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 سوم،جلسه  درسگفتار تأثیر دین در منش آدمی
 7711-17استاد مصطفی ملکیان ، 

 

 1کاستن ترس از مرگ هایراه

پنداریم مرگ، نااودی  مللاا اساتس پار اهار واه ماا که یکی از علل ترس از مرگ، این است که ما میازآنجایی

ییان واه هناین قریاا، تارس از مارگ را یر ماا  وباورانند مرگ ناودی  مللا نیست، از ترس ما کاسته خداهاد داد و

عندان ارزش ورا  ما یر نظر وگیرند، یهد. راه یوم ورا  کم کرین ترس از مرگ، این است که امدر  را وهکاهش می

 تا وقتی این مسائل ورا  ما ترسیم دد و ارزش پیدا کری، از مرگ نهراسیم. 

 

 ترسیم نقاط ضعف و نقاط قوت انسان، توسط ادیان

 : کنندیموشر یک سلسله نقاط قدت و یک سلسله نقاط ضعف یاری. اییان یر این راوله، یر یو مرحله کار  

 ها  تدست.ود  هانیاها  تد و خدوی هانیا ندیهدیمو  کنندیم. نقاط قدت و ضعف را ور وشر عرضه 1

                          
 ویراستار: راضیه زینلی: یانشجد  یکتر  فلسفة یین .1
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تاا  کنادیما. ما را تشادیا کندیمرسیم ها را ت. وعد از اینکه نقاط قدت و ضعف را تفهیم کری، یک سلسله ارزش2 

ها یر نظار . وقتی این ارزشکندیمها ترغیب سد  تحقا وخشیدن وه ارزشها وادیمس یعنی انسان را وهیر پی این ارزش

ها، از مرگ نهراسیم و یر نتیجاه تارس از مارگ تا یر راه تحقا این ارزش ددییمما، وزرگ جلده پیدا کریند، سبب 

 یاود. ییر ما کاهش م

که یر مقاول هام  میپریازیمنقاط قدت و نقاط ضعفی که یر زندهی یاریم فراوان استس اما وه نقاط قدت و ضعفی 

قرار یارند. ورا  مثال از نقاط قدت ما این است که قالب علم مللا، قدرت مللا، عصنت مللا و محبدویت مللقایم. 

هااه قادرت مللاا، عصانت مللاا و محبدویات مللاا را هی اما از جنله نقاط ضعف ما ایان اسات کاه علام مللاا، 

 یست آوریم و ورا  وشر قاول یسترسی نیست. تدانیم وهننی

یانیم کاه نادانیم. یانساتن  وریم. هرچه را وشدی ودانیم، وهتر از این میهر یک از ما، از نایانستن رنج می علم مطلق:

 ما حد یقف نداری.

ه اینجا مرای از علم، علم کتاوی صرف نیستس ولکه کسب یانش، قار  هدنااهدن : )البتناپذیربینی سیریمطلق 

 یاری.(

هریزیم و آنچه هناره یر قلاب از ضعف و عجز می وقتهنهوریم و ما از ناتدانی و عجز، رنج می قدرت مطلق:

عجاز( وحثای کاه ضعف و قدرت . قدتکندیمآنیم، قدرت است. )البته ضعف وا عجز و قدرت نیز وا قدت، فر  

 هفت علم و قدرت از یک سنخند و یکی هستند؟  تدانیمآیا  ندیهدیماین است که  کنندیمیر اینجا ملرح 

 یر اینجا سه قدل هفته دده است:
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یکای از  هاانیاک از . علم و قادرت یو امار کااممت متفااوت هساتند و واا یکادیگر های  ارتبااقی ندارناد. هار یا1

 ها  ما و از یکدیگر مستقلند.خداسته

. علم خدیش یکی از انداع قدرت است و لذا زیرمجندعة قدرت است. یرواقع یانستن، نیز یاک قسام، تدانساتن 2 

انسان وه این علت هنداره ینبال قدرت است، چادن : »دیهدیماست و یکی از انداع قدرت، قدرت علنی است. راسل 

 «  لم است و علم از اجزا  قدرت است.ینبال ع

 یانید.تدانید کار  را وکنید که میها  علم است. وقتی می. خدی قدرت ندعی علم و یکی از زیرمجندعه3

هناه وادد. معنایش ایان اسات کاه یاری، ویهناهی است. هر انسانی یوست منظدر از عصنت، وی عصمت مطلق: 

. هر فری  یا از قریا یین یاا از قریاا تفکارات کندیمنداهی خاصی را اقاعت متدین وه یین خاصی است و اوامر و 

خدیش یا از قریا عرف جامعه یا از قریا اعتقای وه دخص مدثقی، ورخی امدر را یارا  ارزش مثبات و ورخای ییگار 

. یانادیماواجاب  . یعنی اقاعت از ورخی امدر را واجب و سرپیچی از ورخی ییگر را نیازیاندیمرا یارا  ارزش منفی 

