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      مقدمه

 تعطیل التمشک برخی دلیل به چندی از پس متاسفانه که)معاصر نگاه ی موسسه در ملکیان استاد  2321 سال رمضان

 تعداد ورباحض که جلسات این. نمودند ارائه ، البالغه درنهج معنویت: عنوان با گفتاری درس ، جلسه هشت طی( شد

 باشروع مزمانه داشتم تصمیم خاطر این به.است دلپذیر بسیار و وشنیدنی نغز مطالب حاوی گردید برگزار اندکی

 دلیل هب اما .دهم قرار استاد مباحث مشتاقان دسترس در را درسگفتارها این از جلسه دو هفته هر رمضان مبارک ماه

 . گذاشت خواهم وبالگ در را جلسات این تدریج وبه هفته این از ، نوشتار این شدن آماده و مطالب باالی حجم

  .شد خواهد شیرین ، استاد پرحکمت گفتار از دوند می حقیقت آواز  پی در که کسانی کام دارم یقین

 علی زمانیان

 2321 آذرماه
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 اول ی جلسه

            

 .کنیم می بیان را نکته چند ،"معنویت " خود ی درباره ابتدا 

 دین زا که تعبیری هر تاریخ طول در چون ولی آورد، را " دین " تعبیر " معنویت، " جای به شود می لحاظ یک از

 است هترب جهت این به آمده، پدید آن پیرامون منفی ارزشی بارهای و ها تداعی سلسله یک آهسته آهسته شده، می

 مصداق دو هر جای به پس باشد، هم دین مصداق است معنویت مصداق آنچه بسا چه نشود، استفاده دین تعبیر از

 عین دین .نکند ایجاد مخاطبان نفوس و اذهان در را منفی عاطفی بارهای آن تا کنیم، استفاده معنویت تعبیر از

 که ودش می حاصل وقتی معنویت. است دین گوهر و لبّ معنویت نیست؛ دین عین هم معنویت و نیست معنویت

 البته. رسدب گوهر این به و کند نفوذ صدف در واقع در برسد، دین کنه به و بگذرد دین قشرهای از بتواند شخص

 این اول زا بشکنیم، را آن بخواهیم خودسرانه امروزه که نیست امری کنیم، می تعبیر آن از قشر یا صدف به آنچه

 رضغ به واقع در شکنیم می را صدف این وقتی ما. باشد گوهر آن حافظ و حاوی که این برای بود آمده صدف

 به ما هک کند گمان ظاهربین شخص یک اگرچه بیابیم؛ را صدف آن که بوده این غرض چون ایم، آمده نائل اصلی

 که تاس این برای اول از شود می درست که ای جعبه هر مثالً یا. ایم شکسته را آن که ایم کرده اهانت صدف این

 بر بنا و نکنید باز ظاهراً  را جعبه این بخواهید شما اگر. دهد می دست از را خودش وجودی فلسفه وگرنه شود، باز

 اصالً. یدا کرده فراموش را جعبه این وجودی ی فلسفه اصالً واقع در شوید، قائل حرمت آن به کودکانه تلقی یک

 که یستن این جز ای چاره است، این کارکردش وقتی و محتواست آن بر احتبا و محتوا یک حفظ ،جعبه کارکرد

 اگر ستا لوحانه ساده و کودکانه خیلی یعنی. برسید آن درون به تا کنید، پاره را جعبه یک جوری یک زمانی،

 نمی چون .کند قطع یا له یا پاره را آن از جایی یا بدهد، خراش نباید وجه هیچ به را جعبه این که کند فکر کسی

 شود ستهشک باید روزی المحاله اینهاست، کارکردش چون و است کارکردش این به بودنش جعبه جعبه، که داند

 .کند حفظ ما برای را محتوا آن که بوده مامور االن تا کارتن برسیم، محتوایش به تا

 جسارت اراده، قدرت، این باید ما اعتبار همین به و است دین گوهر و لبّ معنویت گفت توان می حقیقت در            

 اعتبار در که ینیتیع آن ترتیب این به. برسیم لبّ آن به و بشکنیم را قشر این بتوانیم که باشیم داشته را شهامت و

 چیز یک و ندی نام به است، وسیله چیز یک است؛ کار در وسیله و هدف نوعی نیست، درست دیگر گفتیم سابق
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 ردبانن بگذارد، پا زیر و سر پشت را ها وسیله هدف، به رسیدن برای همیشه باید آدم. معنویت نام به است هدف

 نردبان ویر پا که است اهانت بگویم من اگر. است( کارکرد)  فونکسیون رعایت عین کردن نردبان این و کند،

 آن روی اپ که است این مستلزم بودن نردبان شده، درست چه برای نردبان که ندارم خبر شود می معلوم بگذارم،

 نردبان ل،حا عین در ولی دارد اهمیت مقدار همان رساند می بام پشت به را ما که لحاظ این از نردبان البته و بگذاریم

 کنیم نظاره را آن و ویمش نردبان خود ی شیفته اینکه نه برسیم، بام پشت به باید ما. گرفت اشتباه نباید بام پشت با را

 پشت به کسی نبود ابن اگر و نبود بامی پشت اگر که نکنیم توجه و کنیم سخنرانی و بنویسیم کتاب آن محاسن در و

 .داد می دست از را خودش وجودی ی فلسفه نردبان اصالً برسد، بام

 است، نویتمع مخالف دین اصالً گفت باید کنیم؟ می عدول دین لفظ از چرا که، این باب در سوم تعبیر به            

 آن و شود می دین خود ی شیفته و کند می فراموش را دین بودن صدف و قشر و وسیله کسی که است وقتی آن و

 خود از گناه هم اینجا البته. کند می پیدا تعارض و دارد معارضت معنویت با اعتباری به دین این گفت باید وقت

 .داریم ما که است یا تلقی از خطا و گناه نیست، دین

 عرفان و معنویت 

. بیاوریم رو "عرفان " لفظ به معنویت جای به نیست بهتر کنیم، می عدول دین لفظ از که حاال: دوم ی نکته            

 گفتیم، یم دین باب در که همان( اول وجه)  اوالً. نیست خوبی تعبیر وجه دو به هم "عرفان " تعبیر آید می نظر به

 لفمخت های ضعف و شدت با را منفی عاطفی بار تاریخ طول در هم عرفان یعنی است، صادق هم عرفان باب در

 سبتن کورکورانه تعلق: شود تداعی طور این ذهن در است ممکن عرفان، شود می گفته وقتی ما خود زبان در. دارد

 خود زا غیر دارد، هم دیگری منفی پیامدهای و لوازم یک کورکورانه های تعلق چون و صوفیانه، سلسله یک به

 قشر تواند می خودش هم عرفان( دوم وجه)  ثانیاً. آورد می پدید اذهان در منفی عاطفی بارهای بودنش، کورکورانه

 " معروفش ابکت در فریتهوشوآن. است عرفان لبّ  ،معنویت از مراد کنیم، عرفان به تعبیر اگر باشد، داشته لبّ و

 هم تصوف خود باز ولی باشد، اسالم باطنی بعد تصوف بود بنا گوید می دارد، جالبی تعبیر: " لبّ و قشر تصوف،

 در سخن ینا چیست؟ آن لبّ چیست؟ تصوف قشر که بگوییم باید هم تصوف درمورد یعنی. کرد پیدا لبّ و قشر

 این ما ی دغدغه و دارند لبّ و قشر باز هم ها آن است، صادق ها عرفان سایر و اسالمی عرفان یعنی تصوف باب

 .بشود استفاده معنویت لفظ همان از که است خوب بنابراین برسیم، دین لبّ به که است
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 واقعاً  اما کرد، هاستفاد باید معنویت لفظ از کردید توجیه ترتیب این به که را لفظش خوب، بپرسید شاید            

 می ویتمعن دین لبّ به بگوید کسی است ممکن. گویید می معنویت چیزی چه به چیست؟ معنویت خود از مراد

 در عبیرت چند من خود اما. افتیم می دور البالغه نهج از بپردازیم این به بخواهیم اگر و. است مبهم این اما گوییم؛

 اند متفاوت هم با خیلی مفهومی لحاظ به که این با تعابیر این. هستند خوبی تعابیر که آید می نظرم به معنویت مورد

 ینیدب می تامل با ولی دارند، مغایرت هم با خیلی و دور هم از خیلی مفاهیم این ظاهر یعنی. دارند واحد مصداق ولی

 فهومم و دیگر مفهوم آن مصداق است، مفهوم این مصداق که چیزی آن که است مشهود. است واحد مصداقشان که

 خوبی عبیرت آید می نظر به که مفاهیمی از یکی. دهم بسط را تعابیر ی همه خواهم نمی هم اینجا در. هست نیز ثالثه

 پاس را عقالنیت هست وسعش در که جا آن تا آن در آدم که دینی یعنی ،" یافته عقالنیت دین " است؛ معنویت از

 .گرا دین و گرا عقالنیت دین طور همین دارد؛ می

 بلکه ست،نی نظری عقالنیت و نظری عقل فقط عقل، از مراد اوالً عقل، یا عقالنیت گوییم می وقتی اینجا در            

 ب ،الف ی گزاره " قبول مثالً گوییم می گاهی. است " رفتاری عقالنیت " هم و " نظری عقالنیت " هم منظور

 عقالنیت ،عقالنیت این کرد، می عقالنی رفتار گوییم می وقت یک. است نظری عقالنیت این است، عقالنی " است

 سخن ،نیست گزاره یک مطابقت عدم یا مطابقت یا گزاره یک کذب و صدق از سخن دیگر اینجا. است رفتاری

 ما نظر ردمو فرد که احوالی و اوضاع در که است این سر بحث نیست، گزاره یک نداشتن دلیل یا داشتن دلیل از

 رفتاری عقالنیت ود؛ب درخور و متناسب رفتاری یا بود رفتار بهترین گفت شود می که کرد رفتاری بود، گرفته قرار

 چون ،نیست گیرد می قرار ادراکات سایر برابر در که عقلی آن مراد هم نظری عقالنیت قسمت در ثانیاً .عمل یا

 لمقاب در را ها این که داریم شهودی و تاریخی تجربی، مشاهدتی، حسی، عقلی، ادراکات ما گوییم می گاهی

 کار و سر عقلی ادراکات با ریاضیات یا منطق فلسفه، مختلف های شاخه گوییم می مثالً. گذاریم می عقلی ادراک

 حسی، اکاتادر با انسانی و تجربی طبیعی علوم در داریم، کار و سر تاریخی ادراکات با تاریخی علوم در ولی دارند،

 یم،دار کار و سر عرفانی و شهودی ادراکات با شهودی و عرفانی علوم در و داریم کار و سر تجربی و مشاهداتی

 د،شو می عقالنیت ی چهارگانه انواع شامل که است معنایی جا این در نظری عقالنیت از هدف. نیست این مراد

 افتهی دست ادراکات این به – انسانی نوع چه و فرد چه - خاصی های طریق طی با انسان که هایی آن ی همه یعنی

 انثوابش و خطا باالخره ولی دارند، هم صواب اینکه کما دارند، هم خطا خودشان درون در ادراکات این البته. است

 هداشت تلقیی دین از اگر حاال. است کردن برمال و استکشاف قابل علمی و objective روش و متدلوژی با هم
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 معنویت اهل هک گفت شود می وقت آن نکند، کجی دهن و اعتنایی بی آن به و بدارد پاس را عقالنیت این که باشیم

 ناسازگار الیتعق با ،(باشد هم عقالنیت با موافق و مساعد که دین از تلقیی طرز یعنی)  معنا این به معنویت. هستیم

 .نیست متعارض و

 " گردی خواب " و " آلودگی خواب " فهم یعنی معنویت که است این معنویت از دیگر تعریف یک            

 متدین لوو عادی های انسان. است چیز یک آن با مصداقش ولی کند می فرق خیلی یکی آن با مفهومش این  انسان؛

 طور همین و اند خفته اند، آلوده خواب که کنند نمی احساس دارد عرف در تدین که معنایی آن به باشند هم

 مین احساس متدین، غیر چه و متدین چه عادی، انسان یعنی گردی، خفته و گردی خواب که کنند نمی احساس

 مین و کند می چه داند نمی یعنی. کند می چرا داند نمی واقع در کند، می که کارهایی ی همه یا غالب که کند

 و روند می راه بخوا حال در که گرد خواب های آدم مثل درست دارد، آثاری و نتایج چه کند می آنچه داند

 که ندکن می توجه نه ولی. دارد اطرافشان جهان و انسان سایر و خودشان روی بر نتایجی و آثار کنند می کار هزار

 روی بر کنند می که کارهایی این نتایج و آثار که دارند توجه نه و کنند می چرا دارند توجه نه کنند، می چه

 وجهت که است معنوی گفت دوش می را انسانی هستند؛ گرد خواب چیست؟ جهان و دیگر های انسان و خودشان

 پیدا توجه انسان که این محض به و ام آلوده خواب من ام، خفته من که کرده پیدا توجه خوابگردم، من که کرده

 فتهخ عمق عادی، زندگی در نیست، گرد خفته دیگر وقت آن گردم، خفته و ام آلوده خواب من که این به کرد

 در هک این به اعتقاد میزان با سنجید؟ شود می چیز چه با را( است عادی خوابیدن منظور)  بودن خواب در و بودن

 عمق در شما وقتی عادی خواب در. ترم خواب در نیستم، خواب در که باشم معتقد بیشتر هرچه.  نیستم خواب

. وابیدخ که ندارید باور ای ذره( گویند می عیار تمام خواب یا کامل خواب آن به شناسان روان که خوابی)  خوابید،

 خواب این از مقداری یک اگر. عیارید تمام خواب در که است این بر دلیلی ولی خوابید، که گمانید این بر کامالً

 برای وقت نآ بیداری، و خواب بین برزخی ی ناحیه یک به کنید، میل بیداری طرف به بیایید، بیرون عیار تمام

 کار و سر وهاما و خیاالت با که کنید می فکر لحظاتی برای و دارید، کار و سر واقعیت با کنید می فکر لحظاتی

 که ویندگ می شما به وقت آن بودید، خواب در که کنید احساس کامالً وقتی بیدارید؟ موقع چه. خوابید و دارید

 یعمق بی و عمق و ضعف و شدت است، بیدار که گفت شود نمی است خواب در کامالً تا آدم. اید شده بیدار

 خوابم در دیدترش بیدارم، که باشم معتقد بیشتر قدر هر سنجید، باید بیداری به اعتقاد صالبت و شدت به را خواب

 صادق عادی بیداری و خواب در این. شوم می بیدارتر اتفاقاً کند می پیدا ضعف خودم بیداری به اعتقادم هرچه و



8 
 

 ندگیز اول از کنند می فکر که هایی آدم. است صادق هم معنوی یا عادی غیر بیداری و خواب در نکته این. است

 می چه رایب و چرا کنند می که دانند می را کارهایی و بیدارند بروند، دنیا از وقتی تا هم بعد به این از و االن تا شان

 به اما. اند خفته و هستند خواب واقع در اعتقادی چنین دلیل به چیست، کارهایشان نتایج و آثار دانند می و کنند

 و نمک می چرا دانم نمی هم خودم  کنم، می که کارهایی از خیلی من که کرد پیدا التفات انسانی که این محض

 :موالنا تعبیر به کنم، می کاری دارم دانم نمی اصالً

 بشکنیم را ها قندیل الجرم/ زنیم می عصاها کورانه که ما

 ،ای خمره یک به عصا است ممکن زدن عصا این در و زند می عصا دارد کورکورانه که فهمید وقتی آدم            

 که ستنی حواسش و زند می عصا دارد کورکورانه که فهمید خالصه و بشکند، و بخورد گوهری و درّی ای، شیشه

 کند، می پیدا شدت آگاهی این که میزانی به و است شده معنوی که گفت شود می را این کند، می کار چه دارد

 در خوابم، در که فهمم می خوب من که است این معنای به که کامل بیداری آیا حاال. شود می معنوی شخص

 یعنی ،ونتبههُاِ ماتوا اذا نیامُ الناس که شده نقل )ص(پیامبر از حدیث مثالً خیر؟ یا است پذیر امکان جهانی این زندگی

 امکان مرگ با زج کامل بیداری که گفت دوش می تفسیر یک طبق شوند، می بیدار مردند که وقتی و اند خفته مردم

 ی همه و میعج نه و مردم عموم یعنی اند گفته که الناس نه، که گفت شود می دیگر تفسیر طبق اما نیست، پذیر

 اما اند، خفته مرگشان تا هم ها این باشد، هم ها همین مورد در حرفمان اگر طبعاً خوابند اینجا، در ها این مردم،

 در توان می هم ار این حال هر به. اند متنبه و بیدار بردشان جهانی این زندگی در نیستند؛ نیام اصالً که هستند برخی

 .برد کار به معنویت تعریف

 ها این بگویم خواهم می فقط االن است، نشده ایضاح ها این ی همه البته)  گفت توان می هم سومی تعبیر            

 و باشد وارد مه اشکاالتی بسطش در است ممکن. است معنویت تعریف برای درخوری و شایسته تعابیر من نظر به

 واحد قشانمصدا گفتیم که طور همان و معنویت برای نیکویی های تعریف ها این کنم می حس اما. نیست هم بعید

 گفت اهمخو بعد و " دارد؟ ربطی چه من به ": بپرسد بشود مواجه هرچه با که است معنوی کسی اینکه آن و(. است

 و آن به بپردازم است، ربط ذی من به اگر. کرد خواهم تر مضیق را " دارد ربطی چه من به " این  معنوی فرد که

 .کنم رها است ربط بی من به اگر
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 رضف شما: گوید می که است این دینی حیات در ماندگارش تمثیل بودا آوریم، می بودا از خوبی مثال            

 شما اینجا. افتد می و خورد می دوستتان ی سینه به تیری ناگهان هستید، حرکت حال در مسیری در دوستتان با کنید

 ببینید بدوید مردم یا بگویید افتاد، و خورد تیر دیدی تا که این یکی: باشید داشته توانید می پدیده این با برخورد دو

 عمدی یاآ بود؟ چه زدن تیر این از قصدش زد؟ تیر ای زاویه چه از زد؟ تیر ارتفاعی چه از زد؟ تیر این به کسی چه

 آیا ود؟ش نمی یا شود می تولید تیر این مشابه آیا هست؟ چه تیر این جنس خورده؟ سهواً یا داشته زدن تیر این در

 کشته هم ها انسان ای شوند می کشته ها انسانغیر  فقط تیر این با اند؟ نشده استعمال یا شده استعمال هم قبالً تیرها این

 که این محض به که است این هم برخورد طرز یک و است برخورد طرز یک این... هذه علی قس و شوند؟ می

 برسانیم او را تر سریع هرچه کنید همت الناس ایّها بگویید و کنید بلندش افتاد، زمین به و خورد تیر دوستتان دیدی

... ذلک امثال و کند پانسمانی و درمانی و بگذارد مرحمی را آن موضع و دربیاورد را تیر این که پزشکی یک به

 عقالنیت واقع در اینجا است؟ تری عاقالنه تلقی طرز ما( common sense)  عرفی فهم نظر به تلقی طرز کدام

 و لسوزید و دوستی و صداقت در گرفت، پیش در را اولی تلقی طرز کسی اگر. است بحث محل عملی و رفتاری

 این تا کند کشی وقت خواهد می که این مثل گوییم می و کنیم می شک تیرخورده فرد این به نسبت اش مهربانی

 .نیست ها حرف این جای االن وگرنه بمیرد،

 کار ارندد زنند، می ذلک امثال و فلسفه و دین از دم که کسانی از بسیاری بینم می من که گفت می بودا            

 یا ست،ا متناهی عالم که کنیم ثابت خواهیم می بیایید مردم گویند می ما به چون. را دوم کار نه کنند، می را اول

 را ام زمانی چه اند؟ آورده را ما چرا رفت، خواهیم کجا به و ایم آمده کجا از کنیم اثبات ایم آمده نیست؟ متناهی

 خواهم یم سکون و فعل و تغییر و ثبات از. است عرضی و جوهر نظام نظام،. است برقرار اینجا در علیت برند؟ می

 نیدک کاری یک بریم، می رنج دنیا این در ما که بگویم ام آمده بودا من اما. ذلک امثال و حرکت از و کنم بحث

 کاهش الاقل یا ها رنج بردن میان از به بپردازیم. شود زائل است، ازاله قابل اگر یا و کند پیدا تخفیف ما رنج این که

 وجود مطلب یک البته دارد؟ ربطی چه من به متناهی؟ غیر یا است، متناهی عالم که دارم کار چه واقع در من ها؛ رنج

 آن کند، ماندر و پانسمان و دربیاورد را تیر تر سریع هرچه تا پزشک به رساندید را بیمار این اگر که این آن و دارد

 که دازهان همان به پس. بدانم را تیر جنس باید بمالم، اینجا مرهمی چه بدانم که این برای بگوید پزشک وقت

... خوب ت؟اس شده شلیک ای فاصله چه از تیر این که بفهمم باید کنید، تحقیق تیر جنس مورد در دارد ضرورت

. دازندپر می آن به ضرورتش ی اندازه به را ضروری امر. " باقدارها تقدر الضروره " اما کنیم، می هم را تحقیق این
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 آنجا کرد، توقف مسائل آن از یکی حل بر بریم، می رنج آدمیان ما چرا که این روزی اگر که است این معنایش

 ها مساله جای اه مساله شبه که کنید توجه باید همیشه اما. پردازیم می مسائل آن به دارد توقف که مقداری به البته

 حقیقت تیرانداز بودن مرد یا زن مورد در اگر و ندارد تاثیری جا این در ظاهراً تیرانداز، بودن مرد و زن. نگیرند را

 .مساله نه و داریم کار و سر مساله شبه با دیگر واقع در شود

 باید شویم یم مواجه هرچه با نگیریم، اشتباه که همین برای. نگیریم اشتباه " مساله " با را " ها مساله شبه "            

 نمی پیدا ربطی اگر و است( problems)  مساله کند، می پیدا ربطی من به اگر دارد، ربطی چه من به که یگوییم

 مساله چند طفق گفت می و داشت بودا را تمثیل این نظیر. است دروغین یا کاذب ی مساله یا نما سالهم واقع در کند

 چیست؟ نجر منشا چیست؟ رنج نیستند؛ مساله شبه که دارند وجود مساله چهار نیستند؟ مساله شبه که دارند وجود

 تعبیر هب. مساله شبه بقیه و اند مساله ها این کرد؟ باید چه رنج ی ازاله برای چیست؟ کند، می زائل را رنج چه آن

 یقین نم و دارد هم موالنا را این نظیر)  شود، می مالیده شیره( ها مساله شبه)  ها مساله اصطالح به آن با ما سر دیگر

 (.بوداست تاثیر تحت تمثیلش این در که دارم

 جبع دید بشود، رد آمد یکی بخورد، آب که جویی روی بود کرده دراز ا سرش شخصی: گوید می موالنا            

 و زد را گردنی پس. بزند گردنی پس یک که شد وسوسه گردنی، پس برای است متناسبی و مسطح کشیده، گردن

 به ام؟ هکرد ظلمی چه تو به من و کنی می ظلم چرا که گرفت را گریبانش فزع و جزع و ناله و آه با بیچاره این

 نداشتم حق من است، درست بگویی من حق در هرچه که گفت بود زده را گردنی پس که طرفی برمت، می دادگاه

 ینا دارم، سوالی یک برویم دادگاه به که این از قبال اما پذیرم، می را چیز همه و آیم می هم دادگاه و کنم ظلم

 علت وردم در کنید تحقیق بود؟ چه صدا این علت من؟ دست از یا بود تو گردن از نظرت به شد بلند که صدایی

 ددردمن آدم دردی، بی که فهمیدم تو سوال طرز از: که داد من؟جواب دست از یا و شد بلند تو گردن از که صدا

 .کند نمی طرح را سوال این وقت هیچ

 حرکت و رضع و جوهر از بحث که دردند بی فالسفه که کند، استفاده فالسفه برای خواهد می تمثیل این از موالنا

 هک آدمی. زنند می ها حرف این از و تناهی عدم و تناهی و فعل ی قوه و معلول و علت و تغییر و ثبات و سکون و

 ارباز این در خواهم می. بشوم رستگار خواهم می دارم که اندکی وقت این با بکنم؟ چه آقا گوید می دارد درد

 البته هم دردان بی و دردان بی برای بگذاریم را ها آن نکنم؟ زیان رفته هم روی که کنم کار چه. نکنم زیان عالم
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 نباید این دنبال است، آمده وجود به دردی تو در اگر حال هر به اما نیست، هم مهم و کنند می را خودشان کار

 .بروی

 با اام نه؟ یا دارد ربطی هم من به که کند می سوال شود، می مواجه چیزی هر با که است کسی معنوی آدم            

 ربطی " کنمب باید چه من " که این به گفت باید باز هم ندارد یا دارد ربطی من به که این بگوییم، باید قید یک

 ببینیم باید. ندارد ربطی من " کرد باید چه " به که هست چیزها خیلی چون دارد؟ ربطی من کرد باید چه به دارد؟

 کند؟ می پیدا ربطی چه من " کرد باید چه " به که

 سری یک بشر هک گفتند می حکمت و فلسفه عالم در االیام قدیم از. کنیم استفاده ای نکته از باید جا همین            

 سوال ینا گویند می هستند، چیزهایی چه ها سوال این پرسیم می وقتی. دارد بزرگ و سهمگین و بنیادی های سوال

 یعنی)      رفت؟ خواهیم کجا به ،(دنیا از قبل یعنی)  ایم؟ آمده کجا از ما چیستم؟ من یا کیستم؟ من: از عبارتند ها

 نه؟ یا هست هم دیگری عوالم طبیعت عالم از غیر است؟ نامتناهی است؟ متناهی چیست؟ ما موطن این ،(دنیا از بعد

 جهان یاآ چیست؟ عوالم یا عالم آن با کرده احاطه را ما که طبیعت عالم این نسبت و ربط هست، دیگری عالم اگر و

 نخستین ربغ متفکران میان در و بودا مثل کسی نظر به.گویند می بنیادی سواالت ها این به نه؟ یا دارد هدف هستی

 مسائل این: تگف می که بود( روسی نویس رمان اندیشمند)  داستایوفسکی گفت، را مطلب این صراحتاً که کسی

 که است نای بنیادی ی مساله.  نیستند اصلی ی مساله ها این از کدام هیچ و هستند مساله شبه شان همه هم بنیادین

 جواب به حلش " بکنم؟ باید چه من " یا " کرد؟ باید چه " اگر بکنم؟حاال باید چه من بهتر تعبیر به یا کرد؟ باید چه

 به بتوانم دبع و بدانم را ها سوال آن از برخی جواب من که این به یعنی کرد، پیدا توقف دیگر مسائل آن از بعضی

 به یاصل ی مساله ولی. پردازم می هم دیگر سواالت به دارد، توقف که میزانی به پس بدهم؛ جواب اصلی سوال

 نسبتی و ربط هک ای مساله هر بکنم؟ باید چه من یا کرد؟ باید چه که است این شرق در بودا و داستایوفسکی تعبیر

 زندگی)  بزییم نهچگو سال هشتاد هفتاد، این در و بکنم باید چه که این در مگر. است مساله شبه باشد، نداشته این به

 .باشد داشته اثر ،(کنم

 یا ارد؟د ربطی من زیستن چگونه به بپرسد شود مواجه امری هر با که است کسی معنوی آدم من نظر به            

 نه دهد، مین اهمیت اثباتش به نه و اش نفی به نه کند، می رها خودش حال به باشد نداشته ربطی اگر ندارد؟ ربطی

 باید گونهچ من که این به کرد پیدا ربط اگر اما ندارد، کاری ابرامش به نه و نقضش به نه ردش، به نه و قبولش به
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 عالم امور هب پرداختن در که هستند کسانی معنوی های انسان بنابراین. پردازد می آن به صورت این در کنم، زندگی

 و وقت ام گویند می کنند، می رها خود حال به را آدم و عالم امور اکثر هستند؛ جو صرفه و بخیل و ممسک بسیار

 اگر حاال.است عبثی کار نیست، حکیمانه کار نیست، عاقالنه کار معنوی انسان نظر از دنیا امور برای استعداد و نیرو

 و دینی مقدس کتب به وقتی انسان این که است این معنایش کردیم، تعریف که باشد صورتی این به معنوی انسان

 خواهد می( مذاهب و ادیان سایر به چه و خودش مذهب و دینی متون به رجوع چه)  کند، می رجوع هم مذهبی

 امالً ک جمله یک که را دارد وجود خدا. بکشد بیرون ها آن از انشایی صرفاً  جمالت اخباری صرفاً جمالت از حتی

 هب که باشد این اش دغدغه اگر است؛ اخباری ی جمله یک که هم را هست مرگ از پس زندگی یا است، اخباری

 چه من " کرد باید چه " برای " دارد وجود خدا " این از گوید می وقت آن دارد، ربطی چه من " کرد باید چه "

 باید هچ من که این بر باشد، نداشته وجود خدا یا باشد داشته وجود خدا که کند می تفاوتی چه شود؟ می حاصل

 همیشه د؟دار تاثیری چه بکنم، باید چه من اینکه در این دارد؛ وجود مرگ از پس زندگی نکنم؟ باید چه و بکنم،

 تعبیر هب یا هایی نهی و امرهایی. بکشد بیرون را انشائیات هم محض و صریح اخباریات دل از که است این درصدد

 می این به ما هک هاست توصیه با چون. بکشد بیرون ای توصیه یک خواهد می توصیفی هر دل از هایی؛ توصیه بهتر

 ." بکنم باید چه " من که رسیم

 ابی ابن لیع که ببینم خواهم می یعنی ،" البالغه نهج در معنویت " گویم می وقتی من این، به توجه با حاال            

 مالتج دنبال البالغه نهج در فقط ما که نیست این معنایش اما است، فرموده چه " کردها باید چه " درمورد طالب

 این دل زا تا رویم، می اول اخباری جمالت دنبال حتی و. رویم می هم اخباری جمالت دنبال اتفاقاً بگردیم، انشایی

 می یتمعنو دنبال البالغه نهج در ما که گفت توان می جا این.  کنیم استخراج انشایی جمالت هم اخباری جمالت

 متون به معنوی، انسان رجوع: است این آن و گفت باید را ای نکته شویم بحث وارد که این از قبل البته. گردیم

 خیلی ایه تفاوت معنوی غیر انسان رجوع با ادیان سایر مذهبی و دینی مقدس متون یا خودش مذهبی و دینی مقدس

 می یانشای نتایج و انشائیات دنبال به اخباری جمالت در معنوی انسان که است این آن تفاوت یک دارد، مهمی

 یک تاجاستن دنبال به معنوی انسان حال هر به اما. نیست گونه این معنوی غیر و متدین انسان که حالی در گردد،

 بچه که رطو همان است، دار خنده اصالً معنوی انسان برای که است این معنایش. است اخباریات از انشائیات سلسله

 می دست هب چگونه مکعب جانبی مساحت یا است هیدروژن و اکسیژن از ترکیبی آب که کنند می حفظ مثالً ها

 ما پیامبر یا و دارد وجود هم مرگ از پس زندگی دارد، وجود هم خدا یا آید؛ می وجود به چگونه DNA یا آید،
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 یخیل خیلی های گزاره چه دانند، نمی محفوظات را دین اصالً... هذه علی قس و بود کی مادرش بود، کی پدرش

 های گزاره چه و فالن و است کار در نبوت و دارد وجود مرگ از پس زندگی و دارد وجود خدا مثل اش عمده

 ،خورد می من درد چه به که است این جوی و جست در پرسد می که را ای گزاره هر معنوی آدم. را تر ساده خیلی

 گویند می تا چون آید، می حساب به عادی غیر هم خیلی متعارف متدین های انسان لحاظ به معنوی انسان بنابراین و

 چه گوید می رفت، معراج به پیامبر گویند می وقتی یا و دارد ما به ربطی چه گوید می بود؟ تعداد چه احد شهدای

 من " کرد دبای چه " این به مربوط چیزی یک رفت، معراج به پیامبر که این دل از توانی می اگر دارد؟ من به ربطی

 مذهبی و ینید مقدس متون در آنچه و دین با معنوی آدم یک برخورد. نگو قصه من برای وگرنه بگو بکشی، بیرون

 واقعیت واقعیت به یعنی کند، می فکر( گرایانه واقع)  Real politic غربیان قول به. است پراتیک خیلی آید می

 با تازه دارد، را قصه و افسانه حالت بیش یا کم برایش نشود، مربوط ها این به که چیزی هر. کند می فکر واقعیت

. ندندناسودم های قصه ها این سودمندند، خیلی عمل مقام برای ها قصه بعضی. ناسودمندند های قصه که فرض این

 می یزیچ هر در را ما حال نقد فقط. نیست هم نویس حکایت نیست، خوان حکایت موالنا قول به آدمی چنین طبعاً

 ردک باید چه و من به کنم، پیدا خواهم می را خودم حال نقد فقط ای آیه و حدیث و قصه هر در. کند پیدا خواهد

 نه؟ یا کند می پیدا ربطی من

 نهج    از چیزی چه کنیم، مداقه و دقت اگر ببینیم و شویم البالغه نهج متن وارد دید این با داریم قصد حاال            

 دیگر ذهبیم کتاب هر مثل آید می البالغه نهج در آنچه شاید. است استخراج قابل من " کرد باید چه " برای البالغه

 حاال ست؟ا وضعی چه بر و منوال چه به هستی جهان که این به راجع. شود می مربوط متافیزیک و مابعدالطبیعه به

 می بیان غیبال مختلف فنون از استفاده با احیاناً و ای جمله ای، قضیه های قالب. شود می بیان مختلف های قالب در

 هم تنوعاتش هب کار)  شود می استفاده بالغی فنون سایر و تشبیه و تمثیل و رمز و کنایه و استعاره و مجاز از شود،

 وجود البالغه جنه در مسائل سلسله یک. است متافیزیکال و الطبیعی مابعد هم مباحثش سلسله یک(. نداریم فعالً

 مختلف ایه ساحت و آینده حال، گذشته، انسان، نوع فرد و انسان به راجع و است البالغه نهج شناسی انسان که دارد

 است، شناسی وظیفه اخالقی، های بحث که دارد وجود هم هایی بحث سلسله یک. کند می صحبت انسان، وجودی

 ...ذلک امثال و بود نباید چگونه و بود باید چگونه و کرد نباید چه و کرد باید چه گویند می که
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 :البالغه نهج های بحث بندی تقسیم

 شناختی جهان یا هستی های بحث     -2

 شناختی انسان     -1

          اخالق و شناختی وظیفه     -3

 از عاًواق اگر دارم اعتقاد من وگرنه. بکشیم بیرون هم را سه دو و یک بحث دل از که است این ما اهتمام اما            

 تخراجاس وظیفه به مربوط چیزی شود، می تلقی فلسفی های گزاره ترین مهم از که ،" دارد وجود خدا " ی گزاره

 درچق یعنی ندارند، فرقی هیچ اند، حرکت حال در دیوار این روی مورچه سه که این با ،" دارد وجود خدا " نشود،

 یچه هم ندانستنش و ندارد سودی هیچ شما برای روند، می راه مورچه تا سه که این فهمیدن دارد اهمیت شما برای

 هچ نشود، استخراج کنم زندگی چگونه من که این و وظیفه مقام به چیزی هم دارد وجود خدا اگر. ندارد زیانی

 خدا. ندارد یفرق تاست، چند دیوار این پشت های برگ که ندانیم یا بدانیم که این مثالً دارد؟ من زندگی به ربطی

 چیزی سخنان این دل از که این مگر است، اهمیت بی قدر همین هم دارد، وجود مرگ از پس زندگی یا دارد وجود

 را سخن آن و فتگ باید را سخن این کرد، زندگی نباید گونه آن و کرد زندگی باید گونه این مثالً که بیاید بیرون

 ...هذه علی قس و گفت نباید

 کما – ها گزاره میان در که کنید توجه شویم، می البالغه نهج( متافیزیکال)  های گزاره بعضی وارد ابتدا            

 کل باز اش همه – کنیم احصاء توانیم نمی را اش همه شناختی، وظیفه و شناختی انسان های گزاره ی درباره که این

 می تلقی اهمّ ما برای حیثی به که پرداخت هایی گزاره به باید واقع در(. البالغه نهج کتاب)  شود می کتاب این

 درشت این لد از هم ریزها بسا چه شوند، بیان ها درشت این وقتی. کنیم می بیان را ها درشت این تعبیری به و شوند

 در که تافیزیکالم گزاره ترین درشت گفت بشود شاید.باشند استخراج قابل منطقی استنتاجات سلسله یکی با ها،

 این هک این از قبل. خداست مورد در که است هایی گزاره بهتر تعبیر به و است خدا ی درباره آمده، البالغه نهج

 و یتیهود در یعنی غربی ادیان در الاقل خدا که داد خواهیم توضیح این ی درباره اول بدهیم، توضیح را ها گزاره

 می هک اخصّی آن از تر اخص معنای به باز و اسالم، و یهودیت یعنی غربی دین دو در باالخص و اسالم و مسیحیت

 خدا به تنسب باید انسان خدا، عابد انسان و است معبود خدا یعنی ماست، عبودیت به متعلق خدا اسالم در گفتم،
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 باید ما باشیم، اشتهد " پرستش " فارسی تعبیر به. باشد معبود باید خدا و باشیم عابد باید ما. باشد داشته عبودیت

 او به نسبت دبای ما که موجودی آن که این به بپردازیم که این از قبل حاال. ما ی پرستیده او و باشیم او ی پرستنده

 از که طور همان ابراهیمی ادیان در چیست؟ پرستش که این به بپردازیم است، موجودی چه باشیم، داشته پرستش

 ." آزادی ی آزادانه سلب یعنی، عبودیت " شود، می فهمیده... و عبودیت و عبادت و معبود و عابد و عبد لغت

 می هخواست ما از ادیان این در که پرستشی این. خواجگان واقع در یعنی برده و سرور و صاحب یعنی موال            

 دست زا چیست؟ بردگی و بندگی واقع حاقّ مگر خوب. است بندگی نوع یک و بردگی نوع یک واقع در شود

 از ند،بک نظر صرف خودش آزادی از کس آن برابر در که است، دیگری ی بنده گوییم می را کسی. آزادی دادن

 ماش عبد شدم من وقت آن کردم، االختیار مسلوب را خودم شما برابر در اگر من. دارد برمی دست خودش آزادی

 حقیقت در. یشترب بیشتر، و کمتر کمتر، هستم، شما عبد مقدار همان بکنم، شما به نسبت را کار این که میزانی به و

 بدع را خودم واقع در کنم، آزادی سلب آزادانه کسی برابر در من وقت هر. آزادی ی آزادانه سلب یعنی، عبودیت

 می غربی ادیان وارد هم وقتی شویم، شرقی ادیان وارد خواهیم نمی فعالً – غربی ادیان در پس حاال. ام کرده او

 نهج ی درباره یمدار چون ؛ - برسیم اللبابی لبّ یک به که کنیم تلقی قشری یک با را دین لبّ باید وقت آن شویم،

 آزادی دانهآزا باید من اینجا در. داریم کار اسالم با خصوص به و ابراهیمی ادیان با فقط کنیم می صحبت البالغه

 نم،ک سلب برابرش در را آزادیم آزادانه باید من که دیگری آن حاال. دیگران آزادی برابر در کنم سلب را خودم

 خودم ودموج آن برابر در من که است؟ موجودی چگونه البالغه نهج و اسالم تلقی در خدا آن ببینم باید. است خدا

 رد تحقیق. بگذارد اثر من " کرد باید چه " در باید که است موجودی چگونه. کنم محروم ام آزادی از آزادانه را

 هچ " در که موجود آن های چگونگی کشف موجب من، معبود او و باشم او عابد باید من که موجودی این باب

 .تاس تاکید مورد خدا از هایی ویژگی چه البالغه نهج در ببینیم حاال. شود می گذارد، می اثر من " کرد باید

  البالغه نهج در خدا های ویژگی

 یخدای آن و باشد یکی خدا اگر. است یکی خدا یعنی خداست، وحدت خدا،:ویژگی اول  اول ویژگی            

 کرد، الحرّیه مسلوب را خود باید موجود یک برابر در فقط که است این معنایش باشد، باید ما معبود است، یکی که

 سلوبم را خود موجود یک برابر در باید انسان اگر که نداریم این به کاری فعالً. کرد سلب را خود آزادی باید

 خود موجود کی از بیش برابر در که کسی با کند، می فرق چقدر برد می کار این از که نتایجی و آثار کند، الحرّیه
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 الح در. دهیم قرار بحث مورد البالغه نهج شناختی انسان قسمت در باید را آن چون کند؟ می الحرّیه مسلوب را

 خودمان موجود یک ربراب در فقط ما بنابراین. نیست بیشتر یکی باشد، ما معبود باید که خدایی آن گوییم می حاضر

 ما کرد ایدب چگونه به و ما زیست باید چگونه به یعنی است، " باید " یک واقع در این. کنیم االختیار مسلوب را

 .کند می پیدا ربط

 حواس هب محسوس که این آن و دارد دومی ویژگی نیست، بیشتر هم یکی که موجودی این: دوم ویژگی            

 شده فراوان تاکید نبودن محسوس به یعنی امر این به البالغه نهج در. االبصار یدرک هو و االبصار تدرک ال. نیست

 این از دامک هیچ پس نیست، هم محسوس ثانیاً و نیست بیشتر یکی موجود آن اگر اوالً. نیست هم محسوس است؛

 محسوس آن شد بنا و هستند محسوس ها این چون شوید، االختیار مسلوب برابرشان در نباید بینید، می که را هایی

 معبود دایخ و است محسوس انسان چون کنم، االختیار مسلوب را خودم نباید انسانی هیچ برابر در من یعنی. نباشد

 فتگ خواهیم بعداً  ولی چیست خدا دانیم نمی فعالً. نیست خدا این که دهد می نشان این خود و است نامحسوس

 تمام خدا این .چیست که دانست نخواهیم حتی بلکه چیست، که دانیم نمی فقط نه که است این به حسنش خدا که

 است، وسنامحس گفتیم می االن تا. گفت خواهیم بعداً را ها این و است سلبی هنر دارد، ما کرد باید چه در که هنری

 نیست، سیح ادراک قابل و است نامدرک اصالً که این بر کند می بلیغ تاکید( ع) علی حضرت که بینیم می بعداً

 اگر لحاال... خوب. دارد اثر ما زندگی در این و نیستند خدا ها محسوس بدانیم ما که است همین به حسنش واقع در

 خدا فین در باید ما که محسوساتی ترین مهم که ندارد شکی هستند؟ چه ها محسوس این نیستند، خدا ها محسوس

 را دیتج بیشترین جا این در چرا ولی طوراند، همین محسوسات ی همه البته.هستند ها انسان باشیم، جدی بودنشان

 عنادارترم خیلی است، ونهی امر ی اراده و علم دارای که موجودی برابر در آزادی نفی که این دلیل به باشیم؟ داشته

 ستا ممکن دیگر، عبارت به. نیست نهی امر و اراده و علم دارای اصالً که موجودی برابر در آزادی نفی تا است،

 گرفت، خدا ایدنب را سنگین و مفرغی سیمین، زرین، چوبین، بت یک یعنی نیست، محسوس خدا اگر بگویید شما

 برابر در را خود انسان چون کند، نمی پیدا وقوع زندگی در چندان گرفتنش خدا این اما هست، هم طور همین

 در که بگوید آدم وقت آن باشد، نهی و امر و اراده و علم دارای موجود آن که کند می الحرّیه مسلوب موجودی

 در ار بدایندی و خوشایند هر و کردم سلب خودم از را ناخواستی و خواست هر دیگر کرد، او که نهیی و امر برابر

 ند،ک نمی هم ونهی امر چون بدانید، خدا را آن شما که ندارد خطر چندان چوبی بت بنابراین. کردم تعطیل خودم

 و امر که ندا مهم هایی بت آن بیشتر بکشد، باریک جاهای به کردید، آن االختیار مسلوب را خودتان شما اگر که
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 ابراینبن. باشند داشته هم نهی و امر توانند می طبعاً و اند اراده و علم دارای که موجوداتی یعنی کنند، می هم نهی

 است محسوس که دیگری چیزهای از یکی اما. بدانیم خدایشان ما که دارد امکان که هستند چیزهایی اول ها انسان

 هم ودمخ برابر در یعنی باشم، خودم نهی و امر تابع توانم نمی بنابراین و نیستم خدا هم من خود. هستم "من " خود

 آن با ته،گرف هوایش را اله که کسی هواه، اله اتخذ من افرایت: فرماید می قرآن. باشم االختیار مسلوب توانم نمی

. ام فتهگر خدا را خودم واقع در جا این و گرفته خدا را دیگری های انسان ارباباً، رهبانهم و احباهم اتخذوا که کسی

 معنایش ند،نیست خدا هم دیگر های انسان و نیستم خدا خودم انسانی عالم در وقتی طبعاً محسوسم، دانم می که این با

 و اتنبات و حیوانات اولی طریق به... خوب)  بکشم، دست موارد این برابر در خودم آزادی از نباید که است این

 هین و امر خودشان که محسوساتی در شوند می منحصر محسوسات واقعاً آیا حاال(.دانم نمی خدا دیگر را جانوران

 قدرت شاید ای بگیرد، را خدا ثروت کسی است ممکن یعنی نیست، جور این البته دیگر، های انسان مثل کنند، می

. گرفت خدایشان شود نمی و اموراند سلسله یک هم ها این که بگیرد خدا را شهرت و ریاست و جاه و اجتماعی

 انسانی ثلم موجودات، سنخ آن. کند می فرق موجودات نوع این گرفتن خدا با موجودات سنخ آن گرفتن خدا البته

 دانم، می داخ را ثروت من که وقتی با کند می فرق باشم، مطیع و تابع او نهی و امر برابر در و بدانم خدایش من که

 رفتنگ خدا اینجا پس کنند، نهی و امر انسان به توانند نمی خودشان شهرت و اجتماعی حیثیت قدرت، ثروت،

 تعلق چون و نمک پیدا تعلق ها این به نسبت من که معنا صورت این به کند؟ پیدا معنا ها این برابر در تواند می چگونه

 وگرنه کند، می پیدا معنا طوری این. کنم می نظر صرف خودم آزادی برای آوردنشان دست به برای کنم می پیدا

 امر که ناساسک و سکه چون است، شده کسی خدای سکه یا اسکناس مثالً بگوید کسی که ندارد محصلی معنای

 قیمتی ره به را ها این که آیم برمی درصدد وقت آن کنم، می پیدا ها این به خاطر تعلق نوعی من وقتی. ندارند نهی

 معناست نای به. بداند خدا را دراهیم و دنانیر انسان شود می اینجا که است همان قیمتی، هر به این. بیاوردم دست به

 هستند دیاتیما نظر به دنیا، شود می گفته وقتی است، داده قرار خودش خدای را دنیا فالنی مثالً شود می گفته که

 هرگونه زا حاظریم آن تملک برای کنیم، می پیدا ها آن به قلبی تعلق ما که این خاطر به اما اند، جمادات نظیر که

 دیگر بیرتع به کنند، می امر من به سکه و اسکناس گویا. ها این عبد شویم می ما اصل در کنیم، نظر صرف آزادی

 وقت همه ندارد، آزادی خودش دلبر به نسبت دیگر بندد، می دل اسکناس و سکه ولو موجودی به کسی وقتی

 آزادی لبس حالت این. آزادی سلب حالت نوع یک یعنی دارد، عبودیت حالت خودش ی دلبرده به نسبت دلبسته

 خدایی نآ که شود می گفته نیست، محسوس داریم ما که خدایی این شود می گفته این از بعد اما. است ذومراتب
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 که شود می این معنایش وقت آن است، ادراک فوق اگر... خوب. است ادراک فوق نیست، هم مُدرهک داریم که

 از ام تصورات است، ترین مهم که ها این از یکی و شود تلقی من خدای نباید هم هست ادراک متعلَّق چیزی هر

 داخ خداست، تصور که این دلیل به خدا از تلقی هر چون شوند، تلقی خدا نباید خدا از هم ما تصورات. خداست

 داخ شده، واقع من ادراک متعلَّق چون باشم داشته خدا از من که تصوری هر و. است ادراک فوق خدا چون نیست،

 گی شیفته تلقی این به نسبت نباید دارم، خدا به نسبت هم تلقیی اگر بلکه جمعی زندگی در فقط نه یعنی[. 2]نیست

 بند آخر، ی فحهص در عربی الدین محی سخن که جاست این. بپرستم را تلقی این گویا و باشم داشته دلبستگی و

 بایدن تصور آن به بنابراین نیست، خدا آن دارید، خدا از که تصوری هر که است معروف خیلی فصوص آخر

: شده نقل که( ع) باقر محمد امام از است سخنی نظیر این. گیرد نمی قرار ادراک ظرف در خدا. داشت دلبستگی

 ساخته ید،باش داشته خدا از که تصوری هر. الیکم مردود لکم مصنوع فهو معانیه ادقّ فی باوهامکم تُموه میزِّ ما کل

 رت ساده زبان به. است مصنوع دارم خدا از من که تصوری این ولی شماست، و من صانع خدا. شماست مصنوع و

 خود افکار ی شیفته. باشد خدا درمورد هم ما افکار این متعلَّق ولو. باشیم نباید هم خودمان افکار ی شیفته ما یعنی

 .را خود نه بپرستیم، را خدا باید ما و خودپرستی یعنی بودن

 تبیین را هایی واقعیت که نیامده این برای دین در خدا. کند زندگی طوری چه انسان که فهمد می خدا فقط            

 حکم به دست داریم او از که تلقی از استمداد با ما که نیامده دین در یا و است طوری این فلسفه در که کند، وجود

 شیوه مجموعه کند روشن که است آمده این برای دینی ی یشه اند در خدا. بزنیم هایی ابرام و رد و اثبات و نفی و

 هچ که بگوید آمده خدا. دارد سلبی ی جنبه گفتم می که بود هم لحاظ این از است؛ چطور غلط زندگی های

 موجود یک. است entity brening یک دین در خدا ی بنده نظر به معنا این به و کنند می زندگی غلط کسانی

 را خدا کارکرد ندارد، وجود خدا که بگویم خواهم نمی. است راهنما یک یعنی است، directive یک نیست،

 خصمتش وجود که هایی آن متشخص، غیر وجود کسانی و اند قائل متشخص وجود خدا برای کسانی. گویم می

 چه سپ. قائلند وار انسان غیر متشخص وجود گاهی و قائلند وار انسان و شخصی متشخص وجود گاهی اند، قائل

 ارکردک دین در حال سه هر در وار، انسان غیر متشخص چه و باشد وار انسان متشخص چه باشد، متشخص غیر خدا

directive یک که یوقت. نیستند مشهد راه ها، راه ی بقیه و است مشهد راه این گوید می مثالً  یعنی. دارد تابلویی 

 می اشتباه انیکس چه بفهمیم که است این هنرش فقط و فقط فلش این رود، می مشهد سمت به گفتند و زدند فلش

 به که رسدپ می معنوی آدم یک باز نباشد این اگر و دارد فلشی و تابلویی حالت یک. رسند نمی مشهد به و کنند
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 directive ی جنبه که مقدار آن ندارد، تابلویی directive ی جنبه هیچ خدا که گفتید اگر. دارد ربطی چه من

. ندارد برایم فرقی هیچ کردم عرض که ای مورچه آن وجود با عالم در خدا وجود. دارد ربطی چه من به ندارد،

 :گفت می که شاعر آن قول به. باشد نشانی خط یک یعنی. باشد directive برایم باید خدا بنابراین

 نشود گم ره که است نشان سنگ یک کعبه                                                

 .همین داند، می غلط را هایی معیشت طرز چه دین که فهمیم می گوید می دین که خدایی با ما واقع در            

 کرد؟ اربرقر ارتباط او با توان نمی که کرد تصور نتوان را خداوند اگر که آید می پیش سوالی اینجا در            

 فرستید می مرا که اشم که گویید می کالنتری رئیس به هستید، پلیس یک شما که کنید فرض مثالً. است طور همین

 می شانن را عکسی و شماست با حق که گوشد می هم رئیس. باشم داشته او از عکسی باید من قاتل، یک دنبال

 آن. فرستید می جاک را من دیگر. بگیرید پس است این قاتل اگر بگوید بیند، می را عکس که وقتی پلیس اگر. دهد

 خبر اگر ی،باش خبر با بودنش عکس از که شرطی به اما داشتیم الزم را عکس این که ندارد شکی گویند می وقت

 بدهم نشان را کسیع تو به باید من بنابراین. ای دیوانه یک ، نیستی پلیس اصالً  تو است عکس این که باشی نداشته

 یعنی. ایتغ نه بکنی تلقی آلت را این ببینی، آلی موجود را این ندانی، مستقل موجود را این که آن شرط به ولی

 که مفرستی می مامور تازه و است تهران کجای در االن دانیم نمی که دهد می نشان را موجودی دارد این بدانی باید

 نشان تو به یامارات و عالیم یک که توجه تو. است این کند، می فرق اعتقاد و ایمان گفتیم که این. بکند پیدا را او

 وار انانس و شخصی خدای)  خدا با دارم من حاال اگر بنابراین. است این عالمت صاحب که نکن فکر ولی اند، داده

 کنی تصور نباید ولی ندارد، اشکالی کنم، می موجودی تصور و کنم می مناجات و دعا و نیاز و راز( اسالم دین در

 رفته تدس از فرزند عکس مادر یک که وقتی مثل. است حاکی موجود این که بدانی است، محکی موجود این که

 این قتو هیچ اما. ندارد اشکالی کند؛ می گریه و کند می نگاه آن به افتد می او یاد به وقت هر و کرده قاب را اش

 است یشتپ ات بچه نداشت، سبب کردم گریه اصالً که بود اش بچه این اگر است، ام بچه این که گوید نمی مادر

 .بوسی می و کنی می بغلش بخواهی که وقت هر و

 بداند که یصورت در باشد، تصورات از خالی تواند نمی او کند، می زندگی تصوراتی با واقع در انسان: نکته            

 دل ها این هب و بدانیم خدا نباید را داریم خدا درمورد که افکاری بنابراین. شیئ خود نه است، شیئ تصور تصور،

 .بکشیم دست این از قیمتی هیچ به نباشیم حاضر و ببندیم
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------------------------------------ 

 علت من ظرن به شوند، گرفته حقیقی غیر معانی به باید شوند، می داده نسبت خدا به رجل و وجه و ید وقتی  -[2]

 و لرج و وجه و ید شما اگر چون. گرفت حقیقی غیر معنای به باید هم را خدا بودن محرهک و بودن خالق و بودن

 این ماش اگر و. اید کرده تلقی مثل دارای محسوسات رادر خدا بگیرید، نظر در اش حقیقی معنای به غیره و چشم

 مثل ایدار دیگری ساحت رادر خدا باز. بگیرید خدا درمورد اش حقیقی معنای به هم را فلسفی و انتزاعی اوصاف

 نظر این از. ئشی کمثله لیس ولی کند؛ می پیدا مثل ها علت ی بقیه با بودن علت حیث از خدا چون. اید کرده تلقی

 ختصاصا دارند، محسوس مصداق که مفاهیمی یعنی محسوسه، مفاهیم به دهید، نسبت خدا به که مفهومی هرگونه

 .بدهید سبتن نباید اش حقیقی مفهوم به را آن که کنید توجه باید دهید، می نسبت خدا به را مفهومی هرگونه. ندارد

. بکنید هم بتنس سلب فوراً و بدهید نسبت باید دهید، نسبت خدا به هم را دیگر مفاهیم وقتی که است لحاظ این از

 قائل ثیلیتم ی نظریه به مثالً باید شما وقت آن کرد؛ نسبت سلب هم و داد نسبت هم شود می معنا چه به حاال خوب

 به باید بگیریم، جدی را او شیئ کمثله لیس بخواهیم را است آمده مذهب و دین کتون در که خدایی اگر. باشید

 همین و ،شود می نفی خودش حقیقی معنای به خدا از...  و چشم و دست مثل مفاهیمی و الفاظ تنزیهی الهیات نوعی

 فاهیمیم و الفاظ چه و شده داده نسبت مقدس متون در که...  و مبکی و مضحک مثل دیگری مفاهیم و الفاظ طور

 چه به ایدب گفت کسی اگر. نشود اخذ اش حقیقی معانی به باید هم ها آن دهند، می نسبت خدا به فیلسوفان که

 .بشود اخذ باید تمثیل معنای به گفت شود می وقت آن شود؟ اخذ معنایی
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 دوم ی جلسه

 تعبیر جای هب چرا طور وهمین. کنیم می استفاده معنویت تعبیر از دین جای به چرا که گفتیم جا بدین تا            

 دقیقاً  یتمعنو از ما مراد و چیست معنویت حقیقت که این باب در و کنیم نمی استفاده عرفان تعبیر از معنویت

 بسیار ی فاصله دیگریک با مفهومی لحاظ به اگرچه که است مختلفی صور به تعریف قابل معنویت که گفتیم چیست،

 یفتعار میان از و دارند اشاره مصداق یک به همه مصداقی لحاظ به که یابیم می کنیم دقت وقتی ولی دارند،

 .کنند می فرق مفهومی لحاظ به فقط سه این گفتیم و کردیم بیان را تا سه معنویت مختلف

 منتها. ستا شده عقالنی کامالً که دینی یعنی معنویت. دانستیم یافته عقالنیت دین را معنویت اول معنای            

 غیر و لسفیف عقالنیت از است اعم بلکه نیست، نظری عقالنیت تنها یا فلسفی عقالنیت تنها[ 2]عقالنیت از مراد

 (.کنیم نمی مراد نیز را "[1]راسیونالیسم " عقالنیت از. ) رفتاری یا عملی و نظری و فلسفی

 حال رد دنیا دار در عمر تمام ما که این. گردیم خفته و ایم خفته ما که این فهم یعنی معنویت دوم معنای            

 که ارهاییک این و کنیم می چرا و کنیم می چه دانیم نمی ما که نکته این به توجه. کنیم می گردی خواب و خوابیم

 ستند،ه معنوی که کسانی ی همه. گذارد می باقی ما خود در همچنین و هستی جهان در نتایجی و آثار چه کنیم می

 لحاظ این به. اند کرده می گردی خفته و اند بوده خواب در تاکنون که است مطلب این احساس شان، گام اولین

 می عبیرت " بیداری " یا " تنبه " به آن از بعضی. دانند می " یقظه " را مرحله نخستین عرفانی مسالک ی همه در

 هک شود می حاصل راه این از فقط معنا عالم در " آمدن بیرون خواب از " و " آمدن بیرون خواب از " بیدار،. کنند

 عادی های خواب در. ام آمده بیرون خواب از خوابم، در کنم می احساس که همین. خوابم در که کنم می احساس

 عالمت .نیستید خواب در دیگر که است این ی مقدمه هستید، خواب حال در که کردید احساس لحظه یک اگر هم

 در اصالً من که گمان این از آدمی هرچه. نیست خواب در اصالً کند می گمان آدمی که است این خواب ژرفای

 خواب از هک است این معنایش خوابم، در گویا که سو این به کند میل است، واقعیت بینم می هرچه و نیستم خواب

 باشد، ربیشت خودمان ناخفتگی به ما اعتقاد هرچه. سنجند می خواب عدم به اعتقاد با را خواب ژرفای. آمده بیرون

 کند می حساسا معنوی انسان.است شده ضعیف ما خفتگی شود، تضعیف اعتقاد این هرچه و است بیشتر ما خفتگی

 تواقعی را ندارند واقعیت که چیزهایی که است این دقیقاً  "بودن خواب در " معنای. است بوده خواب در االن تا
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 می چرا نیمدا نمی کنیم، می چه دانیم نمی و خبریم بی دارند، واقعیت که چیزهایی داشتن واقعیت از و پنداریم می

 .گذارد می هستی جهان کل بر و دیگران و خود بر نتایجی و آثار چه هایمان کرده که دانیم نمی و کنیم

 "ارد؟د ربطی چه من عمل به " گوید می کند می برخورد چه هر با که است کسی معنوی انسان: سوم معنای            

 حقیقت و کاو و کند و فهم مقام در من و ندارد اشکالی باشد، خواهد می هرچه ندارد، من عمل با نسبتی و ربط اگر

 چگونه مشکل رفع و مساله حل که بدانم باید من کند، می پیدا ربط من عمل به اگر ولی. بود نخواهم آن ی درباره

 فوری ود،ش مواجه چه هر با و بگذارید میان در او با چه هر که است انسانی معنوی، انسان بنابراین. است پذیر امکان

 دارد،ن اثر اگر و کنم دقت آن در باید دارد اثر اگر ،"دارد؟ اثر من زیستن چگونه در این آیا " پرسد می خود از

 در " هک چیزی آن مگر است، افسانه من برای چیز همه. نیست چگونه و است چگونه که نیست مهم هیچ من برای

 باید چه " او زندگی در مساله ترین بنیادی که است انسانی معنوی، انسان دیگر تعبیر به.بگذارد اثر "من کنم چه

 مسائل لسفه،ف در که چه آن حتی بنابراین ،" بکنم؟ باید چه " بلکه " کرد؟ باید چه " نه حتی. باشد می " بکنم؟

 در هک است جایی چه جا این " ،" رفت؟ خواهم کجا به " ،" ام؟ آمده کجا از " مثل شوند، می تلقی هستی بنیادین

 اصلی مسائل را ها این ،" ندارد؟ یا دارد وجود خدا " ،" نامتناهی؟ یا است متناهی جهان " ،" ایم؟ گرفته قرار آن

 باید هچ " که است این اصلی ی مساله. هستند فرعی مسائل مسائل، این ی همه معنوی انسان برای ولی. نامند می

 سوال آن به میزان همان به دارد، توقف دیگر بنیادی های سوال جواب بر سوال این جواب چقدر هر البته " بکنیم؟

 ی سالهم این حل در که حالتی و میزان از را خود اهمیت میزان و اند مساله این فرع مسائل، ی بقیه. پردازد می نیز ها

 توجه الح عین در " بکنم؟ باید چه " که است این همیشه معنوی انسان سوال بنابراین. آورند می دست به اساسی

 قدسم متون به معنوی انسان وقتی معنا، این به.   هست هم دیگری مسائل حل بر متوقف مساله این حل که دارد

 عنویم انسان یعنی. رود می خودش های " بکنم باید چه " دنبال کند، می رجوع البالغه نهج مثالً مذهبی، و دینی

 ائیانش انشاء، لسان در چه و اخالق لسان در چه آمده، مذهبی و دینی مقدس متون در چه آن از که است این دنبال به

 خراجاست انشایی هایی گزاره ها آن از که است این انشائیات و اخباریات ی همه قصوای غایت. کند استخراج را ها

 " دارد وجود خدا " منکر که این عین در ،" دارد وجود خدا " شده گفته مذهبی و مقدس متون در اگر یعنی.کند

 اردد وجود خدا " از که است این دنبال به و. بکنم باید چه من ،" دارد وجود خدا " که حاال گوشد می اما نیست،

 است اتیانشائی دنبال به انشائیات و اخباریات ی همه از. شود می ای استفاده و نتیجه چه من " کرد باید چه " در ،"

 .شود می مربوط او " کرد باید چه " به که
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 انسانی هچ باشد، یافته عقالنیت دین پی در چه او. نگریستیم چهره سه از یا وجه، سه از را معنوی انسان پس            

 است نای پی در چه و کنیم می عمل خواب در و خوابیم در گرد، خفته و ایم خفته ما است کرده احساس که باشد

 سه ینا از کدام هر در باشد، من " کرد باید چه " به مربوط که چه آن مگر است، افسانه من برای هستی ی همه که

. ستا عملی و پراگماتیک کرد روی مذهبی، و دینی مقدس متون به او کرد روی که است مسلم باشد که چهره

 خود عمل مبنای ار نظریات اتفاقاً بلکه اعتناست، بی نظریات و نظری کرد روی به نسبت که نیست معنا بدین این

 التفات اه بدان حیث این از و هستند او عمل مبنای که است حیث این از نظریات این به او التفات ولی دهد می قرار

 هایی " کرد ایدب چه " چه البالغه، نهج دل از ببینیم تا نگریم می البالغه نهج به حیث این به. کند می بلیغ و  جدی

 ببینیم هک شدیم بحث این وارد که بود حیث این به. است استخراج قابل انسان برای هایی " بکنم باید چه " چه و

. ) کند می عرضه اخالقی چه -3 کند می عرضه شناسی انسان چه -1 کند می ارائه متافیزیکی چه -2: البالغه نهج

 بیان شناسی هستی باب در آنچه -2: است تقسیم قابل مبحث سه این به بیاید مذهبی و دینی مقدس متون در هرچه

 وظیفه باب در چه آن -3( شناسی انسان. ) شود می گفته شناسی انسان باب در چه آن -1( متافیزیک. ) شود می

 (.اخالق. ) شود می گفته شناسی

 یکی داخ)  " است واحد خدا " که است این متافیزیک اصل ترین اصلی: البالغه نهج متافیزیک اول اصل            

 عبادت، " ببینیم، باید پس. باشیم او عابد باید ما و است انسان معبود خدا طالب، ابی ابن علی دیدگاه در ،(است

 برای دخو آزادی از آزادانه نظر صرف " یعنی " عبادت " گفتیم چه؟ یعنی " ذلک امثال و معبود عابد، عبودیت،

 دیآزا از من باشد، مطاع دیگری موجود امر که این برای اگر ".کند پیدا تحقق دیگری موجود ی اراده که این

 تعبار این از  سامی های زبان در که است لحاظ این از. ام کرده عبادت را دیگر موجود این کنم، نظر صرف خود

 خدا اگر " اوصاف این با.باشد دیگری موجود ی بنده یا برده انسان بردگی، یعنی ،" عبادت ". شود می استفاده

 کی پای در فقط را خود آزادی باید ما که دارد را تاثیر این ارد؟ اثری چه ما " کرد باید چه " در ،" است یکی

 .بشوییم دست خود آزادی از باید موجود یک ی اراده تحقق برای. کنیم قربانی موجود

 همان. است شدنی حس نه و شده حس نه خدا ،" است نامحسوس خدا ": البالغه نهج متافیزیک دوم اصل            

 ما " کرد باید چه " در مطلب این اثر. است نشده حس و ناشدنی حس ماست، معبود و است واحد که خدایی

 چون .کنیم نظر صرف دیگری موجود هیچ ی اراده برابر در خود ی اراده از نباید ما که است این اثرش چیست؟
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 یعنی. پرستیمب را دیگری محسوس هیچ نباید بپرستیم، را دیگری انسان نباید بنابراین. است محسوس موجود، آن

 می تاکید دیگری امر بر[ 3]طالب ابی ابن علی.بکنیم دیگری محسوس امر ی اراده تحقق فدای را خود آزادی نباید

. کنیم محسوسی قدرت هیچ فدای را خود آزادی نداریم حق ما پس نیست، محسوس خدا اگر که این آن و کند

 زادیآ نباید ما باشد، دیگری انسانی غیر موجود قدرت چه و باشد دیگری انسان قدرت چه محسوس، قدرت این

 و باشد دواح که پرستیدیم می را امری باید که این با. ایم پرستیده را او ما وگرنه کنیم فدا او برابر در را خود

 :بلکه نیست، محسوس فقط نه خدا که گفتیم این از بعد اما. نامحسوس

 یجهنت این خودمان " کرد باید چه " برای جا همین از و " نیست ادراک قابل خدا ": متافیزیک سوم اصل            

 ما هک تصوری هر. هستند مدرک ها این چون نیستند، خدا داریم، خدا ی درباره ما که افکاری که گرفتیم می را

 خود، بودن متصور میزان به متصوری چیز هر. است متصور که دلیل این به نیست، خدا باشیم، داشته خدا ی درباره

 تصوری هر فوق لذا است، ادراک فوق خدا. نیست خدا خود، بودن مدرک میزان به مدرکی چیز هر و است مدرک

 :فرمایند می( ع) باقر محمد امام حضرت. داریم او ی درباره ما که است

 ماش را چه هر الیکُم، مردودٌ هو لکُم مصنوعٌ فهوه المعانی بِادقِّ مِکُم بِاوُها المعانی باهدقِّ تُموهُ  میز ما کل   "            

 به نباید که عناستم بدین سخن این. بپرستید را آن نباید لذا. شماست مصنوع بلکه نیست، شما صانع بکنید، ادراک

 داشت، دلبستگی داخ به باید فقط. نیستند خدا افکار، این چون کنیم پیدا دلبستگی داریم، خدا ی درباره که افکاری

 بلکه باشیم، هداشت دلبستگی خدا ی درباره خود افکار به نباید تنها نه.            داریم خدا ی درباره که افکاری به نه

 و است فکر پرستش لیک طور به فکر به ورزیدن شیفتگی چون. باشیم داشته دلبستگی خودمان افکار به نباید اصالً

 یم          را دیگری انسان گاهی ما.است ادراک قابل غیر و نامدرک خدا و است مدرک که است چیزی پرستش

 ،[4]اهلل دون من ارباباً  رهبانهم و احبارهم اتخذوا که شده نقل نصاری و یهود باب در قرآن در چه آن مثل. پرستیم

 مثل تیمپرس می را خودمان هم گاهی. پرستیم می را اسکناس و سکه که وقتی مثل پرستیم، می را جمادات گاهی

 دبای که ای معامله آن یعنی. پرستید را خود نفس هوای یعنی ،[5]هویه الهههُ اتَّخهذ مهنِ اهرایته: فرماید می قرآن که این

 به اوالً ،کنیم می گمان هستی جهان یا خود باب در داستان این نظیر. کرد خود نفس هوای با واقع در بکند خدا با

 هست که مانه ما گمان که هستیم این ی شیفته گویی. ببریم دیگر های گمان مصاف به ثانیاً ها، واقعیت مصاف

 پرستی فکر این ی اماره و عالمت. کنیم می پرستی فکر داریم دهیم، تغییر را خود افکار نباشیم، حاضر وقتی ما. بماند
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 به نسبت که یکسان عالمت. ببریم دیگری افکار یا ها واقعیت با مواجه به را خود فکر نیستیم، حاضر که است این

 را آن وندش مواجه واقعیتی هر با و. ندارند هراس واقعیتی هیچ با مواجه از که است این ندارند شیفتگی خود افکار

 جبر زور هب را ها واقعیت که این نه بدوانند، ها واقعیت دنبال به وار سایه را فکرشان خواهند می همیشه. پذیرند می

. بیاید است، نم فکر مخالف فکری هر گفتم اگر من. طوراند همین هم دیگر افکار برابر در. بکشانند خود دنبال به

 مدعا آن لهبالفاص من کند، می تایید مرا مدعای که باشد برهانی از اقوای کند می تقویت را مدعا آن که برهانی اگر

 این رد است، اضعف و نیست کند می تایید مرا مدعای که برهانی از اقوا برهان آن که دیدم اگر اما. پذیرم می را

 است این .باشد نشده اقامه من خود مدعای مخالف مدعیات بر اقوا برهانی که وقتی تا مانم می خودم فکر بر صورت

. بیاورید را برهانتان[ 2]" بُرهانهکم هاتُوا قُل " یا[  2]" صادقین کُنُتم اِن ُبرهانهکُم هاتوُا قُل ": گوید می دائماً قرآن که

 [6.]است برهان است، بخش فیصله آنچه که معناست بدین این

 هر ود؛ش می بیان کنند، می اظهار که ای گزاره هر مقتضای به که است دلیلی هرگونه برهان، از مراد البته            

 .داریم را دلیل نوع آن انتظار گزاره، نوع مقتضای به که دلیلی گونه

 هر خلقت از. است ماسوا ی کننده ایجاد و آفریننده خدا ،" است خالق خدا ": متافیزیک چهارم اصل            

 خدا باشد، موجود n رf مشتمل هستی جهان تاگر که باشد این شما تصور چه کند، نمی فرق باشید، داشته تصوری

 رب مشتمل خدا بدون هستی جهان اگر که باشد این شما تصور چه و داشت خواهیم موجود n+2 کنیم اضافه که را

n همان هم خدا با باشد، موجود n دموجو صفر نگیرید، نظر در را خدا اگر که باشد این تصور چه و است موجود 

 ودوج هم چهارمی تصور البته. برد می سر به آن در موجود یک کنیم اضافه را خدا اگر و داریم هستی جهان در

. دارند اتیتایید قرآن و البالغه نهج در تصور سه این. بود نخواهد البالغه نهج بر منطبق و نیست ما دردین که دارد

 حضرت. ابدی می مختلفی تفسیرهای منتها است، معنادار خلقت حال هر به باشید، داشته را تصور سه این از کدام هر

 راگ آیا.            دارد موجودات سایر با نسبتی و ربط چنین خدا که است کرده ذکر مورد 10 از بیش در( ع) علی

 دمور در را باال تصور سه از کدام هر اختیار؟ و اراده سر از یا بوده اکراه و اجبار سر از او خلقت است، خالق خدا

 اگر. است هخواست را خلقت بلکه است، نبوده خلقت به مجبور خدا هم باز باشید، داشته جهان با خدا نسبت و ربط

 مختارانه خدا اگر .است کرده خلقت مختارانه خدا بگوییم باید باشد، داشته کاربرد خدا مورد در اختیار و جبر تعابیر

 .را دیگر امر دو نه و است خواسته می کرده، خلق که را همین است، کرده خلقت
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 آنچه هک این نه ثانیاً و است بوده خلقت به مجبور و کند خلقت خواسته نمی را هست چه آن که این نه اوالً             

 خدا خیر، .کند خلقت گونه این به شده مجبور ولی کند، خلقت است خواسته می دیگر ی گونه به کرده، خلق را

 می هم و دکن خلقت است خواسته می هم خدا دیگر تعبیر به. کند خلقت گونه همین به را همین است خواسته می

 المع در هرچه.بخواهیم را واقعیت آن باید است، جهان در که واقعیتی هر پس. کند خلقت را همین است خواسته

 ایدب کنیم، تعطیل او ی اراده برابر در را خود ی اراده باید ما و ماست معبود خدا چون و است خداسته خدا است،

 که این به بپردازیم باید بخواهیم؟ باید ما که هست جهان در چیزهایی چه. بخواهیم هم ما هست، جهان در را هرچه

 رد باید ما ی اراده ماست، معبود چون و ماست معبود خالقش که مخلوقی هست، مخلوق این در هایی ویژگی چه

 به بطال ابی ابن علی حضرت. است مخلوق این حِوهل مخلوق، این ویژگی اولین.      شود قربانی او ی اراده برابر

 قرار و باتث طالب شما بنابراین ندارد، ثبات و قرار جهان. دارد حِوهل جهان که کنند می تعبیر مختلفی، های عبارت

 را هانج این خدا. است نخواسته خدا که هستید چیزی طالب باشید، جهان قرار و ثبات طالب اگر. نباشید جهان

 42 در طالب ابی ابن علی حضرت.            است جهان این ِحوهل جهان این ویژگی اولین و است آفریده و خواسته

 مبتدّل و ولمتح و ثبات بی و قرار بی جهان خواسته خدا که این کنند می تاکید جهان ِحوهل بر البالغه نهج از موضع

 یعنی " .ام کرده اقرار زمان به من حسن پسرم ": فرمایند می حسن امام فرزندشان به البالغه نهج در که آنجا. باشد

 " عبری و سامی زبان و عربی زبان اصل در اما شود، می گفته حرکت مقدار به فلسفه در زمان. هستم مقر تحول به

 این جالب. هستم " اللزّمان المقرّ " من: فرمایند می( ع) علی حضرت ،" تحول اصل " و حِوهل اصل یعنی " زمان

 چه؟ یعنی دارم، قرار قراری بی به دارم، قرار تحول به یعنی اعتراف، نه و اند فرموده اقرار که است

 ال و ثابت چیزی هستیم، او بر محاط ما و ماست بر محیط که جهان در که پذیرد می هم ما[ 1]عرفی فهم            

 فوق یا طبیعت عالم ورای دیگری عوالم و عالم -2: هست قرار دیگر، چیز دو در بگوید کسی شاید. نیست یتغیّر

 فلسفی لسان به. دارند قرار هم طبیعت عالم همین بر حاکم اصول -1. است آرامش و قرار درشان که طبیعت عالم

 جهان در چیز همه " گویید، می که این خود بگوید کسی اگر مثالً. اند ثابت اصول و نوامیس اند، ثابت قوانین

 نظر این از. داریمن این به کاری اثبات و نفی حیث از و کنیم نمی نفی را این ما. است نامتغیّر ،" است متغیّر طبیعت

 این رد البته. است قرار بی کنیم می احساس او بر را خود بودن محاط ما و ماست بر محیط که جهانی گویم می

 قرار یک بر که یمببین و کنیم پیدا کار و سر آن با ما که نیست ای پدیده هیچ که معنا بدین. نیست قراری بی مطلب

 هم راریق بی این گذارد؛ می زیبایی به رو است، زشت آنچه. گذارد می زشتی به رو زیباست، آنچه. ماند می باقی
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 های قراری بی هم و داریم( ها واقعیت)  Factual های قراری بی هم.ها ارزش در هم و هاست واقعیت در

evaluative  (ها ارزش)، دارای که چیزی هم که است این معنایش. ها ارزش هم و قراراند بی ها واقعیت هم 

 یویژگ فالن دارای که چیزی هم و بدهد دست از را خود ویژگی این روزی است ممکن است واقعی ویگی فالن

 هک( نیست بحث محل مطلب این)  نداریم مطلب این به کاری ما. بدهد دست از را آن روزی شاید است، ارزشی

 باشند تواقعی سنخ از چه و نباشند ها واقعیت سنخ از ها ارزش چه. نیستند یا هستند ها واقعیت سنخ از ها ارزش این

. ها واقعیت هم و دارند تغیّر و ثباتی بی ها ارزش هم حال دو هر در باشد، درست قلمرو دو به هم جهان تفکیک و

 " نزیست چگونه " درد به که جاست این و. کنیم قبول را " قراری بی " این که خواهد می ما از( ع) علی حضرت

 :دارد معنا چند سخن این. خورد می ما

 طالب بایدن مثالً. نباشم قرارها بی یافتن قرار طالب که است این معنایش بپذیرم، را قراری بی که این اوالً            

 باشم، ودمخ برای هوشیاری ماندن باقی طالب نباید. است قرار بی جوانی چون باشم، خودم برای جوانی ماندن پایدار

 کیست و. بروند که اند آمده ها این ی همه. باشم حافظه قوت ماندن پایدار طالب نباید. است قرار بی هوشیاری چون

 که تاس آمده آنچه ماندن طالب بنابراین. بشود آن رفتن مانع بخواهد باشد، ونده چیزی کرد اراده خدا وقتی که

 عالقه طعق همان این. بست دل نباید هست، که حالی و وضع آم در چیزی به که معناست بدین این. شد نباید برود،

 محی از ما رفایع همه باشید، نداشته خاطر تعلق و کنید عالقه قطع گویند می وقتی. گفتند می عارفان که است ای

 مایستراکهارت تا " بگذارید کنار را خاطر تعلق اول برسید، خدا به بخواهید اگر شما ": گفت می که گرفته الدین

 وقتی هک است این اول قدم ": گفت می "ناوابستگی " یا "تعلقی بی " یا خود "خاطر تعلق عدم " ی رساله در که

 ،[20]احوال و اوضاع یک به خود بستن یعنی عالقه".کنید عالقه قطع است، قرار بی جهان که کنید می پیدا توجه

 بخواهد احول و اوضاع این اگر یعنی. اند راضی احوال و اوضاع این به که معناست بدین کار این و عاطفی لحاظ به

 قرار بی که چیزی یک به من و باشد طور این وقتی. ام ناراضی دیگر من کند، پیدا دیگری وضعیت یک به تبدّل

 و اوضاع هب تبدیل احوال و اوضاع این یعنی شد، بالفعل اش بالقوه قراری بی که این محض به بندم، می دل است

 نامطلوب عاطفی احساس چند معروض من سپرد، دیگری احوال و اوضاع به را خود جای یعنی شد، دیگری احوال

 .شوم می
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 قرارمند اهلل "ولی " چون ندارند، " حزن " اهلل اولیاء اما. است " حزن " نامطلوب عاطفی احساس اولین            

 برای که یزیچ اول رفت، بین از وضع این وقتی بستم، دل وضعی یک به من وقتی. قرار بی امور "ولی " نه و هستند

 هب "گذشته" و است گذشته به معطوف همیشه حزن. شود می من عارض حزن که است این شود، می حاصل من

 دست گردد، برمی خود ی گذشته به وقت هر انسان[ 22.]"مامضی " ،"گذشت چه آن " یعنی اصیل لغوی معنای

 ذشتهگ حاال و داشته دلبستگی است گذشته چه آن به که شود می حزن خوش دست وقتی شود، نمی حزن خوش

 عین در نابراینب. شود نمی حزن خوش دست آن گذشتن با باشد، نداشته دلبستگی گذشته که چیزی به اگر. است

 به ما حزن. بریم سر به محزون عالم در ما که ندارد لزومی است، قراری بی( خدا مخلوق)  جهان ماهیت که حال

 برید، می سر به رارق بی جهان در چون بگویند که نیست طور این بنابراین. است قرار بی امر قرار به ما دلبستگی دلیل

 .شوم یم غمگین ها آن گذشتن با باشم گذرا امور قرار طالب من اگر. باشید غمگین که این به هستید محکوم

 حالی ،"حسرت " دچار گاهی قرار بی امر گذشتن با. است "حسرت " نامطلوب عاطفی احساس دومین            

 ظارهن باید که چنان آن بود که هم وقتی آن من، ی دلبرده و مطلوب امر مثالً که شود می احساس وقتی که است

 وقت نآ گویم می هم وقت یک رفت، بهار چرا گویم می وقت یک من که این مثل. ندانستم را قدرش نکردم، اش

 وزیر و نصیب هم حسرت ولی. است "حسرت " این. نکردم استفاده آن زیبایی از من ها صبح چرا بود بهار که

 .شد نمی ها آن عارض داشتند، نمی دلبستگی وضع آن به اگر داشتند، دلبستگی وضع آن به که است کسانی

 چرا که شود می حاصل دلیل این به پشیمانی و ندامت. است "پشیمانی " نامطلوب عاطفی احساس سومین            

 حالت هس این بخواهیم اگر.نشدم آن رفتن میان از مانع و نکردم تالش گذشت که احوالی و اوضاع ابقای برای من

 بوداییان هک است چیزی آن اولی. "نبندیم دل قرارها بی " به یا ،"نبندیم دل " یا: بکنیم کار دو باید نشود، عارض

 وداب آیین در الخصوص علی و شرقی ادیان در. گویند می ابراهیمی ادیان که است چیزی آن دومی و گویند می

 بی " به که شود می گفته البالغه، نهج کتاب در و دراسالم جمله از ابراهیمی ادیان در. "نبندید دل " شود می گفته

 است، رستد ثابت به دلبستگی جا این در و است نادرست دلبستگی خود اصالً بودا آیین در. "نبندید دل قرارها

 باید کاهم،ب آدمیان رنج و درد از که این برای ام آمده من " گفت می بودا. است نادرست متغیّر به دلبستگی ولی

 : "آید حاصل غرض این تا بیابم را امر چهار
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 رنج " :گفت می پرداخت می مساله این به خودش وقتی بعد و چیست؟ رنج ماهیت اصالً که این یکی -2            

 این به. بریم می رنج نیم،ک می پیدا دلبستگی ما وقت هر. است دلبستگی عین بلکه است، دلبستگی ی نتیجه فقط نه

 گذرا امور این ورای او. نبود قائل خدا به و بود قائل[ 21]تُهیا یا تههیا به او که چرا. است قرار بی چیز همه که دلیل

 های دمآ ما بودایی، عارف یک ظر به که توهمی فرق. دید می عدم گذرا امور ورای بلکه دید، نمی ثابتی امر یک

 وداییب عارف که است این هستیم، آن دچار ابراهیمی دین عارف یک نظر به که توهمی با هستیم، آن دچار عادی

