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چهارمسه ،جل درسگفتار تأثیر دین در منش آدمی  
 7711-17استاد مصطفی ملکیان ، 

 

 

، بگاذارد توانا  گذارد یاا میسخن در این باب بود که یکی از آثاری که دین بر منش آدمی می1در جلسة گذشته

این کار ی زایل کن . چگونه دین طورکلبهتوان  ترس از مرگ را در ما تخفیف ده  یا حتی این است که دین می

 ده ؟ را انجام می

 مرگ بیرون رفتن از کل عالم هستی نیست

ده ، راه اولش که در جلسات اسبق گفته ش ، ایان باود کاه دیان باه ماا های مختلفی این کار را انجام میدین از راه

الواقا  نی دانیا   امااکن  ترس از مرگ را به این سبب داری  که مارگ را بیارور رناتن از ج اار هساتی میالقاء می

 مرگ بیرور رنتن از ج ار هستی نیست  بلکه بیرور رنتن از ج ار دنیاست.

دانیا  کاه از عاالم وجاود بیارور روی   ولی نمیمیری  از عالمِ وجود بیرور میمی یوقت  یکنیمبه تعبیر دیگر گمار 

ین است که به سااحت دیگاری از روی  و معنایش اهای عالم وجود بیرور میروی   بلکه نقط از یکی از ساحتنمی

 شوی .عالم وجود وارد می

                          
  1  .ویراستار : سرکار خانم راضیه زینلی ، دانشجوی دکترای نلسفه  
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های ها، قلمروهاا و عرهاهمرگ به معنای بیرور رناتن از هماة سااحت کن یمکه گمار  ترس یمآر کسی از مرگ 

وجود است  اما اگر کسی ب ان  که مرگ بیرور رنتن از یا  عرهاه از عرهاات وجاود اسات و انتقاار باه عرهاة 

تار ب راسایم  چاور آر چیاهی کاه ماا را باه تارس از مارگ از مارگ کم شاودیماد سابب دیگری است، ایان خاو

 شویم. هفر نمی کن یمشویم. به ما القاء کردیم هفر میاش این بود که گمار میداشت، یکی از علل عم هوامی

 ها توسط دینها و ارزشارائة برخی آرمان

تخفیف ده ، این اسات کاه دیان براسااس شاناختی کاه از نقاا  توان  ترس از مرگ را در ما راه سومی که دین می

هاا ق ر ایان ارزشو بع  آر کن یمها طرح ها و آرماری  سلسله ارزش  یآیم کن یمقوت و ضعف آدمی عرضه 

ها برس  دیگر هار ماان  ده  که مت ین برای اینکه به آر آرمارها را در نظر مت ین، عظیم و باارزش جلوه میو آرمار

 گیرد، مرگ است.هایی که مت ین آر را ناچیه میگیرد و یکی از آر مان و مهاحمی را ناچیه می

در مقام این تصویر دوم عرض کردم که نقا  قوت روحی بهرگی داریم. از میار این نقا  قوت روحی بهرگ، چن  

دیگاری طلاب عصامت مطلقایم،  نمونه را مخصوهاً نام بردم. یکی اینکه طالب علم مطلقیم، طالبِ قا رت مطلقایم،

که شاما طالاب آن اا هساتی ، از ایان که این اموری کنن یمدیگر آنکه طالب محبوبیت مطلقیم. همة ادیار به ما القاء 

ای جاه ایان ن اریا  کاه باه منبعای در ج اار دست آوری ، چارههای عادی، قابل تحصیل نیستن . اگر بخواهی  بهراه

گاویم کاه باا آر ت مطلق، محبوبیت مطلق و عصمت مطلق است، به او بپیون یا ، نمیهستی که منب  علم مطلق، ق ر

تر از این الاقل به آر موجود تقرب بجوئی . اگر اتصار یا تقرب باه آر اتحاد بیای ، الاقل با او اتصار بیابی  و حتی کم

  البتاه  یاآیمانتی ، از این راه حاهال یاهای دیگر در طلبش بودی  و نمیراهموجود پی ا کردی ، این چیههایی را از 
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ن ایات، علم، ق رت، محبوبیت، عصمت مطلق یعنی بی وگرنهکه در وس  ی  انسار هست   یآیمآر مق ار حاهل 

 نقط به خود آر موجود، اختصاص دارد. 

 اتصال و تقرب به خدا مکانی نیست

ان  کاه وقت در هیچ دینی از کسای نخواساتههیچاین اتصار و تقرب که ه  البته اتصار و تقرب مکانی نیست  یعنی 

مکانی چ ار ق م به خ ا نهدی  شود! خ ا دارای مکار نیست و روح انسار هم دارای مکار نیست که از او  لحاظ از

تر ش ر باه ، تشبه به خ است یعنی هرچه شبیهشودیمانتظار تقرب مکانی برود. این اتصار و تقربی که در اینجا گفته 

 ؟  یآیمبه به خ ا از چه راهی حاهل خ ا. تش

 تشبه به خدا

حااال هار  –ای را که خ ا به طریق دین ماذهب مان و تاو که آر اوامر و نواهی  یآیمتشبه به خ ا از این راه حاهل 

رسان ه است، کامالً پذیرا شویم و در مقام عمل کامالً باه آن اا ملتاهم شاویم هرچاه را  –دین و هر مذهبی که داریم 

 ته است، انجام دهی  انجام دهیم و هرچه را گفته است کنی ، نکنیم. گف

که ارتبا  انسار با خ ا، ارتبا  معشوق با عاشق باش  نه ارتبا  ی  ناوکر یاا بارده یاا   یآیماین نرض وقتی حاهل 

از آن اا سااخته  و  یاآینماهاا آر کاار ازشاار بار بن ه در مقابل ارباب یا سرور با خ ایگار خودش دارد، این ارتبا 

 نیست. 