عندان مثال کدام از حیدانات ارزش مهم نیست.( وههر حال هی  انسانی نیست که یارا  ارزش نبادد. )ورا  هی ولی وه

مند اسات و غام یاری و واه انادز چیاز  واه هریاه مجلر ترحینی را یر نظر وگیرید، فرضات ورایر مرحدم واقعات غصاه

است، وقتی یر مجلر نشساته، او نیاز چهاره غنگناناه یاری، ولای ییگار مفهادم افتدس اما آن کسی که هنسایة یور می

اش آیم را یر مجلر ترحیم خندان وبینند یا وا قرف وغال یساتی ود است دیهدیمارزدی یر کارش آمده است. چدن 

 هدناه یهی یو خیلای فار  یاری. کاار اولایهد. کار اینیروارة ودرس اتدمبیل صحبت وکند! چدن ود است، انجام ننی

 ها سروکار یاری. مفهدم ارزدی نداری و کاممت واقعی استس ولی کار یومی ارزدی است و وا ارزش
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صدرت منفی یا مثبت پذیرفتاه اسات و هار انساانی یاک نظاام ارزدایریال ها را خداه وههر انسانی یک سلسله ارزش

 ورا  خدی یاری. 

یاری چنان زندهی کند که نظام ارزدای خادیش را سانی یوست اینکه انسان قالب  عصنت مللا استس یعنی هر ان

یاری چنان زنادهانی کناد کاه زیر پا نگذاری، نه اینکه نظام ارزدی ییگران را ولکه حتی هاهی اوقات انسان یوست می

 نظام ارزدی ییگران را لگدمال کند. 

یاری چنان زنادهی ت که یوست میهناهی است، ودین معناسپر اینکه انسان قالب عصنت است، یعنی قالب وی

نظرش ویاید که نظام ارزدی خدیش را زیر پا نگذادته است. از ایان نظار کند که از یید خدیش، هناه نکریه وادد و وه

که یکی از علل افسریهی و مملت هنین است که هر انسانی که مدافا نظام ارزدی خادیش  اندهفتهدناسان هم روان

ها  روانای کاه و یکی از علل عندة افساریهی ددییمو افسریهی ور او عارض  ددییملت ، یچار ممکندیننعنل 

یاود کاه واه چیزهاایی وااور یاریس ولای واه آن چیزهاا عنال یر وعضی از ما وجدی یاری، این است که انسان خدیش می

له یا یر هار یو مرحلاه اداتباه ، ولد یر یکی از این یو مرحکندیم. ورعکر انسانی که وه آنچه واور یاری عنل کندینن

هاا اداتباه ، ولاد اوًت یر تشاخیص ارزشکنادیماها  خدیش عنل کریه واددس وانشاط است. یعنی فری  که وه ارزش

اش، اند و ورعکر و نظاام ارزدایاند، ورخی مداقع یارا  ارزش منفیکریه وادد، چیزهایی را یارا  ارزش مثبت ودیه

الداقاع قباا نظاام س ولای فیکنادیمااش عنال یاری قبا نظاام ارزدای کندیمثانیات هنان نظام ارزدی یرستی نبادد و 

هااه یچاار مممات و افساریهی هرحال انسانی که ایان چناین اسات وانشااط اسات و هی ، وهکندینناش عنل ارزدی

 . ددیینن
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 کانمیمای عنل وه آنچه هناان ، یعنکنندیماین نشاط و دای ودین، عممت تنامی افرای  است که وه وظیفه، عنل 

، وادان عنال ننایاد و یانادیما. قالب عصنت مللا، یعنی آنچه را خاد  آورییموظیفة من است، ورا  انسان نشاط 

 ناپذیر است. یاند، از آن اجتنا  کند. این نیز مللا است یعنی حد یقف نداری و سیر آنچه را ود می

او را یوست یادته واداند. اهار روز  وشاندید یکای از  هاانسانر یاری سایهر انسانی خدش می محبوبیت مطلق:

رنجیاد و وعکار وشاندند کسای کاه تاا یاری، مییادته، ییگر دنا را یوست ننیافرای  که تاکندن دنا را یوست می

 ددید. محبدویات مللاا، غیار از محبیات مللاایادته، اکندن یوستدار دنا دده است، دای میاًن دنا را یوست ننی

قلبد. این محبدویات است. محبیت مللا، کار عارفان است و محبدویت مللا چیز  است که هر انسان عای  آن را می

نیستیم که وخداهیم کسی یوستنان ندادته وادندس ولکه کساانی فراوانای هساتند کاه ماا  هدنهنیاحد یقف نداریس یعنی 

یاریم کااه مااا را یوساات یادااته وادااند. از اینکااه یاریمس ولاای حتاای آنهااا را هاام خاادش ماایآنهااا را یوستشااان نناای

، هنین است. یعنی یکای از علال میکنیما  که نفا  یا ریا القلد  نبادیم، واقعات یر رنجیم. یکی از علل عندهمحبد 

 کنادیماقلبی ماست. اینکه فرضات انسانی پیش زید ستایش از زید و نکدهش از عنر عندة نفا  و ریا، هنین محبدویت

