
1 

 

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

 

 برند؟، رنج میهاانسانچرا 

 گونههنیابرند و چرا ، رنج میهاانسان، این است که اساساً چرا دیآیمکه برای هر انسانی پیش  ولین مشکلیا

 ست؟ رنج، نیافریده انیست که کسی در زندگی رنج نبرد؟ چرا خدای متعال، جهانی بی

بایهد رنهج بدهرد، چهرا بود و اِال و بالّ به هر دلیلهی می تواندینمرنج مشکل دوم این است که حاال که جهان بی

 برند؟برند؟ چرا نامساوی رنج مینحو مساوی رنج نمیبه هاانسان

ی باشهد  بایهد نامسهاومانند؟ اگر رنج هست و اگر رنهج، میپاداش میها، بیمشکل سوم این بود که چرا رنج

 یابند؟ ها، پاداشی نمیپس چرا رنج

 معنایافتگی رنج

رنهج اگهر «. معنایهافتیی رنهج»بحثی پیش کشیده شهد، بها ونهوان ین بحث که چرا رنج نابرابر است، در تتمة ا

احسهاس نشهود. آ   حهالنیدرواحساس نشود، وجود ندارد. از آن اموری نیست کهه ممکهن اسهت باشهد و 

نیسهت، درد  گونهنیارا احساس نکند  ولی درد باشد و دروین حال، هیچ انسانی آنممکن است وجود داشته 

 اگر احساس نشد، یعنی نیست که احساس نشده است. بنابراین:

 . رنجِ نامحسوس، رنج ناموجود است1

دههد. حهال رنهج . رنج اگر معنا بیابد، نامحسوس است. پس اگر رنجی معنا یافت، وجودش را از دسهت می2

 دار یعنی چه؟معنا

دنبال خهود، شهادی بیشهتری در ، الاقل بهه توهور خهودِ شهبه، بههشودیم. اگر رنجی که بر انسان وارض 3

ونوان مثهال، در مهاهِ مبهار  این رنج، معنا پیدا کرده است. به ندیگویممقایسه با رنج بیاورد، در این صورت 

سهاوت، گرسهنیی  07تها  01مهدتدازظهر، بهبع 7الی  6خورد و بعد تا ساوت رمضان، فردی که سحری می

کشد  اما در روزهای وادی که روزه نیست، اگر فردی باشد که وادت به صهبحانه خهوردن داشهته باشهد، می

صبح ممکن است طول بکشد، احسهاس گرسهنیی  00 -01و تا ساوت  شودیماش دیر یک روز که صبحانه

فاصله، فاصلة کمهی بهوده اسهت کهه مهلا میهل نکهرده اسهت.  نکهیبااافتد، نموده و چه بسا بدنش به تشنج می
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 07تها  01گیهرد، روزه می یوقتهدهد  ولهی تر خورده باشد، به همان مقدار خودش را نشان میهرچه ملا کم

داد، هنیهام روزه خورد و آن احساسی که در یک ساوت، دیر ملا خوردن، به او دست مهیساوت، ملا نمی

کهس کهه ظههر ناههار گوییم کهه بهه برکهت روزه اسهت. ولهی درواقه ، آنرا ما میدهد. این به او دست نمی

خورد، هیچ دلیلی برای ملا نبهوردنش نیسهت کهه چهرا بهه ته خیر خورده و اتفاقاً آن روز ظهر ناهار نمینمی

افتاده است  یعنی هیچ چیزی نیست که بیوید حاال اگر دو ساوت، ناهارم دیر شد، ووضش چیز دییهری در 

ناههار  02کهه بایهد سهاوتِ  دیهآیمهنظرش   یعنی بههکندیمتالش را بر او ورضه  . از این نظر رنجدیآیمپی 

بعهدازظهر  2او دارد سهاوت  02خورده  ولی بدون اینکه هیچ چیهز پاداشهی بعهداً دریافهت بکنهد، سهاوتِ می

گیهرد، الاقهل بهه توهورِ خهود روزه می یوقت  ولی بردیمو این است که در این دو ساوت واقعاً رنج  شودیم

دنبال آن، یک شادی بیشتری هسهت و ایهن شهادی ساوت دیرتر ملا ببورد  ولی بعد به 07-01شبه، اگر 

