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 72/ 7/ 12                                                                          جلسه اول

 

ه آنها، بدر اين ترم هم مثل ترم قبل به مباحثي از نهج البالغه خواهم پرداخت كه عليرغم نياز مبرم 

 بود. "مرگ"به دست فراموشي سپرده شده است. آخرين بحث در ترم قبل، درباب 

 نظر کردن در احوال دیگران

اين است كه مي فرمودند: شما سخت نيازمند اين هستيد كه به  علي يكي ديگر از بيانات حضرت

ه وفور احوال گذشتگان بفرمايد در به فرزندشان مي يااحوال ديگران نظر بيافكنيد. ايشان در نامه

ببين كه  ،مطالعه كن و هميشه آن را بر خودت عرضه كن  و به ياد بسپار كه برگذشتگان چه گذشته

 سرانجامشان چه شد. ببين كه برخي ياران و دوستان به ديار غربت رفتند و به تنهايي رسيدند. 

، بايد درس آموختن در گويند از كسي درس بگير، اين يعني شما وجوه مشترك داريد.وقتي مي

گيرد، سنخيتي باشد. حضرت مي فرمايند ميان آنچه كه مورد عبرت است و آنكه دارد عبرت مي

 اگر در احوال ديگران نظر كني، انگار كه دو عمر كرده اي. 

اند. از اين اندو تو را از تجربه كردن غني كردهرا از تو برداشته "طلب" اهل تجارت، زحمتِ

امام ردد. گلي اين تاريكي براي آيندگان موجب روشنايي ميذشتگان در تاريكي اند وتر، گاه گمهم

 مي فرمايد:

ه و در اخبار آنها مداق امام نه دوبار. اما در كار آنها نظر كردهداني كه من يكبار زيسته... تو مي"

ا امروز با گويا ت امام تا مثل گذشتگان شدههاي گذشتگان گشت و گذار كردهام در بازماندهكرده

در اين بحث مواردي وجود  "ام به خاطر درسهايي كه از ديگران آموخته امهمة آنها زندگي كرده

 دارد كه در باب آنها صحبت خواهيم كرد. 
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 در احوال  دیگران موارد مضر بودن نظر افکندن

بايد ديد كه نظر كردن در احوال ديگري، چگونه نظركردني است و بايد با چه قصد و غرضي  اوالً

 باشد:

 نظر افکندن با اهداف مادی-1

برخي از  -چه معاصران و چه گذشتگان–افكنيم ما به نيتهاي مختلفي به زندگي ديگران نظر مي

ه دارند و نم به ديگران تا ببينم چكها بسيار مفيد و برخي نيز مضرند. گاه نظر مي اين نظرافكندن

تواند محبوبيت و شهرت و علم و.... باشد اين نوع نظر منظور از اين مورد فقط ثروت نيست بلكه مي

 و سه ضرر عمده دارد.كردن مضر است.

خود را با ديگران مقايسه كند و بزرگترين خاستگاه  يِشود دارايچون باعث مي  ضرر اول

 است، همين مقايسه "حسد"

كنم حسد نورزم اين، مثل آن است كه كسي بگويد من كنم ولي سعي مينگوييد كه مقايسه مي

باز هم  ،شويد و ثانياً در صورت توفيقنشوم. اوالً موفق نمي "تر"روم ولي سعي مي كنم حمام مي

ي سازي برازمينهاز ايد. سعي در اجتناب مقدمات و تمهيدات حسد را در خودتان بوجود آورده

حسد  خيلي مهم است حال ممكن است در يك بُعد دچار حسد نشويد ولي در بعد ديگر دچار 

 حسد مي شويد.

دارد به تالشي كه معموال با رعايت نكردن قواعد اين مقايسه، اين است كه ما را وامي ضرر دومِ

-و بزرگاي دارد و ممكن است براي عرضة خود به دروغ اخالقي مالزم است. هر انساني مشتري

دهد. چون هر چه به دست نمايي و ... مبتال شود و اين ضرر عظيمي است و عمر ما را نيز به هدر مي

اي را خريم و تكهدهيم و ماشين مياي از عمر را مياي از عمر ما. تكهآوريم مساوي است با تكه

دهيد، عمر خود را ميفرمايد وقتي كه خريم و ... اين حيف است. امام علي ميدهيم و خانه ميمي
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يد دهاي از عمر خود را ميتكهزايش چه چيزي مي گيريد كه ارزشش به اندازة عمرتان باشد؟ در إ

 اي را مي دهيد به .....!گيريد و تكهو ماشين مي

انة خيلي دشوار است. وقتي خ شاينگونه نظر كردن، پريشان حالي است. كه جبران ضرر سوم

س مي كنم كه خيلي حقيرم و آنگاه براي تحصيل آنچه ديگران دارند، بينم، احساديگران را مي

ي هميشه بهتر از آنچه را كه ما داريم، ديگران اما باز پريشان خواهم بود به دو دليل: اوالً كنمتالش مي

وجود دارند كه آن بهترين ها را دارند و هر چه كه ديگري دارد، اگر بهتر از مالِ من نباشد، باالخره 

نچه را آ ر ازتهستيم، بيشتر و متنوع "طلبتنوع"از مالِ من است و همين كافي است. ثانياً چون  غير

گفتند به بازار كمتر برويد و مكروه است، يكي از عللش همين است. خواهيم. اينكه ميكه داريم مي

 بينيد. اين پريشان حالي براي سلوك روح خيلي مضر است. مي را تردر بازار اجناس متنوع

 نظرافکندن جهت تقلید از دیگران-3

نند تا ما نيز از كقسم ديگر نظر افكندن كه آن نيز مضر است، اين است كه ببينيم ديگران چه مي

ستند تا ما هكنيم تا ببينيم آنها در طلب چه چيزي كنيم. يعني به اعمالِ ديگران نگاه مي "تقليد"آنها 

ا با هم هاي اولية ما انسانهكنيم كه سرمايهدر اينگونه نظر افكندن، توجه نمي هم آن را طلب كنيم. 

توانيم مثل هم عمل كنيم. با كند. چون نيروهاي ما متفاوت است به همين دليل همه نميفرق مي

م. به كنيفاوتها توجهي نميتوان انجام داد. اما ما به اين تهاي مختلف، كارهاي مختلف ميسرمايه

 همين دليل است كه در تقليد دچار حرمان مي شويم. در جلسه بعد به اين مورد خواهم پرداخت.

 

 

 

 72/  7/ 12                                                                          جلسة دوم
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نيم كو عبرت بگيريد. اما ما گاهي نگاه ميفرمايند در احوال ديگران نظر كنيد گفتيم كه امام مي

فكنيم تا او فقط به ماديات نظر مي افكنيم. اين نظر مادي، مضراتي دارد كه بيان شد. گاهي نظر مي

يز مطلوب شود. اين نج به تقليد از ديگران مينتَكنند كه مُببينيم ديگران چه اهدافي را دنبال مي

ه هيچگاه به آن نخواهيم رسيد چون استعدادهاي ما يكسان ك دويمنيست. چون به دنبال چيزي مي

 نيست.

 مقایسه خود با دیگران

ما نبايد هيچوقت خودمان را با ديگران مقايسه كنيم و بايد به خودمان بگوييم كه من بايد از 

رسم بام بايد سود بجويم. اما اينكه بايد به كجا موهبتهاي خدا كمال استفاده را بكنم. از تمام سرمايه

وّ و نظر كنيم و بنا به مقتضاي جو مانند چه كسي بايد بشوم و .... معلوم نيست. ولي ما اينكار را نمي

شود كه ديگران بمقتضاي استعداد و عالقة خود كار كرده و كنيم و اين، باعث ميديگران عمل مي

ها به همان مقصودي كه آنام، اند و حاال من كه به مقتضاي استعداد آنها عمل كردهبه مقصود رسيده

 "حرمان"ند، كاينجاست كه اولين محروميتي كه يك فرد بر خودش تحميل مي .رسيده بودند، نرسم

 است واين الزمة توجه نكردن به سرماية اوليه است. 

ائقة آورد. مثل اين كه به مقتضاي ذبراين، تقليد از ديگران، رضايت خاطر نيز به عمل نميافزون

روم خواستم بآيد كه اوالً به دنبال آنچه خودم ميبخورم. رضاي باطن زماني حاصل ميديگران غذا 

روم. بدون ام به دنبال آن باند و ثانياً با توجه به سرماية اوليهخواستهنه به دنبال آنچه كه ديگران مي

، دكسي كه با خودش كنار نيامده و رضايتي از خود ندار آيد.اين دو رضاي باطن حاصل نمي

ه شود. راه رضاي باطن بتر ميهاي زندگي برايش كم رنگهاي زمانه برايش تلختر و شاديتلخي

ي در ناحية سرمايه كنيم يكاين است كه با خودتان كنار بيايد و تقليد نكنيد. ما در دو ناحيه اشتباه مي

ف)خود را در رسيدن آوريم( دوم در ناحية هدآنچه كه هستيم به حساب مي دارتر از)خود را سرمايه

 يابيم(.تر از آنچه هستيم ميتوانبه اهداف، كم
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د. هر كس تان با كسي مسابقه ندهيگويد در زندگيدكتر ويكتور فرانكل سخن زيبايي دارد و مي

اگر كسي با خودش مسابقه دهد، به هيچ  .رسدبا ديگران مسابقه دهد، آخر سر به هيچ جايي نمي

اين مسابقة با خود يعني اينكه دائماً به خودش بگويد من  و رسدجايي مي جايي اگر نرسد الاقل به

ويم كه از داي باالتر برسم و وضعم بهتر شود. ما دائماً مياالن كه در اين مرحله هستم بايد به مرحله

با سابقة ايم و اين، قابل انكار نيست. مديگران جلو بيافتيم و توجه نداريم كه ما مختلف آفريده شده

نيم. ثالثاً بك "كسب رضايت "و ثانياً  "به هدف برسيم و محروم نشويم"شود كه اوال خود باعث مي

 شويم. و در ديگران مستهلك نمي "كنيمتفرد خود را فراموش نمي "

 مواجهه با خود مفهومی

ما در  گورشويم به تعبير كيركمواجه مي "خودِ مفهومي"گويند كه ما با ها مياليستياگزيستانس

