستشير نصح مثال كه آنجا مثل باشد، مي
    بوده او با مدتي تو كه آدم اين آقا كه كند مي مشورت داريد اطالع شخص آن  احوال از كه شما با آيد مي
 يا بدهم، او به را دخترم  خواهم مي يا كنم، تأسيس شركتي او با خواهم مي من است؟ آدمي جور چه اي
 شما بر و است  ميان در مشورت پاي ااينج اينها امثال و. بگيرم خودم پسر براي را دخترش خواهم مي

 اين آدم اين: گويم مي را حقيقت من است  ميان در مشورت پاي چون بگوييد كه است الزم بلكه و جايز
 پايمال را شما حق او يعني هستيد شخص يك مظلوم خودتان كه  موردي در يا است جور اين و جور
 اگر يا و شود پايمال حقتان و شده، پايمال حقم نگوييد و ببنديد دهان بايد يا شما اينجا در كرده

 ”ظلم من اال القول من بالسوء الجهر اهللا  يحب ال«: است جايز غيبت اين. ايد كرده غيبت بگوييد، بخواهيد
)1(.   

 مسلمين، جامعه ما عيب و.  باشيم برحذر تفريطها و افراط از اينكه براي گويم مي را اينها من مخصوصا
 اين از يا افتيم مي طرف آن از يا - ايرانيها ما مخصوصا - ما كه است اين كند مي حكايت تاريخ كه عيبي
    حدي به رسيم مي يا و كنيم، مي غيبت دائما كه هستيم مردمي يا ايستيم، نمي وسط حد طرف،

  . دانيم نمي جايز هم را حجاج كردن غيبت كه
  

   غزالي اشتباه و سيرين ابن نادرست سخن
  
   حجاج اينكه از بعد است هجري دوم قرن مسلمان ايراني علماي از يكي " ينسير ابن "
  

  : پاورقي
 مگر كند بلند صدا مردم عيب  به كسي كه دارد نمي دوست خداوند: ترجمه[ 148 آيه نساء، سوره) 1

   .]باشد رسيده او به ستمي اينكه
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 حضور در آيد مي مردي است، رفته درك  به سفاكي، در است نمونه اسالم دنياي در كه خونريزي سفاك
 از بيشتر گناهش تو غيبت االن نكن، غيبت ": گويد مي مقدس  سيرين ابن گويد مي را حجاج بدي او

 ه ك است اين عجيب است مفت حرف ." بشنوم را حجاج غيبت نيستم حاضر من است حجاج گناه
   مرد را غزالي ما اينكه با است اشتباه اين كرده تأييد و نقل را داستان  اين عظمت، و بزرگي اين به غزالي
 دارند هم بزرگ اشتباههاي بزرگ  آدمهاي اما است، اي العاده فوق مفكر مرد يعني دانيم مي بزرگي بسيار
 تصوف به را شرع موارد، از بسياري در كه است اين الجوزي ابن  قول به غزالي، بزرگ اشتباههاي از يكي
 همين مثل شود، منحرف اسالمي فقه از كه شده سبب گاهي غزالي، فيگريصو افراطهاي آن  كرده سواد
 مسلمان حجاج بكند، را حجاج غيبت  نداشته حق مرد آن سيرين، ابن گفته راست ": گويد مي كه جا

 باالي روز شبانه هم ما پس !؟دنيا در است جايز كي غيبت پس كرد غيبت شود نمي را حجاج اگر " بوده
 فرعون از  خودش خدا كنيم مي بازگو را مظالمش چون كنيم مي را معاويه بن يزيد تغيب  داريم منبر

 ديگر، فرن صدها از و كرده، غيبت باعوراء بلعم از كرده، غيبت قارون از كرده، غيبت نمرود از كرده، غيبت
    ستني غيبت اينها نه، است كرده غيبت يكجا اسرائيل بني قوم همه از ، كرده غيبت اقوامي از و

  . نيفتد هم طرف آن از ديگر
 انسان كه كنم مي ذكر اين براي من را اينها همه ”العائبة ستر و العارفة افشاء و«: بود اين حضرت تعبير
 چنين كه اش انديشه است، تقديس قابل شود، مي آرزويي  چنين آرزويش كه رسد مي حد اين به وقتي

 كه  ملكاتش است، تقديس قابل هست عملي ينچن كه عملش است، تقديس قابل  هست اي انديشه
 گرانبهايي اين گرانبها و قيمت با ارزش، با است ملكاتي است، قهرمانانه ملكات هست ملكاتي چنين
 به بايد ما را گرانبهايي  اين ريشه شد؟ گرانبها ]عمل يا انديشه[ اين چگونه و كجا از كجاست؟ اش ريشه
  . بياوريم دست
 كرده نظرها اظهار و شده پيدا كارها بودن اخالقي رمز دادن نشان براي مختلف ايمكتبه كه است اينجا
 اخالقي رمز گويد مي مكتب فالن كه كردن بيان را مكاتب  اين نظريات كنيم مي شروع شب فردا از اند

 خواهم مي امر نهايت درو ديگر، جهت فالن در گويد مي يگرد مكتب آن است، نهفته  جهت فالن در بودن
 در را گرانبهايي و علو و ارزش اين رمز اسالم ببينيم بكنيم، بيان اسالم مكتب در را بودن اخالقي رمز
 اين و كند مي توجيه چگونه ]را اخالقي كارهاي[ اسالم ببينيم  اين از گذشته و داند، مي كجا در و چه

 همچنين است، سازگار مكتب اين با بيشتر همه از البته كه است سازگار چگونه اسالم  مكتب با كارها
  مكتبهاي

 ٤٥



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

  . بكنند تأييد و توجيه توانند مي  چگونه را اخالقي ارزشهاي مادي، هاي فلسفه مخصوصا ديگر 
  
  . اهللا يا االكرم  االعزاالجل االعظم العظيم باسمك الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و

  . گردانب منور قرآن نور به و ايمان نور به ما دلهاي پروردگارا
  . بفرما بيرون خودت لطف و كرم به ما روحهاي از غشها و غلها پروردگارا
  . بده قرار اسالمت شناس حقايق به را ما پروردگارا
 همه بفرما، تأييد ها جبهه همه در را مسلمين بده، قرار خودمان وظايف به آشنا را ما همه پروردگارا
 پيروزي و نصرت خودت لطف به خدايا بيروني، جبهه در هچ و  اخالقي و معنوي جبهه در چه را مسلمين
   .بفرما عنايت

  . بده قرار خودت مغفرت و عنايت مشمول ما اموات پروردگارا
  . الصلوات مع الفاتحة قرا من اهللا رحم
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   اسالمي فالسفه نظريه و عاطفي نظريه
 بسم   الرحيم الرحمن اهللا
 و وصفيه حبيبه و رسوله و اهللاعبد علي والسالم والصلوه عين،اجم الخالئق باري العالمين، رب الحمدهللا

 المعصومين الطاهرين الطيبين وآله محمد القاسم ابي موالنا و نبينا و سيدنا رساالته مبلغ و سره حافظ
  : الرجيم الشيطان  من باهللا اعوذ

 خذ«    .)1 (”الجاهلين عن اعرض و بالعروف امر و العفو
  

 معمولي و عادي و طبيعي افعال  گونه يك: اند گونه دو انسان افعال كه كرديم كرذ را مطلب اين اجماال
 كارها آن انسانها كه كارهايي ديگر گونه و نيست، شناختن  قهرمانانه و گفتن آفرين ستايش، شايسته كه
 و ناسند،ش مي  قهرمان نوعي به را آنها و كنند مي تحسين را كارها آن كننده و دانند مي  ستايش قابل را
 كار يك چيست؟ ]فعل يك[ بودن اخالقي رمز كه اينجا به رسيديم. ناميم مي اخالقي كارهاي را اينها ما

 ديگر تعبير به نمايد؟ مي پيدا تمايز طبيعي افعال با و كند مي پيدا اخالقي رنگ جهت چه به و چگونه
 را ها نظريه اين ما كه دارد وجود گوناگوني  هاي نظريه اينجا در چيست؟ بودن اخالقي مقياس و معيار
  يك يا و صحيح؟ نا كدام است، صحيح نظريات اين از كداميك: بررسي و نقد بعد و كنيم مي نقل ابتدا

  . صحيح نا قسمتي و باشد صحيح آن از قسمتي است ممكن نظريه
  

   عاطفي نظريه
  عاطفي نظريه  ،است نظريات ترين قديم از كه بودن اخالقي مالك درباره نظريات از يكي

  : پاورقي
   199. آيه اعراف، سوره) 1
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 است كاري معمولي و عادي كار گويند مي دانند، مي بشر عواطف در را بودن اخالقي رمز گروهي است 
 رساندن هم كار آن از هدف و بگيرد چشمه سر انسان طبيعي ميلهاي و خواهانه خود هاي انگيزه از كه

 و بگيرد  سرچشمه ميلهايي چنين از كه كار هر باشد لذتي به شخص خود رسيدن يا و خود  به سودي
 انجام مردم كه كارهايي اكثر مثل  نيست اخالقي و است معمولي و عادي كار باشد، هدفهايي چنين براي
 زندگي هزينه مزد آن با و بگيرد مزدي اينكه براي رود مي كار  دنبال به صبح كه كارگر نفر يك دهند مي

 اداري  شغل كه كارمند يك كار همچنين است عادي و معمولي كار يك او كار بكند،  أمينت را خودش
 مربوط كه آنجا تا رود، مي سود و تجارت  دنبال كه بازرگان يك كار يا و كند، مي كار شركتي در يا دارد
 ناشي هست خودش شخص به مربوط كه ميل يك از و هست خودش زندگي و خودش شخص به
 مراجعه مثل (بشود خودش از كه است رنجي دفع يا برسد خودش به كه است لذتي دف،ه و شود مي

 كار است طبيعي كار يك) شود مي  خودش از كه است خطري دفع يا رنج دفع براي كه پزشك به انسان
 گيرد مي سرچشمه دوستي غير عاطفه يعني فردي تمايالت از عاليتر اي عاطفه از كه است كاري اخالقي
 تنها يعني دارند مي  دوست هم را غير انسانها آن كه ]اين از ناشي[ است كارهايي انسانها  اخالقي كارهاي
 اينكه از و هستند مند عالقه خودشان سرنوشت مانند هم ديگران سرنوشت به ندارند، دوست را خودشان

 به خودشان و برسد سودي خودشان به كه شوند مي شادمان اندازه  همان برسد لذتي يا سود غير به
 گيرد مي اوج انسانها از بعضي در آنچنان دوستي غير عاطفه گاهي دارد درجات اين البته و برسند لذتي
 سود يا لذت خودشان به اينكه تا شوند مي  خوشحال بيشتر برسانند سود يا لذت ديگران به اينكه از كه

 لذت بيشتر بخورانند اينكه از وشند،بپ تا شوند مي خوشحال بيشتر بپوشانند اينكه از يعني برسانند
  . برسند  آسايش به خودشان تا خوشحالترند برسانند آسايش اينكه از و بخورند، تا برند مي
  

   انسان آار در هدف و مبدأ
 كه هست عاطفه يك ميل،  يك احساس، يك انسان در يعني غايتي و دارد مبدأي انسان در كاري هر

 كاري انسان است محال بدهد انجام را كار آن انسان كه بود محال نبود اگر و است كار يك به او محرك
 كاري هر و. باشد  داشته وجود او در خوفي يك يا ميلي يك محركي، يك آنكه بدون بدهد انجام را

 اخالقي كار برسد هدف و منظور آن به خواهد مي كه دارد منظوري يك كاري هر از انسان دارد هدفي
    ميلي از مبدأ، رنظ از كه است كاري
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 گذاريم مي را اسمش و است، ديگران به مربوط نيست، انسان خود به مربوط ميل آن كه شود مي ناشي
 ديگران به خير رسيدن نيست، خودش به خير رسيدن  انسان هدف منظور، نظر از و دوستي، غير عاطفه
   " به مربوط كه ميلي يستن خارج " من " و " خود " دايره از طبيعي فعل نظريه، اين طبق است
 اينجور هم حيوانات برساند " خود " و " من " همين به را خيري خواهد مي هست، " خود " و " من

 " به مربوط اساسا ميل آن يعني است خارج " خود "  دايره از ميل نظر از هم اخالقي، فعل ولي هستند
 هدف،  چون است، شدن خارج " خود " هداير از هدف نظر از هم و است، غير به مربوط نيست، " خود

 پا " خود " دايره از كه است انساني  اخالقي انسان پس خود غير به بلكه خود به نه است خير رساندن
  .است رسيده خود غير به و است گذاشته بيرون

 او نظر در اخالق و كند مي تبليغ اخالق  پايه عنوان به را محبت اخالق، در كه است مسلكي همان اين 
 اين از بخشي داند مي محبت آور پيام را خودش است پايه اين بر اخالقش كه اخالقي معلم محبت يعني

 دنيا در  ديني ما شايد عالم فلسفي مكاتب بيشتر و اديان همه ميان الاقل است مشتركي  نظريه نظريه،
: است اين آن و ما ثاحادي و اخبار در هست اي جمله باشد نكرده محبت به توصيه كه باشيم نداشته

  براي) داريم زياد ما مضمون اين به) (1 (”لنفسك تكره ما لغيرك  اكره و لنفسك تحب ما لغيرك احبب«
 خود براي كه مپسند را آن ديگران براي و داري، مي دوست خود براي كه بدار دوست را آن ديگران

 وجود توصيه اين عالم بزرگ اديان متما در كه خواندم اديان تاريخ كتابهاي از يكي در. پسندي نمي
 تكيه بيتش محبت، روي دينها يا مسلكها از بعضي هست كه چيزي. باشد داشته وجود هم بايد و دارد،
 ديگر بعضي ولي بس، و دهد مي تشكيل محبت فقط و فقط را اخالقشان محور اصالً يعني اند، كرده

  .دهند مي شركت اخالق در هم ار ديگر عناصر آنهاست، اخالقي عناصر از عنصري محبت،

  هندي اخالق
 اخالق در كه همجنان است، عاطفه هندي اخالق در گاه تكيه يعني است، عاطفي اخالق هندي اخالق

 منتشر او از كه كتاب در گاندي. است محبت و عاطفه گاه، تكيه يگانه گفت بتوان شايد هم مسيحي
  مقدمة رنگيهاف از يكي و – من مذهب است اين نام به اند كرده

  
  : پاورقي

  921 ص ،3 نامه فيض، البالغه نهج) 1
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 اوپا مطالعه از من: ديگو يم – است آورده مقدمه آن در را كتاب وخالصه نوشته آن بر يجامع اريبس
  :دميرس اصل سه به) 1 (شادهاين
 عالم رد )2(است ذات شناخت آن، و دارد وجود شناخت كي معرفت، ك،ي ايدن همه در نكهيا اصل كي

 فرهنگ گاه تكيه معرفت، درباب خودشناسي يعني است، نفس معرفت آن و دارد وجود معرفت يك فقط
 رياضتهاي  تمام كند كشف بايد راخود بشناسد، بايد را خود نسانا اينكه يعني  است النفس معرفه هندي،
 همه در كه است ناي اصل يك  كه فهميدم را اين گويد مي است مطلب اين به رسيدن براي هم هندي
  . است خود كردن كشف و شناخت  آن و دارد وجود شناخت يك و معرفت يك جهان
 درستي حرف هم اين )3(. را جهان و است شناخته را خدا شناخت را خود كس هر: اينكه دوم اصل
  .است

 رالمؤمنينامي كلمات در هست اميرالمؤمنين و اكرم پيغمبر كلمات در گويد، مي او كه اصلي دو هر اين 
  : فرمايد مي هست آمدي درر و غرر در ولي  نيست البالغه نهج در
   .)4 (”المعارف انفع النفس معرفة«

 شناخت  .است سودمندتر شناختي هر از خود
 و اكرم پيغمبر از ها جمله را، جهان و شناخته را خدا شناخت، را خود كس هر اينكه به راجع 

  . است  شناخته را خدا شناخت را خود كه هر: مضمون همين به هست اميرالمؤمنين
 همه در كه است اين كردم  كشف اپانيشادها مطالعه از را اصل سه اين من گويد مي گاندي كه سوم اصل
 خود بر كس هر است خويشتن بر تسلط نيروي نيرو،  آن بس و دارد وجود نيكي يك و نيرو يك دنيا

 دوست آن و دارد وجود نيكي  يك جهان همه در و. است هشد مسلط جهان بر - او تعبير به - شد مسلط
  مانند است ديگران داشتن

  
  : پاورقي

 كتابهاي جز و است پيش سال هزار چند از و قديم در هندويي مذهبي كتب مجموعه " اپانيشادها ") 1
 اين كه پيش سال چند تعالي اهللا سلمه طباطبايي عالمه ما بزرگوار استاد رود مي شمار به دنيا مهم

    اين در عميقي العاده فوق معاني گفتند مي داشتند، اعجاب خيلي بودند،  كرده مطالعه را كتاب
  . است قائل  فراواني اهميت كتاب اين براي اروپا دنياي هم االن. دارد وجود كتاب

 " هكلم ذات، جاي به بايد كه است قوي خيلي حدسم من بودند نوشته را " ذات " كلمه ترجمه در) (2
  )كردند مي  ترجمه " نفس

  )ذات معرفت نه نفس معرفت كرد مي ترجمه بايد گويم مي كه اينجاست از) (3
   151. حديث 80 فصل ،768 ص آمدي، در و غرر) 4
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    كه است اين .است جمله يك اين در گاندي سخن نقل در من عرض شاهد همه خود داشتن دوست 
 به الاقل كه بينيم مي  هم مسيحيت در است شده بنا شتندا دوست پايه بر هندي اخالق گوييم مي

 ما كه است اين همواره حرفشان مسيحيت،  مبلغان و مبشران )1(است شده تأكيد محبت بر ادعا حسب
 گويند مي  كه آنجا تا بورز، مهر بورز، عشق بورز، محبت است، بوده محبت پيامبر مسيح محبتيم، آور پيام
  . بياور را صورتت چپ طرف زد سيلي صورتت راست طرف به نفر يك اگر

 نظريه اين آيا ديگران داشتن  دوست ورزيدن، محبت معني به كردن نيكي يعني اخالق نظريه، اين طبق
   نيست؟ صحيح يا است صحيح

  

  : نظريه اين نقد

   نيست اخالق محبتي هر: الف
  

 است وارد نظريه اين بر  هاييايراد. نيست صحيح پنجاه صدي ولي است صحيح پنجاه صدي نظريه اين
 حال عين در ولي هست مدح و ستايش قابل گواينكه  دانست اخالق توان نمي را محبتي هر اينكه يكي

 قابل دارد بازو زور كه قهرمان يك كار. نيست اخالق اسمش باشد مدح قابل  كه كاري هر نيست اخالق
 بودن غريزي غير يعني اكتساب و اختيار عنصر اخالق در نيست  اخالق اسمش ولي است ستايش و مدح

 را آن انسان و بود زاد مادر و فطري و طبيعي يعني بود غريزه انسان براي كاري انجام اگر  است خوابيده
 هست مدح قابل و عظمت و شكوه با ،كار آن بود، نياورده دست به ودشخ اختيار به و نكرده تحصيل

 مادرانه محبت مخصوصا و فرزند، به نسبت مادر و پدر محبت  مثل نيست، اخالق حال عين در ولي
 قابل است،  عظمت و شكوه با بسيار و عالي بسيار احساساتي فرزندش، به نسبت مادر  يك احساسات
 نسبت شديدي بسيار دوستانه احساسات  اينكه دليل به مادر يك ولي هست، مدح قابل معني به ستايش

 به نسبت مادر همين اينكه دليل به بدانيم، اخالقي را او احساسات  توانيم نمي ما دارد خودش فرزند به
 احساسات او ضد احيانا كه هوويش فرزند گويم نمي (باشد مي اش همسايه فرزند مثال كه ديگري  كودك

  منحصر غير اين اما هست دوستي غير احساس احساسات، اين است تفاوت بي) دهد مي خرج به
  :يپاورق

  وارونه نعل اغلب هستند غربي كه مسيحيها است كمتر نفاقشان و دروغ هستند  يشرق كه هنديها) 1
.ادعا حسب به گوييم مي آنها درباره كه است اين زنند مي

 ٥٢



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

  

   نيست دوستي غير به محدود اخالق: ب
  

 با و مقدس كارهاي همه يعني اخالقها همه است وسيعتر دوستي غير حدود زا اخالق دايره: ديگر ايراد
 قابل و شكوه و عظمت با كارهاي سلسله يك يعني ديگر نوعي نيست دوستي غير نوع از انسان شكوه
   و باشد، داشته دوستي غير به ربطي اينكه بدون هست انسان در حمد و گويي  آفرين و تقديس و تقدير
 كه چيزي آن مثل كند مي تقديس  هم را كار آن كند، مي تقديس را احسان يا ايثار نسان،ا كه طور همان
 مواجه خطري با كه وقت آن در انسانها ندادن ذلت به تن  يعني كند مي تعبير الضيم اباء به آن از عرب
 اينكه براي يا و كنند حفظ را عزتشان و بشوند متحمل را زياني اينكه ميان است دائر  امرشان و شوند مي

 تاريخ در را انسانهايي ما مختلفند بدهند، پستي و ذلت به تن نشوند متحمل را جاني يا مالي زيان
 من اولي الموت«: گويد مي دهند، نمي ذلت به تن و دهند مي  دست از را خودشان جان كه بينيم مي

 و«: فرمود اميرالمؤمنين دبشو متحمل را ذلت ننگ انسان اينكه از است بهتر مرگ) 1( ”العار ركوب
   .)2 (”قاهرين موتكم في الحيوه
 در نه،. " است ديگران داشتن دوست آن و دارد وجود نيكي يك فقط جهان در ": گويد مي گاندي
  . كردم عرض كه بود همين مثالش يك. دارد وجود هم ديگر نيكي  ديگران داشتن دوست از غير جهان،
  : پاورقي

) 1   187. ص المهموم، نفس 119 ص ،)ترجمه با (لهوف
   ].باشيد پيروز كه حالي در شماست  مرگ در زندگي: ترجمه[ 138 ص ،51 خطبه فيض، البالغه نهج) 2
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   انساندوستي مفهوم: ج
 كمي كه آنها و اند، كرده تفسير " دوستي غير " را آن غالبا دارد تفسير به احتياج انسان، محبت ثالثا
 جاندار بگوييم خوب انساندوستي؟ چرا كه است وارد ايراد اوال) 1( ]انساندوستي[ دان گفته اند رفته باالتر

 در كه شخصي  آن داستان مثل بدهد خرج به عاطفه حيوان يك به نسبت انسان اگر واقعا  دوستي
 زحمت به و فرستاد چاه در را خودش  كفش را، خودش خف كرد، سيراب را اي تشنه سگ است حديث

 بايد فقط انسان آيا نيست؟ انساندوستي چون نيست اخالق كار  اين كرد، سيراب را سگ و آورد آب
 بايد را چيز  همه بلكه باشد؟ داشته دوست نبايد را ديگر جاندارهاي و باشد داشته دوست را انسانها
  : سعدي قول به باشد داشته دوست

 به  اوست از خرم جهان كه آنم از خرم جهان
   اوست از عالم  همه كه عالم همه بر عاشقم 
  است ساقي شاهد كه زهر بخورم ارادت به

 به    اوست از هم  درمان كه درد بكشم جالدت
 دارد تفسير به احتياج  انساندوستي تازه دوستي جاندار بگوييم الاقل انساندوستي؟ بگوييم فقط چرا

 گيرد مي صورت. " يدشمن انسان " انساندوستي  نام به بشود، افراط اندكي اگر كه جاهاست همين
   چطور؟
 يك حيوان اين ما كه جا هر گوش؟ دو سرو يك حيوان همين يعني انسان آيا چيست؟ انسان از مقصود

 ما است ابوالبشر آدم نسل از چه هر و ابوالبشر؟ آدم نسل از و است  انسان بگوييم ديديم را گوش دو سرو
 يكسان جهت اين در دو هر چون چومبه، موسي يا دباش لومومبا خواهد مي باشيم داشته دوست را او بايد
 داراي انسان بلكه انسان، ضد انسان نه و بالقوه  انسان نه است، انساني هر نه انسان از مقصود يا اند؟

 هر است  انساني ارزشهاي دوستي خاطر به يعني دوستي انسانيت خاطر به انساندوستي، و است، انسانيت
 خلع انسانيت از كه اندازه هر به و  است دوستي اليق است انساني ارزشهاي جدوا كه اندازه هر به انساني
 و معاويه بن يزيد و چنگيز ]ظاهر نظر از است دشمني اليق[ است ديگر انسانهاي مانند ظاهر به ولو شده

 است، انساني  ارزشهاي ندارد وجود آنها در كه چيزي كه انسانهايي ولي اند انسان هم يوسف  بن حجاج
  انساندوستي پس .انسان ضد انسانهايي

  
  : پاورقي

  . است نوار از افتادگي) 1
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 است مند بهره انساني ارزشهاي از كه نسبت هر به انساني هر يعني انساندوستي دارد تفسير به احتياج 
 است دوستي اليق باز نيست مند  بهره انساني ارزشهاي از بالفعل كه هم انساني و است، دوستي شايسته

 دارد دوست هم را انساني ارزشهاي فاقد انسان يك كامل، انسان  يك انساني ارزشهاي به او رساندن براي
 و بدهد نجات را او كه دارد دوست بكند سير را شكمش خواهد مي فقط دارد دوستش چون اينكه  نه ولي

 از اعم مردم همه براي ،است للعالمين رحمة  اكرم پيغمبر كه معناست اين به انساني ارزشهاي به برساند
 . است رحمت مؤمن و كافر
 صد در صد نيست كامل معيار،  اين ديديم و است، شده گفته كه اخالقيات درباب معيار يك اين پس
  . حقيقت تمام نه هست معيار اين در حقيقت از بخشي نيست كاملي معيار ولي كنيم نمي نفي

  

   اراده - اسالمي فالسفه نظريه
 مقداري به احتياج نظريه اين  است اراده نظريه آن و هست انساني اخالق معيارهاي درباب ديگري نظريه
 هر ": كه است معروف بدهم توضيح بيشتر كنم مي كوشش  است دشوار بيانم مقدار يك اگر دارد توضيح
   اج فالن كه كند مي اراده كند، مي حركت اراده با حيواني هر يعني است راده باال متحرك حيواني
 آنچه حيوانات در است اشتباه  اين ولي " است راده باال متحرك حيواني هر مثل هم انسان رود مي برود،
 چيزي انسان در ولي دارد وجود شوقها و ميلها سلسله  يك هم انسان در است شوق و ميل دارد وجود
  اراده هست عقل كه جا هر است، عقل همدوش اراده ندارد وجود حيوان در كه  اراده نام به دارد وجود
 هم گاهي ولي باشد راده باال متحرك تواند مي انسان ندارد وجود هم اراده نيست عقل كه آنجا هست،

  . است الميل و بالشوق متحرك هميشه حيوان. است  الميل و بالشوق متحرك نيست، اراده با متحرك
  

   اراده و ميل فرق
 است، گرسنه انسان  خارجي شي يك سوي به است كششي انسان، در ميل چيست؟ اراده و ميل فرق

 هست انسان درون در نيرويي يعني كند مي غذا به ميل احساس خودش در آورند، مي سفره سر غذايي
 سوي به كشاند مي را انسان كه باشد غذا در نيرويي كه است اين مثل يا غذا، سوي به كشد مي را او كه

  ميان است كششي و جاذبه ميل،  خودش

 ٥٥
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    گرسنه حيوان يا انسان كشاند مي خارجي شي آن سوي به را انسان كه خارجي عامل يك و انسان 
 آيد مي پديد او در آب نوشيدن  به ميل شود، مي تشنه آيد، مي وجود به او در مأكوالت به ميل شود، مي

 طور همان " ميل " است ميل يك خود نيز كردن استراحت  است مخالف جنس به ميل جنسي غريزه
    به را انسان شود مي پيدا كه وقتي است، جاذبه نيروي يك مثل است، كشش كردم، عرض كه

 هم انساني عالي  عواطف حتي و است، ميل يك خودش هم مادري عاطفه كشد مي خارجي شي سوي
 كمك او به كه يابد مي احساسي خودش در مستمند، يك به برخورد در انسان اينكه مثال است ميل يك
  . بكند كمك او به كه شود مي پيدا او در ميل يك يعني د،بكن
 بر بلكه نيست، بيرون عالم و انسان ميان رابطه يك يعني بيرون، نه است مربوط درون به اراده ولي

 كند، مي انديشي عاقبت و انديشي دور كارها، ميان كند مي  محاسبه و انديشه انسان اينكه از بعد عكس،
    تشخيص بعد و سنجد مي يكديگر با را ها مفسده و مصلحتها خودش عقل اب ،كند مي سنگين سبك
 انجام داده فرمان او به عقل  كه را آنچه كند مي اراده آنوقت آن، نه است اين بهتر و اصلح كه دهد مي
 و داند مي مصلحت عقل كه آنچه اوقات غالب شايد و اوقات از بسياري و كشد، مي ميلش كه آنچه نه دهد
 كند مي احساس  وجودش در كه است ميلي ضد بر بدهد، انجام عقل فتواي حكم بر كند مي  اراده نانسا

 را او ميل دارد وجود مطبوعي غذاي و است نشسته اي سفره سر دارد غذايي رژيم شخصي كنيد فرض
 را مطبوع غذاي اين من اگر كه كند مي حساب مجموع در  ولي بخورد، مطبوع غذاي آن از كه كشد مي

 اصال ديگري يا نخورد كه گيرد مي تصميم خودش ميل خالف بر داشت خواهد عوارضي چه بخورم
 وقتي مجموع در ولي دارد، وجود او در ميل ضد بلكه ندارد دوا به ميل تنها نه دارد، دواتنفر از طبعش

   و نفرت رغم علي و گيرد مي تصميم بخورد را دوا كه است اين مصلحت بيند مي كند مي حساب كه
 ضد و نفساني ميلهاي  همه دادن قرار كنترل تحت يعني اراده خورد مي را دوا آن خودش ميلي بي

 اراده ولي دهد مي فراري را انسان ميل، عكس بر خوف ترسها و خوفها تنفرها، يعني نفساني ميلهاي
  . شجاعت شود مي اسمش كه كن، ايستادگي: گويد مي ،كند مي مبارزه هم خوف با گاهي
 و بيمها خوفها، تنفرها، و كششها  همه را، ميلها ضد و ميلها همه كه انسان در است نيرويي اراده پس

 طرف يك به را انسان ميل ضد يا ميل يك كه گذارد نمي و دهد مي قرار خود اختيار تحت را ترسها
  كن محاسبه بنشين بيا! عقل جناب: گويد مي  عقل به بكشد،
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 بگو، كند مي اقتضاء مصلحت كه را چه هر كند؟ مي اقتضاء چه مصلحت و سعادت مجموع، در ببين 
  . من با  اجرائش
 محبت عاطفه ميل آن ولو باشد  ميل يك تسلط از ناشي نه كه است كاري اخالقي كار نظريه، اين مطابق
 بتمح عاطفه تأثير تحت مجبور، آدم يك مثل شما اگر  يعني ]ميل ضد يك تسلط از ناشي نه و[ باشد
 انجام را كاري و شويد مي اختيار بي سوزد، مي دلتان يكدفعه شما مثال نيست اخالقي  اين بگيريد، قرار
 عاطفه اگر است انسان ضعف اين، سوخت دلم: گوييد مي كردي؟ را كار اين چرا گويند مي دهيد مي

 در و كن، پيروي فردي لمي اين از گويد مي اراده به عقل جا يك در باشد، اراده و عقل اختيار در محبت
 غذا دارم، غذا به احتياج ام، گرسنه ديگر اميال مورد در است طور همين نكن پيروي گويد مي ديگر جاي

   يك تا و خورم مي ميل روي از را غذا من دهد، مي فعاليت اجازه ميل به اراده است مصلحت خوردن
 ناراحتي بخوري بيشتر  اين از است، كافي گويد مي اراده مانده آخر به لقمه چند. خورم مي معين حد

 هم انساندوستي هاي عاطفه در خورم نمي ديگر نخور، خوردن به داري ميل چه اگر شود، مي ايجاد
 حكم ديگري جور اراده و عقل كند، مي حكم جور يك عاطفه  مواردي در بسا اي است جور همين

 در داريم  اي آيه است انديشي دور عقل و هاراد ولي سوزد، مي آدم دل است، دلسوزي عاطفه، كند مي
  : زناكار زن و زناكار مرد است، زناكار درباب قرآن آيه سعدي دارد شعري و قرآن

    جلده ماه منهما واحد كل فاجلدوا الزاني و الزانية«
 من طائفة عذابهما ليشهد و االخر اليوم و باهللا تؤمنون كنتم ان اهللا دين في رأفة بهما تأخذكم ال و

  . )1 (”المؤمنين
 گويد مي     اين شاهد هم مؤمنين از گروهي و بزنيد تازيانه كنيد، مجازات را زناكار مرد و زناكار زن

 افراد خيلي كنند مجازات را جاني انسان يك خواهند مي وقتي كه است متوجه قرآن ولي باشند منظره
 فكر است آني احساس يك اين بشود نظر صرف  مجازات از كه است خوب گويند مي سوزد، مي دلشان
  جاني هر بشود بنا اگر كه كند نمي

  : پاورقي
) 1   2. آيه نور، سوره
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 گويد مي عاطفه گيرد مي صورت  كه است جنايت از بعد جنايت سرش پشت بشود معاف مجازات از 
 و است تيدوس غير عاطفه عاطفه، اينجا اينكه با بكن،  مجازات گويد مي مصلحت و عقل نكن، مجازات
   را آدم دست است، دلسوزي عاطفه، شود نمي سرش منطق كه عاطفه ولي نيست  دوستي خود عاطفه
 تو فهمي، نمي تو گويد مي دهد مي خرج به خشونت اينجا مصلحت و عقل رانكن كار اين گويد مي گرفته
. كردي نمي حكم چنين ببيني نزديك مثل را دور توانستي مي اگر بيني، نمي را دور و بيني مي را نزديك
 به و است ميان در الهي مجازات پاي كه آنجا ”اهللا دين في رأفة بهما تأخذكم ال و«: گويد مي قرآن

  : گويد مي سعدي. نكند گل دلسوزيتان وقت  يك است، بشريت عامه مصلحت
 تيز پلنگ با ترحم   گوسفندان بر بود ستمكاري                  دندان

 است عاطفي امر يك اراده، و  عقل و مصلحت منطق، از نظر قطع پلنگ، يك به رحمت. گفته عالي خيلي
 اگر نماييم؟ رها يا بكنيم مجازات را او بايد آيا است خورده را ما گوسفندان كه است پلنگي كنيم فرض

 ندوربي اگر ولي نماييم، مي رهايش و كنيم مي ترحم او به ببينيم، را پلنگ فقط و باشيم  بين نزديك
 بود درستي عاطفه عاطفه، اين نبود، عالم در ديگري موجود پلنگ، اين جز اگر كنيم مي مجازاتش باشيم

    قساوت با است مساوي پلنگ اين به ما ترحم بينيم مي كنيم نگاه را آنطرفتر و بكنيم باز را چشم اگر اما
 است ديگري قساوتهاي  مستلزم ترحم اين كه شود نمي سرش ديگر عاطفه، گوسفند صدها به نسبت
  . بيند مي را قساوتهايي عاطفه، اين سر پشت ،كند مي حساب يكديگر با را همه كه است مصلحت و عقل
 با و است قساوت بريدن، دزد دست كه گويند مي دزدي مجازات به راجع كه است حرفي اين، نظير

 بعد باشد بگذاريم نبريم، را دستش كرد هم دزدي اگر دزد آيد نمي در جور انساندوستي و انسانيت
 همين اش  نتيجه نيست اينجور ايم ديده دنيا در هميشه را اش نتيجه كه تربيتهايي كنيم، مي تربيتش

 شد، خواهد بريده جا فالن از دزد  دست اين از بعد كه بشود ابالغ قانون اگر بينيم مي داريم كه است
 به بينيم مي االن ما كه صورتي در شود، مي هچيد بر دزدي  تخم ديگر بشود، بريده كه دزد يك دست
 خيلي جنايتهاي و آدمكشيها مستلزم دزدي خود يعني! شود مي آدمكشيها و جنايتها  چه دزدي خاطر
  . است شده و شود مي العاده فوق
  اراده و عقل بلكه نيست عاطفه بودن، اخالقي معيار و مالك گويد مي مكتب اين
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 كار نام به را عاطفه اگر اال و بدهد،  انجام را خودش كار اراده و عقل فرمان زير در بايد هم عاطفه است 
 تكيه زياد آن روي اسالمي فالسفه كه اخالقي در دهد مي انجام  اخالقي ضد كار بگذاريد آزاد اخالقي

    نيرومندي و عقل نيرومندي اساس بر كه است اخالقي كامل، اخالق كه هست  مسئله اين كنند مي
 اين طبق باشند اراده و عقل  كنترل تحت همه اشتياقها، و نوعي ميلهاي فردي، ميلهاي و باشد، هاراد

 وجود در البته و است حاكم اراده و عقل وجودش بر كه است كسي آن اخالق حقيقي قهرمان نظريه
 كنترل با كه انسان وجود در است هايي چشمه آنها ولي دارد وجود زياد  هم فردي غير عواطف انسان
 صادر آنها از كارهايي  گاهي اينچنين، كامل انسانهاي لهذا و شود، مي باز خودش جاي در اراده و عقل
 گل از بيند مي بيند، مي صحنه آن در را اينها روح  انسان وقتي و است عاطفي رقت نهايت در كه شود مي

    آنچنان اي منظره كوچكترين يدند با ديگر جاي در را انسان همان ولي است، لطيفتر نسيم از و نازكتر
 انساني اگر نبود؟ جور  اين طالب ابي بن علي مگر نيست كنترل و ضبط قابل اصال كه لرزد مي خود به

 همه در بايد شخص آن است، كور و ندارد منطق عاطفه  كه آنجا از باشد، خودش عاطفه تأثير تحت صرفا
    يك در است، اراده و عقل اختيار در وجودش در عاطفه چشمه كه وقتي ولي باشد جور همين موارد

 خشونت نهايت در را او ديگر جاي در و دهد مي نشان اينگونه عظمت و رقت و لطافت روحش جا
  . خورد نمي تكان هيچ كه بيني مي

 از اعم ميلها تمام كه  طوري به انسان وجود بر اراده و عقل حكومت يعني اخالق نظريه، اين طبق
 بر مكتب اين در " اخالق " اين بنابر باشد اراده و عقل اختيار در اجتماعي ميلهاي و فردي ميلهاي

 و است اسالمي فالسفه نظر سخن، اين كردم عرض كه اين اراده حكومت و عقل حكومت به گردد مي
 ديگر مطلب  اسالمي فالسفه نظر است، مطلب يك اسالم نظر كه است جهت بدين اسالم، نظر  گويم نمي
 طور به را اسالمي مسائل باشند توانسته اند گفته كه حرفهايي در اسالمي فالسفه هميشه كه نيست امالز

 عرض اسالم نام به من و باشند، گفته است ممكن را حقيقت از قسمتي الاقل باشند كرده بيان كامل
  . كنم نمي
  . كنم مي عرض اجماال هم را سوم نظر
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   وجداني نظريه
 نه و دانند، مي مسيحي اخالق و هندي اخالق كه آنچنان داند مي عاطفي نه را قاخال وجداني، نظرية
 الهامات از داند مي عبارت را اخالق بلكه اند، گفته فيلسوفان آن كه آنچنان داند مي اراده و عقل

 انسان درون در نيرويي متعال خداي كه معتقدند گروهي. ايد شنيده زياد را »وجدان« كلمة. وجداني
 كند؛ مي الهام تكليف انسان به كه است نيرويي است، عاطفه و عقل از غير نيرو آن كه است داده رقرا

 مربوط عقل به نيرو اين. نكن چنان بكن، چنين گويد مي ميدهد فرمان انسان به انسان درون از يعني
 يك با را يانسان هر متعال خداي. است فطري امر يك اين و است اكتسابي امر يك بيشتر عقل. نيست
 كارهايي در. كند مي الهام انسان به -  را چيز همه نه– مسائل از بسياري در وجدان آن و آفريد وجدان

 را كار آن بكن، را كار اين گويد مي كند، مي الهام انسان به وجدان گذاريم مي  اخالقي كار را اسمش كه
 وجدان به كه است كاري  طبيعي كار باشد شده گرفته الهام وجدان از كه است كاري اخالقي كار نكن

 به اخالقي كار ولي اينها امثال و نوشيدن آب خوردن، غذا مثل دارد، ارتباط طبيعت به نيست، مربوط
 خود ضمير از انسان كه است فرماني به دارد، ارتباط انسان وجدان به ندارد، ارتباط انسان طبيعت

  . گيرد مي
  

   وجدان درباره قرآن نظر
  

 سوره در. است نكرده  سكوت هست فطري الهامات سلسله يك به مجهز انسان اينكه مورد در قرآن
  : خوانيم مي والشمس مباركه

   و السماء و 0 يغشيها اذا الليل و 0 جليها اذا النهار و 0 تليها اذا القمر و 0 ضحيها و الشمس و«
   .)1 (”تقويها و ورهافج فالهمها 0 سويها ما و نفس و 0 طحيها ما و االرض و 0 بنيها ما

 و فجور كارهاي بشر روح به متعال خداي كه  آن اعتدال و بشر روح به سوگند: است اين سوگند آخرين
 تقوا چي و است كردني نبايد و زشت چي است، فسوق چي است، فجور  چي كه كرد الهام را تقوا كارهاي

  . بشود انجام بايد و است  پاكي و
  :يپاورق

   8. الي 1 هآي شمس، سوره) 1
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 كارهاي بر) 1 (”العدوان و االثم علي تعاونوا ال و التقوي و البر علي تعاونوا«: شد نازل قرآن آيه اين وقتي
 نام به مردي نكنيد، همكاري خيز دشمني كارهاي و گناهها اثمها، بر  ولي كنيد همكاري تقواها بر و نيك
 چيست؟ تو سؤال  بگويم من: فرمود دارم سؤالي !اهللا رسول يا: گفت و اكرم رسول خدمت آمد وابصه

! اهللا رسول يا بله: گفت بكنم تعريف برايت را  عدوان و اثم همچنين و تقوا، و بر كه اي آمده بفرماييد
: فرمودند و  وابصه سينه به زدند) 1 (كردند جور اين را انگشتانشان پيغمبر اند نوشته  ام آمده همين براي

 قلبت از بكن، خودت دل از را استفتاء اين) 2( ”قلبك استفت قلبك، استفت لبك،ق استفت! وابصة« يا
 شعر  اين است فرموده الهام بشري هر قلب به الهام يك صورت به را شناخت اين خدا يعني كن استفتاء
  . كند مي بيان را حديث همين " ”القلوب استفتوا« كه پيغمبر گفت ": كه مولوي

 خيلي استنباط الميزان تفسير در. )3 (”الخيرات فعل اليهم اوحينا و«: رمايدف مي قرآن ديگر آيه يا
 انجام را خير كارهاي كه كرديم وحي الخيرات افعلوا ان اليهم اوحينا و: نفرمود فرمايند مي دارند، شيريني

 اوحينا و«: فرمايد مي  ولي داديم دستور آنها به يعني شد، مي عادي وحي همين بود جور اين اگر دهند
  . كرديم الهام آنها به را كار خود  يعني كرديم، وحي را كار خود ”الخيرات فعل اليهم

  

   آانت نظر
 و اسالمي غير مشرق در و زياد خودمان اسالمي مشرق در(مغرب، و مشرق در كساني، اند بوده دنيا در

 بشر به خدا واقعاً كه ارندد اعتقاد و ايمان بشر در مستقلي وجدان چنين به كه) كساني هم مغرب دنياي
 يكي را او دنيا در كه است آلماني معروف فيلسوف كانت آنها از يكي. است فرموده يعنايت وجدان چنين

 اي العاده فوق خيلي وفيلسوف ميدانند نبوغ در افالطون و ارسطو همرديف و جهان فالسفة بزرگترين از
 و اخالق باب در عملي عقل در و عملي، عقل باب رد كتابي و نظري عقل باب در دارد كتابي كانت. است
 و عملي حكمت مسائل در هم حرفهايش اهميت بيشتر و است كرده بحث اخالق فلسفة و اخالق ريشة
   كه فعلي يعني اخالقي فعل كه است معتقد خودش فلسفة در مرد اين. است عملي اخالق

  
  : پاورقي

   2. آيه مائده، سوره) 1
   58. ص 1 ج البيضاء، محجة) 2
   73. آيه انبياء، سوره) 3
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 وجدان كه فعلي يعني اخالقي فعل. باشد گرفته خودش وجدان از تكليف، يك عنوان به را آن انسان
 فرمان امرو اطاعت براي صرفاً و صرفاً - غرضي و هدف براي نه– چرا و چون بدون هم انسان و بكن گفته

 دربارة او. است وجدان فرمان از ناشي كه فعلي يعني اخالقي فعل پس. دهد مي انجام را آن وجدان،
  .دارد حرفها خيلي انسان ضمير و وجدان
 اي جمله اند نوشته قبرش لوح بر - ديگران انتخاب به يا و خودش وصيت به يا– را آن كه دارد اي جمله
  : است گفته است عالي بسيار

 اعجابش بر كند مي مطالعه را آنها چه ره و دارد مي وا اعجاب به همواره را انسان  كه است چيز دو
 قرار ما ضمير در كه وجدان ديگر، و است، گرفته قرار ما سر باالي كه اي ستاره پر آسمان يكي افزايد مي
  .دارد

   .است داده انساني هر به متعال خداي كه است انساني فطري وجدان اخالق، مكتب، اين در اساسا
 با مناسب كه تعبيري  به و انسان، وجدانهاي يا وجدان به اجعر طوالني است بحثي روانشناسي در 

 چهار روي است انسان فطرت در چيزهايي چه كه انسان فطري امور به راجع باشد، خودمان حرفهاي
    علم خود خاطر به را علم انسان آيا: علم وجدان يا حقيقتجويي وجدان يكي: هست بحث اين چيز

 اخالقي وجدان همين ديگر است؟ شده آفريده كاوشگر غريزه و فطرت حسب به يعني دارد، دوست
 به دعوت را او كه شده داده وجداني او به شده؟ آفريده نيكوكار فطرت حسب به انسان آيا: است

 وجدان حسب به كسي هر آيا: است زيبايي وجدان سوم دهد؟ مي  نيكي به فرمان و كند مي نيكوكاري
 وجدان  يعني پرستش وجدان چهارم و است؟ شده آفريده خواه يباييز و شناس زيبايي  بالفطره خودش
 خدا و دوست خدا و خواه خدا و پرستنده فطرت، و خلقت حسب به انساني هر آيا كه مذهبي و ديني
  . است كرده تكيه اخالقي وجدان مسئله  روي كانت نه؟ يا است شده آفريده پرست
 الهام انسان به انسان  وجدان كه قاطعي و صريح ورهايدست يعني اخالق نظريه، اين طبق اين بنابر
 ندارد، دليل ندارد، چرا است، وجدان امر اين، گويد مي كنند؟ مي ايثار انسانها چرا بپرسيد اگر كند مي

 عفو از انسانها چرا است وجدان الهام شناسي حق گويد مي اند؟ شناس حق انسانها چرا  كرده امر وجدان
  جاي به و انتقام، تا برند مي لذت بيشتر
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 دادن جان از سختتر را دادن ذلت به تن انسان چرا است وجدان فرمان گويد مي كنند؟ مي عفو انتقام 
 ديگري چيز وجدان فرمان جز و  است وجدان فرمان گويد مي روم؟ نمي ذلت بار زير گويد مي و داند مي

  . نيست
  

 اخالقي شاخصهاي از يكي كربال حادثه در دانيد يم و شنيده مكرر: كنم مي مصيبت ذكر اي كلمه چند
 به تن ما كه است اخالقي حالت اين است نمودار  بيتش اهل و ياران و سيدالشهداء مقدس شخص در كه

 در است ممكن ما گردنهاي بگيرد، قرار زنجير در است ممكن ما تن شويم، مي اسير ما دهيم، نمي ذلت
 رود، نمي لتذ بار زير وجه هيچ به ما روح ولي بشود،  خونريزان و مجروح بشود، خرد سنگين غلهاي زير
  .  باشيم اسير زني ولو

 كنيزان و خدمتكاران و اصحاب، از بعضي زنان و بيت اهل زنان. كنند مي زياد پسر مجلس وارد را اسرار
 زني زينب و. شد ادزي ابن مجلس وارد زينب حضرت وضع اين  به. بودند زده حلقه زينب دور گويي همه
 توقع زياد ابن. نكرد  سالم و شد وارد زينب. بود نمايان بود بلندتر قدش كه او ميان، آن در. بود باال بلند

 ديگر است، گرفته را نيروهايشان تمام و كرده خرد را اينها خودش خيال به كه حادثه اين از بعد داشت
 زينب  داشت انتظار و است، التماس و اهشخو وقت اكنون كرد مي فكر باشند،  شده تسليم اينها بايد

 دانست نمي. شد ناراحت. نداد  زينب هم را اي رشوه چنين ولي بدهد، او به رشوه عنوان به سالمي الاقل
: يا المتكبرش؟ هذه من: گفت تكبري و تجبر با او نشست،  زينب وقتي. نيست شدني خرد آنها روح كه
: يا نكرد؟ سالم ما  به چرا يعني كيست؟ تكبر پر زن اين يعني) اند نوشته جور دو (المتنكرش؟  هذه من
 دفعه. نداد جواب كسي هم باز. كرد تكرار را سؤالش. نداد جواب او به كسي كيست؟ ناشناس زن اين
. است علي دختر زينب اين) 1 (”طالب ابي بن علي بنت زينب هذه«: گفت زنها از يكي چهارم يا سوم
 ”احدوثتكم اكذب و فضحكم الذي هللا الحمد «: گفت دادن، نشان پستي و رذالت به كرد شروع زياد ابن

 و عقده كه گويم مي سپاس را خدا. كرد آشكار را شما دروغ و رسوا را شما  كه گويم مي سپاس را خدا) 2(
 پاسس را خدا: فرمود. آمد در سخن به زينب. زبانها زخم جور اين از. داد شفا  برادرت به نسبت مرا كينه
  ما خاندان در را نبوت  كه گويم مي سپاس را خدا. كرد ما نصيب را شهادت عزت كه گويم مي

  : پاورقي
   39. باب ،115 ص ،45 ج االنوار، بحار) 1

) 2   160. ص) ترجمه با (لهوف
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 مال رسوايي) 1 (”مرجانة ابن يا امك ثكلتك غيرنا هو و الفاجر يكذب و الفاسق يفتضح انما« داد قرار
. حقيقت  اهل نه گويند مي فاجرها و فاسق را دروغ. رسوايي نه است افتخار شهادت. فاجرهاست و اسقف

 يك " مرجانه پسر " كلمه اين زير!  مرجانه پسر را تو بدهد مرگ خدا. است دور به ما ساحت از دروغ
 مطلب كتاب يك تيهس مرجانه پسر تو اينكه گفتن با. بود مي بدنا زن " مرجانه " چون بود، حرف كتاب

 حرف داريد هنوز !؟داريد  زبان هنوز هم شما: گفت زياد ابن. آورد مجلس حضار همه و زياد ابن ياد  به
 زن اين گردن بيا جالد گويد مي كه رسد مي جايي به كار !؟ايد ننشسته خودتان سرجاي هنوز !؟زنيد مي
 بيا جالد گويد مي زياد ابن. دهد مي جواب جورهمين عينا نيز او. كند مي صحبت العابدين  زين با. بزن را

 گويد مي گيرد، مي بغل در را العابدين زين و كند مي حركت جا از زينب ناگهان. بزن را جوان اين گردن
 و كرد نگاهي زياد ابن. بشود زده زينب گردن اول اينكه مگر شد نخواهد  زده اين، گردن قسم خدا به

 بايد اول بزنم را جوان اين  گردن بخواهم اگر كه االن بينم مي من) 2( اهللا سبحان للرحم، عجبا: گفت
   .بزنم را زن اين گردن

 االعظم العظيم باسمك الطاهرين  آله و محمد علي اهللا صلي و العظيم العلي باهللا اال قوش ال و حول ال و
  . ..اهللا يا االكرم االجل االعز

 رذائل از را ما دلهاي بده، قرار قرآني  اخالق را ما اخالق گردان،ب منور ايمان نور به را ما دلهاي پرودگارا
   و پدرها بفرما، عنايت قرآن تعاليم با كامل آشنايي و عزت مسلمين  همه به بگردان، پاك اخالقي

  . بفرما خود رحمت غريق اند رفته دنيا از كه ما مادرهاي
  

  : پاورقي
   117. ص ،39 باب ،45 ج االنوار، بحار) 1

.همان 2( 
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 نظريه   وجداني
  

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 و وصفيه حبيبه و رسوله و  عبداهللا علي والسالم والصلوه اجمعين الخالئق باري العالمين رب هللا الحمد
 المعصومين الطاهرين الطيبين آله و محمد القاسم ابي موالنا و نبينا و سيدنا رساالته مبلغ و سره حافظ
  : الرجيم  يطانالش من باهللا اعوذ

  
   .)1 (”تقويها و فجورها فالهمها سواها ما و نفس و«

 اخالقي تصميمات و ها  انديشه و افعال مبدأ كه كساني نظريه اخالق، در وجدان نظريه به رسيد سخن
 فيلسوفان بزرگترين از يكي طرف از نظريه اين اينكه  به نظر " وجدان " نام به دانند مي چيزي را انسان
 بنا اگر اينها همه عالوه به و است، توجهي قابل نظريه نظريه، خود عالوه به و است، شده ابزار جهان
 تصديق يا نقد بعد و كند نقل سري سر را آن انسان نبايد بگيرد قرار توجه مورد دقيقا اي نظريه باشد
 فكر و كنم، مي عرض نظريه اين درباره توضيحاتي امشب محترم، مستمعان اجازه با رو اين از نمايد،

  . موافقند بلكه نيستند  مخالف مسائل گونه اين طرح با كه است تيپي مستمعين تيپ كنم مي
  

   است؟ تجارب از مأخوذ انسان ذهن محتويات همه آيا
  

 و داشته جهان ديگر فيلسوفان  بعضي و كانت خود كه ديگري نظريه يك بر است مبتني اوال نظريه اين
 هاي سرمايه همه انسان، ذهن محتويات همه آيا كه است  مطرح جهان در مسئله ناي اينكه توضيح دارند
   تجارب و احساس از مأخوذ انسان وجداني و فكري و ذهني
  : پاورقي

   8. و 7 آيه شمس، سوره) 1
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   دنيا به او كه ابتدا دارد وجود انسان در كه احساسهايي و ها انديشه ،فكرها همه آيا يعني است؟ انسان
 گوش، چشم،: حواس  راه از فقط آورد مي دست به چه هر انسان و ندارد وجود شكلي هيچ به آيد مي

 بعضي دارد؟ وجود انسان ذهن همراه ابتدا از احكام  سلسله يك يا آورد، مي دست به شامه و ذائقه المسه،
   قبال كه ندارد دوجو چيزي هيچ انسان ذهن در كه جديد در هم و اند بوده معتقد  قديم در هم معتقدند

 وارد حواس هاي دروازه  همين از انسان ذهني و فكري محتويات همه است نداشته وجود او حس در
 ابتدا در كه دارد را انباري حكم انسان ذهن افراد  اين نظر از نيست چيزي اينها از غير و اند شده ذهن
   و شود مي ريخته انبار اين در ائياشي) باشد بيشتر حواس اگر (بيشتر دريا  پنج از است، محض خالي
 درها اين از يكي از اينكه مگر  نيست آن در چيزي هيچ است شده پر كه انبار اين ولي گردد، مي پر انبار

  . ندارد وجود باشد نشده وارد درها اين از كه چيزي انبار اين در و آمده،
 از بخشي است، بخش دو  هست نسانا ذهن انبار در آنچه گويند مي كه است كساني نظريه ديگر نظريه
 و است آمده اينها امثال و ذائقه و المسه و شامه و گوش و چشم: حواس هاي روزنه و درها همين از آنها
 را دوم نظر اين كانت آقاي. دارد وجود ما ذهن در احساس از قبل يعني است قبلي آنها از اي پاره

  .  مقدمه يك اين. ستا تجربي قبل ما حقايق به معتقد و كرده انتخاب
  

   عملي عقل و نظري عقل
  

: است بخش دو انسان  عقل گويند مي كه است اين اند، گفته مي هميشه هم ما قدماي كه ديگر مطلب
 كارهاي از قسمت يك عملي و نظري: است  بخش دو انسان عقل احكام يا عملي بخش و نظري بخش
 چيزهايي درك ديگر قسمت نظري عقل گويند يم را اينها هست  كه است چيزهايي درك انسان عقل
 و نظري عقل نقد اش فلسفه تمام كانت عملي عقل گويند مي را اينها بايدها درك بكنيم، بايد كه است
 اينجا به پايان در او كارها؟ چه عملي  عقل از و است ساخته كارها چه نظري عقل از كه است عملي عقل
 مسئله همين به او كه است، عملي عقل عمده نيست، ساخته  زيادي كار نظري عقل از كه رسد مي

  . دوم مقدمه هم اين. رسد مي وجدان
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   آانت نظر از وجدان احكام
  

 و حس راه از يعني است، قبلي احكام سلسله يك عملي عقل يا وجدان گويد مي ]كانت[ :سوم مقدمه
   نگو، دروغ بگو، راست اينكه به فرمان مثال است بشر فطرت و سرشت جزء نرسيده، بشر دست به تجربه
 دروغ و راستي نتيجه و باشد  داشته دروغ و راست درباره اي تجربه انسان اينكه از قبل كه است فرماني

 همه دهد مي وجدان كه دستورهايي اين، بنابر نگو دروغ بگو، راست گويد مي انسان به وجدان ببيند، را
 به  نيست مربوط انسان تجربه و حس به است، زادي مادر ،عوامي تعبير به و  فطري و قبلي دستورهاي

 بگو، راست: گوييم مي ما مثال  است اساس خودش ندارد، كار كارها، نتايج به اخالقي فرمان دليل همين
 گمراهي به مردم كنند، مي اعتماد او به مردم بگويد راست  انسان اگر زيرا: كنيم مي استدالل برايش بعد
 نگو،  دروغ: گوييم مي همچنين كنيم مي ذكر را راستي نتايج كند، مي پيدا شخصيت  خودش افتند، نمي
 و مطلق، است فرماني ندارد،  كاري نتايج اين به اخالقي وجدان گويد مي كنيم مي ذكر را دروغ بد نتايج

 اخالقي مسائل براي بياييم ما كه است غلط دارد، كار و سر  مصلحت با كه است عقل آن ديگر عبارت به
 ذكر را امانت فايده و مصلحت و آثار بعد و دليل، اين به باشيد داشته امانت! الناس ايها  كه كنيم استدالل
 آنوقت باشيد، عادل! الناس ايها بكنيم، ذكر را خيانت مفاسد بعد نكنيد، خيانت! الناس ايها بكنيم،

 است اشتباه اين گويد مي نماييم بيان را لمظ بد آثار نباشيد، ظالم بكنيم، ذكر را عدالت آثار و مصلحتها
 هميشه احكامش رود مي مصلحت  دنبال چون عقل رود مي مصلحت دنبال كه است عقل كار اينها

 آن بينيد مي جا يك مصلحت يك خاطر به دهد مي فرمان چيزي به هميشه يعني است، مشروط
 گويد مي عقل مثال. دارد مي بر خودش حكم از دست هم عقل  رفت كه مصلحت رفت بين از مصلحت

 به امانت ديگر اينجا نه، گويد مي ندارد، وجود مصلحت آن جا يك مصلحت فالن براي بده خرج به امانت
 نه، گويد مي رود، مي دست از مصلحت آن جا يك مصلحت فالن خاطر به بگو راست گويد مي يا نده خرج
 اجازه گاهي اخالقيون  كه اين ]گويد مي نتكا[ است گفتن دروغ جاي اينجا نگو، راست ديگر اينجا
 الهام وجدان از اند نخواسته اينها كه  است اين علتش بشود رفتار اخالقي اصول خالف بر دهند مي

 حرفها اين وجدان، رود، مي مصلحت دنبال كه است عقل اين بگيرند دستور عقل از اند خواسته بگيرند،
 نتيجه و اثر به قيدي، هيچ بدون و بالشرط و مطلق حكم كي بگو، راست گويد مي او شود، نمي  سرش
 زيادي منافع ولو نگو دروغ و باشد، داشته آور  زيان نتايج تو براي ولو بگو راست: گويد مي ندارد كار اش
  اين اساسا او باشد داشته تو براي
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  :گفت. نگو  دروغ مطلقا و بگو راست مطلقا گويد مي نيست، كارش در حرفها 
  كيست ندانم دل خسته من ندرونا در 

  غوغاست در و فغان در او و خموشم من كه
 درون از كه تكليفها، و فرمانها  سلسله يك با داده قرار فرماندهي و آمر قوه چنين يك خدا ما اندرون در 
 از بعضي بينيد مي (آمده دنيا به " خود سر تكليف " بشر ديگر،  عبارت به دهد مي اخالقي فرمان ما به ما

 قابل آمده، دنيا به  تكليف مستعد انسان گويند مي ديگران) خود سر آستين پالتوهاي گويند مي را پالتوها
 مده،آ دنيا به مكلف بشر اصال گويد مي كانت است، آمده دنيا به بشود مكلف بعدها اينكه براي

 از اي پاره يعني تاس  آمده دنيا به " خود سر تكليف " انسان  )1(هست خودش همراه تكاليفهايش
 او  به مرتب را فرمانها آن كه هست خودش درون در نيرويي شده، گذاشته خودش درون در تكليفها

  . دهد مي
  

   وجدان عذاب
  

 كرده اخالقي غير كار يك  كه نيست هيچكس ايد؟ چشيده را پشيماني تلخي هرگز آيا: گويد مي بعد
 گرم كند مي غيبت كه حالي در و كند مي غيبت  آدم باشد نچشيده را كار آن تلخي خودش بعد و باشد
 وارد بدنش به جراحاتي كه است گرم آنچنان دعوا حال در و كند مي دعوا كه آدمي آن مثل است،
 احساس را درد تازه گردد مي بر عادي حال به و شود مي تمام دعوا كه وقتي ولي كند، نمي  حس شود مي
 اي گرسنه آدم لذت مثل برد مي لذت كند، مي غيبت هست يجانيه يك گرم كه حالي در انسان كند مي
 از تنفري حالت يك بشود، رفع حالت اين همينكه اما بخورد، را  برادرش مرده گوشت قرآن تعبير به كه

 خودش خواهد مي  دلش كرده، پيدا تنفر خودش از كه كند مي احساس شود، مي پيدا خودش در خودش
 گويند مي " وجدان عذاب " را حالت اين امروز كند مي سرزنش و مالمت ار خودش بشود، جدا خودش از
  )2(كنند مي احساس را وجدان عذاب لحظه چند براي ولو دنيا جانيهاي اكثر است حقيقتي واقعا اين و

 از مخدرها سلسله يك  به معتاد شديدند، خيلي سرگرميهاي سلسله يك به معتاد دنيا جانيهاي اكثرا
   آن براي اين. ديگر كننده منصرف و شديد بسيار سرگرميهاي يا قمار، و مسكرات هروئين، ترياك، قبيل
  .بكند فرار خودش از خواهد مي كه است

  
  :يپاورق
 اخالقي تكليفهاي فقط او است تكليفات از اي پاره نيست، وجداني غير تكليفهاي مقصود البته )١

  .گويد مي را
  . ندارم سراغ هم را غيرش ولي ندارم، اريآم چنين من چون همه، گويم نمي  كه اين )٢
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 از پر درونش گويي و برد مي رنج خودش از خودش، و باشد  خودش اگر كه كند مي حس را اين خودش 
 مرفين نالد مي شديدي درد از كه شخصي به كه طور همان گزند مي را او دارند دائما و  است عقرب و مار

 افراد در بيشتر كه قمارها و مسكرات و مخدرات و سرگرميها اين نكند، حس را درد آن تا كنند مي تزريق
 چه اين و كند، فرار خودش از خواهد مي است خود از فرار براي شود مي پيدا العمل فاسد و جنايتكار
 چرا عكس، بر كند خلوت خودش با نتواند كه بسازد آنچنان را خودش انسان بايد چرا و  است بدبختي

 چه هر از اند، كرده اطاعت و شنيده را  وجدانشان نداي هميشه كه آنها اخالق، اهل ا،تقو اهل صالح، اهل
 فكر و خودشان و باشند خودشان خواهد مي دلشان هستند، فراري بكند منصرف خودشان از را آنها كه

 هك است  وحشي باغ مثل درونش عالم آنكه است سالمتر واقعا بيرون عالم از درونشان  عالم چون كنند
 مخدرات، طرف به رود مي كند مي فرار  خودش از باشند، كرده رها را هايش گزنده و ها درنده و سبعها
  : گويد مي رومي مالي. است عكس بر اين ولي

 يك   خلق ز تو بماني تنها زمان
  ) 1 (حلق به تا ماني انديشه و غم در

 از را اش واقعي خود كه  است اين يبرا بكند خلوت خودش با تواند نمي انسان كه اين گويد مي خالصه
 ببرد بسر خودش وجدان با لحظه يك تواند نمي كه  است اين براي اينها قول به و است، داده دست
  . كردي نمي چنين بايست مي كردي؟ چنين چرا سرت،  آن تو خاك: گويد مي وجدان
 درون در فرماندهي چنين راگ كجاست؟ از وجدانها عذاب اين پشيمانيها، تلخيهاي اين گويد مي كانت
 بيرون از نداشت، ناراحتي درونش در والاقل بود  راضي خودش كار از خودش انسان بود نمي انسان

 كه است آن براي امر اين گويد مي كند مي ناراحتي احساس درونش از هميشه  انسان ولي داشت ناراحتي
 مصلحت به مشروط  عقل حكم مثل و است مطلق نيست، تجربي يعني است قبلي نيروي يك نيرو  آن

 و شما، براي كه است صادق اندازه همان من  براي است، صادق جور يك جا همه در و است عام نيست،
 قابل غير معني به جبري و ضروري همچنين ديگر اشخاص براي كه  است صادق قدر همان شما براي

 بكند تسليم را وجدانش تواند نمي هرگز ولي بكند ديگران تسليم را خودش تواند مي انسان است، تسليم
 است اي گونه به وجدان ولي بشود  زشت عمل يك تسليم يا جبار يك تسليم خودش است ممكن انسان

   آن وجدان .شود نمي تسليم هرگز كه
  : پاورقي

   18. سطر 345 صفحه مولوي، مثنوي) 1
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 خوب، بسيار بگويد او به  يعني بشود ارجنايتك آن تسليم نيست حاضر هم دنيا جنايتكاران جنايتكارترين
 هيچ كه ماب ابوذر منكر از ناهي و معروف به آمر  يك مثل ايستاده خودش حكم روي كردي خوبي كار

 ديوانگيهاي سر كند مي منكراز نهي و معروف به امر را انسان درون، از بكند تسليم را او تواند نمي نيرويي
 ناراحت آنچنان گردند مي بر خود به  وقتي و شوند مي مرتكب فجيع جنايتهاي كه جنايتكاران از بسياري