 ام چه آن ورای یعنی. انگارند می موجود است، معدوم که را چیزی که است این عادی های انسان توهم گوید می

 وید،گ می مسلمان عارف یک اما. هستیم "عظیم توهم " یا "مایا " خوش دست ما معنا این به و است عدم بینیم می

 خیلی هم اب دیدگاه دو این. کنند نمی کشف را ثابتی چیز متغیّر امور این ورای که است این عادی های انسان توهم

 این ".نباشید هدلبست باید نبرید، رنج خواهید می اگر است، دلبستگی عین رنج چون ": گفت می بودا.کند می فرق

 نظر در مجزا یا گنجاند همان ذیل توان می را این باشیم، نباید هم خودمان اعمال ی دبسته ما که کنم اضافه هم را

 انتظار ای دارم؟ انتظار را ای نتیجه چه مدرس من القاعده علی دهم، می درس کالسی سر من کنید فرض یعنی.گرفت

 به ) کنید گزاری سپاس من یااز بدهید، را مزدم که دارم انتظار مثالً. دو هر یا و اجر از غیر ای نتیجه یا دارم، اجر

 ولی گزاری، سپاس انتظار نه و دارم مزد انتظار نه که این یا ،[(23]شکور انتظار یا و دارم اجر انتظار یا قرآن تعبیر

 عوض نتظازا من، انتظار چه حاال. است مقابل طرف تفهم برای تدریس باالخره. بفهمید را مطالب شما که دارم انتظار

 این به ام کرده داپی دلبستگی من حال دو هر در باشد، تکوینی و طبیعی ی نتیجه انتظار چه و باشد گزاری سپاس و

 است درست ردیگ تعبیر به. نیاید حاصل است ممکن و بیاید حاصل است ممکن که چیزی. بیاید حاصل چیزی که

 من تمش در هستی نظام تمام حال عین در ولی شود حاصل آن دنبال به تفهم که دارد را این اقتضای تدریس که

 تفهم العلل علت من تدریس و تفهیم نه. نیست من تدریس و تفهیم هم شما تفهم ی تامه علت و العلل علت و نیست

 از یکی هک دارد چیز یک و هزار بر توقف من مخاطب فهم دیگر تعبیر به. شماست تفهم ی تامه علت نه و شماست

 گمان ییگو بیاید، حاصل نتیجه این کارم اثر در حتماً که دارم را این انتظار من وقتی لذا و است من تدریس ها آن

 معلم من یمگو می دیگر تعبیر به. باشد علت تمام است، علت هزار میان در علت یک که علت یک این که ام کرده

 برا که این مثل. باشد فهمیده چیزی و شود افزوده چیزی مقابلم طرف علم بر بایستی می گفتم، را خود درس که

 جزء نم که این با. است من تدریس آن و است کار اندر دست عامل یک فقط مقابل طرف توسط من تدریس فهم

 ی مهه نباشد، جزء این در منقصتی و عیب هیچ و بیاید حاصل جزء این اگر و است هستی جهان اجزای از ناچیزی
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 نتیجه به ایدنب حتی پس. نیستند من اختیار در دیگر ها آن و بدهند هم دست به دست باید هستی جهان دیگر اجزای

 "خواهش یب کنش " به آن از هندو آیین در که نداشتن دلبستگی این حاال. باشم داشته دلبستگی خودم عمل ی

 داشته امهل یب عمل باید بخواهم، چیزی کار این اثر در نباید ولی بکنم، را خودم کار باید من یعنی وشد، می تعبیر

 خود عمل ی نتیجه به دلبستگی این باالخره ؟[24]دارد وجود نیز ابراهیمی ادیان در که است همانی این آیا باشم،

 .نیست فرمایند، می القا طالب ابی ابن علی حضرت که دیدگاهی آن ی شایسته هم،

 .است نشده دریغ من از هم چیز همه اما نشده داده من به چیز همه که این عین در جهان در: هستی جهان دوم ویژگی

 تهنک این. است کرده خلق خواسته، خدا چون و است خواسته خدا که است هستی جهان این دوم واقعیت هم این

 چیز همه هم موجودی هیچ از و نشده داده چیز همه موجودی هیچ به " است، صادق موجودات ی همه باب در

 ظارهن خود در ما وقتی شود؟ می ای استفاده چه من " کرد باید چه " برای ویژگی این از اما ".است نشده مضایقه

 موقع چه .شویم می متفاوت خود نوعان هم سایر با طبعاً لذا و است نشده داده به چیز همه که بینیم می کنیم، می

. باشد شده دهدا چیز همه همه به که این یا نشده، داده چیز هیچ کدام هیچ به یا که موقعی ندارد؟ تفاوت بقیه با انسان

 به عضب آن شاید اتفاقاً ولی. است شده داده چیزها بعضی نشده، داده چیز همه من به زیرا نیستند، هم مثل همه ولی

. کنم می احساس تمایز شما و خود بین من لذا. باشد نشده داده من به شده داده شما به آنچه و باشد، نشده داده شما

 با را خودم من وقتی[ 25.]شود می تلقی من بر شما امتیاز به موارد ی همه در نگوییم اگر موارد، غالب در تمایز این

 احساس .کنم می ادراک واقع در را تمایز ندارم، من دارید، شما که چیزهایی از خیلی بینم می و کنم می مقایسه شما

 نای موارد غالب در الاقل یا موارد ی همه در اما هستید، من از متمایز هم شما و هستم شما از متمایز من که کنم می

. دهد می من بر شما امتیاز به را خود جای بالفاصله دارم، شما از من و دارید من از شما کنم می احساس که تمایزی

 یم مقایسه دیگران با را خود هستند، او مطلوب که اموری در انسان دهد؟چون می امتیاز به را خود تمایزهای چرا

 آن هب نسبت که چیزهایی در انسان و کند می ایجاد ما در را آن درونی های سبب یک که است امری مقایسه. کند

 رمس ها جوان ی همه مثل و باشم جوانی عنفوان در من کنید فرض: مثال.زند می مقایسه به دست است، حساس ها

 وقتی از انسان .کنم نمی مقایسه دیگری با حیث این از را خود گاه هیچ من که بینید می کنید، دقت اگر موباشد، پر

 این زا را خودش زند، می قدم آستانه این در کند احساس که وقتی در یعنی باشد، مطلوب او برای موداشتن که

 او برای امری که است وقتی وقایسه برای انسان درونی دواعی و بواعث از یکی. کند می مقایسه دیگران با حیث

 طلوبیم امر هر که اینجاست. مطلوب امر این در دیگران با خود ی مقایسه به کند می شروع لذا شود، واقع مطلوب
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 ممکن حاال.تهس هم من بر دیگری امتیاز بلکه نیست، من از دیگری تمایز فقط باشد، داشته وجود دیگری در اگر

 اگر. نیدک مقایسه دیگران با را خود نیست، شما مطلوب که نیز اموری در شما شود موجب مطالب این شنیدن است

 این ادیع زندگی در ولی ندارد همراه به را امتیاز احساس لزوماً کنید می احساس که تمایزاتی بکنید، را کار این

 نوعش هم با را خود وقتی انسان که است، یافته تفطن نکته این بر که است روانشناسی نخستین جیمز.نیست گونه

 هستند مطلوب امر این دارای او از بیشتر دیگران بداند خواهد می و است مطلوب برایش امری یک کند می مقایسه

 روان واقعیت این به التفات. انجامد می امتیاز احساس به تمایز این است، بیشتر دگری در کرد احساس اگر و کمتر یا

 نمی امتیاز احساس به لزوماً تمایز احساس لذا و بشود نیستند شما مطلوب که اموری در مقایسه موجب شاید شناختی

 احساس میشهه یا غالباً ها مقایسه این ی نتیجه.ندارند التفات و توجه نکته این به ها انسان عادی زندگی در اما. انجامد

 هب شر احساس. داند می همین را شر انتزاع مناشی از یکی( ع) علی حضرت. است " مظلومیت " و " محرومیت "

 بپذیرم، ار دارم شما با که هایی تفاوت خواهم نمی من وقتی. بپذیریم را ها تفاوت خواهیم نمی ما که است دلیل این

 خدا اگر و باشد ها تفاوت این که است خواسته خدا که کنیم توجه باید ولی... و زیباست قدر این و چرا گویم می

 داخ که حاال و کنم قربانی خداوند ی اراده برابر در را خودم ی اراده باید من باشد، ها تفاوت این که خواسته

 را دیگران و خود بین های مقایسه لذا و. نباشم متفاوت شما با که بخواهم نباید باشم، متفاوت شما با من خواسته

 به. انجامد مین است، نکرده رفتار عادالنه من با خدا که این انتزاع و خودم مظلومیت انتزاع به الاقل کنم؛ می تعطیل

 .است همین نتزاعشا مناشی از یکی ولی نیست، این شر منشا تنها البته. انجامد نمی جهن در شر انتزاع به فلسفی تعبیر

 .بدهید تغییرش توانید نمی شما که هست اموری عالم در: هستی جهان سوم ویژگی

 شود موریا تغییر به معطوف همتش که شود می نقض آدمی همت وقتی ،"الهمهم نقض و العزائم بفسخ اهلل عرفتُ "

 (.نیست پذیر تغییر انسان من برای یعنی نیست، پذیر تغییر)  نیستند پذیر تغییر که

 :ندا دسته دو ها نایافتنی تغییر این. کنیم ها نایافتنی تغییر دادن تغییر مصروف را خود همت نباید ما

 .نیستیم آنها یافتن تغییر طالب ما که هایی نایافتنی تغییر     -2

 (.زندگی تراژیک وجوه)  هستیم آنها یافتن تغییر طالب ما که هایی نایافتنی تغییر     -1
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 تغییر که ستیه از ابعادی یعنی تراژیک، وجوه. نامند می زندگی تراژیک وجوه ها اگزیستانسیالیست را دوم ی دسته

 ترین ؟مهمهستند چه تراژیک وجوه این. هستند ها آن یافتن تغییر طالب عادی های انسان که این با اند، نایافتنی

. است " رنج و ددر " کنیم، می ایجاد رنج و درد خود برای لذا و هستیم آن تغییر طالب ها انسان ما که نایافتنی تغییر

 ستانسیالیستاگزی فیلسوفان از بعضی و یاسپرس که طور همان لحاظ این از. است ناپذیر تغییر واقعیت رنج و درد

 می ایجاد ما خود که رنج و درد -1 عالم خود رنج و درد -2: است دسته دو عالم در "رنج و درد " اند، گفته دیگر

 آن.بدهیم ییرتغ را نایافتنی تغییر چیزهای خواهیم می که شوند می ایجاد دلیل این به دوم ی دسته رنج و درد.کنیم

 یعل.است اول معنای به " رنج و درد " است، " رنج و درد " خود زندگی تراژیک وجه ترین مهم گفتیم می که

 ام خیرخواه را خدا ولی ،" است آفریده را رنج و درد خدا " که این به است قائل که این عین در طالب ابی ابن

 رنج و درد این ما ولی باشد، جهان در که است خواسته خدا را رنج و درد که شود می این جمعش. دانند می آدمیان

 جرن و درد این کردیم، می خدا ی اراده قربانی را خود ی اراده ما اگر. کنیم می برابر چندین خودمان دست به را

 حتمصل خاطر به که بگیرد نظر در را مادری یا پدر یک. کرد نمی ایجاد دیگری های رنج و درد الاقل ولی بود

 آن در البته. ندک می تلقی رنج و درد را این بچه نبیند، تلویزیون اصالً امتحان شب که اند کرده الزام او به فرزندشان

 ضعمو دو بچه. شود می محسوب رنج و درد او برای فیلم ندیدن واقعاً بچه شعور و فهم و عاطفی و احساسی اشل

 این -1. شود می او عاید رنج و درد یک صورت دراین و بپذیرد را تحریم این -2: بگیرد این به نسبت تواند می

 ثلم کند، می تحمیل خود بر هم دیگری رنج و درد یک جا این در.کند مقاومت آن برابر در و نپذیرد را تحریم

 هک است پدری یک پدر چون. شود می او عاید رنج و درد دو واقع در. دیدن خشونت و شنیدن تشر خودن، کتک

.( باشد انجه در رنج و درد این است خواسته خدا که بود این بر فرض. ) نیست بردار دست تلویزیون تحریم آن از

 که است  این ند،بی نمی تلویزیون نخورده کتک که ای بچه با بیند، نمی تلویزیون و خورده کتک که ای بچه فرق

 .رنج و درد دو دیگری و شده متحمل رنج و درد یک یکی

 می[ 22]زاتر. بینیم می بیشتری های رنج و درد اال و بپذیریم را است خواسته جهان در خدا که رنجی و درد باید ما

 ما بر وت ی خواسته نخواستن از که رنجی و درد به نسبت ای، خواسته ما برای تو که رنجی و درد خدایا ": گوید

 رنج و درد آن اگر(. شد زیاد قدر این یعنی)  "جنگل به نسبت است، درخت برگ یک رنج و درد مثل شد، عارض

 است، نجر و درد خود زندگی تراژیک وجوه از یکی که بودیم کرده قبول اگر یعنی بودیم، کرده قبول را اول های
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 درد ،نخستین رنج و درد این پذیرش عدم با ما ولی. آمد نمی پیش متطالی و متوالی های رنج و درد قدر این دیگر

 .آوریم می پدید خودمان برای متراکم و متراکب های رنج و

 زندگی در انسان. است[ 22]"تنهایی ": زندگی دیگر تراژیک وجه.است مرگ: زندگی دیگر تراژیک وجه

 است تنهایی همان تنهایی، از مراد البته. ندارد وجود تنهایی این از مفری هیچ.کرد زائل شود نمی را این. تنهاست

 ناشی رست به اند، کرده می قبول را تنهایی که این عین در عارفان. شود می مطرح دیگر های انسان با ارتباط در که

 خهلقناکم ماک فُرادی جئتُمونا لقد ". نیست هم پذیر تغییر تنهایی این. اند شده نمی دچار "وحشت " یعنی تنهایی از

. دآیی می من پیش تنها هم و کنید می زیست تنها هم و تنهایید هم. آفریدیم تنها را شما اول از ما[ 26]"مرهٍ اوّل

 غییرت واقعیت یعنی. است زندگی تراژیک وجه حال هر به ولی زاست رنج تنهایی احساس این تنهاست، انسان

 .کند نمی تغییر ولی دهید، تغییر را آن خواهید می که است ناپذیری

 علی. ابدی دست گناهی بی به تواند نمی اما ".است خویش گناهی بی طالب انسان ": زندگی دیگر تراژیک وجه

 که است ینا طالب انسان یعنی.هستیم گناهی بی طالب ما داریم، ما که خطراتی خاطر به: فرمایند می طالب ابی ابن

 زندگی اهگن بدون انسان که نیست الهی مقدر تحقق در و ندارد امکان عمالً ولی. شود پیراسته گناه از اش زندگی

 ودشخ به را ردا این خدا ولی است گناهی بی طالی انسان که است درست الدین، محی تعبیر به واقع در. کند

 می نائل ینسب گناهی بی به ها انسان ما که است این. برسیم جا آن به توانیم نمی ها انسان ما و است داده اختصاص

 نمی ولی نکنیم ار گناهان از بعضی توانیم می ما یعنی نسبی گناهی بی. شویم نمی نائل مطلق گناهی بی به ولی آییم

 گناهان عدادت که نیست بشر وسع در ولی دهیم کاهش را خود گناهان تعدا توانیم می. نکنیم را گناهی هیچ توانیم

 می تلقی عصومم شود، سنجیده دیگری انسان با وقتی انسان یک: نسبی گناهی بی دوم معنای.برساند صفر به را خود

 ابن علی یا ،است بوده معصوم واقعاً من به نسبت سلمان که بیابم توانم می خودم با سلمان ی مقایسه هنگام من. شود

 نسبی اه عصمت این ولی. است معصوم واقعاً طالب ابی ابن علی بینم می سنجم می سلمان با وقتی را طالب ابی

 مرتکب y که گناهانی از گناهی هیچ یعنی دارد، "نسبی عصمت " y به نسبت x گویند می چه؟وقتی یعنی است،

 این هز. دارد فرق مطلقاً y گناهان با که شود می مرتکب خودش گناهی یک x اما. شود نمی مرتکب x را شود می

 هیچ معنا ینا به دیگر تعبیر به دارد، خودش با کشمکش و تعارض نوعی و ناآرامی و تاب و تب انسان همیشه لحاظ

 یچه که خداست. دارد خدا به اختصاص گناهی بی. است عالم مقدر وجه این ولی. نیست راضی خودش از انسانی
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 با تعارض دستخوش ما که است این زندگی دیگر تراژیک وجه لذا. است معصوم خدا[ 21.]نیست خطا کارش

 ناهگ بی ولی باشیم، گناه بی خواستیم می ما که است این از ناشی که تعارضی. ماند خواهیم باقی خودمان

 اند فتهگ بعضی مثالً. نداریم کاری ها آن به است، مناقشه محل چون که هست هم دیگری تراژیک وجوه.نیستیم

 این ها آن از یکی که دارد تراژیک وجوه هم جمعی زندگی دارد، تراژیک وجوه فردی زندگی که طور همان

 ".نیست شدنی برقرار عالم در[ 10]عدالت " که است

 :دلیل دو به نیست، پذیر تحقق عدالت دنیا دار در که رسد می نظر به

 .نیستند مقدر تحوالت آن که بیابند تحوالتی باید ها انسان عدالت، تحقق برای که دلیل این به     -2

 بدون. تاس عدالت خالف قانون نفس. است عدالت خالف نفسه فی قانون و ندارد معنا عدالت نباشد، قانون تا     -1

 که لیلد این به نه. است ناعادالنه نفسه فی خودش قانون اما. قانون طبق عمل یعنی عدالت. ندارد معنا عدالت قانون

. کند نظر صرف یجزئ های تفاوت از که است این به قانون قانونیت که دلیل این به بلکه نیستند، عادل نویسان قانون

 این نیم،ک می قطع را هایش دست مثالً کنیم، می او با را کار فالن کرد دزدی که هر گویید می شما وقتی یعنی

 رد،ک دزدی که هر گویید می وقتی اما ندارد، مشکل گذار قانون حیث از بنابراین و است فرموده خدا را قانون

 و اند دهکر دزدی که کسانی ی همه که است این معنایش قائلید، ویژگی چند دزد این برای و بریم می را دستش

 انسان ی همه یعنی. کنیم می پوشی چشم دارند، یکدیگر با که هایی تفاوت سایر از اند، مشتر ویژگی چهار این در

 یک و هزار از ها این که صورتی در. شود بریده دستشان باید است، محقق ها آن در z و y و x و اند دزد که هایی

 واندت نمی که قانون. نداریم ها تفاوت این از کردن نظر صرف جز ای چاره ما ولی دارند تفاوت هم با دیگر حیث

 ها، تفاوت این زا کردن نظر صرف. نیست شخصیه قضیه که است این به قانون بودن قانون باشد، شخصیه ی قضیه

 ظلم دهادز حق در بیش یا کم یعنی دزدی، مجرای به توجهی بی و. است دزدی مجرای به توجهی بی قلمروی به پا

. است تربیش اجرا عدم بر رفته هم روی قانون، این اجرای مصالح که این یعنی قانون این " بودن عادالنه ". است شده

 دزدی یستب این مثالً بداند که هر دیگر، تعبیر به. نیست عادالنه شود، می اجرا ها انسان تک تک برای وقتی واال

 می د،ان رسیده جا این به حاال و اند افتاده راه کجا از اند، مشترک مقرر شرایط لحاظ از و اند آورده قاضی نزد که

 تفاوت نای از ما ولی اند افتاده راه متفاوت جای بیست از دزد بیست این. داد واحد حکم ها آن برای شود نمی گوید

 می ینهمها با ولی. کنیم می ظلم افراد این حق در بیش یا کم کردن، نظر صرف محض به کنیم، می نظر صرف ها
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 عدم زا بیشتر را قانون این اجرای مصالح باالخره چون کرد، تلقی عادالنه( انسانی چه و الهی چه)  را قانون توان

 است، برده یپ جنایت مجاری به که ای قاضی ": گوید می بینوایان در هوگو ویکتور نظر این از. بینیم می آن اجرای

 ".دهد می استعفا قضاوت از

 توانم نمی نم گویم می انجامیده، جا این به کارش که افتاده راه کجا از است، کشته آدم که این بدانم من اگر یعنی

 می هرا مختلف جاهای از ها آدم ولی. نگرند می فرد یک زندگی برش آخرین به قاضیان. بدهم او قتل به حکم

 به. یستن تحقیق قابل جهانی این زندگی در عدالت معنا این به باشند، هم مثل برش آخرین در است ممکن و اقتند

 است، ادالنهناع کردن نگاه همه به چشم یک به و قانون نفس اصالً و کنند پیدا تحوالتی باید ها انسان دلیل همین

 تراژیک وهوج از یکی "طلبی عدالت " بنابراین و است عدالت طالب شدیداً انسان ولی. نیست پذیر تحقق عدالت

 [   12.]است زندگی

----------------------------------- 

[2 ]Rationality 

[1 ]Rationalism 

 به االن ما ولی. هست هم قرآن در مطالب این از بسیاری لذا. است قرآنی تلقی طالب، ابی ابن علی تلقی البته[  3]

 .پردازیم می البالغه نهج

 32 ی آیه توبه، ی سوره[  4]

 41 ی آیه فرقان، ی سوره[  5]

 24 ی آیه نحل، ی سوره -222 ی آیه بقره، ی سوره[  2]

 25 ی آیه قصص، ی سوره -14 ی آیه انبیا، ی سوره[  2]

 داروین، ارکس،م فروید، قدیس، آگوستین مثل کسانی سخن که این اول ی نکته. کنیم توجه باید را نکته دو[  6]

. بپذیریم اریمعی یک براساس باید را گذارند می اثر براهین پذیرش در ما عالیق گویند می که را هیوم و فوک نیچه،

 ارهگز که را این ما. کند می داوری مسلماتی از سلسله یک براساس انسان داوری از فاز هر در وقت، همه باالخره
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 تلقی الصدق محقق باید را ها آن که گزاره چند براساس باید را نیست الصدق محتمل یا است الصدق محتمل ای

 بودم انگاشته مسلم پایین فاز در که را هایی آن باال فاز در و بروم باالتر فاز به بعد من است ممکن البته بفهمیم  کنیم،

 همان این. دهم می قرار داوری مورد دیگر ای گزاره اساس بر را ها این هم آنجا در ولی دهم، قرار داوری مورد را

 فاز آن سلماتم براساس هستید که فازی هر در شما یعنی انتقادی عقالنیت. نامند می " انتقادی عقالنیت " که است

 بنابراین .کنید داوری مسلمات همین باب در باید بعدی فاز در و کنید می داوری شونید می که چیزهایی به راجع

 .ندارد عقالنیت حفظ با منافاتی مطلب این

 یکی مبدانی عادل اگر و دانیم می عادل بدانیم، خیرخواه را خدا اگر است، ما کالمی دیدگاه از پاسخی: دوم ی نکته

 تمام به گرا پس نکند، ماالیطاق تکلیف اگر. کند نمی یطاق ماال تکلیف ما به که است این عادل های ویژگی از

 این که وقتی تا باشید داشته انتظار این فوق نباید من از باشم، مستلزم هستم آن در که هم غفلتی فاز همین لوازم

 نکرده یداپ غفلت آن به توجه تا ولی باشم شده دیگری غفلت یک دستخوش است ممکن شد، زائل من از غفلت

 کنند، مواخذه مرا دنبای من ندانستن خاطر به دانم، نمی که دانم نمی من که وقتی تا دیگر، تعبیر به. ندارم تکلیفی ام،

 ام هداشت امروز تا من که فهمیدم وقتی. شوم می مواخذه نبوده من وسع در که امری یک به من صورت این در چون

 زا گویند، می درست... یا مارکس یا فروید چون اند بوده غلط ها این که ام کرده می داوری اموری یک براساس

 مالک با که دارم قرار فازی در و ام نشده متوجه را این تا حاال ولی. کنم تعطیل را خود داوری باید بعد به این

 خدا چون باشد، غلط هم داوری این االمر نفس فی ولو کردم داوری یک اگر کنم، می عمل جدیت و صداقت

 .ندارم مشکلی من کند، نمی یطاق ماال تکلیف

[1 ]Common sense 

[20 ]Situation 

 هر البته. ستنی زمانی معنای به گویند می عرفا که ای گذشته. است زمانی گذشته معنای به گذشته اینجا در[  22]

 عرفی همف براساس زبان چون آینده، زمان به و گذشته زمان به یا گفت، حال زمان به باید یا زبانی هر در را ای جمله

 نیستانی کی در گذشته در من گویند می مثالً. بزنند حرف ها زبان این از یکی با باید عرفا لذا و است شده تدوین

 .نیستان آن به برگردم خواهم می و هستم نیستان آن از بریده حاال و ام بوده



37 
 

 بازخواهد یستانن آن به آینده در و شده بریده االن و بوده نیستانی به متعلق نی گذشته در که آید می نظر به گویا

 تهگذش در بگوید خواهد نمی و کند بیان را زمان خواهد نمی عارف ولی است زمانی تعابیر ها این ی همه. گشت

 (.  است زمانی گذشت ما بحث)  است بوده زور این

[21 ]Emptiness 

 1 ی آیه انسان، ی سوره شهکورا، ال و جهزاءً مِنکُم ُنریدُ ال[  23]

 .علیناً بفضلک بل اعمالِنا، علی النجاتِ فی نتکل لسنا: فرمایند می سجاد حضرت[  24]

 .موارد ی همه در معتقدم من خود البته[  25]

 مسیحی معروف عارف[  22]

 جدا در. ندارد را کسی تنهایی در انسان. است ماندگی جدا احساس از غیر تنهایی احساس که کنید توجه[  22]

. کنند مین تنهایی احساس ولی کنند می ماندگی جدا احساس عرفا. است افتاده دور او از ولی دارد را کسی ماندگی

 جدا حساسا یک و داریم تنهایی احساس یک ما گویند می ها آن. است قرار همین از وضع نیز اگزیستانسیالیسم در

 افتادگی جدا اساحس کرد، غلبه آن بر توان می چه آن که است این بر تاکیدشان مارسل گابریل مثل کسانی. ماندگی

 .است

 14 ی آیه انعام، ی سوره[  26]

 .دارد حقیقی غیر معنای خدا درمورد...  و تلقی موضع، کار، تعابیر[  21]

 (.خود قوای بین تعادل)  عدالت فقهی معنای نه است، مراد عدالت اجتماعی مفهوم جا این در[  10]

 تاکید شما راچ است، ناپذیر تغییر  های واقعیت از شود می انسان عارض که حاالتی این خود بگوید کسی اگر[  12]

 (ممکن انسان تحول پنسکی، آرس ک.ر. ) نباشد گونه این که کنید می

 روانی پولوژیتی ها انسان. کرد توجه انسان تیپولوژی به باید که دارد وجود جهان معنوی و عرفانی سنت در ای نکته

 این به باید راه این طریق طی ی نحوه ی ارائه در و ها انسان به استکمال راه ی ارائه در بنابراین و ندارند واحدی
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 دسته چهار اه انسان که است شده گفته و شده محقق هندو آیین در تیپولوژی این بار اولین. کرد توجه تیپولوژی

 است این ،بکند باید او مرشد یا انسان خود که کاری اولین لحاظ این به و( اند دسته چهار ها آن بسائط البته: ) اند

. ندک طی باید خاص راه کدام از را خدا طریق بگوید و است تیپ چهار این از یک کدام از انسان این بفهمد که

 زا ها انسان این. کنند طی خود ذهن با باید را خدا که هایی انسان یعنی contemplative های انسان اول ی دسته

 تداللاس این مقدمه این. کنند می بررسی را ها اندیشه و آرا و افتند می راه که کنند می خدا طریق طی طریق این

 راه از هک خواسته خدا را آدمیان این...  و گرفته صورت مغالطه دو اینجا در. نیست درست یکی آن و است درست

 علوم رد بدارند، محفوظ را خود صداقت و جدیت اگر که هستند هایی انسان ها، انسان این. شوند نزدیک او به ذهن

 .رسند می خدا به طریق این از و کنند می مکشوف دیگران و خود بر را حقایقی و کنند می رشد

 ما ولهویّون. رسند می خدا به محبت راه از ها انسان این. اند عاطفی های انسان ،emotive های انسان: دوم ی دسته

 البته. است معصومین محبت ها، آن محبت منتها. کنیم می طریق طی محبت راه از گویند می ها این. هستند تیپی این

 .کند می فرق احسان با محبت

 های یافته و شهمود و کشف راه از ها این ،(intuitive) هستند شهود و کشف اهل که هایی انسان: سوم ی دسته

 فقط روند، می کجا دانند نمی اول که اند گونه این ها تیپ ی همه. شوند می نزدیک خدا به آهسته آهسته وجدانی

 این اتواضح به و کنند می طریق طی. رفت باید چون که بگوید راه خود که دهند می تشخیص را راه این وقتی

 راه یک نیشابور به تهران از بدانید شما که این مثل. برد می را ها آن آهسته آهسته راه خود و کنند می عمل راه

 می جاده اردو که همین است، این راه گویند می شما به فقط باشید، نرفته را راه این اصالً ولی ندارد، وجود بیشتر

 .نیشابور به برسید تا پیچید می هم شما پیچد می جاده جا هر بعد به آن از شوید،

 .(دارد را خودش خاص یوگای یک تیپی هر)  دارند، خدمت یوگای که کسانی: چهارم ی دسته

 راه این از عنیی. دارند "سرویس یوگای " سوزوکی ی گفته به هستند، مردم مشکالت حل فکر به دائماً که کسانی

 تغییراتی اب تیپولوژی این البته. شود حل مشکالتدیگران که دارند را این ی دغدغه همیشه. رسند می خدا به دارند

 ولوژیتیپ از اعم ها تیپولوژی ی همه. دهند می راارئه تیپولوژی همین عموماً ولی است شده دنبال هم دیگر ادیان در

 .شود می تحویل تا چهار این به عرفان و عرفانی الهیات و دین شناسی روان در
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 واقعیت این خاص، یتیپولوژ با انسان این برای خاص، تیپولوژی با باشد انسانی انسان، از مراد اگر نکته این به توجه با

 از دسته دو الاقل .تغییرپذیرند دیگری تیپولوژی با هایی آدم برای ها واقعیت این اما. تغییرناپذیرند های واقعیت ها،

 :رود می دست از زود ها آن برای ها واقعیت این تغییرناپذیری که هستند ها انسان

 emotive عاطفی، های انسان       -2

 intuitive شهودی، های انسان       -1

 عادی های انسان این برای اند عادی های انسان مرادتان اگر گوید می بپرسید، عارف یک از را سوال این اگر

 است اییه انسان باب در بلکه نیست، عادی های انسان ی درباره من سخن ولی نیست ممکن وضع این از درگذشتن

 .آیند می بیرون وضع ان از دارند کنند، سلوک و سیر خواهدن می که این براساس که

 دو ایدب کنید حکم ها موردانسان در خواهید می وقت هر گوید می "ممکن انسان تحول " کتاب در پنسکی آوس

 هایی انسان. هستند خودشان تحول طالب که هایی انسان -1. بینید می که هایی انسان -2. کنید تفکیک هم از ر فاز

 برایشان احکامی یک ها انسان این اند، شده راضی دنیا حیات همین به قرآن تعبیر به که هایی انسان یعنی بینید می که

 از لیو داریم، ما که است روانی وضع این براساس ما زندگی تمام اصالً گویند می که هایی انسان و شود می بار

 ولتح طالب لذا و کنم عوض را خود روانی وضع باید من. باشد مطلوب من روانی وضع این که است معلوم کجا

 رایب که چیزهایی گاهی و نیست محال ها انسان این برای است محال عادی های انسان برای که چیزهایی. شود می

 .شود می محال ها این برای نیست محال عادی های انسان

 تیپ یا گویید، می را تحول خواستار غیر عادی های انسان تیپ آیا. کنیم توجه تیپ به باید سوال این به پاسخ برای

 زنند، نمی ودخ ترکیب به دست و نیستند تحول خواستار که هایی انسان اند؟ شده تحول خواستار که هایی انسان

 تغییر واقعاً ایه انسان چنین های خواسته با موافقت برای. هستند وضع تغییر خواستار دارند، که روانی وضع باهمین

 محال ردیگ آهسته آهسته عادی، های انسان محاالت است، کرده پیدا تحول که انسانی برای ولی. است محال وضع

 انسان من اگر یعنی. نیست پذیر امکان حبت و عدالت جمع عادی انسان برای که است این اش ساده مثال.نیست

 ار عدالت توانم نمی کنم، داوری شما ی درباره قاضی مقام در بخواهم بعد بدارم، دوست شدت به را شما عادی

 د،باش جایش سر محبت اگر ولی. ام عدالتنداشته لحظه آن در الاقل کردم، رااعمال عدالت اگر پس. کنم اعمال
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 انامک دو این جمع شود، متحول کمی انسان همین اگر حاال. نکنم میل سو آن یا سو این به عدالت از توانم نمی

 که این نه .معناست همین به " االضدادُ فیک جُمِعهت ": اند گفته طالب ابی ابن علی درمورد که این. گردد می پذیر

 دض شما و من در که هایی آن. خیر است، کرده نقض را " نیست ممکن اضداد جمع " قانون طالب ابی ابن علی

 ناب علی در ولی هستند ضد دو محبت و عدالت شما و من در. نیست ضد اصالً دراو شود، نمی جمع هم با و است

 .شوند می جمع هم با لذا و شود می برداشته ضدیت طالب ابی

 هک چیزی گویند می عرفان در و نیستند خود در تحول ایجاد به قادر هستند، contemplative که هایی انسان

 – باشد واقع با مطابق او از ما قصور اگر – رازی فخر مثل کسی لذا. ندارد انتظار ها آن از راخدا نیست جبلت طبق

 .رسند می سعادت به هم ها این کنند، حرکت خودشان مشی طبق اگر شود، نمی ایجاد او در هم تحولی که

. است ردهک مقرر سعادت به رسیدن برای هم راهی ها تیپ ی همه برای خدا نیست، اختیاری ها انسان تیپولوژی اگر

 خود لتحو طالب دیگر تیپ دو و. هستند خود تحول زالب که هستند هایی آدم تیپ دو تیپ، چهار این میان در

 می مراحلی به است، intuitive یا emotive که کسی لذا. است نکرده مسدود هم را ها این راه خدا ولی نیستند،

 :گیریم می نتیجه دو امر این از و. ندارد استحاله او برای دارد، استحاله عادی های انسان برای آنچه که رسد

 نیست توصیه قابل ها انسان برای واحد سلوکی نظام یک       -2

 حال در واقع در باشد، داشته جدیت و صداقت اگر هست که وضعی همان در انسانی هر حال، عین در       -1

 .    بورزد جدیت و صداقت تواند می ولی آید بیرون تواند نمی خود تیپ از. است یافتن استکمال
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 سوم ی جلسه
 

 

 امری، هر اب ،(معنوی انسان)  است معنویت دارای که کسی یعنی بود، معنویت ی شاخصه باب در گفتگو            

 اگر ییعن دارد؟ ربطی چه من عمل به که است این سوالش نخستین شود، می مواجه که اخباری یا خبر ای، پدیده

 از ای یجهنت چه من زیستن و کردن عمل چگونه برای بکنم؟ باید چه من گویید، می شما که است گونه این وضع

 هیچ و کند مین پیدا ربطی نفیاً و اثباتاً " بکنم باید چه " این به که چیزی هر به پرداختن شود؟ می عاید وضع این

 .است نیرو و استعداد عمر، تضییع باشد؛ نداشته معنوی انسان یک نظر از ای نتیجه

 :اند قسم سه البالغه نهج معنوی های پیام مجموع گفتیم

 البالغه نهج شناسی هستی تعبیری به یا الطبیعه، مابعد. الف  

 البالغه نهج شناسی انسان. ب  

 البالغه نهج شناسی وظیفه تعبیری به یا اخالق،. ج  

 شناسی هستی نای عناصر از بعضی. بود البالغه نهج ی مابعدالطبیعه و متافیزیک شناسی، هستی ی درباره اول بحث

 .پردازیم می البالغه نهج شناختی هستی های مولفه ی ادامه به حال و است شده گفته قبالً

 و جبلی تغّیر و دگرگونی و سیالن و تحول و ثباتی بی و است شده آفریده قرار بی و ثبات بی هستی جهان گفتیم

 ،"کرد دبای چه " باب در ،(عالم قراری بی)  نکته همین از. کنیم می زندگی آن در ما که ماست پیرامون جهان ذاتی

 است این گرفت ودش می عالم ثباتی بی از که نتایجی از یکی.پردازیم می آن به که شود می استخراج نتایجی سلسله

 نیمک می زندگی قرار بی جهانی در چون آورد، می پدید توامان یاس عدم و امنیت عدم ما برای قراری بی این که

 هر هم و کند می خطا کند، می احساس امان و امن در را خودش که هر هم. نیست یاس هم و نیست امنیت هم که

 چهی در است، دگرگونی و سیالن و تحول و تطور حال در چیز همه که جهانی در. کند می خطا است مایوس که

 دعای ی مهتت در که آورید می یاد به حتماً. شد مایوس نباید وضعی هیچ در دیگر طرف از دید، امنیت نباید وضعی

 جمله ینا – است( ع) حسین امام از عرفه دعای که است محرز تقریباً – شده داده نسبت( ع) حسین امام به که عرفه
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 و طاءٍعه الی السّکونِ عنِ ِبکه  العارفینه عبادهکه منهعا مقادیِرکه طهواءِ سرعهه و تدبیرکه  اختالفه انَّ الهی ": است آمده

 ،" دبیرکهت اختالفه انَّ " خدایا که کند می عرض را نکته این خدا پیشگاه به واقع در یعنی ،" بهالءٍ فی منکه الیاسِ

 می سرعت به عنیی)  اند الطویه سریع خیلی تو تدبیرات که این و آیند می هم سر پشت سرعت به تو تدابیر که این

 سرعت به تو رمقادی و تقادیر که این هم و دارند تفاوت یکدیگر با تو تدابیر یعنی واقعیت دو این ؛(روند می و آیند

 الی ونسک از یکی: است کرده منع چیز دو از را شناسند می را تو که بندگانی پدیده دو این. نشینند می هم جای

 کونس نباید ها این کنی می ها آن به نسبت دهشی و عطا وقت هر یکی بالء، فی منک والیاس از هم یکی و عطاء

 آن زا هم سرعت همان به شده، داده که سرعتی همان به است ممکن چون. شد داده که ما به خوب بگویند و کنند

 گرفته اردد امکان شد داده که این محض به یعنی دارد، مقادیر سرعت و تدبیر اختالف خداوند زیرا شود؛ گرفته ها

 هک است آرام دل چیزی به انسان چون شود، حاصل برایشان نباید آرامی دل و آرامش و سکون هیچ پس شود،

 رفتهگ بالفاصله شود می داده که ای لحظه همان در است ممکن که چیزی. است اختیارش در چیز آن مدتی تا بداند

 کرده منع را " عهطاءٍ الی السّکونِ عنِ " که این عین در دیگر، سوی از. باشد داشته سکون آن به تواند نمی آدم شود،

 این تاس ممکن چون شوند، نمی مایوس شود، می وارد برایشان ای بلیه که وقتی ،" بهالءٍ فی منکه الیاسِ و " اند،

 بلیه و وندش گرفته سرعت به ها عطیه است ممکن یعنی دارد؛ وجود خصلت دو این پس. شود مرتفع سرعت به بلیه

 احساس امنیتی و ندارند آرامی دل دهی، می چیزی ها این به وقتی لحاظ ازاین شوند، زائل و رفع سرعت به هم ها

 و شود تهگرف انسان از سرعت به تواند می است شده داده که چیزی وقتی امنیتی، چه گویند می چون کنند، نمی

 لحظه همان در چون شوند، می دچار ای بلیه به وقتی هم طرف آن از. بینند نمی امن در و مامون هیچ را خودشان

 این به هک هایی انسان پس.داری تدبیر اختالف و مقادیر طواء سرعت تو زیرا شود؛ برطرف مصیبت است ممکن

 چون کنند، نمی یاس احساس هم طرف آن از اند، خوف حال در همیشه چون کنند، نمی امنیت احساس اند، گونه

 حال در همیشه باید انسان که است همین آمده دین در که صفاتی از یکی خاطر این به. هستند رجاء حال در همیشه

 شههمی چون خائفیم، همیشه ما(. گفت خواهیم بعداً را دیگرش معنای دو است، همین یکی)  باشد رجاء و خوف

 این. دشون مرتفع ما از ها بلیه است ممکن چون امیدواریم و راجی همیشه و شوند گرفته ما از ها نعمت است ممکن

 وچون ودش زائل بد چیز شاید چون شود مایوس نباید آدم است، قرار بی جهان وقتی است، جهان قراری بی دلیل به

 ممکن چون کنیم، احساس امان و امن در را خودمان و باشیم مامون و مطمئن نباید وقت هیچ است، قرار بی جهان

 .شود گرفته ما از خوریم می غوطه آن در االن که نعمتی است
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 ردهک اشاره موضوع این به البالغه نهج در مورد سی از بیش در طالب ابی ابن علی ام کرده احصاء من که جا آن تا

 ممکن که نای دلیل به نکنید، یاس احساس وقت هیچ دیگر سوی از و نکنید امنیت احساس وقت هیچ که این است،

 مّال اصحابه لبعض قاله است؛ آمده صالح صبحی ی البالغه نهج طبق ،21 ی خطبه در شود، عوض چیز همه است

 از کیی بمرادک، التظفر ان خشیتُ الوقت هذا فی سرت ان المومنین امیر یا له فقال الخوارج الی المسیر علی عزم

 منینالمو امیر یا سرت ان: گفت ایشان به شد می خوارج جنگ به رفتن ی آماده حضرت وقتی حضرت، اصحاب

 علم ریقط من بخوری، شکست جنگ در و نیابی ظفر خود مراد به ترسم می بیفتی راه االن اگر الوقت، هذا فی

 یست،ن یمنی ساعت االن که است متداول ما میان در که چیزی همین)  فهمیدم را این نجوم علم طریق از من ، النجوم

 لّتیا الساعهِ الی تهدی انک اتزعم: فرمودند شان صحابه این جواب در حضرت(. بالعکس یا است، نحسی ساعت

 به کند، سیر کس هر وقت آن در که وقتی به ای کرده پیدا علم که کنی می گمان السّوءُ، عهنهُ صُرِفه  فیها ساره  من

 آن در هک ساعتی از ترسانی می را دیگران الض ر ، بهِ حاقه فیها ساره من الّتی الساعهِ مِنه ُتخهوَّفُ و رسد نمی بدی او

 نمی انسان هب خوبی آن در که را ساعتی توانی می  کنی می فکر تو. رسد می ضرر او به بیفتد، راه به که هر ساعت

 کند، دیقتص را تو سخن این که هر کنی؟ تعیین را بالعکس یا رسد می انسان به بدی آن در که را ساعتی و رسد

 بی گیرد،ب کمک خدا از که این از دیگر شخصی چنین باهللِ، االستعانه عن واستهغنهی. است کرده تکذیب را قرآن

 یگرد رسد، نمی ضرری من به بکنم کاری هر آن در من که است ساعتی االن اگر گوید می چون است، شده نیاز

 نباید هم باز رسد، می بدی من به بکنم کاری هر آن در که است ساعتی اگر و ندارم خدا از استعانت به نیازی هیچ

 چهی در و زنم می عمل به دست رسد، نمی آدم به ها بدی که ساعتی صورت دراین چون کنم، استعانت خدا به

 المکروهِ، عِ دف وه المحبوبِ نیل فی باهللِ االستعانه عن واستهغنهی. ندارم خدا از استعانت به نیازی حال دو این از کدام

 عوض بگیرد، کمک خدا از که ندارد نیازی خودش از مکروه دفع در و خودش محبوب به نیل در انسان دیگر

 دیگر ارک یک صورت این در رهبِّه، دونه الحمده یولیکه ان باهمِرکه للعامِلِ قولِکه فِی وتهبتهغی. است روشن و مشخص

 به معطوف باشد، خدا به معطوف که این جای به را خدا ستایش و حمد خواهی می که این آن و کنی، می هم

 دادی شانن رسد می ها آن به بدی که هایی وقت که باشند، تو گذار سپاس باید مردم این از بعد چون. بکنی خودت

 سخنت رد خواهی می باهمرِک، للعامِلِ قولِکه فِی تهبتهغی و دادی نشان رسید می ها آن به خوبی که هم را هایی وقت و

 ارش؛پروردگ متوجه نه و بکند تو متوجه را حمدش رهبِّه، دونه الحمده یولیکه ان کند، می عمل آن به که کسی به

 که دیبو تو خودت زعم به که این برای الُضرَّ، امِنه و النفع فیها ناله الّتی السّاعهِ الی هدهیتههُ انته بزهعمِکه  الهنّکه 
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 که دگوین می جمالتی حضرت بعد. رسد نمی ضرری و رسد می نفع ساعت آن در که ساعتی به کردی هدایتش

 به – ناسیش ستاره از که باد شما بر مردم النجوم، تعل م و ایاکُم الناسُ ایها. بشویم ها آن بحث وارد فعالً خواهیم نمی

 های راه بشود هک مقدار آن مگر بحر، اهو برِّ فی بِه یهتهدی ما اّلا کنید، دوری – بینی ستاره گفت باد تر دقیق تعبیر

 فانها. نه را این از غیر ولی کجاست، شمال و کجاست جنوب که داد تشخیص ستارگان راه از را زمینی و آسمانی

 در خدا یاد به. اهلله اسمِ علی سیروا النّارِ، فی الکافرُ و کالکافرِ الساحرُ و کالساحرِ کاکاهنِ المُنهجّمُ  و الکهانه الی تدعو

 .بیفتید راه به کاری هر

 می سر به الهی نقمت حال در که هر: گویند می جا آن در حضرت. است صالح صبحی 25 ی خطبه دیگر مورد

 هم که هر و بشود مرتفع نقمت این لحظه همین که باشد امیدوار باید یعنی بدهد، دست از نباید آن از را املش برد،

 حظهل همین نعمت این است ممکن چون ندهد، دست از را ترسش باید برد، می سر به الهی نعمات از نعمتی حال در

 النّعهم، عم المرهوب النقم مع المامول هستی، جوری این خدایا تو: گوید می آخرش قسمت در. شود گرفته دستش از

 باری، یم نعمت که هم وقتی و داریم می نگه تو به چنان هم را املمان ما باری می نقمت وقتی که هستی کسی تو

 بترساند، تو زا را ما نباید دیگر که " نعمت " که گوییم نمی داریم، می نگه محفوظ تو به نسبت چنان هم را ترسمان

 ونچ کند، ناامید تو رااز ما نباید " نقمت " گوییم نمی و شود گرفته ما از نعمت لحظه همین است ممکن چون

 باید ها نقمت اوج در و باشیم ترسان ها نعمت عین در که تعبیر این. برود بین از االن همین نقمت این است ممکن

 راه در واندت می آدم که است قدمی ترین بزرگ ،" اعترافات " در قدیس آگوستین تعبیر به این باشیم، امیدوار

 ترین بزرگ که کند می باب این در مفصلی بحث موضع سه در " اعترافات " در بردارد، خودش معنوی استکمال

 مانع ترین بزرگ عادت شویم، می زده عادت که است این داریم خودمان معنوی استکمال راه در ما که مانعی

 وضع این که یمنباش اندیشه این در دیگر و بگیریم خو هستیم آن در که وضعی به یعنی عادت. است معنوی استکمال

 نعمت وضع وضع، این چه بگیرد، خو هست االن که وضعی این در که هر بشود، عوض االن همین است ممکن

 مینه یافت، خواهد ادامه دیگر وضع این که کرد فکر و کرد عادت که همین باشد، آلود نقمت چه و باشد آمیز

[ 2.]نیست نآمد خوش معنای به گرفتن خو اعتیاد، یعنی گرفتن، خو یعنی عادت. شد خواهد او معنوی استکمال مانع

 ماند خواهد گونه همین وضع که است این ام تلقی یعن گرفتن خو بگیرم، خو ناخوشایندی چیز به است ممکن من

 وضع این به هک است همین ما استکمال قدیس آگوستین تعبیر به.بد چه و خوب چه آیم، می کنار آن با بنابراین و

 .است گذر حال در چیز همه که کنیم توجه این به باید همیشه یعنی نرسیم،
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 ساخته داخ اختیار و اراده و خدا دست به که نظامی – کنند می جهان نظام به راجع بحثی وقتی طالب ابی ابن علی

 و لعم نظام نه است، شکر و نعمت نظام است، محیط شما بر که نظامی این که دهند می توجه دائماً – است شده

 کرده که کاری ازای به نه اما دهد، می ما به دیگری چه آن یعنی چه؟ یعنی نعمت است، شکر و نعمت نظام. حساب

 عِوهض ی مقوله از نعمت ایم، کرده می هم بایست نمی و ایم نکرده که کاری ازای به و کردیم می بایست می و ایم

 دهش می باید که کاری ازای در که اند مشترک جهت این از اجر هم و عِوهض هم نیست، هم اجر ی مقوله از نیست،

 بسیار اتدفع به طالب ابی ابن علی. گیرد می تعلق کسی به نشده و شده می نباید که کاری ازای در یا و شده و

 دهش نظام است، سپاس و دهش نظام جا این که فرماید می البالغه نهج در – مورد صد از بیش شاید – ای عدیده

 مستحقش ماش بنابراین و نیست اید کرده که کاری پاداش شود، می داده جا این در شما به چه آن یعنی. است شکر و

 داده شما به حق نای که باشید مستحق و باشید داشته حقی که اید نکرده کاری و اید نگرفته را تان حق و اید، نبوده

 انعام شده فقط است، دهش وقتی. شود گرفته نظر در استحقاقی که این بدون شود می داده واقع در جا این شود؛

 فقط انسان یادن دار در که است این دینی دیدگاه اقتضای. باشد نباید سپاس جز چیزی ناحیه آن از طبعاً  است، آمیز

 باز اند، داده ار چیزی هم اگر و باشیم طلبکار ما که اند داده می نباید اند، نداده را چیزی اگر. باشد گزار سپاس باید

 کسی به سپاسی اوست، عوض و اجر که چیزی قبال در انسان. ایم گرفته را مان حق بگوییم ما که دادند می نباید

 است چیزی این[ 1.]است بدهکار سپاس برابرش در شود، می داده او به که است نعمتی که چیزی اما نیست، بدهکار

 مدان می یعنی کنند، می تعبیر( نعمات از گزاری سپاس و قدردانی)  appreciation به آن از مسیحی عارفان که

 .اید داده من به که گزارم سپاس بنابراین ام، گرفته همه این با ولی نیست حقم که

 ادنی دار در. دارد وجود آخرت و دنیا ارتباط در که چیزی آن برخالف دارد، وجود دنیا دار در که است چیزی این

 نعمهتِه، مِن مهخُلوَّ ال وه : فرماید می 45 ی خطبه در( ع) علی حضرت.است نعمت فقط شود می داده ما به که چیزی هر

 نعمت از مخلوّ جهان در انسانی هیچ نعمه، له تفقد ال و: گویند می و کنند می تاکید این بر باز جمله چند از بعد و

. کنند مین چه و کنند می چه که نیست این به کاری اصالً و اند الهی نعمت گرفتن حال در همه یعنی نیست، الهی

: نکته. تاس الهی های نعمت که بینید می بزنید، ناخنک را چیزی هر. نیست الهی نعمت از مفقود انسانی هیچ باز

 در وقتی ما .کند می فرق ماست بیان در که نعمتی با است قرآن و البالغه نهج زبان در و عربی زبان در که نعمتی

 فقط و[ 3]گوییم می نعمت را خوب چیزهای ی همه داده، الهی های نعمت یا نعمت کسی به خدا گوییم می بیانمان

 و بودن بد به که بریم می کار به را نقمت هم آن مقابل در و داریم توجه آن بودن خوشایند و بودن خوب به
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 بلکه نعمت، اند گفته که[ 4]نیست بودنش خوشایند به توجه عربی زبان در نعمت اما. داریم توجه بودنش ناخوشایند

 است، منعهم که است این به بودنش نعمت نعمت،. است شده داده تفضل سر از و شده انعام که است این به توجه

 ردهک که کاری عوض ما به. نیست جزا و اجر و عوض نقمت، و نعمت.است داده علیه منعهم بر منعِمی که است منعهم

 نینچ.اند داده ما به ذلک، امثال و بدکار یا نیکوکاریم ما که شود توجه که این بدون طور همین. اند نداده ایم

 .کنیم می ذکر را مورد چند تنها و است زیاد بسایر مواردی

 و االنعام مفقودِ غیر اهلل الحمد و: گوید می را جمله این ،(46 ی خطبه)  برود معاویه جنگ به که این برای حضرت

 افتدری حال در همیشه همه،. نیست عاری و خالی تو انعام از کس هیچ که را تو سپاس خدایا االفضال، مکافهاءِ ال

 چیزی کردن رابرب یعنی مکافات. نیست کافا نیست؛ دیگزی چیز برابر در تو انعام و افضال هم بعد و هستند تو انعام

 شودب آن از عوض تلقی که این بدون و عوض بدون واقع در. نیست چیزی عوض در تو های افضال. دیگر چیز با

: یدفرما می راتاکیداً جمالت این حضرت است، البالغه نهج عمیق خطب از یکی که 51 ی خطبه در.است شده داده

 جهزهت ما باقیهُ لدنیاا ما الدنیا فی تُم عُمِّر ثُم دهماً منه رهبهٍ او الیه رغبهٍ من عیونُکم سهاهلت و انمِیاثا قلوبُکُم انماثهت لو اهلل و

 این در اکیدت چقدر ببینید. لِالیمان ایاُکم هُداهُ  و العِظامه علیکم انعُمه جهدِکم من شیئاً تُبُقوا لم لهو و عنکم اعمالُکم

 ،" انمِیاثا وبُکُمقل انماثهت لو " گوید می دیگر یکی ،" اهلل و " کرده تاکید که این یکی. است رفته کار به عبارت

 ببس به هایتان چشم از اگر ،" دهماً منه رهبهٍ او الیه رغبهٍ من عیونُکم سهاهلت " دیگری و شود آب هایتان دل اگر

 باقی دنیا وقتی ات ،" باقیهُ الدنیا ما الدنیا فی تُم عُمِّر ثُم " ببارد، خون دارید او از که ترسی یا دارید، خدا به که رغبتی

 من یئاًش تُبُقوا لم لهو و عنکم اعمالُکم جهزهت ما " باشید، کارها این مشغول دنیا در بدهند، هم عمر شما به اگر است

 با تنیس مساوی اصالً است شده داده شما به که عظیمی بسیار های نعمت هم باز ،" الِعظامه علیکم انُعمه جهدِکم

 نعمت ی اندازه به هم اعمال این تمام که نکنید فکر. ندارد آن به ربطی اصالً ها این اید؛ داده انجام شما که اعمالی

 می که را کاری ای ذره عمرتان، مدت تمام در ولو جهدِکم، من شیئاً تُبقُوا لم لهو و. بود خواهد شما بر خدا های

 ها این. استه نعمت آن وزن ها، نعمت این وزن که نکنید فکر هم باز باشید، نکرده فروگذار را بکنید توانستید

: فرماید می حضرت 24 ی خطبه در دیگر مورد یک باز و. است نشده داده کنید می که کارهایی آن مقابل در اصالً

 این تحقمس واقع در ما که کنیم فکر و شویم شاد نباید شود می داده که ما به وقت هیچ است، طوری این چون پس

 که دده قرار کسانی از را ما خواهیم می خدا از نعمه، تُبطِرُه ال مِمَّن ایاکم و یجعلنا ان سبحانه اهلل نسال. ایم بوده
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 دهش ارد دنیا نیست، محاسبه و عمل دار دنیا.دیگر فراوان موارد و. شوند نمی شاد رسد، می ها آن به نعمتی وقتی

 .باشد همراهش گزاری سپاس باید همیشه است محاسبه بدون ها دهش چون و. است محاسبه بدون های

 و بحسا غداً و حساب ال و عمل الیوم: فرماید می دائم طالب ابی ابن علی. است آخرت و دنیا بحث دیگر، بحث

 و ای کرده چه که است این به توجه بدون شود نمی داده چه هر جا این نیست، محاسبه جای جا این اصالً. عمل ال

 هک کارهایی یا و اید کرده که است کارهایی براساس فقط شود می داده چه هر که است آخرت در ای، نکرده چه

 د،نباش گونه این جهان که کرده اراده خدا اگر باشد، گونه این جهان که است کرده اراده خدا هم این. اید نکرده

 نباید نابراینب است، قرار همین از وضع جا این که کنیم توجه باید حضرت تعبیر به. بخواهیم را این جز نباید هم ما

 .ردندا کتابی و حساب چیزی هیچ جا این در لحاظ این از کنند، شاد را شخص ها داده و غمگین را شخص ها نداده

 را جهان اخد که است این آفریده ویژگی آن با را جهان خدا فرماید می( ع) طالب ابی ابن علی که دیگری ویژگی

 آنی از دترب که بینیم می شویم، می نزدیک آن به هرچه و است دیدنش از بهتر همیشه شنیدنش که آفریده جوری

 کار و سر آن با دورتر از چه هر را دنیا که آمده البالغه نهج در مطلب این مورد 31. ایم کرده می گمان که بوده

 تر نزدیک ههرچ تر زشت دیگر، گام و شود می تر زشت شوید، می تر نزدیک گام یک است، زیباتر باشید داشته

 خطبه در. رت زشت شوید می تر نزدیک چه هر و بینید می زیباتر را دنیا دورترید چه هر. شود می تر زشت شوید می

 دغر است، نوشیده کدری آب که دید نوشید، دنیا از که هر مهشرهبُها، رهنِقُ الدنیا فان: فرماید می حضرت 63 ی

 رُها،مهخبه یُوِبقُ و منظهرُها یونِقُ دارد، الیی و گل پر ی سرچشمه دید شد، نزدیک اش سرچشمه به کس هر مشرعها،

 یک. ستا زهرآلود و کننده مسموم که دید زد آن به که دست زیباست، خیلی که دید کرد آن به نگاه که کس هر

 هستند، ازیب خیلی ها بچه برای که اید دیده را مارها: گوید می و کند می تشبیه مار به را دنیا حضرت دیگر جای

 شوند، نمی نزدیک آن به وقت هیچ و است ظاهری ها زیبایی این که دانند می ها بزرگ دارند؛ خال و خط چون

 حساسا را زهرش و شود می نزدیک زیباست، هم آن باطن که کند می فکر و بیند می را ظاهری زیبایی این بچه

 که ستد مخبرها، یوبق و اما است، انگیز اعجاب و زیبا خیلی کنی می نظر وقتی است، جور همین هم دنیا. کند می

 اش همه مائٌل، سنادٌ و زائلٌ ظل  و حائل غُرورٌ: فرماید می. دارد وضعی چنین یک شوید؛ می هالک بزنید آن به

 .است باطنی زشتی اش همه و ظاهری زیبایی
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 در چیزی هر " عیانِهِ مِن اعظمُ سهماعُهُ الدنیا من شیئٍ کلٌّ و ": است آمده واضح و کلی صورت به 224 ی خطبه در

 و رود می       یوقت برد، می لذت بیشتر شنود می وقتی آدم است، دیدنش از انگیزتر شگفت خیلی شنیدنش دنیا

 می هم قرآن. است این برعکس درست آخرت در: فرماید می بعد و. است نبوده آور لذت هم قدر آن که بیند می

 ویدگ می بعد کند، می شمارش را الهی های نعمت که این از بعد عین، قره من لهم اخفی ما نفس تدری ما: فرماید

 یاسق توانید نمی و است چی که فهمید نمی ها شنیده از چیست، که دانید نمی شنوید می که را ها این تازه که

 میدبفه فهمید نمی را ها آن هست، آنجا در ها خوشایند از چه آن عین، قره من لهم اخفی ما نفس تدری ما. بکنید

 لٌّک و " فرماید می ،"عیانِهِ مِن اعظمُ سهماُعهُ الدنیا من شیئٍ کلٌّ  و " جا این در حضرت. است بخش لذت چقدر که

 می آخرت از اینجا در که چه هر است، این عکس آخرت مورد در اما ،"سماعهِ مِن اعظمُ سهماعُهُ االخره من شیئٍ

 در که دشو می این معنایش. اند آفریده جوری این را دنیا برد، نمی لذت بیند می آنجا در که صورتی آن به شنود

 به. همان ردیدک می فکر که نبوده آن که فهمید می که این میزان و است همان شیئ یک به شما نزدیکی میزان دنیا

 می تعبیر دنیا فریبندگی از مورد 100 از بیش البالغه نهج در طالب ابی ابن علی حضرت که است حیث این

 خطبه در و 61 ،63 ،223 ،23 ،203 ،222 ،11 های خطبه در. نیست واقع در که نماید می چیزی یعنی فریبنده.کند

 البالغه نهج در[ 5.]آمده است، برقرار وضعی چنین دنیا در و است فریبنده دنیا که این از دائماً دیگری فراوان های

 مدت د،ان آفریده که موجوداتی جهان در که است این آمده شده، آفریده که وضعی این برای که دیگری ویژگی

 رزق نکرد تر وسیع راه در کوششی هیچ بنابراین. است معین و مقسوم است، جهان در رزقشان آنچه هم و ماندشان

 و کند یشترب را دنیا در ماندنش مدت طول نه تواند نمی کس هیچ یعنی نیست، توفیق قرین دنیا، در کسی روزی و

 برم، می هبهر ها داشته از آنچه بلکه نیست، دارم من که چه آن رزق عربی، زبان در.کند بیشتر دنیا در را رزقش نه

 از تا دو رد شوم موفق فقط عمرم مدت تمام در ولی باشم داشته خانه تا ده من که کنید فرض مثال برای. باشد می

 شده داده من به که نعمتی است، نبوده خانه ده من رزق صورت این در. ببرم لذت آن از و گزینم اقامت ها خانه این

 مهای داشته از که است ای بهره آن دارم، من که نیست چیزی آن رزق. بوده خانه دو آن من رزق اما بوده خانه تا ده

. است اوانفر باشد، تر تنگ هست، من بر که نعمتی از مراتب به من رزق ی دامنه که این امکان بنابراین برم، می

 ی مقوله از ها نعمت ی همه اگر. است سفره در که چیزی آن نه رود می پایین گلو از که چیزی آن یعنی رزق

 ایینپ گلویتان از که شد می چیزی آن رزق اما بود، تان سفره در که شد می چیزی آن نعمت وقت آن بود، خوردن

[ 2.]است نعمت مورد از اخصّ رزق ومورد گویند نمی رزق نعمتی هر به عربی زبان در. شود می عایدتان و رود می
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 غییرت برای و کرده مشخص برید می بهره که را نعمتی هم و شما عمر هم خدا که است شده اشاره متعددی موارد در

 ثَّرههافهکه االرزاقه قهدَّر و: فرماید می طالب ابی ابن علی( االشباح خطبه)  12 ی خطبه در. بکنید توانید نمی هیچ شما این

 خودش را یبعض قهلَّلها، و فهکهثَّرهها. است فرستاده فرو اندازه به و کرده تقدیر و مشخص را ها رزق که خداست قهلَّلها، و

 چه رده،ک تقسیم را ها رزق این خدا خود السَّعههِ، و الضَّیقِ عهلهی قهسَّمهها کم و تقلیل خودش هم را بعضی و کرده زیاد

 از عدب بله،. است نکرده ظلمی هم حال دو هر در فیها، فعهدله. است موّسع که وقت آن چه و است ضیّق که وقت آن

 بِمهیسورِها دهارا مهن لِیهبتهلیه. آورد فراهم خواست می که چیزی برای را طمینه کرد، فراهم را بیشی و کمی این که این

 بود، داده کم که را آنهایی کند آزمایش تا کرد اراده فقیرِها، و غهنیَّها من الصَّبره و الش کره بذلِکه  لیهختبرِ و مهعسورِها و

 ها آن به راوانف که هایی آن ببیند تا زندگی، بافراخناهای بود، داده بیشتر که را هایی آن و زندگی های دشواری با

 انتظار یرفق از همیشه نه؟ یا کنند می صبر است داده کم ها آن به که هایی آن و نه؟ یا کنند می شکر آیا شده، داده

 آمده راهمف فراوانی قیمت به سازی زمینه این که بگوییم نباید حال عین در اما رود، می شکر انتظار غنی از صبر،

 می صبر کسی چه و نه؟ ای کند می شکر که ببینند خواستند می بود، آزمایش بر بنا اگر که بگوییم نباید یعنی است،

 سازی زمینه ینا صورت این در. فقیر از را صبر و باشیم داشته انتظار غنی از را شکر کند، نمی صبر کسی چه و کند

 این رمایندف می حضرت بیاید، فراهم آزمایش ی زمینه تا هستند تنگنا در همیشه فقرا چون است، شده تمام گران

 گفته کرده،ن مامون را ثروتمندان خدا حال عین در اما... عهقابیل بِسهعهتِها قرن ثم: فرماید می بالفاصله و. نیست هم طور

 که هم هایی سالمت آفاتها، طوارق بسالمتها و بیاید فاقه و فقر گزش بالفاصله سعه این دنبال به دارد امکان است

 صهغُصه افراحها بفرج و شود گرفته سالمت این است ممکن یعنی است، آفات معرض در وقت همه شود می داده

 به ار تنگنا فوراً ها رخنه این با بتواند که آورده فراهم هم را هایی رخنه آورده، فراهم گشایشی خدا جا هر اتراحِها،

 .بماند باقی منوال همین به همیشه که نیست هم جور این آورد، وجود

 نبالد به یا شما ی همه: فرماید می حضرت. هستند مقسومی های رزق ها، رزق که دارد وجود ویژگی این بنابراین

 که دوید یم چیزی دنبال به اگر. نیست تان رزق که دوید می چیزی دنبال به یا و است تان رزق که دوید می چیزی

 ت،نیس تان رزق که دوید می چیزی دنبال به اگر و دهند می شما به و  است تان رزق چون ندوید، است، تان رزق

 رزق این است، رزق مهم اما شود، می داده کتاب و حساب بی نعمت. دهند نمی را آن شما به چون ندوید باز

 و است نهادهن چون بروی نباید ننهاده رزق دنبال به ببری، بهره باید چقدر و باشی چقدرداشته تو که است مشخص

 .است نهاده چون بروی نباید هم نهاده رزق دنبال به
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 دائماً شما و است تطور در چیز همه چون دنیا این در که است این کند می تاکید آن بر ایشان که بعدی ویژگی اما

 بشود چه که تنیس معلوم. داشت پاس را لحظه باید پس باشید، الوقت ابن باید لحاظ این به بینید می را تطور مظاهر

 باب در هدبخوا آدم و شود می تعبیر التدبیر افراط یا االمل طول به آن از که چه آن یعنی افراطی اندیشی آینده و

 چیز مهه که این دلیل به. هستند مذموم واقع در ها این باشد، داشته االمل طول یا باشد، داشته تدبیر زیاد آینده

 یندهآ برای دارد که اطالعاتی به توجه با یعنی کند، محاسبه ها داده براساس باید وقت همه آدم است، نامشخص

 ثابت ها ادهد که نیست معلوم وقتی بمانند، ثابت هایمان داده که آیند می در درست وقتی ها محاسبه این اما. بریزد

 است؟ موقع هچ آینده ترین نزدیک. کرد نزدیک آینده به و مدت کوتاه شود می تا باید را محاسبه بنابراین بمانند،

 مصروف هن شوند، االن مصروف باید ها محاسبه بنابراین. االن همین یعنی باشد، صفر ما با اش فاصله که ای آینده

 و بودنن آینده بند در یعنی بودن، الوقت ابن دقیق معنای به. است بودن الوقت ابن واقع در این دورتر، های آینده

 اختیار در گذشته، که را گذشته شما که کند می اشاره این به دائماً حضرت.نبودن هم گذشته ی اندیشه در البته

 ابن کننده هتوصی و مجوز که چیزی.بگیرید نظر در را حال فقط بنابراین ندارید، اختیار در که هم را آینده و ندارید

 در ضرتح. کرد محاسبه شود نمی دیگر را عدم دو بین و ایم نشسته عدم دو بین ما که است این است بودن الوقت

 :فرماید می شعر این

 فاین سیاتیک ما و مضی فات ما                                    

 العدمین بین الفرصه فغتنم قم                                    

 در. دبشماری غنیمت را عدم دو بین فرصت نیست، که االن آمد، خواهد که چیزی آن و گذشت فات که چیزی آن

 :کنیم می اشاره را نکته سه( فرصت اغتنام)  بودن الوقت ابن باب

 را کاری که ستا این معنایش کنید، ریزی برنامه آینده برای نباید شما و باشید الوقت ابن شود می گفته وقتی -2

 االن ار تان وقت چون ندهید، انجام بدهید انجام باید که را کاری که این نه بدهید انجام دهید، انجام باید االن که

 و وقت و مبکنی را آن بکنم، باید آنی هر در که را کاری اگر پس.کنید می آینده ی محاسبه و اندیشی آرزو صرف

 االن که را کاری اگر اینحالت در نکنیم، دیگری کار صرف را داریم اختیار در عدم تا دو میان االندر که را فرصتی

 دهم؛ یم انجام را االنم کار واقع در من و است من کاراالن اندیشی آینده وقت آن باشد، اندیشی آینده بکنم، باید

 طول و اندیشی آینده اب و بکنید بکنید، باید که را کاری آنی هر در اند گفته ما به که کنید توجه. است مهم نکته این
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 ولی ستا آینده به مربوط بکنم باید االن که را کاری اگر اما است درست این. نبرید بین از را االنتان وقت االمل

 هم باز ستم،ه الوقت ابن من باز بکنم، را آینده به مربوط کار و بیایم من اگر صورت دراین بکنم، االن باید را این

 باید هک را کاری لحظه هر در که ایناست دارد اهمیت که چیزی آن دیگر تعبیر به. دهم می انجام را االنم کار دارم

 درباره کرد، دبای که را کاری اگر حاال. نکنیم مشغول دیگر کار به کرد، باید که کاری از را خودمان و بکنیم کرد،

 آن ولمشم بنابراین بدهیم، انجام باید االن که است کاری دهیم می انجام را آن داریم وقتی هم باز است، آینده ی

 .بود نخواهیم اندیشی آرزو و ها االمل طول

 کنونی ایه آگاهی براساس باید وقت همه من که معناست این به همیشه بودن الوقت ابن که این دیگر ی نکته -1

 دارم االن که یاطالعات براساس من مثالً بیایند، پدید است ممکن بعداً که هایی آگاهی براساس نه بگیرم، تصمیم ام

 علومم آینده در یا بشوند، بیشتر من اطالعات آینده در که دارد امکان اما بدهم، انجام را x کار که است این ام وظیفه

 باز هم این بردارم؛ عمل از دست االن پس است، امکان این چون و بوده خطا دارم من که اطالعاتی این که شود

 که تمهس هایی آگاهی گروی در من آن هر در که است این معنایش بودن الوقت ابن. است نبودن الوقت ابن معنای

 ودهنب آگاهی که شود معلوم فردا ها آگاهی این از برخی که این. کنم عمل ها آن براساس باید و دارم آن همان در

 این از مرا نباید ها این باشم، داشته توانستم می بعدها هم آگاهی فقره سه که شود معلوم یا و بوده مرکب جهل یا و

 لحظه در که است هایی آگاهی میزان به کرد، باید همیشه که کاری دیگر تعبیر به بازدارند، بکنم باید االن که کاری

 به آن بدهیم، انجام نباید را کاری چه و بدهیم انجام باید را کاری چه کند می معلوم که است آن داریم، کار ی

 .است کرد، خواهیم پیدا آینده در که اطالعاتی میزان

 ولی کند،ب باید بکند، باید که را کاری انسان که است این است، ملحوظ بودن الوقت ابن از که سومی معنای -3

 چیزی مانه آن و شود می نگر آینده شود، می نگر نتیجه آدم وقت هر چون باشد نباید ای نتیجه گونه هیچ منتظر

 که را هچ آن من یعنی شود، می گفته امل بی عمل ،(خواهش بی کنش)  " یولیگا کالی " هندو آیین در که است

 بودن آینده انتظلر در و مترصد یعنی بودن نتیجه مترصد چون نیستم، نتیجه مترصد دیگر اما کنم؛ می بکنم، باید االن

 علمای تعبیر به. اکامیمن بکنیم اگر بلکه ،(نکنید اند گفته ما به که معنا این به)  نکنیم موظفیم ما که است چیزی این و

 می دچار ناکامی به که بینید می بکنید، نکنید، اند گفته که این اگر. مولوی نه است ارشادی جا این در امر ما

 غنیمتی دم و ویتمعن بین آید می نظر به. اند گفته که است غنیمتی دم معنای به نه بودن الوقت ابن بنابراین.شوید
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 خلط نباید یالوقت ابن با و است، بدی چیز غنیمتی دم آن. غنیمتی دم یا است معنوی یا انسان ندارد، وجود سومی چیز

 که را اریک همان آن هر در یعنی گردد، می باز وظیفه مقام به بودن الوقت ابن دیگر تعبیر به.است چیز دو کرد؛

 بودن خوش اما. ببر ینب از آینده نگرانی با را وقتت نه و ببر بین از گذشته غم با را وقتت که این نه بکن، بکنند، باید

 لذتی از وقت یک کن، استیفا آن از حتماً است، اختیارت در که لذتی هر آنی هر در یعنی غنیمتی دم تعبیری به یا

 علم ی مرحله به آن از کرکگور که آورد می پدید را چیزی غنیمتی دم این. نباشی غافل است اختیارت در که

 غنیمتی دم التح انسان وضع ترین ناقص نظرش به و کرد می تعبیر زندگی شناختی زیبایی و استحسانی و الجمالی

 هعرض من بر را خودش که لذتی هیچ از و باشم خوش ای لحظه هر در من گوید می انسان آن در که وضعی است،

 را خودم اه الم از و بیاورم چنگ به را ها لذت که باشد این باید فقط من فکر. کنم محروم را خودم نباید کند، می

 خیبط حلهمر این چقدر که داد نشان کرکگور بعد و است زندگی الجمالی علم و استحسانی ی مرحله این. کنم دور

 دگیسرخور به جز اند، غنیمت دم که هایی آدم وی تحلیل به. آورد می فراهم آدم برای سرخوردگی یعنی زاست،

 سومی قش باشد، معنوی باید نماند استحسانی ی مرحله این در انسان که این برای گفت می حال عین در.رسند نمی

 تعبیر به و یتمعنو بنابراین. معنوی یا کند می زندگی الجمالی علم یا معنوی یا است استحسانی یا انسان ندارد، وجود

 باشیم دیندار ایدب یا که است چیزی نیست، دین بدیل شکل بودن الوقت ابن اما. است غنیمتی دم بدیل شکل دین، ما

 معنویت و یند عین و دین خود بودن الوقت ابن ولی است، دین رقیب غنیمتی دم تعبیری به. باشیم الوقت ابن یا و

 هم این رفک حتی و بکنم را همان بکنم، باید چه لحظه این در من که است این فکر آدم وعنویت در واقع در. است

 .باشد خواهد می که سنخی هر از نتیجه حاال و شد، خواهد آن عاید ای نتجه چه که نیست

 عبارات با مورد 220 از بیش البالغه نهج در. است آیه اش نظام و دارد لی دال وجه دنیا که است این دیگر ویژگی

: نکته.ندک می داللت غیر به که است ساخته جوری را جهان خدا دارد، داللی وجه دنیا که شده گفته بلند، یا کوتاه

 .است تایید مورد البالغه نهج در هم معنایش دو هر و دارد معنا دو دارد، داللی وجه و است[ 2]ای نشانه جهان نظام

 پدیده از ای پدیده هر از باشد، بیدار و هوشیار کسی اگر که شده ساخته چنان هستی جهان که است این معنا یک

 آموزد، می چیزی آن از آدم که ای پدیده آن خود که نیست مهم و بیاموزد هایی درس تواند می هستی جهان های

 مقام در ایدنب موجود آن خود یعنی نیستند مهم ها این باشد، تاریخ یا جامعه یا دیگری انسان یا نبات یا باشد جماد

 تواند می دموجو آن باشد، داده ما و من به تعلیم مقام در بتواند باشد داشته اراده و علم صورت آن در که باشد تعلیم
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 که ویژگی چهار این)  224 ی خطبه در( ع) علی حضرت.گرفت درس موجودات از هم شود می و باشد چیزی هر

 :دارد ژگیوی چهار دنیا فرماید می عِبهرٍ، و غِیهرٍ و عهنهاء و فهناءٍ دارُ الدُنیا انَّ ثُمَّ: فرماید می.( کند می خالصه را گفتیم

 .است فنا دار     -2

 .است رنج و عناء دار     -1

 .است حول یا دگرگونی غیر، دار     -3

 .است عبر دار     -4

 :فرماید می جهان فنای ویژگی چهار این از کدام هر و

 است لیلد این به دارد، فنا دنیا گویم می که این جراحُه، توسی ال و سِهامُه تُخطِیُ ال قهوسههُ موتِرُ الدهره ان الفناء فهمِنه

 می دوار انسان به که هم جراحتی این و رود نمی خطا به تیرش هم وقت هیچ و نهاده کمان در تیر همیشه دنیا که

 تیر گانزند ی همه به بالموت، الحیَّ یرمی است؟ تیراندازی چگونه این حاال نیست، پذیر التیام موقع هیچ سازد،

 به بالعهطبه، لنّاجیا و. کند می پرتاب سویشان به بیماری تیر را تندرستان ی همه بالسَّقم، الصحیح و. کند می پرتاب

 جهت این از دنیا ینقع، ال شارب و یشبع ال آکل. کند می پرتاب رنج تیر خاطرند آسوده که کسانی ی همه طرف

 همیشه و است این کارش دائماً. نیست شدنی سیراب که است ای آشامنده و نیست شدنی سیر که است ای خورنده

 .است دیگری ی زنده انسان کشتن پی در

 دنیا این در یسکن، ال ما یبنی و یاکل ال ما یجمع المرء ان العناء من و: فرماید می دنیا رنج و درد و عناء باب در اما

 اکیدت انسان بودن تنها به حضرت. خورد نمی خودش اما آورد، می فراهم رنج و درد با انسان که را چیزهایی بسا چه

 آنچه از میک بسیار اندک ها آدم شما که است این ها آن از یکی که گیرد می نتایجی انسان بودن تنها این از و دارد

 می و نهاییدت که شما نکنید، کار دیگران برای. خورند می دیگران را بقیه خورید، می خودتان کنید، می جمع که را

 چیزها بسیار هچ یاکل، ال ما یجمع المرء ان. هستید دیگران ی اندیشه در شما چرا نیست، شما فکر به کسی که دانید

. است دیگری کس اش خورنده ماست، مال رنجش و درد یعنی خوریم، نمی خودمان ولی آوریم می گرد ما که

 نقل، ناءب ال و حهمهل ال ما ال اهلل الی یخرج ثم. شوید نمی ساکن آن در خودتان و کنید می درست که بناهایی چقدر

 طرف نآ به توانید می را ها ساختمان این نه و برید می تان دوش روی را مالتان نه متعال، خدای پیش روید می بعد



54 
 

. اجهلِهِ ضورُحُ  فهیهقطهعهُ اهمهلِه علی ُیشرفُ  المرء ان عبرها من و: فرماید می دنیا عبر ویژگی باب در حضرت.کنید منتقل

 شانآرزوی به که این محض به که هایی انسان چقدر که است پدیده این یکی آموخت، شود می که هایی ازدرس

 و رهکُید امهلٌ  فال. شد حاصل انقطاع آمل و امل بین و شد حاضر اجل بگیرند، کام آرزو این از خواستند و رسیدند

 با هم را او گذاشت، خود جای سر را اندیش آرزو آن خود نه و برسد امل به گذاشت نه اجل یُترک، مومَّلٌ ال

 و است جهان این در سرور کم چقدر[ 6]کنم می تعجب که اظماریها، و سرورها اغر ما اهلل فسُبحان. برد خودش

 .شود می سیراب کم دارد، جهان در که هایی تشنگی در انسان شود می سیراب کم چقدر

 این از و بگیرد، درس ها پدیده این از بیند می که را هایی پدیده که است این آموزی درس این وجوه از یکی حال،

 که فرقی ودائ و بودا و طالب ابی ابن علی بین که داد باید انصاف اما. است بسیار البالغه نهج در ها گرفتن درس

 و هستند ما عصر هم که هایی انسان آن چه است، دیگر های انسان زندگی از ها آموزی درس که است این هست

 هک تاریخ و جامعه از آموزی درس یعنی ها، آموزی درس نوع این. اند رفته و اند آمده ما از قبل که هایی انسان چه

 .شود نمی دیده البالغه نهج در حیوانات و نباتات جمادات، از آموزی درس اما. است فراوان البالغه نهج در

 آیین دو این در که هایی آموزی درس. هست نباتات و جمادات از آموزی درس معنا، این به دائو و بودا آیین در

 و فقط البالغه نهج در واقع در. دارد وجود البالغه نهج در که هایی آموزی درس از است تر عرفانی دارد، وجود

 هم انسانی های پدیده جا آن در ولی. انسانی غیر های پدیده نه و آموزد می درس انسان به انسانی های پدیده فقط

 و البالغه هجن با دائو و بودا آیین بین کلی طور به که دیگری تفاوت. آموزند می درس نباتات و جمادات از غیر به

 ینا بیشتر آموزیم، می مسیح آیین و یهود آیین و اسالم در که هایی درس که است این دارد وجود اسالم و قرآن

 یم،بین می جهان این در که هایی پدیده از مثالً آموزیم، می را خداوند های ویژگی جهان این های پدیده از که است

 لهیا صفات ها دال این های مدلول دیگر تعبیر به بریم، می خدا عدالت و حکمت خیرخواهی، علم، قدرت، به پی

 ایه ویژگی ها، دال این های مدلول هستند، مهم خیلی بودا از آموزی درس که بودا.  دائو یعنی شرقی ادیان در. اند

. شود یم گذاشته من پای پیش ها آموزی درس این طریق از که است کارهایی بلکه نیستند، متشخص خدای یک

 به آب هک ببنید کنید، می نگاه آب به وقتی شما: گوید می بودا است، سپهری سهراب شعر در که طور همان مثالً

 کند، نمی علم قد مانع این برابر در هیچ کند، می برخورد مانعی به که وقتی آب. آموزد می عمل در چیزی چه شما

 دور را انعم بلکه کند، نمی علم قد کند می برخورد این به وقتی آب دارد، وجود سنگی نهری مسیر در که وقتی
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 که گوید ینم و ایستد نمی سنگ پشت کند می برخورد سنگ به آب وقتی یعنی. کند می پیدا را راهش و زند می

 شود، یم منتهی آن به سنگ که ای گوشه از را راهش. بروم و بردارم پا پیش از را سنگ این و کنم مبارزه باید من

 دورشان تید،نایس مقابلشان در اند، مانع شما برای که کسانی برابر در وقت هیچ تا گفت می را این بودا. دهد می ادامه

 ولی اشیدب نرم واقع در کند، نمی سختی هیچ که کند می کاری است نرم بسیار که این عین در آب ضمناً.بزنید

 طوری هب کار، سخت و است نرم آب گوید می دارد، پده ذمّ در دائو خود که تعبیری کوش، سخت نرم کار، سخت

 وشفرام را هدفتان اما بورزید مدارا یعنی باشید، آب این مثل هم شما. کند می خودش مقهور را سخت سنگ که

 و رس چه هر باشید، طور همین هم شما گفت می شود، می تر ساکت شود می تر قوی هرچه واقع در آب نکنید،

 از یشترب نهر یک آب. دارد صدا و سر دارد، اندک هویت وقتی انسان. هستید کمتری آب پس باشید داشته صدا

 این جهت در ها آموزی درس نوع این.اقیانوس آب تا دارد صدا و سر بیشتر دریا آب و دارد صدا و سر دریا آب