گرسنیی را حهس نکنهد.  شودیم، گرسنیی برای او معنادار بشود و این معناداری سبب شودیمبیشتر، سبب 

تر، طبعهاً بایهد رسهی شهود، هرچهه شهکم خهالیفیزیولوژیکِ صرف، اگر ببواههد ایهن دو مبلهب بر لحاظ از

ی این نیست  بلکه این است که گهاهی اوقهات هسهت شناخترواناحساسِ گرسنیی بیشتر باشد  ولی واقعیت 

سهاوت مهلا بهه  21و گهاهی اوقهات  کندیمشدت احساس گرسنیی افتد، بهکه دو ساوت ملا، به ت خیر می

ناههار ببهورد  امها  02یا اینکه کسی قرار بوده است که ساوت  .کندینمت خیر افتاده  ولی احساس گرسنیی 

انجامد، فرضاً اگر در این فاصله رفته باشد ماشینی ببرد یا کتهابی ببهرد یها کهاری بهرای به طول می 2ساوتِ 

دلیل رنج گرسنیی کشهیده، ساوت ت خیر افتاده، آن احساسی را که در بی 2وزیزی کرده بوده و به این دلیل 

دهد، بسهته بهه ایهن اسهت کهه در پهی ایهن تید اینجا ندارید. صرفِ گرسنیی کشیدن احساس رنج نمیداشمی

و رنهج معنهادار، رنجهی  شهودیمرنج، احساسِ شادی بیشتر هست یا نه؟ که اگر بود رنج برای شبه معنادار 

میهزان آن  است که نامحسوس شده و رنج نامحسوس، ناموجود است. البته میهزان نامحسهوس بهودن رنهج، بهه

 . دیآیمدنبال آن رنج شادی بیشتری است که به

 مواقعی که در پی رنج، شادیِ بیشتری هست

دو صهورت، . در دو جا در پی رنج، شادیِ بیشهتر هسهت. در دو حهال، زنهدگی معناداراسهت و در میهر ایهن4

 :شودیمزا تواند رنجمعنا، میمعنا خواهد بود و هر چیزی در زندگی بیزندگی بی

شبه یک سلسله اصول در زندگی، بر خودش تحمیل کرده باشد  یعنی انسان با خهودش قهرار  یوقتالف(  

تا دسهتورالعمل بهه ههیچ قیمتهی نبایهد زیهر پها گلاشهته شهود و از سهوی او  01اش باید بیلارد که در زندگی



3 

 

، ممکهن کنهدینمهته باشد، فرقی نحوی از انحاء لیدمال نشود. تعداد این قواود و اینکه از کجا آنها را گرفبه

خهودش، آن قواوهد را جعهل اش یها اینکهه خهودش برایاست از دین و ملهب یا از یک متفکر مورد والقهه

هرحال یک سلسله قواودی برای خودش در نظر گرفته باشد کهه بهه ههیچ نحهوی آنهها را کرده است  ولی به

، دییهر در آن رنجهی شهودیمهن این قواوهد، طهی ای که با زیر پا نیلاشتنقه نکند. در این صورت زندگی

، برای اینکهه بردیمنبواهد بود. یعنی هر رنج فیزیکی به او برسد، دلش خوش است به اینکه دارد آن رنج را 

برنهد، رنجشهان یی که در زنهدگی رنهج میهاانسانکه رنج نبرد.  شودیمآن قاوده را حفظ بکند و این سبب 

برند و ایهن سهود بهردن اسهت کهه یمی برشان هست و در این نامالیم سودی نمیبرای این است که یک نامال

 . کندیمنامالیم را نامالیم و رنج را رنج 

، گهرد و خها  را بلنهد کنهدیمهحرکهت  یوقته. گلهه 0: گَردِ گله توتیای چشهم گهر گفتیمشیخ بهایی 

  ولهی کنهدیمه! گهرد، چشهم را اتیهت جان به فدای این گرد دییگویم  اما اگر در دلِ گر  باشید، کندیم

دستش بیاید، دییر رنجهی نهدارد. بهرای کسهی دنبال آن یک تعدادی گوسفند، بهچشمی که اتیت بشود و به

رود، البته این گرد برای او اتیهت کننهده اسهت  امها بهرای گهر  جهت دارد گرد گله در چشمش میکه بی