 پشيماني تلخي پس است همين دارد سراغ زياد اينها مثل از تاريخ و شوند مي ديوانه كه شوند مي
  . است مند بهره وجداني چنين از انسان واقعا كه است مطلب  اين بر دليل خودش

  

   سعادت و اخالقي وجدان
  

 يك سعادت سعادت به  نه كند مي كمال به دعوت را انسان اخالقي، وجدان يعني وجدان اين گويد مي
 يك دنيا همه در گويد مي شناسد، نمي بيشتر  خوبي يك كانت چون ديگر مطلب كمال است، مطلب
 مطلق مطيع وجدان، فرمانهاي مقابل در يعني هم نيك اراده است  نيك اراده آن و دارد وجود خوبي
 و كند اطاعت را او امر بايد پس باشد مطلق مطيع وجدان فرمان مقابل در بايد انسان كه حاال بودن
 مفيد تو براي خواه گويد مي و ندارد توجه كار، نتايج به اخالقي وجدان چون و باشد، او مطلق تسليم
    انسان ادتسع با پس بده، انجام را آن رنج، يا بياورد دنبال به خوشي نباشد، يا باشد لذتي يا فايده
 دنبال به كه لذتي نيست،  خوشي لذتي هر منتها خوشي، يعني امر نهايت در سعادت چون ندارد كار

 و رنج هيچگونه آن در كه بيشتر چه هر خوشي  يعني " سعادت " نيست خوشي بياورد رنج خودش
  مجموع رنج و ددر يعني " شقاوت " و باشد، نداشته وجود اخروي و دنيوي جسمي، روحي، از اعم المي
 از بيشتر آنكه كرد، حساب بايد را اخروي و دنيوي روحي، جسمي، از اعم خوشيها مجموع و رنجها و درد
 خوشي به وجدان اين ولي است، خوشي سعادت،  مبناي پس است سعادت كند، مي ايجاد خوشي همه
 ، است كمال ذاته حد في ودشخ اينكه براي بكن را كار اين تو گويد مي دارد، كار كمال به ندارد، كار

 و گذاشته فرق سعادت و كمال  ميان كانت آقاي كه اينجاست توست كمال كه بخواه را ديگران سعادت
 سعادت است، مطلب يك كمال گويند مي فرنگيها كه است رايج هنوز حاضر زمان تا او زمان از فكر اين

  . ديگر مطلب
  

   است؟ سعادت از غير آمال آيا
  
  ديگر بعضي و ،" اشارات " در بوعلي است مطرح سعادت و كمال مسئله سالميا فلسفه در
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 تفكيك شود نمي سعادت از را كمال و كمال از را سعادت كه معتقدند آنها اند كرده طرح را مسئله اين 
 را اينها كانت ولي رسانم مي شما عرض به بعدا را آن توضيح كه است،  سعادت نوعي خود كمالي هر كرد،

 قول به را، تكليف ما كه  است مشكلي بسيار كار اين، گويد مي خودش هم بعد كند، مي تفكيك يكديگر از
 با مالزم را اخالق دنيا فالسفه همه آنكه حال و كنيم جدا سعادت از را اخالق كنيم، جدا زيبايي از او

 و  نوشته زمينه اين در كتاب چند و كند مي بحث زياد سعادت درباره كه فارابي مثال دانند مي سعادت
 نظر از يا بيند مي توأم يكديگر با را سعادت و اخالق اصال است " السعاده تحصيل " كتابش يك اسم

 كتابهاي كتابهايشان كه " السعادش معراج " صاحب و " السعادات جامع " صاحب مثل اخالقيوني
 سعادت با كارش و سر اخالق گويد مي كانت ولي است اخالق ركن سعادت  مفهوم اصال است، اخالقي
 از اخالق بشود بنا اگر كه كند مي اعتراض خودش به خودش بعد است كمال با كارش و سر ، نيست
 سعادت از دارد اينكه به اطمينان با  اخالقي آدم يك شود، مي دشوار خيلي اخالق كار گردد جدا سعادت

 قبول گويد مي. است دشواري بسيار كار ين،ا و بپذيرد، را خودش  اخالقي حس فرمان بايد شود مي دور
 راه نه كند انتخاب را كمال راه انسان كه است همين ملكوت  به صعود راه تنها ولي است، دشوار دارم

 ملكوت به انتهاء از سخن كه اين كه كانت جناب به هست واضحي خيلي ايراد يك اينجا. را سعادت
 به را انسان كه كمال آيا شقاوتمند؟ يا است سعادتمند رسدب اعلي ملكوت به وقتي انسان آيا گويي، مي

    آن شود مي معلوم اينجا از سعادت به گويد مي ناچار شقاوت؟ به يا رساند مي  سعادت به رساند، مي ملكوت
 از را سعادت شود نمي اساسا واال دنيوي، مادي خوشي يعني است حسي سعادت گويد، مي او كه سعادتي
 هم كانت اند انفكاك قابل غير كمال و سعادت اند،  گفته او امثال و بوعلي همچنانكه و كرد، جدا كمال

 از او مقصود  بگوييم بايد بكنيم توجيه را حرفش اينكه براي بكند جدا هم از را ايندو  نتوانست امر آخر در
: سعادتند ود به قائل هم آنها نامند مي  حسي سعادت را آن ما قدماي كه است چيزي آن " سعادت "

  . حسي غير سعادت و حسي سعادت
  

   انسان اختيار اثبات و وجدان
  

 در يعني نظري عقل درباب او است اخالقي وجدان اش فلسفه محور -  كردم عرض كه همانطور -  كانت
 رسيده شك به آخرش كرده كاوش چه هر " الهي  حكمت و فلسفه " گذاريم مي را اسمش ما كه آنچه
   كه رسيده نظرش به اخالق، عالم به آمده وقتي  ولي يده،نرس جايي به يعني
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 را اختيار و آزادي مفتاح كرده، كشف را مذهب مفتاح: است كرده كشف را چيز همه مفتاح اينجا در
 خدا وجود اثبات مفتاح كرده، كشف را معاد مفتاح كرده، كشف را  نفس خلود و بقاء مفتاح كرده، كشف

 " گوييم مي آن به ما امروز كه همان يعني نظري عقل راه از بخواهيم ما اگر دگوي مي است كرده  كشف را
 كه رسد مي جايي به آخرش نظري عقل توانيم نمي است، آزاد و مختار انسان كه كنيم اثبات " فلسفه

 و دروني است امري كه اخالقي حس راه از ولي است، مجبور موجود يك و ندارد اختيار انسان بگويد آدم
 )1(است مختار و آزاد  انسان كه رسيم مي اينجا به كند مي كشف را آن حضوري علم با انسان و انيوجد
 است، مجبور موجود يك انسان كه اينجا به رسيم مي  آخرش بشويم وارد فلسفه راه از ما اگر گويد مي
 مختار و آزاد را انسان خودمان وجدان در كنيم، مي مراجعه خودمان وجدان و  اخالقي حس به وقتي ولي
  . كند مي اثبات ضمير با و دروني حس با را اختيار و آزادي يابيم مي
 مولوي كنند مي اثبات دروني  حس راه از را اختيار هم ديگر افراد خيلي نيست اي تازه حرف هم اين
  : گويد مي
  ) 2 (كنم آن يا كنم اين گويي كه اين
   صنم اي است اختيار دليل اين
 آزاد و مختار موجود يك - فلسفي دليلهاي حكم به نه -  دانشوج حكم به انسان ]نتكا نظر از[ پس
  . است

   

   نفس خلود و بقاء اثبات و وجدان
  

 بشريت مهم مسائل از يكي  كه دانيد مي كند مي اثبات را نفس خلود و بقاء مسئله جا همين از بعد،
 ديگري عالم در و جاويدان و باقي ردن،م از بعد  انسان نفس يا روح آيا كه است بوده اين هميشه

    اين شود؟ مي وفاني تمام انسان مردان با انسان روح يا نفس نه، يا است، شقاوتمند يا و سعادتمند
 ماشيني اصطالح به دنياي  همين به شما اگر هم امروز دنياست فلسفي و فكري مسائل مهمترين از يكي
 معتقد كانت روحي بعضي و هستند مادي آنها از بعضي  كه بينيد يم را اروپا بزرگ فالسفه باز برويد اروپا
 باقي نفس گويد مي انسان وجدان ولي كرد اثبات را نفس خلود و بقاء شود نمي فلسفه  براهين با كه است

  هميشه است، خالد و
  

  : پاورقي
  )خود درون مستقيم ادراك بيند مي مستقيما را خودش درون انسان يعني حضوري علم) (1
. وجداني امر يعني) 2
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 هميشه عمل در انسان را عدالت را، درستي را، امانت را، صداقت دهد مي فرمان او به هي انسان وجدان
   نظر از اينها نيز و دارد،ن پاداش دنيا اين در لزوما غيره و عدالت و درستي و امانت و صداقت كه بيند مي

 و امانت و صداقت يعني بندها و قيد اين آدم اگر است بند و قيد انسان براي دنيوي پاداشهاي به رسيدن
  .شود يم رها شده، برداشته شيپا جلو )1(] از مانع[ بردارد، ميان از را غيره و عدالت

 مردي علي گيرند مي قرار همديگر روي رد رو معاويه و طالب ابي  بن علي: كنم مي ذكر من را مثل اين
    تمام. دادن فريب گفتن، دروغ رشوه تبعيض، با مخالف عدالت، پايبند است

 خواهد مي او نيست حرفها  اين از هيچيك پايبند كه است مردي معاويه و است اساس اين بر سياستش
 مردم مال رشوه، تبعيض، ه،ن اگر عدالت، رسيد، شود مي بهتر عدالت با اگر برسد، مقصود و هدف به

   و شود مي موفق او قهرا گفتن دروغ زدن، نيرنگ و دادن فريب دادن، آن به  گرفتن اين از خوردن،
 (علي  . خورد مي شكست) ع

 باز حال اين با كند مي ايجاد  محدوديت و قيد انسان براي اينها كه كنند مي احساس را اين انسانها همه
 بر خودش فرمان از دست او غيره و عدالت امانت، صداقت،  به دهد مي فرمان انسان ضمير و اندرون آن

 به نباشد  مطمئن آگاهانه نا خودش درون در انسان كه است محال گويد مي چيست؟ براي  اين دارد نمي
 اين آگاهانه نا انسان، ضمير و وجدان  عمق در رود نمي هدر و شود نمي گم اينها كه امور اين نيك پايان

 معادي هست، قيامتي واقعا دانيم نمي ما گويد مي كند، مي انكار ظاهر به بسا اي هست ايمان و عتقادا
 و دارد، ايمان حقايق  اين به خودش درون در آگاهانه نا ولي نه، يا هست خبري مردن از بعد آيا و هست
 عدالتش و صداقت باز يكم و صد بار ببيند، ظلم و كند  عدالت ببيند، بدي و بگويد راست اگر بار صد لهذا
 احساس را مطلب اين حضوري علم به و وجدان، و ضمير عمق در كه است آن براي  اين كند نمي رها را

 ديگر تولدي كه است جنين يك  زندگي دوره نظير دنيا دوره نيست، اينجا به منحصر زندگي كه كند مي
  به ايمان متضمن يعني است، پاداش به ايمان متضمن تكليف احساس پس )2(هست او روي پيش در

  جهان از را پاداشم و هستم  باقي من اينكه احساس يعني نفس خلود به ايمان است نفس بقاء و خلود
  

  : پاورقي
   ].است نوار از افتادگي[ )1
) اوست خود از تعبير) (2
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 بلكه كند، مي استنباط را  اخالقي دستورهاي فقط نه اخالقي، وجدان همين از كانت آقاي كه است اين
 همين از كند، مي اثبات را اختيار و آزادي جا همين از و الطبيعة، ماوراء همه در اوست فلسفه پايه اين،
 است اين و كند مي  اثبات را خدا وجود جا همين از كند، مي اتاثب را آخرت عالم و نفس خلود و بقاء جا
  :گويد مي كه

 پرستاره آسمان يكي نيست، آور اعجاب انسان براي آنها  اندازه به چيزي هيچ و آور اعجاب است چيز دو 
  .دارد قرار ما ضمير در كه وجداني ديگر و است، گرفته قرار ما سر باالي كه اي
  
 و ضمير از را اصول از بسياري و است معتقد چيزها خيلي به انسان ضمير در او كه است  آن براي اين 

 كار به را دل كلمه " عقل " جاي  به آنها علماي يا ما عرفاي و علما گاهي كند مي كشف انسان باطن
 ژاك ژان يعني روسو كه است گفته كانت است وجدان همين "  دل " از مقصود موارد اين در كه برند مي

 اي جمله " اجتماعي داد قرار " كتاب و ])اعترافات " كتاب و " اميل " كتاب صاحب  معروف روسوي
 گاهي يعني كند نمي درك را منطق آن " سر "  كه دارد منطقي " دل ": است گفته خدا مورد در دارد

: گويد مي بعد و رسد نمي آنجا به فكرش كه كند مي احساس خودش وجدان  حسب به را چيزهايي انسان
 سر " كه دارد دليلهايي خود براي " دل " كه) 1 (پاسكال گفته راست گويد مي نيز و روسو گفته  راست

 است اين مقصودش. است درست اينها حرف گويد مي  كانت ندارد خبر دليلها آن از اساسا عقل يعني "
 دل ولي است، ادله سلسله يك آنها برود عقل دليل دنبال همواره نبايد انسان خدا وجود اثبات براي كه

 عقل راه و خدا، سوي به است راه يك ضمير، و دل راه عقل  دليلهاي از غير دارد دليلهايي خودش براي
  . ديگر راه از يكي و برود، راه آن از خواهد مي يكي خدا سوي به  است ديگري راه
  

  : پاورقي
  . است بوده  نابغه العاده فوق گويند مي و اروپاست رياضي نوابغ از يكي پاسكال) 1
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  ) ع (صادق امام از حديثي
 خدمت آمد شخصي. كنند مي ذكر هم معموال و است مناسب بحث اين با كه افتاد يادم به اكنون حديثي

 تحليل راه از امام كنم؟ پيدا اعتقاد خدا وجود  به من دليل چه به: كرد عرض و السالم عليه صادق امام
 اتفاق  هيچ و: فرمود بله: گفت باشي؟ شده كشتي سوار كه افتاده اتفاق هيچ :فرمود شد، وارد وجداني
 شكسته كشتي كه باشد هم تعبير اين شايد و (بشود متالطم العاده فوق دريا و بوزد تندي باد كه افتاده
 هيچ وقت همان در: فرمود آمده پيش اتفاقا: گفت باشي؟ شده  مأيوس چيز همه از كه طوري به) باشد
 همان او: فرمود  بله گفت دهد؟ مي نجات را تو بخواهد، اگر كه دارد وجود قدرتي كه كردي  اساحس

 ناخواه خواه كه توست وجدان اين شوي، بريده  عوامل و علل و اسباب تمام از تو كه وقتي آن خداست
  ) 1( ...هست كه كند مي حكم هست، تو وجدان در چيزي چنين واقعا چون باشي، مأيوس تو گذارد نمي
  . نيست چيزي آن  مقابل در مسببات و اسباب سلسله بگيرد، تعلق كاري انجام بر مشيتش وقتي
 عاطفه بر اش تكيه و است  خاصي نظريه يك كردم عرض كه طور همان بود وجدان نظريه كه نظريه اين
   نه؟ يا سته انتقاد قابل نظريه اين آيا است وجدان بر تنها اش تكيه نيست، عقل يا و اراده يا
  

  : نظريه اين نقد

   فلسفه تحقير: الف
  

 انتقادها سلسله يك و است انتقاد  قابل هست، آن در زيادي لطيف و عالي نكات اينكه عين در نظريه اين
 ممكن بعد كنم، مي عرض اي الجمله في حاال است درست هم واقعا كه انتقادهايي است، شده آن از

  . بدهم  شرح بيشتر است
 كانت نظريه است شده تحقير حد از بيش " فلسفه " ما قول به و نظري عقل محصول نظريه، اين در اوال
 از اتفاقا است اشتباه كنيم، اثبات توانيم نمي را مسائل  اين از هيچيك نظري عقل راه از ما گويد مي كه
    هم -  يمباش كرده انكار را عملي عقل و وجدان راه بخواهيم ما اينكه بدون - نظري عقل راه

 خود هم و را خدا وجود هم ،را نفس خلود و بقاء هم بكنيم، اتاثب توانيم مي را انسان اختيار و آزادي
 مؤيدي عنوان به الاقل هم عقل گيرد، مي الهام وجدان از انسان كه فرمانهايي همين را اخالقي فرمانهاي

   وجدان، از
  : پاورقي

   ].است نوار از افتادگي[ )1
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  . شويم نمي  آن وارد است، داري دامنه بحث بحث، اين چون البته كند مي أييدت را آنها
  

   سعادت و آمال ميان تفكيك: ب
 سعادت از كمال. است  اشتباه خيلي اين. كرد تفكيك سعادت و كمال ميان كه بود آن ديگر مسئله
 خوشيهاي هب منحصر خوشي يعني سعادت منتها است، سعادت نوعي خودش كمالي هر. نيست منفك
 تلخي يك كند مي  مخالفت وجدانش با انسان وقتي گوييد مي شما: گفت بايد كانت آقاي به  نيست حسي

 اطاعت وجدان از انسان وقتي چطور  ولي است، راست اين كند مي احساس خودش وجدان در شديدي
 در لذتي و سرتم منتها لذت، و مسرت نوعي كند مي اطاعت  وقتي اما كند مي تلخي احساس كند نمي

   !؟كند نمي احساس تر جاويدان و باقيتر لطيفتر، دارتر، ريشه عميقتر، ،باالتر خيلي سطحي
 چون كند، مي تلخي احساس نيز كند اطاعت را وجدان فرمان اگر انسان كانت آقاي قول به اين بنابر

 اگر را وجدان فرمان است دشواري و سخت كار  پس كنيم، مي جدا سعادت از را آن ما گفت خودش
 هم مخالفت كنيم، مي مشقت و كلفت معني به تكليف احساس كنيم، مي  رنج احساس بكنيم اطاعت
 رنج احساس  حال دو هر در نكنيم چه و كنيم اطاعت چه پس كنيم مي رنج احساس بدتر باز  بكنيم

 را وجدان فرمان كه آنجا انسان  اينكه دليل به است، محال چيزي چنين و ندارد معني اين كنيم مي
 كند مي اطاعت را وجدان نداي انسان وقتي دليل همين  به كشد مي درد و برد مي رنج كند مي مخالفت

    آنكه نيست توصيف قابل كه شادي و مسرت نوع يك شود، مي شادي و مسرت از خاص نوعي در غرق
 از بعد طلبد، مي ياران راحت و خود رنج آنكه شود مي گلشن نوعي به درونش ايثارش از بعد كند، مي ايثار
 احساس رضايت و مسرت نوعي خودش وجود در شود، مي متحمل رنجي ديگران راحت براي اينكه
  .كند نمي درك حسي لذت هيچ در انسان را آن نظير كه كند مي

 است اشتباه اينكه عنوان تحت است كرده باز بحثي "  اشارات " خاتمه در مطلب، همين براي بوعلي 
 در و حسي غير معنوي لذتهاي براي كند مي ذكر مثالها بعد. بدانيم حسي لذت به منحصر را لذت ما اگر

 حسي لذت به منحصر  انسان براي لذت كه است مشخصي خيلي موضوع يك اين هم امروز روانشناسي
 پيدا تماس غذايي مثال خارجي، محرك  يك به مربوط عضوي، معموال است لذتي حسي لذت نيست،

 كه ديگري لذتهاي يا شود مي پيدا لذتي و كنند مي پيدا تأثر آن  اعصاب و انسان، زبان سطح با كند مي
   يا شامه
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 لذت مثل نيست  حواس به مربوط كه هست لذتها سلسله يك ولي كنند مي درك سامعه يا و  المسه
 لذت احساس گرفته، رقرا همه دست باال و  است قهرمان كرد احساس كه بعد قهرمان، نفر يك قهرماني

 اينكه از انسان نيست خارجي عامل يك از يعني ندارد خارجي  حسي موجب لذت، اين ولي كند مي
 و دارد دوست را او جامعه كند مي احساس كه كسي آن كند مي لذت احساس باشد  مردم محبوب
 حقيقت يك فكش از عالم  يك همچنين كند مي لذت احساس محبوبيت، احساس از است، مردم محبوب
 مشكل برايش مسائل وقتي كه اند نوشته طوسي  نصيرالدين خواجه درباره كند مي لذت احساس علمي
 برايش مسئله كه وقتي شب، آخر آن گاهي كرد مي حل را مسئله تا  كردن فكر به كرد مي شروع شد، مي
 اللذه هذه من الملوك ءابنا و الملوك اين: گفت مي كه داد مي دست او به وجدي حالت چنان شد مي حل

 يا است بيشتر كنم مي احساس من االن كه  لذتي ببينند بيايند كه كجايند شاهزادگان و پادشاهان
   اند؟ برده حسي امور از آنها كه تهاييلذ

 فاصله مقداري عروس، پيش  رفت مي بايد كه موقعي تا. بود زفافش شب االسالم حجت باقر محمد سيد
 وقت يك. است زفافش شب رفت يادش كه شد غرق  مطالعه در چنان طالعهم به پرداخت رفت بود

 و ديده خواهد، نمي را او آقا كه كرد خيال شد، ناراحت هم بيچاره عروس (شنيد را اذان صداي
 امشب رفت يادم كه شدم مطالعه در غرق چنان من واهللا كه خورد قسم و آمد شد ناراحت .)نپسنديده

  . نيست حسي لذت اينها. است علم لذت ت،لذ اين. ماست عروسي شب
 و بوعلي كه اش فلسفي و علمي  بيان البته. كرد جدا وجداني امور از را لذت مسئله شود نمي اين بنابر

 كه است اين بر دليل برد مي لذت چيزي از انسان وقتي  حال هر به است ديگر جور اند كرده ديگران
   درد و والم شود، مي پيدا رسيدن از لذت، هميشه رسيده نآ به و برسد چيزي  به خواسته مي درونش

 يك اروپا فلسفه در كم كم كه  لذت از كمال تفكيك اين بنابر برسد بايد انسان كه كمالي به نرسيدن از ،
 هر نيست درستي حرف لذت، و سعادت طالب يا باشد  كمال طالب بايد انسان آيا كه شده رايجي سخن
 كمال  دنبال كه وقتي در كمال طالب اينكه ولو آورد مي خود دنبال به لذت وعين  ناخواه خواه كمالي

 كمال خود براي را كمال او رود نمي هم لذت دنبال و رود، مي لذت دنبال كه كند نمي فكر رود مي
 قسمت اين كه است اين آفريند مي لذت انسان براي خود به خود كمال، به رسيدن ولي كند، مي جستجو
  . است مخدوش زيادي حد تا هم شا نظريه
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   نيست مطلق وجدان احكام همه: ج
  
 اين وجدان احكام كه اند گرفته ايراد آن به نيز فرنگيها خود كند، مي ذكر كه هم بودن مطلق مسئله آن

 درباب ما اصوليين و متكلمين كه بحثي و بحث اين قدر چه و نيست مطلق گويي مي تو كه هم قدرها
 مطلق احكام، از بعضي كه معتقدند آنها يكديگرند به نزديك دارند، عقلي قبح و  نحس و عقل احكام
 خوب كه انسان روح در  است مطلق حكم يك عدالت گويند مي مثال است درست آنها حرف و است
 بلكه نيست مطلق حكم يك راستي اما است، بد كه انسان روح در است مطلق حكم يك ظلم و است،
 را ايراد اين كانت آقاي هب دهد مي دست از را خودش فلسفه راستي  گاهي و ستا خودش فلسفه تابع

 و است وجدان  مطلق فرمان راستي گويي مي مثال و هستي مطلق حكم تابع قدر اين كه تو كه اند گرفته
 را اي بيچاره سراغ و گرفته دست  به كاردي ظالمي ديوانه يك كنيم فرض شود، نمي سرش مصلحت

 جوابي بايد تو اينجا در كجاست؟ او داري اطالع آيا پرسد مي تو از و كند سفره را شكمش كه گيرد مي
 اطالع  گويي مي آيا دهي؟ مي جواب چه كند مي سفره را خودت شكم بكني سكوت بخواهي اگر بدهي،
 بايد تهگف وجدان كه حالي در ، اي گفته دروغ كه ندارم اطالع ييبگو اگر ندارم؟ اطالع گويي مي يا دارم

 اگر نه؟ يا كجاست دهي مي نشان آيا كجاست؟ پرسد مي تو از دارم، اطالع بگويي اگر و بگويي، راست
   و است مطلق اينقدر انسان وجدان واقعا آيا كند مي سفره را او شكم حق نا به رود مي بدهي نشان

 بايد تو گويد مي   باشي؟ نداشته كار نتيجه، به و مطلقا بگويي راست
  

   آميز مصلحت دروغ
  

 آميز مصلحت دروغ آيا است  آمده ما فقه در و آورده هم ما سعدي كه است آميز مصلحت دروغ مسئله
 آن و است، انگيز فتنه راست از به آميز مصلحت دروغ گويد مي  سعدي نه؟ يا است انگيز فتنه راست از به

: گويد مي است  بوده خوبي درك ه،مسئل اين از سعدي درك كه دهد مي نشان كرده، ذكر كه  هم داستاني
 از شد مأيوس وقتي او بزنند را گردنش بروند  كه داد فرمان پادشاه پادشاهي پيش بودند آورده را شخصي
  : گفت وزير گويد؟ مي چه پرسيد شنيد، نمي پادشاه ولي دادن، فحش به كرد شروع بماند زنده اينكه
 ضعفي نقطه كه بود اين دنبال آنجا كه كسي يك) 1 (”سالنا عن العافين و الغيظ الكاظمين«: گويد مي
  وزير اين در
  

  : پاورقي
 متقين توصيف مقام در آيه (مردم كنندگان عفو و خشم برندگان فرو[ 134 آيه عمران، آل سوره) 1

   )].است

 ٧٩



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

   را ما امثال نشايد پادشاهان حضرت در: گفت بشود وزير او جاي به خودش و نمايد معلق را او و كند پيدا
 از او دروغ: گفت شاه !؟خواند مي  قرآن آيه دارد گويي مي تو دهد، مي فحش پادشاه به دارد او گفتن دروغ
 را جاني دروغ، يك با او يعني است انگيز فتنه راست از به آميز  مصلحت دروغ )1(است بهتر تو راست
  . اندازي مي خطر به بيشتر را جاني راست، يك با تو و داد  نجات

 بايد ابتدا اينجا در است؟ انگيز فتنه راست از به آميز مصلحت دروغ كه است درست اين آيا ساساا
 خيز منفعت دروغ و آميز مصلحت دروغ ميان است فرق  كه است اين آن و بكنم عرض برايتان را مطلبي
 دروغ بكنند  شتباها خواهند مي يا كنند مي اشتباه آميز مصلحت دروغ با را خيز منفعت  دروغ افراد، خيلي

 يعني است، كرده پيدا را راستي فلسفه و داده دست از را خودش فلسفه كه دروغي يعني آميز مصلحت
 كه گويد مي دروغ انسان يعني خيز منفعت دروغ ولي. دهد مي نجات را حقيقتي انسان آن، با كه دروغي
 حقيقت مدار دائر مصلحت، بشود اشتباه نبايد منفعت مسئله با مصلحت مسئله باشد برده سودي خودش
 را حقيقت رعايت يعني مصلحت شوند نمي جدا يكديگر از كه هستند برادر دو حقيقت و مصلحت است
    منفعت به دروغي گويند، مي دروغ افرادي است منفعت اين كه كردن، را خود سود رعايت نه كردن

 سود بيشتر غاز شندر اينكه براي گفتم مصلحتي دروغ گويد مي گفتي؟ دروغ چرا گوئيد مي خودشان
 همه مثل است دروغي نيست، مصلحت  اين گفتم مصلحت به دروغ گويد مي و گويد، مي دروغ ببرد

  . است خيز منفعت دروغ از غير آميز مصلحت دروغ: نشود  اشتباه مطلب اين پس ديگر دروغهاي
 است اين اش الزمه كه  است هگفت جوري را سخنش اين كانت كه طور همين كه است اين ديگر مسئله

 نتيجه به توجه بدون گفت نبايد هرگز را دروغ و اش، نتيجه به توجه بدون گفت بايد شههمي را راست كه
 وجدان،  فرمان است، مشروط كه است عقل فرمان آن و است مطلق وجدان، فرمان او قول به چون (اش
 بر را اين زردشتيها بيشتر و اي،  عده طور نهمي) شود نمي سرش حرفها اين از و مصلحت و مگر و اگر

 نوشته خودمان فضالي از يكي كه اي مقاله در است كرده  آموزي بد سعدي كه اند گرفته عيب سعدي
   اداره آنها نظر زير آنجا مدارس و كرد )2(احتالل را آنجا انگلستان آنكه از بعد هندوستان در بود آمده بود

  :يپاورق
  .باشد گفته را حقيقتي اينكه براي ساخته او كه است تانداس اينها البته) 1
  ]اشغال يعني) [2
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 آميز مصلحت دروغ است گفته كرده،  آموزي بد او اينكه براي ندهيد درس را سعدي بودند گفته شد مي
 خوبي مردم چه ببينيد كند مي سست راستگويي در حاال از را ها بچه اين، و است انگيز فتنه راست از به

 بشوند تربيت  آنگونه هايشان بچه خواهند نمي كه است سوخته هند مردم حال به دلشان اينقدر! ندهست
 اينها كه فهميدند زود رندان ولي. نگويند هم آميز مصلحت دروغ حتي و باشند راستگو خواهند مي بلكه
 در سعدي  كه است آن براي بلكه است، اين براي نه گرفتند ها مدرسه در را سعدي  تدريس جلوي كه

  : گويد مي گلستان كتاب ديباچه
   خورداري وظيفه) 1 (ترسا و گبر                غيب خزانه از كه كريمي اي

   داري نظر دشمنان با كه تو                 محروم كني كجا را دوستان
 زبان فارسي هاي بچه به كه گفتند نمي اينها هستند خدا دشمن ترساها كه كند مي ها بچه كله تو اول از
 آموزي بد چون ندهيد درس را سعدي گفتند مي ، شعرش اين براي ندهيد درس را عديس هندوستان در

   اصال. كند مي فاسد را هايتان بچه اين، و است، انگيز فتنه راست از به آميز مصلحت دروغ گفته كرده،
  .خورد نمي درد به سعدي تعليمات
 ايراني صد در صد سعدي. خورد نمي درد به او سخنان اند گفته ،سعدي كلمه همين براي هم زردشتيها

 " داوود پور " دليل اين به خداست دشمن مجوس و گبر گويد مي صراحت كمال در ايراني، افتخار
    فتنه راست از به آميز مصلحت دروغ گفته چون كند مي آموزي بد او خورد، نمي درد به سعدي گفت مي

   ": گفته كه بوده اين او عيب نبوده، اين سعدي عيب كه فهميدند زود انرند هم اينجا است انگيز
   آنجا گويند، نمي سخن اين، از منتها است دانسته خدا دشمن را گبر و " خورداري وظيفه ترسا و گبر
  . بياورند بيرون سعدي سر را دلشان دق خواهند مي
 باشد زده حرفي چنين كه كس هر زا و كانت جناب از حرف اين است عجيب خيلي اساسا عالوه به

 فلسفه راست اينكه ولو گفت بايد را راست كه مطلب  اين به باشد معتقد انسان است ممكن چطور
 كه را  دروغي گفت، بايد شود مي دنيا در جنايتها منشأ كه را راستي بدهد، دست از كلي به را خودش

 چنين وجدان آيا! گفت نبايد دهد مي نجات را حقيقتهايي و جانها و گيرد مي عالم در را جنايتها جلو
 از بعضي گاهي زند نمي را حرف اين باشد داشته تجربه  دروغ و راست درباره كسي اگر !؟كند مي حكمي
  آن در كه زنند مي  آدمهايي يك را حرفها
  : پاورقي

. مسيحي يعني " ترسا " و مجوس يعني " گبر ") 1
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 بر مفسده راستي از واقعا  مواردي در ببيند بعد كه نگفته راست عمرش به چون گفت، دروغ نبايد اصال
 در يعني دارد تجربه كه آدمي يك كند نمي تطبيق  واقعيت با هم حرفش نيست، جور ناي چون خيزد مي

 از را خودش فلسفه راستي مواردي در كه فهمد مي واقعي راستگوي يك است، بوده راستگو عمرش
  . است اين هم  حق و دارند، استثنائي موارد كدام هر دروغ و غيبت هم اسالمي فقه در دهد مي  دست

  

  ليتمث کي
 خروس قران، دو  قديم قيمتهاي به خريد خروسي فروشي، مرغ دكان از شخصي كه آورند مي مثلي
 آورده كه چيست اين گفت زنش شد وارد تا اش خانه رفت ارزيد مي هم اين از بيشتر كه خوبي خيلي
 اش خانه در زنش كه آدمي ،!؟خانه در آورد مي خروس هم غيرت با آدم يك گفت خروس: گفت اي؟

 جنس كه اي  خانه در نيستم حاضر هرگز من گفت كرد، مخفي را خودش و پوشيد را صورتش زود ستا
: گفت مرد. آيم نمي بيرون خانه كنج از ديگر من، يا باشد بايد اين يا كنم زندگي باشد داشته وجود نر

 خيلي آورد نمي خانه در هم خروس غيرت با آدم نه،: گفت اند گفته را انسان ندارد، عيبي كه خروس
: گفت و فروش مرغ نزد برد را خروس است عصمت و عفت با ما زن چقدر الحمدهللا: گفت شد، خوشحال

 دو ارزد، مي بيشتر خروس اين اتفاقا چرا؟ گفت بدهيد پس را ما قران دو بگيريد، را اين است ممكن اگر
 گفت خواهم نمي من حال هر به گفت داديم تخفيف شما  به هم شاهي ده ما ارزد، مي شاهي ده و قرآن
 علت  آن به نه، گفت ارزد مي بيشتر حتما كه بدان باشم گفته دروغ تو به است  ممكن كني مي خيال اگر
 من كه داري كار چه حاال  گفت خواهي؟ نمي چرا گفت خواهم نمي ولي است بهتر دانم مي نيست، هم
 جاي به گفت گيرم نمي پس تو از را خروس من نگويي را علتش تا گفت كرد لج هم اين خواهم نمي چرا
   تا گفت بده من به قران يك پس گفت دهم نمي نگويي راست تا گفت بده  من به شاهي سي قران دو

 اين حقيقت گفت بگويي را حقيقت بايد كنم نمي قبول تو از من بگويي هم شاهي ده نگويي، را راستش
 مرغ بدهد راه خانه در را خروس يك يستن حاضر و است عصمت و عفت با خيلي من زن كه است

    كه باش داشته يقين ولي بگير را قران دو اين گفت و داد او به را قران دو و گرفت را خروس زود فروش
  ،است عملي بد زن زنت
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 و عفت اصال كه است زني يك حرف حرف،  اين زد نمي حرف جور اين بود عصمتي و عفت با زن اگر 
 باشد عصمت و عفت با واقعا كه زني كند مي پاره اصطالح به نكرده گز و گزاف ورج اين كه ندارد عصمت

  . گيرد نمي رو خروس از وقت  هيچ
  

  هيتور
 انسان راستي از و دهد مي  دست از صد در صد را خودش فلسفه واقعا راستي كه هم آنجا انسان اينكه
 منتها است خروس از گرفتن رو همان ،گفت راست بايد  هم اينجا در بگويد شود، مي جاري خون درياي
    روحت اينكه براي گويد مي است بزرگي خيلي نكته كه است گفته نيز ديگري  سخن اينجا در اسالم
 چيز زبانت به و بده خطور  ذهنت به چيزي[ كني مي پيدا اجبار كه آنجا در گفتن، دروغ به نكند عادت

 با را خيز منفعت دروغ كردم عرض كه طور همان كني  ينچن تواني نمي نباشد اجبار تا و ]بياور ديگري
 راستي  يك از و است مصلحت واقعا كه آنجا: گويد مي اسالمي فقه نكنيد اشتباه آميز مصلحت دروغ

 خانه به خانه دارند مظلومي افراد پي در دشمن جاسوسهاي مثال (شود مي بپا جامعه براي ها مفسده
 تو هستند كجا بدهم اطالع آنها به بايد هستم  راستگويي آدم من ييگو مي پرسند مي تو از گردند مي

 بگويي، دروغ منفعت خاطر به نه و مصلحت يك خاطر به هستي مجبور  كه آنجا) راستگو نه هستي جاني
 چيز زبانت به و بده خطور ذهنت به چيزي يك انحراف، به نكند عادت و نشود كج ذهنت اينكه  براي

 چيز يك بده خطور ذهنت در " نه " از مقصودت  ولي نه، بگو نديدي؟ گويد مي وقتي مثال بياور ديگري
 " توريه " اين اسم گفتن دروغ به نكند عادت ذهنت كه نكن مواجه دروغ با را ذهنت مستقيم را ديگري
  : فرمود كه كند مي نقل) ص (پيغمبر از) ع (اميرالمؤمنين است

 يستقيم ال«   ). 1 (» لسانه يستقيم حتي قلبه يستقيم ال و لبهق يستقيم حتي عبد ايمان
 به من. را اشخاص جور اين ام  ديده و توريه گذارند مي را اسمش و گويند مي دروغ دائما هم بعضي حاال
  . گويم مي دارم را حقيقت. ندارم كار آنها

  
  : پاورقي

 استوار بنده ايمان[ 567 ص 174 خطبه االسالم، فيض البالغه نهج ،510 ص ،2 ج البحار، سفينة) 1
   .]گردد استوار زبانش اينكه مگر شود نمي استوار قلبش و گردد، استوار قلبش اينكه مگر شود نمي
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 عناصر او نظريه در اينكه عين در است، وارد كانت جناب نظريه بر كه است انتقادهايي سلسله يك اينها
  . دارد وجود هم صحيحي بسيار
 و جمال مقوله از را اخالق كه  كساني نظريه كنم، مي بحث زيبايي نظريه به راجع اهللا شاء ان شب فردا

  . دانند مي زيبايي
  
  ...اهللا يا  االكرم االجل االعظم العظيم باسمك العظيم العلي باهللا اال قوه ال و حول ال و

 قدردان را ما فرما،ب آشنا اسالم مقدس  دين حقايق با را ما بگردان، منور ايمان نور به را ما دلهاي خدايا
  . بفرما خودت رحمت مشمول ما اموات بده، قرار آل و پيغمبر  قدردان بده، قرار قرآن و اسالم

  . الزمان صاحب موالنا فرج في عجل و
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   زيبايي نظريه
 بسم   الرحيم الرحمن اهللا
 و صفيه و حبيبه و ولهرس و  عبداهللا علي والسالم والصلوه اجمعين الخالئق باري العالمين رب هللا الحمد
 المعصومين الطاهرين الطيبين آله و محمد القاسم ابي موالنا و نبينا و سيدنا رساالته مبلغ و سره حافظ

  : الرجيم  الشيطان من اعوذباهللا
 لعلكم يعظكم البغي و المنكر و الفحشاء عن ينهي و القربي ذي ايتاء و االحسان و بالعدل يأمر اهللا ان« 

   .)1 (”تذكرون
  

 در را كوچكي نكته كنيم بحث داند مي زيبايي مقوله از را اخالق كه اي نظريه اطراف در كه داديم وعده
 اين دانستن كه كنند خيال چنين بعضي است ممكن  اينكه آن و كنم آوري ياد بايد عرايضم مقدمه
 است؟ اراده مقوله از ؟است دانش و علم مقوله از است؟ محبت و عاطفه مقوله از اخالق آيا كه ها نظريه

 اجتماع؟ تربيت نظر از و عملي نظر از دارد اي فايده چه است؟  زيبايي مقوله از است؟ وجدان مقوله از
 اخالق كه بدانيم ما چه باشند، فاضله اخالق به متخلق عمال مردم كه است اين است مفيد و  الزم آنچه

 چيز ندارد عملي نتيجه كه علمي بحثهاي  هسلسل يك جز اينها ندانيم چه و است اي مقوله چه از
 " غين " با قرمه: كردند سؤال او از كه كسي آن حرف نظير چيست؟ بحثها اين فايده پس نيست ديگري
 از اخالق اينكه بحث حاال روغن و  است گوشت با قاف، با نه و است غين با نه: گفت ؟" قاف " با يا  است
 طور اين ولي است عملي غير نظري بحث يك صرفا كنند  يالخ بعضي است ممكن است، اي مقوله چه

  نظري بحث يك صرفا كنند خيال بعضي است ممكن است، اي مقوله چه از اخالق  اينكه شناختن نيست
  از اينكه و  است اي مقوله چه از اخالق اينكه شناختن نيست طور اين ولي است عملي غير

  : پاورقي
   90. آيه نحل، سوره) 1
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 جامعه در را اخالق بخواهيم اگر بدانيم ما اينكه در دارد فراواني تأثير مقوله، چند از يا است قولهم يك 
   طرز كه افرادي دارد وجود سرگشتگيي چنين اتفاقا و بكنيم، شروع بايد كجا از بكنيم تتميم و تكميل

 نداشتن، دشمن ، داشتن محبت يعني اخالق گويند مي است مسيحي و هندي تفكر طرز همان تفكرشان
 كاري و كنيد زياد جامعه در را محبت  حس بياوريد، جامعه در اخالق خواهيد مي اگر نداشتن كدورت
 دلها در را محبت و ببريد ميان از جامعه در را دشمني برود ميان از دشمنيها و نفرتها كدورتها، كه كنيد

  .است اخالق اين كنيد، قرار بر
 مردم گويد مي او است ديگر چيز حرفش سقراط، مانند داند مي علم مقوله از را اخالق كه كسي آن ولي 
 اين طبق  است اخالق آنها براي دانش همان شدند دانا مردم وقتي كنيد، دانا كنيد،  تعليم بياموزانيد، را

 ينادان اخالق، فساد منشأ است  نادان كه است االخالق فاسد دليل آن به االخالقي فاسد آدم هر عقيده،
 تعليم هست هم تربيت تعليم، كه بكنيد تعليم. كفي و علموهم: است كافي كنيد قرار بر علم پس است

 كنيد زياد را محبتها ببريد، ميان از را كدورتها گويد نمي ديگر نيست جدا تعليم از تربيت و تربيت، از
  .كنيد زياد را دانشها :گويد مي

 كنيم كوشش يا بدهيم افزايش را جامعه دانش بايد آيا ،جامعه  تربيت براي كه بدانيم بايد ما پس 
   نيست؟ ساخته كاري دانش از ببريم، ميان از را دشمنيها

    راه او كرد، تقويت بايد را اراده نيست، ساخته كاري تنهايي به دانش از گويد مي ارسطو مانند آنكه
 گويد مي است انساني  فطري انوجد روي اش تكيه اخالق، در كه كسي آن كند مي پيشنهاد را ديگري

 باز و نيك كارهاي به دهد مي فرمان را انسان  كه هست اخالق مقدس منادي يك انساني هر درون در
   نكن، خيانت و بورز امانت كه ندا اين نگو، دروغ و بگو راست كه ندا  اين زشت كارهاي از دارد مي
 كسي هر درون در ديگران، به  نسبت خودت ربارهد باش داشته انصاف كه ندا اين كن، ايثار كه ندا اين

 در مثال شنود نمي را خودش وجدان نداي انسان است بلند ديگر غوغاهاي و نداها كه وقتي فقط هست،
 جو، اين  چنانچه بكند، بيان ما براي را خدا كلمات بخواهد واعظ نفر يك اگر هستيم ما االن كه فضا اين

 ديگر صداي يك كه قدر همين اما شنويم، مي و فهميم مي درست را او حرف ما باشد، ساكن و ساكت
 حرف است نشسته ما پهلوي كه آن يا و باشد بلند هم اتومبيلها صداي يا ديگر گوي بلند صداي مثل
 را مخالف  نداهاي بايد بشود شنيده خوب ندا يك اينكه براي بشنويم را او صداي  توانيم نمي ديگر بزند

  جور اين هم دندي در كرد خاموش
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 ما چشم هم مقدار هر واال نباشد، كار در دودي غباري، گردي، كه بينيم مي  خوب شرط اين به ما .است 
 غبار و گرد ولي بينيم مي ما واقع در بينيم نمي درست را اشياء شد زياد غبار و گرد اگر باشد بينا
  : سعدي قول به. يمبنشان فرو را غبار و گرد بايد ببينيم اينكه براي گذارد نمي

   خاسته بر گرد هوس و هوي                    آراسته است سرايي حقيقت،
   مرد بيناست گرچه نظر نبيند                گرد خاست بر كه جا هر كه نبيني
 تو   راز غيب، از دل گوش به نيايد                  باز حرص، از باشد دهن تا را
 سوي به را جامعه بخواهيم ما اگر: بپرسيم او از چنانچه وجدان، نداي عنيي اخالق گويد مي آنكه پس

 كار چه بشنود را وجدانش نداي فرد، كه بكنيد  كاري گويد مي بكنيم؟ بايد چه بدهيم سوق اخالق
 صداهاي و سر نيست شدني خاموش و هست هميشه ندا آن كنيد كم را ديگر صداهاي سرو كنيم؟
  .بشنو را خودت قلب نداي بشنو يعني القاخ گويد مي برسد شما وشگ به گذارد نمي  مخالف

 به (بدهيد پرورش بشر در را زيبايي حس گويد مي است، زيبايي مقوله از اخالق گويد مي كه كسي آن
 را بزرگوارانه و كريمه اخالق زيبايي را، االخالق مكارم  زيبايي اگر بشر) داد خواهيم توضيح بعد كه بياني
    زيبايي كه است اين گويند مي دروغ افراد اينكه علت شود نمي زشت اعمال  مرتكب بكند، حس

 پس كنند نمي درك را امانت  زيبايي كه است اين كنند مي خيانت اينكه علت كنند نمي درك را راستي
 را محسوس زيباييهاي تنها او كه بكنيد كاري است  زيبايي به مربوط ذوق بدهيد پرورش را فرد ذوق

  . بگذارد  هم معقول زيباييهاي دائره در پا باشد، داشته توجهي هم معقول زيباييهاي  به نداند، يباييز
  . كنند مي پيشنهاد را راهي  جامعه در اخالق تكميل براي كدام هر نيز دارند ديگري هاي نظريه كه آنها
 كه است بحثي ست،ني باشد نداشته عملي اثر هيچ كه فلسفي و نظري بحث يك صرفا بحث اين پس
 درست نكنيم، طرح مشروحا و موشكافانه و دقيقا را اينها همه تا ما عالوه به و دارد عملي اثر العاده فوق
 هايي پايه يا  پايه چه روي را اخالق ما اسالم ببينيم بشناسيم را خودمان اسالم اخالقي مكتب  توانيم نمي
  . است داده قرار

  

   است؟ تعريف قابل زيبايي آيا - زيبائي نظريه
  

  اينجا در. است زيبايي مقوله از اخالق كه است اين اخالق درباب نظريه يك گفتيم
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 از اخالق گويند مي كه مطلب اصل به بعد تا بدهيم جواب را سؤاالت اين بايد ابتدا است مطرح سؤالهايي 
 را زيبايي و جمال عنيي چيست؟ زيبايي يا جمال كه است اين  سؤال اولين برسيم است زيبايي مقوله
 در داخل زيبايي چيست؟ زيبايي فصل و جنس منطقيين، اصطالح به و بكنيم، تعريف توانيم مي  چگونه
 در داخل آيا است؟ كيفيات جزء آيا است؟  كميات جزء و كميت مقوله در داخل آيا است؟ مقوله كدام
 صرف يا و حرفها، اين از و است؟ وهرج يك آيا است؟ انفعال يك آيا است؟  اضافه يك و اضافه، مقوله
 براي فرمولي شود مي آيا شود؟ مي ساخته  چه از زيبايي عيني، و فرمولي نظر از آن، تحليلي اجزاء از نظر

 مثال و كنند مي معين فرمول مادي امور براي شيمي در كه طور همان آيا آورد؟ دست به زيبايي
    زيبايي باالخره و دارد؟ فرمول طبيعت در نيز يباييز �2� فرمول داراي است  مركبي آب گويند مي

  چيست؟
 نه بعضي، عقيده به بلكه و چيست؟  زيبايي كه است نداده جواب آن به احدي هنوز كه است سؤالي اين 

 عالم حقايق ميان در اينكه اعتبار به ندارد، جواب سؤال اين بلكه نكرده، درك را آن جواب كسي تنها
  . نيست صحيح گفتن چيستي آنها درباره كه است حقايقي حقايق، ترين  عالي
 است زيبايي مقوله از كه فصاحت  درباب توان نمي نه، چيست؟ كه كرد تعريف توان مي را زيبايي آيا پس
 يعني است يوصف وال يدرك مما كرد، واقعي تعريف شود نمي حقيقت در را فصاحت گويند مي علما
    ولي كند مي درك را وجودش انسان كه چيزها خيلي دنيا در داريم ما و شود نمي  توصيف شود، مي درك
  .است قبيل همين از زيبايي بكند تعريف را آن تواند نمي

 ثانيا و باشد، درستي تعريف نيست معلوم حدش در اوال او تعريف است كرده زيبايي از تعريفي افالطون 
 داشته كل يك اگر يعني كل با است اجزاء انمي هماهنگي " زيبايي ": است گفته نيست كاملي تعريف
 در معيني تناسب يك با غيره، و سقف پايه، ديوار، در،: اجزائش  همه چنانچه ساختمان، يك مانند باشيم

 تناسب اجزائش ميان كه  است علت اين به ساختمان يك زيبايي زيباست كل آن باشد، رفته كار به  آن
 آيا ولي باشد، داشته وجود خاص نسبت يك  يعني تناسب و باشد درست حرف اين گيرم حاال است
 چقدر � از گويند مي آب در مثال كه طور همان آيا چيست؟ نسبت  كه كرد بيان زيباييها در شود مي

 نه، بكنيم؟ تعريف  بتوانيم ما است الزم آيا نه گفت؟ چيزي چنين شود مي اينجا در چقدر، � از و است
  ضرورتي هيچ بكنيم،  اعتراف حقيقتي وجود به كه اين براي ندارد لزومي
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 و كنه نظر از گوئيم مي نتوانستيم، كنيم، مي تعريف ، نيمبتوا اگر بكنيم تعريف را آن بتوانيم اول كه ندارد 
 بكند  تعريف آنرا تواند نمي بشر گواينكه دارد وجود زيبايي دارد وجود ولي است  مجهول ما بر ماهيت
  . دارد وجود  كه ندارد شك اما بكند تعريف تواند نمي را برق نيروي همين بشر حتي

  

   نسبي؟ يا است مطلق زيبايي
  

 كه چيزي آن آيا يعني نسبي؟ يا است مطلق زيبايي آيا كه است اين است مطرح اينجا در كه دوم سؤال
 مثل نكند، كدر يا بكند درك را آن زيبايي انساني اينكه از نظر قطع است زيبا ذاته حد في است زيبا

 منطقه اين در ها قله ترين مرتفع و دارد وجود دماوند قله مثال دارد؟ وجود عالم در  كه چيزها خيلي
 آيا دارد وجود خودش براي ذاته حد في آن نباشد يا بكند درك آنرا كه باشد عالم در انساني خواه است،
    ادراك و كننده ادراك ميان است مرموز رابطه يك يا دارد وجود كه است  حقيقتي واقعا زيبا در زيبايي
 حال و است، زيبا العاده  فوق نظرش در) معشوقش (ديگري انسان يا شي انساني، بينيد مي شما شده؟
 مطلقي حقيقت زيبايي اشخاص اين قول به شود مي معلوم  پس بيند نمي زيبا را او ديگر انسان يك آنكه

 نظر در انسان همان و باشد، زيبايي نهايت در انساني نظر در انسان يك است  ممكن يعني نيست،
 ليالي وصف در كه مجنون  است همين مجنون معروف داستان باشد نداشته زيبايي اصال ديگر انسانهاي
 پيدا دنيا در او نظير كه است لعبتي ليال كرد  خيال الرشيد هارون گفت، غزل و شعر اينهمه خودش

 كه است اي سوخته سياه عادي زن يك ديد آوردند بيابان از را حشيو  بدوي ليالي آن وقتي شود نمي
  . نيست توجه قابل  هيچ اصال
   نكويي ليال از به كن پيدا كه                  عيبجوئي روزي گفت مجنون به
   است قصوري اعضايش ز عضوي هر به              است حوري تو چشم در چه گر ليال كه
   گفت و شد خندان آشفتگي آن در                آشفت يدبشن سخن اين مجنون چو
   ابرو اشارتهاي او و ابر تو                  مو پيچش مجنون و بيني مو تو
   نبيني ليلي خوبي از بجز                     نشيني چشمم كاسه در اگر

 هم اين نيست زيبا ديگر  كس براي زيباست، او براي يعني كند مي بيان را زيبايي در نسبيت همان
 آفريند، مي عشق زيبايي، كه كنند مي خيال انسانها  آنچه خالف بر گويند مي كه است اي مسئله خودش

  زيبايي اول يعني آفريند، مي زيبايي عشق،: است عكس بر
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 را زيبايي عشق بعد و كند مي پيدا وجود عشق اول بشود، ايجاد عشق زيبايي، اثر در بعد كه ندارد وجود 
  . كرد انكار  كلي به خارج در را زيبايي وجود شود نمي است افراطي نظر يك اين البته كند مي خلق
 حتما را مطلب اين ما كه ندارد  ضرورتي ما بحث براي هم باز نسبي؟ يا است مطلق زيبايي، آيا حال

 در كه است اين مسلم قدر نسبي؟ حقيقت يك يا است مطلق  حقيقت يك زيبايي آيا كه بكنيم تحقيق
 عشق و عشق، مخلوق صد در صد زيبايي كه نيست جور اين دارد وجود زيبايي نام  به چيزي خارج،

 نسبي حقيقت گيرم است حقيقتي  زيبايي بلكه شود، مي پيدا جا يك جور همين كه باشد گزاف حقيقتي
  . است حقيقتي خودش باز باشد هم
  

   حرآت و عشق با زيبايي رابطه
  

 طرف از جاذبه و طرف، يك از زيبايي و جمال كه است اين بحث اين براي مقدمه عنوان به سوم مطلب
 كه هستند حقايقي اينها ديگر، طرف از ستايش ديگر، طرف از حركت ديگر، طرف از طلب و عشق ديگر،

 بهجاذ زيبا. هست هم اي جاذبه نيروي يك كند مي پيدا وجود زيبايي كه آنجا يعني توأمند، يكديگر با
 وجود جنبش و حركت دارد، وجود ديگر موجود يك در طلب و عشق دارد، وجود زيبايي كه آنجا دارد
    حركتهايي تمام الهي فالسفه عقيده به حتي است جنبش و حركت موجب زيبايي خود يعني دارد،
 واحد يك صورت به را  طبيعت عالم قافله تمام كه اساسي و جوهريه حركت حتي است عالم اين در كه

 للمتعلل المعلل تحريك و للعاشق المعشوق كتحريك: است عشق مولود است آورده در حركت و جنبش
 " به راجع دارد شعرهايي " فقي با وحشي " است بسيار سخن زمينه اين در گويند مي چيزي چنين) 1(

 به نامند مي عشق را اين  فيلسوفان گويد مي بعد دارد وجود عالم ذرات تمام در جاذبه و ميل كه " ميل
 وجود جنبش و حركت دارد، وجود طلب و عشق دارد، وجود جاذبه هست زيبايي كه جا هر حال هر

  . آورد مي تقديس و ستايش خودش دنبال به زيبايي دارد وجود تقديس و ستايش دارد،
  

   نيست جنسي غريزه به مربوط زيبايي به منحصر زيبايي
  

  مخالف جنس دو كه زيباييهايي هم آن انسان، يك اييبزي به است منحصر زيبايي آيا حال،
  

  : پاورقي
   ].را معلول علت  آوردن در حركت به و را، عاشق معشوق آوردن در حركت به مانند[ )1

 ٩١



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

 و اندام مثال يعني " زيبا([ گويند مي وقتي و زن؟ جنس در خصوصا كنند مي درك يكديگر از انسان 
    درستي چيز زيبايي از كه افرادي ندارد؟ وجود زيبايي عالم، در اين از غير ديگر و زيبا؟ زن يك چهره
 جمادات، در دارد، وجود زيبايي نوع هزاران طبيعت در نه، كنند مي خيال جور اين كنند نمي درك
 شايد افراد خيلي !؟نكند درك گلها در را زيبايي كه كيست. درياها و زمين آسمان، در حيوانات، و نباتات

 در كند، مي درك را  زيبايي چشمشان كه آنهايي كه صورتي در كنند، مي درك را خوش بوي طفق گل از
 گلها، زيبايي هستند قائل اهميت بيشتر برايش  يعني كنند مي درك خوش بوي از بيش را زيبايي گل،

 است،  انسان سر باالي كه آسماني زيبايي كوهها، زيبايي درياها، زيبايي جنگلها،  زيبايي درختها، زيبايي
 نوع هزاران شفق، زيبايي آفتاب، غروب  زيبايي آفتاب، طلوع زيبايي دم، سپيده زيبايي افق، زيبايي
 با كه زيبائيي آن به منحصر كه زيباييها تمام دارد وجود طبيعت  عالم در محسوس جمال و زيبايي
    درك جنسي شهوت در منحصرا را زيبايي كه كسي آن نيست دارد كار سرو انسان  جنسي شهوت

 تا كه نيست انسان جنسي  غريزه به مربوط تنها زيبايي كند نمي درك را زيبايي اصال حقيقت در كند، مي
 جور اين. جنسي غريزه به مربوط مسائل يعني كنند مي فكر فورا اشخاص بعضي " زيبايي " گويند مي

   مربوط زيباييهاي گفتيم، ما كه يياينها تازه دارد وجود زيبايي نوع هزاران  طبيعت خود در. نيست
 " اساسا و كنند، مي درك را زيباييهايي  يك هر نيز ذائقه و شامه المسه، سامعه، بود چشم و باصره قوه به

 زيباي گوش، در " خوب " است، چشم زيباي چشم، در " خوب ". زيبا يعني حسي هر در " خوب
 گويند مي تا كه نشود پيدا  اشتباه اين پس. شامه و ذائقه المسه، در " خوب " طور همين و است،  گوش

 معطوف جنسي مسائل به توجهشان فورا است ضعيف بسيار زيبايي از كشان در كه افرادي " زيبايي "
  . شود مي
  

   محسوس غير زيبايي
  
 اتفاق به قريب اكثريت را محسوس مطلقا زيبائيهاي داريم؟ هم محسوس غير زيبايي آيا باالتر، اين از

 حداقلش است زياد هم آن بله داريم؟ هم معنوي زيبايي و محسوس غير زيبايي آيا كنند مي درك مردم
 فصاحت زيبايي است مربوط انسان ذهني صورتهاي به يعني انسان خيال قوه به كه است زيباييهايي  آن
 كند؟ مي جذب و كشد مي خودش سوي به را  انسان چرا بليغ و فصيح عبارت يك چيست؟ در بالغت و

 آن چرا .گذرد مي سعدي زمان از سال هفتصد حدود كند؟ مي  جذب را انسان چرا سعدي شعر و نثر
  هاي جمله
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 زيبايي شود؟ مي آن مجذوب شنود مي كه وقتي انسان و شود مي تكرار زبانها در هم هنوز  سعدي كوتاه 
 الفاظ اين معاني نيست، لفظ هاتن نه، است؟ لفظ زيبايي آيا چيست؟ زيبايي آن كند مي چنين كه است
 ذهني معاني و الفاظ اين معاني نيست لفظ تنها ولي دارد دخالتي  فصاحت در هم لفظ خود البته است

 و كند مي جذب و خودش سوي به كشد مي را انسان روح كه است گرفته قرار يكديگر كنار زيبا  آنچنان
 و مجذوب آنچنان گاهي كنند مي درك را الخي زيباييهاي كه آنهايي. مولوي و حافظ شعر همچنين
  . شوند مي بيخود خود از اصال كه شوند مي شعرها اين مسحور
 البته كه است بوده قديم علميه  هاي حوزه بقاياي از و مبرز بسيار ادباي از يكي پيشاوري اديب مرحوم

 و دارد را علما قيافه خيلي اصطالح به و است بوده سيد ديديم، را ايشان عكس نكرديم، درك را ايشان ما
 در گفته مي شعر گاهي هم خودش است بوده نظيري كم و فاضل العاده فوق مرد ادبيات در هم واقعا

 شدم بيهوش برد، هوش از مرا شعر يك  خواندن عمرم در دوبار: بود گفته اديب مرحوم كه خواندم كتابي
  : است  معروفي غزل شدم بيهوش كه گرفتم ارقر تأثيرش تحت آنچنان خواندم، را حافظ از غزلي بار يك
   شكايت با است شكري دلنوازم يار زان

 نكته گر   حكايت  اين تو بشنو عشقي دان
  كردم كه خدمتي هر منت و بود مزد بي

   عنايت  بي مخدوم را كس مباد يارب 
  كس دهد نمي آبي را لب تشنه دندان

 گوئي    واليت  اين از رفتند شناسان ولي
  مقصود راه گشت گم هم سيا شب اين در
   هدايت  كوكب اي آي برون اي گوشه از 
  نيفزود وحشتم جز رفتم كه طرف هر از

    نهايت  بي راه وين بيابان اين از زنها
   بست توان كجا صورت نهايت را راه اين
   بدايت در  است بيش منزل هزار صد كش
   كانجا مپيچ دل اي كمندش چون زلف در

   جنايت  بي و جرم بي نيبي بريده سرها
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  پسندي مي و خورد خون را ما غمزه به چشمت
 جانا    حمايت را خونريز نباشد روا

   اندرونم سوزد مي خوبان آفتاب اي
   عنايت سايه در بگنجان يكساعتم

  نتابم درت از روي آبم بردي چند هر
   رعايت  مدعي كز خوشتر حبيب از جور

 عشقت  حافظ سان به خود گر فرياد به رسد
   روايت  چارده در بخواني زبر قرآن 

 اين افتادم و شدم هوش  بي كه شدم مجذوب آنچنان خواندم، را شعرها اين دفعه يك من است گفته
 يك است اديب يك اين تازه كند مي خودش  مجذوب حد اين در را اديب يك كه است شعر زيبايي
 انتخاب را عارفانه غزلهاي او. كرد نخواهد نتخابا را غزل اين قطعا بخواند را حافظ شعرهاي اگر عارف
 بخواند را زير غزل مثل حافظ  عرفاني غزلهاي و باشد داشته عرفاني ذوق كه است كسي كمتر و كند مي
  : نگيرد قرار شديد تأثير تحت و

 سالها   كرد مي ما از جم جام طلب دل
   كرد مي تمنا زبيگانه داشت خود آنچه

   بود بيرون كانم و كون صدف كز گوهري
   كرد مي دريا لب گمشدگان از طلب
   بود او با خدا احوال همه در بيدلي

   كرد مي خدايا دور از و ديدش نمي او
   دوش بردم مغان پير بر خويش مشكل
   كرد مي معما حل نظر تأييد كوبه
   حكيم داد كي تو به جهانبين جام اين گفتم

 گفت   كرد مي مينا گنبد اين كه روز آن
 تگف  بلند سردار هست او كز يار آن

 جرمش    كرد مي هويدا اسرار كه بود آن
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   قرآن فصاحت
  

 قرآن فصاحتش و زيبايي از دارد؟ چه از را خودش العاده خارق نفوذ قرآن رويم؟ مي دور جاي چرا
 تاس " مذكر " قرآن خود تعبير به و دارد كار سرو انسان روح اعماق با كه را معنايي آن توانست مي

    ولي بكند، بيان ساده و معمولي خيلي عبارتهاي يك با كشد، مي بيرون انسان  درون از را آنها يعني
 بيان العاده خارق زيبايي با را حقايقش است، پيغمبر باقي معجزه كتاب اين چون پيغمبر و اسالم خداي
 يخرون«: قرآن خود عبيرت به !؟گرفته مردم از اشك چقدر  تاكنون قرآن فصاحت شما نظر به است كرده

 گريه حال در شنوند، مي ]را قرآن آيات[ وقتي كه افرادي)2 (”يبكون لالذقان يخرون ،)1 (سجدا لالذقان
 است اين اثر در! است گرفته ازمردم اشك چقدر  قرآن آيات شب، دلهاي در كنند مي سجده و افتند مي
 و گيرد مي اختيار در را انسان معنوي ستيدو جمال حس آن زيبا، بسيار  لباس اين در معاني آن كه

 من عرفوا مما الدمع  من تفيض اعينهم تري الرسول الي انزل ما سمعوا اذا و«. كند مي خودش مسخر
  ).3 (”الحق

  

   السالم عليه علي سخن زيبائي
  
 علي از مينا كه بودند گرفته آنچنان را السماء آفاق و زمين اقطار تمام ]اميه بني[ زينب حضرت تعبير به
 نمرد دنيا در) ع (علي اينكه براي اساسي عامل يك نباشد او از حرفي و باشد نداشته وجود دنيا در
 نهج ". زيبايي  نهايت در دارد سخناني علي كه بود اين) گوييم مي داريم را طبيعي ظاهري  عوامل(

 ما قدر چه كند حفظ و ضبط را علي سخنان خواهد مي دلش هم دشمن است البالغه نهج واقعا " البالغه
 كجا از تو پرسند مي آنان از وقتي كه ندارند، خوبي ميانه هم علي با كه آنها عرب، بلغاي و فصحا از داريم

 كه جوشيد ذهنم بعد داشتم حفظ علي از خطبه صد گويد مي يكي رسيدي؟ فصاحت از مقام اين  به
  . االصلع كالم حفظ: گويد مي  سومي و داشتم، حفظ خطبه هفتاد گويد مي ديگري جوشيد،

 به معروف اموي خليفه آخرين دربار در است ايراني نويسنده يك است معروف خيلي كاتب عبدالحميد
  بدأت: اند گفته كه  است اي العاده فوق خيلي نويسنده. حمار مروان

  
  : پاورقي

  . 107آيه اسراء، سوره) 1
        .109آيه اسراء، سوره )2
 كه بيني مي بشنوند، است شده فرستاده پيامبر به كه را آياتي چون و: ترجمه[ 83 يهآ مائده، سوره 3

   ].اند شناخته را آن حقانيت زيرا شود مي جاري ديدگانشان از اشك
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 ميانه السالم عليه علي با واقعا يا و تقيه خاطر به يا و. )1 (العميد بابن ختمت و الحميد بعبد الكتابة 
    كردن حفظ االصلع كالم حفظ: گفت آموختي؟ كجا از را نويسندگي فن تو فتندگ او به ندارد خوبي

 ضبط و حفظ را علي كالم  توانست نمي هم دشمن .)ع (علي يعني نداشت، مو سرش جلوي آنكه سخنان
  . نكند

 بايد[ زنند مي را مفت حرفهاي  اين و است، رضي سيد ساخته " البالغه نهج " گويند مي كه اينهائي
 همه كه است مورخي يك او بوده رضي سيد از قبل  سال صد درست مسعودي ]كه باشند داشته هتوج