، ورا  این است که احساس کریه است که زید و عنر وا هام کندیمعد پیش عنر ستایش از عنر و نکدهش از زید و و

واا  هاانیاهر یو   یاندیمخداهد که هر یو او را یوست ندارند، یست وه این عنل می زندس چرا که یدننند، چدن می

 ورزی. کنند و نفا  میهم علقة یوستی احساس ننی
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پددااند یاا اینکاه آنچاه را کاه یر او هدنه است. اینکه انسانی عیاد  خادیش را از چشام ییگاران مینینریا نیز ه

، مرحلة ریاست و هانیاکه هدیا یارا  فضایلی است، هر سة  کندیمیهد یا اینکه چنان عنل نیست، وه خدی نسبت می

 ری ییگران او را یوست یادته وادند. یاقلب استس یعنی یوست هر سه مرحلة ریا ورا  این است که محبدویت

و آن این است که ما یک محبدویت یاریام و یاک محبی.ات.  یانمیمیر وا  محبدویت مللا، ذکر این نکته را ًزم 

ینبال   عای ، هنیشه واههاانسانمحبدویت یعنی ییگران مرا یوست ودارند، محب.یت یعنی من ییگران را یوست ودارم. 

  دریف و متعالی، هاانسان  ییگر آنها را یوست ودارندس اما هاانسانکه  کنندیمائنات یارند فعالیتی محبدویتندس یعنی ی

کاه هرچاه ویشاتر ماریم را یوسات  کننادیما. هنیشاه ساعی یر ایان کنندیماخمقی، یرست جهت را عکر  ازلحاظ

 کنادیمب محب.یت استس یعنی یاری قلب ودارند، نه هرچه ویشتر تدسط مریم، یوست یادته ددند. انسان متعالی یر قل

یر آن وادد. این کاار  اسات کاه وایاد واا  هاانسانا  ویاود که این سینة هشایه جا  محبت هنة که یک سعة وجدی 

 نیست.  هدنهنیاریاضت صدرت هیری. انسان یر حالت عاییش 

وست یادتن حیدانات است! ماا زویتار   ییگر، ورا  ما یددارتر از یهاانسانی، یوست یادتن دناختروان ازلحاظ

یاریم تاا یاک انساان را و ایان هام عللای یاری کاه چارا چناین اسات. یک هل، یک خرهدش و هروه را یوست مای

یسات ویایادس ولای البتاه اهار ، کار یددار  است و کار  است که واید واا ریاضات وههاانسانهرحال یوست یادتن وه

  ییگر را یوست وداریم، البتاه وظیفاة ماساتس ولای هاانسانیست آمده است، اینکه یست آمد، امر وسیار متعالی وهوه

 چیز  نیست که یر پی آن وادیم. 
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چهاار  حاالنییرعقالب علم و قدرت و عصنت و محبدویت مللا ودین، چهار قسم از نقااط قادت ماساتس ولای  

 ضعف ماست.  چیز  است که قاول یست یافتن نیست و این یسترسی ناپذیر ودین، نقلة

 دسترس ناپذیر بودن علم مطلق

کاه انساان  روازآن: انساان نادیهدیمآمدزند. اییان . این را اییان وه ما میدیآیننیست وقت وهاوًت علم مللا هی 

وقتی نیست که انسان یر اوضاع و احدالی قرار وگیری، چاه فاری علم مللا پیدا کند، یعنی هی  تداندیننهاه است، هی 

خداهاد وداناد. علام می سانی و چه نژای انسانی که هی  نایانستة ییگر  ورا  او وجدی ندادته واداد. هرچاه هسات اوان

مللا اصمت قاول وصدل نیست نه ورا  فری و وه قریا اولی نه ورا  جامعاه، چراکاه جامعاه چیاز  جاز مجندعاة افارای 

 نیست و وجدی مستقل نداری. 

اناد، جاز انادکی، ادااره واه از یانش وه دنا ندایه «:مِنَ الْعِلْمِ إِلََّ قَلیالً أُوتیتُمْ ما وَ» اینکه یر قرآن آمده است که

ناه هدیست آوری. یر هنة اییان وادینپایان، یانشی که مللا وادد، وهیانشی وی تدانیماین نکته است که هنان نکنید 

 است، اختصاص وه اسمم نداری. 