خانواده و ... هستم كه بايد مثل فرزندها، مادرها و  "مادر"خانواده،  "فرزند"گوييم من خانواده مي

وقتي ميهمان هستم، بايد ميهمانانه رفتار كنم و وقتي ميزبان هستم، بايد ميزبانانه رفتار  .... عمل كنم

ار، بق با آن رفتار كنم )خريدكنم. در هر اوضاع و احوالي بايد يك برچسبي بر خودم بزنم و منط

نيم كفروشنده، شاگرد، فرزند، پدر و مادر، كارمند و رئيس و ....(. ما معموالً شأن خود را مالحظه مي

 يك ايد كه خريداري، محسناتِكوشيم تا طبق مصاديق آن مفهوم رفتار كنيم. آيا ديدهو سپس مي

د مثل گوييم كه باييد؟ ما هيچ وقت نميهاي يك جنس را بگواي عيبجنس را بگويد و فروشنده

فهميم. ما تفرّد خودمان را فراموش كرده ايم. رنگ و خودم باشم ما اصالً مفهوم خودمان را نمي

ند، در اي نگهداري شوايم. مثل چند نوع غذايي كه در مكان دربستهبوي ديگران را به خود گرفته

را داشتند ولي حاال يك حدمتوسطي از بوهاي  ابتدا هر كدام از غذاها رنگ و بوي خاص به خود

ايم، ديگر رنگ و بوي خود را كنيم. ما نيز از بس خود را با ديگران مالحظه كردهغذا را درك مي

 نر ديدگاه اديان و مذاهب، بزرگتريايم. اين، دايم و رنگ و بوي كلّ را به خود گرفتهفراموش كرده

احساس كند. ما دائماً داريم  "عضو"ت و خود را همواره مسخ است كه انسان فراموش كند كه كيس

ند. كبسيار فرق مي "منِ در اجتماع"با  "منِ در خانه"كنيم. به همين دليل است كه نقش عوض مي
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كند و هيچوقت يك اما آنكه اصل هست، همان هست كه هست و به مقتضاي خودش عمل مي

ر ه اند كه براي حفظ مناسبات اجتماعيِن كردهگما برخيكند. حال مفهوم را بر خود تحميل نمي

بايد از خود بودنِ خودش دست بردارد. به نظر من درست خالف اين است. اگر هر كدام از  ،كسي

 بود. ما خودمان بوديم، وضع جامعه بسي بهتر از اين مي

امعه جكسي خودش نيست، بلكه خودش را عضو گيرد كه هيچاي قرار ميوقتي انسان در جامعه

وان تئم جامعه برهم بخورد. اما از اين نميالداند مشكلي نيست كه اين فرد بخواهد خودش باشد تمي

اي همه خودشان باشند، جامعه دچار تالطم بشود. اگر همه واقعاً نتيجه گرفت كه اگر در جامعه

 شد.فساد نميبودند، جامعه دچار بودند، به فكر خود بودند و به فكر تحقق خود ميخودشان مي

اينكه بسياري از افراد از شغل خود نارضايتي دارند به اين خاطر است كه به مذاق ديگران تذوّق 

 كند كه از آن ناراضي است.اند و حاال بايد يك عمر كاري اند و با اشتهاي ديگران غذا خوردهكرده

 يقه دارد، آيا اين جامعه، جامعهرفت كه واقعاً به آن عالاما اگر در جامعه هر كسي به دنبال كاري مي

آورد: مي آيد و اين عوارض را به دنبالوقتي تفّرد از بين برود، مسخ انسان پيش مي مطلوبي نمي بود؟

احساس نارضايتي، حرمان، افسردگي و عدم استقامت. اگر تصميم بگيريم خودمان باشيم، بسياري 

 .2از مشكالت حل خواهد شد

                                                           
 . سوال: آيا اين، نوعي افسارگسيختگي به دنبال نمي آورد؟ 1

س خود رها شوند، همديگر را مي درند پبسياري گمان مي كنند كه اگر انسانها به حال  جواب: به دو نكته بايد توجه داشت: يك پيش فرض نادرست در اينجا وجود دارد
ايد مي گويند انسانها را ب حاال كه همديگر را نمي درّند، حتما مانعي وجود دارد. من از كساني كه مي گويند خداجويي و خدا پرستي در فطرت انسانهاست و در عين حال

بگذاريد، همديگر را مي درند، پس اين، حالت فطري آنهاست. اينكه تا اين حد به بشر  شديداً مهار كرد، تعجب مي كنم. اگر اينطور است كه اگر مردم را به حال خود
نكه آنها هم كه توجه به ايبدبين باشيم كه اگر آنها را رها كرديم همديگر را تكه پاره مي كنند، اين يك پيش فرضي هست كه بايد خيلي در آن تأمل كرد. مخصوصاً با 

 از مدت بيشتر توجه دارند و اگر اهداف دراز مدت مادي  حساب شود آن حالت، اقتضايش نيست.اهداف خودگروانه دارند، به در
مي  زندان در زندان و نكتة دوم اين است كه وقتي مي گوييم هركسي بايد خودش باشد، اين است كه چرا شما خودتان را در محدودة قانون، محدودتر كرده ايد؟  يعني

 ه قانون اجازه داده جوالن دهيد. گوييم الاقل در  محدوده اي ك
 .سوال: اگر دانش آموز به مقتضاي دانش آموز بودنش و معلم به مقتضاي معلم بودنش و .... كارشان را انجام ندهند، همه چيز به هم مي خورد

ولي به  د. يعني از امكانات آن وضع استفاده بكنيمجواب استاد: درست است ولي سخن من اين نيست كه انسان در يك موقعيتي قرار بگيرد و به مقتضاي آن عمل نكن
به اين معناست كه من اگر از محدوديتهاي دانشجويي بدم مي آيد، اصالً دانشجو نشوم. شايد بگويي اگر دانشجو نشوي احترام  "خود بودن"محدوديتهاي آن تن ندهيم. 

آمده اي و به خوشايندِ ديگران رفتار كرده اي. ما اگر خودمان باشيم، اين نابسامانيها بوجود نمي  بيرون "خود بودن"اجتماعي نخواهي داشت. اگر اين را بگويي ديگر از 
باشم، نه وضعي كه دوست ندارم تن نمي دهم. البته طبق خوشايند ديگران نيز رفتار نكرده ام. در عين حال محدوديت هاي آن  "خود"آيد. اگر به معناي حقيقيِ كلمه 

يك  ننشده ام.  اين است كه مي گوييم قانون شري است كه گريزي از آن نيست. قانون حالت طبيعيِ ما آدميان نيست. اما بُدّي از آن نيست. قانووضع را نيز متحمل 
ظام حاكم قانون، تابع افكار عمومي، ن رنوع ضرورت است و اگر ضرورت است، پس الضرورهُ تَقَيُّدُ بِاَقدارِها يعني بايد به همان ميزان ضرورت نيز بايد اكتفا شود. ما عالوه ب
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ردم. اما گفرمايد اگر عرب پشت به پشت هم بايستند، از موضع خود برنميحضرت علي )ع( مي

كنيم. زيرا از همان ابتدا نيز به دنبال بينيم، در خودمان شك ميما زماني كه امور ناخوشايندي مي

اي هفهمم كه بر حقم. نكتفرمايند از پشت كردنِ مردم ميايم. اما حضرت ميخوشايند ديگران بوده

و  "ونهم اليعقل اكثر"نجا وجود دارد اين است كه قرآن از اكثريت مردم بد گفته است كه در اي

ن ها فقط مختص به آو .... و اين بدگويي "اكثرهم مشركون"و  "اليعلمون"، "اكثرهم اليعملون"

 زمان نبوده و به همة زمانها مربوط است. 

ا اهلل ال تكونوا كالذينَ نسو"فرمايد: مي ايم. قرانگناه اصليِ ما اين است كه خود را فراموش كرده

. از جملة افرادي نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا با آنها كاري كرد كه "فانسيهم انفسهم

ريم خوانيم و روزه ميگيآنها نيز خود را فراموش كنند. ما به اين خود فراموشي گرفتاريم. نماز مي

اند كه جانشان را محفوظ اني براي اين ايمان اوردهخدايا كس"ولي به تعبير حضرت سجاد )ع( 

-ايم كه با ما بعنوان مسلمان معامله شود. اما وقتي كه خود را فراموش كردهما اسالم آورده  ."بدارند

 ايم، ديگر اسالم يعني چه. شرطايم. وقتي هم كه خدا را فراموش كردهايم، خدا را نيز فراموش كرده

 ايم.نكردن خداست و ما اين شرط را از دست دادهالزم اسالم فراموش 

 

 

 

 

 72/ 2/ 5                                                                   جلسه سوم

                                                           
وشايند ديگران يم كه طبق خبر جامعه، تحسين و تقبيح ديگران،  محبوبيت و شهرت و غيره نيز هستيم. اين است كه ما را مستهلك مي كند.  ما انسانها، موجوداتي شده ا

  رفتار مي كنيم.
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 نظر کردن به دیگران برای انتقاد-2

ر است. ما اين نيز مض "نظر كردن به ديگران براي انتقاد"مورد بعدي كه بايد به آن اشاره كنيم: 

ايم. نظر كردن به معناي يافتن نقطه ضعف ديگران نيست. حاال از تجسس در امور ديگران منع شده

خواهم در زندگي شما نظر كنم و نقطه ضعف شما را بيابم و بعداً از آن سود بجويم اما من نمي

 لوب است. گاه در زندگي ديگرانتا شما مسخر من باشيد، اين نيز نامط مخواهم احوال شما را بدانمي

ود شيم تا ديگران را مسخر خود بسازيم من وقتي كه بدانم فالن فرد چه موقعي شاد ميشكسرك مي

 ديد و تطميع و غيره تاثيرهقعي ناراحت و چه مواقعي خشمگين و غيره و در او تا چه حدي توو چه م

اختيار ما باشد، او بيشتر مي تواند تحت دارند، آن موقع او مسخر ماست  هر چه سابقة يك فرد در 

 كنترل ما باشد.

