
1 

 

متشهجلسه  ،آدمی تأثیر دین در منشدرسگفتار 
 7117-17استاد مصطفی ملکیان، 

 

 

ؽَٗن ٍ تِ پشؽه هزاجؼِ  ها تِ دٗي، رٍٗىزدٕ پزاگواتغ٘تٖ اعت. هثالً ٍلتٖ ت٘وار هٖ 1رٍٗىزد

. اصالً وارٕ تِ عاختواى ؽ٘و٘اٖٗ دارٍ ٍ... ن٘وٌٖ هٍ ها هصزف  وٌذٖ ه، اٍ دارٍٖٗ تجَٗش ن٘وٌٖ ه

خَاّ٘ذ اٗي دارٍ، درد ؽوا را تغى٘ي دّذ ٍ ؽوا را هؼالجِ وٌذ، اٗي ٗه رٍٗىزد  ًذارٗذ، فمظ هٖ

پزاگوات٘غتٖ اعت. رٍٗىزد ها تِ تغ٘ارٕ اس اهَر، پزاگوات٘غتٖ اعت. ّزگاُ تِ چ٘شٕ هزاجؼِ وٌ٘ذ، ًِ 

آى ً٘اسٕ را رفغ وٌ٘ذ، در اٗي صَرت رٍٗىزد ؽوا، رٍٗىزد تزإ ؽٌاخت آى، تلىِ تزإ آًىِ تا 

 گفت رٍٗىزدِ توام هَجَدات اس دٍ حال ت٘زٍى ً٘غت: تَاىٖ هپزگوات٘غتٖ اعت. 

. تزإ ؽٌاخت آى چ٘ش وِ در اٗي صَرت ارتثاط ها تا آى چ٘شٕ ٗه ارتثاط رئال٘غتٖ ٍ هزتَط تِ 1

 ٍالغ اعت ٍ ٗه رٍٗىزد ًظزٕ اعت. 

پزاگوات٘غتٖ؛ اها رٍٗىزد ها تِ دٗي تزإ رفغ ٗه علغلِ ً٘اسّإ هاعت )رٍٗىزد . رٍٗىزد 2

 پزاگوات٘غتٖ(

رٍٗىزد پزاگوات٘غتٖ، لَاسهٖ دارد. ٍلتٖ تِ چ٘شٕ رٍٗىزدٕ اس اٗي ًَع داؽتِ تاؽن، چٌذاى در تٌذ 

ٔ اٍل. صذق ٍ وذب ٍ هغاتمت ٗا ػذم هغاتمت آى ً٘غتن، اگز تاؽن در هزحلٔ دٍم اعت، ًِ در هزحل

وِ ً٘اسٕ اس ً٘اسّاٗؼ تزآٍردُ ؽَد، تٌاتزاٗي دغذغٔ صذق ٍ وذب در دٗي  وٌذٖ هاًغاى تِ اٗي رٍ 

 ٗه دغذغٔ ثإًَ اعت.

                                      
 ِ٘ سٌٗلٖ، داًؾجَٕ دوتزإ فلغفِ.: عزوار خاًن راضرٍٗزاعتا 1
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خَاّ٘ن، تزآٍردُ وٌذ، تاٗذ ً٘اسّاٖٗ تاؽٌذ وِ تِ تَعظ پذٗذٓ  ًىتِ: آى ً٘اسّاٖٗ وِ ها اس دٗي هٖ *

ؽذًٖ ً٘غتٌذ؛ ٍاال اگز پذٗذٓ دٗگز اٗي ً٘اس  تزآٍردُ دٗگز، تزآٍردُ ؽذًٖ ً٘غتٌذ ٗا اٌٗىِ تِ اٗي خَتٖ

را وِ تاػث رٍٗىزد تِ دٗي ؽذُ اعت، تزآٍردُ وٌذ، دٗگز ً٘اس تِ رٍٗىزد تِ دٗي ً٘غت. خَب اٗي 

ً٘اسّا چِ ً٘اسّاٖٗ ّغتٌذ. اٗي ً٘اسّا را وغٖ تحذٗذ دل٘ك ًىزدُ اعت وِ دل٘ماً تگَٗ٘ن چٌذ لغن 

، ٗه علغلِ ً٘اسّاٖٗ اعت وِ وٌٌذٖ ه٘ؾتز ف٘لغَفاى دٗي تِ آى تىِ٘ ّغتٌذ؛ اها درٍالغ چ٘شٕ وِ ت