 کنند می فکر این به دائماً و اند کرده استفاده خیلی طبیعت از بودائیان لحاظ این از. باشم باید چکونه من که است

 انانس متشخص موجود یک صفت بر دال را ها این اما. آموخت شود می چیزهایی چه...  و سنگ آب، آتش، از که

 – برند یم پی الهی صفات به بیشتر را ما است البالغه نهج در که هایی ویژگی ولی. گیرند نمی خدا نام به واری

 .منحصراً نه و بیشتر

 نشانه نظام. گویند می ای نشانه نظام را این که دارد وجود ما کردن عمل طرز برای هایی آموزی درس هم گاهی

 می استقاللی نظر آب به دان شیمی یک. بکنید آلی نظر آن به نکنید؛ استقاللی نظر جهان به یعنی اولش معنای به ای

 استقاللی ظرن چیست، آن شیمیایی ترکیب و مولکولی ساختمان ببیند رود می و است آب آب، که گوید می و کند

 .رسمب توانم می چیزی چه به آب طریق از من که بگوید خواهد می و کند می آلی نظر بودا یک اما.کند می آن به

 باید یری،گ تصمیم مقام در که را چیزی آن کل شما اگر که است شده ساخته صورتی به جهان دوم، ای نشانه نظام

 می ظرن به. آورد می بیرون حیرت از عادی غیر طریق از را شما خدا نیامدید، بیرون حیرت از ولی کردید، بکنید

 هچ من که این تصمیم مقام در نیروها این اند، کرده جهان وارد نیروها آن با را ما که شده داده نیروهایی ما به آید

 انسان در خصوص به که نیرویی دو آن هستند؟ نیروهایی چه نیروها این حاال. کنند می کمک من به نکنم چه و کنم

 اخالقی وجدان بر هم و عقل بر هم البالغه نهج اتفاقاً و هستند اخالقی وجدان و عقل گفت توان می الاقل بینیم می

 شده اییدت البالغه نهج در دو هر. کند می تاکید باشد، ها آن فرمان به گوش تواند می انسان که نیرویی دو عنوان به
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 عنام این به. ) کند مشورت آن با آدم و باشد انسان معتمد مشاور تواند می که اخالقی وجدان هم و عقل هم است؛

 آید می نظر به هم البالغه نهج خداست، ندای وجدان که گفت می درست روسو ژاک ژان که گفت شود می

 ات کنیم می رجوع ها آن به عمل مقام در ما که هستند نیروهایی نیرو، دو این.( داند می خدا ندای را اخالقی وجدان

 از انسان که زیچی آن یعنی داریم، اختیار  در ما ظاهرا که است اینتمامنیرویی کرد؟ نباید چه و کرد باید چه ببینیم

 ونچ است، انسان که رو آن از انسان گوییم می که این. نیروست دو همین دارد، اختیار در است انسان که رو آن

 وجدان و عقل بر باید هایشان داده و اند مشترک حیوان و انسان بین ظاهری حواس و هستند هم ظاهری حواس

 عقل ماا کرد، نباید چه و کرد باید چه که گویند نمی انسان به خودشان ظاهری حواس یعنی. شوند عرضه اخالقی

 کار هب وقتی نیرو تا دو این کنند، می استفاده گذارد می اختیارشان در ما حواس که هایی داده از اخالقی وجدان و

 کمال با هک این رغم علی ها وقت گاهی کند، پیدا را خود راه بتواند همیشه انسان که نیست جور این شدند گرفته

 چه و دکر باید چه که ماند می زده حیرت و است متحیر هم باز گیرد، می کار به را نیرو دو این جدیت و صداقت

 این از ار ما متعارفی، غیر طریق یک از باید خدا که است این معنایش ای نشانه نظام صورت این در کرد؟ نباید

 وقتی یم،ا نگذاشته نکرده کار دیگر و ایم داده انجام ایم داشته دوش بر که را آنچه ما چون بیاورد، بیرون حیرت

 ولی مای کرده رجوع خود ی سرمایه دو این به یعنی ایم، داده انجام جدیت و صداقت کمال با بکنیم، باید چه آن

 [    1.]بیاورد بیرون حیرت این از را ما باید متعال خدای وقت آن ایم، مانده حیرت در هم باز

------------------------------- 

 داشته دوام ضعو این که باشد این بر گمانش انسان که این یعنی گرفتن خو. است بودن راضی از غیر گرفتن خو[  2]

 که نداشتم استحقاق – کردم دریافت االن که را همین یعنی بودن گزار سپاس. گرفتن خو گویند می این به باشد،

 هانج که یودم کرده عرض نظر و نقد ی مجله در من. گویم می را این سپس – کردم دریافت ولی کنم دریافت

 حقش هک داند می چون باشد، گزارش سپاس کند، می دریافت را چه هر انسان که است این اقتضایش الهی بینی

 مادیت و داریم اخالقی مادیت ما اکثر مثالً. مابعدالطبیعی مادیت نه داریم اخالقی مادیت ما گاهی. نیست

 می ستا خوب وضعش کسی وقتی یکی که است این اخالقی مادیت مظاهر از مظهر تا دو. نداریم مابعدالطبیعی

 پروتستانیسم ربراب در کاتولیسیسم تمام قرن سه نزدیک دانیم می که است چیزی این کرده، رو او به خدا که گویند

 دنیوی اقبال تندگف می که بود این ها کاتولیک قول به بدعتهایشان از یکی ها پروتستان. کرد مقاومت مساله این در
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 رمایهس پروتستانیسم از بعد که بود این خاطر به و دارد مساعد نظر شخص آن به نسبت خدا که است این عالمت

 باید است قیرف که هر گفتند می که بود این کالون و لوتر تعالیم اصول از یکی. کردند رشد قدر این غربیان و داری

 همین شد مریض اگر یا است افتاده خدا چشک پیش از خداست، غضب مورد یعنی کرده، کاری یک که بفهمد

 این بر دالّ را دنیوی نعم واقع در یعنی است، کرده رو او به خدا که بداند باید است، سالم و ثروتمند که هر و. طور

. است الهی خشم و غضب مورد انسان که این برعکس، یا و است الهی لطف نظر مورد انسان که گرفتند می

 اعتقادشان اه کاتولیک اکثر هم هنوز و داشتند کالمی مجادالت تمام قرن سه. کرد می مقاومت خیلی کاتولیسیزم

 بر اللتد ها این آید، می پیش که دنیایی خوشایندهای یعنی اش عادی معنای به دنیوی، نعم اصالً که است این بر

 این لمث ما اما است، قهر مورد یا است لطف و نظر مورد است، خوشایند این مورد که شخصی این که کند نمی این

 ویر خدا یا و کرده روی او به کهخدا گوییم می مان تداول در و ایم کرده قبول را ها پروتستان دیدگاه این که

 بیند، نمی این دار را دنیا الهی بینی جهان نیست، این اقتضایش الهی دیدگاه که این با. است شده فقیر که گردانده

. بدهند او به چیزی دنیا این از وقت آن گیرد می قرار الهی لطف مورد آدم وقتی که داند می این از حقیرتر را دنیا

 را لودخ نردبان خدا بود، خوبی چیز دنیا اگر فرمایند می البالغه نهج در پیامبران ی همه درمورد( ع) علی حضرت

 می زندگی و تباف می سبد چگونه داوود که ببینید گوید می بعد و. نکرد را کار این ولی داد، می پیامبرانش به اول

 که دیگری جهت .نساختند خانه خود برای اصالً و نگذاشت سنگی روی سنگی که ببینید را ما پیامبر و عیسی کرد،

 و ت،اس حقمان کنیم می فکر کنیم می دریافت را چیزی ما که این است، اخالقی مادیت ونوعی ماست اخالق در

 می مالیات چرا آقا گویند می آید، می پیش مالیات ی مساله وقتی ایم، کشیده زحمت ما آقا گویند می که ایم دیده

 که ویدگ می – دارم کار اصطالح این به نه، یا بگیرند ماالت که گویم نمی من – ام کشیده زحمت عمری گیرند،

 زحمت است، حقم گفت شد، هالک که کرد را استدالل همین هم قارون: فرماید می( ع) علی حضرت. است حقم

 می ار آدم حق که است آخرت دهند، نمی دنیا در را کسی حق که دانست نمی. ام آورده دست به پول و ام کشیده

 ایدنب هم قارون بنابراین و دهند می طور همین پاشند، می و ریزند می کتاب و حساب بی طور همین اینجا دهند؛

 ولی اند، نرسیده هم قارون ثروت دهم یک به حتی که اند کشیده زحمت ها انسان قدر آن. است حقم که بگوید

 ورای البته. نیمک می شکر یا کنیم می صبر کنیم، می کار چه ما ببینند دهند می فقط دهند، نمی را کسی حق جا این

 یزند،ر می جوری همین که حاال که این آن و رسد نمی آن به انسانی هیچ عقل که است تری عمیق بحث یک این

 هشت که هگرفت قرار سفره طرف این کسی یک و است خورشت رقم یک که ایم گرفته قرار سفره طرف آن ما چرا
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 قرار رهسف جای این ما چرا که دانیم نمی که اند گفته ما به رسد، نمی آن به عقل دیگر را این است؟ خورشت رقم

 هشت که کسی. است ارزش بی خدا نظر در سفره این کل که بدان ولی گرفته قرار سفره جای آن او و ایم گرفته

 که کندن فکر و بکند صبر است، جلویش خورشت رقم یک که هم آن بکند، شکر است جلویش خورشت رقم

 را این من م،ای نیفتاده جا آن چرا و ایم افتاده جا این ما چرا کند فکر که این اما است، باارزشی چیز سفره کل اصالً

 برایش تندخواس می حلی راه یک تناسخ به قول در البته بشود، این معترض کسی که ندیدم جا هیچ ولی. دانم نمی

 .      دارد دیگری مشکالت هم آن اما کنند، پیدا

 تنعم از است اعم رسد می ما به که چیزهایی. گذارند می اثر برسد، ما به چیزی چه که این در واقع در اعمال[  1]

 مقوله از آن که رسد می ما به هم دیگری چیزهای البته. گویند می نعمت بودنش انعام به توجه با را نعمت. عوض و

 چیزی یچه دهد نشان که این برای متعال خدای: فرماید م جا یک طالب ابی ابن علی البالغه نهج در. نیست نعمت ی

 ییدنیا نعمت را دشمنانش اما داد، می کم دنیایی نعمت را اهلل رسول نیست، عالم در جهت این در چیزی هیچ به

 .داد می زیاد

 تحقیر را دنیا پیامبر اختیاراً، عنه ذباها اهلل ان علم و هونها و بها اهون و سقرها و دنیا حقرت قد: فرماید می حضرت

 را او خیر چون کرده، تنگ او برای را دنیا متعال خداوند که دانست می و داشت خوارش و شمرد کوچک و کرد

 که این رایب او، غیر برای را دنیا داد بسط و احتقاراً لغیره بسطها و. است خواسته می را او بد که این نه خواسته می

 نع فاعرض بود، چنین این چون و داد می بیشتر خودش دوست به بود، ارزشمندی چیز اگر. شمرد می حقیرش

 عن ذکرها هامات و کرد اعراض دنیا از قلبش با وقت آن است، شمرده حقیر را دنیا خدا که فهمید وقتی بقلبه، الدنیا

 دنیا ینتز که داشت می دوست اصالً و عینه عن زینتها تغیب عن احب و. برد بیرون دلش از را دنیا یاد اصالً نفسه،

 اگر دمآ چون نشود، وارد قلبش بر دنیا از ای خدشه که این برای ریاشا، منها یتخد لکیال. باشد غایب چشمش از

. ) ببیند را ها اییزیب این داشت نمی دوست گیرد، می قرار تاثیر تحت زیبایی یک ی اندازه به ببیند را زیبایی یک

 .است مکافات دار دنیا که است داستانی از غیر البته نعمت این( است البالغه نهج 201 ی خطبه در این

 وزمانامر زبان در ما. است بد و خوب از اعم نعمت که این به کنند نمی توجه ها این گوید می الحدید ابی ابن[  3]

 د،شو می انعام که چیزی آن. است نعمت دهش فقط بحث محل اصالً بریم، می کار به خوب معنای به را نعمت

 صرفمن ها خوشایند به بیشتر ولو است، اعم و است طور این چون لحاظ، این از. نیست چیزی جزای و اجر و عوض
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 قتو آن اعمش، آن به دادن توجه خاطر به. ببرند کار به برایش حسن صفت شود می است اعم چون ولی است،

 .بیاورد را اخص که آید می حسن باشد، مراد اعم چون

 انسان ی اولیه طبع با که چیزی آن یعنی. بد یا خوب گوییم نمی و آوریم می بدآیند و خوشایند تعبیر ما[  4]

 قبل انسان هک طبعی انسان، پیشاوری طبع یعن اولیه طبع. ) دارد سازگاری انسان ی اولیه طبع با یا ندارد، سازگاری

 (.باشد بدآیند و خوشایند که این از اعم کند، می احساس خودش در امری به نسبت بکند، تعمق که این از

 حقیرت خدا دید از دنیا چرا: فرماید می دنیا به خود نفروختن باب در حضرت آنجا البالغه، نهج 22 ی خطبه در[  5]

 دنیا راگ که این دلیل به بخواهید، خوار را دنیا باید هم شماها باشد، خوار که است کرده اراده خدا چون است؟ شده

 (. گفت خواهیم بعد که.) آید می پیش مشکل دو را دنیا نخواهید خوار را

 مه این اگرچهخود است، کرده لحاظ را ها این ی همه تعیینکرده را رزق وقتی خدا که اند گفته متکلمان[  2]

 حثب هم این. کند می اثر رزق در تالشی ی نحوه یک شود می معلوم پس که این آن و آورد می پدید را مشکلی

 مسیحی رفایع از یکی. رود می پایین گلو از که است آنی است، سفره در که نیست آنی رزق گفتیم است، جالبی

 که است لذتی آن رود، می پایین گلو از که نیست هم آنی رزق گوید می عارف این. است این از تر لطیف بیانش

 آن ی،هست هم مشوش و مضطرب ضمناً و هستی کباب چلو خوردن حال در اگر تو. بریم می رفتن پایین گلو از

 کند، می عایدت که است لذتی آن مهم. شود نمی عیدت چیز هیچ اما رفته، رود، می پاییم گلویت از که ای لقمه

 .است رزقش آن

 مبدل باسل در الرشید هارون نویسد می آنجا در است، اصفهانی ابوالفرج "اغانی " در که داستنی آن آید می یادتان

 شا آلودگی و حرارت و دهنده آزار خیلی بوهای که وضعی در حمامی تون در دید بعد بیرون، بود رفته زنش با

 بعد ند،ا کرده خرد آن در را خشک نان و اند گذاشته نانی ظرف و اند نشسته پیرزنی و پیرمرد یک است، مشخص

 .پیرزن دهان در گذارد می را نان ی لقمه هم پیرمرد و پیرمرد دهان در گذارد می و آورد می در آب از را نان پیرزن

 آن ت؟اس دیده باالتر این از لذتی آیا: گفت زبیده به الرشی هارون بعد خوردند، نمی را خودشان غذای کدام هیچ

 احساس لطانیس قصری، هیچ در که کنم نمی فکر این از باالتر لذتی هیچ من: که گفت شعر بیت یک زبیده وقت

 و مغ هزار کدام هر خورند می غذا هم با وقتی هم هارون و زبیده یعنی است، آن از بیشتر رزقش این باشد، کرده
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 نان این از شوهر و زن این که برند نمی را لذت آن رود می پایین گلویشان از که لقمه این دارند، دیگر ی غصه

 .برند می بشود، نرم که این برای خالی آب در خشک

 شما ی متعه یعنی متاع، گویند می عربی در را رزق که است لحاظ ازاین برد، می آدم که است لذتی آن آدم رزق

 شود، نمی من عاید باز لقمه آن خود وگرنه شود می عایدتان که آن یعنی عربی در متعا. برید می که تمتعی و است

 یم عایدم که است کیفی و لذت آن شود، می عایدم لمه هر از که آن خبرم، بی ام معده در لقمه حشور از اصالً من

 .شود

 یدنپر از آدم واقعاً که است ای نشانه نظام معنای اند، قائل آن به عرفا ی همه که است نظامی ای، نشانه نظام[  2]

 می را لقابی و هابیل که جا آن یکی. است آمده مورد دو یکی البته قرآن در. بگیرد درس تواند می هم کالغ یک

 ردگی می یاد چیزی خودش هم بعد! عجب: گوید می این و کشد می را دگر کالغ و آید می کالغی یک گوید،

 عجب لذا و باشد تر نادان هم کالغ یک از تواند می مواردی در انسان که است این گیرد می یاد را عملش هم و

 واقع در این کرد، دفن را مرده کالغ این چون کرد؛ دفن را مردگان باید که فهمید که این یکی و باشد داشته نباید

 سانان به عادی غیر طرق از چیزهایی یک وقت آن کند، می حیرت جهان در واقعاً طرف وقتی. است ای نشانه نظام

 .شود می آموخته

 اشکالی تفال یول است غلط تطیر که اند گفته بعضی و تفال هم و است غلط دین در تطیر هم که شده گفته گاهی

 یک. کنند می فرق ما بحث با که دارند مشترکی وجه یک دو هر فال و طیره چه؟ یعنی تفال و تطیر اساساً اما ندارد،

 تعبیر به ای بشناسم، را خدا تعبیری به یا که این برای بیاموزم درس چیزی از خواهم می من که است این بحث وقت

 آینده رد که کنم گویی پیش را آینده خواهم می که است این بحث هم وقت یک. کرد باید چه که بدانم دیگر

 پیش یکی هامنت. اند مشترک کنند می را آینده گویی پیش که جهت این در فال و طیره تفال، و تطیر شد، خواد چه

 من که است ینا بحث نیست، آینده بحث اصالً جا این اما. کند می را بدی گویی پیش یکی و کند می نیکی گویی

 پیدایش از قبل عرفای مخصوصاً هست، ما عرفای لسان در این. بفهمم باید را این. بکنم نباید چه و بکنم باید چه

 نشانه نظام ثبح همین بزرگ، خراسان عرفای های تم ترین التکرار کثیر از یکی شاید و الدینی محی نظری عرفان

 .کند می فرق تفال و تطور با البته این اما آموخت، درس ها پدیده این از شود می چقدر که است ای
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 .برند می کار به تعجب برای ها عرب که است اداتی اهلل سبحان[  6]

 و آید می که یکالغ آن – شود تفسیر باید حتماً نشانه خود ببینید دارد، مورد این در جالبی بحث بوبر مارتین[  1]

 و تحیرمم که هم من اگر که است این من بحث اما – کرد تفسیر شود می گونه هزار که را شکد می را دیگر کالغ

 یشپ که را ای پدیده باید این است، االطالق علی خیرخواهی و علم دارای و دارد حاکمیت عالم بر که خدایی اگر

 حالت واقع در یعنی بگیرد، انجام نظر مورد تفسیر من آگاهی ساحت در که بیاورد پیش چنان آورد می

subjective .این باید د،باش حاکم عالم بر ای نشانه نظام که و بیایم بیرون تحیر از من که بناست اگر بنابراین 

 تفسیر تا دص لو و بشود، من برای براندازی حیرت تفسیر دارم من که هایی آگاهی مجموعه با که باشد چنان پدیده

 خدا که بیاید ونبیر باید ای پدیده وقت همه بنابراین. است نبوده نشانه دیگر که من بر وگرنه کرد، بشود هم دیگر

 موجب که شود می تفسیری من آگاهی قالب در پدیده این که داند می خودش الیتناهی علم و فائق قدرت آن با

 وقت آن نخورد، من زدایی حیرت درد به که بشود تفسیری من آگاهی قالب در اگر گرنه و شود می حیرت زوال

 .است نبوده ای نشانه نظام نظام، باز

 تیلیش جالب یاربس تعبیر به نُما، او یعنی نشانه، یعنی وقت همه نشانه گیریم، می معنا همان به را فارسی ی نشانه هم ما

 یعنی کرد، ترجمه sign- event به باید را آیه غربی ادیان مقدس متون در گفت می. ونت ای ساین گفت می

 با را آیه دنبای وقت هیچ که گفت می تیلیش لحاظ این به و است جور همین هم عربی در آیه. نشانگرغیب رویداد

 sign- event از غیر miracle است، miracle آن است sign- event این گفت می. گرفت اشتباه معجزه

 دیگری امور ی دهنده نشان ها این نه، ها sign- event اما ماست عجز نشاندادن برای فقط Miracle. است

 .هستند
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 هارمچ ی جلسه  

 

 قسم، هس به توان می را البالغه نهج در معنویت های مولفه رسید، البالغه نهج در معنویت های مولفه به سخن            

 دسته سه این به دبای انسان. کرد تقسیم( اخالق)  شناختی وظیفه و شناختی انسان ،(شناختی هستی)  مابعدالطبیعی

. دنیاست، هستی جهان از مراد.کرد تعبیر "معنوی انسان " به او از بتنوان تا باشد، داشته نظری و عملی التزام امور

 .نیمک جمع را حالت دو این باید همیشه که است شده شناخته ای گونه به طبیعت، عالم یا دنیا یا هستی، جهان

 امنیت عدم احساس     -2

 یاس عدم احساس     -1

 عبیرت به. یاس عدم احساس هم و کند ناامنی احساس باید هم انسان که کرده خلق ای گونه به را هستی جهان خدا

 عِبادکه مهنهعها مقادیرک طواء سرعهه و تدبیرکه اختالفه انَّ الهی ": فرماید می که عرفه دعای در( ع) حسین امام

 می هم رس پشت تصمیمات سرعت به بس از خدایا البهالء، فی مِنک الیاسِ و عهطاء الی السکون عن بکه العارفین

 فرق هم با و شوند می هم جانشین دائماً تو[ 2]تدابیر اختالف این کنی، می عوض را وضع سرعت به بس از و گیری

 که سانیک شده باعث پدیده دو این که شوند می عوض سریعاً و هستند الطویه سریع تو تقادیر قدر آن و کنند می

 احساس وقت هیچ دهی می ها آن به ای عطیه وقتی یکی ندارند، وقت هیچ را حال دو دنیا در و شناسند می را تو

 بر ای لیهب وقت هر هم طرفی از و. شود گرفته ما از عظیه این بعد ی لحظه بسا چه گویند می چون کنند، نمی امنیت

 بنابراین. شود مرتفع بلیّه این بعد ی لحظه بسا چه گویند می چون کنند، نمی یاس احساس کنی، می عارض ها آن

 ی لحظه در گویند می چون کنند، نمی خاطر امنیت احساس بینید، می را زندگی خوشایندهای و عطایا که هنگامی

 ونچ کنند نمی یاس احساس شود، می نازل ها آن بر ها غم و ناخوشایندها که وقتی برود، بین از است ممکن بعد

 و ها شادی هنگام در امنیت عدم احساس. شود عوض چیز همه و شود زائل است ممکن بعد ی لحظه در گویند می

 که ناامنی. است رجاء و خوف معنای یک ناخوشایندها، و ها غم فرود هنگام یاس عدم احساس و خوشایندها

 میشهه که است این معنایش کنند، می احساس امیدواری و اند خائف همیشه که معناست این به کنند می احساس

 نه و کنیم می امنیت احساس نه همیشه ما که است، رجاء و خوف بین جمع حالت معنا، این اذا و هستند راجی

 [1.]یاس احساس
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 چه بر ریدمیمی وقتی دانید نمی شما که است این شده تاکید آن بر که ابراهیمی ادیان در رجاء و دیگرخوف معنای

 انشفرزند به یعقوب که است آمده قرآن در. باشید رجاء و خوف حال در باید همیشه بنابراین بود، خواهید حال

 ویلغ معنای به)  مسلمان. بودن خدا تسلیم حال در مگر نمیرید فرزندانم ،[3] "مُسلِمون انتم و الّا تهموت ن ": گفت می

 اهسلِموا " فرمودهن فرزندانش به یعقوب چرا که اند کرده بحث مفصل مفسران.بمیرید( بودن الهی ی اراده تسلیم یعنی

 این به یعقوب.بمیرید مسلمانی غیر حال در نکند باشید، مسلمان مرگتان حال در است گفته چرا ،"مسلمینه کُونُوا یا

 در نشیب و فراز هزاران مرگ، زمان تا. نیست اعتنا قابل چندان ما کنونی وضع که است گفته سخن طور این دلیل

 آخر ی حظهل آن مهم چون اسالم، حال در مگر نمیرید که است این بر تاکید همیشه بنابراین. آید می پیش زندگی

 من نونیک وضع اگر. بود خائف باید وقت همه ورزید، اتکا کنونی وضع به توان نمی که است این معنایش. است

 استوار دژ یک در که کنم گمان نباید( بنامید... و فالح ایمان، اسالم، را مطلوب وضع این حال)  است، مطلوبی وضع

 مامون م،ده می خودم به خودم که نفس های فریب و دنیوی های فریب گونه هر از و ام گرفته قرار تسخیرناپذیر

 کس یچه چون که این بر کنید منضم را مطلب این اگر. باشیم وضعی چه در لحظه آخرین که است این مهم. هستم

. یدباش مسلم آن هر در بنابراین االن؟ همین یا دیگر، ی ثانیه دو است، موقع چه عمرش ی لحظه آخرین داند نمی

 وقتی. یدآ پدید تو در تطور هزاران بمیری، آیی می تا است ممکن نباش، خود کنونی وضع ی غره چندان اند گفته

 در که مطلب این بر را سخن این حال عین در اما. نمیری مومن و مسلمان ایمان، و اسالم حال در دیگر میری می

 آخرین نفس این که نیست معلوم انسان یک برای که این آن و اند کرده منضم است تاکید مورد ابراهیمی ادیان

 در. اشیمب مسلمان آنی هر در باید پس باشیم، مسلمان نفس آخرین در خواهیم می و است چنین چون نباشد، نفسش

 ست؛ا باز توبه راه همیشه نکند، ناامید را تو هم این نداریم، مطلوبی وضع االن اگر. است رجاء و خوف هم جا این

 دوم عنایم این پس(.  دارد معنا شش توبه اند فرموده البالغه نهج در( ع) علی حضرت)  دقیق معنای به توبه البته

 ناامید را تو هم کنونی نامطلوب وضع و باشد خائف نکند، غره را تو کنونی مطلوب وضع که است رجاء و خوف

 .باش راجی هم باز یعنی نکند،

 

 یعنی. (بینند می وار انسان را خدا ابراهیمی ادیان در که چنان)  ببیند، وار انسان را خدا اگر شخص: سوم معنای اما

 برخالف. است موجودات از موجودی یعنی است، متشخص و هست هم شخص دارد، تشخص که این بر عالوه خدا
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 است، متشخص که این بر عالوه ابراهیمی ادیان در خدا نیست، موجودات از موجودی آن در خدا که بودا دین

 هب او در منتها هست، هم او در داریم، ها انسان ما که کمالی های ویژگی و است وار انسان یعنی هست، هم شخص

 جمله زا ابراهیمی ادیان در. دارد وجود( کنند می فرق هم با معنا لحاظ به سه این)  متناهی یا کامل یا مطلق صورت

 کند، می غضب هم خدا شویم، می غضب دستخوش ها انسان ما. است[ 4]وار انسان خدا البالغه، نهج در و اسالم

 صفات اراید فقط خدا ابراهیمی ادیان در دیگر تعبیر به...  و کند می رضاپیدا هم او کنیم، می پیدا رضا ها انسان ما

 های ژگیوی بلکه نیست، بودن فوق مجرد، نامتناهی، بالذات، قیوم العلل، علت الوجود، واجب مثل متافیزیکال

moral متشخص خدا وقتی. دارد هم...  و خشنودی خشم، خیرخواهی، قدرت، علم، اراده، غضب، رضا، مثل 

 :که این آن و دارد سومی معنای یک خوف و امید ابراهیمی ادیان در باشد،

 ولی ستا سازگار خدا حکمت با البته که دارد، خود دادن کیفر و پاداش برای الفراغی ی منطقه یک متعال خدای

 اهل او. دکن می رفتار ما با عدالت فوق بلکه نیست، عادل فقط ابراهیمی ادیان در متعال خدای. است عدالت فوق

 نهج رد علی حضرت تعبیر به ولی ندارد، منافات او حکمت با خدا احسان. است عدالت فوق احسان و است احسان

 کمتح هم او احسان که دانیم می اجماالً ولی الفتن، بقوس غورا الیناله. رسد نمی جاها آن به ما رفتن غور البالغه،

. عدالت وقف است چیزی بلکه نیست، عدالت عین بینیم می داریم، عدالت از ما که تصوری باالخره ولی است، آمیز

 در داخ. کردن عطا او به فرد حق از بیش یعنی احسان ولی دهند، نمی بیش یا کم ای ذره را فرد خود یعنی عدالت

 نگرم یم اعمالم به وقتی که معنا بدین شود، می باز امید برای جا است طور این وقتی است، محسن ابراهیمی ادیان

 یم محسن را خدا چون حال عین در ولی است کیفر یا پاداش درجه فالن متناسب و سزاوار من اعمال که بینم می

 نم پاداش که این به امید نوع یک. بدهد من به دارم را انتظارش که چیزی آن فوق خدا که این به امیدوارم دانم

 ادیان در خدا دیگر سوی از. امیدوارم من معنا این به. کند می اقتضا من عمل و وضع که است چیزی آن فوق

 پهن دام خدا. دهد می قرار خوف معرض در را انسان همیشه این و است استدراج و امال ویژگی دارای ابراهیمی

 در هم و امال در هم خدا واقع در هستند، استدراج و امال خدا مکر مظاهر است، الماکرین خیر خدا هست، هم کن

 آن عنیی حکمت، شود می گفته وقت هر. اوست حکمت عین کند می ما به که مکری. است مکر مقام در استدراج

 به و حکمت. دارند انسانی معیار...  و علم قدرت، دارد، انسانی معیار عدالت. ندارد انسانی معیار هیچ که ویژگی

 توانیم یم فقط معنا این به. داند نمی کس هیچ را غورش که است ای ویژگی خدا رازآمیز حکمت مسیحیان تعبیر

 لی و دانیمب معصوم را انسانی که این مثل درست. است قرار چه از وضع که کنیم فهم توانیم نمی ولی کنیم حس
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 می چه هر بگوییم متوانی می فقط کند، می چه او که کنیم بینی پسش انسان این دانستن معصوم به توسل با نتوانیم

 و ندارد انسانی معیار هیچ واقعاً الهی حکمت یعنی هست، وضعی چنین الهی حکمت باب در. است نکرده خطا کند

 در( دانستند یم محک تعیین قابل را خدا های ویژگی ی همه که)  نیز معتزلی مثل کسانی ولی. نیستند سنجش قابل

 این ،چیست او حکمت اقتضای که این ولی است حکیمانه خدا کارهای دانیم می ما: گویند می الهی حکمت باب

 داخ حکمت با الهی مکر و است الهی مکر ی مقوله از استدراج و امال.است رازآمیز الهی حکمت لذا. دانیم نمی را

 جای ذال است، کن پهن دام خدا باالخره. بگوییم سخن آن باب در توانیم نمی این از بیش ما ولی است، سازگار

 یک و غزمبل باره یک تا اند آورده پیش را وضع این نکند که باشد داشته توجه همیشه باید آدمی. هست هم خوف

 اجیر باید محسن، و است عادل فوق خدا چون که شد این سوم معنای پس. بیاید پیش من برای حائلی آزمایش

 امال شود، مین خالصه استدراج و امال در فقط الهی مکر البته. باشیم هم خافی باید خدا بودن ماکر دلیل به ولی بود،

 دادن، قرار ام برای نفس هوای شیطان، خلق دنیا، فریبندگی. هستند الهی مکر های شاخصه از شاخصه دو استدراج و

 مصداق همه ها این بدهیم، فریب هم را خودمان توانیم می ما است، نهاده ما درون را قدرتش خدا که فریبی خود

 .دارد نیز دیگری مصادیق و هستند الهی مکر

 عوام میان در گاهی خیر؟ یا دارد، را است رایج الناس عوام میان در که هم چهارمی معنای خدا از خوف آیا: نکته

 خدای راگ. نیست درست چهارم معنای این ولی شود، می استفاده معنا سه این از غیر معنایی به بودن خائف الناس

 این در بدانید، عادل صد در صد را معلمی اگر دارد؟ معنایی چه عادل از خوف است، عادل که است عادل متعال

 نینچ از اگر که رسد می نظر به معناست؟ چه به او سخن ترسم، می معلم این از من گفت آموز دانش اگر صورت

 دلیل این به او عدالت از واقع در. ایم ترسیده خود نخواندن درس و کاری کم از که معناست بدین بترسم معلمی

 حاصل وبیخ ومعلومات ایم نداده انجام درست را خود تکلیف بیاید، پیش محاسبه پای اگر دانیم می که ترسیم می

 کم از ترس یعنی عدالت از ترس و است عدالت از ترس التحلیل، عند عادل شخص از ترسیدن پس ایم، نکرده

 الًاص معنا این به. کند می حاصل را عدالت از ترس خود، بدکاری و کاری کم به علم و. خود کاری بد و کاری

 لو بخمس اوصیکم: فرمایند می[ 5]البالغه نهج در( ع) علی حضرت که است نظر این از. داشت خوف خدا از نباید

 تمام چیز جپن این برای اگر که کنم می سفارش را شما چیز چنج به اهالً، لذالک لکانت االبل آباط الیها ضربتم

 (.سعادتند رکن واقع در تا پنج این یعنی. ) است شایسته بگذرانید، را عمرتان
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 خودتان ناهگ از فقط تان خوف ،" ذنبه الّا یهخافنَّ ال و ". باشید امیدوار خدا به فقط ،" ربَّه الّا مِنکُم احدُ الیرجونه " -2

 اگر زیرا. است خودش گناه کند، می نشین خاکستر را آدم که چیزی تنها چون نترسید دیگری چیز هیچ از. باشد

 ینبنابرا. دهد می نشان العمل عکس خودش از من عمل با متناسب لذا و کند می رفتار عدالت به است، عادل خدا

 که است شده تکرار البالغه نهج در مورد 22 گناه، از ترس تعبیر این. ترسم می خودم عمل از ترسم، می او از اگر

 و بزند زمین هب را شما تواند می کنید می خودتان چه آن فقط. نترسید دیگری چیز هیچ از و بترسید گناهان از فقط

 یعنی "اِهتدهیتم اذا ظلَّ من یضُرّکم ال انفسکم عهلیکُم آمهنوا الّذین ایّها یا ": است آمده قرآن در. دیگر چیز هیچ نه

 هم اهانگمر. شد سلب ها آن از زدن ضربه امکان بزنند، ضربه شما به خواهد می دشمنی دلیل به که هایی آن حتی

 به تواند نمی سک هیچ که است این معنایش. باشید مهتدی خودتان اگر البته بزنند، شما به ای ضربه هیچ توانند نمی

. باشی فتهگر پیش در ضالل روش اهتدا روش جای به که وقتی بزنی، ضربه خودت به خودت مگر بزند، ضربه تو

 فقط نیست، راحت خودت از خیالت اگر و باشد راحت همه از خیالت دیگر است، راحت خودت از خیالت اگر

 کنی یم خودت جیب به خودت تو را سودها "اکتسبت ما علیها و اکتسبت ما لهم ". نباشد راحت خودت از خیالت

 خدا که خوف معنای این. بکند کاری تو با تواند نمی کسی. ای ساخته خودت متوجه خودت هم را ها زیان و

 .است خداعادل چون است، نادرست است، مخوفی موجود

 "زودگذری "                نام به دیگری چیز بر( ع) علی حضرت اما. گفتیم سخن "جهان گذرایی " باب در قبالً: نکته

 وقت یک است؟ زودگذر جهان فرماید می حیثی چه به حضرت نسبی، است امری زودگذری این. کند می تکیه

 فالن تیدگف اگر اما. است حرکت حال در ماشین فالن گویید می وقت یک است، ساکن ماشین فالن گویید می

 امری جهان اییگذر. باشید گرفته نظر در را ماشین از غیر دیگر چیز یک باید جا این است، رو کند یا تیزرو ماشین

 حضرت گاهی اما. رود می بین از روز یک چیز همه و گذراست جهان که شود می دیده جهان خود در و نسبی است

 زودگذر انجه که گفت آن به نسبت و گرفت نظر در دیگری چیز باید جا این در. است زودگذر جهان فرمایند می

 توجه کمتر مطالب گونه این به البالغه نهج شارحان البته کرد؟ فهم شود می چگونه را بودن السیر سریع این. است

 است، دگذرزو جهان فرمایند می حضرت که این. اند نداشته البالغه نهج به اگزیستانسی رویکرد اصالً و اند کرده

 تعلیم ام به ومربیان معلمان که تصویری در رسد می نظر است؟به زودگذر گویند می و سنجند می چه با را جهان

 ودز یعنی جهان بودن زودگذر پس. است شده القا کند گذشت این ولی شده، نمی انکار دنیا گذشت اند، داده

 من ادرم و پدر. سنجید آن با را جهان گذر بتوان که ندارد وجود دیگری چیز. کردیم می گمان ما چه آن از گذرتر
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 ادند،د می من به گذرا جوانی از که تصویری اما مانی، می جوان عمرت آخر تا تو که گفتند نمی من به گاه هیچ

 ست،ا گذشته ام جوانی که حاال. هست که هست این از گذرتر کند جوانی که آمد می نظر به که بود تصویری

 و توقع که بود آنی از گذرتر تند  یعنی. گفتند می من به مربیان و معلمان که بود آنی از گذرتر تند که یابم درمی

 دیگری چیز با تا. ندا نسبی امور امور، این چون. بود کرده القا ما بر تربیت و تعلیم را انتظار و توقع این. داشتیم انتظار

 از را دنیا شود یم البته. کرد مقایسه دیگری چیز با توان نمی را دنیا و زودگذراند که فهمید شود نمی نشوند مقایسه

 نکته یک هک آید می نظر به زودگذری باب در اما.بگیریم نظر در نیستند، گذرا که دیگری امور با گذرایی لحاظ

 می دیسق آگوستین. گردد برمی گفتم، عادت باب در قبالً که چیزی آن به مساله این. باشد داشته وجود مهم ی

 کسب یتترب و تعلیم طریق از ما های عادت سلسله یک. است عادت معنوی، رشد موانع ترین بزرگ از یکی گفت

 گمان آنچه از رزودت بسیار شما جوانی گویند نمی ما به. شویم می معتاد امری به تربیت و تعلیم طریق از و شوند می

 ینا با. دهند می نشان رفتند، دست از که این از بعد را خود زودگذری امور، ازاین کدام هر. گذرد می کنید، می

 فلسفی رتعبی به. یابد می داد، دست از را آن وقتی زودگذری، درمورد ولی. هست آن داشتن حین در آن گذشتن که

 باید را زودگذری بنابراین ،subjective است امری ها آن زودگذری ولی ،objective امری امور، گذرایی

 که این یا د،ش خواهد بدل فرا به امروز گوید نمی مثالً کند، می تاکید خیلی زودگذری این بر حضرت.کنیم تجربه

 است، نزدیک امروز به فردا ،[2] " قریبٌ الیوم من غداً انَّ ": فرماید می بلکه. آمد خواهد فردا و رفت خواهد امروز

 و مهرصهدٌ کائنٌ هو ما تستعجهلوا فهال: فرماید می زودگذری به راجع 250 ی خطبه در. است بحث محل نزدیکی این

 [2.]غهدٍ یرتباش من الیوم اقرب ما و. یدرکه لم انَّهُ دَّ و ادرکههُ اِن بما مستعجلٍ من فکم. الغهدُ به یهجیءُ ما تستبطئوا ال

 باید چه آن» چون باشید، نداشته هم آن در استبطاء و ابطاء و نکنید تعجیل است شدنی آنچه شدن در خدا، بندگان "

 می برسد هم اگر ،کنند می عجله برسد دستشان به چیزی که این برای که بینیم می را کسانی بسیار شود، می بشود

 .است نزدیک فردا ی طلیعه به امروز چقدر: فرماید می بعد. بود نرسیده ما دست به کاش ای گویند

 

 و دینی مقدس متون در معنا دو هر و دارد، معنا دو ای نشانه نظام این که ایم مواجه ای نشانه نظام با دنیا دردار ما

 متنبه یکس اگر که شده ساخته صورتی به جهان که است این اول معنای.است آمده البالغه نهج در جمله از مذهبی،

 پدیده یعنی. گیرد می درس هستی جهان های پدیده از همیشه باشد، معنوی اصطالح، به و باشد بیدار و هوشیار و
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 تابلو لمث. دهند می نشان هم را دیگری چیز آن بر عالوه بلکه کنند، نمی عرضه او بر را خود فقط هستی جهان های

 می را جاده وضع هم و...  و دایره یا مربع شکلم و آهن از من جنس گوید می مثالً دهد، می نشان را خود هم که

 نیز را ودشخ غیر یعنی ؛...یا شوید می نزدیک خطرناک پیچ به یا شود می دار شیب مثالً است، گونه این که گوید

 به یزن را دیگری چیز خود، بر عالوه که است گونه این هستی جهان ی همه معنوی انسان نظر از.دهد می نشان ما به

 خودش غیر هستی جهان که دهد می التفات نکته این به مورد 120 به نزدیک طالب ابی ابن علی. دهد می نشان ما

 چنین این آن مولکولی ساختمان یا و است H1O که بیند می را آب خود فقط دان شیمی یک. دهد می نشان نیز را

 برد یم سبق سخت سنگ از مالیمت، عین در آب که بیند می نگرد، می آب به معنوی آدم یک وقتی ولی است،

 سانیک و ها دل سختی از حال عین در ولی باشد مالیم اش زندگی در تواند می هم آدمی که گیرد می نتیجه لذا و

. بمانند امناک ها آن های برنامه و بزند جلو ها آن از تواند می یعنی. ببرد سبق نیز هستند زمختی و درشتی اهل که

 مالیمتی کمال اب که بود آب مثل شود می بلکه. شد موفق تا بود خشن خشن، انسان با مواجهه در که نیست احتیاجی

 بلکه شود، مین نتیجه آب مولکولی ساختمان از دیگر این. گیرد می سبقت او بر و کند می غلبه سنگ بر دارد که

 آن بر الوهع من مبین، مرا مولکولی ساختمان فقط گوید، می آب واقع در. آید می حاصل آب به آمیز انتباه نظر با

 نشان ام به هم دیگری چیزهای توانند می... و ابر سنگ، ترتیب همین به. دهم می نشان تو به هم دیگری چیزهای

 یم هایی درس انتباه اهل و معنا اهل های انسان به دائماً که است ساخته گونه این را هستی جهان خدا پس. بدهند

 بکنند، هم آلی نظر لکهب نکنند، استقاللی نظر فقط اشیا به یعنی. باشند متنبه ها انسان این که این شرط به البته دهد،

. ببیند هم ار چیزهایدیگری موجودات، به نظر با باید انسان پس. بیند می را آیینه خود هم انسان. بکنند مرآتی نظر

 .کند می فرق شرقی ادیان با ابراهیمی ادیان در چیز این که گفتیم قبالً چیست؟ دیگر چیز آن حاال

 لهیا صفات و اسما به ها آن در تامل با و هستند الهی صفات و اسما مظاهر ما، پیرامون موجودات ابراهیمی ادیان در

 تنبه که وهر است الهی شفقت و خیرخواهی علم، حکمت، قدرت، مظهر عالم گویند می ادیان این در. بریم می پی

 ینا بحث معموالً  جا درآن. دارد وجود دیگری چیز این بر عالوه شرقی ادیان در. بیند می را ها این باشد، داشته

 نیستند، قائل personal خدای به اصالً  بقیه هندو آیین جز به شرقی ادیان در زیرا. بیابیم را خدا صفات که نیست

 پیدا تنبه نجها در یعنی. شود می روشن ما پای پیش پیرامون های پدیده در دقت با که است این سر بر بحث بلکه

 ای نشانه نظام ول،ا معنای به پس.بکنیم نباید چه و بکنیم باید چه فهمیم می گیریم، می یاد زندگی روش کنیم، می

 یزهایچ آن. برد پی دیگری چیزهای به توان می آن دیدن با که است شده ساخته ای گونه به هستی جهان یعنی
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 به گاهی مه ابراهیمی ادیان در البته. باشند زندگی روش توانند می و باشند الهی اسماء و صفات توانند می دیگر

. است کم البالغه نهج در مورد این. دهند می نشان را زندگی روش هستی جهان های پدیده که دارند اشاره نکته این

 »آ مورد یک که فرموده بیان سخنانی مورد چهار یا سه شهادت از قبل و خوردن ضربت از بعد( ع) علی حضرت

 النفس اقُمس االجل. فراره فی فیه مایهفِرُ القٍ  امریء کل الناس ایها یا ".است صالح صبحی تصحیح با 241 ی خطبه

 ردمم ".مخزون علم هیهات. اخفاءه اال اهلل فابی االمر هذا مکنون عن ابحثها االیّام اطردت کم موافاته منه الههرهبُ و

 مانه بخواهیم ما چه هر که نیست، جور این. گردد می دچار چیز همان به بگریزد چه هر از انسانی هر که بدانید

 به ازب بگریزیم، ها آن از هرچقدر که هستند اموری امور، این. ناپذیرند تغییر که دارند وجود اموری جهان در. بشود

 فرمایند می( چیست؟ چیز آن حاال. ) گریزد می آن از را آنچه کند می مالقات انسانی هر. افتیم می ها آن دامان

 مرگ طرف به شود رانده که آمده نفس. است مرگ سوی به نفس، دادن سوق اصالً. است اجل امور آن از یکی

 دبای مرگ از گریختن برای چون. ) شویم می تر نزدیک او به بگریزیم آن از چه هر که است چیزی مرگ و

 نزدیک یعنی تا سه این شدن گرفته و گیرد می را شما( وقت)عمر و استعداد و نیرو کارها این خود. کرد کارهایی

 کنه که مکرد صرف را وقتم خیلی و کردم فکر خیلی زندگی در مرگ به راجع من: فرماید می بعد(. مرگ به شدن

 هک فهمم می ام افتاده مرگ بستر در که حاال. کرد می مخفی من بر االن تا را این خدا اما کنم، درک را امر این

 نیست ردو شما از. پوشیده و مکنون و مخزون است علمی نیستید، دچار من وضع به که شماها برای چه، یعنی مرگ

 لکم عبرهُ یومال انا و صاحبکم بالمس انا ":فرماید می سرانجام و دهد می دیگری توضیحات بعد. چیست بفهمید که

 افیاء یف کنّا فانّا القهدهمُ تهدحضِ  انَّ و فذاک المزهلَّهِ هذاه فی الُوطاهُ تثبت ان "."لهکم و ِلی اهللُ غهفهر مفارقُکُم غداً و

 ماش همنشین من دیروز. " مهخهط ها االرض فی عهفا و متلفِّقهها الجوِّ فی اضمحلَّ غمامٍ ظلِّ  تحت و. ریاحٍ مهههبَّ و اغصانٍ

 .بیامرزد را شما و من خدا و کرد خواهم مفارقت و شد خواهم دور شما از نیز فردا و شما عبرت ی مایه امروز و بودم

 اگر و است مطلوب که برگردم زندگی به یعنی بیابم، نجات ام شده دچار بدان اکنون که وضعی این از بتوانم اگر

  سوی به و دملغزی اگر ولی است، خوب که نلغزم، مرگ سوی به که کنم پیدا استواری قدم گاه لغزش این در بتوانم

 این.ستا نزدیک مرگ که گفتند من به جهان های پدیده عمر یک زیرا. نیست غریبی و عجیب چیز رفتم، مرگ

 صفات نه دهند، می یاد ما به را زندگی روش هستی جهان های پدیده گفتم می که است مواردی آن از مورد یک

 نمی من به سایه آیا نشستم، نمی درختان ی سایه زیر گاهی عمرم در من مگر: فرماید می حضرت.را الهی اسماء و

 مگر ستیم،نش می درختان های شاخه ی سایه زیر یعنی نشستیم، می غصن ی سایه در دنیا در ما گذراست؟ که گفت
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 یم باد نوزیده؟ ما به باد وقت هیچ مگر. روم می دارم هم من که فهمیدیم می باید رود، می سایه که دیدیم نمی

. آموختیم می را گذرایی باید باد و درختان ی سایه و ابر از واقع در. روی می داری هم تو روم، می دارم من گفت

 وهمه یردبگ قرار تواند نمی باد کجا هیچ آسمان در که دیدم نمی من مگر. نبود غریبی و عجیب چیز گذرایی لذا

 یدمد نمی مگر. اوست اضمحالل به بودنش باد باد،. اوست اضمحالل در وجودش باد اصالً. شود مضمحل باید جا

 می راف روزی و گذرم در من که گرفتم می درس این از باید من ماند، نمی باقی جایی ها سایه برای زمین روی بر

 بعد نههساکِ خالءً جثَّهً منّی ستُعقهبون و ایّاماً بدنی جاورکم جاراً کنت انما و ".ماند نمی باقی من از چیزی که رسد

 و البلیغ طقالمن من للمعتبرین اوعظ فانه اطرافی سکون و اطراقی ُخفُوت و هُدُوّی لیعظکم. نطق بعد صامِتههً و حراک

 یک من بدن از زودی به و بود شما بدن مجاور روزی چند بدنم و بودم شما ی همسایه دیروز من. " المسموع القول

 و ام، رسیده سکون به داشتم، که بسیاری های حرکت از بعد که بینید می مرا. کنید می دریافت روح بدون ی جثه

 رامآ جسدم وقتی اوالً. است درس شما برای ها این: فرماید می بعد. شدم صامت ام، کرده می که هایی نطق از بعد

 دیگری سدر هم آن نشد، باز هایم پلک دیگر و افتاد فرو هایم چشم وقتی. شما برای است موعظه یک این گرفت،

 ینید،ب می من در که چیزهایی همین. است دیگری درس هم این پاهایم، نه و هایم دست نه که دیدید وقتی و است

 پند خورد یم گوش به فقط که قولی از و هستند تر دهنده اندرز بلیغی منطق هر از اعتبارند، اهل که کسانی برای

 از عنیی است، دوم ی مقوله از ای نشانه نظام نوع یک واقع در این(.کنید می رویت و بینید می چون)  تراند دهنده

 یزندگ روش یک بگوید خواهد می بلکه بیاموزد، ما به را الهی صفات و اسماء مظاهر خواهد نمی که ای مقوله

 .بگیرید رسد خود داشتن تلقی چگونه و زیستن چگونه برای ها پدیده از. بگیرید پیش در وضع، این با متناسب

 :است تمایز قابل قسم دو دوم، ی مقوله ای نشانه نظام این در

 .است رایج قسم این البالغه نهج در. بیاموزیم چیز دیگر های انسان از     -2

 ... و سایه باد، ابر، مثل بگیریم درس انسانی غیر های پدیده از     -1

 می زندگی شما با زمان هم و شما ی جامعه در که هایی انسان سرنوشت از یعنی انسان، از آموزی درس قسم یک

. بگیریم درس تاریخ از هم و جامعه از هم دیگر تعبیر به. بگیریم درس اند، آمده شما از قبل که هایی انسان و کنند

 انانس از آموختن درس ی مقوله از ،" لکم عبرهُ الیوم انا و صاحبکم بالمس انا " که( ع) علی حضرت سخن این

 درس نوع چه آموختن درس این گوییم می و پردازیم می آموختن درس این تحلیل به حال.است دیگر های
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 ابی بنا علی بگیرم؟حضرت درس خودم زدگی برای گذرد می دیگران بر چه آن از باید چگونه است؟ آموختنی

 جوعر تاریخ به که این دلیل به ولی ام، نکرده عمر بیشتر سال 20 من: فرماید می علی ابن حسن به ای نامه در طالب

 صفین گجن برای حضرت که شد نوشته وقتی نامه این. ام کرده زندگی را تاریخ ی همه که است این مثل ام، کرده

 در دبای فقط که ام رسیده سنی به االن من است، عمرم آخر که نویسند می نامه این در حضرت. شد می آماده دوم

 می آماده جنگ برای -1. است داشته عمر سال 23 -2: دارد دلیل دو عمر، آخر روزهای و باشم خودم ی اندیشه

 برای را لشکر حضرت نامه این از بعد هفته دو تقریباً.است داشته وجود جنگ این در شدن کشته احتمال و شود

 می نامه این در.داد رخ دوم صفین جنگ و شد شهید و خورد ضربت رمضان 21 در که بود داده سامان جنگ

 تاریخ ی همه از و ام زیسته را تاریخ ی همه که است این مثل ولی گذرد می عمرم از سال 20 که این با: گویند

 .باخبرم
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 پنجم ی جلسه 

 

 بر قوانین راگ و ندارد استثنا عالم قوانین بداند باید انسان که است این به ها انسان دیگر زندگی از گرفتن درس

 علی ن،م اگر بنابراین. نیست قانون این از مستثنای او هست، هم االن و بوده جاری و ساری ها انسان ی همه زندگی

 از هم شما. نیستید یرفتن دنیا از شما نکنید فکر رفت، خواهم دنیا از زودی به که بینید می و ام افتاده بیماری بستر در

 شما .مانید می جوان همیشه و جوانید شما نکنید فکر شود، می پیر جوانی از بعد جوانی هر اگر و روید می دنیا

 کنم می یهتوص.نیست واضح ما برای واقعیت این که ایت این حقیقت اما است، واضحی واقعیت این: گفت خواهید

 از و کرده ویرتص را واقعیت این زیبا بسیار رمان، این در تولستوی. بخوانید را تولستوی " ایلیچ ایوان مرگ " رمان

 ارمندک ایلیچ ایوان ".ندارند وضوح ما برای عمل در زندگی واضح بسیار های واقعیت " که است شاهکار جهت این

 و خودش وقتی از. آموزد می فراوانی های درس بیماری این در و شود می مبتال العالجی بیماری به و است اداره

 در که گیرد می یاد زیادی های درس ندارد، مردن جز راهی هیچ و مرد خواهد قریب عن که فهمند می دیگران

: گوید می که است  این نکات این از یکی. کند می بیان دارند، او با دیگران با که ارتباطی در و خود با نفس حدیث

 در.نهاستت انسان که فهمم می حاال و نیست، تنها انسان که کردم می گمان من ولی تنهاست، انسان که گفتند می

 که الیمث بدهند، نشان را قیاس اول شکل از اول ضرب صورت خواهند می وقتی غرب دبیرستان منطق های کتاب

 که گفت می ایلیچ ایوان. میراست سقراط نتیجه در و میراست انسانی هر است؛ انسان سقراط که است این زنند می

 االن تا نم که فهمم می االن ولی میراست انسانی هر که داشتیم قبول هم ما میراست، انسانی هر و است انسان سقراط

 در و است یباق خود کلیت به قضیه که ام فهمیده حاال ولی. میراست ایلیچ ایوان جز به انسانی هر کردم می فکر

 ،"هر" یعنی "هر" واقعاً که ایم نداشته توجه ما مگر گوید می او. ایلیچ ایوان من جمله از و میراست انسانی هر واقع

 میرا غیر انسان یک بگویم و کنم بلند اعتراض انگشت ندارم، قبول را خودم میرایی اگر که نداشتم توجه من چگونه

 رند،ت واضح چقدر هر زندگی واضح های واقعیت که رسد می نتیجه این به بعد. است ایلیچ ایوان آن و دارد وجود

 که دگیزن واضح بسیار واقعیت یک.است خفی است، ظاهر بس از. است خفی " ظهوره لشده " یعنی. ترند غامض

 استثناست ما مورددر ها، انسان بر حاکم تکوینی قوانین و قواعد کنیم می فکر که است این است، خفی بسیار ما برای

 ام حافظه هب نتوانم زمان آن در که رسم نمی زمانی به من نیستم، شدنی پیر من مثالً  یعنی. ندارد نمونه ما به راجع و
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 می سلب دیگران از ها دارایی این و پایدارند همیشه دارم که هایی دارایی این کنم می فکر واقع در. کنم اعتماد

 .شود می من در بد خصلت دو باعث این و نیست شدنی سلب من از و شده

 .آید می پیش...  و تکاثر تفاخر، ی مساله. کنم می فخرفروشی دارم، را ها دارایی     -2

 .کنم نمی استفاده ها آن از را ها دارایی این تا     -1

 که نای برای است داده هایی نعمت ما به خدا است، عجیب که فرماید می البالغه نهج از جایی در( ع) علی حضرت

 ما و نیمک خدایی دیگران بر و نکنیم فراهم ها آن با را خودمان الوهیت ی وسیله ولی کنیم، استفاده ها نعمت این از

 ها نآ ی همه. کنیم می الوهیت ها آن با ولی کنیم، نمی استفاده ها نعمت از. کنیم می عمل این برعکس درست

 به و نمک استفاده آن از توانم می هرچه خودم نفسانی استکمال راه در من که است این برای اند، داده من به که چه

 فروشیم یم فخر کنیم، می عمل را این عکس درست ما ولی. نفروشم فخر وقت هیچ ندارند، را نعمت این که کسانی

 خرفروشیف و ربانیت اسباب دارم،... و جسمانی سالمت قوی، استعداد و حافظه اگر. کنیم نمی استفاده آن از ولی

 را قاعده ینا. نیستند ما ی استفاده اسباب ولی هستم شما خدای مثالً من که حدی در یعنی هستند، ربوبیت حد در

 انسان زا بسیاری. بیاموزم دیگران زندگی دیدن با باید دارند، حاکمیت ها انسان بر که قواعدی جمیع از هم من که

 ناهار به توق به ولی بخورند که پختند غذا یعنی. نخوردند و پختند غذا( ع) علی حضرت تعبیر به که بودند ها

 را اده ی قاعده این باید خورد؟ خواهم پختم غذا وقت هر من یعنی است؟ استثنا من برای آیا. نخوردند و نرسیدند

 نیستی، تثنامس تو که بفهمم یعنی التحلیل، عند گرفتن درس.نخورید و بپزید غذا است ممکن هم شما که آموخت

 رد( ع) علی حضرت حیث این به و. ندارد وجود هم ای برگزیده فرد ندارد، وجود ای برگزیده قوم که طور همان

 بود وارسزا و الیق شما ی همه از که اهلل رسول باشید، جاودانه که بود بنا اگر: فرماید می خود های خطبه از یکی

 در ما یدبگوی است ممکن.اید جاودانه شما که مبرید گمان بنابراین برد، دنیا از هم را او خدا ولی جاودانگی، برای

 مثل که زمانی مگر کنید، نمی قبول را میراست انسانی هر شما ولی میراست، انسانی هر که ایم کرده قبول منطق

 یک االمر هذا مکنون از من: فرماید می علی حضرت که این. بیفتید مرگ بستر و موضع به و شوید ایلیچ ایوان

 ها تانسیالیستاگزیس تعبیر به آدمی تا را نکات این از بعضی رسد می نظر به فهمید، نمی شما که فهمم می چیزهایی

 مرزی ایه وضعیت در ولی هستند ای ساده بسیار امور ها این. کند نمی فهم را امور این نیفتد، مرزی وضعیت آن به

 درس ها آن از تواند می انسان اند، درافتاده مرزی وضعیت دراین دیگران اگر. فهمد می را ها این آدمی که است
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 میعج از من که این یعنی دیگر، های انسان رفتار از آموزی درس واقع در باشد، درست تحلیل این اگر[ 6.]بگیرد

 می علی رتحض سخن از صورت این در. نیستم مستثنا است، حاکم دیگر های انسان زندگی بر که تکوینی قواعد

 .زد نقب زندگی بودن جدی به توان

 حسن امام به که ای نامه در. "است جدی زندگی " که است این کند، می تاکید آن بر حضرت که اموری از یکی

 بردار لعب. است جدی زندگی که فهماند می من به زندگی کل. منه لهعِبه ال جدَّ الی بی افضی قد: فرماید می نوشته،

 گفته ارحانش ی همه ولی است، نیامده البالغه نهج در ابوذر اسم البته)  فرماید می ابوذر باب در. نیست بردار بازی و

 کان. عینه یف الدنیا صِغهرُ عینی فی یعظّمُه کان و اهلل فی اهخٌ مهضی فیما لی کان.(:است ابوذر به راجع سخنان این اند

 یک( 161 قصار، کلمات)... و صامتاً دهره اکثر کان و وجد اذا یکثر ال و الیجد ما الیشتهی بطنه، سلطان عن خارجا

 این او های ویژگی از یکی. آمد می عظیم نظرم در خودش بود، حقیر نظرش در دنیا بس از که داشتم ایمانی برادر

 غذایی هر و نکرد را آن هوس وقت هیچ ندید، را غذایی هر نظر هر از و نداشت سلطه او بر او شکم اصالً که بود

. ودب دره ماران و بیشه شیران مثل آمد می پیش که کاری هر در بود، جدی بسیار آدم. نخورد آن از زیاد دید هم را

 قوانین با بدانید یعنی زندگی گرفتن جد به این(.گرفت نمی شوخی به را زندگی و بود جدی حد این تا یعنی) 

 می کس آن نه و بگریزد زندگی قوانین شمول از کسی شود می نه. نیستی مستثنا تو و کرد بازی توان نمی زندگی

 هر و باشند کس ره دست اسباب که اند نیامده باشند، که اند آمده اند، تکوینی قوانین قوانین، یعنی. باشی تو توانی

 جدی تی،نیس قوانین این از مستثنای هم تو و دارند حاکمیت قوانین این. بکند ها آن با خواست که بازی هر کس

 از ما بنابراین و اند تکوینی قوانین که هایی پدیده البالغه نهج در طالب ابی ابن علی حضرت.معناست این به بودن

 می رقف بودن رو ترش یا بودن عبوس با که است بودن جدی ها این از یکی. اند شمرده را شویم نمی مستثنا ها آن

 آمده اوالً. رندناپذی استثنا هستی جهان قوانین که این یعنی آن ایجابی جهت و است آن سلبی جهت این البته کند،

 که کنم فکر یدنبا من بنابراین. ندارد استثنا هم من مورد در و ناپذیرند استثنا هم بعد و اند تکوینی و بمانند که اند

 کسی راگ. نشوم دچار وضع آن به توانم می بکنم اسراف که من شد، دچار وضع فالن به و کرد اسراف کسی اگر

 در سخنان این ی همه.نشوم گرفتار نتیجه فالن به و کنم ظلم توانم می من شد، گرفتار نتیجه فالن به و کرد ظلمی

 نا اهلل عباد: فرماید می حضرت. آموزم می درس دیگر های انسان از من نظام، آن در که بود ای نشانه نظام باب

 متظاهره اموره ابهمتش کهاهوّله فعاله آخر فیه سرمداً یبقی ال و عنه اهلل غدو ما الیعود بالماضی کجَّره بالباقی یجری الدهر

. اردد را جریان همان هم ماندگان باقی با کند می گذشتگان با که جریانی همان روزگار خدا، بندگان[ 1.]اعالمهُ
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 که است گونه این روزگار. کرد خواهد را همان هم باقی با کرد، می طی چگونه پیشینیان و گذشتگان با روزگار

 دست از هآنچ. ) بود نخواهد سرمدی توست، اختیار در االن هم آنچه و نیست بازگشتنی دیگر رفت، دست از آنچه

 هست هم آنچه و است گونه همین که بدانید هم شما بود، گونه این گذشتگان برای. است رفته دست از دیگر رفت،

 .دهستن هم مثل روزگار امور. کند می هم آخر تا کرد می اول که را کارهایی روزگار بدانید(. بود نخواهد همیشه

 نگس هم االن بود، نشان سنگ قدیم در هرچه هستند، هم مثل نیز دهد می نشان که( اعالمی)  هایی نشانه سنگ همه

 مین فرق وضع گرفت، شود می هم امروز گرفت، شد می چیزها از گذشته در که درسی هر. است چیز همان نشان

 نای از اعم. گیریم می عبرت گذرد، می چه آن از ما آن در که بود ای نشانه نظام باب در سخنان این ی همه.کند

 غیر موجودات سایر بر که آموزیم می عبرت یا گذرد، می دیگری های انسان بر که باشد اموری از عبرت این که

 این آموزیم، می درس خدا صفات و اسماء به بردن پی برای گذرد می آنچه از نوع دو هر در و گذرد می انسانی

 .آموزیم می درس زندگی کیف و کم برای که

 تصمیم یمتوان می اساسی چه بر کنیم، گیری تصمیم خواهیم می وقتی هستی جهان در ما: ای نشانه نظام دوم معنای

 که یریمگ می تصمیم زندگی در نیروها آن براساس ما که است نهاده ما اختیار در نیروهایی چه خدا یعنی بگیریم؟

 :اریمند اختیار در گیری تصمیم برای بیشتر نیرو دو ما که آید می نظر به بکنیم؟ نباید چه و باید چه

 (.کند می فراهم را نظری مبادی که)  عقل نیروی     -2

 (.کند می فراهم را عملی مبادی که)  اخالقی وجدان نیروی     -1

 مبادی به نیاز قدما تعبیر به. نظری مبادی سلسله یک و داریم نیاز عملی مبادی ی سلسله یک کردنی عمل هر در

 خواهید. کنیمب نباید چه و بکنیم باید چه که گیریم می تصمیم ما دودسته این براساس. داریم ارادی مبادی و علمی

 نمی نفی را ردیگ نیروهای که گفت باید پاسخ در است؟ نشده داده قرار ما اختیار در دیگری نیروهای آیا که گفت

 در هم میسو نیروی یک کنید فرض. گیرند می قرار عقل پوشش تحت بالمال هم دیگر نیروهای آن ولی کنیم،

 توسط الهام و وحی که آنچه به باید ها گیری تصمیم در...و نبوت، بعثت، الهی، الهام و وحی مثالً باشد، بشر اختار

 و لمیع مبادی در چه یا عملی، درمبادی چه و نظری مبادی در چه حاال. کنیم توجه کنند، می القاء ما به پیامبران

 نواهی و اوامر نبوت، و وحی طریق از خدا که این و نبوت و وحی وجود که کنید توجه اما. ارادی مبادی در چه
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 بر نیرو ود این به توسل با باید هم باز ها این ی همه باشند، معتبر و مجری باید نواهی و اوامر این که این و فرستاد

 نیرو یک عقل. پارادوکسیکال است امری این زیرا شود می وحی عقل، به که نیست این مراد. شوند مکشوف من

 آنچه. ددار شناختی معرفت حجیت وحی و هست وحی که است این مراد بلکه. است دیگری نیروی و وحی و است

 که رددا نظری های مداقه سلسله یک به نیاز است، بوده وحی واقعاً شماست، و من اختیار در امروزه وحی، عنوان به

 ایدب با را ها مداقه این ی همه ولی. تاریخی های مداقه هم بعضی و است شناختی معرفت های مداقه ها آن از بعضی

 کار در بوتین و بعثت است، گرفته صورت وحی اوالً: بگوید باید بالمال که است عقل بنابراین. بدهد انجام عقل

 همان ادشمف است، گرفته قرار شما و من اختیار در مذهبی، و دینی مقدس متون نام به امروزه آنچه ثانیاً. است بوده

 اختیار در اخالقی وجدان و عقل جز چیزی ما بالمال آید می نظر به لذا.است بوده شده وحی که است چیزهایی

 فردی اگر الوا باشند، کرده اعتبار کسب طریق دو این از باید باشند، داشته اعتباری اگر هم امور ی بقیه. نداریم

 هستند مک مگر اینکه بر مضافاً. است کرده مرجح بال ترجیح بپذیرد، را این اخالقی، وجدان و عقل بر رجوع بدون

 پیامبران، سایر تندانس صادق در پیامبراندیگر، بر پیامبر یک رجحان در. هستیم خدا پیامبر ما گویند می که کسانی

 کسی چه و هست؟ بین کسی چه گوید می ما به نیرویی چه دیگر، پیامبران دانستن متنبی و پیامبر یک دانستن نبی

 از شود نمی هک جا این در. باشند داشته عقالنی باید ها این ی همه دروغین؟ پیامبر کسی چه و است راستین پیامبر

 شده، وحی شما به هک گویید می راست متنبی؟ یا هستید نبی کاذب؟ نبی یا صادقید نبی شما که پرسید افراد آن خود

 اخالقی ووجدان عقل جز بالمال لذا و داریم الزم دیگری مالک پس. آید می پیش دور زیرا گویید؟ می دروغ یا

 تهدس دو دهند می ما به اخالقی وجدان و عقل این آنچه.اند فرستاده جا این به را ما و اند نداده ما به ای سرمایه هیچ

 :اند

 .مستقیم     -2

 .مستقیم غیر     -1

 که حاال. ویمش می ها آن تابع بعد و شده، اثبات ها آن اعتبار اول یعنی. هستند مستقیم غیر نبوت و وحی مثل اموری

 جدیت به و هصادقان را ها این اخالقی، وجدان و عقل براساس ما اگر.هستیم عقل تابع مستقیم غیر هستیم، ها این تابع

 " اوال ،" افین جاهده مهن ": فرماید می قرآن بلکه کنم، بیان من که نیست چیزی هم جدیت و صادقانه)  زدیم کار به

 و خوشایند و عمومی افکار حفظ و جماعت با رنگی هم و مطامع و خود نفس راه در نه و " فینا " ثانیا و "جاهد



77 
 

 و بمانم جماعت با همرنگ خواهم می چون. شوند می ما کردن فکر خوب مانع که هاست این دیگران، بدایند

 نافی و و او جدیت یعنی جاهد ،" فینا جاهده مهن " بگذارم، کنار را ها این ندهم، دست از را خود اجتناعی حیثیت

 کنم کرف خودم اخالقی ووجدان عقل به جدیت و صداقت با اگر. بفهمم را حق بخواهم واقعاً یعنی. او صداقت یعنی

 و داقتص کمال با واقعاً یعنی ماندم، متحیر اگر و است مطلوب که رسیدم خاص مورد یک در گیری تصمیم به و

 من هب وقتی: فرماید می علی حضرت)  بینم می را قضیه سوی آن و سوی این چه هر و کنم می تامل هرچه جدیت،

 ،(بفهمم تا دیدم می را قضیه سوی آن و سوی این و کردم می فکر. برد نمی خوابم ها شب دادید، خالفت پیشنهاد

 اهیخیرخو مطلق، علم دارای( دارید خدا از که تصوری هر با)  خدایی اگر جا این کرد؟در باید چه مانم، می متحیر

 جهان یعنی. آمد نمی پیش مشکلی هیچ و بماند باقی توانست می تحیر داشت، نمی وجود مطلق قدرت و مطلق

 و بمانند هم رتحی در و بیفتند تحیر به خود ی ها گیری تصمیم در کسانی که باشد طور این توانست می هستی

 هویتی ای جوهری یا موجودی یا نیرویی حاکمیت تحت هستی جهان اگر اما. بکنند باید چه که نفهمند هم باالخره

 االطالق علی خیرخواهی و مطلق قدرت مطلق، علم دارای هویت آن که هست،( ندارد مانعی کنید تعبیر هرچه) 

 که است، متحیر موجود این که ندارد خبر یا زیرا بگذارد؛ باقی تحیر در را بنده تواند نمی دیگر موجود این. است

 این هک. ندارد تحیر از را او کشیدن بیرون قدرت ولی مانده متحیر او که دارد خبر یا و. سازد نمی او مطلق علم با

 از را سانان این تواند می و است مانده متحیر انسان این دارد خبر که این یا. نیست سازگار او ی مطلقه قدرت با هم

 رخواهخی که موجودی چون. ندارد سازگاری او مطلق خیرخواهی با هم این که خواهد، نمی ولی بیاورد، بیرون تحیر

 تکلیف ینا بگوید کسی است ممکن.ندارد ماالیطاق تکلیف است عادل که کسی و است عادل است، االطالق علی

 این سر بر بحث اما.است یطاق ماال تکلیف بگویید که اند نخواسته تحیر حال در چیزی فرد از نیست، یطاق ماال

 چهی اگر. نکرد کاری هیچ موضعی هیچ در شود نمی زندگی در. است کردن نکردنی، هر زندگی در که است

 و داریم مافعل که رسد می نظر به النظر، بادی فی واقع در یعنی. اید کرده که است کاری این نکردید، هم کاری

 فعل الم،ک. نیست الفعل عدم ولی است، الکالم عدم سکوت،. است کردنی نکردنی، هر المداقه عند امّا فعل، ترک

 باید االخرهب نکنیم، کاری تونیم نمی التحیر عند تر، ساده زبان به.است فعل هم الکالم عدم یعنی سکوت و است

 خاص علف نکردن، کار آن و است کاری بر تصمیم کنید، نمی کاری هیچ که همین. بدهیم انجام را طرفین از یکی

 وگرنه. تاس خاص کار آن نکردن فقط. نیست کارها ی همه نکردن خاص، کار یک نکردن دیگر، تعبیر به. است

 چون ماندم، متحیر و نکردم کاری من اگر گفت شود نمی معنا این به و. است دیگری کار یک کردن هم خودش
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 نای اگر و بکنیم کاری یک زندگی آنات از آنی هر در که خواهد می ما از خدا. است نخواسته من از چیزی خدا

 نظام ود،ب نمی موجودی چنین حاکمیت تحت جهان اگر.ام داده انجام یطاق ماال تکلیف من باشد، تحیر سر از کار

 ویژگی سه آن با خدا و دارد وجود وضعی چنین که است این بر ما اعتقاد اگر اما داشت، نمی وجود هم ای نشانه

 ظامن هم این. شوند هدایت یحتسب، ال حیث من عادی، غیر طریق یک از تحیر هنگام ها انسان باید است، حاکم

 یک زا باید ولی ندارم، چیزی خودم که این. بکن را کار این گوید می و دهد می نشان را راه یعنی است، ای نشانه

 اوالً دارند، ار شرایط این که هایی انسان این ی همه که است این دیدگاه این اقتضای و شود گفته من به این طریقی

 آن به قلع اگر یعنی دارند، برنمی دست نیز باواسطه عقل از البته دارند، برنمی دست خود اخالقی وجدان و عقل از

 را یتجد و صداقت هم اخالقی وجدان و عقل به پرداختن در ثانیاً. کنند می اعتنا هم ها آن به وحی، است گفته ها

 است، هاستخار ها راه از یکی.بدهد نشان ها آن به را راه خدا باید جا این که افتند می تحیر به ولی کنند، می اعمال

. اند دیعا غیر همه عادی، غیر های راه یعنی ؛...یا قرآن مثل چیزی به کند استخاره که رسید جا این به کسی اگر

 تحت ی،هست جهان که این فرض با است؟ ای نشانه نظام فرضی چه با ای نشانه نظام این که گرفت نظر در باید

 راه یعنی است، مطلق خدا قدرت اگر و است موجودی چنین حاکمیت تحت اگر. باشد موجودی چنین حاکمیت

 نمی علقت عقلی محاالت به فقط گیرد، می تعلق باشد ممکن که چیزی هر به او قدرت و نیست بسته او برای ها

 در شا نمونه. بدهد جواب من به( حافظ مثالً باشد، که کتابی هر)  کتاب یک طریق از تواند می خدا لذا گیرد،

 نظر در را یزچ دو باید اما.داد یاد چیز او به کالغی ماند، متحیر وقتی. آمد پیش هابیل برای که است وضعیتی قرآن

 تو برای او که بدهی کسی هر به توانی نمی را( حافظ فال مثالً)  استخاره این.شود احراز باید شرایط آن:گرفت

 عالمت خودم همسر یا دختر با من کنید فرض.دارد را آموزی درس این ،subject این در فقط چون. کند تفسیر

 دهم تکان را دستم من اگر حاال. بیاور را کتاب فالن و بیرون برو کردم، جوری این را دستم من وقتی که ام گذاشته

 همسرم و من بین قرارداد. نیست قراردادی شما و من بین چون فهمید، نمی آن از چیزی شما ببینید، را آن هم شما و

 به. تخداس و من بین قرارداد خوانم، می قرآن یا حافظ کتاب کردن باز با که مطلبی این حاال. است دخترم یا و

 چیزی آن زا تواند نمی دیگری شخص بنابراین. افتاده حالت این به االن که است موجودی و خدا بین دیگر عبارت

 کلمه کی رسیده، حالت این به که کسی برای فقط و است شعر ده یا و جمله ده صفحه این در مثالً. بیاورد در سر

 مواردی و کند می باز را البالغه نهج یا قرآن افتاده، اضطرار به که کسی. کند می پیدا را آن او و است معنادار اش

 لکهب نیست، قرارداد او، ماسوای و متعالی امر بین یا مخلوقات، و خدا بین قراردا. کند می درک را باید می که
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 ،.شد حاصل طعق فریبی دیگر و خودفریبی بدون تو برای اگر گویند می گویند می اصول علم در. است تکوینی

 و گذاشتم راگ. بگذاری آنچا و برداری اینجا از را کتاب این باید که باشد کالغی پریدن به ولو وسیله، هر به حاال

 برای انیانس هر قطع گفتند می معنا این به. نیستم ماخوذ باشد، خطا اگر و ماجورم باشد، صواب من گذاشتن این

 جتماعیا معیشت در اختالف اساس این بر آیا که بپرسید اگر.هست نیز بنده قبول مورد این. است حجت خودش

 احتس باب در آید؟ نمی حاصل اختالل آیا بگذارد پا جمعی ساحت به خواهد می آدم که وقتی و آید نمی حاصل

 قطف و معتقدم حقوقی و اخالقی غیر مطائل در چه و اخالقی مسائل در چه. قائلم اجتماعی قراردا به من اجتماعی،

 با یجمع ساحت معاقب و شویم ماخوذ آن به باید ما که است چیز آن کنند، قبول اجتماع و مردم ی همه که چیزی

 قراردادهای براساس باید اجتماعی تصمیمات و است subjective امر یک تحیر. کند می فرق فردی ساحت

 .شوند گرفته اجتماعی

 اصالً  ای نشانه ظامن در که ام گفته نظر این از. برانگیختیم را غرابی یک ما " قراباً بعثنا " که است این قرآن تعبیر

 و ردیمبرخو این به ناگهان کردیم، می را کار فالن داشتیم ما نگویید. ندارد وجود عالم در تصادف نام به چیزی

 جای ایدب ما تفکر در تصادف.  شود عوض تو زندگی مسیر که خواسته می خدا. شد عوض ما زندگی مسیر اصالً

. ندارد ما به خاصی التفات هیچ دنیا که کند می گمان است قائل تصادف به که آدمی. بدهد ای نشانه نظام به را خود

 برای appreciation این لذا و شده جور همین گرفتیم، یاد او از چیزی ما و گفت چیزی کسی وقت یک هم اگر

 حاصل اشد،ب داشته هستی جهان به نسبت باید انسان که سپاس و شکرگذاری حالت آن یعنی. آید نمی حاصل آدم

 تیح چیز همه از شود، دچار حالت این به که کسی. دارم تجربه آن در من که است مواردی از یکی این. آید نمی

 نمی جایی به عقلم و بود آمده پیش برایم جدی ی مساله یک وقت یک من. گیرد می درس بچه دو بین دعوای از

 یکی. ستا خوب کنم چه که بودم فکر این در ومن کردند می بازی داشتند ها بچه بروم، بیرون خانه از آمدم. رسید

 تا ": فتگ ها بچه از یکی. بگیرند را توپ خواستند می ها بچه ی بقیه. دوید می و برداشته را توپ ها بچه این از

 بحث ونچ. شد حل من مشکل جمله این شنیدن محض به ".رسه نمی تر کوچک برادر به که هست تر بزرگ برادر

 و قائلم این هب واقعاً من.تر کوچک برادر به یا و بدهم تر بزرگ برادر به باید دانستم نمی که بود این من ی مساله و

 نشانه نظام در ندآی می پیش ما برای که مسائلی که این. کرد اقامه آن سود به الهیاتی استدالل کامالً توان می نظرم به

 مشکل حل راه که آورند می یقین حد چه تا و خورد می درد به ما مشکل حل برای حدی چه تا هستی جهان ای

 مشکل ام برای نبودن اندازه و ضبط قابل این ولی نیست، اندازه و ضبط قابل هیچ. نیست این جز و است این من
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 از که باشد نای اهتمامت مدرسه در شب تا صبح از روی می مدرسه به وقتی بگویم فرزندم به من اگر. نیست آفرین

 حواست قطف چه، دانم نمی گویم، می بگیرم؟ یاد چه که گفت من به من فرزند اگر بگیری، یاد چیزی خود معلمان

 به ای نشانه نظام. بزند نباید داند نمی که را حرفی آدم بگوید، تواند نمی من فرزند. بگیری یاد چیزی کن جمع را

. بگیرید یاد یزچ آن از و بکنید هستی جهان به مرآتی نظر و کنید باز را چشمتان باید گوید می ما به فقط اول معنای

 نظر این از. گیرد می یاد چیز خود subjective عوامل به بسته انسانی هر گیرید، می یاد چیز چه شما دانم نمی من

 که است بینی شپی قبل نه دیگری تعبیر به. بگیرند یاد درس دو آن، از ولی کنند نظر چیزی به ناظر دو است ممکن

 عنوان به وانت می فقط. بگیریم یاد چیزی چه که است اختیاری و ارادی نه و بگیریم یاد چیزی چه ای پدیده هر از ما

 است خود زا ها این گفت می شکند، می را شیشه سنگ دید می وقتی دهلوی بیدل یا که گفت العمل دستور یک

 ودش نمی منتها. ماست بر که ماست از گفت می و شکست را این ولی اند جنس یک از ها این. است خود بر که

 تعبیر به. استم خود تقصیر آید، می ما سر بر چه هر که بگیرید نتیجه نگرید ی شیشه و سنگ به وقت هر گفت

 پدیده از خواهم می من که " باشد تو در طلب " این. آید می حاصل طلب با اش همه باشد، درتو طلب عارفانه،

 .گرفت یاد چیز شود می همه از باشد، این تو طلب اگر بگیرم، یاد چیز اطراف های

 بر بی درختان چوب بسوزند                                   

 را بری بی مر است همین خود سزا                                    

 آری نمی ای میوه یکی گفت سرو به                                    

 دستند تهی آزادگان که بگفت                                    

 .نبود بر بی و بود آزاده باید گوید می سرو. ندارند هم تعارض و گیریم می سرو از که است درس دو هر

. کنم می طاع فرقان شما به کنید پیشه تقوا اگر ": گوید می قرآن که این. هست هم قرآن تایید مورد ای نشانه نظام

 همه در هک بود قواعدی سلسله یک نداشت، تقوایی بی یا تقوا به کاری فرقان اگر ،(11 ی آیه انفال، ی سوره)  "

 مومن راچ. " اهلل بنور ینظر فانه من المومن فراسه اتقوا " چرا اما. شود می حاصل جوری این گفتند می ها کتاب ی

 این از آدم یعنی مخرج ،(1 ی آیه طالق، ی سوره)  " مخرجا له یجعل اهلل یتق من " اند گفته چرا یا است؟ جور این

 دگیزن در را آدمی ها آن که بود قواعدی یک اگر وگرنه. هاست ویژگی آن دلیل به این. آید می بیرون تنگنا
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 آن هب بسته کسی هر همیشه ولی. گرفت می قرار همه اختیار در و نوشتند می ها کتاب در را آن. دادند می نجات

 راه از باید و ندارند کلی فرمول تحیرات این. آید می پیش او برای تحیراتی که گیرد، می قرار آن در که موضوعی

 نیستند، دمعتق وار انسان خدای به که دائو و بودا آیین در دوم، معنای به ای نشانه نظام. رسید ها آن به کلی غیر های

 لقائ متشخص خدای به که کسانی. دانند می قدرت و حکمت و عدل مدار بر را جهان ها آن زیرا. است مطرح نیز

 انونق جهان در یعنی است، عادل خدا گویند می ها این. است قانون یک عنوان به خدا از تصورشان گاهی نیستند،

 ررهب الما داالیی.دانند می ناموس یا قانون یک را خدا و است حاکم آن بر خیرخواهی قانون. فرماست حکم عدل

 در. شد چاپ " شریف حقیقت چهار " عنوان با که کرد سخنرانی پنج انگلستان در پیش سال چند تبتی بوداییان