ديگران تصوير كنيد و از ديگران نيز نخواهيد كه اين كار را براي  ايشما نبايد گذشتة خود را بر

شما بكنند. چون ممكن است در روش و منش خود تغير ايجاد كنيد. اطالع ديگران از آمال و آرزوها 

ائر باشد اگر گفتندسالك بايد زر احوالتان ميشود. به همين دليل عرفا ميو گذشتة شما، مانع اين تغيي

خواهيد سير و سلوك كنيد و يا توبه كنيد، از شهر خود دوري كنيد. چون ارتباطات اجتماعي مي

ما كنند و يا خصومت و اين دو براي شمانع اين تغييراند. ديگران در مقابل تغيير شما يا مقاومت مي

  شكننده است.

و آن اينكه خود را  توان انجام دادحال اگر دوري از شهر امكانپذير نيست، يك كار ديگر مي

فقط يك قسمت بيرون از آب  ،. مثل كوه يخ باشيد كه از ده قسمتش1براي ديگران برمال نكنيد

منتقل نشويد زيرا ريا به اين معناست  "ريا"قسمت ديگر زير آب. از اين مطلب به بحث  9است و 

                                                           
 ، خود را بهتر بشناسانيم.. سوال: گاهي مجبوريم براي داشتن روابط سالم با ديگران 2

نجايي است كه ما نبايد خود را بنمايانيم. در هر جا كه ضرورت اقتضا كرد بايد تا  همان حد آجواب: سخن من را نبايد به آن اطالق در نظر بگيريد. تمام حرفهاي من تا 
قت م كه اين به سود ماست. هر وبايد خود را بشناسانيم. ولي ما غالبا از اين حد و حدود فراتر مي رويم.  گويا همواره شهوت سخن گفتن از خود را داريم. و گمان مي كني

 مي توانيد بعداً آن را بگوييد اما وقتي چيزي را گفتيد، ديگر نمي توانيد آن را برگردانيد.  چيزي را نگفته ايد
د كه اين يكي از اركان سير و سلوك تلقي شده است كه تا مي توانيد خود را از ياگر با عرفان سرخپوستان مثل عرفان دون خوان و غيره آشنايي داشته باشيد، مي بين

و  ديد. ولي من هيچگاه تا اين حدي كه عرفان سرخپوستي تاكيد مي كند، تاكيد نمي كنم. آن تعاليم در اين جور موارد بيش از حد افراط مي كننديگران مجهول نگه دار
يم كه هر چقدر ن. به گفتة حضرت علي آنكه بيشتر از خودش مي گويد بيشتر در تنهايي فرو مي رود ما خيال مي ك"اكتفا به حد ضرورت است"آنچه كه من مي گويم 

 آنكه ناشناخته تر است، آزادتر است.  و انكه آزادتر است، غربتش كمتر است.  خود را بيشتر بشناسانيم، بيشتر از غربت بيرون مي آييم اما اينطور نيست
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ترين آفات روحي است. ما الواقع هستم، خود را بنُمايم. ريا از مهلكه من خالف آنچه كه فيك

ميگوييم در باب گذشته و آمال و آرزوهاي آيندة خود ساكت باشيد. آن نوع نظر كردن كه منظور 

امام )ع( است، نظر كردن براي عبرت است. يعني نظر كنيم به اعمال ديگران و ببينيم اگر خوب 

 ست انجام دهيم و اگر بد است انجام ندهيم. ا

نند و كيعني نگاه مي "بينندكنند و چه كم ميمردم چه زياد نگاه مي"فرمايند كه امام علي مي

ل گروهي دهند. ما مثبينند و تشخيص نميالعمل را نمينخ عمل و سنخ عكسبينند. سِفقط عمل را مي

ي از ما زمين كند و يكايم وقتي شكارچي تيراندازي مينشستههايش از پرندگان هستيم كه بر شاخه

نند و او به زاند كه فقط او را شكار كنند باز يكي ديگر را ميخواستهگوييم حتماً ميفتد، مياُمي

ييم كه اين گواند كه فقط او را بزنند و ...... با خودمان نميخواستهگوييم البد ميافتد و ميزمين مي

معنايش شكار پرنده است و من نبايد بر روي شاخه بنشينم. يعني ما سنخ شناسي  ،خِ از كارتيپ و سن

 نمي كنيم. 

 عبرت

ز ن نيز وقتي در مواردي اآعبرت يعني يك چيز خاص را نمونة يك مورد عام در نظر گرفتن. قر

ر اينجا وجود اي كه دنكته كند، به همين توجه دارد كه سنخ كار را ببينيداستفاده مي "فاعتبروا"

 دارد اين است كه عبرت گرفتن از تاريخ آن موقعي معنادار است كه تاريخ را قانونمند بدانيم. 

 فايده براي ما به ارمغان خواهد آورد: 5اگر با اين ديد نظر كنيم 

آيد كه مطابقت يا عدم (هركس به ادعايي دست بزند، مجموعه اوضاع و احوالي پديد مي2

ا بیاموزید که ادع"كنند. آن، مشخص مي گردد. ما را با مدعيات خود مواجه ميواقع  مطابقت با

 . اين ادعا فقط در مقابل ديگران نيست بلكه در نزد خودتان نيز حسني براي خود قائل نشويد. "نکیند

 والسالم
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 72/ 2/ 12                                                                            جلسه چهارم

ختصاصي و افتد، اآموزي اين است كه بپذيريم آنچه اتفاق ميبنابر آنچه گفتيم، معناي عبرت

حال از - توان گفت آن تيپ رفتار، فالن واكنش را به دنبال خواهد داشتمنفرد نيست. يعني مي

 آموزيخواهد اين عمل صادر شده باشد. فقط در اين صورت است كه درسر كسي كه ميسوي ه

ت شود از سرگذشت ديگران عبرت بگيريد، معنايش اين اسپذير است. اينكه اينقدر تاكيد ميامكان

ناسي شها، سنخ رفتارشناسي را بيرون بياوريد. آنچه حضرت مدنظر دارد، تيپدلِ اين سرنوشت زكه ا

نيد، براي اين رفتار ديگران نظر بيافكه ما گفته اند در شناسي واكنش هاست. اينكه بها در تيپرفتار

 است كه رفتارها و عكس العمل ها قابل تعميم است. 

 در نظر كردن به احوال ديگران، بايد دو امر را مدنظر قرار داد:

يم. امطلوب بود، شاد نشوبينيم، اگر اين واكنش ن(وقتي واكنش امري را در زندگيِ فردي مي2

نيم. با كبينيم و خود را مستثني ميمنشاء شاد شدن اين است كه گويا ما خودمان را جدا از آنها مي

 ها مستثني نيستيم. اينكه ما نه در ناحية رفتار و نه در ناحيه واكنش

 داي دوست بر جنازة دشمن چو بگذري........ شادي مكن كه بر تو نيز اين ماجرا رَوَ

فقط شما  گمان نكنيد كه"فرمايند ( امام بر اين نكته توجه دارند و در نامه به عثمان ابن حنين مي1

ناظريد. به اين نيز توجه داشته باشيد كه منظوٌر اليه نيز هستيد. همانطور كه شما بر ديگران ناظريد، 

ر كنيد كه است كه جوري رفتاكنند اين اي كه امام بر آن تاكيد ميديگران نيز بر شما ناظرند. نكته

ي كنيم كه ديگران بر ما نظارتماية عبرت ديگران نشويد. اين، نكتة عظيمي است و ما گمان مي

ران شويم. چنان باشيد كه از رفتار ديگندارند و به همين دليل است كه باعث عبرت ديگران نيز مي

اي رفتار نكنيد كه ماية عبرت ديگران شويد. نمونه ي خوبِ آن، در تكرار گونهبعبرت گيريد و 

 خطاهاي ديگران است. 
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 قاعده زرین

شود، با اين بحث ما ارتباط خوبي ميبه عنوان قاعدة زرين از آن ياد  نكته: آنچه كه در غرب

گونه رفتار با تو آن اي رفتار كن كه دوست داري ديگرانگويد با ديگران به گونهدارد. اين قاعده مي

شود كاري نداريم كساني مثل هنري سيجويك معتقد بودند كنند. به بحثي كه در اين مورد طرح مي

انستند دتواند تمام زندگي انسان را اداره كند. به همين دليل آن را تنها قاعده اي ميكه اين قاعده مي

ي رفتار اگفت: به گونهن را چنين مياش رعايت كند. كانت نظير اين سخكه انسان بايد در زندگي

تان تبديل به يك قاعدة كلي شود. اين دو سخن با هم خيلي فرق كنيد كه خوش داريد اين عمل

 دارند ولي نزديك به هم هستند.

  قاعده زرین در روایات

 ئمة ما حضرت علي بيش از همه بر اين قاعده پاي مي فشرد. در ميان أ

همواره  )خطاب به فرزندشان( "ك و بين الناسكَ ميزانًا فيما بينَاِجَعل نفسَ "فرمايند: در جايي مي

يا اين رفتار، آخودت را در ارتباط با ديگران ترازو قرار بده. رفتار آنها را با خودت بسنج و ببين كه 

د: رمايفرفتاري است كه بايد بكني يا نبايد بكني. معناي اينكه خود را ميزان قرار دهم چيست؟ مي

ودت . براي ديگران آنچه را كه براي خ"فاَجِب لِغَيرِكَ ما تُِحبّ لنفسِك َواكَره لَهُ ما تكُرهُ لنفسك"

 دوست مي داري دوست بدار و هر چه را براي خودت بد مي داري، براي ديگران نيز بد بدار.