 دسترس ناپذیر بودن قدرت مطلق

قدرت مللا نیز قاول تحصیل ورا  هی  انسانی نیستس یعنی هی  انسانی نیست که چنان قدرت یادته وادد که صاد 

و اینکه تناام  کندیمهایش راجع وه انداع قدرت که وحث انسان ییگر نتدانند او را عاجز کنند. راس یر یکی از کتا 

قادرت وادنی را یر  دیهدیمهریاند. امثال ذلک را وه قدرت ورمی علم و –اند و وقیة امدر قلبیینبال قدرتوه هاانسان

 قدر قدرت ودنی یادته وادد که صد تا انسان نتداند او را وه زمین وزنند؟ نظر وگیرید، کدام انسان است که آن
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 قدر محدویة قدرت  انسان کم است. این اختصاص وه قادرت وادنی ناداری. قادرتهی  انسانی نیست و یرواقع این

ایساتایه اسات  هاانسانکه هنداره یروراور قدرت مللا پیدا کرین ما نیروست یست آمدنی نیست و ًاقل یک مللا وه

که یک سد است. یعنی ًاقلش ایان اسات کاه هرقادر قدرتنناد واداید، از چنبارة  واددیمو آن قدانین حاکم ور ادیا 

انسان هرقدر ساعه پیادا وکناد، از چهاارچد  قادانین ییگار  تدانید وگریزید. قدرت و قدتقدانین حاکم ور ادیاء، ننی

محکادم  هاانسااناز این چهاارچد  وگریازی و  تداندیننپا فراتر وگذاری و هرچه جدًن قدرت یادته وادد،  تداندینن

صدرت یاک قااندن علنای ویاان صدرت لفظی یرویاید، وهارتباقات وجدی  ادیاءند. ارتباقات وجدی  ادیاء، وقتی وه

 . ددییم

هریاز   تدانادیننا  نه از متعلقات وجدی  آن دیء و نه از مقدمات ماهد  آن دیء، انسان یر مداجهه وا هر دی

. البته قدرت انسانی از جهات عدیدة ییگر  محادوی کنندیمًاقل محدویة قدرت انسان را تعیین  هانیایادته وادد و 

وین ادیا ورقارار اسات کاه خادی را یر  ا ارتباقات وجدی  2.ددییمدوی س ولی ًاقل از این یو ییدهاه نیز محددییم

                          
آ  است. تنام امادر  کاه یر آ  وادین ایان دایء داریک ویخیلناد،  . تدضیحی یرخصدص تعلقات وجدی  مقدًت ماهد  می یهم. فرض کنید آوی را که یر این لیدان است، می هدیید2

مقدمات ماهد  آ  هستندس یعنی آنهایی  هانیاوا چیز ییگر  سروکار یاریم. هنة  یرواقع مقدمات ماهد  آوندس یعنی هنه آن چیزهایی که اهر یکی از آنها از یست وروی، ییگر وا آ  سروکار نداریم،

ار هستی یک دی وه آن چیزهاا، وخشند که اهر جزئات یا کاممت از یست وروند، ییگر ماهیت، ماهیت قبلی نیست و وا یک ماهیت ییگر سروکار یاریم و هنة چیزهایی که استنرکه ماهیت آ  را قدام می 

که سبب دده وه هدیند. آن امدر وه ماهیت انسان، چد  یا سنگ یا آتش ننیآن سلسله امدر است که  وه خاقراندرکار است که وستگی یاری، آنها را متعلقات وجدی  هدیند. یک سلسله امدر  یست

ست که مقدمات ماهد ، هندز سر جا  خدیش واقی استس اماا انسان، انسان اقم  ددی و یارا  ماهیت انسانی است، هنة آنها مقدمات ماهد  هستند. هنة ما انسانیم و چدن هنه انسانیم ، معنایش این ا

واه اساتنرار هساتی ماا متدقاف وار  هاانیا. ده وه ودین ما وه اکسیژن، هدا، حرارت خدردید، ندر خدردید، جاذویت زمین، وه وضع کرة زمین یر فضا و هزار علت و عامل ییگر وستگی یاریزن حالنییرع

 تدانیم وه هستی خدی ایامه ودهیم. دی  ماست، اهر اکسیژن هدا از یست وروی، ییگر ننیرا متعلقات وجدی  هدیند. لذ اکسیژن هدا، یکی از متعلقات وج هانیانه استنرار انسان ودین.  آنهاست،

ها  ویشتر از س البته انسان خیلی محدوییتکنندیمی ور هر دیء یر انسان، هرقدر قدرت ویاودس اما از مقدمات ماهد  و متعلقات وجدی  آن دیءهریز  نداری . ًاقل این یو قدرت انسان را محدو

 ا  نیست. یاریس ولی یر این مقدارش دک و دبهه هانیا
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و وااًخره قادرت مللاا  کننادیمایهد. هناة ایان ارتباقاات وجادی ، انساان و محادوی قالب قدانین علنی نشان می

نیم ویارون تاداتدانیم یادته وادیم، معنایش ًاقل این است که ما هر کار  وکنایم، ییگار از انساانیت خدیماان ننیننی

 تدانیم کار  کنیم که انسان نبادیم و این مللقات یر تدان ما نیست. ورویم، ییگر ننی

 دسترس ناپذیر بودن عصمت مطلق

هناهی مللا، قاول یسترسی نیست. حاً منکن است وه ذهان . ویدیآیننیست وه هنین ترتیب عصنت مللا نیز وه

یعنی عصنت مللا، قاول یسترس و وصدل هست. اهر جا  وحث تفصایلی ویاید که ما چهاریه تا معصدم یاریم و این 