 اقسام ارتباط با خدا

 قسم ارتبا  داشته باش :  3توان  انسار با خ ا می
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 ارتبا  برده و خ ایگار خود  -1

 تری ارتبا  نوکر و ارباب خودش( ارتبا  بن ه و سرور خود )به تعبیر مت اور -2 

 ارتبا  محب و محبوب، عاشق و معشوق  -3 

، عشاق از ساوی انا گفته  به آر توجه داشت و آر این است که بر ونق همة آنچاه کاه ادیاار ی را در اینجا بایانکته

خا ا  انا گفتهخ ا، به انسار حاهل است. آر چیهی که حاهل نیست عشق از سوی انسار به خ است. تمامی ادیاار 

ماا درها د آر هساتیم   دارد، خ ا عاشق انسار است و محّب انسار است، این واقعیتی نیست کاهانسار را دوست می

 خواهیم تصحیح کنیم. بلکه ارتبا  از آر طرف را می

را دوسات  هاانساارنرمایا : یحاب م و یحبوناه: ابتا ا خا ا شکی نیست که خ ا عاشق انسار است. قرآر مجی  نیه می

 خیهن . به دوستی خ ا برمی هاانسارگاه دارد، آرمی

 ؟دیآیمچه زمانی عشق ما به خدا حاصل 

 ؟ یآیمکه چه زمانی عشق ما به خ ا حاهل  باش یمنچه محل بحث است، این آ

گفتیم که تشبه به خ ا از راه عمل به اوامر و ناواهی او حاهال آر چیهی که در باب تشبه به خ ا تحت این عنوار می

، کنا یماخودش عمال عمل کنیم که ی  نوکر به اوامر و نواهی ارباب  گونهآر، اگر به اوامر و نواهی خ ا شودیم

تشبه به خ ا حاهل نخوه  آم   بلکه برای حاهل آم ر این غرض بای  ارتبا  از مقولة عاشق و معشوق باش   یعنی 

بکنیا  و نکنیا    یاگویماکاه هرچاه خا ا  میکنایماارتباطی که نسبت به خ ا احساس عشق کنیم و طبعااً احسااس 



5 

 

، متقابالً اسات کن یمو ی  معشوق به عاشق خودش  کن یمهایی است که ی  عاشق به معشوق خودش راهنمونی

 و نرق ن ارد. 

 مهر باشد براساسباید ارتباط انسان با خدا 

توان  از سر ترس یا از سر م ر باش . معموالً چه بسا بسیاری از مؤمنار ارتباطشار با خ ا از سار ارتبا  انسار با خ ا می

. درست مثل نوکر که نقاط باه دلیال اینکاه از اربااب کنن یمز او اطاعت ترسن ، اترس است  یعنی چور از خ ا می

 . اینکه ارتبا  انسار با خ ا را ترس تنظیم کن ، امر مطلوبی نیست. کن یم، از او نرمانبرداری ترس یمخودش 

 ار دارن : چنار که پیامبر خود داشتن  و عرنا خودشم ر باش   یعنی آر براساسبای  ارتبا  انسار با خ ا می

 : دانمیم، الزم شودیمی را که به دین اسالم نیه مربو  انکتهذکر چن  نکته از آر جمله 

در قارآر و  نکاهیبااگویی  ما بای  به خ ا م ر باورزیم ناه اینکاه از او بترسایم، . ممکن است سوأر کنی  که شما می1

کنی  و چگونه رحجاار یکای را دو را با هم جم  میینونور آم ه است که از خ ا بای  ترسی . چگونه اروایات ما به

 ؟ کنن یمنمایی ، برخالف آر چیهی که ظاهر آیات و روایات القاء بر دیگری اثبات می

  خدای ادیان، عادل است

زننا ، خا ای اسات کاه خ ایی که ادیار و مذاهب از جمله دین اسالم، دم از ترس آر می میکنیمدر جواب عرض 

باه اینکاه  انا کردهاز آر بای  ترسی ، خ ایی است که قبلش آر را وهف  ن یگویممار خ ایی را که عادر است، ه

 : ن یگویمکمار ع الت را دارد. آم ه است که مردم در قیامت 

 ال یغادر هغیره و ال کبیره اال احصی ا  یا ویلتنا مال هذا الکتاب 
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را ثبات و ضابط نروگاذار نکارده اسات  مگار اینکاه آر این دیگر چه قسم کتابی است، هیچ کوچا  و بهرگای را

 گردان ه است. 

ای اسات کاه این جمله که در قرآر مجی  آم ه است، مطلقاً به این معنا نبای  گرنته شود که یا  کتاابی یاا دنترچاه

ت. وقتای این نامة عمل توست. این ی  بیار مجازی، کنایی از ع الت خ ا اسا ن یگویمدهن  و می هاانساردست به

ای چیاه را نراماونش   یعنی شما با خ ای بسیار عادلی ساروکار داریا ، خا ایی کاه ذرهشودیماین آیة شریفه گفته 

 ، نه خوبی و نه ب ی را. کن ینم

 خوریم که نرضاً این آیة شریفه: به ونور بر این آیات در سایر کتب دینی و مذهبی نیه برمی

 یرهشَرًّا  ذَرََّةٍ مِثْقَارَ یَعْمَلْ یَرَهُ   وَمَن خَیْرًا ذَرََّةٍ مِثْقَارَ یَعْمَلْ نَمَن

اگر کسی به ان ازة سنگینی ی  گرد، نیکی کن ، آر نیکی را خواه  دی  و اگر به ان ازة سنگینی یا  غباار، با ی  

ادر اسات، بیانی کنایی است از اینکاه خا ا عاادر اسات و خا ا عا کن ، آر ب ی را خواه  دی . این آیة شریفه دقیقاً

 واقعیت را نراموش نخواه  کرد: 3یعنی خ اون  

های ها ما را وارد عرهة دنیا کرده است، آر سارمایههای نخستینی که به من و تو داده است و با آر سرمایه. سرمایه1 

هاا او را باه هایی که به انسار داده ش ه است و با آر سرمایهنخستین، کامالً ملحوظ اوست. یعنی اگر مجموعه سرمایه

گاه ان ، این ثلث بودر هیچها انسار را به دنیا نرستادههایی است که به آر سرمایهان ، ثلث مجموع سرمایهدنیا نرستاده