 –احغاطِ خغا  –احغاط تٌْاٖٗ  –احغاط جول  –احغاطِ تزط  -تِ اٗي صَرت ت٘اى وزد:  ؽَدٖ ه

 هؼٌاٖٗ.  احغاط تٖ

وؾاً٘ذ ٍ ّزٗه اس اٗي ً٘اسّا تزآٍردُ  ّاٖٗ ّغتٌذ وِ ها را تِ دٗي هٖ ّا، اػن احغاط اٗي احغاط

 تاؽذ، ها درٍالغ تاٗذ چٌذ ًت٘جِ تگ٘زٗن: عَر يٗا، ٍلتٖ آٍردٖ هدًثال خَد رًج  ؾًَذ، تًِ

. ه٘شاى تذٗي خَد را اس اٌٗجا ًت٘جِ تگ٘زٗن وِ تثٌ٘٘ن اٗي ً٘اسّا چمذر در ها تزآٍردُ ؽذُ اعت. 1 

اس اٌٗىِ ًظز  تز اعت ٗا حغ٘ي )صزف خَاّ٘ذ تفْو٘ذ حغي هتذٗي تذٗي هالن دٗگزٕ ًذارد؛ ٗؼٌٖ هٖ

تَاً٘ن درخصَؿ تذٗي دٗگز داٍرٕ وٌ٘ن ٗا ًِ؟( هالن دٗگزٕ ًذارٗذ، هگز اٌٗىِ تثٌ٘٘ذ  آٗا ها هٖ

إ اس  ّا، ّ٘چ تْزُ ٗه اس اٗي دٍ ًفز، ً٘اسّاٗؾاى تْتز ٍ ت٘ؾتز تزآٍردُ ؽذُ اعت. عاٗز هالن وذام

عت وِ اس آى فزد، اصَل ّاٖٗ وِ خ٘لٖ در دٗي راٗج اعت، اٗي ا دٗاًت درؽاى ً٘غت. ٗىٖ اس هالن

وِ تِ  ؽَدٖ هپزعٌذ: خذا ٗىٖ اعت، پ٘اهثز خاتن هحوذ رعَل اهلل اعت ٍ ... عؤال  ػمائذؽاى را هٖ

. در ؽَدٖ هآًچِ هَرد اػتماد اعت، تِ ستاى ّن تصذٗك  وٌذٖ هچِ چ٘شٕ اػتمادٕ دارٕ ٍ گواى 

 فزض ّغت وِ ّز دٍ غلظ اعت: اٌٗجا دٍ پ٘ؼ

 ، اػتماد هاعت.ذٗآٖ ه. آًچِ تِ ستاى 1 

 . )تصذٗك هٌغمٖ(ن٘وٌٖ ه. اػتماد آى چ٘شٕ اعت وِ ها تِ آى تصذٗك 2 
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ساعت؛ ٍلٖ خَدػ  اػتماد، تصذٗك هٌغمٖ ً٘غت. ٗه پشؽه، اگز تصذٗك وٌذ ع٘گار عزعاى 

سا تَدى ع٘گار  ساعت؛ ٍلٖ درٍالغ تِ عزعاى وِ ع٘گار عزعاى وٌذٖ هٍلت تصذٗك  ع٘گار تىؾذ آى

ساٖٗ ع٘گار هؼتمذ اعت ٍ ع٘گار  اػتماد ًذارد. خ٘لٖ فزق اعت ت٘ي تصذٗك ٍ اػتماد وغٖ وِ عزعاى

 وؾذ. ّن ًوٖ

وِ تارٗخ  هالن دٗگز تزإ تذٗي اٗي اعت وِ ت٘اٗ٘ذ تارٗخ دٗي را جشء دٗي حغاب وٌ٘ذ. درحالٖ 

ً٘غت؛ تلىِ تارٗخ اعت. اگز هي ًذاًن فزضاً حوشُ ع٘ذالؾْذا در چِ عالٖ ؽْ٘ذ ؽذُ  تحمك دٗي، دٗي

. ؽوا تاٗذ عَألٖ تىٌ٘ذ وِ اگز هي ًذاًن ٗه ًمصاًٖ در ؽَدٖ واعت، ًمصاًٖ در دٗي هي حاصل ً