س ولی یک نکته هست و میکنیمنظر یر وا  عصنت معصدمین )ع( وادد، واید یک سخنی هفته ددی که از آن صرف

یسات آن اینکه وسیار خد  چهاریه معصدم، معصدمند ًاقل ورا  غیر از این چهاریه معصدم، ییگر عصنت مللاا وه

 تدان یادت. نی نیست و از غیر این چهاریه وزرهدار، انتظار عصنت مللا ننیآمد

 دسترس ناپذیر بودن محبوبیت مطلق

فرمدیند یائناات قالب )ع( یر وصایایی که وه فرزندانشان میاویاون. حضرت علیدیآیننیست محبدویت مللا نیز وه

: رضا  هنة مریم، هدفی است که هی  کسی وادان یسترسای رزرضا الناس غایه ًتدیایند که این نکته را تذکر می

پیدا نکریه است. اینکه چنان زندهانی کنید که هنة مریم از دنا راضی وادند، هدف و غایتی اسات کاه قاوال ایراز 

تدانید زندهی کنید، عنل کنید، مدضع وگیرید که وگدیید چنان مدضع هرفتم که هناة ننی هدنه یهنیست. یعنی دنا 

از این مدضعگیر  من دای ددند و راضی ددند. هنچنین چیاز  غیار منکان اسات. خادا  نااکریه اهار واه  هاسانان

ترین روش نیز رفتار ننایید، واًخره یک یرصد  از مریم از کار  کاه ترین روش هم عنل کنید، وه ریاکارانهمنافقانه
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ته چنان زندهی وکند که هناة ماریم از یساتش راضای اید، راضی نیستند و ناخشندیند. هی  کسی تاکندن نتدانسکریه

 روندس ولی قاول یسترسی نیست. ینبال آن میوادندس چراکه ددنی نیست. رضا  مریم غایتی است که هنه وه

اند. که هر کار  وکنم، هروهی راضی و هروهای ییگار ناراضای ددییماست، نتیجة این مللب این  قدرنیاوقتی 

یهیم، یک هروه راضی و یک یایید یست وه هزینش وزنیمس یعنی حاً که هر کار  انجام میو است، قدرنیاحاً که 

اند، وبینیم چه کسانی واید از ما راضی وادند و چه کسانی از ما ناراضی. چنان زندهی کنیم که کساانی از هروه ناراضی

م کاه کساانی از ماا ناراضای وشادند و ما ناراضی وشدند که ناراضی ودینشان عیبی ندادته واداد و چناان زنادهی نکنای

 ا  وترادیم، این مهم است. تدانیم ناراضی نترادیمس ولی چه ناراضیناراضی ودینشان عیب یادته وادد. ننی

خداهیم هنه از یست ما راضای واداند، معناایش ایان اسات کاه یلناان این یر وا  محبدویت مللا است. اینکه می

 ه یوستنان ودارند و ستایشنان کنند. خداهد چنان زندهی وکنیم که هنمی

 نحد مللا نیست و هی  دکی هم یر آن، وجدی نداری. یک از این چهار مدری قاول تحصیل وههی 

 تعیین آرمان و ارزش برای انسان از طرف دین

هاا و نقااط قادت و ضاعف، یاک سلساله ارزش وراسااسیهناد، وعاد آیند نقاط قدت و ضعف را نشان میاییان می

هیاریم و تحقیارش که ییگار مارگ را واه ساخره می ددییمچنان یر نظر ما عظیم  هانیاکه  کنندیمها ملرح انآرم

ایان اسات کاه  کنادیماوزاید؟ عنده ارزدی کاه زایاش  ددییم. از نقاط قدت و نقاط ضعف ما، چه ارزدی میکنیم

خداهید عصنت مللا و محبدویت مللا میدنا علم مللا، قدرت مللا،  دیهدیمخدا  متعال یر هر یینی و مذهبی 

تدانیاد ها  عای  که یر پی آن هستید، وه چنگ آمدنی نیستس ولی یاک راه وجادی یاری کاه از آن راه، میکه از راه
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خداهید ورسید و آن این است که واه منباع علام مللاا، قادرت مللاا، عصانت مللاا و محبدویات مللاا وه آنچه می

و از  دیاآیمااًقم  یاری، وپیدندیاد، غرضاتان حاصال نحد علایرا وه هانیاوه مدجدی  که  وپیدندید. اهر دنا وتدانید

 ها  ییگر قاول تحصیل و هنچنان که تجروه کریید و ییدید، قاول تحصیل نیست. راه

اداته ها وجدی یمنکن است این وه ذهن ویاید که تنام این سخنان را هفتیم ورا  اینکه مدجدی  وا تنام این ویژهی

یر او وه نحد مللا تحقا پیدا کریه واداد و مصادا  عاالم، قاایر، معصادم و  هانیاوادد، واید اصمت مدجدی  وادد که 

 اًقم  وادد و واید مدجدی  وا این اوصاف یر عالم خارج، وجدی یادته وادد. محبد  علی

ها  یینی، ملاوا وا واقاع هساتند یاا ارهکه این هز میکنیننکه ما صحبت از این  کنمیمیر جدا  این نکته عرض 

هاا داد، چاه ملاوا وا واقع نیستند. این وحث ییگر  است، وحث ور سر این است که اهار کسای معتقاد واه ایان هزاره

هاا  تأثیر  ور منش او خداهد هذادت، اینکه آیا هنچنین مدجدی  وجدی یاری یا نه، وحث از صاد  و کاذ  هزاره

 یینی است. 