باه دنیاا آما ه  21به سرمایة  yبه دنیا آم ه است و  11با سرمایة  x. چنین نیست که نراموش کنن  و شودینمنراموش 

 نیا آم ه است. به د 01با سرمایة  cاست و 
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 ذکر تمثیلی درباب عدالت

تمثیلی که اینجا عرض خواهم کرد، تأکی  بر مطالبی است کاه بسایار واضاح و روشان اسات و از یا  نظار از نگااه 

هرکس به عقل سلیم خودش رجوع کن ، معنا  وگرنهگیرد مبلغار دینی ما و روحانیور ما، خیلی مورد غفلت قرار می

کاه  شاودیما، آهساته آهساته سابب کنن یمچور معموالً در مقام وعظ و تبلیغ دینی نراموش   اما کن یمرا ادراک 

. از این نظر مثار کنن یمدست خودشار احساس گناهی به بعضی از ما را گستاخ، بعضی دیگرمار را انسرده و دارای

 زنم. می

 فراموش نکردن سرمایة اولیه

ن . نرض کنی  پ ری دو نرزن  داشته باش  به نام حسن و حساین. باه حسان کنهای اولیه را نراموش نمیاینکه سرمایه

ههار تومار سرمایة اولیه ب ه  و بگوی  برو در بازار با این سرمایه، تجارت بکن و وارد کسب و کار بشود. باه حساین 

سار یا دو ساار م ت ی ام، نرضاً بههایی که دادههم ه  تومار سرمایه ب ه  و بگوی  هر دوی شما را با این سرمایه

سار به هر حار به م ت معینی به بازار بروی  و داد و ست  کنی  و بع  از آر م ت بیایی  مهدتار را از من بگیریا .  0یا 

توانا  خواها  باه حسان و حساین ماهد ب ها ، آیاا مینرض کنی  که این دو بع  از چن  سار برگشتن . پ ر وقتی می

خواهم مهد ب هم به تاو برابر حسین سرمایه داده بودم، بنابراین حاال هم که می 11اور بگوی  که حسن من به تو روز 

برابر داده بودم؟ آیاا ایان عادالناه اسات؟ ایان طبعااً عادالناه  11دهم  چور به تو سرمایه اولیه برابر حسین مهد می 11

ن هام هاهار توماار سارمایه با هی، خواساتی روز اور باه ماتوان  این اعتراض را بکن  که مینیست، چور حسین می
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خودتار به من 
10

خواهی  باه ماا ب هیا  بار العملی که میتوانی  حقسرمایه نسبت به برادرم دادی و بنابراین االر نمی 1

 آر سرمایة اولیه متوقف کنی   پس پ ر اگر بخواه  سرمایة اولیه را در نظر بگیرد، ظلم کرده است. 

ای؟ ام چقا ر باا آر ساود آوردهی نیه متصور است و آر اینکه بگوی  حسن با این ههار تومار که باه تاو دادهراه دوم

تومار  01گردانم، حسین بگوی  ام و االر ههار و سیص  تومار به شما برمیتومار سود آورده 311نرضاً حسن بگوی  

 گردانم. ام و ه  و پنجاه تومار به شما بر میسود آورده

برابار  6برابر حسین سود آورده است، پاس  6تومار، حسن  01تومار سود آورد و حسین  311اال پ ر بگوی  حسن ح

تاوار نظار کارد. این نیه عادالنه نیست. به سود هم مطلقااً نمی  یآیم به نظردهم. این عادالنه است؟ به او دستمهد می

سانجیم و می 1111را باه  311چه بای  بکن ؟ بای  بگوی  این این پ ر اگر بخواه  دستمهد عادالنه بر پسرانش ب ه ، 

به ههار،  311 111را به  01این 
10

به ه ،  01و  شودیم 3
100

 بای  به این نسبت به آن ا دستمهد ب ه . شودیم 1

ارتبا  میاار  xکه نسبت میار پانص  آر مبلغ اگر به حسن پانص  تومار دستمهد داد، بای  به حسین مبلغی ب ه  
10

و  3

2

 باش  و در این هورت این کار عادالنه است.  1

توار در نظر گرنت  بلکه نسبت سود به سرمایه را بای  در نظر گرنت و نسابت ساود باه ک ام را نمیسرمایة سود هیچ

 . دره  سود به سرمایه، میهار کار است. مییگویمکه به آر کار  سرمایه، همار چیهی است

 نرمای : لیس لالنسار اال ما سعی: هر انسانی نقط کار خودش را مال  است. اینکه قرآر می

ها ماا را باه دنیاا ده  و با آر سرمایههایی که خ ا به من و شما میمثالی که زدم مثار خیلی مادی و کمی بود. سرمایه

 های مادی و معنوی بر روی هم است.ای از سرمایهرست ، این ق ر مادی نیست و درواق  آمیختهنمی
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 ها در خلقتشان متفاوت از یکدیگرندانسان 

انا ، یا  قاوت و حانظاه و ان ، ی  ضریب هوشی متفاوت از یک یگر به ماا دادههر ی  از ما را که به دنیا نرستاده

انا . ماا را در ان ، سرعت انتقاالی، قاوت جسامانی متفااوت باا یکا یگر دادهما دادهاستذکاری متفاوت با یک یگر به 

: یکی را در خانوادة نقیر و دیگاری در خاانواده ثروتمنا ی باه دنیاا آما ه اسات ان آوردههای مختلفی به دنیا محیط

گذارد. بر یکای حاواد  ر میدر نرد بسیار اث هانیادیگری از پ ر و مادر پست نرومایه خسیسی به دنیا آم ه است و 

تر عارض ش ه. یکای اساسااً و آنات طبیعی نراوانی عارض ش ه است و بر دیگری آنات طبیعی، عارض نش ه یا کم

و دیگاری خیلای   یاآیماعضو دیگرش به درد  شودیمساختمار ب نی دارد که دائماً مریض است، عضویش خوب 

 هذا. ر است و قس علیسالم است. یکی کم اشت است و دیگری پر اشت ات

های ماادی و معناوی اسات و ان  و اعام از سارمایهان  و ماا را نرساتادههایی است که به ما دادهمجموعه سرمایه هانیا

 خیلی هم متکثر است و عالوه بر متکثر بودنش، متنوع نیه هست. 