 امروز ما كه اي شيعه جور اين باشد شيعه اگر مسلم سني يا است شيعه نيست  هم معلوم و دارند قبولش
 شيعه ار او شود نمي نيست  علي دشمن الاقل و دارد السالم عليه علي به تمايلي اندك نيست، هستيم
 تحت دربابي نوشته، رضي سيد از قبل سال صد را آن  كه " الذهب مروج " كتاب در او دانست حسابي
 را السالم  عليه علي كلمات از هايي جمله آن در كه)2 (" زهده و اخباره و كالمه  من لمع ذكر " عنوان
 علي از خطبه - اندي و ادهشت و صد چهار يعني -  بضع و هشتاد و صد چهار االن گويد مي كند مي نقل
 يعني است، خطبه نه و سي و دويست هست البالغه نهج در آنچه كه صورتي در است، محفوظ مردم نزد
  . است آورده دهد مي صورت مسعودي كه را آنچه  نصف از كمتر رضي سيد
 آن درباره كه سخنش العاده  فوق زيبايي آن يعني السالم عليه علي العاده خارق فصاحت آن اين بنابر
 اين نگذاشت فراتر، مخلوق كالم از و فروتر خالق كالم از  المخلوق كالم فوق و الخالق كالم دون: اند گفته

 بالغت، فصاحت، شعر، پس است مؤثري العاده فوق عامل و است نگذاشته هم هنوز و برود  بين از كلمات
 به مربوط يعني حسي، زيبايي نه است فكري يزيباي اينها ولي است زيبايي مقوله از اينها تمام عالي، نثر

  .است انسان فكر به مربوط فقط و فقط نيست، شامه و ذائقه و المسه و گوش و چشم
  

   معقول زيبايي
  

 همه در نيست، جنسي  غريزه به مربوط زيباييهاي به منحصر زيبايي كه حد اين به رسيديم كه حاال
 هم فكري معاني به مربوط نيست، نيز عالم  اين تمحسوسا به منحصر و هست، عالم اين محسوسات

  وجود هم باالتر اين از باالتر، برويم قدم يك هست،
  

  : پاورقي
   ].العميد  ابن به يافت خاتمه و عبدالحميد، به شد شروع نويسندگي: ترجمه) [1
   419. ص ،2 ج الذهب، مروج)2
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 درك را آن انسان حس نه كند، مي درك را آن انسان  عقل فقط كه زيبائيي يعني معقول، زيبايي: دارد 
 يا  عقلي زيبايي گويند مي آن به و است، باالتر اي مرتبه و اوج يك در انسان،  خيال قوه نه و كند مي

 البته (اسالمي متكلمين  كه اينجاست است عقلي نازيبايي يا عقلي زشتي مقابل، نقطه عقلي حسن
 از گروه آن و شيعه فقهاء باز (اسالمي فقهاء همچنين و) اعرهاش نه معتزله متكلمين و شيعه متكلمين

   و قبح و كارها از بعضي عقلي حسن به معتقدند) اند بوده معتزلي كالمي نظر از كه تسنن اهل فقهاء
 ذاته حد في كارها  بعضي: است گونه دو بشر كارهاي هستند مدعي يعني كارها از بعضي عقلي زشتي

 و عشق كند، مي ايجاد حركت دارد، كشش و جاذبه است، عظمت با است، جميل و زيبا كار خود ]يعني[
    همين از ما بحث اصال .]نيست چنين كارها بعضي و[ است، آفرين ستايش كند، مي ايجاد عالقه

 است متفاوت او طبيعي و عادي كارهاي با كه بينيم مي را بشر كارهاي از اي پاره ما كه شد شروع جا
 پاره ولي انگيزد نمي بر را تحسينها و آفرينها و ستايشها كه است كارهايي بشر عادي و طبيعي كارهاي

 خشوع و تواضع خودش مقابل در دارد، زيبايي و جمال دارد، جالل و عظمت و شكوه كه كارهاست از اي
 جامعه نجات فداي را خود انساني ببيند كه. كيست است جور اين هم واقعا و آفريند مي تحسين و
 كريم قرآن !؟نكند  تحسينش و برساند، آسايش ديگران به كه خرد مي مشقت خود براي كند، مي ودشخ

 عليكم حريص عنتم ما عليه عزيز انفسكم  من رسول جاءكم لقد«: فرمايد مي اكرم پيغمبر درباره
 اين او خصوصيت يك است آمده شما براي شما خود جنس از پيامبري) 1 (”رحيم رؤوف بالمؤمنين

 در خودتان و هستيد  گرفتارش شما كه ناراحتيهايي و مشقتها شما، هاي " عنت " و بدبختيها  كه است
 نهايت در ]است ناگوار او بر[ نيستيد ناراحت و كنيد نمي درك ديگر چيز يا و ناداني و جهالت اثر

 تحمل را اش  راحتينا او است، ناگوار او بر ”عليه عزيز« ولي كنيد نمي درك  خودتان و هستيد بدبختي
  . دارد شكوه و عظمت و تقديس امر اين  است بديهي را تو ناراحتي رنج برد، مي را رنجش او كند، مي
 كارهاي معنوي زيباييهاي بتواند بشر كه بكنيد كاري اخالق، مكتب در ]گويد مي نظريه اين[ اين بنابر

 درباره ديگران به نسبت دادن انصاف اييزيب استقامت، زيبايي فداكاري، زيبايي كند، درك را اخالقي
 اين اگر بكند درك را سخا زيبايي جود، زيبايي تحمل، زيبايي حلم، زيبايي گذشت، زيبايي خود،

  حسي زيباييهاي كه طور همان بكند درك را زيباييها
  : پاورقي

   128. آيه توبه، سوره) 1
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 بيند مي را زيبا قالي  يك وقتي مثال ]دشو مي جذب اعمال اين سوي به صورت اين در[ بكند درك را 
 را اش زيبايي چون چرا؟ خرد مي اصلي قيمت از گرانتر قيمتي به را آن و شود مي اش شيفته و عاشق
 محدود زيبايي در فكرشان بكنند، درك را اخالقي مكارم زيباييهاي  مردم كه بكنيد كاري كند مي درك
 دارد، وجود طبيعت در كه را ديگر زيبايي هزاران است، جنسي امور به مربوط كه مسائلي  به نباشد

    كارهاي زيباييهاي بگيرد، اوج و باالتر برود بعد و نمايد، احساس كند مي  درك خيال كه زيبائيهايي
 حس را بد كارهاي منفوريت و بدي و زشتي مقابل، در و بكند درك را كرداري نيك زيبايي را، نيك
 اساسا كه شيئي باشد، گندناك و متعفن شي يك و زشت نظرش در دروغ اصال كه بكنيد كاري بكند
   آيا باشد داشته تنفر كردن غيبت از او ذائقه كه كنيد اصالح را اش ذائقه اصال دارد تنفر آن از او ذوق
 از شان ذائقه واقعا اند  كرده تربيت را خودشان الجمله في كه آنهايي يعني اخالقيون كه كنيد مي باور

 تنفر مردم به كردن خيانت از شان ذائقه دارد، تنفر  گفتن دروغ از شان ذائقه دارد، تنفر كردن غيبت
 پسندد، نمي را اعمال اين آنها ذائقه اصال دارد تنفر مردم حقوق به تجاوز و ظلم از شان ذائقه دارد،
 كه ذائقه معنوي ذائقه فكري، ذائقه ، عقلي ئقهذا ولي كنيد درست را ذائقه اندازد مي دور و خواهد نمي

  .دارد راه البته چيست؟ راهش شود مي جور  همين خود به خود انسان بشود درست
 را افرادي ايم ديده واقعا خودمان عمر در ما داد پرورش شود مي خوب  خيلي تربيت با را فطري حس هر 

 غذاي هيچ از كه برد مي  لذت خدا ياد و ذكر از آنها ذائقه بود شده شكفته جور اين آنها ذائقه  كه
 از كه است اي گونه به انساني چنين ذائقه برد نمي حظ و لذت آنقدر جسمي لذت هيچ از و مطبوعي
    غيبت از دارد، تنفر مردم به كردن خيانت از برد، مي لذت مردم ارشاد و  هدايت از برد، مي لذت عبادت
 ات راستگويي خاطر به و كنم نمي  عذاب يبتهايتغ خاطر به را تو من بگويد او به هم خدا اگر دارد تنفر

 خواهي مي آزادي، و مختار خودت شده، برداشته تو دوش از ما تكليف ساعت اين از دهم، نمي پاداش
 غيبت از كه حدي به رسيده اش ذائقه چون كند، نمي غيبت هم باز نكن، غيبت خواهي مي  بكن غيبت
 احسان زيبايي كند، مي درك را عدالت زيبايي دارد، تنفر  شتيز كار هر از و فحشاء و زدن تهمت و كردن

 عجيب كند مي درك را) قرآن تعبير به (بغي زشتي كند، مي درك را فحشاء زشتي كند، مي درك را
   ) :زشت يعني منكر(منكر و معروف گويد مي قرآن دارد تعبيري

  و الفحشاء عن ينهي و القربي ذي ايتاء و االحسان و بالعدل يامر اهللا ان«
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   ) 1 (”تذكرون لعلكم يعظكم  البغي و المنكر
  . اند گفته قبح و حسن  درباب اسالمي فقهاي آنها دنبال به و اسالمي متكلمين كه بود مطلبي اين
  

   افالطون نظر
  

 حد في كار، اينكه نه است زيبا روح به مربوط اخالق اساسا كه است اين آن و هست هم ديگر سخن يك
 كار، اگر شود مي زيبا روح خود كه كند مي پيدا حالتي  انسان روح كه جا آن يعني اخالق است زيبا ذاته
 از را خود زيبايي روح و است زيبا ذاته حد في كار اول، نظر آن در است زيبا  روح تبع به است زيبا

 كند مي سبك روح از را خودش  زيبايي كار، و است زيبا روح، نظر اين طبق ولي كند، مي كسب كارش
 مساوي را اخالق يعني است داده قرار عدالت بر را اخالق  پايه افالطون است افالطون به مربوط نظر اين
 را حقيقت و زيبايي عدالت، بشر اينكه با: گويد مي زيبايي با مساوي را عدالت و داند مي عدالت با

 دست به عدالت براي ناقصي يفتعر يك كرده كوشش باز ولي. نيست تعريف قابل كدام هيچ شناسد، مي
 كند مي تعريف  كه هم را اجتماعي عدالت حتي كل با اجزاء هماهنگي از است عبارت عدالت: گفته. بدهد
 كار اندازه به و بكند كار دارد، استعداد  كه مقدار هر فردي هر اينكه يعني اجتماعي عدالت گويد مي

  آنوقت شد تشكيل افرادي چنين از جامعه اگر باشند جور اين بايد افراد  تمام و بگيرد پاداش خودش
 محصول و بكند كار كم  ديگري و بكند كار زياد يكي اينكه نه هستند هماهنگ همه جامعه اين اجزاء
 اختصاص خودش به را ديگران كار محصول بعد و نكند كار اساسا يكي يا بدهند، دومي به را اولي كار

 زيبا نبود عادل كه جامعه نيست عادل هم جامعه نيستند، عادل افراد هاينك بر عالوه صورت اين در بدهد
  .نيست بقا قابل نبود زيبا و عادل كه اي جامعه و نيست،

  اي مجموعه كه انسان روحي دستگاه يعني " اخالق " گويد مي و دارد حرفي چنين  عدالت درباب او 
 همديگر با اتومبيل يك مثل  اجزائش صميمها،ت و ها اراده ها، خواسته و تمايالت ها، انديشه از است

  بيان تواند نمي كسي را تناسب خود گفتيم ولي باشد داشته تناسب
  

  : پاورقي
 عطاء و بذل به و دهد مي  احسان و عدل به فرمان خدا همانا: ترجمه[ 90. آيه نحل، سوره) 1

 پند مهرباني روي از شما به و كند مي نهي ظلم و منكر و زشت كارهاي از و كند مي امر خويشاوندان
   ].آوريد ياد به را خدا موعظه كه باشد دهد مي
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 روحي عناصر ميان كامل هماهنگي و توازن و تناسب: گويد مي قدر همين چيست فرمولش كه كند 
 كه انساني يعني " كامل انسان " كنند، مي ستايش اعلي حد در را او  ديگران كه انساني او نظر در انسان

 كشش و جاذبه خودش  همراه به زيبايي گفتيم كه طور همان و است زيبا درجه نهايت در روح احيهن در
 از يكي بينيم مي ما چنانكه آفريند، مي ستايش آفريند، مي حركت آفريند، مي طلب و عشق دارد،

 تيملكو انسان اين روح در كه است كاملي هماهنگي و توازن و عدل  آن السالم عليه علي خصوصيات
 حلي الدين صفي. شناسند مي االضداد جامع و الصفات كامل انسان را او قديم از كه است انساني  هست

  : گويد مي
 صفاتك في جمعيت  ) 1 (االنداد لك عزت ولهذا                  االضداد

 رضي سيد و. كرد پيدا توان نمي مانندها تو براي دليل همين به و اند شده جمع يكجا اضداد تو وجود در
 همه در است زيبا جوانب همه در و است جانبه چند  سخني گويد مي السالم عليه علي سخن به راجع

    روح يك امروز اصطالح به و جانبه همه روح يك روحش چون گفته، زيبا و  گفته سخن علي جوانب،
 ميان تناسب و توازن  نوعي بودن بعدي چند عين در بلكه است بعدي چند تنها نه است بعدي چندي
 يا چشم به مربوط ديگر اين دارد جاي عقلها و روحها در كه است اين است قرار بر آن مختلف ابعاد
    بدون انسانها. است انسان روح به مربوط نيست، حس به مربوط كلي طور  به و ذائقه يا و شامه يا گوش
 علي مجذوب دارد كشش زيبايي  چون و كنند، مي درك را آن بكنند تعريف را علي زيبايي بتوانند اينكه
 و مجذوب ميليونها بلكه و هزارها علي آن در كه است  نگذشته قرني گذرد، مي قرن چهارده شوند مي

   متوازن، متعادل روح يك به عشق يعني علي حب زيرا است؟ ايمان چرا علي  حب باشد نداشته محب
 اين، و كنند مي دعوت آن  به پيغمبر و خدا هآنچ به عشق انسانيت، كمال به عشق كامل، انسان به عشق

 دارد، دوست را علي واقعا آنكه است اين از باالتر نيست، هم دوستي شخص حتي نيست، پرستي شخص
    درك من را، بزرگ روح آن العاده خارق زيبايي آن كنم مي درك من كه كند مي  ستايش دارد را خودش

 كنم مي   زمان تاريخ كه  مردي را كامل انسان معني كنم مي ركد من را، كامل توازن و تعادل آن
 اعماق از كه اوست ستايش بانگ  بينيم مي باز است، كرده مظلوم و منكوب و مطرود كلي به را او خودش
 اهل زبان از بلكه است، شيعه نامشان كه آنهايي زبان از تنها نه خيزد مي بر قرن چهارده اين تاريخ
   كس هر .يهودي و مسيحي كافر، زبان از بلكه مسلمين، زبان از فقط نه و تسنن،
  : پاورقي

 منتهي) 1   113. ص ،1 ج االمال،
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  . شود مي واقع علي ستايشگر دارد وجداني  يك كه
 هزار نويسم مي را " مناقب "  من كه االن است مدعي نويسد، مي را " مناقب " كه وقتي آشوب شهر ابن

 كتابخانه در هم را كتابها آن دانم نمي من حاال دارد وجود) السالم  هعلي علي مناقب (" مناقب " كتاب
   طور همين است بشر فطرت از ناشي اين است داشته را آنها فهرست الاقل يا  داشته اش
 يوسف داستان مجيد قرآن  كه شود مي مجذوب يوسف زيبايي نظير زيبايي يك مقابل در بشر فطرت كه
 قطعن و اكبرنه رأينه فلما«: است آور حيرت واقعا كه  كرده بيان بالغت و تفصاح و زيبايي نهايت در را

 فطرت يوسف  چهره كه طور همين آري،) 1 (”كريم ملك اال هذا ان بشرا هذا ما هللا  حاش قلن و ايديهن
 مجذوب فطرتشان عمق از را بشرها هم كامل انسان يك معنوي چهره كند مي خود مجذوب را بشر

  . دنماي مي خويش
 يك) 2 (”المؤمنين قلوب  في مكنونة محبة للحسين ان«: فرمود پيغمبر السالم عليه علي بن حسين يا

 " مكنونة " كلمه اين .]دارد وجود مؤمنين دل در السالم عليه  حسين به نسبت[ مخفي و پنهان محبت
 آگاهانه، نا ولو رندندا توجه خودشان احيانا و دارد وجود مؤمنين دلهاي در يعني. دارد معني  خيلي
 محبتي يك خداوند يعني اين كه بكنند  خيال بعضي شايد دارد وجود مؤمني هر دل در حسين محبت

 مؤمني هر فطرت عمق در نه، است داده قرار مؤمنين دلهاي در آورده  جبري و قسري طور به بيرون از را
 همانند بود مي او جاي به ديگري حسين و نبود هم السالم عليه حسين اگر هست حسيني مانند  تقديس

 نداشته دوست را او و نباشند او ستايشگر توانستند مي  مؤمنين پاك دلهاي مگر بود، كرده را او كار كه او
    حسين براي گريد؟ مي چگونه ميرد مي اش بچه يكدانه آن و دارد بچه يك فقط  كه زن يك !؟باشند

  . گريست بايد اينچنين
  
  . الطاهرين  آله و محمد علي اهللا صلي و العظيم العلي باهللا اال قوه ال و حول ال و
  

  : پاورقي
 را دستهايشان و يافتند بزرگ را او ديدند را يوسف مصري زنان چون: ترجمه[ 31. آيه يوسف، سوره) 1
 زيبائي و حسن بزرگ فرشته بلكه است آدمي نه پسر اين كه اهللا  تبارك گفتند و بريدند) ترنج بجاي(
   ].تاس
  . مختلف تعابير با ،272 ص ،43 بحارج ،38 ص مرجان، و لؤلؤ ،2 / 217 مستدرك) 2
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   پرستش نظريه
  

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 و صفيه و حبيبه و رسوله و  عبداهللا علي والسالم والصلوه اجمعين الخالئق باري العالمين رب هللا الحمد
 المعصومين الطاهرين الطيبين آله و محمد القاسم ابي والنام و نبينا و سيدنا رساالته مبلغ و سره حافظ
  : الرجيم  الشيطان من باهللا اعوذ

   .)1 (”ليعبدون اال االنس و الجن خلقت ما و« 
  

 بشر اعمال از سلسله آن گويند مي  است " پرستش " نظريه بشر، اخالقي اعمال مورد در نظريات از يكي
 را كارها آن بشر افراد همه و دارد وجود بشر افراد همه در) 2( ]و است متفاوت[ طبيعي افعال با كه

 مقوله از خوانند، مي طبيعي كارهاي فوق ما و انساني و شرافتمندانه و كنند مي ستايش و تقديس
 افعال اينگونه بعضي كه شد روشن  كرديم عرض پيش شبهاي در كه سابق نظريات در. هستند پرستش

 و قوي، اراده نوع از بعضي و فهم، و دانش و عقل نوع از  بعضي و دانند، يم محبت و عاطفه نوع از را
  درباره هم ديگر نظريه يك كنم مي عرض حال زيبايي مقوله از بعضي و انسان،  وجدان نداي بعضي

 از است، پرستش مقوله از كارها اين كه است اين آن و هست بشري مقدس كارهاي اينگونه طبيعت
 دانست مي زيبايي نوع از را اخالقي اعمال كه كسي آن مثال آگاهانه نا عبادتي ولي تخداس عبادت مقوله
 كار آنكه است، زيبايي هم معقول زيبايي و نيست محسوس زيبايي به منحصر  زيبايي چون گفت مي

 يسو به را او زيبايي و  جمال اين و كند مي احساس را اخالقي كار عقلي زيبايي و جمال كند، مي اخالقي
  خود

  
  : پاورقي

   56. آيه ذاريات، سوره) 1
  . است نوار از افتادگي) 2
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 اخالقي كارهاي در كند مي متنفر آن از را او  اخالقي ضد و اخالقي غير كار زشتي همچنانكه كشد مي 
 ضد هاي دافعه نوع از است اي دافعه اخالقي ضد كارهاي در و زيبايي،  جاذبه نوع از است اي جاذبه
  .  زيبايي

 در كه كس آن حتي كند، مي  اخالقي كار كه كسي: است اين آن و است عجيبي نظريه نظريه، اين ولي
 شعور در ولي دارد اعتراف فرضا يا و ندارد اعتراف خدا وجود به و شناسد نمي را خدا خودش آگاه شعور
    اخالقي كار كند، نمي پرستي خدا كار، اين با و دهد نمي انجام خدا رضاي براي را كار اين خودش آگاه
  . است آگاهانه نا پرستش و خداپرستي نوع يك او
  

   عنه مغفول شعور و ظاهر شعور
  

 ما حتي بله،: است اين جواب باشد؟ آگاهانه نا پرستي خدا است ممكن مگر: شود سؤال است ممكن
 خداي آگاهانه نا وزامر اصطالح در و فطرتشان عمق در مردم همه  يعني داريم هم آگاهانه نا خداشناسي

 ديروز اگر  مطلب اين است آگاهانه مرحله در خداشناسي در مردم افراد تفاوت شناسند مي را خودشان
 امروز يعني است آسان خيلي آن كردن باور امروز بود، مشكل اندكي كردنش باور گذشته قرون در يعني
 يعني عنه، مغفول شعور و ظاهر شعور: است شعور نوع دو داراي انسان  كه ]رسيده اثبات به[ مطلب اين

 ولي است آگاهي  نوعي خودش هم آن كه شعوري و دارد، آگاهي و اطالع آن از انسان خود كه  شعوري
 شعور قسمت بيشترين كه معتقدند امروز  روانكاوي علماي حتي و است خبر بي آن از انسان ظاهر شعور
 وجود از انسان كه است شعوري آن انسان شعور بخش كمترين و است انسان عنه مغفول شعور انسان

    تفتيش را خودمان ضمير محتويات و بكنيم مراجعه خودمان درون به ما اگر مثال است آگاه آن
 كنيم مي پيدا چيزها جور اين و حبها و بغضها تمايالت، اطالعات، و معلومات احساسات، مقداري نمائيم،

 نيز و مدركات، و معلومات و اطالعات آنكه حال و ، نيست زيچي اين از غير كنيم مي لخيا هم بعد و
    قسمت يعني هستيم خبر بي آنها از ما كه كرده رسوب ما روح اعماق در زيادي  تمايالت و احساسات

 اين از شما روح عمده  قسمت و است، مخفي زند مي حرف شما با االن كه مني اين از من روح عمده
 هندوانه شما اگر گويند مي مثال مقام در است  مخفي كنيد مي گوش من رفح به داريد االن كه شمايي

 فرا آب را عشرش نه شايد كمي مقدار است؟ بيرون آب از آن از چقدر بياندازيد  آب حوض يك در را اي
 بيرون آب از چقدرش بياندازيد آب  حوض در را بزرگي يخ قطعه اگر يا است بيرون عشرش يك و گرفته
  آن هم انسان شعور عينا آب؟ زير شچقدر و است
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 كه قسمتي   . است جور اين است مخفي كه قسمتي آن به نسبت است آشكار
 و غيب عالم مقابل در است،  شهادت عالم قرآن تعبير به كه طبيعت عالم اين است طور همين هم عالم

 كهكشانها تمام با طبيعت عالم نباشد اين از بيشتر خيلي اگر است نسبت همين نسبتش مخفي، حقايق
   و جواليتناهي گويد مي شود مي منتهي كجا به آخرش داند نمي چون بشر كه جوي  اين و ستارگان و

 عالم از قسمتي آن به نسبت  يعني دارد احاطه عالم اين بر كه عالمي به نسبت است اليتناهي هم شايد
 صحرا يك در را اي حلقه هك است اين مثل حديث تعبير به و است، كوچك بسيار است پنهان كه

  . هيچ دارد؟ نسبتي چه صحرا به  نسبت حلقه آن بياندازند
 نا پرستش، شود مي مگر كه نشود تعجب موجب آگاهانه، نا پرستش گوييم مي كه مطلب اين حاال

 پرستش را خدا كه فهمم مي خودم  كه من خواهد نمي وصي و وكيل كه زنده آدم باشد؟ آگاهانه
 نا پرستش يك من اخالقي كار آن گوييد مي شما حال عين در ندارم، قبول را خدا من اصال كنم، نمي

 داني نمي  خودت و دهد مي انجام داني، نمي را چيزها خيلي تو بله،: است اين جواب !؟است آگاهانه
  . شناسي نمي را خودت خودت،

 خدا آگاهانه نا انسان،  اخالقي كارهاي تمام نظريه اين طبق كه گوييم مي داريم را فرضيه اصل ما فعال
  . بكنم عرض مقدمات  سلسله يك بايد مطلب اين توضيح براي است پرستي

  

   چيست؟ پرستش
  

 كنيد، تعريف را پرستش چيست؟  پرستش: است اين سؤال اولين گفتيم، زيبايي باب در كه طور همان
 از مقصود اگر بگوييد را آن دهنده تشكيل عناصر و اجزاء بكنيد، تحليل بگوييد، را فصلش و جنس

 مثال دهد، مي  انجام پرستش عنوان به انسان كه كارهايي آن يعني باشد انسان پرستشانه  اعمال پرستش،
 اعمال مقصود اگر خدا، براي كند مي ارحام  صله خواند، مي دعا كند، مي حج گيرد، مي روزه خواند، مي نماز

 سلسله يك هم نماز است،نماز نوعش يك مثال عبادت: ستا شنرو  خيلي توضيحش باشد، انسان عبادي
 يك پرستش، اگر ولي  است غيره و ذكر است، قيام است، سجود است، ركوع: نيتهاست و اعمال و سخنها

 قالب و دادن شكل واقع در شده معين ما براي  متعال خداي طرف از كه اعمال اين كه باشد حقيقتي
   و قالب و شكل ديگر عبارت به و دارد، وجود ما در كه است فطري تجلي  آن و حقيقت آن براي ساختن
  اند ساخته و كرده تعيين ما براي كه است اندامي
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 داشته توجه چه نفهميم، چه و بفهميم چه ما كه حقيقتي دارد، وجود ما در كه حقيقت يك براي 
 هم همين كه باشد  اين ستشپر اگر آري دارد، وجود ما فطرت عمق در باشيم نداشته توجه چه و باشيم
  .نيست اي ساده تعريف يك تعريفش هست

 كه زيبايي  تعريف از كنند، مي عجز اظهار عدالت تعريف از فيلسوفان كرديم، عرض قبال كه طور همان 
 كنند مي عجز اظهار علم تعريف از حتي كنند، مي عجز اظهار بشر غرايز از است اي غريزه آنها قول به

 مقوله از علم :گويد مي يكي اند كرده تعريف را علم جور صد بينيد مي برويد فالسفه كتب سراغ اگر شما
 نيست اي مقوله هيچ در داخل اصال گويد مي سومي است، اضافه مقوله از: گويد مي ديگري است،  كيف

 درك را حقيقتي  يك وجود بخواهيم وقتي ما ندارد هم ضرورتي نيست آساني كار كردن تعريف. ..و
 توانيم نمي اينكه عين در كهطور همين ولي نه  نتوانستيم كنيم، مي تعريف بكنيم تعريف توانستيم بكنيم،
 را اموري هم پرستش در دهيم، مي تشخيص آن حوش و حول در چيزهايي  يك بكنيم تعريف را زيبايي

 االتكم به ستايش و حمد عبادت در )1(هست تقديس هست، توجه پرستش، در دهيم مي  تشخيص
 ،گيرد مي خود به ستايشگري حالت ردگي مي قرار گل مقابل در وقتي بلبل يك كه طور همان (هست
 كوچك محدوده از شدن  خارج عبادت در .)كند مي ستايش عبادت در را معبود حقيقت آن انسان،
 در ديگر عبارت به و هست، موقت و محدود كوچك، تمنيات و آمال محدوده از شدن خارج خودي،

 در هست انقطاع هست، التجاء عبادت در شود مي خارج كوچك آمال و  تمنيات دائره از انسان بادتع
 خواهيها، خود محدوده از انسان واقعا عبادت در هست خواستن كمك و گرفتن نيرو و استعانت  عبادت
 است همين هم تقرب معني رود مي بيرون و كند مي پرواز كوچك امور و تمنيها آرزوها، پرستيها، خود
 حال در انسان واقعا يعني بلكه نيست، تعارف يك لفظ اين اهللا، الي قربة  خوانيم مي نماز گوييم مي وقتي
  . حق سوي به كند مي پرواز كوچك محدوده اين از نماز
 روحي خواست تجلي آن  يعني را عبادت بخواهيم و بكنيم خسته را خودمان ما كه ندارد ضرورتي پس
 با و ترين شكوه با شريفترين، بزرگترين، دارد وجود عبادت در اينها همه ولي بكنيم، تعريف را بشر

  به كه است اي پرستشانه حالت  آن انسان حالت ترين عظمت
  :يپاورق

 آن خواهيم مي وقتي كه نقصي، شائبه و نقصي گونه هر از دانستن منزه را حقيقتي يعني تقديس) (1
: يا ”بحمده و العظيم ربي  سبحان«: يا اهللا سبحان: لفظ با بدهيم، لبقا و شكل تعبيرات، با را  حقيقت

 هر از منزه و برتر دهيم مي شكل و قالب را آن اكبر اهللا: بالفظ حتي و ،”بحمده و االعلي ربي سبحان«
)نيستي هر و نقصي هر  شائبه و نقصي گونه
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   ؟است انسان آگاهانه پرستش به منحصر پرستش آيا
  

 است امري - كنند مي فكر  اطالع كم افراد همچنانكه - زيبايي آيا گفتيم زيبايي درباب: ديگر مطلب
 همه دارد، توسعه يا شود؟ مي احساس مخالف جنس  به نسبت فقط و حيوانات، جنسي غريزه به وابسته
 بالغت و فصاحت در كه آنچه مثل گيرد مي فرا را ذهني معاني باالتر، طبيعت از گيرد، مي فرا را طبيعت

 حد از باالتر كه زيباييهايي گيرد، مي فرا را معقول زيبايي باالتر هم اين از يا و زديم، مثال غيره و شعر و
    اسألك اني اللهم«: خوانيم مي دعا در بينيد مي. است باالتر البته گفتيم. است غيره و خيال حد و حس
 جمالت و زيبايي از كنيم، مي  مسئلت تو از ما روردگاراپ) 1 (”جميل جمالك كل و باجمله جمالك من

 ديگران ولي سلبيه صفات و ثبوتيه صفات اند كرده  اصطالح خداوند صفات درباب اسالمي متكلمين
    صفات گويند مي ثبوتيه صفات جاي به است جالليه صفات و جماليه صفات  اصطالحشان عرفا مخصوصا
 زيبايي، و جمال  كه است آن براي اين جالليه صفات گويند مي سلبيه صفات جاي به و جماليه،

   .هست آنجا در آنچه از است اي جلوه هست اينجا در آنچه آنجاست، حقيقتش
 را خدا كه است انسان فقط و است انسان به منحصر پرستش آيا هست پرستش درباب مطلب اين عين

 انسانها بعضي كه است آگاهانه پرستش آن اوال ، نه گفتيم انسانها؟ از بعضي هم نآ كند مي پرستش
 كه است حقيقتي پرستش بلكه كنند، مي پرستش همه آگاهانه، نا كنند نمي  بعضي و كنند مي پرستش

 قرآن سخن اين، نباشد حق پرستنده كه نيست عالم در موجودي و دارد وجود عالم موجودات همه در
 كه آگاه نا ولو نيست انساني همچنانكه ،نباشد حق پرستنده كه نيست عالم تذرا از اي ذره كه است

 تسبيح را خدا اشياء همه گوييد، نمي ثنا و حمد و كنيد نمي تسبيح را خدا شما تنها نباشد حق پرستنده
  :داريم آياتي زمينه اين در گويند مي ثنا و حمد و كنند مي

  )2 (”الحكيم العزيز هو و االرض و السموات  في ما هللا سبح« 
  

  : يپاورق
  . سحر دعاي الجنان، مفاتيح) 1
   1. آيه حديد، سوره) 2

 ١٠٦



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

  )1 (”الحكيم العزيز هو و االرض في ما و السموات في ما هللا سبح« 
  ) 2 (”الحكيم العزيز هو و االرض و السموات في ما له يسبح« 
  )3 (”الحمد له و الملك له االرض  في ما و السموات في ما هللا يسبح«
 نيست، عالم در چيزي هيچ) 4 (”تسبيحهم تفقهون ال لكن و بحمده  يسبح اال شي من ان و«: ديگر آيه 

 پرستش و عبادت و تسبيح انسانها شما است پروردگار حامد و مسبح اينكه مگر نيست عالم در  اي ذره
  . نباشد حق ذات پرستنده كه نيست  عالم در موجودي هيچ واال كنيد، نمي فهم و درك را آنها
 پس است اين قرآن منطق كه بكنم عرض خواستم ولي باالست،  خيلي مطلب سطح كه دارم لقو البته

 ناقص انسانها از بسياري در شايد كه انسان آگاهانه پرستش به نيست منحصر قرآن منطق در پرستش
 در روحمان كه حالي در بخوانيم نماز ركعت دو قبله، به رو بايستيم مثال كه پرستشهاست اقسام  ترين
 فارابي شويم مي ظاهري راست و خم يك است ديگر كار مشغول ديگر جاي بلكه ندارد وجود اصال نماز

 سال هزارمين مناسبت به اخيرا و زيسته مي پيش سال صد و هزار در كه اسالمي معروف فيلسوف
  : گويد مي دارد، اي جمله كنند، مي تجليل بسيار او از دارند ايران غير و  ايران والدتش

 تصل   . بسيالنه والماء بهطالنه والمطر برججانها واالرض بدورانها السماء
  

 تكان كه زمين و است،  آسمان پرستش و عبادت و نماز گردش، آن كند، مي گردش كه آسمان گويد مي
 آن كند، مي پيدا جريان كه آب اوست، پرستش ريزش،  آن كند، مي ريزش كه باران جور، همين خورد مي

  . اوست عبادت و شپرست جريان،
 باالتر خيلي سطحي در  است مطلبي كه دارم قبول اينكه براي كنيم مي نظر صرف هم مطلب اين از

 پرستشانه عمل يك خودش اخالقي كار هر گوييم مي وقتي تا باشم كرده عرض خواستم قدر همين
  ما كه اي آگاهانه  پرستشهاي متوجه فورا ما فكر است،

  
  : پاورقي

   1. آيه ،حشر سوره) 1
   24. آيه حشر، سوره) 2
   1. آيه تغابن، سوره) 3
   44. آيه اسراء، سوره) 4
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 باطن، اهل و است حقيقتي يك خودش  اين حال هر به نشود دهيم مي انجام تكليف حسب به خودمان 
 دلش گوش اگر آنها قول به و برود پيش معنوي كماالت مراتب در انسان اگر كه هستند مدعي دل اهل

  . شنود مي و كند مي درك را موجودات تحميد و تسبيح بشود، ازب
   نهان در عالم ذرات جمله

 گويند مي تو با   شبان و روزان
   هشيم با و بصير و سميعيم ما

 نا شما با   خامشيم ما محرمان
  ) 1 (رويد مي جمادي سوي شما چه

  ) 2 (شويد كي دان خدا جان محرم
 گياهها به منحصر حتي و ، هست هم گياهها در نيست، حيوان و انانس مختصات از شعور اينكه مسئله

 مطرح امروز علم در كه است مسائلي جزء دارد، وجود شعور از اي مرتبه هم جمادات در نيست، هم
   شعور از اي درجه از خودش حد در عالم، ذرات از اي ذره هر معتقدند  كه دارد طرفداراني و است
  . است مند بهره

  

   نيست خداشناسي حس از جدا ياخالق حس
  

 قلب كه است اين جمله اين  معني آگاهانه نا پرستش ولي است پرستش مقوله از اخالق گويند مي گفتيم
 آگاهانه نا و آگاهانه براي مثالي اينكه براي شناسد مي را خودش خداي غريزه و فطرت حسب به انسان
  : غريزه نظر از است طفل مثل مثلش ]كنم مي عرض[ باشم كرده ذكر

   لبان در نداند خود ميل سر                مادران با كودكان ميل همچو
 باز تواند نمي را چشمهايش هنوز كه دوم و اول روزهاي همان شود مي متولد مادر از تازه كه اي بچه
 ندارد ريتصوي مادر از ذهنش در ضميرش، در هنوز يعني ندارد اطالع آگاهانه مادر وجود از قطعا و بكند

   كند مي كج هي را لبهايش كند، مي خم راهي سرش شود مي كه اش گرسنه دارد،  هم مادري داند نمي و
 كسي كودك اين از اگر يعني. است مادر پستان جستجوي در آگاهانه نا لبها اين طرف، آن و طرف اين

 از ذهنش هنوز ،است ذهن فاقد اصال نيست، توضيح به قادر گردي؟ مي چه دنبال بخواهد توضيح
 نا اما بكند، بيان را مطلب اين تواند نمي باز بزند حرف بتواند هم اگر كه نشده، مزين نقشها و تصويرها
  چيزي سوي به آگاهانه

  
  : پاورقي

 شما يعني) 1  . طرف  آن به رو نه طرفيد اين از هستيد، منكوس كه انسانهاييد
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   218. ص ،3 ج مولوي، مثنوي) 2
  
    ضعيف خيلي انسان در اينها تازه است مادر پستان جستجوي در آگاهانه نا رود، مي دارد وجود كه

 انسان در است زياد بسيار غرايز  اين حشرات در بالخصوص و حيوانات در. است قويتر حيوانات در است،
  . است  غريزه مقدار اين مسائل از بسياري در هم

   چيست؟ است شپرست مقوله از اخالقي كارهاي اينكه معناي حال
 گذشتگي خود از اينكه با داند مي شرافتمندانه و شريف را اخالقي كارهاي فطرت حسب به انسان گفتيم
 انسان به كه عقلي يعني معنا اين به عملي عقل  منطق با حتي و نيست سازگار طبيعي منطق با و است
 انجام را كارها اين نسانا ذلك مع نيست سازگار بكني حفظ بايد را خود منافع و خودت گويد مي
 دهد، مي  تشخيص بزرگواري و علو دهد، مي تشخيص عظمتي و شرافت نوع يك كارها اين در و دهد مي

 انصاف و گذشتگي خود از ايثار،  مثل كند، مي بزرگوار را خودش كارها اين انجام با كه كند مي حس
  .دادن

 پزشكي ديگر پزشك با پزشكي مثال شود، مي روبرو رقيبي با  انسان است عجيبي مسئله دادن انصاف 
 اسم كم جوان  پزشك يك كند مي نظر اظهار بيماري يك تشخيص به راجع مشهور و معروف دار، سابقه

 مخالف نظر دو ديدند وقتي دارند حضور آنجا كه مردمي كند مي نظر اظهار هم او شود، مي پيدا رسمي و
 يك نظر گذارند نمي را كرده تجربه خوانده درس مشهور معروف  اول درجه طبيب يك نظر هرگز است،
 او وقتي و است، درست جوان پزشك آن نظر كه فهمد مي طبيب آن خود اما بگيرند را جوان طبيب
 انسان كه اينجاست. است دار  سابقه طبيب آن خود كند مي درك را مطلب كه كسي اول داد توضيح
 كنم، كوب لگد را آن بگذارم، خودم شهرت و شخصيت روي پا من آيا: بيند مي راهي دو سر را خودش
    كه است اي نسخه نسخه، است، غلط دادم من كه اي نسخه و فهمد مي بهتر من از آقا اين بگويم
 اين گويد مي گذارد، مي  خودش انصاف روي پا هم وقت يك انصاف گويند مي را اين گويد؟ مي آقا اين

 بيمار اينكه براي بكند عوض را خودش نسخه  عمل در است نممك كارت دنبال برو !؟چيست حرفها
  . كند مي توجيه را خودش كار اي گونه به  بلكه كند نمي اقرار ولي نميرد،
 هم حديث در افتد مي اتفاق دنيا در چقدر اين و دهد، مي انصاف گاهي. دارد را حالت دو اين انسان
 نا هست انسان در كه حالت اين رقيبهاست به  دادن انصاف انسان، اخالق مكارم از يكي كه هست

    آگاهانه نا و بالفطره كه است مسائل سلسله يك و شناسد مي را خدا انسان  كه است جهت بدين آگاهانه،
 يك دارد قانون نوع دو خدا خدا قانون به تسليم يعني اسالم است خدا قانون يعني خدا اسالم هم آنها
  در را قوانين آن كه قوانيني نوع،
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 قوانين همان از بلكه نيست انسان فطرت در كه قوانيني ديگر، نوع و است، كرده ثبت  انسان فطرت 
 تأييد را فطري قوانين اينكه بر عالوه انبياء  است شده بيان انبياء وسيله به تنها و شود، مي منشعب فطري

    قلب عمق آن انسان، فطرت آن ن،انسا روح عمق آن آورند مي انسان براي  هم اضافه قوانين يك كنند مي
 شناسد، مي را خدا قوانين اين شناسد، مي را خدا كه طور همين آگاهانه نا مخصوص، شامه يك با انسان،
 دارد كه داند نمي خودش ولي دهد، مي انجام خدا رضاي راه در بالفطره را كار و شناسد مي را خدا رضاي
 در آگاهانه نا كه كارها جور اين آيا كه است مطرح مسئله اين لهذا و دارد مي بر خدا  رضاي راه در قدم

 است ممكن پرست بت يك مثال ]نه؟ يا دارد اجر[ نيست چنين آگاهانه ولي خداست رضاي طريق
 داريم زمينه اين در زيادي احاديث ما كردند مي او امثال و كرد طائي  حاتم چنانكه بكند كاري چنين
 بي خدا نزد كارها اينگونه آيا اند كرده سؤال ائمه يا پيغمبر از اند كرده ارهاييك چنين كه كافراني  درباره
 انسان آگاهانه كارهاي مال اجرها عمده كه است درست نيست  هم اجر بي نه،: اند داده جواب است؟ اجر

 خدا  حس از جدا حسي اخالقي حس دهد، مي پاسخ خودش اخالقي حس به انسان اينكه  ولي است،
 حس و است حس  يك خداشناسي حس اند كرده خيال اي عده كه آنچه عكس بر نيست شناسي
 حس خداشناسي، تكليف حس  ولي است خداشناسي حس همان اخالقي حس ديگر، حس اخالقي

 را فطري اسالم انسان، آن موجب به كه است حسي  يعني است، خداشناسي تكليف حس و خداشناسي
 به خدمت كه شناسد مي بالفطره است، معبود رضاي مورد " عفو " كه شناسد مي بالفطره شناسد، مي

 رضاي مورد انصاف  كه شناسد مي بالفطره است، معبود رضاي مورد خدا خلق براي فداكاري و خدا  خلق
  . است معبود رضاي مورد ندادن  خواري و ذلت به تن كه شناسد مي بالفطره است، معبود

  
   اخالق صحيح توجيه

  
 نيست راست هم و است راست  هم حرفش، است، انسان وجدان در اخالق ريشه گويد مي آنكه اين بنابر

   كه معني اين به نيست راست اما كند مي الهام او به را اينها  انسان قلب واقعا كه معني اين به است راست
 تكليف ما براي كه است  اين كارش و خداشناسي، حس از مستقل است حسي وجدان، بكند خيال انسان
 ما براي مستقال خودش است خودش هم مكلف باشد  شناسانده ما به را مكلفي اينكه بدون كند مي معين
  . بشناسيم را او تكليف بايد ما و كند مي معين تكليف
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 " كه تكليف يك عنوان به را وجدان ]نداي[ خواست مي كه بود جهت همين در فقط عيبش كانت بيان
 نه، كند معرفي نيست انسان ضمير ماوراء و گيرد مي  سرچشمه انسان ضمير خود از " كن معين تكليف
 ، وجداني الهامات و وجدان را كننده تكليف كند مي درك كه آنچنان را تكليف كند مي درك انسان ضمير
 سويها ما و نفس و«: گويد مي  قرآن. است اين قرآن منطق است انسان خداشناسي فطرت از ناشي همه

 است اهللا حكم عن خروج فجور، ديگري، چيز نه است اهللا تقوي همان تقوا .)1 (”تقويها و جورهاف فالهمها
  . چيزديگري نه

 نرفته تر طرف آن قدم يك  كه است اين عيبش ولي است درستي نظريه بسيار وجدان نظريه اين بنابر
 او در چيز همه از تقلمس نيروي يك و باشد شده  آفريده انسان يكدفعه كه شود نمي: بگويد كه است
    تمام و ريشه به دارد اتصال انسان وجدان نه، است اين تو تكليف گويد مي فقط كه باشد آمده پديد
 آن با و دارد شامه دل،  است دل شامه دهد مي تو به و گرفته ديگر جاي از را تو تكليف او هستي عالم
 " فطري اسالم " را الهامات اين ما كه ،شناسد مي را خدا تكليف فطري طور به و شناسد مي را خدا
 اند، فرموده استنباط الميزان تفسير در كه طور همان .)2 (”الخيرات فعل اليهم« اوحينا و«. ناميم مي
 و: گويد مي بلكه اصطالح، به تشريعي تكليف بشود كه ”الخيرات افعلوا ان اليهم اوحينا و«: گويد نمي

 هر به ما گويد مي قرآن كرديم وحي و الهام مردم قلب در را خير كار خود ما الخيرات فعل اليهم اوحينا
 و زيبايي كه طور همان. است وحي دارد عموميت كه اموري از ديگر يكي اتفاقا فرستاديم وحي بشري

 شكل آن به است منحصر وحي آيا. دارد عموميت  هم وحي قرآن منطق در دارند، عموميت پرستش
    انساني هر به ما: گويد مي قرآن است وحي درجه كاملترين آن، شود؟ مي عظام ءانبيا بر كه وحي از خاص
 تنها نه .»الخيرات فعل اليهم اوحينا« »تقويها و فجورها فالهمها«: حدود همين در اما ايم فرستاده وحي

    نه .)3 (”النحل الي ربك اوحي و«: فرستاديم وحي هم عسل زنبور به ما گويد مي بلكه انساني، هر به
 سماء كل في اوحي و«: فرستاديم  وحي هم جمادات و نباتات به بلكه حيوانات، و عسل زنبور به تنها
 شكل شود، نمي انجام جبرئيل توسط ديگر شود مي عادي انسان  يك به كه وحيي منتهي .)4 (”امرها

  ديگري
  

  : پاورقي
   8. آيه شمس، سوره) 1
   73. آيه انبياء سوره) 2
   68. آيه نحل، سوره) 3
   12. آيه فصلت، سوره) 4
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 نور باالخره نور ولي  است نور هم عالمتاب خورشيد نور است، نور هم شمعي پنج نور: است نور  مثل دارد 
 افراد همه به كه والهامي است، عالمتاب خورشيد نور مثل شود مي نازل اكرم پيغمبر بر كه وحيي است
  . چيزي چنين يك. شمعي چند چراغ  يك مثل است شده انسان

 درست هم نيست؟ درست يا است  درست آيا است زيبايي مقوله از اخالق گويد مي كه اي نظريه آن اما
 يعني كند، مي پيدا خاتمه جا همين در معنوي زيبايي كرده خيال زيرا است نادرست نادرست هم و است
 عفت، ايثار، امانت، راستي، مثل كارها سلسله يك معنوي زيبايي فقط كه شده ساخته  انسان روح

 و منبع زيبايي، كل آن آگاهانه نا او اينجاست  اشتباه بكند درك را حلم و انصاف استقامت، شجاعت،
   را او رضاي طريق و ها خواسته نتيجه در و كند مي درك است پروردگار مقدس  ذات كه را زيبايي اصل
 زيبايي اصال بيند مي زيبا بيند، مي او ناحيه از بالفطره و خواهد مي او چون است، ما سعادت طريق كه

 از نه است ادراك مقوله از عقل قلبي قبح و حسن  به گردد مي بر واقع در عقلي، قبح و حسن عقلي،
 گردد مي بر واقع در عقلي، قبح و حسن اند گذاشته را اسمش كه هايي قبح و حسن همه احساس مقوله

 اسمش كه هايي قبح و حسن همه احساس مقوله از نه است دراكا مقوله از عقل قلبي قبح و حسن  به
 قبح، و است زيبايي حسن، چون است قلبي  قبح و حسن واقع در عقلي، قبح و حسن اند گذاشته را

    قلب كار واقع در احساس و باشد، عقل كار كه ادراك مقوله از نه است  احساس مقوله از اينها و زشتي،
 اين چون كند، مي درك است  خواسته او از خدا كه را آنچه زيبايي خودش گاهآ نا فطرت در انسان است

 ظاهر شعور در ما همچنين بيند مي زيبا بيند مي خدا از  چه هر بيند مي خدا از باطنش عمق در را تكليف
  : گفت. بينيم مي زيبا بكنيم درك خدا ناحيه از چه هر بشناسيم، را خدا كه وقتي خودمان
 به  اوست از خرم جهان كه آنم از خرم جهان

   اوست از عالم  همه كه عالم همه بر عاشقم 
 يا شي انسان كه است چگونه آخر جلوتر برود بايد كمي داند، مي محبت مقوله از را اخالق كه كسي آن
 نيست فرد يا شي آن و او بين اتصالي و ارتباط هيچ و هست خودش با مغاير كلي به كه را ديگري فرد

 ،را ديگر انسانهاي دارد دوست نسانا ولي آيد نمي در جور منطقي هيچ با دوستي  اين دارد؟ يم دوست
 دارد دوست خودش براي كه دوستي آنجور نه را، ديگر اشياء خيلي دارد دوست را، حيوانها دارد دوست

 همان يعني است، خودش شخصيت جزء كأنه كه طوري  به دارد دوست است خارج حساب از كه آن
  آنها كه دارد دوست نه .كند خدمت آنها به خواهد مي كند، خدمت  خودش به خواهد مي كه ورط
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 چرا؟ دهد مي قرار آنها خدمت در را خودش كه حدي در دارد دوست بلكه ببرد، كار به خودش  نفع به را
 خداست، مه اين منطق دارد منطق البته نه؟ يا شده پيدا انسان در كه است منطق بي امر يك اين آيا

 محبوب كه كند مي حس خودش قلب شامه با انسان است الهي  تكليف است، فطري اسالم همان
 اخالق صحيح  توجيه اين بنابر. دارد دوست را آن كه است جهت اين از خواهد، مي او از را آن اش واقعي
  . است ]پرستش نظريه[ همين

  

   است پرستش و عبادت مقوله از اخالق
  
 حقيقت تمام را حقيقت تمام  نه دارد را حقيقت از قسمتي ديديد كه طور همان نظريات ناي از كدام هر
 پرستش آگاهانه نا را خدا كه ميزان همان به انسان است  پرستش و عبادت مقوله از اخالق كه است اين
 تبديل آگاهانه نا شعور كه وقتي كند مي پيروي را الهي دستورهاي سلسله يك هم آگاهانه نا كند، مي

 شود مي او كارهاي تمام ديگر وقت آن )1(اند آمده همين براي پيغمبران كه آگاه، شعور به بشود
 او خوردن غذا اخالقي، كار يك شود مي هم او  خوابيدن معين، كارهاي عده يك همان فقط نه اخالقي،

 آن شد، تنظيم حق رضاي و تكليف اساس بر ما زندگي برنامه وقتي  يعني. اخالقي كار يك شود مي هم
 شود مي يكپارچه ما مردن و زندگي  خالصه و ما زدن حرف ما، رفتن راه ما، خوابيدن ما، خوردن وقت

 ”العالمين رب هللا مماتي و محياي و نسكي و صالتي ان«: مقدس كارهاي شود مي يكپارچه عنيي اخالق،
  . اخالق شود مي چيز همه و هللا، شود مي چيز همه .)2(

 به بپردازم بعد بكنم ذكر هم را آنها داشتم قصد اول و هست هم ديگر نظريات سلسله يك قاخال درباب
 واقع در نظريات آن چون كند، مي خارج خودش محور از را ما بحث اينها ديدم ولي پرستش، نظريه

 سلسله  يك واقعا كه نباشند معتقد خواهند مي اصال و بگيرند انسان از را شرافتها  شريفترين خواهند مي
 مادي منافع بخواهند آنكه بدون  انسانهايي و دارد وجود عالم در هم اي شرافتمندانه و اخالقي كارهاي
 به اخالق منكر واقع در دهند مي انجام قداستشان و شرافت  خصلت خاطر به را كارها آن باشند داشته

    اخالق كه راسل برتراند هنظري مثال. كنيم مي انتقاد بعد را نظريات آن ]لذا[ .هستند معني اين
  مقوله از را
  

  : پاورقي
 فطري امر آن و آگاه نا شعور آن و بدهند سوق خودمان فطرت به را ما اينكه براي اند آمده پيغمبران) 1
  .آگاهانه امر يك به كنند تبديل را
 براي همه من ممات و حيات و من  اعمال كليه و طاعت و نماز همانا: ترجمه[ 162 آيه انعام، سوره) 2

   ].جهانهاست پروردگار كه خداست
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 ولي گفت خواهيم اهللا شاء ان را اگزيستانسياليستي اخالق يا و ماركسيستي اخالق يا داند، مي هوشياري 
 انسانيت  به و هستند قائل شرافتي انسان براي كه حالي در اند، آورده پايين خودش  اوج از را اخالق اينها

  . دارند اعتقاد
  

   است توجيه قابل پرستي خدا مكتب در فقط قاخال
  

 مجبورند جا يك در شوند مي منكر ]را  معني اين به اخالق[ كه كساني تمام: بكنم عرض هم را اين البته
 ولي زند مي انساني شرافت و انسانيت از دم رسد مي كه ديگر جاي  راسل برتراند همان مثال بكنند قبول
 شرافتهاي و اخالق  مسئله. بكند توجيه و تأييد را انساني شرافت تواند نمي وجه هيچ به آنها  هاي فلسفه
 اين تنها نيست تأييد و توجيه قابل  ديگري مكتب هيچ در خداپرستي مكتب در جز اخالقي و انساني
 انسان، دروجود اخالقي شرافت و اخالق همين خود اساسا و بكند  توجيه را آن تواند مي كه است مكتب
 كند مي آشنا معني عالم با را انسان كه است هايي دروازه از يكي يعني است، معنويت هاي دروازه از يكي

  . نمايد مي معتقد مذهب عالم به و
  

   عبادت مراتب
  

 كه است اين آن و بكنم عرض بايد را ديگر مطلب يك كرديم بحث زمينه اين در عبادت درباره چون
 آيد نمي در جور اخالقي شرافت معناي آن به اخالق با مذهب اساسا كه اند نوشته كتابهايشان در اي عده
 يا و جهنم از ترس  براي فقط خدا عبادت و بكند، عبادت را خدا انسان كه است اين معنايش  مذهب زيرا

 شرافتمندانه كار يك اخالقي كار آنكه حال و انسان، مادي مطامع به گردد مي بر پس است، بهشت طمع
  . بدهم توضيح را مطلب اين. است كار آن قداست و  شرافت خاطر به فقط يعني است

 خالي امور اين همه از كه است  عبادتي عبادت ترين عالي دارد مراتب عبادت اسالم مقدس دين نظر از
 به كه هم عبادتهايي حال عين در ولي جهنمي از ترس  نه و هست بهشتي طمع نه آن در يعني است
 البالغه نهج در: دهم مي توضيح الجمله في. است عبادت. است جهنم از ترس رخاط به يا و بهشت طمع

 مردم كه عبادتهايي: فرمايد مي السالم عليه  علي اميرالمؤمنين داريم را مطلب اين ما زيادي احاديث در و
  : است گونه سه كنند مي
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 تاجرانه عبادت ، عبادت اين) 1 (”التجار عبادش لكفت« ثواب طمع به كنند مي عبادت را خدا بعضي
 در بازرگان يك. بگيرند بيشتري چيز و بدهند  چيزي كنند، تجارت خدا با خواهند مي اينها يعني است،

 اصل يعني - اصيلش سرمايه از بيشتر چيزي اينكه براي دهد مي را  كااليي هميشه خودش مبادالت
 پرستش را خدا  بعضي. است تاجرانه عبادت عبادت، اين فرمود بگيرد - سود مقدار يك با را سرمايه

 است بردگان عمل مثل است بردگان عبادت است، غالمانه عبادت عبادت، اين فرمود ترس از كنند مي
   اگر اينكه ترس از آنان و كنند، مي تكليف آنها به كه حالي در گيرند مي قرار اربابها شالق زير در كه

 شكرا كنند مي عبادت را خدا بعضي ولي دهند مي انجام را تكليف خورند مي شالق ندهند انجام را تكليف
 دليل به فقط كند مي پرستش را خدا يعني دوستي، روي از حبا: احاديث بعضي در يا سپاسگزارانه، يعني
 عبادت آنجور را خدا است، منعكس هم آگاهش شعور در فطرتش واقع در او دارد  دوست را او اينكه
 بهشت خدا اگر كند مي پرستش دارد دوست را خدا چون نمايد مي اقتضا پرستي خدا فطرت كه كند مي
 او بود نكرده خلق هم جهنمي و بهشت خدا اگر كند مي  پرستش را خدا او بود نكرده خلق هم جهنمي و

  . كرد مي پرستش را خدا
«   ) 2 (”فعبدتك للعبادش اهال وجدتك بل جنتك في طمعا ال و نارك من خوفا عبدتك ما الهي
 را تو فقط بلكه بهشتت، طمع به نكردم پرستش و جهنمت، آتش ترس از نكردم پرستش را تو من خدايا

  .بينم مي پرستش شايسته
 را تو[ هستم من من، و هستي تو تو، اينكه دليل به فقط. دارد معني خيلي " ”للعباده اهال« " كلمه اين 

 پرستنده و عابد من و باشي معبود تو هك است اين عالم در چيزها ترين طبيعي .]كنم مي عبادت
 اول از را دعا اين مضامين داريد؟ توجه هيچ  المضامين عالية دعاي اين كميل دعاي مضامين به دانم نمي
 مطالعه  دقت با ”كثيرا تسليما سلم و«: آخر تا ”شي كل وسعت التي برحمتك  اسألك اني اللهم«: آن

 شدن خارج خود از معني و سپاسگزارانه و عاشقانه رستشپ معني و گويد مي چه علي ببينيد كنيد
  علي منطق در اينكه به توجه با چيست
  : پاورقي

  . 1192 ص ،229 حديث حكم، باب االسالم، فيض البالغه نهج) 1
 " و " عقابك " ترتيب به " ”جنتك " و " نارك " جاي به (14. ص ،101 باب ،41 ج االنوار، بحار) 2

  . السالم عليه علي از) است آمده " ”ثوابك
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  هايي جمله به گويد، مي سخن خودش خداي با كه آنجا خصوصا نيست مبالغه و  اغراق كوچكترين 
 السموات له التقوم ما هذا و«: گويد مي جهنم آتش به راجع نيست تصور قابل اصال ما براي كه رسيم مي

 آن مقابل در زمين و آسمانها تمام هك است آتشي ، نيست دنيا آتشهاي نوع از جهنم آتش » واالرض
  : گويد مي همانجا در حال  عين در ندارند مقاومت

 النظر عن اصبر فكيف نارك حر علي صبرت هبني  فراقك علي اصبر فكيف عذابك علي صبرت هبني«
   ”كرامتك الي

 يعني عاشقانه  عبادت (ندارم را تو از جدايي بر صبر باشم، داشته را عذابي چنين بر صبر  طاقت فرضا
 از كرامتت اينكه مقابل در توانم مي چگونه  باشم داشته را حرارتها آن مقابل در مقاومت صبر فرضا) اين
    عبادت ندارد علي هرگز را اين صبر !؟نمايم صبر است شده بازداشته  من از لطفت و شده گرفته من

 هستند زياد دنيا در نيست) ع (علي به منحصر است اين از باالتر خيلي انسان مقام است اين پرستشانه
  : گويد مي حافظ كه حدي به رسند مي واقعا كه انسانهايي

  كس دوست از غير به گنجد نمي ما ضمير در
   بس دوست را ما  كه ده دشمن به را عالم دو هر 

  
 عظم اال يمالعظ باسمك الطاهرين  آله و محمد علي اهللا وصلي العظيم، العلي باهللا اال قوش وال حول وال

   ...اهللا يا االكرم االعزاالجل
 ]اموات[ بفرما، فاضله اخالق به مزين را ما روحهاي و قلبها بگردان، منور ايمان نور به را ما دلهاي خدايا

  . بفرما خود عنايت مشمول را ما
  . الزمان صاحب موالنا فرج في عجل و
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   اسالمي اخالق
  

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 صفيه و حبيبه و رسوله و اهللا عبد علي السالم و الصلوش و اجمعين الخالئق باري العالمين رب هللا الحمد

 المعصومين الطاهرين الطيبين آله و محمد القاسم ابي موالنا و نبينا و سيدنا رساالته مبلغ و سره حافظ و
  : الرجيم الشيطان  من باهللا اعوذ

  
   .)1 (”للمؤمنين و لرسوله و العزه هللا و«

 خلقهاي به انسان گرايشهاي ديگر عبارت به و اخالقي قداستهاي كه بود مطلب اين اطراف در بحث
 درباره بحثي خواهيم مي اكنون داديم توضيحاتي مطلب اين  اطراف در و است، پرستش مقوله از مقدس،
    اين القب. بكنيم ايراد دين پيشوايان كلمات و سنت و كتاب به توجه با  اسالمي اخالق خصوص
 مطلب   چه از اخالق آيا كه بحث اين كه كردم عرض را

 و تعليم در كه است معتقد ناچار اي نظريه صاحب هر نيست، نظري بحث يك صرفا است، اي مقوله
 ناچار داند مي عاطفه مقوله از را اخالق مثال آنكه  گذاشت اي نقطه روي دست بايد اخالقي تربيتهاي

   و گذارد، مي ديگري نقطه روي دست داند مي اراده مقوله از آنكه و بس، و است عاطفه روي اش تكيه
 در كه بفهميم خواهيم مي حاال جور همين و ديگري، نقطه روي دست داند مي وجدان مقوله از آنكه

  . است شده گذاشته انسان  روح در اي نقطه چه روي انگشت بيشتر اسالمي اخالق
  : پاورقي

   8. آيه منافقون، سوره) 1
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   انسان روح دنياي
  

 من گاهي. است انساني روان و روح دنياي عالم، دنياهاي عجيبترين است عجيبي دنياي يك انسان روح
 ضبط دستگاه نه اما صوت، ضبط دستگاه يك به  كنم مي تشبيه را انساني روح دستگاه خودم پيش
   را صوتي ضبط آورد، در صدا به بتوان را نوار يك همان و گذاشت آن روي بشود نوار يك فقط كه صوتي
 هر در و هست نوار صدها بلكه و دهها آن در كه باشد هم صوتهايي ضبط چنين شايد و كنيد فرض
 آيد مي گردش به نوارها آن از يكي بگذاريد  اي دگمه هر روي دست شما است شده ضبط صدايي نواري

 خواند، مي عبدالباسط قرآن گذاريد، مي ها دگمهاز يكي روي دست مثال شنويد مي را مخصوص آواز يك و
   سخنراني سخنران،  يك مثال و آيد مي حركت به ديگر نوار يك گذاريد، مي ديگري دگمه روي  دست

 يك مثال و آيد مي در حركت به ديگري نوار گذاريد، مي ديگر دگمه يك روي دست كند، مي مذهبي
  . بگذاريد نقطه كدام روي  دست اشم كه دارد بستگي كند مي خواني آوازه خوان، آوازه

 گذاشته انساني وجود در  گوناگوني استعدادهاي متعال خداي يعني است گونه همين انسان روح حقيقتا
 شما وقت يك نتيجه در اند گذاشته استعدادها  آن از يكي روي انگشت گروهي هر بشر، مربيان است
 تعصبهاي و سياسي هاي حماسه مثال حرفشان دايكص ملت اين تمام كه آيد مي وجود به ملتي بينيد مي
 ملت آمده در صدا  به اينها وجود در نوار يك اين فقط گويي و نيست ديگري چيز اين از غير و است ملي

 از دم همه است شده گذاشته آنها روح از ديگري  نقطه روي انگشت اينكه اثر در كه بينيد مي را ديگري
 هر وجود در زند مي چيزي از دم فردي هر همچنين ديگر چيز از دم ديگر  ملت زنند مي رياضت و زهد

 به را آن و گذاشته استعدادها  اين از دوتا يا يكي روي انگشت ولي دارد وجود استعدادها اين همه  فردي
 بشر روح خصلتهاي از يكي روي انگشت اخالقي، مكتب هر  است خاموش ديگر باقي اند، آورده در صدا

  . است گذاشته
 نوارها اين تمام بگذاريم آن روي  دست اگر كه دارد وجود دگمه يك ها دگمه اين تمام ميان در آيا حال،

 سؤالي خودش هم اين نه؟ يا دهند مي انجام را خودشان كار هماهنگ طور به و آيند مي در حركت به
    تمام قطهن آن روي گذاشتن دست با كه بگذارد اي نقطه روي دست بتواند  كه مكتبي هر است

 مكتب، آن آيند، در حركت  به تفريط و افراط بدون و يكديگر با هماهنگ انسان، وجود استعدادهاي
 ديگري مطلب وارد تا باشيد داشته نظر در مقدمه  عنوان به فعال را مطلب اين است جامعي مكتب
   بعد بشويم،
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  . كنيم مي گيري نتيجه چگونه ببينيد
  

   نفس تجليل و تحقير
  
 در تناقضي كنيم خيال شايد  نباشيم وارد اگر كه خوريم مي بر منطقي به ما اسالمي متون در و قرآن در
 صورت اين به گاهي آيد، مي ميان به انسان خود يعني  انسان نفس از سخن وقتي قرآن در مثال است كار
 است، بالسوء امارش سنف كرد، مجاهده بايد نفس با كرد، مبارزه بايد نفس هواهاي با: آيد مي ميان به
 مقام از كه كس هر) 1 (”الماوي هي الجنة فان الهوي عن النفس نهي و ربه مقام خاف من اما«

 فاما« است بهشت او ايگاهج و مأوي بگيرد، پرستي هوي از را نفس  جلوي و باشد داشته بيم پروردگارش
 ديدي آيا. )3 (”هواه الهه اتخذ من يتفرا ا«. )2 (”الماوي هي الجحيم فان الدنيا الحياش آثر و طغي من
 نقل صديق يوسف زبان از همچنين است؟ داده قرار خويش معبود را خودش نفس هواي كه را كسي آن
 النفس  ان نفسي ابرء ما و«: گويد مي نگرد، مي خودش نفس به اي بدبينانه شكل  يك به كه كند مي

 به صد در صد اينكه با است، گرفته قرار تهمت ردمو كه اي حادثه با ارتباط در) 4 (”بالسوء الماره
 خودم خواهم نمي من: گويد مي حال عين در ندارد، تقصيري و گناه  گونه هيچ و دارد ذمه برائت اصطالح

 كنم تبرئه را خودم خواهم نمي من ”نفسي ابرء ما و«: نيستم چنين بالذات من كه بگويم بكنم  تنزيه را
 .دهد مي فرمان  بدي به را نانسا نفس، كه دانم مي چون