ع ، مورد ستم واقتو كه دوست نداري "التظلِم كما الُتحبُّ اَن ُتظلَم"فرمايد: در جاي ديگر مي

كه  همچنان "اَحسِن كما تُحِبُّ ان ُيحسَن اليك"فرمايد: شوي، ستم نكن. در جاي ديگري نيز مي

اِستَقِبح "رمايد: فدوست داري ديگران به تو نيكي كنند،  تو نيز به آنان نيكي كن. در جاي ديگر مي

اي براي ديگري نيز بد بدار. در ج داري،آنچه براي خودت بد مي "مِن نفسِك ما تستقِبحُ مِن غيرِك

هر چه دوست داري از ديگران به تو  "وَ َارِض مِنَ الناس ما ترضي لهُم مِن نفسك"فرمايد: ديگر مي

ن يُقال اَ لِغَيِركَ  ما ال تُحِبُّ التَقُل"فرمايد:برسد، تو هم به ديگران از آن برسان. در جاي ديگري مي

 تو بگويند، تو نيز به ديگران مگو و ..... آنچه خوش نداري ديگران به "لَكَ
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 باشيد كه خودتان را به جاي ديگران نيز قرار بدهيد. همة اينها يعني قدرتِ اين را داشته

معموالً اينكه انسان بتواند خود را در پوست ديگري قرار دهد، دشوار است. اتفاقاً اين براي آن 

يد خود را در پوست دانشجو قرار بدهم و ببينم كه قاعدة زرين بسيار مهم است. وقتي معلم هستم با

اگر دانشجو بودم دوست داشتم كه معلم چه روشي و چه منشي در پيش بگيرد و بالعكس و ..... 

ه به نظر من سه نكته محور تاكيد حضرت در نامه شان به فرزندشان بر چند نكته اشاره دارد ك

هر  ادتران قرار بده. ايشان مي فرمايد سعي ديگيكي از آنها اين است كه خود را در جا نهاست.آ

 كسي در گروِ اين امر است.

 موانع خود را جای دیگران قرار دادن

 ( Egoism(خودمداری )1

كند كه در جهان فقط خودِ او وجود دارد و جهان بايد در جهتِ خوشايندِ گويا شخص گمان مي

يزد. انگو رفتار او در آنها واكنشي برمياو حركت كند. توجه ندارد كه ديگراني هم وجود دارند 

خودمدار، به واكنش رفتار ديگران در خود توجه دارد اما به واكنش رفتار خودش در ديگران  انسانِ

ها گفت نقطة ضعف ما انسانكند كه ديگراني وجود ندارد. كانت ميتوجهي ندارد گويا گمان مي

 اند تا ابزار و وسيلة رفاه ومان. گويا ديگران آمدهدانيم براي خوداين است كه ديگران را ابزار مي

يم و ما نبايد داشته باشغير انسان ها گفت اين ديدگاه را فقط بايد نسبت به آسايش من باشند. او مي

 ديگران را وسيلة خودمان بدانيم بلكه بايد بدانيم كه ديگران هدفي هستند براي خودشان. 

ويد دچاريم، به اين دليل است كه ديگران را انسان تلقي گاگر به اين ديدگاهي كه كانت مي

 مي كه با جمادات و حيوانات داريم،ها آن نحوة رفتار استخدا خواهيم با ديگرانسانكنيم. ما مينمي

ند. ايم كه دوست داريم ديگران در خدمت ما باشاي آفريده شدهما به گونه قّ دَ. به تعبير اَ داشته باشيم

الطبع گفتند كه انسان مستخدم باست كه برخي حكماي ما مثل عالمه طباطبايي مي)اين همان چيزي 

ه ما نيز بايد بينيم كگشايد كه ميشود بلكه اشكال زماني روي مياست( تا اينجا اشكالي درست نمي
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بينيم كه در ازاي خدمتِ جمادات و حيوانات، كنيم و ميدر خدمت ديگران باشيم در اينجا اشتباه مي

ل رفتار توانيم به اين شككنيم كه در باب ديگر انسانها نيز  ميدهيم و گمان ميزي به آنها نميچي

 ي غيرانسانها را مي كنيم. كنيم. يعني با انسانها، معامله

گيريم انسان و غير انسان را به خدمت مي ،گوييم مامي ،كردتعبير دقيقي كه كانت استفاده ميه ب

م خودم هم بايد خاد ،ا، در باب انسانها بايد در ازاي به خدمت گرفتنِ آنهاولي برخالف غيرانسانه

آنها باشم. يعني در مورد انسانها، هم خادم هستم و هم مخدوم. )خدمت طرفيني( اين اولين مانع است 

 و مسئله اي عاطفي است.

 مانع معرفتی-3

دهد. ت ميها از دسگر محيطگيرد، شناختش را نسبت به ديوقتي انسان به محيط خاصي اُنس مي 

د، بلكه نه اينكه نخواهي –توانيد حس دانشجويي را احساس كنيد سال معلم باشيد ديگر نمي 02اگر 

زندگي و ماندن در آن، ديگر مرحلة قبل قابل احساس و ادراك از  ايبا ورود به مرحله -توانيدنمي

ون بعد از آورد. چبا خود با ارمغان مي نيست. به همين جهت بود كه كاخ نشيني، روحية كاخ نشيني

كنند. اين، يك نقص معرفتي است. در تواند بفهمد كه ديگر مردم چگونه زندگي ميمدتي نمي

ادبيات انگليسي به شاگرد ثروتمندي گفتند كه درباب زندگي فقرا انشائي بنويس. نوشت خانواده 

 قير بودند.ها نيز فقير بود و آشپز و .... نيز همگي ففقيري بودند كه رانندة آنها نيز فقير بود، باغبان آن

 گويند ثروتمندان با فقرا نشست و برخاست كنند، به اين دليليكي از جهاتي كه در دين اسالم مي

يد به اين دليل ها بروگويند به عيادت مريضاست كه با آن محيط يكسره بيگانه نشوند. يا وقتي مي

عرفتي و نقص م تواند بفهمد كه مريض چه حالي دارديض نشد، نمياست كه انساني كه مدتي را مر

اً گويند به قبرستانها برويد به اين دليل است كه مرگ را فراموش نكنيد. اساسكند. يا اينكه ميپيدا مي

اينكه در يك حالت ثابت بمانيد، چيز خوبي است ولي اينكه بفهميد حال بيماران و ... چگونه است، 

 آنها نشست و برخاست كنيد. بهتر است با 
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آورد، به اين دليل است كه كم كم بين قدرتمندان و فقرا فاصله اند قدرت فساد مياينكه گفته

فرمايند و تواند حالِ آنها را درك كند. حضرت علي در جاي جاي نهج البالغه ميافتد و نميمي

فتي د تا دچار اين نقص معرهاي مختلف مردم نشست و برخاست كنيكنند كه با گروهتوصيه مي

 نشويد. اين نقص نيز مانعي است بر سر اِعمالِ آن قاعدة زرين.

 انسان به تمام واکنشهای رفتار خود علم ندارد -2

ت نها آگاهانه نيست. اين غفلآانسان فقط به يكسري از اعمال و واكنشهايش علم دارد زيرا تمام  

جهي اما تو خبرم. بامن از آنها شود كه من گمان كنم كه باعث مياز بقية واكنش ها همانست كه 

به تاثيرات ناخودآگاهانة اعمال خودم ندارم. غالب واكنشهاي دوستانه و دشمنانة ديگران با ما بخاطر 

بخواهيم صادقانه جهات دوستانه  مانو دشمنان اناگر از دوست هاي غيرآگاهانة اعمال ماست.واكنش

 ما بازگو كنند، به چيزهايي اشاره مي كنند كه براي ما شگفت انگيزند. يشان را براي و دشمنانه

ه ل قبل(. از اين نظر هميشاين عامل سوم، سدّي است كه برداشته شدني نيست. )برخالف دو عام

ويند، بين دو گهست. به همين دليل است كه اگزيستانسياليستها ميبين ما و ديگران هميشه فاصله 

ون ايد. من چام و شما هم براي من غريبهناشدني وجود دارد. من براي شما غريبهاي طي انسان فاصله

توانم دقيقاً خودم رابه جاي او شوم چون نميتوانم خود را جاي شما قرار دهم، مرتكب ظلم مينمي

  قرار دهم. حال خود را جاي ديگري بگذارم يعني چه؟ 

    

 72/ 9/ 22                                                                          جلسه پنجم

 موارد اجرای قاعده زرین

در  .گفتيم كه طبق فرمايش امام علي )ع( بايد خودمان را در سه مورد به جاي ديگران بگذاريم

 گويند. آن سه مورد عبارتند از: زبان اخالق به آن، قاعدة زرين مي
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داوري كردن در باب ديگران، بلحاظ قوت و ضعف و رفتار اخالقي با ديگران. ما :د اول مور

ويم، شكنيم مثال برخي مواقع كه با انتقاد ديگران مواجه ميكاري ميمعموال در اين قاعده، اهمال

خواهيم حسن ها ميي گوييم كه من حسن نيت داشتم و خيرخواهم. در اين قبيل موارد از داورمي

كنيم. ما فقط ظاهر نيت ما را مورد مالحظه قرار دهند اما خودمان در باب ديگران اين كار را نمي

اي كه دوست داريم، ديگران با ما كنيم و به باطن او كاري نداريم. در معاملهديگران را نگاه مي

ما در مورد  .هايمان با ديگران استكنيم. اين، يكي از علل كشمكشبكنند خودِ ما با ديگران نمي

 رسد، فقط به ظاهرشان نظردهيم ولي به ديگران كه نوبت ميهايمان را مدنظر قرار ميخودمان نيت

وب توانند نيت خوبي داشته باشند اما فيزيك كارشان خافكنيم. اين انصاف نيست. ديگران هم ميمي

داشتن "ست يكي نباشد. چون كار خوب، عالوه بر نيت خوب به دو عامل ديگر هم نيازمند ا

يد و اكند كه شما تشنه. مثال فردي احساس مي"سازگاري محيط"و دوم  "اطالعات كافي و وافي

ز نيت بينم ولي ارود و ليوان را مي شكند. من فقط شكستنِ ليوان را ميرود آب بياورد ولي ميمي

ر ه آنها نيت شما را مدنظخبرم. همانطوري كه موقع داوريِ ديگران، از ديگران انتظار داريد كاو بي

داشته باشند، بايد خودِ شما نيز به هنگامي كه ميخواهيد اعمال ديگران را مورد داوري قرار بدهيد، 

 .به نيت او نيز نظر بيافكنيد

 مكه ديگران هم مثل من هستند و نقاط قوت و ضعف دارند. اما مدر نظر داشته باشي :مورد دوم

 علي مي فرمايد آنچه كه بر شما گران مي آيد، بر ديگران بار نكنيد. 

از سخن امام اين مورد نيز به ذهن مي آيد كه همانطور كه دوست نداري مثال  :مورد سوم

ديگران به تو تهمت بزنند، پس تو هم به ديگران تهمت نزن. اگر دوست نداري به تو دروغ بگويند 

 تو نيز دروغ نگو و گرانفروشي مكن.... و گران فروشي بكنند و ....