  کنا ینماه سرمایة اولیه را نراموش گی که دربارة ع الت خ ا وجود دارد، این است که ع الت خ ا، هیچانکتهاور 

المثل اگر کسی باش  که با ه  سرمایه به دنیا آما ه اسات و دیگاری باه هاهار سارمایه، اگار بخواهنا  از بنابراین نی

کاه کسای کاه باا سارمایة   یآیمدی گاه خ ا ی  درجه از تقرب را داشته باشن ، این درجه از تقرب به این حاهل 

 211وارد شا ه اسات، بایا  دقیقااً ساود  111آورد، آر کسی کاه باا سارمایة  21ست، اگر سود وارد دنیا ش ه ا 111

 بشود و ی  درجه از استکمار معنوی حاهل بیای .  1111به  211مساوی  111به  21بیاورد تا 

 شودیماستکمال آدمی، فقط در سایة افعال اختیارش حاصل  
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ها ، باه هماین معناسات. آر سارمایهشاودیمسایة انعار اختیارش حاهل  استکمار آدمی، نقط در ان گفتهاینکه بارها 

اختیاری ما نیست. در اختیار ما نبوده که از چه پ ر یا مادری به دنیا بیااییم، در اختیاار ماا نباوده کاه در چاه محیطای 

سودهایی که ما ، انعار اختیاری ماست، یعنی کن یمبهرگ بشویم. آر چیهی که استکمار معنوی را برای ما حاهل 

های اولیه با تمام نقا  قوت و ضاعف آر، یا  ساودی آوریم. ما از تمام سرمایههای اولیه نراهم میدر زمینة سرمایه

. این سودها بسته به اینکه چه نسبتی داشاته باشان ، کن یمو شخص دیگری هم سود دیگری حاهل  میکنیمحاهل 

کنی ، آر اسات . هر کاری را که با کمار اختیار و آزادی میکن یمهل با سرمایة اولیه، آر است که استکمار را حا

ده . اینکه من هبو  یا عروج کنم، کامالً در گرو ایان اسات ده  یا سیر هعودی میکه یا شما را سیر ق ق رایی می

 که انعار اختیاریم را چگونه سامار ب هم. 

ودیت و ع م مح ودیت را کاری نا ارم و محا ودة انعاار خواهی  گفت انعار اختیاری ما، بسیار مح ود است، مح 

مح ودة انعار اختیاری کم یا بیش باش ، باالخره از همار محا وده اسات کاه  میگویماختیاری را تعیین نکردم  اما 

 رویم. یا روبه نقصار می میکنیماستکمار پی ا 

اختیارنا . اینکاه تاا چاه حا  مختااریم، حا  بی حکم کرد که تا چه ح  مختارن  و تا چاه هاانساردر مورد  شودینم

تحقیقش کار بسیار دشواری است. اولین مظ ر ع الت ال ی، این است که خ ا به این واقعیات کاه سارمایة اولیاة هار 

گیرد. مظ ر دوم ع الت ال ی، این است کاه خا ای متعاار هایچ با ی و کسی چه بوده است را کامالً در حساب می

شا نی نیسات. بااز ایان هام ترین کار خوب یا کار با ، نراموش. بنابراین کوچ کن ینموش ای را نرامهیچ خوبی

  یاگویماتعلیم دین اسالم نیست، همة ادیار این مسئله را دارن  منت ی تعابیر ادیاار متفااوت اسات  بعضای از ادیاار 
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 اار اسات و بعضای دیگار روح ج نا یگویماای خوبی و ب ی را بعضی از ادیاار ذره کن ینمخ است که نراموش 

 دستگاه طبیعت است.  ن یگویم

 شدنی نیستخوبی و بدی مطلقاً فراموش

 ش نی نیست. یعنی نظام هستی یا  نظاام،کار ببرن ، مراد این است که خوبی و ب ی، مطلقاً نراموشهر تعبیری که به

 بی و ب ی، هیچ تفاوتی نکن . اعتنا نیست. چنار نظامی نیست که برای آر خوها بیها و ب ینسبت به خوبی

کنای، اگار کاار خاوبی نظام عالم کامالً حساسیت دارد  یعنی کل نظام هستی، در انتظار نشسته است کاه تاو چاه می

العمال ده ، اگر هم کار ب ی کردی ، به همار مقا ار عکسالعمل نشار میکردی ، به همار مق ار کار خوب عکس

 ده . نشار می

شنود. مثل ی  ج اد در عرف متعاارف ماا نیسات کاه پایش یا  ج ااد ناه بین  و میاست، می نظام ج ار، هوشیار

 . میکنیمبین  که ما داریم چه   چراکه آر اهالً نمیمیکنیمکشیم نه احساس پشیمانی خجالت می

که گفتاه  العمل نشار می ده . این آر چیهی استکل نظام هستی ی  نظام شنواست، عالوه بر این کامالً هم عکس

اعتناا نیسات، کاامالً بارای ج اار ها بیها و ب ی، ج ار دارای نظام اخالقی است  یعنی ج ار نسبت به خوبیشودیم

کنی، برای چه سخن کنی، برای چه سکوت میگویی، به کجا نگاه میکنی، چه میکه تو داری چه می کن یمنرق 

 گویی. غمت، شادیت برای چیست؟می
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ها باه که با ی –ه به ذهن بیای  و آر اینکه پس در بعضی از ادیار آم ه است از جمله در اسالم ممکن است ی  نکت

گوین  ج ار نسبت برابر( اینکه می 71برابر  7برابر  11) شون یمها مضاعف اما خوبی شودیمهمار ان ازه پاسخ داده 

 ده ؟ ها را بیشتر جواب مییی  ولی خوبیگومی نکهیا باها حساس است، آیا منانات ن ارد ها و ب یبه خوبی

، ولای آر را کنا ینماهاسات. با ی را نراماوش الواق  این هیچ مناناتی ن ارد. نظام ج ار مستع  برای رش  خوبینی