 است چيزي شده، برده اسم او از " خود " و "نفس" نام به قرآن در كه چيزي آن ]آيات اين طبق[ پس 
 را او و بشود، مسلط او نگذارد كند، نگاه او به دشمن يك چشم به و  بدبيني چشم با بايد انسان كه

  . دارد نگه زبون و مطيع  هميشه
 و«: شود مي تجليل -  است خود  معنايش باز كه -  نفس از كه خوريم مي بر ديگري اتآي به ما مقابل، در
 خدا كردند، فراموش را خود خداي كه مباشيد گروه آن از) 5(  انفسهم فانساهم اهللا نسوا كالدين تكونوا ال

  اگر ،خوب .فراموشاند آنها از را نفسشان را،  خودشان هم
  

  : پاورقي
   41. و 40 آيه نازعات، سوره) 1
 دوزخ برگزيد، را دنيا زندگي و كرد  طغيان كه كس آن پس: ترجمه[ 39. تا 37 آيات نازعات، سوره) 2

   ].اوست جايگاه
   23. آيه جاثيه، سوره) 3
   53. آيه يوسف، سوره) 4
   19. آيه حشر، سوره) 5
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 خسروا الذين ينالخاسر ان قل«. باشد فراموشي در هميشه كه بهتر  چه است نفس همان نفس اين 
 آن يعني باشند داده دست از و باخته را ثروتي كه نيستند آنها كردگان، زيان باختگان، بگو) 1( انفسهم

 به و ببازد را خود خود ببازد، را خود نفس انسان  كه است اين بزرگ باختن است كوچك باختن يك
 بزرگترين نيست،  مهمي سرمايه ثروت، ببازد، را خود خويشتن امروز اگزيستانسياليستهاي اصطالح
 داشته چه هر ديگر باخت را خود كسي اگر  است انسان خود نفس انسان، يك براي عالم هاي سرمايه
   ]طرف يك از قرآن در اين بنابر[ داريم قرآن در ما هم باز تعبير  اين به كه ندارد، هيچ گويي باشد

 نكوهش شديدي العاده فوق  شكل به خود، ختنفرو خود، باختن خود، كردن فراموش قبيل از تعبيراتي
   كند، فراموش را خودش نبايد انسان كه شده
 كند مبارزه خودش هواي با بايد  انسان ديگر، طرف از و بفروشد، را خودش نبايد ببازد، را خودش نبايد
 هاي ستهخوا كه را كسي آن ديدي آيا: گويد مي قرآن جمله از دهد مي بدي به فرمان " خود " اين كه

   داد؟ قرار  خويش معبود را خود
  

   حديث و سنت در " نفس "
  

 هواي و نفس بينيم مي جا يك در. البالغه نهج سراغ رويم مي مثال حديث و سنت سراغ رويم مي حال
 ال و يمسي ال المؤمن«: هست هم زياد موارد  اين و شود، مي كوبيده عجيبي كوبندگي و شدت با نفس
 به را شبي و برد نمي شام به را صبحي: است اين خصلتش مؤمن) 2 (”عنده ظنون نفسه و اال يصبح
 نگاه خود نفس به گماني بد نوع يك با هميشه است، او گماني بد مورد نفسش اينكه مگر آورد نمي  صبح
 ينا كه است اين فكر در دائما و ندارد اعتماد او به  كه باشد داشته خائني همسايه كه آدمي مثل كند، مي

    كسي و خائن يك چشم به خودش نفس به هميشه بايد مؤمن: گويد مي) ع (علي نكند خيانتي همسايه
 ادبيات در زمينه، اين در  كه كند، نگاه است بدبيني و بدگماني مورد و كرد اعتماد او به شود نمي كه

  : گويد مي  سعدي. است بسيار فارسي چه و عربي چه اسالمي
   شهاب مرشد داناي شيخ مرا
   آب روي بر فرمود اندرز دو

   مباش خوشبين نفس در اينكه يكي
   مباش بدبين غير در اينكه دگر
  . نباشيد خوشبين خودتان به نباشيد، بدبين مردم به
  

  : پاورقي
   15. آيه زمر، سوره) 1
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.. .”المؤمن ان... :صورت اين به 566 ص ،175 خطبه فيض، البالغه  نهج) 2
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 شده تكريم و تجليل خود و نفس آنها در كه خوريم مي بر هايي جمله به البالغه جنه در ديگر طرف از
  . النهايه غير الي است
 نويسد، مي عليه اهللا  سالم مجتبي امام بزرگوارش فرزند به كه اي وصيتنامه در السالم عليه علي
  : فرمايد مي

) 1 (”عوضا نفسك من تبذل بما تعتاض لن فانك الرغائب  الي ساقتك ان و دنية كل عن نفسك اكرم«
 خود نفس از اگر زيرا بشود، دچار پستي يك به كه اين از بدار محترم و گرامي را خود  نفس! پسركم
 دست از را بدنت اگر كند پر را آن  جاي تواند نمي چيز هيچ ديگر دادي، دست از و باختي را چيزي
 بدهي دست از را چه هر بدهي دست از ار ثروتت و مال كه رسد چه تا هست، شدني پر جايش بدهي
 آن اگر كه است چيز  يك اما) ندارد گله دارد عوض آنچه: گفت (كند پر را آن جاي تواند مي  ديگري چيز
 من تبدل بما تعتاض لن فانك« .]است خودت  نفس آن و[ ندارد كن پر جا ديگر بدهي دست از را

    كني نمي پيدا برايش عوض بدهي، دست از را زيچي خود خويشتن از خود، خود از اگر ”عوضا نفسك
 نقل صادق امام احوال در" بحار " در كه عليه اهللا سالم صادق امام از شعري است مضمون اين نظير
  : خواندند مي را شعر اين ايشان كه كند مي

   ربها النفيسة بالنفس اثامن
  ) 2 (ثمن كلهم الخلق في لها ليس و

 را چيزي هيچ خودم، نفس با بكني معامله بخواهي اگر كنم نمي برابر را ديموجو هيچ خودم نفس با من
 اين نيستم حاضر بگذرد كه آن از. گيرم مي را او فقط عوض، در. پروردگارم جز كنم نمي برابر آن با

 گوهر اين با من را اهللا ماسوي تمام را، مافيها و دنيا تمام. بدهم را خودم خويشتن اين و خودم سرمايه
 من كه كنند مي سؤال عليه اهللا سالم سجاد  امام از داريم زياد مضمون اين به و كنم نمي برابر فيسن

 آن) 3 (”لنفسه خطرا الدنيا ير لم من«: فرمود كيست؟ تر اهميت با مردم همه از خطرا الناس اعظم
 كرمت من«: فرمايد مي  البالغه نهج در اميرالمؤمنين باز. كند نمي برابر خودش با را دنيا تمام كه  كسي
   عليه هانت نفسه عليه

  
  : پاورقي

   929. صفحه ،46 قسمت ،31 كتاب فيض، البالغه نهج) 1
   21. باب ،135 ص ،75 ج االنوار، بحار) 2

 في) 3   76. ص ،4 ج البيت، اهل ائمة رحاب
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   و متكرا كه كس آن باشد، گرامي خودش نزد در خودش جانش، نفسش،  كه كس آن) 1 (”شهواته
 مخالفت و است كوچك خيلي شهوات، او براي بكند، درك را خودش واقع در و را خودش نفس عظمت

 نفس، نفسات نفس، عزت نفس، كرامت قبيل از تعبيرهايي و مضمون اين به است كوچكي كار شهوات با
  . خواند يدبا را اينها از قسمتي حتما كه هست روايات و اخبار در اهللا ماشاء الي نفس،  احترام و
  

   اسالمي اخالق محور نفس، عزت و آرامت
  

 من از سخنراني جلسه  يك عالي دانشسراي طرف از شعبان سوم مناسبت به پيش، سال سيزده حدود
 در خودي مسئله " عنوان تحت آنجا در هست  يادم السالم عليه حسين امام حضرت به راجع خواستند

 كردم مطالعه بيشتر چه هر و شد پيدا من براي فكر اين وقت همان از) 2 (كردم سخنراني " اخالق
   محور اسالمي، اخالق در كه كردم پيدا اعتقاد فكر اين  به بيشتر

 روح از اي نقطه آن  گفتم امشب كه تعبيري به يا گردد، مي آن دور به اخالقي حجم كه چيزي آن و
 سوي به را انسان اينكه براي و سانيان اخالق احياء براي است گذاشته دست آن روي اسالم كه انسان
   را زمينه اين در احاديث و آيات از قسمتي الاقل بايد ناچار است نفس  عزت و كرامت بدهد، سوق اخالق
  . شويم نمي آشنا درست نخوانيم را اينها تا و بخوانم، شما براي
 مؤمنين و خدا پيامبر و تخداس آن از منحصرا عزت) 3 (”للمؤمنين و لرسوله و العزش هللا و«: نفس عزت
  . است عزيز و باشد عزيز هميشه بايد مؤمن

 آيا ديگر انسانهاي به كند مي پيدا احتياج  انسان .)4 (”االنفس بعزش الحوائج اطلبوا«: فرمود اكرم پيغمبر
 اين از مخصوصا است، خوب گويند مي مكتبها برخي بد؟ يا است خوب ديگر انسانهاي به احتياج عرض
 و خوار بيشتر را خودش نفس بكند خواستاري و تذلل و احتياج اظهار بيشتر انسان چه هر هك  جهت
  . است خوب نفس تهذيب براي كرده ذليل

  
  : پاورقي

   1293. ص ،441 حكمت فيض، البالغه نهج) 1
 تنظيم[ )2   ].است آمده كتاب اواخر در سخنراني اين شده

   7. آيه منافقون، سوره) 3 
   64. ص ،325 حديث ة،الفصاح نهج) 4
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   مالميه و آلبيون
  

 و دنائت به كردند مي توصيه اخالق در اينها گويند مي كلبيون را اينها كه قديم يونان در اند بوده گروهي
 هم كلبيون غير در و بود تر اخالقي اينها نظر از كرد، مي پست بيشتر را خودش انسان چه هر و پستي،
 اينها چون زياد نه ولي هست كلماتي چنين نيز ما صوفيانه اخالق در ندا بوده دنيا در  افرادي چنين
 گروهي هم اينها باشد چه هر. اند گفته زياد هم نفس كرامت و عزت از و هستند اسالمي اخالق از متأثر

 ديده اسالمي تعبير اين ضد ما صوفيانه اخالق در گاهي هست حرفهايشان در اشتباهاتي هستند، بشر از
 روششان مالميه گفتند مي مالميه يا مالمتيان را اينها كه شدند پيدا متصوفه از گروهي اساسا شود مي
 نظرها در را خودمان توانيم مي چه هر بايد  كنيم ذليل را اماره نفس اينكه براي گفتند مي كه بود اين

  . بدهيم تدس از را نفس عزت واقع در و نباشد، قائل ارزشي ما  براي كسي ،)1( بكنيم خاكسار
  

   متصوفه از برخي و سعدي اشتباه
 بسيار نصايح  سعدي اينكه رغم علي نيست صحيحي تعبير سعدي شعر اين كه ام گفته مكرر من

  : هست هم چيزها اين  سخنانش در ولي است شده گرفته اسالم متن از كه دارد سودمندي
 من   بمالند پايم در كه مورم آن

   بنالند نيشم از كه زنبورم نه
 نيش از مردم كه نيستم زنبور شوم، مي پامال پاها و دست زير كه ام مورچه يك كه كنم مي افتخار من
  : است اين مسلمان يك  حال زبان. نيست درست اين كنند ناله من

 نه   بمالند پايم در كه مورم آن
   بنالند نيشم از كه زنبورم نه

  : گويد مي بعد. زنبور نه و باش مور نه !؟ورزنب يا و باشد مور يا انسان كه است دائر امر مگر
   گزارم نعمت اين شكر چگونه
 كه   ندارم آزاري مردم زور

 هنر نيست، هنري كه بيازاري  نداري زور خوب! بيازارم را كسي ندارم زور كه كنم مي شكر را خدا من
  : است اين مسلمان يك حال زبان. نيازاري و باشي داشته زور كه است اين

   گزارم نعمت اين شكر چگونه
 كه   ندارم آزاري و زور دارم

  
  :يپاورق

.مانده زمان همان از اسم اين الاقل گويند، مي االن كه هم خاكساري  درويشهاي شايد) 1
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 ديگر وقت هر از وقت سه در من كه گفت معروف درويش فالن كه اند كرده نقل كتب از بعضي در يا
 هم را كسي اينها (بودم بيمار سخت مساجد از يكي در وقتي يك اينكه يكي شدم خرسند بيشتر

 حركت قدرت ناراحتي و تب شدت از و بودم خوابيده مسجد در) بودند سياحها مثل اغلب نداشتند،
 زد پا با جمله از كرد بلند بودند خوابيده مسجد در كه را افرادي همه و مدآ مسجد خادم نداشتم  كردن

 بلند من و كرد تكرار را كار اين كه بار چند از بعد نداشتم شدن بلند قدرت من ولي! شو بلند كه من به
    ثلم مرا اينجور كه بودم خوار او نظر در آنقدر كوچه در انداخت مرا و كشيد  گرفت را پايم آمد نشدم،
  . شد كوبيده نفسم كه شدم خرسند خيلي آنجا برد و كشيد مردم لش يك
 اين پشم نفهميدم  كه يافتم آن در شپش آنقدر گشتم مي را پوستينم بود زمستان ديگر وقت يك

 نفس اينكه از شدم خرسند خيلي كه بود  جاهايي از يكي هم اين آن؟ شپش يا است بيشتر پوستين
   .كردم پايمال را خودم
 آورد مي در بازي ديگران  سرگرمي براي آكتور و بطال آدم يك بودم كشتي سوار وقتي يك اينكه ديگر
 به بوديم رفته وقتي يك بله گفت مي جمله از گفت مي افسانه و بود كرده جمع خودش دور را همه

 نگاه اطراف به. بردم مي را اسير آن چگونه كه بدهد نشان خواست مي  گرفتم اسيري روزي كفار با جنگ
 به كشيد و گرفت مرا ريش جلو آمد ناگهان نكرد، پيدا تر شخصيت بي و تر پا و دست بي من از كرد،
  . شدم خوشحال خيلي خنديدند هم مردم  بردم مي اينطور گفت و جلو طرف
   باشند داشته هم نيازي اگر حتي كه باشند افراط حد در است ممكن هم بعضي. نيست صحيح اينها
 اما ”االنفس بعزش« ولي بخواهيد را حاجتهايتان ”الحوائج اطلبوا«: فرمود پيغمبر. گويند نمي حديا به

 شرافتتان، كه آنجا تا كنيد، مي بيان رفيقي و دوست با را حاجتتان  كه آنجا ندهيد دست از را نفس عزت
 وارد خدشه نفستان  عزت و كرامت بر دارد كه آنجا برويد، جلو نشده پايمال نفستان كرامت و عزت
 ال و المنية«: است البالغه نهج در باز اينكه كما است بهتر نداشتن و نيازمندي كنيد، توقف آيد مي

    نه و مرگ) 1 (”الدنية
  :يپاورق

   1273. ص ،390 حكمت فيض، البالغه نهج) 1
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   .نكردن دراز  ناكس و كس پيش دست و ساختن كم به) 1 (”التوسل ال و التقلل« پستي،
 و پيروزي از دم هست، البالغه  نهج در و خوانده صفين در كه هايي خطابه از يكي در السالم عليه علي
 و است، بهتر آن از مردن باشد، دستي زير و خوري سري تو با كه زندگيي اصال گويد مي و زند مي غلبه

    اين اش حماسه آن لهجم آخرين دارد ترجيح بار هزاران زندگي چنين بر باشد  پيروزي با كه مردني
 و مغلوب كه است اين مردن) 2 (”قاهرين موتكم في الحيوش و مقهورين حيوتكم في فالموت«: است
 لو و باشيد پيروز كه است اين زندگي و برويد، راه  زمين روي لو و باشيد ديگران خور توسري و مقهور

   .)3 (”مؤمنين مكنت ان االعلون انتم و«: فرمايد مي قرآن خود. باشيد خاك زير
  

  ) ع (حسين امام سخنان در نفس عزت و آرامت
  
 ايشان از ائمه ميان در كنيم،  حساب نسبت به اگر شده، نقل زيادي كالم) ع (حسين امام از اينكه با

 بحار " در كه است ايشان قصار كلمات جمله از است مأثور  نفس عزت و كرامت مسئله در همه از بيشتر
 است بهتر ذلت در زندگي از عزت، با مردن) 4 (”ذل في حيوش من خير عز في مودت«: كند مي نقل "
 است هايي جمله آن از و است عجيب) 5 (”الذله منا هيهات«: ايشان معروف جمله دارد ترجيح آن بر و

  : بارد مي  نفس شرافت و عزت و كرامت، و حماسه، تابد، مي نور و حرارت آن از قيامت دامنه تا كه
  
 و لنا ذلك اهللا يأبي الذلة منا هيهات و الذلة و السلة بين اثنتين بين ركز قد الدعي ابن الدعي ان و اال«

 علي اللئام طاعة نوثر ان من ابية نفوس و حمية انوف و طهرت و  طابت حجور و المؤمنون و رسوله
  . )6 (”الكرام  مصارع

 كه نوبت يك كرد مي صحبت مردم با و شد مي اسب سوار گاهي ]حسين امام عاشورا روز در[ 
  كه كسي مثل (باشد بلند كه شد شتر سوار بشنوند همه را صدايش خواست مي
  

  : پاورقي
  1273. ص ،390 حكمت فيض، البالغه نهج) 1
   138. ص ،51 خطبه فيض، البالغه نهج) 2

) 3  .]ديباش مؤمن اگر ديهست برتر شما: ترجمه [139 /عمران آل
 بالغة) 4  141ص ،نيالحس

 و97ص ،)ترجمه با (لهوف ؛171ص العقول، تحف ياختالف اندك وبا ؛8و7ص/ 2ج ،يخوارزم مقتل) 6و5
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 را او همه ميدان وسط در و) بودند اسب سوار ديگران  چون است باالتر ديگران از و است منبر روي 
 از تفاوت !؟كجا دادن اريخو به تن و كجا ما ”الذلة منا هيهات«: فرمود را فوق  جمالت آنگاه ببينند
 آن در ما كه دامنهايي آن پسندد، نمي پيامبر پسندد، نمي را ذلت ما براي ما خداي. است آسمان تا زمين
 مؤمنين از اگر ]گويد مي كأنه[ دهد نمي اجازه ما به زهرا پستان و علي دامن ايم، يافته  پرورش دامنها
 تمام را، شمشير يا پسنديد مي را ذلت حسين  براي شما كه كنند رفراندم بپرسند، قيامت، دامنه تا جهان

 مصارع علي اللئام طاعة نوثر ان من« را ذلت نه پسنديم مي را شمشير ما گفت خواهند عالم مؤمنين
 مردمان خوابگاه بر بدهيم ترجيح را فطرتان پست و لئيمان اطاعت ما كه پسندند نمي آنها » الكرام

  . كشتنگاهها و مقاتل بر يعني بزرگوار
 .)1 (”العبيد فرار افر ال و الذليل اعطاء بيدي اعطيهم ال اهللا و ال«: است عاشورا روز در امام سخنان از

 ائمه كلمات در ها جمله اين نظير (”عجز الكذب و عز الصدق« :است حضرت آن سخنان از همچنين
 شرح تدريجا كه  است موارد اين در همه ها نكته است ناتواني از دروغ و است عزت راستي) داريم زياد
 و است عزت راستي كه بود راستي دنبال بايد دليل اين به: دارد معني خيلي تعبيرات اينگونه دهم مي
 است ناتواني و عجز دروغ كه كرد پرهيز بايد دروغ از دليل اين به و ، است شرف و عزت دنبال انسان يك
 يعني گويد مي دروغ كند مي خودش روح در كه زبونيي و ناتواني و عجز احساس دليل به دروغگو  آدم

 دروغ كلمه يك باشد حاضر و بكند شرف و نيرو و عزت احساس خودش روح در انسان يك است محال
  . بياورد خودش زبان به
 يعني. است ناتوان آدمهاي كوشش حداكثر غيبت) 2 (”العاجز جهد الغيبة«: است السالم عليه علي از

 شرف و قوت و قدرت و عزت احساس خودش روح در كه  آدمي يك قوي، آدم يك شريف، آدم يك
 بكند بدگويي مردم سر پشت كه را پست چنين كاري دهد نمي اجازه شرفش و عزت همان كند، مي

 كردن غيبت به را خودشان  وقت كه هستند ناتوان و عاجز ذليل، زبون، ضعيف، سر، بر خاك آدمهاي
  . است عجز از ناشي غيبت. گويند مي بد آن و ينا سر پشت و گذارنند مي
  

  : پاورقي
 نيز و كنم نمي بيعت آنها با ذليل انسان  يك مانند قسم خدا به نه،: ترجمه[ 3 / 188 .االشراف، انساب) 1

   ].كنم نمي فرار برده يك مانند
   1297. ص 453 حكمت فيض، البالغه نهج) 2
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   السالم هعلي علي و صادق امام آالم در نفس عزت
  

 واهنا تكن ال و قربك الناس  يكره غليظا فظا تكن ال و«): است العقول تحف در (فرمود صادق امام
 بد و اخالق بد و خود تند و خشن آنجور نه باش، رو ميانه  مردم با معاشرت در) 1 (”عرفك من يحقرك
 هر كه باش  ضعيف يعني اهنو آنقدر نه و نيايد، خوششان تو به شدن نزديك از مردم  كه باش برخورد

 " در بشود تحقير ديگران نظر در كه بكند  كاري نبايد مؤمن كند تحقير را تو كند مي خورد بر تو با كس
 االستغناء و الناس الي االفتقار قلبك في ليجتمع«: فرمود كه السالم  عليه علي از كند مي نقل " وسائل
 از من محتاجم،  مردم به من: باشي داشته را متضاد حس دو بايد خودت قلب در واحد آن در » عنهم
 برخورد مردم با كه وقت آن: فرمود نياز؟ بي  چه در و كنم فرض محتاج را خودم چه در نيازم بي مردم
 خار و دار زخم و دار گوشه و خشن و تند حرفهاي نباش، اعتنايي بي  روي به گويي، مي سخن كني، مي
 اينجا. باشد ماليم و نرم سخنت. بگويد خواهد مي چه هر كه هر مردم، درپ گور نگو نگو مردم  به دار

  :ميآنها محتاج من كن فرض
  

 بقاء و عرضك نزاهه في عنهم استغناؤك يكون و بشرك، وحسن كالمك لين في اليهم افتقارك يكون
  ).2 (عزك

 كه آنجا. ندارم حتياجا هم فلك به من بگو است، ميان در عزت و آبرو و وحيثيت عرض پاي كه آنجا اما
  .ندارم احتياجي هم فلك به من كه باشد اين بر فرصت بايد بشود، دار خدشه خواهد مي عزتت

  :است البالغه نهج در
 اهللا علي اتكاالً االغنياء علي الفقراء تيه منه احسن و اهللا، عند لما طلباً للفقراء االغنياء تواضع احسن ما
)3.(  

 خاطر به كند كوچك را خودش و باشد فروتن و متواضع فقير مقابل رد ثروتمند كه زيباست چقدر
  فقراست اعتنايي بي زيباتر آن از و حق، رضاي
  : پاورقي

 تحف) 1  31. ص العقول،
 تحف) 2   21. حديث ،201 ص) ترجمه با (العقول

     1277. ص ،398 حكمت فيض، البالغه نهج) 3
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 وچقدر باشد متواضع ريفق مقابل در يغن كه باستيز چقدر. (حق به اعتماد خاطر به اياغن به نسبت
  .)باشد خدا به وتوكلش اعتنا، يب يغن به ريفق كه است باتريز
  
  :ميخوان يم ابوحمزه يدعا در

  )1.(ينونيهيف الناس يال يكلني ولم يفاكرمن هيال يوكلن يالذ الحمداهللا
 نكرد مردم ومحتاج كرد ممحتر مرا وخودش كرد واگذار خودش به مرا كه كنم شكر خدا ديبا من چقدر

  .كنند خوارم كه
 و قدر ”همته قدر علي الرجل قدر«): است ييمعنا وپر بيعج يليخ يها جمله (است البالغه نهج در باز

 شجاعته و« است همان اش اندازه دارد همت چه هر است،  همتش اندازه و قدر همان كسي هر اندازه
. است بازو زور از غير شجاعت. است او مردانگي حس اندازه به كسي هر شجاعت و ”انفته قدر علي

 بي حال عين در و بودن نترس يعني است، تهور و جبن مقابل نقطه بازو، زور نه است قلب قوت شجاعت
 قدر علي عفته و« باشد روحش در مردانگي روح كه است اندازه آن  به كس هر شجاعت نبودن احتياط
 كه آدمهايي يعني  است غيرتش اندازه به كس هر پاكدامني: است جيبع خيلي جمله اين) 2( ”غيرته
 اگر ندارد، عفت ديگران ناموس به نسبت كه عفت  بي آدم غيرتند بي عفتند، بي كه مرداني ندارند، عفت

  آدم شما كه جا هر باشد نداشته عفت كه بود محال داشت مي غيرت خودش  ناموس به نسبت خودش
 لذا و است مرده او در هم  خودش ناموس به نسبت غيرت حس كه بدانيد كرديد داپي عفتي بي و ناپاك

 بي كرده زنا كه هر كند نمي زنا غيرت با آدم يك هرگز) 3 (”قط غيور زني ما«: فرمايد مي ديگر جاي در
  . بكند زنا ناموسش با ديگري كه داده نمي اهميتي چندان هم خودش واقع در و بوده غيرت

  غيرك عبد تكن ال«: اند نوشته حسن امام به كه اي نامه همان در است شاناي كالم باز
  : پاورقي

  . ثمالي ابوحمزه دعاي الجنان، مفاتيح) 1
   1110. ص ،44 حكمت فيض، البالغه نهج) 2
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   است؟ نفس دو داراي انسان آيا
  

 موتوا«: نفس ميراندن به بلكه نفس، با مبارزه و جهاد به شده توصيه طرف يك از اسالم در كه گفتيم
 است هايي توصيه ديگر طرف از و بميرانيد، را اماره نفس ريد،بمي بميريد، آنكه از پيش ”تموتوا ان قبل

 داراي يعني نفس دو داراي  انسان آيا غيره و نفس حريت نفس، نفاست نفس، عزت نفس، كرامت سراسر
 را ديگر خود و بميراند دارد وظيفه را خود يك كه دارد خود دو است؟ خويشتن دو داراي است؟ خود دو

 روانشناسي  كه را آنچه بايد پس باشد اينطور اگر بدارد؟ عزيز و بشمارد كرمم و محترم دارد وظيفه
 " دو واقع در كس هر كه كنيم قبول  يعني بپذيريم، آن واقعي معني به " شخصيت تعدد([ گويد مي
 دومن كالبد يك در واقع در نيست اين مقصود قطعا است " شخص " دو است، " من " دو است، " خود
  . ندارد وجود شخص دو ارد،ند وجود مجزا
 مقابل در خويشتن دو دارد، وجود من دو دارد، وجود شخص دو انسان در كه است اين فرض يك

 جور اين شمرد محترم بايد را ديگري ميراند، و كرد  ضعيف بايد را يكي دو، اين از دارد، وجود يكديگر
   خود دو كه معني اين به نه اما است " خود " دو داراي انسان كه است  اين ديگر فرض نيست كه

 ولي است ناخود آن كه پنداري خود يك و واقعي خود يك بلكه يكديگرند، كنار در " من " دو اصيل،
 با اند گفته كه آنجا شود مي بله گويند مي چيزي؟ چنين شود مي مگر كند مي خيال خود را ناخود انسان

 آن تو كني مي  خيال كه است چيزي آن است، پنداري و خيالي خود خود، آن كرد، مبارزه بايد " خود "
 ديبا را يپندار خود. اوست ،يقيحق خود كه  است اصيل و واقعي خود يك. نيستي آن تو ولي هستي،

  .ريخ است؟ جور نيا ايآ. بشود ظاهر ها پرده پشت از انسان در ليواص يقيحق خود تا رانديم
  : پاورقي

   929. ص ،45 تقسم 31 نامه فيض، البالغه نهج) 1
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 نيهم  .يليوطف يفرع خود گريد وخود است لياص خود خود، كي: مييبگو ميتوان يم يگريد ريتعب به را
  

  دگريها به منسوب هينظر
 دگريها اتينظر از را آن اند خواسته يبعض كه است يا هينظر وآن هست نجايا در يگريد هينظر

 كرده هيتك مطلب نيا يرو يليخ او )]1 (كنند اجاستنت [است زنده هم اآلن كه يآلمان يماد لسوفيف
 يك من مثال يعني. كلي خود و جزئي، و شخصي و فردي خود: است " خود " دو داراي انسان كه است

 " آن به كه داريد " خود " يك شما و هستم،  شخص اين و فرد اين ،" خود " آن به كه دارم " خود "
 و پدر مثال كه خاص افاتاض آن با و خاص ابعاد آن با هستيد خص  آتش و فرد آن ،" خود

 وجود انسانها همه  درون در ديگر " خود " يك و چيست، اطالعاتتان و احوال و صفات كيست، مادرتان
 خود " دو االن من در مثال يعني است انساني خود فردي، و شخصي خود نه است كلي خود آن، كه دارد

 شما دارد وجود من در كه است انسان ديگر، خود و است، ب ندفرز الف مثال من خود يك دارد وجود "
 دارد وجود شما در  كه است انسان هم يكي است، شما فردي خود خود، يك هستيد خود دو داراي  هم

  . است فرضيه يك هم اين طور همين نيز ديگر افراد
  

  :يپاورق
 همه نيا بشر مينيب يم ما است، شده گفته شيپ سال صد وچهار هزار در يقيحقا است؛ بيعج واقعا) 1

 تا اكنون مثال. قيحقا آن از يبخش به رسد يم يروان مسائل در تازه كند، يم يوفلسف يعلم يكوششها
 خود نوع دو نيا حال. دارد وجود "خود " نوع دو كانه انسان در كه دهند يم صيتشخ الاقل اندازه نيا
 در كه است يعصر ما عصر كه گفت توان يم اجماال يول .اند كرده ييرهايتعب كرد، ريتعب ديبا چگونه را

 گانهيب مسئله. است گرفته اوج ياندك امروز يول دارد سلبقه حرف نيا البته. است خود دنبال گشتن حال
 اول ظاهرا و است مطرح شديدا امروز فلسفه در كه است اي مسئله خود، از شدن جدا خود، با شدن
 شديدا حاال و شده مطرح مسئله  اين طرف اين به هگل از است دهبو هگل كرده طرح را آن كه كسي
  .است مطرح

 را خودش خودش، تواند مي  انسان مگر " خود كردن فراموش ": گفت پيش سال چهارصد و هزار قرآن 
 خود بكند فراموش تواند نمي را خودش بكند، فراموش بتواند را چه هر كند مي فكر انسان كند؟ فراموش
: گويد مي قرآن ولي! بكند؟ فراموش را خودش انسان شود مي مگر مردن با است  مساوي دنكر فراموش

  . كنم مي عرض بعد شود، مي چگونه حال كند مي فراموش را خودش انسان بله،
 كند، مي فراموش را خودش كند، مي گم را خودش انسان كه است مطرح مسئله اين امروز حال هر به

. كند مي  اشتباه خودش با را خودش فروشد، مي را خودش
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   نفس آرامت درباب) ع (حسين امام از ديگري سخنان
  

 موج انساني كرامت و شرافت و عزت است رسيده السالم عليه حسين امام از كه كلماتي در كردم عرض
 داستان كه است اين رسيده ائمه ساير از بيشتر نسبت به  ايشان از كلمات اينگونه كه اين راز و زند مي

 صورت  به كند ظاهر را خودش تجلي قسمت اين در حسين امام روح اينكه براي بود  اي زمينه كربال،
 ايشان به افراد مكرر كربال،  طرف به آمدند مي سيدالشهداء حضرت كه وقتي در اند نوشته كلمات اين

 يك هر به هم حضرت دارد جاني خطر نرو آقا گفت مي كرد مي برخورد هم كس هر و كردند مي برخورد
 كه وقتي آنها از يكي بروم بايد من نه، هك بود حدود همين در همه جوابها البته و داد، مي جوابي اينها از
 از يكي كه دهم مي را جوابي همان تو  به من: فرمود نرويد نيست، مصلحت: گفت كرد مالقات حضرت با

 حضرت آنوقت داد كند منع اسالمي جهاد در شركت از رااو خواست مي كه شخصي به خدا رسول صحابه
   :خواندند او براي را شعرها  اين سيدالشهداء

   الفتي علي عار بالموت ما و سأمضي
   مسلما جاهد و حقا نوي ما اذا
   بنفسه الصالحين الرجال واسي و
   مجرما خالف و مثبورا فارق و

 است مسلم كه حالي در و كند جهاد حق راه در اگر نيست ننگ جوانمرد انسان براي مرگ. رفت خواهم
 مردان با و) كند جهاد و مجاهده است سلمم كه  حالي در و باشد حق نيتش (بدهد خرج به كوشش
 و شده هالك بدبخت مردم از را خودش راه عكس، بر و نمايد، همدردي و همگامي و مواسات صالح،
  . كند جدا گناهكار و  مجرم
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   الم لم مت ان و اندم لم عشت فان
 بك كفي   ترغما و تعيش ان ذال

 من براي طرفش دو هر روم مي  من كه راهي اين يستن خارج دو اين از ميرم مي يا مانم مي زنده يا من
 آزمايش اين از و نكردم فرار مرگ از من چون نيستم  مذمت مورد بمانم زنده اگر است سعادت و خير

    هم اگر نيست مذموم و ننگ من براي زندگي چنين ماندم زنده و نترسيدم مرگ از آمدم، بيرون موفق
 آخر مصراع اين براي شعر سه اين همه) (1 (ترغما و تعيش ان الذ بك كفي نيستم مالمت مورد بميرم
 و بدبختي ديگر باشد ماليده خاك به دماغت و بماني زنده كه  بس بدبختي و ذلت اين تو براي) است
  . نيست زندگي اين از باالتر ذلتي
 ديوان در و م،السال عليه  علي بزرگوارشان پدر از يا و است ايشان خود از يا كه هست ديگري اشعار

 زمزمه خودشان با را شعرها اين ايشان كه شده نقل  حال هر به ولي هست، اميرالمؤمنين به منسوب
  : فرمايد مي. كردند مي
   نفيسه تعد الدنيا تكن فان
   انبل و اعلي اهللا ثواب فدار
 خانه اما كند،ب دل آن از خواهد نمي انسان كه شود مي شمرده داشتني دوست و زيبا خيلي دنيا چه اگر

  . باشد نداشته آشنايي ديگر عوالم با كه شود مي دنيا اسير  كسي است عظيمترو باالتر درجه هزاران آخرت
   جمعها للترك االموال تكن ان و

 فما   يبخل المرء به متروك بال
 هداشت امساك و بخل است  زنده تا انسان چرا است رفتن و گذاشتن براي آخرش دنيا ثروت و مال اگر

   !؟نكند دستگيري و كمك نكند، بخشش و جود است زنده تا چرا !؟باشد
   انشأت للموت االبدان تكن ان و

 فقتل  ) 2 (افضل اهللا في بالسيف امرء
 تب، يك آخرش داريم نگه دور شمشيرها از را خودمان هم چه هر و ميرند مي عاقبت ما بدنهاي اين اگر
 بدن اين كه زيباتر اين از چه پس است مردن براي بدن  اين گرا آري برد، مي بين از را ما ميكروب يك
  . بشود قطعه قطعه  متعال خداي راه در

 كه وقتي آن بكنيد مجسم كند مي زمزمه خودش با را شعرها اين كه را كسي اين روحي حالت شما حاال
  انساني حالت  درست شود مي قطعه قطعه بدنش كربال در دارد عمال

 
  : پاورقي

   3 / 171 .االشراف، سابان) 1
  . 4 / 72 مناقب ،1 / 223 خوارزمي مقتل ،164 / عساكر ابن) 2
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 كه وقتي او كند مي زيبا را او دارد آرايشگر و است داده قرار آرايشگر يك اختيار در را خودش كه است 
   خدا راه در پيشاني اين ريزد، مي خدا راه در دارد اكنون ريزد، مي زمين  روي عاقبت كه خون اين بيند مي

 در ]كند مي زيبايي احساس[ رود، مي فرو آن در آلود زهر تير خدا راه در سينه اين خورد، مي شكاف
 صدها افتخار، صدها يعني بود، اينها غير و نيزه و تير از زخم اثر صدها شمردند بدنش، مقدم قسمت
 ديگري  آن نظر از است مدالافتخارو است، زينت او براي بود دهچسبي حسين سينهبر مدال صدها زينت،
  . است مدال و افتخار كند مي برادري كه اين براي او جنايت كند، مي جنايت او است جنايت

 بود پاييني زمين چون بودند،  افتاده حضرت كه آنجا كند مي طي دارد عبداهللا ابا را آخر لحظات آن
 را ايشان ]بيت اهل[ شدند مي دور آن از اندكي حضرت وقتي  كه " قتلگاه گودال " اند گذاشته را اسمش

   و خون رفتن زياد، زخمهاي آنچنان. است آخر لحظات. نبودند آگاه حالشان از و ديدند نمي
 تيره و تاريك نظرش در آسمان. ندارد خاستن بپا قدرت ديگر كه است كرده غلبه حضرت بر تشنگي
 كار به جنگي حيله حسين نكند گويد مي كند، ينم  جرأت حرمش، خيام به بريزد خواهد مي دشمن است
    كسي يك بكند مقاومت او مقابل در تواند نمي احدي باشد او بدن در نيرو اگر كه دانستند مي چون برده،
 كشيدند چنين نقشه بشود نزديك كند نمي جرأت بكند، جدا بدنش از را مقدسش سر برود خواهد مي
 تحمل بتواند و باشد بدنش در جان كه است  محال است، اهللا غيرش غيور، است مردي حسين گفتند كه
 ناگاه كه بود اين حسين نبودن يا بودن زنده آزمايش حرمش خيام به اند ريخته او زندگي در كه كند

 بپا زانو هاي كنده  روي زحمت با كرد احساس حضرت عبداهللا ابا حرم خيام طرف به آورد هجوم لشكر
 از دم هم آنجا (شد بلند وادي آن در اش مردانه فرياد خودش شمشير به دادن تكيه با ظاهرا ايستاد،
 عليهن ليس النساء و تقاتلونني انتم و اقاتلكم انا سفيان ابي آل شيعة يا يلكم و« ):زند مي حريت و غيرت
 هچ بچه و زن جنگم مي شما با من و جنگيد مي  من با! سفيان ابي آل به فروختگان خود اي) 1 (”جناح

  آن نداريد، ايمان معاد به اگر شناسيد، نمي را خدا اگر) 2 (”دنياكم في احرارا كونوا« !؟دارند تقصيري
   !؟رفت كجا آزاديتان و حريت !؟رفت كجا باشد داشته بايد انسان يك كه شرفي

 
    آله و محمد علي اهللا صلي و العظيم العلي باهللا اال قوش ال و حول ال و
  

  : پاورقي
   120. ص اختالفي،  اندك با) ترجمه با (لهوف -  33 ص 2 ج خوارزمي، مقتل) 2 و 1

 ١٣٥



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

  . ..اهللا يا االكرم االجل االعز االعظم العظيم باسمك الطاهرين
 هر بفرما، مزين عزت و كرامت زيور  به را ما نفسهاي بگردان، منور ايمان نور به را ما دلهاي پروردگارا

 قدردان را ما بتابان، ما دلهاي به را خودت معرفت و محبت بفرما، دور ما از را وهني و حقارت گونه
 خودت رحمت و عنايت  مشمول ما اموات بده، قرار آل و اكرم پيغمبر قدردان بده، قرار قرآن و  اسالم
  . بفرما

  . الزمان صاحب موالنا فرج في عجل و
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   ناخود و خود
  

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 صفيه و حبيبه و رسوله و اهللا عبد علي السالم و الصلوش و اجمعين الخالئق باري العالمين رب هللا الحمد

. المعصومين الطاهرين الطيبين وآله محمد القاسم ابي موالنا و نبينا و سيدنا رساالته مبلغ و سره حافظ و
  : الرجيم الشيطان  من باهللا اعوذ

 
   .)1 (”تبصرون فال ا انفسكم في و للموقنين آيات االرض في و«

 همه محور و پايه آنرا توان مي  كه است موضوع يك اسالمي اخالق در كه بود مطلب اين اطراف در بحث
 موضوعي، هيچ روي اسالمي ماثر در ايم، كرده تفحص ما  كه آنجا تا و داد قرار اسالمي اخالقي تعليمات

 شب در  است نفس كرامت صلا آن و است، نشده تكيه موضوع اين اندازه به محور، و پايه عنوان به
 به نفس، عزت و كرامت به اسالم در شد عرض. خواندم شما براي كافي قدر به روايات و آيات از گذشته
  كل عن نفسك اكرم«: مثل " نفس " كلمه با هم آن شود مي داده اهميت بسيار نفس شمردن محترم
 السالم عليه علي اميرالمؤمنين كالم  هك) 3 (”شهواته عليه هانت نفسه عليه كرمت من«: يا) 2 (”دنية
 با مخالفت بكند، بزرگواري احساس خود جان در بكند، بزرگواري و كرامت احساس خود در آنكه: است

: فرمايد مي. عليه  اهللا سالم هادي امام از است حديثي مقابل، نقطه است آسان او براي حيواني  شهوات
  خودش نزد در خودش  كسي اگر) 4 (”شره تأمن فال نفسه عليه هانت من«
  

  : پاورقي
   21. و 20 آيات ذاريات، سوره) 1
   202. حديث ،124 ص دوم، فصل الكلم، در و الحكم غرر) 2
   1293. ص ،441 حكمت فيض، البالغه نهج) 3

 تحف) 4   14. حديث ،512 ص ترجمه، با العقول
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 موجود يك عنوان به را خود يعني دبده دست از خودش در را بزرگواري احساس كسي اگر بشود، خوار 
 شخصيت احساس خودش روح در كه كسي تعبير اين به نزديك امروزي  تعبيري به و نكند حس بزرگوار
 در كسي اگر اميرالمؤمنين  كالم حسب بر مباش ايمن او شر از بترس، او شر از نكند، معنوي و اخالقي

 منفوري كار رفتن نفس هواي دنبال و وترانيشه او براي بكند بزرگواري و شرافت احساس خدا روح
 اين كه كسي آن عكس، بر ]السالم عليه هادي امام كالم حسب بر و[ آسان كاري نرفتنش و است

 دارم،  شرافتي هستم، شخصيتي هستم، كسي من كه كند نمي احساس خود در و نيست او در احساس
   .”شره تأمن فال« است  باخته را زچي همه باخت را احساس اين كه كسي آن دارم، بزرگواريي

  

   شمرد؟ محترم يا آرد خوار بايد را " خود " آيا
  

 تأكيد و توصيه طرف يك از اخالقي نظر از اسالم در كه است چگونه اين كه شد مطرح سؤال اين بعد
 نفس بزرگواري روي ها تكيه تمام ديگر طرف از و نفس، هواي و نفس با مجاهده و مبارزه به شود مي

 از را نفس و  ذات احترام ندهيد، دست از خود نفس در را بزرگواري احساس كنيد كوشش  كه است
 " " خود([ يعني معني اصل در " نفس "  گفتيم و آيد؟ مي در جور يكديگر با چگونه اينها ندهيد دست
 مكرم بايد را " خود " يا كرد خوار و زبون شكست، بايد را " خود " آيا  است انسان خود آن " نفس
 در آيا شود نمي كه اين است؟ " خود " يك دو هر اين آيا كرد؟ حفظ را عزتش و شمرد محترم و داشت
 كرد، زنجير در را او بايد كرد، مبارزه بايد اينها از يكي با اخالقي نظر از كه دارد وجود " خود " دو انسان
 و روايات در تعبير اين  چه اگر ما عرايش تعبيري به و ميراند، كرد، زبونش گرفت، را آزاديش  جلوي

 زنده و كرد احياء بايد را ديگر " خود " و كرد،  كشي نفس و كشت را او بايد است نيامده احاديث
 " خود " دو ،" من " دو كس هر است بديهي نيست قبول قابل كه صورت اين  به هم اين نگهداشت؟

 چيزي چنين !؟دارد وجود " نفس([ دو يا " من " دو ما مكدا هر تن و قالب در آيا ندارد يكديگر از مجزا
 مطرح اسالمي اخالق و اسالم در تنها كه است اي مسئله اين  كه كرديم عرض بعد نيست قطعا هم

 نشان " خود " دو و دارند سراغ " خود " دو انسان براي كه است مطرح هم ديگران  براي نيست،
 دارد ديگري خود و نيست، خود آن به  انسانيتش و بكند مبارزه بايد انسان " خود " يك با كه دهند مي
 انسان چگونه كه مطلب اين توجيه و توضيح منتها است خود آن  انسان اصيل و اساسي و شريف خود كه
  گونه دو
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 نظر همان اول ما گفت بايد ديگري صورت به ناچار پس ندارد امكان صورت آن به گفتيم دارد، خود 
  . دهيم مي  توضيح هم را ديگران نظرهاي بعد كنيم مي رذك را اسالمي

  

   اسالمي نظر
  
 هر مانند است حيوان يك  انسان اينكه عين در اسالمي نظر از است شده حل مسئله اين اسالمي نظر از

 و الهي ملكوت از اي لمعه هست، او در الهي روح از  اي نفخه قرآن تعبير به حال عين در ديگر، حيوان
   " من " انسان است " من " آن انسان يك واقعي " من " هست انسان وجود در كوتيمل نوري

 همان انسان در اصيل من  نيست اصيل من است، طفيلي من انسان در حيواني من ولي دارد، هم حيواني
 تشكيل را حيوان آن حقيقي و واقعي من حيوان،  يك در آنچه يعني .)1 (است انسان ملكوتي من
 اينها روم، مي من حتي خوابم، مي من آشامم، مي من خورم، مي من اوست  طفيلي من انسان در دهد، مي
 من خورم، مي من: من  همين است من اين پايين درجات اينها اما است، وابسته " من " يك به  همه
 ياد را خدا من كنم، مي فكر من: حال  عين در و شوم مي گرسنه من شوم، مي تشنه من آشامم، مي
 " من " اين اما است " من " يك اينها همه بدارم مقدم خود بر را ديگران كه دارم دوست من كنم، يم

 است انسان " من "  عالي درجه آن گويد، مي عالي خيلي حرفهاي آن از " من " كه آنجا دارد،  درجاتي
  . است آن پايين درجات كند مي صحبت  حيواني مسائل اين از كه آنجا و زند، مي حرف دارد كه

   

   دروني جدال
  

 كشمكش و جدال گاهي او  هاي " من " ميان كه است اين انسان خصوصيات از: كنم مي عرض مثالي
 و اخالقي اراده جدال مثال يا نفس و عقل جدال  به كنند مي تعبير گاهي را جدال اين كه دهد مي رخ

 اين ندارد معني دروني جدال نحيوا در و هست انسان در جدالي  چنين حال هر به نفساني هواي
 گيرد مي  تصميم انسان: كمتر بعضي در و بيشتر بعضي در دارد، وجود بيش و كم كسي هر در آزمايش

  را كاري خودش طبيعي ميل خالف بر
  

  : پاورقي
 اخير فعليت همان موجودي، هر حقيقت گويند مي كه " صورت و ماده " درباب دارند بحثي فالسفه) 1
 بحثي ندارد دخالت فعليتش در و نيست حقيقتش جزء هست چه هر آن از غير و تاس موجود آن

. كنم نمي طرح را آن فعال و است فلسفي

 ١٣٩



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

  . آيد مي پيش انسان براي حالت
 شود، مي بيدار شب  يك ولي. گيرد مي تصميم هم جدي باشد، خيز سحر گيرد، مي تصميم انسان يا

 گويد مي ميل و طبيعت كن، حركت گويد مي اخالقي  اراده بيايد، بيرون گرم رختخواب از خواهد مي
    طبيعت با هم وقت يك دهد، مي انجام را كار طبيعت ضد بر و كند مي حركت  انسان وقت يك نيا بيرون

 همان و است حيوان طبيعتش،  همان و است حيوان ندارد وجود حيوانات در جدالها اين كند مي موافقت
 كه لهامي مبدأ از غير ديگري مبدأ حيوان در كند مي  عمل حيوان كرد حكم ميل كه نحو هر ميلها

    است حالتي است، ديگر چيز بگيرم نتيجه خواهم مي آنچه حال، ندارد وجود بدهد ميلها ضد بر فرماني
 اين هست هم حسابي  حرف بيند مي كند مي مطالعه خودش در انسان وقتي و گويند مي روانشناسان كه

 نيست، انسان ودخ از خارج در است، خود و خود بين است بديهي است؟ چه و چه بين دروني جدال
   در يكديگر با كه هستند انسان خود از نيرو دو انسان درون در ندارد،  جدال اي بيگانه يك با انسان

 شو، بلند گويد مي يكي سحر هنگام بخورد، خواهد مي يكي نخور، را غذا اين گويد مي يكي جدالند،
) كند مي اقتضاء ميلش (خواهد مي ديگري نزن، را حرف فالن گويد مي يكي شود، بلند خواهد نمي ديگري

 خود جدال ندارد، دخالت اينجا در اي بيگانه مسلم است انسان درون در جدال اين بزند را حرف آن
 پيروز او اخالقي اراده بر انسان طبيعي ميل كه وقتي در: است اين مطلب ولي است انسان خود با  انسان
 حالت دهد؟ مي دست انسان به حالتي  چه د،كن مي نكند بود گرفته تصميم كه كاري و شود مي

 كه قهرماني مثل درست خوردم، شكست من كند مي احساس  خودش پيش شكست حالت و شرمندگي
 انسان واقعا خورده، شكست او از و كرده مبارزه ديگري قهرمان با و جنگ ميدان به اند فرستاده را او

  كه وقتي آن عكس، بر كند مي شكست احساس
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  ذره يك بيند مي و شود مي بلند سفره سر از كه زمان آن شود، مي پيروز طبيعي  ميل بر خالقيا اراده 
 بستر كه طبيعت  فرمان عليرغم سحر هنگام بيند مي و كند مي صبح كه روزي آن نكرده، تخطي را رژيم
 و مسرت احساس پرداخته، مثال خودش عبادت  برنامه به و كرده رها را گرم بستر نكن، رها را گرم

 نكرده خود در آزمايشي چنين كه باشد كسي كنم نمي خيال هست  كسي هر در اين كند مي پيروزي
  . است آزمايش قابل برايش باشد كسي چنين فرضا و باشد،

  

  ) ناخود و خود (طفيلي " من " و اصيل " من "
  

 دو هر در و ده،خور شكست  خودش از خودش انسان حالت، دو هر در انسان؟ در چيست احساس، اين
 احساس بايد نه و بكند شكست احساس بايد نه او اين بنابر شده پيروز خودش بر خودش انسان حالت،
 احساس ديگر جهت از كند، مي شكست احساس جهت يك از كه حالي در بايد الاقل يا بكند، پيروزي
 واقعا شود، مي غالب اخالقي اراده بر ميلها كه آنگاه انسان نيست، جور اين آنكه حال و بكند، پيروزي
 كه فهميدم حاال توسرت، خاك گويد مي كند مي مالمت را  خودش خورده، شكست كه كند مي احساس

    پيروزي و موفقيت احساس شود، مي پيروز طبيعي ميل بر اخالقي اراده كه وقتي  ولي نيستم، چيزي من
 واقعي، خود اصلي، خود  كه كند مي درك انسان كه همانجاست اين شود مي اميدوار خودش به و كند مي
 است ابزار يك " من " در ميل اين و باشد، مي عقل  فرمان تحت كه است اخالقي اراده آن حقيقي، من
    بيگانه اين نيست، طبيعت اين و ميل اين من واقعي من نيست، آن واقعي  من ،" من " در

   خودش درون در  انسان كه است سياحسا احساس، اين دهد مي شكست را " من " دارد كه است
 طبيعت اين و ميلها  اين من واقعي من كه كند مي درك آن با انسان كه است احساسي همان و دارد،

 " اين به كه است وسائلي و ابزارها ميلها همه با طبيعت نيستم، ميلها اينهمه با طبيعت اين من، نيست،
    كه است مقامي همان " من " كند استفاده ئلوسا و ابزارها اين از كه است  شده داده " من

 كه مقامي آن اما فهمد مي را اينها كه است مقامي آن است، درك و عقل همان گيرد، مي را تصميم
  . نيستم من او است، غير و بيگانه او دهد مي من به را طبيعت فرمان
 خود " با كرد؟ مجاهده بايد نفس  كدام با كرد، مجاهده بايد نفس با كه آنجا مطلب، اين به توجه با حال

 العنان مطلق گذاشت نبايد را " خود " كدام كرد؟ مجاهده بايد " خود " كدام با كرد، مجاهده بايد "
  خود است، خود همين آن، بيفتد؟ دستش به وميدان باشد
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 انسان  هك هايي مبارزه انسان، درون جنگهاي تمام يعني خود نه است ناخود واقع در كه است حيواني 
 نه است " ناخود " با " خود "  مبارزه واقع در اخالقي، ضد و اخالقي نظر از دارد خودش روح درون در

 و عقل روي و است آنها با مطلقه حكومت و پيروزند حيواني ميلهاي  كه آنجا " خود " با " خود " مبارزه
 حيوانات كه غرايزي  همان يعني است غضبها و شهوات تاز يكه و است پوشيده انساني فطرت و اراده

 كه انساني آن كرد پيدايش رفت بايد شده، گم شده،  فراموش شده، مغلوب انسان اصلي خود آنجا دارند،
   در ندارد، حكومت چيزي است، حيواني مشتركات كه اموري حيوانيات، جز او وجود در

 اين در را خودش) 1 (”انفسهم خسروا الذين الخاسرين ان قل«: باخته را حقيقي من را، واقعي خود واقع
 مجسم نظرش در و دارد دريا هميشه كه آنچه  كرده فراموش را خودش او باختنها باالترين باخته، قمار
 جز ملبوسات مشروبات، مأكوالت، شهوات، پول، كند؟ مي حكومت  فكرش بر چيزي چه چيست؟ است
 خود " جاي به شد  فراموش رفت؟ كجا " دخو " آن پس كند نمي حكومت وجودش بر ديگري چيز اينها

 هيچگاه انسان ام كرده فراموش را خودم كه كند نمي فكر خودش پندارد مي " خود " را " ناخود " ،"
 از دم هميشه من !؟ام كرده فراموش را خودم من ]گويد مي[ كرده فراموش را خودش كه ندارد باور

 خوردم غذايي چنين امروز كه هستم خودم اين ارم،د پول اينقدر كه هستم خودم اين: زنم مي خودم
 است، تو خود طفيلي او است، ديگر چيز يك او نيست، تو خود او اي، كرده گم را خودت گويد مي قرآن

 كساني  آن از) 2 (”انفسهم فانسيهم اهللا نسوا كالذين تكونوا ال و« تو اصيل خود  نه است تو طفيلي خود او
 و عمل قانون حق، قانون كه  فراموشي اين العمل عكس به خدا و كردند موشفرا را خدا كه باشيد مي

  . اند كرده فراموش را خودشان برده، يادشان از را آنها خود است العمل عكس
  

  ) يابي خود (آوري ياد خود
  

 در است مطرح مذموم فراموشي خود هم آن " فراموشي خود " نام به اي مسئله قرآن در كه است اين
 " يادآوري خدا " با جز هم " يادآوري خود " كه بياور، ياد را خود! انسان اي: است يادآوري خود ،مقابل
  درياد را خدا نيست، جدا يكديگر از دو اين قرآن منطق در يعني ندارد،  امكان

  
  : پاورقي

   ].اند باخته را خودشان  كه هستند كساني كردگان زيان بگو: ترجمه[ 15. آيه زمر، سوره) 1
 19. آيه حشر، سوره) 2
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 پيدا را خودشان كه نيستند  اين دنبال ولي اند كرده گم را خودشان اينها چطور) كند پيدا گردد مي
 و كنم، پيدايش بروم كجا از كه هستي اين دنبال اينهمه  كني مي گم را كتت وقتي كه بيچاره اي !؟كنند

 يم كه از باشي كرده گم را خودت اگر اي؟ كرده پيدا را خودت آيا ببين گيري، مي  سراغ آن و اين از
  .است يشگفت يجا ديفرما يم! ؟يستين خودت كردن دايپ دنبال چرا ؟يريبك سراغ يخواه

  

  يمولو سخن
 ييافراطها هست، ها نهيزم نيا در يينارسا راتيتعب انهيصوف يافراط ماتيتعل در چه اگر ميكرد عرض

 يليخ يول كند، يم لگدمال هم را نفس كرامت كه يحد تا اند گفته نفس با مبارزه عنوان تحت كه
 مقصود. »باخته را خود كار،يپ در كه يا«: ديگو يم يمولو. اند كرده درك را يمعان نيا هاشان دهيفهم

 و ميلها پيروزي اثر در دروني، پيكار در كه كسي اي. است دروني كشمكش و جدل و پيكار همان
 كني، مي اشتباه خودت با را بيگانه " نشناخته خود ز تو را ديگران " اي باخته را واقعي خود طبيعت،
  من " آن كني مي خيال اينكه نيستي تو او نيست، او " من " كه داني نمي و پنداري مي " من " را بيگانه

  . اي كرده اشتباه خودت غير با را خودت هستي، تو "
صو هر به تو  ) 2 (بيستي آيي كه رت

   نيستي تو آن اهللا و اين، منم كه
  ) 3(...بيند مي دارد را خودش كند مي خيال ايستد، مي آينه مقابل در آيد مي انسان گاهي

 يك   خلق ز تو بماني تنها زمان
   حلق به تا ماني انديشه و غم در

  : پاورقي
  18ثيحد ،54فصل ودررالكلم، غررالحكم) 1
   .بايستي يعني) 2
  . است نوار از افتادگي) 3
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 در اي، كرده گم را خودت يا اي كرده كشف را خودت آيات كه كني امتحان خواهي مي اگر گويد مي
 هميشه آورد مي در پا از را تو وحشت نبيني را ديگر انسانهاي روز چند اگر كني مي درك خلوتها

   جستجو آنها در را خودت و هستي آنها در شده گم چون ببيني، را ديگر اشياء ديگر، انسانهاي خواهي مي
 ات واقعي خود با كه بودي مي  خلوت در هم سال صد اگر بودي، كرده پيدا را واقعي خود اگر تو كني مي
  . شد نمي پيدا برايت دلتنگي ذره يك بودي، مي
   اوحدي آن تو كه باشي كي تو اين

 كه  ) 1 (خودي سرمست و زيبا و خوش
 به و زياد مطلب، اين ما  دين پيشوايان كلمات در است مهمي مسئله يك خودش ناخود، و خود مسئله

  . است آمده مختلفي تعبيرات
  

   آرده گم را ش " خود " بخيل
  

 خود كه است آدمهايي  آن از يكي بخيل بخيل به راجع دارد اي جمله السالم عليه علي اميرالمؤمنين
 پيدا اصالت او براي ثروت و پول كه آدمي ثروت و لپو شده ش " خود " يعني كرده گم را اش واقعي
    غرق پول در يعني شود مي تحكيم و تثبيت پول در امروز روانشناسي تعبير به و شود، مي هدف و كند مي
 ندارد ديگري " من " پول از غير و پول، شده او واقعي " من " آدمي چنين بندد، مي نقش و شود مي

 پول براي را خودش كه است اين نتيجه است  رفته دستش از و كرده گم را اصلي " من " چون
 پول، براي گذارد مي مايه خودش عمر و سالمت حيات، جان، از يعني  خودش براي را پول نه خواهد مي
  . خودش عمر حتي و سعادت سالمت، براي بگذارد مايه نيست حاضر پول از ولي
 تعجب) 2 (”طلب اياه الذي  الغني يفوته و هرب نهم الذي الفقر يستعجل للبخيل عجبت«: فرمايد مي
 در عمال كند، مي فرار فقر از و است نيازي بي و غنا و ثروت  دنبال كه حالي در كه بخيل آدم از كنم مي

 يعيش«: فرمايد مي  است البالغه نهج در مطلب توضيح شود مي دور غنا همان از و است گرفتار فقر همان
 و بدبخت و فقير آدم يك مثل دنيا در) 3 (”االغنياء  حساب االخرش في يحاسب و الفقراء عيش الدنيا في

  . بكند خودش صرف را پول نيست حاضر و كند مي پول صرف را خودش چون كند مي زندگي مفلوك
 نيچن تو چه يبرا: ديپرس ديبا آدم نيا از. خورد يم ريوپن نان مثل ساده غذاي پوشد، مي كهنه لباس
  ؟يكن يم يكار
  

  : پاورقي
   18. س ،345 ص مثنوي،) 1
   1145. ص ،121 حكمت فيض، البالغه نهج) 2
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   1145. ص ،121 حكمت فيض، البالغه نهج) 3
 يم گرانيد صرف يول كرد ينم خودش صرف] را ثروت [كه بود يآدم اگر. بكند خواهد ينم كه ثاريا

 ديگو يم نيرالمؤمنيام. كند جمع اهدخو يم فقط كه است ليبخ در صحبت اما بود، ثاريا اهل او كرد،
 خوب، مركب خوب، مسكن خوب، يغذا باشد، نداشته كه يوقت آدم. نداشتن يعني چه؟ يعني فقر اصال
 يم ريوپن نان عمر كي تو. يهست همان گرفتار هم اآلن كه بدبخت تو. ديآ ينم رشيگ خوب لباس
. يا افتاده ريوپن نان به هم حاال تو. يبخور ريوپن نان يباش مجبور و يبشو ريفق مبادا نكهيا يبرا يخور

 انسان كه است نيهم نيا! بخورد ريوپن نان بخواهد بشود ريفق مبادا كه خورد يم ريوپن نان عمر كي
  . داده دست از را اش واقعي خود يعني كرده، گم را خودش

  

   مولوي تمثيل
  

 به كرده تهيه خودش  براي اختمانس جهت زميني انسان كنيد فرض: دارد مولوي خوبي خيلي تمثيل
 تا آنجا فرستد مي مصالح و مهندس و بنا و عمله شب، هنگام كند ساختمان آنجا رود نمي روزها علتي هر
 و مكمل سازند مي اي خانه كند مي خرج پولها بكند سكونت آن در اينكه  براي بسازند ساختمان يك

 حركت  كه روزي آن است ساخته خودش ايبر خوبي خيلي خانه كه جمع خاطرش هم او و مجهز،
 ولي ساخته را خانه ساخته، ديگران  زمين در را خانه بيند مي كند مي نگاه وقتي خانه، داخل برود كند مي
 انسان به حالتي چه مانده آنجا عور و لخت چطور؟ خودش زمين  ديگران زمين در خودش، زمين در نه

 مثل بيند مي را خودش شود، مي قيامت وارد كه است دميآ همان حالت اين، گويد مي دهد؟ مي دست
  . نبوده او كرده، كار برايش كه آن و است، خودش نكرده كار برايش كه آن لخت،  زمين يك
   مكن خانه ديگران زمين در
   مكن بيگانه كار كن خود كار

   تو خاكي تن بيگانه، كيست
   تو غمناكي اوست براي كز

 تن تو تا   دهي مي شيرين و چرب را
   فربهي نيابي را جان گوهر

   شود جا را تن مشك، ميان گر
   شود پيدا آن گند مردن وقت
 و گيرد مي عفونت بگذرد  كه روز دو مرد، كه قدر همين بگذاري، مشك توي هميشه را بدن اين اگر

  . بكنند مخفي خاك زير متر دو را آن عفونتش، از فرار براي مجبورند مردم
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  ) 1 (بمال جان بر مزن تن بر را مشك

 چه مشك   ذوالجالل پاك نام بود
   .)2 (”انفسهم فانسيهم اهللا نسوا كالدين تكونوا ال و« 

  

   معنويت سوي به اي دروازه و اخالقي احساسهاي منشأ انسان روح
  
 انسان اخالقي احساس و ، هست كسي هر در كه است الهي نفخه همان انسان واقعي من اسالمي، نظر از
 باالتر عالم از و است الهي روح بلكه نيست، لجن او  كه مني چنين اگر گيرد مي سرچشمه " من " ينا از
 از يك هيچ نبود، او انسان واقعي خود و واقعي من اگر و بود، نمي انسان در است ماده و طبيعت عالم از

 اين عجيب حاال تنداش وجود انسان در آيد نمي در جور بدني سودهاي با كه اخالقي احساسهاي اين
 خيلي نفساني هواهاي و شهواني گرايشهاي و بشود بحث بايد جداگانه كه  عللي به اروپا دنياي كه است
 بينند مي ديگر طرف از )3 (بپذيرد انسان در را ملكوتي روح وجود خواهد نمي دلش دارد دخالت  آن در
 مادي طبيعت ضد بر گرايشهايي د،آي نمي در جور او مادي طبيعت اب كه هست گرايشهايي انسان در

  . انسان
 بفهمد اينجا از كه بشر معنويت  براي بوده اي دروازه انسان روح هميشه: است روشن و واضح خيلي اين
 " كار مردن با و است جاودان حقيقتي ])من " هستم، بقاء  قابل من هستم، معنوي حقيقت يك من كه
 بكند انكار تواند نمي را اين ديگر طرف از بپذيرد را حرف اين آيد مي زورش ولي پذيرد، نمي  پايان " من
 يعني معنوي گرايشهاي و مادي و طبيعي  گرايشهاي دارد، وجود گرايش گونه دو انسان در كه

  . آيد نمي در جور مادي حسابهاي با كه حسابهايي
 است خوب زيادي حد در شده  ترجمه او از تاكنون كه كتابهايي و الهي است مردي " جيمز ويليام "

 بزرگ دانشمندان از و است بوده مبرزي بسيار فيلسوف و روانشناس او " روان و دين " كتاب مخصوصا
  حرف منصف مرد اين كتاب، آن در نگذرد بيشتر سال شصت شايد فوتش زمان از شود مي شمرده جهان
 با (آيد نمي در جور مادي  سابهايح با كه دارد وجود غرايز سلسله يك انسان در: گويد مي زند، مي خوبي
 كانالهايي اينها باشد بايد و دهد، مي پيوند ماده جهان با را مادي غرايز .)كند مي اعتراف صراحت كمال
   و ما ميان است

  
  : پاورقي

 " كه) 1  . هستي او ت " خود
   19. آيه حشر، سوره) 2
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.تاس زياد " روحي " هم آنها ميان در گويم، نمي كلي  البته)3
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 غير گرايشهاي كنند،  قبول را اين خواهند نمي كه شان آنها ببينيم ولي است، حسابي حرف حرف،  اين 
  .كنند مي توجيه چگونه را انسان مادي

  

  اروپا يايدن در انسان يماد ريغ يشهايگرا هيتوج
  
 ناميده سود را مادي يگرايشها ارزش طالب يا است سود طالب يا: است چيز دو طالب  انسان: گويند مي 