 دو نكته در باب ظلم نكردن به ديگران:
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هايي كه ممكن است در حق ديگران انجام دهم اين است كه بر طبق شأن و منزلت از ظلم (يك

اجتماعي كه جامعه به من داده، عمل نكنم و وظايف مربوط به آن منزلت را استيفاء نكنم. به زبان 

يرد. گخوب انجام ندهم. اين ظلم بزرگي است كه متاسفانه مورد غفلت ما قرار مي ساده، كارم را

ورد كنند يا نه ولي خودشان در مشان عمل ميهر كسي مراقب است ببيند كه آيا ديگران به وظايف

يك نوع بيرون آمدن از منزلت خود و نظر كردن بر منزلتهاي ديگر  ،خودشان مراقبتي ندارند. اين

جامعه اي كه مبتال به اين درد باشد، قوايش را خنثي خواهد كرد. هر كسي به جاي آنكه است. هر 

از خودش بپرسد كه بايد چه بكنم، به اين مي پردازد كه آيا ديگران كارهاي خود را خوب انجام 

 دادند يا نه.

د و يگويم كه اگر كسي از پوست خود بيرون آمن اصال در مقام منتقد اجتماعي نيستم ولي مي

. ائمه و مِن جمله امام علي بر اين نكته خيلي تاكيد  براي خودِ ما ضرر دارد فقط به ديگران بپردازد

راي او قبري يكي از صحابة ديگر نيز بداشتند. مثال پيامبر اكرم وقتي كه يكي از صحابه مرده بود و 

ار برداشتند وآن قسمت را همومي كَند، ديوارة قبر را ناهموار كَنده بود، پيامبر خودشان كلنگ را 

كردند. وقتي به پيامبر اعتراض كردند كه اين قبر قرار است خيلي زود پر شود و چه لزومي دارد كه 

 خدا رحمت کند کسی"ديواره اش هموار باشد و ناهمواريِ ديوار اهميتي ندارد، پيامبر فرمودند 

مهم نيست قبر زود پر خواهد يعني  "کند، آن را مُتقَن انجام دهدرا که وقتی کاری می

 شد بلكه مهم اين است كه وقتي كاري را انجام مي دهي، تمام و كمال آن را انجام دهي. 

بدا به حالِ كسي كه فقط ذره بين در دست گرفته و فقط ديگران را زير ذره بين برده باشد. اين 

 م. يكي از ظلم هايي است كه مي كنيم و خود را جاي ديگران قرار نمي دهي

خواهيم حق ديگران را به شويم اين است كه ميظلم ديگري كه در حق ديگران مرتكب مي-1

كنيم.  به تعبير حضرت علي )ع( ظلم يك خاصيتي دارد كه ابتدا ريشة خوِد آنها ندهيم و مضايقه مي

دل به ع رسد. البته شايد هم نرسد. به گفتة امام علي،سوزاند. بعد آثارش به ديگران ميفرد را مي
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ا امام نمايد. در اينجا گويهنگام تواصف )توصيف( بسيار آسان است ولي به هنگام عمل دشوار مي

تكرار  كنيم كهگويند، احساس مياند و تمام كساني كه در باب عدل سخن ميدفع دخل مقدر كرده

دل، كار به ع اند كه در هنگام سخن گفتن راجعمكررات است. امام متوجه اين نكته بوده و گفته

 عمل را نزديك ترين راه براي رسيدنبسيار آسان است ولي عمل كردن بسيار دشوار است. خدا نيز 

 به خودش مي داند. 

 

 ما دو نوع عمل داريم:

در هيچ ديني، مخالف با دين ديگري نيست. مثال هيچ ديني ظلم را خوب  عمل اخالقیالف( 

 نمي داند و غيره.

 كه هر ديني با دين ديگر تفاوت دارد. عمل شعائری و مناسکیب( 

ن وجه تقرب به خدا را در عمل آداريم ولي خودِ قرما در تعاليم ديني، اعمال شعائري را مقدم مي

هي فرمايد: اِنَّ الصلوه تنداند. اعمال شعائري نيز براي اعمال اخالقي است. حتي نماز را مياخالقي مي

د ولي در كننافراد به نحوة تلفظ كلمات در نماز فرزندانشان دقت مياَنِ الفحشاءِ و المنكَر. معموالً 

گويد و به راحتي تقلب مي كند و كنند كه فرزندشان دارد به سهولت دروغ مياين توجهي نمي

 "س"شود ولي اين مقدار افت روحي را در تلفظ گويي باعث اُفت روحي ميغيره. حال آنكه دروغ

ظلم يكي از مهمترين اعمال خالف اخالق است كه موجب افت  نمي بينيم. حال "ص"به جاي 

 و باعث سقوط انسان مي گردد.  روحي و معنوي فرد

يكي از طعن ها بر مذاهب و اديان اين است كه نمي گويند كه اعمال شعائري براي اعمال اخالقي 

تر مي  بي ارزشاست و براي آن است كه انسانها اخالقي تر رفتار كنند. بدون اين غايت، زندگي 

 شود. 
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 آخرين نكته:

سيار دشوار خوريد. يعني باگر بخواهيد اين قاعدة زرين را بكار گيريد، در ابتدا به مشكالت برمي

توان دست كم گرفت. اما آنچه را كه تماماً نمي توان به دست آورد، تماماً هم است و آن را نمي

گمان نكنيد كه حق به آساني . "ستحق سخت ا"به فرمايش حضرت علي  نبايد از دست داد.

خذ كنيد. حق دو ويژگي دارد: اواًل أآيد اگر به آساني به دست آورديد خب برويد به دست مي

بايست دست از آن برداشت. حتي آنهايي . ولي به اين داليل نميتلخ استو دوم  سخت است

اين طريق مي توانند به سرشاري كه اخالق الئيك دارند به اين امر گواه مي دهند و مي دانند كه از 

. به نظر من حتي اگر غايات قصواي معنوي را فراموش كنيم، براي غايات قصواي مادي و 0برسند

 دنيوي نيز بهتر است اخالقيات را رعايت كرد. 

 

 

 

 

 

 72/ 22/ 1                                                                 جلسه ششم

 ا ظلم دیگرانروش مقابله ب

و اليكبُرنَّ عليك ظلمُ مَن ظَلَمَك و ِانَّهُ يسعي في مضرتِه و نفِعك و ليسَ جزاءُ مَن َنفََعكَ اَن 

ند و ككند بر خودش بدي ميهر كس كه بر تو ظلم مي چونتَسؤء. ظلم ظالمان بر تو گران نيايد 

رساند اين نيست كه به او ضرري برساني. اين، يكي از مهمترين جزايِ كسي كه به تو نفعي مي

                                                           
 . از جمله رجوع كنيد به كتاب ژاپن، نوشتة آندره اوكان ترجمه سروش حبيبي انتشارات خوارزمي. 3
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راي شود. سوالي كه بمباحث اخالقي است كه در رابطه با ارتباط فرد با انسانهاي ديگر طرح مي

آيد اين است كه در برابر ظلمي كه از ديگران به من مي رسد، انسان در مناسبات اجتماعي پيش مي

 ؟بايد چه روشي در پيش بگيرم

 اسالم دین عدالت یا محبت ؟!

خويي  تدين محب گري، طلب و مسيحيت و بودايياند كه دين اسالم، دين عدالتبسياري گفته

اگر كسي  "فاعتدوا عليه بمثلِ ما اعتدي عليكم و البادي اظلمَ"كنند به اين آيه كه است و استناد مي

 الحجر مِن رُدَّ"البته شروع كننده ظالم است. يا  به شما تجاوز نمود، به همان ميزان به او تجاوز كنيد.

اسالم  اند اين جوابسنگ را به همان سويي پرتاب كن كه از آنجا پرت شده بود. گفته "حيثُ جاء

-محبت طلبي نيستند، و دينگري دين عدالتطلبي. اما مسيحيت و بودايياست به مقتضاي عدالت

بدي را نيز با خوبي بده. برخالف چيزي كه شايع  خويي هستند به همين خاطر مي گويند جواب

شده، دين اسالم نگفته كه جواب بدي را با بدي بده. درست است كه دين اسالم، دين عدالت طلبي 

آيد. از اين جهت هيچ تفاوتي ميان دين اسالم و مسيحيت است ولي از عدالت طلبيِ اسالم، اين برنمي

معني دينِ محبت است. براي اين بيان، سخن سقراط را ذكر  گري نيست. اسالم هم به اينو بودايي

 كنيم:مي

 رساند بنابراين، اين نهايتكند، ضرري مادي و بدني به شما مي*هر كسي كه به شما بدي مي

توانيد رساند. شما در برابر او دو كار ميكند يعني فقط ضرر بدني به شما ميكاري است كه با شما مي

ويد گنكه مقابله به مثل كنيد و دوم اينكه بدي را با خوبي جواب بدهيد. سقراط ميانجام دهيد اول اي

ايد كه دشمن نيز با شما اين كار را نكرده اگر كار اول را انجام دهيد، يك ضرري بر خود رسانده

دهيد، يك ضرر روحي به خود مي رسانيد. ضرر روحي، زيرا هنگامي كه بدي را با بدي جواب مي

 بدتر از ضرر مادي است. سقراط اصل را به روح مي داند.  به مراتب
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، شود يا بدتر؟ شما با بدي كردندهيد، آيا آن فرد بهتر مي*وقتي كه بدي را با بدي جواب مي

هيد، نه به سود دشود. وقتي بدي را با بدي پاسخ ميتوانيد او را بهتر كنيد. او با بدي اصالح نمينمي

سود او. اما اگر راه دوم را برگزينيد هر دو غرض حاصل است. اوال طرف خودتان است و نه به 

بر فرض كه اصالح نشد اما الاقل ضرر دشمن كه همان ضرر بدني بود شود و ثانياً مقابل اصالح مي

 در همان مرحلة مادي و بدني بودنش متوقف مي شود.