 ها، ودخانهر کنار ها، جنگل در که کسانی برای گویید می شما که چیزهایی این که پرسید ایشان از یکی آنجا

 کم،بان کارمند من ولی. نیست مهم ها آموزی درس این و نیست چیزی کنند، می زندگی... و ها کوهستان دریاها،

 آموزد؟ می درسی چه آدم بانک ی گیشه در

 :گرفتم می یاد درس دو الاقل بودم بانک در اگر من اما ندارم، کردن فکر قدرت من: گوید می الما داالیی

 .دهند نمی تو به چیزی هم نگیری تا و دهند نمی تو به چیزی تاندهی،: کارما قانون

 به ولی دارندن تو به ای عالقه هیچ. کنند می کمک تو به دارند، نمی دوست را تو که این با که هستند افراد خیلی

 شما.دشو نمی تو عاید چیزی ها آن زندگی از ولی ندارند، ای عالقه شما به که هستند آدم خیلی. دهند می پول تو

 نمی و ندارد تدوس را تو اصالً که فردی بلکه گیرم، می پول فامیل از فقط بانک در من نگویید و بگیرید را ها این

 کم ولی م،کنی می نگاه خیلی "االعتبار اقل و العبر اکثر ما ": فرمودند کاظم موی امام.دهد می پول تو به و شناسد

 ما به سیک نگویید قدر این گوید می و گیرد می یاد چیز هم بانک ی باجه در باشد، الما داالیی آدم اگر. بینیم می

 کنایه رمزها، ا،ه تشبیه ها، تمثیل در دارد، تایر محیط البته. بگیرد یاد چیز همه از تواند می آدم. است نداده یاد چیزی

 نمی بودا ولی " خلقت کیف االبل الی ینظرون افال " که شتر به زند، می مثال قرآن مثالً... و مجازها، ها، استعاره ها،

 استدالل لبتها. است شمول جهان و عام و قبول قابل که آید می نظر به پیام، حاق اما. فیل گوید می بلکه شتر گوید

 آن حاکمیت تحت جهان اگر. هاست ویژگی آن با نیرویی چنین حاکمیت تحت که ایم گرفته فرض زیرا الهیاتی،

 که رسد یم نظر به. بکنید باید چه که دهد نمی نشان شما به و بود نخواهد ای نشانه نظام نظام، اصالً نباشد، نیرو

 موارد نای از نظری، عرفان از قبل خصوص به ما عرفی آثار در اهلل ماشاء الی و اند بوده قائل نظام این به ما عرفای
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 نقل ها آن قول از عطار. کنید نگاه عارف 53 این زندگی به دید این از فقط و کنید باز را االولیاء تذکره شما. ببینیم

 لفضی باب در. دارد وجود عرفان در تم این که شود می معلوم شود، می نقل موارد این قدر این که این. کند می

 آیا( 52 ید،حد)  ،" اهلل لذکر قلوبهم تخشع ان آمنوا الذین للذین یان الم " که برخورد آیه این به گویند می عیاض

 نفر دص است ممکن را آیه این.کنند پیدا قلبی خشوع اند، آورده ایمان که هایی انسان که است نرسیده آن وقت

 می سنگ هب سرش زند می دری هر به و است رسیده خودش درون در آستانه این به که کسی برای فقط اما بشنوند،

 کرد، اثر یوقت. شود می واقع آیه تاثیر تحت لذا و کجاست، او مشکل بفهمد که شود می راهنما ،(استیصال)  خورد

 .ندارد خشوع مثالً که بود این کارش گره که فهمد می و گیرد می قرار خود جای در فرد

 .است طور همین هم عرفان در و دارم اعتقاد انصافاً دوم، معنای به ای نشانه نظام این به من

 در. است شده تهگرف مولوی از آن داستان واقع در و است ای نشانه نظام یک بیانگر پائولوکوئیلو کیمیاگر کتاب

 در بش بار یک. بود تنگ روزی و رزق زد، می که دری هر به و بود بیچاره و بدبخت کسی یک که آمده مثنوی

 درختی خانه این بغل خانه، فالن کوچه، فالن در معروف، های محله از یکی در قاهره، مصر، در که دید خواب

 و ترف می ها شب آنجا، رفت و افتاد راه و دید را خواب این متوالی شب سه. است گنجی خانه این زیر در و است

 می بش فردا باز و گذاشت می پوششی یک آن روی و کنی می چه اینجا نگویند او به مردم تا کند می را گودال

 او و دیدز تو گفت. کنم می را اینجا گفت کنی؟ می چه اینجا گفت و آمد بغلی ی خانه صاحب شب یک. آمد

 آن دنبال هب جا این تا بغداد از و ام دیده خوابی یک من. نیستم دزد من گفت نیست، دزد کند ثابت که این برای

 من .هست چیزی فالن یک مصر ی محله فالن در که ای دیده خواب شب سه تو حسابی مرد گفت او به. ام آمده

 نمی ااعتن و هست گنجی اش باغچه در خانه فالن در و محله فالن در بغداد، در بینم می خواب که است سال هشت

. است خودش ی خانه آدرس دید گفت، را آدرس تا. جا این آمده ای افتاده راه خواب شب سه با تو حاال. کنم

 وول است، ای نشانه نظام این حاال. است خودش ی خانه در گنج که دید و کند را خودش ی خانه آمد و بازگشت

 وجدان به قائل نیز مور. گوید می روسو که است چیزی آن اخالقی، وجدان از من مراد.باشد خمی و پرپیچ راه

 یاخالق وجدان از مرادم. نیست ما مراد که کرد می تعبیر( شهود مستقیم، درک)  intuition به آن از و بود اخالقی

 اخالقی حقب و حسن به حکم کند، می مداقه آن مورد در انسان خود وقتی که هستند اموری سلسله یک که است این

 می حکم یعنی. شود می عارض او بر حکم prima facie راس دیوید تعبیر به. شود می عارض او بر واسطه بی
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 تعارض هم با احکام این است ممکن التحقیق عند یعنی است، prima facie که ولو است خوب که این به کند

 راست هک داند می انسانی هر یعنی. داریم النظر بادی فی حکم اخالقی، احکام برای ما: گفت می راس دیوید. کنند

 من تاوقا گاهی عمل مقام در البته. است خوب عدالت و است بد ظلم است، بد گفتن دروغ و است خوب گفتن

 ادای با مثالً. شوم می روبرو تعارض با گاهی عمل مقام در یا است، النظر بادی فی ها این. نکنم عهد به وفای باید

 اب التعارض عند اینجا در. یابد می نجات مرگ از مظلوم آن امانت در خیانت با و شود می کشته مظلومی امانت،

 در تحیر هک کنید توجه.برقرارند المنظر بادی فی احکام این اما کنیم، می حل را تعارض و مشکل دیگر اصل یک

. داشت ربط عمل مقام به کردیم می که هم استداللی گیری، تصمیم در تحیر گفتیم می. بود عمل مقام در تحیر اینجا

 عمل مقام هب فقط ما ادعای و است عمل مقام در تحیر این لذا. نکند کاری تواند نمی انسان گفتیم، می استدالل در

 در که هم چیزهایی. است عمل اش دغدغه ی همه معنوی انسان اصالً. کارداریم عمل با فقط ما زیرا گردد، برمی

 ظرن مقام به مربوط که هست هم تحیراتی وگرنه. دارد ربط عمل مقام به که است مقدار آن آموزد، می عمل مقام

 و مساله.امعم نه و است مساله نه که هست زندگی در رازهایی گویند می و کنند می تعبیر راز به آن از عرفا و است

 باید را امعم مساله معتقدند عرفا حتی اند، شدنی منحل نه و هستند شدنی جعل نه رازها این اما کرد حل باید را معما

 ربِّ  " که پیامبر ی جمله آن و است تحیر ل.حص ها آن حصول که دارد وجود ای عرفانی مقامات اما کرد، حل

 .گیرند می معنا این به را " حیرتاً ِزدنی ربِّ " یا " تحّیراً زِدنی

 نشد دچار حیرت به اگر. کند سکوت باید یا و بزند، حرفی باید یا جایی در گاهی انسان که است این در بحث: مثال

. کند می را کار دو این از یکی باالخره نیز کند چه که بماند متحیر اگر اما زند، می حرف یا کند می سکوت که

 مقام رد. ندارد امکان تحیر عمل مقام در کرد؟ باید چه عمل مقام در اما. کند می حکم تعلیق انسان نظری تحیر در

 او ،است موجودی  چنین حاکمیت تحت هستی جهان اگر. دهد می انجام را کار دو این از یکی فرد باالخره تحیر

 مقام رد ولو کند هدایت را آن جوری یک باید. کند سقوط سو دو این از یکی به االمیا علی که بگذارد نباید

 اردد خود معروف دعای در او. نباشد بلند اخالقی وجدان صدای روسو، ژاک ژان تعبیر به یا و آورد کم استدالل

. وندش تبدیل فریاد به تو های زمزمه شود، می تبدیل زمزمه به اخالقی وجدان ندای وقتی خواهد می دلم خدایا که

 .       کنم چه که دانم نمی و مانم می گیج من گاهی چون
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    -------------------------- 

 :معناست دو به عربی زبان در اختالف[  2]

 .گرفتن قرار هم ی خلیفه شدن، واقع هم خهلهف شدن، هم جانشین. الف

 .تفاوت. ب

 .شوند می مصداق یک دارای معنا دو این گاهی

 اضداد انسان، مورد در. دارند ها انسان از بسیاری که این دلیل به هست، ممکن رجاء و خوف حالت بین جمه[  1]

 یز،چ دو همان دیگری در ولی نباشند جمع قابل و باشند هم ضد چیز دو شما در است ممکن یعنی. کند می فرق

 درس و تنگرف یاد برای همیشه ما. اند شده جمع دو این طالب، ابی ابن علی انبیاء، بزرگان، در. باشند اجتماع قابل

 آن عنیی اخالقی، صدق. ببریم بیرون خود ذهن از اصالً را ها این اخالقی کذب فرض باید بزرگان این از گرفتن

 چهی و ندیدم خدا از امن در را خود وقت هیچ: گویند می( ع) صادق حضرت. است اعتقادشان طبق گویند می چه

 .بودم خائف خدا از هم و امیدوارم خدا به هم همیشه من. ندیدم خدا از یاس در را خودم هم وقت

 231 ی آیه بقره، ی سوره[  3]

[4 ]Personal 

 61 قصار، کلمات[  5]

 .صالح صبحی البالغه، نهج 252 ی خطبه[  2]

 .است طلیعه و طالیه معنای به تبشیر جمع تباشیر[  2]

 تبیین البته .هستیم گونه این ما چرا که دانم نمی و نیستم تبیین مقام در من هستیم، گونه این ما چرا ما که این[  6]

 فهم مرزی های موقعیت در ،(واضح و افتاده پا پیش)  زندگی مبتذل های واقعیت که است این ها اگزیستانسیالیست

. رود می فروتر یا و رود می فراتر یا شود می جدا زندگی متعارف سطح از انسان که هایی موقعیت یعنی. شوند می

 که همدف می آدم بیاید پیش که مرزی موقعیت یک ولی دارند، قبول ذهنشان رویین سطح در همه را مرگ واقعیت
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 ها انسان ی همه که کنید می قبول آیا که بدهند التفات را شما وقتی معنا بدین است واضح. است حق مرگ واقعاً

 پهلوی شب هک نیستید حاضر ولی خورد نمی تکان مرده که دارید قبول شما مثالً کنید؟ می تصدیق شما میرند، می

 نشده، قلبال عقد قدما تعبیر به چیز این اما بود، معتقد چیزی به آگاهی از ساحتی یک در شود می. بخوابید مرده

 . است نخورده گره دل با یعنی

 .صالحی صبحی البالغه نهج 252 ی خطبه[  1]
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 جلسه ششم

 

 :دارد ویژگی دو دنیا که رسید جا بدین سخن

 دنیا فریبندگی      -2

 دنیا از اندوزی عبرت و آموزی درس دنیا، بودن آیه      -1

 بدگویی یا،دن فریبندگی دلیل به شان سخنان غالب ی مایه درون که حال عین در البالغه نهج در طالب ابی ابن علی

 اندوزی عبرت و آموزی درس بر باید را آن که خورد می چشم به دنیا مدح از ای نحوه نیز گاهی اما دنیاست، از

 در کسی هک آمده البالغه نهج در مثالً. کرد حمل است، استحصاء قابل دنیا طریق از و است پذیر امکان دنیا در که

 الذّام ای ها ": فرمودند ایراد را ای کوبنده و کوتاه نسبتاً ی خطبه ، جواب در ایشان و کرد را دنیا ذم حضرت، حضور

 دنیایی، ی فتهفری که حال عین در که کسی ای "(... باطلیها با المخدوع یا)  باطیلها با المقتدءُ بغرورها المُغتهرَّ  لِدنیا

 انسانی ی فریفته زیبایی دلیل به ما که این مثل داند؛ می بد را ها این جمع وجه حضرت. گویی می بد دنیا از ولی

 او ی بارهدر هم دائماً حال عین در و باشیم داشته او سوی به اشتیاق و تشوق و شویم کشیده او سوی به و بشویم

 جهت به. ) کنند می دنیا از مدحی و دفاع و دهند می تذکر را نکته همین حضرت.بگوییم بد ازاو و کنیم بدگویی

! اطلیهاب با المخدوع بغرورها المُغتهرَّ لِدنیا الذّام ای ها یا: الدنیا یذم رجالً سمع قد ،(ع) علی قال و( دهندگی درس همین

 آبائک مصارعاب غرَّتک؟ متی ام استهوتک متی علیک؟ المتجرِّمهُ هی ام علیها المتجرِّم انت تذم ها؟ ثم بالدنیا اتهغهترُ

 الثَّری؟ تحت امَّهاتِک امها بمضاجع ام البلی من

 آیا گویی، می دب دنیا به سویی از و دنیایی ی فریفته سویی از تو گفت او به گفت، می را دنیا ذم مردی که شنید "

 جرم ادعای وت ضد بر باید دنیا تو نظر به کنی؟ می بدگویی او از هم و اویی ی فریفته و خوری می را دنیا فریب هم

 کرد خود هب معطوف را تو عشق کی و کشاند خود سوی به را تو کی کنی، جرم ادعای دنیا ضد بر باید تو یا و کند

 خاک زیر رد مادرانت که وقتی یا پوسیدند، می خود قبرهای و ها تابوت در پدرانت که وقتی فریفت؟ را تو کی و

 می قبر به ابوتت از و افتادند می تابوت در شما پدران یعنی فریفت؟ می را تو دنیا شدند، سوده خاک بر و افتاده فرو

 آن. نیست فریب و است درس این خود شود، می آغاز ها آن پوسیدگی دوران تابوت، به ورودشان زمان از و افتند
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 ادرانتانم وقتی تو، دادن فریب حال در نه و توست به دادن درس حال در دنیا است، پوسیدن حال در پدرت که وقت

 لتهعهلَّ کم داد؟ می درس شما به یا فریفت، می را شما دنیا شدند، سوده خاک بر و بودند افتاده فرو خاک زیر

 یجدی ال و دواؤک عنهم یغنی ال غداه االطباء لهم تستوصف و الشفاء لهم تبتغی بیدک؟ مرَّضت کم و بکفَّیکه 

 با رچقد. مردند ولی کردی، می کمک ها آن به خودت دست دو با تو که بودند مریضانی چقدر. بُکاؤُکه علیهم

 می اءاطب پیش دائماً  و بودی طالب را ها آن شفای کردی می عالجشان و کردی می خدمت خود مریضان به دستنی

 و ت،نیس سومند کنی می که دواهایی که دیدی می همه این با ولی. کردی می گزارش را آنها حال وصف و رفتی

 .رساند نمی سودی هیچ کردی می ها آن بر که هم هایی گریه

 بِمهصرهعِهِ و نفسهکه نیاالد بِهِ لهکه  مهثهلهت قهد و! بقوَّتِک عنه تهدفهع لهم و بطِلبهِتکه، فیه تُسعهف ولهم اِشفاقُکه، احهدههم یهنفع لم

 متوجه ودیس نتوانستی داشتی که تکافویی طلب راه از. نرساند سودی ها ازاین کدام هیچ به تو دلسوزی.مهصرهعهک

. تیمگف که معنایی همان به دنیاست، های درس ها این دنیا؟ های فریب یا دنیاست، های فریب ها این. کنی ها آن

 می یهگر توانند، نمی و کنند عالج را تو خواهند می دیگری کسان و افتی می وضع همین به روزی هم تو یعنی

 عجز وقتی. یکن دفع ها آن از را ای مریضی هیچ نتوانستی خودت نیروی با تو. نیست سودمند تو حال به ولی کنند

 مانند می عاجز عالجت از دیگران که رسی می جایی به روزی هم تو گفت تومی به دنیا دیدی، را مریضان عالج از

 .افتی می عمصر به و میری می و افتی می روزی هم تو: گوید می تو به دنیا هم باز افتادند، مصرع در و مردند وقتی و

 .بها اتَّعظ لمن موعظهٍ دار و منها تزوَّد لمن غنی دار و عنها فهم لمن عافیهٍ دارُ و صدقها لمن صدق دار الدنیا ان

 است عافیت دار ،کند دریافت دنیا از فهمی که کسی برای و است نگفته اودروغ به دنیا بشناسد، دقیقاً را دنیا که هر

 بوده دنیا او آموز دست واقع در بیاموزد ای موعظه او از که هر. است ثروت دار بگیرد زادی او از که هر برای و

 .اهلل اولیاء متجر و اهللِ وحی مهبط و اهلل مالئکه مصلی اهلل و احبّاء مسجد. است

 محل. خداست وحی هبوط محل و. خداست ی مالئکه صالت محل و کنند می سجده جا این در خدا حبیبان

 ،است دنیا آموزی درس بر ناظر مدح این که دارند دنیا از مدحی واقع در جا این در حضرت.خداست اولیاء تجارت

 بر حضرت که چیزها این تمام ی نتیجه[ 2.]بینیم می 116 حکمت در را سخنان این نظیر. دنیا فریبندگی بر ناظر نه

 دنیا به نسبت حثب برای نمونه بهترین شاید. دنیاست با دشمنی و دنیا بغض به توصیه و دنیا ذم کنند، می تصریح آن

 او هب معاویه. آمد معاویه نزد حضرت شهادت از بعد و بود حضرت اصحاب از او. است ضبابی حمزه ابن ضرار خبر
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 زندگی زا مواردی نیز او(. یافتی؟ می چگونه را او. کن وصف من برای را الحسن ابو)  ".الحسن ابا صفلی ". گفت

 حمزه ابن ضرار خبر من و "[ : 1]بود گونه این حضرت که بودم شاهد شبی گوید می و کند می نقل را حضرت

 اللیل ارخی دق و مواقعه بعض فی رعیته لقد فأشهد قال و المونین امیر عن سعلته و معاویه علی دخوله عند الضبائی

 دنیا، یا دنیا، یا: یقول و الحزین بکاء یبکی و السلیم تململ. یتململ لحیته علی قابض محرابه فی قائم هو و سدوله

 ال ثالثاً تلقتک قد فیک، لی حاجه ال غیری، غرّی! هیهات! حینک حان ال تسوَّقت؟ لی ام تهعرَّضتِ؟ ابی عنّی، الیک

 عظیم و السَّفر، بعد و الطریق طول و الُزاد، قله من آه. حقیرُ املک و یسیر خطرک و قصیرُ فعیشکِ! فیها رجعت

 آویزان را هایش پرده ی همه شب)  بود تاریک کامالً شب و بود ایستاده نماز به جا یک که دیدم من"! المورد

 از و چیدپی می خود به گزیده مار مثل و بود گرفته ها ریش به دست و بود ایستاده خود محراب در او و( بود کرده

 می من بر را خودت چرا شو، دور چشمم پیش از شو، گم دنیا، ای دنیا، ای ". گفت می و گریست می حزن سر

 طرف بر را خود که زنی یا مرد به کرده تشبیه را دنیا)  دهی؟ می نشان من بر خودت از شعفی و شور چرا یا آرایی؟

 پیدا میل تو سوی به من که وقتی. ) برسد تو به من پرداختن وقت که نکند خدا(. آراید می و کند می عرضه مقابلش

 و ام کرده طالقه هس را تو من نیستم، نیازمند تو به من بفریب، مرا غیر! وقتی چنین باد دور(! بیایم تو سوی به و کنم

 چیز -1. است کوتاه کنیم زندگی تو با توانیم می که دورانی -2( داری ویژگی سه تو! ) نیست رجعتی طالقه سه در

 کند، می را تو آرزوی که آن -3. ارزشی بی و قدر بی خیلی نداری، عرضه برای هم کردنی عرضه قابل و ارزشمند

 رد طوالنی راه دوم و دارم کم توشه یکی. چیز چهار این از رنجم در همیشه من. است کرده را حقیری چیز آرزوی

 ریدیگ فراوان موارد.شوم می وارد حائلی جای به چهارم، و است خطری پر سفر سفرم که این سوم و دارم پیش

 قبلها،ی أن فابی الدنیا، علیه عرضت ": شده گفته پیامبر به راجع 251 ی خطبه در مثالً. است آمده البالغه نهج در هم

 ابغض ما حب نا اال فینا یکن لم لو و فسقَّره و شیئاً سقَّر و حقَّره و شیئاً فحقَّر و فابغضه و شیئاً ابغض سبحانه اهلل انَّ علم و

 گیر جلوه و ندآراست او بر را دنیا "".اهلل امر عن محادَّه و هلل شقاقاً به لکفی رسوله و اهلل سقَّر ما تعظیمنا و رسوله و اهلل

 و. داشت می دشمن را آن بنابراین دارد، دشمنمی خداوند که را چیزی. فهمید پیامبر را این و نپذیرفتش ساختند،

 و ودب فهمیده را این دنیا مورد در و. کرد می     تحقیر را چیز همان هم پیامبر کرد، می تحقیر را چیزی خدا وقتی

 می دوست خدا که را چیزی ما اگر. داشت می خوار را آن هم حضرت داشت، می خوار را چیزی خدا وقت هر

 یرتحق کند، می تحقیر خدا که را چیزی یا نداریم، دشمن دارد، دشمنی خدا که را چیزی یا نداریم، دوست دارد،

 .اشیمب کرده متعال خدای با ای محاده و شقاق و ورزیده مخالفت خدا با که این برای است کافی همین نکنیم،
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 یامبر،پ همسران از یکی که بودم شاهد وقت یک: فرماید می خطبه همین در. کند می نقل ای عدیده موارد حضرت

 نظرت ذاا فانّی ،(عنّی) عن غیِّبیه فالنی، یا ": فرمود حضرت بودند، کرده آویزان حضرت منزل در به زیبا ای پرده

 لکی عینه، عن زینتها تغیبه ان احبّ و نفسه من ذکرها امات و قلبه به الدنیا ان فاعرض زخارفها، و الدنیا ذکرت الیه

 عن هاغیب و القلب عن اشخصها و النفس من اخرجها و مقاماً فیها یرجوا ال و قراراً تعتقدها ال و ریاشی منها یتخذ ال

 به وقت ره کن، دور چشمم پیش از فالنی،"...عنده یُذکُره ان و الیه ینظُره  ان ابغض شیئاً ابغض من کذلک و البصر

 کرده راضاع دنیا از خودش دل با. باشد قلبم در دنیا یاد خواهم نمی و افتم می دنیا یاد به افتد، می نگاهم پرده این

 ،(اشدنب چشمش پیش حتی دنیوی های آرایه خواست می. ) بود برده بیرون ضمیرش و ذهن از هم را دنیا یاد و بود

 می که را اییزیب آدمی. ) بیفتند دلم به دنیا از حبی اندک است ممکن باشند، چشمم پیش دنیا های آرایه اگر گاهی

 وقت یک خواست می ،(نشود جور این خواست می حضرت و افتد می دلش به زیبایی آن از حبی بیش یا کم بیند،

 اییزیب. نامند می "آرام دل " را زیبا رو این از و آورد می خاطر امنیت زیبایی چون. ) نکند پیدا خاطر امن دنیا به

 و. دیاب می آرامش لحظاتی یا لحظه بیند می را زیبایی چیز هر آدمی و کند می حاصل آدمی برای آرامش نوعی

 این از .نکند پیدا او بر اقامت و آرامش برای امیدی هیچ و نشود منعقد ایشان دل در آرامشی خواستند می حضرت

 بعد. داشت می دور را آن هم خودش حتی و غائب خودش قلب از و بود کرده دور خود نفس از را دنیا لحاظ

 نگاه آن به خواهد نمی دارد، می دشمن را چیزی که هر که است این بغض و حب ی قاعده: فرمایند می حضرت

 رتحض که کند می نقل بعد.داشتند حالی چنین هم حضرت بکند، آن از یادی او پیش که خواهد نمی و کند

 فقط نه حاظل این به و دارد فریبندگی دنیا اوالً مجموع، حیث من بنابراین. کرد می دور چشم پیش رااز دنیا چگونه

 را دنیا ذم بایدن لحاظ این به که دارد آموزی درس یک دنیا. داشت هم را دنیا بغض باید بلکه نبست، دل دنیا به باید

 خود روشف وقت هیچ که شود می این اش نتیجه باشد، دنیا بغض وقتی.آموزیم می درس آن از باالخره چون بکنیم،

 را خودتان " که این به کند می اشاره( مورد 22 تقریباً)  ای عدیده موارد در حضرت. نیست رابحی فروش دنیا، به

 جمله یاد به جمالت این خواندن یا شنیدن با انسان ".باشد دنیا قیمتتان که هستید آن از تر گران شما نفروشید، دنیا به

 این هرگز بگیری، را دنیا کل و بدهی را خود روح که ارزد نمی ": فرمود می که افتد می( س) عیسی حضرت ی

 ".است کرده ضرر بکند، را کار این که هر. نکن را کار
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 :فرماید می مورد 22 آن از یکی در علی حضرت

 ".عوضاً اهلل عند ممالک و ثمناً لنفسک الدنیا تری ان المتجر _ صباحی ی نسخه در لبئس و _ لیس و "

 بیاوری ابحس به خودت قیمت به را دنیا که نیست تجارتی تجارت، این بدان اوالً : ندهی انجام باشد حواست چیز دو

 قیمت و ثمن را دنیا که نیست حقیقی معنای به تجارت این. گیرم می را دنیا عوض در و دهم می را خودم بگویی و

 انسان هب دنیا که ارزد می چیزهایی آن از بیشتر دهد می انسان به خدا که چیزهایی آن: ثانیاً .آوری حساب به خود

 ی همقایس. دارد شباهت عیسی حضرت نصایح به البالغه نهج در علی حضرت واعظ از بسیاری.کند می عرضه

 ریفاآبوک اناجیل و گانه چهار اناجیل در ای عدیده موارد. است آموز درس خیلی حیث این از البالغه نهج با اناجیل

 و است رفتهگ صورت اخذی لزوماً که گرفت نتیجه شود نمی البته. است طالب ابی ابن علی تعابیر عین که هست

 شود اثبات تاریخی علوم متدلوژی با باید و است تاریخی ادعای یک اخذ ادعای چون. ندارم هم اخذ ادعای من

 باهتش عیسی حضرت جمالت با حضرت جمالت از بسیاری. است عجیب تواردش ولو گرفته، صورت اخذی که

 که این آن و شود می مربوط البالغه نهج متافیزیک به که هست البالغه نهج در دنیا باب در دیگری ی نکته.دارند

 زمایشگاهآ دنیا یعنی. "االختیار دار " گاهی و است کرده تلقی "االمتحان دار " را دنیا( ع) علی حضرت رفته هم روی

 چون ماا. است شده داده نسبت دنیا به ویژگی دو ولی شده، سلب دنیا از خصوصیت سه حضرت سخنان در.است

 سخن البالغه نهج ی الطبیعه مابعد و متافیزیک باب در فعالً ما و شود می مربوط البالغه نهج شناسی انسان به ها این

 :کنیم می ای اشاره مختصراً لذا گوییم، می

 یسمماتریال خوش دست ما که این آن و کنند، می انکار شدت به دنیا باب در را وصف یک طالب ابی ابن علی

 از بیش. ندک نمی نفی کامالً را بودن گاه اقامت حضرت. بیاوریم حساب به خود گاه اقامت را دنیا و بشویم اخالقی

 یم نفی را باشد ما قرار دار یا ما، مقرّ دار یا ما، مقام دار ما، ی خانه دنیا که را مطلب این البالغه نهج در مورد 250

 ی همه اشدب داشته انتظار که نیست انسان گاه آسایش دنیا. کند می رد هم را دنیا بودن تفرجگاه دیگر و.  کند

 این. باشند نداشته وجود شداید و ها سختی و باشند او طبع با مالیم اموری شود، می مواجه نها آ با که چیزهایی

 دنیا که این آن و. است شده نفی دنیا از هم سوم ویژگی.است شده نفی البالغه نهج در مرات و کرات به هم ویژگی

 .است شده اثبات هم افالطون و عرفا از بسیاری در که است چیزی این. باشد زندان
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 :است شده ثابت دنیا برای ویژگی دو اما

 ریقط طیّ منازل از منزلی یک کنیم، منزل طی جا این که ایم آمده یعنی. دنیا بودن سرا کاروان                           -2

 .ماست

 .دنیا بودن االختیار دار و دنیا بودن االمتحان دار دنیا، بودن آزمایشگاه                           -1

 شما ودش می گفته وقتی. نیست ابهام بی واقعاً هم من خود برای چه اگر. دارد تامل جای نکته دو آزمایش باب در

 یک یدآ می  نظر به. ندارد   معنا دنیا  در آزمایش باشد نداشته وجود آخرتی تا بیازمایند، که اند آورده دنیا در را

 جایی اج این بگوییم و کنیم وصف آزمایشگاه به را دنیا دهد می مجال که است آخرت و دنیا بین تضایف نوع

 آن رد که است آزمایش ی بوته دنیا و. شویم آزمایش جا این در که ایم آمده ما و بیازمایند را ما اند آمده که است

 د،نباش آخرت وجود قبول یا آخرت وجود فرض تا من نظر به. دهیم نشان را خود جوهر واقع در ما آزمایش ی بوته

 .ندارد معنا بودن آزمایش ی بوته

 این بر فرض و کند معلوم را آزمونی یا آزموده حال خواهد می گر آزمایش وقت همه آزمایش در: دوم ی نکته

 ر،گ آزمایش و آزماینده نزد آزمونی یا آزموده این حال بگیرد، انجام آزمایش عمل خود که این از قبل که است

 ستا چند عیارم من داند نمی متعال خدای بگوید کسی ندارد معنا چون ندارد، مورد ما بحث در این.نیست روشن

 صواب و خطا و من ضعف و قوت نقاط و من عیار آزمایش این با و کند می آزمایش مرا من عیار تعیین برای و

 از یرغ دیگری معنای باید آزمایش از مراد بنابراین. کند نمی صدق معنا این جا این در ظاهرا. شود می معلوم کارم

 ابی ابن علی گاهی.است چند عیارت بفهمم تا بزنم محک را تو باید لذا را، تو قیمت فهمم نمی که باشد معنا این

 راجع البالغه نهج 223 ی خطبه در مثالً. است خوب و زیبا چیز همه که کند می گفتگو این از قرآن اقتفای به طالب

 نهفهأحسه صهوَّر و... االزلیه اصول من االشیاء، یخلقُ لم ".گوید می سخن خدا توسط خدا، ماسوای خلقت و خدا به

 قلن زینب حضرت از. است آمده هم قرآن در مطلب این. کرد تصویر نیک کرد تصویر خدا را چه هر "...صورته

 آمدن و ها رفتن این و کربال در ای واقعه چه ". کرد سوال ایشان از یزید آمد، یزید مجلس در وقتی که است شده

 ": است آمده انسان باب در قرآن در.ندیدم زیبایی جز چیزی من "االجمیال مارایت ": فرمود حضرت " دیدی؟ ها

 آمده آن از بعد بالفاصله. آفریدیم را انسان شاکله و قوام و تقویم بهترین در ما ،"التقویم احسن فی االنسان خلقنا ما

 چه؟ یعنی "کرد تصویر نیک کرد، تصویر خدا را چه هر " که بدانیم خواهیم می".السافلین اسفل الی رددناه ثم "
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 از کیی طرفی از هستند؟ جمع قابل چگونه ها این. گویید می بد آن از قدر این که دنیاست چیزها همین از یکی

 نهج و آنقر.کند می تصویر زشت را دنیا امور بیشتر قرآن و البالغه نهج دیگر سوی از و دنیاست خدا مخلوقات

 .نندک می تصویر زشتی نوع یک ها این ی همه در و دانند می خدا مخلوقات را هوی و نفس شیطان، دنیا، البالغه،

 :گفت عرب شاعر

 یرمیننی باربع بنیت                                                      

 تعطیه لها قوس من بالنبل                                                   

 الهوی و نفسی و الدنیا و ابلیس                                                

 قدیر االخالص علی انت رب یا                                                

 .هوی و خودم نفس دنیا، ابلیس،. کنند می تیراندازی من به دائماً مخفی گاه کمین چهار از تیرانداز چهار

 در .هستند متعال خداوند مخلوق تیرانداز چهار هر. بدهی نجات تیرانداز چهار این از مرا توانی می تو فقط خدایا

 کرده معنا ای نهگو به بعضی خیر؟ یا است، شناختی زیبایی زیابییِ زیبایی، از مراد آیا... صوَّره  ما صوَّر که جمله این

 یا گوش جای راگ کنید تصور شما: اند گفته لذا. است شناختی زیبایی زیباییِ جا، این در زیبا از مراد گویا که اند

 نیست، دفاع قابل اصالً سخن این ولی. آمدیم می نظر به نازیبا و زشت و ریخت بد چقدر کرد، می تغییر چشک

 اگر که نیدک تصور گفتیم می االن بودند، آفریده کنید می توصیف شما که گونه همان را ها انسان ما اگر اوالً  چون

 حضرت.مشدی می زشت چقدر بود، بینی زیر دهانمان و زیرش بینی یک و داشتیم پیشانی زیر چشم دو آدمیان ما

 ی ورچهم یک به اگر کنید، توجه: فرماید می اید، زده عادت و معتاد شما بگوید که این برای جایی در ،(ع) علی

 بینند، می ازیب را خودشان ها مورچه زیرا. کند می تئصیف را درشت بسیار ی مورچه او کن، توصیف را خدا بگویند

 یم توصیف چنان کنند توصیف خواهند می هم را خدا لذا. باشد جهان در خودشان از زیباتر چیزی ندارند باور

 از باترزی هستیم، گونه این چون هم ها انسان ما. است الجثه عظیم و اندام درشت ی مورچه یک خدا گویا که کنند

 می خلق است، موحش ما نظر در االن که موحشی های صورت آن به اول از را ما اگر واال. نداریم سراغ خود

 قالب د یم،کن تصویر خواستیم می هم خدا اگر و همانهاست زیباترین که رسید نمی نظر به صورت این در کردند،

 شناختی اییزیب زیبایی، و حسن این از مراد که کرد شود نمی هم دفاع: ثانیاً.کردیم می توصیف انسانی چنین یک
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 باشد اخالقی یزیبای باید یا زیبایی این احتماالً. باشد مراد تواند نمی زیبایی نوع این موارد از بسیاری در زیرا. باشد

 حق تجسم و الجم و خیر تجسم هستی، جهان اصالً که باشد "انتولوژیک " زیبایی نام به سومی قسم زیبایی یک یا

 "دهآفری زیبا آفریده را چه هر خدا " که این از مراد پس. نیست شناختی زیبایی جمال جمال، از مراد ولی. است

 یک عنویتم که بود این بحث اسکلت(. معناست چه به هستی کل بودن زیبا که دارد ابهام من برای این)  چیست؟

 و شناختی یفهوظ های مولفه سلسله یک و شناختی انسان های مولفه سلسله یک و شناختی هستی های مولفه سلسله

 ادراکات فوق ثالثاً نیست، محسوس ثانیاً و است واحد اوالً کند، می توصیف البالغه نهج که خدایی.دارد اخالقی

 صورت اختیار سر از خلق که این آن و شد، افزوده ای مقدمه خدا بودن خالق در.است خالق رابعاً ماست، عقلی

 می و کرده اراده را آن خدا یعنی است، متعال خداوند ی اراده مورد شده خلق چه هر که معناست بدان این و گرفته

 مفهوم و. بخواهیم کرده خلق و اراده خدا که گونه همان را مخلوقی هر[ 3]باید ها انسان ما پس. است خواسته

 اند ونهچگ ها ویژگی این این و پرداختیم مخلوقات های ویژگی احصاء به مناسبت این به و. است همین[ 4]پرستش

 از مخلوق اولین. خدا مخلوقات شمردن به کردیم شروع لذا و بخواهیم ها ویژگی همان با را مخلوقات باید ما که

 خواسته ادنی در را ها ویژگی این و کرده خلق اختیار و اراده سر از را دنیا خدا گفتیم. بود " دنیا " خداوند مخلوقات

 ابی ابن علی حضرت بینی جهان و تلقی طبق باید هم ما بنابراین. باشد ها ویژگی این دارای دنیا که خواسته و است

 ویژگی ینازا و کنند پیدا تغییر ها ویژگی این که نخواهیم و بخواهیم ها ویژگی همان به را دنیا عمل، مقام در طالب

 .نکنیم اعراض ها

 علی حضرت. یمباش داشته شیطان به نسبت شناخت نوعی باید بنابراین و. است "شیطان " مخلوقات از دیگر یکی

 نهج های خطبه ترین طویل از یکی که حضرت های خطبه از یکی.  پرداخته شیطان به فراوان البالغه نهج در( ع)

 رکهت و استکباره علی اهلل، لعنه ابلیس ذم تتضمن هی "[5:]دارد آن های ویژگی و شیطان به اختصاص است، البالغه

 ذم تضمنم خطبه این".طریقه سلوک من الناس تحذیر و الحمیه تبع و العصبیه اظهر من اّول انّه و( ع) اآلدم السجود

 ورزید میتح و تعصب که کسی اول و گفت ترک را آدم ی سجده و کرد استکبار که این دلیل به است، ابلیس

 بود الهمس این روی بحث تاکید  همه.دارد می حذر بر ابلیس سلوک از را مردم خطبه این در حضرت و بود ابلیس

 اگر که ستا انسانی معنوی انسان گفتیم و بگیریم عملی های درس نیز شناختی هستی اصول از حتی باید ما که

 .ندارد مباحث آن به کاری کند، نمی پیدا نسبتی و ربط اثباتاً و نفیاً او سلوک مقام به چیزی



94 
 

 :کند می تاکید بسیار ابلیس ی درباره ویژگی چهار بر البالغه نهج در طالب ابن علی

 عُجب      -2

 حمیت و عصبیت      -1

 کاری فریب      -3

 آدم بنی و انسان با دشمنی نوعی      -4

 ارحجو و اعضاء با که است اعمالی از یعنی است، جوارحی عمل یک تکبر. نیست تکبر عجب واقع در: عجب

 جوارح و عضاءا در باالخره و نشستن جای نشستن، طرز کردن، نگاه طرز در گفتن، سخن در. گیرد می انجام بیرونی

.( خوب گاهی و تاس بد گاهی یا و است بد مطلقاً کبر که است بحث محل البته. ) کند می پیدا ظهور "کبر " بیرونی

 :است آمده حکم قسمت در البالغه نهج در و اسالم دین در

 ".االغنیاء علی الفقراء تکب ر خیر احسن و للفقراء االغنیاء تواضع احسن ما "

 فقرا که است نای بهتر این از اما کنند، فروتنی و تواضع مستمندان و تنگدستان بر ثروتمندان که است خوب چقدر

 این دلیل به. است فهم قابل هم آن بودن دقیق و درست و است بیرونی عمل آن کبر جا این در.بورزند تکبر اغنیاء بر

 که غنی رایب هم و خودش برای هم دهد، می نشان تواضع غنی یک به نسبت فقیر یک بیرونی، رفتار در وقتی که

 غنی انسان بربرا در فقیر انسان که وقتی برخالف. شود می عاید ضررهایی است، شده داده نشان تواضع او به نسبت

 این. کند می غنااست سر از نگاه نوعی و دهد می نشان اعتنایی بی نوعی خود بیرونی رفتار در فقط یعنی بورزد، کبر

 حالت یک عجب. است عجب بلکه نیست، کبر ما بحث فعالً اما. ثروتمندان برای هم و است خوب خودش برای هم

 هم با دو هر کبر و عجب اهل من گاهی یعنی. دارند موردی وجه من خصوص و عموم یک کبر با و است درونی

 و برمک اهل نه گاهی و نیستم عجب اهل ولی کبرم اهل گاهی. نیستم کبر اهل گاهی ولی عجبم اهل گاهی هستم،

 .عجب اهل نه

 خصش با بیرون در ولی داند نمی بهتر ثروتمند شخص از را خود ای ذره خودش درون و باطن در فقیر گاهی: مثال

 خود هم درون رد گاهی. دارد کبر ولی ندارد، عجب غنی به نسبت فقیر جا این در. کند می رفتار متکبرانه ثروتمند،
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 .دارد هم با را دو هر کبر هم و عجب هم جا این. ورزد می کبر هم بیرون در و داند می ثروتمند شخص از بهتر را

 و دارد عجب نه جا این. ورزد نمب کبر هم بیرون در و داند نمی ثروتمند شخص از برتر را خود درون، در گاهی

 .کبر نه

 او حضور در هک شخصی و مخاطبم شخص برای من که است این بر دال که بیرونی رفتار نوعی یعنی، کبر واقع در 

 طرف برای واقعاً من حال، آن در که است درونی حالتی عجب اما. نیستم قائل خودم ارزش فوق ارزشی هستم

 یریتعاب طبق هم و قرآن نص طبق هم. بود عجب دستخوش واقع در شیطان. قائلم خودم ارزش دون ارزشی مقابلم

 ررفتا در. دانست می خود از فروتر را آدم و آدم از برتر را خود است، آورده البالغه نهج در( ع) علی حضرت که

 ردهک تکبر بیرون در شیطان اگر چون. است عجب آن مهم اما. نکرد سجده که جایی آن داد، نشان را عجب این هم

 ،شد واقع مذمت مورد چه آن. شد نمی مذمت نبود، درونی عجب نکردنش سجده دلیل و بود نکرده سجده و بود

 ناسانهش انسان دعای نظر به شده، نقل( شیعی عالم)  فراهینی ابن خلیل احمد از که دعایی.بود شیطان درونی عجب

 :کرد می دعا گونه این اوقات بیشتر.است عجیبی و

 ".الناس مثل الناس عند و الناس اسفل من نفسی عند و الناس اعلی من عندک اجعلنی اللهم "

 تلفمخ دید سه کنند، می نظر من زندگی به که( دیگر های انسان و خود خدا،)  ناظر سه این که کن چنان خدایا

 به خودم وقت هر و ببینی خود ی بنده بهترین مرا کنی می نگاه من به تو وقت هر که بفرما مقرر خدایا.باشند داشته

 ببینند، انخودش مثل مرا کنند می نگاه مرا وقتی مردم و ببینم( مردم بدترین)  الناس اسفل را خودم نگرم، می خودم

 و خودشان برای هم آفاتی حال دو هر در ببینند، خودشان از بدتر یا بهتر مرا اگر چون. بدتر نه و خودشان از بهتر نه

 .دارد من برای هم

 میان رد وقتی که کرد می زندگی گونه این( ص) عبداهلل ابن محمد: فرماید می البالغه نهج در( ع) علی حضرت

 ظاهر یزیچ پیامبر بیرونی رفتار از و نداشت شأنی نداشت، ابهتی دانستند، می خودشان مثل را او مردم بود، مردم

 یم مردم جا هر. نداشت نشستن برای خاصی جای ،"الناس مقاعد یقعد ". دارم شما از غیر وضعی من که شد نمی

 "محمد ایکم " پرسید می شناخت، نمی را حضرت و شد می وارد ای غریبه وقت هر. نشست می هم او نشستند،

 نمی دهدا تشخیص حضرت نشستن جای از نه و( ص) محمد لباس از نه واقعاً یعنی هستید؟ محمد شما از یک کدام

 وجود پایین و باال دایره در چون. بنشینید وار دایره. گفتند می المقدور حتی حضرت است، آمده النبی سنن در. شد
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 کرد یم فرق خیلی این و ببینند خودشان مثل را او مردم که این برای نشست می دایره محیط در هم خودش و ندارد

. ببینید حالت هس این در را کبر و العجب عدم بین جمع باید.ببینند خود از بدتر یا خود از برتر را او مردم که وقتی با

 درون در اهگ هیچ و ببینم ها انسان کمترین را خودم نگرم می خودم به وقتی که باشم ای گونه به باید من یعنی

 رمودف می حضرت که این. نیست طور این کبر اما است، مطلق عجب قبح و بدی. نشوم عجب خوش دست خودم

 روتمندث از باطن در را خودش. ندارد عجب واقع در ولی ورزد، می تکبر او. بورزد تکبر فقیر که است خوب چقدر

 کسی شاید یمسیح عرفای لسان در.آمیز کبر است رفتاری رفتار، این که دهد می نشان رفتاری ولی داند، نمی بهتر

 :است معروف جمله این مایستراکهارت از. باشد نکرده مذمت آثارش در را عجب مایستراکهارت ی اندازه به

 ".هیچم بینم می چیزی را خودم وقتی. چیزم همه ببینم هیچ را خودم وقتی تا "

 را خودش وقتی اما نشناخته، را خودش هنوز چون. است هیچ واقعاً بیند می چیز همه را خود که زمانی تا آدمی

 .است چیز همه واقع در بیند نمی چیزی

 عربی، زبان در که. دهد می پوشش را ای حوزه رفته هم روی که داریم فارسی در لفظ سه: حمیت و عصبیت

 هر هک. جمود و جزم و تعصب داوری، پیش:از عبارتند لفظ سه این. دهد می پوشش را حوزه آن حمیت و عصبیت

 .اند آمده عصبیت یا حمیت عنوان با سه

 در prejudice از دقیقی تعبیر واقع در. است الزمانی صاحب الدین ناصر دکتر ی ساخته لغت این: داوری پیش

 چیزی چه از پیش داوری چه؟ یعنی داوری پیش.حکم یعنی judice و پیش معنای به pre. است شناسی روان

 پیش موجود، آن[ 2]تجربه از پیش موجودی هر باب در داوری شده گفته شود؟ می محسوب داوری پیش باشد،

 امکان یعنی. است بغض یا حب ی دهنده نشان ثانیاً و جهل ی دهنده نشان اوالً داوری، پیش این[ 2.]است داوری

 موضوع آن هب نسبت ثانیاً و داریم جهل اوالً آن به نسبت که این اال. باشد داشته داوری پیش موجودی به نسبت ندارد

 اسیشن روان در ولی بریم، می کار به بغض باب در را داوری پیش معموالً فارسی در. داریم ناموجه بغض یا حب

 به نسبت یحت کسی، آزمایش و اختراع از پیش که است هم حب باب در بلکه نداریم، بغض به اختصاص اجتماعی

 این. تاس منفی های داوری پیش مرادمان بیشتر ما چه اگر اید، کرده داوری پیش باز بکنیم، هم مثبت داوری او

 داوری پیش زید به نسبت من مثالً که است وقتی فردی داوری پیش.باشند جمعی یا فردی تواند می ها داوری پیش

 ندارم توجهی هگون هیچ کس؛ فالن یا فالن اهلل آیت یا فالن دکتر ام شنیده مثالً. است زید که رو آن از. باشم داشته
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 خود هب نسبت ،(دهم نمی قرار نظر مورد را شخص گروهی تعلق. ) دارد تعلق گروهی یک به شخص این که این به

 بیشتر و .دارند مصدق کمتر فردی های داوری پیش معموالً زندگی در. منفی یا مثبت حاال کند، می داوری پیش او

 به او که دلیل این به دارم، داوری پیش شخص این به نسبت من یعنی. است جمعی داوری پیش ها، داوری پیش

 رو آن زا یهودیان به نسبت. است داوری پیش نوع یک ستیزی یهودی. است یهودی مثالً دارد، تعلق خاصی گروه

 گروهی داوری شپی نوع یک ستیزی، یهودی اخص نحو به یا ستیزی سامی بنابراین. دارند تعلق یهودیان گروه به که

 پیش لمث. دارند تعلق دینی ی طایفه یک به که لحاظ این به نه ولی داریم گروهی داوری پیش نیز گاهی.است

 واجهم او با که است بار اولین و شناسم نمی را او اصالً که را خاص روحانی یک مثالً. روحانیت به نسبت داوری

 یا ثبتم داوری پیش او به نسبت دارد، تعلق روحانیت نام به ای طایفه به فهمم می او لباس از که همین شوم، می

 محض به یول کیست او که دانم نمی اصالً. فکران روشن یا دانشگاهیان، به نسبت داوری پیش یا. کنم می منفی

 پیش.هستند گروهی داوری پیش ها این کنیم، می پیدا منفی یا مثبت داوری پیش است، فکر روشن که این از اطالع

 این عالج های راه و. است شده برشمرده گروهی داوری پیش نوع شش به نزدیک و دارد انواعی ، گروهی داوری

 به نسبت ودکانگ مثالً. است متفاوت البته شده داوری پیش گروهی چه به نسبت که این به بسته های داوری پیش

 یکی .دارند گروهی های داوری پیش کودکان به نسبت هم ساالن بزرگ. دارند گروهی داوری پیش ساالن بزرگ

 کودکان برای که است این تربیت، و تعلیم ی ناحیه در مخصوصاً اجتماعی معضالت از بسیاری حل جدی های راه از

 .بوده نادرست کودکان به نسبت ها آن داوری پیش که شود مکشوف سرعت به

 معروف رزو اندیشه و شاعر اشتاین، سیلور.( اند شده مواجه اقبال با نیز ما کشور در که)  جدید نویسندگان میان در

 عهمجمو چهار به نزدیک که)  خود شعرهای و ها قصه ی همه در است، جدی شناس انسان من نظر به که آمریکایی

 پیش و کودکان به نسبت را ساالن بزرگ های داوری پیش که دارد قصد.( است شده ترجمه فارسی زبان به آن ی

 در شما هک پرسیدند او از ای مصاحبه در پیش سال چند. ببرد بین از ساالن بزرگ به نسبت را کودکان های داوری

 مفاسد ترین بزرگ منشا دارم من: دهد می پاسخ او کنید؟ می کار چه دارید هستید؟ قائل خود برای شأنی چه جامعه

 چیست؟ اجتماعی مفاسد ترین بزرگ منشا پرسیدند او از. کنم می تر ضعیف و تر ضعیف روز به روز را اجتماعی

 زرگب به نسبت کودکان های داوری پیش و کودکان به نسبت ساالن بزرگ های داوری پیش: دهد می جواب او

 بتنس هم شیطان کنید، دقت اگر.دهند می نقش ما زندگی به واقعاً ها این و داریم را ها داوری پیش این ما.ساالن

 فرد کی آدم واقعاً آیا که نداریم این به کاری)  بیازماید را آدم که این از قبل یعنی. داشت داوری پیش انسان به
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 آدم ی واقعه آن شما که دارد این به بستگی چون. است بوده انسانیت نام به واقعیت یک از رمزی و تمثیل یا بوده،

 داوری یشپ او به نسبت ،(سمبلیک و کنایی و رکزی ی واقعه یک یا کنید، قلمداد تاریخی ی واقعه یک را حوا و

 .کرد

 جمود و جزم این وقتی. نیست موجود یک به نسبت بغض و حب و جهل از ناشی جمود و جزم: جمود و جزم

 دیگر تعبیر کی با. بروم فرو دیگری انسان پوست در و بیایم بیرون خودم پوست از توانم نمی من که آید می حاصل

 می کار به اه انگلیسی که)  سوم تعبیر به و. کنم نگاه هستی جهان به هم دیگری انسان چشم ی دریچه از توانم نمی

 می راه او کفش با یوقت ببینم و بکنم دیگری کفش در را پایم توانم نمی. بروم راه دیگری کنش با توانم نمی ،(برند

 می یخاص صورت به را تهران کنم، نگاه تهران به پنجره این از من اگر کنید فرض مثال برای.دارم حسی چه روم

 جلوه و نماید می خاصی صورت به تهران شهر تهران، شهر به نسبت پنجره این مسافت و زاویه و ارتفاع به بسته. بینم

 هک دارند هایی پنجره هم ها آن که هست هم دیگری های ساختمان و ها آپارتمان که ندانم من اگر. کند می گری

 اضرح وقت هیچ و دارد وجود هایی پنجره که بدانم اجماالً یا کرد، نگاه تهران به شود می هم ها پنجره آن پشت از

 ": گویند می هک شود می این نتیجه بیاید، پیش شق دو این از یکی اگر کنم؛ نگاه تهران شهر به ها پنجره آن نباشم

 ره به را تهران شهر دیگری کس هر صورت این در ".نماید می پنجره این پشت از که است گونه همین تهران

 تصویر رب و کنم می تلقی ناصواب و نادرست و باطل و واقع خالف را تصویر آن من کند، تصویر دیگری صورت

 اما.ودش می دیده من آپارتمان ی پنجره پشت از که است همین تهران گویم می و کنم می پیدا جمود و جزم خودم

 هرانت به ها پنجره آن پشت از هم گاهی ثانیاً و هست هم دیگری های پنجره من پنجره از غیر اوالً که بفهمم اگر

 جزم رایب شود می علتی واقع در این. دید شود می هم دیگری صرت به را تهران که شوم می متوجه گاه آن بنگرم،

 او لباس از که همین قسم یک کنم، گمان من که شود می حاصل دلیل این به واقع در جمود و جزم.  من جمود و

 وجود دنیا در( انداز مچش)  رپرسپکتیو. منفی یا مثبت اال او به نسبت دارد، تعلق روحانیت نام به ای طایفه به فهمم می

 که تاس منظری هم آن و کرد نگاه هستی جهان به منظر یک از توان می فقط. است من پرسپکتیو هم آن و دارد

 جای به را خودمان توانیم نمی ما واقع در. کنم نگاه دیگر های پنجره پشت از نیستم حاضر و. کنم می نگاه آن از من

 دیگری هک عملی و ارادی احساساتی، عاطفی، معرفتی، مبادی آن از اگر هم من ": بگوییم و بگذاریم دیگری آدم

 همان از اگر هم دیگری که این کمت. بیند می او که دیدم می را چیزی همان افتادم، می راه افتاده، راه جا آن از

 شناسیمب رسمیت به را منظرها این باید ما باالخره ولی. میدید من مثل را دنیا افتاد، می راه ام افتاده راه من که جایی
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 هم جمود و جزم این. است دیگری ی گونه به تهران مظردیگر از و است گونه این تهران منظر، این از که بفهمیم و

 اباعر: فرماید می البالغه نهج جای سه در طالب ابی ابن علی حضرت. آورد می تعصب عربی زبان به ما برای

 می حق دیدند، می حق خودشان که را چه هر " که ورزیدند می تعصب معنا این به که بود این مشکلشان جاهلی

 .کنند می تفسیر معنا این به را اولی جاهلیت و عصبیت که است لحاظ این از و ".دانستند

 جای به را خودمان توانستیم نمی جمود و جزم در. داشتیم بغض یا حب انضمام و جهل داوری، پیش در ما: تعصب

 ها آن از هک هست هم دیگری های پرسپکتیو توانیم نمی که است جهل ی نحوه یک خود این و بگذاریم دیگری

 بر را عاطفی های علقه من یعنی تعصب. است تعصب آن و داد وجود هم سومی چیز اما. دید را جهان توان می

 مقام در -1 نظر مقام در -2: کنیم می پیدا اختالف دیگران با مقام دو در همیشه ما.دهم رجحان عدالت یا حقیقت

 مقام دو این از هرگز دیگران با ما اختالفات عملی، اختالفات یا کنیم، می پیدا دیگران با نظری اختالفات یا ما. عمل

 با واقع در جا این در ،".نیست ب الف، " گویید می شما و ".است ب الف، " گویم می من گاهی. رود نمی بیرون

 هم با جا این در ،"من مال X " چیز گویید می شما و "من مال X " بینید می گاهی ولی. داریم نظری اختالف هم

 "تنیس ب الف، " یا "است به الف، " به شود می را نظری اختالفات تمام رسد می نظر به. داریم عملی اختالف

 مال X " بگوید هم حسین و "من مال X" بگوید حسن که این به شود می نیز را عملی اختالفات تمام و برگرداند

 .داد ارجاع ،"من

 عملی، الفاتاخت یا نظری اختالفات باب در توان می منطقه آن در که آید، می نظر به طرفی بی منطقه دیگر سوی از

 نظر، قامم در که انسانی.( کرد صحبت عمل مقام در  طلبی عدالت ی منطقه و نظر مقام در طلبی حقیقت ی منطقه) 

 مذاکره میز پیش خود مخالفان با ای منطقه یک در داده اجازه طلب، عدالت عمل مقام در و است طلب حقیقت

 مذاکره الفانمخ با توان می بدانیم، عمل مقام در را عدالت از تبعیت و نظر مقام در را حقیقت از تبعیت اگر.بنشیند

 حق و طلب عدالت النظر بادی فی ها انسان باشیم؟ نداشته را طلبی عدالت یا طلبی حقیقت این ما شود می آیا.کرد

 نیابد، تزاحم قتحقی با چیزی هیچ اگر. نیاید پیش دیگری تزاحمات وقتی یعنی النظر، بادی فی فقط ولی. اند طلب

 تزاحم گرا اما. است عدالت طرف به اولیه میل نکند، تزاحم عدالت با چیزی اگر و. است حقیقت طرف به اولیه میل

 یعنی: دآی می پیش وقت همه تزاحمات این العمل، بادی فی ولی ندارند، وجود تزاحمات این النظر بادی فی. نکند

 را طلبی عدالت و طلبی حقیقت گاهی عمل مقام در هم و نظر مقام در هم شویم، می[ 6]عملی زندگی وارد وقتی
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 بحث ینا بگذارد؟ کنار را خود طلبی عدالت و طلبی حقیقت انسان که آید می پیش چیزی چه. گذاریم می کنار

 هم ملع مقام در و طلبی حقیقت از نظر مقام در که روانی های خواستگاه. ) است اجتماعی شناسی روان به مربوط

 از من اعراض علت جا هر.است عاطفی های علقه ها خواستگاه ازاین یکی.( داریم برمی دست طلبی عدالت از

 و ردنک منکوب یعنی تعصب. هستم تعصب خوش دست من جا آن در باشد، عاطفی های علقه عدالت، و حقیقت

 مادر، در،پ به نسبت تواند می ها علقه این حاال. است عاطفی های علقه سبب به عدالت، و حقیقت کردن لگدمالی

 به نسبت یا ،شاگردانم یا اساتیدم، به نسبت دارند مشترک گروهی منافع من با که کسانی یا دوستان خواهر، برادر،

 دست متوان می ها این ی همه به نسبت من. باشد... دارم که مریدهایی یا مرید به نسبت یا دارم، که مرادهایی یا مراد

 مخالف که y چون ولی است، X با حق که فهمم می جایی یک یعنی. بورزم تعصب و بشوم عصبیت و حمیت خوش

X ،است، من دوست است y نیمک می تعبیر حقیقت به آن از که باشد، نظر مقام در حق چه حاال. کنم می حمایت 

 .کنیم می تعبیر عدالت به آن از که باشد عمل مقام در حق چه و

 نشان ودخ از خورند می را او فریب که کسانی به نسبت ورزی تعصب نوع یک شیطان: است آمده البالغه نهج در

 رددگ برمی و است دروغ این ما. کنم می شما از الضر دفع آیم می و. شوم می شما شریک آیم می من که دهد، می

 .اوست کاری فریب که شیطان سوم خصلت به

 یک به فریب انواع رسد می نظر به. شود می تاکید خیلی شیطان کاری فریب به قرآن و البالغه نهج در: کاری فریب

 متفاوت چیز آن بود با چیزی نمایش اگر است متفاوت بودش با که نمایشی یعنی فریب. هستند ارجاع قابل چیز

. نباشد امداًع و عالماً تواند می یا و باشد عامداً و عالماً تواند می فریب این منتها. است کار در فریبی جا این در باشد

 چیز هر .بودش با مطابق غیر نمایش هر یعنی فریب اگرنه و. نامیم می کاری فریب را آن باشد، عامداً و عالماً اگر

 فریب.کردن ارائه قصدی به را ندارد مطابقت واقع با که را ای جلوه یعنی کاری فریب. باشد بودش از غیر نمودش که

 یم ای وعده هم گاهی. نیست گونه آن که کنیم می وصف چنان را چیزی گاهی مثالً. دارد مختلف انواع کاری

 تلقی در اوالً. دهند می نسبت شیطان به را کاری فریب قسم دو این البالغه نهج و قرآن. نیست آمدنی بر که دهیم

 می وصیفت ما برای نیست که چنان را دنیا که است این کند، می شیطان که کارهایی از یکی طالب ابی ابن علی

 گونه نای را خدا بفریبد، را حوا و آدم خواست می وقتی مثالً. کند می توصیف نیست که گونه آن را خدا. کند

 خلد رختد این از یا معرفت درخت این از است گفته لذا و کند می رقابت احساس شما با خدا " که کرد توصیف
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 از نادرستی تصویر ترتیب این به.( نخورید ها این دوی هر از چه و[ 1]ها این از یکی از چه حاال. ) نخورید خلود و

 شیطان هک تعبیری به: ) گفت خدا خوردند، معرفت درخت از وقتی: است آمده تورات در.کرد عرضه انسان به خدا

 نمی ایجاد خطری بودند، نخورده معرفت درخت این از تا که بود ترها عقب آن درختی یک.( دهد می دست به

 فارق فرق و تفاوت دو معرفت درخت ی میوه خوردن از قبل. اند خورده معرفت درخت از اکنون ها این اما. کرد

. یستندن جاودانه ها آن و ام جاودانه من که این دیگر و نداشتند آنها و داشتم معرفت من که این یکی داشتند، من با

 دهش معرفت دارای خوردند معرفت درخت از که حاال ولی. کرد نمی ایجاد خطری جاودانگی نداشتند، معرفت تا

 دیگر شود خورده هم آن از اگر چون است، خطرناک جاودانگی درخت لذا و دانند می را دانم می من چه آن و اند

 پیدا ار جاودانگی درخت اال و. برانیم بیرون بهشت از را ها آن باید پس. ماند نمی باقی ها انسان و من بین فرقی

 خدا از شیطان که بود تصویری این.( راند بیرون بهشت رااز ها آن جهت این از و. خورد خواهند آن از و کرده،

 [20.]هست که چنان آن نه است، چیزی توصیف کاری، فریب هم این. بود کرده ایجاد حوا و آدم برای

 می که ای دهوع بیشترین. نیستند برآمدنی که دهد می وعیدهایی وعده که است این شیطان، کاری فریب دوم قسم

 را شما من که این. است داده وعده را دو هر اخروی، نصرت هم و دنیوی نصرت هم است؛ نصرت ی وعده دهد،

 طانشی جوید، می تبری شیطان پیروان از که کسی اول آخرت، در البته. کنم می کمک آخرت در وهم دنیا در

 شده نقل قرآن در.دارد وجود البالغه نهج و قرآن در خدعه شناسی روان باب در جالبی نکات جا این در. است

 دعوت نم نگردم، اجبار را کسی من گوید می ای؟ کرده دعوت را ها این تو شیطان، که شود می گفته وقتی: است

 کننده دعوت. نروید یا بروید که شماست با اختیار کردند، دعوت مهمانی یک به رفتن برای شما از اگر. ) کردم

 موجودی اگر گوید می یعنی. ام نکرده مجبورشان ولی کردم دعوت من گوید می هم شیطان.( نیست شما مجبر که

 یک که این اکم. کردند اختیار را راه این مختارانه خودشان. بگیرند را کسی گریبان او خاطر به نباید بود، مختار

 ها آن اداشپ نپذیرفتند، را ما دعوت وقتی چرا.نپذیرفتند را من دعوت و اند نکرده را کار این هم قلیلی و شاذ عده

 هم دوعی ی ناحیه در. بدهید ما به اند، پذیرفته را ما دعوت که را کسانی کیفر هم حاال پس دهید؟ نمی ما به را

 رآنق. است فقر ی وعده است، کارانه فریب ی وعده شده، داده ها انسان به شیطان قول از که وعیدی تنها. هست

 به گوییدب راست خواهید می که این محض به.ترساند می فقر از را شما شیطان ،"الفقر یعدکم شیطان ": گوید می

 جلوی. گویم نمی راست پس شوم، می فقیر و کند می بیرون مرا اداره رئیس بگویم راست اگر گویید می خود

 تنها این. ویدش نمی مانع شوند، شما فقر موجب کاران خیانت باید که این ترس از ولی بگیرید، باید را خیانت یک
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 فقط دگوین می ما به. شویم دچار وضعی هر به که این برای است کافی ، کنید باور را آن اگر که است ای وعده

 و است انشط کار این گوید می قرآن. فقر به گردد برمی ها این ی همه و. باشید غیره و شغل بچه، زن، آینده، فکر

 می این از را انسان های ویژگی از یکی طالب ابی ابن علی حضرت[ 22.]ترساند می فقر از را شما که است شیطان

 است رسانت فقر از که شده ساخته گونه این انسان اصالً. است فقر ترسد می آن از انسان که حائلی چیز اول که داند

 .ترسد می شوی، می فقیر کنی کار این اگر گفت او به کسی اگر و

 جا این در .شماست دشمن شیطان که. است شده فراوان تاکید مطلب این به البالغه نهج و قرآن در: انسان با دشمنی

 نمی را آن معنای ولی. بریم می کار به را دشمنی و دوستی لفظ چقدر. است دشمنی مفهوم شود، تحلیل باید چه آن

 حسین مندش حسن " توانیم می موقع چه یا "است؟ حسین دوست حسن " که بگوییم توانیم می ما موقع چه. داینم

 این. دارد دوست را ها این هم خدا و دارند دوست را خدا ها این ،"یحب ونهه و یحب هم ": فرماید می قرآن "است؟

 که مهستی مجاز موقع چه ما. است دشواری بسیار کار مفهوم، دو این تحلیل معناست؟ چه به دوستداشتن و حب

 مفهوم وقتی[ 21]داریم؟ توجیه خود ادعای این برای موقع چه ؟ "است y دشمن X " یا "است y دوست X " بگوییم

 دشوار، سیارب مباحث از یکی جایی؟ چه به یعنی خودش جای به ببریم، کار به خودشان جای به را دشمنی و دوستی

 زا یکی پیش سال چند است، دشمنی و دوستی مفهوم تحلیل شناسی روان در هم و[ 23]فلسفی النفس علم در هم

 ذیل در شده، چاپ فلسفی های برگزیده در بعداً که نوشت مفصلی ی رساله گابریل، خانم نام به تحلیلی فیلسوفان

 کسی چه و است؟ کسی چه دوست کسی چه بگوییم توانیم می موقع چه ما و چه؟ یعنی دوستی که دوستی، مفهوم

 ارائه اریخت طول در مختلف فیلسوفان از تقریر چهارده یا سیزده دوستی باب در جا آن در نیست؟ کسی چه دوست

 مورد فالن رد بنابراین باشد، این دوستی از مراد از: است گفته که صورت این به. است دانسته ناکارا را همه و کرده

 زبان و[ 24]عرفی همف به رجوع با او های تحلیل ی همه. بریم می کار به که این با ببریم، کار به را دوستی تعبیر نباید

 دشمنی و دوستی لفظ که دانیم نمی دقیقاً ما از کدام هیچ که دهد می نشان ترتیب این به و. شود می انجام[ 25]عادی

 کسی که است هگون این اطفال در مخصوصاً و النظر بادی فی.بریم می کار به دائماً ولی ببریم کار به باید موقع چه را

 آن یدبدان یا کند نمی فراهم را ها آن خوشایند که کسی و. کند می فراهم را ها آن خوشایند که نامند می دوست را

 اگر که است گونه این دشمنی و دوستی تلقی سال 1از کمتر اطفال در. نامند می " دشمن " کند، می فراهم را ها

 می منیدش انتزاع بچه هم صورت دراین نخواهند، که این نه و کنند فراهم را بچه خوشایند نتوانستند مادر و پدر

 دفع توانند نمی وچون کنند، دفع را بدآیندی نتوانند ومادری اگرپدر است، طور همین هم بدانید باب در. کند
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 کم کم که مانیز تا بچه اما. ندارد وجود درش ونتوانستن، توانستن حتی. کند می دشمنی کنند،انتزاع نمی کنند،دفع

 تواند یم که جا آن تا که است کسی دوست گوید می و کند می اضافه نیز را عامل این رسد، می سالگی 21 سن به

 ای کند نمی فراهم مرا آیند خوش تواند، می که جا آن تا که است کسی آن دشمن و کند فراهم مرا آیند خوش

 یعنی)  یدآ می نظر به گاهی. نیستند درست ها تحلیل این که است این واقع اما آ کاراز.کند می فراهم مرا بدآیند

 خود، نیدشم دلیل به و دارید بازمی او از را کسی آیند خوش دوستی، دلیل به شما که.( گوید می را این عادی فهم

 اتموجب که است کسی من دوست که گفت شود نمی ظاهراً. کنید می فراهم کسی برای را خوشایندی یک

 سبتن ما باشد، جور این اگر. آورد فراهم مرا بدآیند موجبات که است کسی من دشمن و آورد فراهم مرا خوشایند

 رایب تلویزیون دیدن مانع امتحان شب وقت هیچ ما چون خودمان، های بچه تا بودیم تر دوست همسایه های بچه به

 دور آیندش خوش از را خودمان ی بچه یعنی کنیم، می را کار این خودمان پسر برای ولی شویم، نمی همسایه پسر

 با که این دلیل به کنیم، نمی را کار این همسایه ی بچه با و داریم او به نسبت که دوستی احساس دلیل به کنیم، می

 ی یطهح در را بدایندی و کنیم دور او از را خوشایندی که کند می اقتضا دوستی گاهی واقع در.نداریم دوستی او

 عدو بینیمب خواهیم می. کنیم ذکر باید را ای نکته چند مساله این باب در. کنیم وارد مقابل فرد آن گاهی و ادراک

 معناست؟ چه به ما به نسبت پیامبر دوستی و ما به نسبت شیطان بودن

 شیطان اب را عبداهلل ابن محمد بلکه گذارد، نمی هم مقابل در را شیطان و خدا گاه هیچ طالب، ابی ابن علی حضرت

 نالحس ابو سنایی، و عطار مثل بزرگ خراسان عارفان از بسیاری که هست کاری این و گذارد می هم مقابل در

 دو لیع حضرت شدند، تلقی شیطان و خدا هستند، ما  زندگی ی عرصه در که رقیب دو آن بعد. کرد می خرقانی،

 شیطان و شماست دوست( ص) محمد: گوید می و داند می شیطان و( ص) محمد را ما زندگی ی عرصه رقیب

 بین را رقابت. بدارید دشمنش شماست، دشمن که آن و بدارید دوستش شماست، دوست که آن. شماست دشمن

 هم بزرگ نخراسا عرفای. کند رقابت خدا با بتواند که است آن از کم شیطان که این مثل. بیند نمی شیطان و خدا

 خواهد می و شماست دوست( ص) محمد. شیطان و محمد. دارند دعوا ما سر بر موجود دو وقت همه که گویند می

 محمد از مرادشان البته.کند دور او از را ما نظر خواهد می و ماست دشمن شیطان، و کند جلب خود طرف به را ما

 ندگیز ی عرصه در بزرگشان، و پیامبرشان قومی و گروه هر برای و است، پیامبر شخص همان مسلمین ما مورد در

 در که فرن دو آن. نیست رقیب و هاست دشمنی و ها دوستی این گردان تعزیه خدا. کنند می رقابت شیطان با ها آن
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 خواهد می ریدیگ و برساند بهشت را ما خواهد می یکی طالب، ابی ابن علی تعبیر به و کنند می نزاع ما سر بر ولقع

 .است عبداهلل ابن محمد یکی و شیطان یکی بکشاند، جهنم به

------------------------------ 

 غنیا أتی من و هربَّ یشکو اصبح من و ساخطأ اهلل لقضاء اصبح فقد حزیناً الدنیا علی اصبح من: السالم علیه قال و[  2]

 .دینه ثلثا لغنادُ له متواضع

 رودف او بر که مصیبتی از کس هر و است خشمگین خداوند قضای بر است، اندوهناک دنی ی درباره کس هر

 جهت به و شود وارد توانگر نزدیک کس هر و است کرده شکایت پروردگارش از حقیقت در کند، شکایت آمده،

 .است داده دست از را خود دین سوم دو کند، فروتنی او توانگری

: ثالث منها قلبه القاطه  الدنیا بحبّ لهج من و هزواً اهلل آیات یتَّخذ کان ممن فهو النار فدخل فماته  القرآن قهرهأ من و

 .الیدرکه امل و یترکه ال حرص و یغب ه ال ههمِّ

 و رفتهگ سخره به را خداوندی آین که بوده کسانی از شود، داخل آتش بر و بمیرد سپس و بخواند قرآن کس هر و

 طمعی گردد،ن ناپدید او از که اندوهی: چسبد می دنیا از چیز سه به او دل گشت، شیفته دنیا محبت به دلش کس هر

 .رسید نخواهد آن به که آرزویی و نسازد رهایش که

 .22 حکت[  1]

. ریدیگ نهی و امر کردن محقق برای خود ی اراده برابر در خود ی اراده کردن منعطل معنای به جا این در باید[  3]

 ایدیب مقدمات در که این مگر آید، نمی بیرون بایدی ها، نیست و هست و است ی مجموعه از فیلسوفان لسان به

 ینیب جهان ما جا این در. کنیم می اخذ پرسش مفهوم از که بایدی باید، آن و شود ظاهر نتیجه در تا شود افزوده

 نمی داللاست چیزی هیچ بر جا این در ما. چیست جهان این اقتضای که گوییم می و کنیم می بیان را علی حضرت

 برمی امدع به دو هر گزارش و تحلیل. است این تحلیلش و است این علی حضرت سخن گوییم می فقط کنیم،

 دقص است ممکن علی حضرت مرعیات کردن مدلل. کنیم می عرضه را علی حضرت بینی جهان واقع در. گردد

. نباشد ندهب توان در اصالً شاید مدعیات این از بسیاری انباشت. ) نباشد شخص توان در است ممکن و نباشد شخص
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 دلیل، نبود ای ضعف ولی. باشد شده اقامه حضرت الطبیعه مابعد مدعیات بر درستی عقلی دلیل ندارم ادعا که این کما

 .(نیست مدعا نادرستی بر دلیل

 می باناس یا زنان گام تسلیم جاده وقتی نظر این از. ندارد فرق هم با پرستش اصطالحی معنای و لغوی معنای[  4]

 نشده رام هنوز که است جاده است، سنگالخ هنوز که ای جاده. معبد ی جاده گویند می گردد، می صاف و شود

 را خود " یعنی اصل در عبادن. نامند می معبد جادهی را آن و گوشند می تسلیم ی جاده را صاف ی جاده ولی

 ".نطلبیدن و نخواستن چیزی او برابر در و کردن دیگری ی اراده تسلیم

 موجودی از کرده، گویی بد ابلیس از که خطبه این مثل ای خطبه هیچ در. قاطعه ی خطبه ،211 ی خطبه[  5]

 .است نشده بدگویی

[2 ]Experience 

 .است تجربه بر مقدم که داوری.  judging prier to experience یعنی داوری پیش[  2]

[6 ]Practice 

 دو ای بوده درخت یک که این و بوده درختی چه درخت این که این باب در واحد قول یک عتیق عهد و قرآن[  1]

 .آید نمی دست به درخت،

 .14 المالی ی آیه انسان، سقوط پیدایش، عتیق، عهد[  20]

 ما که نای برای. است کافی فقر از ترساندن چرا که پرداخت خواهیم مطلب این به شناسی انسان قسمت در[  22]

 .نباشیم گردان روی هم بدی هیچ از و نروم نیکی دنبال

[21 ]Justification 

[23 ]Philosophy of mind 

[24 ]Common sense 

[25 ]Ordinary language 
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 جلسه هفتم 

  

 احصایی هرستف در ویژگی آخرین و است شده گفته قرآن ی درباره البالغه نهج در که ویژگی چهار از یکی گفتیم

 وستد که او عدوا، فتخذوه لکم، عدوٌ هو و. نیست انسان دوست و است انسان دشمن شیطان که بود این بود، هم

 که بگوییم متوانی می موقع چه یعنی چه؟ یعنی دشمنی و دوستی ببینیم حاال. بگیرید دوست را او هم شما است شما

X دوست y که بگوییم توانیم می زمانی چه و است y دوست X می وقت چه مقابلش در ترتیب همین به. است 

 .است X دشمن y بگوییم توانیم می زمانی چه و است yدشمن x بگوییم توانیم

 و دوستی فظل همین ندارد گریزی هم کاربردش از و کند می استعمال بشر که مفاهیمی ترین پیچیده از یکی شاید

 این از و. شود می تلقی[ i]الهی فضیلت سه از یکی دوستی مسیحی دین در بدانید است جالب. باشد دشمنی مقابلش

 علی ولی ت؟چیس دوستی این بدانند که است داشته اهمیت بسیار مسیحیان برای گذشته سال هزار دو طول در لحاظ

. یستن روشن مفهوم این هنوز اند، کرده مدت این در مسیحی ی فالسفه و عرفا و متکلمان همه که هایی تالش رغم

 نیست، معلوم و روشن مفهوم این مسیحیان ما برای هنوز که کند می تصریح "مسیحی اخالق فرهنگ " در مکواری

 هستیم، یمسیح چیز سه به ما که گویم می خواهران و برادران شما به: گفت قدیس پولس وقتی از که این وجود با

 و نشده دتاکی این بر زیاد اسالمی فرهنگ در البته.گذرد می سال هزار دو عشق، سومی و ایمان دیگری امید، یکی

 خودش جای رس پیچیدگی هنوز داستان این رغم علی ولی است، گرفته صورت هم کمتری بسیار بسیار کارهای طبعاً

 ه؟چ یعنی دشمنی و دوستی که کنم ایضاح بتوانم ندارم امید من که گفتم می همین برای و. است باقی

: کرد یمتقس توان می قسم سه به دارنده، دوست لحاظ به یعنی محب، لحاظ به را "دوستی " گفت شود می اجماالً

 ازب محبوب لحاظ به باشد، محب خدا وقتی. دارد می دوست را موجودی خدا یعنی خداست، محب که وقتی یکی

 داخ که شده داده نسبت گاهی دینی درادبیات دارد؟ می دوست را موجودی چه خدا که کنیم، می پیدا بخش دو

 تمحب گاهی و خودش، به نسبت خدا محبت یعنی خداست، خود هم محبوب بنابراین دارد، می دوست را خودش

 این اند، تقسیم قابل دسته دو به هم خدا ماسوای. دارد می دوست را خودش ماسوای خدا یعنی خداست، سوای ما

 آن رد که نیست قسمی دو هیچ و معناست یک به محبت اقسام، این از کدام هر در که گوییم می این برای را ها

 تدوس اوست، ماسوای که را موجودی خدا مثالً هستند، موجودات گاهی هم خدا ماسوای. باشد معنا یک به محبت
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 می دوست را جنیان یا دارد، می دوست را فرشتگان یا دارد، می دوست را ها انسان این خدا که وقتی مثل. دارد می

 این حاال دارد، می دوست را است موجودات جنس از موجودی که خود، ماسوای خدا موارد این تمام در. دارد

 خودش وایماس خدا که هست هم وقت یک.ذلک امثال یا طبیعت یا جنیان یا فرشتگان، یا هستند، انسانها یا موجود

 حقیقت عدالت، خدا. است آرمان یک آن بلکه نیست، موجودات از موجودی ماسوا، آن ولی دارد می دوست را

 محب، که بود وقتی این. است آرمان یک عدالت جمال،. الجمال یحب و جمیلٌ اهلل ان دارد، می دوست را جمال و

 آن به شودب که باشد موجودی هر یا جنیان فرشتگان، محب، که است وقتی آن. است هم دیگر قسم یک. باشد خدا

 .   باشد[ ii]شیطان تواند می محب که جاست این در جمله از و داد نسبت را محبت

 این از و ابلیس جنیان، فرشتگان، مثالً بلکه نیست؟ خدا محب محبت، آن در که هست هم دومی نوع محبت یک

 رپ و ترین درشت واقع در این. است انسان محب آن در که است محبتی آن محبت، سوم قسم اما. اموراند سنخ

 می دوست را موجودی انسانی وقتی. دارد می دوست را انسانی که است انسان محب که است قسم ترین تقسیم

 :دارد وجود آن در ای عدیده های بندی تقسیم بندی، تقسیم لحاظ به دارد،

 مانمتکل که این دارد؟ می دوست را خدا انسان که چه یعنی این. دارد می دوست را خدا انسان وقت یک: اول حالت

 ها نسانا ما داشتن دوست خدا بداریم؟ دوست را خدا باید ما که چه یعنی: گفتند می و کردند می بحث قدیم از ما

 اعتقاد هب _ ظاهراً. بریم می سر به کالم و اخالق فقه، ی ناحیه در ما تا آید می نظر به که جاست این در چه؟ یعنی

 ،دارم می دوست را خدا یا بداریم دوست را خدا. نیست اطاعت معنای به جز محبت _ است طور همین واقعاً بنده

 اج آن شدیم،( دینی ی تجربه ساحت)  دین چهارم ساحت وارد اگر اما. کنم می اطاعت خدا نواهی و اوامر از یعنی

 مرادش .دارم دوست را خدا من گوید می است دینی ی تجربه صاحب که کسی وقتی ظاهراً. نیست طور این دیگر

 نسبت نسانا محبت. دارد خدا به انسان که حبی یعنی خدا، حب دینی ی تجربه در. هستم خدا مطیع من که نسیت این

 گانه16 اردمو از یکی. است گرفته صورت فراوان های بحث باره این در. نیست خدا از انسان اطاعت معنای به خدا به

 بود همین _ رفت دنیا از بکشند را او که این از قبل البته _ شد مرگ به محکوم آن خاطر به مایستراکهارت که ای

 باشیم خدا عمطی اند خواسته ما از که این باشد؛ اطاعت فقط اند خواسته ما از که محبتی ندارم قبول من گفت می که

 اطاعت خدا، هب نسبت ما محبت لوازم از یکی. است اطاعت از تر مهم بسیار محبت نه،. باشیم خدا مطیع که نیست این

 .است متعال خدای به نسبت اطاعت از غیر الهی محبت اما خداست، به نسبت ما



118 
 

 چه یعنی این(. الذات حب)  است خودش محبوبش نیست؛ خدا محبوبش ولی است، محب انسان وقتی: دوم حالت

 .بدارم دوست را خودم من که

. است تطبیع محبوب بلکه است، انسان خود نه و خداست نه محبوب ولی است، انسان محب که وقتی: سوم حالت

 که یوقت بین کنید توجه دارم، می دوست را خورشید طلوع یا دارم، می دوست را دریا گویم می من کنید فرض

 ردیف محبت محبت، ولی است طبیعت محب که وقتی و. است گروهی محبت محبت، ولی است طبیعت محب

 القهع طبیعت به من جا این دارم، دوست را ها گل من: گویم می من وقت یک مثالً گذاشت، جدی تمایز باید. است

 لکهب دارم، می دوست را ها گل که گویم نمی تر، مضیق این از حتی دارم، می دوست را ها گل که ام گفته مندم،

. تاس شده مضیق گروه ی دامنه چه که است، گروهی باز هم جا این دارم، می دوست را نیلوفر گل من گویم می

 یا آورد حساب به بیمارگونه را دوستی نوع این خواه)  دارد فردی دوستی طبیعت به نسبت انسان وقت یک اما

 بعضی را ینا البته. ) شوم می مند عالقه خاصی نیلوفر گل به نسبت من که وقتی مثل ،(دارد تحقق ولی نیاورید،