، هار خاوبی کاه بکنیا  چنا ین برابارش باه شاما بااز کنن یمو چور رش   کنن یمها رش  ده   اما خوبیرش  نمی

 گردد. می

ها هاسات، بارای با یکار رنتاه اسات، ج اار کشاتهار مناسابی بارای خوبیبه تعبیری که در بعضی از ادیار شرقی به

 ده . ، ولی رش ش نمیکن یم، نقط حفظش کن ینمگن ان ، ناس ش ها را نمیق ر هست که نقط ب یآر

 مظهرسوم عدالت الهی

گاردد. کسای گماار نکنا  ها، جه به عامل بار نمیا و ب یهالعمل خوبیمظ رسوم ع الت ال ی، این است که عکس

گردد: التذروازره وزر اخری: هیچ کسی بار دیگاری را که کار خوب پ ر یا کار ب  مادری بالمآر به دیگری باز می

 کش . بر دوش نمی

 هر کس باید بار خودش را بر دوش بگیرد

کنیا ، ساودش در جیاب کتسبت: هر کاری خوبی کاه می. ل اما کسبت و علی ا ما اشودیماز آر طرف هم تصریح  

. هرچاه کساب کنیا  بارای شاودیماکنی ، زیاانش از جیاب شاما برداشاته خودتار رنته است و هر کار ب ی که می

 کنی ، نقط بر خودتار است. خودتار است و هر چه کسب می
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من است کاه بعضای از ایان اعماار  اینکه چه چیهی برای من است و چه چیهی بر من است، در اعمار اختیاری خود

رساانن  و بعضای دیگار باه مان زیاار اختیاری من برای من هستن  و بعضی دیگر بر من هستن . بعضی به من سود می

 رسانن . سه شاخة عم ة ع الت ال ی همین بود که گفته ش . می

 ترسیدن از خدای عادل به چه معناست؟

ن  از خ ایی که تا این ح  عادر است، بای  ترسی ، ترسی ر از موجاودی وقتی خ ا به این معنی عادر است، اگر گفت

 تا این ح  عادر، تحلیلش چیست؟

. باه انا ازة کنا یمازنم: نرض کنی  معلمی داشته باشی  که این معلم به معنای واق  کلماه، عا الت را اجارا مثالی می

و اگر آساار  کن یمگیری مورد همه به یکسار سخت ده . دریا نمره بیشتر نمی ده تر به کسی نمیای نمره کمذره

گیرد و سایر خصوهیات دیگر که در ی  همچنین معلمی تحقق داشته باشا  تساوی آسار می طوربهبگیرد، بر همه 

بترسی ، یعنای   یگویماز معلمی که تا این ح  عادر است بترسی ، وقتی  و مظ ر تمام ع الت باش . اگر کسی گفت

کاه ظالماناه او را در چنگاار بفشاارد و  ترسا یم ؟ چنین موجودی مگر ترس دارد؟ انسار از موجودی از چه بترسی

تحت آسیب و آزار قرار ده  اما موجودی که تا این ح  عادر است که انا کی بلکاه حتای نرزنا  خاودش و ساایر 

 که از این معلم بترسی ؟  وقت به دانشجویار گفته شودگذارد، آردانشجویار، پیش چشمش یکسانن  و نرقی نمی

 ترسیدن از موجود عادل، یعنی ترسیدن از عمل خود
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ترین خطاایی ترسی ر از موجودی تا این ح  عادر  در واق  یعنی ترسی ر از عمل خود  چور عاادر اسات کوچا 

ر عاادر نباود، بترسی   یعنی از عمل و کردة خودتار بترسی ، چور اگ ن یگویمو بنابراین اگر  کن یمکنی ، موأخذه 

 وقت او غمض عین کن  یا کار خطا نکرده شما را اذیت کن . ممکن بود خطایی کنی  و آر

که کارهای ب  را مطلقاً نراموش نکن  و بترسی  یعنی از عمال با  خودتاار  کن یمموجودی تا این ح  عادر، اقتضاء 

 بترسی . 

کاه تنبلای کاردر و نمارة خاوب  دان یم، چور ترس یمدانشجو در مواج ه با ی  همچنار معلمی، از تنبلی خودش 

 گرنتن از این معلم، ی  امر ناسازگار است. 

 مگر عمل ما ترس دارد و آیا انسان باید از عمل خودش بترسد؟

 اعمار ب   –ان : اعمار خوب اعمار دو دسته

سات کاه در دیان باه آر، گنااه بترسی   یعنی از اعمار ب  خودتار بترسای  و عمال با ، هماار عملای ا ن یگویماگر 

 .  یگویم

 نرماین : البالغه میابیطالب در اواخر ن جبنلذا از خ ا ترسی ر به معنای از گناه ترسی ر است. حضرت علی

کاه اگار  کنمیمچیهی شما را سفارش  0اوهیکم بخمس لوهبر هم الی ا ابا  االبل لکانت الذل  اهال: یارار من به 

ارزد. الیرجور اح  متنکم الربه و ال یخاانن چیه تمام عمر را رنج سفر بر خود هموار کنی ، می 0برای وهور به این 

االذنبه و ال یسحین اح  منکم اذا اسئل عما اال یعلم ار یقور ال اعلم و ال یسحین اح ا ذا لام یعلام الشای ار یتعلماه و 

 ر نی جس  الراس معه و ال نی ایمار ال هبرمعه.علیکم با الصبر نار الصبر من االیمار کالراس من الجس  و الخی
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کا ام از شاما از هایچ موجاودی ی  از شما، به هیچ موجودی، امی  ن اشته باش ، مگار باه خا ا، هیچاور اینکه هیچ

ک ام از شما شرم نکنا ، اگار چیاهی را از او پرسای ن  کاه جاوابش را بلا  نیسات، نترس ، مگر از گناه خودش. هیچ

دست خودتار گماراه ای ، دیگرار را نیه بهم. )حق و باطل را به هم درنیاویهی ، خودتار را گمراه کردهدانبگوی  نمی

کا ام از شاما گویی  بل  نیستیم، ح اقل بروی  بپرسای (، هیچکنی  و از آر طرف هم دائماً نگویی  بل  نیستم تا میمی

اینکاه  باه خااطرتار هبر بورزیا ، ل  نیستم یا بگیرد، همهشرم نورزد از چیهی که بل  نیست، برود بپرس . بگوی  من ب

نسبت هبر به ایمار، مثل نسبت سر به ب ر است )اگر ی  ب نی سر ن اشته باش ، سودی نخواه  داشات اگار ایماانی 

 هبر همراهش نباش  سودی نخواه  داشت.(

به شما ضرر برساان ، مگار  توان ینمک ام ازشما از هیچ موجودی نترس  مگر گناه خودش، چور هیچ موجودی هیچ

 گناه شما. دیگرار هم اگر قص  داشته باشن ، ق رت ن ارن . 