: گويند مي كرد عوض شود مي را حقيقت اسم، تغيير با كنند مي خيال ارزش را معنوي گرايشهاي و اند
 چيزي ارزش گويند مي چيست؟ ارزش پرسيم مي: ارزش دنبال  گاهي و رود مي سود دنبال گاهي انسان
 منطق با كند، نمي  رفع انسان از را يازين هيچ خورد، نمي آدم درد به نيست، مفيد انسان  حال به كه است
 انسان اينكه ايثار مثل دارد، وجود خوب ولي است، منطقي غير الاقل و منطق ضد آيد، نمي در جور هم
   او به را همين هم آدم عقل برود، سودش دنبال انسان كه است اين منطقي نيست، منطقي بكند ايثار
 در نيز گرايشهايي چنين كه بكنند انكار توانند نمي هم طرفي از ولي سود دنبال رفت بايد كه گويد مي

 آزادي، به گرايش عدالت، به گرايش فداكاري، به  گرايش گذشتگي، خود از به گرايش: هست انسان
 در جور انسان  مادي منافع به اساسا اينها اكثر كه بردباري به گرايش حلم، به گرايش انصاف، به گرايش

 ارزشها سلسله يك طالب انسان است، ارزش نيست، سود اينها ولي آيد نمي در جور هبل گويند مي آيد نمي
  . است
 و ارزش چيزي براي  انسان نيست چيزي خودش كه قيمت قيمت يعني چه؟ يعني ارزش گوييم مي

  انسان حقيقت با ارتباطي چيز يك تا چيست؟ چيز آن است قائل قيمت
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   . است محال چيزي چنين باشد قائل ارزش آن يبرا تواند نمي انسان كه باشد نداشته
 ملكوتي روح همان آن و  هست شما در است چيزها ترين ارزش با كه ارزش با شي يك گويد مي اسالم
  : فرمايد مي صادق امام است شده " نفيس " به تعبير حتي كه ديديم احاديث در قبال است شما
   از وقتي سجاد امام يا ]دهم مي قرار پروردگارش را بهاگران نفس بهاي [)1 (ربها النفيسة بالنفس اثامن
 هيچ براي خودش نفس مقابل در كه كسي ": فرمايد مي كيست؟ بزرگتر مردم همه از: پرسند مي ايشان
 خود آن، و كند مي احساس خودش درون در انسان را  حقايق ترين نفيس " نباشد قائل اهميت چيزي
 تن براي كه طور همين است خودش چون است قائل ارزش او ايبر اوست  مال قيمت است اش واقعي

 براي آنها قول  به اخالقي عالي احساسهاي است قائل ارزش خودش روح براي است قائل ارزش  خودش
 را ماديات ما فالسفه مادي خير ماديات و اند معنوي خير اينها بگويند خواهد نمي دلشان. اند ارزش بشر
 حرف و شود مي حل مطلب ترتيب اين به معنوي خير گويند مي را معنويات و ،بشر مادي خير گويند مي
 كار در حقيقت و معنا اسم چون معنوي، خير و مادي خير بگويند آيد مي  زورشان است همين هم
 سود هم اسمش است، مادي كه است هماني " خير " گويند مي بپذيرند را اين خواهند نمي و آيد مي

 نيست حقيقتي و است قيمت و ارزش فقط نيست، هم سود نيست، خير آن چيست؟ معنويات است
 خيري خير، آن ولي هستي، خير دنبال كني مي كه هم اخالقي كار است، خير هم آن گويد مي اسالم
  . رود مي خير آن دنبال كه توست ملكوتي حقيقت رود، نمي خير آن دنبال تو حيوان  طبيعت كه است

 خودش مجرد روح انسان  كه اين به است اي دروازه يك خودش اخالقي ساساح و اخالق كه اينجاست
 عالم از است پرتوي انسان چون بشود، آگاه را ملكوت و غيبت عالم مجرد، روح شناخت با و بشناسد را

   است، ملكوتي روح چون انسان شود مي پيدا اخالقي احساسات ريشه جا همين از ملكوت و غيب
 احساس را ملكوتي خود انسان وقتي است عظمت ملكوت جنس ]زيرا[ است عظمت جنس جنسش،

 كه داشتيم مكرر كه اين) 2 (”شهواته عليه  هانت نفسه عليه كرمت من«: دهد نمي حقارت به تن بكند
 به[ خوانديم را رواياتش قبال كه دهد نمي ذلت به تن بكند احساس را خودش نفس كرامت كس هر

    همين
  

  : پاورقي
   76. ص ،4 ج البيت، اهل ائمة رحاب في " ثمن كلهم الخلق في لها ليس و ": شعر بقيه) 1
   1293. ص ،441 حكمت فيض، البالغه نهج) 2
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 كند مي احساس است عظمت  عين و عظمت عالم از كه را ش " خود " آن كه وقتي انسان ]است جهت
   بيند، مي را فائل را تابلوي مثال عالي، بسيار تابلوي يك كه آدمي مثل دهد، نمي حقارت به تن

 بگيرد، قرار آن در آلودگيي كثافتي، يك كه بدهد اجازه بتواند كه است محال و كند مي درك را ارزشش
 عالم از كه كند مي درك حضوري علم به را خودش  چون انسان كند مي احساس را آن عظمت چون
    به تن كند، مي احساس را خودش نفس كرامت وقتي يعني دارد تنفر ناتواني و ضعف از است، قدرت
 كه كند مي حس  خواندم قبال كه حديثي مطابق زيرا كند نمي غيبت دهد نمي عجز و زبوني و ضعف
 تا انسان است نفس حقارت از ناشي تكبر فهمد مي چون كند نمي تكبر است ناتواني و عجز غيبت،

 يعني) 1 (”نفسه في وجدها لذلة اال تجبر او تكبر رجل من ما«: كند نمي تكبر باشد نداشته نفس رتحقا
 احساس خودش در اينكه مگر كند نمي ستم و ظلم و تجبر دنيا در احدي و كند نمي تكبر دنيا در احدي
 احساس ديگر كند پيدا را واقعي خود  انسان اگر نكرده پيدا را واقعي خود متكبر آدم كند مي حقارت
 است ناسازگار روحش با چون كند نمي تجبر يا تكبر كند، مي  عظمت و قدرت احساس كند، نمي حقارت

 علم عالم از اش واقعي خود حقيقتش، چون دارد؟ تنفر جهل از و آيد مي خوشش علم از انسان چرا
 ما تعبير به و ارزش، يك اينها قول به انسان  براي " جود " چرا دارد تنفر جهل از و است علم عين است،
   جود، اينكه براي ديگران؟ براي است گذاشتن مايه خود از " جود " اينكه با است، معنوي خير يك

 بودن، ترحم عالم از الزمه و رحمتم عالم از من كه كند مي حس خودش انسان، و است افاضه و رحمت
 . است رساندن فيض و دادن فيض
 خود " واقعيت ساساح و " خود " كردن پيدا از اخالقي، احساسهاي تمام اسالم مكتب در كه است اين

 نيز و اخالقي ارزشهاي اينها قول به تمام بيند مي كند، پيدا را اش واقعي خود  انسان اگر شود مي پيدا "
 ]اخالق درباب[ اسالمي اخبار  تمام بيند مي انسان كه است اين از بعد كند مي پيدا معني ها اخالقي ضد
 و است واقعي خود در كرامت احساس و شناسيخود محور بر اسالم در اخالق و دارد خاص فلسفه يك

 خود " دو واقعا انسان در اسالم نظر از كه شد معلوم پس است شده بنا پايه  اين اساس بر اسالمي اخالق
  از مستقل و جدا باشد  داشته وجود " من " دو انسان در كه نيست طور اين ولي دارد، وجود "
  

  : پاورقي
) 1   17. يثحد ،426 ص ،3 ج كافي، اصول
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 واقعا كه چيزي آن يعني پنداري و طفيلي خود و واقعي خود ]از عبارتند ])خود " دو آن[ يكديگر 
 تكبرها، حسادتها، عجبها، و كرد مبارزه او با بايد كه خودي آن پندارد مي " خود " انسان و است ناخود

 فطري اسالم بخش الهام  حقيقي خود نيست انسان حقيقي خود خيزد، مي بر آنجا از ظلمها و شهوترانيها
  . اسالمي نظر از مطلب تقرير بود اين .)1 (تقويها و فجورها فالهمها سويها ما و نفس و« است

  

   ماديين نظرات در سيري
  

 منحصر را آدمي " خود " شود نمي كه اينجا به اند رسيده - ماديين حتي -  هم ديگران كه كرديم عرض
 ترين مادي حتي كه است چيزي انسان شخصيت اصال اي ناسنامهش اصطالح به خود همين به كرد

 كه آيند بر توجيهي فكر در بايد هم اينها ناچار. شخص ماوراء هستند  قائل شخصيت انسان براي ماديها
 چيست؟ بزرگتر خود اين كه سؤال اين به پاسخ در منتها دارد بزرگتري و تر عالي خود يك انسان
  .گردي حرفهاي دنبال روند مي

 و اجمال به ناچارم است مربوط فلسفي مهم مسائل به خيلي چون كه گفته سخني مكتبها اين از يكي 
 اين فردي من كلي من يك و فردي من يك: دارد وجود " من " دو انسان در است گفته بشوم رد اشاره
 اصطالح به است طبيعي كلي همان كلي من و كني، مي احساس فرد يك صورت  به را خودت كه است
 اينكه يعني است، انساندوست  آدم كه است جهت اين از " انسان " يعني دارد، وجود افراد همه در  كه

 محدود و جزئي كه فرد خود يكي دارد، وجود خود دو او در  كه است اين خاطر به است انساندوست آدم،
  . است كلي كه انسان خود ديگر و است،
 فالسفه مخصوصا بزرگ، خيلي  فالسفه اند نفهميده را كلي معناي است نادرستي حرف بسيار حرف، اين

 تا گرفته بوعلي از اند، كرده گرانبهايي بسيار تحقيقات طبيعي، كلي حقيقت و كلي درباب اسالمي
   در كه مني آن كه كنند مي خيال جور اين اينها شوم نمي مطلب اين وارد ديگر  كه صدرالمتألهين

 نيست، بيرون طبيعت از باز كه است ديگر انسانهاي من كند مي شرافت احساس و است شريف انسان
 بايد كه است پليد خود همان اين، كنم، مي احساس را خودم من كه آنجا گويد مي مادي انسانهاي همين
    ضمن در را خود اما كنم مي احساس را خود باز كنم، مي احساس را انسان  كه آنجا و كرد، رهايش

  
  : پاورقي

   8. و 7 آيه شمس، سوره) 1
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 انسانهاي همين عين  هم كلي انسان آن گوييم مي است مقدس خود او و كنم، مي احساس كلي انسان
 كه فرد، جز چيزي نه است فرد عين فرد، در كلي  انسان عالوه به و نيست، آنها از غير چيزي است، ديگر
  . است مفصل داستان اين
  

   سارتر سخن
  

 يك انسان است نداشتن خود انسان، خود گويند مي اند گفته ديگري حرف رترسا پل ژان مثل بعضي
 نداشته خود هيچ كه است اين انسان حقيقي خود است ناخود كه مجازي خود يك و دارد حقيقي خود
 اصال ايد كرده فرض سرشت و ماهيت و طبيعت او براي كنيد، فرض  انسان براي شما كه خودي هر باشد
 انسان، جوهر است  مطلق آزاد و خود فاقد كه موجودي آن ماهيت، و سرشت بي موجود آن يعني  انسان
 يك كه قدر همين است نداشتن خود تو  حقيقي خود است داشتن خود حتي چيز همه از مطلق آزادي
  . اي داده دست از را ات حقيقي خود كردي، پيدا خود
 آن توضيح و شرح به اهللا شاء ان بعدا ،هست توضيح و تشريح قابل ولي است نامربوطي حرف هم اين
  . پردازم مي
  

   مارآسيستها نظريه
  

 ]اين جز[ ندارند اي چاره باالخره  هم اينها. است ماركسيستها نظريه كه هست اينجا هم ديگر نظريه يك
 اينها كرد انكار شود نمي را گرايش دو اين انسان در چون بدهند تشخيص " خود " دو انسان در كه

   خود و اختصاصي، خود يعني كرد، مبارزه او با بايد كه انسان در پليد خود كه هستند مدعي
 آن در كه است گذشته بشر بر دوراني: كه دارند مي اظهار چنين اشتراكي خود يعني انسان، در شريف
 هاخود همه نبوده، بين در ديواري نبوده، كار در مايي و من جهت همين به و است نبوده مالكيت دوران
 را آنها همه " خود " يك كه  خانواده يك افراد مثل است بوده بشري خود آن، و اند بوده خود يك

 من، مال گوييم مي كه " من ": محدود خود اين خانوادگي خود گوييم مي آن به ما و دهد مي تشكيل
 از بشر افراد هامالكيت همين با افراد ميان كشيدن ديوار يعني و من مالكيت سند من،  خانه من، لباس

 به و بود، جمع دريا يك در كه داشتند را آبي حكم كأنه قبال كه افراد اين يعني شوند مي جدا يكديگر
 البته .]آمدند در كوچك آبهاي صورت به مالكيتها اثر در[ بودند متحد همديگر با همه مولوي قول

  : دارد ديگري و عاليتر مقصود  مولوي
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 منبسط   مهه گوهر يك و بوديم
   همه سر آن بديم پا بي و سر بي
   آفتاب همچون بوديم گهر يك
  ) 1 (آب همچو صافي و بوديم گره بي
 داشت، اشتراكي زندگي بشر ابتدا گويند مي. اجتماعي امر يك در اينها گويد، مي عرفاني حقيقت در او

 هي كرد، قطعه قطعه را آب اين و آمد پير بي مالكيت اين بودند دريا يك آبهاي مثل بشر افراد همه
 فساد كنيد،  مبارزه مالكيت با شما است اختصاصي و فردي خود اينجا از. كرد تكه تكه و كشيد ديوار
 يك كنيد، قرار بر را اشتراكيت است  مالكيت اش ريشه اخالقها فساد تمام ايد كرده كن ريشه را اخالق
 بر است بوده جمعي خود به مربوط كه قياخال محاسن تمام آن  دنبال به و شود مي قرار بر جمعي خود
  . شود مي قرار

  

   نظريه اين نقد
  

 اگر كنم، مي عرض برايتان را جهتش يك فقط اكنون است تر شبيه شعر به كه است حرفي يك هم اين
  . كنيم مي بحث تفصيل به بعدا شد فرصت

 از را ها " من " يعني كشد مي ديوار انسان افراد ميان كه چيزي آن آيا: كنيم مي سؤال يك اينها از
 از كه است مواهبي به منحصر زندگي در مواهب تمام آيا ؟ است مالكيت به منحصر كند، مي داج يكديگر
 با كه  خانواده يك افراد واقعا آيا هست؟ هم ديگري مواهب بشر زندگي در يا شود؟ مي ناشي ثروت

 ميان از ما و من ديگر باشند، داشته  اشتراك هم مالكيت نظر از كنيم فرض اگر كنند، مي زندگي يكديگر
 ايجاد ما و من هم آنها كه هست ديگري چيزهاي باز يا رود؟ مي  بين از كلي به خواهرها و برادرها

 بالتساوي و باالشتراك را ثروت و مال كه طور همان اشتراكي جامعه حتي جامعه يك در آيا كند؟ مي
 شهرت، پست، مقام، جاه، قبيل از اموري كنند نمي عمال و تهس حرفش كنند، نمي كه كنند مي تقسيم

 پوالدسازي كارخانه فالن در كه كارگري فالن واقعا آيا شود؟ مي  تقسيم بالتساوي هم قدرت و محبوبيت
 دارد؟ برژنف  آقاي مثال كه دارد را قدرت همان دهند، مي او به نميري و بخور نان يك فقط و كند مي كار
 توانستند آيا چطور؟ زن كند مي قدرت  فداي را ثروت انسان نيست؟ اساس قدرت، ربش براي آيا و
 او آيا ندارد امكان چيزي چنين ديدند ولي بكنند خواستند مي ، نه كنند؟ قرار بر هم زن در تراكاش

  هزاران و نيست؟ موهبت
  

  : پاورقي
   16. سطر ،18 ص ،1 ج مولوي، مثنوي) 1
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 در جور جمعي اشتراك با كه ارزشهاست  سلسله يك انسان اخالقي رزشهايا عالوه به و ديگر موهبت 
   دارد ربطي چه اين باشند برابر همديگر با ثروت در همه كه است اين حداكثر جمعي اشتراك. آيد نمي
 مقابل در بدهد انصاف اينكه يا بكند، ديگر انسانهاي فداي را خودش جنگها در مثال انساني اينكه به

  . كرد خواهم عرض عرايضي بعدا اهللا شاء ان هم مطلب  اين درباره ديگر؟ انسانهاي به تنسب حقيقت
 و قدرت و عزت و شرف و كرامت احساس انسان، اخالقي احساسهاي همه در ما اسالمي نظر از پس،

 عظمت و قدرت و كرامت و شرف و عزت هم  آن است، خويش واقعي خود در و خود درون در عظمت
 كرده بيان قرآن در متعال خداي كه است) 1 (”روحي من فيه نفخت«  همان انسان واقعي خود و واقعي
 و شرف اند، شناخته ديگران از بهتر را خود كه انسانهايي يعني اخالق، نظر از اسالم كامل انسانهاي  است

  . اند كرده احساس  ديگران از بيشتر خودشان ذات در را كرامت
  

 نفس نفاست و شرافت و عزت و كرامت اطراف در همه حسين، امام هاي حماسه كه كردم عرض قبال
 اال«: فرمود مي احساسها گونه اين از است احساسي  هم منكرش از نهي و معروف به اوامر زند مي دور

    مردم) 2 (”محقا اهللا لقاء في المؤمن ليرغب عنه يتناهي ال الباطل ان و  به يعمل ال الحق ان ترون
 عمل آنها به و شود مي  متروك و مهجور دارد چگونه نيكيها بينيد نمي آيا بيند؟ نمي چشمهايتان! 

 بر را مرگ شريف، انسان يك اسالم، مؤمن  يك است؟ شده رايج چگونه زشتيها بينيد نمي شود؟ نمي
    به هرگز انسانيت عالي تابلوهاي از و باشد مواجه زشت تابلوهاي چنين با همواره آن در كه زندگيي
 چنين در مؤمن كه باشد چنين بايد ”محقا اهللا لقاء في المؤمن ليرغب«: دهد مي ترجيح نخورد چشمش
: حضرت ديگر تعبير يا بشود بيزار دنيا اين از اصال  يعني كند، رغبت خودش پروردگار لقاء به شرايطي

: انسان در است حساسيا چه اين .)3 (”برما اال الظالمين مع الحياش و سعادش اال الموت اري ال اني«
 و باشم همراه اينها با من و بيفتد  ستمكاران به فقط چشمم بخواهد كه زندگيي ستمكاران، با زندگي

 است اين سعادت من براي است ماللت است، مرگ نيست،  زندگي من براي زندگي اين كنم، همراهي
  .بميرم شرايطي  چنين در كه
  

  : پاورقي
   ].دميدم آن در خود روح از: مهترج[ 29. آيه حجر، سوره) 1
   381. ص ،44 ج االنوار، بحار) 2
 110. ص ،4 ج آشوب، شهر ابن مناقب) 3
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 بولدي ايتيني! اختاه يا«: بزرگوارش خواهر به كند مي خطاب ايستد مي خيمه در بر آيد مي عاشورا روز در
 خداحافظي و وداع هم او با خواهم مي اينكه براي) 1 (”اودعه حتي« بياور رام خوار شير طفل ”الرضيع
 ساالر قافله كه بكند ثابت خواهد مي عبداهللا ابا ولي دارد، حيات آنجا در طفل اين مادر كه اين با  بكنم
 آورد مي را اباعبداهللا شيرخوار طفل رود مي زينب كند مي  خطاب خواهرش به لذا است، زينب من از بعد

 طبق زن، و ]است نبوده سيراب[ مادرش كه است روز چند كند مي نگاهي طفل  اين چهره به حسين
 هم روز شبانه چند اينكه  به رسد چه دهد نمي شير پستانش ديگر بكند پيدا ناراحتي يك وقتي معمول
 كه حسين تاس پيدا تشنگي و گرسنگي آثار اباعبداهللا  طفل اين در خود به خود است نبوده سيراب
    فرمان خودش عسكر افراد از يكي به دشمن ببوسد اينكه براي گيرد مي را طفل  اين است محبت كانون
 چه گويد مي. كني نشانه بدهي  خرج به مهارت بتواني اگر كردي، پيدا خوبي هدف چه ببين كه دهد مي
 مثل بينند مي وقت يك است، عبداهللا ابا دست در كه همانطور  طفل. را كودك گويد مي كنم؟ نشانه را

 از پر را مشتهايش كند مي كه كاري وقار، كوه آن حسين ولي كند مي پا و دست دارد بريده سر مرغ
 حق چشم و است حق رضاي راه در ”اهللا بعين  انه علي هون«: آسمان طرف به پاشد مي و كند مي خون
  .نيست ناگوار حسين بر ديگر بيند، مي دارد

  
 االعظم العظيم باسمك الطاهرين  آله و محمد علي اهللا صلي و العظيم العلي باهللا اال قوش ال و حول ال و 

  . ..اهللا يا االكرم االعزاالجل
 رذايل از را ما بفرما، اسالمي اخالق  مكارم به مكرم را ما بگردان، منور ايمان نور به را ما دلهاي خدايا

 دشمنانشان بر را آنها بفرما، عنايت مسلمين همه به تماعياج و  اخالقي فردي، عزت بگردان، دور اخالقي
  . بفرما خودت رحمت و عنايت مشمول ما اموات آور، بر را جمع اين مشروعه حاجات بگردان، پيروز

  . الزمان صاحب موالنا فرج في عجل و
  

  : پاورقي
) 1   117. ص) ترجمه با (لهوف
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   شناسي خود
  

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 صفيه و حبيبه و رسوله و اهللا عبد علي السالم و الصلوش و اجمعين الخالئق باري العالمين رب هللا الحمد

 المعصومين الطاهرين الطيبين آله و محمد القاسم ابي موالنا و نبينا و سيدنا رساالته مبلغ و سره حافظ و
  : الرجيم الشيطان  من باهللا اعوذ

  
   .)1 (”تبصرون فال ا فسكمان في و للموقنين، آيات االرض في و« 

 هم و است شده ابالغ بشر  به عظام انبياء وسيله به هم كه جهان حكيمانه دستورهاي قديمترين از يكي
 ارزش تدريجا بلكه و كرده حفظ هميشه را خودش اعتبار و اند آورده زبان به را آن جهان بزرگ حكيمان

 و اخبار در. " بشناس را خودت انسان اي ": كه است معروف جمله اين است  شده كشف بيشتر آن
 كلمات در مختلف تعبيرات به هم و شده  روايت اكرم رسول از هم است، آمده مكرر تعبير اين ما احاديث

 بشناسد را خود كس هر) 2 (”ربه عرف نفسه عرف من«: كه است  آمده السالم عليه علي اميرالمؤمنين
 حديثي در السالم عليه  صادق امام مثال هست دستور اين يول نيست يا است شناخته را خود پروردگار

 روايت ظاهرا و هست آن در اي حكيمانه بسيار  هاي جمله و است مفصل بسيار و العقول تحف در كه
  : فرمايد مي  است جندب بن عبداهللا

  
  : پاورقي

   21. و 20 آيات الذاريات، سوره) 1
 .”ربه عرف فقد نفسه  عرف من: عبارت با 301 حديث 77 فصل رالكلم، در و الحكم غرر) 2
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  )1 (”الدواء علي دللت و الداء لك  يبين و ]الصحة آية عرفت و[ نفسك طبيب جعلت قد انك«
 دردها و ]است شده شناسانده تو به سالمت نشانه و[ اي شده داده قرار خويشتن طبيب تو! انسان اي 

  .اي شده رهنمايي هم دردها آن دواهاي به و است، شده بيان تو براي
  
 سقراط است  آمده زياد بشريت اكابر كلمات در تعبير اين شبيه و تعبير اين كه است  جهت اين غرض 

 " كه است همين مانده باقي او از  كه مهمي سخن زيسته، مي پيش سال پانصد و هزار دو حدود در كه
 است؟ شده توصيه منظوري چه رايب و دارد ارزشي و اهميت  چه خودشناسي مسئله " بشناس را خودت
   را خدا بتواني تا بشناس را خودت كه است همان منظور يك است شده توصيه منظور دو براي

 يعني " اپانيشادها([ مطالعه از من: گفت كه كردم نقل اي جمله خودمان معاصر گاندي از قبال بشناسي
 شد زندگي در من العمل دستور آنها و تمگرف فرا دستور  سه هند، عرفاني و مذهبي كتابهاي قديمترين

  كس هر اينكه دوم است " خود " شناسايي آن و دارد وجود شناسايي يك فقط  جهان در اينكه يكي
 سال هزار چندين به مربوط  اپانيشادهاي در پس ).2 (را جهان و است شناخته را خدا اختشن را خود
 " خودشناسي " است مانده ميراث به بشر از كه زهايياندر و مسائل كهنترين از يكي بينيم مي نيز پيش
 علوم و شناسي انسان و انسان مسئله حاضر زمان در و اخير قرن يك در مخصوصا هم امروز و است

  . شود مي شمرده بشري علوم ارزشترين با و مهمترين انسان، به مربوط
  

   اخالق و خداشناسي ء مقدمه شناسي خود
  

 خودشناسي ديگر عبارت  به رسي؟ مي كجا به خودشناسي از بشناس؟ را ودخ اند گفته چه براي حال
 بشناسي، را خود اگر كه است همين منظور يك اند گفته منظور دو براي را اين گفتيم چيست؟ مقدمه

 دوم بري مي پي خدا يعني باشد مي جهان اصلي راز و است مطرح بشر  براي كه اي مسئله مهمترين به
   جهان در و زندگي در بداني تا ناسبش را خود اينكه

  
  : پاورقي

 تحف) 1   316. ص) ترجمه با (العقول
) گرانيد داشتن دوست (يكين كيو) شتنيخو بر تسلط يروين (روين كي ايدن همه در نكهيا وسوم) [2

  .]دارد وجود
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 كه انستد نخواهي نشناسي را خود اگر عمل و اخالق يعني كني، رفتار بايد چگونه و بكني بايد چه
 كه نظر آن از ، اخالق چون باشي، بايد چگونه خودت يعني باشد، بايد چگونه جهان در اخالقت و رفتار
 كني رفتار چگونه و باشي چگونه خودت  كه اين و بودن چگونه به گردد مي بر است ملكات سلسله يك
 يعني است مطرح بشر رفك در كه اي مسئله مهمترين و جهان  رازهاي بزرگترين به بردن پي براي پس
 چگونه و باشم بايد چگونه من كه بشر عملي ابتالي نظر از مسئله مهمترين براي و بشناس، را خود خدا،
 كه بدهم توضيح مقداري خواهم مي اول  قسمت در. بشناس را خودت نيز اخالق يعني كنم رفتار بايد

   .شناسد مي را خدا بشناسد را خود اگر انسان چگونه
 در فقط و قرآن در كه معني  اين به است، كرده باز اي جداگانه حساب " شناسي خود " براي هم قرآن
 انسان كه ندارد انسان به اختصاص يعني خداشناسي،  براي است درس و آيت خلقت، عالم سراسر قرآن
 ايواحده  تمام خلقت، جريانهاي تمام قرآن، نظر از بشناسد را خدا تا بشناسد بايد را خودش فقط

 وجود هاي نشانه و عالمتها يعني ،آياتند هست، عالم در كه چه هر ي،زمين و آسماني از اعم آفرينش
 كه) 1 (”االلباب الولي اليات النهار و الليل اختالف و االرض و  السموات خلق في ان«: پروردگارند مقدس

 كه داند مي تعالي  حق كتاب را عالم سراسر قرآن كه حال عين در ولي است زياد قرآن در آيات جور اين
 براي هم قرآن آن، مؤلف دانايي و  حكمت و علم بر كند مي داللت كتاب اين سطرهاي از سطري هر

 نامش كه آفرينش كتاب فصول از فصل اين قرآن نظر از يعني ، كرده باز اي جداگانه حساب انسان نفس
 است درست دارند درختان مثال كه آنچه از ربيشت و باالتر دارد آموزندگيهايي انسان براي است، انسان

  : كه
   هوشيار نظر در سبز درختان برگ
   كردگار معرفت است دفتري ورقش هر
 اين ندارد او غير كه دارد  آموزشهايي است نزديكتر انسان به چيزي هر از كه انسان خود يا نفس ولي

 است تشكيالتي داراي هم انسان لبتها چيست؟ است انسان  براي و انسان، نفس مختصات از كه آموزشها
 برگ  كه طور همين تشريحي، و فيزيولوژي االعضايي، وظائف جنبه از و هست،  طبيعتي هر در كه

 مويي هر در بلكه كند، مي داللت هم انسان ناخن يا انگشت ،]كردگار معرفت بر[ كنند مي داللت درختان
  در يا انسان، بدن مويهاي از
  

  : پاورقي
 نشانه روز و شب آمد و رفت و زمين و آسمانها آفرينش در همانا: ترجمه[ 190. آيه عمران، آل سوره) 1

 ].عقل صاحبان براي است هايي
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   خداشناسي در انسان نفس آموزشهاي
  
 كه عرفاني آموزشهاي  آن به من است زياد خيلي آموزشها اين چيست؟ خاص آموزشهاي و درسها آن
 درون با و شود مي باز دلش مچش و قلب  گوش كه زياد خيلي هاي مراقبه از پس سالك نفس يك

 عبادت،  حال در كه رسد مي عمران دختر مريم مقام به الاقل كند مي مشاهد را ماوراء عالم خودش
 آن به انبياء، غير از چه و انبياء از  چه اينها غير و شود، مي زكريا يا كنند، مي صحبت او با فرشتگان
 و اند كرده مراقبه و سلوك و سير مقداري الاقل كه است افرادي به مربوط اينها چون ندارم كار آموزشها

 نه، اند خاص عده يك آنها نيستيم، اينجور كه ما گوئيد مي بگوييم اگر را اينها اند زده عقب را ها پرده
  . هست افراد همه در كه گوييم مي را مسائلي

  

   است حرآت واحد يك و مداوم جريان يك طبيعت عالم
  
 يك طبيعت عالم كه كرده ثابت بيشتر را مطلب اين روز به روز علم، كه است مسئله اين جمله، از

 اين بگوييد است ممكن نيست حال يك به لحظه دو در  عالم در چيزي هيچ يعني است، مداوم جريان
  حال همين عين ديديم، را مسجد اين آمديم  ديشب ما است، سفسطه

  
  : پاورقي

   21. و 20 آيات ذاريات، سوره) 1
 تا نمايانيم مي آنها به درنفسهايشان و جهان در را خود هاي نشانه ما: ترجمه[ 53. آيه فصلت سوره) 2
   ].است حق او كه گردد روشن آنان بر
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 تغييرات تغييرات، همه اگر است واضح خيلي جواب كرده؟ تغييري  چه بينيم مي داريم امشب كه بود 
 كند مي درك معين حد يك در عالم، تغييرات از ام حواس ولي بود، شده حل مطلب بود مي  محسوس

 هم التربا تواند، نمي باشد پايينتر بكند، درك تواند مي را حد دو ميان فقط ما المسه يا و گوش يا چشم
 كنيم؟ مي قبول ما آيا دارد، وجود فضا ايندر آوازهايي يك االن بگويد ما به  كسياگر مثال تواند نمي باشد
 نه، شنوم نمي صدايي هيچ دارم، گوش هم من گويي، مي بديهي خالف تو !؟چيست احرفه اين گوييم مي

 ظاهرا كند مي درك را معيني امواج شود، مي  پخش فضا در كه امواجي ميان در انسانها ما گوش
 كند نمي درك را آن ما گوش باشد كمتر ثانيه در هزار شانزده از موج  يك نوسان تعداد اگر گويند مي

 حيوان يك كنيم، نمي درك ما ولي دارد وجود موج آن گيرد نمي را موج آن كه اي گيرنده يويراد مثل(
 ما اما كننده، كر باشد صدايي است ممكن برود، باالتر هزار دو و سي از اگر و) بشنود است  ممكن ديگر
 گويند مي شنود مي را صدا آن حيوان يك  ولي كنيم، مي مطالعه مثال راحتي كمال در و شنويم نمي اصال

 عالم در را حركت ما چشم همچنين شنود مي را ثانيه در هزار صد چهار تا نوسان با صوتي امواج موش،
 انسان  چشم گيريم مي نظر در را ساده خيلي مكاني حركتهاي همين كند مي درك معين حد يك در

 از حركت اگر ولي كند مي درك  ثانيه در ميليمتر دهم يك فرضا معين سرعت يك تا را اجسام حركت
 چشم را ساعت شمار ثانيه حركت مثال كند نمي درك  انسان چشم ولي است حركت باشد، كندتر اين

 خيلي انسان اگر چرخد، مي دور يك ساعت هر در كه هم را شمار دقيقه  حركت كند مي درك انسان
 خار ولي كند مي  حركت مادائ هم آن كه صورتي در كنند، درك بتوانند چشمها بعضي شايد بشود  دقيق
 ولي كند مي حركت كه كنيد نمي احساس  ذره يك كنيد، نگاه آن به هم ساعت يك شما شمار، ساعت

 تدريجا است هشت عدد روي حاال و بود هفت مثال عدد روي  پيش ساعت يك كه دانيد مي قدر اين
   شما عقل ولي بيند، مين را آن حركت شما چشم يعني است ساكن شما چشم نظر از است كرده حركت

 عدد روي اكنون و بود هفت عدد روي پيش ساعت يك اينكه دليل به كند مي حركت اين گويد مي
  . هشت عدد روي پريده يكدفعه و كرده غافل را شما چشم كه نيست جور اين كه دانيد مي و است، هشت
 راثابت ديگر حركتهاي كه آنها و كرده راثابت جوهريه حركت آنكه. است دائم جريان يك در عالم

    آب مثل عينا بينيم، مي ساكن اشياء صورت به را آنها شما و ما كه چيزهايي كه اند كرده ثابت اند، نموده
 ايستاده كنيم مي خيال ، كنيم مي نگاه دور از كه ما ولي باشد مي حركت در سرعت به كه است رودخانه

  حركت در شي يك اينكه معناي. است
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 حركت اجزاء. نيست بعد لحظه در هست، زمان از لحظه يك در شي آن از مقدار هر كه  ستا اين است 
  . است مشخص نظام يك با عالم حركتهاي همين حال عين در ولي هستند مخفي يكديگر از
  

   شود؟ مي عوض " من " آيا
  

 كه ذراتي آن و هااتم تا گرفته سلولها از است، دائم جريان يك هم ما بدن. خودمان بدن سراغ آييم مي
 آنهايي آيد مي نو سلولهاي آنها جاي به و ميرند مي دائما  بدن سلولهاي از بعضي دهد مي تشكيل را اتم
    ساعت يك بدن حتي دقيق، نظر به يعني است شدن عوض حال در دائما بدنشان ميرند نمي كه هم

 دقيق، نظر با ولي شود مي  وضع بار يك سال هفت بدن، گفتند مي قدما دارد فرق حاال بدن با پيش
 آدم يك در پيش سال يك بدن به رسد چه تا ، نيست ساعت اين بدن عين پيش ساعت يك بدن حتي
    مصالحه خيلي اگر و شده، عوض فانا آنا معني يك به حال، تا پيش سال هشتاد بدن ساله، هشتاد مثال

 اگر است؟ شده عوض " من " آيا ور؟چط " من " ولي است شده عوض بار چندين بگوييم بايد بكنيم،
 من اينكه يا حقيقتا؟ و واقعا است پيش سال پنجاه  من همان امروز من آيا باشد سال پنجاه من سن

 بدن:  است اين پاسخ آمده؟ ديگر " من " يك و رفته " من " آن هستم، " من " آن من كنم مي خيال
 عوض اما كند مي پيدا افزوني و تكامل " من " ولي است شدن عوض حال در دائما است طبيعت كه

  . آيد نمي او جاي به ديگري من و شود نمي
  

   سينا ابن و بهمنيار داستان
  

 بهمنيار نام به دارد مبرزي شاگرد سينا بوعلي: اند نوشته خودمان كتابهاي در و است معروف قضيه اين
 اواخر ولي) بوده زردشتي ندانهايخا از (بود زردشتي ابتدا او هست هم آذربايجاني كه آذربايجاني

 بچه كه بهمنيار بود نانوايي دكان در بوعلي روزي: كرد كشف را شاگرد اين بوعلي گويند مي شد مسلمان
 ببرم خواهم مي بده آتش ذره يك آتشگيره  براي داريم احتياج آتش كمي گفت نانوا به آمد بود كوچكي

 از پر را مشتش بچه اين فورا بياور ظرفي برو برد، شود نمي اينجور  كه را آتش گفت نانوا مان خانه
 و پدر سراغ رفت است  هوشي با بچه اين، كه كرد كشف بوعلي بگذار اينجا را آتش گفت و كرد خاكستر
 فاضلي مرد آينده در بدهيد، قرار من اختيار در را او برود، بين از بچه اين كه است حيف گفت مادرش،
  . شد خواهد
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 است نوشته كتابي هم خودش  است كرده عرضه او را بوعلي افكار از بسياري كه است اگرديش بهمنيار،
) كرديم چاپ ما بار اول كه ايران در (كردم چاپ من بار اولين شايد را كتاب اين كه " التحصيل " نام به
 عوض چيز همه  كه بود معتقد بهمنيار بوعلي استادش با دارد اي مباحثه او هست هم بزرگي  كتاب و

 از غير لحظه يك در بدن كه طور همين. شود مي عوض هم انسان روان بلكه انسان، بدن تنها نه شود، مي
 همين درباره بوعلي  استادش با روزي است بعد لحظه من از غير هم لحظه اين من است، بعد لحظه بدن

 شود، نمي عوض " من " ولي شود مي عوض  بدن نيست جور اين گفت مي بوعلي كرد مي مباحثه مسئله
 گفت نداد جواب و كرد سكوت بوعلي كرد، سؤال كه دفعه يك داشت  فشاري پا او است ثابت " خود "

 آن نيست بعد لحظه در كه كردي سؤال او از لحظه آن در تو كه بوعلي آن: گفت دهي؟ نمي جواب چرا
 با و هستي آدم يك كني، مي لسؤا كه لحظه هر در تو نيست بعد لحظه در هم قبل لحظه كننده سؤال
 در تو نه پس ندارد وجود اصال نيز او و هستي ديگري آدم تو بعد  لحظه در زني، مي حرف مخاطب يك

    همين در. بدهم جواب كه هستم بعد لحظه در من نه و بگيري، جواب كه هستي بعد لحظه
 جا  . كرد سكوت ديگر بهمنيار

  

   خدا شناخت مقدمه بت،ثا حقيقت يك عنوان به " خود " شناخت
  

 خود " انسان اگر )1(واقعي  وحدت يك و شخص يك صورت به بشناسد را خودش واقعي من انسان اگر
 هم عالم بيند مي بعد و بيند، مي سيال طبيعت اين در ثابت حقيقت يك صورت به را آن بشناسد را ش "

 و ستارگان ماه، خورشيد، كرده حفظ را آن وحدت كه هست حقيقت يك است، دائم جريان يك كه
 هست حقيقت  يك ولي هستند، شدن عوض حال در دائما كنيم، نگاه اينها خود طبيعت  به اگر زمين،

 وحدت بدن و است بدن حافظ "  من " اين كه طور همين است عالم حافظ كه است حقيقت آن كه
 شخصيت است، انسان انرو و روح واقعي شخصيت به بدن  شخصيت و كرده، حفظ او خاطر به را خودش

  : گويد مي رومي مالي. است ناپذير تغير الطبيعي ماوراء حقيقت آن  شخصيت به هم عالم
  

  :يپاورق
 هستند يكديگر سر پشت كه  تصوراتي سلسله يك يعني " من ": گويند مي كه مهملي حرف اين نه) (1

 ساعت آن من از غير ساعت ينا من اصال هستم چيز ميليونها من هستم، چيز يك كه كنم مي خيال من
 كنند، باز را آن هي كه نخ گلوله يك مثل همديگر سر پشت تصورات مجموعه  يك يعني " من " است
 " گويد مي سخني چنين  كه كسي تصورات مجموعه اين يعني انسان نيست چيزي نخ گلوله از غير كه

) نشناخته را ش " خود
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   ذوالجالل صفات تابان آن اندر و
 گشت   بار چند جو اين آب مبدل

   قرار بر اختر عكس و ماه عكس
  

   خدا شناخت براي آيتي انسان در معنوي گرايشهاي وجود
  

 انسان معنوي گرايشهاي  مسئله خداشناسي، براي است آيت انسان نفس آن موجب به كه ديگري جهت
 حرفي البته كردم نقل برايتان قبال را جيمز ويليام  اليع بسيار سخن .”ربه عرف نفسه عرف من«. است
    كسي و تجربي روانشناس يك او است گفته زيبا بسيار عبارتي با او ولي اند  گفته هم ديگران كه است
 حدود مرد اين كرد آزمايشي و تجربي مرحله وارد را ديني روانشناسي مخصوصا را روانشناسي كه است
 و معاينه مورد مذهبي نظر از را روانها يعني كرده، آزمايش روانها مذهبي انيرو تجليات روي سال چهل

 كه اي نتيجه  آزمايشي و تجربي سبك به بلكه قياسي، و استداللي سبك به نه هم آن داده قرار مطالعه
   گرفته، معنوي گرايشهاي نظر از انسان  روان در آزمايش سال چهل حدود از جهان بزرگ روانشناس اين

 و دارد وجود ماده و طبيعت  به گرايشها سلسله يك كه همچنان انسان وجود در: گويد مي كه است ينا
 سلسله يك اند، طبيعت با انسان ارتباط و پيوند  مالك و زنند مي پيوند طبيعت با را انسان اينها

 پيوند به وطمرب حسابهاي ضد بلكه آيد نمي در جور مادي حسابهاي با كه دارد وجود ديگر گرايشهاي
 وجود خارج و طبيعت از انسان كه است اين براي طبيعت با انسان پيوند زيرا است، طبيعت با  انسان

 سلسله يك انسان آيد نمي در جور حرفها اين با گرايشها اين ولي ببرد، نفع و بكند كشي بهره خودش
 دليل اينها: گويد مي و آيد نمي در جور او وجود مادي و طبيعي جنبه با كه دارد عالم اين در خواستها

 و معنوي الهامهاي دهد مي پيوند ديگر عالم با را ما احساسها اين و دارد وجود ديگر عالمي اينكه بر است
 و داشته وجود بشر در هميشه ها جويي معنويت و ها جويي خير ها، جويي نيكي ها، جويي خدا خدايي،

    هم جلسه اين آخر شب كه شب فردا اهللا شاء ان دارم رنظ در نيست جايگزيني و مبارزه قابل و دارد
 خال مقدار آن كه  بكنم بحثي شما براي " حاضر عصر در اخالقي و معنوي خالهاي " درباره هست،
 بشر فطرت با كه اي مبارزه اين و اند آورده وجود به دنيا ماترياليستي موجهاي اين كه اخالقي و معنوي
   آورده؟ وجود به بشر براي  اي مشكله چه امروز است، شده
 معنوي وابستگيهاي و تمايالت گرايشها، همين ”ربه عرف نفسه عرف من« اينكه براي ديگر راه يك پس

  . است انسان
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   ماترياليسم به نسبت تعصب
  

 غرب دنيا در آورد، وجود به بشر براي نكبتها خود دنبال به و شد پيدا دنيا در كه ماترياليسم موج اين
 االن ما و كليسا، رفتاريهاي كج و خشونتها نادانيها، مقابل در است شديدي بسيار العمل عكس ربيشت
 موضوع اين اي  اندازه تا " ماديگري به گرايش علل " كتاب در پردازيم مي را كليسا هاي  جريمه داريم
 و خشونتها روح، و قيامت خدا، از و كليسا غلط تفسيرهاي كليسا، نادانيهاي و جهالتها است شده تشريح

    به برد را دنيا كليسا، دموكراسي و آزادي ضد روش آن كليسا، عقايدهاي  تفتيش كليسا، اختناقهاي
 بايد يا) كرده قرار بر تضاد خدا و علم ميان كليسا چون (را خدا يا بپذيرم را علم بايد يا من كه حال اين
   يا بپذيرم را خدا بايد يا را، آزادي يا بپذيرم را خدا دباي يا را، مرفه و خوب زندگي يك يا بپذيريم را خدا

 در را بشر ديگر فطري  نيازي صد و بدهند قرار طرف يك در را خدا وقتي است بديهي را دموكراسي
 خواهند را ديگر طرف مردم اكثريت قهرا ولي بگيرند، را خدا طرف اي عده است ممكن البته ديگر، طرف
    دنياي از و گرفت فرار را غرب دنياي مختلف علل به ماترياليسم شديد موج  اين حال هر به گرفت
 غربيها كه شرائطي كه كنند نمي فكر شرقيها و است، شده سرازير شرق دنياي به بيش و كم هم غرب

 تعصبي نظير آمد وجود به ماترياليسم نفع به  تعصبي كم كم داريم ما كه است شرائطي از غير داشتند
 بدون خواست مي بود كه زوري هر به كليسا كه طور همان يعني  داشت مذهب به تنسب كليسا كه

 توجيه را  ماترياليسم خواهند مي هست كه زوري هر به هم اينها بكند، توجيه را مذهب دليل، و منطق
 وسطي قرون به خودشان قول به برگردند و بشود گرفته دستشان از ماترياليسم مبادا ترسند مي كنند
 كه است اين وسطي قرون به برگرديم بايد ما يعني بشود،  گرفته ما دست از ماترياليسم اگر: يندگو مي

 هم زور  به كنند مي كوشش است، باز بشر براي خدا سوي به انسان نفس از و طبيعت از كه راهي اينهمه
  . است معنوي يشهايگرا راه همين جمله از. نيست اعتماد قابل راهها اين بگويند تأويل و توجيه با شده

  

   مترلينگ موريس سخن
  

  : كنم مي ذكر شما براي مثال دو من حاال
 موريانه به راجع كتاب يك و عسل، زنبور به راجع كتابي دارد زيادي كتابهاي " مترلينگ موريس "

 به ما ايران در او بوده دستي زبر نويسنده چون شده،  ترجمه ايران در كتابهايش همه شايد و نوشته،
  معرفي و شده زده قالب اصطالح به بزرگ  فيلسوف يك عنوان
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   و ادبيات اروپا دنياي در است بوده مقتدري بسيار نويسنده و دانشمند  مردي صورت هر به ولي گرديده، 
 و ذوقيات اساس بر بيشتر كه را ادبيات فلسفه، و ادب آميختن كه آنجا از شده آميخته يكديگر با فلسفه

 اين فقير، را فلسفه و كند مي غني فكر، به تا دارد ارتباط انسان ذوق به بيشتر عنيي است تخيالت
 يك  كه است اين هست آنچه مرد اين فقير را اروپايي فلسفه و است كرده غني را  اروپايي ادب آميختن،
 نام به حتما بود، مي اروپا در اگر ما ايراني مسعود محمد كه ام گفته هميشه من است مقتدر نويسنده

 به توانست مي " مترلينگ " مانند كه بود اي نويسنده  خودش براي او چون شد مي معروف فيلسوف يك
    هم توانند نمي و شناسند نمي فيلسوف عنوان به را اينها هيچوقت ما ايران در  ولي ببافد همديگر
  . بشناسند
 اين حيوان اين كه است،  مادي نظر از توجيه قابل غير و آور اعجاب زندگي يك عسل زنبور زندگي

 و«: گويد مي صريحا هم قرآن. بشود توجيه مطلب  اين كه نشده هيچ دارد؟ چگونه را عجيب آگاهيهاي
 است ماورايي الهام  نوعي اين، يعني كرده، وحي عسل زنبور به تو پروردگار) 1 (”النحل الي« ”ربك اوحي

 اين و است گفته شگفتي حرفهاي مورچه درباره  هم و عسل زنبور درباره هم قرآن، حيوان اين درون در
 باالتر هم اين از مورچه درباره اند شده شناخته عجيب العاده فوق و اند شده شناخته امروز حشره دو

 اساسا كه رساند مي و ]گفت چنان اي مورچه[ رسيد مورچگان وادي به سليمان وقتي كه است  گفته
 و مكالمه و سخن تبادل مورچگان ميان  حتي و است عسل زنبور زا باالتر دركي و فهم داراي مورچه
 علي اتوا اذا حتي« كرده كشف را مطلب اين علم كه است سال  پنجاه تازه امروز و هست اخبار و اعالم
 .)2 (”يشعرون ال  هم و جنوده و سليمان يحطمنكم ال مساكنكم ادخلوا النمل ايها يا نملة قالت  النمل واد

 اي كه مورچگان به دهد مي فرمان كند، مي  حس مورچه اين. كنند مي حركت دارند جنودش با سليمان
 پايمال را شما رسد، نمي شعورشان كسانش و سليمان كه بشويد  پنهان خودتان هاي النه در! مورچگان

 كند مي درك را اين بود، داده طير غير منطق و الطير منطق او به متعال خداي كه سليمان  ولي كنند مي
 موجهايي خودشان شاخكهاي با ها مورچه كه كرده ثابت امروز علم كند مي مكالمه مورچه آن با و

 .كنند مي حالي يكديگر به را خودشان الضمير في ما ]طريق اين از[ و گيرند مي تحويل و فرستند مي
   قرآن

  
  : پاورقي

   68. آيه نحل، سوره) 1
   18. آيه نمل، سوره) 2
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   ].كند مي بيان[ نخوانده ]درسي[ و نديده مكتبي هيچ حيوان اين اينكه به  توجه با را مطلب اين
 دانشكده يك عسل زنبوران از مهندسين مثال و نيست تعلم و تعليم آنها ميان در شده، تحقيق هزاران
. يدآ مي دنيا  به مهندس مهندسشان بچه بلكه بياموزند، را خودشان شاگردهاي كه اند نكرده تأسيس فني
 هم ديگري جواب. است الهي الهام و وحي النحل الي ربك اوحي و«: گويد مي صراحت كمال در قرآن
  . باشد تواند مي ديگري چيز الهي وحي جز كه بدهد  مطلب اين به نتوانسته بشر
 از معلومات اين كه اعجابها  اين به رسد مي وقتي ولي گويد مي را همه اينها " مترلينگ موريس " آقاي

! است احمقانه حرف اين قدر چه كنيد فكر خدا به را شما كند مي وحي و كند روح گويد مي كجاست؟
  جمادات عده يك كندو بگيريم را عسل زنبورها ايناگر نيست چيزي كه عسل  زنبورهاي همين جز كندو
 از خودش وكند روح خوب كند مي الهام اينها به كندو روح گويد مي !؟چه يعني كندو روح نيست بيشتر
 خداي اينكه براي گويد؟ مي را اين چرا نيست باالتر  عسل زنبور روح از كه كندو روح تازه فهميد؟ كجا

    عالم در خدايي قطعا پس! مترلينگ موريس آقاي نگويند بعد و نيايد ميان در خدا مسئله ناخواسته
 هزاران ج، دنبالش و ث الشودنب ت دنبالش و ب دنبالش و است الف قصه صورت اين در و دارد وجود

 زندگي خواهد مي خودت دل كه گونه آن به آزاد تواني نمي مترلينگ  موريس آقاي تو ديگر و مسئوليت،
  . بكني

  

   مدرسه و زيرك آودك داستان
  

 ساده كه اين گفت مي معلم. كرد  سكوت. الف بگو گفت او به معلم. مدرسه بردند را باهوشي بچه گفت
  ! جان بچه: آمدند مادرش و پدر آمدند، ديگران. نگفت بگو، گفت معلم  چه هر. گفت ينم. الف بگو است

 گفت گويي؟ نمي چرا گفتند كار آخر گفت نمي الف بگو الف، گويد مي خوب هستي، باهوشي بچه كه تو
 ت، بگويم ت بگو گويد مي ب بگويم تا ب بگو گويد مي باز شود، نمي تمام كه اينجا الف، بگويم اگر آخر
 و داريد مي بر مدرسه از مرا زيرا باشم، راحت آخرش تا كه گويم نمي را الف اول همان از ث بگو گوي مي

 در بايد من جواني دوران كه آنجا تا  ام رفته اينجا از ديگر الف، بگويم همينكه شود مي راحت خيالم
  . بشود صرف مكتب و مدرسه

 وحي عسل زنبور به كه است كندو  روح گويد مي نيايد، ميان رد خدا فكر اينكه از فرار براي آقا اين حاال
  . كند مي
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   توبه
  

 شرح قبال كه اخالقي  گرايشهاي همين. آيد نمي در جور مادي حساب هيچ با انسان معنوي گرايشهاي
 نفع به دادن انصاف كردن، جامعه فداي را خود  جان: است ضرر و زيان بر مبتني فرد، نظر از داديم، مي
 عليه عصيان و كردن قيام خود عليه نكردن، تجاوز يعني بودن عادل من، با نه اوست با حق كه يگريد

 اين در را قرآن آيات  من وقتي يك خود ضد بر شوريدن: است " توبه " اسمش ديني زبان در كه خود
 ننساا عجبا خود عليه انقالب: است منطق  همين درست قرآن منطق ديدم كردم، آوري جمع زمينه
 يك در كه خصوصياتي همه با كند مي انقالب خودش عليه ،كند مي عصيان و شورش خودش عليه

 علي فرمود عالي و شيرين چه كند مي مجازات را خودش كند، مي محاكمه را خودش دارد، وجود انقالب
 كلمه يعني " توبه " كرد خيال اليه اتوب و ربي اهللا استغفر: گفت خدمتش آمد  كسي يك. السالم عليه

 عزايت به مادرت گمشو، برو ”امك ثكلتك« :فرمود توپيد، او به) ع (علي آوردن زبان بر را استغفار
    يعني استغفار فهمي مي اصال) 1 (”العليين درجة االستغفار ان االستغفار؟ ما  تدري ا« بمير برو بنشيند،

 بر قوي تصميم سياه، و تيره تهگذش از كامل پشيماني: كند مي تشريح را استغفار حضرت بعد چه؟
 بعد است شده فوت كه الناس حقوق اداء است، شده  فوت كه الهي حقوق اداء سابق، گناهان به برنگشتن

: گويد مي دارد را خود كردن مجازات و خود عليه شورش و انقالب معناي درست  كه گويد مي جمله دو
 گوشتها اين كني ذوب را اينها بايد گناه، از وييدهر بدنت اين در كه! مباركي گوشتهاي اين اينكه ديگر
 با توأم كه گوشتها اين است، روييده ولعب لهو مجالس در كه گوشتها اين است، روييده حرام از كه

 اين به بايد اينكه ديگر برويد جديد گوشت نو از كني، آب بروي را اينها همه بايد است، روييده  هرزگي
 تائبهاي و " توبه " شود مي اين اي چشانده را  معصيت لذت همچنانكه بچشاني را طاعت سختي بدنت
  . افراد جور اين اند بوده هميشه و اند، بوده جور اين دنيا

 از پيش سال دو و پنجاه  كه ما زمان معرفت اهل بزرگان از تبريزي ملكي آقا جواد ميرزا حاج مرحوم
 را بزرگ مرد اين قبر دارم آرزو شوم مي مشرف قم به  وقت هر من و است قم در او قبر و است رفته دنيا

 از كه همداني مالحسينقلي آخوند مرحوم بزرگوارشان استاد درباره هاشان نوشته از  يكي در كنم، زيارت
 داد توبه را او آخوند مرحوم و آخوند مرحوم  پيش آمد آقايي يك كه نويسند مي بوده معني اهل اعاجيب

  ساعت هشت و چهل
  

  : قيپاور
   1285. ص ،409 حكمت فيض، البالغه نهج) 1
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 كه كرديم نمي باور ما كه قيافه و چهره نظر از بود شده عوض آنچنان نشناختيم را او ما ،آمد وقتي بعد 
  . است پيش ساعت هشت و چهل آدم همان اين
 آخوند محضر در تائب آقاي  آن دگرگوني اين: دهم مي قرار مطالعه مورد بشري خصلت نظر از را اين من

 خودش عليه و طرف اين به گردد مي بر يكمرتبه  است طرف آن به راهش كه همداني، مالحسينقلي
   كند؟ مي انقالب و شورش و قيام كي عليه كي دارد؟ توجيهي چه كند، مي  انقالب و عصيان و شورش

 بشناسد را خود سانان اگر » ربه عرف نفسه عرف من« بزرگ درس است، درس بشر براي كه است اينها
  . است شناخته را خودش خداي

 يكي كه اخالقي گرايشهاي  درباب كجاست؟ منبعش و ريشه شود؟ مي پيدا كجا از شديد گرايشهاي اين
 اسمش فقط و نيست سازگار اصال فرد يك منفعت با كه هست ديگري گرايشهاي بود، توبه آنها از

 كردن  محروم را خود جامعه، ماندن باقي براي كردن فاني را خود: مثل است،  بشريت و جامعه به خدمت
 مادي حساب هيچ با اينها كه جامعه،  رسيدن آسايش به براي انداختن رنج در را خود جامعه، رفاه براي
  . آيد نمي در جور

  

   آند؟ مي الهام را اخالقي گرايشهاي آه است اجتماع روح آيا
  

 كه است اجتماع روح اند  گفته بعضي گويند؟ مي چه كنند جيهتو را گرايشها اين خواهند مي وقتي حال
 " كند مي الهام اجتماع روح " بكن را كار چنين كه انسان به كند مي الهام اجتماع روح كند، مي وحي

 آن كه حرفي  آن عين ندارد ديگري معني فريب جز و فريبد، مي اجتماع روح كه است اين  معنايش
 كارهاي اين او و فرستد مي وحي  عسل زنبور به كه است كندو روح كه تگف عسل زنبور درباره شخص
 است جامعه روح گويد مي است لنگ كميتش معنوي گرايشهاي در كه آقا اين دهد، مي انجام را شگفت

 كه جامعه  مخصوص تركيب يك با افراد مجموع يعني جامعه چيست؟ جامعه فرستد مي  وحي دارد كه
 داشته روح گيرم ندارد روح كه اعتباري وجود و اعتباري، وجود يك مگر ندارد افراد از مستقل وجودي
 الهام جامعه روح خود به كي ]ديگر عبارت به و[ كرد؟ الهام و گرفت را اين كجا از جامعه روح باشد،
 كه عادلي خداي گويند مي كند، مي الهام بشر به كه است متعال خداي گويند مي كه الهيون تازه و ؟كرد
   محال .)1 (”ةزياد و الحسني احسنوا للذين«: گذارد نمي پاداش بي را عملي هيچ

  
  : پاورقي

 نايل خدا لطف زيادت و خود عمل  پاداش نيكوترين به نيكوكار مردم: ترجمه[ 26. آيه يونس، سوره) 1
   ].شوند
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 براي كن فدا ار خودت هستي را، خودت سعادت تو! بشر  اي: بگويد بشر به خدا كه چيزي چنين است
 عمل  اين خدا، يعني فرستد مي وحي كه حقيقتي آن نظر از است پاداش سرش پشت  بلكه پوچ و هيچ
 كه است جامعه روح ندارد، وجود  ماورائي بگوييم وقتي ولي نيست پاداش بي و است حكيمانه عمل يك
 خود كه هم بعد و كنند، پيدا نجات ديگران تا بيانداز آتش به را خودت كه كند مي الهام بدبخت بشر به
 دارد جامعه روح  يعني اين شد، تمام و بياندازد، ني عرب كه آنجا رفتي كه رفتي انداختي،  آتش به را

  . فريبد مي
  

   ماترياليستي نظريات ابراز منشأ
  

 راظها موجب بيايد مذهب و خدا و برود بين از ماترياليسم مبادا اينكه از ترس كردم عرض كه طور همان
 خواهم مي من كه عملي آزادي پس بيايد مذهب و خدا اگر گويند مي بعضيشان است شده نظريات اين

    ماترياليسم " نگوييم اگر برگردد، وسطي قرون دوره مبادا گويند مي عده يك شود؟ مي چه باشم داشته
 خيلي فرنگيها ايبر باز  سخن اين حاال برگردد وسطي قرون كه ايم كرده قبول كه است اين معنايش ،"

 وسطي قرون از صحبت گاهي هم ما مردم كه است  اين عجيب است عجيب ما مردم براي نيست، عجيب
 وسطي قرون اروپا براي است اروپا مال وسطي قرون! كند مي وسطي قرون از صحبت ايران در كنند مي

 و است فرهنگ و تمدن دوره تو براي است، وسطي قرون او براي كه اي دوره آن انحطاط دوره  يعني
 و هيثم ابن رشد، ابن فارابي، سينا، بن ابوعلي بيروني، ابوريحان دوره يعني پيش سال هزار توست افتخار
    به را او تاريخ چرا تو توست مال كه است بشري فرهنگ و تمدن هاي دوره  ترين مشعشع از يكي غيره

 گردد بر وسطي قرون اگر تو براي! گرددن بر وسطي قرون خواهيم مي ما گويد مي !؟بندي مي خودت
 اگر ريزند، مي را اش مجسمه باشد داشته وجود سينايي  ابوعلي دنيا در اگر هم امروز است افتخار نهايت

    بله گوييم مي هم ما وسطي قرون گويند مي آنها بوسند مي را پايش باشد داشته وجود بيروني ابوريحان
 قرون آنها نگردد بر وسطي قرون گوييم مي هم ما نگردد، بر طيوس قرون گويند مي آنها وسطي قرون

 مقارن ما انحطاط دوره ولي داريم انحطاط دوره ما البته نداريم وسطي قرون اساسا ما ولي دارند، وسطي
 شش پنج اين يعني است خودمان جديد قرون آنها وسطاي قرون ما براي. نيست آنها وسطاي قرون با

 فرهنگ و تمدن دوره آنها وسطاي قرون دوره گويند مي وسطي قرون آنها كه اي رهدو آن نه اخير،  قرن
  . ماست افتخار دوره ماست،
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 وقت چون كه است خود مسئله كنند مي فرار آن از ]مذهب و خدا بازگشت ترس از[ كه مسائل جمله از
 كه بياني آن است هشد روشن امروز هم مسئله اين  كنم مي مختصر و خالصه كلمه چند در است گذشته
 امروز شايد بگوييم كه نيست اسالمي علماي از يكي كالم است، قرآن در كرديم،  عرض " خود " درباره

 پي مسئله اين به تازه امروز پيش  سال چهارصد و هزار از است قرآن در نه، است گرفته ياد ديگران از
 و هزار قرآن اند، گرفته قرآن از اينها وييمبگ بايد گرفته، كسي از كسي بگوييم بشود بنا اگر اند برده

 كند، مي گم را خود  انسان كه است اين مسئله آن باشد گرفته اينها از تواند نمي كه پيش سال چهارصد
 و اصيل خود يافتن باز به انسان بازگشت اخالق، و پندارد، مي خود را خود غير و كند مي فراموش را خود
  . كردم عرض مقداري قبال چيست انسان واقعي خود اينكه هب راجع. است خودش واقعي خود

  

   " واقعي خود " درباره " سارتر " سخن
  

 است آزاد جهان اين در انسان  است آزادي و نداشتن خود انسان، واقعي خود كه اند كرده ادعا بعضي
 عجيب و ستا آزادي عين كه است موجودي بلكه است آزاد موجود يك انسان نه است آزادي عين بلكه
 هست عالم در خدايي اينكه براي بسازند نردباني انسان آزادي و حريت از اينكه جاي  به كه است اين

 داشته وجود نبايد خدايي  پس گويم مي است آزاد انسان اينكه دليل به من: گويد مي سارتر آقاي ،)1(
 كه زند مي حرفي يك چطور؟ شدبا آزاد تواند نمي ديگر انسان باشد داشته وجود خدايي اگر چون باشد
   باشد خدايي اگر ": گويد مي !؟آگاهند نا و خبر بي قدر اين اينها واقعا  كه كند مي تعجب انسان اصال

 من اگر و كرده، تصور  خودش ذهن در را من طبيعت قبال و دارد ذهني يك خدا كه است اين معنايش
 ذهن در كه باشم جور همان باشم، مجبور بايد بلكه  باشم آزاد توانم نمي باشم، شده تصور خدا ذهن در

    است موجودي يك او نيست، خدا او !؟دارد معني اصال خدا براي " ذهن " آيا " ام بوده خدا
 مثل  . خدا اي گذاشته را اسمش كه سارتر توي

  :يپاورق
 ديگري چيز طبيعت و ماده جبر جز و نداشت معني انسان براي آزادي بود ماده و طبيعت فقط اگر) 1

 ”ربه عرف نفسه عرف من« مصداقهاي از يكي انسان اختيار و آزادي خود باشد عالم در توانست نمي
.است
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 بشر آزادي با كه شده  حل كه است سال هزار از بيش كه است اي مسئله " قدر و قضا " مسئله

 زد انسان آزادي از دم توان مي كه است قدر و قضا و خدا ضفر با تنها بلكه ندارد، منافاتي كوچكترين
    اندام همين انسان اگر واال باشد آزاد طبيعت جبر از تواند مي الهي است اي  نفخه اينكه دليل به انسان
 ديگري چيز " مجبور " جز  انسان است، غيره و اتمها حركات همين زاييده قهرا انسان اراده و است
 اگر شده؟ پيدا كجا از اراده خود: پرسيم مي است آزاد اراده  يك انسان: گويد مي " سارتر " باشد تواند نمي
 را حرف اين بگذار !؟چه يعني آزادي ديگر باشد، ماده و طبيعت جبري خاصيتهاي انسان  اراده و فكر

 قاهر داند، نمي طبيعت مقهور را انسان  يعني است قائل طبيعت مافوق قدرتي انسان براي كه بگويد كسي
 قائل نيرو دو نيست، فرع و اصل صحبت بلكه داند نمي فرع را روح و  اصل را طبيعت و داند مي طبيعت بر

 طبيعي، ماوراء  است فيضي و شعله آنكه حكم به انسان و انسان در طبيعت ماوراء و طبيعت: است
 باشد، ديگري چيز ،نباشد اتمها  حركات عين تصميمش و باشد مسلط خودش طبيعت بر تواند مي
 يعني " آزادي از غير ندارد خودي هيچ انسان " كند غلبه طبيعت بر و بدهد تغيير را طبيعت تواند مي
 قصد امشب و است، درستي حرف مقدار يك ندارد، طبيعتي و سرشت هيچ انسان اينكه البته !؟چه

 است، گفته وجود اصالت عنوان تحت او  كه را مطلبي كنم بيان اسالمي فلسفه با را مطلب اين داشتم
 كه اند گفته را او حرفهاي از بخشي ديگري نام به ولي شناسند نمي وجود اصالت نام به اسالم علماي
 مانند انسان  يعني كند مي انتخاب را خود وجود خودش انسان سازد، مي را خود وجود خودش  انسان
 همان كه انسان جز است شده خلق  هك است چيزي همان است طبيعت در آنچه نيست طبيعي اشياء
 طبيعت و فطرت و سرشت فاقد انسان كه نيست اين  معنايش اين ولي باشد بخواهد كه است چيزي
 خودي و سرشت انسان اينكه هن است سرشتي چنين انسان سرشت كه است  معني اين به بلكه است،
 ندارد خود چون انسان  اينكه نه اردد اقتضايي چنين كه است خودي انسان خود ]ديگر عبارت به [ندارد
  . است چنين
 را قسمت دو فقط نكنم برگزار  مطلق سكوت به امشب اينكه براي دادم، وعده ديشب را بحث اين چون
  . كنم مي صحبت مختصر خيلي

  