 به که مگوی می      من وقت یک.( کنم می پیدا عالقه خاصی شیئ یک به من که اند آورده حساب به بیمارگونه

 عبیرت باشد، فردی ی عالقه وقت هر. کنم می پیدا عالقه زادگاهم در خاصی کوه به هم وقت یک مندم، عالقه کوه

 شیئ یک هب من نرمال؛ یا است آنرمال طبیعت به عشق که آید می پیش بحث این وقت آن و برند می کار به را عشق

 .باشم مند عالقه ،(باشد گروه آن عضو شیئ این که گروهی به نه و شیئ این سنخ به نه)  خاصی

 " آید می نظر به قسم این در. است آرمان محبوب ولی است محب انسان آن در که دارد وجود هم چهارمی حالت

 رد من یعنی دارم، می دوست را عدالت گویم می من وقتی یعنی است، "خیر ادراک " معنای به "بودن محبوب

 و خیر یک حقیقت در من یعنی دارم، می دوست را حقیقت من گویم می وقتی. کنم می ادراک خیری عدالت

 قسمت در کردیم؟ ادراک چه ما بود، طبیعت به ما عشق که قبلی قسم در. کنم می ادراک goodness خوبی

 ردی؟ف نحو به یا گروهی نحو به یا حاال کنیم، می ادراک را چیزی چه طبیعت در. کنیم می ادراک خیری ها آرمان

 نیست التذاذ نه، اند هگفت بعضی برم، می لذت یعنی. کند می حاصل التذاذ طبیعت از انسان که اند گفته بعضی جا این

 و سودمندی و بینم می شیئ آن در سودی من. شود می ادراک که است سودمندی نوع یک شود، می حاصل که

 .است قسم یک هم این حال هر به. هستند مقوله دو البته لذت
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 دیگر های انسان بلکه آرمان، نه و طبیعت نه و من خود نه و است انسان نه محبوب قسم این در: آخر حالت اما

 دیگر یها انسان انسان، که وقتی. است تر شعبه پر همه از قسم این. دارم می دوست را دیگر های انسان من. هستند

 تمدخلی جنسی ی غریزه داشتن دوست این در بار یک: دارد وجود عمده قسمی دو تقسیم یک دارد می دوست را

 ی غریزه از اعم دارد، مدخلیت که هم جنسی ی غریزه. ندارد مدخلیت اصالً جنسی ی غریزه بار یک اما دارد،

 عیطبی)  نرمال دارد، می دوست را خود ناهمجنس انسان وقتی یعنی است، آنرمال جنسی ی غریزه یا نرمال جنسی

 جنسی ی غریزه و(  را زن ، زن و را مرد مرد،)  دارد می دوست را خود همجنس انسان که وقتی و است( عادی و

 جنسی ی غریزه اند گفته بعضی که این از بگذریم. آید می حساب به آنرمال( بازی همجنس)  دارد مدخلیت آن در

 است، غریزه اگر و برید می کار به را غریزه تعبیر چرا است، آنرمال چون است، پارادوکسیکال مفهومی آنرمال

 عمده رایشگ داریم، ها انسان به که محبتی نوع یک ما باالخره. نداریم کار آن به حاال که چیست؟ به اش آنرمالیته

 وبمحب و است انسان محب، که دارد وجود هم دوم قسم یک اما نداریم، کاری این به که است جنسی ی غریزه اش

 اقسامی به خودش درون در هم قسم این ندارد، مدخلیت آن در جنسی ی غریزه هم و است دیگر های انسان هم

 عالقه مثل د،دار نسبت او با انسان آن و دارد عالقه دیگری انسان به انسان که است وقتی قسم یک: شود می تقسیم

 و ها نآ پسران و دختران خاله، دایی، مثل دورتر خویشاوندان فرزندان، یا برادر و خواهر مادر، پدر، به انسان که ای

 رادها ها محبت نوع این در معموالً که دارد، مدخلیت جا این در نسبی ی عاطفه و خون ی مساله باالخره... دارد غیره

 .هستند نقش کم بسیار بسیار ازدیادش و تخفیف در زندگی تحوالت حتی و ندارد، نقش آن در مطلقاً

 محبت ندا گفته بعضی. است اختالف محل هم جا این نه؟ یا گنجانید جا این در شود می را همسر به محبت آیا حاال

 داشته توجه .است متفاوت چیز یک آن نه، که اند گفته برخی گنجانید، نسب محبت قسم در شود می را همسر به

 بحث و شتیمگذا کنار را جنسی ی قضیه آن ما که وقتی کنیم، می طرح بافتی چه در را همسر به محبت که باشید

 جا این در دیگر محبت آن. کند می احساس محبتی جنسی ی غریزه از فارغ خودش همسر به انسان شد تمام آن

 آن اما دارم، می دوست را انسانی من که هست وقت یک اما.است بحث محل هم این که نه؟ یا هست اندراج قابل

 التداول رکثی شاید که است، "رفاقت " باب از است، نسب و خون از ناشی عاطفی ی علقه خاطر به نه دیگر انسان

 ،"رفاقت " ییمگو می آن به فارسی زبان در. هستیم رفیق هم با فالنی و من گویند می مثالً. باشد دوستی نوع ترین

 معاشرت از التذاذ دارد، مدخلیت که چیزی رفاقت این در ظاهراً " friendship " گوییم می آن به انگلیسی زبان در

 هم با که این از بریم، می       لذت هم با معاشرت از یعنی هستیم رفیق حسن و من که گویم می من وقتی. است
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 واقعاً که اردد دیگری داستان چه؟ یعنی معاشرت خود. معاشرت از التذاذ بریم، می لذت کنیم گفتگو و بنشینیم

 او با گوگفت یا او دیدن از صرفاً آیا برم می لذت فالنی با معاشرت از که گویم می من وقتی چه؟ یعنی معاشرت

 یک هم این باالخره ولی گیرد، می جای آن در چیزها خیلی که است بافتی یک در کردن معاشرت نه یا است؟

 .است قسم

 انسان هب انسان که است محبتی آن و ندارد، مدخلیتی هیچ آن در جنسی ی غریزه که دارد وجود هم دیگر قسم یک

 هم با ینق و تقی و حسین و حسن مثالً. کند می ایجاد محبت که است مشترک منافع محبت آن در و دارد دیگر

 مضاده ها نآ منافع با منافع این و داشتند منافعی هم با ها این یعنی کردند، می دشمنی کس فالم با و بودند دوست

 دوست ار خریدار ای فروشنده هر بگوییم که این. است نوع این از ها دوستی این از بسیاری واقع در است؛ داشته

 فرآیند نای اگر یعنی. شود می عایدشان آن قبل از نفعی. دارند مشترک منفعت یعنی است، معنا همین به دارد، می

 .قسم یک هم این. نبود کار در هم محبت نبود،

 یعل من که گویید می شما و ندارد، وجود ها این از کدام هیچ که است وقتی آن و دارد وجود هم دیگری قسم اما

 اج این دارم، می        دوست را سقراط یا و را بودا یا را عیسی یا را محمد حضرت یا دارم، دوست را طالب ابی ابن

 داریم یم دوست ما که این برای گفت توان می که چیزی تنها شده گفته جا این در.  است دیگر قسم یک ظاهراً

 کمالی عتب به را آن کمالیم، خواستار داریم، می دوست را کمال جبلتاً چون. یابیم می کمالی او در ما که است آن

 هم اب هم نسبتی لحاظ از نداریم، هم با همزمانی که سقراط و من همکاری؛ نه. داریم می دوست یابیم می او در که

 محبتی وعن آن. شود می محبت سبب که یابیم می سقراط در کمالی جا این. ندارد معنا هم معاشرت و نداریم نسبتی

 می بتمح این به نظر این از و کند می ایجاد محبت که است دیگری نقص و خود منقصت احساس اند گفته که

 در منقصتی یک کند، تکمیل دیگری به الصاق با را خود خواهد می فرد آن در که محبتی مکملیت، محبت گویند،

 دیدپ خودش در را کمال این خواهد می عاطفی الصاق این راه از گویا و دردیگری کمالی یک به بیند می خودش

 جدی مباحث از یکی و نه؟ یا آورد می پدید من در را کمال آن محبت، صرف آیا اند گفته که جاست این. بیاورد

 دخو دارم، می دوست را شما جهت این به و بینم می شما در کمالی من اگر آیا که است، همین هم عشق و محبت

. تاس اندیشی آرزو نوع یک نه؟ یا بیاید، پدید من در کمال آن از که شود می باعث شما داشتن دوست صرف
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 را لحینصا نیستم، صالحین از چون من الصالح، یرزقن اهلل لعل منهم لست و الصالحین احب  که: گوید می شاعر

 .بدهد صالح هم من به خدا داشتنشان دوست راه از که دارم، می دوست

 نکته و چه؟ یعنی گفتیم، ها بندی تقسیم این در که ای عدیده های محبت این از کدام هر که است این مهم حاال

 در غرب در فلسفی های بحث از قسمتی واقع نه؟در یا دارد وجود ها این بین جامعی وجه آیا که است این دوم ی

 که دارد، جودو محبت و عشق متافیزیک عنوان تحت غرب ی فلسفه در بخشی یک است، گرفته صورت باب این

 های انسان با که هایی محبت به خیلی ما، سرنوشت هم و ما سرشت هم.شود می مربوط جا آن به مباحث این ی همه

 می ینا پشت چه واقعاً که متافیزیک این فهم لذا دارد، بستگی داریم، ها آرمان و طبیعت خودمان، خدا، دیگر،

 چه دبع و گذارد می ما سرشت در تاثیراتی چه این و شویم می آرمانی یا کسی عاشق ما که شود می چه و گذرد

 .ستا جالبی بحث واقعً رسانیم می آخر به چگونه را مان زندگی ما که این گذارد، می ما سرنوشت در تاثیری

 از خیلی دینی، زبان تعبیری به یا دین زبان در که است این بعدی، بحث به برسیم تا بگوییم باید که بعدی ی نکته

 در خدا ماا است، دین تصریح و است "شیئ کمثله لیس " خدا مثالً. شوند می تلقی وار انسان انسان، غیر موجودات

 به زبا و شود می تلقی وار انسان هم دنیا ترتیب همین به. شود می تلقی وار انسان و personal دینی متون قالب

 که این مثل شود می صحبت طوری یعنی. شود می تلقی وار انسان نیست، انسان که این با هم شیطان ترتیب همین

 این هب شود می مطلب دو این انضمام از حاال. است انسان و خدا بین و است انسان و شیطان بین فراوانی شباهت

 آن هم ماش هستند، شما دشمنان شما، عدو ها این که شده گفته شیطان و دنیا باب در که جا آن که برسیم موضوع

 بحث حلم مشترک منفعت ی وجهه آن بیشتر آید می نظر به نگیرید، دوست و کنید تلقی خود دشمن و عدو را ها

 قول این هالبالغ نهج در ظاهراً. دارند مشترک منافع که کنند می احساس انسان، با انسان دوستی در گفتیم. است

 با و گیریدب دشمن را همدیگر دشمنید، هم با شما و شیطان یا شما، و دنیا شود می گفته وقتی دائماً. شود می تایید

 چیزی و نیست ماش نفع به است، شیطان نفع به که چیزی. ندارید مشترک منفعت هم با شما یعنی نکنید، دوستی هم

 به را دوم ی قدمهم این)  نیست؛ انسان که شیطان خوب که گویید می شما. نیست شیطان نفع به شماست، نفع به که

 و ضرَّتان بعد هما و: فرماید می البالغه نهج در( ع) علی حضرت آخرت و دنیا باب در.( کردم ضمیمه خاطر همین

 دهش گفته است، شده تلقی وار انسان آخرت و دنیا جا این در عدوان، هما و االخری اسختت اهداهما ارضیت کلما

 ار یکی آن کردی، راضی را ها این از یکی اگر که هستند، مرد یک همسر دو یعنی اند، ذره آخرت و دنیا که
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 شترکم منافع که این یعنی دشمنی جا این. کردی ناراضی را یکی آن کردی، راضی را این اگر و کردی ناراضی

 غضب و سخط به این شد، راضی یکی آن اگر و شود می مبتال غضب و سخط به آن شد، ارضا این اگر که ندارند

 بناکغض را دو هر یا کند، راضی را دو هر واحد آن در بتواند آدم که ندارند مشترک منفعت ها این شود؛ می مبتال

 که ییمعنا ترین نزدیک کردم می احساس ام، کرده تفحص که جایی آن تا البالغه نهج و قرآن در خودم من. کند

 که معناست این به شده، گفته[ iii]نفس و ها انسان ما دنیا، و ها انسان ما شیطان، و ها انسان ما دشمنی و دوستی در

 همیشه راینبناب. برعکس و رفته شما جیب از رفت، او جیب به چیزی اگر که بدانید. ندارد وجود مشترک منفعت

 شوید دور دنیا زا اگر و اید شده نزدیک خودتان به شوید دور شیطان از اگر. باشیم داشته ناهمسویی یکدیگر با باید

 .اید شده دور خودتان از واقع در شوید، نزدیک ها آن به اگر و اید، شده نزدیک خودتان به

 محبت داریم، ار گفتیم طبیعت به انسان محبت باب در که بندی تقسیم همان دیگر، انسان به انسان محبت: نکته

 صدتا اگر دیگر و. شوم می مند عالقه خاصی گل یا کوه یک به من که این مثل باشد، فردی محبت تواند می انسان

(. دارمن آن به کاری نرمال یا باشد، آنرمال حاال. ) خواهم می را خودم گل من گویم می بیاورند برایم هم دیگر گل

 به هم یگرد های انسان به نسبت انسان محبت در بندی طبقه این. است گروهی محبت طبیعت به محبت هم گاهی

 است، گروهی دیگر های انسان به انسان محبت که وقتی گروهی، گاهی و است فردی محبت گاهی. آید می عینه

 که دارم، می دوست را ها انسان ی همه من بگوید کسی که عامی محبت آن وقت یک: شود می تقسیم قسمت دو

 محبت نه ولی است، گروهی محبت هم آن که داریم هم محبت قسم یک. دارد معنایی فردی محبت از غیر این

 ی مهه به من دارم، محبت خودم کیشان هم ی همه به من بگوید که وقتی مثل دیگر؛ های انسان ی همه به نسبت

 .دارم محبت دانان موسیقی یا شاعران ی همه به من یا دارم، محبت وطنانم هم

 را البالغه نهج در معنویت های مولفه توان می که گفتیم ابتدا در. پردازیم نمی البالغه نهج متافیزیک به این از بیش

 :کرد تقسیم بخش سه به

 .مابعدالطبیعی یا شناختی هستی های مولفه      -2

 .شناختی انسان های مولفه      -1
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 اخالقی یا شناختی وظیفه های مولفه      -3

 هستی یها مولفه ی همه که نیست این معنایش این البته شویم، می شناختی انسان های مولفه وارد بعد به این از

 نکته. نج مبحث مثالً بودند، فرعی مطالب و اهمیت کم ها آن از بعضی چون نه، ایم، گفته را البالغه نهج شناختی

 باید چه" با ن،م "کرد باید چه" با باید شد، گفته البالغه نهج شناختی هستی باب در چیزی اگر که این دیگر ی

 .نمک اخذ آن از خودم بکنم باید چه باب در ای نتیجه بتوانم باید من باشد، داشته مساسی یک من، "بکنم

 البالغه نهج شناسی انسان

 زور به ایدب انسان که کرد می تکرار فراوان البالغه نهج در( ع) علی حضرت که است این باب این در نکته اولین

 به است؟ دهپیچی تئوری این گوییم می چرا حاال. است بدی به مایل بالطبع انسان بقبوالند، خودش به را ها خوبی

 در.کنیم معج تئوری این با بتوانیم باید را دارند دینی های مایه هم شان همه که را دیگر تئوری چند ما که این خاطر

 النّاره  انَّ  و بِالمهکارِهِ  حفَّت الجهنَّه انَّ: یقول کان( ص) اهلل رسول فأنّ: است آمده پیامبر قول از البالغه نهج 222 ی خطبه

 کروهم امور به بهشت آورد، دست به شود می مکروه امور راه از را بهشت که فرمود می پیامبر. بِالشَّههواتِ حفَّت

 ینا باید آدم و. باشند شده تنیده مکروهات دورش و باشد جایی وسط بهشت که این مثل. است شده محفوف

 معنایش. است[ iv]شهوات به محفوف جهنم طرف آن از. برسد بهشت به بتواند تا بگذارد سر پشت را مکروهات

 و ها بدی خواهیم یم جبلتاً چه آن هستیم، ها بدی خواستار جبلتاً ما نیستیم، ها خوبی به مشتاق جبلتاً ما که است این

 طاعتا مصادیق از مصداقی هیچ که بدانید " کند، می معنا تر تمام چه هر صراحت به را ها این خودش بعد. است نار

 اهلل عصیهم من ما و کُره فی االیاتی شیئُ اهللِ طاعههِ مِن مها انَّه اعلموا وه ": گیرد می انجام کره با که این اال نیست، خدا

 شهوت از اندبتو که کسی به کند رحم خدا. نفسِهِ هوی قهمهعه و شهوتِه عن انزهعه امره  اهللُ فرهحِمه. شهوهٍ فی یأتی اال شیئ

 انَّها منزِعا ءٍشی ابعهدُ  النَّفسه هذِهِ فأن: فرماید می بعد. کند کن ریشه بتواند را خودش نفس هوای و بکند، دل خودش

 مقاومت سیارب کنی، کن ریشه آن از را ها بدی بتوانی که این لحاظ به ما نفس این. ههوی فی معصیه ال تنزعُ تزال ال

 که هوایی سر از است، معصیت به میلش همیشه. کرد کن ریشه آن در را ها بدی بشود که است دشوار. است ناپذیر

 حضرت ی نظریه و دید این. نیستیم خوبی خواستار جبلتاً ما که است این معنایش این. چیست دلیل به این. دارد

 چه ره جبلتاً و است بد است، خوشایند آدمیان ما برای چه هر یعنی آید، می خوشمان ها بدی از جبلتاً ما که است

 چون دفرمای می بعد. است شده مطرح البالغه نهج در کرات به حضرت ی نظریه این. است خوب است، بدآیندمان
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 نگاه یهف مشکوک یک به شاک آدم یک چشم از همیشه کنیم، می نگاه خودمان به که وقتی باید است، طور این

 خوشم که ییدبگو که نباشد جور این باشید، بدگمان باید خودتان به به، مظنون آدم یک به ظنین آدم یک کنیم،

 دیگر ینید ی نظریه سه با حضرت ی نظریه این. بود بدی کار پس آمد، خوشم بگویید. بود خوبی کار پس آمد،

 بندگان دبدانی عنده، ظنون نفسه و اال یمسی ال و یصبح ال المومن اهنَّ اهلل عباد اعلموا و: فرماید می. دارد ناسازگاری

 است، نینظ خودش به که این مگر رساند، نمی شب به را صبحی و رساند نمی صبح به را شبی مومن انسان که خدا

 می هک دارید کار سرو کسی با کنید، ضعیف خواهید می را خودتان خودتان لها، مستزیداً و الیها زاریا یزال فال

 ودشخ نفع به خواهد می دائماً و دارد شما با دشمنی شماست، مستزید و زاری این بکند، شما از چیزی یک خواهد

 کالسابقین فکونوا :فرماید می بعد باشد طور این دیدتان باید خودتان به نسبت خودتان یعنی بکند، شما از چیزی یک

 ها آن. رفتند و آمدند شما از قبل که( است پیامبر اصحاب منظورش)   باشید سابقین مثل امامکم، الماضین و قبلکم،

 نمی لد دنیا این خوشایندهای به اصالً المنازل، طی طهوهوها و الراحل تقویض الدنیا من قوَّضوا: که بودند جوری این

 هم این زا باید ما که گفتند می و کندند می را شان خیمه های تیرک آمدند، می دنیا فازهای از فازی هر در. بستند

: فرماید می انایش. نیست سکنی قابل و آید می فرو خیمه وقت آن کندن، را خیمه تیرک یعنی تقویض. برویم باال

 دائماً  آمدند دنیا هب وقتی و رفت، و کند را خیمه تیرک باید بست دل جا این به نباید گفتند می بودند که فازی هر در

 گفتند می ودز کردند می پیدا بستگی دل هم چیزی  به و نداشتند بستگی دل چیزی هیچ به کردند، می منزل طی

 کرده، گرفتار اج این را ما این چون باشیم، مطمئن نفسمان به توانیم نمی. نیست نفعمان به چون بکنیم، دل آن از باید

 رأی آن در کند، می عرضه شما به نفستان که رأیی هر که گیرد می نتیجه بعد. نیست ما سود به که است گرفتاری

 که این پس نم،بک را کار این باید که دیدم کردم، رجوع نفسم به کار این در که نگویید نباشید، بین خوش آن به

 دارد، وجود نفسانی هوایی غش یک نفس، آرای در که بدانید همیشه. ادوائکم من ستشفوه و. بکنم باید را کار این

 .است آمده...  و 332 ،334 در دیگری موارد. کنید نگاه اعتماد عدم حالت به نفس به نسبت همیشه بنابراین

 دیگر ی یهنظر تا سه با بگیرید نظر در را این حاال. است شده تکرار البالغه نهج در بارها که است نظریه یک این

 .است آمده بیش و کم ما دینی متون در هم یکی و است دینی کامالً تایش دو که
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 به اهیمیابر ادیان دیگر متون در الهی ی نفخه ی نظریه. هست ما در خدا از ای نفخه: گوید می که نظریه این یکی

 انانس ما است؛ شده آفریده خدا صورت بر انسان که است آمده صورت این به جا آن در. است نیامده صورت این

 اول لفص در هم از بعد بالفاصله جمله تا دو که آفریدم خود صورت بر را انسان ما و آفریدیم خدا صورت بر را

 فریدهآ خدا صورت بر انسان که آمده هم عتیق عهد در شده، تکرار هم دیگری جاهایی در. است آمده تکوین سفر

 جای در و. "روحی من فیه نفخت و " آمده "است شده آفریده خدا صورت بر " جای هم قرآن در. است شده

 فیه نفخت این. وا پیشگاه در بیفتید خاک به و او بر کنید سجده ساجدین، له فقعوا روحی من فیه نفخت فاذا دیگر

 ارند،د شک باشد حدیث این که این در بعضی البته صورته، علی آدم خلق که است آمده ما احادیث در روحی من

. است مدهآ روحه من فیه نفخت باشد، نیامده هم این اگر ولی. کردند می استناد آن به زیاد ما عرفای حال هر به ولی

 یم اجمالی صورت به. است فطری دین: است شده گفته آمده دین در که دومی ی نظریه است؛ نظریه یک این

 اند گفته هک این. بیاید بدمان ها بدی از و بیاد بدمان ها خوب از ما است این روح من فیه نفخت که این ظاهر گوییم

 تعالیم احکام کلیات بر ما فطرت. هستیم مفطور جزئیاتش برای ولو دین تعالیم و احکام یعنی " است فطری دین "

 مین خوشمان عدالت از ولی خواهیم می فطرتاً را عدالت که این عین در گفت شود می چگونه. هست مفطور دین

 .ستنده دینی کامالً نظریه دو این. خواهد می ریاضت یعنی درون از زور به. کنیم می زندگی عادالنه زور به ما و آید

 می نظر هب هم آن و است شده تایید بیش و کم دین در ولی نیست دینی کامالً چه اگر که هست هم سومی ی نظریه

 شبرای چیزی یک داد تشخیص اگر دارد دوست را خودش چون و. دارد ذات حب که این آن و است ناسازگار آید

. رود نمی طرفش به هست بد داد تشخیص را چیزی اگر دوست را خودش چون و رود می طرفش به است خوب

 انسانی هچ: فتگ می که است سقراط ی نظریه یکی که شده درست دیگر ی نظریه دو تلفیق از بار اولین نظریه این

 ترک که را کاری انسانی هر طرف آن از و نداند خوب واقعاً را آن انجام، حین و بدهد انجام را کاری که نیست

 انسان هر. دکن می ترک و است خوب کند فکر که این نه است بد کار آن که کند می فکر ترک هنگام کند می

 در هک دیگری ی نظریه یک به سقراط ی نظریه این.دهد می انجام و داند می خوب را کار آن واقعاً کار انجام حین

 مک نظریه دو این. است شده تلفیق دارد، دوست را خودش انسانی هر که داشت وجود قدیم یونان در و قدیم هند

 .دارد ذات حب انسان که است شده گفته هم ما دینی عرف در بیش و
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 مه قرآن در نظریه این داد؟ سازگاری را آن توان می و است سازگار( ع) علی کالم آن با چگونه نظریه سه این

 و لکم رهٌک فهو. است بد شما برای اما دارید می دوستش این با. شیئاً تحبوا ان عسی. صراحت این به نه ولی هست

 قرآن در. سیع گفته چون ندارد درش تاکید زیاد جا این اما است خوب برایتان. لکم خیرٌ فهوه شیئاً تکره ان عسی

 کان هفان االنسان فحملها منها اشفقن و یحملنا ان فابین الجبال و االرض و السماوات علی االمانه عرضنا انا: آمده

 که دهش گفته... تقواها و فجورها فالهمها. شده داده نسبت انسان ذات به که است ظلم بحث جا این. جهوالً ظلوماً

 سناح فی االنسان خلقنا شده گفته حال عین در اما. دانیم می را خود تقوای و فجور که دهد می نشان فقط این

 زمانی چه یامتق روز که پرسند می تو از شده گفته قیامت باب در قرآن در بعد. السافلین اسفل رددناه ثم التقویم

 تاریخ هب راجع واقع در ها این گوید می و کند می روانی شناسی ریشه جا این بدهد جواب که این برای قرآن است؟

 وردم خواهند می را آن اصل چرا گوید می بعد. شوند منکر خواهند می را آن نوع و اصل بلکه پرسند، نمی قیامت

 نفیم بسیار دید یک این نباشد؛ جلودارش چیزی خواهد می آدم امامه، لیفجر االنسان یرید. دهند قرار تشکیک

 یدد یک باز هم این. منوعاً الخیر مّسه اذا و جزوعاً  الشر مسّه اذا هلوعاً االنسان ُخلِقه. دارد انسان به نسبت که است

 ظریهن سه آن با دارد منفی دید که نظریه این.دارد وجود منفی دیدگاه این هم قرآن در رفته هم روی. است منفی

 هستند؟ جمع قابل چگونه است دینی مثبت حالت یک جامعش وجه رفته هم روی که

 کسی تاس ممکن. انسان در تحولی سیر این بودن ذومراتب و انسان در تحول ی مساله به بشویم قائل ما. 2 ی نکته

 های ایندیخوش باب در مثالً کنیم،  صادر کلی حکم انسان مورد در توانیم نمی دیگر امور در که طور همین بگوید

 از وییمبگ وقت آن که آید می خوشش چیزی چه از انسان گفت شود نمی کرد، صادر کلی حکم توان نمی انسان

 وانیج دوران انسان اگر. است چیز یک "الف " این بگوییم، را نوجوانی دورانی انسان اگر.آید می خوشش "الف"

 و است ریدیگ چیز مثالً "الف " بگوییم را سالی میان دوران انسان اگر است، دیگری چیز "الف " این بگوییم، را

 چیزی چه هک این باالخره. است دیگری چیزهای یا و دیگر چیز یک بگوییم، را پیری و کهنسالی دوران انسان اگر

. دهیمب سوال این به مختلفی های جواب انسان سن مثالً حسب علی باید. ندارد واحد جواب است نسان ا خوشایند

 یک. نیست بدآیندش یا خوشایند مورد چیز یک مختلف، سنین در انسان که است این معنایش واقع در جا این

. است نس ی مساله فقط جا این خوب،. نیتسند خوشایند دیگر سن در و خوشایند سنی یک در که امورند سلسله

 سنی، صورت نه دیگر صورت آن و است بندی رده قابل هم دیگری صورت به انسان که بگوید کسی اگر حال،

 حولت این امکان انسان و شود می عوض بدآیندهایش و خوشایندها آورده پدید خودش در که تحولی میزان بلکه
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 وجود دوبوار یمونس و سارتر پل ژان مثل ها اگزیستانسیالیست بعضی که افراطی خیلی تعبیر به نه ولو حاال. دارد را

 ماده انسان سارتر انسان تعبیر به. بسازد خودش از تواند می را چیزی هر انسان که بود این بر تاکیدشان ها آن دارد،

 با نه خودش با البته.بکند موم این و خام ی ماده این با تواند می کاری هر و خودش دست در است خاصی ی

 یکس اگر معتقدم حتی من گفت می داشت، صراحت خوب، و دهد تغییر تواند می جور هر را خودش. دیگران

 نیمک عوض را چشممان رنگ خواهیم نمی البته ما. کند عوض نیز را خودش چشم رنگ حتی تواند می کند اراده

 دیدگاه کی است ممکن این. امور سایر تا گرفته بیولوژیکی امور از. کنیم عوض توانیم می را خودمان چیز همه ولی

 اهیتم دارای انسان که کرد می ادعا سارتر جهت این به چون. نباشد است ممکن حد این تا بیاید نظر به افراطی

 خودش از چه هک این به البته آمد وجود به که این از بعد. بیاید وجود به باید ابتدا. نیست اصالً خودش وجود بر مقدم

 نگوییم حد این تا البته... ترتیب این به و دیگری ماهیت ساخت دیگری، چیز. کند می ایجاد ماهیت خودش بر بسازد

 در اهیت،م کادر همین در معتقدیم همه این با کنید توجه قائلیم، ماهیتی یک انسان برای حال، عین در بگوییم و

 بعد. ندک پیدا دگرگونی و تحول تواند می چارچوب همین در است، متصور انسان برای که سرشتی این چارچوب

. کرد شود یم مختلفی های حکم انسان روی تحقق، مختلف مراحل در کند پیدا تحقق تحول این اگر که بگوییم

 ها انسان ما از یک هر است ممکن که هاست انسان ما مراتب از مرتبه یک مال الهی ی نفخه اند گفته که جا آن

 در را رحلهم آن و برسیم مرحله آن به پویایی آن با باید که پویایی آن یعنی. نرسیم آن به هم عمرمان آخر تا واقعاً

 می فتهگ که ای مرتبه آن نکنیم، طی شاید هم عمرمان آخر تا و نکنیم طی را آن است ممکن بخشیم تحقق خود

 مرحله آن به مربوط. است خوب بدانید است، بدآیندتان چه هر و است بد بدانید است خوشایندتان که چه هر شود

 چه هر انانس طفولیت در مانده، باقی خودش طفولیت همان در انسان گویا که ای مرحله آن. است فرودین خیلی ی

 حاضر نظر این از و. است بد کند می فکر آید می بدش که چه آن و.است خوب کند می فکر آید می خوشش که

 این کند می فکر چون. کند تحمل ثانیه 20 مدت به حتی را تلخی ذره یک نیست حاضر و بخورد هم را دارو نیست

 فولیتط ی مرتبه در انسان است بد من برای الواقع فی است، من بدآیند و است من خوشایند که مقدار همین به هم

 و ها مدت تا ها انسان ما که بگوید کسی وقت آن. بگذارد تفکیک بد و بدآیند و خوب و خوشایند بین تواند نمی

 این هالبت خوب بمانیم مرحله این در اگر و بماند طفولیت ی مرتبه همین در است ممکن هم عمرمان آخر تا حتی

 عوض ازف که وقتی انسان ولی. برعکس و باشد خوب برایمان واقع در شاید دانیم می خوب را چه هر که است طور

 که ودش می متصور دیگری صورت او در وقت آن رسد می بعدی فاز به و کند، می پیدا تطور و تحول و کند می
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 رسد یم چیزی به فاز یک در و... و بعدی حکم بعدی فاز در و کرد شود می دیگر حکم یک دیگر صورت آن بر

 شود می فان خدا ی اراده در مان اراده ما گویند می عارفان که جا آن مثالً. نیست خدا ی اراده غیر اش اراده که

 خدا  اراده اگر یعن. کنیم می رااطاعت همان نه کنیم می اراده را همان هم ما کند، می اراده خدا که را چه هر یعنی

 به کراهتش خدا اگر گیرد، می تعلق "الف" به مان اراده هستیم که فازی آن در هم ما گیرد می تعلق ای اراده به

 واهیمخ می ما را چه هر که است این معنایش این خوب.گیرد می تعلق "ب" به کراهتمان هم ما گیرد می تعلق "ب"

 ائلق نظریه این به کسی اگر که است نظریه یک این. است هم بد خواهیم نمی ما که را چه هر و هست هم خوب

 انسان و. تاس فطری دین و الهی ی نفخه دارای انسان بگوییم هم و بگوییم را آن شود می هم بگوید تواند می شود

 رایب)  آوردن رای این به و نظریه این خوب. کند می میل هست نفعش به که چیزهایی سوی به و دارد ذاتی حب

 :دارد اشکال تا سه من نظر به(  دادن آشتی

 عارض او در لتحو این از ناشی مختلفی های صورت و کند پیدا تحول انسان اگر گویید می شما که این اشکال یک

 هست، انانس در تحول امکان که کنیم می قبول. دانیم نمی منتفی را تحول امکان ما رسد؛ می ها تحول این به شود

 ی همه که کنم می ولقب من تعبیردیگر به. بگوییم توانیم نمی پیشاپیش شود رسیده ها حالت این به حتماً که این اما

 تیمهس که همان در ایم مانده و دادم رضا مان اولیه وضع همان به که نیستند من امثال و من مثل یعنی ما مثل ها آدم

 بیاید یرونب تحولی وضع این از کسی هر که هم این اما. نیستند طور این ها آدم ی همه. بزرگسالی طفالن همان یعنی

 پیدا تحول قتیو انسان دانیم نمی ما. نیست استنتاج قابل بیان این از رسید، خواهد گویید می شما که فازهایی این به

 بریم می سر به آن در االن که این از بدتر نتایجی به دارد امکان تحول بگویم صریحاً. رسد می کجا به کند می

 اما. رسیم می ریبهت نتایج به که گفت قاطعاً شود نمی بنابراین. برسد این از بهتر نتایجی به دارد هم امکان. برسد

 همه و البالغه نهج و قرآنی تعابیر اکثر گفت باید پس کند می حل را مساله نظریه این واقعاً اگر که این دیگر اشکال

 ابتدای واندمخ البالغه نهج و قرآن از که جمالتی این اگر چون. هستند نادرستی تعابیر دیگر مقدس متون تعابیر ی

 که را ظریهن این وقت آن و کردم می اعتراف بعد و بودم نداده نسبت البالغه نهج و قرآن به بودم گفته خودم عرض

 یک آدم اول که است زدن حرف طرز چه این گفتید می شما صورت این در. کشیدم می پیش را کشیدم پیش االن

 فاز فالن به اگر که است انسانی منظورم نه بگوید خورد می بر مشکالتی با که بعد و بدهد انسان به راجع کلی حکم

 این که خورمب بر مشکلی با اگر صورت این در. است دیگری جور برسد دیگری فاز به اگر و. است جور این برسد

 این اول از اقعاًو اگر. گویی می گونه این اشکال از فرار برای تو گویید می شما کنم طرح گفتم االن که را تئوری
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 "خسر فیل االنسان ان " است گفته کلی قرآن واقع در. بود می طور این نباید زدنت حرف طرز بود نظر مد تئوری

 .نیست عرفی جمع جمع، نوع این. است جهول و ظلوم انسان. ام آفریده اجل از همه را انسان. هلوعاً االنسان خلق و

 قاضی...  و بود آن از مرادم بگویم من بعد ببرند دادگاه به مرا و بزنم را حرفی چنین هم عادی زندگی در اگر مثالً

 و نندک نمی قبول من از هم تماشاچیان گویی؟ می طور این کردی گیر که حاال عجب، که زند می نیشخند من به

 این که یستن بیاناتی بیانات این.زدی می حرف طور آن نباید اول از بگویی گونه این خواستی می اگر گویند می

 جمع این نم نظر به..... سه فاز انسان و جوری آن دو فاز انسان و جوری این یک فاز انسان مثال بله،. شود گفته قدر

 حمل معنا این هب را آیات این بشود تا بورزیم تصنع و تکلف خیلی باید ما دیگر عبارت به. نیست عرفی جمع هم

 به اقعو در را گرایی ذات و است قائل گرایی ذات و اسنشیالیزم به ظاهراً که مکتب یک از سوم اشکال اما. کرد

 یالیزماسنش به مذاهب و ادیان آید می نظر به ظاهراً  که این رود؟ نمی خاصی انتظار یک آیا دهد می تعمیم هم انسان

 یستمولوژیکاپ واقع در و اونتولوژیک بحث یک اسنشیالیزم بحث که این خاطر به گوییم می ظاهراً ) هستند قائل

 و ادیان ظاهراً یعنی چه؟ یعنی( هستند، قائل آن به ظاهراً اما شود نمی تصریح مذهبی و دینی مقدس متون ودر است

 اتذ آن شود، می عارض شیئ آن به که تحوالتی تمام طی در که است ذاتی دارای شیئ هر که اند قائل مذاهب

 سنشیالیزما این.ذلک امثال و شوند می عوض عوارضشان و اعراض فلسفی تعبیر به. شود نمی عوض و ماند می ثابت

 این از هم را انسان است، مذاهب و ادیان تایید مورد که این بر عالوه و است مذاهب و ادیان تایید مورد ظاهراً

 انسان هک تحوالتی ی همه و است ذاتی دارای هم انسان معتقدند اند، نکرده مستثنا گرایی ذات این از و اسنشیالیزم

 خلدا اما. کند پرواز بیرون به خودش ذات کادر از تواند نمی انسای هیچ یعنی گیرد، می انجام ذات این در دارد

 از من هک این یعنی شدن زندانی و کنند زندانی اتاق یک در مرا که این مثل درست.کند پرواز تواند می کادر این

 نشینم،ب بکنم، توانم می را کاری هر دیواری چهار این در دیگر اما بروم، تر طرف آن توانم نمی دیوار تا چهار این

 نسانا طبیعت به واقعاً  مذاهب و ادیان. دارم آزادی کادر این در کامالً یعنی...  و بخوابم کنم، مطالعه بکشم، دراز

. کنید رجوع کیتوارد از religion and human nature کتاب به توانید می بحث این اثبات برای. اند قائل

 .اند قائل انسان برای ثابت طبیعتی اند، کرده ظهور االن تا که ادیانی ی همه است کرده ثابت وی
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 مهه در را واحدی موضوع یک یعنی است، ای مقایسه موضوعی شناسی دین واقع در«وارد» تخصص که دانید می

 جهان ادیان ی همه در را موضوعی یک کتابی درهر و نوشته باب این در کتاب 6 االن تا. کرده ای مقایسه ادیان ی

 هوممف بار یک را، انسان بار یک را، خدا از تصور بار یک. است داده انجام ای مقایسه شناسی دین و کرده مداقه

 شجلد یک و است جلد یک در ها این از( کدام هر)  را، جاودانگی بار یک و را پرستش مفهوم بار یک را، گناه

 برای ایتیث طبیعت که شناسیم نمی را دینی هیچ که دهد می نشان کتاب آن در وی. است انسان طبیعت باب در هم

 توانند نمی بیرون به چارچوب، همین در اما کنند، پرواز توانند می ها آدم که معتقدند ادیان ی همه. نباشد قائل آن

 این قتو آن.( است درست هم من نظر به که. ) باشد درست «وارد» ی نظریه این که است این بر فرض. کنند پرواز

 حرف مبسنجی که بزنید حرف طوری قائلید، انسان برای واحدی طبیعت به شما اگر که کند می وارد را اشکال

. باشم هداشت انتظار خودم از باید چقدر که بدانم من و است اعراض به ناظر کدام و انسان ذات به ناظر کدام هایتان

 هر صورت این رد کند، تلقی ذاتی را امامه لیفجر االنسان یرید کسی کنید فرض. زنیم می مثالی بیشتر دقت برای

. انسانیم تیم،نیس که فرشته کرد، شود می کارش چه دیگر، هستیم آدم خوب، گوید می بیند می خودش در فجور چه

 بعد و دکن می تلقی انسان ذات به ناظر را بیان این که این خاطر به است راضی خودش وضع همین به واقع در این

 دیگر کنیم ارک چه گوییم، می دروغ پس آدمیم اگر خوب،. نیستیم که هم خدا باشیم، فرشته دارید انتظار گوید می

 هیچ رد این. کند می تلقی انسان ذاتی را این روحی، من فیه نفخت دیدگاه آن کسی هم طرف آن از... هستیم آدم

 رضایت این هن. است مفید رضایت این نه و است مفید نارضایتی آن نه آید می نظر به. نسیت راضی خودش از وضعی

 .باشد بدبین خودش به دائماً و ناراضی قدر این که آن نه و باشد راضی دارد که وضعی هر به انسان که

 خوب که ینا بفهمد آدم که کند می بیان دارد را انسان ذاتیات بیانات این از یک کدام نیست معلوم که این خاطر به

 کجا در و کنیم عوضش توانیم نمی و نیست شدنی دگرگون و کند نمی تغییر یعنی الیتغیر، و است مان ذاتی دیگر

 دمآ وجودی ادوار به ناظر سخن برویم، کار به جا این در که عبارتی به و عوارض و اعراض به ناظر سخن بفهمد

 ما پس است، این شما رای واقعاً اگر حاال. است آدم استکمالی و تحولی مراحل به وجودی، فازهای به ناظر است،

 به انتقادم هک کنید توجه است؟ زدن حرف طرز چه این بگوییم، سخن این از بهتر دین از باشیم، داشته انتظار باید

 آن جمع برای که تئوری این. است وارد دین به انتقاد این باشد درست تئوری این اگر گویم می بلکه نیست، دین

 داریم ظارانت مذهبی و دینی مقدس متون از وقت آن باشد، درست اگر تحول تئوری آوردید، نظریه سه دین و نظریه

 را ویژگی نجپ این یا ویژگی سه این مثالً انسانید، که رو این از شما کند روشن ما برای و بزند حرف این از بهتر که
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 آن. گوییم می مشرّع مای یا شارع مای( مقدس متون در)  را شما های ویژگی ی بقیه اما. است ها این و دارید

)  خودش عمر ادوار ی همه در انسان بگوید کسی که کنید توجه مثالً. مختلف طورهای به مربوط دیگر ها ویژگی

 ورام ی بقیه در. نه دیگر امور ی بقیه در اما. دارد احتیاج... و خواب هوا، پوشاک، خوراک، به( مرگ تا جنین از

 میان هک دارند احتیاج چیزهایی به جوانان و ندارند، احتیاج جوانان که دارند، احتیاج چیزهایی یک به کودکان

 است یزهاییچ که گفتیم الاقل ولی ندارند، ساالن کهن که دارند نیاز چیزهایی به ساالن میان. ندارند احتیاج ساالن

 آن و است خوب این خب،. نیست بّدی و گریزی و است مشترک ها انسان جمیع بین. است انسان انسان، چون که

 خنس سخن، کدام و است انسان ذات به ناظر سخن سخن، کدام نشود معلوم اگر اما نیستم، راحت من دیگر وقت

 از را ودشخ انتظار.بکند باید چه فهمد نمی انسان دیگر انسان، تحوالت به کدام و است، انسان تطورات به ناظر

 ودوج واقع در بودنی مغشوش چنین و. فهمند نمی خودش از هم را خدا انتظار عبارتی یک به و فهمد نمی خودش

 ضقب اهل ما از بعضی. داریم گونگی بیمار نوع یک معموالً متدینان ما معتقدم من که است لحاظ این از و دارد

 چه این مگویی می همیشه چون آید، نمی لبانمان روی خنده بار یک و. نیستیم راضی خودمان از وقت هیچ و کاملیم

 مسجد ور،بخ می: گوییم می که هستیم همانی هم ما از بعضی. نیستیم بین واقع خودمان به نسبت است؟ وضعی

 افراطی عواق در دیدگاه دو این. ) است حل دیگر اش بقیه باش، داشته سلیم قلب فقط. نکن آزاری مردم بسوزان،

. است حل مسائل ی بقیه ببرید، خدا پیش پاک دل. سلیم بقلب اهلل عطی من اال: گفتند و.( بستیم در همیشه که است

 داشته انخودم از باید حتماً انتظاراتی چه انسانیم که رو آن از دانیم نمی ما چون. ایت نادرست تلقی یک واقعاً این

. باشیم اشتهد خودمان از نباید انتظاراتی چه طور همین و بخشیم تحقق را انتظارات آن که این طرف به برویم. باشیم

 تلف را خودش عمر بدهد یاد رقص گربه به خواسته واقعاً که هر. داد یاد رقص گربه به شود نمی که کنید توجه) 

 انتقاداتی وقتی یک است ممکن هم من. گیرد نمی یاد رقص گربه و دارد کار و سر چه با که بداند باید. است کرده

 گربه ات گربه بدهد، یاد رقص گربه به خواهد می و دارد دیوانه آدم یک که انتظاراتی مثل باشم، داشته خودم از

 توانایی ایدب انسانیم که رو آن از ما.( مکن آن صرف را وقتت است گربه که این فرض با و گیرد نمی یاد رقص است

 نتوانسته که این برای. دارند اقتضائاتی چه مختلف فازهای دانیم نمی ما. داریم توانایی چقدر ببینیم و بسنجیم را خود

 این ویدبگ کسی است ممکن حال،. بکشیم بیرون مذهبی و دینی مقدس متون درون از منسجمی تئوری یک ایم

 کاری آن به هک بکشیم بیرون فلسفه دل از باید کشید، بیرون مذهبی و دینی مقدس متون دل از نباید را تئوری

 کشم،ب بیرون تئوری یک روایات و آیات از خواهم می من گوید می کسی که گذاریم می این بر را فرض. نداریم
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 ختلفم مراتب دارای انسان که است درست داریم، کار و سر انسان با چون که کرد توجه باید بکند؟ کار چه این

 چیزها نآ از که باشید داشته انتظار شما نباید را است انسان ذات اقتضای که چیزهایی آن. دارد هم ذات ولی است

 مختلف مراحل ای است ذات به مربوط نیست معلوم که گویند می انسان به راجع چیزی وقتی ولی. بگریزد بتواند هم

 و دنویس می کتاب خروار خروار که را کسی و بگیرید نظر در را این وقت آن. شود می مشکل دچار انسان اش،

 خودمان ولی زنیم می حرف ساعت ها ده ها انسان ما که آید می پیش فراوان.فهمد نمی را خودش حرف هم خودش

 از و الخطاست جایز انسان گوید می و است بین خوش خودش به فردی چنین. فهمیم نمی را آن ذیل و صدر هم

 در که مبدهی تشخیص را خودمان انتظارات که این. است گونه بیمار نوعی هم این. نیست ای چاره اللسان مضالت

 قدسم متون در که مطالبی بگوییم که است این حل راه یک پس.کرد توجه آن به واقعاً باید را هست حدی چه

 ستداللا این جواب در کالم جان. است مختلف مراتب به مربوط چون ندارد تنافی هم با شده گفته ومذهبی دینی

 .است انسان مراتب به ناظر سخن کدام و است انسان ذات به مربوط سخن کدام شود گفته باید که است

 است این شود می تایید هم متون تفسیر و هرمنیوتیک قواعد و اصول از بعضی با گاهی و شد داده که دومی وابج

 ی درباره هک است این متون این در اصل نیستند، کلی سخن هیچ بیان مقام در مذهبی و دینی مقدس متون اصالً که

 نید؟ک می اخذ کلی را ای جمله هر شما چرا بنابراین. گویند می سخن خاص انسان یک طبعاً  و خاص ی واقعه یک

 می سخنانی و بود آمده مشرکین از یکی ی درباره که گفتند می قدَّر کیف قدَّر ی درباره ما خود مفسران از بعضی

 مراد که اند فتهگ مفسران ی همه ولی شده گفته انسان که این با. اکفرهه ما االنسان قُتل: فرماید می قرآن بعد. گفت

 چقدر(. فرهاک ما)  است کافر چقدر انسان، بر مرگ یعنی است االنسان قُتل تعبیر که این با. است خاص انسان همان

 الم و الف هم و است عام لفظ هم که این با گرفت، انسان معنای به نباید را انسان این اند گفته. است پیشه کفران

. ستا بحث محل که انسانی آن یعنی است، ذهنی یا عهدی الم و الف این خیر نه اند گفته ولی آمد سرش جنسی

 تصریح خالفش که این مگر است، شخصیه احکام اش احکام که است این مذهبی و دینی متون در اصل اند گفته

 خاص احوال به وقت همه مذهبی و دینی مقدس متون که سخن این من نظر به.بگوییم عکس که این نه شود

 واردیم جمله از جا این. است درستی کامالً سخن. عکس نه دارد دلیل به نیاز بدهید تعمیم بخواهید اگر.ناظرند

 یاد که یزیچ این دهند،البته می یاد ما به فقه اصول در.دارد ناسازگاری هرمنیوتیک اصول با ما فقه اصول که است

 ارک همین هم کالمی متون با و کنند می را کار همین هم اخالق در بلکه خورد، نمی هم فقه درد به فقط دهند می

 ما اال. شودب اخذ آن کلیت به باید دارد کلیت اگر کنید، نگاه را جمله یک گویند می فقه اصول در.کنند می را
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 ی همه که. است قاعده یک این.  بالدلیل خُصِّص ما اال شود، اخذ عمومیت به باید است عام اگر. بالدلیل خرجه

 همه واقع در. است خاص های انسان گوینده مراد بگوید و بیاید بیرون از دلیلی مگر بکنند را کار آن باید ها انسان

 خصوص هب اخذ کنیم، اخذ عموم به نباید که باشیم داشته خارجی دلیل ما که این مگر شود، می عموم به اخذ وقت

 باید و شودب کلی به اخذ نباید که باشیم داشته خارجی دلیل که این مگر شود، می کلی به اخذ جا همه پس. بشود

 لیک خصوص و عموم باید جا همه.است فقه اصول علم الفاظ مباحث در کلی ی قاعده این. بشود جزئی به اخذ

 می نسخ که وقتی انسانی هر. است درست این عکس که است این واقعیت اما. جزئی و خصوصی نه بشود، اخذ

 آن به سخن که بفهمیم امارات و قراین از که این مگر است،( زمینه)  context همان به ناظر سخنش گوید،

context مکان نای و زمان این به ناظر فقط من سخن این است، گرم هوا بگویم االن اگر. است نداشته اختصاص 

 همان به ناظر بالذات و اوالً باید سخنش هست که احوالی و اوضاع هر در انسانی هر. است احوال و اوضاع این و

 که بدهد نشان (مقالیه یا حالیه)  قرینه این که بشود ارائه مقالیه و حالیه ی قرینه یک که این مگر. باشد حال و وضع

 همه من ندگفت می امام رفتند، می ایشان دیدن به که کسانی خمینی امام زمان در.است قاعده این است، بوده عام این

 که قداستی همان بعد سال 100 و کنند پیدا قداستی ایشان کنیم فرض حاال. دارم دوست یا کنم می دعا را شما ی

 من " که لهجم این اند گفته ایشان که گفت باید وقت آن. کند پیدا هم ایشان سخن دارد، ائمه و اهلل رسول سخنان

 ت،اس خاص شمای مراد، که دارید خاصی دلیل اگر بله،. است عام "شما " این بگویند "دارم دوست را شما ی همه

 انجام االن ما که است کاری این. کنیم می عام بر حمل ما نیاوردید را خاص دلیل آن اگر ولی بیاورید، را دلیل آن

 ی همه و ها زمان ی همه به مربوط شود می صادر ائمه از که سخن هر که اند داده یاد ما به فقه اصول در. دهیم می

 این هک آید می نظر به بکند خارج دلیل بیاورند دلیل آن برای که این مگر است احوال و اوضاع ی همه و ها مکان

 اول را این. ستا شده گفته زمانی و مکان بافت، چه در ببینیم که این مگر نیست، انسانی سخن هیچ. است نادرست

 به نیاز چه و یستچ اصل دید باید بلکه. کنیم نمی نفی را تعمیم که کنید توجه باید. بدهیم اختصاص آن به باید

 .دارد دلیل

 بوده نظر مد ستا جزئی و خاص که باشیم داشته دلیلی که این اال است بخشی تعمیم و کلیت اصل: گفتند می قدما

 بخشیدب کلیت یا دهید، تعمیم بخواهید اگر و هست، نظر جزئی و خاص به که است این اصل گویم می من. است

 های موقعیت و ها حادثه در ها این ی همه است طور همین هم مذهبی و دینی مقدس متون.خواهد می دلیل جا آن

 برای و کندب حمل خاص وضع آن از مشکل یک باید جمله و گفته این که کنیم توجه باید اول. اند شده بیان خاص
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 فهمیدیم جایی یک از ما بگویید مثالً که هست خاص دلیل به نیاز بدهید تعمیم خواستید اگر حال. است آمده آن

 رد. بزنند حرف هم زنان مورد در اند خواسته می ولی است بوده عایشه مرادشان چه اگر طالب ابی ابن علی که

 وید،بگ جور این کسی ممکن. است منفی استثناء بال هم شان همه زده، حرف زنان ی درباره حضرت مورد سیزده

 ینا با که امروزه. است الم و الف به محلی جمع است، عام سخن که گفتند می گونه این ما قدمای که طور همان

 عایشه هب راجع ها این گوییم می و کنیم می عمل را آن عکس و ایم شده مواجه فمینیستی یا طلبانه حق انتقادات

 .است

 وضاعا ورای تواند نمی که آدم. است خاص احوال و اوضاع به ناظر شود می گفته ای جمله وقتی که است این حق

 یک هک این برای است کرده بهانه را احوال و اوضاع سخن که فهمیدیم اگر. بگوید سخن زمان و مکان و احوال و

 است خوب کتاب این بپرسید شما اگر. خواهد می دلیل این اما بدهیم تعمیم توانیم می جا این بگوید، کلی حکم

 نمی را اش "است خوب " باز هم این. ام گفته را کتاب این فقط و است شخصیه ی قضیه موضوعش لحاظ به که

 بخواهیم راگ. بدهد امتحان بخواهد مثالً که است خوب کسی برای بالذات و اوالً این.  نمود اخص آن کلیت به توان

 اینرسی اصل. است زبان اینرسی اصل، جا این. دارد دلیل به نیاز آن بدهیم، کلی به تعمیم است خوب حکم این از

 دراکا مخاطب که را هایی آن و نگوید دیگر فهمد می مخاطبش را چه هر انسان که کند می اقتضاء زبان لختی و

 مداقه راگ را اش جمله یک هر آورید می زبان به شما که جمالتی معموالً که هست هم نظر این از. بگوید کند، نمی

. آورید نمی را قیود و صفات از خیلی چرا اما. باشد می است، ذهنتان در چه آن از تر طوالنی بسیار بینید می کنید،

 تام اب را جمله مخاطب. است معلوم مخاطب برای قیود این چون آورند نمی را قیود و صفات این که این خاطر به

 فهمیده، اش ناگفته قیودات تمام با مخاطب که ام گفته که عبارتی این اما فهمد، می را نیامده عبارت در که قیودی

 خود هب گفتند می استفاده برای بعد سال دویست ما قدمای.فهمید نخواهد بعد سال 100 و شود نوشته اگر عبارت این

 بگوییم مخواهی می ما. کنید اخذ را کلیت و عموم این هست، کلیتی و عموم جمله این در چون کنید، نگاه باید جمله

 الیهمق و حالیه که این مگر است، خاص حال و وضع آن به مربوط جمله این. بکیند را کار این توانید نمی که

 جور ینا وقت هر ولی است، قالیه ی قرینه جا این است، فالن انسان کلی طور به بگویم جا این در من اگر.باشد

 می هک این _ ابراهیمی ادیان مقدس متون الخصوص علی _ مذهبی و دینی مقدس متون.گفت توان نمی نباشد

 ائود و بودا دین خصوص به شرقی ادیان مقدس متون چون ابراهیمی، ادیان مقدس متون الخصوص علی گوییم

 را عالیمت آن و خواستند می ها این از را تعالیمی وقت آن. ندارند نزولی و شأن ما های کتاب مثل که هستند متونی
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 این مگر .بدانیم خاصی حال و وضع به ناظر را جمله هر باید ما متون این در.گذاشتند می ها این اختیار در و نوشته

 نمی اخذ مالتج مفهوم کلیت به: گوید می که را نظریه این توان می صورت این به و باشیم داشته خاصی دلیل که

 حالی و ضعو به کدام هر. نیستند ناسازگاری واقع در بینید می که هایی ناسازگاری آن وقت آن. است درست کنیم،

 است درست. است ظاهری تعارض شوند؛ دیده تعارضات آن که شود می این موجه حال و وضع آن که است بوده

 درست اصل این.دیگر انسان یک به ناظر انسان این و است انسان یک به ناظر انسان این ولی انسان، شده گفته که

 دیگری اعدقو باید گفتید را این اگر که چرا کند، نمی حل را ما مشکل اصل این که دارد وجود نکته یک اما است،

 قضایای دهع یک قرآن اگر چیست؟ انسان به نسبت دین دید که بدانیم قواعد آن طبق که بگذارید ما اختیار در

 .خورد نمی ما درد به دیگر که باشد مشخص

 بالعرض اًثانی و کینم تلقی خاص شرایط و احوال و اوضاع به ناظر باید بالذات و اوالً را جمالت که داریم قبول اوالً

 .شود می شخصیه بخشی تعمیم این برای هایی راه یک حال عین در اما. ببخشیم عمومیت دلیل، با و

 انسان نلسا در ای جمله هر که است این دارد وجود مذهبی و دینی مقدس متون در که هایی دشواری دیگر تعبیر به

 ،است معلوم دو هر مخاطب و متلکم نزد وضعیت آن چون و. است خاص مکان و زمان و حال و وضع به ناظر همیشه

 و بوده علومم قیود آن که جهت این به باشند، باید که هستند این از تر کوتاه بسیار همیشه جمالت دلیل همین به

 تا اگر .کنیم اخذ عام و کلی را مطالب که بیاندازد غلط به را ما نباید جمالت کوتاهی این ولی. است شده حذف

 کلی ایه پیام مذهبی و دینی مقدس متون این از تا. کنیم می رجوع مذهبی و دینی متون به ما باشد، درست جا این

 وجود حلی راه ظاهراً بکشیم؟ بیرون چگونه مقدس متون از را این حاال. آوریم می در بخورد هم من درد به که

 از دامک هر برای تری دقیق معانی سوم و دوم و اول نظریات بیاییم اصالً. کرد شود می سومی کار یک ولی. ندارد

 .نباشد ها حل هرا این به نیاز و شود برداشته کلی طور به تعارض تر دقیق معانی آن با وقت آن تا بکنیم اظهار ها آن

 " ی جمله بودند معتقد که این آن و بودند مشترک جهت یک در دو هر دوم، راه چه و اول راه چه دیگر، تعبیر به

 را یهنظر دو که "شهوه فی یعطی اال شیء اهلل معصیه من مان " ی جمله و "کره فی یعطی اال شیء اهلل طاعه من ما

 اسازگاری،ن "ذات حب " و است فطری دین "الهی ی نفخه " یعنی تئوری تا سه این جمالت این بین داشتند، قبول

 نفخه یمبگوی است ممکن. کنند حل را ناسازگاری این بودند آمده و داشتند قبول را ناسازگاری این حل راه دو این

 گویند، می         را دیگری چیز جمالت این و گویند می را چیزی یک ذات حب و است فطری دین و الهی ی
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 نشان اول از رتی،عبا به. کنید کلی پردازی تئوری شما ناسازگاری این رفع برای که ندارد وجود ناسازگاری بنابراین

 این عرف برای و کنیم قبول را ها ناسازگاری این که این نه. ندارند ناسازگاری هم با جمالت این مداول که بدهیم

 .کنیم جعل وضع تئوری ناسازگاری

--------------------------- 

[i  ]عشق و امید ایمان،: از عبارتند که  هستند تا سه مسیحیت دین در( تئولوژیکال)  الهی، فضایل. 

[ii  ]است، بوده جن یا بوده، فرشته شیطان که است اختالف شیطان درمورد... جن یا بدانید فرشته را شیطان شما حاال 

: گفت داخ وقتی. بوده جنیان از شیطان الجن، من کان: گوید می قرآن. هستند جمع قابل هم با جن و فرشته اصلً یا

 نبودم رشتگانف از من بگوید توانست می شیطان. گرفتند را او نکرد سجده شیطان وقتی چرا الدم، اسجدوا مالئکه یا

 ...هستم جن من. باشم امر محل که

 ملک انک: دارد جایی دهد، می شیطان به را فرشته نسبت هم و جن نسبت هم هم البالغه نهج در طالب ابی ابن علی

 که ویدگ می صریحاً جا آن. است ابلیس مذمت در خطبه ترین طوالنی که قاصعه ی خطبه همان در اهلل، مالئکه من

 و نطی من خلقته:  که بود این استداللش جا آن. بود جن که کند می اشاره دیگری جای در. بود ملک شیطان

 .جانٌّ انه و نار من خلقتنی

[iii  ]جنبیک بین التی نفسک عدوک اعدا. 

[iv  ]االنسان قبل من یشتهی ما االنسان، یشتهی ما یعنی، شهوات. 
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 پاسخ و پرسش

 سخن رمقامد ولی نباشم پردازی نظریه مقام در من شاید که است این گفتن عام و کلی سخن با پردازی نظریه فرق

 جوش به هدرج صد در آب بگویم من اگر. است گفتن کلی و عام سخن از غیر پردازی نظریه. باشم عام و کلی متن

 مقام رد من که شود می مطرح وقتی پردازی نظریه چون ام، نکرده پردازی نظریه و ام گفته کلی سخن آید، می

 و ام فتهگ کلی سخن. آید می جوش به درجه صد در آب. واقعیت یک بیان مقام در نه هستم واقعیت یک تبیین

 تبیین اممق در من که شود می مطرح وقتی پردازی نظریه چون ام نکرده پردازی نظریه چون. ام نکرده پردازی نظریه

 در ساماج " یا آید، می جوش به سانتیگراد ی درجه صد در آب. واقعیت یک بیان مقام در نه هستم، واقعیت یک

 نیست، زیپردا نظریه کدام هیچ ولی هستند کلی جمالت همگی ها این ".کند می پیدا حجم افزایش دما افزایش اثر

( تئوریک متر)  نظری مفهوم یک من کلی ی جمله در که است وقتی پردازی نظریه. نیستند واقعیت تبیین چون

 مقام در مقدس متون شود گفته شاید که داریم قبول. واقعیت بیان مقام در نه باشم تبیین مقام در یعنی بشود استعمال

 و کلی های جمله است ممکن اند، نگفته عام و کلی ی جمله که نیست معنا این به ولی اند، نبوده پردازی نظریه

 است کلی و امع چون ولی نیست، پردازی نظریه هست، واقعیت بیان چون و هست واقعیت بیان که باشند گفته عامی

 البته.هست کلی و عام سخنان ولی نیست پردازی نظریه مذهبی و دینی مقدس متوان در. هست هم کلی و عام پس

 ویدبگ جدی باید بگوید، را ها راه این از یک هر انسان ولی دارد وجود مختلفی های راه موخر و مقدم آشتی برای

 لفظ به قلن و معناست به نقل داریم اختیار در ما که قرآنی گوید می که این یکی. کند نظر تجدید مسائلی در و

 وازمیل که داشت نظر در باید هم را دیگری چیزهای ولی شود حل مساله است ممکن بگوییم را این اگر. نیست

 بیان چون و ندارد تاریخی بیان اصالً قرآن شود گفته که است آن دیگر راه. است راه یک این که کنید توجه دارد،

 و داستان شتپ پیام رساندن اش نویسنده برای که دمنه و کلیله مثل. کرد دقت جزئیات ذکر در نباید ندارد تاریخی

 تنها دخواه نمی نیز قرآن. مطالب کردن پیش و پس و قصه جزئیات نه است، مهم قصه عنوان به ها واقعایت بیان

 گفتید اگر یول. دارد دومی توجیه وقت آن که برساند را پیامی ها این پشت خواهد می بلکه بگوید را تاریخی وقایع

 متدی یک با راگ کنید، حل را سادگی این به ی مساله که نیست جور این کند می پیدا دیگر جایی در دیگری لوازم

 پدید شما برای نیز دیگر جاهایی در را نتایجی که باشید منتظم جا همه در را متد این باید کردید حل را مساله این

 شده فتحری آگاهانه یا قرآن کتابت یا نقل مقام در که کند ادعا کسی که این دیگر راه( راه یک این. ) آورد می
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 رقف. دارد مشکالتی و خطیر خیلی لوازم راه این اما. است حل راه یک این. است آمده حاصل انحراف ناآگاهانه یا

 از یکی هک گفتم جایی در من. گیرد نمی جدی را چیزی که کسی و گیرد می جدی را چیزی که انسانی بین است

 روشن هک است این کرد توان می اختالف هنگام سنتی های دیدگاه مقابل در دینی فکران روشن از که هایی دفاع

 مراد استخراج برای متدی اگر یعنی گیرد، می جدی را امور گرایی عقل ی روحیه ی غلبه جهت به دینی فکری

 کنیم، طئهتخ را سنتی متفکران و روحانیون خواهیم نمی البته. زد کار به جا همه را این باید است درست نویسنده

 ی غلبه یلدل به دینی فکری روشن که است این کرد دفاع دینی فکری روشن از شود می که مواردی از یکی ولی

 را سالهم کنند، نمی توجه مساله این به ها سنتی. کرد بازی هوا دو و بام یک ها آن به توان نمی گرایی، عقل روحی

 گوید یم فکر روشن اما کنند، می حل ای گونه به را آیه کنند می برخورد مشکل یک به کنند، می حل مقطعی

 است درست اگر و نیست سودمند آیه این برای که است غلط اگر کاراست،( غلط چه و درست چه)  متد این اگر

. آید درمی اسازگارن سنتی متفکر مذاق با کند استفاده اگر و کنیم، استفاده متد این از دیگر آیات سایر در بگذارید

 گویند می سنتی روحانیون چه هر یا و است درست گوید می دینی فکر روشن چه هر بگویم خواهم نمی من

 نیمک توجه هم مطلب این به باید که است این مساله اما نیست هم مصلحت نیست، حق حرف این. است نادرست

 را نتظارا این توانم می طلب حق آدم یک عنوان به من. نورزیم رحمی بی دینی فکر روشن به نسبت قدر این که

 :بگیرد صورت نباید کار سه دین از استنباط در الاقل که باشم داشته

 باید هبیمذ و دینی مقدس متون کل با این دهید می نسبت دین به و گویید می چیزی که وقتی                          -2

 دیگر جای و یهآ به که نگویید جا این چیزی یک. باشد نباید ببعض نکفر و ببعض نومن. باشد داشته هماهنگی

 .نخورد

 قالییع دفاع چه. بکنید هم عقالنی دفاع نوع یک آن از بتوانید باید گویید می که چیزی آن                          -1

 .رئال عقالیی دفاع چه و پراگماتیک

 

 ایپ. دارد خاص احوال و اوضاع به بستگی دین از مقداری یک باالخره که کنیم توجه باید                          -3

 نمی. تگرف نظر در باید را شده نازل یا صادر متون که احوالی و اوضاع به مذهبی و دینی مقدس متون بودن بست

 ائلق عمومیت به اگر. دارد عمومیت جا همه گفت توان نمی. کرد نفی احوال و اوضاع با را پیوند هرگونه توان
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 ال آمنوا نالذی ایها یا: آمده قرآن در مثالً شوید، قائل عمومیت به مقدس متون این پشت پیام در باید الاقل هستید،

 .انظرنا قولوا و راعنا تقولوا

 یهودیان و نبود تباسال قابل راعینا با راعنا عربی زبان در و نبود عربی راعنا اگر. نیست تعمیم قابل چیز هیچ به اصالً  این

 نمی اراده یگرد معنای یک و راعینا راعینا، گفتند می ها آن راعنا، گفتند می مومنان وقتی کردند، نمی استفاده سوء

 و اراعن ی کلمه و داشت وجود یا و نداشت وجود عربی زبان کنیم فرض اگر. شد نمی نازل آیه این که کردند

 ایها یا فتگ نمی قرآن دیگر نداشت بدی معنای راعینا و بود المخرج قریب یا و نبود المخرج قریب قدر این راعینا

 راعنا، راعنا، فتندگ می اعراب گفتند، می زیادی تعالیم و احکام پیامبر وقتی. انظرنا قولوا و راعنا تقولوا ال آمنوا الذین

 دگفتن می یهودیان ،(ما چوپان)  راعینا یا راعنا ی درباره چون. کشد نمی قدر این ما ذهن بکن، را ما حال مراعات

: بگو راعنا، نگو: فرمود خداوند. کردند می مسخره و خودشان شبان پیش رفتند و هستند گوسفند مشت یک ها این

 درک این تپش در پیامی اگر البته. دارد خاصی احوال و اوضاع به بستگی این بگوییم که نیست ای چاره. انظرنا

 را آن کرد فادهاست سوء توان می ای گفته یا جمله از اگر که باشد این پیام این مثالً. دهدی تعمیم را پیام آن کردید،

 که این رمگ است، طور همین هم "لهب ابی یدا تبت " ترتیب همین به.است جمله این پشت مساله این نگویید؛

 جدی نکته ینا اگر. دهید تعمیم کردید، درک که چه هر بگوییم و بیابد چیزی لهب ابی یدا تبت این پشت کسی

. بیاید نظر به دفاس است ممکن سنتی دیدگاه از ولی نیست، هم فاسد که کند می پیدا توالی سری یک شود گرفته

 اهمخو نمی البته. کنی خروج دین از خواهی می یا آید، می نظر به فاسد من دیدگاه از که است این از غیر این

 ممکن که ینا کما. داد تعمیم توان نمی را این باالخره ولی ندارد، را دین از گریز فر دینی روشنفکر هیچ که بگویم

 .داد متعمی روحانیون ی همه به توان نمی را این ولی کنند استفاده سوء دین از بخواهند روحانیون از برخی است

 می اطاعت اگر یا کند نمی اطاعت یا باشد نداشته حب کسی به تا آدمی خوب، است؟ اطاعت معنای به حب چرا

 هیچ ستا ممکن. کنیم می اجتماعی قوانین از ما شاید که اطاعتی مثل. نیست آن برای اجری معنوی لحاظ به کند

 است اطاعت از قبل حب: گوید می مایستراکهارت.ندارد این جز ای چاره ولی باشد نداشته وجود جایی در محبتی

 تایی هس این از کدام هیچ عشق، گوید می او. نیستند اطاعت کدام هیچ( عشق و امید ایمان،)  گانه سه نظر این از و

 به پولس اول ی رساله در اما نیست، اربعه اناجیل در و گفته پولس را گانه سه فضایل است گفته قدیس پولس که

 نسبت اند هخواست ما از. هستم مطلق تنهای من موجود این است، پولسی مسیحیت مسیحیت، االن البته و است رومیان
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 احساس او نبدو که موجودی یک به وابستگی و تعلق. دارد وجود عنصر سه جا این در پس. باشیم گونه این خدا به

 .باشیم گونه این که خواسته ما از پولس و هستم مطلق تنهای کنم می

 است؟ کدام آن منشأ چیست؟ ها انسان ی همه به انسان محبت

 آثاره احب شیئا احب من دارد دوست را خدا که است دلیل ان به ها انسان ی همه به انسان محبت اند گفته بعضی

 همه که عالم همه بر عاشقم. دارد می دوست را است آفریده خدا که هم را چه هر بدارد، دوست را خدا که هر

 می .بدارند داشته دوست را ها انسان ی همه توانند نمی عارفان غیر باشد، درست دیدگاه این اگر. اوست از عالم

 درباره ینا بیایند، باالتر توانند نمی احسان و عدالت از ولی بورزند احسان و عدالت ها انسان ی همه به نسبت توانند

 .است منشأ ی

 می احساس آدم چیست؟ مال دانید می ها انسان همه به انسان محبت گوید می مارسل گابریل و یاسپرس دیدگاه

 مه دیگران حال به سوزد، می خودش حال به دلش همیشه انسان چون. هستند خودش مثل همه که فهمد می و کند

 هک هر. باشید داشته خودکاوی باید همیشه دیگران داشتن دوست برای لذا ندارم، قبول را این من. سوزد می

 دهستن من مثل هم دیگران پس گوید می وقت آن هست، بیچاره چقدر فهمید خودش درون در و کرد خودکاوی

. هستند مه رفیق همه اطباء انتظار اتاق در مثالً که است این خوبش خیلی ی نمونه. سوزد می دیگران حال به دلش و

 و تنهایی در قطف و فقط که پرداخت باب این در کتابی مارسل گابریل بعدها. کرد پیدا تفطن یاسپرس بار اولین

. ستا دشمن داشتن دوست منشأ ی درباره دیدگاه دو این.داریم می دوست را دیگر های انسان که است خودکاوی

 نداشت دوست که دارد وجود هم اولی بحث یک اما داریم؟ می دوست را دیگر های انسان ما که شود می چه یعنی

 معنای هب عادی لسان در شفقت. است شفقت معنای به داشتن دوست این رسد می نظر به چه؟ یعنی ها انسان ی همه

 .نیست دلسوزی معنای به عربی و دقّی لسان در ولی است دلسوزی

 

 شود می فتهگ که عشق این. دیگری روان مناطق کشف به نیاز احساس یعنی.دیگری حریم به ورود به نیاز احساس

 این رد معناست، این به دارد می دوست را ها انسان ی همه انسانی گویند می که این یعنی هست، شفقت معنای به

 و شودب دیگر های انسان مناطق وارد دارد دوست انسانی هر اند گفته. را آن منشأ نه گوییم می را دوستی معنای جا
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 the nature of کتاب به کنید رجوع( اراده عاطفه، دانش،)  لحاظ سه هر از دیگران روان مناطق به ورود این

love .تفصیل عدهاب که بود مفصلی ی مقاله یک اصل در که گابریل خانم از انگلیسی، به فرانسه از شده ترجمه 

 .است کرده پیدا
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  هشتم جلسه

 

 است شده هساخت چنان انسان که است این البالغه نهج در شناسی انسان های مؤلفه از یکی که رسید جا این به سخن

 تعبیر هب و شایق و راغب بسیار ها بدی به دیگر سوی از اما دهد، می انجام میلی بی و کراهت سر از را ها خوبی که

 سرعت به شود می مواجه بدی چیز با وقتی. است چاالک بسیار اند، برده کار به دیگری جای در حضرت که دگری

 این ینع در که را کاری یا و باشد، داشته است بد که این عین در را چیز آن خواهد می و است شتابان آن سوی به

 :داریم نیز دیگر تئوری سه.بدهد انجام دارد میل است بد که

 فریدهآ خدا صورت بر ها انسان ما ادقی تعبیر به یا است شده دمیده الهی ی نفخه ما در که داریم دین در نخست،

 .انانس ذات و طبیعت به نسبت بینانه خوش بسیار است ای نظریه این. صورته علی آدم اهلل خلق. ایم شده

 بدین این و هستند مطابق ما روانی و روحی ساختار با کامالً دین تعالیم و احکام بنابراین و است فطری دین دوم،

 با دین یدبگوی اگر. شود می ارزیابی مثبت و مطلوب بسیار ساختار یک ما روانی و روحی ساختار که است معنی

 و نامطلوب مرا یک که دین چون نیست، نامطلوبی ساختار شما فطری ساختار یعنی است، مطابق شما فطری ساختار

 .است بینانه خوش نیز دیدگاه این نیست، قبیحی و زشت

 و ستا دینی متون تأیید مورد بیش و کم حال هر به اما نیست دینی دوم و اول نظریه ی اندازه به سوم ی نظریه

 زا انغزال و شدن جدا و انسالخ قابل ذات حب چون و دارد ذات حب انسان گوید می نظریه این.است بینانه خوش

 را خودش چون. خواهد نمی بداند بد را چه هر و خواهد می بداند خوب را چه هر انسان نتیجه در نیست، انسان

 تشخیص بد را چیزی اگر و خواهد می خودش برای را ان حتماً دهد، تشخیص خوب را چه هر لذا دارد دوست

 .بگریزد آن از و بورزد اجتناب آن از االمکان حتی کند می سعی و خواهد نمی خودش برای را آن بدهد،

 التکرار ئمدا سخن آن با چگونه تئوری سه این. است انسان طبیعت و ذات به نسبت بینانه خوش تئوری سه این

 "[ 2]بالشهوات ُحفَّت الناره ان و بالمکاره حُفَّت الجنه انَّ ": فرمایند می حضرت است؟ جمع قابل( ع) علی حضرت

 برای.آوریم می دست به خودمان میل با مطابق امور با را جهنم و آرویم می دست به مکروهات با را بهشت همیشه

 بعد و اردد مشکالتی و نیست موفق راه دو این از کدام هیچ که گفتیم و کردیم بیان را راه دو ها این بین آشتی
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 آن با بینیم یم بعد. دریافت را آن معانی و کرد نگاه بینانه خوش تئوری سه این به نزدیک از بشود شاید گفتیم

 ی نفخه تئوری اوالً. ندارد هم ناسازگاری ظاهراً  ،[ 1]اند کرده ارائه انسان باب در حضرت که ای بدبینانه تئوری

 از و است آمده هستیم الهی ی نفخه نوعی دارای ما که این بر دال آیاتی قرآن در. است شده اصطیاد قرآن از الهی

 آیات از یهودی و مسیحی حکمای و عرفا ی نتیجه شبه ای نتیجه اسالمی حکمای و عرفا بعدها که است آیات این

 هم رآنق در ".آفریدیم خود صورت بر را انسان ما " که اند گرفته عتیق عهد خصوص به و جدید عهد و عتیق عهد

 تخراجاس قابل آیات این از معنا این.است شده فهمیده مشرب فیلسوف و مسلک عارف مفسران توسط معنا این

 گفته ارهاب. نیست استخراج قابل بدهد، نشان ما در را الوهی یا قدسی ی جنبه وجود که چیزی آیات این از. نیست

 در الوهی و قدسی ی جنبه یک که گویم نمی من نیستیم، یا هستیم الهی ی نفخه دارای ما که گویم نمی من که ام

 الهی ی فخهن یک دارای ما بسا چه نیستند، استخراج قابل قرآن از ها این گویم می بلکه نیست، یا هست آدمیان ما

 یک رد و مدعا یک رد بین است فرق خیلی. کنم نمی انکار را این من باشیم، خود در الهی و قدسی ی جنبه یک یا

 یک دارای ما که این بر دلیلتان اگر گویم می اما. آن اثبات مقام در نه و هستم مدعا رد مقام در نه فعالً من. دلیل

 طبق است رآنق در چه هر ام، گفته بارها.نیستند آیات این بر دلیل آیات این باشد، آیات این هستیم، قدسی ی جنبه

 قیح انسان قدسی ی جنبه که است ممکن و است نیامده قرآن در است، حق چه هر اما. است حق مسلمانان ما اعتقاد

 انسان که ستمعنا این به باشیم، داشته قدسی ی جنبه یک ها انسان ما واقعاً اگر یعنی. است نیامده قرآن در که باشد

 حق چه هر. است نیامده قرآن در حق مطلب این ولی است حقی مطلب این و است قدسی و ملکوتی بعد دارای

 هک گرفت نتیجه توان می "است حیوان انسانی هر " از. است حق آمده قرآن در چه هر ولی نیامده، قرآن در است

 گرفت نتیجه انتو نمی اما هستند انسان ها حیوان بعضی که گرفت نتیجه توان نمی اما هستند، انسان ها حیوان بعضی

 نقرآ در حقی هر که گرفت نتیجه توان می هم "است حق است، قرآن در چه هر " از است، انسان حیوانی هر که

 ولی است حقی حرف 1+1=4 مثالً. است آمده قرآن در ها حق از بعضی که گرفت نتیجه توان می بلکه است، آمده

 آیات نای از توان نمی را نتیجه این ولی است آمده "دمیم می انسان در ما " مثل آیاتی قرآن در.است نیامده قرآن در

 ودهب این تصورشان عتیق عهد و قدیم روزگاران معارف و علوم در. دارد قدسی و الوهی ی جنبه انسان که گرفت

 یا و وزش دم، یک در جمادات، یعنی جان بی موجودات با جاندار، جودات و زیستی موجودات تفاوت که است

 و کنند می حرکت جانداران است، حرکت باد ذات چون و دارد وجود جاندار موجودات در باد این که است باد

 یزما میز بر چه آن جهان های زبان تمام در که نظرات این از. نیستند باد دارای چون کنند، نمی حرکت جمادات
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 روح هب یونانی زبان در مثالً. است شده گرفته وزیدن و دمیدن باد، لفظ از کند، می داللت جمادات و جانداران میان

numa  (باد یعنی که )فوت دم، عنایم به و شود می استفاده روح به اشاره برای که دیگری لفظ یا. شود می گفته 

 معنای به نالتی زبان تبع به میانه انگلیسی زبان در که شود می استفاده spirit لغت از انگلیسی زبان در. است وزش و

 زشو معنای به ریاح یا و روح ریح، ماده از که شود می استفاده "روح " لفظ از عربی زبان در است باد وزش و باد

 ماده از که دشو می استفاده "نهفس " ی ماده از که شود می استفاده "نفس " لفظ از عربی زبان در باز یا. است باد و

. ستا باد از دیگری عبارت که شود می استفاده "روان " لفظ از فارسی زبان در. است دهمِش معنای به نهَهفهس ی

 مدهآ نکته این قرآن در.است جانوران و جمادات مایز میز ، باد عنصر که است نظریه این ها این ی همه ی پشتوانه

 و علوم ربیانگ نیز نکته این کند، می منعکس را زمان آن معارف و علوم که دیگر نکات از بسیاری مثل و است

 فتهگ طیر باب در دیگر داشت را نظر مورد عرفانی معنای آن نفحه، و نفخه این اگر اتفاقاً. است زمان آن معارف

 علج و دوحه من فیخ نهفهخه و سواه ثمَّ ": فرماید می خقت جریان در قرآن. است آمده هم طیر باب در ولی شد نمی

 و کالبد قالب و شد ساخته که آنمراحل از بعد را انسان سپس[ 3]"تشکرون ما قلیالً االفئدهه و االبصار و السمع لکم

 وقتی ": فرماید می[ 4]دیگر جای در باز.دمید او در خود روح از و کرد پیراسته را او کرد، درست او از ای پیکره

 بر گاه آن و شود می جاندار او و دمم می او در( ندارد روح و است جماد هنوز)  پرداختم، و کردم تصویر را او من

 سه این عین .رود می کار به تعبیر این آید، می پیش کردن پیدا جان و بودن جاندار ی مساله وقتی".کنید سجده او

 یم         بعد و دهند می توضیح را خلقت جمادین مراحل ابتدا حضرت. است آمده البالغه، نهج اول ی خطبه در آیه

 بود، مجسمه یک مثل قبالً. کرد حرکت و شد جاندار و پاخاست بر او و دمید او در خدا لحظه یک در که فرمایند

 من یهاف فهنهفخنا فهرجِها اهحصهنت الّتی و ": است آمده قرآن در مریم حضرت باب در.کرد حرکت و دمیدند او در بعد

 ورهس در. کردیم دمش مریم در ما و کرد پیشه پاکدامنی یعنی کرد، الفرج احصان( س) مریم حضرت. "[ 5]روحنا

 کُتُبِه و بِهار بکلماته صهدَّقهت و روحنا من فیها فهنهفخنا فهرجِها احصنت التی عمران ابنهته مریم و ": است آمده تحریم ی

 از نامد می عمران دختر را مریم قرآم چرا که این)  عمران دختر مریم: است آمده آیه در "[ 2]القانتین مِنه کانت و

 جا نای( دمیدیم مریم در)  فیها فنفخنا گوید می اولی در که است این در آیه دو این تفاوت[( 2]است قرآن اسرار

 از یکی: فرماید می عیسی حضرت که[ 6]داریم قرآن در باز(.دمیدیم مریم فرج در یعنی)  فیه فنفخنا و گوید می

 یم تبدیل پرنده به او و دمم می آن در بعد و سازم می...  و گل با جمادی طیر یک اول که است این من معجزات