گاه قصا  با خ ا مواج ی  و با سایر موجودات، خ ا که ق رتمن  است، هیچ هاانسارکه شما  کن یمقرآر به ما تأکی  

زدر باه شاما را داشاته باشان ، آن اا هام  ضرر زدر به شماها را ن ارد. سایر موجودات هم که احتمار دارد قص  ضرر

ق رت ضرر زدر را ن ارن . لذا نه از ناحیة خ ا و نه از ناحیة سایر موجودات، هرگه زیاانی متوجاه شاما نیسات. تن اا 

توانا  شاما را خاکسترنشاین زیانی که متوجه شماست، از ناحیة گناهار خودتار است نقط از این بترسی  کاه ایان می

 توان  پشت شما را بر زمین بهن ، گناهار شماست.که میکن ، تن ا چیهی 
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البالغه این معنا تأکی  ش ه است که ترس از خ ا چیهی جه به معنای تارس از گنااه نیسات. موض  ن ج 01نهدی  به 

انسار در مواج ه با هر موجود عادلی بای  حساب کاار خاودش را بکنا ، بف ما  ایان موجاود عاادر هماه چیاه او را 

 گیرد. می حساببه

یا  به همین دلیل است که آنچه در قرآر تحت عنوار تقوی اهلل، اتقوا اهلل، خوف و خشیت از خ ا آم ه اسات، هیچ

 به معنای ترس از ی  موجود هولناک نیست. 

 از موجود ترسناک ربطی ندارد کردن هیبت، به وحشت

. این نوع ترس، به موجود ترساناک کنمیمرض ، عن یگویمنوع ترس دیگر که به آر هیبت ی را در باب ی انکته

آهساته شاما را ای را که با آر مواجه شوی ، هرچاه بیشاتر عظمات در آر احسااس کنیا ، آهستهربطی ن ارد. هر شی

گیرد. نرض کنی  در قطاری هستی  و در حار مسانرتی ، نردی بغل دستِ شاما نشساته اسات و در حاار هیبتی نرا می

انا ازد و شاما هام از گاهی نگاهی به کتاب و روزنامه شاما میامه هستی  و آر شخص نیه گاهخوان ر کتاب یا روزن

و درِ گفتگو را با شما بااز  کن یمو ی  سوألی از شما  کن یمکم دهن باز کنی ، کماعتنایی به او التفاتی نمیسر بی

کردی ، در حا  شاما اعتنایی میبه او بیق ر هم کم نیست که کنی  معلومات او آر. یواش یواش احساس میکن یم

یابی  که از این ح  هم نراتر است، باز ی  مقا ار آهسته در میسخن شوی . باز آهستهتوانی  با یک یگر همهست می

از ح  اساتی  شما هم نراتر است، هرچاه احسااس عظمات نسابت باه ایان موجاود کناار   ینیبیمروی  که جلوتر می
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کاه   یترسایماگیرد. هیبت به این معناا نیسات کاه از او شما را نرا می 2آهسته ی  نوع هیبتیهخودتار بکنی ، آهست

 نکن  ی  وقت کاری به شما بکن ، هیچ ترسی وجود ن ارد. 

دانیم از ناحیة هیچ آزار، مؤمن متین آرامی است و میبینیم که خیلی هم بیاینجا با ی  نوع انسانی خود را مواجه می

و یا  ناوع هیبتای نسابت باه او احسااس  میکنیماز او متوحش باشیم. اما به آر لحظات اولیه دیگر نرق  امری نبای 

 . میکنیم

های شا ودی کاه باا خ اونا  کنن ، عرنا در هنگام مواج اهاین هیبت چیهی است که عرنا نسبت به خ ا احساس می

چیهی نیست که ماورد انکاار باشا   ولای مطلقااً  . اینکنن یمتبارک و تعالی دارن ، ی  همچنین هیبتی را احساس 

 زا نیست.معنای ترس از ی  موجود وحشتبه

 فقط علما هستند که از خدا خشیت دارند

این آر چیهی است که در قرآر نیه آم ه است: انما یخشی اهلل من عباده العلماء: نقط علما هستن  که از خا ا خشایت 

 دارن . 

زا دارد. خشیت یعنی احساس مضااعفی کاه یا  که انسار از ی  موجود وحشت این خشیت غیر از آر ترسی است

، یکی حقارت در برابر آر موجود، به وج ی از وجوه در برابرش حقیر و کن یمانسار، نسبت به ی  چیه دیگر پی ا 

أماار نسابت تو –کوچکن ، در عین حار محبت خودتار را به او داری . اگر این دو حالت که حقارت و محبت با هم 

                          
2. Reverence  
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گیارد و ایان هماار چیاهی اسات کاه باه آر، هیبات به ی  موجود دیگر احسااس کردیا ، شاما را خشایت نارا می

 . ن یگویم

انگیه بترسای ، بایا  از او چنار که بای  از یا  امار هاورکه همعنوار موجودیجا خ ا را بهاما از اینکه بگذریم، هیچ

 ترسی ، همچنین چیهی سراغ ن اریم. 

، تشبه به خ ا پی ا کنیم، ارتبا  عمل مطابق با اوامر و نواهی اسات. منت ای باه شار  آنکاه شودیماطی که سبب ارتب

 انگیهة آر ترس نباش   بلکه م ر باش .