   باشد بخواهد آه است چيزي آن انسان
  

   كه است چيزي  نآ انسان يا انديشد مي كه است چيزي آن انسان اينكه درباب ما علماي
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 همه از بهتر صدرالمتالهين اسالمي فالسفه در اند كرده بحث سارتر آقاي از بهتر خيلي باشد، بخواهد
 قيامت در كه انسان جز است خودش خودش موجودي هر كه دارد  قرآني ريشه مطلب اين و كرده بحث

 مردم از گروهي فقط و ،)1 (”جاافوا فتأتون الصور في نفخي يوم«: شود مي محشور مختلف  صورتهاي به
 شوند، مي محشور حيوانات از  مختلف صورتهاي به مردم ديگر گروههاي شوند، مي محشور انسان

 انسان كه نيست مجبور انسان شوند مي محشور حيوانات از مختلف صورتهاي به مردم ديگر گروههاي
 و خوك يا سگ يا گرگ يك به تبديل را خودش تواند مي و بسازد، انسان را خودش تواند مي بلكه باشد

 كه است همان انسان اينكه  به راجع باشد كرده كسب خودش براي را ملكاتي چه تا بكند خرس يا
  : گويد مي خوب خيلي مال بينديشد

   اي انديشه همه تو برادر اي
 تو بقي ما   اي ريشه و استخوان

 گر   گلشني گل، ات انديشه بود
   يگلخن هيمه تو خاري بود ور
 گويد مي چيستم؟ من بپرسي اگر انديشد مي كه است چيزي آن گويد مي چيست؟ آدم بپرسيم مال از اگر
 خدا درباره حقيقتي، تو انديشي مي حقيقت درباره اگر چيستي بگويم تا انديشي مي چه درباره بگو تو
   كار كه انديشي مي كاري آن درباره هستي، علي انديشي مي علي درباره هستي، خدا مثال تو انديشي مي
  . چيستي بگويم تا انديشي مي چه بگو. هستي سگ تو است سگ يك

 تأكيد زياد ما اخبار در است،  همان باشد داشته دوست را چه هر و بخواهد را چه هر انسان اينكه درباره
 سنگ اب باشد داشته دوست را سنگي انسان اگر) 2 (معه اهللا  حشره حجرا احب من: اند گفته. است شده

  . شود مي همان باشد داشته دوست انسان را چه هر. شود مي سنگ خودش چون شود مي محشور
 اهل به عشق (السالم عليه باقر امام خدمت آمد فراوان رنج با دور راه از بود خراسان اهل كه شخصي

 به پايش و بود رفته بين از كفشهايش بود آمده پياده  پاي چون كه حالي در) بود كشانده را او بيت
   خدا ولعي و عشق يك با امام خدمت آمد بود برداشته زيادي شكاف آن پاشنه و خورده ترك اصطالح

 بود، آمده خون كه شكافها  آن با داد نشان را پايش بعد رسيد خودش مقصود به باالخره كه كرد شكر را
 پياده اينجا تا خراسان از كه بيت اهل شما محبت جز اينجا  به مرا نكشيد! اهللا رسول ابن يا: كرد عرض و

  كس هر: فرمود را جمله اين  امام ام آمده
  

  : پاورقي
   18. آيه نبأ، سوره) 1
 حجرا تولي رجال فلوان عبارت با 27 مجلس 79 ص صدوق، امالي از نقل به 36 ص المهوم، نفس) 2

 .”القيامة يوم معه اهللا لحشره
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   كاني كاني، گوهر طلب در گر
   جاني جاني، جستجوي پي در ور
 و خواهي مي جان اگر و جمادي، هستي، جماد يك و زميني معدن يك گوهر، يك جستجوي در اگر تو
  . جاني گردي، مي معني و جان دنبال به
   را مطلب حقيقت كنم فاش من

 كه چيز هر   آني آني، جستن در
 تو بگو گويد مي چيستم؟  من بپرسيم شاعر اين از اگر پس. هستي همان تو كني، مي جستجو را چه هر
  . چيستي بگويم من تا كني مي جستجو را چه

 كه " معاصر جهان در اخالقي و معنوي خال " درباره اهللا شاء ان شب فردا دادم وعده كه طور همان
  . رسانم مي شما عرض به  عرايضي است ماترياليستي گرايشهاي اين نتيجه

  
 حالي در بود باال بلند و داشت رشيد اندامي زينب اند نوشته كردند زياد پسر مجلس وارد را بيت اهل
 زياد ابن بودند كرده احاطه را او نگين مانند و گرفته را دورش زنانش كه شد زياد پسر مجلس وارد
 زينب داشت انتظار كيست اند گرفته را او دور كلفت عده يك مانند ديگران كه مجلله  زن اين دانست مي
 بيشتر بعدها (كرد ثابت و كند ثابت خواست  زينب نكرد سالم زينب ولي كند سالم او به شود مي وارد كه

   نجيرز به و كردي اسير يا كردي قطعه قطعه را ما بدن اگر كه نكن خيال تو! زياد پسر كه) كرد ثابت
 را خودش كه است  روحي است، بشري سالم روح ما روح كني اسير تواني مي هم را ما روح كشيدي،
 زنجير ما روح نيست، ميراندني ما روح ، نيست شدني تسخير ما روح است لهيا نفخه است، نباخته

 جواب كسي كيست؟ متكبر زن اين المتكبرش؟ هذه من: گفت. آشفت بر او نكرد سالم نيست كشيدني
 آنجا در .)1 (طالب ابي  بن علي بنت زينب هذه: داد جواب كسي آخر كرد تكرار را اين بار سه دو نداد

 ديگري راه گرفت را مابانه جالد تصميم همان و آمد بند  زبانش كه كرد محكوم را زياد پسر چنان زينب
  .ديبزن را گردنشان! دارند زبان هنوز نهايا گفت. نداشت

 باز اسارت منزل چهل نيا يعني. نديآفر يم را شكوه نيهم شود يم وارد نبيز كه هم ديزي مجلس در
  شتريب آنجا در بلكه شكند، ينم را نبيز روح كند، ينم خرد را نبيز هم
  

  : پاورقي
   .)39 باب (115 ص ،45 ج االنوار، بحار) 1
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 بي هاي خطابه از كه يدكن باور است خوانده يزيد مجلس در زينب حضرت كه اي خطابه. ميكند تجلي
 ال انك سعيك واسع كيدك كد! معاويه پسر: فرمود. گويم مي را اش جمله يك فقط. دنياست نظير
 تو به من ولي نكن، كوتاهي آيد مي دستت از كاري هر بزن، توان مي نيرنگي هر) 1 (وحينا تميت

 دستگاه و هستي تو جهان اين در ميرد مي كه آن. نيست شدني خاموش نور اين كه دهم مي اطمينان
 آن است، من برادر بود خواهد عالم متقيان همة بخش الهام كه آن. است من برادر ماند مي آنچه و تو،
 خدا. است بشر فطرت به اطمينان اطمينان، اين. است من برادر كرد خواهد خودش راشيفتة جهان كه
 منطق مقابل در است عرب سخنوران و لغاءب و فصحاء از اينكه با يزيد. است آفريد خواه حقيقت را بشر

 حضور آنجا در بزرگان و سپاه قواد و اسالمي غير كشورهاي سفراي چون و شد، درمانده سخت زينب
 يك به دست آخر. كرد نمي سكوت هم زينب كند، سكوت زينب خواست مي. شد شرمنده خيل داشتند
 خودش عواطف ناحية از مگر كنم، منقلب را نز اين عواطف بايد: گفت خود با زد، جنايتكارانه تدبير
 حاشيه از يكي گويم مي قدر همين ولي كرد جنايتي چه كه برم نمي اسم ديگر من. ببندم را زبانش
 ديدم خود چشم به قسم خدا به بردار، را جوبها اين! يزيد: كرد فرياد كه شد منقلب آنچنان نشينان
  .بوسيد مي را لبها اين پيغمبر

 االعظم العظيم باسمك الطاهرين  آله و محمد علي اهللا وصلي العظيم العلي باهللا اال قوش ال و حول ال و
  . ..يااهللا االكرم االعزاالجل

 بفرما، مزين اسالمي اخالق مكارم  به را ما روحهاي و قلبها بگردان، منور ايمان نور به را ما دلهاي خدايا
 دلهاي بر را خودت اولياء و خودت معرفت و محبت انوار دان،بگر  پاك پليديها و زشتيها از را ما روحهاي

  . بفرما خود رحمت و عنايت مشمول ما اموات بتابان، ما
  . الزمان صاحب موالنا فرج في عجل و
  
152ص /3ج البيت، اهل ائمه رحاب في) 1
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   حاضر عصر در اخالقي و معنوي بحرانهاي
  

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 صفيه و حبيبه و رسوله و اهللا عبد علي السالم و الصلوش و اجمعين الخالئق باري المينالع رب الحمدهللا

 الطاهرين الطيبين آله و محمد القاسم ابي موالنا و نبينا و سيدنا رساالته مبلغ و سره حافظ و
  : الرجيم الشيطان  من باهللا اعوذ. المعصومين

  
  ). 1 (”االرض في فيمكث الناس ينفع ما اما و جفاء فيذهب الزبد فاما« 

  . بكنم عرض  عرايضي حاضر عصر در اخالقي و معنوي بحرانهاي درباره امشب كه دادم وعده
  

   نظريه يك عملي ارزش و نظري ارزش
  

 ارزش يكي: است گونه دو اي عقيده هر ارزش كه است اين آن و كنم مي عرض كوتاهي مقدمه ابتدا
 واقعيت و حقيقت با عقيده آن انطباق ميزان يعني عقيده يك  نظري ارزش عملي ارزش ديگر و نظري
 دارد انطباق واقعيت با نظريه اين آيا يعني غيره، و جهاني يا اجتماعي يا فلسفي نظريه يك  نظري ارزش

 و آزمايش و تجربه مواردي در ندارد يا دارد انطباق واقعيت با نظريه يك اينكه ]دريافت[ راه ندارد؟ يا
  . عقالني استداللهاي مواردي در و است مشاهده

 چرخند مي زمين گرد و محيطند يكديگر بر افالك و است عالم مركز زمين كه بود گفته بطلميوس مثال
  فكر نظري ارزش " كردند عوض را نظريه اين آمدند دانشمندان بعد
  

  : پاورقي
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 آيا[ نه؟ يا چرخند مي آن دور به ستارگان و افالك  همه و است مركز زمين واقعا آيا يعني " بطلميوس 
 مركز  زمين كه است " كپرنيك " فكر مال نظري ارزش خير، يا ]است بطلميوس فكر آن از نظري ارزش
   ما؟ شمسي  منظومه مركز عالم، مركز نه هم آن است مركز خورشيد نيست، عالم

 واقعيت و حقيقت با مطابق اينها از داميكك نداريم كار حاال كه است اين معنايش " عملي ارزش "
 يا است مفيدتر و فعترنا بشر براي عقيده آن آيا است؟ مفيدتر بشر براي اينها از كداميك عمل در است،
 وجود ديني اصل اولين  است ديني اعتقادات مثال جمله آن از ندارند؟ فرقي جهت اين از يا و ، عقيده اين

 مطلب هم حقيقتا و واقعا اينكه يعني " نظري ارزش " يكي دارد، ارزش ود اين، اوست يكتايي و خداوند
  همين حقيقت و كند مي تأييد را مطلب همين هم استدالل و برهان دليل، يعني است، قرار همين از

 اي عقيده چنين آيا گذارد؟ مي بشر زندگي در آثاري چه عقيده اين يعني " عملي ارزش " ديگر و است،
   خير؟ يا ستا بشر سود به
 ندارد، كاري عملي ارزش  به قديم كالم خصوصا كالم علم است مطلب اين دار عهده " كالم " علم آن

 امامت عدل، نبوت، خدا، يگانگي بر مثال است استداللهايي و راهها دنبال است، نظري ارزش دنبال فقط
 اينكه از اعم حاال كه است اين ليعم ارزش ولي است حقيقت اينها اينكه بر كند مي ذكر اي  ادله معاد و
 و فكر اين كه جهت اين دنبال برويم ايم،  نياورده دست به يا ايم آورده دست به را بودن حقيقت ما

   گذارد؟ مي اثري چه انسان زندگي در يعني دهد؟ مي  چه انسان به ايمان اين عقيده،
 يا و عملي ارزش يا است آن  نظري رزشا تابع عقيده و فكر يك ماندن باقي آيا كه است اين دوم مطلب

 باشد، داشته را ارزش دو هر كه است اين تابع آيا بماند باقي بشر ميان در بخواهد عقيده يك اگر دو؟ هر
 باشد نداشته هم را  هيچكدام يا و ماندن، باقي براي است كافي باشد داشته هم را ارزش دو اين از يكي يا

 ممكن يعني نيست، عملي ارزش و نظري ارزش از هيچكدام مدار دائر اندنم باقي و بماند باقي تواند مي
 باقي هم هميشه براي ذلك مع نباشد، بشر سود به نباشد، حقيقت  اي عقيده يك فكري، يك است
  . دهم مي بعد را سؤال اين جواب. بماند
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   است بودن مفيد با مساوي بودن حقيقت
  

 ولي باشد حقيقت ايماني و عقيده  يك شود مي آيا يعني كرد؟ كيكتف اينها ميان شود مي آيا اينكه ديگر
   تا گويم مي اجمال به خيلي (نه بشر؟ سود به ولي باشد پوچ ديگري ايمان و عقيده و باشد، بشر زيان به
 ارزش يعني بودن خير با  نظري ارزش يا بودن حقيقت كه است اين قرآن نظر) برسم خودم بحثهاي به

 بشر زيان به باشد، استوار حقيقت بر كه ايماني و عقيده هر باشد، حقيقت چه هر است مساوي عملي
    ولي است آنطور هم واقعيت است، حقيقت است، درست ايمان، و عقيده  يك كه نيست چنين نيست
 و باشد، داشته اعتقاد است  پوچ كه خالفش به بلكه باشد نداشته اعتقاد آن به انسان كه است اين بهتر
 عين در ولي است پوچ و پايه بي ايماني يك اي،  عقيده يك: قضيه عكس اوست خالف در بشر خير
   نه، است او سود به اعتقاد اين باشد داشته اعتقاد آن به اگر و است خوب بشر براي است پوچ اينكه
 افراد برخي سود به موقت  مدت يك در باطلي، حرف يك پوچي، سخن يك است ممكن نيست اينطور

 انسان سود به گويد مي و گذارد مي باطل را اسمش  قرآن كه است همان اين اما باشد، بشر همه نه
   مفيد يعني خير با بودن واقعي و حقيقت يعني حق فهميديم كه وقتي كند نمي پيدا هم دوام نيست،
 ودب واقعي چيزي اگر بگويد تواند نمي كسي و شود مي روشن هم دوم سؤال جواب است، مساوي بودن
 يك يا: نداريم بيشتر شق دو ما نه، چطور؟ واقعي غير و بود سودمند چيزي اگر يا چطور؟ زيانمند ولي

  .زيانمند بشريت براي و است پوچ يا هست، هم خير و است  حقيقت ايمان و عقيده
 اندنم باقي  شانس نظر از خير و حقيقت با زيانمند و پوچ آيا: بشود طرح بايد صورت  اين به سؤال پس 

 منظم دستگاه بشود پيدا زائدي عضو  عللي به اگر اندام يك در كه طور همان جهان در يا يكسانند،
 ميان در باطل و پوچ عقيده هزارها است ممكن هم ايمان و عقايد در كند، مي حذف را آن تدريجا خلقت
 از و كند مي حذف را آنها تدريجا خلقت دستگاه ولي باشد باقي هم موقت مدت يك و بشود پيدا بشر
 مدت از بعد ولي دارد جوالني يك باطل گويد مي قرآن كه  است باطل و حق جنگ همان اين برد مي بين

  براي است خير و) 1 (سودمندي با مساوي اينكه دليل به حقيقت يعني حق و رود مي بين از موقتي
  . است باقي هميشه

  :يپاورق
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   حاضر عصر بحران بزرگترين معنوي بحران
  

 بزرگترين كه دارند توجه نكته  اين به جهان بينان باريك امروز كنم مي عرض فشرده طور به اكنون ولي
 كند، مي حكومت صنعتي و پيشرفته اصطالح به هاي جامعه بر خصوصا بشريت جامعه بر االن كه بحراني

    سياسي بحران كانونهاي جهان در البته اقتصادي بحران يا سياسي بحران مثال  نه است معنوي نبحرا
 بحرانهاي است زياد كه اينها  امثال و شوروي و چين مرزهاي يا اسرائيل و اعراب جريان مثل دارد وجود

 شود نمي تلقي نيناشد حل مسائل اكنون بحرانها اين  جهاني تورم مسئله مثل دارد وجود نيز اقتصادي
 حلي راه هنوز كه ناشدني حل بحرانهاي بود حاال از بيشتر پيش سال  ده تا جهاني جنگ خطر حتي

 نه و سياست به مربوط  نه است اقتصاد به مربوط نه يعني است، معنوي بحرانهاي است نشده پيدا  برايش
 عرض شما براي يك يك را ااينه حال، است بشر معنوي هاي جنبه به مربوط صنعت، مثال به مربوط

 اش ريشه ولي ندارد معنوي ماهيت بحران خود كند، مي حكومت امروز  كه بحرانهايي از بعضي كنم مي
  . است معنوي امر
  

   خودآشيها افزايش
  

 ريشه دهد؟ مي نشان چه  تحقيقات كشيهاست خود افزون روز افزايش امروز جهان مهم مسائل از يكي
  فقرهاي خود اينكه گو (است؟ فقرها در مثال ياآ كجاست؟ در كشيها خود

  
  : پاورقي
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 فقير هاي خانواده در كند؟ مي رشد كجا در كشيها خود) اقتصادي ريشه نه دارد معنوي ريشه هم امروز 
 هاي جنبه از  كه كند مي رشد جاهايي در نه، يا داشت ديگري شكل مسئله بود مي اينطور اگر محروم؟ و

 در بيهودگي احساس يعني است، معنوي  هاي جنبه از دارد؟ وجود كمتر يا ندارد وجود خالي و مادي
 آمده دنيا اين به چه براي هستم؟ زنده چه براي من اينكه و پوچي، در رهايي خودشان قول به و زندگي،

 زندگي مشكالت بلمقا در مقاومت قدرت عدم و رنجي زود حالت نوع يك چيست؟ زندگي اين فايده ام؟
 ساعت يك خواب و شد نمي شمرده مشكل اصال قديم دنياي در كه اي ساده بسيار مشكالت يك يعني
 زندگي براي راهي ديگر ]گويد مي[ كه آنجا به شود مي منتهي امروز بشر براي گرفت، نمي هم را كسي

 روزنامه  همين از خودم من هست آمارها زمينه اين در كنيم خالص زندگي از را خودمان بايد نيست،
 " مثل كتابها از برخي در را اينها از  بعضي و ام بريده كنند، مي منعكس را آمارها احيانا كه خودمان هاي

 پيش بيشتر صنعت نظر از كه كشورهايي در كه دهد مي نشان آمارها  اين ام كرده نقل " حجاب مسئله
 و معنوي خال جز كه رساند مي تحليلها است بيشتر كشي خود هستند، بيشتري مادي رفاه در و اند رفته
  . نيست ديگري مسئله روحي شدن اشباع عدم

  

   فراغت ساعات ماندن خالي
  

 خيلي كشورهاي در.  است فراغت ساعات ماندن خالي ئلهمس است مطرح زياد امروز كه اي مسئله
 باال نسبتا هم مزد قهرا و كرده اپيد تقليل كارگر كار ساعات ماشين، و تكنيك پيشرفت اثر در پيشرفته،

 ساعات كارش، ساعات و باال برود كارگر مزد كه است خوشوقتي جاي بسيار جهت  اين از البته است رفته
 پر چه با را ساعات اين آمده وجود به فراغت ساعات برايش مقابل، در ولي بشود كمتر كندنش جان

 كرد؟ پر شود مي وسيله چه به را فراغت ساعات كه امروز دنياي در است اي مشكله  يك اين، بكند؟
 آيد مي خودش به بشر تا كه  نيست ديگري چيز فراموشي خود وسائل جز اند آورده وجود به كه وسائلي

  . اينها امثال و شهوتراني وسائل ،تئاترها سينماها، مثل كند، مي چيپو احساس باز
  

   رواني اختالالت و عصبي بيماريهاي ازدياد

  
 تمدن، بيماريهاي اند گذاشته را اسمش حتي كه  بيماريهايي عصبي، اختالالت و رواني بيماريهاي افزون روز ازدياد مسئله
   در رواني بيمار آيا دهد؟ مي  نشان چه آن درباره آمار
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 حدود از پيشرفته، كشورهاي ولي ايم نداشته آمار گذشته در ما بگوئيد  است ممكن حاال؟ يا است بوده بيشتر گذشته
 بيشتر بشر مادي رفاه و پيشرفت  چه هر كه دهد مي نشان بالخصوص آنجا در آمارها دارند آمارهايي پيش سال  دويست

  به عصبي بيماريهاي از بعضي است اعم عصبي بيماريهاي گردد مي افزوده رواني  اختالالت و عصبي بيماريهاي بر شود، مي
 گويند مي كه ها معده زخم ها، روده  زخم اغلب مثل شود مي منجر جسمي اريبيم به فقط شود، نمي منجر رواني اختالل
 خواهم نمي نكنيد، اشتباه ])تمدن بيماريهاي " اند گذاشته را اينها اسم و آيد مي وجود به عصبي ناراحتيهاي اثر در بيشتر

 يك است ديگر چيز نبود منشأش ندارد، اثري برود باال يا بشود  كم رفاه نه، كرد كم را رفاه بايد پس بگيرم نتيجه اينجا از
 پيدا رواني بيماري اند بوده  رفاه در مردم چون بگويم خواهم مي من كه نكند گيري نتيجه اينجور من سخن از  كسي وقت
 ناي بايست نمي و هستند رفاه در  مردم اينكه با بگويم خواهم مي خير، شود مي بهتر بروند فقر در مردم اگر پس اند كرده

 بيشتر مردم گذشته در كه صورتي در است، گذشته از بيشتر و هست هم باز بشود پيدا عصبي ناراحتيهاي و بيماريها
  . بودند اقتصادي محروميتهاي دچار

  

   گري هيپي جوانان، عصيان
  

 اينكه نه (شده پيدا كم ما  ميان در خوشبختانه هنوز است جوانان عصيان و طغيان مسئله ديگر، مسئله
 ندارند طغيان ما جوانان واقعا است ديگران از وار ميمون تقليد شده پيدا كه هم مقداري آن) نشده داپي

    به كردن پشت گري، هيپي كنيم مي چنين هم ما گويند مي اند كرده چنين آنها شنوند مي وقتي ولي
 كرده پشت زندگي چيز همه  به است، فراهم برايش امكانات و وسائل همه كه حالي در است امروز تمدن
 يك نيست حاضر است نموده پشت تمدن هاي جلوه و پيشرفتها همه به و سنتها همه به نظافت به حتي
 به كهنه  گيوه يك كند مي پايش به بعد كند مي اش پاره اول بدهي او به نو شلوار  يك بپوشد عادي لباس

 مسئله كه كنند، مي سرگرم مخدرات با را خودشان كنند مي زندگي زمينها زير در روند مي كند مي پا
 زماني اگر كه است بحثي يك خودش چيست، عالجش راه و ها ريشه اينكه و تحليلش و گري هيپي
 خال يك از  ناشي و است، امروز دنياي مهم مسائل از و كرد، بحث آن روي بايد جلسه  سه دو باشد، مجال
 و دارد هم اساسي فكر يك و خودش،  براي رددا فكري يك هيپي نسل اين كه معني اين به است معنوي

 كند تشريح درست نتواند خودش هم شايد. است پوچ غرب امروز تمدن اين گويد مي كه است اين آن
  اين پوچي كه
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 پوچ علم !؟باشد پوچ ماشين چرا است؟ پوچ ماشين و است ماشين تقصير آيا است؟ كجايش در تمدن 
 پوچ دارد وجود  تمدن نام به امروز آنچه كه فهمد مي قدر اين ليو باشد پوچ تواند نمي كه علم است؟
 كه بينيد مي است داده تشخيص پوچ را آن نسل اين كه تمدني به كردن پشت يعني گري هيپي است

 معنويتي، يك هنديها ميان در دور، شرق در گويند مي دور،  شرق خصوصا زمين، مشرق به اند آورده رو
 ماشين اين از كنند اشباع را خودشان آنجا در توانند مي ببينند بروند خواهند مي دارد وجود  عرفاني يك
  . شود نمي يا شود مي پيدا چيزي آنجا در ببينيم برويم نشد، ساخته چيزي كه تكنيك و صنعت و
  

   عواطف آمبود
  

 فقري كي اين اند گرفته خود به را ماشين اجزاء شكل آدمها است عواطف كمبود مسئله ديگر، مسئله
 همچنين كنند، نمي محبت احساس بايد كه آنچنان فرزندها به نسبت مادرها وحشتناك بشر، در است

 يكديگر،  به نسبت ها همسايه به رسد چه تا يكديگر، به نسبت برادرها پدرها، و مادرها به نسبت فرزندها
 امروز مسئله اين ديگر انسان به نسبت  كلي طور به انساني به رسد چه تا و يكديگر، به نسبت همشهريها

  . هست زمينه اين در داستانها و است مهم بسيار مسئله يك
 كشورهاي از يكي به  رفت داشت، معده زخم پيش سال چند ما دانشمند و فاضل دوستان از يكي

 عمل آنجا در هم و باشد كرده ديدن را پسرش  هم كه بود، آنجا پسرش چون اتريش، ظاهرا اروپايي،
 بودم شده مرخص  بيمارستان از تازه من و بوديم رستوران يك در پسرم و من روزي گفت مي. بكند

 قهوه آورد، مي چاي كرد، مي پذيرايي  من از و شد مي بلند مرتب پسرم و ميز يك پشت بوديم نشسته
 طرف آن داد مي نشان سالشان شصت پنجاه كه هم مردي و زن يك گشت مي من دور هي آورد، مي

   با ديدم بشود، رد آمد پسرم بين اين در كنند مي نگاه هي و هستند ما مراقب  ديدم بودند نشسته
 تو كه كيست اين پرسند مي  گفت آمد، پسرم بعد داد جواب هم او و كردند سؤالهايي كردند، نجوا او

 خودم ارك اين مقابل در خواهم مي و باشم نوكر بايد  من كه نداشتند شك كني؟ مي خدمت داري اينجور
 پدر اين گفتم كني؟ مي خدمت جور اين شخص اين براي كه گيري مي پول چقدر تو گفتند بگيرم پول
 من پدر اين آخر:  گفتم !؟بكند كار مفت بايد پدرش براي آدم مگر باشد، پدرت خوب گفتند  است من

 ماند، باز دهانشان فرستد مي ايران از او مرا زندگي خرج و تحصيل پول كنم، مي تحصيل اينجا من است
  خرج تو فرستد مي كند مي كار اين: گفتند
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 و دختر هستيم، شوهر و زن هم ما بله": گفتند شدند، آشنا كم كم ردندك نمي باور آري: گفتم !؟بكني 
 ولي " هستيم اينجا تنها نفري دو اكنون ما و جا فالن پسرمان و جاست فالن دخترمان داريم، پسري

 و شديم آشنا اصطالح به همديگر با پيش سال سي ما كه كردند اقرار آنها كرد قتحقي  پسرم كه بعد
 با اخالقمان اگر كنيم مي معاشرت  هم با مدتي يك گفتيم كرديم، احساس دلمان در را همديگر عشق

 دوره اين نداريم هم بچه و است گذشته سال سي طور همين كنيم مي ازدواج آمد در جور همديگر
  !است نرسيده جايي به هنوز و است  كشيده طول سال سي ما نامزدي
 ما. هستند ما مثل فطرت حسب به و انسانند هم آنها. دنيا در است مسئله عجيب عواطف، كمبود مسئله

 چشمم روزنامه در امشب همين بشويم آدمهايي چنين به تبديل نخواسته  خداي روزي است ممكن هم
 جزء يك مثل دهد مي  دست از را خودش انسانيت وقتي انسان كه مكرد حيرت واقعا افتاد، تيتري  يك به
 كه شخصي شدند كشته نفر دو و نود و كرد سقوط هواپيما يك مصر در كه بود نوشته شود مي ماشين از

    آن من بله،: است گفته خلبان، به دادن اطالع نه بوده هواپيماها ترافيك  تنظيم مثال فرودگاه در او سمت
 كمتر متر پانصد و هزار  سه از بايد و بود متر هزار دو حدود در ارتفاعش و آمد مي اپيماهو كه وقتي
 تصادف هواپيما كه كشد نمي طولي كه بودم هم  متوجه و ديدم مي را اين كرد، مي تصادف چون بود نمي
    براي مرا نبودم، كار اين مسؤول من نبود، من وظيفه اين ": است گفته نگفتي؟ چرا اند گفته كند مي
 ولي نبودي، كار اين مسؤول تو خوب، بسيار " دادم انجام را خودم كار من بودند، گذاشته ديگر كار

 خودش خلبان، بدهم اطالع توانستم مي و بدهم اطالع  االن اگر كه دانستم مي من گفته بودي كه انسان
 بر چه و كشد مي كجاها به عواطف كمبود ببينيد. ندادم اطالع ولي دهد، مي  نجات سرنشينها همه با را

  ! آورد مي انسان سر
 ما كه (يكديگر با شوهرها و  زن شدن بيگانه است، خانوادگي نظام گسيختگي هم از مسئله ديگر، بحران
. يكديگر سر پشت طالقهاي و گسل زود ازدواجهاي) ! بياييم در صورت همين به كنيم مي كوشش دواسبه

  . كرد بحث شود مي اش هدربار  مفصل اينها از يك هر
  

   گرسنگي مسئله
  

  يعني دارد معنويات در اي ريشه ولي نيست معنوي گواينكه اينها از بعضي كردم عرض
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 كاستروئه دو ژوزوئه " اثر " گرسنه انسان " كتاب گرسنگي مسئله مثل است معنوي بحران اش ريشه 
 كه است اين مسلم قدر نويسند مي جيبع آمارهاي گاهي هم ها روزنامه در باشيد خوانده شايد را "

 اين ها منطقه  برخي در يعني گويند مي كه اين تازه دارد وجود جهان در گرسنه ميليون پانصد امروز
 و آفريقا در گويند مي مثال دهد نمي آمار كسي سير، هاي منطقه داخل از دارد، وجود گرسنه تعداد

 هم سير قسمتهاي آن در كه صورتي در دارد وجود سنهگر تعداد اين آسيا از قسمتي و التين آمريكاي
  . دارد وجود زياد گرسنه آدم باز

 و چهارم يك حدود در اگر اند كرده حساب كه حالي در دارد وجود جهان در گرسنه ميليون پانصد االن
 توسعه يعني سبز انقالب خودشان قول به خرج شود مي تسليحات خرج كه هايي هزينه پنجم يك بلكه
 پيش سال چهار سه در اند گفته كنند مي پيدا نجات ميليون پانصد اين  تمام بشود، دنيا در اورزيكش

 است كافي دالر ميليارد  پنجاه آنكه حال و است بوده دالر ميليارد چهار و دويست تسليحاتي هاي  هزينه
 كه گزارشي ساسا بر ولي دهند، مي تشكيل كنفرانس  هم مرتب بدهد نجات گرسنگي خطر از را دنيا

   بود نوشته اطالعات روزنامه حكمفرماست سياسي رقابتهاي باز كنفرانسها آن در اند داده ها روزنامه
 اين در بود خبرها ترين راست و كردند مخابره خبرگزاريها كه مهمي خبر بوديم، آنجا كه روزي هفت در

 كشورهاي نمايندگان هفته يك ينا در كه بود اين بود  شده تشكيل رم در كه اي هفته يك كنفرانس
    يعني بود، پذيراييها بهترين پذيراييشان بكنند، فكر جهان گرسنگان براي بودند آمده كه مختلف
 شكم  .آوردند در عزا از اعلي حد تا را

 ريخته دور مازادش و شود مي گربه و سگ غذاي صرف دالر ميليارد دو حدود در سال در آمريكا در
  . رود مي بين از و ميرد مي دارد دنيا در كه است گرسنه سر پشت هگرسن ولي شود، مي
  

   زيست محيط آلودگي مسئله
  

 خودمان بزرگ شهرهاي در را مسئله اين اكنون هم، ما است زيست محيط آلودگي مسئله ديگر مسئله
 ودهآل آنچنان امروز هواست كه بشر زندگي  مايه بزرگترين آن يعني كنيم مي احساس تهران خصوصا

 اين و گردد محروم زندگي موهبت بزرگترين از انسان رود مي كه شود مي تر آلوده هم روز به روز و شده
 چاره و است ماشين جبر اند گفته كه طور همان واقعا آيا چيست؟ اش ريشه دنيا در شده بزرگي  مشكله

 بر شود مي توليد دنيا در كه ماشيني محصوالت  اينهمه و) اعم معني به (ماشين اينهمه آيا نيست؟ اي
  اساس
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   اينها كه است آزها و حرصها فقط ]نيست هماهنگ[ بشر احتياجات با هيچ ابدا است؟ بشر احتياج 
 مصرفهاي اينكه براي برند مي كار به دنيا در نيرنگ هزاران امروز چطور؟ مصرف آورده در شكل اين به را

 ايجاد براي است بزرگ دارهاي سرمايه خدمت در دنيا جمعي ارتباط وسائل تمام بسازند مصنوعي
 نياز مقدار اين بشر چون ولي كنند، مي توليد دارند هي ماشينها يعني  كردن مصرف در كاذب اشتهاي

 ديگر وسائل و تلويزيونها با فيلمها، با زنان، هاي جاذبه با موسيقي، با: مختلف وسائل به آنها ندارد
 در ]پول[ براي بدود هي طرف يك از بشر كه بدهند بشر خورد به را شده توليد كاالهاي خواهند مي

  . بگردد بتواند ماشينها چرخهاي اينكه براي بكند خرج سرعت  به ديگر طرف از و آوردن،
  

   بي توئين تمثيل
  

 از بود اي مقاله ترجمه آمد  خوشم خيلي خواندم اطالعات روزنامه در اي مقاله بود، پيش سال يك شايد
 كتاب در بود نوشته طنز صورت به مقاله اين در " بي  توئين " معاصر جهان بزرگ شناس عهجام مورخ

   را او كرد خلق را آدم ما بزرگ پدر خدا وقتي كه است آمده است عتيق عهد  مقصودش كه مقدس
 كن، استفاده نعمت اينهمه از  گفت او به و داد قرار وي اختيار در را نعمتها تمام و داد قرار بهشت در

 سلب اينها همه شدي نزديك اگر كه نشو نزديك ممنوع  شجره آن به گفت بود، ممنوعه شجره يك فقط
   خورد، شجره آن از و گرديد نزديك شجره آن به شد، معروف خطاي آن مرتكب  آدم ما پدر ولي شود مي

 بهشت از را آدم ما پدر بروي  بيرون اينجا از بايد نيست، تو جاي ديگر بهشت گفتند كه شد اين نتيجه
 در چون كنند زندگي زمين روي كه بود سخت خيلي او فرزندان و آدم براي ابتدا زمين اين روي آوردند
 با را خودش تدريجا بشر ولي بكنند زندگي جبين عرق و كديمين با كه شدند موظف و مكلف اينجا

 درياها از آورد در خودش  ايبر بهشت همان صورت به عمال را زمين همين و داد تطبيق زمين زندگي
 كم كم. ..و كرد استفاده حيوانها از كرد، استفاده گياهها و جنگلها از كرد، استفاده هوا از كرد، استفاده

  . اينجا شد بهشت آدم  فرزندان براي
 است زمين كه هم  دومش بهشت از است محكوم بشر جبرا كه شد انجام دوم بهشت در دوم خطاي
 پيش، قرن چهار سه در ما بزرگان و اجداد آيا بود ماشين دوم خطاي چيست؟ دوم خطاي برود بيرون
    پيش و كردند اختراع را ماشين بار اولين براي كه آنگاه

  
  :يپاورق

. كنم  عرض را دليلش. ندارم قبول گويد مي او كه شكلي آن به من البته گويد مي " بي توئين " را اين) 1
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 را هوا كه بود داده شرح است كرده طبيعت با ماشين كه را ضديتي شناس جامعه مورخ مورد اين بعد
 از ماهي نوع هزار چند تخم كرده، آلوده حد چه تا را ها رودخانه و درياها كرده، چه جنگلها با كرده، چه

 چهرة بشر چگونه و رفته نبي از بشر ماشين دست به پرندگان انواع از چقدر است، افتاده ور زمين روي
  .است گرفته خود به طبيعت ضد

  جن و جادوگر افسانه
 شيشه در و راتسخير جنّي جادوگر، يك كه است آمده قديم هاي افسانه در كه بود آورده مثل ديگري
 آورد، مي بيرون شيشه از را جن اين خواست، مي دلش وقت هر. بود بسته هم را شيشه در و بود كرده

 شيشه تو را جن فوراً شد، مي تمام كه كارش). عجيب و شگفت خيلي كارهاي (كرد مي فادهاست آن از
 جن اين از و بشود استادش   مثل داشت آرزو كه داشت شاگردي او. بست مي را درآن و كرد مي

 به را او استخدام رمز و شيشه از جن اين آوردن در رمز استاد چشم از دور و كرد كوشش كند استفاده
 تو را جن خواست كرد استفاده آن از و آورد در شيشه از را جن استاد غيبت در روز يك آورد دست
 و كرد، گير شرش به بكند، شيشه تو را آن نتوانست نبود، بلد را كردنش شيشه تو رمز ديگر بكند، شيشه
 ماشين مثل اين، بود نوشته بود كرده استخدام را او جن بكند استخدام را جن توانست نمي ديگر چون
  . آيد نمي بيرون كنترلش عهده از اما است كرده توليد را ماشين بشر است
    است ديگر مسئله مسئله، گوئيم مي و نداريم قبول ما كه است همين ولي

  

   علم اصالت سيانتيسم،
  
 را بخار ماشين كه  كسي آن و صنعتگران دست به بشر خطاي " بي توئين " آقاي نظريه خالف بر

  انجام او اتباع بعد و ])بيكن فرانسيس " دست به بشر خطاي نگرفت، صورت كرد عاخترا
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 علم از را مشكالت تمام حل) علم اصالت سيانتيسم، (است بشر چيز  همه علم: گفتند كه روزي آن شد 
 است، اضطراب و دلهره است، فقر است، بيماري است، جهل دارد؟ دشمن تا چند بشر مگر بخواهيم بايد
 ام بده، آگاهي و دانش و علم بشر به است ناداني و جهل بشر بدبختيهاي تمام مادر و است آز است، ظلم

 بشر براي مسيري  چنين يكدفعه است رفته بين از اينها تمام رفت كه جهالت اي برده بين از را االمراض
   كردند، جدا ستا ايمان كه خودش همزاد از را علم اما است مقدسي حقيقت حقيقة علم آمد وجود به

  . دهد مي  انجام علم آينده در كرد مي ايمان گذشته در كه هم را كارهايي همه گفتند
 ”بها احق فهو وجدها اينما يطلبها المؤمن ضالة الحكمة«: فرمايد مي اكرم رسول دارد خوبي تعبير چه

 كند پيدا كس هر نزد و جا هر را آن است مؤمن  گمشده حقيقت دانش، علم، يعني حكمت) 1(
 هست آنجا هم ايمان كه است اي خانه آن علم جاي يعني داند مي سزاوارتر او از را خودش و گيرد، مي
 اين نيست خودش خانه در باشد نداشته وجود آنجا در ايمان همزادش كه بگذارد پا اي خانه در علم اگر

 خذ« ]:فرمايد مي السالم ليهع علي همچنين[ ”بها احق فهو وجدها، اينما«: است عجيبي تعبير تعبير،
 ديديد كسي هر دست را دانش و علم ”مشرك من لو و الحكمة خذ« .)2 (”النفاق  اهل من لو و الحكمة

  . است عاريه او دست در كه بگيريد ديديد مشرك دست ولو
  است جاريه حكمت تو بر برادر اي
   ) 3 ( است عاريه تو بر و است ابدال ز آن
 خودش خانه در علم ولي گويد مي  آورده دست به را علم او آخر توست؟ مال چه يعني. توست مال علم
  . بس و بكند زندگي خودش همزاد با و بگيرد قرار ايمان خانه در بايد علم نگرفته، قرار

 راست كند مي قوي را انسان  علم است ضعف انسان دشمن يك خواستند علم از را معجزات تمام ]باري [
 مقابل در قدرت اما بود؛ دانا كه هر بود توانا است، قدرت علم دهد، يم قدرت انسان هب علم گفتند، هم
 به علم. است يحساب حرف. ديكن كن شهير را يماريب دتاياوريب دست به علم. عتيطب مقابل در چه؟
 شود يم علم با يعني نادرست؛ گريد ميون است درست آن از يمين. ديكن مبارزه فقر با دتاياوريب دست
 بردلهره تا دياوريب دست به علم. ستين دراقتصاد نقص از يناش شهيهم كه فقر اما داد، توصعه را اقتصاد

  اضطرابها و ها
  

  : پاورقي
  
   .”بها احق فهو وجدها فحيث  المؤمن ضالة الحكمة: عبارت با 464 ص ،2195 حديث الفصاحة، نهج) 1
   77. حديث ،1122 ص االسالم، فيض البالغه نهج) 2
   6. سطر ،86 ص مثنوي،) 3

 ١٨٧



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

 به علم. كند مبارزه بشر اضطراب و دلهره با نتوانست علم. درآمد آب از اشتباه صد در صد. ديبشو فائق
 با تا دياوريب دست به علم. ظلم دست در شد يابزار علم عكس، بر. بشود كن شهير ظلم تا دياوريب دست

 آزها دست در شد ابزاري علم نيامد، دست به چيه صالا كه نيا. ديكن مبارزه خودتان با يعني حرص و آز
  . بينيم مي  داريم را اش نتيجه امروز كه حرصها و
  

   ايدئولوژي
  

 نيست، كافي تنهايي به علم نه، گفتند نوزدهم قرن در اينكه تا بود سرگرم ]فكر[ اين با بشر قرن دو يكي
 به علم ضد نهضت يك نيست ساخته كاري اييتنه به علم از  است الزم هم ايدئولوژي و اجتماعي فلسفه
   ساختند، ايدئولوژي بشر براي آمدند آمد وجود به ايدئولوژي يك بدون علم  نبودن كافي معناي

 درباره را خودش نظر بايد خواهد مي شناسي انسان و بيني جهان ايدئولوژي، ولي مختلف هاي " ايسم "
 آمد بگيرد را مقدس ايدآل هاي نتيجه آن خودش اجتماعي  مكتب در بتواند بعد تا بگويد جهان و انسان

 اقتصادي ماشين يك صورت به را انسان كرد، نفي را روح انسان در كرد، نفي را خدا " بيني جهان " در
 بگويند انسان به: شود نمي چيزي چنين. نشد. بسازد  مقدس اجتماعي ايده يك خواست بعد كرد، معرفي

 براي كه  باش ملتزم و متعهد تو اما ندارد، وجود مقدسي شي هيچ هم تو در د،ندار وجود خدايي عالم در
 حال به دلت و نكني، ظلم باشي،  نداشته حرص و آز باش متعهد بكني، كار اجتماعي مقدس هاي ايده

 شناسي انسان بيني جهان فلسفي اساسي تعليمات آن يكديگرند ضد ايندو است بديهي بسوزد ديگران
 فلسفي نظر از چه اگر ما ": نويسد مي كتابش در " پوليتسر ژرژ " است اجتماعي  يدها اين ضد بر

 ماترياليست فلسفي نظر از انسان شود مي مگر " هستيم آليست ايده اخالقي نظر از هستيم، ماترياليست
  . شود نمي درست كه گفتن با !؟آليست ايده اخالقي نظر از باشد،
 اين براي تالشها اين  همه !؟چيزي چنين شود مي مگر ولي كردند كار اين سرگرم را خودشان مدتي
 نه، ايمان: گفتند بعد نكرد كار تنهايي به علم ولي علم نه، ايمان: گفتند ابتدا كنند فرار ايمان از كه است

 خورده  شكست بينيم مي عمال ها بيني جهان اين ]اساس[ بر مرام ولي مرام مسلك، اجتماعي، فلسفه
 دعواها باز است، سازشكاريها همان و سياسي پيروزيهاي همان باز پيروزيها ندارد انساني جنبه هيچ چون
   ببين، را امپرياليسمش ببين، را غربش قطب ببين، را شرقش  قطب است مالنصرالدين لحاف سر همه

 سوسياليسمش  . آوردند مي در سر گذشته در كه آورد در سر جا همان از باز كار آخر ببين را
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   روشنفكري
  

 كاري تنهايي به دانش و  علم از كه است قبول: گفتند تراشيدند، ديگري فرضيه آمدند ديگر اي عده
 خاص آگاهي خود نوع يك نيست ساخته  كاري هم اجتماعي فلسفه صرف از ولي نيست، ساخته

 و عالم ميان گذاشتند فرق آمدند كردند مطرح را روشنفكري مسئله ]ديگر عبارت به و[ روشنفكرانه
 به فرهنگ از عالم، و علم از گفتند كردند، طرح را روشنفكر مسئله آمدند ديگران و " سارتر " روشنفكر
 يك كه است كسي روشنفكر " كيست؟ روشنفكر بياوريد وجود به روشنفكر نيست، ساخته كاري تنهايي

 اطالع جز آگاهي " كشاند مي انساني هدفهاي سوي به را او خاص، آگاهي  آن كه دارد خاص آگاهي نوع
 بهترين ما سنايي بسازد؟ را انسان تواند مي اطالع و آگاهي آيا آگاهي يعني آگاهي نيست ديگري چيز

 انسان براي را فضا اينكه جز آگاهي " كاال برد تر گزيده آيد چراغ با دزدي چو ": كه است زده را حرفها
  هدف انسان براي علم كه طور همان دهد، نمي هدف انانس به آگاهي كند نمي  ديگري كار كند مي روشن
 از كه دهد نمي هدف  انسان به ولي كند مي كمك هدفهايش به رسيدن در را انسان علم كند نمي خلق
 وسيله تو به من گويد مي علم هدفها به رسيدن در كند مي كمك انسان به علم راه آن از يا برو راه اين
 طول روز شبانه دو بروي خواستي مي قزوين يا قم تا گذشته در اگر م،ده مي اتومبيل مثال دهم، مي
   برو اتومبيل اين با كه گويد مي علم آيا اما بروي تواني مي ساعت دو عرض در حاال كشيد مي
 در من بكني خواهي مي تو كار هر گويد مي ماشين !؟كن دزدي آنجا برو يا بشتاب فقرا كمك به قم مثال

 تو به من بروي خواهي مي كه جا هر بدهم، هدف تو  به و بسازم را تو توانم نمي من هستم، تو اختيار
  .كنم مي كمك

 به راجع بود پيسي يك گويد مي " غربزدگي " كتاب در دارد خوبي خيلي حرف يك احمد آل جالل 
 كه اينجا به رسيدم آخرش ؟ چيست او هدف كه كردم مي فكر مدتي كردم مي ترجمه من نمايشي، يك
 علم نقش فهميدم رفت، سريعتر برود خواست مي كه  راه هر به كسي هر بعد شد، چنان و چنين گويد مي
 مقصد به تندتر و سريعتر رود مي كه راهي در را بشر كه است اين فقط علم  نقش كه گويد مي دارد را

  .هست هم راست و رساند، مي
 هم خيلي بود، شيطان آگاهها آگاهترين گويد مي قرآن  نيست ساخته كاري تنهايي به " آگاهي " از 

 براي اصال و داند، نمي كافي هم را ])آگاهي خدا " قرآن بود " آگاه خود " حتي بود، كامل آگاهيش خود
 شيطان گويد مي نيست قائل ديگري  ارزش كردن، روشن ارزش جز است آگاهي كه جهت آن از آگاهي
  اعتقاد پيغمبران نبوت  به بود، خدا به آگاه شناخت، مي را خدا
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 عين در ولي) است كرده نقل شيطان از را اينها همه اقرار (داشت اعتقاد و ايمان قيامت وجود به داشت، 
 گرايش ]با همراه[ ولي آگاهي، بر مبتني است اي مسئله ايمان نبود مؤمن ]زيرا[ چرا؟ بود كافر حال
  . حق پيشگاه در تسليم و گرايش به مقرون آگاهي خدا يعني تسليم، يعني ايمان
 يك حق مقابل در خضوع و تسليم و گرايش به مقرون آگاهي خدا: است اين دوايش تنها امروز بشر درد
 را علم امروز بشر كند مي ذكر يكديگر كنار در را ايمان و علم هميشه قرآن البته ندارد بيشتر هم دوا

 آگاهي. نيست ساخته كاري روشنفكرانه غير و روشنفكرانه آگاهي از است ايمان او درد دواي دارد،
  . است آگاهي آخرش
 و آگاهي با بتوانند بلكه نيايد ميان در ايمان پاي خواستند مي. اند گفته ايمان از فرار براي را اينها تمام
 نرسيد جايي به هم روشنفكري آگاهي نرسيد، جايي به هم فلسفي  آگاهي نشد، كنند، حل را مشكل علم

 انسان كه حالي در ]است الزم[ انسانگرا فرهنگ: گويند مي اي عده اند كرده ساز ديگري  آهنگ اخيرا
 براي آخرش فرهنگ است فرهنگ بشر براي فرهنگ !؟است انسانگرا فرهنگ، مگر باشد گرا فرهنگ بايد
   ار خدا به ايمان[ سعدي نصايح مثل اند كرده توصيه اينها كه فرهنگهايي از شما اگر است دانش بشر

   .]ماند نمي باقي آنها از چيزي بگيريد
  

  ! مذهب منهاي عرفان
  

 اساس كه دانند نمي دانند مي انسانگرا  فرهنگ را آن كه اين باب از اند كرده پيدا توجه عرفان به اخيرا
 خيلي باشد هم عرفان و كنند جدا خدا از را عرفان خواهند مي  است خدا به تسليم و آگاهي خدا عرفان
 خدا منهاي عرفان اند، كرده پيدا گرايش عرفان به بينم مي ايرانيها امروز هاي نوشته در  من! ستا عجيب

 برويد، عالم غرب به) 1 (”شرقوا و غربوا«: فرمود باقر امام ندارد امكان! است عجيب خيلي اين! مذهب و
  . بفهميد را حقيقت تا بزنيد زانو اينجا بياييد بايد آخرش برويد، عالم شرق به

 و تسليم به مقرون آگاهي خدا يعني ايمان، به تسليم جز ندارد اي چاره بشريت آينده كه است اين
   است بحرانهايي تمام بشر، امروز مشكالت و ناشدني حل بحرانهاي خضوع

  
  : پاورقي

 من خرج شيئا اال صحيحا علما تجدان فال غربا و شرقا عبارت با 335 ص ،19 باب ،46 ج االنوار، بحار) 1
   .”عندنا
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 منشأش كه داشت بحرانها خيلي بشر گذشته در. ايمان  فقدان كجاست؟ در اش ريشه. اخالقي و معنوي
 بال  كه بالش يك اين كرده رشد خيلي بشر بال اين بحمداهللا امروز ولي بود علم  فقدان و ناداني و جهل
 بال يك با مرغ و (مانده جور  نهمي است ايمان بال كه ديگرش بال آن ولي كرده رشد خوب است علم
 در ولي ]دهد مي ثمر و[ كند مي رشد محيطها برخي در نيز  ايمان كه طور همان) بكند پرواز تواند نمي

: اينهاست دوي هر روي اش تكيه قرآن آورد نمي ديگريچيز بدبختي جز بشر براي  تعصب و جهل محيط
  .شود مي حل بايد  كه آنچنان بشر كالتمش كه است بال دو اين با و ايمان، بال و علم بال

 هم گاهي) 1 (”العلم اوتوا الذين قال و« :مثل جدا، ايمان از و گويد مي سخن جدا علم از گاهي قرآن 
 موهبت از هم كه آنها) 2 (”االيمان و العلم اوتوا الذين قال و«: كند مي  توأم يكديگر با را ايمان و علم

 به دانش كه حدودي ]ايمان موهبت از هم و خوردارند بر[ دهد مي نشدا كه قدرتي و روشنايي و دانش
 بر را انسان قدرت كند، مي روشن انسان براي را طبيعت  فضاي كه است آن دهد مي روشنايي انسان

 كند مي  فتح را دژي ايمان ولي دهد مي قرار انسان اختيار در را طبيعت و دهد مي بسط و افزايش طبيعت
 نفس است، انسان خود درون دژ آن نيست دژ آن فتح به قادر علم و نيست علم مروقل در دژ آن كه

  .است انسان
! گويد مي بجا را حرفها چه پيغمبر و اكرم، پيغمبر از معتبر  است حديثي سني و شيعه احاديث در 

   را نفس با مجاهده مسئله خواهد مي بزند را خودش حق حرف كجا دهد مي تشخيص را موقعيت
   جنگ يك از افتخار و غرور با اصحابش از اي عده كه روزي يك گذارد مي كند، مطرح

 الجهاد قضوا بقوم مرحبا« :گويد مي آفرين اينچنين ولي گويد، مي آفرين اينها به جلو آيد مي. اند برگشته
 بزرگتر دجها و اند داده انجام را كوچكتر جهاد كه گروهي بر آفرين ”االكبر الجهاد عليهم بقي و االصغر
 جنگ آن نظير است  ديگري صحنه كردند خيال چيست؟ بزرگتر جهاد! اهللا رسول يا است مانده  باقي

 انسانهاي با جهاد بيرون جبهه در هم: خواهد مي جهاد دو من اسالم يعني .)3 (”النفس جهاد«: فرمود
  ساخته خوبي تابلوي اقعاو اينجا مولوي نيست كافي تنهايي به يكي نفس، با جهاد هم و متمرد، و طاغي
  : گويد مي كه شعرهايش آن در است
   برون خصم ما كشتيم شهان اي

 خصمي ماند   اندرون در بتر زان
  

  : پاورقي
   80. آيه قصص، سوره) 1
   56. آيه روم، سوره) 2
122ص / 11ج عه،يالش وسائل) 3
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   نيست هوش و عقل كار اين، كشتن
   نيست خرگوش سخره باطن رشي

 هوش و عقل از خواهد مي ايمان كرد تسخير را نفس دژ بتوان علم و فلسفه و عقل و فكر با نكنيد خيال
  . نيست ساخته كاري
 آزاد خطا آن نيست ماشين  اختراع گويد، مي " بي توئين " آقاي كه خطايي آن گفتم كه بود اين

 ايمان كه را آن كننده بند در عامل يگانه كه آنجا از شد؟ پيدا كجا از آز گذاشتن آزاد است آز گذاشتن
  .ميندار مانيا به بازگشت جز يوراه مان،يا به ميبازگرد ديبا كه است نيا. ديا  گرفته بشر از است

  
  : است جهان تاريخي عواطف آن از زهرا و علي ميان عواطف

   ايكة في حمامة كزوج كنا
  ) 1 (شباب و بصحة متمتعين

 آمد است، روزگار ديگر  بشويم جدا توانستيم نمي يكديگر از بوديم، كبوتر جفت يك مثل ما ويدگ مي
 زهراي با ايستاد مي دور از قبرستان، كنار  رفت مي تاريك شب علي گاهي انداخت جدايي ما ميان

 جواب زهرا زبان از را خودش گله بعد و كرد مي گله خودش بعد كرد، مي سالم گفت، مي سخن محبوبش
  : داد مي

 لي ما   مسلما القبور علي وقفت
 قبر   جوابي يرد لم و الحبيب

   جوابنا ترد ال لك ما حبيب ا !؟دهد نمي جواب من به او و كنم مي سالم حبيبم قبر به ام ايستاده من چرا
 رفتي ما پيش از چون آيا االحباب؟ خلة بعدي انسيت دهي؟ نمي را ما جواب چرا! حبيب محبوب،
  : دهد مي جواب خودش بعد نداريم؟  جايي تو دل در ما ديگر كردي؟ فراموش را دوستي

   بجوابكم لي كيف و الحبيب قال
  ) 2 (تراب و جنادل رهين انا و

 خروارها زير در من كه داني نمي مگر داري؟ من از كه است انتظاري چه اين: گفت پاسخ من به حبيب
  و كردي دفن كه مرا! جان علي بود كرده وصيت زهرا هستم؟ محبوس خاك

  
  : پاورقي

) 1  . است آمده " بصحبة  متنعمين " استاد عبارت در 15 ص اميرالمؤمنين، اشعار ديوان
   358. ص العاصمة، الجنة) 2
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 دارم نياز تو به من كه است اي لحظه اين بايست، مدتي نرو،  من قبر كنار از زود پوشاندي، را قبرم روي 
 و ريزد مي را خاكها پوشاند، مي را محبوب قبر خود دست با كند، مي دفن را رازه خودش  دست به علي
. پراكند مي لباسش از را غبارها و گرد. است  شده آلود غبار همه لباسهايش كند مي صاف و هموار را زمين
) 1 (”الحزن به هاج القبر تراب من يده نفض فلما« بايستد همينجور مدتي يك  كه است اين نوبت حاال
 بزند؟ حرف كه با بكند؟ چه آورد رو علي قلب بر اندوهها و غم يكمرتبه شد فارغ كه كارهايش از يعني
 قبر به كند مي رو نيست بهتر كسي پيغمبر از است نزديك پيغمبر قبر بگويد؟ كه به را خودش دل درد

 بك اللحاق السريعة و  جوارك في النازلة ابنتك عن و عني اهللا رسول يا عليك السالم«: پيغمبر  مقدس
 شما به زهرا دخترت طرف از هم و خودم طرف از هم! اهللا  رسول يا ”صبري صفيتك عن اهللا رسول يا قل

: گويد مي اي جمله بعد است شده اندك بسيار علي صبر پرسيد مي اگر را علي حال  كنم مي عرض سالم
 گفت خواهد تو به دخترت قريب  عن! اهللا رسول يا) 2 (”هضمها علي امتك بتظافر ابنتك ستنبئك و«

  .كردند  رفتاري چه او با تو از بعد تو امت كه
   
 االعظم العظيم باسمك الطاهرين  آله و محمد علي اهللا صلي و العظيم العلي باهللا اال قوش ال و حول ال و

  . ..اهللا يا االكرم االعزاالجل
 از را ما دلهاي بده، قرار واقعي مؤمن و " آگاه خدا " را ما بگردان، منور ايمان نور به را ما دلهاي خدايا
 بر پيروزي و نصرت را مسلمين بفرما، مزين حسنه اخالق به را ما  قلبهاي بگردان، پاك رذيله اخالق

 و پيغمبر و قرآن و اسالم قدردان كن، آشنا اسالم مقدس دين حقايق با را ما بفرما، عنايت  دشمنانشان
  . بفرما خود رحمت و عنايت مشمول ما اموات بده، قرار آل
  . الزمان صاحب موالنا فرج في عجل و
  

  : پاورقي
   155. ص االحزان، بيت) 1
   651. ص ،193 خطبه االسالم، فيض البالغه نهج) 2
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 بخش  هايسخنران تک دوم
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  ياخالق فعل اريمع
  

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 و صفيه و حبيبه و رسوله و  عبداهللا علي والسالم والصلوش اجمعين الخالئق باري العالمين رب هللا الحمد
 الطاهرين الطيبين وآله) ص (محمد القاسم ابي موالنا و نبينا و سيدنا رساالته، مبلغ و سره حافظ

  .  المكرمين المعصومين
  

 اخالقي، مباحث از  يكي درباره جلسه دو يكي بود شده تقاضا بنده از كه بكنم عرض بايد مقدمة
 وقتي امروز. باشم كرده كنند مي شركت اينجا در كه طالبي آقايان براي بحثي اسالم، اصولي يا ماعياجت
 براي من چون شدم، ناراحت كه است اين حقيقت اند كرده عمومي اعالن  يك كه شنيدم آمدم، مي كه

 يا همه كه ديدم شدم وارد كه حاال ولي ام، نكرده آماده را خودم و ندارم آمادگي سخنراني شبيه  كاري
 بحث توانم مي كه خوشوقتم و خوشحال و هستند،  خودم مثل هاي طلبه آقايان، اتفاق به قريب اكثريت

  . كنم القا طلبگي شكل به را
 چيست؟ اخالقي فعل معيار  كه است اين مسئله آن ]و است مطرح اي مسئله امروز علماي ميان در [

 به كه باشد داشته بايد خصوصيتي چه كار يك ؟ چيست ميمبنا اخالقي را كار يك اينكه مالك يعني
 اخالق كه بفهميم توانيم مي جا همين از طبعا و ناميد؟ اخالقي را كار  آن بشود خصوصيت آن موجب
 طبيعي افعال انسان  افعال سلسله يك گويند مي آورند، مي را طبيعي فعل اخالقي، فعل مقابل در. چيست
  . است
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   اخالقي فعل و طبيعي فعل
  

 مثال. شود نمي واقع تحسين و  ستايش مورد افعال اين موجب به انسان و است عادي افعال طبيعي، افعال
 جنسي عمل خوابد، مي شود مي كسل آشامد، مي آب شود مي تشنه خورد، مي غذا شود مي گرسنه انسان
 كند مي دفاع خودش حق از ،بايد بر را حقش خواهد مي يا كند مي اهانت او به كسي يك دهد، مي انجام
 شركت انسان با كارها اين در هم حيوانها كه طبيعي و عادي كارهاي يا طبيعي فعل گويند مي را اينها
 ما و انساني، كار گويند مي را اينها گاهي  است طبيعي كار مافوق كه است ديگر كارهاي بعضي ولي دارند
 است، ديده احسان موقعي يك در شخصي از نسانا اگر سپاسگزاري و شكر مثل است حيواني كار فوق
 يا و لفظي سپاسگزاري يا حال كند، مي سپاسگزاري او احسان مقابل در نوعي به مناسب فرصت  يك در

 اين باشد داشته كار اين به الزامي و اجبار هيچگونه  آنكه بدون فرستد، مي او براي اي هديه مثال عملي،
  آنكه بدون كند مي بشر نوع به انسان كه را خدمتهايي كلي طور به اخالقي  عمل يك گويند مي را

 ديگري به باشد كرده احساني اينكه منظور به فقط و فقط بلكه باشد داشته خدمت آن از چشمداشتي
  . دستگيريها مثل اخالقي،  فعل گويند مي كند، مي احسان
 را آن كه دارد وجود  اول فعل آن در چيز چه يعني چيست؟ اخالقي فعل معيار كه است اين در سخن
 دهد مي قرار باالتري سطح يك در را اين كه دارد وجود دوم فعل اين در چيز چه و كند، مي طبيعي فعل

 شده مطرح فرنگيها خود ميان كه است مطرح اي مسئله اينجا در كند؟ مي  اخالقي فعل را فعل اين نام و
 انسان اگر يعني نه؟ يا باشد داشته وجود تواند مي القياخ فعل دين، منهاي آيا كه است اين آن و  است
 پيدا اخالقي رنگ او فعل هيچ و است طبيعي  فعلهاي افعالش تمام آيا نباشد ايمان و دين داراي
 باشد، دركار ايماني و دين آنكه بدون كه بشود تربيت جوري انسان كه ندارد  مانعي اينكه يا و كند؟ نمي

 يعني اخالقي فعل گوئيم مي كه  هست وقت يك: است مطلب دو واقع در بدهد؟ امانج اخالقي كار بتواند
 را انسان نه، كه است اين دوم نظر و بود، اين اول نظر كه باشد داده دستور دين مستقيما كه فعلي
 بشود صادر او از اخالقي فعل ملكات، آن موجب به كه كند پيدا ملكاتي كه ساخت  اي گونه به شود مي
   نه؟ يا است ضروري دين گونه،  اين به انسان ساختن براي آيا كه آيد مي پيش ديگري بحث اينجا رد بعد
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   داستايوسكي سخن
  

 خدايي كه كند فكر اينجور  انسان و نباشد خدا به اعتقاد اگر يعني - نباشد خدا اگر: اند گفته بعضي
   نباشد، خدا اگر: است گفته كه تاس معروف داستايوسكي از جمله اين. است جايز چيز همه -  نيست
 باشد داشته " نبايد " و " بايد " خودش براي انسان اينكه براي معيار يگانه يعني است، جايز چيز همه
 دنبال مسئله از و كرد، نبايد را كار آن كرد، بايد را كار اين ، است بد كار آن است، خوب كار اين كه

 همه باشد دين و خدا اگر باشد، كار در دين كه است اين برود، بيرون رفتن غضب و شهوت و  طبيعت
 نظريه يك اين كند نمي پيدا معني سخنان  اين از هيچيك نباشد دين و خدا اگر و دارد معني حرفها اين
 انسان ساختن و ساختمان مبناي بر اخالقي فعل درباره خواهيم مي  كنيم نمي بحث جهت اين در فعال ما

 كنيم مي  نقل را نظريات فعال ما كرد خواهيم را بحثش باشد داشته نقشي دين اگر حال بكنيم، بحث
 است اين معنايش نه گويند مي  كه " دين منهاي " بكنند پيشنهاد دين منهاي اخالق اند خواسته برخي

 عقلي مستقل اخالق اند خواسته كه آنهايي عقلي مستقل  اخالق يعني بلكه نباشد، دين بايد حتما كه
  : كنم مي عرض برايتان كه اينهاست نظرياتشان بكنند، ادپيشنه

  

   چيست؟ اخالقي فعل معيار
  

 خود فعل، آن از هدف كه  فعلي هر باشد هدف غير، كه است اين اخالقي فعل معيار كه اند گفته بعضي
 يا نانسا باشد، غير نباشد، انسان خود فعل، آن از هدف  كه فعلي هر و است، اخالقي غير باشد، انسان

 فعل،  آن از هدف كه فعلي يعني اخالقي فعل پس اخالقي فعل شود مي فعل آن باشد، ديگر انسانهاي
: گويند مي كه ايد خوانده منطق در. شده تعريف غايت روي از اخالقي فعل تعريف، اين بنابر باشد غير

 فصل و جنس راه از يعني داخلي علل به تعريف. خارجي علل  به يا است داخلي علل به يا شي تعريف
 تعريف، اين بنابر غائي علت راه از يا فاعلي علت راه از يعني  خارجي علل به تعريف و) صورت و ماده(

  . باشد خود غير آن، غايت كه فعلي يعني اخالقي فعل اند گفته اند كرده تعريف غايت راه از را اخالق
 ذكر است تعريف اين به نزديك و شبيه كه را ديگري تعريف بشويم تعريف اين نقد وارد آنكه از قبل
  : كنيم مي

 احساسات از ناشي كه است  فعلي آن اخالقي فعل: اند گفته اند كرده تعريف ديگري جور ديگر بعضي
 عاطفه فعل، يك منشأ اگر باشد داشته ]وجود[ تواند مي  عواطف سلسله يك انسان در باشد دوستانه نوع

   با تعريف اين است اخالقي فعل،  آن بود، نوعدوستي
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 كه فعلي چون فاعل، راه از اين و كرده، تعريف غايت راه از آن منتها است، يكي نتيجه در اول، تعريف
 ممكن نيست ممكن عمال باشد داشته دوستي غير احساسات انسان اينكه بدون باشد، غير ]آن[ غايت
 از ناشي كه هم فعلي و نيست ممكن واقعا ولي باشد داشته اي عقيده چنين نظريه آن صاحب است