 خدا که داریم[ 1]دیگری جای در باز. شود می زنده و شود می روح دارای و شود می دمیده او در نفخه یعنی شود
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 کن، ایجاد من اذن به گل از پرنده شبیه چیزی که است این بکنی باید که کارهایی از یکی! عیسی ای: فرماید می

 نفخ هم یرط به حتی جا این در. شود می تبدیل پرنده به من اذن به( جماد)  الطیر شبیه آن بدم آن در کن، نفخ بعد

 هم نقرآ در تلقی این و است بوده همین قدیم دنیای در جانداران از جمادات مایز میز اساساً. است شده داده نسبت

 تئوری کهبل ایم بافته جدا ی تافته یک ما که دهد نمی نشان این. دهد نمی نشان را چیزی این من نظر به. است آمده

 نمی حرفی آن هب راجع اثباتاً و نفیاً من که باشیم بافته جدا ی تافته ما که دارد امکان البته. دهد می نشان را زمان آن

 تابک سایر و قرآن. دهد نمی نشان ما در را الهی ی جنبه وجود دلیل این است، این دلیلتان اگر گویم می ولی نم

 صورت متون، این ی ساده معانی به ما که است این خطرات آن از یکی و خطرند چندین معرض در مقدس های

 و رسد درخت جز به کرد، نمی رشد درختی هیچ مکه های کوه در.بدهیم قدسی و طبیعی فوق حسی، فوق های

. ندک می رشد جا آن در سدر های بوته فقط هم امروزه بود، النور جبل در حراء غار در هم حضرت عبادتگاه و کُنار

 عند " نی،بی می را فرشته این گوید می کند، می نقل را وحی ی فرشته و جبرئیل شدن ظاهر داستان وقتی قرآن

 دهش تبدیل بهشت مقامات از مقامی به ما نزد المنتهی سدره این حاال. سدر درخت آخرین نزد "[20]المنتهی سدره

 نحصرم طبیعت جهان در هستی عالم که قائلم این به و ندارد وجود طبیعت فوق و باال عالم گویم نمی من. است

 به.سدر درخت آخرین یعنی المنتهی سدره. کرد را استفاده این المنتهی سدره این از نباید گویم می ولی. نیست

 می مارش با مذهبی و دینی مقدس متون از نابجا ی استفاده من نظر به این. داریم مورد اهلل ماشاء الی ترتیب همین

 این باشد که ای زهانگی هر به اما. باشد داشته معرفتی غیر یا معرفتی های انگیزه است ممکن نابجا ی استفاده این. آید

 مذهبی و دینی مقدس متون بر را خود نظرات و آراء نباید ما یعنی. است نادرست کاری و بگیرد صورت نباید کار

 شما. تخداس مراد همان شد، می فهم چه زمان آن در المنتهی سدره گفت شود می واقعاً ببینیم باید. کنیم تحمیل

 دیگر طرق زا یا و تیزبینی و حکمت یا عرفانی شهود و کشف طریق از که را ای عالیه مفاهیم بگویید خواهید می

 که این لدلی به دارد، وجود جهان در حقایق این بگویید نباید اما هست جهان در اید، فهمیده هستی جهان به نسبت

 یا. ام تهیاف را آن خود ی عارفانه شهود و کشف در من چون هست حقایق این بگوییم باید بلکه. گوید می قرآن

 ارائه ماش بر بینم می جهان این در عمقی آن ی واسطه به که دارم حکمتی من چون هست حقایق این بگوییم باید

 نتیجه و مآور نمی بیرون قدسی ی جنبه آیات سنخ این از من لذا. بگوید را این خواهد می قرآن نگویید اما. کنم می

 تقدس نسانا که نیست " روحی من فیه نفخت " ی مساله در فقط که شود گفته است ممکن. گیرم نمی قدسی ی

 یک بیانگر نند،ک سجده انسان برابر در کرد امر مالئکه به خدا که این و انسان بر مالئکه ی سجده بلکه است، یافته
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 انسان دنآفری از بعد خدا آمده قرآن در که "الخالقین احسن اهلل تبارک " ی آیه یا. است انسان برای تشریف نوع

 وارد اشکال " روحی من فیه نفخت " به فقط شما و کند داللت مدعا این بر است ممکن نیز است فرموده

 و اند گرفته همالئک به نسبت انسان شرافت معنای به را انسان بر مالئکه ی سجده بلکه که است این پاسخ.کردید

 فرماید می قرآن که این مثالً برشمرد، هم را دیگری موارد شود می حتی. اند گرفته معنا این به هم را الخالقین احسن

 آیه این در. کردیم شما مسخر است زمین و ها آسمان در چه هر. " جمیعاً االرض و السماوات فی ما لکم سخر ما "

 رمسخ طبیعت عالم کل که است این الاقل معنایش بنابراین و است کرده ذکر را دو هر زمین هم و سماوات هم

 یعتطب عالم از سماوات، است آمده قرآن در وقتی که است دلیل این به الاقل، گوییم می که این. ) است انسان

 ربک لقا اذ ". است داده قرار "اهلل خلیفه " را انسان خدا که این باالتر این از.( دارد دیگری معانی و رود می فراتر

 نقدس و حمدکب نسبِّح نحن و الدما یفسِدُ و فیها یسفِک من فیها أهتهجعهل قالوا خلیفه االرض فی جاعل انی للمالئکه

 جبالال و االرض و السماوات علی االمانه عرضنا انا ": فرماید می که امانت ی آیه یا ".تعلمون ال ما اعلمُ انی قال لک

 نحوه یک که رساند می ها این ی همه "[22.]جهوالً ظلوماً کان انه االنسانُ حهمهلها و منها اهشفهقنه و یحملنها ان فأبهینه

 شرافتی واندت می اند شده قائل انسان برای شرافتی که این گویم می من ولی اند شده قائل انسان برای شرافتی ی

 تأکید. باشد انسان برای شرافتی مقدر امر یک عنوان به تواند می یا و محقق امر یک عنوان به انسان به نسبت باشد

 کویند می وقت یک و دلیل همین به دارد، را اوضاع این ی همه انسان گویند می وقت یک. است دومی روی من

 الص مٌّ  اهلل عند الدوابِ شرِّ انَّ " شاید بسا چه اتفاقاً و ندارید ارزشی هیچ خودتان هستید که وضعی این در االن شما

 این رد چیست؟ گیاه یک یا و جمادات یا فرشتگان و حیوانات با شما فرق اما. باشید هم "[21]الیعقلون الذین البکمُ

 فراست علم یا اشمب شناس قیافه من کنید فرض. برسند توانند نمی ها آن که برسید توانید می جاهایی به شما که است

 ولی ،دانند می هم ی اندازه به ریاضی لحاظ به دو این گویم می و بینم می را سال و سن هم ی بچه دو باشم، داشته

 آن خنس این معنای. گرفت نخواهد فرا ریاضی اصالً دیگری این و شد خواهد بزرگی دان ریاضی دو این از یکی

 وضع این که دارد وجود مقدری وضع یک ندارند، یکدیگر به نسبت شرافتی هیچ دو این محقق وضع در که است

 وضع باب در انانس شرف که بااین طالب ابی ابن علی بیان.نیست دیگری که دهد می شرفی دو این از یکی به مقدر

 این با ازدس نمی او محقق وضع. باشد او محقق وضع به نسبت انسان شرف که این با نه است، سازگار باشد، او مقدر

. یدآ می خوشش است بدی چه هر از و آید می بدش است خوبی چه هر از بود مالئکه مسجود که انسانی این که

 عند دوابِ ال شرِّ انَّ ": فرماید می قرآن که است محقق حیث همین به. باشد مالئکه مسجود تواند نمی انسانی چنین
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 انسان محقق وضع توانیم نمی آیات این از ما که است این من سخن تمام بنابراین. "الیعقلون الذین البکمُ الص مٌّ اهلل

 حیث به نه و او مقدر وضع حیث به است، انسان مسلماً است، مالئکه مسجود آدم این بگوییم و بدانیم خوبی وضع را

 .برد می سر به آن در اکنون که وضعی

 طلوبیم ساختار ما، ساختار و ما فطرت لذا ماست، فطرت مطابق و است فطری دین: دوم تئوری به پردازیم می حال

 نیفاًح للدین وجهکه  فهأقِم ": فرماید می قرآن که آیه ازاین اگر. گوییم می کجا از را "ماست فطری دین ". است

 کنید می استفاده خود مطلب اثبات برای "[23.]القیم دین ذلک اهلل لخلق تبدیل ال علیها الناس فطر التی اهلل فهطرت

 نفیاً  و دارمن کاری "است فطری دین " که ادعا این به من البته. است فطری دین که آید برنمی آیه این از من نظر به

 این".است طریف دین " که گرفت نتیجه توان می آیه این از که رسد نمی نظر به. گویم نمی سخن آن باب در اثباتاً و

 ما که یحالت در یعنی. برگردان دین سمت به را خود دل ی چهره( بودن حنفی)  بودن حنیف کمال با گوید می آیه

 هاتج در را آن من و باشد من دست در ای آیینه که این مثل نیست، دین سوی به ما دل ی چهره نیستیم، حنیف

 کار این نم و بیفتد آن در زید عکس که بچرخانم طوری را آیینه این که بخواهد من از کسی و بگردانم مختلف

 چهره است تهنگف. بکن گونه این را خود. هستی طوری این تو که این نه بده، انجام را کار این یعنی "اقم ".. بکنم را

 یک این و تیبایس دین به رو را آن باید اند گفته بلکه است ایستاده دین به رو کامالً که است ای آیینه شما دل ی

 آن در دین و تدبایس دین روبروی آیینه این آهسته آهسته که بکنی خود در تصرفی و دخل باید یعنی است، امر فعل

 عادی التح در شما یعنی "اهلل فطرت " که است این گوییم می ما که دینی این: گوید می قرآن بعد.شود منعکس

 فلسفی، تعبیر هب. بیابید دست فطرت این به آهسته آهسته تحوالتی، سلسله یک با باید. دارید عدول فطرت این از

 یک دیگر عبارت به. است ارادی عمل یک نیازمند آن رساندن بروز به و دارد کمون حالت یک فطرت این گویا

 حال در همیشه ما که این نه است، ارادی عمل یک مقتضی و مستلزم آن رساندن فعلیت به و دارد بالقوه حالت

 یک با ایدب ما که کنند می اشاره مفصل طور به جایی در البالغه نهج در طالب ابی ابن علی حضرت.باشیم فطرت

 در ام که نیست حالتی حالت، این. برسانیم حالت آن به را خود ورزه یک با و ریاضت با همراه و ریاضتی عمل

 و داریم لمی ها بدی به عادی حالت در ما که بدبینانه ی نظریه این با باشد طور این اگر و باشیم آن در عادی حالت

 زائل بدی به ما میل که کنیم ایجاد خودمان در تصرفاتی و دخل یک باید و دارد سازگاری گریزیم، می ها خوبی از

 می هبلک هستیم، طور این عادی حالت در ما گوید نمی نظریه این. شود زائل نیز خوبی از ما گریز و عدول و شود

 می. ستنی خاصی دین آیه این از مراد.گوید می را همین نیز ما اشاره مورد ی آیه این و بشویم گونه بایداین گوید
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 "اهلل قلخل تبدیل ال و علیها الناس فطر التی اهلل فطرت " همان که خاصی روش یک سوی به را ات چهره: گوید

 دهد نمی اننش آیه این.بگردانی سو و سمت آن به را خود ی چهره باید بلکه. نیستی گونه این االن. بگردان است،

 را ها انانس ما که دهد می نشان آیه این البته. ها بینش ی ناحیه در نه و ها دانش ی ناحیه در نه است؛ فطری دین که

 انشد یعنی است مراد ها این از یک کدام که آید برنمی این از احتماالً البته)  خاصی های گرایش و ها دانش با

 حسنا فی االنسان خلقنا " ی آیه شاید. نیستیم حالت آن در االن ما اما ایم، ساخته( دو هر یا گرایش یا است مراد

 اراید االن ما یعنی. هستیم السافلین اسفل در االن ما که باشد معنا این به "[24]السافلین اسفل الی رددناه ثم التقویم

 در گویندب که این مثل درست. رسید آن به باید که است چیزی گرایش و دانش این. نیستیم گرایش و دانش آن

 زمین این دبای بلکه است، زمین روی گنج این خود که نیست معنا بدین این اما. دارد وجود گنجی شما ی خانه زمین

 اما هست، آن رد فطرت نام به گنجی که است چیزی چنین ما وجود گویا.برسیم گنج این به تا کنیم کاو و کند را

 به کمون این که این برای. هست ما در کمونی و بالقوه صورت به بلکه ماست اختیار در بروزی و بالفعل که این نه

 سخن با دباش طور این اگر و دهیم انجام خودمان در کارهایی سلسله یک باید شود، تبدیل فعل به قوه این و بروز

 یم خوش را ها ناخوبی و دانیم می بد را ها خوبی که هستیم وضعی در فعالً ما فرمایند می که( ع) علی حضرت

 .ندارد ناسازگاری داریم،

 آن و دهش منضم دیگری ی نظریه به که است افالطون و سقراط ی نظریه در تئوری این ی ریشه سوم، تئوری اما و

 خوب را چیزی که است محال داریم، ذات حب چون و داریم ذات حب ما: اند گفته. است "ذات حب " نظریه

 ما از کدام هیچ و ندارم شکی ذات حب در من.نگریزیم آن از و بدانیم بد را چیزی یا نرویم آن طرف به و بدانیم

. گفتیم قبالً که است بحثی معناست، چه به خود داشتن دوست که این حال. باشد نداشته رادوست خودش که نیست

 حب ما که دارم قبول ولی. باشد نداشته وجود جامعی وجه ها آن در شاید که دارد مختلفی اقسام و انواع دوستی

 یکی .باشد داشته معنا یک کدامش هر است ممکن کنیم، می پیدا که ای گانه 14 یا و 13 های دوستی و داریم ذات

 ذات حب ما که کرد قبول شود می اجماالً دارد، خود ذات به نسبت انسان که است معنایی همان هم حب معانی از

 بیابیم خوب را چیزی چه که این داریم ذات حب آدمیان ما که این عین در اما داریم، دوست را خودمان و داریم

 دارد تگیبس ای مرحله به بگریزیم، آن از ذات حب با و بدانیم بد را چیزی چه و برویم آن طرف به ذات حب با که

 یم آن طرف به و دانیم می خوب ذات حب اقتضای به چه آن که دهد نمی نشان این و. بریم می سر به آن در که

 ام استکمال و تطور ی مرحله و تحولی فاز اگر. دانیم می خوب را آن فاز این در بلکه. است مطلق خوب رویم،
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 را چیزی و رویم نمی آن طرف به بنابراین و یابیم، نمی خوب االن یافتیم می خوب قبالً که را چیزی شود، عوض

 ما وجودی احلمر تمام در چه آن دیگر تعبیر به.بود نخواهیم گریزان آن از و دانیم نمی بد دیگر یافتیم، می بد که

 چه یا مبروی آن طرف به ذات حب ی سائقه به که بیابیم خوب را چیزی چه که این اما. است ذات حب است، ثابت

 جا این در. تنیس ثابت ما استکمال و تطور مراحل در بگریزیم، آن از ذات حب ی سائقه به که بیابیم بد را چیزی

 :شویم متذکر را فرعی ی نکته دو باید

 

 که اند فتهگ عرفا از بعضی. است ذات حب است ثابت ما استکمال و تطور مراحل تمام در آنچه که این اول ی نکته

 نسخ اثباتاً و نفیاً اصالً  مرحله آن باب در من. مرحله آخرین در مگر است، ثابت مراحل ی همه در ذات حب این

 بین زا جا آن در ذات حب و باشد صادق عرفا سخن ما استکمال ی مرحله آخرین در اتفاقاً است ممکن. گویم نمی

 صادق چه آن اما. است ثابت ما در این آخر ی مرحله تا باالخره اما باشد نداشته دوست را خودش انسان و برود

 آن طرف به داریم ذات حب چون و دانیم می خوب را چیزی مرجله یک در ما. است بد و خوب مصادیق نیست،

 آن بعدی ی مرحله در است ممکن اما. گریزیم می آن از داریم ذات حب چون و دانیم می بد را چیزی و رویم می

 .بخواهیم ایم، خواسته نمی را چه آن یا نخواهیم ایم، خواسته می که را چه

 

 من نظر این از. کند می تغییر تحولی هر در بلکه نیست استکمال در فقط بد و خوب مصادیق تغییر دوم، ی نکته

 است نممک رویم می جلو چه هر باشیم استکمال ی مرحله در اگر ما. برم می کار به هم با را استکمال و تحول دائماً

 ستکمالیا سیر ما، سیر اگر حتی. آید خوب نظرمان به قبل منزل های بدی و آید بد نظرمان به قبل منزل های خوبی

 از حولت که این کما. است طور همین هم باز استکمال، جهت در تحول لزوماً نه و باشد تحول فقط بلکه نباشد

 شد لتزمم شود نمی یعنی نامید، استکمال لزوماً توان نمی را میانسالی به جوانی و نوجوانی دوران به کودکی دوران

 در کودکی های بدی و ها خوبی لذا و است یافته تحول انسان حال هر به. است استکمالی تحول این لزوماً که

 که اتیذ حب دلیل به ها انسان ی همه که دارد وجود ای خوبی که آید برنمی سخن این از. کند می تغییر نوجوانی

 آن از فازها و مراحل ی همه در که دارد وجود ای بدی یا. گرایند می آن سوی به مراحل و فازها ی همه در دارند

 ما که اردد سازگاری مطلب این با طالب ابی ابن علی سخن به ورزیدن اصرار بنابراین.کنند می عدول و گریزند می
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 ما رایب جنت بنابراین و خواهیم می را ها بدی اکثر و خواهیم نمی را ها خوبی اکثر هستیم که فازهایی این در

 جهنم به و آید می بدمان کارها از که کارهایی آن دادن انجام راه از رسیم می بهشت به. مکروهات به است محفوف

 و بعدی فازهای به فاها این از توانیم می البته و آید می خوشمان آن از که کارهایی دادن انجام راه از رسیم می

 ی بهخط در علی حضرت.شود می دگرگون حکممان و کند می فرق وضعمان البته فازها آن در که برویم بعدی

. کنند می خوب دارند که سلوکی با را خود وضع بلکه نیست، خوبی وضع سالکان وضع االن: فرمایند می 110

 می وچکک ها این برای بزرگ چیزهای کردند را کار این وقتی. میرانند می را نفسشان و کنند می احیا را عقلشان

 یانجر وجودشان در هایی جرقه سلسله یک وقت آن و یابد می لطافت ها آن برای ناهموار و درشت چیزهای و شود

 شانوجود در ها برق این که بار هر و.( کند می زدن برق به شروع وجودشان در البرق کثیر المپ یک)  یابد می

 گردانندب روی دیگر های باب ی همه از و بپیمایند را راه توانند می ها آن و شود می روشن برایشان راه آید می پدید

 االن ما[. 25]کند می پیدا آرامشی و وقار ها آن بدن که است وقت آن و بیاورند رو االقامه دار و سالمت باب به و

 های باب از که آن. داریم میل ها آن ی همه طرف به و است باز ما روی به باب ده چون هستیم، متزلزل همگی

 یکی: آیند می حاصل راه دو از ها این تمام. دارد را وقار این آورد می رو سالمت باب به و گرداند می رو دیگر

 خود خدای و دکش می کار به را دلش و( کشیدن کار به یعنی استعمال)  کند می کار قلبش با کامالً فرد آن که این

 را این. ندبگوی خواهند می چه هر مفتیان بخواه، فتواه قلبت از گویند می که است مرحله این در. کند می راضی را

 این او هب شود نمی برم، می سر به آن در من که باشد ای مرحله مثل ای مرحله در اگر. گفت توان نمی کسی هر به

 گفت ودش می کرد، غلیظه لطف جلیله دقت کرد، النفس اماتت کرد، العقل احیاء فرد که این از بعد. گفت را

 .است کرده قلب استعمال

 می که جا نآ در طالب ابی ابن علی دید که گرفت نتیجه توان می ام، گفته تاکنون که مطالبی و قبل بحث از

 مردم، ما اکثر برای ".آید می خوشتان ها بدی از و آید می بدتان ها خوبی از که هستید گونه این شماها ": فرمایند

 بینانه واقع گفت شود می است، بدبینانه هم اگر دید این. ) است درستی دید نیستند معنوی و سالک که کسانی یعنی

 این هب هم این. بیند می بدی بیند، می را واقع که آدمی. است واقعی بد واقع، که است آن سخن این معنای.( است

 وبخ چیزهای از ما وضع این در. نداریم مطلوبی وضع نفسانی و روحی لحاظ به ما کنونی وضع در که معناست

( ع) علی حضرت سخن با سخن این رسد می نظر به بنابراین و آید می خوشمان بد چیزهای از و آید می بدمان

 این هک رسد می نظر به نیست سازگار مطلب این با حضرت سخن و داریم الهی نفخه ما که این اما.دارد سازگاری
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 در لیع حضرت سخن سازگاری هم که گفت شود می بنابراین و کرد استخراج قرآن از شود نمی را نظریه و قول

 که یمکن فهم را چیزی قرآن از ما که آن شرط به است، سازگار قرآن با سخن این هم و شود می حفظ البالغه نهج

 .است بوده خداوند مراد

 

 تنهاست هکلم واقعی معنی به انسان که است این است، موردتوجه علی حضرت شناسی انسان در که دومی ی نکته

 از داند نمی تنها را خود که هر که است این اول ی الزمه تنهاست، انسان اگر. کند می درک را خود تنهایی و

 فیزیکی تنهایی جا این در تنهایی از مراد. است غلط ،[22]دارد خود از که تصوری ندارد، درستی تصور خودش

 .تنهاییم معنا سه به واقع در ما است، دیگر معنای سه به تنهایی بلکه نیست،

 

 که دبرس زمانی داریم آرزو اگر. باشیم داشته حضور دیگران نفوس و اذهان در توانیم نمی ما: تنهایی اول معنای

 نشود، زائل ها آن ضمیر و ذهن ی صفحه از ما یاد بخواهیم و باشند ما یاد به داریم، دوستشان ما که دیگرانی ی همه

 رنجی کمترین و ترین ساده این. باشند شما یاد به همیشه دیگران که کنید کاری توانید نمی شما. نیست پذیر امکان

 که این از مبگذری. باشیم داشته حضور دیگران ضمیر یا ذهن ی صفحه در توانیم نمی وقت هیچ. بریم می که است

 هم دیگران از بیشتر که دیگرانی به حتی گویند می ایشان. گویند می را این خالف طالب ابی ابن علی حضرت

 خواهدب که هر و کنند فراموشتان که خواهند می چون کنند، نمی فراموشتان که نبرید گمان اید، کرده نیکی

 در هک ام کرده بحث مفصل هم دیگری جای در من. شود می کار این انجام به موفق زود یا دیر ، کند فراموشتان

 هب "الیه انعت من شر اتق " که اند داده نسبت هم( ع) علی به را حدیث این اما است، آمده هم( ع) حسن امام آثار

 به که هر. است نروش و واضح بسیار هم سخن این دلیل. باشی امان در شرش از بیشتر باید کنی نیکی بیشتر که هر

 به نسبت ماش برای تفوق نوعی و کند می احساس شما به نسبت بدهکاری و وامداری نوعی کنید، نیکی و احسان او

 و تفروس دست گیرنده، دست( س) عیسی حضرت تعبیر به. ندارد گریزی دو این از و کند می احساس خودش

 نیز یدا کرده احسان او به که کسی را این. فرادست دهد می که آن و گیرد می که آن. فراست دست دهنده، دست

 ساساح دو این از کدام هیچ اما کند، می احساس خودش به نسبت شما برای توفقی نوع یک و دهد می تشخیص

 من بر شما کنم می احساس من که وقتی نه و هستم شما وامدار کنم می احساس من که وقتی نه نیست؛ خوشایند
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 راه. بردب بین از را احساس دو این کند می سعی انسان همیشه است، ناخوشایند احساس دو این چون و هستید فایق

. براند رونبی و کند مفقود خود ضمیر و ذهن ی صفحه از را کننده احسان احسان انسان، که است این آن بردن بین از

 که این مگر برانید بیرون خود ضمیر و ذهن ی صفحه از اند، کرده احسان شما به که را کسانی خواهید می شما لذا

 ضورح آدمیان و عالمیان تمام ذهن ی صفحه در توانید می نه شما لذا. باشید معنوی و روحی باالی بسیار مراحل در

 ی صفحه رد توانید می نه و بیابید حضور خود محبوبان ی همه ضمیر و ذهن ی صفحه در توانید می نه باشید، داشته

 احساس باید معنا این به. کنید پیدا حضور اید، داده قرار احسان مورد را ها آن که کسانی ی همه ضمیر و ذهن

 .هستید تنها معنی بدین شما که بدانید و کنید تنهایی

 

 هر. خواهد نمی خودم برای مرا کس هیچ که این آن و است تر عمیق اول معنای از معنا این: تنهایی دوم معنای

 دور ررض از را او که بهمیزانی و نفعش به او ایصال میران به یعنی خواهد می خودش نفع برای خواهد می مرا کسی

 باشد داشته دوست مرا و شود نزدیک من به که هر. خواهد نمی خودم برای مرا کس هیچ. خواهد می مرا کنم، می

 .شود یم مندفع او از ضرری من ی واسطه به یا و رسد می او به نفعی من از کند می فکر که دارد دوست میزانی به

 

 دوش به رام بارهای از باری تواند نمی کس هیچ. است آن سوم معنای تنهایی معنای ترین عمیق: تنهایی سوم معنای

 من از غیر کس هیچ یعنی. است خودم دوش بر دو هر من، ی آینده بارهای هم و من ی گذشته بارهای هم. بکشد

 نه. ودر نمی کند، می سنگینی من روح بر نامطلوبم ی گذشته از که هایی حسرت و ها پشیمانی و ها غم بار زیر

 طور همین هم آینده باب در. من ی گذشته های پشیمانی بار زیر نه و رود می من ی گذشته های غم بار زیر کسی

 و دارم آینده برای که هایی ریزی برنامه بار زیر نه دارم، آینده برای که هایی بینی پیش بار زیر نه کس هیچ است؛

 تواند نمی که معناست این به رود نمی بار زیر کس هیچ که این. رود نمی دارم، آینده از که هایی ترس بار زیر نه

 از. رود نمی من های ترس و ها پشیمانی ها، غم بار زیر کسی که ندارد هم اخالقی قبح هیچ نظر این از. برود زیربار

 ی ستفادها تاریخی ی نکته این از مسیحیان. بکسیم دوش بر باید خودمان را خودمان صلیب و تنهاییم ما نظر این

 برای دممر نظر این از و کردند می درست صلیب اتفاقاً و بودند نجار( س) عیسی حضرت.اند کرده زیادی عرفانی

 ساز بصلی حضرت. داشت استفاده خیلی صلیب زمان آن در زیرا آمدند، می حضرت سراغ فقط ساختن صلیب
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 در کسی ره که کنند می استفاده این از مسیحی عرفای وقاع در. شدند کشیده صلیب به خودشان هم بعد و بودند

. ستا تنهایی نوع ترین ژرف این. است خودش بار زیر دائماً یعنی است، خود صلیب ساختن حال در عمرش طول

 می ادراک تری عمیق معنای رویم می که دوم به اول تنهایی از اما نداریم گریزی تنهایی سه این از کدام هیچ از ما

 به باید فقط ذال و تنهاست انسان معنا بدین.شویم می مواجه تری عمیق معنای با سوم تنهایی به یدوم تنهای از و کنیم

 هم آن و داریدب را موجودات عزیزترین پاس که باد شما بر. "علیکم النفس باالعز علیکم ". باشد خودش ی اندیشه

 داد هب تواند نمی کس هیچ و تنهایید شما که دارد این به اشاره البالغه نهج در موضع 32 به نزدیک. هستید خودتان

 نمی کسی داد به هم شما رسد، نمی شما داد به کسی که طور همان چون ندارد هم قبح. رسد نمی و برسد شما

 اریاختی و ارادی اعمال این اما. هستند هم اختیاری و ارادی و هستند زشت که است اعمالی مال اخالقی قبح. رسید

 و داریم ذات بح که ایم شده ساخته چنان ها انسان ما. گیرند نمی قرار اخالقی قبح و حسن متعلق بنابراین نیستند،

 کند، می تحصیل ما یبرا که منافعی دلیل به بلکه. باشیم داشته عالقه خودش خاطر به دیگری به توانیم نمی بنابراین

 یمبرس ـ خواهد می او که چنان ـ دیگری داد به توانیم نمی و است محدود ما قدرت عالوه به. ورزیم می عالقه او به

 هم بخواهیم اگر. کنیم کم او بار از اندکی و کنیم آسوده و راحت آینده، و گذشته بارهای از را او که چنان آن

 نزد را خود های بچه عقیل که زمانی به کند می اشاره البالغه نهج در( ع) علی حضرت.بکنیم را کار این توانیم نمی

 سنگین ار خود بار و بدهم تو به چیزی که داری انتظاری چه من از تو: گویند می عقیل به حضرت و آورد می ایشان

 من از هک بود کشانده جایی به را او فقر که دیدم را خود برادر عقیل، قسم خدا به. کنم نمی کاری چنین من. کنم

 و فقر شدت از او های بچه موهای که دیدم و خواست، می دارید فراوان مقدار به شما که هایی گندم از صاع یک

 سیاه یلن با را او های بچه ی چهره که این مثل.بود شده عوض هم هایشان چهره و بود چسبیده بدنشان بر کثافت

 که کرد می تکرار را قول این دائم باز و کرد می تأکید من به دائماً و کرد رجوع من به بار چندین او. بودند کرده

 قبول را هایش حرف که کرد می گمان کردم، می گوش هایش حرف به خوب چون و خواهم می کندم صاع یک

 نآه تکه یک. کنم می دنبال را او راه و دارم برمی خودم راه از دست او راه خاطر به من که کرد فکر و ام، کرده

 شکنجه ار او دارند که کسی فریاد کرد، فریادی چنان. شود او عبرت اسباب تا بردم او جسم نزدیک و کردم داغ را

: مگفت او به. بگیرد آتش بدنش آهن، آن داغی شدت از که بود نزدیک و( داغ آهن آن درد شدت از. ) کنند می

 است، کرده داغ انسانی که چیزی یک و برافروخته انسان یک که آتشی از عقیل، یا بنشینند عزایت به ات خانه زنان

 یم آتش طرف به مرا و کنی می ندبه و نالی می بدهد، یاد تو به چیزی خواهد می فقط. نیست جد سر ز هم آن
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 من و الین می کوچک آزار یک از تو. است برافروخته و برانگیخته غضبش شدت از را آتش آن خدا که کشانی

 ما ی خانه به کسی یک که بود این مورد آن و. داشت وجود هم دیگر مورد که کنند می اشاره بعد ننالم؟ جهنم از

 فتگ. است حرام ما بر صدقه، یا زکات یا است، صله اگر دهی؟ می چه برای را این گفتم. داد چیزی یک و آمد

 دین از رام خواهی می باد، ناگوا کامت به دنیا ی همه باد، ناگوار تو بر چیز همه گفتم او به. است هدیه کدام، هیچ

 ستم،ه خودم فکر به من چون فرمایند می بعد و دادن توضیح به کنند می شروع و دهی فریب مرا و دهی عدول خدا

 و کنمب کارهایی شما برای من خواهید می شما هستم، تنها من یعنی. بکنم شماها خاطر به را کارها این توانم نمی

 آمده مطلب این فراوانی موارد در. برید می شما را نفعش اما ماند می من دوش بر کارها این آثار بعد

 اب مردم، با شما حال اصالح روزی اگر حتی که فرمایند می البالغه نهج از جایی در( ع) علی حضرت[22.]است

 ". دهم می ترجیح شما اصالح بر را خودم اصالح من هم جا این دارد، افساد خودم برای که گیرد انجام کاری

 الباطل، کمکمعرفت احق تعرفون ال! جدودکم أتعس و خدودکم، اهلل اضوع نفسی بافساد اصالحکم ادری ال ولکنی

 مأمور اول چون. ) کنم نمی خودم افساد راه از را شما اصالح وقت هیچ "[.26]الحق کالبطالکم الباطل تبطلون ال و

 نجر و درد کاهش بین گفت شود می.( نیستیم دیگری کس هیچ مأمور خودمان، مأمور از غیر ما و هستم خودم

 زا ای مرحله چه در واقعاً من که این به بسته شود، می ایجاد تعارض دیگر های انسان رنج و درد کاهش و خودم

 رنج و درد کاهش اب تنهایی خود که گفت توان نمی ولی بکنم، باید چه که گیرم می تصمیم باشم معنوی استکمال

 این بر أیمر وقت هیچ "نفسی بافساد اصالحکم اری ال و " طالب ابی ابن علی مثالً. کند می پیدا تعارض دیگران

 درد از قعمی معنای به خودم اصالح که معناست این به سخن این. کنم اصالح را شما خودم افساد با که است نبوده

 درد کاستن به را خودم از رنج و درد کاستن من و کاهد می شما از را رنج و درد شما اصالح و کاهد می من رنج و

 زیچی چه که است این در ها انسان ما تفاوت منتها. کند می را کار همین انسانی هر. دهم می ترجیح شما از رنج و

 و درد که کنید فکر شما دانم، می خود رنج و درد من را چه آن است ممکن. دانیم می خودمان رنجمان و درد را

 به هک کسانی که است آمده داستان این دهر ی سوره در.است بیشتر من از شما معنوی رشد زیرا نیست، من رنج

 نرید ال ": ویندگ می مسکین و اسیر و یتیم این به خودشان پردازند، می مسکین و اسیر و یتیم به ایثارگرانه ظاهر

 می نظر به. عوض نه و خواهیم می گزاری سپاس نه. خواهیم نمی شکور و جزا شما از ما "شکورا ال و جزاً منکم

 غذای روز سه هر و بکشند گرسنگی روز سه نفر پنج که است این کرد شود می که کاری ترین ایثارگرانه که آید

 ": کند می اضافه بالفاصله قرآن ولی. "شکورا ال و جزاً  منکم نرید ال ": بگویند هم بعد و بدهند دیگران به را خود
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 را گرسنه چگونه گوید می خدا زیرا ترسیم، می خدا از کنیم، ستم امروز اگر ما "قمطریرا عبوساً یوماً ربنا نخاف انّا

 فکر هب هم باز یعنی. افتیم می دور خدا به قرب از ما و کند می غضب ما بر خدا و برگردانید غذا بدون منزل در از

 فکر هب پس بشوند الهی غضب دچار خواهند نمی ها آن. بیفتند دور به الهی قرب از خواهند نمی و هستند خودشان

 ارید را خودت "آثاره علی نفسک باخع لعلک ": فرماید می رسول حضرت به قرآن در خداوند.هستند خودشان

 مبپرسی رسول حضرت از اگر اما. آید می گران او بر دهد، می رنج را شما چه هر "عهنِت م ما علیَّ عزیز " کشی، می

. یگراند ارشاد برای وظیفه احساس خاطر به: فرمایند می کنی، می کوشش و تالش قدر این مردم هدایت برای چرا

 و بود دنخواه راضی من از خدا ندهم، انجام را ام وظیفه اگر که است این پاسخ نده انجام را وظیفه این بگوییم اگر

 گویند می رفاع گفتم چه چنان البته. بیاید بیرون "من " ی سیطره از تواند نمی انسانی هیچ. افتم می دور او قرب از

 نآ به چون زنم، نمی حرفی نفیاً  و اثباتاً  باب این در من. رود می بیرون هم ذات حب از انسان آخر ی مرحله در

 حب آخر ماقبل فازهای تمام در که است این معنایش کنم باور هم اگر. ندارم هم باور چه اگر ام نرسیده حالت

 خواهم پاسخ در داشت، خواهند را وسیله حکم ها انسان ی همه صورت این در که کنید سؤال اگر.داریم ذات

 چیز یک از دبای باشد اش زندگی نادر لحظات از دهید می پول او به وقتی اگر بگیرید، نظر در را فقیر یک گفت

 خدا از یرغ به همه. است نکرده وسیله چیزی برای را ما که خداست فقط. ام وسیله من که این از بشود، آب دیگری

 برای را ما اهلل رسول حتی و طالب ابی ابن علی المؤمنین امیر حتی. کنند می وسیله چیزی به رسیدن برای را شما

 برای را گراندی اینان. دارد تفاوت عالم ظالمان و جبابره دادن قرار ی وسیله البته. کنند می وسیله چیزی به رسیدن

 وی،معن و مادی نفع ـ آن ی گانه هشت عام معنای به را نفع اگر. کنند می وسیله خودشان مادی اهداف به رسیدن

 رهمسخ حال در ها انسان ی همه معنا این به بگیرید، ـ جمعی و فردی و مدت بلند و مدت کوتاه اخروی، و دنیوی

 شما به ظاهر هب میکنند، هدیه شما به را کتابی وقتی حتی. هستند خودشان نفع برای دیگر های انسان ی همه کردن

 کانت. نکند نگاه وسیله یک چشم به ما به که نیست کس هیچ. کنند می کار خودشان برای واقع در کنند، می هدیه

: فتگ می او ".ارزد نمی پشیزی حرف این من نظر به.: آید می حساب به هدف انسان آیات ملکوت در ": گفت می

 به نسانیا هر. نیست شدنی محقق اصالً اما است، خوبی امر این. آلت چشم به نه بنگرید، غایت چشم به انسان به

 چیز هب رسیدن برای را دیگر های انسان طالب ابی ابن علی شخص آن ولو نگرد می آلت چشم به دیگر های انسان

 خداست فقط. دکن می وسیله را ها آن خود عمیق بسیار معنوی استکمال برای بلکه کند، نمی وسیله پستی و حقیر

 لکن الخلق خلقتُ و اعرف ان احببت مخفیاً  کنزاً کنت ": اند گفته عرفا که این از بگذریم البته. نیست طور این که
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 داللیاست خود اخالق کتاب در اسپینوزا. گیرد نمی فاصله موجودی هیچ از ذات حب که آید می نظر به ".اُعرهف

 موجودٍ  کل ": گوید می او. اسپینوزاست تزهای ترین مهم از یکی و است تام استدالل این اند گفته بسیاری که دارد

 ینهم هم خدا گفت می لذا است، وجود مساوق الغیر استخدام و ذات حب گویا "لغیره مستخدم لذاته محب  فهو

 کانت سخن البته.ندارد گیرنده عشق اصالً و دارد دهنده عشق که خداست فقط نپذیریم هم را این اگر. است طور

 نخواهیم، دتم کوتاه منافع برای را دیگران که این به کند می نزدیک را ما و نیست شدنی محقق ولی است دلنشین

 اخروی نافعم برای. بخواهیم معنوی نفع برای بلکه نخواهیم، مادی نفع برای بخواهیم، مدت دراز منفع برای بلکه

 معنای هیچ هب نگیریم، وسیله را دیگری انسان اصالً که باشد این منظورمان اگر اما. دنیوی منافع برای نه و بخواهیم

 ": گوید یم کانت خود. است دردناک ایجاد تنهایی. نیست طور این انسانی هیچ. نیست شدنی محقق اصالً وسیله،

 این به من ".دکن می رشد بیشتر آدمی تنهایی احساس کند رشد بیشتر شناسی روان چه هر که رسیدم جا این به من

 که ستا خوب یگوید م که است این دیگران مصایب برابر در انسان ی خودکاوانه واکنش اولین که ام رسیده جا

 مثالً. است دمانخو تسلی رسد، می دیگران به که مصایبی برابر در ما واکنش یعنی. ام نشده دچار مصیبت این به من

 کند می نهاییت احساس چقدر آدم و. نیستم مرض من که اهلل الحمد که گوییم می است مریض کسی بینیم می وقتی

 حضرت. یما نخوابیده بستر این در ما که است خوب که است این ها آن واکنش اولین آیند، می او بستر باالی وقتی

 اهلل الحمد " بگویید بشنود که این بدون لب زیر رسید، می ای زده مصیبت یک به وقتی فرمایند می( ص) رسول

 کرد عافم کرد دچار آن به را تو که مصیبتی این از مرا که خدایی حمد: لفعل شاء ولو به ابتالک ممّا عافانی الذی

 ولی.  است طور این ما حیلت. ندارد اخالقی قبح وضح این. کند دچار هم را من توانست می خواست، می اگر و

 تمهید ناولی: گفت می پاسکال. گریخت آن از توان نمی که دهد می دست آدمی به زیادی تنهایی احساس باالخره

 و رفتند و نیستیم ماش فکر به هم ما نیستید، ما فکر به شما که حاال گفتند می که بود این تنهایی از گریز برای انسان

 تمهید دومین. شاندک نشینی جنگل و غارنشینی به را انسان جویانه انتقام فکر این ولی. گزیدند نشینی گوشه غارها در

 اصالً  هک کرد درست سرگرمی نام به ای پدیده که بود این کند، فراموش را خود تنهایی که این برای مدرن انسان

 مشغول آن هب را خودم فوری رود، می تنهایی به حواسم تا که چیزی یعنی سرگرمی. نداشت وجود سنتی انسان برای

 و دهم می گوش رادیو به. کنم می تماشا تلویزیون نباشد خانه در کسی اگر. ببرم یاد از را خودم تنهایی تا کنم

 و ستا ناموفق راه دو این: گوید می پاسکال.کنم تحمل را خود تنهایی احساس توانم نمی چون. خواهم می کتاب

 بفهمیم گرا دارد، واقعیت تنهایی چون. است سالمی احساس تنهایی، احساس این. بیاندیشد سومی راه به باید بشر
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 می چگونه یعنی. بیاییم کنار تنهایی این با خواهیم می گونه که است این مساله اما رسیم، می واقعیتی به تنهاییم که

 است واقعیت ی،واقعیت که همین یعنی تراژیک واقعیت. بپذیریم را آن زندگی تراژیک های واقعیت سایر مثل توانیم

 حوهن و است چیز یک تنهایی. دیگری چیز آن با آمدن کنار ی نحوه و است چیز یک مرگ مرگ، مثل تلخ، اما

 گونهچ مقام در که این آن و است مؤثر بسیار طالب ابی ابن علی حل راه. است دیگری چیز آن با آمدن کنار ی

 می وشفرام را خود تنهایی عمل مقام در متأسفانه ما ولی. شویم می ملتزم لوازمش جمیع با را تنهایی این زیستن

 که یمیاب می کنند، می اخذ ما از را ها آن وقتی که کنیم می کارهایی... و دسته گروه، حزب، به اعتماد با. کنیم

 بودند ماش شریک که را هایی این " شرکائکم ادعُوا ": گوییم می ها آن به ما که کند می تعبیر خداوند. تنهاییم

 که است واقعیت یک تنهایی. نیست کار در شرکایی ناپدیدند، "عنکم ضلَّ ": گوید می بعد ولی بیایند، کنید صدا

 اگر ،زنم می مثال. است خوبی بسیار راه نظر به( ع) علی حضرت مثل کسانی حل راه. است مهم آن با آمدن کنار

 روانکاوی و خودشناسی با من و بکن سخنرانی یک و بگو درسی یک جایی یک بیا بگویند و کنند دعوت بنده از

 یروح تحول ها انسان از بسیاری در من درس یا سخنرانی این اثر در بروم جا آن به اگر ببینم دارم، خود از که

 عوض ها آن زندگی مسیر و یابند می معنوی استکمال و شوند می عوض خورند می تکان شود، می حاصل ومعنوی

 نحی در بکنم، را سخنرانی این وقتی حال عین در فهمم می هستم خودکاو چون اما شوند، می اصالح و شود می

 اشم اصالح از من جا این در: فرمایند می طالب ابی ابن علی حضرت. شوم می عجب دستخوش خودم سخنرانی

 ستد شما خاطر به که کنم نمی کاری یعنی. دهم نمی دست از شما خاطر به را خودم صالح و کنم می نظر صرف

 را تنهایی این قدر این حضرت بگویم خواهم می واقع در.است مهلک من برای عجب چون شوم، عجب خوش

 راست راه هب نفر هزار من سخنرانی اثر در بگویم اگر. بکشم دوش بر خودم باید را چیز همه من که اند کرده احساس

 بهخط هشت در طالب ابی ابن علی حضرت.رفتی می کج را راه سخنرانی مدت در خودت ولی گویند می آمدند،

 در را ودخ باید هم االن شما که بگیرند نتیجه خواهند می و کنند می کنند می تصریح را مرگ هنگام مردم وضع

 یک. کنید حس ار تنهایی این و هستید تنها شما هم االن هستند تنها چقدر ها این ببینید گویند می ببینید، حال، همین

 هیچ اما اند، همسایه": فرمایند می حضرت[21.]کنم می بیان اند، فرموده گورستان اهل باب در حضرت که را مورد

 های ریسمان تمام زیرا روند نمی یکدیگر مالقات به وقت هیچ اما هستند دوست گیرند، نمی انس یکدیگر با وقت

 بین تند،شناخ می آن ی واسطه به را یکدیگر که( شناسایی)  تعارف های ریسمان. است شده پوسیده خویشاوندی

 در هم اب هستند وحید جنیع. است شده منقطع ها آن بین برادری های ریسمان و اسباب ی همه. است پوسیده شان
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 که این با. ندهست تنها اما اند، خوابیده هم کنار و اند نشسته هم کنار و اند شده نهاده هم کنار هستند، مجتمع قبرستان

 ی آیه این رنظی بیان این".بپردازند یکدیگر به که ندارند فرصت اصالً. کنند می دوری هم از هستند دوست هم با

 می ما نزد به هم تنها و اید شده آفریده تنها شما "[10]مرّهٍ اّول خلقناکم کما فُرادی جئتُمونا لقد " که است قرآن

 یومئذٍ  منهم یامرِ لکل بنیه و صاحبهته و ابیه و امَّه و اخیه مِن المهرءُ یهفِر  یوم " فرماید می دیگر جای در قرآن باز. آیید

 آن رد انسانی هر بلکه است، گریزان فرزندانش و همسر و پدر و مادر و برادر از کسی هر فقط نه. "[12]یغینه شأن

 فصیلته و اخیه و صاحبتهِ و ببنیه یومئذٍ عذاب من یفتدی لهو المجرِمُ یهوهد   " باالتر این از حتی. است مشغول خود به روز

 می بلکه نیست فکردیگری به تنها نه "[.11]للشَّوی نهّزاعه لهظی انَّها کالًّ یُنجیه ثم جمیعاً االرض فی من و تُؤیه التی

 گوید می سانان. کنیم می فدا را دیگران یعنی کنیم، می افتدا ما بشود اگر گوید می و کند سپر را دیگران خواهد

. ) بگیرید تحویل را ما ی قبیله حت یا خویشاوندان حتی یا بگیرید تحویل را برادرم یا و همسر یا بچه من جای به

 پوست عکسبر بلکه دهند نمی پناه او به فقط نه حاال دانست، می خود پناه را ها آن دنیا در که چیزهایی(. تؤیه التی

 را ای صیلهف تو که شود می گفته وقتی. هستیم تنها کلمه واقع معنای به که دارد اشاره ها این ی همه. کنند می را او

 دنیاست نهمی باطن که هم آخرت. هستی تنها واقع به که است این معنایش کنی فدا حاضری کرد، می حمایتت که

 موحش های محله در که کسانی ای: فرمایند می البالغه نهج از دیگری جای در یا.هستی تنها هم جا این در لذا

 ."المغفرته المحال و الموحش الدیار اهل یا "( تنهایی از ترس یعنی وحشت)  کنید می زندگی

 

 نخست: اردد تفاوت سه سکوالر اخالق با دینی اخالق. است مبتنی رکن سه بر دینی اخالق که است این بر گمانم

 و است یمبتن مرگ از پس زندگی بر دینی اخالق که این دوم. است مبتنی خدا ی اندیشه بر دینی اخالق که این

 کرده مبتنی اخالق رب را زندگی کسی اگر دیگر تعبیر به.است مبتنی انسان ناپذیر عالج تنهایی بر دینی اخالق سوم،

 باطنی و معنوی تنهایی این است، تنهایی بر بنا اگر. است دینی اخالق این نباشد، مفقود آن در مؤلفه سه این که باشد

 که است ینا اول ی الزمه ی نتیجه.(است پذیر عالج که است فیزیکی تنهایی از غیر تنهایی، این. ) دارد هایی الزمه

 که (بدهد خطور خودش خاطر به)  کند اخطار خودش به کامالً کار آن انجام حین در باید کند می کاری هر انسان

 این به نسخ این. گیرد نمی دوش بر مرا عمل مسئولیت کس هیچ و است من دوش بر فقط عمل این کل مسئولیت

 خود خویشاوندان مریدان، استادان، دوستان، رفقا، خود، جناح خود، حزب ی پشتوانه به توانم نمی من که معناست
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 دهیم، انجام را کار آن ها آن ی پشتوانه به است ممکن دهیم می انجام کاری یک وقتی که هایی آن ی همه و

 کاری انجام حین در کند احساس یعنی. کند احساس تنها تنهای کار انجام حین در را خودش باید آدم. کنم اعتماد

 .اوست خود دوش بر آن های مؤاخذه تمام و مسئولیت تمام که است

 

 وقت کی یعنی. دیگر چیز یک هم اخالقی وزر است، چیز یک شناختی روان و فیزیکی وزر که این اول ی نکته

 وقت یک و شوم می متحمل روانی و عاطفی یا بدنی آسیب یا آثار یک خودم از رنج و درد این کاستن برای من

 وزر هک ندارم شکی. ام کرده خیانتی و ظلم که کنم می احساس یعنی. شوم می متحمل اخالقی آسیب و آزار یک

 کنیم ندگیز اخالقی باید که این عین در ما. رساند می دومی ی نکته به را ما این. نیست بحث محل اصالً فیزیکی

. کند می خیرم بدتر و بد بین بلکه کند، نمی مخیر بد و خوب بین را ما زندگی اوقات گاهی که کنیم توجه باید

 و آثار هک شویم می مواجه کارهایی با یعنی. مانیم می بدتر و بد بین غالباً. است نادر بد و خوب میان ماندن اصالً

 آثار دارای هم دو هر و بدهیم انجام را یکی باید لذا کنیم ترک را دو هر توانیم نمی حال عین در. دارند بدی نتایج

 را کدام هر لنظرا البادی فی که معناست بدین این. مانیم می بدتر و بد بین گوییم می نظر این از. است بدی نتایج و

 دارد یکمتر وزر ها این از یک کدام ببینیم باید موارد گونه این در اما دارد، ما برای اخالقی وزر یک بدهیم انجام

 با یا و یمکن می افسد دفع و افسد دفع حال در زندگی در همیشه ما. وانهیم را آن که دارد بیشتری وزر یک کدام و

 .کنیم می اصلح جلب صالح، یک به کردن رو

 در را ودخ عمر آخر سال چهل فرانسوی پزشک و دین فیلسوف مورخ، فیلسوف، موسیقیدان، شوایتزر، آلبرت  

. آمد یشپ روشنفکران بین بزرگی های مناقشه زمان آن در. گذراند آفریقایی قبایل میان در طبابت به آفریقا

 جهت در هم تو فعالیت که کردند صادر شوایتزر به خطاب مشترکی های اعالمیه بار چندین اروپا روشنفکران

 برای پاریس در ای، کرده شناسی زیست در که پیشرفتی جهت در هم و ورزی فلسفه جهت در هم دانی، موسیقی

.( بود اپیدمی یقاآفر در جزام زمان آن در. ) کنی طبابت جزامیان میان آفریقا در که این تا است تر نافع بسیار بشریت

 این که کنم می احساس من گفت می او اما شد می صادر شوایتزر آلبرت ضد بر روشنفکری جهانی ی اعالمیه سه

 و نمک ترک را مردم این که دهد نمی اجازه وجدان. هستند دور واقعیت یا نیستند واقعیت یا ها آن است، واقعیت

 هک دهد می داستان این از مفصلی های گزارش کتاب این... از کنش و اندیشه ماجراهای: ک.ر. ) برنداشت دست
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 که است خودم حس گفت می او ولی بودند معترض شوایتزر به ژاپن و استرالیا یاحتی اروپا روشنفکری جریان کل

 آسیزی نسوافرا به را کتاب این: گوید می حق راه سرگشته کتاب ی مقدمه در کازانتزاکیس.( است این ام وظیفه

 subjective جنبه یک اخالق و است شوایتزر با حق که من نظر به. کنم می تقدیم شوایتزر آلبرت یعنی ما، زمان

 سح چه را خود ی وظیفه ببیند و بکاود را خود درون باید انسان جدیت و صداقت همان با رفته هم روی و دارد

 شد، می اول رازت فیلسوفی بود، گذرانده ورزی فلسفه به را سال چهل این و بود برگشته شوایتزر اگر شاید. کند می

 به نوشت کتابی او. است عالی بسیار کارهای کرد، می دوران همان در که قلمی کارهای آن که این کما. نشد اما

 چند در وا. ام زده قلم فقط من گوید می که این با. است کالسیک و عالی بسیار کار یک که مسیح زندگی نام

 و چرت ی فاصله در فقط است شده جاری قلمم بر را چه آن ": گفت می نوشت عمرش اواخر در که ای صفحه

 یک ی کلبه به شد می هم خواب و چرت میان ی فاصله در. هستم پشیمان هم این از االن اما ام نوشته خواب

 که بود ترزا مادر هم بیستم قرن در کرد، مالمت را شوایتزر آلبرت شود نمی رسد می نظر به".کشید سر آفریقایی

 او اما باش، داشته contemplative زندگی که گفتند می ترزا مادر به بسیاری. کرد فوت پیش سال چند همین

 تا 21 سن از او. کنم می عبادت action در را خدا ولی دارم contemplation در استعدادهایی من گفت می

 یزندگ آن مصداق دارد، مصداق معجزه گفت بشود اگر. رفت هندوستان به و کرد رها را اروپا سالگی 13 سن

 معجزه کند، یزندگ است بافته گونی با که کیفی و لباس دست دو و روسری دو با بتواند انسان که این. ترزاست

. است ودهب دالر هزار پنج به نزدیک است، داشته زندگی سراسر در ترزا خانم که خرجی کل اند گفته اخیراً. است

 کاش ای اما هستید، مسیح محبوب شما ترزا مادر: گفت هند در او مالقات هنگام پاپ است؟ کرده چه اما

contemplation ارد؟د وجود مسیح نزد محبوبیت از باالتر چیزی آیا: گفت جواب در ترزا مادر و کردید می 

 به شود نمی. دارد subjective ی جنبه اخالق من نظر به برسم؟ توانستم می کجا به contemplation با من

 زندگی. شدی می قدیس ترزای یا سوزو یا و مایستراکهارت بودی، کرده contemplation  اگر تو گفت ترزا

 پاسخ است، دلنشین بسیار باشد، ما مسیر نهایت خود، کردن فراموش اگر که بگویید اگر. است اعجاز سراسر ترزا

 کنید، می پیشنهاد شما که را کاری توانستیم می ما که بود خواهد درست شما سخن ایم شرطی به که بود خواهد این

 به الاقل که یدآ می نظر به. بود شما با حق کنیم، فراموش را خودمان اختیار روی از توانستیم می اگر یعنی. بکنیم

 بسیار اما ت،اس تعلق آن در که کنید مقایسه دیدی با را تعلق گونه هر از فارق دید.است زیباتر الجمالی علم لحاظ

 می رضف پیش یک ها این ی همه اما. است بهتر تعلق از فارق دید شناختی زیبایی لحاظ از. واال و فخیم بسیار
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 ذات حب پرتو در را چیزی تواند نمی دارد ذات حب که موجودی. باشیم نداشته ذات حب که این آن و خواهد

 دغدغه یعنی اهللب بقای و اهلل فی فنای گویند می ما عرفای.بیند می ذات حب پرتو در را چیز همه اختیار بدون نبیند،

 قطره که هستیم این فکر به ما. دریاست دریا، و قطره قطره، وگرنه دریاست با اگر دریاست، قطره. دارند را بقا ی

 چگونه را خود اما باشد طور این اگر. مانیم می همیشه عوض در اما کنیم، می فانی دریا در را خود لذا نخشکد

 ردهک فراموش خود از را هایی ساحت یک و خودها یک گفت شود می که است این نهایت بله ایم؟ کرده فراموش

 حب. نداریم علم و قدرت و محبوبیت و شهرت ی دغدغه ما مثالً. کنید فراموش ندارید دوست ها انسان شما که ایم

 ار خودمان اصالً گفت شود می چگونه اما. نداریم را تجلیات این ما اما کند می تجلی چیزها این در شماها ذات

 .نداریم دوست

 

 معشوق یاد به عاشق وقتی یعنی. نیست هم این که بگویید خواهید می آیا. است بخشی آرام زیبایی، خاصیت اولین

 و کنیزک داستان)  هستم او عاشق من که کسی. ندارد آرامش کند، می حس را معشوق حظور که وقتی یا است

 به من .ماند نمی باقی عشق برود، دست از مالحت آن اگر. بینم می او در که است مالحتی و سن خاطر به( پادشاه

 این و یمببند دل او به کسی روحی حاالت دلیل به اگر حال. ام بسته دل او به برم می او مالحت از که لذتی دلیل

 آن از که دبین می را اوصافی خود معشوق در عاشق یعنی. ندارد معنا او به دلبستگی دیگر برود، دست از او حاالت

 یگرید صفت به صفت این وقتی بود کرده فراموش را خود اگر. است نکرده فراموش را خودش لذا برد می لذت

 در باید فقط انسان که است این دوم ی الزمه ی نتیجه.ماند نمی برقرار ماند، می باقی همچنان عشق شد، می تبدیل

 امری نوانع به هم دیگران اصالح به البته دارد توقف دیگران اصالح بر او اصالح اگر. باشد خود اصالح ی اندیشه

 کردن خوب و بودن خوب فکر به باید باشد، خود صالح و اصالح فکر به باید فقط و فقط وگرنه بپردازد ثانوی

 گراندی اصالح به هم جا آن در نیست، پذیر امکان دیگران صالح با جز صالحش جایی در بیند می اگر. باشد

 که ردندک می احساس گاهی داشتند که دیدی آن با اما بودند خودشان اصالح و صالح فکر به همه انبیاء. بپردازد

 صالحا به هم مقدا همان به و بیاید پدید دیگران در هم اصالحی و صالح که ین بر دارد توقف اصلح و صالح این

 مردم به نباید گاه هیچ حیث این با و بودند خودشان فکر به همه عرفا و بزرگان انبیا، وگرنه. پرداختند می دیگران

 وقتی جامعه هک کنند می فکر بعضی. نکنید فراموش را خودتان که گفت باید کنید، فراموش را خودتان گفت
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 انخودش افراد، که شود می اصالح وقتی جامعه که حالی در کنند فراموش را خودشان افراد، که شود می اصالح

. خودمان کردنن فراموش قیمت به نه شویم، می کشیده تباهی و فساد به خودمان اصالح قیمت به ما. نکنند فراموش را

 مطلوبی چیز تنها نه را خود کردن فراموش قرآن "[13]انفسهم فأنسیهم اهلل نسوا کالذین تکونوا ال ": گوید می قرآن

 باشیدن کسانی مثل": گوید می لذا کند، می عقاب آن به را ما خدا که داند می عذابی ترین بزرگ بلکه داند نمی

 عقاب واقع در فراموشی خود یعنی  "[14.]کنند فرامش را خودشان که کرد کاری خدا و کردند فراموش را خدا که

 کنند، می فراموش را خودشان که میزانی به ها آدم. بگریزیم آن از باید قیمتی هر به که است امری و ماست اعمال

 ایه بسامانی نا و مظالم منشأ سه ها این. ندارند فساد و ظلم و علو کند نمی فراموش را خود که آدمی. دارند علو

 بین ذره اشیم،ب خودمان فکر به دائماً اگر.باشد خودتان به حواستان دایماً که گفت باید بنابراین. هستند اجتماعی

 باید ها ینب ذره  همه. دارد تاثیر و است عکس جهت در عیناً بلکه است، لغو فقط نه دیگران زندگی روی گذاشتن

 دیگران زندگی روی من. نداریم بین ذره خودمان روی اما داریم، بین ذره همه روی ما. باشد منعطف خودمان به

 .کنم می مداقه خودم زندگی از بیشتر خیلی

 

 ی ظهمالح نباید دادیم، تشخیص حق را چیزی اگر هستیم، تنها خودمان ما اگر که است این سوم الزم ی نتیجه

 به اما دهیم، یم تشخیص را ها بدی یا و ها خوبی ما اکثر. کنیم عمل خودمان تشخیص به باید بلکه بکنیم، را احدی

 که است این اعتقاد این دوم ی نتیجه.کنیم نمی تنهایی احساس زیرا کنیم، نمی عمل ها بدی و ها خوبی مقتضای

 را نتظارا این دیگران وقتی باشید، داشته دیگران از شکر یا عوض انتظار اگر. دهید نمی دست از را خودتان شما

 از که کرد یم رشد عرفا دل در محبت دلیل این به. گیرد نمی کاستی دلتان در دیگران صحبت کنند، نمی برآورده

 قریب اکثر رد چون بیاید، پدید من در توقع این اگر. نداشتند ـ شکر توقع نه و عوض توقع نه ـ توقعی هیچ ها انسان

 که دگوین نمی و روند می خود زندگی و کار دنبال به ها آدم یعنی. شود نمی برآورده توقع این موارد اتفاق به

 ستتنها کند می احساس که آدمی.ماند نمی برقرار من دل در ها آدم این محبت. کرد را کار فالن من برای فالنی

 آن قبال در اما دهد می انجام را اش وظیفه "امل بی عمل " و "خواهش بی کنش " کند، می حس را خود تنهایی و

 حضرت. دده می آدم به دیگران احوال به نسبت بصیرتی نوع یک مطلب این خود.ندارد کس هیچ از انتظاری هیچ

 ار شما حال توان می من اما دریابید مرا حال توانید نمی شما چرا دانید می: فرمایند می البالغه نهج در( ع) علی
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 مرا ود،ش نمی برآورده توقع شما وقتی و دارید توقع من از شما اما ندارم توقعی شما از من که این خاطر به دریابم؟

 ندارد وقعیت موجودی از کسی وقتی دیگر تعبیر به. ندارم شما از توقعی من اما. کنید می گمان هستم چه آن از غیر

 البالغه نهج در آن فهم و تنهایی این موارد. دارد بیشتری توفیق و است بصیرتر موجود آن به نسبت خود شناخت در

 تنهایی همف را دینی اخالق مؤلفه سه از یکی که حدی به دارد، اهمیت بسیار من نظر به نکته این.است مهم بسیار

 .دانم می خودمان

 :مهم ی نکته یک یادآوری

 نامند؟ می غربی دین را اسالم دین چرا

 می غرب فرهنگ اند، برخاسته ژاپن و هند و چین بزرگ ی ناحیه سه از که را هایی فرهنگ و ها تمدن ی همه

 بودا، ینآی مثل ادیانی به و شوند می نامیده غربی ادیان دارند تعلق دوم ی ناحیه سه به چون ابراهیمی ادیان. نامند

 این بودن بغری و استغراب علت و دارند تعلق اول ی ناحیه سه به زیرا گویند، می شرقی ادیان... و کنفسیوس دائو،

 و یهودیت و اسالم با فقط و ندارد آشنایی شرقی فرهنگ با تا انسان که است این بنامند، غربی دین را اسالم که

 را سه این نکرد کاسه یک که بیند می تفاوت مسیحیت و یهودیت و اسالم بین قدر آن. دارد کار و سر مسیحیت

 شرقی انادی با انسان اگر اما ـ مذهبی و دینی بعد در چه و عرفانی بعد در چه فلسفی، بعد در چه ـ داند می موجه غیر

 فلسفه از ،هستند دور به غربی ادیان از چقدر ها آن که بیند می کند، می پیدا آشنایی شرقی های فلسفه و عرفان و

 کردن اسهک یک و هم با شرقی ادیان کردن کاسه یک گوید می بنابراین. مذهب و دین خود تا و عرفان تا گرفته

 رفانع و ها فلسفه و ادیان از شرقی یک اگر.است جایز غربی ادیان از شرقی ادیان کردن جدا و هم با غربی ادیان

 ادیان را سه این کسی اگر که بیند می تفاوت کنفسیوس و هندو و بودا آیین بین قدر آن نباشد، خبر با غربی های

 شناس یتمسیح و شناس اسالم فرد همین اگر اما. دارند بسیار تفاوت هم با ها این که کند می اعتراض بنامد شرقی

 و ندک کاسه یک را ها آن شود می حاضر لذا رسد، می ادیان با قدر آن ها این که بیند می بشود، شناس یهودیت و

 هایی اوتتف مسلمان و یهودی و مسیحی غربی متفکران بین علیت، مثالً امری هر باب در.کند جدا غربی ادیان از

 نظر ویدگ می که کند می جلوه بزرگ برایش قدر آن ها تفاوت این نکند رجوع شرق به که کسی اگر.دارد وجود

 آشنا شرق اب اگر ولی. کجا فلوطین نظر و کجا تا سه این نظر و کجا دمکریتوس نظر و کجا سینا ابن و مالصدرا

 به یکس اصالً  شرق در عرض و جوهر باب در یا است، مؤخر معلول از وجوداً علت، گویند می که ببینید و شوید
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 و ادهم بین میز باب در یا است جزیی اعراض و جواهر تعداد در اختالف گویید می لذا. نیست قایل عرض و جوهر

 افراد شما که است این مثل. ندارد وجود( مجرد و مادی)  ماده دو این اصالً شرق در طبیعت، فوق و ماده ماورای

 اما کنید، نمی احساس را ها آن خویشاوندی لذا اید، ندیده را ها آن از غیر افرادی ولی اید، دیده را خانواده یک

 هم هب خیلی اما اند کرده فرق حیلی ها این که است درست که فهمید می بینید، می را ها چهره و ها قیافه وقتی

 و ربیغ ادیان گویند می کنند، طرح را مطلب شناختی انسان دید از خواهند می وقتی معموالً غربیان.دارند شباهت

 این ی مهه ی ریشه معتقدند چون( موسوی)  موزاییک ادیان گویند می کنند، می بررسی را مساله که دینی دید از

 بین برزخ ار زرتشت دین ما نظر این از.بریم می کار به ایرانیان ما فقط را ابراهیمی ادیان. گردد برمی یهئدیت به ها

 کلی طور هب بلکه زرتشت دین فقط نه کرد؛ توان نمی قطعی نظر اظهار زرتشت دین باب در. دانیم می غرب و شرق

 زا هایی مایه. گیرد می قرار غرب و شرق برزخ در زرتشتی روایت جمله از ها روایت ی همه در مزدیستان آیین

 شرقی را دین شش جهان، بزرگ دین ده از هم نظر این از. دارد وجود آن در غربی ادیان از هایی مایه و شرقی ادیان

 مه ایران تمدن مورد در.(غرب و شرق بین برزخ در. ) دانند می غربی نه و شرقی نه ره یکی و غربی را دین سه و

 م،اسال از بعد ایران تمدن ولی است هندی و شرقی تمدن است، اسالم از قبل ایران تمدن ایران، تمدن از مراد اگر

 جهل، مجرد، مادی، عرض، جوهر، فعل، قوه، سکون، حرکت، دارد، ریشه یونان در کامالً یعنی است غربی تمدن

 دارد هریش ارسطویی ی شاخه در یا حال. دارد ریشه یونان ی فلسفه در همه علیت بحث و بسیط جهل مرکب، جهل

 .ستا برگرفته را بخشی کدام هر از. رواقی ی شاخه در یا و فیثاغورسی ی شاخه در یا افالطونی ی شاخه در یا

----------------------------- 

 .است آمده( ص) پیامبر قول از البالغه نهج 222 ی خطبه در[  2]

 نه، یا دارد( consistency) سازگاری هم با است، آمده البالغه نهج در چه آن ببینیم خواهیم می فقط فعالً ما[  1]

 می رارق بحث مورد قرآن با البالغه نهج ارتباط و البالغه نهج خود درونی اجزای ارتباط در فقط را سازگاری این و

 یک رایب حلی راه خواهم می و هستم مشکل حل مقام در بلکه نیستم پردازی نظریه مقام در دیگر تعبیر به. دهم

 .کنم پیدا رسد، می نظر به نخست دیدگاه در که مشکل
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 است، دهش نوشته خاصی ادیان دیدگاه از یا کلی طور به دین دیدگاه از انسان طبیعت باب در فراوانی های کتاب

 .religion and human nature نام به وارد، کیت جالب و عالی بسیار کتاب مثالً

 1 ی آیه سجده، ی سوره. سواه ثم[  3]

: 21 ی آیه ص، ی سوره در و "ساجدین له فهقهعُوا روحه من فیه نفخت و سوّیته فأذا ": 11 ی آیه حجر، ی سوره[  4]

 ."ساجدین له فهقهعهََُُوا روحه من فیه نفخت و فأذا "

 12 ی آیه انبیاء، ی سوره[  5]

 21 ی آیه تحریم، ی سوره[  2]

 .بدوی عبدالرحمن از 21 فصل المنتقدیه، ضد القرآن من الدفاع: ک.ر[  2]

 "...اهلل نباذ طیراً فیکونُ فیه فهأنفهخ الطیر کهههََههیئه الطین من لکم اهخلُقُ انی...  ": 41 ی آیه عمران، آل ی سوره[  6]

 "...أذنیب طیراً فتکونُ فیها فتهنُفخُ بأذنی الطیر کهیئهِ الطیر من تهخلُقُ اذ و...  ": 220 ی آیه مائده، ی طوره[  1]

 .نجم ی سوره 24 و 23 ی آیه "المنتهی سدره عند اُخری نزلهً لقدراهُ و "[  20]

 .21 ی آیه احزاب، ی سوره[  22]

 .11 ی آیه انفال، ی سوره[  21]

 .30 ی آیه روم، ی سوره[  23]

 .5 و 4 ی آیه تین، ی سوره[  24]

 له برقه و هغلیظُ لهطُفه و جلیله دقَّ حّتی نفسه، اماته و عقلُه احیاء قد ": سبحانه الی الطریق السالک وصف فی[  25]

 رجالهُ  ثهبهت و امهاالق دار و السالمه بابِ  الی االبوابُ تدافعتهُ و السبیل به سلک و الطریق لهُ فأبان البرقِ، کثیرُ المع

 .110 ی خطبه البالغه، نهج "ربَّهُ اهرضی و قلبه استعمله بما الراحهِ و االمن قرار فی بدنه بطمأنینههِ
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[22 ]Self- image 

 .البالغه نهج 223 و 201 ،21 ،113 ،112 ،206 های خطبه[  22]

 .البالغه نهج 21 ی خطبه[  26]

 .البالغه نهج 112 ی خطبه[  21]

 .14 ی آیه انعام، ی سوره[  10]

 .36 تا 34 ی آیه عبس، ی سوره[  12]

 .22 تا 22 ی آیه معارج، ی سوره[  11]

 .21 ی آیه حشر، ی سوره[ 13]

 .36 ی آیه نجم، ی سوره[  14]
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 نهمجلسه 

 

 هشدار فهمد یم    را تنهایی این که کسی هر به و گیرد می تنهایی از که نتایجی از یکی طالب ابی ابن علی حضرت

 باش هنداشت کاری. باش اعتنا بی خودت مورد در دیگران نظرات و آراء به فهمیدی را تنهایی که حاال که دهد می

 سک هیچ اوالً دارد، علت دو این و نباش گریزان دیگران نظر از هم همیشه و کنی جلب را دیگران مساعد نظر که

 است چیزی انسان از مردم رضایت الدرک، غایه الناس رضی. کند جلب را ها انسان ی همه مساعد نظر تواند نمی

 چون کند، راضی خودش از را مردم ی همه که کند زندگی طوری تواند نمی کسی. است نرسیده آن به کسی که

 یک ی تهخواس کنی ارضاء را دسته یک ی خواسته کنی می که کاری با اگر تو و دارند متفاوت های خواسته مردم

 اگر کنی نشا راضی توانی می چگونه تو دارند، پراکنده های دل مردم شتّی، قلوبهم. شود نمی ارضاء دیگر ی دسته

 از شوند می ناخشنود xعمل از که بقیه ولی خشنودند، تو از اند راضی x عمل با که گروهی بدهی انجام را x عمل

 کرد جلب را مردم ی همه رضایت که شد می و بود نمی الدرک غایه االنسان رضی هم اگر ثانیاً.نیستند راضی تو

 تو رایب کاری توانند می شوند راضی تو از مردم ی همه اگر کنی می فکر دارد؟ تو برای نفعی چه صورت این در

 را مردم ضایر بنابراین بدهند، انجام برایتان توانند نمی کاری ـ کردیم اشاره قبالً که کارهایی آن از ـ بدهند انجام

 است وبمطل وقتی مردم رضایت که این دلیل به نبود، هم مطلوب بود، ممکن اگر و نیست ممکن آوردن دست به

 .باشد داشته من برای حاصلی رضایت، از بعد که

 

 و جباران ستهد یک ندارند، اعتنا دیگران رضایت و ها خواسته به مردم از دسته دو که است این تأکید قابل ی نکته

 دسته دو نای. هستند عارفان دوم ی دسته و هستند اعتنا بی خودشان به نسبت مردم نظر برابر در ها این که ظالمان

 از یا اشمب اعتنا بی مردم به دارم هستی جهان به که حکمی و عرفانی دیدگاه از من که این دارند، تفاوت هم با واقعاً

 دو هر هک کند می اشاره البالغه نهج در دسته دو هر به طالب ابی ابن علی. است متفاوت هم با جور، و استبداد سر

 بی و استبداد این با را خودشان هالکت ها آن هلک، استبد من: فرماید می ها آن مورد در منتها. دارند وجود دسته

 تهداش خوری دم و سازی دم مردم عقول با که کس هر عقولها، فی شارک الناس شاور من. آورند می فراهم اعتنایی

 ردمم نظر به عارفان نیستند، جور این عارفان که است این حرف یک و ورزیده مشارکت ها آن عقول در باشد،
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 اعتنا بی راندیگ نظر به نسبت من چگونه دارند؟ هم با تفاوتی چه تا دو این خوب،. ندارند اعتنا خودشان به نسبت

 خوشایند به اقعو در اعتناست، بی خودش به نسبت مردم نظر به کس هر مستبد؟ بار یک و عارفم بار یک که هستم،

 بدایند و خوشایند چون ورزد، نمی اعتنایی گونه هیچ مردم بدآیند و خوشایند به مستبد اما. ورزد می التفات مردم

 ینا برای ورزد، نمی اعتنا مردم بدآیند و خوشایند به عارف و داند می راجح مردم بدایند و خوشایند بر را خودش

 ار مردم بدایند و خوشایند دو هر واقع در. داند می راجح مردم مصالح و مفاسد بر را مردم خود مفاسد و مصالح که

 و شایندخو هم یکی و کرده خودش بدایند و خوشایند فدای را مردم خوشایند و بدایند یکی اما اند، نهادن کنار به

 نه، یا دآی می خوشت تو که ندارم کاری من گوید می یعنی. است کرده مردم مفاسد و مصالح فدای را مردم بدایند

 مفسده نم نباشد، نیست، هم خوشایندت اگر مصلحت این گیرم، می نظر در ـ است ام وظیفه که ـ را تو مصلحت من

 دو این. ورزم مین التفاتی تو خوشایند و بدایند به بگیرم تو از را مفسده این بخواهم اگر و بگیرم تو از خواهم می را

 شما دخوشاین به شدم خالی خودم از چون که گوید می جا یک در طالب ابی ابن علی کنند، می فرق هم با خیلی

 قائل خودم برای بدایندی و خوشایند یعنی گیرم نمی نظر در جهت این در را خودم اصالً که این کنم، نمی توجه

 و یرمگ می نظر در را مفاسد و مصالح! کنم،نه لگدمال را شما بدایند و خوشایند این جهت به بخواهم که نیستم

 وقتی و است ینا دیگر انسان به نسبت انسانی هر ی وظیفه شوند، استیفا مفاسد و مصالح این که است این ام وظیفه

 شماها چون .بگذارم پا زیر را بدایندتان و خوشایند باید گاهی کنم، استیفا را مفاسدتان و مصلحت خواهم می من

 به چون و اشدب داشته انطباق تان مفسده با بدایندتان و مصلحتتان، با خوشایندتان که اید نرسیده ها جا آن به هنوز

 دفع نه دباش ما ی مفسده دفع دنبال و ما خوشایند نه باشد، ما مصلحت دنبال باید( ع) علی اید، نرسیده حالت این

 .ما از بدایند

 

 به خواهند یم که این برای کنند، می توجهی بی مردم بدایند و خوشایند به نیستند، طور این جباران و مستبدان اما

 معنا این هب طالب ابی ابن علی.دارد وجود ای جدی تفاوت چنین بنابراین. کنند توجه خودشان بدایند و خوشایند

 نرپیشگیه و کردن ایفا نمایش و کردن بازی فیلم نوع دو زندگی در ما.کند می اشاره البالغه نهج در فراوانی موارد

 من نیات بین که این. باطن و ظاهر میان شکاف شود، می تعبیر ریا و صداقت عدم به که است همان نوع یک داریم،

 و من ی گفته بین من، ی گفته با من ی عقیده بین من، بیرون و من عواطف و احساسات بین من، اقوال و افعال و



159 
 

 سانان. ماست باطن و ظاهر بین که است هایی شکاف و ها نفاق و ها ق شقا انواع ها این. است تفاوت من ی کرده

 بازی لمفی این و هستند کردن بازی فیلم حال در واقع در باشند نفاق و شکاف شقاق، این خوش دست که هایی

 یرنگ هم و ها نفاق و ریاها این ی همه جامع وجه صداقتی بی و است صداقتی بی واقع در این. است مذموم کردن

 که تاس چیزی که دارد هم دومی نوع کردن بازی فیلم اما. است امور این و عمومی افکار از تبعیت و ها جماعت با

 از مانیآر های انسان که این آن و داند، می متقین اوصاف از یکی را آن و کند می اش تصویب طالب ابی ابن علی

: گفت .است دیگر جای ذهنشان و باطن ولی مردمند مثل ظاهراً که دارند را ویژگی این طالب ابی ابن علی دیدگاه

 .است دیگر جای دلم و جمع میان در من

 ای شنیده غایب حاضر حدیث هرگز                                    

 است دیگر جای دلم و جمع میام در من                                    

 ،صلح و جنگ ستد، و داد و تجارت دارد و است جمع میان در که است گونه این( ع) علی حضرت مطلوب انسان

 د،کن رعایت را دنیایی ادب باید و دنیاست در کارهایش ی همه... و زند می لبخندی کند، می غضب و سکوت

 که است ویژگی یک این و است دیگر جای دلش اما کند رعایت را آن باید و دارد قواعدی جا این که این یعنی

 اصالً  ها این خولطوا، قد: فرماید می مردم مورد در که جا آن کند، می تأیید متقین وصف در( ع) علی حضرت

 یدهد ها وقت گاهی. است پریشان حواسشان ها این که گویند می مردم مورد در ها این فرماید می. اند کرده قاطی

 یا. تاس دیگر جای حواسم من که فهمید می من کردن نگاه طرز از شما ولی میکنم نگاه شما به دارم من مثالً اید،

 گوش شما به دارم ظاهراً که فهمید می سرم حرکت یا و نگاهم طرز از ولی دهم می گوش شما حرف به دارم مثالً

 هک این مثل: گوییم می. کند می حس برخوردها در کامالً آدم را این. کنم می سیر دیگر جای ذهنم و میکنم

 فیلم ینا اما کند می بازی قیلم دارد انسان که است وقتی یعنی این گویم؟ می چه هست حواست! نیست حواست

 می( صالح صبحی)      213 ی خطبه در( ع) علی حضرت.است مذموم کردم بازی فیلم آن از غیر کردن، بازی

 ت،اس کرده الغر کامالً را ها این دارند کارشان عاقبت از که خوفی القِداح، بهریه الخوفُ بهرهاهُمُ  خوف قد: فرماید

 را ها این که این ثلم بتراشند، باید بیفتد کارگر که این برای را تیر طور چه کنیم، می قداح با که کردنی الغر مثل

 کند، می گاهن ها این به که هر المرضی، فیحسبهم الناظر الیهم ینظر. شوند می الغرتر روز به روز تراشد می یکی هم

 ناظر ولطوا،خ لقد یقول و: فرماید می بعد. ندارند مریضی که این با مرض، من بالقوم ما و هستند بیمار کند می فکر
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 لقد و: رمایدف می بعد. هستند پریشان نیست، حواسشان اند، کرده قاطی ها این گوید می کند می نگاه ها این به که

 رتحض و عظیم امر یک نیست، جا این دلشان و است کرده پریشان را ها این عظیمی کار یک عظیم، امر خالطهم

 بنابراینو آید می کم نظرشان به کنند می کار چه هر القلیل، اعمالهم من یرضون ال: دهند می توضیح را عظیم امر آن

 به همیشه همون،مُت النفسِهم فهم. ندارد کثرت اصالً برایشان هم زیاد کارهای الکثیر، یستکثرون ال و ندارند رضایت

 ترسشان کند، می تعریف را ها این کسی وقت هر و دارند ترس هم خودشان اعمال از و زنند می تهمت خودشان

 یدس حال اندلش در کنید، می تعریفشان تا لذا شود خراب حالشان باز و شود عجبشان باعث تعریف که گیرد می

 می یندگو می که این از بهتر را خودم من غیری، من بنفسی اعلم انا: گویند می طور این وقت آن و آید، می پیش

 خاطر به مرا اخدای یقولون، بما توأخذنی ال اللهم شناسد، می من از بیشتر مرا خدا و نفسی، من بی اعلم ربی و شناسم،

 که چه آن از مرا خدایا زنند، می را ها حرف این خودشان ها این. نکن مؤاخذه گویند می ها این که هایی حرف

 یک نای خوب،. بیامرز من از ندارند خبر من از که هم را چیزهایی آن و یعلمون، ال ما اغفرلی و کن بهتر گویند می

 این فرماید می باز حضرت دیگر مورد یک در.نیست جا این دلش ولی جاست این بدنش شخص که است موردی

 کند، می کار دارد شان اجسام عمل، فی اجسامهم ـ خوب کردن بازی فیلم ـ کنند می بازی فیلم دارند ها آدم تیپ

 رسی بهشت در دلشان اما جنان فی قلوبهم اما است، عادی های آدم مثل چیزهایشان ی همه و عروسی، و عزا ازدواج،

 می و زنند یم لبخند اگر دارند، دنیایی های آدم که قلبی حضور آن آیند، می نظر به پریشان که است این کند، می

 می و زنند می لبخند که بینی می هم را ها بعضی اما اند، فهمیده و اند کرده حس را طرف شوخی واقعاً  خندند

 طلوبم حضور عدم این حضوری، عدم گونه هر البته بگویم خواهم نمی. است غایب حضور لبخندشان ولی خندند

 نکته نای دارند، وضعیتی چنین یک هستند دنیا در که هم ها آن است، جوری این وضعشان هم ها آن بلکه نیست،

 بخش در هست، نکته این هم 222 ی خطبه در.آوریم نمی است مفصل چون که آمده( قاصعه)  211 ی خطبه در

 :است این است شاخص خیلی که حضرت ی جمله یک و دارد این به راجع بحثی 242 حکمت البالغه، نهج حکم

 آویزان ردیگ جای که ابدانی اما دارند بدنی حضور دنیا در االعلی، بالمحل معلقه ها ارواح بابدان الدنیا صیحبوا و

 اییج جبان این و. ندارند حضور جا این در معنوی و ذهنی و نفسانی حضور گویا اما دارند فیزیکی حضور است،

 مردم به راجع یهای حرف حضرت. بگویم را چیزهایی تا کوفه بیرون برویم بیا گوید می کمیل به حضرت که است

 شوق هآ آه: که است این شان جمله آخرین بعد و است، بحث همان اواخر کند می که هایی بندی تقسیم و زنند می

 فیلم عینو بر که است البالغه نهج در دیگری موارد.دارم ها آدم تیپ این دیدن به اشتیاق چقدر آه آه رؤیتهم، الی
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 می نانسا مورد در البالغه نهج در حضرت که دیگری ویژگی. دارد داللت ها انسان تیپ این مطلوب کردن بازی