 گفت انسانها سه دسته اند:براين اساس سقراط مي

 كه به دوستان خود خوبي و به دشمنانشان بدي مي كنند)پرشمارترين افراد(اول: آنهايي 

ند ككنند )دوستان و دشمنان را دو دسته ميدوم: به دوستانِ خوب، خوبي و به دشمنانِ بد، بدي مي

 ند(اكند و در نظر سقراط اينها در يك رتبهو در مقابل دوستان بد و دشمنان خوب سكوت مي

 كنند )نيكي به همه(. دوستان و به همة دشمنان خوبي ميسوم: به همة 

عيب نيست. اما به نظر من اين عيب در دين اسالم مرتفع شده است. اسالم اين استدالل سقراط بي

فرموده كه به همه خوبي كنيد ولي عيبي كه در استدالل سقراط بود در اسالم مرتفع شده است. براي 

بت خوردنِ حضرت توجه كنيد. حضرت در مدت زماني كه بعد روشن شدنِ مطلب به داستانِ ضر

كردند تا حدي كه وقتي غذايي براي ملجم مياز ضربت خوردن زنده بودند، نهايت محبت را به ابن

فت اين گاند يا خير اگر جواب منفي بود ميپرسيد آيا براي ابن ملجم نيز بردهبردند، ميحضرت مي

ملجم در كتب شيعه و سني آمده امام علي به فرزندشان در باب ابن غذا را براي او ببريد. نصايح

مانم. مي ميرم يا زندهفرمايد: امر از دو حال بيرون نيست يا در اثر ضربه مياست. امام در وصيتشان مي

اگر ُمردم، او به من يك ضربه زده پس شما نيز به او يك ضربه بزنيد با اين ضربه به هر جايي كه 

شم. خب به بخد. نكند كه بني هاشم به قبيلة او حمله ببرند. اما اگر زنده ماندم، او را ميرسيد، رسي

 نظر شما ميان مردن و زنده ماندن چه تفاوتي هست؟
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رد، قصاص مي شد. چرا امام قائل به تفصيل شده مُماند و چه مياگر باب قصاص بود، چه زنده مي

 اند؟

ملجم معطوف به خودِ امام بود و حضرت نيز جواب بدي ابنماند، فقط ظلم اگر حضرت زنده مي

يافت چون امت از دنيا برود، ظلم ابن ملجم جنبة اجتماعي مي مدهد. اما وقتي امارا با بدي نمي

شدند. عدالت طلبيِ اسالم در همين شقّ دوم است اسالمي و خانوادة امام از وجود امام محروم مي

دين عدالت طلبي است. چون حق اجتماع ضايع مي  ،د، اسالمهرگاه ظلم اجتماعي صورت بگير

 شود، اسالم دستور به قصاص مي دهد. دندان در برابر دندان جراحت در برابر جراحت و ....

اما اگر ظلمي جنبة اجتماعي نيابد، شما حق داريد قصاص كنيد و حق داريد ببخشيد و اسالم هم 

 توصيه مي كند كه ببخشيد. 

 متها از دو حال بيرون نيستند يا ظلموفرمايد حكجايي، سخن ذي قيمتي دارد كه ميامام علي در 

توان داشت. اگر حكومت ناپذير است و يا حكومت بدون ظلمي هم ميدر اين حكومت اجتناب

اگر الّا و البد بايد در يك حكومت  خواهم اماناپذير است، من آن را از خدا ميبدون ظلم اجتناب

لَم َعلَيَّ خاصَّهً( به همين فقط بر من ظلم جاري شود )اَن ُيظخواهم كه ن از خدا ميظلمي باشد، م

فرمود من در مقابل اين حكومت عصياني نخواهم كرد )چون ظلم جنبة شخصي دليل است كه مي

ظلم بر ديگران را تحمل نخواهم كرد)ظلم اجتماعي(. صورت تعديل يافتة ديدگاه  داشت(. اما

ند كه ككسي كه ظلم مي كند الف( يا فقط بر تو ظلم مياسالم به اين شكل است:  سقراط در جهان

كم كند و حدر اين صورت حكم اسالم به بخشش است )بُعد فردي( يا ب( بر ديگران هم ظلم مي

طلبي در اين  بُعد اجتماعي است(. به همين جهت اسالم اين است كه بخشش با ديگران است )عدالت

اول ظلم  كندرود، بر تو گران نيايد زيرا او با ظلمش دو كار ميفرمايند ظلمي كه بر تو ميامام مي

 بر خودش و دوم سود به تو و جزاي سودي كه به تو مي رساند، بدي نيست. 
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( در تو تغييري 2كند يا اين سخن امام به يك دو شقي قابل تحويل است كسي كه به تو بدي مي

( تغييري در تو روي نداده و هنوز هم دوست اويي. 1اي و يا من او شدهدهد و دشعاطفي روي مي

در صورت اول چرا به او بدي كني، زيرا او سود به تو رسانده است و به زيان خودش عملي انجام 

داده است. اين هر دو به سود توست. اگر حالت دوم را داري، او دوست توست و چرا به او بدي 

 كني؟

رر رسانده، فرمايد كه كسي كه به تو ضكته اشاره كنم و آن اينكه امام چگونه ميفقط بايد به يك ن

 به خودش زيان وارد مي آورد و به تو سود؟

كند، ضرري كه به خودش شود. كسي كه به من بدي مياين، از بيانات ديگر امام آشكار مي

و بدي  هر خوبي "ما اكتسبتلها ما كسبت و عليها "فرمايد ن ميآرساند كه معلوم است خودِ قرمي

را بيابيد  خودتان "رُّكم  مَن ظَلَّ اِذ اَهدَيتُمعليكم انفسكم اليضُ"كنيد. كنيد به خودتان ميكه مي

ردي رسانند. فبه شما ضرري نمي -اگر شما هدايت شده باشيد–اند وگرنه آنهايي كه گمراه شده

ند چون ضررش به جيب خودش مي رود. كند، از اين نظر به خودش بدي مي ككه به من بدي مي

اين كامال واضح است. اما چرا مي فرمايد به تو سود مي رساند؟ فهم اين، كمي دشوار است. در 

 اينجا نكاتي قابل ذكر است:

سيار دهد. فهم اينكه خيلي تنهاييم باولين سودش اين است كه تنهاييِ شما را به شما نشان مي -2

نهاييِ گذارند كه تنمي گيرندچرخند، احساس تنهايي را از ما ميما ميمهم است. كساني كه دور و بر 

ذارند ما رسانند، نگالواقعِ ما به خودمان آشكار شود. منظورم اين نيست كه با نفعي كه به ما ميفي

دانيم كه تنهايي ما از بين رفتني نيست بلكه منظورم اين است كه احساس تنهايي را از تنها باشيم، مي

مي گيرند.  والّا هيچ انساني نمي تواند احساس تنهايي را از ما بگيرد. هر انساني در جهان، تنهاي ما 

فرمايد شما هميشه تنهاييد و ما شما را خدا مي "لَقَد جِئتُمونا فراداً كما خلقناكُم اولَ مرّه"تنهاست. 

نيد دهد. توجه كمن دست ميتنها آفريديم. من، تنها هستم ولي توجه ندارم و توهم تنها نبودن به 
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-يد، ميآوقتي در شهر خودتان هستيد و بين دوستان و آشنايان و ... وقتي مشكلي برايتان پيش مي

گوييد برادرم، خواهرم و فاميل هايم هستند و كمكم مي كنند و ..... تمام اينها توهم تنها نبودن به من 

د ديگري مي شويد كه در انجا غريبه ايد، دست ميدهند. اما زماني كه وارد شهر ديگري و يا بال

 آنجاست كه متوجه تنهايي خود مي شويد. 

-فهمانند كه تنهاييم و فهم اين نكته، يكي از اساسيكنند، به ما مياي كه ديگران به ما ميدشمني

ي اطمهشود. وقتي لها به دين است و در دين نيز جوابهاي خوبي به اين تنهايي داده ميترين گرايش

سي كه اي ك "يا جليسُ من الجليسَ لهُ و يا انيسَ مَن الانيسَ له"توانيد بگوييد رسد ميبه شما مي

ا ما ونسي ندارند. در دوستي ههمنشين كساني هستي كه همنشيني ندارند و اي مونس كساني كه م

 كم كم اين بي هم نشيني و بي مونسي ها را فراموش مي كنيم. 
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 72/ 7/ 2                                                                   جلسه هفتم

 مصالحي كه دشمنان براي ما فراهم مي آورند عبارتند از:

 نمایاندن تنهایی واقعی ما-1

ام در شود كه گو وقوف به اين تنهايي موجب مي نهایی واقعی را به ما می نمایانندت

زي به اين اندازه سازنده نيست. فخر رازي سخن دقيقي دارد سازندگي خود بگذاريم. هيچ چي

نا فرادًا لَقَد جِئتُمو"ماند كه سوخت و فقط اين آيه از آن باقي مين ميآگويد اگر تمام قركه مي

براي بشر كافي بود. يعني توجه نكردن به اينكه تنها هستيم، مادرِ همة  "كما خلقناكُم اولَ مرّه

صار ها، بخاطر اعوان و انها و پشت كردن به قوانين و عدول از حقاز ظلم گرفتاريهاست. بسياري

 . كنيم و نه عدول از حقو براي خوشنود ساختنِ آنهاست. اگر بدانيم كه تنهاييم، نه ظلم مي

گويد. عقيل براي درخواست دانيد كه امام در برابر درخواست برادرش عقيل چه ميشما مي

ي پيش گويد او با وضع و حالالمال آمد براي آنكه در فقر مفرط بود. امام مياي بيشتر از بيتسهميه

 گويد كه كامالً متوجه تنهاييمن آمد كه نتوانم مقاومت كنم. حضرت در برابر عقيل سخني مي

تش گريزي، خود را به آفرمايد من چگونه به پشتگرميِ تو كه از آتش فلزي ميخودش است. مي

 دوزخ بيافكنم؟ 

 "ء مِن اَخيهِ و اُمِّهِ و ابيه و صاحبه و .... يومٌ يفُرُّ المر"فرمايد:ن در دو جا در وصف قيامت ميقرا

گريزيد چون هركدامتان آنقدر مشغوليت در قيامت شما از برادر و خواهر پدر و مادر و دوست ... مي

د كه ن جمع كنيآرتوانيد دلنگران ديگران شويد. اين سخن را با سخن ديگر قداريد كه كه نمي

آخرت، باطن دنياست. نتيجه  "يعلمونَ ظاهراً ِمن الحيوه الدنيا و هم عن االخره هم غافلون"فرمايد:مي

شود؟ نتيجه اين است كه االن هم شما بقدري مشغله داريد كه فقط بايد به خودتان برسيد و چه مي

وانيم تبعاتش تكنيم كه بعداً نميري ميمتاسفانه ما به اين امر توجهي نداريم. به پشتگرمي ديگران كا

زي از من خواهد چيشود، ميكنيم به اينكه هر كسي كه به من نزديك مي را قبول كنيم. اگر توجه
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 يابيم كه تنهاييم و اين در دشمنيِ ديگران با من واضح تردرمي -م هم چنين هستمدالبته خو-بگيرد، 

 مي شود. 

