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

 

 1دهددهیم، ترس از مرگ را کاهش می. رضایت از کاری که انجام می3

اگدر مد ا از  ،کننددیمم یتعلکه  ن استیا ،کنندیمشنهاد یپ ،اهش ترس از مرگک منظوربهان یه ادک ین راهیسوم

 یاگدر مد ا اندان ز ددگ یمناختروان لحاظاز  .مودیمم کترس از مرگ در م ا  د،یبام یراض ،دینکیه مک یارک

 ید  ،میه بامک یینرو هر دیپا م. مودیمم ک ام مد، ترس از مرگ در  یخوب یز دگ ،ید آن ز دگیدا یه مکد ینک

 بالفعل.  یز دگ ی م و یدار یآرما  یز دگ

 اندیشیباطش با مرگو ارت تمایز زندگی آرمانی از زندگی بالفعل

 یز ددگ ،میبامد ینآیین و یده ما طرفدار اه کنیالبته بسته به ا ،میدا یه ما مطلوب مکاست  یز دگ ،یآرما  یز دگ

  .میهست مشدمان در حال ا جاخوه کاست  یبالفعل آ  یاما ز دگ ؛کندیمما فرق  یآرما 

گویندد  در حال مقایسه است. ادیان می فعل خویش،ز دگی آرما ی و ز دگی بال نیب، شه ا سان در درون خودشیه 

و هراده  مدودیمشتر یترسش از مرگ ب ،ندکشتر احساس یرا ب ین دو ز دگیاا سان در درون خودش هراه فاصلة 

 تر مود. مکترسش از مرگ  ،ندکتر احساس مکن فاصله را یا

جهنم خواهد  شِو در آتار است کگناه ندکیماحساس  ،در حالت اولکه است دلیل ن یابه د ییگوبن است م ا کم 

ه به جهدنم و کاست  یافراد یفقط برا ین تلقیا ،ستین  ی.  ه امودیم شتریب ،جه ترسش از مرگیسوخت و در  ت

و  لفعدلبا ین ز ددگیبد یتدقو هدم بداز یول ،نها را هم قبول  دامتند بامندیا یسکن است کاما م  ؛عتقد دمبهشت 

 تر است. ه مهمکدارد  یگرین علت دیا .ترسندیافتد از مرگ میمآ ان فاصله  یآرما  یز دگ

                          
 . ویراستار  راضیه زینلی، دا شجوی دکتری فلسفة دین 1
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ن هدم یدم و ایدغدم دار ،میدهیار ماست و بعد از دست میدر اخت یه هر وقت  ع تکم یهستانان  یروا  ازلحاظما 

سدر  م و از حیداردهک  ،نمکم بیتوا ستین  ع ت میه از اک یاع ده استفاده میکنیمه احساس کن است یا خاطربه

 اموخته بود. یآن را به ما   یسک ا د و قبالًان به ما آموختهیه ادکست ا یا کتهن یا .میسوزیم

 در درمورد عُ .ست یل کقدر مش ان آنیت برا از دست دادن  ع ،مینکم استفاده یتوا یم کهییاگر ما از  ع ت تاآ جا

 ؛میدااز اوقدا  را از دسدت دادهبسدیاری م ینیبیم ،میگردیبه عقب باز م تقو ،در هنگام مرگ .طور استنیه   یز

 ةبده گشمدت کدهزما ی یسدکم. اگر یاردهکع ر را صرف گناه  عبارتیبه ؛میاردهکد یه  باک یارک ع ر را صرف یعنی

ش یمدرگ بدرا ،را از دسدت  دداده اسدت یتکچ حریو ه ردهکاز ع رش   را  ال استفادهک دنیبب د،گردبازمیخودش 

 آسان مود. 

گنداه  ،میندکار را بکدن یدگناه ا جام دادن و اگر ما ا مودیم ،بالفعل یز دگ  ه و ی ارمآ یان ز دگیفاصله ا داختن م

ل از مدرگ یدن دلیبده ه د ،ده  دار ددیده به بهشت و دوزخ عقک افرادی یحت .میترسیماز مرگ  بنابراین ؛میاردهک

س کد رهدا در بهشدت اسدت و یدن د یه  ،رده استکع ل  ،خودش یآرما  یه مطابق ز دگک یسکترسند. هر یم

 نددیاگدر بب ، گردیخود م ةوقت به اع ال گشمت س هرکره .م استجهنا در ین د یه  ،رده استک  ل عمطابق آن 

 ببیندد اگدر یولد ؛نددیبیا مدین د یو پاداش خودش در ه  مودیمرده خومحال کع ل  ،کردهیمد یمطابق آ چه با

 یایه از قضداین قضدیدا .جا در دوزخ استنیو در ه  مودیم، غ گین ردهکع ل   ،کردهیمد ع ل یمطابق آ چه با

های آخر ع در، کسا ی هستند که در سال .میکنیمرا وجدان ه آنکبل ؛میصحت آن  دار یبرا یلیاست و دل یوجدا 