 ست،ا بوده آخرت ی مقدمه دنیا به ورود گویا و شده آفریده آخرت برای اول از انسان اصالً  که است این فرماید

 نیست، اممر و مقصد وقت هیچ انتظار اتاق اما است آخرت انتظار اتاق دنیا گویا. است بوده منه البد ی مقدمه منتها

 .است طرفی آن زندگی است، مرام و مقصد چه آن

 

 راکث هم دیدگاه یک و دارد وجود یهودیان از بعضی و مسیحیان بعضی میان در دیدگاه یک آخرت به راجع

 است این بر اناعتقادش یهودیان و مسیحیان و مسلمین اکثر.هستند دیدگاه آن بر مسلمین و یهودیان اکثر و مسیحیان

 یا دنیا زا زمانی تأخر به بودنش دیگر نداریم، کاری فعالً را بودنش دیگر که است دیگری جهان آخرت جهان که

 است، اکمح جا آن که است دیگری نظامات دلیل به. است دیگر هم باز ولی دنیاست بطن. است بودنش دنیا بطون

 بر هک است حاکم آب بر قوانینی یک که است این به بودنش آتش غیر و بودنش آب آب، مثلً . جا این از غیر

 که شود می تهگف جدید علم ی فلسفه در.نیست حاکم آب بر که است حاکم آتش بر قوانینی نیست، حاکم آتش

 این. است اماتنظ و قوانین آن از ای شبکه یک ها پدیده این که هستند نظاماتی و قوانین غیریت به ها پدیده غیریت

 آب انتظار ما ها این از که اند، شده متشابک قوانینی سلسله یک یعنی است، آتش از غیر آب شود می گفته که

 االیام قدیم از یکسان. کنیم می بودن آتش اتظار اآن از ما و شوند می متشابک قوانینی سلسله یک و کنیم می بودن

 قوانین آن هب آخرت که است قوانینی سلسله یک محکوم که است این به آخرت با غیریتش دنیا این: اند گفته

 ظاهر آدم یوقت. نیست محکوم قوانین آن به دنیا که است قوانین سلسله یک به محکوم آخرت و نیست، محکوم

 خرتآ و دنیا غیرت یعنی کرده، جمع هم با را سوم و اول قول حضرت، که است این مثل بیند، می را البالغه نهج

 رد نظاماتی که این به هم و رسد، می فرا دنیا از پس آخرت و دارد آخرت به زمانی تقدم دنیا که داند می بدان را

 سیحیانم و یهودیان اکثریان میان در دید این حال، هر به اما. نیست برقرار آخرت عالم در که است برقرار دنیا عالم

 ام ی همه را دیگر جهان این و دارد وجود دنیا از غیر دیگری جهان یک باالخره که دارد وجود مسلمین ی قاطبه و

 گویا هک شود می گفته چنان گاهی بلکه ها، انسان ما فقط نه...و طالح صالح، بد، خوب،. شویم می واردش ها انسان

 هب بنا. شوند می جهان آن وارد گویا هم وحوش گاهی و شیاطین و جنیان مثالً . شوند می آن وارد هم ها انسان غیر

 باالخره اما. است نادرست تفسیر این البته که آید می نظر به حشرت، الوحوش اذا و شریفه ی آیه از که تفسیری
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 ودش می گفته وقتی واقع در. شوند می جهان آن وارد هم وحوش یعنی. دارند حشر هم وحوش حتی که اند گفته

 آید یم نظر به اما شود می تلقی آخرت به مربوط آیه این شود، می گرفته معنا آن به حشر و حشرت الوحوش اذا

 تماًح بد، و خوب ها انسان ما ی همه باالخره.نیست اصطیاد قابل از معنا آن و شود می مربوط الساعه اشراط به که

 .شویم می وارد

 

 از قبل تا یعنی مسیحیت صدر مسیحیان مخصوصاً مسیحیان، از اقلیتی را دید این که دارد وجود هم دیگری دید اما

 می و بودند قائل نظر این به گاهی( س) موسی حضرت زمان از هم یهودیان و( پنجم قرن از قبل تا)  نیقیه، شورای

 آگوستین هک است این و شوند می نابود میرند می وقتی بدان ندارند، آخرت بدان و است خوبان جای آخرت: گفتند

 یرمم می من وقتی نکند خدایا که کند می این به اشاره اش ادعیه از یکی در اش الهی ی مدینه کتاب در قدیس

 وقتی دانب و است خوبان جای اصالً آخرت که بوده این متألهان از خیلی دیدگاه مسیحیت صدر در. برنخیزم دیگر

 اصطیاد یاگو که دارد وجود آیه یک ولی)  ندارد، وجود اصالً دیدگاه این اسالم در البته. شوند می نابود دیگر مردند

 لواًع الیریدون للذین نجعلها االخره الدار تلک که است آیه آن و دهم می نسبت من البته شود، می آن از معنا این

 آن هک شود اقامه ای ادله شاید کنیم، اخذ ظاهرش به حتماً باید را این که گویم نمی من ولی ،[2]فسادا و االرض فی

 االخره دارال تلک گوید می ظاهرش به اما. کرد باید تأویل داد، عدول باطنش به را آیه این ظاهر باید بگویند ادله

 دیدگاه آن و ایم، داده قرار ها آدم ی همه برای را آخرت این فسادا، ال و االرض فی علواً الیریدون للذین نجعلها

 بدان، مال آخرت بدی و است خوبان مال آخرت خوبی ام، داده قرار ها آدم آن برای را آخرت که گوید می هم

 تلک که گوید می آیه این گوید، نمی را این آیه این اما. است بدان مال اخروی عذاب و خوبان مال اخروی نعمت

 قرار خوبان برای را آخرت ما گوید می ایم، داده قرار خوبان برای را االخره الدار نعمت گوید نمی االخره، الدار

 نهات این اما. دارند بدی آخدرت که این نه. ندارند آخرت اصالً بدان گویا که است این ظاهرش بنابراین ایم، داده

 سایر هک این دلیل به شان همه و اند نشده نکته این معترض مفسران اینجاها هم معموالً و ام دیده من که است ای آیه

 انخوب مال هایش نعمت و بدان مال هایش بدی منتها است، همه مال آخرت که اند گفته دینی سنت و قرآن آیات

 می ودناب و روند می بین از تنشان، مرگ با بدان و برخوردارند، جاودانگی نعمت از فقط خوبان که این نه است،
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 و شوند می آخرت جهان وارد همه که هست، هم البالغه نهج در که است دیدگاهی دیدگاه، این بنابراین.شوند

 .شوند می پاداش یا کیفر اعمالشان با متناسب جا آن در همه

 

 اند یدهآفر را ما. بودیم نشده آفریده دنیا برای اول از ما. است شده آفریده شما برای آخرت که است این مساله اما

. ندا آفریده جا آن برای را ما کند می مشخص البالغه نهج در که است زیادی موارد. برویم جا آن به که این برای

 می یانب جالبی خیلی صوت به را بودن مقدمه این و نویسد، می عباس ابن عبداهلل به حضرت که 11 ی نامه در یکی

 چیزی آوردن دست به از ها انسان که ام دیده من اوالً لیفوته، یکن لم ما درک یهس ر قد المرء فأن: فرماید می و کند

 که شود می شاد چیزی آوردن دست به از آدم وقتی چون. نیاورند دست به که نبود بنا اصالً که شوند می خوشحال

 که چیزی آوردن دست به از گاهی انسان فرماید می. آمد دستم به ولی بیاید دستم به نبود بنا که باشد این اش تلقی

 یکن لم ما وتف ویسوءه دیگر طرف از و بیاید، دستش به که بود بنا و شود، می شاد شود فوت او از که نبود بنا اصالً

 هم ولا از. بیاورد دست به نبود قرار هم اول از که چیزی نیاوردن دست به از شود می غمگین آدم گاهی و لیدرکه

: فرماید می رتحض بعد. بودی می غمگین نباید نیامده دستت به که این از بنابراین و بیاید، دستت به نبوده قرار

 ما لیع اسفک شوی، می نایل که باشد اخروی امور به هایت شادی ی همه. آخرتک من فلت بما سرورک فلیکن

 به هک دنیوی چیزهای این نه است، شده فوت دستت از که باشد اخروی چیزهای آن از ولیکن اسفت، منها فاتک

 ضرتح از کسی البالغه نهج حکم در دیگر جایی. ات غمگین اخروی چیزهای آن نه و کند شادت آید می دستت

 ال و مافاتکم علی تأسوا لکیال. است قرآنی ی جمله دو این زهد: فرماید می چیست؟ زهد که پرسد می( ع) علی

 دارد واقع رد جا این. نکند غمگینتان رفت دستتان از دنیا از چه هر که این یعنی زهد اصالً ءاتاکم، ما علی تفرحوا

 آوری می دست به دنیا از که چیزی آن فرحا، به تکثر فال دنیاکم من مانلت و: فرماید می بعد و فرماید می را همان

 لهرهد دستخوش را تو شود می فوت که هم چیزی آن و جزعا، علیه تاس فال منها مافاتک و نکند خوشحالت زیاد

 نولیک موت، از قبل نه باشد، موت از اهتمامت تمام بعد به این از که است این اش جمله آخرین و نکند هراس و

 سناح به که است معروفی ی نامه هم دیگر مورد یک است، البالغه نهج در فراوانی موارد.الموت بعد فیما هم ک

 انما اعلم و: فرماید می 32 ی نامه در.( هستند دوم صفین به رفتن حال در وقتی. ) کند می سفارش آن در علی ابن

 رفتن برای را وت و للبقاء، ال للفناء و دنیا، نه و اند آفریده را تو آخرت برای که بدان فرزندم للدنیا، ال لآلخره خلقت
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 برای اصالً را تو للحیاه، ال و للموت و بروی جا این از تو که بوده بنا اول از. جا این برای نه و اند آفریده جا این از

 منزل یف انک و. دنیایی جایی، این زندگی و مرگ یعنی زندگی و مرگ البته زندگی، برای نه و اند آفریده مرگ

 تو: رمایدف می شوم؟ آفریده آخرت برای من که بوده بنا اگر اید، آورده دنیا به را من چرا اصالً پس بلغه، دار و قلعه

 برای ای وسیله خانه این که ای خانه یک و بلقه دار و اند داده قرار منطل یک در را تو سرایی، کاروان یک در

 نجوای ال الذی الموت طرید انک و است آخرت برای راهی و االخره الی طریق و است دیگر ی خانه یک به رسیدن

 مرگ ی طعمه که این برای اول از را تو هستی مرگ ی طعمه اصالً تو مدرکه، انه البد و طالبه یفوته ال و هاربه منه

 و شود نمی فوت دستش هم از طالبی هیچ و بگریزد نتوانسته او از ای گریزنده هیچ که مرگی اند، آفریده باشی،

 کن توجه ای نکته به فقط بنابراین... حذرُ علی منه فکن کنی، می ادراک را مرگ حتماً تو و رسد، می آن به جتماً

 من اکثر بنی یا که فرمورد بعد. باشی بدی حال در تو که نرسد تو به مرگ وقتی یک که این آن و که این آن و

 ،اند آفریده آخرت برای که حاال اند، آفریده آخرت برای را ما پس. باش داشته فراوان مرگ یاد الموت، ذکر

 .مرگ دوستی یکی و مرگ یاد یکی گیرد، می نتیجه را چیز تا دو حضرت

 

 فرماید می مرگ یاد باب در که ای نکته ترین مهم اما دارد ای عدیده مطالب( ع) علی حضرت مرگ یاد مورد در

 مرگ، ی اندازه به چیزی که ندیدم: فرماید می جایی یک. دارند بازمی گناه از را انسان که است مرگ یاد: که این

 این ی یجهنت و است شاخص حضرت برای خیلی که ای نکته.کند دفع گناه از را مردم اندیشی، مرگ تعبیری به

 باز.ستا مرگ دوستی دوم ی نکته و است مرگ یاد نکته یک. ماندن نه ایم، شده آفریده رفتن برای ما که است

 که یجای سه از یکی خورد، ضربت طالب ابی ابن علی که وقتی اوالً دارد، که ای خصیصه خاطر به را مورد سه

 محققی شپی سال چند کرده، زیادی وصایای حضرت که دانید می البته. است کرده وصیت البالغه نهج در حضرت

 اندی و روز دو این در حضرت چون.کند گردآوری خوردن ضربت از بعد را حضرت سخنان که برآمد درصدد

 اند فتهگ بعضی و خورد ضربه هفدهم اند گفته بعضی چون بودند، زنده که اندی و روز چهار در یا)  بود زنده که

 کرده اه صحبت خیلی(  کرده وفات یکم و بیست شب اواخر در که است مسلم این ولی خورده، ضربه نوزدهم در

 می 13 ی نامه)  موضع یک در. موضع سه در ندارد؛ وجود ایشان سخنان از قسمت سه البالغه نهج در منتها. است

 سبابا امروز و بودم شما همنشین یار دیروز من... مفارقکم غداً  و لکم عبره الیوم و صاحبکم باالمس انا: فرماید
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 دم ولی نم که بود من بر بقایی اگر باالخره دمی، ولی فانا ابق ان که شوم، می دور شما از فردا و هستم شما عبرت

 و یستن نامنتظری چیز بود، فنا من گاه وعده و شدم فانی اگر اما و. بکنم باید چه که دانم می خودم و هستم خودم

 می رت نزدیک خدا به هم من کنید عفو را ملجم ابن اگر حال دو هر در حسنه، لکم هو و قربه لی فالعفو اعف آن

 خشید،بب را او که گویم می من. حسنه هم شما برای و است قربت اسباب من برای. است بهتر شما برای هم و شوم

 من فجانی ام اهلل و ببخشید، را ملجم ابن ببخشد؟ را شما هم خدا که دارید نمی دوست لکم، اهلل یغفر ان تحبون اال

 جانیف ما است، نیاورده پیش برایم را آن بدانم بد من که ناگهانی چیز مرگ که داند می خدا کرهته، وارد الموت

 اشم،ب نداشته دوست را چیز آن که نکشید جلو من بر چیزی موت و بدانم مکروهش من که کرهته، وارد الموت من

 کسی مثل ییک ام، نداشته بیشتر حالت دو مرگ به نسبت من که گویند می وجد، طالب و ورد کقارب اال کنت ما و

 به حاال و مبود طالبش من که ماند می کسی مثل هم یکی است، شده وارد حاال و رفتم می طرفش به داشتم که بود

 یزیچ آن لالبرار، خیر اهلل عند ما و. ام داشته حالتی چنین من وجد، طالب و ورد کقارب اال کنت ما و ام رسیده آن

: فرماید می که هست 13 ی شماره در دیگر مورد یک و مورد یک این. است بهتر آن داشته، نگه ابرار برای خدا که

 به شود، یم خالی شهوات از باشد داشته اشتیاق جنت به یا مرگ به که کسی الموت، الی یا الجنه الی اشتاق فمن

 یم ایشان از اصحاب از یکی که هست هم دیگری مورد.شوند می ضعیف او در شهوات و شود می میل بی شهوات

 برایتان مخواه می عصاره و چکیده کنم، می نصیحتتان که فرماید می حضرت وقت آن کند، نصیحتش که خواهد

 بدشان مرگ از که نباش کسانی از و باش جور این که فرمایند می مطالبی بعد و کنم نمی گویی زیاده بزنم، حرف

 مرگ ادی کس هر فرماید می سویی از حضرت است، جالب خیلی این. است زیاد گناهانشان که این دلیل به آید می

 را مرگ هک این دلیل به فرمایند می شهوات، به کنیم می پیدا توارد و توغل اصالً ما و شود می کم گناهش باشد

 این ،باشد مرگ یاد که کسی و کند می پیدا توارد شهوات در انسان شود فراموش مرگ اگر. اید کرده فراموش

 مرگ ادی باشد زیاد شهوت وقتی: فرماید می دیگر طرف از و طرف یک از این. کند نمی پیدا را شهوات در توارد

 یکره ما لیع یقیم و ذنوبه لکثره الموت یکره که مباش کسانی از. شود می تضعیف آدم در مرگ داشتن دوست و

 دل و شوند، می ناراحت افتند می مرگ یاد وقت هر اند کرده اقامت قصد چون. نباش ها آدم این از اجله، الموت

 پیدا وجود ما رد باید نکته دو ایم، شده آفریده آخرت برای واقع در که این دلیل به بنابراین.کنند می پیدا نگرانی

 نیاد های سختی از مرا مرگ، دوستی: فرماید می حضرت جا یک.مرگ دوستی هم یکی و مرگ یاد یکی: کند

 سخت دارند، تعبیر حضرت که جور آن زیستن، دنیا در چون. کند م نزدیک خدا های وعده به و کند می دور
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 مسئولیت ایدب یا هست دنیا دراین تا که دنیایی در زیستن از را انسان مرگ که دارد وجود نکته یک بنابراین. است

 کند مین فراموش را خودش مسئولیت که این یا و است بد این که کند زندگی آسوده تا کند فراموش را خودش

 را باری کی باید دنیاست در تا آدم: فرماید می دیگر جای در حضرت که دیگر تعبیر به. دارد سختی هم این که

 دنیا زا تا شود می نه افتد، می آدم دوش از بار این آید می مرگ که وقتی که است خوب چه بکشد، دوشش روی

 همه آید یم مرگ وقتی و کند می زندگی مشکالت و ها سختی با دنیا در آدم است خوب طبعاً. شود بار بی نرفته

 که ای نامه در کند، می دریافت را است داده انسان به خدا که هایی وعده آن عوضش و رود می بین از ها این ی

 دنیا و رزمبو صداقت خواهم می: فرماید می و است سخت ایشن به دنیا که فرماید می نویسد، می علی ابن حسن به

 که بورزم اقتیصد بی باید که تین دلیل به بروم، دنیا از که دارم می دوست و دارم عالقه بنابراین است، سخت برایم

 دنیا برای حال عین در ولی کند زندگی دنیا در.است سخت برایم بنابراین خواهم، نمی ولی باشد، آسان من به دنیا

 خنانس ی همه ی عصاره ایشان. کند می زندگی آخرت برای حال عین در ولی کند می زندگی دنیا نکند، زندگی

 نمی زندگی نیاد برای ولی  کنند می زندگی دنیا در که است کسانی ی خصیصه نکته دو یعنی است، نکته دو شان

 خاطر به د؟ندارن کاری بی چرا. ویژگی یک این ندارند، کاری بی دنیا در ها آدم این: فرماید می که این یکی. کنند

 نه را دنیا( ع) علی حضرت. آید نمی نظرشان به گاه استراحت آید، نمی حساب به گاه تفرج برایشان دنیا که این

 یست،ن گاه استراحت چون.داند می آزمایشگاه و سرا کاروان واقع در زندان، نه و گاه تفرج نه و داند می گاه اقامت

 نامه در قطبه، ابن لاسف به: مثالً . کند می ذکر فراوان کرد نباید استراحتی که این باب در. کرد استراحتی نباید پس

 یفرغ لم :است فرموده تأکید با را جمله این بعد. است آزمایشگاه دنیا بلیه، دار الدنیا ان اعلم و: فرماید می 51 ی

 نه است، لحظه معنای به عربی در ساعت که دانید می)  القیامه، یوم حسره علیه فرغته کانت اال ساعه قطُ صاحبها

 لم ود،ب حسرتش قیامت روز در استراحتش که این مگر نکرد استراحت دنیا در کسی هرگز.( ای دقیقه20 ساعت

 می اشاره متقس این شرح ذیل در که الحدید ابی ابن مرحوم یا است خویی مرحوم یا نکنم اشتباه اگر. صاحبه یفرغ

 خودت آمد یشپ استراحت وقت تا فانصب، فرغت اذا که کند می امر پیامبر به خدا که ای شریفه ی آیه آن به کند

 کار کی یعنی دیگری، نصب یک آمد حاصل شما برای کاری بی وقت هر. کن وادار دیگر سخت کار یک به را

 واقع در است دردسر بی که کاری چون دردسر؟ پر کار اند گفته چرا کن، فراهم خودت برای را دیگری زحمت پر

 به که کار نآ یعنی دردسر پر کار. دنیوی ی خواسته یک سوی به شهوت، سوی به است کاری بی از رفتن بیرون

 ندگیز تمام کند، نمی استراحت که این بر عالوه و. کند می اشاره این به زیادی موارد در حضرت. آید می حساب
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 باسع ابن عبداهلل به مثال برای.حق احقاق و کنند می باطل اطفاء دارند که کرد خالصه این در شود می هم را اش

 خیانت او و کرد حاکم را قرآن معروف مفسر عباس ابن حضرت که است وقتی از بعد نامه این ظاهراً. نویسد می نامه

 کاری نینچ عباس ابن که رسید خبر حضرت به. خرید کنیزانی و امالک و گله آن با و گرفت را مردم اموال و کرد

 رسی حساب باید که بیا هم خودت و باید بفرست را ها این ی همه که گفت و نوشت ای نامه حضرت است، کرده

 رمودهف جا آن در حضرت که رسید عباس ابن به حضرت ی نامه وقتی. است آمده البالغه نهج در نامه آن که کینم

 با ورتص این در که آیی نمی یا نداری، حسابی خدا پیش و شوی می پاک و کنم می حسابرسی جا این بیا یا: اند

 مستقیماً که این مگر. ام نزده شمشیر این با را کسی هیچ که زنم می تو به شمشیری با و رسم می تو حساب به شمشیر

. کند یم فرار و دارد برمی را اموال عباس ابن رسد، می عباس ابن دست به نامه این وقتی. ام کرده واصلش جهنم به

 درک سرهی قد المرء فان: فرماید می بعد و کند می فراوان توبیخ و نویسد می ایشان به را 11 ی نامه این حضرت بعد

 محزون و برود دست از است نبوده قرار اصالً که شود می شاد چیزهایی با آدم ها وقت گاهی... لیفوته یکن لم ما

 و منها اتکف ما اسفک فلیکن: فرماید می را این بعد. برسد ها آن به نبوده قرار اصالً که چیزهایی خاطر به شود می

 یا و برسیم تیاذ به یا که نباشد چیز تا دو این قصوایت غایت دنیا  این در... فرجاً فیه تکثر فال دنیاک من نِلت ما

 باشد، تو صوایق غایت دنیا در نباید این که فرماید می. بگیرم انتقام خشمم مورد طرف از یعنی کنم، اطفاء را خشمی

 کن خاموش ار باطلی کنی، باطل اطفای باید. حق احقاق و باطل اطفای باشد، چیز یک باید فقط تو قصوای غایت

 و ها زارهگ فقط که جایی رود، می کار به نظری معنای به فقط گاهی حق و باطل این البته کنی، حقی احیای یا

. گیرد یم تعلق باورها و ها گزاره به یکی فقط نظری باطل و حق آن شوند، می  متصف نظری باطل و حق به باورها

 عربی اصلی لسان در اما. است باطل او باور و حق تو یاباور. باطل گزاره این و است حق گزاره این گوییم می که

 یم مربوط دو هر به حق احیای و باطل اطفای بنابراین. است شده می اطالق عمل به هم و نظر به هم باطل و حق

 .است شده

 نیات عیار،م همیشه که این کند می تأکید شان شناسی انسان در طالب ابی ابن علی حضرت که بعدی ی نکته       

 یرتعب به. داشت مرج و هرج و آنارشی نوعی شود می عمل در که نیست این معنایش این. شما اعمال نه و شماست

 هیچ، که د،دارن فعلی قبح که اعمالی که است این معنایش اعمال، نه و اند مهم نیات که شود می گفته وقتی دیگر

. تاس اش فاعلی حسن به ارزشش داد، انجام کسی اگر دارند فعلی حسن که هایی آن اما. داد انجام نباید را ها آن

 واقع در هاهم آن غیره، و گفتن راسست مثل دارند فعلی حسن که هایی آن. کند نمی کفایت فعلی حسن صرف
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 و تعنای محل ما که است الزم شرط فعلی حسن دیگر، بیان به. است متعال خدای توجه محل شان فعلی حسن

 کافی شرط است، الزم شرط فعلی حسن. شویم دور او غضب محط و محل از و شویم وارد متعال خدای رضایت

 خلوص السریره، صدق النیه، و حسن نیت همان یعنی فاعلی حسن و شود همراه فاعلی حسن با که است این

 کار تنی اگر نیست، ما اختیار در هستی جهان ی همه چون که این آن و دارد الزمه تا دو شد، مهم وقتی نیت.النیت

 خیر ارک انجام چون نیست، مهم خب ولی نشوید خیر کار انجام به موفق که دارد امکان ها وقت خیلی کردید خیر

 من ختیارا در ها آن که بدهد رخ عالم در باید دیگر امور از خیلی ولی. است من اختیار در که دارد بستگی نیت به

 همیتا تان عملی توفیق عدم که کند می اشاره جا پنج در البالغه نهج در حضرت. ندارد اشکال این ولی نیست،

 این به توجه چون ارد،ند اهمیت کنید، نمی پیدا عملی توفیق که این کنید، نیکی کار که باشد این نیتتان اگر ندارد،

 کمک این بتوانم که این ولی کنم، کمک شما به که کنم نیت توانم می من. نیست من دست امور ی بقیه که دارد

 به واقع در اختیارمان حدود ما است، بیرون ما اختیار ی حیطه از ها این که دارد بستگی امور از خیلی به بکنم را

. ودش توجه نیات به که این اول ی الزمه. نداریم را اختیارشان ما دهند می رخ بیرون در که اموری است، باطنمان

 و کنید می که آن نه است، مهم خواهید می چه آن که داده توجه مطلب این به( ع) علی حضرت مورد پنج در

 خیر المرء تنی: فرماید می دائماً حضرت که است این. نداریم اختیار بیرون امور به نسبت ما که است این هم دلیلش

 عملی انجام قدرت شاید هم فاسق عمله، من شر الفاسق نیت و عمله من خیر المرء نیت: فرماید می جا یک. عمله من

 و. ند می مه بدتر بلکه و کند می را عملش کار واقع در دارد را نیتش چون ولی باشد نداشته کند می را نیتش که

 سجاد رتحض که تعبیری آن من نظر به است، مهم نیت آن. شما ظواهر به نه و کند می نگاه شما سرائر به دائماً خدا

 کند می را داخ به کوچ قصد که کسی که باشد معنا این به المسافه، قریب الیک الراحل أن که برند می کار به( ع)

 این معنایش این. هستی خوبی انسان باشی، خوبی انسان کن قصد تو است، مهم قصد خود چون رسیده، واقع در

 واهمخ می. دهی می انجام عمل است اختیارت در که جا آن تا باشد واقعی قصدت اگر نیست، مهم عمل که نیست

 چیز همه هم سو آن از اما بزنی عمل به دست که است این قصدت صدق عالمت باشی، داشته قصد اگر که بگویم

 الی هاجراًم بیته من یخرج من و: فرماید می هم قرآن.بدهیم انجام را عمل آن نتوانیم شاید لذا و نیست تو اختیار در

 همیتا این خدا، سوی به است کرده مهاجرت که است مهم آن اهلل، علی اجره وقع فقد الموت یدرکه ثم رسوله اهلل

 جا آن هب ولی کند حفظ را دینش که دیگری دیار به کرده مهاجرت خاطرش به که جایی آن به نرسیده حاال دارد

 هاجر من هک اند آورده را پیامبر معروف حدیث آن آیه این ذیل مفسران ی هه تقریباً. اهلل علی اجره وقع فقد نرسیده
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 نماا الیه، مهاجر الی هاجر یزوجها، امراه او یمتعها الدنیا الی هاجر من و رسوله و اهلل الی هاجر فقد رسوله و اهلل الی

 هب خدا اند گفته که این آن و دارند نیاز هم دومی ی الزمه. مطلب یک این نوای، ما امرء لکل و بالنیات االعمال

 تماننی است ممکن ما که این آن و دارد هم دومی ی نتیجه یک. دارد اهمیت که ماست نیات و کند می نگاه نیات

 نداشته را آن مانجا قدرت ولی باشد درست نیتمان است ممکن که گفتیم اول قسمت در. کنیم خطا ولی باشد درست

 کار یمخواست می. کنیم خطا است خوب نیتامن که حال عین در و باشیم نداشته علم است ممکن جا این و باشیم

 یک باشد تهداش فعلی حسن کارمان که این برای. ندارد فعلی حسن که کاری یعنی. کردیم ناخوب کار کنیم خوب

 حضرت که است این و دارد فعلی قبح و ندارد فعلی حسن عملمان وقت آن و نداریم را آن که داریم نیاز علمی

 که نباشد ای مامله مثل کنید می خوارج با که را ای معامله شما: گفت می خوارج مورد در البالغه نهج در( ع) علی

 می آن به و خواهد می را باطل که کسی. نگیرید هم مثل را انسان دسته دو: فرمود چرا؟ گفتند. گنید می معاویه با

 آن به و ندارند علم آن به ولی خواهند می را حق خوارج. رسد نمی آن به ولی خواهد می را حق که کسی و رسد

 چون اما ،هستند طلبی حق های آدم. کند می فرق معاویه اصحاب و معاویه نیت با نیتشان واقع در یعنی. رسند نمی

 حسن مهه این با ولی باشند داشته هم فعلی حسن خواهند می واقع در. کنند می اشتباه را مصداق است کم علمشان

 .ندارند را این که باشد همراه علم با باید فعلی حسن که این خاطر به ندارند، فعلی

 

 از کیی حضرت که است عجیب هم حدی تا و مهم خیلی طالب ابی ابن علی شناسی انسان در که دیگری ی نکته

 امالً ک من برای را ایمان که پرسد می حضرت از کسی. داند می کنجکاوی را انسان معنوی مهالک ترین بزرگ

 کمتح قسمت در. کند روشن من برای را امر جوانب ی همه بیانتان که طوری به چیست؟ ایمان که دهید توضیح

 آن بشنود، آدم یک فقط که است حیف و است مهمی مطلب این که آید می نظرشان به حضرت ،122 البالغه نهج

 ذاربگ که گویند می الناس، اسماک علی اخبرک حتی فأتنی الغد کان اذا: دهد می جواب جور این وی به وقت

 مردم نتهام بدهم خبر تو به من تا الناس، اسماک اخبرک حتی. بکن من از را سوال همین و من پیش بیا بشود، فردا

 رفت یادت اگر هک دارد تو برای هم خاصیتی یک این غیرک، علیک حفظها مقالتی نسیت فان بشنوند، که باشند هم

 ینفقها اردهکالش الکالم فان. گفت را ها این علی که گویند می تو به و ماند می یادشان دیگران گفتم، چه من که

 است نممک نشیند، نمی هدف به گاهی و نشیند می هدف به گاهی ماند می تیر مثل همیشه کالم هذا، یخطئها و هذا
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 ضرتح که گوید نمی و شود می تمام جا این. برود دیگری کس گوش در ولی نرود ای پرسیده که تو گوش در

 بدان که است گفته مفصل و بزند خواست می که را هایی حرف آن حضرت 32 حکمت در بعد. گفتند چه فردا

 حاال: که فرماید می دهد می توضیح را ایمان که بعد. الجهاد و العدل و الیقین و الصبر علی دارد، شعبه تا چهار ایمان

 التعمق، یعل که فرماید می اولش. دارد ستون تا چهار هم کفر رعائم، اربع علی الکفر و بگویم برایت هم را کفر

 .است الشقاق و الزیغ التنازع، دیگر تای سه و است کنجکاوی کفر، ستون اول

 

 این. کند نمی رو حق به وقت هیچ کند، می کنجکاوی که کسی الحق، الی یُنب لم تعمق فمن که دهد می توضیح

 کمتح در بعد و. کند نمی حق به أنابه انسان که شود می باعث کنجکاوی فرموده حضرت که است مورد یک

 زیر را ها ینا کرده، واجب شما بر که را چیزهایی خدا تضیئوها، فال الفرائض علیکم افترض اهلل ان: فرماید می 205

 مرزها و حد این از گرفته، نظر در شما برای هم مرزهایی و حد یک تعتدوها، فال حدوداً لکم حد و نگذارید پا

 شوید،ن مرتکب هم را ها آن است، کرده نهی را شما هم چیزهایی یک از تنتهکوها، فال اشیاء عن نهاکم و نگذرید

 ولی نگفته ماش به خدا را چیزهایی سری یک فرمایند می ها، تتکلفوا فال نسیاناً یدعها لم و اشیاء عن لکم سکت و

 فرامش را ها این نسیاناً، یدعها لم و اما اشیاء عن لکم سکت و نکنید کنجکاوی را ها این نگفته، که است نرفته یادش

 .مورد یک این نورزید، کنجکاوی ها این به است، نکرده

 

 دنبال به ردیگ و کنید عمل است واضح که چیزهایی به: فرماید می و است این سلبی ی جنبه البته هم دیگر مورد

 دارد شمچ که هر عینه،...... اضاع قد: فرمایند می کنید، عمل ها واضح به. بروید نباید نیست واضح که چیزهایی

 یک. بروید همتکلفان و پیچیده چیزهای سراغ نیست الزم دیگر دریابید، را واضحات واقع در یعنی است دمیده صبح

. کنن سوال کن، عمل دانی می که هایی آن به کنی، می سوال حد از بیش که کند می مالمت را یهودی باز جایی

 مه قرآن در نکن؟ سوال که کند می تخطئه را کنجکاوی حضرت چرا که اند کرده بحث موارد این در شارحان

 این با است نممک که دارد تسوءکم یک جا آن منتها تسوءکم، لکم تبت ان اشیاء عن تسألوا ال که دارد ای آیه البته

. پرسیدن را ها این است، ناخوشایند شوید باخبر اگر که را چیزهایی: فرماید می قرآن هم جا آن. باشد متفاوت جا

 اصیخ مصداق حضرت هم مورد سه یا دو البالغه نهج در.نیست طور این جا این بیاید، ناخوشتان گفته جا آن ولی
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 در ورود نکنید، آن در ولوج است عمیقی بحر: فرماید می که است قدر و قضا یکی که کرده منع را کنجکاوی از

 عضیب را اهلل اسرار. است اهلل اسرار باب در هم بار یک است، قدر و قضا باب در باز هم دومی بار یک. نکنید آن

 اسرار که اند هگفت بعضی و خداست ذات که اند گفته بعضی و فهمیم نمی ما که خداست صفات منظور اند گفته

 این دنبال هک بگوید خواسته حضرت و داشته نگاه مخفی شما از خدا و شماست ی آینده که چیزهایی آن یعنی اهلل

 این حاال. ماندب مخفی بگذارید شود، می بد وضعتان شود معلوم تان آینده اگر چون. نروید بینان فال و بینان آینده

 تا سه هر ای دو، یا چیز تا سه این از یکی شاید که آید می نظرم به چیز سه من معناست؟ چه به نورزید کنجکاوی

 جواب راگ بروی، کنجکاوی دنبال به وقتی شما و است نشناس حد کنجکاوی و تعمق که این یکی: باشد مراد

 جهوالتم پاسکال ی گفته به دیگری، سواالت هم سوال آن و شود، می ظاهر ما برای سواالتی نفهمیدید، را سوالی

 بر  شود، می هاضاف دایره قطر بر که واحد یک است، دایره قطر به دایره محیط نسبت نسبتش، ما معلومات به نسبت

 دیدج سوال پنج چهار، سه، فهمید می را سوال یک جواب مثالً شما وقتی بنابراین شود، می اضافه دایره محیط

 بحث محل االن هک کنجکاوی یعنی باشد، تعمق اهل آدم اگر.نبود برایتان سواالت این قبالً که آید می پدید برایتان

 رایشب بود، نکرده ظهور ذهنش به االن تا که جدید سوال چندین رسد، می جوابش به که سوالی هر وقت آن است،

 ها انستند است ممکن کنید، دنبال را روش این شما اگر که باشد این معنایش یک آید می نظر به. آید می پدید

 (ناامید)  یخ روی سنگ را همه تعمق اهل انسان که این آن و دارد هم دومی رمز اما. بگیرند ها کردن از را فرصت

 نقد و سوال اهل شما اگر و است نقد و سوال اهل متعمق آدم. آورد می پدید آدم برای را عجبی این و کرد خواهد

 عجبی یک این و مندار گفتن برای حرفی و هستم تسلیم من که گوید می جایی که این اال نیست انسانی هیچ باشید،

 چون ارد،د ستون تا چهار کفر فرمود حضرت که بیانی آن در. دارد هم شاهدی یک دوم تفسیر این. آورد می پدید

 عجب این تهالب و باشد خوبی تفسیر دوم، تفسیر این شاید لحاظ این از.است سنخ این از دیگر ی دائمه تا سه آن

 المرء عجب این مهلک ترین بزرگ: فرماید می البالغه نهج در بار 10 از بیش( ع) علی حضرت. است کننده هالک

 من که بگویید ماش زود یا دیر بکشم، سوال و نقد به را شما مثالً وقتی. بکند برتری یک احساس آدم که است بنفسه

 انسان هلکم برتربینی خود نوع یک یواش یواش من در اما نیستم بلد چیزی هم خودم که این با نیستم بلد چیزی

 جایی ردیگ شود، گرفته جد به تعمق اگر که این آن و بوده مراد آن شاید که دارد وجود سومی ی نکته اما و.است

 همان( ع) علی حضرت و کند می را ایمان و تعبد ی ریشه که رسد می نظر به. گذارد نمی باقی تعمق و ایمان برای

 که آید یم نظر به باشد جور این اگر داند، می کافی و الزم شرط را خدا به نسبت ما تعبد گوید، می بعداً که طور
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 تعمق، هک بگویند خواهند می واقع در اند گفته را کفر و ایمان دعائم که هم این شاید و نماند باقی چیزی دیگر

 که یا نقادانه عقل با این که گویید می شما حاال.باشد تواند می معنا این به ایمان مخل تعمق و است ایمان مخل

 که آید می ظرن به است؟ سازگار چگونه عقالنیت با این و کند می پیدا نسبتی و ربط چه گویند می فکران روشن

 جامع عقالنیت و عمیق، و جامع عقالنیت اما. بورزیم عقالنیت که نداریم این جز ای چاره و ایم البدمنه عقالنیت از

 الفراغی منطقه یک که دهد می نشان یعنی محدودم من که گوید می و دهد می نشان هم را خودش حدود عمیق و

 را خودش عزل کمح که عقالنیتی دیگر تعبیر به اثباتاً، نه و نفیاً نه ندارم، گفتن برای حرفی جا آن در من که است

 .دارد وجود پارادوکس نوعی که است مواردی از یکی این و. نیست تام عقالنیت خودش ندهد، نواحی یک در

 بدانی که هستی عقالنی واقعاً تو وقتی یعنی. است تام عقالنیت ناقص، عقالنیت و است ناقص عقالنیت تام، عقالنیت

 نمی بحث آن وارد حاال. است تام ات عقالنیت دارد، محدودیت هم عقل بفهمی وقتی و دارد، محدودیت هم عقل

 و ویمعن مهلک فقط نه و داند می انسان مهلک خیلی را تعمق این طالب ابی ابن علی حضرت باالخره ولی شوم

 .کند می تلقی هم آدمی شناختی روان مهلک حتی اخالقی،

 

 شناسی انانس شود، می مربوط شناسی معرفت به واقع در و هست علی حضرت شناسی درانسان که دیگری ی نکته

 راه یافتن یبرا ما که است این حضرت تأکید مورد نکات از یکی. بکند پیدا تواند می انسان که معرفتی دید از

 خداوند نهی و امر تابع خودمان سعادت برای که نیست این جز ای چاره. شویم وانهاده خودمان به توانیم نمی سعادت

 ما تواند می هک است الهی ونهی امر فقط و فقط که است البالغه نهج مکرر بسیار مضامین از یکی این. باشیم متعال

 احیاناً  ادراکات به یا عقل، به یا کنیم، می رجوع اخالقی وجدان به که بگوید توانید نمی. برساند سعادت به را

 لعق آن که گفت خواهیم گوید، می که را عقل و نیست بحثش محل جا هیچ ایشان را ها این خودمان، شهودی

 به که ای امهن در مثالً حضرت که کنم عرض را این ابتدا.گوییم می گر استدالل عقل آن به ما که نیست عقلی این

 من)  عبداهلل هب امر: است این فرماید می که چیزی اول برود، مصر به که فرستاد را او و نوشته نخعی اشتر ابن مالک

 و کتابه فی هب امر ما اتباع و برگزیند را خدا طاعت فقط که این طاعته، ایثار و اهلل بتقوی( علی یعنی خدا، ی بنده

 آن چه ه،سنن و فرائضه من. است کرده امر آن به را او خودش کتاب در متعال خدای که چیزهایی آن از کند تبعیت

 الیسعد التی: کنیم می تأکید که فرماید می را جمله این بعد. اند مستحب که هایی آن چه و است واجب که هایی
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 و اعتهااض و جحودها من اال الیشقی و آید، می حاصل اهلل امر به ما اتباع راه از سعادت فقط و فقط باتباعها، اال احد

 گوید می کسی گویا که آمده ذهنشان به که این مثل بعد[ 1.]کنیم فراموش را ها این که است این به هم شقاوت

 اماره النفس ان و نکنی تبعیت نفست از که وقتی: گویند می ایشان وقت آن کنم، می رجوع خودم به حاال خب، که

 نهمی در دیگر مورد یک. دهد می فرمان بدی به نفس. ربی رحم ما اال که هست قرآن در اهلل، رحم ما اال بالسوء

 برای دیگری راه و کنید رجوع خدا رسول و خدا به باید آید، می پیش برایتان مشکلی وقت هر: فرماید می نامه

 هب را تو که مهمی کار هر و خطب هر الخطوب، من یضلعک ما رسوله و اهلل الی اردد و نیست، نزاع ی فیصله

 من لیکع یشتبه و:  کنی مراجعه خدا رسول و خدا به باید است چی به چی که نفهمیدی و کرد دچار پیچیدگی

 یا:  که است گفته جور این. ارشادهم احب لقوم تعالی اهلل قال فقد خدا، به فقط شد مشتبه تو بر که امری هر االمور،

 الی فردّ ،اهلل الی مردوه فردوه شیء فی تنازعتم فإن منکم، االمر اولی و الرسول اطیعوا و اهلل اطیعوا آمنوا الذین ایها

 به یعنی است، فموصو به صفت کتابه محکم این. کنید اخذ خدا محکم کتاب به بیایید کتابه، بمحکم االخذ اهلل

 سنت به رقه،المف غیر الجامعه بسنته االخذ چیست؟ الرسول الی الرد  کتابه بمحکم االخذ از منظور. المحکم کتابه

 دیگر مورد یک. ردب می بین از را بینتان ی تفرقه و آرود می گرد را تان همه بکنید تبعیت اگر که مفرقی غیر و جامع

 همان این .آفریده دنیا مابعد برای را دنیا خدا بعدها، لما الدنیا جعل قد سبحانه اهلل ان: فرماید می که است 55 ی نامه

 دامشانم بدانند که این برای کنند می آزمایش هم را دنیا اهل اهلها، فیها ابتلی و. آخرت برای دنیاست بودن مقدمه

 که این به ایم دهنش امر اصالً امرنا، فیها بسعی ال و ایم نشده خلق دنیا برای ما خلقنا، للدنیا لسنا و. کنند می بهتر کار

 ما. کنند شمانآزمای که این برای اند داده قرارمان جا این در فقط را ما بها، لنبتلی فیها دنیا که این برای کنیم تالش

: ) فرماید می عدب و. باشیم داشته خدا از اطاعت باید دردنیا. باشیم داشته ابتال که این برای ایم شده داده قرار دنیا در

 می قتو هر القرآن، بتأویل الدنیا طلب علی فعدوت( است شده نوشته معاویه به نامه است، معاویه به شان اشاره

 است این لیتع به کنید می تأویل را قرآن که این واقع در یعنی. کنید می تأویل را قرآن کنید، دنیا به میل خواهید

 شده آفریده خاطرش به که باشد داشته میل آخرت به و باشد نداشته دنیا به میل کسی اگر. دارید دنیا به میل که

 ور آن و ور این از را قرآن کند شروع که این نه کند می قرآن تسلیم را خودش کند، می قرآن به میل فقط است،

 منفی معنای ههمیش تأویل یعنی. منفی معنای هم و دارد مثبت معنای هم تأویل البته. کند تأویل و کند معوجش و کج

 برای چرخاندن نه سوء، غرض برای چرخاندن یعنی دارد، غلبه معموالً ما ی ائمه لسان در منفی معنای اما ندارد

 کسی راگ که است این فرماید می ایشان که مسائلی از یکی که این آن و دارد وجود نکته یک بعد. حسن غرض
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 همه به که شرط این به اما کند، رجوع قلب این به تواند می که کند می پیدا قلبی یک کند اطاعت را خدا نهی و امر

 قرار الهی مشورت مورد یواش یواش تواند می قلب این وقت آن و باشد الهی حی و عقل مطیع دیگر جهات ی

 ظاهراً. بپرس قلبت از وت بگویند، خواند می چه هر مفتیان المفتون، افتاک ولو القلب استفتک: فرمود پیامبر. بگیرد

 انجام را ارک این که است قلبی به اعتنایش و اعتماد داند، نمی معتمد و مشورت محل را قلبی هر طالب ابی ابن علی

 که قلبی ویدگ می بار یک و باشد شده زنده که قلبی معنای به بار یک اما برد می کار به را قلب تعبیر. باشد داده

 ارهک چه عقل این دارد، وجود عقل نام به چیزی جا این در.دارد هم دیگر تعبیر دو و باشد الهی نهی و امر تسلیم

 در و اهلیتج در عربی زبان در عقل که کنید پیدا توجه کامالً اگر تعقلوا، که شود می گفته قرآن در دائماً  است؟

 العقل نقد کتاب به کنید رجوع چیست؟ طالب ابی ابن علی مخصوصاً  ما، ی ائمه و نبوی احادیث و قرآن لسان

 در لیجاه ادب در عقل مفهوم ی درباره که تحقیقی بهترین.( اول فصل اول، جلد)  الجابری عابد محمد از العربی

 رجج مسیحی قوی محقق که هم را نقدی البته. جاست آن آمده، طالب ابی ابن علی و ائمه و نبوی احادیث و قرآن

 العقل نقد عنوان با ددار کتابی طرابیشی جرج. دارد التفات قضیه این به کرده، العربی العقل نقد کتاب بر طرابیشی

 گوید می جا آن در است، صفحه 52 که مفصل فصل این در الجابری عابد محمد سخن ولی(. جلد یک)  العربی

 مقابل در یونانی متون ی ترجمه در بعدها که نیست عقلی آن شد می گفته عربی زبان و قرآن در که عقلی آن که

 به را عقلت. استدالل یعنی عقل بریم، می کار به معنا این به ما هم االن و است استدالل معنای به گذاشتند، نوس

 تجارب انسان یعنی عربی زبان در عقل.است نبوده معنا این به اصل در عقل ولی بریم، می کار به استدالل معنای

 .التجارب حفظ نکند فراموش را گذشته

 

 ایم داشته ودمانخ که را تجاربی که است این خطر به کنیم می پیدا زندگی در که مشکالتی اکثر کنید دقت اگر

 دهش جور هر حاال را امتحان این گوییم می امتحان شب هر اید کرده دقت شاید. کنیم نمی حفظ رود، می یادمان

. قبل مثل عدب امتحان شب باز ولی. کنیم نمی تلنبار و گیریم، می یا را شب هر درس بعد به دیگر ترم از اما دهیم می

 ندیده را شا نمونه قبالً بگوییم ما که است کاری کمتر کنید دقت اگر. است طور همین من نظر به زندگی ی همه

 هم و بودیم دیده را هایش پشیمانی هم و بودیم کرده را آن قبالً  هم ولی. زدیم دست آن به دلیل این به و بودیم

 استدالل ینیرو یک عنوان به عقل به اصالً طالب ابی ابن علی. نداریم التجارب حفظ رود، می یادمان اما را، تبعاتش
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: فرماید می 122 ی شماره حکمت در و است این عقل از مرادش همیشه. کند نمی اشاره البالغه نهج کتاب در گر

 حضرت. است لتجربها حفظ بدهد، انسان به تواند می خدا که( توفیقاتی از یکی)  توفیق التجربه، حفظ التوفیق من و

 خودش های تجربه آدم که این. ها تجربه حفظ یعنی عقل. التجارب حفظ العقل: گوید می عقل توصیف مقام در

 من رنظ به. دانند می عجب را عقل دشمن ترین بزرگ دارند، را تلقی این و است جور این چون و. نکند فراموش را

 را عقل ائماًد حضرت که این. ام ندیده االن تا من یعنی است، نکرده پیدا توجهی آن به کسی که است ای نکته این

 قابلم در معنا بدین عقل چرا دانید می. است این عقل از مرادشان که است این دلیل به گذارد، می عجب مقابل در

 را نتیجه ینا اگر کار این. استثنایی تو گوید می آدم به گویا بینی برتر خود و عجب چون گیرد؟ می قرار عجب

 هک است این دهد، می آدم به حالتی چنین عجب. داشت را بد ی نتیجه آن اگر. نداشت دیگران مورد در داشت،

 رد. است عجب عقل، حسود ترین بزرگ گویند می گاهی و عقل دشمن ترین بزرگ گوید می دائماً حضرت

 می رفک که این یعنی دارد، عجب آدم که این عقله، حسّاد احر بنفسه المرء عجب: فرماید می ایشان 121 حکمت

 دارد جبع چون ایشان. نکرد دوام ملکش کرد، ظلم که هر نکن، ظلم گوییم می مثالً. مستثناست قوانین از کند

 یعنی بالتجار حفظ. ندارد التجارب حفظ. آورد خواهد دوام ملکم بکنم، هم ظلم و هستم استثنا من گند می فکر

 هیچ دیگر اشدب یادت ها این اگر. است گذشته چه تواند با معاصر که دیگران زندگی و تاریخ در که بیاید یادت تو

 ادشی گذشته تجارب یا که است خاطر این به کند می عمل خالف وقتی آدم منتها. کنی نمی عمل خالف وقت

 دروغ شاید ماا شد، پشیمان گفت دروغ که هر که دانم می بله،. استثناست کند می فکر و گیرد می عجب یا رود می

 .ام استثنایی مورد هستم، مستثنا من گویا یعنی. نشویم پشیمان ولی بگوییم

 

 خدا با هک را ارتباطی کسی اگر: که است این دارد شناسی انسان مورد در طالب ابی ابن علی که دیگری مورد اما

 می امانس به دیگر های انسان با اش اجتماعی مناسبات ی همه. باشد داشته باید، که چنان آن را باشد داشته باید

 در اخالق، قسمت در بردیم می را آن بود داوری ارزش اگر. است واقعیت بیان نیست، داوری ارزش این. شود

 که است نای معنایش یک. کند می تأکید دو هر به حضرت که دارد معنا دو این. البالغه نهج شناسی وظیفه قسمت

 باشد، تهداش عبودیت و اطاعت موضع یعنی باشد، داشته باید که را موضعی آن خدا به نسبت واقعاً که کسی هر

 تمناسبا خدا کنی، خدا اطاعت اگر تو که است این مراد. گیرد می عهده به خودش را او کارهای ی بقیه خداوند
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 خدا با چون نی،ک می پیدا مشکل مردم با تو که این دیگری تعبیر به. کند می سالم مناسبات یک هم را تو اجتماعی

 بین و ینهب ما اصلح من: فرماید می حضرت. نداشتی مشکل هم مردم با داشتی نمی مشکل خدا با اگر. داری مشکل

 این. وردآ می صالح به را دنیایش امر خداوند بیاورد، صالح به را آخرتش امر کس هر یعنی. دنیا امر اهلل اصلح اهلل

 هک کس آن: فرماید می حضرت جا یک. هست موارد این از فراوان البالغه، نهج در است، التکرار دائم مضمون

 نشست، مردم دل در او محبت وقت و نشاند می را محبتش مردم دل در خدا کند، می خوب خدا با را اش رابطه

 است یلدل این به کنم می پیدا نزاع و مشکل مردم با من که بگوید خواهد می واقع در. کنند نمی تنازع او با مردم

 می پدید ار خلق با سامان به ی رابطه خدا، با سامان به ی رابطه. نیست سامانی به ی رابطه ام، رابطه هم خدا با من که

 به یشانا است، _ اختیار و جبر _ اختیار شناسی انسان از بخش یک که این به توجه با.است آن معلول این آورد،

 .است مفصل بسیار که کنند می تفسیر هم صورت سه به و اند قائل اختیار و جبر بین چیزی

 نفس کی ممیت، نفس یک گیرند، می نظر در نفس دو انسان برای شناسی انسان در واقع در که این دیگر یکی

 .خوار بسیار نفس یک عزیز، بسیار نفس یک. محی

 وانر واقعیت بحث، جا این در. شود می شروع زبان با همیشه ها بدی به ما ورود که این باب در دیگر بحث یک

 .کنیم نمی ارزشی بحث است، شناختی

 تعلیمات ینا داشت نمی وجود هم آخرتی اگر کنم می فکر گاهی من که این یکی: است ذکر قابل نکته سه آخر در

 واندت می البالغه نهج اخالق من نظر به لحاظ این از. آورد می فراهم دنیوی باطنی رضایت با همراه زندگی یک

 ارتباط و انسان دنیا، به نگریستن نوع این نباشید، قائل آخرت به شما اگر یعنی. باشد هم سکوالر کامالً اخالق یک

 دیگر، تعبیر به. کند فراهم تواند می باطنی رضایت با همراه زندگی یک نظر به دیگر های انسان یا و طبیعت با انسان

 برایتان ،هست چه هر حاال اخروی سعادت آن البته و دارید را دنیوی باطن رضایت فقط باشید قائل دنیا به اگر شما

 چیست؟ اخروی سعادت دقیقاً دانیم نمی ما چون شود می حاصل

 ابعاد از اخالقی بعد بر تأکید دارم، تأکید آن بر هم من و است، گیر چشم خیلی البالغه نهج در که دوم ی نکته

 نهج در ـ است قائل ساحت 2 و است قائل دین برای را ساحات بیشترین اسمارت نینیان ـ است دین ی گانه هفت

 ابن علی رتحض نظر از گویا که بینید می البالغه نهج بر مروری با. است شده تلقی ساحت ترین مهم اخالق البالغه

 دید از پس هک بگیرم نتیجه فوراً  این از خواهم نمی البته. است شده تلقی دینی ساحت ترین مهم اخالق طالب ابی
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 دین اخالقی ساحت باب در چه آن حجم" که است این از غیر دین گوهر چون. است دین گوهر اخالق حضرت،

 آن به هک ساحتی بیشترین باالخره اما ".آید می دین ساحات ی بقیه باب در که است حجمی از تر بیش آید می

 .است اخالق ساحت شده، پرداخته

 اسالمی ینید متون از متونی هیچ شاید که این است جالب و گیر چشم خیلی البالغه نهج در که سومی ی نکته اما و

 ما وجودی کالتمش به بپردازد ما نظری و فکری مشکالت به که آن از تر بیش یعنی نباشد، اگزیستانسی قدر این

. نیست لیع حضرت کل نمایانگر البالغه نهج این البته. هست البالغه نهج در کم خیلی نظری های بحث. پردازد می

 یرض شریف مانده که هم مقداری آن. است نمانده تاریخ در که اند گفته سخنانی حضرت چقدر کنید توجه

 اییه آن داشتم، توجه بالغت به فقط من گوید می مقدمه در که طور همان و نیاورده گرد را همه نکرده، انتخاب

 دلیل به نیامده، جا این ولی دارد وجود دیگر مطالب خیلی که است این. آوردم دارد ارزش خیلی بالغی نظر از که

. بیاورد اهمفر بالغت در کتابی خواسته می بوده، حضرت بالغت ی شیفته ایشان. ندارد را بالغی اوج آن که این

 فلسفی و کالمی فکری مشکالت به شود می ظاهر البالغه نهج در که مقدار آن طالب ابی ابن علی همه این با ولی

 می دست آدم هب حسی چنین یک بیشتر. بیند می( عمل) پراتیک اهل را ایشان آدم بیشتر،. است پرداخته کم خیلی

 کار و رس خیلی وجودی مسائل با بینیم می هم جهت بدین و شویم می مواجه حضرت با البالغه نهج در وقتی دهد،

 سنخ این با و آرزو چشمداشت، توقع، انتظار، هراس، اندوه، شادی، آرامش، اضطراب، ناامیدی، باامید، دارند،

 نظریه و نظر ساحت به چه آن نه گویند، می اگزیستانسی امور واقع در آن به جدید ادبیات در امروزه که مطالبی

 شباهت قرآن به خیلی البالغه نهج که آن کردیم، اشاره هم قبالً. است شاخص وجه تا سه این من نظر به. ها پردازی

 آید، یم بعد های قرن سخن به بیشتر سخن این کند می احساس آدم که نادری و شاذ موارد این از غیر یعنی. دارد

 موارد البته. اشدنب علی حضرت مال جمله مثالً آید می نظر به بیشتر باشد، شده گفته جمله این اسالم صدر در نباید

. است بیهش قرآن به خیلی البالغه نهج موارد ی بقیه بگذریم، که موارد این از همه این با ولی. هست جوری این کمی

 قرآن به سبتن گزینشی مقدار یک البالغه نهج در علی حضرت که این یکی: گفتیم هم قبالً که تفاوت دو با منتها

 یداپ بسط حضرت بیان در خیلی قرآن از هایی قسمت یک نداده، بسط را قرآن مطالب ی همه یعنی کرده، عمل

 است، البج مثالً. است نشده پرداخته ها آن به اصالً هم هایی قسمت یک نکرده، پیدا بسط هایی قسمت یک کرده،

 ،بهشت کیفیت مورد در اصالً دهند، می اشاره آخرت به و کنند می صحبت آخرت مورد در ایشان که قدر این

 را آخرت به توجه فقط ما در خواسته می ظاهراً. نگفتند البالغه نهج در چیزی مطلقاً صراط، کتاب، حساب، جهنم،



178 
 

 می ریعتیش. ) است نداده نشان را جهنم های کوچه پس و کوچه شریعتی مرحوم تعبیر به تفاسیرش اما برانگیزد،

 بلد ار خودمان های کوچه پس کوچه که کرده صحبت جوری آخرت ی درباره و نوشته کتابی شخصی گفت

 طی هک را اول منزل. جوری این بهشت دوم پیچ سر و است جوری این جهنم دوم پیچ سر که داده آدرس و نیستیم

 دارد قرآن اب البالغه نهج که هم دیگر تفاوت یک نکته، یک این!( تو؟ بلدی را ها این کجا از است، این کنید می

 است تلخ یلیخ مردم ما به نسبت علی حضرت. است کرده برخورد بیشتری بینی خوش با مردم با قرآن که است این

 آدم ما به سبتن اش بینانه واقع غیر دید یک چون منفی، گویم نمی ـ دارد منفی ی بینانه واقع دید یک ما به نسبت و

 را اطباییطب عالمه النبی سنن اگر شما. نبودند علی حضرت به نسبت جوری این هم پیامبر. است منفی خیلی ها

 مدارا خیلی ی چهره یک پیامبر. کند می فرق خیلی( ع) علی حضرت با ایشان ی چهره اصالً بینید می کنید، مطالعه

 فرائضتان بخوانید، ار نمازتان همین بگوید نگیرد، هم سخت خیلی بیاید، کنار بیاید، کوتاه مردم با. دارد مردم با کننده

 طناب مثل دیدم، می من که را چه آن دید می شما اگر: گوید می علی حضرت که جور این اما... و دهید انجام را

 بال را هایتان مغازه کردید، می رها را شوهرهایتان کردید، می رها را هایتان زن و لرزیدید می عمیق های چاه در

 ما را عابیرت این...و آمد نمی لبتان به خنده کردید، می زیاد گریه و ها بیابان توی رفتید می و کردید می رها حارس

 برای انتظاری که این نه بود، نشده برآورده ها آدم ما از انتظارشان حضرت. بینیم نمی هم قرآن و پیامبر در اصالً

 منفی ی ینانهب واقع دید خیلی دیدشان من نظر به بنابراین و کنیم رفتار طور آن ما که داشته انتظار دارند، خودشان

 زندگی اصالً ما هک نکند فکر کند می تمام و خواند می وقتی را البالغه نهج که نیست کسی هیچ تعبیری به. است

 مین زندگی ما. کردنیم شوخی حال در مان همه ما گوید، می علی که است این زندگی اگر. ایم گرفته شوخی را

 از مه خیلی طبعاً و کند می ترسیم زندگی از جدی ی چهره حضرت. کنیم می بازی جا این داریم واقع در کنیم،

 .بعدی های زمان در نه و شده می برآورده خودشان زمان در نه انتظار این و دارند انتظار ما

 

 ---------------------- 

 .63 قصص[  2]

 .53 ی نامه[  1]
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 جلسه یازدهم

 

 به اصالً من یعنى. استداللى و دفاع نه و است کار در نقدى نه امّا شود؛مى گفته مطالبى گاهى تحلیل، مقام در. 2

 جهان هاىمؤلفه راکث آیدمى من نظر به کهاین بدلیل. کردمنمى استدالل و دفاع اند،گفته ابیطالب بن على آنچه سود

 تفکر ختىشنا هستى و طبیعى بعد ما هاىمؤلفه همه. کرد اقامه شودنمى قاطع دلیل سودش به و است ایمانى بینى،

 هیچ تقریباً انایش تفکر اخالقى و شناختىوظیفه هاىمؤلفه هم و ایشان تفکر شناختى انسان هاىمؤلفه هم حضرت،

 به اىدشهخ غیرقابل قاطع برهان یعنى گفت؛ سخن سودش به برهان و قاطع دلیل با بشود واقعاً که نیست کدامش

 رغم على که است کرده جزم و عزم شخص که است معنا این به گویندمى که ایمانى امور آن و. کرد اقامه سودش

 معانى از یکى .نیست جهان دیدن اینگونه براى کافى، شواهد که این با. ببیند اینگونه را جهان شواهد، کفایت عدم

 تصمیم و عزم مقوله از ارادى اختیارى عمل آن و دهممى انجام اختیارى ارادى عمل یک من که. است همین ایمان

 رغم لىع. ببینم خاصى صورت به را جهانکه براین کنممى تصمیم و عزم که است این تصمیم و عزم آن و. است

 که است وقتى از غیر. نیست دسترس در کفایت اندازه به نگرىجهان و بینى جهان نوع این سود به شواهد کهاین

 بر امکرده جزم عزم صورت این در که. ببینم 260َ  را مثلث زوایاى مجموع بعد به این از که کنممى جزم عزم، من

. نیست هاینگون اینجا امّادر. دارد وجود ادعا على ناپذیرى خدشه و قاطع دلیل گزاره آن سود به که اىگزاره به اعتقاد

 ،قاطعى برهان و ندارد وجود گزاره یک سود به کافى شواهد کهاین رغم على که کنممى جزم عزم من اینجا در

 نه و بینمب اینگونه را جهان ام،کرده جزم عزم چرا! حاال خب. ببینم اینگونه را جهان من ندارد وجود الیتخلفى دلیل

 داشته تواندمى دیگرى نواقص و علل دیگر آن. است اینگونه ضد یا است، اینگونه نقیض که دیگرى اىگونه به

 مثالً  مورد در باشد دیگرى چیز پاسکال مثالً مورد در. باشد چیزى السالم علیه على حضرت مورد در که این. باشد

 مان،ای معانى از یکى به ایمان، در باالخره امّا. باشد چهارمى چیز شما و من مورد در باشد سومى چیز جیمز ویلیام

 علّت، بب،س. تصمیم و عزم این دلیل مثالً است ممکن. گیریممى تصمیمى چنین کنیم،مى عزمى چنین ما ایمان در

 این مثل این. یمیابمى بیشترى کارآیى صورت این به ببینم مثالً باشد این ایم،کرده را عزم و دلیل اینکه این جهت

 هیچ سود به و. اند مابعدطبیعى گزاره دو هر. کنید مقایسه هم با و بگیرید نظر در را گزاره دوتا این شما که ماندمى

 استهخو ناآگاهانه، یا آگاهانه هستى جهان همه که هاگزاره از یکى. است نشده اقامه قاطعى دلیل هم گزاره از کدام
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 گزاره یک. کنند یارى خود اهداف به رسیدن در مرا کهاین براى اند،داده هم دست به دست ناخواسته، یا

 همه که این نآ و بگیرید نظر در هم دومى گزاره یک. است گزاره یک. نیست هم اثبات قابل و است مابعدالطبیعى

 اهداف هب رسیدن در مرا کهاین براى اندداده هم دست به دست ناخواسته یا خواسته ناآگاهانه یا آگاهانه هستى جهان

 یلدل که بعدالطبیعى ما گزاره که هم این. برسم کماهو خودم اهداف به من نگذارند. بشوند مزاحم و مانع خودم

 ربارترپ بسیار اش زندگى دارد اعتقاد اول گزاره به که کسى داد باید انصاف امّا. ندارد وجود سودش به قاطعى

 بورزید، اعتقاد اول گزاره به بتوانید اگر امروز همین از شما یعنى.  باشد پایبند دوم گزاره به که کسى تا. بود خواهد

 کهاین کما. تان هگذشت سال ده و گذشته یکسال پریروز و دیروز با شودمى متفاوت یکسره زندگیتان که بینیدمى

. کندمى فرق تان گذشته با کامالً دیگرى جهت یک در زندگیتان هم باز بورزید اعتقاد دوم گزاره به بتوانید اگر

 خب. کنندىم القاء ما به را متفاوت بسیار بسیار زندگى نوع دو امّا نشده، اقامه سودشان دلیل کدام هیچ گزاره دو این

 من کار مکک هستى همه که کنممى زندگى اساس این بر و گذاشتم اولى بر را بنایم من بگوید کسى است ممکن

 سرشارتر سیارب زندگى بینممى کنممى وقتى ولى نشده اقامه سودش به هم دلیلى. هستند من یاور و یار و مدد. هستند

. امیدوارترم خیلى. دترمشا خیلى. دارم بیشترى باطن رضایت خیلى. هستم زندگى در ترموفق خیلى بینیممى پربارتر، و

 زیکىمتافی گزاره یک این. است کم خاطرم ماللت. است کم تشویشم و اضطراب. دارم بیشترى آرامش خیلى

 مثقال لیعم من و یره ذرةخیراً مثقال یعمل من« کهکمااین. نیست سودش به هم برهانى هیچ و است مابعدالطبیعى

 عملی من« به معتقدند که کسانى واقعاً امّا نشده، اقامه سودش به دلیلى هیچ همآن طور،همین هم آن »یره شراً ذرة

 یا و یستندن معتقد گزاره دو این به یا گزاره این به که کسانى با »یره شراً ذرة مثقال یعمل من و یره، خیراً ذرة مثقال

 که دارد اعتقاد جد به که کسى یعنى. است متفاوت خیلى زندگیشان هستند معتقد گزاره دو یا یک این نقیض به

 با ولو بدى یا خوبى باالخره نیست شدنى گم جهان در هم بدى اىذره و نیست گمشدنى جهان در خوبى اىذره

 با است متفاوت واقعاً اش زندگى این شودمى خودم متوجه دوباره باز و گرددبرمى عالم تو ظن به دورقمرى تا پنج

 - تافیزیکىم است اىقضیه هم این خب امّا. است معتقد گزاره این نقیض به یا نیست گزاره این به معتقد که کسى

 به نه و گزاره این سود به نه دلیلىکه این رغم2 على را نقیضش گزاره نه و را گزاره این من پذیرش است ممکن

 پیدا امىزندگ گزاره این پذیرش با کنممى احساس که است اىپروپیمانه همین دلیل به دارد وجود گزاره این سود

 بیطالبا ابن على شاید چه اگر. باشد این هم ابیطالبابنعلى مورد در است ممکن باشد، این است ممکن. کندمى

 پیغمبر قول به منطقى صدق و اخالقى صدق به حضرت که است ایمانى. است کار در دیگرى چیز شودمى واقعاً هم
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 هم شودىم جارى زبانش از که هایىگزاره شخص این که بودند معتقد و بودند کرده باور را پیغمبر واقعاً. داشتند

 .بدانند محرز هم را منطقى صدق بدانند، محرز را اخالقى صدق وقتى. دارد منطقى صدق هم و دارد اخالقى صدق

. کنندب اقامه نتوانند سودش به دلیل خودشان ولو دانندمى هم صادق واقعاً را هاگزاره این دیگر، صورت آن در خب

. ارندد ایمان پیامبر سخنان منطقى صدق و اخالقى صدق به این بدلیل. دانندمى صادق را گزاره این واسطه با امّا

 که نیست هم ینا بخاطر یعنى. است سومى نکته خاطر به ایمان وقتها بعضى امّا. باشد دوم نکته این واقعاً است ممکن

 هک. نیست هم اولش کارآیى آن دلیل به. دارم باور و ایمان کسى هاىگزاره منطقى و اخالقى صدق به من حاال

 و. امکرده عادت اهگزاره سنخ این به که است این دلیل به بلکه. شودمى ترپروپیمان امزندگى بینممى حاال بگویم

 مادرم، م،پدر کودکى دوران تلقینات و القائات یعنى چه؟ یعنى. بکنم ام زندگى در عادت خرق توانمنمى دیگر

 در را نهاای اینها، مجموعه. پرورشى و آموزشى محیط اطرافم، تربیتى محیط مربیانم، معلمانم، خواهرانم، برادرانم،

 .امشده معتاد جهان به نگریستن اینطور به من که صورتى به کرده راسخ من

 

 عادت آنوقت. شوممى ناخوشى روانى نوعى خوش دست بردارم دست بخواهم جهان به نگرش نحوه این از اگر 

 ندگىز این با من کشاندمى سو این به مرا این خواهدمى ریاضت و است مشکلى بسیار کار معموالً ترکش که

 آنقدر را بدیها ینا بینممى هم بدیهایى اگر باالخره ولى. بینممى درش هم بدیهایى و بینممى هایىخوبى البته. کنممى

 مورد نگرش نای از که این براى من. بکشم جدى ریاضت که این به بیارزد. عادت ترک به بیارزد که بینمنمى زیاد

 از اقعو در این.  گفت ایمان شودنمى دیگر را این. باشد است ممکن که است علتى هم این. بردارم خودم اعتیاد

 ستا ممکن. شودمى حادث حالت هااین تنبلى و کاهلى نوعى یا اندیشى مصلحت یا سنجى مصلحت یا نوعى

 .هست هم این. باشد هم فکرى کاهلى و تنبلى که هست هم ممکن و باشد اندیشى مصلحت

 

 نقیض براى. ندارد اىقوى دلیل گزاره براى بیندمى شخص کهآن چهارم راه آن داردو وجود هم چهارمى راه یک 

 زیان هب که اىادله از ترند،سنگین است، گزاره خود سود به که اىادله همه این با ولى ندارد اى قوى دلیل هم گزاره

 وجود قاطعى لیلد بینممى یعنى.  دیگرى چیزى نه البته معرفتى، سنگینى نوعى. اندگزاره نقیض سود به یا گزاره

 الف« سود به که اىادله امّا »نیست ب الف«که این بر ندارد وجود هم قاطعى دلیل »است ب الف« که این بر ندارد
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 الف« دسو به یا »است ب الف« زیان به که است اىادله از بیشتر شان،معرفتى ارزش و وزن اندشده اقامه »است ب

 هساخت تواندمى و بدانم ،خیرخواهى عالم قادر، خداى دست ساخته را جهان که این مثل. اندشده اقامه »نیست ب

 هساختکه این ولى. ندارد وجود سودش به قاطعى دلیل هم کدامش هیچ. باشد تواندمى هردو. باشد هم تصادف

 ساخته جهانهک این به نیستم قائل بنابراین و باشد تصادف ساختکه این تا. است ترقوى اشادله نباشد تصادف

 هم این. نمکمى احساس ترقوى را اینطرف ادله که این نه نیستم، قائل. است آمیزصدفه امر یک محصول و تصادف

 معنى ینا به را ایمان مثالً جیمز. است همین اشمعانى از یکى ایمان. ایمان گفت شودمى را این. باشد واقعاً تواندمى

 .اموریم این به معتقد ما. هست ما معتقدات در شاخص خیلى تا چهار این باالخره.  بردمى بکار

 

 راساسب را مان زندگى فقط نه که است همین داشتنش یقین عالمت و داریم یقین خودمان عقاید از خیلى به ما. 1 

 در عقایدى من است ممکن. بدهیم جان عقاید آن پاى به حاضریم حتى بلکه کنیم،مى ریزىبرنامه عقاید آن

 به اینقدر یعنى. نکنم عدول دیگر 4 آن از ولى بدهم را جانم که باشم حاضر آن باب در که باشم داشته امزندگى

 و قطع. اند Subjective یقینهاى و قطع یقینها، و قطعها این امّا. دارم قطع عقیده اینبه دارم یقین گزاره و قضیه این

 که ار اىگزاره این که نیست چنین یعنى چه؟ یعنى. نیستندObjective یقین و قطع. اندفردى و شخصى هاىیقین

 و نم،ک عرضه شماها به وقتى که نیست چنین هاگزاره این. هستم موقن و جازم و قاطع حد این تا آن به نسبت من

 رسیدمى قطعى همان به هم شما کنم ارائه شما به هم را اینها دارد وجود گزاره این سود به نظرم در که هم را مؤیداتى

 اینجورى وقتى. نیست اینجورى. برسم من که برسید جزمى همان به برسم من که برسید یقینى همان به و. برسم من که

 یقین این. نیستObjective متعلق و مورد ولى است Subjective متعلق و مورد گزاره گویندمى نباشد

Objective هستند ام مخاطب انسانهایىکه این دلیل به فهمیم؟مى کجا از را بودن مفقود. است مفقود موارد این در 

 رغم على. دانیممى محرز را اخالقیشان صداقت هم دانیم،مى محرز را هاآن عقالیى سالمت هاهمانسان این که

 اهدىشو با همراه را خودمان اعتقاد مورد  هاىگزاره وقتى همه این با دارند اخالقى صداقت و عقالیى سالمت کهاین

 و کنندنمى پیدا مجز و رسندنمى قطع و یقین به اینها. شوندنمى قانع اینها بینیممى کنیممى اقامه است سودشان به که

 دلیل هب ایمرسیده ما که این با رسندنمى جزم یقین و قطع به اینها چرا. ایمقاطع و جازم خومان ماکه این رغم على

. داردن عمومیت نوعى. دارد بستگى من عقالنیت به که است امورى جزم، و یقین و قطع اینکه این مثلکه این
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Objective یقین  یعنى. دارد بستگى من تّفرد و فردانیّت به. نیست Subjective  ،یقین آن ما اینجا در بله 

Objective یقین لى و نداریم را شناختى معرفت Subjective به. داریم هم حتماً و داریم را شناختى معرفت 

 شادى و مغ مان،سخن مان،سکوت مان،صلح مان،جنگ. کنیممى رفتار و زندگى اینها براساس ما اصالً که این دلیل

 امّا اریمد یقین اینها به واقعاً شما و من پس. اینهاست براساس همه مانارادى و عقیدتى و عاطفى گیرىموضع هزار و

 این زا بگذریم. گفت تواننمى امور گونه این در این از بیشتر.  است Subjective یقین نیست Objective یقین

 االصل ىایتالیال معروف شناسمعرفت و دین فیلسوف( ارتوردانتو) دالتون آقاى مثل اندشده معتقد کسانىکه

 حتى ندارد، وجود شودمى ادعا که هم جاهایى در حتى Objective یقین اصالً  که است معتقد ایشان. امریکایى

 بیشترکه این با. ندارد وجود هم تجربى علوم در حتى Objective یقین که معنا داردبراین هم استداللى و. علوم در

 گویدمى. کنندمى تجربى علوم به اعاده را ما دهند نشان را مصادیقش خواهندمى را Objective یقین وقتى

 هاگزاره زا بعضى از که این اال نیست تجربى دانشمندى هیچ گویدمى که است این هم دلیلش. ندارد وجود جاهمآن

 انشمندد یک که هایىگزاره همان خب گویدمى. بردارد دست نیست حاضر دیگر. دارندنمى بر دست وجه هیچ به

 و آراء رسای مبناى منطقاً باید هاگزاره این بردارد، دست هااین از نیست حاضر الوجوهمن وجه هیچ به تجربى علوم

 باشیم داشته را حالت این آن به نسبت ما توانیمنمى نباشد مبنا چیزى تا چون. باشد تجربى علوم دانشمند این نظرات

 باشد استداللى یک حاصل اىگزاره اگر که این دلیل به چرا؟ دانىمى. دارمبرنمى دست قیمت هیچ به این از که

 یک اگر پس. بشود مخدوش استدالل مقدمه دو این از یکى وقتى بردارم آن از دست حاضرم چرا من آنوقت

 معناش رسیدم اینجا هب اگر آرتوردانتو آقاى گفته به. بردارم ازش دست نیستم حاضر قیمتى هیچ به گفتند را اىگزاره

 سه دوتا، مهضمی حاصل. نیست استدالل یک  حاصل گزاره این یعنى. است من براى مبنائى گزاره این که است این

 که داریم اختیار در هایىگزاره همیشه تجربى عالم یک عنوان به ما پس. نیست یکدیگر به مقدمه تا n یا مقدمه تا

 هاآن از تدس نیستیم حاضر قیمتى هیچ به همه این با ولى نیستند استدالل حاصل که این رغمعلى هاگزاره این

 خب.  یممعتقد آن صدق به همچنان. برداریم صدقشان به اعتقاد از دست. برداریم صدقشان از دست یعنى برداریم

 Objective صدق چرا ندارند Objective صدق امّا دارند Subjective صدق ما براى اینها باشد اینطور اگر

 ما است باور بى هاگزاره این به نسبت که کسى براى بنابراین و نیستند استدالل حاصل هاگزاره این چون. ندارند

. ندارند Objective یقین هاگزاره بنابراین پس. نداریم ارائه براى استداللى اگر خب. نداریم ارائه براى استداللى

 نجورای واقع در ایشان. هست هم موجهى استدالل استدالل، این من نظر به ولى. است این استداللش واقع در دانتو
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 شبحث. است کشیده پیش را بحث Context این در و جاست همین اساساً هم شانبحث که بگوید خواهدمى

 مانای. داریم ایمان امور سلسه یک هابهانسان ما عمل و نظر هاىعرصه همه در. نیست گریزى ایمان از که است این

 گزاره از دست نیستیم حاضر حال عین در ولى ندارد وجود کافى اندازه به شواهد یعنى. گفتم که معنایى همان به

 علوم هاىنهزمی به برسد چه و عقلى فلسفه، علوم زمینه به برسد چه دیگر. تجربى علوم زمینه در  حتى. برداریم

 عرض که همانطور چه اگر. نداریم Objective یقین جااین در ما بنابراین.  تعبدى و نقلى علوم هاىزمینه و تاریخى

 .نداریم Objective یقین هم دیگر جاهاى در ما که رسدمى نظر به دانتو قول از کردم

 

 اصالً  پیداست مه اسمش از که کمااین. ریاضى منطقى یقین به کنندمى تعبیر ازش که سومى یقین نوع یک ماندمى 

 تازه که. تنیس پیدا یقین نوع آن ریاضیات و  منطق قلمرو غیر در اصالً. ریاضیات و منطق قلمرو به دارد اختصاص

 منطق در هک یقینى نوع آن آیا اینکه نکته یک. است بوده االیامقدیم از نظر مورد نکته دو هم یقین نوع آن باب در

 چرا که کتهن این. اند تتولوژیک و. اندهمانگویى ریاضى و منطقى هاىگزاره که نیست این از ناشى هست ریاضى و

 امّا.  نیست هم مندزشار چندان یقینش دیگر که باشند توتولوژیک اگر که نه اندگفته کسانى آره، اندگفته کسانى

 همان یاضىر و منطق. است یقین همان تازه نکته آن و است جدیدتر نسبتاً که نکته آن و دارد وجود هم دومى نکته

 ریاضیات و قمنط یانه، به داشتیم حق ریاضیات و منطق در داشتیم یقین تاحاال واقعاً   آیإ؛ یعنى. است موجهى یقین

 آمریکایى معروف دادن ریاضى و فیلسوف که این. باشد اعتماد مورد قدر آن اشزننده گول ظاهر رغم على هم

 مه یقینى اصالً که مطلب همین باب در نوشت، مفصلى کتاب پیش سال 6-2 تقریباً نوشت کتابى پیش سال چند

 به نباید ام هم آنقدر. است ناموجهى یقین بکاویم، خوب اگر را یقین این. شودمى گفته منطق و ریاضیات در که

 ندارم او هب کارى حال هر به من ولى. است جالبى کتاب. دارد جالبى بحث خیلى. کردیممى تکیه  منطق و ریاضى

 .بود درستى تشخیص هم شما تشخیص حال هر امّابه

 

 نه؟ یا گرفت نتیجه را باید شودمى است و هست از واقعاً آیا که این باب در. 3 
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 یک یم،باش قائل اقوال این از کدامیک به که کندنمى تفاوت ما بحث براى ولى. دارد وجود قول تا چند اینجا در 

 حضور واقع امور فقط و فقط هستى جهان در است، واقع امور بر مشتمل و حاوى فقط هستى جهان که است این قول

 این مظروف که است ظرفى هستى جهان پرنکرده را هستى جهان چیزى هاFact از غیر واقع، امور از غیر. دارند

 لمث ارزشى احکام طبعاً وقتآن باشد قائل کسى را قول این اگر.  هستند هاFact فقط اند، واقع امور فقط ظرف

 حکاما مذهبى، و دینى ارزشى احکام شناختى، زیبایى ارزشى احکام حقوقى، ارزش احکام اخالقى، ارزشى احکام

 به ناظر احکام واقع در ارزشى احکام این همه باشند داشته وجود دیگرى ارزشى احکام اگر و اقتصادى، ارزشى

 که، فاهیمىم و تعابیر و الفاظ با ولو. کنندمى بازگو را هاواقع دارند واقع، به ناظر هستند هایىگزاره اینها. اند واقع

 همین علما( دید یک این. )آیندمى نظر به ارزشى النظربادىفى مفاهیم و تعابیر و الفاظ مفاهیم، و تعابیر و الفاظ این

 گفتن راست: گفتندمى که بوده هم لحاظ این به و. داشتند را دید همین ما علماى از بسیارى حتى داشتند را نظر

 داستخ به انسان مقرب گفتن راست واقع در است شده استفاده درش ارزشى م مفهو که است درست است، خوب

value که. خداست از انسان مبعد گفتن دروغ یعنى. است بد گفتن دروغ. نیست دیگر ارزشى حکم یک این که 

 یک.  انداختمى بودن ارزشى حکم از هم را هاآن که کردندمى تفسیر دیگرى یاجورهاى. نیست ارزشى حکم این

. نیستند هاfact فقط مظروفش که است ظرفى هستى جهان که ست این دیدگاه آن و دارد وجود دومى دیدگاه

valueزشىار احکام دیگر که است این معنایش وقتى. هستند هم ارزشها نیستند واقع امور فقط. هستند هم ها 

  به هم بطىر هیچ و اند مستقلى کامالً احکام یک.  باشند شده استخراج واقع به ناظر احکام از که نیستند احکامى

 حکم یلیونم پنجاه یعنى. نیست استنتاج قابل واقعى به ناظر حکم هیچ از هم ارزشى حکم هیچ و ندارند یکدیگر

 .یمبکن استخراج ارزشى به ناظر حکم یک اینها مجموعه از توانیمنمى ما بگذاریم، هم کنار هم واقع به ناظر

 چیز یک حاوى. نیست ارزشها و واقع امور حاوى فقط هستى جهان که این آن و دارد وجود هم سومى قول یک 

 لقاب ارزش از هم الزامها و تکلیفها که است این معنایش این و. است الزامات و تکالیف آن و. هست هم سومى

 شودنمى ت،اس بد گفتن دروغ یا است، خوب گفتن راست مانند حکم هزاران از یعنى چه؟ یعنى. نیستند استخراج

 دو از هااین زشار به ناظر احکام و تکلیف به ناظر احکام. گفت دروغ باید یا گفت راست باید که گرفت نتیجه