حاصل ؽَد. ٗؼٌٖ عَأالتٖ تىٌ٘ذ وِ ّزوِ ًذاًذ، اگز تخَاّذ هتذٗي ؽَد، دچار « هؼزفت دٌٖٗ هي»

ٍ  اًذ آهذُؽَد، اس ًذاًغتي آى چ٘ش. تِ اٗي ًىتِ تَجِ وٌ٘ذ وِ خ٘لٖ افزاد دٗگز در عَل تارٗخ اؽىال 

اًذ ها تِ تارٗخ سًذگٖ آًْا ّ٘چ تَجْٖ ًذارٗن؛ اها تِ تارٗخ سًذگٖ پ٘اهثز ٍ ائوِ )ع( تا اٗي حذ  رفتِ

زٗن. آٗا اٗي تِ اٗي دل٘ل گ٘ حغاعن ٍ تا توام دلت، رٍس تَلذ ٍ ٍفات ٍ تؼذاد فزسًذاى ٍ... را ٗاد هٖ

ّإ خاصٖ تَدًذ وِ دٗگزاى فالذ آًْا تَدًذ. پظ  ً٘غت وِ پ٘اهثز ٍ ائؤ هؼصَه٘ي )ع( دارإ ٍٗضگٖ

اّو٘ت اٗي هغلة تاػث ؽذُ وِ تارٗخ سًذگٖ پ٘اهثز تزإ ها هْن تاؽذ؛ اها اس ّو٘ي تحل٘ل ًت٘جِ 

خاؿ پ٘اهثز اعت. ٍگزًِ اگز پ٘اهثز فمظ  ّإ وِ تارٗخ سًذگٖ پ٘اهثز، اّو٘تؼ هؼلَل ٍٗضگٖ ؽَدٖ ه

اًذ ٍ اٗي هؼٌاٗؼ اٗي  ٍ رفتِ اًذ آهذُٕ سٗادٕ رٍٕ سه٘ي ّا اًغاىتِ صزف اًغاى تَدًؼ، هْن تَد، 

اعت وِ تارٗخ سًذگٖ پ٘اهثز، اّو٘ت فزػٖ ٍ عف٘لٖ دارد. ًت٘جٔ دٍم اٗي اعت وِ اگز چٌ٘ي اعت، 

ّإ ًثٖ فزاهَػ تؾَد. آٗا  ت دّ٘ذ وِ اصالً خَد ٍٗضگٖلذر اّو٘ ًثاٗذ تِ تارٗخ سًذگٖ پ٘اهثز، آى

وِ پ٘اهثز در ارتثاط تا ّوغزاًؾاى چگًَِ رفتار وزدًذ. در ارتثاط تا وَدواى،  اًذ وزدُتاوٌَى عؤال 

گفت آًچِ پ٘اهثز را پ٘اهثز وزد،  تَاىٖ ه؟ اصالً وزدًذٖ هسٗزدعتاى، ستزدعتاى ٍ... چگًَِ رفتار 

خ٘لٖ هْزتاى تَد. خَب خ٘لٖ  ٌذٗگَٖ هن رفتار پ٘اهثز تا هزدم چگًَِ تَد؟ ّاعت؟ اگز تپزع٘ ّو٘ي

هْزتاى تَد، ٗؼٌٖ چِ؟ خ٘لٖ اس افزاد خ٘لٖ هْزتاى ّغتٌذ، ّز ٍلت عَألٖ ول٘تؼ اس ٗه حذٕ تاالتز 
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. حاال اگز هي خَاعتن تا هزدم هْزتاى تاؽن، تاٗذ چِ وار وٌن؟ تزإ پاعخ تِ ؽَدٖ هفاٗذُ  رفت، تٖ

را  ّا يٗاگَٗن  ؤال ها تاٗذ ًحَٓ سًذگٖ پ٘اهثز را ت٘اهَسٗن، ًِ تارٗخ سًذگٖ پ٘اهثز را. هي ًوٖاٗي ع

 را تاٗذ در تارٗخ تخَاً٘ن ٍ ًِ در دٗي! ّا يٗا نٗگَٖ هحذف وٌ٘ن، خ٘ز! تلىِ 

تاٗذ  ،اًذ داؽتِتلِ ًحَٓ سًذگٖ پ٘اهثز را تاٗذ ت٘اى وٌ٘ن. اگز در صلح حذٗثِ٘، فزضاً پ٘اهثز تزخَردٕ  