 مهر؟ براساسترس است یا  براساساز کجا دریابیم ارتباط ما با خدا، 

علوم است و دیگر به است الر نیاازی نا ارد  اماا در جواب این سوأر بای  گفت که برای خود شخصِ عامل، کامالً م 

ای در دست است که ما با توسال باه عبارتی دیگر چه قرنیه و اماره. بهشودیمعالمت شناخته  3برای شخص ناظر، با 

 آر قرنیه و اماره، ارتباطات م رآمیه را از ارتباطات آمیخته با ترس، بتوانیم از هم یگر تفکی  کنیم؟ 

 مت یا نشانه ارائة سه عال

اماره در ارتبا  میار انسار و خ ا قابل طرح است و در ارتبا  میار انساار باا  3: این میکنیمای که عرض قرنیه 3این 

قرنیه کم  گرنات و  3. از این شودیمانسار دیگری نیه قابل طرح است، یعنی در ارتبا  ی  انسار با انسانی دیگر 

 ا از سر م ر است. ن می  کجا ارتبا  از سر ترس و کج

 

 عالمت اول



19 

 

، از ایان شاودیماعالمت اولی که وجود دارد، این است که آیا وقتی خطاب امر یا ن ی متوجه شخص مأمور یا ن ای 

 یا نه؟  بردیمخطاب امر یا ن ی، شخص مأمور یا ن ی لذت 

نرض کنیا  یا  ارباابی دو تاا  و خیلی مثار گویایی است، این است که ان زدهمثالی که بعضی از عرنای مسلمار ما 

ان . اگر ارباب نریاد کن  که حسن، اینکه واقعاً نوکر داشته باش ، مثالً به نام حسن و حسین که گوشة منهر او ایستاده

حسان اسات و اگار حساین را ها ا بهنا ، حسان خوشاحار  شاودیم، حسین است و آنکه ب حار شودیمخوشحار 

 . شودیم

تارس اسات، اگار یکای را ها ا بهننا ، دیگاری  بار اسااسم ر نیست  بلکاه  براساسا  در چنین مواردی چور ارتب

که حسن و حسین عاشق کسای باشان ، درواقا  عاشاقِ معشاوق  میکنیمگونه عوض . مثار را ب ینشودیمخوشحار 

و حسین است که در ن ایات پممردگای  شودیمواح ی باشن ، اگر معشوق ه ا زد حسن! حسن است که خوشحار 

 . شودیمرود! و اگر حسین را ه ا زد، حسین است که خوشحار انسردگی نرو می و

ای محبوب به او بکنا ، او این است که وقتی ارتبا  کسی با کسی از سر م ر باش ، از اینکه امری یا ن ی خاطربهاین 

 دنعه دیگر سراغمار آم ! گوی  که باز ی وقت نمیو بنابراین هیچ بردیملذت 

کننا   بلکاه از سار و کسانی که عاشقانه خ ا را عبادت نمی کنن یمعالمت انرادی که خ ا را عاشقانه اطاعت  اولین

که چنین بکنی  یا چنار نکنی ، احسااس  کن یم، این است که دستة اور هرگاه خ اون  خطابی کنن یمترس عبادت 

و  شاودیماپرستن  تا امر و ن ی زیاادی رس می  برعکس کسانی که خ ا را از سر تکنن یمکمار رضا و خوشنودی 

 گیرد، حالت ناراحتی و ناآرامی و حتی ع م موانقت درونی همراه با قبور بیرونی است. تعلق امر و ن ی هورت می
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دائمااً از او  –دارنا ، خا ا یاا هار موجاودی دیگار به همین دلیل است کسانی که عاشقانه کسی دیگر را دوسات می

تر است خشنودترن . کسانی کاه عاشاق خا ا ها کمای به او بکنن ، نه اینکه هرچه امرها ن یر یا ن یخواهن  که اممی

ی دیگری که از امر و ن ی خ ا، خشنود نیستن ، این نرق را دارد که عاشقار خا ا دائمااً از هاانسارهستن ، حالتشار با 

 . کنن یمخ ا طلب امر و ن ی 

 عالمت دوم 

گااه پشایمار ، هیچکنا یماکه از سر م ار اطاعات ی که بر این معنا وجود دارد، این است که کسیقرینة و امارة دوم

 ، در حین اطاعت نیه از اطاعت پشیمانن . کنن یم  اما کسانی که از سر ترس اطاعت شودینم

، ایان ، در قباالش یا  ناوع نشااطی دیگارار دارنا شاودیمی  انسردگی برای کسانی عارض  شودیماینکه گفته 

داریا  از او خاطر آنکه دوستش میداری  و بهاش همین است. اگر کسی را دوست میانسردگی و نشا ، علت عم ه

 کانمیمااینکاه کااری کاه وقتای  خااطرباهشوی  و اهالً پشایمانی معناا نا ارد. وقت پشیمار نمیاطاعت بکنی ، هیچ

گیرن  اجرشاار بعا اً ، کارهایی که انجام میشودینمر ، از این کار کسی پشیماکنمیموقت اجرش را دریانت همار

 . کنن یمکارها هستن  که گاهی انسار را پشیمار  گونهنیاداده خواه  ش ، 

، محاب پااداش اطاعات کاردنش را در حاین اطاعات کنا یمایاا ن ای  کن یمی  محبوبی به محب خود امر  یوقت

اینکه خود امر معشوق یا ن ی معشوق، یعنای توجاه  خاطربهت  ، اهالً خود اطاعت پاداش اطاعت اسکن یمدریانت 

 توان  دریانت کن . ترین اجری است که عاشق میبه عاشق و توجه معشوق به عاشق، م م معشوق

 عالمت سوم
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ارتبا  دوستانه یا م رآمیه موجودی با موجودی دیگر، اقتضایش این است که هر اطاعتی اجرش به همار زمار تعلاق 

هاای از سار پاذیر اسات، در اطاعتهای م رآمیه، شاخص مطیا  منتد. عالمت سوم این است که در اطاعتگیرمی

 گذاری خیلی با هم تفاوت دارد. پذیری و منتگذار است و این منتترس شخص مطی ، منت

یا  ، ممکان اسات جارأت نکنا  باه زباار بیااورد و باه ارباابش بگوشاودیمی  نوکر وقتی ی  کاری به او محور 

گاذاری در آورد ولای در در ایان را دارد. یا  ناوع منتحواستار باش  که این کار را برایتار کردم! باه زباار نمای

 وجود دارد. حاال این اطاعت از سر تارس از یا  دیکتااتور هام بکنا ، باه هماین وقتهمههای از سر ترس اطاعت

هاای از سار همین هورت اسات و در تماام اطاعت اش هم از سر ترس اطاعت کن ، دقیقاًشکل است. از رئیس اداره

 ترس شخص مطی  ی  منتی دارد حاال خواه بر لب آورد یا در در داشته باش . 