 احکام از دکر استخراج را ارزش به ناظر احکام شودنمى واقع به ناظر احکام از که همینطور و متفاوتند کامالً نسخ

 جهان وقتآن. است سومى قول یک این. کرد استخراج شودرانمى الزام و تکلیف به ناظر احکام هم ارزش به ناظر

 و »است« و »باید« بین نزاع این که. االمرى نفس به کنیم تعبیر مثالً االمرى، نفس امور نوع؛ 3 بر شودمى هم هستى
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 و لىاو نه. است سومى و اولى بین نزاع واقع در نه یا شودمى نتیجه »هست«و»است« از »باید« آیا کهاین و »هست«

 .دومى

 .امندیده استقراءاً جایى من این از بیشتر دارد وجود قول تا سه این. است دیگرى داستان این حاال خب 

 همانطورى هک این براى کند،نمى تفاوتى البالغهنهج توى ما مقصود براى بکنیم اتخاذ را اقوال این از کدام هر خب 

 و باید »هست« و »است« از یا. بگیریم نتیجه را ارزشى »هستى« و »است« از خواهیمنمى اصالً ما کردم عرض قبالً که

 را کارها نای از هیچکدام ما. بگیریم نتیجه را الزامى تکلیف ارزشى از یا. بگیریم نتیجه را الزامى و تکلیف

 فهومم که بگوئیم خواهیممى واقع در ما. بکنیم خواهیممى کار چه واقع در ما بحث این در. بکنیم خواهیمنمى

 ممفهو همین از و بدارد منعطل دیگرى اراده تحقق براى را خودش اراده شخص که است این معناى به پرستش

 باید وقتى بودى .بود آمده استدالل توى اول از بایدى یک گویا واقع در یعنى گرفتیم، نتیجه را امور بقیه پرستش

 است نممک. است عیب بى ما استدالل باشیم، قائل را قول سه آن از کدام هر دیگر آوردیم استدالل مقدمات توى

 آفریده مه اختیاراً »واکراهٍ اضطرارٍ عن« نه. است آفریده رغبت و رضایت با را چیزهایى سلسله یک خدا بگویید

 بخ که پرسیدیدمى شما وقتآن.  بخواهیم باید ما است خواسته خدا چون. بخواهیم باید را چیزها آن وما است

 قتوآن. است خواسته بیمارى خدا عالم این در مثالً. بخواهیم باید جور چه ما است، خواسته خدا را چیزها خیلى

 این اول تهنک. کنم عرض باید را نکته تا دو اینجا در بنده. بخواهیم را بیمارى باید ما که گوییدمى جورى چه شما

 ستبد هستى،جهان بودن ساخته این و خداست ساخته هستى جهان که کردم عرض که حال عین در من که است

 عین در. است آفریده را هستى جهان خدا گفتم کردم، عرض حال عین در من. است بوده هم »اختیار عن« خدا،

 خدا اگر ابراینبن و. بکنند تغییر هااین است خواستهنمى است، آفریده هستى جهان این در ناپذیرى تغییر امور حال

 پذیریممى را مورا این تغییرپذیرى وقتآن. پذیریممى را امور این تغییرناپذیرى ما. است آفریده تغییرناپذیرى امور

 غییرپذیرىامرت خدا اگر که شودنمى این استدالل آن حاصل واقع در.  آییممى بر تغییرشان صدد در یعنى چه؟ یعنى

 که داریم وظیفه لکهب حق، هم ما بنابراین. است آفریده تغییرپذیر راآن که بکند تغییر است خواستهمى. است آفریده

 بحث به چون .ایمنرسیده اشبحث به که. است دیگرى داستان آن تغییربدهیم جهتى چه در حاال. بدهیم تغییرشان

  اش تغییرپذیرى به ام تغییرپذیرى، براساس است آفریده تغییرناپذیر هم و تغییرپذیر هم بنابراین.  ایمنرسیده اخالقش

 یک این. اریمد تسلیم و رغبت و رضا اش تغییرناپذیرى به تغییرناپذیرى براساس و. داریم تسلیم و رغبت و رضا
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 عین در اپذیرىتغییرن و است تغییرناپذیرى عین در تغییرپذیرى که است هم گاهى که است این دوم نکته.  نکته

 .است تغییرپذیرى

 :بزنم مثال  

 از اتاق ینا بودن سقف زیر هستم، اتاق این سقف زیر اتاق این توى وقتى تا اتاقم، این سقف زیر که وقتى من 

 در من که یدآبرنمى این از امّا. هستم اتاق این توى وقتى تا است تغییرناپذیر و ضرورى اضطرارى، من براى سویى

 دیگر تکه کی زیر به بکشانم را خودم سقف از تکه یک از توانممى من بشوم ثابت و فیکس اتاق از اىنقطه یک

  تمام است نممک که تغییرپذیر، امر.  سقف این دیگر سوى به بکشانم را خودم سقف، این سوى یک از سقف این

 وقتآن. بکنیم کلى قانون ترکلى پدیده به تعبیر اگر را پدیده همین ولى. نباشد ثانیه یک از بیشتر عمرش مدت

. نیست تغییرپذیر ردیگ کلى قانون یا ترکلى پدیده آن کلى، قانون یا ترکلى پدیده آن سوى به کردید رو این از وقتى

 جهان رد تغییرناپذیر امور سلسله یک حال عین در و قرارند بى هایشپدیده همه هستى جهان که این بین جمع و

 زئىج اىپدیده هیچ. قرارند بى متشخص جزئى هاىپدیده یعنى قرارندبى هاپدیده که است این به دارد وجود

 در که وئیمگمى وقتى امّا. است تغییرناپذیر بنابراین و رودمى میان از روزى که این اال ندارد وجود دنیا در متشخص

 همین رب حاکم کلى قوانین یا این از ترکلى هاىپدیده یعنى دارند وجود جهان در تغییرناپذیرى امور حال عین

 ولى واهیمبخ را آن باید ما است آفریده خدا را چیزى هر که گفتید شما که این دیگر سئوال امّا.  جزئى هاىپدیده

 معنى دو واهیمبخ نباید را شیطان که این.  شیطان مثل بخواهیم را آن نباید ما ولى آفریده خدا که است چیزها بعضى

 که گویدمى کسى وقت یک ببینید.  است نادرست حرفشان معنا یک به و است درست حرفشان معنى یک به. دارد

 ما.» نساال و الجن شیاطین عدواً، نبى لکل جعلنا« اى، نبى هر براى ما که فرمایدمى قرآن را، دشمن یا را شیطان من

. باشند ىانس شیاطین است وممکن باشند جنى شیاطین است ممکن اعداء این و. دادیم قرار عدوى پیامبرى هر براى

 در یعنى. اهدبخو نباید یا بخواهد را هاآن آیا بکند؟ باید کار چه انسى و جنى شیاطین این به نسبت نبى این حال

 وجودش صلا نخواست یا خواست باید را شیاطین این که گوییممى که  وقتىآن یکى. دارد وجود معنى تا دو اینجا

 آیا. رزندبو عداوت من با اینها که است آفریده انسى و جنى شیاطین ء نبى من براى خدا یعنى. ماست سئوال محل

 خدا اگر. خواست باید: گوئیممى که اینجاست. نخواهم یا و بخواهم را شیاطین این داشتن وجود اصل باید من

 بخواهم من حاال خب که گوییدمى بار یک امّا.  باشد عدو این که بخواهى باید هم تو باشد عدو این است خواسته
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 شمند همچنان باید را عدو. داشت دوست نباید را عدو نه بدارم؟ دوستش را عدو این منکه این یعنى باشد عدو این

 را او هم شما( حوا و آدم شما مادر و پدر یعنى) شماست آباء و شما عدو این( 2فاطر،) »عدواً فاتخذوه. «داشت

 خواست باید نىیع. خواست باید را وجودش اصل. بکنم باید کار چه شیطان به نسبت من باالخره حاال. بگیرید دشمن

 ترتیب همین هب نه. ورزید دوستى او با باید پس خواست باید را وجودش اصلکه این دلیل به نه امّا. باشد شیطان که

 ممکن بیمارى هالبت. است تغییرناپذیرى امر یک بیمارى گوئیممى وقت یک. گفت را همین باید هم بیمارى درباب

 که بودا نظر به .کنممى عرض دارم باشد تغییرناپذیر امر که این فرض با. نباشد تغییرناپذیر امور مصادیق از است

 نظرش به کرده زندگى پیش سال دویست و هزار 3 بودا چون بگویید است ممکن امّا است تغییرناپذیر امر آمد،مى

 بیمارى که بینیدمى بکند ظهور دیگر سال 300 که دنیایى در یا ما امروز دنیاى در نه ولى آمدهمى تغییرناپذیر امر

 بیمارى حاال. ستا تغیرناپذیر امر یک بیمارى کنم،مى صحبت دارم فرض این با من ولى.  نیست تغییرناپذیر امر یک

 بیمارى اگرهک این یکى. دارد معنا دو این. خواست نباید یا خواست باید حاال را بیمارى اصل. است تغییرناپذیر که

 بخواهید نباید شما هک است این معنایش این باشد،. بماند بیمارى این که گرفته تعلق خدا اراده یعنى است تغییرناپذیر

 ذشتهگ خدا حکمت در که دلیلى هر به. است زندگى الزم عنصر یک این است درست این. بشود منعدم بیمارى

 ندگىز در بیمارى است الزم که است طورى این که حاال امّا. باشد هابیمارىانسان ما زندگى در که است الزم است

 که بکنیم سعى دبای شدیم  بیمار اگر یا و. بشویم بیمار که این جهت در بکنیم سعى ما که آیدبرمى این از آیا باشد

 اصل و نکردن انکار را چیزى وجود اصل دیگرى تعبیر به. آیدبرنمى این از آن. نشود ذایل و مرتفع مانبیمارى

 یک نیمبک آن مورد در ارزشى مثبت داورىکه این و است داستان یک بودن، تسلیم آن به نسبت را چیزى وجود

 شودمى صیهتو ما به اخالقى لحاظ به امّا است ناپذیراجتناب اش بیمارى انتولوژیک لحاظ به. است دیگرى داستان

 صورت به آیا که، است این سئوال حال.  است جمع قابل معنا این به. کنیم اجتناب بیمارى از المقدور حتى که

 تغییرپذیرى مصداق چیزى چه داد تشخیص و. کرد جدا را صفشان تغییرناپذیرها از را تغییرپذیرها شودمى پیشین

 نه؟ یا است تغییرناپذیر مصداق چیزى چه و است

 .کنممى عرض جواب در را نکته دو بنده 

 تجربه انضمام هب گذشتگان زندگى تجربه. کرد تعیین شودنمى پیشین بصورت من نظر به که است این اول نکته 

 این از تىح و. تغییرپذیرند چیزهایى چه و تغییرناپذیرند چیزهایى چه که دهدمى نشان که است من خود زندگى
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 هااالنانسان ما دانستندمى تغییرناپذیرش واقعاً سال 1000 انسانهاى که را چیزهایى است ممکن کنندمى ادعا باالتر

 که کردندمى کرف قدما که چیزها خیلى که است شده باعث و تجربى فنون و علوم پیشرفت.  بدانیم تغییرپذیرش

 چیزى یک ستا ممکن. دارد امکان من نظر به هم طرفش آن از و است تغییرپذیر نه بینیممى االن ما است تغییرناپذیر

 وجود من نظر به هم این. است تغییرناپذیر که باشیم فهمیده االن ما ولى است تغییرپذیر کردندمى فکر قدما که را

 بعضى که ندکردمى فکر که است همین مال نداریم امروز ما که داشتند قدما که اتوپیاپردازیها از بسیارى مثالً. دارد

 دستخوش بنابراین و. نیست شدنى  کن ریشه هااین که ایمفهمیده االن ولى کرد کنریشه جامعه در شودمى را امور از

 تجربى، پسین، کامالً امریست که پذیرممى کامالً را نکته این بنابراین. شویمنمى پروریها خیال و اتوپیاپردازیها آن

 ینکها در اندداشته گذشتگان همه که اىتجربه هم و - عمرم طول در - من خود شخصى تجربه هم تجربه، این در و

 نکته این. کنمىم قبول را این. دارد مدخلیت کامالً است تغییرناپذیر مصداق یا و تغییرپذیر مصداق چیزى چه بفهمم

 براى نوقتآ( بیاید یادتان اگر. )بود بکنم باید چه مسئله ما بحث مورد مسئله چون کهاین آن و دارد وجود هم دومى

 یا غییرپذیرت. بالمآل و االمر نفس فى چیزهایى چه که نیست مهم. است بکنم باید چه اصلیش مسئله که کسى

 که بنابود چون. تغییرناپذیرند و پذیرند تغییر من زندگى طول در چیزهایى چه اینکه. نیست مهم این. تغییرناپدیرند

 در االن راگ من که است این معنایش چیست؟ معنایش دانیدمى وقتآن بکنم باید چه به بشود معطوف اینها تمام

. شد خواهد مکشوف تغییرپذیرش امر این 15 قرن در ولو است تغییرناپذیر برایم امر فالن و. کنممى زندگى 10 قرن

 چه سپ. است تغییرناپذیر برایم این دارم قرار آن در که احوالى و اوضاع و زمانى مکانى مقطع این در من چون االن

 که سبقتى آن با و مجدانه و صادقانه برایم خودم زندگى طول در که چیزهایى آن و بکنم تغییرناپذیر با باید معامله

 شخصم مرا جهاتى این زندگى وظیفه هم این است تغییرپذیر دهممى تشخیص. کنممى تأکید روى دارم آن با

 است ممکن »بالمآل« هم و »االمر نفس فى« هم بکنیم توجه باید قید تا دو هر به »بالمآل و االمر نفس فى« ولو کندمى

 تغییرناپذیر که یزهایىچ یا. اندبوده تغییرناپذیر باشد، معلوم اینها. باشد بوده تغییرپذیر من زندگى طول در چیزها خیلى

 چه حال و ضعو در همیشه من چون. ندارد ربطى دیگر من بکنم باید چه به ولى. پذیرند تغییر که بشود معلوم بوده،

 به  جدیت به قانهصاد و واقعاً و بوده ناشدنى کن ریشه ماالریا من نیاکان براى اگر کنید فرض مثالً.  باشم بکنم باید

 ناشدنى کنریشه ماالریا اینکه براساس که زندگى همان. کرد کن ریشه شودنمى را ماالریا که بودند رسیده این

 یک نم. است شدنى کن ریشه ماالریا نه امفهمیده که من براى امروز ولى. بود هم شان وظیفه آن. کردندمى است

 زندگى نحوه یک د،کنمى جلوه تغییرپذیر نظرم به هاآن تغییرناپذیر امر این اینکه اقتضاى به دیگرى، زندگى نحوه
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 دغدغه نباید خیلى ولى است پسینى امر که کنممى قبول اینکه عین در بنابراین.  است من شایسته و بایسته دیگرى

 شودمى وفمکش یا و است تغییرناپذیر که شودمى مکشوف من زندگى در که همین. داشت را بالمآل و نهایى صدق

 زندگى جاربت از زندگیمان ابعاد بقیه در که همانطور هم ما خود البته. کندمى کفایت همین است، تغییرپذیر که

 آزموده ار یکانش یکان باید خودمان. کنیممى استفاده دیگران تجارب از هم اینجا. کنیممى استفاده هم دیگران

 .مبکن عمل باید که چیزى آن به امکرده عمل واقع در بگیرم کار به هم را دیگران هاىآزموده اگر و. باشیم

 عنویتشم که کسى هر که این هم و است تردفاع قابل منطقى نظر از غیرمتشخص خداى رسدمى نظر به اینکه. 4  

 که اىنکته کی منتها. دارم قبول من را این ؛ کندمى پیدا گرایش خداى این به اعتقاد سوى به بیشتر شودمى ترعمیق

 به عنوىم آهنگش و قصد حیث به معنوى انسان گاهى ببینید.  کنممى تکرار هم اینبار و امکرده عرض هم قبالً

 نظر به دبای را تا دو این. آیدمى حساب به معنوى استرسیده آن به که نگرىجهان حیث به گاهى و. آیدمى حساب

 مرادم و است مادى انسان حسین. است معنوى انسان حسن گویممى من وقت یک ببینید. کرد تفکیک هم از من

 سمت هب زندگى در که است کرده نیت و عزم آهنگ، قصد، یعنى گویممى معنوى انسان که حسن به که است این

 و ستا داده رضا موجود وضع به آن. دانمنمى معنویش را او مثالً که حسینى آن ولى. بکند حرکت خاصى سوى و

 و اوریمبی هم سر را زندگى سروته بقیه مثل... و شهوت و خواب و خور در و بیاشامیم و بخوریم که است گفته

 مادى گویممى نای به وقتآن داده، تن ابتذال به مثالً  غنیمتى دم نوعى به باشیم خوش نوعى به یعنى. برویم باالخره

 و. دمکر مشخص آهنگ و قصد حیث به من را مادى و معنوى. بکنید اگردقت اینجا در. معنوى گویممى آن به و

 هم گاهى اما.  است مادى ندارد قصدى همچون یک آن و است معنوى دارد قصدى همچون یک این گویممى

 سیروسلوک کهاین به. ندارم توجه اولى قصد و اولیه طلب آن به است مادى یا معنوى کسى گویممى وقتى که هست

 با است اوتمتف نگرىجهان این که رسیده نگرىجهان یک به حاال کرده، پیدا استکماالتى کرده، طریق طى کرده

 این بر ماعتقاد من. است دوم حیث این کرده پیدا دست معرفتى هاىمؤلفه یک به.  دیگر انسان آن نگرىجهان آن

 معنوى مدو معناى این به جهان معنویان غالب آیدمى نظرم به بکنیم، نگاه بخواهیم دوم حیث این از اگر که است

 بنابراین و. دارم قبول را این. دارند اعتقاد غیرمتشخص خداى یک به. ندارند اعتقاد متشخص شخص خداى به واقعاً

 تا. است ارترسازگ شخصى غیرمتشخص خداى به بااعتقاد بودن معنوى که بگویم باید معنا این به آیدمى نظرم به

 خداى به دتوانمى اول معناى به معنوى گرنه و گوییممى دوم معناى به معنوى  اما. شخصى متشخص خداى به اعتقاد

 .نباشد قائل شخصى متشخص خداى به هم تواندمى و باشد قائل شخصى متشخص
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 دخالت جنسى غریزه آن در که موجودى یک به محبت  یعنى. کنیممى فهم عشق از ما که معنایى این به عشق. 5  

 تعلق( وار انسان) شخصى متشخص موجود بر عالوه و است متشخص موجود یک به همیشه محبت این. باشد نداشته

 شکوفا او رد عشق که لحظاتى آن در کرد؛ پیدا معنا این به عشق هم گل یا مجسمه یک به انسان اگر حتى. گیردمى

 احساسش لحظات آن توى شعور بى و حسبى موجود یک. است قائل شخصیت یک واقعاً گل براى شودمى

 تکه آن در گل آن در را تا دو این الاقل. اراده هم دارد علم هم گل لحظات، آن توى کندمى احساس. کندنمى

 و نکرد صحبت عروسکشان کنندبهمى شروع وقتى هابچه ها،بچه مثل درست چیزى هر در مجسمه، آن در چپ

 اراىد موجود یک با کنندمى گمان واقعاً  لحظات، آن توى که کردن، نوازش آن به ورزیدن مهر و کردن گفتگو

 رحط قابل برایش بدآیند و خوشایند خواست، اراده هم و دارد، فهم و دانش علم، هم که. دارند سروکار اراده و علم

 عشق توانیممى موجودى به ما عشقها همه در. است طورهمین واقعاً عشقها همه آیدمى من نظر به این خب. است

 موجود باید آنوقت. بدانیم اراده و علم داراى بخواهیم اگر و. بدانیم اراده و علم الاقل داراى را او که بورزیم

 و دعا خوش حال یک اگر ماها که هست هم لحاظ این از. دارم قبول من را این. باشد وار انسان شخصى متشخص

. دانیممى شخصى متشخص موجود یک را خدا مناجات دعاو لحظات آن توى انصافاً بیاید پیش برایمان مناجات

 خداى عاًواق که بگوید ما به مان تفکرات و تأمالت جلسه آن از بعد یا مناجات و دعا  جلسه آن از قبل است ممکن

 و اتمناج و دعا لحظه آن در الاقل اما برسیم جااین به واقعاً است ممکن. نیست هستى جهان در شخصى متشخص

 .هستیم قائل دیدگاهى همچون یک خدا براى واقعاً نیاز و راز

. دهدمى هویتى غییرت یک فقط رودنمى بین از عشقشان هااین. نیستند قائل غیرشخصى متشخص خداى به که کسانى  

 شخصى متشخص خداى بهکه این در داشت تصریح و بود مصر اکهارت، مایستر. بزنم شما براى واضح خیلى مثال

 خداى به نم گفتمى که بود همین شد تکفیر اعتقادات آن بخاطر واقع در که اعتقادى فقره 16 از یکى. نیست قائل

 است قائل قاداعت این به است؟ قائل عشق به جور چه. است قائل عشق به همه این با امّا. نیستم قائل شخصى متشخص

 از وجودىم دیگر البته. شودمى خدا گویا هستى جهان کل به که این به. دهدمى دست از آنرا کسى وقتى واقع در

 ار او حب و. گیردمى قرار او حب متعلق واقع در هستى جهان کل امّا. نیست موجودات سایر اعداد در و موجودات

 گفت شودىنم دیگر. است اینجور واقعاً  واال. بکنیم خدا حب به تعبیر مسامحه به توانیممى را هستى جهان کل به
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 ىحت. دارم محبت نباتات و حیوانات و هاانسان همه به من صورت آن در واقع در یعنى. است دیگرى موجود یک

 تىح جمادات و من بین معنوى و روحانى انرژى متقابل انتقال که صورت این به حتى. ورزممى محبت جمادات به

 یزچ دیگر حال عین در ولى. هست هم آزمایش و توجیه قابل بعضیشان و دارد امکان اینها همه. گیردمى صورت

 دست از وقتى که. نیست جانشینىبى محبت محبت، آن که بکنم عرض را این خواهممى ولى. ندارد وجود دیگرى

 اکهارت ترمایس امثال. شودمى محبت آن جانشین دیگرى محبت یک ولى رودمى دست از. نکند پیدا جانشین رفت،

 خودش گاندى. است گاندى خود خوبش نمونه. دارد امکان کامالً من نظر به و کردندمى نگاه را جهان اینجورى

 خداى به که کندمى تصریح دو هر در و. برادرم مردم همه در هم و است کرده تصریح من مذهب است این در هم

 صریحت جایى در را دیگرش محبتهاى حاال. ورزدمى هامحبتانسان همه به خب ولى. نیست قائل شخصى متشخص

 به ىوقت پرسم،مى شما از من.  باشد اشزندگى محرک تواندمى هاانسان همه به محبتش من گمان به اال و نکرده

 و مالقات خدا آن یا روید،نمى خدا آن دیدار و مالقات به خودتان که گاهى قائلید، شخصى و متشخص خداى

 اینجا را دهش دادو واقع در شما دارد؟ وجود دهش و داد کنیدمى احساس هنوز جورى چه ولى. آیدنمى شما دیدار

 یعنى شروطى، هک کنممى عرض و. واسطهبى و مستقیم صورت به نه قائلید، استنتاجى و غیرمستقیم بصورت باز هم

 خداى به بیشتر من گمان به که ابیطالب،ابنعلى مثل است قائل شخصى متشخص خداى به که هم آدمى واقع در

 بهش که ىکس هر یا ابیطالب ابن على را شخصى متشخص خداى این.  دیگرى کس هر یا قائلند شخصى متشخص

 در باز هم اینجا یا بیندمى را خدا خود. کندمى درک جورى چه واقعاً را وجود احسانها و دهشها و داد است قائل

 این که کندىم تفسیر. گیردمى صورت استنتاجى عمل یک یعنى. کندمى تفسیر کند،مى دریافت را چه هر واقع

 یک از آمدنش بیرون موفق. کندمى تلقى او داده بیمارى، از را فرزندش یا خودش شفاء. است او داده کیه؟ داده

 این اشد،ب تلقى بنابر اگر گویممى من خب. کندمى تلقى او دهش و داد را هاهمین. کندمى تلقى او داده را آزمایش

 که ستجاه یک امّا.  باشیم داشته توانیممى همچونان قائلیم غیرشخصى و متشخص خداى به هم وقتى را تلقى

 را وا افضال و انعام و. شهودکند را شخصى متشخص خداى کسى اگرکه این گو آن، و شودمى دارد قوى اشکال

 که دارم قبول من صورت این در وقتآن. بکند شهود! نه. بکند وتعبیر تفسیر و استنتاج که این نه. کند شهود هم

 جوشدىم داده، انجام را افضال و انعام که کسى این به مفضل، منعم، این به نسبت آدم درون در عشقى یک اینجا

 ویم،بگ که ندارم سراغ را  چیزى همچون من ولى.  جوشدنمى غیرشخصى غیرمتشخص خداى یک به نسبت که

 دوجو واقعاً اگر ولى. ندارم سراغ من. کرده شهود افضال و انعام حال در را شخصى متشخص خداى شخصى یک
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 و. وشدجمى عشق آن از بیشتر عشقى یک آیدمى نظرم به من اینجا در که. دهممى حق شما به هم من باشد داشته

 وحدت هب که کسانى آید،مى نظرم به من که گویممى هم اینجا و باشم کرده تعبیرى دیگرى جاى در شاید من

 عمق شان،عشق اینها شخصى، متشخص خداى به نه. قائلند غیرشخصى غیرمتشخص خداى به یعنى قائلند، وجود

 چرا دانیدمى ىول. است عمیقتر البته است، اىوعده کم عشق یک یعنى. دارد کمتر بخشى نوید ولى. دارد بیشترى

 عشوقم از چه هر من یعنى. شودمى ترعمیق بگیرد، صورت کمتر ستد دادو درش چه هر عشق چون  است؟ ترعمیق

 عشقم اگر سپ.  بماند محفوظ عشقم اگر البته. است عمیقتر عشقم بماند محفوظ عشقم اگر بگیرم، کمتر هدیه

 نوید امّا. تاس ترعمیق بماند، محفوظ. کنمنمى احساس او از دهشى کنمنمى دریافت اىهدیه که معشوقى به نسبت

 نوید ولى عمق مک عشقشان، اینها که. قائلند شخصى متشخص خداى به که کسانى برخالف. است کمتر اش بخشى

 آدم. کندمى دریافت دارد چیزى متشخصى موجود از کندنمى احساس آدم که این بدلیل. است بیشتر اش بخشى

 ناخوش ظاهر به دهش حتى یا آیند خوش بظاهر دهش بصورت چه حاال. بکند دریافت چیزى معشوق از همیشه باید

 .آیند

 میلى بود دیگرانش با اگر 

 لیلى بشکست مرا ظرف چرا 

 هم را »للوالء البالء. «آیند ناخوش دهش حتى. دارد من به میلى یک که فهممى بشکست، مرا ظرف که همین 

 یک خاصى، نظر یک او که، این بخاطر گفتند. للوالء البالء جورى چه: گفتند. کردندمى معنى جورهمین هابعضى

 معشوق. دارد دلیلى هم پرخاش خودش حال هر به ولى. دارد پرخاش دارد، خطاب و عتاب حاال. دارد بتو سروسرى

 نگاه بقیه به که کندمى نگاه چشمى به است، او عاشقى از خبربى یا داندنمى خودش عاشق را او که کسى به نسبت

 باید زهمبا. پرکرد هم دیگران از کمتر را شما فنجان اگر ایدایستاده شیر صف در وقتى که است این. کندمى

 این. ودیمب بچه ما موقعآن که آمد یادم به داستانى که است جهت این به گویممى فنجانکه این.  باشید خوشحال

 ترومن چهار اصل. 4 اصل بنام شدمى اجرا ایران در اصلى یک سالها آن در. 2120 دهه سالهاى به گرددبرمى قضیه

 هاىکشور به بیائیم ما که بود مفهوم این به اصلى »ترومن«چهار، اصل این. شدمى اجرا سوم جهان کشورهاى در

 شدنش اجرا و. بود اجرا حال در ایران در ترومن 4 اصل این من زمان در. بدهیم انجام بالعوض کمکهاى سوم جهان

 حمامهایى.  4 اصل درمانگاه گفتندمى بهش. 4 اصل بنام. ساختندمى درمانگاههایى که بود صورت این به هم
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 دادندمى کره و پنیر و نان صبحانه. دادندمى نهار و صبحانه هم مدارس توى جمله از. 4 اصل حمام بنام ساختتندمى

 السک توى روزى هر بودم، ابتدایى سوم یا دوم سال بودم ابتدایى مدرسه در آیدمى یادم من. دادندمى هم شیر و

 و السىهمک. بود آقایى یک. کردندمى توزیع را... و شیر و کره و نان که. شدمى اینها توزیع مسئول کسى یک

 دوران ما بود مسئول دوستم این که اىهفته این کردیم قهر هم با نزاعى توى ما. بود من صمیمى بسیار بسیار دوست

 نوبت ىوقت تا و کردمى پر را همه مال بکند پرشیر اىمالغه با را لیوانها بود قرار که وقت هر ایشان. بود قهریمان

 را یرش ولى نداشتم، دوست اصالً را چیزها بقیه که هم من خب.  گذاشتمى نصفه مرا شیر ظرف شدمى من لیوان

. دهدمى من به نصف مرا شیر این و شده نزاعم کس فالن با من که گفتم پدرم به روز یک داشتم دوست خیلى

 :گفتند من به را شعر این پدرم وقتآن

 میلى بود دیگرانش با اگر 

 لیلى بشکست مرا چراظرف 

 کردمى نگاه شمىچ همان به را تو بکند آشتى خواستنمى اگر. کند آشتى تو با خواهدمى حتماً این بابا، که گفتند 

 که برو تو و. ىبکن آشتى باهاش تا شوى مجبور که بکند کارى وسیله این به خواهدمى این. کندمى نگاه همه به که

 بهش و رفتم فرداش صبح همان از. کردیممى استقبال چیزها این از همیشه که هم ما. کندمى آشتى باهات حتماً

  آشتى نم با حاضرى تو کنم، آشتى تو با خواهممى من منوچهر گفتم. بود منوچهر هم اسمش که فالنى گفتم،

 البالء رسیدمى نظر به.  کردیم آشتى کنم، آشتى خواهممى آره گفت و زد چشمش تو برقى گفتم، که تا. کنى

 عضىب گویا. خلق عالم و خیال عالم عنوان دارندبه بحثى عرفا.  دارد واقعاً عرفا براى معنایى همچون یک للوالء

 بعضى که عربىابنالدینمحى که بود هم نظر این از. گیردمى صورت خیال عالم در فقط شهود گویندمى

 اندازه هب دنیا در عارفى هیچ نباشد خیال عالم پرداز نظریه هم اگر و است خیال عالم پرداز نظریه انداصالًگفته

 او اشد،ب کرده محروم خیال عالم از را او خدا که کسى که گویدمى ایشان نگفته، سخن خیال عالم در الدینمحى

 هک است خیال فقط. رسندنمى حال آن به هیچکدام عقل نه حسّ نه: گفتمى کرده، محروم حقیقى عرفان از را

 مایستر« بتهال است، انگیزشگفت قائلند بهش که کسانى براى، واقعاً خیال عالم این. رساندمى حال آن به را انسان

 در چه ینالدمحى از بعد از کندمى خیال عالم به الدین محى که تأکیدى باز امّا. بود خیال عالم به قائل هم »اکهارت

 تاس خیال عالم که این به باشد نداده توجه که نیست عارفى هیچ اسالم، جهان از خارج جهان در چه اسالم، جهان
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 واقعاً چون شومنمى مسائل آن وارد من ولى. دارم قبول را این هم من. کندمى متمایز عارف غیر از را عارف که

 .امپیاده مسائل آن تو واقعاً من. ندارم مسائل آن به وقوفى

 پاسخ و پرسش 

 تجلى و اتذ مقام تجلى کنند جمع را شخصى غیر و متشخص خداى بین وسیله این به دارند سعى بعضى: پرسش 

 کامیابند؟ اندازه چه تا...  ذات مقام غیر

 ىالگو واقعاً خودم من امّا ام،دیده باب این در چیزها خیلى دانم،نمى خیال عالم از چیزى من چون گفتم،: پاسخ  

 الدینمحى از بودند معتقد شانهمه هاآن که دانممى ولى. دانمنمى واقعاً که این. ندارم هنوز خیال عالم از ذهنى

 به را خیال عالم ،کسى تا معتقدند جیمز مثل آدمى یک حتى ما خود زمان به بیاید تا گرفته اکهارت مایستر گرفته

 ما که آنهائى ما نیروهاى، همه چون. نیست عارف نشود واجد عقل و برحس عالوه ادراکى سومى نیروى عنوان

 آن اردو نکند پیدا کسى را سوم نیروى آن تا. است ارجاع قابل عقل یابه حس به یا بالمآل. داریم عادى انسانهاى

 خیال معال آن وارد هنوز که ما خب ولى بکند جمع هااین بین تواندنمى که معتقدم. نشود خیال عالم وارد سوم عالم

 جمع ما براى ات دو این بین جمع که. خدا آن به یا باشیم قائل خدا این به یاکه این به است دایر امر ما  براى. ایمنشده

 قیضینن جمع شما براى هااین ایدنشده خیال عالم وارد تا شما که است این الدینمحى خود تصریح. است نقیضین

 علت هم. مخلوق هم و است خالق هم او که فهمیدمى. شدید واقع که خیال عالم ولى گویدمى آنجا وقتآن. است

 واقعاً من نیست جمع قابل ما براى اینها همه فهمیممى را هااین همه. ناقص هم و است کامل هم. معلول هم و است

 .امردهنک و کنمنمى اشاره خیال عالم به هیچوقت مباحث این توى من اصالً. امنشده واردش فهمم،نمى را مطالب این

 .کرد قىتل توانمى را دهشهایى و داد چه واقعاً  آیا غیرشخصى و شخصى متشخص خداى بین بخشیدمى: پرسش  

 یک نه. است هستى جهان اصل دارد هستى جهان در سریان خیرخواهى و قدرت و علم گویدمى آن خب: پاسخ 

 .موجودات از موجودى

 داخ کثرتش همین با را جهان کل آیا یعنى... اند قائل فرقى باز خدائى همه...بین باز هاوجودى وحدت: پرسش 

 .باشند قائل وحدتى یک به باید باالخره شودمى چطور یا داندمى
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 یک. داندمى »مایا« واقع، در کثرات را کثرات این است قائل وجود وحدت به کسى وقتى ندارد، شکى خب: پاسخ 

 است ینا است قائل شخصى متشخص خداى به که دیدگاهى این با وحدتآن فرق امّا.  است قائل پشتش وحدتى

 جهان موجودات از یکى خداى گویدنمى او. است هستى جهان موجودات از یکى خدا گویدمى دیدگاه این که

. 1. است+ 2 خدا با تااست، n خدا بدون جهان. 2 بگوید آدم که کندمى فرق خیلى امگفته بارها من.  است هستى

 سه این. است یکى خدا با است صفر خدا بدون جهان بگوید یا. 3. است تا n خدا با است تا n خدا بدون جهان یا

 است آن تاس قائل شخصى متشخص خداى بوجود که کسى آن بگوئیم خواهیممى فقط ما. است مختلف دیدگاه

. شودمى اضافه دیگر موجود یک n+2 شودمى بشود ضمیمه که خدا. تااست n بفرض خدا بدون جهان گویدمى که

 هاآن با چیزش همه خیرخواهى، و قدرت و علم لحاظ از کمال لحاظ از وجود این ولو حاال. موجودات سایر به

 در اهدیدگ این است هستى جهان موجودات از یکى باالخره و باشد العلل علت. باشد سوا ما خالق باشد متفاوت

 خواهمىم را این فقط من.  نیست ما روزگار در کریشنا رادا مثل کسى یک در. نیست گاندى مثل کسى در واقع

 همه بگویم که ماندمى این مثل هاستاین براى وحدتى است هااین وراى وحدتى گویدمى هم جاآن چرا و. بگویم

 اینها به که داده وجود اینها به بخشى وحدت چیز یک اینها وراى بگویم... چى و چى سبز، آبى، آن زرد، این رنگها

 ضفر شماریممى که را رنگها حاال امّا. رنگند اینها همه وقتآن. کندمى جدایشان سوى ما از و بخشیدمى وحدت

 دیگر رنگى نه. 32 شودمى بکنیم اضافه بهش دیگرى رنگ اگر بعد.  رنگ تا 30 شد و شمردیم را رنگها تمام کنید

 انغیرش از و کندمى یکى هم  ""بإ؛ را رنگها همه که دارد وجود وحدتى یک اینها وراى. نیست رنگ 30 این از غیر

 رنگ. تاس مالکیت و ریاست مثل انتزاعى مفاهیم از غیر رنگ. نیست ساخته خود هم رنگ البته. کندمى جدا هم

 یک اینها بر عالوه دارد وجود فالن و فالن و زرد و سرخ و آبى بگوئیم نباید باالخره ولى. دارد واقعیتى اتفاقاً هم

 موجود یک دیدگاه این در هم خداکه این کما. نیست اضافه رنگ نه. رنگ بنام دارد وجود هم دیگرى چیزهاى

 توانیمنمى عاًواق. باشیم داشته اجمالى تصور دیدگاه آن از توانیممى فقط ما امّا. نیست موجودات بقیه از غیر اضافه

 یعنى حرفها این مدبفه تواندنمى نکند پیدا اتصال شهود عالم به تعبیرى به یا خیال عالم آن اتصال به نرسد تاکسى

 کشیده وجود بوحدت عادى، انسانهاى با برایتان بگویم دیگرى عبارت به باشیم داشته تصور توانیممى ولى ؟ چه

 متشخص خداى به شودنمى بینیممى وقتى همین،. کنیممى احساس را هادیدگاه سایر نقائص که وقتى شویم،مى

 به که کدانانفیزی بعضى یا دانهاریاضى از بعضى مثل. شویممى کشیده وجود وحدت به وقتآن بود، قائل شخصى
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 این مقدمات از کدام هیچ در ببینند که شوندمى کشیده نظریه این به لحاظ این از. شوندمى کشیده اىنظریه یک

 .ندارند تصورى نظریه آن از خودشان ولى.  بکنند وارد توانندنمى خدشه نظریه

. سته کسرى و بزرگ خیلى عدد جهانى ابعاد تعداد گویدمى او. زنممى را هاکنیگ استیون آقاى مثال بارها من 

 تواندنمى هخدش استدالل آن مقدمات از کدام هیچ در بیندمى کشاندمى نتیجه این به را او که استداللى آن واقعاً این

 چطور ندپرسمى خودش از وقتى ولى. شودمى ملتزم نتیجه به طبعاً بکند خدشه تواندنمى مقدمات در چون بکند

 بردار کسر که بعد. باشد بعد 22/02 جهان ابعاد تعداد مثالً باشد کسرى عدد یک که جهان ابعاد تعداد به تواندمى

 مرا که اللىاستد همین با امّا. اعشارى بعد کسرى، بعد. بکنم بعد تصور توانمنمى که هم من خب گویدمى. نیست

 اینجورى الباًغ ما من نظر به. نیست خدشه قابل جایش هیچ کنممى فکر استدالل این در هرچه را رسانده نتیجه این به

 امر زمان دندمعتق عرفا. معتقدند هم عرفا اتفاقاً را این که است خوبى بازمثال. ببینید شما را زمان مثالً.  شویممى

 غیرموهوم امرى زمانکه این به باشم معتقد توانممى وقتى فقط هستم غیرعارف که منى. ندارد واقعیت. است موهوم

 غیرقابل گوییهاى تناقض به وقتى. شوممى دچار حل غیرقابل هاىپارادوکس به ندانم موهوم امر را زمان اگر که است

 مانز شودمى معلوم پس گویممى وقتآن دانممى واقعیت داراى را زمان وقتى شوممى دچار حل غیرقابل و انحالل

 زمان هک کنم تصور توانمنمى من وگرنه. ندارد واقعیت زمان شودمى معلوم پس گویندمى اینجا. ندارد واقعیت

 .امشده یدهکش هادیدگاه این به اضطراراً فقط. است فراتر من فهم هیئت از واقعاً تصور این. باشد نداشته واقعیت

 نشاید؟ را دلبستگى نیاید چه هر چرا: پرسش 

 اىسورانهج گستاخانه، شعر آن زیر. کرده حافظ به هم معروفش شعر آن در نیما که است اشکالى این اتفاقاً: پاسخ 

 .اندنیاورده را شعر آن دیوانهایش چاپهاى از بعضى توى و دارد نیما که

 .باقى ساقى اى گویىمى که زنىمى گولمان را ما اینقدر که.»  است فریب و زرق چه این حافظا که« 

 این هب نبندى دل گویىمى که خورمنمى را شماها فریب من. است رونده که عاشقم آن به من: گویدمى حال هر به 

 حاال  .نیست هم استدالل بى و گستاخانه شعرى و است جالب ولى. است رونده آن که عاشقم برآنم من. هارونده

 ما بندیم،ب دل باقى ساقى به ما چرا که حافظ به »یوشیج نیما« قول از کندمى را اشکال همین دارد هم دیگر کسى

 بایدى این و نم نظر به چرا این آمده کجا از چرا این. ببندیم دل باقى ساقى به چرا بندیممى دل فانى ساقى به اتفاقاً
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 نظر به. نیست ائىانش باید یک اصالً باید این من نظر به ناپایدار چیز به بست دل نباید و نبست دل بایدى این، در که

 امور به ستگىب دل که شودمى ناشى جاآن از نباید دیگرى تعبیر به یا باید این و. است اخبارى کامالً باید یک من

 ما غرض اگر. ندارد وجود دیگرى جاى در دیگرى چیز. کندمى سرخوردگى و ناامیدى دستخوش را شما ناپایدار

 :که باشد این - هست هم خودما دغدغه که - هستى جهان از

 .باشیم داشته خاطر رضایت که کنیم زندگى جورى. 2 

 نآ وارد خواهمنمى من که هست دیگرى مطلب این که. بشوند برهم متراکم لذات که کنیم زندگى جورى. 1 

 برایتان دید؛بنمى دل رونده و ناپایدار چیز به شما زمانى وقت،آن. است جور این اگر. بشوند برهم متراکم لذات بشوم

 که نبایدى این گویا واقع در. شویدمى سرخوردگى و ناامیدى دستخوش وقتآن. آیدنمى حال اغراض این

 را کار این راگ گوید،مى ما به پزشک روان و روانى پزشک روحى، پزشک یک گویا که است نبایستى گویندمى

 گویمىم خواهیدنمى معموالً آدمیان شما را نتیجه این دانىمى امّا. بکن برو خواهىمى.  است اشنتیجه این بکنى،

 جسمتان کپزش. است معنوى طبابت نوع یک. گویندمى روحانى طبابت را نوع این واقع در. نکنید را کار این پس

 تو هب بشود، مرتفع اتقلبى ناراحتى خواهىمى که دانممى چون گویدمى هم جسمتان پزشک. ندارند اجبارى هم

. نزن خواهىمى و بزن خواهىمى را آمپول آن دوا، این. نخور هم خواهىنمى اگر و بخورى را غذا این گویممى

 هک اىامرونهى این. نخور را خوراک این. بخور را دارو این. بزن گویممى و کنممى امر تو به بخواهم من اگر ولى

 فیلسوفان عبیرت به. برسى غرض آن به خواهىمى که دارم اطمینان که است این دلیل به واقع در هست بیانم در بینىمى

 پیش مسئله این بنابراین،. است روشى نبایدهاى و باید بلکه. نیست ارزشى نبایدهاى و باید نبایدها، و باید این علمى

 با را ما لبالمآ که بندیممى دل چیزى یک به بندیممى دل رونده چیزى به وقتى مانعادى زندگى در ما که. آیدمى

 دنبالب بروید است شما طبع مطلوب سرخوردگى، و ناامیدى اگر حاال. گذاردمى جا سرخوردگى واقع در و ناامیدى

 باطن ترضای هم ما که است این کنممى تأکید مخصوصاً من که اىنکته. است رونده که چیزهایى به بستن دل

 دشوارى چیز خیلى متراکم، لذت این و. خواهندمى متراکم لذت ما از ترعمیق آدمهاى بسا چه هم و خواهیممى

 شده، ماش عاید بسیارى لذت صحنه آن در چیزى یک از که را زندگیتان هاىصحنه از یکى اآلن شما ببنید. است

 مثالً  یا .باشد بخش لذت خیلى علم اهل یک براى این است ممکن. دادندمى سال کتاب جایزه شما به وقتى مثالً

 هر یا و آشامیدن و خودمان از چیزى هر. هاآن از دیگرى چیز هر یا. دادند را شما دکتراى مدرک بار اولین براى
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 در که را تىلذ آن اآلن شما که بگیرید، نظر در را زندگیتان بخش لذت بسیار هاىصحنه آن از یکى. دیگرى چیز

 اوضاع یک در و خاصى مکانى ظرف یک در خاصى زمانى ظرف یک در لذت آن. ندارید مطلقاً بردید لحظه آن

 لذت یک آن آوردن یاد به از فقط اآلن شما. رفت لذت آن همه این با ولى شد، عاید لذت آن خاصى، احوال و

 که. ریدبمى لذت آن آوردن یاد به از آیدمى یادتان به وقت هر صحنه آن یادآوردن به از. بریدمى که است دیگرى

 از درجه آن به نیست عمق از درجه آن به وقت هیچ و است ترمایه کم خیلى است، تررقیق خیلى لذت این البته

 است ینا معنایش این چه؟ یعنى معنایش این دانیدمى آیا. است دیگرى لذت باشد چه هر باالخره ولى. نیست شدت

 آن آوردن یاد به از. ماندنمى لحظه آن لذت بعد لحظات توى دیگر. است لحظه همان لذت اىلحظه هر لذت که

 این لبتها که. بریدمى لذت آن آوردن یاد به از آیدمى یادتان به وقت هر. بریدمى که است دیگرى لذت یک لحظه

 لذت دباش چه هر باالخره ولى نیست شدت و عمق از درجه آن به وقت هیچ و است ترمایه کم تر،رقیق خیلى لذت

. است لحظه همان لذت اىلحظه هر لذت که است این معنایش این چه؟ یعنى معنایش این دانیدمى آیا. است دیگرى

 لذت آن هک ببرید، دیگرى لذت تواندمى یادآوردنش به البته بعد ماندنمى لحظه آن لذت بعد لحظات توى دیگر

  .نیست بعد لحظه در هم لذت آن خود باز. است یادآورى لحظه لذت باز برىمى یادآوردنش از که هم دیگرى

 که ىهایلذت کاش گویندمى اینها. هستند تندى آدمهاى عاطفى لحاظ از که غریب و عجیب آدمهاى بعضى! حاال

 مانىزندگ لحظه آخرین در که. ما زندگى قبل لحظات لذات بر شدمى اضافه لذت این که بود جورى شد ما عاید

 غذاى چقدر هر اآلن تا ام زندگى اول از مثالً لحظه این توىکه این مثل. بزنم اىساده مثال.  داشتیم لذتى انبوه یک

 این ادرىن آدمهاى یک. غلیظ بسیار هاىشیرینى با چیز یک و. باشد مانده هم روى شیرینهاش این ام،خورده شیرین

 کاش ىا گویندمى که دارد وجود هایشاننوشته توى چیزهایى چون هم که امدیده نویسندگانى من. هستند جورى

 هر تاس هم بغل هم بغل موزائیک موزائیک. است موزائیکى مانزندگى واقع در ما. رسیدمى متراکم لذت به آدم

 هر رعمر،آخ تا مختلف، لحظات آن، بغل موزائیک این بغل موزائیک این بگیرید نظر در موزائیک یک را لحظه

 تمام والًا زندگى، این که شدمى اگر حاال.  غیرشاد و شاد از مختلفى رنگهاى یعنى. دارد رنگى یک هم موزائیک

 شودب سیرتر رنگ این رویم،مى آخر طرف به اول موزائیک از چند هر هم، بعد بود رنگى یک موزائیکهایش این

 که ستنده متفکر چندتا امّا. بزنیم هم مثالى((  تإ؛ نداریم مانعادى زندگى توى که ما شود؟نمى یا شودمى این آیا

 متراکم لذت بالبدن برویم باید ما گویدمى چندجا در کرکگور. است کرکگور یکى. امدیده اینها هاىنوشته توى من

 بعدى ذتل نرود قبلى لذت تا. است جورى این معموالً زندگى توى. کندمى تغلیظ را خودش دائماً که لذتى. شونده
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 در .امدیده را این من هم اکهارت هاىنوشته توى. امدیده را هاهمین من کرکگور هاىنوشته توى. شودنمى عایدت

 یک  .جاست یک هم این. کردندمى احساس را شونده متراکم هالذتهاىانسان کاش اى که گویدمى قسمتى یک

 جولیان ،مسیحى عرفان تاریخ طول در انگلیسى عارف بزرگترین شاید و معروف عارف نورویچى، جولیان در هم جا

. افتمی را خدا شهودى و کشف یک در من که گوید؛مى را این شهودهایش و کشف از یکى در بار یک نورویچى

 آن فوق الیتناهى ابم کنیممى تصور ما که شکوهى فوق. فوق الیتناهى بما کنیم،مى تصور ما که زیبایى فوق فوق،

 را خدا. تناهىبماالی کنیممى تصور ما که مهربانى فوق و آن فوق الیتناهى باالتر، ذره یک بازنه یعنى. بود شکوه

 نم به هم را خلقت عالم کلکه این آن و دارم تو از خواسته یک خدایا گفتم، لحظه آن در بعد. دیدم اینجورى

 اشانىمهرب تو جوّ در و. است چقدر شکوهش تو جوّ  در. است چقدر اشزیبائى تو جوّ در آن ببنیم که. بده نشان

 رمایىخ هسته یک دیدم گویدمى کن نگاه را دستت کف به که شد الهام من به گوید،مى وقتآن. است چقدر

 دستم فک در را خدا از غیر هستى جهان کل یعنى. است خدا از غیر هستى، جهان کل این گفتند. است دستم کف

 شاد مرا ىدنیای چیز هیچ بعد به آن از: گویدمى. است این آفریده او که هم این و است، این آن گفتند یعنى.  دیدم

 دمیانآ کاش، اىکه گویدمى بعد: گویدمى را این وقتى جاآن و نکرد اندوهگین مرا هم دنیایى چیز هیچ و نکرد

 ایدع قبل لحظه آن رفتن قیمت به اشلحظه هر که لذتى نه. انددیدهمى جایى یک را اىشونده متراکم لذتهاى

 به گرا شما! چى هیچ که است این داد شما سئوال به شودمى که جوابى بهترین باشد، اینجور اگر حال.  شودمى

 .شویدمى سرخوردگى و ناامیدى خوش دست دیگر وقتآن بستید، دل هارونده

 دشومى مطرح هم شونده متراكم دردورنج وقتآن شود مطرح شونده متراكم لذت اگر: س 

 شود؟نمى عکس جهت همان یعنى

 .تیمنیس اینجورى البته ما. شودمى رقیقتر و رقیق. باشد داشته را لذت آن کسى اگر آید،مى نظر به! نه: ج 

 :س 

 هم دبع. است ناپایدار چیز همه ندارد وجود اصالً  ناپایدارى امر که کنیممى فرض اوالً که ایندمفرمى ایشان: ج 

 مه سرخوردگى دستخوش. شومنمى هم ناامیدى دستخوش و بندممى دل ناپایدار این به من! خب که گویدمى

 در اپایدارن امر یک به یا که شودنمى ناامیدى و سرخوردگى دستخوش آدم، وقتى که کنممى عرض بنده. شومنمى

 کرکگور، تعبیر هب که آدمهایى مثل. نباشد بسته دل ناپایدار امر به واقع در یا و. باشد بسته دل ناپایدار ءشى این ضمن
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 ىبستگ دل. کندمى رهاش هم بعد بردمى را شاستمطاع هرچیزى از. کندمى زندگى زمانه جهل و علم مرحله در او

 نداشته هشانب دلبستگى ولى چیزها از ببرید بخواهید استمطاع شما اگر بله. است بردن چیز یک از استمطاع از غیر

 ستمطاعا ما آشامیدینها در خوردنیها، در دیگر، جورندهمین چیزها خیلى که بکنید فرض شماکه این کما. باشد

 کیک که سىک بنابراین.  داشت نگه بشقاب توى هم و خورد هم شودنمى که را کیک: گویندمى انگلیسیها. داریم

 توى وقتآن. بخورد را آن نباید پس دارد دوست خیلى را بودن کیک اگر که بفهمد باید داردمى دوست خیلى را

 بشقاب ال،یخچ توى بگذارد نباید خب. را کیک خوردن داردمى دوست خیلى یا. باشد تا بگذاردش باید بشقاب

. ندارد کانام دیگر این. باشى داشته بشقاب توى هم و بخورى را کیک هم که توانىنمى دیگر ولى. بماند باقى

 این تماًح من نظر به که نباشد دوتا این اگر وگرنه. چیزى هر از بردمى استمطاع دارد طرف که است همین آنوقت

 یک یا و  دلبستگى قصد نه. دارید استمطاع قصد یا گفتمکه این مگر. آیدمى حاصل ناامیدى این و سرخوردگى

 .است آن متوجه دلتان و ایدیافته پایدارى امر یک ناپایدار معشوق و ءشى این ضمن در پایدارى امر

 است؟ مذموم یا مطلوبكه این مورد در اما: س 

 وجودىم براى آید،مى نظر به رضا و طلب آیا که بوده سؤال برایم سؤال این همیشه خدا رضاى و طلب باب در: ج 

 نه نابراینب باشد نباید وسیله و هدف نظام تابع ظاهراً خدا و. باشد هدف و نظام تابع موجود این که است تصور قابل

 .ندارد معنى من نظر به او براى رضا، نه و طلب

 چیست؟ وسیله و هدف نظام 

 من ستد دم امور بعضى که باشد اینجورى برایم هستى جهان که باشم چنان من که است این وسیله و هدف نظام 

 طلوبم و محبوب که این عین در. دارممى دوست را دوردستها آن من ولى. باشند من دست دور امور بعضى و باشند

 جز اىچاره دست دور آن به رسیدن براى ثانیاً و است، دست دور اوالً چون این، عین در. است دست دور آن من،

 وقتآن. کنمب طى باید را منازل این. بکنم طى باید را مراحل و بگذارم سر پشت باید را هاواسطه این که نیست این

 که ىبمیزان یعنى اند،وسیله هدف آن  براى اینها که میزانىبه. شوندمى وسیله هااین و. شودمى هدف من براى آن

 هدف ظامن تابع من که اینجاست وقتآن.  شوندمى مطلوب من براى اینها بکنند، آن به نزدیک مرا توانندمى اینها

 نه لغیره، بمطلو این ولى. شوندمى لغیره مطلوب امور بقیه. شودمى لذاته مطلوب برایم چیز یک. هستم اىوسیله و

 به هایرهلغ مطلوب این که نیست این جز اىچاره. ندارد وجود برى میان راهکه این نه بزنم دورشان توانمنمىکه این
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 لهوسی و هدف نظام تابع خدا آیا است؟ اینجورى خدا آیا. باشند هم من مطلوب واقعاً اندوسیله که اىاندازه همان

 دور چیز نآ وقتآن. هستند دستش کف. انددست نزدیک چیزها بعضى. دستند دور برایش چیزها بعضى که است

 به من  .برسانند آن به که این براى. بدهیم هاآن به تن که نداریم این جز اىچاره. کندمى لذات با طلب را دست

 را صىشخ متشخص خدا بگیریم، نظر در شخصى متشخص خداى را خدا اگر گفت؛ را خدا شودنمى آیدمى نظرم

 هر ایدب او چون چرا؟. دانست وسیله هدف تابع شودنمى دیگر را آن نظرم به بدانیم مطلق علم و مطلق قدرت داراى

 لسلهس یک و منازل سلسله یک تحققش و او اراده میان فاصله نه. باشد محقق چیز همان کندمى اراده که چیزى

 آیدىم حاصل موجودى براى فقط رضا. است طورهمین هم رضا باب در. باشند وسایل سلسله یک و باشند مراحل

 به نیاز بشود راضىکه این براى. نیست هدف - وسیله نظام تابع که کسى وگرنه. است وسیله - هدف نظام تابع که

 لحاظ این هب. نیست مراحل سلسله یک طى به نیاز بشود هم ناراضى که این براى. نیست مراحل سلسله یک طى

 قیقىح معنى به باید خدا مورد در بگویید خواهیدمى هرچه و رضایت طلب که است این به اعتقادم من که است

 ظاهراً  و .بکنیم وسیله و هدف نظام تابع باید را خدا بشود اخذ خودش حقیقى معنى به وگرنه. نشود اخذ خودش

 .بود این به ملتزم شودنمى

 باشد؟ وسیله - هدف نظام تابع تواندمى هم خدا تکوینى اراده اصالا : س 

 طى سائلىم سلسله یک باید چون ولى. کرد اراده را چیزى تحقق اآلن خدا که بگوئیم ندارد معنى تواند،نمى! نه: ج 

 آن و فرمائیدمى دیگرى چیزهاى یک امّا. کرد پیدا تحقق سال 200 یا سال 20 یا سال یک از بعد. اراده این شدمى

 که طرفى اگر و. حکم فرمان، یعنى تشریعى اراده. است اراده اسمش تشریعى اراده. است تشریعى و تکوینى اراده

 مرا فرمان تواندمى او که است این معنایش صورت آن در باشد مختارى موجود دهم،مى فرمان و حکم او به من

 کار ینا خواستهمى خدا خب که گفت خواهید شما. آیدنمى پیش مشکلى جااین. نکند اطاعت یا. بکند اطاعت

 چیز هر یا یدبده انجام آزمایشى یا حاال که. برسد بنده آن گوش به فرمان این خواستهمى فقط خدا! نه. بگیرد انجام

 .دیگرى

 من اتمناسب در نه. است شما با من مناسبات در. است نامستحسن اخالقى لحاظ از که جمود و جزم جنبه آن: نکته 

 واستخ من از تواننمى اینجا در ام،گرسنه من که هستم این به جازم و قاطع اآلن من اگر یعنى  چه؟ یعنى. خودم با

 امر کی قطع حجّیت. گفتندمى ما اصولیون که همانطورى چون چرا؟ بشویم، جمودم و جزم و قطع این از دست که
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. دهدمى اثر بترتی آن به. کرد پیدا جزم و قطع چیزى یک به اگر که شده ساخته جورى انسان یعنى. است تکوینى

 ارتباط رد که جمودى و جزم بنابراین. بخواهید من از که است مطلوب نه و بخواهید من از که دارد امکان نه بنابراین

 اجتماعى زندگى وارد اوالً شما و من که است وقتى بحث. چرخدمى اساس این بر من زندگى اصالً دارم خودم با

 زندگى اگر حتى. آیدمى حاصل برایمان عقیده اختالف ثانیاً. کنیممى پیدا هم با اجتماعى ستد دادو. شویممى

 الفاخت که وقتى حاال. آمدنمى پدید مشکلى هیچ بازهم نبود، حاصل اىعقیده اختالف ولى بود هم اجتماعى

 تو دهعقی و. است درست است، من عقیده چون من، عقیده بگویم، اینجا اجتماعى زندگى در آیدمى حاصل عقیده

 نای به توجه با حاال.  است جمود و جزم اخالقى منفى جنبه آن این. است نادرست است، من عقیده مخالف چون

 ایمان نآ به که امرى به دارد جزم همیشه یا انسان ایمان در واقع در ندارم شکى بله کنم،مى عرض بنده تفکیک،

 التىح دارد ایمان که چیزى آن به نسبت همیشه یا دارد، جزم دارد ایمان که چیزى آن به موارد از بسیارى در یا دارد

 من خصىش زندگى به که وقتى تا حالت سه این کدام هیچ در و است متصور حالت این تاى سه هر دارد جزم شبیه

 با ماعىاجت زندگى در را عملى اثر ترتیب این خواهممى که وقتى فقط. ندارد وجود مشکلى هیچ شودمى مربوط

 - اخیر الس سه دو این در که ارتداد مسئله در که است سؤالى یک اتفاقاً. دارند من با عقیده اختالف که کسانى

 من هاوقت خیلى. بود آمده پیش آنجا باز، است آمده پیش - ایمبرگشته وسطى قرون و حجر عصر به ما چون

 فقیهى، وستپ تو ببرید را خودتان شما آقا، که گفتمى ایشان. آمد پیش بحث همین اىجلسه در اتفاقاً و امشنیده

 این اسبراس. اندداده یاد او به فقه اصول در که دارد هم متدلوژى یک. است روایت و قرآن به معتقد فقیه این که

 ورآ یقین خودش براى کندمى استخراج که هم هایىحکم. کندمى استخراج حکم روایات و قرآن از متدلوژى

 یقین و قطع. دادمى فریب را دیگران و بدهد فریب را خودش خواستمى نیستند هم فریب اهل کنیم فرض.  است

 هک کرده، استخراج روایات و قرآن از فقیه این حاال. دارد حجیت کسى هر براى و. است آور یقین خودش براى

 اشد؟ب تواندمى او جلوگیر چیزى چه. کرد اعدامش باید و است مرتد ارقم زیدبن. کرد بایداعدام را ارقمزیدبن

 چه. اردد خودش براى کسى هر قطع حجیت که ندارید قبول شما مگر. بکند عمل باید هم قطعش به. است قطعش

 خواهدنمى. نیست فریب اهل نیست دروغ اهل که گیریممى این بر را فرض البته. رسیده هم قطع به. کرد باید کار

 و ولاص علم بنام هم متدلوژى کرده، رجوع روایات و قرآن به صادقانه واقعاً ولى. بدهد فریب را دیگران یا خودش

 واقعاً است کنمم هاخیلى و. بیاید پیش هاخیلى براى است ممکن این و. بکند باید کار چه. رسیده این به و دارد فقه

 امّا گویىىم راست بله، گویممى. معتقدم هم این به و. گفتم را این جوابش در بنده وقتآن. بکنند را استدالل این
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 من به شما. ایمکرده پیدا عقیده اختالف شما با من که است وقتى حاال چون شود داده اجازه باید مقابل، طرفبه

 خالقىا وجه آن دارد جمود و جزم حاال. نیستم کشتى من! آقاجان نه گویم،مى من هستى، کشتنى تو گویى،مى

 جنبه که استاینج. هستى کشتنى تو پس هستى، کشتنى تو معتقدم چون گوییدمى شما که. آیدمى رو اشمنفى

 هستم، نىکشت من معتقدى تو چون گفت شودنمى اینجا در! نه که کنممى عرض بنده. شودمى داده نشان اشمنفى

 نه. کندمى را ىچیز چه اقتضاى استدالل ببینیم، باید. دارم استداللى تو سخن مقابل در من. هستم کشتنى من پس

 در انىتومى کامالً فردیت امور تو داریم قبول قدر چه هر را خودت عقیده تو بله. دارى را خودت عقیده توکه این

 دو وقتآن کردى، پیدا دیگرى با عقیده اختالف و شدى وارد اجتماعى امور در اگر امّا. بکنى اعمال خودت مورد

 ارقم زیدابن نابراینب و. باشد متّبع و مجرا باید عقیده آن بود آن با غلبه چه هر یکدیگر، مصاف به بروند باید عقیده تا

 گویندمى!  نه: تگف خواهد البد. معتقدید خودتان شما. اید کشتنى شما که معتقدند ایشان که بگویید و بخواهید را

 هر که بناست اگر.  است مقبول مدعایش. است قوى اشادله که هر. بیاورد را اشادله همآن بیاور، را اتادله خب

 خوشم ماش هایشعقیده از خیلى از هم من. بکشید را عقیده این صاحب بگوید نیامد خوشش اىعقیده هر از کسى

 ایدتعق همه با روسو": نوشت روسو به ولتر که اىجمله آن و کجا این وقتآن بکشم؟ را شما توانممى. آیدنمى

. "کنى هیمتف مردم به را خودت عقاید این تا کنى پیدا اىزمینه توکه این تا کنم فدا را جانم حاضرم ولى. مخالفم

 هم. ریمدا عملى و نظرى هاىگیرىتصمیم براى سرمایه دو ما گفتیم که است این سؤال حال. کجا این و کجا آن

 قول زا دیگرى سوى از. اخالقى وجدان دیگرى و است عقل یکى. عملى التزامات براى هم و نظرى التزامات براى

 بعد و کرد طاعتا باید را الهى امرونهى. الهى امر اطاعت فقط گفتند، ابیطالب ابن على که گفتیم ابیطالب ابن على

 کردممى هم یدتأک من اتفاقاً و اندنگفته هم را اخالقى وجدان حتى ابیطالب ابن على گفتید خودتان که فرمایندمى

 است؟ سازگار هم با چگونه تا دو گویندمى وقتآن. جهت همین بخاطر

 .نکته سه تعبیرى به یا. کنم عرض خواهممى نکته دو بنده 

 .بکنم نقل مرتون تامس از على حضرت سخن تأیید در هم چیزى خواهممى بعد 

 خدا هىن یا امر چیزى اگر که این اول نکته. بگویم خواهممى مطلب دو بنده. اندجمع قابل چگونه دو اینکه این 

 چیز آن چون ندهم بها دیگرى چیز هیچ به. بکنم اطاعت را او باید من صورت آن در بود خدا نهى یا امر متعلق بود،

 سر رب امّابحث. هذا على قس و است شیطان یا است نفس هواى یا خداست رقباى از یکى حتماً باشد، چه هر دیگر
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 من هک اینجاست. فهمید باید کجا از. خداست نهى یا. خداست امر چیزى یک که بفهمم کجا از من که است این

 ىاخالق وجدان و عقل همآن و خداست نهى یا امر چیزى که این فهم براى. نداریم بیشتر سرمایه دو ما گویم،مى

 پیش را اخالقى وجدان و عقل بحث من که جاهائىآن باشید کرده دقت اگر که هست هم لحاظ این به و.  است

 هاىریافتد.  شمستقیم غیر دریافتهاى با هم و اخالقى وجدان و عقل مستقیم هاىدریافت با هم ما گفتم کشیدم،

 این رد که. »است ب الف« که کنممى اثبات من گویدمى عقل هست وقت یک که. هاستاین مرادم غیرمستقیم

. امدهورزی عملى یا نظرى التزام عقل حکم به واقع در امورزیده عملى یا نظرى التزام »است ب الف« به من صورت

 اثبات من :گویدمى. گویدمى دیگرى چیز عقل بار یک امّا. است عقل واسطهبى حکم به نظرى یا عملى التزام این

 در حاال. شنید باید  11رإ؛ دیگر موجود فالن سخن باید ساحت فالن در ساکتم عقل ساحتِ فالن در که کنممى

 ؟ایمنکرده یا ایمکرده عمل عقل حکم به هم باز شنیدیم را دیگر موجود آن سخن ما ساحت، آن در اگر اینجا

 تساک ساحت آن توى عقل خود. ایمکرده عمل عقل واسطه با حکم به ایم؟کرده عمل عقل حکم به امّا ایم،کرده

 باید ار موجود فالن سخن باید که کرده حکم هستم ساکت من ساحت، آن توى که گفته خودش منتهى. است

. دیگرى زچی هر یا حس، و عقل مثل قوایى این از غیر است دیگرى قوه یا است انسان یک یا موجود فالن حاال. شنید

 ثباتا اخالقى وجدان یا عقل اگر که کنممى عرض حاال. ایمکرده عمل عقل باواسطه حکم به جااین در ما باالخره،

 ابن لىع سخن مقتضاى به وقتآن. هستند خدا نواهى و اوامر هستند، خدا تعالیم و احکام دسته فالن که کردند

 راهى یچه من نظر به اند؟الهى نهى و امر اینها شودمى اثبات گونه چه امّا. باشیم احکام همان تابع هم باید ابیطالب

 نای که فهمیدیممى کجا از ما بودنمى اخالقى وجدان و عقل این اگر یعنى. ندارد وجود اخالقى وجدان و عقل جز

 و مرا آمده اوستا در که سخنانى آن نه بگوید کسى اگر خب.  است الهى نهى امرو همان آمده قرآن در که سخنى

 .است الهى نهى

 .است نفس هواى. نیست خدا سخن دیگرى چیز هر گفتند،مى که ابیطالب ابن على سخن  

 .بکنم عرض خواستممى که بود اىنکته این 

 واردم همه در الزاماً نباید مدرن انسان یک دیدگاه با را( ع) ابیطالب ابن على دیدگاه که است این هم دوم نکته 

 رنیتهمد خود اگر و. ندارد دین با ذاتى و جبلى ناسازگارى مدرنیته، خود که آیدمى نظرم به من. گرفت یکى

 ندارد، ذاتى و جبلى ناسازگارى دین از تصویر و روایت یک با باالاقل. ندارد دین با ذاتى و جبلى ناسازگارى
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 بتواند انسان اگر حاال.  مقدمات تمام با. مدرن هم و باشد متدین هم تواندمى انسان که است این معنایش این وقتآن

 چه اشجهنتی سنتى یعنى پیشامدرن، هم و باشد متدین بتواند هم انسان دیگر، سوى از. مدرن هم باشد متدین هم

 فقط اینها و. باشد سنتى متدینى است ممکن و باشد مدرن متدینى است ممکن که شودمى این اشنتیجه شود؟مى

 لزومى ابراینبن و ندارند بایکدیگر جامعى وجه مدرنیته عدم و مدرنیته در دیگر. است بودنشان متدین جامعشان وجه

. است مدرنیته اپیش تدین یک که باشد ابیطالب ابن على تدین عین اش تدین حتماً است متدین کسى هر که ندارد

 هامؤلفه این .کندمى جدا متجدد پیشا انسان از را او متجدد، انسان که کرد توجه باید البته.  است هم مهمى نکته این

 باالخره .اندارادى هاىمؤلفه هم بعضى. اند احساسى و عاطفى هاىمؤلفه بعضى اندمعرفتى هاىمؤلفه شان بعضى

 با هافهمؤل این با حاال. کندمى جدا پیشامدرن انسان از را مدرن انسان هامؤلفه این که است هایىمؤلفه مجموعه یک

 هستند ناپذیرناباجت هاىمؤلفه اگر. پذیرند اجتناب یا ناپذیرند اجتناب یا. نیستند بیرون قسم و د از عقلى حصر یک

 که بیمارى لمث درست. ببینیم هامؤلفه این در نابهنجارى و کژى و آنورمالیته نوعى چه اگر کرد قبول را هاآن باید

 که دارد اىدوره یک شما بیمارى این چون. نویسمنمى اىنسخه خانم آقا، شما براى من که گویدمى او به دکتر

 بکند، هم طى. افتدنمى نافع حالتان به. بنویسم شما براى من هم تانسخه صد. نکند طى را سیر این اگر بکند طى باید

 را خودشان طبیعى سیر این تا. سربکنید مریضى این با جورى یک باید را راه دو بنابراین. نیست نسخه به نیاز دیگر

 مرضى که دباشن ناپذیراجتناب هایى مؤلفه اگر حاال. شویدمى خوب هم نسخه بدون. شویدمى خوب بعداً. بکند طى

 طى مرض این ات. بسازیم اینها با باید ما باشند، هم هنجار نابه. بیایند حساب به هم بیمارگونه. بیایند حساب به هم

 قسیمت دسته دو به خودشان درون در مدرن، انسان تفکر پذیراجتناب هاىمؤلفه. بگذرد مدرنیته یعنى. بشود

 استدالل گو،گفت بحث، با یعنى مبارزه از منظور. کرد مبارزه هاآن با باید که نامطلوب پذیرهاى اجتناب. گردندمى

 هم مطلوب تفاقاً ا ناپذیرند اجتناب اینکه عین در ولى ناپذیرند اجتناب که هستند هم دسته یک و. ترتیب همین به و

 عرض ار این خواهممى من کردیم پیدا حالت چهار تقسیم این با. هستند هم مطلوب ولى پذیرند اجتناب. هستند

 با تدین ینا متدین، و بودیم مدرن اگر که نیست شکى ولى. بود متدین حال، عین در و بود مدرن شودمى که بکنم

 مثالً .  اشدب پیشامدرن انسان هاىمؤلفه عین نباید هایشمؤلفه همه بنابراین و. کندمى فرق پیشامدرن انسانها تدین

 به هم طبیعى. داشت دتعب پیامبر به نسبت واقعاً ابیطالب ابن على. است طبیعى امر یک تعبد برایش پیشامدرن انسان

 دینم،ت من چون گویدمى است مدرن چون ولى است متدین اینکه عین در انسانى یک است ممکن. آمدمى نظرشان
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 هم باز ردندا اشکالى. باشد خواهممى استداللى - تجربى عمیقش معنى به تدین. باشد خواهمنمى تعبدى تدین

 .است متدین

 .بکنم عرض خواستممى که بود اىنکته دو همان این 

. ندارد طالبابی ابن على سخن به کارى او البته که. دارد ابیطالب ابن على سخن بسود »مرتون تامس« استداللى، 

 :گویدمى اینکه کنممى عرض مختصراً که استدالل آن و است عامى سخن یک سخن این چون

 .دارد ذات حبّ انسان. اول مقدمه 

 در خواست، را چیزى یا کرد کارى اگر پس داردمى دوست را خودش واقعاً انسان اگر که است این. دوم مقدمه 

. واستنخ را چیزى یا نکرد را کارى اگر و. است کرده تلقى خوب را آن چیز، آن خواستن یا کار آن کردن هنگام

 شکى هم این. است کرده بدتلقى خودش براى حتماً را چیز یا کار آن چیز آن نخواستن یا کار آن نکردن هنگام در

 ،داندمى بد را چیزى اینکه عین در و. داردمى دوست را خودش انسانى یک بگوئید شودنمى چون  چرا؟. ندارم

 را چیزى که حال عین در و داردمى دوست را خودش چیزى یا. داردنمى دوست را خودش کهآن پس. خواهدمى

 دوست را خودش که کردیم قبول اگر پس. داردنمى دوست را خودش کهآن پس. خواهدنمى. داندمى خوب

 آن واستنخ یا کار آن کردن وقت کرد، را کارى یا خواست را چیزى اگر که بکنیم قبول باید ثانیاً . اوالً داردمى

 دانستهىم بد نکرد، را کارى یا نخواست را چیزى اگر یا. است دانستهمى خوب خودش براى را چیز یا کار آن چیز،

 بعد ات ده دانسته،مى خوب که چیزى همه در است ممکن رفته هم روى شدانستن بد و دانستن خوب البته است

 کرده، انکسار کسرو هم روى را مثبتش بعد تا 10 آن با را چیز آن منفى مورد تا ده ولى. باشد داشته سراغ هم منفى

 .است خوب برایش این رفته هم روى که گرفته، را اش جبرى فیزیکى، برآیند

 واقعالفى است ممکن خواهندمى آنرا دانند،مى خوب چون و دانندمى خوب انسان که چیزهایى این ولى. سوم مقدمه 

 است نممک.  سازدمى دو هر با. انددانسته خوبش که اندکرده خطا. نباشد خوب الواقعفى است ممکن. باشد خوب

 کرده و خواسته دانسته،مى خوبش چون حال هر در ولى. نباشد خوب الواقعفى است ممکن و. باشد خوب الواقعفى

. باشد دب الواقعفى که است هم ممکن و. نباشد بد الواقعفى است ممکن داندمى بد انسان، که هم را چیزهایىآن و

 هائیکهآن. ستنی اىمسأله بد و خوبند الواقعفى که هائیآن.  است نکرده یا نخواسته دانستهمى بد چون باالخره ولى
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 است، دانستهمىن بدشان این ولى بدند الواقعفى هائیکهآن یا است دانستهمى خوبش این ولى نیستند خوب الواقعفى

 اگر الًمث. بکند را کار آن خواهدنمى واقعاً  که بوده کارى کردن حال در واقع در کرده،مى توجه که وقتى را هااین

 انجام را کارى من کنممى  22رإ؛ کار این وقتى پس. است بد برایم الواقعفى ولى دانممى خوب را چیزى یک من

 وقتآن.  دانممى خوبش چون. دهممى انجام چرا. دهممى انجام ولى بدهم انجام خواهمنمى الواقعفى که دهممى

 فى که ناهىگ دهدمى انجام را کند،مى واقعى گناه گناهى وقتى انسان پس باشد اینطور اگر: گویدمى مرتون تامس

 چون لىو. دهدمى انجام واقعى گناه اگردارد. بکند خواهدنمى الواقعفى که کندمى را کارى است، گناه االمر نفس

 کارى عواق در دهدمى انجام گناهى کسى وقتى بنابراین.  است دانستهنمى گناهش که شودمى معلوم دهدمى انجام

. تنیس آزاد یعنى. بدهد انجام خواهدنمى که دهدمى انجام کارى که کسى. بدهد انجام خواهدنمى که دهدمى انجام

 امانج را کارى کسى اگر پس. بدهد انجام خواهدمى که دهدمى انجام را کارى که کسى یعنى کى؟ یعنى آزاد

 را نتیجه این از »مرتن« وقتآن. نیست آزاد کار آن دادن انجام حین در این. بدهد انجام خواهدنمى که دهدمى

 چه حاال.  ندارد آزادى دهد،مى انجام گناه وقتى. است آزاد دهدمى انجام صواب وقتى فقط انسان که گیردمى

 ؟است گناه چى و. است صواب گویدمى داندمى را عالم چیز همه که کسى که، چثیزى آن است؟ صواب چیزى

 وقتى آدم »مرتون تامس« تعبیر به بنابراین پس. است گناه گویدمى است باخبر جهان همه از کسى که چیزىآن

 وقتى اما. بدهد انجام خواهدمى که دهدمى انجام را کارهایى دارد چون. است آزاد کند،مى را الهى امرونهى اطاعت

 رنظ این از وقتآن. ندارد آزادى واقع، در بکند بخواهد دیگرى کار هر دیگر کندنمى را الهى نهى و امر اطاعت

 دادن نجاما حال در که است کسى آزاد. باشد یکسان وبد خوب برایش که نیست کسى آزاد که: گفتمى مرتن

 آن خواهدنمى که است کارى ندادن انجام حال در و. بدهد انجام را کار آن هم واقعاً خواهدمى که است کارى

 ادآز دهندمى انجام گناه دارند وقتى تا آزادند ظاهر به ولو آدمیان که است این معنایش ولى. بدهد انجام را کار

 .دهندمى انجام صواب کار دارند که آزادم من بگویند توانندمى آدمیان وقتى فقط. نیستند

 فقط چون. است الهى نهى و امر اطاعت در فقط آزادى که شودمى این معنایش شود؟مى چه معنایش این وقتآن 

 این رد فقط. است خوب هم واقعاً که دهیدمى انجام را کارى که دارید یقین کنید،مى الهى نهى و امر اطاعت وقتى

 یددانمى خوبش ولى دهیدمى انجام که را کارى است ممکن چون موارد بقیه در وگرنه. آزادید شما واقع در حالت

 انجام یدخواهنمى واقع در که باشید کارى دادن انجام حال در که دارد احتمال بنابراین پس نباشد، خوب الواقعفى

 .باشد رفته شما دست از انسان آزادى کامالً که دارد احتمال یعنى. دهیدمى انجام دارید ولى. بدهید
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 .نیست جا این آن، بث نه یا هست است تامى اصطالح اصطالح، این حاال 

 اطاعت که نىکسا فقط یعنى. دارند متدینان فقط را آزادى این که کندمى تصویر آزادى نوع یک استدالل این ولى 

 خواهدمى واقعاً که بدهد انجام را کارى که است کسى آزاد اگر چون. آزادند معنا این به کنندمى الهى نهى و امر از

 دارد ولى. بدهد انجام خواهدنمى الواقعفى که دهدمى انجام دارد را کارى که است کسى آزاد نا و بدهد انجام

. ادندآز کلمه، واقعى معنى به که اند الهى امرونهى مطیعان فقط گفت باید صورت این در وقتآن. دهدمى انجام

 بولق قابل واقعاً اصطالح این ببینیم تا. بشکافیم را[  2]مرتون تامس« اصطالح این دیگرى وقت یک در که انشاءاهلل

 .نیست قبول قابل یا است

 واقعاً گرا که است الهى نهى امرو اینها که کنندمى اثبات اخالقى وجدان یا و عقل که گویممى من که این. نکته 

 اتاثب واقعاً اگر. کنیممى اطاعت را مان وجدان و عقل حکم داریم الهى، نهى و امر اطاعت در دیگر. کردند اثبات

 ینا در. اند الهى نواهى و اوامر اینها که بکند اثبات که داشت را قدرت اخالقى وجدان و عقل واقعاً اگر. کردیم

 .جزئیاتش ترینجزئى در حتى. است اخالقى  وجدان و عقل حکم از اطاعت الهى، نواهى و اوامر از اطاعت صورت

. اند الهى نهى و رام ادعا بنابر که بکنیم چیزى آن از اطاعت نباید ما آنصورت در که بکنند نتوانستند اثبات اگر و

 هک سازدمى کامالً بنابر. کنممى عرض را همین هم من. اند الهى نهى و امر اینها که نشده اثبات ما براى هنوز چون

 انوجد امرو مطیع حال عین در و. کردیم اطاعت جزئیاتش، ترینجزئى حتى الهى، نواهى و اوامر همه از بگوئیم

 فقط. اند الهى نواهى و اوامر اینها که باشند کرده اثبات اخالقى وجدان و عقل که وقتى چون چرا؟. بودیم اخالقى

 .است صورت این در

 ...كنیممى اعمال كه نهى امرو ما وقتآن: سئوال 

 به فتهر هم روى این گفته که ما اخالقى وجدان و عقل واقع در. توانیدمى باشد، شده اثبات اولى حکم آن اگر: ج 

 کندمى تعارض وقتى. است تو سود به رفته هم روى. نیست تو بسود دنیایت براى حال عین در گویدمى است تو سود

. است تو سودب رفته هم روى کهآن طرف به برویم پس که بپذیرید توانیدمى هم باز. نیست سودمند تو دنیاى براى

 با بیطالب بنا على مثل کسى یک فرق که است مشکل این فقط که است این بحثم من فقط. نداریم مشکلى هیچ

 چیزى هک بکند ثابت اخالقى وجدان و عقل باید گویدمى اینکه از بعد مدرن انسان که است این مدرن انسان یک

 قىاخال وجدان و عقل را اىعرضه همچون ولى بگوید بکند اضافه هم چیزى یک است ممکن. است الهى نهى امرو
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 جدا طالبابی ابن على با راهش دیگر وقتآن بکند اضافه را این اگر که. بکند اضافه است ممکن هم را این. ندارد

 که تندتوانسمى اگر. هستند خدا نواهى و اوامر اینها که بکنند اثبات توانندمى اخالقى وجدان و عقل واقعاً و. شود

 من ذهنیت هک بگوید کسى است ممکن منتهى. شودمى هم مثل عیناً همان را ابیطالب ابن على با ما. کنندمى اثبات

 هانای که بکند اثبات که ندارد اىعرضه همچون اخالقى وجدان و اىعرضه عقل که گویدمى من به مدرن انسان

 خیلى مهمقد یک اثبات مستلزم الاقل خداست نهى و امر واقعاً اینها اینکه اثبات چون چرا؟. خداست نهى و امر واقعاً

 یستن مشکلى االصول على. بگویم خواهممى پس.  دارد شناختى معرفت حجیت وحى اینکه آن و است دشوارى

 شودمى عنىی. دارد شناختى معرفت حجیت هم وحى واقعاً  بشود گفته و. بشود منضم هم بعدى مقدمه این اینکه مگر

 هک شناختى منبع همآن. بدانیم شناخت منابع از راهم وحى دانیممى شناخت منابع از را عقل و حس که همانطورى

 .بگیریم را او جانب کرد، پیدا تعارض عقلى و حسى حکم با جایى در حکمش اگر

---------------------- 

 .کرد رفات پیش چندسال همین که است آمریکایى بیستم قرن عارف یک مرتون؛ تامس[ .  2]

 