خودمدان  یآرمدا  یمطدابق ز ددگ ،ا ددکردهامتیاق مدید به مرگ دار د و این به این دلیل است که خوب ز ددگی 

 .  ا دکرده یز دگ

ان ر دج ید. ادمیکندیمدرا مطدر  نآ ،ه بعد از ترس از مدرگکاست « ر ج»در باب  ،ن بر ما داردیه دک یاما اثر دوم

 ه در مدنشِکداست  یاثر مثبت ی ن یو ا کنندیمقابل تح ل ما  یرا برااما آن ؛نندکیار   کرا ا  ین جها یا یز دگ

 .گشاردیما م

 برند؟ها رنج مینسانچرا ا

 د مسئله است  نا ،در باب ر ج



3 

 

  ؟دننک یز دگ ،بدون ر جتوا ند ی   هاسانا ارا  ؟بر دیر ج م هاا سانارا  .1

   ؟بر دیم ر ج  ایکنواختصور  هارا ب ؟بر دیر ج    یمساو هاا سانارا  .2

   ؟ما دیبدون پاداش م ،هاارا ر ج .3

ه ادرا مدا کدنیدر بداب ا . اوالًکنددیمتر ل هضمبما قا یها را براه ر جکدار د  ی اتیتعل ،سوأل ان در باب هر سهیاد

 ن قرار است  یدهند از ایه مک ی اتیان تعلیاد ،میبریر ج م هاا سان

 ها، خواستة خود توست. . بسیاری از رنج1

 دا ددیمد هاا سانه هر کدارد  یله مقدماتسلس ی  ،هااز ر ج یاریبساین است که  ندیگویمه به ما ک یا کتهن یاول

ل یتحصد را ن مقدما یودش اخ ،دا دیمن را یه اک یا سا  برد.آن ر ج را خواهند  ،ن مقدما  حاصل مو دیه اگر اک

اگدر  .ینکد از آ ها اجتناب یپس تو با ؛ها قابل اجتناب استن ر جی، پس ابردیمخودخواسته  ر ج ،ن ا سانیا .کندیم

   ی؟نکیوهش و سرز ش مکرا   یسکاه  ،ینک اجتناب 

  ؟کندیمن مقدما  را فراهم یا ،دیازیمن مقدما  ر ج را یا دا دیم نکهیا بااگو ه است ا سان  س:

ده مدده یدوهکان  یداد ةدر ه د ین متابزدگیا .نان استیا« یمتابزدگ»و « العجاست»ن حادثه یاز علل ا یکی -ج

 هدا. بعضدی راهل اسدتیقابل تحص ،ن مطلوب از اند راهیا .مهست یمطلوب ی ل د بامن به یدر هر متابزدگ .است

 ،رسدا دیمد مطلدوب ه زودتر بدهک را یم و راهییآیم هاا سانما  .رسا دیرتر میها دراه یرسا د و بعضیزودتر مرا م

از اند راه قابدل دسدت  oمثالً مطلوب   دیآفراهم  ،ه مقدما  آن ر جک مودیمن راه سبب یا یول ؛میکنیما تخاب 

مقدما  ر ج را فدراهم  ،aمن با رفتن از راه  .است تر  زدیه ه از  aراه یول ؛وجود دامته a ،b ،cراه  .افتن استی

   .کنمیم

ها اشم مدا وقت یمطلوب گاه .بوده است  یزمطلوب  ی  بهع یرسدن یرس ،ر ج ی دن به یرس علت اوقا  یگاه

  .مودیم یر ج یه راه داده و علت براه ر ج بهکم یرویم یو ما در راه کندیمور کرا 

 های خودخواسته علت دیگر برای رنج
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سدودمند  فعدالً با آ چه ، ال سودمند استله باکاوقا  آ چه را  یما گاه رد.دا  یز یگریعلت د ،اوقا  ر ج یاما گاه

   .آ ان یهاان و خواستهین مصالح آدمایند، فرق است میان مصلحت و خومایفرق است م .میکنیممعاوضه  ،است

س کم و بدرعینکدارد آن را اخش   فعی الغالهیاما اون عل ، دارد  فعی ما یال ج وع براثیمن ح یزیاوقا  ا یگاه

   .میکنیم کرت دارد آن را  الغایه،  فعییاما اون عل ؛دارد فعی  ما  یبرا ال ج وعثیحمن یزیا یگاه

 تفاوت خواسته و مصلحت

ان یدمدا م .شدا دکشدان مصالح یرا به سو هاا ساند یبا ،ردکرها  یشانهابا خواسته دی باا را هانند ا سیگومی انیدا

 یگدر بدرایعلدت د .مودیمن باعث ر ج ینم و ایگزیندها را برمیخوما تاًداع ،خودمان یندمصلحت خودمان و خوما

 یداهدم درا ا جدام  یلدا اویده آکدنیدر ا  میکنیمخطا  ،مران دو ایم محاسبة ما دراین است که  خودخواسته یهار ج