 . دیآیمدنبال آن چیزی به دستش هست  ولی بهفیزیکی، رنجی  ازلحاظتوتیای چشم اوست، چرا که 

 وضع قواعد برای خود

تها قاوهده وضه  کنیهد و بیوییهد  nتها بهرای خهود،  کننهدیمشناسان، دائماً به افراد توصیه این است که روان

ومهل کنیهد،  گونههنیاخواهیم چنان زندگی کنیم که این قواود از طرف ما، زیر پها گلاشهته نشهود، اگهر می

 برید. گاه رنجی نمیهیچدییر 

برنهد. اگهر بهه یهک ، رنج مهیکنندیمگیرد، افرادی که در مسابقه، شرکت در مسابقات مبتلفی که انجام می

. نهدکیمدقیقهه، احسهاس نهاتوانی  5دلیل بدود، واقعش این است که بعهد از فوتبالیست بیویید دو ساوت بی

اینکه آن دویدن با ایهن دویهدن، خیلهی  خاطربهدود؟ یها در یک میدان ورزش مچرا یک فوتبالیست ساوت

 . بردیمو رنج  کندینمدنبال خودش دارد که هیچ احساس ، این دویدن چیزی بهکندیمفرق 

 خصوصیات قواعد اخالقی وضع شده

                          
 گرد گله، توتیای چشم گر    رنج راحت دان، چو شد مبلب بزر . 0 
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هایی را وضه  قاوهده هاانسانخواهد وض  بکند  ولی ای می. هر فردی آزاد است تا برای خودش هر قاوده0

ای را القاء کنهد  قاوده تواندینمخووصیت داشته باشد و هیچ کسی به هیچ کسی،  3که این قواود  کنندیم

ها را انتبا  بکند، منتهی یکی از دین و مهلهب خهودش و دییهری از بلکه هر کسی خودش باید این قاوده

ها باید با هم سهازگار و   ولی باالخره انتبابیر خودِ شبه است. اینکندیمدییری و یکی هم خودش جعل 

هایی در مقام وملند  بنابراین سهازگاری و همهاهنیی نداشتنشهان را ها، قاودههماهنگ باشند. چون این قاوده

وقهت تناقض نداشتنشان نیویید، بلکه بیویید تعارض نداشتن، چون اگر قاوده به والمِ نظر مربهو  باشهد، آن

گهوییم بایهد بها ههم های مربو  بهه وهالم ومهل را میشند، ولی قاودهها باید با هم تناقض نداشته بااین قاوده

 ازانهد و بها ههم ها وملیتعارض نداشته باشند. اگر کسی گفت در دریا شنا کن و تر نشهو. ههر دو ایهن قاوهده

منبقی تناقض ندارند  چون در تناقض هشت وحدت شر  است و الاقل وحهدت موضهوو و محمهول  لحاظ

 ها تعارض است.با هم ناسازگارند. این ناسازگاری همهنیباانیست  ولی  باید باشد که اینجا

 های وجودی ما، سازگار باشد. این قواعد باید با خواسته2 
کار ببرید، فبریات به گفتة قدما اسهت  ولهی چهون های وجودی به)اگر ببواهید تعبیر آشنایی برای خواسته 

.( یعنههی میکنههیمهههای وجههودی، اسههتفاده از تعبیههر خواسههته ایههن معنهها خیلههی بههرای مهها قابههل پههلیرش نیسههت،

، نباید با نظریات ما ناسازگار باشند، یعنهی قاوهده، نبایهد چنهان میکنیمهایی که برای خود وض  دستورالعمل

آور باشد  چراکه انسان آرامش دوسهت اسهت، قاوهده باشد که اگر انسان ببواهد به آن ومل کند، اضبرا 

طلبهی در رسس دوست اسهت. آرامشترش توصیه بکند، چون انسان اطمینانرا از راهِ نامبمئننباید کار واحد 

تر ههای پهایینهای بعدی شادی، امید و آسایش است و در ردههای وجودی ماست بعد از این در ردهخواسته

 امنیت و رفاه و چیزهای دییر است. 