ران كه از اين سخنان نتيجه نگيريم كه نبايد به سرنوشت ديگالبته يك نكته را فراموش نكنيم 

توجهي شود. برعكس بايد به سرنوشت ديگران خيلي خوب نظر داشت. تا عبرت گرفت. وقتي بر 

از "من واجب است كه به ديگران رسيدگي كنم، وقتي رسيدگي نكنم، بخاطر غفلت از خود است. 

ديگران حساس نباشد، خود را فراموش كرده حال يعني چه؟ كسي كه به  "خود غفلت کردن

واهم فقط خاست. بقول پيامبر مَثَلِ ما، مثلِ آن كشتي نشستگاني است كه اگر فردي بگويد كه من مي

گوييد؟ او با سوراخ كردن كشتي، موجبات قسمت خودم را سوراخ كنم. شما در برابر او چه مي

به  حال ديگران توجهي نكند،به اگر كسي كه  شود. حالوارد آمدن لطمات به ديگر سرنشينان مي

كند. خودفراموشي يعني فراموش نمودن مصالح خود. ما بايد خوب خودش در اصل توجهي نمي

درك كنيم كه واقعا تنهاييم براي اين امر در نزديك شدن به ديگران، به احوال ديگران نظر بيافكنيد 

ه شوند. شما در نزديك شدن ببه شما نزديك ميو قياس بگيريد حال ديگران را هنگامي كه دارند 

جوييد يا سود معنوي. ديگران هم همينطورند. هركسي كه به شما نزديك ديگران، يا سود مادي مي

ا همگي ن مآخواهد چيزي از شما بستاند نه انكه بدهد. به تعبير قرشود به همين خاطر است و ميمي

ن به زمين اي كه از آسماايم در اين فاصلهاي افتادهدره مثل تكه گوشتي هستيم كه از آسمان به قعر

شوند و قطعاتي از ما را به ميزاني كه منقارشان قدرت دارد مقداري افتيم پرندگاني به ما نزديك ميمي

 همة ما اينگونه ايم. كنند و چه بسا هنگامي كه به قعر دره برسيم، چيزي از ما نماند. دقيقاًمي

زحمت، ماهي  دهد. پيرمردي باشرح حال ما را مي  "پيرمرد و دريا"داستان  ارنست همينگوي در

ند كبندد و به سوي ساحل حركت ميگيرد و بازحمت فراوان آن را به قايقش مياي را ميعظيم الجثه

ن ماهي ها، كلّ آهاي ديگر و كوسهبيند كه در طول اين مسافت ماهيرسد ميولي وقتي به ساحل مي

كتيم و دائما چيزي از ما رمان در حاند و چيزي نمانده است. همة ما انسانها در طول زندگيرا خورده

خواهد چيزي از ما بكند و ببرد. اين البته هيچ شود، ميشود. هر كس كه به ما نزديك ميكنده مي
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نها هم آ پيامبران هم همينطورند.اند. قبحي ندارد و اين، جزو سرشت ماست. ما را با حب ذات سرشته

شان را خوب انجام دهند. همه به فكر خود هستند اما  يخواهند به قرب الهي برسند و وظيفهمي

چيزي كه قبيح است اين است كه فقط و فقط "خودِ فرودين"است نه  "فرازين خودِ"منظور از خود، 

 به جنبه مادي نظر بيافكنيم. 

 ،وشيبيشتر به مردم كمك كند. خودفرامداند كه بايد هركس كه بيشتر به فكر خود باشد، مي

فتي است كه يك فرد مي تواند گرفتارش شود. ما نبايد خودِ عوضي را بجاي خودِ واقعي بدترين اُ

رد و تمام خگويد ما مثل كسي هستيم كه قطعه زميني را ميقرار دهيم. به تعبير زيباي موالنا كه مي

بعد از يك عمر به هنگام نقل مكان به او خبر مي كند و سرمايه و عمرش را صرف آبادانيِ آن مي

ر و اش بوده نه خودش و زمين خودش همچنان بايِ دهند كه زميني كه او آباد كرده، مالِ همسايه

مين . اين دو تا ز"زمين روح"و ديگري  "زمين بدن"مصرف است. ما نيز دو تا زمين داريم، يكي بي

-م كه زمين اصليكنيشوند. ما به اشتباه گمان ميگرفته مياند كه اشتباهي كبقدري به همديگر نزدي

گام كوشيم ولي به هنمان، زمين بدنمان است در حالي كه چنين نيست و عمري براي آبادانيِ آن مي

 گفت:فهميم زمين را عوضي گرفته بوديم. مولوي مينقل مكان )مرگ( تازه مي

 ود كن، كار خكار بيگانه مكن   در زمين ديگران خانه مكن

 كز براي اوست غمناكيِ تو  كيست بيگانه، تنِ خاكيّ تو

 گوهر جان را نيابي فربهي تا تو تن را چرب و شيرين مي دهي

بنابراين آنچه كه بد است، به فكر خود بودن نيست بلكه اشتباه گرفتنِ خود است كه بد است. 

انستند دو مي شان بودفربهيِ روح كردند برايپيامبران خود را فراموش نكرده بودند و هر كاري مي

 ها براي فربهي روحشان، خدمت به مردم است. كه يكي از بهترين راه

ارم، دبه اين معنا، ايثار نيز يك نوع استنثار است. وقتي از لحاظ مادي ديگري را برخودم مقدم مي

ر معنوي خود را اعتال خواهم از نظبخشم و لباسم را نيز و .... در واقع ميمثال غذاي خودم را مي
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دائر بر اين است كه يا غذا را خودم بخورم و بلحاظ روحي پايين بروم و يا  غذا را  ببخشم. امر مثالً

به يك محروم بدهم و خودم روحاً باال بروم. اگر راه دوم را نيز برگزيند، بازهم خود را بر ديگري 

ه ثار است يعني خودگزيني و اين، به هيچ وجنايد. در بُن هر ايثاري )ديگر گزيني(، استمقدم داشته

 ارزش آن ديگرگزيني را مخدوش نمي كند. فقط لغزشگاه اينجاست كه خود را عوضي بگيريم.

 ،يدآكنند و هركسي سراغ من ميپس دانستيم كه همه به فكر خودند و همه خودشان را دنبال مي

اين ميان بايد خودِ واقعي را بيابيم. يكي  برساند و در -مادي و يا معنوي–خواهد به خودش نفعي مي

ها براي رسيدن به خود واقعي و توجه به خود، كمك به ديگران است. عالمتِ اينكه از بهترين شيوه

كه  يات سوره دهرآكند. در اش است، اين است كه به ديگران كمك ميفردي به فكر خوِد واقعي

نها غذاي سه روزشان را بخشيدند و گرسنه ماندند و ايشان است آ در باب علي )ع( و خانواده گرامِ

نه تشكر و سپاسگزاري خواستند و نه هيچ چيز ديگر آنها فقط به فكر قرب به اهلل بودند. حضرت علي 

 نيز به فكر خود بود ولي به فكرِ خودِ بسيار متعالي. 

دا غنيِ تام و تمام حال آيا در دنيا موجودي هست كه از قاعده مستثني باشد؟ آري، خودِ خدا. خ

شود. به همين دليل است كه است و فوق تمام است. ما وقتي به خدا باور آوريم، تنهايي زائل مي

س من ال انيسَ له. يعني وقتي كه ما تنها يحضرت سجاد دائما مي فرمود ياجليس من الجليسَ له و ان

 شديم، تو مونس و همنشين مني. 

وجودي تنهاييم، ولي بايد با ديگران بگونه اي رفتار كنيم كه نكته: ما در عين حال كه به لحاظ 

ه ما تكيه تواند بتواند بر انسان ديگري اتكاء كند، او ميآنها بفهمند كه تا آنجا كه يك انسان مي

هاي ما به روي هم بسته است ولي به سوي خدا ل پنجرهدر عين حال كه شكي نيست كه بالمآ كند.

تواند انسان مي نجاييكه يكآتا "خيلي مهم است كه به ديگران القاء كنيم كه بسته نيست. اين رفتار 

بسيار مورد  . اين در اخالق اسالم و مسيحيت"تواني به من تكيه كنيبه انساني ديگر تكيه كند، تو مي

قط به كردند، فكردند، خود را معرفي نميتاكيد است. اينكه حضرت علي هنگامي كه كمك مي

ر دوري از شهرت نبود بلكه نكتة ديگري هم در اينجا بود و آن اينكه اگر طرف مقابل مي طخا



33 
 

فهميد، او علي است، با خودش مي گفت ممكن است علي مشغله هاي فراواني داشته باشد و ديگر 

نتواند به من كمك كند ولي وقتي خود را بندة خدا معرفي مي كرد، طرف مقابل به كمك هاي 

 دوارتر مي شد. علي )ع( اين فاصله را برمي داشت و ديگران را اميدوارتر مي ساخت. آيندة او امي

-گيرد كه وقتي با كسي رو به رو ميدر اخالق مسيحي نيز اين مورد خيلي مورد تاكيد قرار مي

و  شما مثل من خيلي داريد"گويد كه هايتان براي او نگوييد چون طرف مقابل ميشويد، از مشغله

ي من اختصاص نخواهيد داد و ممكن است هيچوقت نوبت من نرسد. با هركسي به گونه وقتي برا

اي رفتار كنيد كه انگار در زندگي تان فقط او شما را و شما او را داريد. از اين طريق او به شما دلگرم 

 مي شود. 