 به اولي كه شود مي اين تعريف دو اين تفاوت است غير ]آن از[ هدف قهرا باشد دوستانه غير احساسات
  . يكديگرند  به نزديك خيلي ديديم ولي فاعلي، علت به دومي و است كرده تعريف  غائي علت
 ناشي يا است غير ]آن[ غايت  كه عليف يعني اخالقي فعل گفت شود مي آيا است؟ درست تعريف اين آيا
 احساسات ]به توجه با مثال[ نباشد اشكال از خالي رسد مي نظر به است؟ دوستانه غير احساسات از

 شود؟ مي شمرده اخالقي كار مادرانه كار آيا هست، هم حيوانات در و ندارد انسان به اختصاص  كه مادرانه
 كه خودش مادرانه فداكاريهاي آن در مادر مسلم، طبيعي؟ گفت بايد يا اخالقي گفت توان مي را آن و

    هم كارش و است، فرزند نيست، خودش غايتش دارد وجود هم حيوانات در حتي
 ناشي نيست، خودش فردي غرائز از ناشي هم كارش و است، فرزند نيست، خودش فردي غرائز از ناشي

 كار عاطفي، نظر از مادرانه كار اينكه با يول باشد  فرزندش ]غير آن[ كه است دوستي غير احساس از
 مادر  چون هستند عالي اخالق به متخلق مادرها كه گفت شود نمي اما است، ارزشي با و شكوه با بسيار

 خودش براي را حالت اين مادر  يعني دارد را احساسات اين آفرينش و خلقت حكم به و فطرت حكم به
 خلق هم را اسمش لذا و (است آمده دنيا به فطري خوي اين با بلكه است، نكرده كسب خلق يك مانند
 مخالف  جنس به ميل و دارد جنسي غريزه فردي هر كه طور همين و نيست او اختيار به) گذاشت نبايد

 اين هست مادر در طبيعي طور  به هم فرزند صيانت به ميل هست، او در طبيعي خوي و غريزي طور به
  . ناميد اخالقي كار شود نمي را مادرانه كار  كه -  اند گفته مه درست و - اند گفته كه است
 بكنند، اصالح اضافي قيد يك با را تعريف اند خواسته بعضي گفت؟ بايد چه اخالقي كار تعريف در پس
 ولي باشد دوستانه غير احساسات از ناشي يا و باشد، غير  غايت كه است كاري آن اخالقي كار: اند گفته

 را مطلب  يك كه است اين براي اند گفته كه را اين طبيعي نه باشد اكتسابي حالت  اين اينكه شرط به
 اختيار را آن انسان كه است اخالق آنجا اخالق است اختيار با مساوي اخالق كه اند كرده مي درك همه

 تاس اكتسابي غير فعل طبيعي فعل گيرد مي قرار طبيعي  فعل مقابل در لهذا و باشد، كرده كسب و
 نظريه آن با نظريه اين فرق آنوقت است طبيعي و اكتسابي غير احساسات آن، ريشه  كه است فعلي يعني
    كه دوم و اول
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 فعلي آن اخالقي فعل كه گويد مي آنها مثل هم نظريه اين كه است اين گشت مي بر نظريه يك به دو هر
 اضافه تعريف در عنصري يك ولي باشد، دوستانه غير احساسات مبدأ، يا باشد، غير غايت كه است
  .است بودن كسبي و اختيار عنصر آن و كند مي

 تعريف مخصوصا ما اگر زيرا نيست جامعي تعريف اصالحات، اين همه با هم تعريف اين حال عين در اما 
 كارها از بعضي كه است اين آن و كنيم مي پيدا سوم شق كنيم، ذكر هم با را اخالقي فعل و طبيعي فعل
 اخالق جزء ما را آنها  دوستانه غير احساسات از ناشي نه و است طبيعي نه كه دهد مي انجام انسان را

 فاضله اخالق جزء را صبر و استقامت جديد، و قديم اخالق، كتب در بينيد مي شما نشماريم؟ يا بشماريم
 اراده باشد، داشته امتياستق با و مستقيم روح انسان اينكه نيست ميان در غير  پاي اينها در شمارند مي

 به اصال ولي است عالي خلق  يك نشود، منفسخ شدائد مقابل در عزيمتش باشد، داشته قويي و محكم
 شك جوئي كينه و حسادت مثل شود مي گفته  رذيله اخالق كه چيزهايي آن همچنين ندارد كار غير

 بلكه نيست، دوستي غير هم هدف است، رواني بيماري يك نيست،  طبيعي فعل يك حسادت كه نيست
 فعل: بگوئيم و  كنيم اصالح هم را اول تعريف ناچاريم آنوقت است غير به رساندن زيان هدف  عكس بر

 غير هدف كه است فعلي آن اخالقي فعل  گفتيم وقتي هم بعد بد اخالق و خوب اخالق از اعم اخالقي،
: باشد غير به رساندن زيان هدف يا وب،خ اخالق: باشد غير به  احسان هدف آنكه از اعم يعني باشد،
 زيان هدفش  ولي كند، مي ظلم كسي يك ].گيريم مي نظر در را[ ظلم شود نمي درست تازه بد اخالق

 زيان ديگري  به خودش منفعت خاطر به لو و است خودش منفعت هدفش. نيست غير به رساندن
   بد؟ نه و است خوب نه  هك است طبيعي فعل يك يعني نيست؟ بد اخالق اين پس رساند مي

 يا شخص يك به را آنها شود نمي و است مشهور و معروف اول، تعريفهاي آن. ديگر تعريفهاي سراغ برويم
  از ناشي را اخالقي فعل دانسته، مي بالطبع مدني را انسان  چون ارسطو شايد داد نسبت معيني مكتب

  . است دانسته يم دوستانه ريغ ساساتاح 
  

   آانت نظر
  
 اين، و است، وجداني تكليف  احساس اخالقي فعل معيار گويد مي اخالقي فعل معيار باب در ديگر ظريهن

 و فقها ميان در كه دارد را مقام آن اروپا فالسفه ميان در كه  است آلمان معروف فيلسوف " كانت " نظر
  دشاگر را آنها بيشتر كه دارد انصاري شيخ متأخر، اصوليين
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 معتقد حتي اخالقي وجدان به دارد راسخي اعتقاد او دارد انسان باب در  اي عقيده يك نتكا دانند مي او 
 به او خود كرد ثابت شود مي اخالقي وجدان راه از ولي كرد ثابت شود نمي عقلي برهان راه از را خدا  است
 براي كانت اندازه به كه است نيامده دنيا در فيلسوفي  هيچ شايد دارد اعتقاد اخالقي وجدان راه از خدا

 اوست خود از كه را اي جمله هم قبرش لوح سر روي بر گويند مي و باشد قائل اصالت  انساني وجدان
  : است اين معروفش جمله آن و اند نوشته

  
 و دارد قرار ما سر باالي در كه اي ستاره پر آسمان يكي: انگيزد مي بر را انسان  اعجاب كه است چيز دو

  .است گرفته قرار ما درون در كه ميريض و وجدان ديگر،
 يك صورت به خودش وجدان در انسان را چيزها بعضي: گويد مي و است وجداني الهام  به معتقد او 

 فطري امر  يك صورت به انسان وجدان در نكن، ظلم اينكه كند مي احساس نهي و امر يك و تكليف
 يك اينها نكن، خيانت كه اين بورز، محبت  رانديگ به نسبت كه اين بگو، راست و نگو دروغ اينكه هست
 انسان به خودش انسان وجدان شده داده قرار انسان وجدان در فطرت  حكم به كه دستورهاست سلسله

  . نكن جور آن بكن، اينجور گويد مي كند، مي امر
 اين به قطف يعني بدهد، انجام  وجدان) 1 (بالشرط اطاعت حكم به انسان كه را كاري هر: گويد مي او

 و دهد، مي فرمان وجدانم دهد، مي فرمان من به دلم ،دهد مي دستور من به قلبم كه بدهد انجام دليل
    كه اول نظر آن عكس بر ]است اخالقي كار يك كاري چنين[ باشد، نداشته  غايتي و غرض هيچ
 اين و بود، برونگرا نظريه،  آن كند مي درونگرايي اصطالح به نظر، اين باشد، ديگري غايت، گفت مي

 از محضر اطاعت شكل كه است اخالقي فعل فعل، يك  وقت آن: گويد مي يعني درونگراست، نظريه،
   اگر كه طوري به باشد، شده گرفته نظر در غايتي هيچ و شرطي هيچ كه آن بدون باشد، داشته را وجدان

 به[ گفته، وجدان اينكه از غير يدگو مي وجدانم چون: بگويد كني؟ مي را كار اين چرا: بپرسند شخص از
   گويد مي دهم، مي انجام ديگر هدف فالن براي من را كار اين بگويي اگر نباشد ديگري چيز ]خاطر

  
  : پاورقي

  . كند مي قيد مخصوصا را " بالشرط " -  1
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 شرط به داند مي وجداني فطري تكليف انجام را اخالقي فعل معيار شخص  اين پس نيست اخالقي ديگر
 وجدان به قائل. وجدان در فقط و فقط برد مي را اخالق او. بگيرد صورت بالشرط تكليف، انجام اين  اينكه

 و«: خوانيم مي كريم قرآن در ما هست هم درستي حرف اي اندازه تا حرفش البته. است فطري الهام و
   ).1 (”تقويها و فجورها فالهمها سويها، ما و نفس
 مردي) 2 (”العدوان و االثم علي تعاونوا ال و التقوي و البر علي تعاونوا«: شد ازلن كريمه آيه اين كه وقتي

  ! وابصه: فرمود اكرم رسول بكند طرح را سؤالش آنكه از قبل) ص (اكرم  رسول خدمت آمد وابصه نام به
 يا لهب: گفت چيست؟ " اثم " و " بر " كه بپرسي من از اي آمده بپرسي؟ من از چه اي آمده بگويم آيا

 و وابصه سينه به زدند ار انگشتشان دو اكرم پيغمبر اند نوشته  ام آمده همين براي اتفاقا اهللا، رسول
 بخواه دلت از را فتوا  اين كن، استفتاء قلبت از را اين ”قلبك استفت قلبك استفت وابصة يا« :فرمودند

 مسائل و داده قرار انسان فطرت در ار اثم تشخيص مقابل  نقطه در و را، تقوا و بر تشخيص خداوند يعني
 جواب بپرسد  خودش وجدان و قلب از بايد بلكه بپرسد، ديگري از برود انسان نيست  الزم ديگر را فطري

 اين. هست مطلب خيلي اينجا در  كه بكنم عرض تفصيلي بحث خواهم نمي حال گيرد مي جا همين از را
  .نظر يك هم

  . است تكليف مقوله از اخالق نظر، اين بنابر ولي بود، محبت مقوله از اخالق اول، نظريه سه بنابر 
 افعال ذاتي قبح و حسن معروف نظريه آن، و داريم ]فعل يك بودن[ اخالقي معيار باب در ديگري نظريه
 معناي يك به اين و اند بوده قائل ذاتي قبح و حسن افعال، براي كه اند بوده اي عده دانيم مي. است
 حسي حسن است جور دو حسن يا زيبايي: اند گفته كند مي فرق تعبيرش البته هست، مه درست  خاص
 " حسن " است قسم چند بر حسي حسن و داريم، هم خيالي حسن كه همچنان عقلي، حسن و داريم
 باشد، بصري است ممكن حسي حسن است واليوصف يدرك ما ندارد،  هم تعريف زيبايي و زيبائي، يعني
: داريم  هم عقلي حسن باشد مي باشد، ذوقي باشد، لمسي است ممكن حتي و باشد سمعي  است ممكن
 چه هر فهميد شود مي اش جاذبهاز را زيبايي خاصيت دارد جاذبه و زيباست عقل ديده به چيزها بعضي

  خودش سوي به را  انسان و كند توليد شوق و عشق انسان در كه
  

  : پاورقي
 الهام را خيرش و شر او به و ساخت  معتدل را او كه آن و نفس به قسم[ 8. و 7 آيات شمس، سوره - 1

   ].كرد
   ].نكنيد همكاري ستم و گناه در و كنيد همكاري يكديگر با تقوا و نيكوكاري در[ 2. آيه مائده، سوره -  2
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 كارها بعضي: اند گفته است " زيبايي " بكند جلب هم را انسان تقديس و آفرين و تحسين و بكشاند 
    بعضي و زيباست ذاتا بعضي صورتها كه طور همين نازيباست، و زشت ذاتا كارها بعضي و زيباست، اتاذ

 زيباست، ذاتا سپاسگزاري زيباست، ذاتا امانت زيباست راست، سخن حق، زيباست، ذاتا راستي مثال نازيبا
 همه و ظلم دروغ، مثل هااين مقابالت مقابل، در زيباست ذاتا كردن  عدالت زيباست، ذاتا غير به احسان
 زيبايي ]بودن[ اخالقي معيار ]نظر اين طبق[ پس نازيباست ذاتا شود مي خوانده ناپسند اخالق كه  اموري

  .كند مي درك مستقيما و مستقال عقل كه عقلي زيبايي هم آن فعلهاست
 بحث بدانيم اييزيب را مالك اگر ولي است كانت  تعريف حتي تعريفها آن از جامعتر خيلي تعريف اين 

 در كه نظريه اين حسب به. بود نخواهد دشواري از خالي كمي البته و آيد مي  پيش عقلي قبح و حسن
 سه بلكه و نظريه دو بنابر. است زيبائي و جمال مقوله از اخالق است، بوده بحث مورد زياد مسلمين ميان
 مقوله از نظريه اين بنابر و بود، تكليف قولهم از كانت نظريه بنابر بود، محبت مقوله از اخالق اول، نظريه
  . معقول زيبائي ولي زيبائي، مقوله از هم و است عقل مقوله از هم عقلي،  زيبائي ولي است زيبائي

  

   افالطون نظر
  

 مقوله از اخالق گويد مي هم  آن است افالطون از كه نظريه اين به نزديك هست اينجا در ديگري نظريه
  : بكنم  عرض برايتان توضيحي است الزم. است زيبائي

 كل اعطاء: ديگر برابري، يكي: كنند مي تعريف جور سه را عدل كه ايم كرده ذكر " الهي عدل " كتاب در
 هماهنگي و توازن كه بگيريم نظر در را سوم تعريف اگر. هماهنگي و توازن: سوم و ،)1 (حقه حق ذي

 قوا كه است بوده معتقد افالطون )2(است توازن نوعي زيبائي چون زيبائي با شود مي مساوي عدل است،
 گفته را  حرف اين هم افالطون غير گويد مي هم راست است گوناگون هست انسان در كه  استعدادهايي و

 هست، حسي استعدادهاي هست،  طبيعي مافوق استعدادهاي هست، طبيعي استعدادهاي انسان در اند
 باشد متناسب اعضايش اگر بدن، ناحيه از انسان كه طور نهمي است گفته هست عقلي استعدادهاي

  تربيت طوري را خود استعدادهاي و قوا اگر نيز روان و  روح نظر از زيباست،
  

  : پاورقي
 حقي صاحب هر حق[ -  1   ].شود داده

 مقوله از عدل كه جهت آن از عدل به راجع بحثي نراقي مرحوم ،" السعادات جامع " كتاب در - 2
. كند مي است زيبائي
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 كمتر، نه و بيشتر نه كند، اشباع دارد كه معيني حد آن در را ها قوه از اي  قوه هر باشد، متوازن كه بكند
  .زيباست بگيرد را تفريط و افراط جلوي و
 اخالق خوب اخالق گويند مي بعد و كنند مي بحث زياد تفريط و افراط  روي ما اخالق كتب در بينيد مي 

 انسان: گويد مي  است زيبائي به بيشتر نظرش ولي " وسط حد[( گويد مي هم افالطون است وسط حد
 دارد خودش حد در روحي نظر از را چيز همه  كه انساني القوا متناسب و القوا متعادل و االخالق متعادل

 كردن كسب معنوي و روحي زيبائي يعني شدن اخالقي زيباست روحي نظر از كمتر، نه و بيشتر نه
 ما اختيار در كه  آنچه شده تكميل مادر رحم در و نيست ما اختيار در جسماني و ظاهري اندام: گويد مي

 از شود مي متولد كه مادر شكم از آيد، مي دنيا  اين به بالفعل جسم، نظر از انسان است روحي اندام هست
    اين به اندام تمام ولي كند، يم رشد منتها آيد مي دنيا به شده تمام اندامش  يعني است، بالفعل جسم نظر
 را جنين عالم حكم انسان  روح براي دنيا عالم يعني است عقبتر مرحله يك روح نظر از اما آيد مي دنيا
 براي است رحم عالم نظير روح براي دنيا عالم كه كند مي را تعبير اين هم مالصدرا انسان بدن براي دارد

  ساخته جنين در كه بدن اندام كه است اين ديگر تفاوت دشو مي ساخته اينجا در روح اندام جنين
 يا بكنيم پسر سياه، يا بكنيم سفيد رحم در را خودمان كه نداشتيم قدرت ما نبود، ما اختيار به شد مي

 در قدر لوح و قضا قلم ماست، با اختيار دنيا اين در ولي نداشتيم  هم تكليفي زيبا يا بكنيم زشت دختر،
 دنيا همين در را خودمان وجودي طرح و كنيم ترسيم را خودمان رواني اندام و چهره كه ماست اختيار
  به فقط او گويم مي دارم حرفش دنبال نيست، افالطون مال اينها البته( .بسازيم را خودمان و بريزيم
 م؟بسازي چگونه بسازيم را  خودمان بايد كه هستيم ما اين پس ).است كرده تكيه زيبائي مسئله همان
 زيبا را خودمان خودمان، كه هستيم مكلف ما بسازيم؟  وجه زيباترين به روحي و رواني نظر از چگونه
   و اخبار در شويم مي محشور گونه همان به ديگر جهان در ساختيم، اينجا در كه طور هر و بسازيم،
 گروه گروه و فوج فوج مردم: )1 (”افواجا فتأتون الصور في نفخي يوم«: كريمه آيه ذيل در احاديث،
 در چون شوند، مي محشور انسان صورت به گروه يك فقط: فرمايند مي كه ايد خوانده شوند، مي محشور

 و ملكات تابع ظاهرشان و صورت يعني ]گردند مي محشور[ باطنشان و  نيات اساس بر مردم آنجا
   انسان چون شوند مي محشور انسان صورت به صالح اشخاص است  باطنشان

  :يرقپاو
 ].آييد در محشر  به گروه گروه و بدمند صور در كه روزي آن[ 18. آيه نبأ، سوره -  1
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 خودش جهان اين در انسان كه نيست شك جاي گفتيم افالطون حرف  مناسبت به كه مطلبي اين پس 
 به هست ما عصر در كه جديدي فلسفه اين در بسازد را خودش كه است مكلف و بسازد را  خودش بايد
 معنا نظر از است، يكي ما باصطالح لفظ نظر از كه است مطرح اصطالحي يك " يستانسياليزماگز " نام

 ماهيت اصالت و وجود اصالت اصطالح، آن ايم گفته ديگر جاي در ما اند، گفته كه معنايي ولي دوتا،
 تماهي بايد خودش انسان كه است اين  مقصودشان ولي هستيم وجود اصالت طرفدار ما گويند مي است

 بايد خودش را خودش ماهيت كسي هر يعني است؛ مقدم ماهيتش بر انسان وجود كند، طرح را خودش
    .)2 (است درستي حرف اينجا تا و باشم داشته بايد ماهيتي چه من كه بسازد

 كه را استعدادهايي مجموع انسان اگر گويد مي است، زيبايي مقولة از اخالق است معتقد كه افالطون
 پرورش تفريط و افراط بدون متوازن، و متعادل و متناسب طور به است كرده عنايت او به المتع خداوند
 مي انسان خلقت متن خود از را اندازه اين و– خودش اندازة به و خودش حد در را اي قوه هر كه بدهد
 از شويم مي يانسان ما آنوقت كمتر، نه و بيشتر نه و بايد كه بدهد پرورش مقدار آن و -كرد دريافت شود
 بينيد مي شما چيست؟ ارادت كنيد؟ مي پيدا ارادت افراد بعضي به شما چرا. زيبا رواني و روحي نظر
 كارهاي دنبال كه است وقتي سن نظر از و است اش جواني شور آن كه اي ساله 25 جوان يك مثالً

  نگاه از كه شود مي ساله 90 و ساله 80 پيرمرد يك مريد برود خودش شهواني
  : پاورقي

   ].نمود مسخ خوك و بوزينه به را آنان[ 6. آيه مائده، سوره -  1
 در است بوده موضوع همين در كه بعد جلسه ابتداي از دقيقه چند دارد افتادگي نوار اينجا در[ - 2

 يعني اگزيستانسياليزم دهد مي را وجود اصالت مفهوم فلسفه، اين :]شود مي ذكر عينا كه بود دست
 اصالت با شود مي گفته اينجا در كه " وجود اصالت " اين. انسان در البته وجود، اصالت دارطرف  مكتب

 در آن است ديگري مطلب اين است، مطلب يك آن.  دوتاست گوئيم مي خودمان فلسفه در ما كه وجودي
    صيخا مفهوم يك اين باز هم انسان خود در عالوه به و دارد انسان به اختصاص  اين است، جهان كل

 اصالت " اين گذاريم مي رويش ديگر نام كنيم، نمي تعبير وجود اصالت به خاص مفهوم اين از ما كه است
 هر گويند مي كه است اين كنند مي انكار كه ماهيتي  اصالت مقابل در گويد، مي سارتر كه " وجود

   ].اردد تقدم[ برهستيش ذاتش و ماهيت حيوان و نبات و جماد از انسان غيراز موجودي
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 يك واقعاً. بوديد ديده همه را عليه اهللا رضوان بروجردي آقاي مرحوم. برد مي لذت او صورت به كردن
 يك كه اي جاذبه آن. بود ساله 90 پيرمرد يك. برد مي لذت كرد مي نگاهش وقتي انسان كه بود مردي
 چيست؟ است رادتا نامش كه كشاند مي خودش دنبال به را ساله 25 جوان يك ساله 90 پيرمرد

 او بود؟ چگونه اكرم پيغمبر خود. كند مي ايجاد را كشش اين كه اوست روح در زيبايي نوعي تشخيص
 نقل الحديد ابي ابن. داشت را معنوي زيبايي اعالي حد و معنوي، و ظاهري زيبايي ميان بود كرده جمع
 عشق معني به صبوه مادة از صبات. گفتند مي »صبات« را مسلمين مكه در قريش كفار كه كند مي

 بودند اكرم پيغمبر مجذوب و مريد اينقدر. هستند مرد اين عاشق اينها گفتند مي. ها اله و يعني است،
) 1](انسان كه [جسم مسئلة از غير هست او در چيزي يك چيست؟ آن. ناميدند مي صبات را اينها كه

 از قبل كه نظري آن ولي است زيبايي لةمقو از اخالق كه بود معتقد هم افالطون. شود مي او مجذوب
 وقبح حسن فعل، زيبايي گفت مي است زيبايي مقولة از اخالق كه بود معتقد و كردم عرض نظر اين
 زيبا مطلوبش كه است آن زيبا انسان. نازيبا بعضي هستند زيبا ذاتاً بعضي فعلها گفت مي. افعال در ذاتي
 طالب كه شد مي نازيبا جهت آن از انسان و بود زيبا فعل طالب كه بود زيبا جهت آن از انسان. باشد
 مي زيبا جهت آن از فعل. است انسان روان خود زيبايي مركز اصالً گويد مي نظر اين ولي. بود نازيبا فعل
 بنابراين. بشود پيدا نازيبا روان از كه شود مس نازيبا جهت ان از فعل و بشود پيدا زيبا روان از كه شود

 يعني اخالقي فعل كه اخالقي معيار باب در نظريه يك هم اين. است انسان روان خود ايي،زيب كانون
  .باشد شده پيدا متوازن و متعادل روح يك از كه فعلي
 -شاءاهللا ان – اينها دربارة را نهايي قضاوت تقريباً) 2 (آينده جلسة در. بكنم عرض هم ديگر معيار يك
  .كنيم مي طرح را اتنظري فقط ما جلسه اين در. كنيم مي
  

   فالسفه نظر
  
 عقلي آزادي يا آزاد عقل ولي عقل، را اخالق مالك آنها ].است فالسفه و حكما نظريه ديگر، نظريه [

 از ما و كنيد نمي پيدا معموال آنها كتب در شما كنم، مي  عرض كه شكلي اين به را مطلب اين دانند مي
  ]اسالمي فالسفه[ كلمات البالي

  
  پاورقي

  .]دارد افتادگي نوار دقيقه يك حدود) [1
.]نيست موجود متأسفانه بعد جلسة نوار 2] (
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 و كمال و است، انسان عقل انسان جوهر است، انسان عاقله قوه آن انسان، گوهر كه معتقدند آقايان اين
 در انسان يعني معارف، يعني چه؟ يعني عقلي سعادت است عقلي  سعادت انسان واقعي و نهايي سعادت

 هست كه آنچنان را وجود عالم و بشود آشنا الهي معارف به است، ممكن او براي كه حدي  آخرين آن
: گويند مي موضوع، نظر از نه كنند مي تعريف  غايت نظر از را حكمت كه وقتي آنها بينيد مي كند دريافت

 عيني جهان شبيه عقلي جهاني بشود انسان اينكه العيني للعالم مضاهيا عقليا عالما االنسان صيرورش
 عادي انسان ولي حق، اولياء مگر كنند نمي درك و كند، نمي درك عادي انسان را جزئياتش  البته
 كه طوري آن آخر، تا لاو از را هستي نظام  كليات كه برسد ]اي مرتبه به[ خودش عقل در تواند مي

   هر به و بكند درك را عالم كلي مراتب اولي، هيوالي تا گرفته الوجود  واجب ذات از بكند، درك هست
 باشد، بيشتر نيست چيزي  هم اين جز كه خداوند افعال و صفات و خدا به نسبت انسان معارف كه نسبت
  . باشد مي مند بهره بيشتر است، عقلي  سعادت كه واقعي سعادت از و است كاملتر انسان
 به توجهش جنبه اين به كه باال، به رو و نظري جنبه يك دارد، جنبه دو انسان عقل: گويند مي بعد

 جنبه اين به كه بدن، به رو يعني پايين، به رو جنبه  يك و كند، كشف را حقايق خواهد مي و باالست
  . نويسند مي كتابها در زياد را مقدار اين تا بكند تدبير را بدن خواهد مي
 علماي نظر از اخالق اساس كه ايد شنيده باشد؟ بايد اساسي چه بر را، بدن عقل تدبير اين گويند مي بعد

. اند گفته: است اين اش ريشه دانند؟ مي اساس را عدالت چرا ايد كرده فكر هيچ است عدالت اسالمي
 غرائز از هيچيك و غضب و شهوت ييعن نباشد، طبيعت انسان وجود بر حاكم كه است اين اخالق
 عقل حاكم اگر و باشد، عقل انسان وجود بر حاكم نباشد، خيال نباشد، واهمه قوه و هم و نباشد، طبيعي
    گفت مي ديگري شكل به افالطون كه را عدالتي همان يعني كند مي حكم انسان در عدالت به عقل باشد،
 چه حاال دهد مي او به تفريط و افراط بدون را استعدادي و قوه هر حظ عقل كه گويند مي اينجا در اينها

 دارد؟ مانعي چه گفتيم مي افالطون به اگر كمتر؟  يكي و بيايد گيرش بيشتر قوه يك كه دارد مانعي
   و قوا در تفريط و افراط نبايد گويند مي چرا مالصدرا امثال ولي خورد، مي  هم به زيبايي: گفت مي

 اين از غير اگر: گويند مي آنها ، نه نخورد؟ بهم زيبايي اينكه براي گويند مي هم آنها آيا باشد؟ استعدادها
  و رود مي بين از عقل آزادي باشد
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 قوه هيچ كه طوري  به باشد قوا همه ميان در حاكم بخواهد اگر عقل گويند مي است همين اساسي  نكته 
 مقابل در را شهوت بدهد، قرار يكديگر مقابل در را ها قوه اين كه است اين فقط راهش نكند، تخطي اي

 يعني كنند خنثي را يكديگر خودشان ها قوه اين كه طوري به شهوت،  مقابل در را غضب غضب،
 جهت اين از را وسط حد و عدالت اينها بدهد فرمان بتواند راحتي كمال در عقل كه كنند،  نگهداري

 شود مي اجرا سادگي به عقل حكم باشد وسط حد در ملكات نظر از انسان اگر كه دانند مي عقلي مزاج
 هيچ بدون روح آنوقت و نيست، روح مزاحم هيچوقت  بدن شد، اجرا سادگي به عقل حكم وقتي

  .كند مي كسب را خودش كماالت  بدن ناحيه از مزاحمتي
 نه، زيبائي؟ يبرا آيا چه؟ براي وسط حد ولي وسط، حد قوا،  ميان تعادل يعني اخالق اينها، نظر از پس، 

 عقل همان روح جوهر كه روح و عقل تسلط و استيال اينكه براي وسط حد. ندارند كار زيبائي  به آنها
 يكي ، پرست شكم آدم مثال بكند، طغيان قوه يك كه جايي آن خالف بر باشد، اعالم حد در بدن بر است

 جلوي برد مي بيرون عقلش دست از را اختيار و كند مي طغيان او در باشد سيري غريزه كه غرائزش از
 اين نرو، آنجا برو، اينجا: بگويد مثال و بدهد فرمان قوا و بدن به بتواند آزادانه عقلش تا بگيرد را اينها همه
 نظر از باشد مطلق  حاكم بدن در عقل، فرمان ]خالصه و[ نكن استفاده مقدار آن كن، استفاده مقدار
 واقع در و عقل آزادي براي چه؟ براي توازن اما توازن، و عدالت به گردد مي بر اخالق ريشه نيز اينها

    معني به است عقل حاكميت مقوله از و معنا، يك به است آزادي مقوله از حكماء اين نظر از اخالق
  . عقلي آزادي شود مي بگوئيم آزادي اگر كه ديگر،

  

   راسل نظر
  

 مسلك مادي چون اينها. كنند مي تعقيب را هنظري اين برتراندراسل امثال كه هست ديگري نظريه
 اين: گويند مي دانند، مي مادي موجود يك را انسان  هم و كنند مي فكر مادي جهان، درباره هم و هستند
 آدم هيچوقت  است تعارف است، دروغ اينها دوستانه، غير احساسات باشد، غير فعل، غايت كه حرفها

 از غايتش انسان كه شود نمي هيچوقت خواهد مي را خودش فقط كسي هر ندارد، دوستانه غير احساسات
 ما اخالقي وجدان: است گفته كانت بدهد قرار ديگر كس خير را هدف بخواهد و باشد ديگر كس فعل،
 وجدان اصال. ندارد وجود تكليفي احساس. تكليف احساس :]است گفته يا[ .نداريم اخالقي  وجدان اصال
  فعل در نازيبايي و زيبايي ما .فعل زيبائي :گفته ديگري  آن است دروغ
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 فهميم نمي     عقل: گفته يكي آن شود نمي سرمان نازيبا و زيبا روح ما روح زيبايي: گفته  يكي آن
 نه؟ يا هستي قائل  اخالق به آيا پس گوئيم مي نيستم قائل مجرد روح به اصال مجرد روح و مجرد
 پس گوئيم مي) بشود اخالق منكر كسي شود نمي چون (هستم قائل هم اخالق به من بله، گويد مي

 گول اي عده و است اخالق علمدارهاي از خودش اتفاقا و كني؟ مي توجيه اساسي چه بر را اخالق
    اش فلسفه آدم اين: ام گفته مكرر من و دانند، مي انساندوستي آدم را او و اند خورده را حرفهايش

 حرف انساندوستي ضد بر خودش فلسفه در و دهد مي دوستيانسان شعار است، شعارهايش خالف بر
 اخالق: گويد مي چيست؟ اخالق گوئيم مي  است محض دروغ راسل فلسفه در انساندوستي اصال زند مي

 اخالق ضد بر را طلبي نفع اخالقي، مكتبهاي تمام طلبي بانفع  انديشي دور و هوشياري از است تركيبي
 طلبي نفع منتها كرد، درست طلبي نفع از بايد را اخالق: گويد مي كه راسل ]اخالقي مكتب[ اال دانند مي

 شود مي بكند، تأمين انديشي دور با را  خودش منافع بخواهد انسان اينكه انديشانه دور و هوشيارانه
  چطور؟ اخالق

 رد چراغ انسان براي است چراغ يك عقل است، انسان طبيعت خدمت در عقل  كه نيست شك: گويد مي 
 آن از چراغ دهد، مي فرمان برود، بخواهد كه طرف هر به دارد دست در را آن كه است كسي آن اختيار
 در عقل دهد مي قرار خودش منفعت خدمت در را  عقلش انسان كند مي روشن را راهش و رود مي طرف

    كه باشدن ضعيف و باشد وسيع خيلي بايد انسان عقل شعاع ولي: گويد مي. است انسان منافع خدمت
 شود، مي پرست فرد شود، مي  پرست منفعت ببيند را پايش جلوي بخواهد اگر. ببيند را پايش جلوي فقط
 آقا گوئيم مي ما بكنيم مبارزه پرستي منفعت و پرستي خود با ما كه ندارد لزومي شود مي پرست خود

 به توجه  يعني كن، تر النيطو را عقلت شعاع باش، هوشيار باش، هم انديش دور  ولي باش پرست منفعت
 با فردي منفعت آنوقت باشد،]  طويل[ انديشي دور شعاع اگر باش داشته خودت كار العملهاي عكس
 ذكر مثال يك اخالق شود مي شود، مي هماهنگ و كند مي  تطبيق اجتماعي مصلحت و اجتماعي منفعت

   ابتدا در كه ندارد شك دارد خوبي هشيرد گاو يك ام همسايه بينم مي من كنيد  فرض: گويد مي كند مي
 عقل ولي انسان  براي است طبيعي خيلي اين بدزدم را همسايه گاو كه كند مي حكم من منفعتجوئي

 بدزدم، را همسايه گاو اگر من نيست  العمل عكس بدون كار اين كه دانم مي دارم، هوشياري دارم،
 من اگر بينم مي برسم، منفعتي يك به خواستم مي كه من و دزدد، مي را من گاو آيد مي فردا هم همسايه

    گويم مي پس كنند، مي تجاوز من منافع به هم ديگران بكنم، تجاوز ديگران  منافع به
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  . تو نه و من نه كه است اين مصلحت
  

   خدا و يزيد با
  

 كه متصوفه از يكي گويد مي: است  افسانه اينها البته آورده در شعر به را آن هم عطار كه است داستاني
 يك زد مي حرف خدا با داشت خودش مكاشفه عالم در وقتي  يك گويند مي سلطان را او خودشان قول به

 ديگر كه بدهم  ارائه مردم به هست كه آنطور را باطنت آن خواهي مي آيا! يزيد با: گفت او به خدا وقت
 ات العاده فوق رحمت  آن خواهي مي ياآ! خدايا: گفت يزيد با نيايد؟ دنبالت و نباشد مريدت هم نفر يك
 من نه بگو تو نه سر، به سر: گفت خدا نكند؟ اطاعت را حرفهايت نفر يك ديگر كه بگويم مردم به را

  ! گويم مي
  

   همكارش و اداري مرد داستان
  

 به قائيآ يك با تازه و اداره رفتيم  گرفتيم روزه بود، رمضان ماه اول روز كه كرد مي نقل رفقايمان از يكي
! فالني: گفت رفيقم آن ساعت دو يكي از بعد گرفت مي روزه  هم او بوديم شده آشنا و ميز هم اصطالح

 كه  خواهم مي معذرت شما از خيلي من: گفت بفرمائيد گفتم بدهم شما به تذكري  يك خواهم مي من
 عرض چه است، خودم بد  اخالق از بدهم، را تذكر اين كه دانم مي الزم خوب ولي دهم مي را تذكر اين
 خيلي شوم، مي عصباني گيرم، مي روزه كه رمضان  ماه در كه دارم بدي اخالق چنين يك من شما به كنم
 بد حرف گويم، مي آيد مي دهانم به چه هر ديگر شوم مي عصباني كه  هم وقتي شوم، مي عصباني هم
 بكنم  جسارتي جنابعالي به انرمض ماه اين در است ممكن كنم مي توهين دهم، مي فحش گويم، مي

 ديگر شد، چنين اگر كنم مي  خواهش است، من اخالق است، روزه ديگر شد، چنين اگر كنم مي خواهش
 مرد اين! شد كاري عجب گفتيم: گفت ما رفيق آقاي  اين ببخشيد خيلي است، من اخالق است، روزه
 بشنويم،  فحش او از بايد تمام رمضان اهم يك ما حاال كرد، حجت اتمام ما با آمد رمضان ماه اول روز

 دادي، بجائي تذكر عجب كه  گفتم هم من: گفت است اين من اخالق گفته رمضان ماه اول روز چون
 كه بيني مي وقت يك شوم، مي عصباني روزه حال در بدتر، بلكه و است همينطور هم من اخالق اتفاقا
 هر است خوب پس! است بدي اخالق خيلي! عجب: تگف. سرت به پراندم و برداشتم را دوات اين مثال

  . باشيم مواظب دومان
 احساسات ]قبيل از حرفهايي و[ همين، و است همين بشر ميان در اخالق مسئله گويد مي راسل

  و مجرد  عقل مجرد، روح باشند، ديگر انسانهاي هدف نوعدوستانه،
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 است ماديت دنياي دنيا، كه كند نمي فكر ]اين از غير[ مادي آدم يك ]است معني بي[ تكليف احساس 
 اش هوشياري بايد فقط رود نمي خودش منفعت دنبال جز انسان  است مادي موجود يك هم انسان و

 تجاوز العملش  عكس بكند، تجاوز ديگران حقوق به بخواهد اگر كه بيند مي صورت اين در و باشد، زيادتر
 بعد. بخورم بايد سنگ تا صد انداختم،  كه كلوخ كي است سنگ پاداش، را انداز كلوخ است ديگران

  . نشينم مي خودم  جاي سر آدم بچه مثل مؤدب آيم مي
 العمل عكس به باشد، جاهل  انسان اندازه هر: داند مي هوشياري مقوله از را اخالق او كه است اين

 عكس به باشد، هوشيارتر و عالمتر انسان اندازه هر و ،رود مي فردي منافع دنبال و ندارد توجه كارهايش
 اش آينده نسل ببيند، را اش پيري آخر تا ببيند، بيشتر را دورها آن باشد، داشته توجه بيشتر ها العمل

 منفعت كه كند مي كوشش بيشتر نباشند،  ناراحت هم من هاي بچه كه باشد اين فكر به و ببيند را
 ريشه و هوشيارانه، و عاقالنه پرستي خود يعني اخالق، پس بدهد  تطبيق ديگران منافع با را خودش
 به خوب اخالق  اينكه براي ما آدم، اين نظر از لهذا و كرد جستجو عقل و هوشياري در بايد را اخالق
 لوازم و ها العمل عكس به را مردم و بكنيم دانشمندتر و داناتر را جامعه بايد پيوسته بياوريم، جامعه
 اينكه كما شود مي پيدا مردم ميان در بهتر اخالق صورت اين در نماييم آگاهتر كارهايشان و فعلها

: بينيم مي ديگري شكل به را سخن اين نيز امير حضرت كلمات در و داشت، اي نظريه چنين هم سقراط
 روي او البته شود مي پيدا خوب اخالق كنيد، دانا را مردم: گفت مي  هم سقراط ).1 (”كفي و علموهم«

 دانا را مردم: گويد مي  كه هم راسل مبناست، يك روي هم كفي و علموهم اينكه كما گفت، مي مبنا  يك
: ها العمل عكس به دادن توجه يعني گويد مي او  كه دانشي است ديگري مبناي روي است، كافي و كنيد
  . شوند مي خوب همه بياموزيد، بشر افراد  به را فعلها هاي العمل عكس

 نظريه بنابر  . گردد مي آموزش مقوله وارد  پرورش و شود مي وارد تعليم مقوله در شتربي تربيت راسل،
  

  هينظر نيا نقد
  

  نظريه، اين  اوست خود شعارهاي خالف بر و است انساندوستي ضد بر راسل نظريه گفتم
  

  : پاورقي
   ].است كافي همين و بياموزانيد را مردم[ )1
  

 ٢١١



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

 باشد اخالق تواند مي جايي در فقط اخالق راسل، جناب نظريه بنابر است زده كانه زير را اخالق ريشه 
 آدم يك نظريه، اين بنابر يعني باشد خودش منافع ضد بر ديگران سوء العمل عكس نگران انسان كه

 برابر، چند آيند مي ديگران بيند مي چون دهد نمي انجام اخالقي ضد عمل باشد، هوشيار اگر ضعيف
 عمل بيند مي خودش نيروي با  مساوي را ديگران نيروي كه هم دميآ يك كنند مي پايمال را او منافع
 از توانند مي ديگران ببرد، ديگران از تواند مي او كه  اندازه همان بيند مي چون دهد نمي انجام اخالقي ضد
  . ببرند او

 اين بربنا. بكند كنترل را اقويا بتواند كه است آن اول درجه در اخالق: گوئيم مي راسل جناب به بعد
 يا ويتنام در نيكسون آنچه و) است همين راسل بر بزرگ ايراد (ستني اخالقي ضد اقويا ظلم نظريه،

 زياد خيلي زورش  كه داند مي كرده، را حسابهايش همه چون نيست، اخالق ضد دهد مي انجام  خاورميانه
 كه وقتي ندارد وجود بكند پايمال را او منافع بتواند كه نيرويي بدزدد، و ببرد بخواهد چه هر و است

 كه كسي براي و ضعيف براي هوشيارانه، منفعتجويي اين هوشيارانه،  منفعتجوئي از شد عبارت اخالق
 شد مطمئن اگر  قوي است ديگري جور قوي براي ولي است، جور يك است متساوي ديگران با  نيرويش

 ضد و است اخالقي عملش بكند، كه ظلمي هر بدهد، انجام او عليه العملي عكس تواند نمي ضعيف كه
 هواپيماي اسرائيل اينكه اين بنابر است شده حساب و هوشيارانه  منفعتجويي يك چون نيست، اخالقي
 كه بداند و باشد  داشته اطمينان صد در صد آمريكا نيروي و خودش نيروي به اگر اندازد، مي را ميگ
 جناب پس نداده انجام اخالقي ضد كار راسل  نابج نظر از بكند، تالفي تواند نمي و است ضعيف طرف
 شعار غيره و ويتنام جنگ عليه و افتي مي راه خيابانها در كه تو  انساندوستي شعارهاي اين! راسل
 كه دركش  حكم به و هوشش حكم به و زورش حكم به را كار آن و دارد زور او چيست؟  براي دهي مي
  . كردي تجويز را آن خودت تو هدد مي انجام ندارد العملي عكس داند مي

  . الطاهرين آله و محمد علي اهللا وصلي
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  راسل ياخالق مکتب - آمونيستي اخالق
  
 اصطالح به آنها از يكي. ميكن يم اشاره است مطرح شتريب ما عصر در كه اخالق درباره] ياتينظر به[

 هر وناچار دارد، ياخالق ستميس كي خود يبرا هم مكتب نيا. است يستيماركس اي يستيكمون اخالق
 چيز چه براي كه باشد سؤالها اين پاسخگوي كه بكند وضع اخالق يبرا ييارهايمع كي ديبا يمكتب
 در شمارد؟ مي  اخالق ضد را كاري نوع چه و داند مي اخالق را كاري نوع چه و است قائل  انساني ارزش
 تكامل اساس بر كه تكاملي هم آن ، تاس اجتماعي تكامل آن و است القاخ معيار چيز يك مكتب اين
 منطق هگل، معروف منطق همان كه دارد منطقي ماركسيسم  مكتب. شود مي توجيه توليد ابزار

 قرن در كه ماديتي بالخصوص است، مادي بيني جهان كه دارد اي بيني جهان و فلسفه است، ديالكتيك
    آن باخ فوئر نام به هگل چپگراي اصطالح به پيروان يا شاگردان از يكي و بود  شايع و رايج هجدهم

 منطق باخ فوئر منطق منتها  است باخ فوئر تابع واقع در مادي فلسفه در ماركس كرد مطلع تجديد را
 ماديت آن از و است كرده تلفيق مادي فلسفه با را  ديالكتيك منطق آن ماركس است نبوده ديالكتيكي

  .آمده وجود به ديالكتيك ماترياليسم يا و) گويند مي كه اصطالحاتي اين (جدلي ماديت يا تحولي
 است اقتصاد اصالت اساس] بر كه دارد تاريخ ماهيت[ مورد در خاص نظريه يك مكتب اين همچنين

   را اين كه دهد، مي  تشكيل اقتصاد را تاريخ اصلي ماهيت: گويد مي
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 ماديت يا تاريخي ماترياليسم است ردهك وضع  انگلس را اصطالح اين ظاهرا گويند مي تاريخي ماترياليسم
 جامعه بخش در است شناسي جامعه بخش ديگر، بخش و دارد مادي  ماهيت تاريخ يعني تاريخي،
 روابط جامعه، بناي زير و بنا، رو و بنا زير به شود مي تقسيم جامعه تاريخ، فلسفه بخش مثل  هم شناسي

 به مربوط البته ماركسيسم مكتب از ديگري  متهايقس ديگر چيز همه بنا رو و است توليدي و اقتصادي
 ماركس كارل تخصصي رشته كه چيزي همان دارد، اقتصادي ماهيت واقعا يعني است، اقتصادي مسائل

 دارد اي نظريه و است بوده صاحبنظر اقتصاد در و بوده دان اقتصاد مرد يك او يعني بوده  آن فقط هم
 به راجع داد پرورش بيشتر او شايد ولي بودند گفته ديگر دانهاي اقتصاد قبال هم را نظريه اين چه اگر

 ارزش اين بنابر كند، نمي ارزش توليد سرمايه و آيد مي وجود به كار از فقط ارزش كه ارزش و كار مسئله
 اين، كه دارد،  تعلق كارگر به بلكه ندارد تعلق او به آورد مي دست به دار سرمايه كه سودي هر ، اضافي
  . سرمايه و كار درباره است خاصي نظريه
 چگونه و كند مي توصيه را اخالقي چگونه مكتب اين كه است كمونيستي اخالق مسئله قهرا ديگر بخش

 نگفته هم خودشان شايد تعبير اين به چه اگر گفت شود مي مكتب اين در كند؟ مي محكوم را اخالقي
 كه كاري هر يعني است، تكامل اخالق، براي عيارم يگانه كه كرد  گيري نتيجه اينجور شود مي ولي اند

 نيست پذير امكان  انقالبيش صورت در جز هم تحول كه تحول سوي به را جامعه ببرد، پيش به را جامعه
 هر به و صورتي هر به و باشد، خواهد مي  چه هر است، اخالقي ببرد كمال سوي به را جامعه ببرد،

 به اگر البته باشد خواهد مي چه هر است، اخالقي غير باشد جامعه  تكامل مانع كه كاري هر و كيفيتي،
 مكتب هر يعني نباشد مخالف آن با كس هيچ شايد كه است چيزي اين بگوييم، بخواهيم كلي  شكل اين

 به بستگي جامعه تكامل كه است اين  سخنش ولي كند مي بيان تكامل از غير معياري اينكه با اخالقي
 اعتقاد هيچكس ولي اند نگفته تكامل را معيار چه اگر گويم، مي  من كه اخالقي نهمي به دارد، اخالق
 و مقدمه  اخالق اين كه است مدعي بلكه است تكامل ضد اخالق كند مي توصيه كه اخالقي  كه ندارد
 خاصي چيز چه است معيار تكامل گويد مي كه نظريه اين كه ببينيم بايد اين بنابر است تكامل شرط
 چه را تكامل راه و داند مي چه را تكامل چيست؟ تكامل  درباره نظرش ببينيم بايد واقع در و دگوي مي

  . است مهم بسيار اين و دهد؟ مي تشخيص راهي
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   ديالكتيك منطق
  
 پديده همه بر را اصول اين ، ديالكتيك منطق و است ديالكتيك قمنط كلي طور به منطق، مكتب اين در
 يعني خودش، خاص معناي به بلكه گفتند، مي ديگران كه معنا آن به نه تضاد، اصل: داند مي حاكم ها
    واقع در كه دليل همين به و دارد، خودش درون در را خود انكار و ضد و نفي  چيزي هر كه اصل اين

 اصل پس نيست ساكن و است حركت حال در است، پويا دارد خود درون در را خود با خود جنگ
 پديده خود درون از كه تضادي هم آن است، تضاد از ناشي هم حركت كه حركت، اصل شود مي دومش

 تدريجي تغييرات سلسله يك به منجر حركت پديده با بيروني  شي يك تضاد نه گيرد مي سرچشمه
 به شود، مي  دفعي تغيير يك به منتهي تدريجي تغيير هر ولي تدريجي، تغيير يعني حركت  بلكه شود، مي
 كه مدتي يك دارد، مقداري و عددي  افزايش يعني دارد، كمي جنبه ابتدا در تغييري هر كه معنا اين
 حاصل كيفي تغيير[ كه اي مرحله به رسد مي كم كم كرد پيدا ادامه مقداري و عددي افزايش اين
    كمي تغيير ديگر تعبير به و .شود مي دفعي تغيير به منتهي تدريجي تغيير ،تعبير يك به ]شود مي
  .شود مي كيفي تغيير به منتهي شههمي

 درجه صفر از شود، مي گرم تدريجا بدهيم حرارت آب به ما اگر: است كرده ذكر هگل را معروفي مثال 
 صد به ولي ،كند مي تغيير تدريجا طور همين ه،درج نود درجه، پنجاه درجه، پنج درجه،  يك به آيد مي

 تعبير به و شود، مي بخار آب كه است  اين آن و شود مي پيدا دفعي تغيير يك ناگهان رسد مي كه درجه
 شود، مي عوض آن ماهيت اصال باال به درجه صد از يعني شود مي  كيفي تغيير به تبديل كمي تغيير ديگر
 قوانيني قهرا ماهيت تغيير اين اثر در. دهد مي ماهيت تغيير گاز شد حاال بود مايع قبال كه شي يك يعني
 حاكم تواند نمي ديگر بود حاكم آن بر مايعات قوانين بود مايع چون مثال كه بود محاك  آن بر قبال كه

 تغيير به منجر كمي تغيير اينكه است  حاكم آن بر باشد مثال گازها قوانين كه ديگري قوانين باشد،
 تضاد معلول حركت و است، حركت نتيجه در گفتيم چون است، تضاد همان نتيجه در شود مي كيفي
 اين معني  به شود، مي بيشتر كه كمي تغيير ديگر عبارت به و رود، مي باال كه حرارت  درجه دباش مي

 معنايش شود مي كيفي تغيير به  تبديل كمي تغيير كه اين و گردد، مي بيشتر شي دروني تضاد كه است
 از كه يضد آن درجه، نهايت در و است، رسيده خود درجه  نهايت به كشمكش و تضاد اين كه است اين

 شده پيروز) دارد خودش درون در را خودش ضد شي هر گفتيم (بود آمده وجود به  خودش اصل درون
  حالت  اين رسد، مي نهايي مرحله به كه تضاد شود، مي پيروز كه آن و است،
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 همان: است تولد حالت واقع در  اول حالت آمده وجود به سوم حالت واقع در آيد، مي بوجود كه انقالبي 
 و خودش، ضد با شي برخورد حالت است، شي رشد حالت  دوم حالت آيد مي وجود به شي كه ابتدا

 در سوم شي يك شكل به باالخره ضد دو اين كه حالتي آن است، كيفي تغيير  حالت آن سوم حالت
  . است آن يافته تكامل مرحله كه آيند مي
 در را خودش ضد كه  حالي در آيد مي وجود به شي: است جرياني چنين طبيعت جريان هميشه پس

 اين آيد، مي وجود به خودش انكار و خودش خودش، نفي و خودش بين كشمكشي دارد، خودش درون
 تركيب باالتر سطح در نوعي به يكديگر با دو اين امر نهايت در و شود، مي حركت به منجر كشمكش

 يافته تكامل بعدي حالت آن شوند يم تركيب كه وقتي. است كيفي تغيير حالت همان اين كه شوند مي
  . است يافته تكامل حالت ]ديگر عبارت  به و[ است قبلي حاالت

  

   جامعه تكامل
  

 در را خودش انكار و نفي و ضد باشد كه اي مرحله هر در جامعه: هست هم جامعه در جريان اين عين
 كيفي تغيير به منجر رام نهايت در و شود مي  حركت و كشمكش به منجر همان و دارد خودش درون
 ديگر اجتماعي نظام يك به جامعه اجتماعي نظام شدن تبديل و جامعه در انقالب به منجر يعني جامعه

 ضد خودش نوبه  به آن باز است سابق اجتماعي نظام از كاملتر جديد اجتماعي نظام جبرا كه گردد مي
 كيفي انقالب امر نهايت در و دشو مي پيدا كشمكش باز دهد، مي پرورش خودش درون در را خودش
 و توليد ابزار واقع در هم اينها همه ريشه آيد مي وجود به باالتر  سطحي در اي جامعه باز و آيد مي پديد
 در بعد )1(بالخصوص توليد وسائل يك با آيد مي وجود به وضعي يك در جامعه است توليدي روابط
 و آيد، مي وجود به روبناست و بنا زير ميان تضاد اقعو در كه تضادي  نوع يك تدريجا جامعه همين درون
 جامعه كه باشيم  داشته دست در هميشه بايد را حساب اين ما شود مي انقالب به منجر كم كم تضاد

 جديد توليد ابزار به وابسته طبقه و ، سابق وضع به وابسته طبقه: طبقه دو به شود مي تقسيم همواره
 و بكند، حفظ بوده سابق توليد ابزار با متناسب كه را سابق روبناي خواهد مي سابق وضع به وابسته طبقه
  جامعه براي جديد  روبناي خواهد مي و است جديد توليد ابزار به وابسته كه است اي طبقه ديگر  طبقه
  :يپاورق

.آورد مي وجود به را زندگيش  وسائل انسان ابزارها آن با كه ابزارهايي يعني توليد وسائل) 1
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 شكلي هر است، اخالق ضد كار، آن باشد، جامعه گذشته به وابسته  طبقه سود به كه كار هر حال 
 هستند مردمي شهر اين در بگوئيد شما اگر بگذاريد آن روي بخواهيد اسمي هر و بدهيد آن به بخواهيد
 اخالقي و نيكتر كاري ديگر و دارند، بيمار ميرند، مي گرسنگي از احيانا و گرسنه برهنه، فقير، مستمند،

  برهنه كنم، سير را شكمهايشان را اي گرسنه بيچاره فقير مردم عده يك  من كه شود نمي پيدا اين از تر
 كار اين كه ببيني بايد نيست،  كافي اين نه، گويد يم كنم، معالجه را بيمارهايشان و بپوشانم را هايشان

 انقالب انقالب، يعني تكامل (كشاند مي انقالب به زودتر را جامعه تو كار اين آيا است؟ جهتي چه در تو
 اخالقي شود مي انقالب  تسريع سبب تو كار اين اگر اندازد؟ مي تأخير به را انقالب يا) تكامل  يعني هم

 كار آن از شما نظر به كه كاري هر مقابل، در  است اخالقي ضد شود مي انقالب أخيرت سبب اگر و است،
 و ظالم مردم كنيد فرض مثال است طور همين گويد مي هم را آن نيست، تر اخالقي ضد و بدتر

    نيست كافي اين گويد مي بگيرم را آنها ظلم جلوي كه بكنم كاري توانم مي من و هستند ستمگري
 كه كارهايي بسا اي بخشد مي جامعه  به اثري چه امر نهايت در ببينيم بايد است، خوب تو ارك بگوييم كه

 تأخير به كه انقالب و بيفتد، تأخير به انقالب كه بشود سبب دانيد مي خير و اخالقي كار را آنها شما
 پوشاندن و هاشكم كردن سير در شما سعي كه بشود بنا اگر مثال افتاده تأخير به تكامل  يعني بيفتد
 را خشمشان شود، مي محروم مردم خاطر تسكين سبب اين باشد، بيماران به رساندن دارو و ها برهنه
 بيشتر  چه هر بگذار است بدي كار اين بنابر كنند، مي پيدا آرامش و نشاند مي فرو حاكم طبقه به نسبت

 جلوي خواهيد مي شما اينكه بگيرد  خشم بيشتر و بشود تحريك بيشتر او تا باشد داشته وجود نابساماني
 مظلوم اين تا بكند ستم بيشتر چه هر بگذار است، مظلوم  كردن آرام اثرش بگيريد، را ستمگر آن

 شكاف تا كه بشود عميقتر اينها ميان شكاف بشود، بيشتر او با اش فاصله بشود، بيشتر او با تضادش
 روح پس كند نمي طي انقالب طريق از جز را ملتكا راه هم جامعه و دهد، نمي رخ انقالب نشود عميق
  . مطلب اصل به رسيديم حال. است اين مطلب

  

   مارآسيسم نظر از تكامل مفهوم
  

  است ايراد جاي داند مي تكامل را اخالق معيار مكتب اين كه بگوئيم اينطور ما اگر گفتيم
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 داشته تكاملي ضد معيار شخود عقيده  به الاقل كه است اخالقي مكتب كدام كه هست هم درست و 
 خصوصيتي چه پس است تكاملي معيارهاي اش اخالقي معيارهاي  خودش عقيده به مكتبي هر باشد؟
: بگوئيم توضيح  مقام در بايد لذا و بجاست البته سؤال اين كند؟ مي ادعايي چنين مكتب  اين كه هست
 تضادهاي از ناشي كه انقالبي جز ندارد ممفهو او براي تكامل بيند، مي خاص ديد با را تكامل مكتب، اين

 قائل مكتب يك هستند تدريجي تكامل و تدريجي اصالحات به قائل ديگر مكتبهاي است جامعه دروني
. است تكامل راه در گامي ذره، يك همان بكنم خدمت جامعه به هم ذره يك اندازه به اگر  من كه است
 ما يكوقت مثال. است تكامل سود به امر نهايت در ذره يك همان بكنم، اخالقي كار هم ذره يك من اگر
 بخواهيم اگر است كار نوع دو بشود منفجر ديگ خواهيم مي يكوقت و برسد، ثمر  به درخت خواهيم مي

 بيشتر چه هر را درخت يك است  نافع جزئي مراقبتهاي بيايد، دنيا به جنين يا برسد ثمر به درخت
 اگر برسد، آن به نور برسد، آن به موقع به آب نرسد، آن  به اي شته آفتي، كرمي، كه بكنيم مراقب
 سلسله يك يعني (بشود زده بيل دارد زدن بيل به احتياج اگر زمينش برسد، آن به دارد كود به احتياج

 هر است، رحم در كه جنين يك همچنين رسد مي ثمر به بهتر و زودتر اش ميوه) تدريجي مراقبتهاي
 منفجر ديگ خواهيم مي ما كه هست وقت يك اما آيد مي دنيا به سالمتر و بهتر ودبش مراقبت بيشتر چه

 بعد ببنديم، را منافذ تمام بريزيم، آب مقدار يك آن در بايد بكنيم منفجر را ديگ خواهيم مي اگر بشود
 اگر دبشو منفجر ديگ اين يكمرتبه تا بياورد فشار تدريج  به بخار و بكند بخار تا بدهيم حرارت آن به

  .شود مي آن انفجار مانع بكنيم باز ديگ اين در كوچك ولو اي روزنه يك
  به ماهيتي و كيفي دگرگوني اينها قول به چيزي يك در بخواهيم ما كه كند مي  فرق خيلي اين پس 

 وقت هيچ كه دارد ماهيتي  جامعه: بگوئيم كه باشيم داشته ديدي چنين جامعه به نسبت و بياوريم وجود
 عمل را آن بايد هميشه دارد، نمي بر و نداشته بر گام ديگر مرحله به اي مرحله از آميز مسالمت ورط به

  به و گذارد مي سر پشت را اي مرحله انفجاري و انقالبي و تند شكل يك به  هميشه بكنند، سزارين
 تكامل اصال )1(تاس همين  گروي در تكاملها تمام هم آن تكامل است اينطور جبرا رسد، مي ديگر مرحله
 خودش اوج به كه كشمكش و تضاد طريق از جز انفجار و دهد، نمي رخ آن انفجار طريق از جز جامعه
    رخ برسد
  :يپاورق

 رو چه بدانيم بنا زير را آن چه كند، نمي  فرق اخالق مسئله در فعال دانند مي چه را بنا زير اينها اينكه) 1
.بنا
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   اخالق معيار انقالب،
  
 تكامل، گوييم مي هم اگر. تكامل  نه است انقالب معيار مكتب، اين در كه گفت بايد چنين واقع در سپ

 نيست طريق اين از غير تكاملي به قائل و داند نمي عملي انقالب،  طريق از جز را تكامل مكتب، اين چون
 اگر: گويد مي است؟ اخالقي كداميك دروغ يا راستي شود مي عوض همه اخالقي معيارهاي كه  اينجاست

 خيانت؟ يا امانت راستي كند مي تسريع را انقالب راستي اگر و دروغ، كند مي تسريع را انقالب دروغ
 كند؟ مي تسريع را انقالب كداميك ايثار؟ غير يا ايثار همان كند، مي  تسريع را انقالب كداميك: گويد مي

 خصوصيات از است ارزشي  تك مكتب مكتب، ينا قهرا كند؟ مي تسريع را انقالب كداميكجنگ؟ يا  صلح
 مهمي مسئله كه ارزشها تعارض مسئله ديگر مكتب،  اين در و است ارزشي تك كه است اين مكتب اين
   از جديدتر در حتي و شود، مي مطرح خيلي هم جديد در و اند كرده مطرح  قديم از و است اخالق در

  .شود نمي مطرح است مطرح هم اگزيستانسياليسم يعني كمونيزم
 رفته دستش از پدرش كودكي از جواني پسر كنيد فرض: كنند مي ذكر مثالي ارزشها تعارض مورد در 

 شده شوهر بي جواني از است، فرزندش يگانه او و  كشيده محروميتها مادر اين و دارد مادري و است
  زحمت كرده، كلفتي مثال رفته و نموده نظر صرف خودش خوشي و عيش از نكرده، شوهر ديگر و است

 زحمات محصول به وقتي مادر اين و باليده بچه اين تازه حاال است نموده بزرگ را بچه اين و كشيده
 راحتي نفس يك خواهد مي كه است آن اول اكنون و برد مي لذت كند مي نگاه خودش ساله بيست مثال

  يك اين در و كرده بچه اين فداي را خودش آرمانهاي و اميدها تمام و هستي  تمام مادر اين يعني بكشد
 اين وطن كه كنيد فرض ديگر  طرف از است مادر اين آرمان يگانه بچه اين و است، نموده متمركز آرمان
 استمداد دارد اصطالح به وطن مادر و است دشمن  هجوم مورد است، شده بحران يك دچار هم بچه
 دشمن نجنبند حسابي وطن انجوان اگر و دشمن، با جنگيدن براي طلبد مي  داوطلب سرباز كند، مي
   تصاحب ]را آنها سرزمين [آيد مي
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  .كند مي
 است، شده اصوليين اصطالح به تزاحم دچار و است گرفتار مادر دو تقاضاي ميان در جوان اين اينجا در 

 التماس ادرم  اين نرو گويد مي اش حقيقي و واقعي مادر جنگ، به برو گويد مي وطن مادر ارزشها تزاحم
 است، اخالقي تعارض نوع يك خودش  اين برو گويد مي او هستي، تو من آرمان يگانه نرو، كه كند مي

 مطرح مسئله اين و دارد وجود اينجا در متزاحم متعارض وجداني  حكم دو يعني است، وجدان تعارض
  ؟بگويد مثبت پاسخ مادر دو اين از كداميك  به كه شود مي

 ارزشها تعارض و تزاحم نوع اين دچار افراد گذارند، مي مثال عواطف  پايه بر را اخالق كه مكتبهايي در 
   مادر، به نسبت عاطفه وطن، حب مادر، حب: دارد وجود متعارض عاطفه دو واقعا اينجا در مثال شوند مي

 او عهده هب وطن كه حقوقي و دارد او عهده به مادر كه حقوقي: ديگر عبارت به يا وطن، به نسبت عاطفه
 بيشتر چيز يك براي و است ارزشي تك چون مكتب،  اين ولي آن؟ حق يا است مقدم اين حق حال دارد

   گويد مي ]نيست مطرح ارزشها تعارض مسئله آن، در[ است اجتماعي انقالب  آن و نيست قائل ارزش
 يا كند مي كمك) طبقاتي انقالب: گوييم مي ما كه شكلي به انقالب هم آن (انقالب آن به رفتنت آيا ببين

 رفتنش هم واحد آن در شود نمي و كن اختيار را همان كند مي  كمك انقالب آن به كه كدام هر نرفتنت؟
 در تواند نمي ديگر اخالقي معيار هيچ لهذا و است، ارزشي تك مكتب يك نرفتنش  هم و بكند كمك
 خود به باشد، كرده رزمي هم شخص اب عمر يك انقالبي همرزم يك است ممكن مثال باشد حاكم اينجا

 و دارد بيشتري زور الاقل يا اوست فوق ما آنكه كه برسد اي  مرحله به بعد باشد، كرده خدمت كمونيزم
 كه گامهايي ما رفيق اين ساعت اين تا كه كند مي فكر يكدفعه است، طور اين خودش فكر  حال هر به يا

 است، مزاحم و مانع فكر اين كه شده پيدا برايش فكري يك حاال از ولي بوده انقالب جهت در برداشته
 با آدم اين ميان فرقي هيچ ديگر كنند مي اش پاره تكه يعني دارند، مي بر ميان از را او خوردن آب مثل
 بيشتر ارزش يك انسان ]مكتب اين نظر از[ نيست كرده مبارزه مرام اين عليه سال پنجاه كه آدمي  آن

 ميليون ده بردن بين از داد دست از را ارزش يك آن اگر و كند، مي تعيين انقالب را انسان ارزش و ندارد
 كره مردم ثلث دو  بردن بين از بلكه نيست، اخالق ضد اند داده دست از يا ندارند را ارزش  اين كه انساني
  . ندارد وجود معياري ديگر اين از غير چون نيست اخالق ضد هم زمين
  :گويد مي و شود مي ذكر عنوان يك تحت ابتدا در كه قياخال مكتب يك هم اين
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 قائلند، تكاملي ضد اخالق به ديگر مكتبهاي كه گويي و است جالبي معيار خيلي كه است، تكامل معيار، 
 جامعه خاص ديد از ناشي اين و است، انقالب معيار،: گويد مي بگيريم، نظر در خاصش معناي به اگر ولي

 صورت به جز تاريخ معتقدند اينكه باب از دارند، اينها كه است تاريخي فلسفه خاص ديد و شناسانه
 گروي در تكامل پس كند، نمي پيشروي انقالب  صورت به جز هم آينده در و است نكرده پيشروي انقالب
  . است اخالقي ضد اين بنابر و است تكاملي ضد باشد  آن غير چه هر و است انقالب

  