 منشدگرگونی در 

اند. لاذا یرحاال حاضار، واا ینبال یهرهدنی یر منش هستیم، ورا  افرای  کاه واه ایان وااور رسایدهکه ما وهیرحالی

اًقم  اسات. ییان که واور یارند مدجدی  وجدی یاری که عالم، قایر، معصدم و محبد  علی افرای  سروکار یاریم

یاک هنچناین مدجادی  وجادی یاری، ویاان  دیاهدیما چنین مدجدی  هست و از سد  ییگر وعاد از اینکاه دیهدیم

ورا  اینکه وه علم و قدرت و عصنت و محبدویت مللا ورسید، راهی جز اتصال یا تقر  وه آن مدجدی ندارید  کندیم

 خداهید حاصل خداهید کری. و اهر این کار را وکنید، آن چیز  که می
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 تقرب به خدا

روی و آن اتصاال واه خادا و هااهی از ایان کار میاهی لفظ ددیدتر  وهروی، هکار میهاهی لفظ تقر  وه خدا وه

روی و آن اتحای وا خداست. از این لفظ عالنات و عامدات استفایه نکاریم و معناایش خیلای اوهاام یاری و کار میددیدتر وه

 وحث وسیار یددار  است. اتصال و تقر  یر متدن مقدس یین و مذهب آمده است. 

 خدایا چنان کن که یکسره از ییگران وبرم و وه تد پیدندم.  الهی هب لی کنال اًنقلاع الیک:: دیدیموقتی هفته 

 «ما نعبد هم اً لیقرودنا الای اهلل زلفای»این اتصال وه خداست. تقر  وه خدا  الی مادااهلل یر متدن مقدس ما هست. 

 لذا تقر  یر قرآن هم آمده است. 

   معنای اتصال و تقرب چیست؟

ا  کاه هار یو یارا  مکانناد، وایاد یر نظار هرفتاه دادند، چادن ، معنادًت یوداینادیهدیماتی اتصال و تقر  وق

تدانند سخن از چسابندهی آن یو واه هام یاا هسساتگی آن یو از هام هفات. یر واا  ا  که یارا  مکانند، مییودی

نزییاک اسات یاا یاری از آن یور س یعنای چیاز  واه چیاز  دادییماتقر  نیز هنین هدنه است. وقتی نزییکی هفتاه 

 . ددندیمیا چیز  از چیز  یور است و یارند وه هم نزییک  ددییم

محادوییت  خاقروهمحدوییت ذهنس ولکه  خاقروههیریم، فدرات ذهن ما نه وقتی اتصال و تقر  وه خدا را یر نظر می

 . کنندیمصال پیدا ا  که منکن هستند که از هم انفصال یا اتروی وه سد  یو دیزوانی می

 اتصال و تقرب به خدا مکانی نیست
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تر دادی یاا وپیدنادی، الفرض مکانی نیست، خدا مکان نداری که کسای واه او نزییاکاتصال و تقر  وه خدا که علی

وه خداست. وقتای « تشبه»مکانی نیست که وا او هم آغدش ددند. پر اتصال تقر  وه خدا، معنا  ییگر  است و آن 

مکاان کاه یر کاار نیسات.  وهرنهتر دد یا پیدست، یعنی دباهتش وه خدا ویشتر دد کسی وه خدا نزییک دیدیمهفته 

کاه انساان وقتای کامال اسات کاه  ندیهدیماهلل یعنی تشبه وه خدا این است که علنا  اخم ، یر هنة اییان الیتقر 

 ایم. دا اتصال یا تقر  پیدا کریهتر ددیم، هدیا وه ختر ددی و هر چه خداوند دبیههرچه وه خدا دبیه

 تشبه به خدا

تر ددیم خدا که منبع علم مللا، قادرت مللاا، عصانت اینکه اهر وه خدا دبیه خاقروهچرا وه خدا دبیه تر ددیم؟ 

  3یاویم.تر دده و مقدار ویشتر  از اینها را مینزییک هانیامللا و محبدویت مللا است، وه مقدار دباهت وه 

 توان به خدا شبیه شد؟هایی میهاز چه را

؟ یر اینجاست که اییاان معنادًت صافات خادا را واه یو یساته، قاوال ددییمدبه وه آن مدجدی از چه راهی حاصل 

 یانند:تقسیم می

                          
تدانیم ورسیم، مریامان قبل از این ودی کاه واری ایان وشادیمس یعنای از هفتیم ور علم و قدرت و عصنت و محبدویت مللا، ننی. یر اینجا یو نکته وجدی یاری: صحبت اول اینکه وقتی یر اینجا می3