ينگونه صميمي او افقط با گاه خود ببريم تا او فكر كند كه ُرقدربرخورد با ديگران بايد او را به قُ

هستيم. چون يك اطمينان خاطري براي آن فرد حاصل مي آيد. اين پشتگرمي دادن، مورد عنايت 

خاص خدا مي شود. اينكه خدا مي فرمايد محبوب ترين افراد نزد من، محبوبترين هاي آنها در ميان 

 ديگر افراد است، يعني خدا اين دوستي در حق ديگران را فراموش نمي كند.

  پی بردن به نقاط ضعف خود-3

دومين سود دشمنان، اين است كه من به نقاط ضعف خودم پي مي برم. ما معموالً معايب خود 

–را از زبان دشمنانمان مي شنويم. اين، خدمت كمي نيست. ما معموال از طرف دوستانمان 

گيريم. در جرگة دوستانمان، انسان كاملي به مورد نقد قرار نمي -بخاطر غلبة روحية چاپلوسي

 نظر مي رسيم چون آنها عيوب ما را نمي گويند. 
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 72/ 22/ 25                                                               جلسه هشتم

اين ن نمايانند و دوستانمارسانند و نقاط ضعف ما را به ما ميگفتيم كه دشمنان منافعي به ما مي

. به بريمنقاط ضعف را آشكار نمي سازند. در حلقة دوستان و عالقمندان، به عيوب خود پي نمي

ايِش فقط احمقها با ست"يا  "خاك به صورت مداحان بپاشيد"گفتند همين دليل بود كه قدما مي

ر طكنند. آنها ما را در معرض يك خستايشگران واقعا به ما ظلم مي "شوندستايش گران فربه مي

 نديدن عيوب خود است.  ،نآقرار مي دهند و 

اگر بنا براين است كه روح و قلب سليم را به درگاه خدا ببريم، هيچ چيزي مثل اصالح خود 

آيد و دشمنان عيوب من را به من نشان نيست كه اين كار فقط با برطرف كردن عيوب حاصل مي

هيچ موقعيت نيكويي نيست كه يك احمق آن را به ضرر "گفتدهند. يك متفكر فرانسوي ميمي

يعني همه  "خود تمام نكند و هيچ موقعيت بدي نيست كه حكيم آن را به نفع خود به پايان برساند

 چيز دست من است. 

 پی بردن به محدودیت های وجودیمان-2

-مان را به ما مينمايانند، اين است كه محدوديت هاي وجودي سود سومي كه دشمنان به ما مي

ما  ت.از ما مفيد اس "انانيّت"دهند. اين امر براي گرفته شدنِ نمايانند. يعني محدوديت ما را نشان مي

كنيم كه محدوديم و خيال مي كنيم كه مسلطيم، قاهريم و ... ضربات انسانها گاهي فراموش مي

دهند اين بُعد از وجودمان زه نميپذيريم. دوستان ما اجادهد كه محدود و ضربهدشمن به ما نشان مي

 گيرد. نمايان شود و توهم خود بزرگ بيني ما را مي

 ما در درون خود سه نوع محدوديت داريم:

 : نادانسته هاي ما بسيار فراوان تر از دانسته هاي ماست.علم ناحيه اول( محدوديت در

 : فقط خدا فعّال ما يَشاء است.قدرتناحیه  محدوديت دردوم( 
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 . نمي توانيم موجود ديگري بشويم. ما مي توانيمنمی توانیم از خودمان فراتر برویمسوم( 

  در خودمان دست به تغيير بزنيم ولي نمي توانيم تبديل به موجود ديگري بشويم.

 دشمن محدوديتهاي زير را به ما نشان مي دهد:

م چگونه با آن مقابله كنم. دانورزد كه نميمحدوديت در مقام نظر: دشمن با من خصومتي مي-2

 يعني به جهل خود پي مي برم.

 محدوديت در مقام عمل: مي دانم كه چگونه مقابله كنم ولي نمي توانم مقابله كنم.-1

ه اي هستي كگويد تو به گونهتر است. دشمن به من ميمحدوديت وجودي كه از همه عميق-0

اهماهنگ است. ماواقعا توجه نداريم كه تواني از من خوشت بيايد. وجودت با وجود من ننمي

و برخي را نيز نمي توانيم دشمن بداريم.   وجودي داريم كه نمي توانيم افرادي را دوست بداريم

خيلي وقت ها مي خواهيم با دشمن بجنگيم ولي نمي توانيم و به همين دليل مي خواهيم، دشمنمان 

 شمنمان خوشمان بيايد. را دشمن نداريم، ولي مي بينيم كه نمي توانيم از د

-كردند، آن را كم كنند. يعني ميبردند و سعي ميعرفا خيلي زود به اين محدوديت پي مي

خواستند چنان سعة وجودي بگيرند كه دشمن نيز در درونشان قرار بگيرد. برخالف ما كه گاهي 

قابله ه دنبال علم به مگيرند. ما در مقابلة با دشمن ابتدا ببرخي دوستان نيز در درونمان قرار نمي

رويم وقتي از اين دو راه سرخورده شديم، به دنبال رويم و سپس به دنبال قدرتِ اِعمالِ آن ميمي

 صلح مي رويم. 

ما بايد بدانيم كه نيروي دوست داشتنِ ديگران را نداريم. اين نيز يك عجز براي ماست. كساني 

خوريم؟ اگر كسي ما چرا به اين نيرو غبطه نميتوانند همه را دوست بدارند. وجود دارند كه مي

بگويد من با سخن تو مخالفم ولي جان خود را مي دهم تا تو بتواني سخن خودت را بگويي، اگر 
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 دشمن با دشمنيِ خودش اين او داراي نيروي عظيمي است.اين سخن را از صميم قلب گفته باشد، 

 ها را به ما نشان مي دهد.

ن ديدگاه اسالمي نيست. ولي نظر شما را به اين نكته توجه مي دهم كه ممكن است گفته شود اي

است. و اگر او ُاسوة ماست، آيا اين، به آن معنا نيست كه ما نيز بايد در  "رحمهٌ للعالمين"پيامبر ما 

تبعيت پيامبر رحمهٌ للعالمين باشيم. نگوييد پس جنگهاي صدر اسالم چه بودند؟ چون در عين حال 

ر به كنيم كه وقتي فردي را امجنگيدند. متاسفانه ما خيال ميا دوست داشتند، با آنها ميكه آنها ر

كنيم، بخاطر اين است كه او را دوست نداريم. ولي امر به معروف و نهي معروف و نهي از منكر مي

ك ي از منكر نشانگر شديدترين عاليق من به اوست. پيامبر همة انسانها را دوست داشتند اما نه به

اند كه دارد. از ما نيز خواستهداشتند چون خدا همه را دوست ميميزان. پيامبر همه را دوست مي

تخلقوا باخالق اهلل. ما نيز بايد همانطور كه خدا همه را دوست دارد ما نيز بايد بكوشيم همه را دوست 

 . "برترين قدرتها، قدرِت دوست داشتن است"بداريم. بقول حضرت عيسي 

كه  كنند. اگر بپذيريمكند. زندگي را توأم با رنج مينيِ دشمنان، زندگيِ ما را تلخ ميدشم-4

ت و بايد راه عالج دهند، مي فهميم كه مخدوم دشمنانيم. رنج سودمند اسها روح را صيقل ميرنج

 رنج، از اينكه فلكنيم كه به هر شكل ممكن نبايد دچار رنج شد غاآموخت. ما خيال مي آن رنج را

ت كه پاي ، اين اسكفشپايِ با كفش و پاي بيفرقِ "دهد. به تعبير زيباي سپهري روح را جال مي

ايي كشد. پكند ولي رنج نيز ميكند، زير و زبر را حس ميها را حس ميبي كفش تمام ناهمواري

و  برند كودن هستند. واقعا آنهايي كه رنج نمي"برد اما كودن استكه با كفش هست، رنج نمي

كشند، نوعي كياست و تيزهوشي به دست مي آورند. كسي كه در رنج است مي كساني كه رنج مي

 آموزد كه:

 چه هست.-2

 چه مي تواند باشد.-1

 چگونه مي تواند به انچه كه مي تواند باشد، برسد.-0
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كند بحثي است كه بايد در موقعيتي ديگر تفصيل داده شود. اينكه رنج چگونه به ما كمك مي

 بحث ما در باب سودي است كه دشمنان به ما مي رسانند. 

 نتيجة اين بحث:

فهميم كه هيچ چيزي براي ما زيانمند نيست البته اگر من موضع درست اتخاذ با اين تحليلها مي

اهد بود. سر رشتة همه چيز به دست كنم. اگر من موضع نادرست اتخاذ كنم هيچ چيزي مفيد نخو

ماست. تمام آنچه كه ما زيانمند مي دانيم مثل غربت، تنهايي، رنج و گمنامي و .... مي توانند سودمند 

باشند. بستگي به موضع من دارد. نحوة تقّرب ما به  مسائل تعيين كننده است. اگر بخواهم، همه چيز 

 براي من مضرّ. اين، مسئلة وجدانيِ همه ي ماست.براي من نافع است و اگر نخواهم، همه چيز 

 والسالم.

سوال: آيا اين دوست داشتنِ عام كه مي گوييد، باعث نمي شود كه ما دافعه نداشته باشيم و آيا 

 اين يك ضعف نيست؟

جواب: دافعه اي كه گفته و توصيه شده، دافعة ظاهري است. اينكه گفته اند حضرت علي جاذبه 

و دافعه داشت به اين معناست كه ايشان در ظاهر زندگي شان گروهي را به شدت جذب مي كرد و 

 كگروهي را به شدت دفع. اما در باطن به همه مهر مي ورزيد. به نظر شما اگر دافعة امام به فردي، ي

ضرر حقيقي مي رساند، آيا واقعا امام )ع( راضي به آن دفع مي شدند؟ دفع، دفع ظاهري است مثل 

پدري كه گوش بچه را مي پيچاند و يا توبيخش مي كند. اين، ظاهر عمل است امام خودشان مي 

 گويا شما خودتان را دوست نداريد. فرمودند كه من شما را دوست دارم ولي 