ن خطدا را یم ایستتوا یم ،مینک حترازم از آن ایستتوا یه ما مک یزیا یعنی. خطا میکنیمخطا  ،همدا ا جام ر یدوم

 .مینک 

 هستند. علت 3ول لمع ،هان دسته ر جیمع والً ا

   ها، اقتضای زندگی این جهانی است.. بسیاری از رنج2

ه کد روازآن، کنددیمد یس ز ددگکده هدر کاست  ییهار ج ،هان ر جیست. ایر  یپشانکام ،هان ر جیبدون ا یز دگ

   .یریپ ما ند مود،متح ل می ارها ن ر جیا، کندیم یز دگ

هدا را ر دجن یا دیگویمان یاد اًیثا  .قابل تح ل هستند مع والً ،ت دار دیت دار د و اون ع ومیم وعها اوالً ن ر جیا

 رد. کا زائل یف داد یتخف توانیمخاص  یهاسلسله دستورالع ل ی با 

 های که برای ساخته شدن انسان، ضرورت دارد. . رنج3

را احسداس  ییه تنهداکداندان بود دد  هاا ساناگر  .ضرور  دارد ساخته مدن ما یه براکاست  یر ج ،ییر ج تنها

  د. از ساخته مدن محروم مده بود ،رد دکی  
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حاصدل  ،هدااز ر دج یه بعضدکداول آ    ددداده ا پاسخ  3 انیاد ،بر دیر ج م هاا سانه ارا کل أن سویدر پاسخ به ا

ش یآزمدا یراها بدن ر جیه اکسوم آ  ،ستا ینیوکو ت یعیطب ،هااز ر ج یه بعضکدوم آ  .ستما اع ال  ادرست خود

 ان مده است. یب گو هنیاان یدر زبان اد .میح دادیه توضکدسته  3ه ان  ،است

   ؟ستا ی امساو هاا سانل دوم  ارا ر ج أاما سو

از  یشدند و بعضدکیآ هدا را مد ،جدة اع الشدانیدر  ت هاا سداناز  یاون بعضد ؛است ی امساو ،اول ةدست یهار ج

 شند. کی   ،ا ده آن اع ال را ا جام  دادهک هاا سان

 ا د. م مدهیتقس یمساو ،دوم ةدست یهار ج

ه کدا دد یدسدتة دوم مسداو یهار ج ،مسن سه قیان ایه از مکن است یا ،ستندی  یالبته مساو ،سوم ةدست یهار ج

سدوم ادرا  ةن دستیا ؟نمکار کاما دستة سوم را ا ؛کندی  جاد یل اکاول هم مش ةدست یهار ج .میآن  داربا  یارک

  ؟نمکرا تح ل آن یپس اگو ه عدم تساو ، دامتم أثیریچ تیهدر ایجاد آ ها، خود من  ؟هستند ی امساو

 هااهمیت نحوة مواجهة ما با رنج

 از دو راه ،درسدت ةها را با مواجن ر جیا توانیم ا دفتهگ .مهم است ،هان ر جیمواجهه م ا با ا ة حو ندیگویم انیاد

 ن برد  یاز ب

 هار ج یبعض .میمعنا بساز یها را داران ر جیا هکگر، دوم آ ید یهاشیآسا یم براینک نهیها را زمن ر جیه اکآ  یکی

سدت پداس خدود را از دسدت یفوتبال ید  مدثالً ؛مودمیگر ید یهاه موجب جلب  ع تکاز این جهت است  مقتنم

 . مودیم یر بزرگکجه متفیند و در  تی شیخا ه م ةدهد و گومیم

 شود.ب یتر ع ت بزرگ ینه برایه  توا د زمکست ی  یچ ر جیباً هیتقر

اسدت  یزهاییا رود. ر ج از آنین مین صور  ر ج بود ش از بیدر ا ؛میکن معنا یها را داراه ر جکن است یراه دوم ا

ه کدست ا یزیسنگ ا .مو دیاحساس    یول ،ه هستندکنیستند  ه ای  ،ه اگر احساس  شو دکما د یه مثل درد مک

بامدد  کسنگ موجود است اه مورد ادرا ،ندیب او را  یسکه کند و اه آ ک کند و ادرایاو را بب یسکه کاه آ  ،هست

 رگدا .اسدت یمساو دقیقاً شانیتکدرشان با مُیه موجودتکاز موجودا  هستند  یگرید ةدست . بامد کورد ادرامو اه 
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 دج ر .وجود  دارد ،درد اگر احساس  شود !مثل درد ،ستندیموجود   ،شو د  کو اگر ادرا مو دیم کادرا ،بامند وجودم

 ست. یگر ر ج  ید ،احساس مد یو وقت مودی  احساس  ،ا مدمعن یست. اگر ر ج دارایر ج   ،شود هم اگر احساس 

 م. یردکان یما مختصراً ب ،دینک یادیز مطالعا  دیتوا یم ،ن مباحثیدر مورد ا

 د داد. یخواه حینده توضیآ ةدر جلس ،مینکمعنا  توا یمرا می ه اگو ه ر جکنیدر باب ا

 

 