 . باید همة زندگی ما را دربر بگیرد3
ای برای خود وض  کردم، با این ونوان که همیشه در زندگی راسهت بیهویم است. اگر قاوده این خیلی مهم 

. اگر کسهی شودینمو ویب و ایراد هم ندارد و بر خود تحمیل کرده باشم، ولی این همة فعالیت من را شامل 

؟ ایهن قاوهده اصهالً برسهان یها نرسهان دیگویماز من خواست تا او را به آن طرف خیابان ببرم، آیا این قاوده 

توانند چشم انتظار رهنمود این قاوده باشند  بلکهه ایهن های من نمیگوید  یعنی همة فعالیتاینجا سبنی نمی

گیرد. یک سلسله قواودی باید باشند که همهة زنهدگی را قاوده، یک ببشی از زندگی من را زیر پوشش می

قرار بییرم کهه ببهواهم بهدانم بایهد چیونهه باشهم یها  زیر چتر خود بییرند. یعنی در هر آنی از آنات زندگی
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تا قاوده دارم  ولی گاهی  21، 01اگر  وگرنهنباشم، چه بکنم یا نکنم، یک قاوده از این قواود به دادم برسد. 

یک از این قواود در مورد آن کار حکمی نکنند و ساکت خواهم بکنم یا نکنیم، هیچاوقات کاری را که می

های مها بایهد تهوانیم زنهدگی کنهیم. قاوهدهباشد ما با آنها نمی گونهنیانیرفته است و اگر  هستند زیر پوشش

های باشند که برای هر کاری سبنی بیویید. البته منظور این نیست کهه یکهی از ایهن قواوهد، مجمووه قاوده

 صورت مجمووی است. کل زندگی را استیناف کند  بلکه به

کنیهد، بایهد مجمهوو ایهن تها قاوهده کهه وضه  می nت که چنهد تها باشهد  ولهی ها، مهم نیستعداد این قاوده

 ها باشد. ها، در آن قاودهویژگی

، آن است که این قواود را باید خودِ انسان بر خودش تحمیل کند، هیچ میکنیمنکتة دوم که روی آن ت کید 

روم، منتهی معنایش این نیست کهه بر من قاوده تحمیل کند، اگر هم بکند زیر بارش نمی تواندینمموجودی 

 خودم هم آن را وض  نمایم.

 معنا نزد راسل 

قهدر ومهر فیلسوف معروف انیلیسی پرسیدند: شما که به خهدا اوتقهاد نداریهد، چیونهه این 2از برتراند راسل،

 اید؟ راسل نود و نه ساله کهه معهروف بهود ماتریالیسهت اسهت  در جهوا  ایهن نکتهه را متهلکرطوالنی کرده

تر بهرد، ومهرش طهوالنیبهرد و کسهی کهه رنهج نمیاش معنادار شود، رنج نمیبله کسی که زندگی: »شودیم

وقهت ایهن دو و در زندگی دو قاوده برای خود وض  کرده بودم کهه چنهان زنهدگی کهردم کهه هیچ شودیم

ی خود را شهکوفا کهنم. قاوده را زیر پا نیلاشتم: یکی اینکه به کسی ظلم نکنم و دییر اینکه همة استعدادها

 «را به فعلیت برسانم.بینم آنهر استعدادی در خود می

این است کهه ههر رنجهی  خاطربهدارد، زندگی برایش قابل تحمل است،  گونهنیاای اینکه وقتی انسان قاوده

بهری بهتهر خ دیآیمو بنابراین به نظرش  کندیمیک قاوده را، حفظ   با این رنج بردن دیآیمنظرش به بردیم

خهورد! خهورد و ههم پیهاز را میکه هم چهو  می بردیم. کسی رنج شودیمدنبال این رنج، برایش حاصل به

خورد رنهج اگر بر سر و صورتش چو  بزنند  ولی آن زیر پیاز را نبورد، خوشحال است و هر چه چو  می

که اصولش را زیر پا بیهلارد، همهة . کسیبردیمخورد، رنج برد  اما کسی که پیاز و چو ، هر دو را مینمی

، رنهج بهرایش رنهج کنهدیمهکه بها اصهول کهار . کسیکنندیمنامالیمات، خود را به اشّد ممکن بر او ورضه 

                          
2 . Bertrand Arthur William Russell (0772-0771) 
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 هاانسهانههایی کهه قاطعیتدادنهد، بها بیاهلل ولیه نشهان میهایی که حضرت امام خمینی رحمهنیست. قاطعیت

نبود که رنجِ فیزیکهی ایشهان در بمبهاران بها دییهران فهرق  گونهنیا دادند، فرقش در چی بود؟دییر نشان می