ما را وه علم، قدرت و عصنت  هم وازیهد، یهد. صحبت یوم این است که حتی راهی هم که یین وه ما نشان میا  وا نشان میحدهتحصیل نیست. یین یک راه علی ورا  ما قاول هانیاقر  ییگر هرهز 

مللا که از هی  راه ییگر  وه آن مقدار ننی دد رسید، از این راه وه فقط اختصاص وه خدی خدا یاری. اما وه آن مقدار از علم و قدرت و عصنت و محبدویت  هانیارساندس چراکه و محبدویت مللا ننی

صدرت علی اًقم  مخاتص خداسات وه وهرنهرسید یعنی آن مقدار عظیم ازعلم قدرت و عصنت و محبدویت که از هی  راه ییگر  قال تحصیل نبدی از این راه قاول تحصیل است  ددییمآن مقدار 

که معرفات ماا هنادز  الب )ع( هم که رسید وه حضرت پیامبر )ص( هم که ورسید فرمدیند ما عرفناز حا معرفتک ما عبدناز حا عبایتک ما عرفنان اعتراف وه این استاویلوه حضرت علی اون وهرنه

 ایم. ایم حایز ددیم و ما عبدتان یعنی هندز وه عصنت مللا نرسیدهنقصان یاری و یعنی هندز علم مللا را نتدانسته
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صدرت مختارانه قاول وصدل استس البته نه وه آن ددت و حدتس یعنای . صفاتی از خدا که نظائردان ورا  وشر وه1 

 تداند آن صفات را ویاود.ا  اختیار  خدیش میوشر وا کاره

صدرت مختارانه قاول وصدل نیست، مللقات. ورا  مثال خدا ازلای اسات، . صفاتی از خدا که نظائردان ورا  وشر وه2 

تداناد کساب کناد. خادا اواد  اسات نیاز واه هناین ترتیاب و ییگر وشر صفت ازلی ودین خدا را وا های  ترتیبای ننی

اجب الدجدی است که حتی نظائردان ورا  وشر قاول تحصیل نیستس اما صفاتی از خدا هستند که مثال قدر خدا وهنین

صدرت مختارانه قاول تحصایل اسات. خادا این یستة یوم نیستندس ولکه مثل یستة اول هستند یعنی نظائردان ورا  وشر وه

دل است از راه انجام یاین یک سلسله افعال علم مللا، قدرت مللا یاری. نظیر علم و قدرت خدا ورا  انسان قاول وص

تدانید وه آن مدجدی تشبه پیدا کنید، منظدر تشبه وه صفات یستة اول اسات و می ندیهدیماختیار . این است که وقتی 

 تشبه وه خدا پیدا وکند.  تداندیننوه صفات یستة یوم هی  انسانی وه هی  راهی 

 تقسیم صفات به اخالقی و متافیزیکی

. پار اهار نادیهدیماخادا  5و وه یستة یوم صفات متافیزیاک 4یان معندًت وه صفات یستة اول، صفات اخمقیغرو

خداهیم تشبه وه آن مدجدی، پیدا کنیم، تشبه وه آن مدجدی یر صفات اخمقی اسات ناه یر صافات ماوعاداللبیعی یاا می

 اصمت ورا  ما قاول تشبه نیست.  متافیزیکی که

 

                          
4. Moral  

5. Metaphyiscal  
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 شودیمحاصل  6به مقتضای اوامر و نواهی الهیتشبه از راه عمل، 

. دادییماهر وه آنچه او هفته است، عنل وشدی و آنچه که او نهی فرمدیه، عنل نشدی، تشبه وه آن مدجدی، حاصل  

ا  که یر متدن مقدس یین و ماذهبش آماده اسات، روی متدین وه هر یینی هست، وه اوامر و نداهیاز متدین انتظار می

ها یاا سادءتعبیرهایی منکان عنل وه مقتضا  اوامر و نداهی الهی، یک سدءوریادات ددییمچدن تا هفته عنل وکند. 

، حکم عقل آیمای یکای از اوامار و ناداهی الهای ددییماست ورا  وعضی پیش ویاید. وقتی اوامر و نداهی الهی هفته 

اوامر و ناداهی الهای عنال وکناد و معناایش ایان خداهند که وه است. وناوراین ذهنتان ور رو  این نروی که از انسان می

است که نیرو  عقل یا خری یا تفکر خدیش را واید تعلیل وکند و هنچنان هنه وقت چشم وه راه وادد که چاه خبار  

اهر ضاداولی  هاانسانرسد تا وه مقتضا  آن نهی یا امر عنل وکند. چنین نیست احکام عقل ما ا  میچه امر  چه نهی

 آنها رعایت ددی رعایت دده وادد، یرواقع احکام خداست.  که واید یر

فرستد: رسدل ظاهر و رسدل وااقن کاه رسادل وااقن اینکه یر وعضی از تعاویر یینی یاریم که خدا یو ندع پیامبر می

عنال  آیند، این معنایش این است که وه حکم عقلعقل دناست و رسدل ظاهر پیامبرانی هستند که متعاقبات و متدالیات می

خداهند یست از عقال کرین، یر واقع وه اوامر و نداهی خدا عنل کرین است. این سدءوریادت پیدا نشدی که از ما می

 خدی وریادته و وریه و اسیر یک سلسله اوامر نداهی تحکنی الهی ددیم. 