   معهجا اصالت و فرد اصالت
  

 اصالت و فرد اصالت بحث  كه كلي نظر از يكي: بشود بايد جهت دو از كمونيستي اخالق درباره بحث
 قبول ]اخالقي كار براي[ معيار يگانه عنوان به را تكامل اساسا كسي است ممكن است مطرح اجتماع
   گيرد مي صورت تزاحم تكامل، دو اين ميان اوقات گاهي جامعه تكامل و داريم فرد تكامل ما باشد نداشته
 قائل حقي هيچ فرد براي ما است ممكن دهد مي رخ جامعه تكامل و فرد حقوق ميان تعارضي يعني

 از فرد بگوئيم و بدانيم جامعه آن از فقط را اصالت و نباشيم قائل فرد براي اصالتي واقع در و نباشيم
 حقيقي امر جامعه است، اعتباري امر فرد اصال دوركهيم مثل بعضي  قول به بلكه ندارد، حكمي خودش
 قرآن منطق در  كه آنچه مثل تشبيه، بال ندارد چيزي خودش فرد و است جامعه مال هست چه هر است،
 مال چيز همه) 1 (”هللا كله االمر ان«: ندارد حقي خودش از خدا مقابل در فرد كه است آمده خدا درباره

 خودش  كه چيزي كه است صورت اين به دارد چيزي اگر و است خدا مال و هللا هم فرد خود خداست،
 و حقوق يكديگر، با خودشان  نسبت به افراد يعني خدا، تمليك به دارد مملوكي خداست مملوك

  . ندارند هيچ بكنيم  حساب كه خدا به نسبت ولي دارند مالكيتهايي
 و زيسته مي هجري چهارم قرن در ظاهرا است دستي زبر شيعي عرب شاعر ابوفراس: افتاد يادم داستاني
 ادب بسيار بودند ملوكي حمدان آل بوده حمدان آل ملوك دربار در است فارابي دوره با معاصر تقريبا
 ارزش با  كيفي نظر از ولي نبوده وسيع خيلي حكومتشان اينكه با و پرور، علم بلكه و پرور ادب و دوست
 خالفت از را آنها و موصل رفت شد تمام  غيره و بغداد در تحصيالتش اينكه از بعد فارابي لهذا و است،
  بهتر بغداد

  
  : پاورقي

   154. آيه عمران، آل سوره 1
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 هر به خواند نماز او بر خودش حمداني الدوله سيف و مرد هم جا همان در و آنجا رفت داد تشخيص 
 شعراي اشخاص جور اين اغلب و هستند، دوست معارف و پرور ادب ملوك آن از حمدان آل ملوك حال

  .هستند دستگاهشان در زيادي
     كسي كنم نمي خيال و ام گفته بيتي من گفت بود نشسته ادبا و شعرا با حمداني  الدوله سيف روزي
   تطله ال فدمي تعله جسمي لك ": بود اين بود گفته كه شعري ابوفراس مگر كند تكميل را آن بتواند

 چرا پس دهي، مي  رنجش هي و توست آن از من جسم اين: گويد مي كند، مي محبوبش به خطاب "
 االمر فلي مالكا كنت ان: قال ": داد جواب معشوق  آن طرف از فورا ابوموسي !؟ريزي نمي يكباره را خونم
 تو ملك است، تو  مال من جسم يعني " جسمي لك ": گويي مي خودت تو نه؟ يا مالكم من گفت " كله

 االمر ان«: كه است قرآن آيه به اشاره " كله االمر فلي " جمله است نم با اختيار مالكم من اگر است
  . كله االمر فلي مالكا كنت ان قال: است لطيف خيلي  سخنان آن از ”هللا كله

 اساسا كه است شناسي  جامعه هاي نظريه سلسله يك آمده وجود به جامعه مورد در حرف اين امروز
 به نسبت جامعه بطن در افراد نيست قائل جامعه  مقابل در قيح و آزادي و اختيار و اصالت فرد براي

  . ندارد معني حرف اين جامعه مقابل در اما دارند  تكاليفي و حقوق يكديگر
  

   مساوات و آزادي
  

 از بايد باشد داشته تباين جامعه  تكامل با چه هر است جامعه تكامل مقياس، مكتب، اين طبق اين بنابر
 و انديشند، مي مطلق فردي اصالت بعضي نيستند، قائل اينچنين ديگر مكتبهاي يول شود برداشته ميان
 و آزادي مسئله در لهذا و هستند قائل اصالتي هم فرد براي الاقل نباشند مطلق فردي اصالت اگر بعضي

 متعارض يكديگر با كه است انساني  ارزش دو مساوات و آزادي: هست هميشه معما اين مساوات،
 بشود قرار بر كامل مساوات بخواهد اگر و رود، مي بين از مساوات باشند آزاد افراد اگر عنيي باشند مي

 فابر طور به وقتي كه نيستند  كارخانه يك جنس مثل انسان افراد چون كرد، محدود را آزاديها بايد ناچار
 يكي استعدادتر، مك يكي است استعدادتر پر يكي بلكه نباشد، ميانشان تفاوتي هيچ آيند مي بيرون يكي
. كوشا ديگري است تنبل يكي ندارد، ديگري دارد ابتكار يكي تر، البنيه ضعيف يكي  است تر البنيه قوي
 هم اي عده شوند، مي برنده اي عده است بديهي دهيم قرار آزاد مسابقه ميدان را جامعه بخواهيم اگر

  يا و شان تنبلي دليل به يا حاال شوند، نمي برنده
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 قرار بر مساوات بخواهيم اگر ولي آورد مي وجود به  برابري نا ناخواه خواه آزادي شان ناتواني لدلي به 
 ناچاريم  يعني بگيريم را فردي حقوق جلوي بلكه و بگيريم زيادي حد تا را آزادي  جلوي ناچاريم بكنيم
  . ديگري به بدهيم بگيريم را يكي مال
 يك: دارد حالت دو بدوند همديگر با خواهند مي اسبها قتيو اسبدواني ميدان يك در كه است اين مثل
 همه گوشهايشان بنديم، مي صف به را آنها بدوانيم،  نظاميان اسبهاي مثل را اسبها خواهيم مي ما وقت
 را خودشان  اسبهاي بايد همه قهرا و باشد، يكديگر مساوي بايد نيز آنها سرعت باشد، يكديگر برابر بايد

 حركت كه نظامي اسب صد كنند مي حركت آهنگ يك با اسبها همه صورت اين در بكنند كنترل
 راه كه ساعت يك بكنند، حركت يكديگر از متر  ده فاصله به تايي ده گروههاي در مثال اگر كنند مي
   آنها از خيلي شده، گرفته اسبها آزادي جلوي اينجا در ولي افتد، نمي جلو  ديگري از هيچكدام روند مي

 اسبها ديگر با برابر بايد زيرا دهد نمي اجازه او به سوارش ولي بروند تند خواهند مي كنند مي سركشي
 قهرا آنجا اسبدواني ميدانهاي مثل است، مسابقه و  آزادي مسئله مسئله، كه هست وقت يك ولي برود
   نيست، هنگيهما و برابري بدهيم، آزادي اسبها به بخواهيم ما اگر پس جلو  يكي و افتد مي عقب يكي

 و دارد تعلق فرد به آزادي ببريم  بين از را آزادي بايد ناچار كنيم ايجاد هماهنگي و برابري بخواهيم اگر و
 و كرده پايمال را مساوات قهرا و است فردي آزادي روي بر بيشتر  تكيه غرب اردوي در جامعه به مساوات

 مساوات آنجا در اند برده  ميان از را آزادي است، مساوات روي بر تكيه شرق اردوي در. اند برده  بين از
 مسئله البته گيرد مي چشمه سر مختلف فلسفه دو از اينها و ندارد، وجود آزادي اينجا در ندارد، وجود
 يا جامعه؟ سعادت يا فرد سعادت يا جامعه؟ تكامل يا فرد تكامل يا كه است اينطور آيا  كه است اين مهم
 بيشتر آن از كه است معيني حد يك انسان  طبيعي حق آن آزادي، و دارد جودو طبيعي راه يك اينكه
 بحث اين حاال. سوم مكتب يعني. دارد آزادي مقدار همين به بستگي  هم تكامل و نيست آزادي ديگر

  . است  ديگري
  

   نظريه اين نقد
  
 اين در زيرا است، قشهمنا قابل است، تكامل معيار، بگويد كسي اگر كه است جهت اين غرضم حال هر به

 تك توانيم نمي ما و ايم نشده قائل اصالتي هيچ فرد براي و  ايم داده جامعه به را اصالتها تمام صورت
 گاهي لهذا و است، ارزشي خودش براي هم فرد تكامل ارزشهاست، از يكي جامعه تكامل  باشيم ارزشي
  ارزش: آيد مي وجود به ارزش دو تعارض
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  يعني است مناقشه و بحث قابل كمونيستي اخالق مكتب نظر، اين از اوال پس  فردي ارزش و اجتماعي 
 و ]بود[ ارزشي تك ]بايد[ و است جامعه تكامل معيار، كه كرد قبول شود نمي دربست اينجور را اصل اين
 از يكي اهخو و بدانيم معيار يگانه خواه بدانيم، معيار را جامعه  تكامل ما گيرم ثانيا ندارد، ارزشي فرد

 و كيفي تغييرات اينها  قول به گروي در منحصرا تكامل كه نداريم قبول را مسئله اين بشماريم، معيارها
 انقالب كه گفت شود نمي بلكه و كند، نمي طي را كمال  راه جامعه انقالب، راه از جز يعني است، انقالب
 حال هر به بدهد رخ جامعه براي كمالي كه آن بدون است داده رخ انقالبها بسا اي هست كمال راه حتما
 تغييرات تبديل راه از هميشه را خودش كمال طبيعت، كه فلسفي كلي اصل يك صورت به مسئله  اين

 در نه و است صادق انسان غير طبيعت در نه كند، مي طي انقالبي راه از يعني كيفي تغييرات به كمي
 پيدا كيفي تغييرات چنين يك كي بكنيم، غرس زمين به را درخت  يك قلمه ما اگر انساني طبيعت

 و است بوده تز اول مرحله در خودش اين كه باشيد قائل بايد شما پس كند مي حركت چون !؟كند مي
 ضد علت به كه نيست قبول هم  اين تازه كرده حركت كه داشته خودش درون در را خودش ضد بعد

 زمين به گالبي نهال يك مثال ما بكنيم ولقب را اينجا تا فرضا حاال كرده حركت خودش دروني
 ميوه سالها شود مي جواني درخت تا كند مي طي را خودش تكامل راه تدريجا نهال اين نشانيم مي
 نهال اين اينكه  دليل به پس ميرد مي و كند نمي پيدا كيفي تغيير هم هيچ شود، مي پير هم بعد دهد، مي

 طي را حكم ضد و حكم مرحله يا ضد، و  شي مرحله يعني تز آنتي تزو مرحله شما قول به كرده، حركت
 اين تمام بگوييد اگر برسد آن به نديديم ما كه را سنتز مرحله يا  مركب حكم مرحله آن ولي است، كرده

 ديگر بار كه است  وقتي آن ضدش ضد و ميرد، مي كه است وقتي آن ضدش و است، حكم مرحله  درخت
 بود؟ چه بود كرده پيدا مرحله آن در  كه حركتي آن پس گوييم مي د،آي مي وجود به ديگري درخت
  .شود نمي پيدا حركتي نباشد درونش در تضاد تا گوييد مي  كه شما بود حركت حال در سال بيست

 چطور شود مي متولد كه انسان يك. جاندار طبيعت نه و دارد قانوني چنين جان بي  طبيعت نه اين بنابر 
  .نيست چيزي چنين !؟كرد تطبيق گانه سه مراحل اين با را مرشع دوران توان مي

 در چه است انقالب تكامل، راه يگانه كه است اساس اين بر فرضيه اين كه است اين دوم ايراد پس 
 تأييد قابل اخالق اين بنابر نيست، تأييد قابل  هم نظر اين از نظريه اين چون و اجتماع در چه و طبيعت
  . نيست
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 جامعه، تكامل كه نداريم قبول ما  كه است اين اول ايراد ]است وارد اخالقي مكتب اين بر[ راداي دو پس
 و علمي اين، و است فرد اعتباريت و اجتماع اصالت اصل بر  مبتني امر اين چون باشد، معيار يگانه

 وجود هم فردي يمعيارها نيستيم، ارزشي تك بدانيم، معيار هم را تكامل اگر ما اين بنابر  نيست حقيقت
 موارد باشد انقالب راه از هميشه تكامل كه نداريم قبول بدانيم، معيار يگانه را تكامل ما فرضا ثانيا دارد

 توجه با مخصوصا است، چنين طبيعت سراسر اينكه بر گرفت دليل شود نمي را استثنايي و معدود بسيار
   .كند مي ثابت را قضيه اين خالف عيني مشاهدات اينكه به

   راسل اخالقي مكتب 
  

 بيان را اش نظريه متعددي  كتابهاي در كه كند مي پيشنهاد برتراندراسل كه است اخالقي ديگر، اخالق
 به را فصلي آن، در كه است " شناسم مي من كه جهاني " معروف كتاب كتابها آن از يكي است كرده
 اخالق  درباره فقط بحثش آنجا چه گرا است " اخالق و زناشويي " كتاب ديگر،  داده اختصاص اخالق
. هست هم " علمي بيني جهان " كتاب در نظرم به شود مي روشن اش نظريه كل باز ولي است، جنسي
  . آيد نمي يادم االن كه هست هم ديگر جاي دو يكي
 مادي همان دليل به  واقع در او است هوشي تيز اخالق معني به عقلي اخالق اصطالح به اخالقش راسل

 اعتقادي افالطون فضيلت و خير به نه نيست،  قائل اخالقي معيارهاي از معياري هيچ به كردنش، كرف
 يك بشر گويد مي كانت تكليف احساس يعني وجداني اخالق به نه و ارسطو، وسط حد به نه دارد،

 حرف اش همه  بقيه نيست، خودش سود پي در جز شده، آفريده منفعتخواه جبرا كه است  موجودي
 به داريم نياز جامعه در ما ديگر طرف از بخواهد را ديگري چيز خودش سود جز بشر كه نكنيد باور است،
 كنيم، رعايت را يكديگر حقوق گوييم مي ايم گذاشته اخالق را آنها  نام كه حسنه روابط سلسله يك

 را خود تكاليف و  وظايف. بدهيم انجام را خودمان اجتماعي وظايف بگزاريم، احترام يكديگر  به نسبت
 زندگي در بشر كه آنچه گزاردن،  احترام ديگران شخصيت به كردن، رعايت را ديگران حقوق دادن، انجام

 كاري ما كه است اين اخالق گويد مي بعد همينهاست اخالق،  نام به دارد احتياج آن به اش اجتماعي
    حقوق كه بشوند اصول اين به قدمعت همه افراد باشد، حكمفرما جامعه در اصول  همين كه بكنيم

 شما قبيل اين از و بگذارند،  احترام يكديگر به بدهند، انجام را وظائفشان كنند، رعايت را يكديگر
  غير مبناي يك بر را اينها خواهيد مي
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 و تكليف چون يا است، اين فضيلت چون كنيم؟ رعايت را يكديگر حقوق چرا: بدهيد قرار  مادي 
 كه است اين حقيقت ندارد، اي پايه و اساس حرفها اين نه،: گويد مي كند، مي ايجاب چنين مسؤوليت

 باشي، خودت خوشي و منافع دنبال بايد تو كه بفهمانيم بشر به بايد ما  است همين در هم انسان منافع
 خودت به بكني پايمال را ديگري حق اگر كني مي خيال كه كني مي اشتباه است همين در تو منافع و

 را احترامات اگر يا و رساندي، سودي خودت به ندادي  انجام را خودت تكليف اگر يا اي، رسانده سود
 و عقل بايد  است اشتباه همه اينها) گويد نمي او گويم، مي من را مثالها اين (طور  همين نكردي رعايت
 مردم حقوق كردن ايمالپ در سودش كند مي خيال كه آدمي داد دوربيني او به و كرد زياد را بشر هوش
 ]ديگر عبارت به و[ بيند نمي را دور و بيند مي را پيش پا پيش است، اش بيني نزديك علت به است،
  .فهماند را ها العمل عكس مجموع بشر به بايد ندارد توجه را ها العمل  عكس

 ممكن فردي هر دكنن مي  زندگي همديگر با اتاق يك در اي عده كنيد فرض: گويم مي من را مثال  اين 
 كه باشد داشته هم انتظار ولي ندهد اهميت اتاق  اين وضع به ديگري دليل هر به يا تنبلي دليل به است
    اين ما فرد فرد منفعت كه فهماند جمع اين به شود مي زود ولي باشد مرتب و پاكيزه هميشه اتاق اين

 من وقتي بفهمد را مطلب  اين تواند مي زود بشر بكنيم عمل اتاق اين مورد در را وظائف اين كه است
 است، همين در شما فرد منفعت كه بفهميد  هم شما است، همين در من فرد منفعت كه فهميدم
    انسان چون كرد، خواهند را كار اين همه قهرا است، همين در خودش فرد منفعت كه بفهمد هم ديگري

 منفعت  .است خواه
 بيشتري سود بدزدم را همسايه گاو  بروم اگر كه بكنم فكر ابتدا ستا ممكن من: گويد مي زند، مي مثال 

 دزدد مي را تو گاو هم همسايه بدزدي را همسايه گاو تو اگر كه بفهمانند من به وقتي ولي داشت، خواهم
 بري، مي  زيان صد ببري سود يك اينكه جاي به تو و دزدد، مي را االغت مثال هم ديگر  همسايه آن و

 تيز بشر به بايد فقط پس است طبيعي  خيلي اين و نبرند، مرا گاو تا برم نمي را همسايه گاو است بديهي
 در را همگان سود كه است چيزهايي همان شود مي ناميده اخالق  آنچه كه كرد حالي او به و داد هوشي

  .دارد بر
 شده منافع مقياس، باز عنيي كرده، انكار را اخالقي ارزشهاي واقع در كه اخالقي مكتب نوع يك  هم اين 

 فالن كه آن و كند مي پيدا تزاحم منافع با  كه است چيزي اخالق كه شد مي گفته هميشه حاال تا منتها
 آييد مي شما چرا گويد مي مكتب اين ولي است، اخالقي كارش بدارد  مقدم منفعت بر را اخالقي ارزش
  قائل تعارض اخالقي كار و منفعت  ميان
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 روي را اخالقي كار اما رود، مي دنبالش خودش طبع حسب به انسان را منفعت گوييد مي عدب و شويد مي
  چيزي كدام هر و كنيد بيان ميزان و مقياس يك برايش خواهيد مي بعد و دهد؟ انجام حسابي چه
 ياخالق غير كار و كند، مي  تأمين را منافع دست، دور در كه است كاري آن اخالقي كار خير، گوييد مي

  . بيند مي را نزديكش همان فقط انسان آن، در كه كاري يعني
 همين براي است، بين نزديك دبستان، برود خواهد مي كه اي بچه: كنيم مي عرض ديگر مثال يك ما

 بازيهاي باشم، آنجا در ساعت چهار مدرسه، بروم بايد من امروز كه است متأسف و كند، مي فكر امروزش
  : بيند مي زحمت يك و خوشي يك بين را خودش بشود فوت من از وشيخ اينهمه بشود، فوت من

 نخوانم درس امروز من اگر  كه ببيند را قضيه دنبال كه ندارد هوشي تيز امروز زحمت و امروز، خوشي
 فهمد نمي او شود؟ مي منتهي كجا به خواندن درس و شود، مي منتهي كجا به نخواندن درس اين بعدها
   سود بچه ولي خواهد، مي را خودش سود هم بچه خواهند، مي را بچه سود آنها فهمند مي مادر و پدر ولي

  منفعت آن لهذا و بينند مي بزرگ شعاع در را او سود ومادر پدر بيند، مي كوچك شعاع در را خودش
 بچه ولي باشد خواندن  درس رنج كه رنجي و محروميت چنين تحمل به شود مي منتهي مادر و پدر بيني
 اين از اخالقي كارهاي تمام ]مكتب اين طبق [دهد انجام را كار اين خواهد نمي است بين نزديك نچو

    من به نيز ديگر افراد بگويم دروغ اگر است، گفتن راست در سودمن بگويم،  راست بايد من: است قبيل
 صد اين و دهد نمي خرج به  امانت كس هيچ ندهم خرج به امانت اگر باشم، امين بايد من گويند مي دروغ

  . است  بودن امين در من نفع پس است، من ضرر به صد در
 اولين پس كرده پياده سود در را اخالق چون است، ارزش يك عنوان به اخالق انكار واقع در راسل سخن
 قداست و متعالي ارزش فاقد كند مي پيشنهاد او اخالقي  كه است اين است وارد راسل آقاي به كه ايرادي

   خود كه است شعارهايي خالف بر اين و است، منفعت خود بلكه نيست منفعت  فوق ما چيزي و تاس
 دنيا در را خودش او  است راسل باشد مي اش فلسفه ضد بر شعارهايش كه كساني از يكي دهد مي راسل

 فلسفه است، آن ضد بر اش فلسفه اصال كه آن  حال و خواهي انسان و انساندوستي به بود كرده معروف
 چرا: گردد مي بر خودش شخص به راسل دوستي صلح ارزشهاي تمام پس  است منفعتخواهي فلسفه اش
 است اين در  من شخص سود اينكه براي كنم؟ مي مخالفت ويتنام در جنگ با انگلستان در امروز من
  . ندارد ارزش تو كار اين بنابر
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: همسايه تا دو همان مثل باشند، متساوي قدرتها هك است نافع جايي در فقط پيشنهادي اخالق اين ثانيا
 مقابل در برابر نيروي دو كه وقتي دزدد مي مرا گاو آيد مي همسايه چون دزدم نمي را همسايه گاو من

 كنند مي  مالحظه خوب را اين بگيرد، قرار قوي نيروي مقابل در ضعيف نيروي يك يا بگيرند قرار يكديگر
 آن كه داند مي قوي نيروي اين و ضعيف، نيرو يك و است قوي العاده وقف نيرو يك كه جايي در اما

 بنابر. ندارد اقتضائي چنين او براي اخالق بگيرد، را او منافع تواند نمي هم ديگر سال صد تا ضعيف نيروي
 چون باشد اخالقي كارتر هم كه كند مي حكم اخالق بگيرد، قرار كارتر مقابل در برژنف مثال اگر اين
   دارد، اين مثل كلفتي گردن رقيب چون باشد اخالقي برژنف هم و دارد، او  مثل كلفتي گردن برقي
 چون ]باشند اخالقي[ كه كند نمي اقتضا اخالق وقت هيچ ضعيف، ملل مقابل در اينها دوي هر ولي
 گذارند نمي اول از بلكه ]بگيرند را آنها منافع [ندارند قدرت هم ديگر سال صد تا ضعيف ملل كه دانند مي
 بر  اخالقهاي اين صورت اين در و كنند، مي پيدا كامل خاطر اطمينان بنابراين و كنند، پيدا قدرت اينها

 در را قدرتمند جلوي كه است  اين براي اخالق اصال! ؟آيد مي كار چه به راسل اخالق مثل منفعت اساس
 بيشتر او به دارد، قدرت بيشتر كه آن ،)1 (”العقوبة علي هم اقدر بالعفو الناس اولي«: بگيرد قدرت كمال
 تساوي هم دومش پايه باشد، منافع اساس بر كه اخالقي واال غيره و گذشت و عفو به بكند تلقين

 به الاقل كه رقيبي برابر در كه وقتي من است كارگر قدرتها تساوي فرض بر فقط يعني قدرتهاست،
 است ممكن هم او چون كنم نمي را او كشتن آهنگ وقت هيچ بگيرم قرار دارد زور و قدرت خودم اندازه
    هم پنجاه صدي كشم، مي را او كه دهم مي احتمال پنجاه صدي اگر بكند مرا كشتن  آهنگ
 آخر در كه دوستش و  اداري مرد آن داستان مثل يا كنم نمي است بديهي بشوم، كشته دهم مي احتمال
 باشند متساوي قدرت نظر از نفر دو كه جايي در  باشيم همديگر مواظب دومان هر است بهتر پس: گفت
   نيست، اخالق هم اخالق اين بنابراين ندارد وجود اخالق ديگر نبودند متساوي اگر اما است طور همين
  .است اخالق انكار

 داشتن، ارزش با است مساوي اخالق چون كنيد رها را اخالق: است اين معنايش راسل فلسفه واقع در 
  مافوق ارزشي يعني انسانيت و انسانيت، يعني اخالق حيوانيت مافوق و منافع فوق ما چيزي و است، قد

   است اين راسل حرف معني منافع مافوق كاري و حيوانيت،
  : پاورقي

   49. حكمت البالغه، نهج -  1
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 توانيد مي  هم متعلي از بگيريد توانيد مي اخالق از شما كه را اي نتيجه آن ولي ندارد،  اساسي اخالق، كه

 سخن، اين به كه ديديد و كند مي اقتضا جور اين همگاني منافع كه كنيد حالي مردم به اينكه به بگيريد،
 ولي گفت، را حرفي چنين شود مي هستند متساوي قدرت نظر از كه  مردمي به بله، كه بود وارد ايراد اين
 اخالق، ضد به كند مي تشويق را او بلكه نيست كارگر اخالق اين است زورمند كه كسي  آن مورد در

 ياخالق كه يندار ياجبار چيهتو  ولي باشد اخالقي است مجبور او است، منافع معيار اصال گويد مي چون
  .يباش
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 مسئله   اخالق در خودي
  

   الرحيم الرحمن اهللا بسم
 كل اكلها توتي 0 ماءالس في فرعها و ثابت اصلها طيبة كشجرش طيبة كلمة مثال اهللا ضرب تركيف لم ا«

 خبيثة كشجرش خبيثة كلمة مثل و 0 يتذكرون لعلهم  للناس االمثال اهللا يضرب و ربها باذن حين
   و الدنيا الحيوش في الثابت بالقول آمنوا الذين اهللا يثبت 0 قرار من لها ما االرض فوق من اجتثت

 في  ) 1 (”االخره
  

 همه به را السالم عليه  علي بن حسين امام عدالت و حق راه شهيد بزرگترين مقدس وجود تولد ابتدا
 بحث مكان و زمان تناسب به محل همين در شبي چنين در گذشته سال كنم مي عرض تبريك شما

 آن جهت آن از زماني جنبه از اما " اسالمي اخالق در اصلي محور " عنوان تحت كرديم مختصري
    علي بن حسين نوراني زندگي از روشني فصل " نفس كرامت " مسأله كه كرديم  انتخاب را مبحث

 و است تربيت و تعليم مركز است، مقدسي محل اينجا كه جهت آن از مكان، لحاظ از و است،) ع (
 مبحث  كه رسيد نظرم به هم امشب شود مطرح اخالقي و تربيتي مبحث يك كه است  همين مناسبتر
 اخالق و تربيت و تعليم به مربوط  هم مكاني، اسبتن هم و باشد داشته زماني تناسب هم كه را ديگري
  السالم عليه علي بن حسين زندگاني فصول از يكي از باشد توضيحي و تشريح ضمنا هم و باشد

  
  : پاورقي

   27. تا 24 آيات ابراهيم، سوره) 1
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 ديگري نعنوا ولي دادم، مي قرار " اخالقي انضباط " را مطلب عنوان كه بود مناسب شايد و كنم مطرح 
 است مهمي فصل كه  است " اخالق در خودي مسأله " آن و كنم مي مطرح است مطلب آن مقدمه كه را
 دانيد مي كه طور همان اوال چه؟  يعني " خودي فصل " باشد مي خودي فصل اخالق فصل اولين و

 اهميت چندان تربيتي و اجتماعي عادتهاي و تربيت به  كه اخالقي سيستمهاي و روشها بعضي از گذشته
  كاري اينها به فعال ما و هستند اوليه طبيعت به انسان بازگشت طرفدار و آن  مخالف بلكه دهند نمي

 روش يك اخالق، نوعي  باالخره اخالقي مكاتب ساير است شده شناخته مردود هم آنها نظريه و نداريم
 گويد مي يكي منتها دانند مي ضروري و الزم بشر براي را تربيتي مخصوص سيستم يك اخالقي، خاص
  . كند مي پيشنهاد را ديگري سيستم و روش ديگري و است خوب  تربيتي و اخالقي سيستم و روشن فالن

  

   دارد؟ تربيتي و اخالقي روش به نياز بشر چرا
  

 ايجاد - باشند مي ثانوي طبيعت  معروف قول به كه - عادتها ايجاد و تربيت و اخالق بشر، زندگي در حال
 چطور و دارد ضرورتي چه شود مي ناميده " خلق " كه بشر روح در مصنوعي ملكات و ثانوي عتطبي
 ساختمان به مربوط و است فصلي يك است، داستاني يك خودش اين است؟ كرده پيدا ضرورت كه شده
 ؟شده آفريده ناقص چه يعني است شده آفريده  ناقص غريزه لحاظ از گويي بشر اينكه آن و باشد مي بشر
  صفات و غريزه لحاظ از حيواني هر: است اين مقصود است نشده آفريده  ناقص چيزي كه خلقت در

 طوري را بشر تعالي و تبارك  خداي ولي است، شده مجهز طبيعت در خودش زندگي با متناسب طبيعي،
 حيواني هر از تكامل و ترقي لحاظ از او استعداد اينكه با كه) 1 ()”ضعيفا االنسان خلق و«( است آفريده
   بسيار است ضروري و الزم برايش كه طبيعي اوليه صفات و غريزه لحاظ از ولي  است بيشتر
 براي بشر كه است  داده قرار را استعداد اين بشر طبيعت خود در گويي و باشد مي ناقص و ضعيف
 و بيايند مربيان و معلمان بكند، اختيار و انتخاب است، الزم كه را خلقي آن و تربيتي روش آن خودش

 .است داستاني خودش اين بكنند تتميم و تكميل هست طبيعت در رسد مي نظر به كه را نقصي اين
  مبعوث  من است، همين ”االخالق مكارم التمم بعثت«: فرمود اكرم رسول كه اي  جمله

  
  : پاورقي

   ].است شده آفريده ضعيف انسان،: ترجمه[ 28. آيه نساء، سوره) 1
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 خودش سعادت براي بشر كه را اكتسابيي صفات يعني فاضل، خلقهاي تتميم و تكميل براي ام شده 
 از بعضي گويند مي اصول علم در روحانيون دارند اصطالحي  بدارم ارزاني او به و بكنم تكميل دارد الزم

 وجود امكان  اين قانون آن طبيعت در بكنند جعل بايد جداگانه را قانون متمم و قانون  كه داريم قوانين
 رمز يك اين است الجعل متمم به احتياج بشود، جعل يكجا متممش با قانون خود واحد آن در كه ندارد

 طبيعت در انسان ابتدا كه ندارد مسيري اين جز انسان انسانيت .ندارد امكان اين جز و است فلسفي
 بشر و بكنند طرف بر را ضعف و  نقص آن و بيايند اخالقي و تربيتي دستگاههاي بعد شود آفريده آنطور

 اخالقي سيستم يك به احتياج ]انسان اين بنابر برسد خويش  كمال به[ خودش اراده و انديشه قدرت به
  . دارد

  

   اخالق نوع دو
  

 و خواهي خود بر اخالقشان  اساس دسته يك هستند دسته دو دانيم مي كنند مي اخالق پيشنهاد كه آنها
 يك و ركن يك است، خود از طرفداري بر است، بقا  تنازع بر است، خود تقويت بر است، پرستي خود

   آنها اخالق پايه است شخصي حيات حفظ براي كوشش آن، و نيستند قائل اخالق  براي بيشتر اساس
 چنين هم كمونيستي  اخالق حتي و كند، مي پيشنهاد نيچه مثال كه اخالقي مثل است " خودي "

 كمونيسم فلسفي مبناي يعني باشد، شخصي  منافع هم آن منافع از غير اندتو نمي اساسش است، اخالقي
 از برود باالتر درجه يك خود مبناي از و بدهد توسعه را خودش  اخالق كه دهد نمي آن به را امكان اين
 فضائلي و آورده وجود به را كلماتي و هست دنيا در كه تربيتي و اخالقي روشهاي ساير بگذريم  كه اينها

 اين تمام غيره، و امانت درستي، راستي، عدالت، مثل اخالقي فضائل ]عنوان تحت[ اند كرده اصطالح ار
    كه آنجا يعني نگو، دروغ و باش راستگو گويند مي بشر به كه وقتي است خودي با مبارزه نوع يك اخالقها
 " خود " روي پا نوع  يك راستي نده دست از را راستي شخصي منفعت خاطر به هست، شخصي منفعت

 پايبند عدالت به نكن، دزدي باش، نداشته نفاق گويند مي بشر به وقتي است طور همين است گذاشتن
 يك شود مي  گفته اخالقي فضائل كه فضائلي اين همه كن رعايت را مساوات باش، داشته  انصاف باش،
 نوع يك تا و بگذرد، " خود " از كه نباشد  مقام اين در تا انسان يعني است، خودي با كردن مبارزه نوع

 كه  است اين بكند اخالقي فضائل به مقيد را خود بتواند كه ندارد امكان نباشد، كار در فداكاري و گذشت
  . است مسائل مهمترين از " خودي مسأله " اخالق در
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   اخالقي فضائل به پايبندي ريشه
  

 و پايبند شخصي منافع برابر در اخالقي فضائل به بشر كه كرد بايد كار چه مطلب اين ريشه و مبنا حال
 شخصي منافع از عدالت خاطر به حق، خاطر به راستي، خاطر به كه بكند پيدا ايمان و بشود معتقد
    عين در و بكند مبارزه خودي با بايد كه اخالقي گذاشت، بايد اساسي چه روي را اخالق بگذرد خودش

 نقل كارل الكسيس از  اي جمله نباشد خالي تو و باشد شتهدا پشتوانه باشد، داشته هم منطقي حال
 اينها يعني! است نهفته نفع چقدر عدالت و حق تقوا، عفت، هاي كلمه پرده زير در دنيا در: كه كنند مي

 حقيقت بايد كه طوري آن و است شده كشيده خودي روي كه است هايي پرده خالي، تو است كلماتي
 كرد؟ بايد چه حال ندارد مغز ولي دارد  پوست كه است بادامي يا گردو مثل است، خالي آن داخل ندارد،
 زياد تميزشان قوه كه معني اين به ندارند روشن عقل كه است مردماني  براي راه يك دارد راه دو البته

 احساسات گاهي. كرد القاء بشر به سخن و تلقين تأثير تحت شود مي را پايه بي مفاهيم از بسياري  نيست
 هم فداكاري و گذشت احيانا است ممكن كاذب احساسات آن خاطر به كه آورند مي وجود به او در كاذبي
 مثال شود مي زايل  مشكك تشكيك كوچكترين با منطقيين قول به و ندارد مبنا و پايه ولي باشد،  داشته
 به كه دهند مي قرار اءالق و تلقين تأثير تحت  يعني كنند مي تربيت سربازخانه در آنچنان را سرباز يك

 كلمه دو و نشست گوشش بيخ آمد نفر يك اگر ولي شود مي مخصوص  خاك و آب يك عاشق راستي
 اگر و است  نداشته اساسي و مبنا و بوده تلقين اش همه زيرا ريزد مي فرو بنا اين تمام كرد تشكيك
 و بشود عاقلتر بشود، لمترعا بشود، تر خوانده درس برود، باال كه خودش فهم نكند، تشكيك ديگري
 خاطر به كه كردند مي تلقين او به كه حرفهايي آن همه بيند مي و بكند تحليل و تجزيه را مسئله بتواند
 را خودت هستي  همه بده، را خودت لذت بده، را خودت سعادت بده، را خودت جان بيا تو هدف فالن
 براي چرا؟ گويد مي شد روشن فكرش كه اندكي خواند، كه كتاب تا چهار ]است نداشته اي پايه[ بده،
 را خودم خواهم مي من چرا آخر بخواهم؟ خودم براي بايد را چيز همه من  كه است اين از غير مگر چه؟
  . شود مي خراب كلي به تلقيني  تربيت اين بينيد مي شد " چرا " اين آماده همينكه چه؟ براي بكنم؟ فدا
 شود مي كمتر اخالقي اصول  به پايبنديش و گردد مي تر عقيده بي شود يم عالمتر دنيا چه هر اينكه رمز

 اعتبار نداشته، پشتوانه نداشته، منطق اند كرده  تعليم بشر به كه اخالقيي اصول غالبا كه است همين
  تلقينات سلسله يك اساس بر و نداشته پايه نداشته،
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 وقتي ،طو همين مدرسه در كرده، تقليد رشماد و پدر از ،اند كرده تلقين او به خانواده در .است بوده 
 حمايت  اصول اين از هميشه اينكه با كند، مي فكر اخالقي اصول به راجع و شود مي  خوانده درس كه
 ته آن ولي چنين، آزادي چنين،  امانت چنين، راستي است، چنين اجتماعي عدالت گويد مي و كند مي
 خاطر به مالك و حساب چه روي من گويد مي ندارد پايه رفهاح اين كه داند مي كند مي حساب كه دل

   اينطور كرد انديشه اگر بگذرم؟ بيايم چه براي بگذرم؟ خودم شخصي منافع از  بيايم حرف كلمه چهار
 داشت، بشر قديم در كه  اخالقي است همين رود نمي اخالقي مفاهيم بار زير عالم جامعه اينكه علت است

 قرآن كه بوده اساسي مبناي و پايه چه روي  اخالقشان كنم مي عرض بعد كه كيپا عده يك از گذشته
  : فرمايد مي

 كل اكلها  توتي 0 السماء في فرعها و ثابت اصلها طيبة كشجرش طيبة كلمة مثال اهللا  ضرب كيف تر لم ا«
  ”يتذكرون لعلهم للناس االمثال اهللا يضرب و ربها باذن حين

 كه ”االخرش في و الدنيا الحيوش  في الثابت بالقول آمنوا الذين اهللا يثبت«: يدفرما مي بعد آيه يك در و 
 بگيرد، آنها از را اخالق آن توانست نمي قدرتي هيچ و بود آنها اخالق براي اساسي و ريشه و مبنا يك
 فرا[ غيره و هيپنوتيزم و تلقين و تقليد پايه روي را اخالقي مفاهيم مردم اكثر اينها از گذشته آري
 بشر ولي كند معتقد موقتا را شخص  كه داشته القايي نيروي چه گفته مي كه طرفي آن تا ]گرفتند مي
 اگر كرد؟ بايد چه حال اخالق براي است بزرگي خطر يك اين و رود مي حرفها اين بار زير كمتر عالم
 به هم قدر هر است بشريت انهدام همان اين مسلما كند نظر صرف كلي طور به اخالق از بخواهد بشر
 و نيست قبول قابل او براي نكن، را كار آن و بكن را كار اين جامعه خاطر به آقا كه بگوييم نفر يك
 خاطر به بگويم كه دروغ يك ولي دارد، اثري چه بزرگ درياي  اين در بگويم من كه راستي يك: گويد مي

 و پايه نيست، اي پشتوانه نيست، ركا در منطقي بيند مي انديشد مي كه وقتي گويم مي  خودم شخص
  . نيست اساسي

  

   اخالق پايه خداشناسي
  

  سنگ خداشناسي ”معرفته الذين اول« كه طور همان. دارد اي پايه اخالق گويند مي بعضي
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 بدون اخالق و آدميت و انسانيت و است، آدميت اول سنگ خداشناسي همچنين است، دين اول 
 آيد ميان به پايش معنويات سلسله سر آن اينكه بدون  معنوي امر چهي يعني ندارد معنا خدا شناختن

 را منطقي من ]باشد اخالق منادي[ انسانيت نام به بيايد كسي كه است مفت حرف ديگر اينها ندارد معنا
 به بياييد گويد مي دائما است، مادي فكر فكرش مرد اين بينم نمي راسل اند برتر منطق از تر احمقانه
 آن مربوط؟ چه من به انسانيت؟ چرا نباشد بشر روح در اي پايه  كه وقتي كنيد چنين نيتانسا خاطر
 داشته تواند نمي و ندارد اساس و پايه ]اخالق اين[ است گوسفند يا درخت مثل من مقابل در انسان
 آن صحت آزمايش و تجربه چگونه و داشته  اساس چطور كه كرد خواهم عرض دين منطق به راجع باشد

 وجود به هم اين از بعد و آورده وجود به را پوالدين محكم اخالقي  انضباطهاي چطور و كرده ثابت ار
  .آورد خواهد

 به (است شي وقوع شي امكان بر الدليل ادل: گويند مي كه است اين آن و دهد مي رخ اشتباه يك اينجا 
 نيست؟ اخالق و انضباط نباشد دين و خداشناسي كه  اي جامعه در گوييد مي چطور شما) ها طلبه قول
 از و اخالق، با هستند، مردماني است منظمي و منضبط جامعه چقدر امروز  عالم جامعه بينيم مي ما

 امور به اينكه عين در كه دارند وجود دنيا در ملتهايي االن كنند نمي تجاوز خودشان حدود و حقوق
. ديديم را آمريكايي و اروپايي ملتهاي ديديم و رفتيم ما گويند نمي دروغ هرگز نيستند، پايبند معنوي

 معلوم پس. كنند مي پرهيز خيانت و دزدي و تزوير و نفاق و دروغ از نيز نيستند مذهبي كه آنهايشان
 و ايمان به متكي اينكه بدون برد بين از را " خودي " و آورد وجود به اخالقي توان مي كه شود مي

    به هم مدتها شايد و ام شنيده زياد هم من خود ايد، شنيده دزيا شما را سخن  اين باشد معرفت
   .كنم مي عرض شما براي مثالي حاال ولي شود، مي چيزي چنين كه بودم معتقد آن
  

   " پرستي خود " و " خود " انواع

   شخصي خود. الف
  

 صاشخا بعضي. است خودش  شخص خودي خودي، يك است، پرست خود و خودي تابع انسان كه وقتي
 انواع: است پرستي خود به مربوط كه رذائلي جميع و پرستي خود كنند، مي زندگي تنها تنهاي اصال

    دايره خودشان و بينند مي را خودشان فقط و فقط هست، آنها در اخالقي سيئات و مظالم تجاوزها،
  و خودشان فقط مركزش كه اند كرده ترسيم اي
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 ]ديگر عبارت به و[ كند نمي تجاوز خودشان شخصي يطمح و شخصي وجود حوش و حول از آن محيط 
    همه هستند آن از بيرون همه خودشان غير و آن داخل در خودشان كه اند كشيده  اي دايره

 چيز  . است پرستي خود ضعيف نوع اين،. خواهند مي خودشان براي را
  

   خانوادگي خود. ب
  

 است پرستي خود پرستي خود كه معني اين به شود، مي بزرگتر مقدار يك پرستي خود دايره گاهي ولي
 آورد بچه چند و شد متأهل اگر پرست خود  آدم همان شود مي وسيعتر گاهي " خود " دايره ولي

 هاي  بچه به نسبت معني تمام به است، عادلي مرد اش خانواده در بينيد مي شويد او خانه وارد چنانچه
 به واقعا كند، نمي خيانت خود  هاي بچه به هرگز و ارد،د هم فداكاري و گذشت بلكه است، عادل خودش

 را اشخاص خيلي كند نمي تزوير خودش هاي بچه با  كردن خيانت قصد به و گويد، نمي دروغ آنها
    براي را چيز همه رود مي بيرون وقتي آدم همين ولي دارند صفا خانواده و خانه محيط در بينيد مي

 از بيرون در نيست خانواده در اينكه عين در پرستي خود از ناشي ذيلهر صفات تمام خواهد مي خانواده
 دروغ بيرون رود مي بارها است بيشتر هم فعاليتش و  حرص شده، بزرگتر واحد چون و هست، خانواده

 براي كند مي اغوا را مردم خانواده، براي كند مي نفاق خانواده، براي كند مي تزوير خانواده، براي گويد مي
 مقدار يك " خود " آن بينيد مي است ش " خود " اينها همه خانواده براي كند مي نفس قتل اده،خانو

 بينيد مي را آدمهايي شما است پرستي خود پرستي خود واال است  شده عوض واحد است، شده بزرگتر
    معامله در و هستند متقلب و ظالم خانه بيرون در ولي عادلند هستند خانه  داخل وقتي كه

 مرد اين چقدر دانيد نمي گويند مي كنيد؟ حساب اخالقي انسان را اينها توانيد مي آيا كنند مي غش
 بچه هر به و كند مي سنگين سبك را اينها تمام آورد مي خانه به سيب كيلو يك وقتي! است آراسته
 ديدم و بودم اش خانه در من نرسيد نرسيد هم خودش به اگر حتي دارد  استحقاق كه دهد مي قدر همان
 اگر نيست اخالقي  فضيلت و اخالق تنهايي به اين ولي است عادل خودش هاي بچه به نسبت آدم  اين
 هم آنجا در و رفت فراتر است شده وسيعتر  كه خودش خودي دايره از يعني اش خانواده از آدم اين

 شده وسيعتر خودي يرهدا بينيد مي وقتي اما است، اخالقي كه شود مي  معلوم داشت را فضايل همين
 هست متجاوز و ظالم هست، دروغگو و متقلب هست، دزد خانواده بيرون در آدم اين باز  ولي است

 باند هم با كه دزدها مگر است خانوادگي خود خود، اين ]ولي دارد وجود پرستي خود باز كه بدانيد[
  خيانت همديگر به دهند مي تشكيل
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 خودشان غير به نسبت ولي دارند صميميت و صفا هم به نسبت دزدند كه حال عين در كنند؟ مي 
 دزدي به سر يا كه شود مي تشكيل باندهايي بينيد مي غالبا رويد مي  كه دنيا جاي هر در نيستند اينجور

 باند باندند  باالخره گيرند مي دست در را مردم كارهاي زمام گاهي و كنند مي ديگري تقلبات يا زنند مي
 بيرون به نسبت افراد همين ولي دهند مي يكديگر به صحيحي اطالعات گويد نمي دروغ خود افراد به

 و فضيلت به آراسته هستند خوب خودشان باند با كه افرادي  گفت شود نمي متجاوزند و ظالم خودشان
  . باشند مي اخالقي  فضيلتهاي داراي

  

   ملي خود. ج
  

 آن يعني شود مي ملي خود ،شود مي وسيعتر هم باند از كند، مي پيدا توسعه " خود " كه بينيم مي گاهي
 كه اند خانواده داخل در فرد همان مثل خودشان  داخل در ملت آن افراد و شود مي ملت واحد واحد،
  به نسبت ]است شده ملي خود ش " خود " كه شخصي[ است راستگو خودش  خانواده افراد به نسبت
 شخص براي نيست، دزد  خودش شخص براي واقع در نيست دزد خودش ملت در است، امين خود ملت

 كند، نمي خونريزي خودش شخص براي كند، نمي ظلم خودش شخص براي گويد، نمي دروغ خودش
 " ديگر عبارت به و " شخص " اين ولي شود، نمي مرتكب را  اخالقي سيئات از يكي خودش شخص براي
 ميان به دروغ  ملي روح آن پاي كه آنوقتي ملت خود شده ش " خود " است، شده بزرگتر  ش " خود
 بينيم مي ما اينكه زند مي سر او از) وسيعتر اي دايره با (پرستي خود از ناشي اخالقي سيئات تمام آيد مي

 اين و كنند مي ديگر ملل به نسبت را  ظلم اقسام بدترين ملتها ولي كند نمي ظلم فرد به نسبت فرد امروز
 كه را مظالمي اروپا اول درجه رجال بينيد مي شما ]است فكر  همين از ناشي[ دانند نمي قبح هم را

 داخل در كه فردي همين دانند مي افتخار خودشان براي اند شده مرتكب زده استعمار  ملل به نسبت
 كشور در خودش، واليت در خودش، شهر در كه نيست ممكن و است امين و عادل اينقدر خودش ملت

 گويد مي آيد مي ميان به ديگر ملتي پاي كه وقتي بكند، اخالقي ضد عمل و خيانت كوچكترين خودش
 شود مي منتشر ها روزنامه در " جهاني جنگ " نام به اخيرا كه كتابي همين در ندارد معني مفاهيم اين
 راداف درباره حرفها اين چه اگر ": گويد مي مؤلف است آمده ميان به عدالت يعني اخالقي مفهوم يك پاي

: اخالقي فضائل و حسنات همه است همين منطق آن گويد، مي  راست " ملتها درباره نه است صادق
  ملت  آن نفع به اگر ،)ضعيف دول از حمايت و صميميت عدالت، صفا، و صلح ، درستكاري و درستي(
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   . نيست درست نبود ملت آن نفع به است، درست بود
  

   گوستاولوبون سخن
  

 ملل چرا اينكه به راجع دارد  فصلي " عرب و اسالم تمدن " خودش معروف كتاب اواخر در گوستاولوبون
 اينكه اول علت كند مي ذكر عللي كنند نمي استقبال  زمين مغرب تمدن از بايد كه طور آن زمين مشرق

 آنها زندگي. كند نمي تطبيق آنها زندگاني وضع با ما زندگي اينكه دوم علت نيستند آماده كامال خودشان
 تا كند مي تطبيق بيشتر ما خود وضع با ما تمدن. داريم مصنوعي احتياجات ما است، ساده زندگي يك
 رسد مي نظر به ": گويد مي بعد. است مصنوعي بيشتر ما زندگي و دارند اي ساده زندگي آنها آنها وضع با

 مغرب ملل كه است اي انهظالم رفتار طرز  اين ": گويد مي سپس و. " كنيم مي كتمان را اين ما كه
  چه اقيانوسيه در كردند، چه آمريكا در كه كند مي ذكر مطالبي آنوقت. " اند داشته روا اينها به نسبت
 را ترياك جنگهاي به  معروف جنگهاي داستان مخصوصا كردند چه هند در كردند، چه چين در كردند،

 و بكنند مسلط آدمها بر را ترياك آمدند وندش مسلط چينيها بر اينكه براي انگليسيها كه كند مي نقل
 آنها كرد دفاع بيايد، سرش به خواهد مي باليي چه كه فهميد چين بيدار  دولت نمايند افيوني را آنها

 كه است درست آوردند  ميانشان به را ترياك شليك، و توپ ضرب به باالخره تا كشتند و جنگيدند
 به نفر هزار ششصد سال هر آمار طبق ولي دهد مي  فايده انگليسي ليره ميليون پانزده ساليانه انگلستان

 سر به فرستادند را مسيحي مبلغين انگليسيها كه وقتي: گويد مي بعد شوند مي  عدم رهسپار ترياك خاطر
 عدم ديار به را ما و آوريد مي ما ميان به را ترياك طرف يك از شما! عجب بودند گفته آنها چينيها،

  ! بدهند تقوا و ايمان دستور ما به كه فرستيد مي را مبلغي ديگر طرف از و فرستيد مي
  

   " خودي " با مبارزه گونه دو
  

 باشد، آدميت و انسانيت پايه بر اخالقي باشد، انساني اخالق بشر اخالق راستي به كه كرد بايد چه پس
 معنا آن به " رفتن ميان از وديخ " اسالم در كه بگويم هم را  اين. برود ميان از " خودي " واقعا يعني
 همه شخصيت با انساني شخصيت كه گونه آن به اما هست شخصيت توسعه و خودي توسعه  ولي نيست
 جهاني و لطيف و رقيق شخصيت  اين كه حدي آن تا هست، شخصيت مقدار اين تا شود مي يكي عالم
  . شود مي
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 به   اوست از خرم جهان كه آنم از خرم جهان
   اوست از عالم  همه كه عالم همه بر عاشقم

 " اين .]است شخصي خود به  بودن قائل بر فرع[ باشد داشته منفي جنبه كه خودي با مبارزه آنجور اام
 را مرز بيرون و شود، مي قائل انسان مرزي يك است  شدن قائل مرز يعني محدوديت معنيش " خود

   شود مي جور دو " خودي " با و است، " خودي " اين بكند مرز داخل  فداي خواهد مي هميشه
 بودائيها و هنديها كه كاري  همان ببريم، بين از بكنيم، ضعيف را " خودي " اينكه يكي كرد مبارزه

 اينكه ديگر است غلط اسالم نظر از اين بود رايج هم مسلمانها از بعضي بين در بيش و كم و كردند مي
 موجودات  همه شامل كه آنجا تا و بشود انسانها همه شامل كه آنجا تا بدهيم توسعه را " خودي " مرز
 عين در اين، نماند باقي چيزي مرز بيرون ديگر و نهايت، بي شعاع به بشود اي دايره يعني بشود، عالم
 و حقوق حفظ است، شده مبارزه خودي با اينكه عين در اسالم در لذا و نيست هم منفي مبارزه حال

 كردم، "  نفس كرامت " به راجع گذشته سال در كه سخنرانيي است واجب خود از دفاع و خود حدود
 عينا اسالم در خيزد نمي بر آن از  اخالقي رذائل كه خوديي حفظ اما بود، خودي حفظ نوع يك پيرامون
 خاك يا افراد به محدود اسالمي اخالق محيط كرده پيدا توسعه " خودي " و است قرار اين از مطلب
 مرز  داخل كه نيست اينجور يعني مسلمان غير و مسلمان براي حتي نيست قائل زمر نيست، معين
 غير به نسبت را ظلم و تجاوز  اسالم بداند الزم را تجاوز مرز اين بيرون ولي نداند جايز را تجاوز اسالم

 نسبت به كدام هر مسلمان غير و مسلمان - داند مي جايز را مجازات البته. داند نمي جايز هم مسلمان
  . است مجازات از غير تجاوز ولي -  خودشان

  

   اخالقي فضائل مبناي خدا
  

 پر تو مفاهيم نيست، خالي تو مفاهيم ديگر مفاهيم اين بينيم مي ديني تربيت سراغ آييم مي كه وقتي
 الفاظي اينها تمام امانت، و درستي راستي، معنويت، تقوا، عفت، همزيستي، صلح، عدالت، حق، است،

 دست به منطقي چه  اخالق براي ما كه است اين مطلب اساس دارند منطق و مبنا و پايه و پر، تو هستند
 نه بكنيم؟ پيدا مستدل منطق اخالق براي  اهللا معرفة و خداشناسي راه غير از توانيم مي آيا بياوريم
 كه است ناسياسك مثل ]اخالق[ نباشد ايمان اگر است خداشناسي  مفاهيم اين همه اعتبار و پشتوانه
   كساني اول فرانسويها مگر ندارد پايه و اساس ولي نفهمند اي عده است ممكن ابتدا باشد نداشته  پشتوانه

 ٢٤١



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

 كجا دوم و اول جهاني جنگ در اعالميه اين ولي كردند؟ منتشر را بشر حقوق جهاني اعالميه كه نبودند
  حق ملت يك كه بود اين جز مگر !؟دنبو بشر حقوق آنجا مگر !؟رفت كجا الجزاير حادثه در !؟رفت

 رحم زن به آيا! نشد كه  كارهايي چه آنوقت نبود ديگري حرف كه اين از غير !؟خواست مي را خودش
 فرهنگي مؤسسات به كردند؟ رحم ها كتابخانه به كردند؟  رحم تمدن آثار به كردند؟ رحم بچه به كردند؟

 قرآن دارد بياني. نداشت پايه چون چرا؟) بينيد مي ودمانخ زمان در (كردند؟ رحم معابد  به كردند؟ رحم
  :فرمايد مي كريم،

   )1 (»الخصام الد هو و قلبه في ما علي اهللا يشهد و الدنيا الحيوش في قوله  يعجبك من الناس من و« 
  

 به وقتي كني، مي نگاه هاشان  نوشته به وقتي كني، مي نگاه شان گفته به وقتي كه هستند مردم از بعضي
 و كني مي حظ و روي مي فرود شگفت در كني مي نگاه  كتابهاشان به وقتي كني، مي نگاه هاشان اعالميه
 خيلي اند داده خوبي هاي اعالميه چه حقشناسي، ملت عجب اي، فهميده  ملت عجب كه آيد مي خوشت

 گويم مي من كه را اينها كه گيرند مي گواه هم را خدا ”قلبه في ما علي اهللا يشهد و«: كنند مي تأكيد  هم
 ها چه بيفتد كه لجاجت دنده روي برسد، كه  جايش داني نمي اما گيرد مي سرچشمه روحم عمق از

    آن روي يكمرتبه كه آنوقت ”النسل و الحرث يهلك و فيها ليفسد االرض  في سعي تولي اذا و«: كند مي
 اثر اينجا بود معنا بي و  پوچ او براي كه حرفهايي اين بينيد مي افتد، مي خواهيش خود و لجبازي دنده
 بكند فاسد را زمين روي خواهد مي ”فيها ليفسد االرض  في سعي« بكند رو و زير خواهد مي را دنيا ندارد،

 مرز " خودي " دين در ببرد بين از را آباديها و كشتها و بشر نسل و) 2 (”النسل و الحرث يهلك و«
 را قرآن آيه اول. شناسد نمي ديندار غير و ديندار ديني اخالق و ارد،ند مرز اخالقي فضائل يعني ندارد

  : است نساء سوره در. بخوانم
 غنيا يكن ان االقربين و الوالدين او انفسكم علي لو و هللا شهداء بالقسط قوامين كونوا آمنوا الذين ايها يا« 
  الهوي تتبعوا فال بهما اولي فاهللا فقيرا او

  :يپاورق
  204 آيه ه،بقر سوره) 1
 205. آيه بقره، سوره) 2
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 پاي كه وقتي دهيد، مي شهادت  كه وقتي كنيد، قيام عدالت به شدت به ايد آورده ايمان كه كساني اي
 به بدهيد، شهادت بايد است شده هم خودتان ضرر به بگيريد، نظر در را خدا فقط است ميان در حقي
 اين بدهيد شهادت بايد است شده هم اقربين ضرر به بدهيد، شهادت بايد تاس شده هم مادر و پدر ضرر
 عرض گذشته وقت چون كه داريم حكايت و داستان ما چقدر تعليم همين درباره و است، دين تعليم
  . كنم نمي
 وارد مسلمين سر به مصيبتها  كه اي مكه بشوند، مكه وارد خواهند مي مسلمين كه وقتي مائده سوره در
 عزيزان و كرده بيرون خودش از را پيغمبر كه اي مكه شكسته، را پيغمبر دندان كه اي مكه ده،آور

 تعدلوا ال ان علي قوم شنان يجرمنكم ال«: دهد مي دستور چنين قرآن كشيده، خون و خاك به را پيغمبر
 خارج دالتع مرز از را شما هستند شما دشمن كه اي عده دشمني مبادا) 2 (”للتقوي اقرب هو اعدلوا
 يا هستند دشمن نيستند، يا هستند مسلمان آنها نكنيد فكر بكنيد، كار عدالت مرز روي ”اعدلوا« بكند

 به خدا خاطر  به شما خداست، اخالقي فضائل مبناي نياوريد، حساب اين در را حرفها اين نيستند،
 خانواده و فاميل و نخويشا]  خالقيا فضائل در كه است كسي مؤمن[ هستيد پايبند اخالقي فضائل

 فضائل براي ندهد قرار مرز را دين خود حتي نشناسد، حزب نشناسد، باند نشناسد، محل اهل نشناسد،
 ملك هر ": است من از چيز همه: بشود نهايت بي شعاعش كه دهد توسعه قدري به را خودي اخالقي،

  . هستند ما از همه " ماست خداي ملك كه ماست ملك
  

   اخالقي فضائل و) ع (حسين امام
  

 پر بسيار فصل و ، است همين - شوم مي رد و كنم مي اشاره كه - علي بن حسين زندگي از فصل يك
 چه در كرد، آغاز را خود قيام وضعي چه در  كه دانيد مي شما همه را علي بن حسين تاريخ. است ارزشي
 آيا آمد مي ميان به اخالقي سائلم پاي كه آنجا حال عين در ولي داشت وجود مظالمي چه و بود، فشاري
 يك اوست، شده  تربيت يك عقيل بن مسلم ابدا بكند؟ تجاوز اخالق از دشمن عليه حتي بود حاضر
  ؛او طرف از است سربازي است، شيعه

  
  : پاورقي

   135. آيه نساء، سوره) 1
   8. آيه مائده، سوره) 2
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  به فرصتها بهترين    با اسالم كه كند مي فكر حال همان در ولي بكشد را زياد ابن كه آيد مي دستش
 اين از چرا: گفتند او به داند نمي جوانمردانه را مبارزه اينگونه و است مخالف كردن مبارزه اينجور

 پيغمبر حديث فكر به وقت همان: گفت كني؟ كم مسلمين سر از را او شر كه نيامدي بيرون صندوقخانه
 ديني مرز بيرون كه كسي آن به ولو مسلمان كه دهد نمي اجازه نايما ”الفتك قيد  االيمان«: افتادم

   .]بكنم كاري چنين[ توانم نمي  من است، نامردانه و ناجوانمردانه اين. بكند تجاوز هست خودش
 روي به را آب بكنيم استفاده  فرصت اين از گويند مي. است تشنه كه حالي در راه بين در آيد مي دشمن

 به ببنديم، آنها روي به را آب كه نيست اينجور ما مبارزه طريق كنيد، چنين مبادا: ايدفرم مي ببنديم آنها
. جنگيدن براي  است موقع بهترين االن كنند مي پيشنهاد بدهيد آب هم اسبانشان به بدهيد،  آب آنها
 ما به آنها كه زهنو چطور؟ قانون و حق لحاظ از  ولي بله، ببريم بين از را آنها اينكه لحاظ از: فرمايد مي

 كنيم نمي  دفاع خودمان از ما نكنند تجاوز آنها تا هستيم، مسلمان هم ما مسلمانند، آنها. اند نكرده تجاوز
 چيز هيچ را اخالق اين است خداشناسي  پايه بر كه است اخالقي همان اين ببينيد را اخالقي انضباط اين
 خالفت و رياست مقام خانواده، حفظ خود، ظحف حيات، حب شخصي، منافع بكند، متزلزل تواند نمي
  . بكند متزلزل را آن تواند نمي
 اينكه از خبر بي بزند شبيخون آيد مي پشت از آنها شريرترين از يكي عاشورا خونين روز همان در حتي

 شروع و شود مي عصباني بزند شبيخون كه است اين از مانع اند كنده كه خندقي و ها خيمه ترتيب
    كلك چوب يك با كه بدهيد اجازه! اهللا رسول ابن يا ": كند مي عرض نفر  يك كردن فحاشي به كند مي
 و بكنند شروع بايد آنها اول نيست جايز ما براي اند نكرده ]جنگ به[ ابتدا آنها تا: فرمود. " بكنم را اين
 آن در خانواده نيست، آن در شخص نيست، آن در خود ديگر اخالقي، انضباط اين بكنيم دفاع ما بعد

 مليت و نژاد نيست،  آن در خاك و آب نيست، آن در وطن و شهر اهل نيست، آن در محل اهل ، نيست
  . است جهاني است، آنطرفتر درجه چند هم انسانيت از نيست، آن در
 و كمونيستي اخالق شود نمي حل ديگر چيز هيچ با دين با جز اخالق در خودي مسأله كه است اين

 واقع مفيد معيني و محدود شرايط يك در كه است اخالقي كدام هر كياولي ما اخالق و اي هنيچ اخالق
 يك در افراطي واكنشهاي آنهم است واكنشهايي شود، نمي  شمرده هم اخالقي مكتب اصال و شود مي

. شمارد مي واجب را شخص حقوق حفظ دهد مي توسعه را خودي اينكه عين در اسالم معين شرايط
   ”اهللا يحب ال« ": گويد مي
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 باشيم، داشته وسيعي نظر چنين  يك بايد ما اينكه عين در). 1 (" ”ظلم من اال القول من بالسوء الجهر«
 كه مسلمان جامعه يا مسيحي جامعه مثل اي جامعه در يكوقت حاال بكنيم دفاع بايد هم خودمان حق از
  تأسيس را اخالقي آيند مي كنند نمي اعدف خودشان حقوق از و كند مي پيروي مسيحي افكار اين از

 پيدا طرفدار خوب ابتدا گيرند مي نظر در را جنبه يك همين فقط و خود، از دفاع اساس بر كنند مي
 كه وقتي اما است، مكتبي چنين طرفدار باشد  مظلوم و ظلم دنيا در كه مادامي تا شخص و كند، مي

 نتيجه، در و نيست مقابل در تزي آنتي آنها قول به و ضدش ديگر كند  اداره را دنيا خواهد مي خودش
 حرفهايي همين براي ، اخالقي مفاهيم براي دنيا در بشود كه نكنيد باور است لنگ كميتش ديگر هم  اين
 اعتباري و پشتوانه و منطق و مبنا درستي، و راستي انسانيت، صلح، حق، عدالت، براي زنند، مي امروز كه
  . ردك پيدا  خداشناسي جز
 به احتياج بشر كه است همين  رفت نخواهد دنيا از معنويت و ايمان و خداشناسي اينكه بر دليل يك

 و منطق با بايد كرد، درست اخالقي فضائل شود نمي تلقين و تقليد با ديگر كه علم دوره در دارد اخالق
 كه شود مي نابود و نيست راگ نباشد بايد يا و باشد بايد يا بشريت جامعه و دنيا كرد درست دار ريشه
 اخالق نه خواهد مي جانبه  همه اخالق و خواهد مي اخالق بماند باقي بشريت جامعه اگر ولي هيچ،

 و باشد داشته اساس و پايه و مبنا كه اخالقي بكند،  رعايت را جوانب همه بتواند كه اخالقي كمونيستي،
  . ندارد امكان معنويت و دين با جز اين

 كل اكلها توتي السماء في فرعها و ثابت اصلها طيبة كشجرش طيبة كلمة مثال اهللا ضرب فكي تر لم ا«
   .”يتذكرون لعلهم  للناس االمثال اهللا يضرب و ربها باذن حين
 استواري درخت مثل مثلش دار ريشه سخن پاك، سخن حق، سخن: زند مي مثل ]خدا[ چگونه ببين
 ميوه هميشه است، كشيده آسمانها به سر هايش  شاخه ،رفته فرو زمين اعماق در اش ريشه كه است
  :فرمايد مي بعد. است " بهار هميشه " و  نيست فصل يك مال دهد، مي
  

  : پاورقي
 بلند صدا مردم عيب به زشت گفتار با كسي كه دارد نمي دوست خدا: ترجمه[ 148. آيه نساء، سوره) 1

  ]. باشد رسيده او به ظلمي اينكه مگر كند
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    جامعه: است انسانيت جامعه براي مثال اين و كند مي ذكر مثالي خدا  للناس االمثال اهللا ضربي و« 
 امكان باشد نداشته ريشه تا باشد، داشته سايه و ميوه و برگ و شاخه باشد، خرم بخواهد اگر انسانيت

  . ندارد
 اين از بسياري ولي قرار من لها ما االرض فوق من اجتثت خبيثة كشجرش خبيثة كلمة مثل و« 

 خيلي مفاهيم دارد درخت شكل فقط  كه است مصنوعي درختهاي اين مثل مثلش اساس بي حرفهاي
] با خدا[ ”االخره في و الدنيا الحيوش في الثابت بالقول آمنوا الذين  اهللا يثبت«. ندارد پايه اما است روشن
 و دنيا در را مؤمنين است انسان[ وحر عمق در اش ريشه كه مبنادار و ريشه و محكم سخن با ثابت، قول

 بن حسين كه طور همان برگرداند، محكمشان سخن از را آنها تواند نمي ]هيچكس دارد مي پايدار آخرت
  . بود حرف يك گفت آخر ساعت كه حرفي آن با زد اول روز كه حرفي  آن بود چنين علي

  . العظيم العلي باهللا اال قوش ال و حول ال و
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