  امها کنهدینمها از جهت فیزیکی برای همه فرقی ، کمبودها، گرانیکندینمبکند  چراکه رنج فیزیکی فرقی 

این است که کسهی کهه دارد زیهر ایهن  خاطربه، تواندینمرا تحمل کند و دییری  هانیاتواند یک کسی می

و  کنهدیمهبا طم نینة هرچه بیشتر آنها را تحمل  کندیمها چیزی را که برایش ارزشمند است، حفظ نابسامانی

که اصول است. این اصول کاری به اینکه الهی باشید یا نباشید، مبلقاً ندارد از این نظر معموالً کسانی خاطربه

از ایهن نظهر کهه  کننهدیمهدارند از این جهت خیلی برای خودشان آرامهش حاصهل های ماتریالیستی گرایش

 بینند این قواود محفوظ مانده است. می

  راه دوم برای معنادار شدن زندگی، عشق است. -ب
تا مرتبه، وجود دارد و هر فهرد  3 هاانسانقائل بود برای زندگی  –فیلسوف معروف دانمارکی  – 3گورکیرکه

 :کندیممرحله، زندگی  3این در یکی از 

 . مرحلة دینی3. مرحلة اخالقی 0شناختی الجمالی یا زیبایی. مرحلة ولم0 

 گورگانه نزد کیرکههای سهساحت

 الجمالی. مرحلة علم1

ببشی دارند از هر امر للت، کسانی هستند که دوست میکنندیمافرادی که در مرحلة ولم الجمالی زندگی  

نحوی بهه ی بیردانند. هر چیزی کهه بههرو ازآنآور باشد و آنها خواهند چیزی للتیعنی نمی ور شوند،بهره

شهتابند. بدهد از آن روییردان نیستند  بلکه کامالً بهه طهرف آن می –خواهد باشد هر للتی می –انسان للت 

ی بنشهینند و ایهن سهبب خواههد روی ههر گلهمانند، که دلشان میدر این مرحله، مثل زنبور وسلی می هاانسان

توانند بنشینند، هنوز هنوز ومل مکهش از گلهی را انجهام نهداده، آن تا اوالً روی یک گل تا آخر نمی شودیم

نشهینند تها کمهال اسهتیفاء را بکننهد. ًانیهاً همیشهه و روی گهل دییهر می کنهدیمهگلی دییهر جلهب نظرشهان 

مکهد در تبهیلش ههر وقهت دارد شههد گلهی را میاند یعنی زنبور وسل، همیشه ناراضی است، چهون ناراضی

توانم و فعالً مشهوول ایهن هسهتم. های دییری آن طرف و این طرف هستند که من نمیهست که چه بسا گل

ی ولم الجمالی نه از قدرت نه از شهرت، نه از محبوبیت نهه از ولهم نهه از خهوردن نهه از آشهامیدن از هاانسان

                          
3. Søren Kierkegaard (0703-0755)  
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تواننهد اند و در هر آنی از آنات زندگیشان هم به یکی میگونهنیاند و چون توانند روی بیردانهیچ چیز نمی

آور افکند احساس اینکه بسا چیزهای هسهت کهه لهلتشان سایه مینوو درمان در زندگیمشوول باشند. یک

 است  ولی از آنها محرومیم، چون به این للت بند است اگر این را هم رها کند، هنوز بهه لهلت ایهن نرسهیده

 . کندیمسراغ دییری رفته است. همه وقت این افراد مضبربند و یک نوو سرگشتیی برای شبه حاصل 

 . مرحلة اخالقی 3

تر است و آن مرحلهة اخالقهی اسهت. ایهن چیهزی را کهه در گور از حالت اولی کاملحالت دوم از نظرکرکه

یهافتن زنهدگی از راه اینکهه انسهان یهک آنجا توویر کردم، در این مرحله، کامالً حالهت اخالقهی دارد. معنها 

دهد بهه دنبهالش بهروم، خواهم هر چیزی که للت میسلسله قواود برای خودش وض  بکند و بیوید من نمی

را نشهانده اسهت. اگهر  هانیاجای للایل ولم الجمالی خواهم این قواود را در زندگی پیاده کنم، بهدرواق  می