 

                          
 ا  است که مرای و هر یک از متدن مقدس ورا  قدیسان آن یین و مذهب القا فرمدیه است. ا  که یر قرآن آمده است نیستس ولکه مرای او امر و نداهی. مرای اوامر و نداهی6
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 رابطة انسان با خدا، رابطة ارباب و نوکر نیست. رابطة عاشق و معشوق است

عنل وه اوامر و نداهی الهای، یاک تصادر ارواا  و نادکر  از خادا و  ددییماست که وقتی هفته  نکتة وعد  این 

القلبی است که یائنات وه رحم قسییل  ویویاید نعدذواهلل خداوند تعالی، یک اروا  سنگ وه نظرانسان پیدا نکنید که مثمت 

و پا وسته واید فقط چشم وه راه این واداند کاه چاه  ندکرانی هستند که چشم هاانسانو  کندیمندکر خدیش امر و نهی 

. اکثر عرفا و قدیسان و اولیاا  ییان تصدرداان از خادا یاک هنچناین تصادر  نیسات، ولکاه ددییمامر و نهی وه او 

 تصدر  که از خدا نسبت وه ونده یارند، تصدر یک معشد  است، نسبت وه یک عادا. 

کنیاد و های  احسااس یلتنگای ، واه آن عنال میکنادیمااو وه دنا یارید، هرچه چگدنه وقتی کسی را یوست می

کنید. خادا وارا  اکثار عرفاا و قدیساان و ماریان کنید و هی  احساس اینکه چیز  ور دنا تحنیل دده است، ننیننی

خداهاد و از او می دیاهدیمسخنی است که معشدقی وه عادا  دیهدیمخدا، یک معشد  است و اهر چیز  وه انسان 

تدانید فکر کنیاد یاک مدجادی  اسات کاه واا وقت ننیقتی یک هنچنین تصدر  از خدا یادته وادید، ییگر هی و و

ا  ناداریم جاز آنکاه واه مقتضاا  آنچاه س ولای چاارهمیکنیماکراه یر یلنان، هزار ناممینت یر یرون خدی احساس 

ا  که نسبت واه معشدقی است که از سر یلسدز  کنندیم، عنل نناییمس ولکه عرفا و اولیاء خدا واقعات احساس دیهدیم

یاوناد، آن هام ارداای و لاذا اوامار و ناداهی خادا را یاک سلساله ارداای می کنادیماعادا یاری، او را یاری راهننایی 

 یلسدزانه. 

 ، یر واقن امر و نهی نکریه استس ولکاه اردایداان کاریه ازکنندیماهر پدر و مایر  وه فرزند خدیدان امر و نهی 

. تازه خاز ور فار  مان و تنثیال کنندیمقلبی که نسبت وه او یر خدیدان، احساس سر یلسدز  و خیرخداهی و رقت
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یهد از آن چیز  که پدر و ماایر  نسابت واه ا  رخ میالداقع آن چیز  که یروارة خداوند نسبت وه یک وندهمن، فی

اسات کاه عنال واه اوامار و ناداهی الهای را از قبال یاک  تر است اینیهند، وه مراتب متعالیفرزند خدیدان انجام می

ا  الظاهر یاری واه امار و نهای، علیکندیمها  معشد  عنل معشد  نسبت وه عادا وه این عادا وقتی یاری وه فرمدیه

 . کنندیمیا چیز  تحنیل  اندکریهکه ور او امر یا نهی  کندیننس اما یر واقن اصمت احساس کندیمعنل 

، ساخن یلاش ایان اسات کاه ا  کااش ایان ساروران یاا ددییمده وا سرور و وریه وا خدایگان خدی مداجه وقتی ون

عصیان کناد. ولای وقتای عاداقی و معشادقی واا  تداندیننکرند، ولی ظاهرات تر  صایر میخدایگان اوامر و نداهی کم

تار امار خداهاد ا  کااش معشاد  کموقات یر یلاش ننینیست و عادا هی  هدنهنیا، کنندیمیکدیگر مداجهه پیدا 

، عاداا یو مساهله را ددییمکری، اتفاقات قالب امر و نهی ویشتر  است، چدن هرچه امر و نهی ویشتر کری یا نهی میمی

 :کندیماحساس 

 قینتی است.معشد  وه او التفات یاری که چیز  هران کندیم. احساس 1

قینتای و این نیز چیاز هران کندیمها، یاری معشد  را دای رها و نهیاز راه عنل کرین وه این ام کندیم. احساس 2

 است. 

 

 

 

 «اهلل ورکاتهوالسمم علیکم و رحنه»