گاذارد  بلکاه منات گااه منات نمیگاذاری. مطیا  هیچپذیری در کار اسات ناه منتهای از سر م ر، منتدر اطاعت

قا ر عمیاق ای اا الاذین آمناوا را در ساورة وجاوب روزه آر پذیرد. یکی از عرنا گفته بود: ما شایرینی خطااب یاامی

 که دیگر تمام تعب روزه برای ما نامحسوس است، چور در اور آیه آم ه است:  میکنیمادراک 

ایا ، : ای کسانی که ایمار آوردهیا ای ا الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تنفقور

. این منت دیگر هر تعبی را کاه در روزه گارنتن باشا ، ن  یمان ، این منتی بر دوش ما خطاب کرده خود اینکه ما را

 . شودینمنشین  که دیگر هیچ ناهمواری و رنجی بر ما عارض ق ر به کام ما می. این شرینی آربردیماز بین 

اش باا خا ا رابطاة اسات. اینکاه رابطاهن میم که یعنی چه آر خطااب آیاة شاریفه در اور آما ه این حالت را ما نمی

تر از ی  معشاوق انساانی دیگر کم – کن یمن م   یعنی خ ا را ی  معشوق انسانی تصور م رآمیه است این را می
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بخش است و درواق  که او را ه ا کرده باش ، ی  معشوق انسانی اگر عاشق را ه ا بکن ، چق ر لذت –که نیست 

 . کن یمس او ی  همچنین لذتی را احسا

 این سخنار، سخنانی نیست که از سر مبالغه یا از سر دیگرنریبی گفته ش ه باش . 

بف م  چه اطاعتی از سر ترس یاا از  توان ینمقرنیه و اماره که بگذریم واقعیت این است که ی  ناظر بیگانه  3از این 

انگیاهی را و آر اب ت و ترس شودیمق ر بی. و شودیمسر م ر است. اینکه مرگ در ادیار و مذاهب به بازی گرنته 

این است که کسی که ی  همچنین ارتباطی برقرار کرد در راه ایجاد این ارتبا  هیچ چیهی را ج ی  خاطربهن ارد، 

، در نظر شودیمتر آزارد. هر چه ه ف بهرگگیرد، هیچ چیهی او را نمیگیرد و چور هیچ چیهی را ج ی نمینمی

 . شودیمتر وان  کوچ م –خود ه نگیر 

وای بای  تا نردا هبح بی ار بنشینیم، لذت درس خوان ر در نظر او بهرگ نیام ه است. آر   یگویمکسی که مثالً آر

 گوی . را چیهی نمی هانیاکسی که لذت مطالعه در نظرش بهرگ است، اهالً 

یست که در خود مان  وجود داشته باش . خاود طور نبنابراین بهرگی و کوچکی موان  ی  امر نفسی نیست، یعنی این

. هار چاه ها ف کن یمتوار گفت و بهرگ یا کوچ  است که بهرگی و کوچکی مان  را ه ف تعیین مان  را نمی

 و بالعکس بهرگی و کوچکی ه ف و مان  رابطة معکوس دارن .  شودیمتر ، موان  کوچ شودیمتر بهرگ

 آیند یگران به نظرشان کوچک میشود، دچون خدا به نظرشان بزرگ می

، دیگارار در شاودیمانرماینا : چاور خا ا در نظرشاار باهرگ ابیطالب در جایی از ن اج البالغاه میبنحضرت علی

که دیگار مارگ بارای او، هایچ  شودیمق ر بهرگ آین . خود آر ه ف تشبه به خ است و آرنظرشار کوچ  می
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طالاب بیشاتر از م اری کاه نرماین : به خ ا ساوگن  نرزنا  ابییگر میای ن ارد. حضرت علی )ع( در جایی دبهرگی

 ورزم. مادر به نرزن ش دارد، من به مرگ م ر می

اینکه شخص در نظر گرنته که چیه بهرگی است که بای  به آر برس ، برای رسی ر به آر چیه باهرگ، حتای  خاطربه

 . میگویمحبا و خوش به این گذر دروازه جور است، پس مراز دروازة مرگ نیه بای  گذشت. اگر این

تفسیر این ساخن را بایا  در دو جاا ساراغ بگیریا : یکای در آثاار عرناانی خودماار، خصوهااً دو تاا از آن اا، یکای 

گور. اگار یرکاهها، مخصوهااً در آثاار کیالقضات هم انی و دیگری موالنا و دومی در آثار اگهسیتانسیالیساتعین

تر و با عمق بسی بیشتر آما ه گور را مطالعه کنی ، در آنجا این مطالب به شیوایی هر چه تمامههای کرکبتوانی  کتاب

 است. 

واقعیات اسات،  هاانیاو آر ایان اسات کاه ایان اماور را باه باازی نگیریا ،  دانمیمی را به دوستار الزم انکتهتذکر 

  یاآیماکه در زن گی برای شما تجاربی پایش چیههایی نیست که بتوار آن ا را به ل و و لعب گذران . گاهی هست 

راه ساومی نیاه ، ها ق دارد و آر هام ها ق عظیمای دارد. انا گفتهن می  بسیاری از این اموری که عرنا میکه می

 توان  ترس از مرگ را در ما کاهش ده .که دین میوجود دارد 

 

  

 «والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته»

 