، اشکالی ندارد، ولهی اگهر ببواههد ایهن قواوهد را بشهکند و دیآیمدست وقتی ًروت با روایت این قواود به

 طور شهرت و قدرت و هر چیز دییری. خواهد. همیندست آورد، ًروت نمیًروت را به

در مرحلة اخالقی که فرد برای خود، یک سلسله قواود اخالقی وض  کرده است، آن للایلی که در مرحلهة 

ها را ایهن لهلت دیهگویمهست  ولی یک فیلتری برای آنهها گلاشهته اسهت کهه اول بود، از آنها روییردان نی

شر  آنکه این قواود هم زیر پا گلاشته نشود. للا آن چیهزی کهه در درجهة اول اهمیهت بهرای خواهیم، بهمی

جانهب قواوهد را  کننهدیمهاینکه وقتی آن قواود با این للایهل، تعهارض پیهدا  خاطربهاوست، آن قواود است 

 . کندیمیرد و این قواود را روایت گمی

 . مرحلة دینی3

مرحلة سوم، مرحلة دینی است. شبه دییر قواودی نداد که ببواهد آنهها را روایهت کنهد  بلکهه شهبه، 

پسندد. اینجا دییهر مبلقهاً خواهد چنان زندگی بکند که آن موجود میواشق یک موجودی شده است و می

ورزیهد، ید بیوئید که قاوده وجود دارد و هنوز بر لفهظ قاوهده ت کیهد میقاوده وجود ندارد  ولی اگر ببواه

که این هم در آنجها « پسنددچنان زندگی کن که معشوق می»فقط یک قاوده وجود دارد و آن این است که 

گور، متهدیننان وهادی، بهه ایهن مرحلهه یرکههاینکهه از نظهر کی خهاطربهه دیهگویمقاوده نیست. مرحلة دینی 

ترنهد. در گور از سهبح اخالقهی نیهز پایینیرکههاند، واشق خدا نیستند. حتی متدیننان وادی از نظر کینرسیده

کهه دارد قواوهد خهودش را روایهت  کنهدیماند، چون در مرحلة اخالقی، انسان احساس مرحلة ولم الجمالی

 . دکنیم  اما در آنجا دارد یک سلسله قواود را از طرف موجود دییری روایت کندیم
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. روزه بییریهد! روزه میکنهینمهخوانیم. ربا نکنیهد! ربها خدا گفته نماز ببوانید! نماز می دیگویمیک متدین 

که تاب  خود  دیگویمگیریم. اینها حتی هنوز به مرحلة اخالقی هم نرسیده، چون انسان در مرحلة اخالقی می

کهه تهاب  یهک موجهود بییانهه  دیهآیمهنظرش  برد  ولی آنجا بههستم و از اینکه تاب  خودش است، رنج نمی

گور متدیننان متعارف در حد فاصل مرحلة ولم الجمهالی و مرحلهة اخالقهی هسهتند، از یرکهاست. از نظر کی

 اند.   ولی به اخالقی نرسیدهاندآمدهولم الجمالی بیرون 

 متدین عاشق خداست

کهه او  کندیمطوری زندگی واشق شد، آن گور متدین است که واشق خدا باشد و وقتیکسی از نظر کرکه

کهرد دانست  ولی قبهول میگور، فرد متدینی بود، معشوق، مرحلة دینی را خدا میبپسندد  چون خود کیرکه

، کننهدیمه  ولی آن معشوقی که طبهق متقضهای خواسهت او زنهدگی کنندیمکسانی در مرحلة دینی زندگی 

گور واشق و شیفتة خهدا بهود. مرحلهة دینهی یعنهی مرحلهة سهر خدا نیست، حتی انسان است  ولی خود کرکه

 سپردن به یک معشوق، خواه الهی یا میر الهی. 

 شدتناقض در دین مطرح می

: در دین تناقض هم پیش بیاید، هیچ اشکالی ندارد، اگر احکهام دینهی تنهاقض گفتیمگور از این نظر کرکه

آور است که ببواهد یک سلسله قواودی عارض، وقتی رنجاینکه تناقض و ت خاطربهای نیست. داشت، مسئله

داشته باشد که بیوید این قاوده را وض  کنم یا آن قاوده را ولی در مرحلة دینی معشوق ههر چهه بیویهد آن 

 وین قاوده است، ولو امروز یک چیز و فردا چیز دییری بیوید.

 قصة ابراهیم و قربای پسر

تر شهدن بهه وقتی حضرت احدیت، به ابراهم )و( گفت که بهرای نزدیهک: دیگویمگور یرکهاز این نظر کی

من، فرزند خودت را بکش، این از جهات اخالقی با ههم خیلهی ناسهازگار اسهت  ولهی در وهین حهالی بهرای 

ابراهیم )و( و اسهماویل، ههیچ مشهکلی ایجهاد نشهد، چهون ابهراهیم و اسهماویل، در مرحلهة اخالقهی زنهدگی 

، انجهام گفهتیمهبودنهد، ههر چهه او  گونههنیارحلة دینی بودند و واشهق خهدا و چهون کردند، آنها در منمی

دادند  ولو با قواود اخالقی ناسازگار باشد. ناسازگار بودش، به تعبیر او، برای این اسهت کهه اوالً آیها اگهر می

سان برای اینکه به تو توانست از خدا بکند که چرا انابراهیم مثل سایرین بود، این سؤال منبقی، معقول را نمی

تری برای رسیدن به تو وجود نهدارد؟ مسهئلة دوم اینکهه آیها ابهراهیم برسد باید فرزندش را بکشد؟ راه معقول

توانست بیوید که اسماویل چه گناهی کهرده اسهت کهه بایهد سهرش را بریهد؟ و امها از ناحیهة اسهماویل نمی
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واهد به تو برسد، چرا باید سر ما بریده شود؟ اما چهرا ختوانست این سؤال مبرح شود که خدایا پدر ما میمی

کردنهد در مرحلة اخالقی زندگی نمی کدامشانچیهاینکه  خاطربهها را نکردند، ابراهیم و اسماویل این سوسل

 که بیویند فرمان خدا، با قواود اخالقی، ناسازگار است. 

آن ههم بها چهه تفوهیالتی کهه  کنهدیمماویل توویر اما ببینید چیونه تورات چقدر زیبا از دهان ابراهیم و اس

 خهاطربهو این  کندیم، چه پیش آمد چقدر لبیف توویر بردیموقتی ابراهیم داشت اسماویل را همراه خود 

، از این نظهر بایهد بهه مرحلهة دینهی، مرحلهة وشهق کردندیماین است که هر دو آنها در مرحلة دینی زندگی 

 گفت. 

کهه رنهج بهرای مها گور ورض کردم، طبق ایهن رسی، فقهط جایییرکهکی ه مرحله نظریةبا این تفویل و از س

های الهی است که چون معشهوق خداسهت، چنهین قهدرتی افتد و واقعاً رنج بکند، فقط در وشقمحسوس می

 . دیآیمحاصل 

 دیآیمخدا متناسب قدرت عشق، به کمک عاشق 

، حتی در این وشق ههم، قهدرت معشهوق، یعنهی دیآیم در وشق الهی هم که قدرت معشوق به کمک واشق

  یعنهی هرچهه شودینم، یعنی به همه، به یک اندازه کمک دیآیمخدا متناسب قدرت وشق به کمک واشق 

، نهه داده شهدن قهراردادی کهه شودیممیزان وشق شبه، به خدا بیشتر باشد، از نیروی خدا، بیشتر به او داده 

دارد، بیشهتر بهه او بنیم او مهرا بیشهتر دوسهت مهیاو هم یهک واشهق، مهن مهی خدا بیوید این یک واشق من،

صهورت تکهوینی، آنکهه بیشهتر خهدا را دوسهت دهم  بلکهه بهتهر مهیدارد کمتر دوست مهیدهم و او کممی

. قهدرت معشهوق، 0گیرد. تر میدارد کمتر دوست میگیرد و آنکه کمدارد، بیشتر از قدرت خدا بهره میمی

. در وشهق الههی ههم کهه 2های میرالههی وجهود نهدارد های الهی، وجود دارد و تقریباً در وشقر وشقفقط د

 . کندیممعشوق موجود قادری است متناسب با وشق به واشق کمک 

. مراد فقط وشق به خدای متعال نیست  بلکه وشق بهه ههر شودیم، زندگی معنادار شودیموقتی وشق حاصل 

و آن ههم موافهق  کنهدیمهاش پیهدا ای در زندگیواشق، دمدمه شودیمو سبب  کندیمکار را موجودی این

بهارد، بهرایش قابهل هضهم اسهت. هر رنجی بر واشق می شودیمرضای معشوق ومل کردن است و این سبب 

سهواری بهه شهما بریهد. اگهر در راه دوچرخهای خریده باشید و به منهزل میفرض کنید ظرف بلورین شکننده

بریهد، بهه شهما اهانهت روید. حاال اگر کسی همین راهی که ظهرف را میکنار، فوری به کناری می گفت برو

دهید چون توجه شما این است که ظرف را سهالم بهه گویید، هر مبلبی پیش بیاید اهمیتی نمیکرد، هیچ نمی
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زمینی بهه طرفهی سهیبشهد زمینی خریده بودید تها بهه شهما اههانتی میجای آن، سیبمنزل ببرید، حاال اگر به

تحمل کنهد  تواندینم، هیچ رنجی را بردیمزمینی گرفته به منزل کردید، درواق  شبوی که سیبپرتا  می

  ولی در حالت اول هر رنجهی شودیماندازد و دست به گریبان ها را میزمینیترین توهین سیبو با کوچک

   بیند رنج بردنش معنا دارد.، چرا میشودیمرا محتمل 

بیند و از نظهر کسهی کهه تنهها فیزیهک زنهدگی آن انسهان را مسئله این است که انسان، تمام نامالیمات را می

 خهاطربهه  اما از نظر خودش فشاری در کار نیست  دیآیمرسد دائماً به او فشار نظرش می، بهکندیممشاهده 

ی از همهین دو راه اسهت، البتهه حوهر . معنایافتیی زندگشودیمیک چیز شریفی دارد  کندیماینکه احساس 

 .... 4آن، حور وقلی نسیت  اما ظاهراً میر از این دو راه دییری

شان، ووهیان و اطاوهت اسهت. آن چیهزی .... خبا و صوا ، اصبالحاتی اخالقی هستند و اصبالحات دینی

را در راه خبها ببهرد، ، مبووصاً دین اسالم و دین بودا این است که اگر کسهی رنهج کنندیمکه ادیان تعلیم 

یابد. بنهابراین خهود پاداش مانده است و اگر کسی رنجش را در راه صوا  ببرد، رنجش پاداش میرنجش بی

 پاداش بماند. کنید که رنجشان پاداش ببرد یا بیشمایید که انتبا  می

چیهزی کهه در  امها آن و اختیار نداریم، رنج بردن اسهت  میکنینمآن چیزی که از نظر ادیان در آن، انتبا  

فرماید: ما انسان پاداش بردن است. به تعبیر خود قرآن میآن انتبا  و اختیار داریم، رنج با پاداش بردن یا بی

رنج نبهرد  امها مههم آن اسهت کهه ایهن  تواندینم. انسان «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی کَبَدٍ»را در رنج آفریدیم. 

 اه صوا  است. رنج، در راه خبا یا در ر

و ههم بعهد از اینکهه رنهج را از سهر  شهودیمهها با شدت بیشتر بر او ورضهه اگر کسی در راه خبا بود هم رنج

تری خود را بر او ورضهه ها با شدت بسیار کمیابد. اگر کسی در راه صوا  بود، هم رنجگلراند، پاداش نمی

رسهد. ایهن ماحوهل چیهزی اسهت کهه ادیهان ش میها از سرگلشهت بهه پهاداو هم بعد از اینکه رنج کنندیم

 . ندیگویم

هها را در دیهن یهک حکهم ها صادق اسهت  امها انهواو رنجهر سبنی که دربارة رنج گفتیم، در با  همة رنج

شان در آن شهریکند، ههر هایی که همهبر آن حکمهای خاص، والوهای بر آنها گفته شده است رنجحدهولی

زدگهی، دنبال خودش دارد، مثالً رنجی از کشمکش دییهران، از ممم خاصی بهرنج خاصی یک سلسله احکا

                          
  های استاد ملکیان، ًبت نشده است.مت سفانه این ببش از صحبت   .4
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هاسهت ای کهه در همهه رنجهای خاص هستند که در احکام کلهیاز رنج هانیااز نومیدی، از حوادث طبیعی 

 شریکند  ولی هر کدامشان احکام ببووص دارند. 

 

 

 

 « والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته»
 

 