. در اٗي اهتحاًات وِ اصَل 1اوزم آهَختِ ؽَد. پظ در اٌٗجا دٍ ًىتِ اعت:  ػٌَاى عٌت ًثٖ آى تِ

گفت ّزوِ  تَاىٖ ه؛ ٍلٖ آٗا ؽَدٖ هتز اعت، هَفك  اػ لَٕ پزعٌذ، آى وظ وِ حافظِ ػمائذ را هٖ

 تز اعت.  تز اعت، هتذٗي اػ لَٕ حافظِ

تپزعٌذ، اػتمادات را  تارٗخ دٗي را تپزعٌذ. خَد دٗي را  . الالل تِ جإ اٌٗىِ در اٗي اهتحاًات،2

 ؟ وزدًذٖ هتپزع٘ذ ٍ تگَٗذ در دٗي اًغاى تاٗذ چگًَِ سًذگٖ وٌذ. پ٘اهثز تا فالى عثمِ، چگًَِ رفتار 

ّإ دٌٖٗ ٍ وؾتارّإ دٌٖٗ ّن رٍٕ ّو٘ي تارٗخ جٌگ، صَرت گزفتِ  اتفالاً جٌگ گفتٖ هّگل 

هغ٘ح عِ  ٌذٗگَٖ هإ  جٌگ٘ذًذ، تز عز اٗي هغلة وِ ػذُ اعت؛ هثالً دٍ فزلِ اس هغ٘ح٘اى تا ّن هٖ

ٍلت درتارٓ چ٘شٕ وِ  چْل رٍس ٍ ّ٘چ ٌذٗگَٖ هإ  رٍس تؼذ اس تِ صل٘ة وؾ٘ذُ ؽذى سًذُ ؽذ ٍ ػذُ

 وٌٌذ.  ، اختالف ًوٖؽَدٖ هتِ حاق دٗي هزتَط  ٍالؼاً

گزاٗاًِ دارٗن ٍ  ؽَٗن؛ چَى ٗه ًظز رئال٘غتٖ ٍ ٍالغ ّا دچار هٖ داً٘ذ ها چزا تِ اٗي گزفتارٕ هٖ

وِ هثالً احغاط تٌْاٖٗ ٍ... را  ن٘وٌٖ هوِ ها تِ دٗي تَجِ  خَاّ٘ن ٍالؼ٘ت را تذاً٘ن؛ درحالٖ هٖ

. ٍظ٘فٔ وٌذٖ هٕ دٗگز تا هْز ٍ تَاضغ تزخَرد ّا اًغاىاعت، تا تز  تزعزف وٌ٘ن ٍ ّزوظ تا آراهؼ

ّا اٍ را  ٍ عختٖ وٌذٖ ًوّا اٍ را عزهغت  دّذ. ػذالت را دٍعت دارد. خَؽٖ خَد را خَب اًجام هٖ

تَد. ّز وظ اٗي ً٘اسّا در  ّا يٗاتز اعت، چَى ً٘اس ها تِ دٗي تِ خاعز  . اٗي فزد هتذٗيوٌذٖ ًوًااه٘ذ 

 تز اعت.  عزف ؽذُ تاؽذ، هتذٗياٍ ت٘ؾتز تز
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* ًىتٔ عَم: اٗي ً٘اسّإ هؼٌَٕ، ً٘اسّإ هؼٌَٕ اٗي جْاًٖ اعت، ًِ ً٘اسّإ هؼٌَٕ آى جْاًٖ. 

هؼٌٖ اٗي عخي اٗي اعت وِ ؽوا فزٗة اٗي را ًخَرٗذ وِ تِ ؽوا تگٌَٗذ سًذگٖ ؽوا در اٌٗجا هؼٌا 

ؼ دارٕ؟ تلِ! ًَه٘ذ ّغتٖ؟ تلِ!... ًواس ام هؼٌا ًذارد، تؾَٗ دارد ٗا ًذارد؟ تگَٗ٘ذ: ًِ! سًذگٖ

خَاًٖ؟ تلِ! رٍسُ؟ تلِ! خَب پظ آخزتت خَب اعت. اٗي ٗؼٌٖ اٌٗىِ دٗي ًتَاًغتِ اعت تز  هٖ

دّذ. دٌٖٗ وِ ً٘اسّإ ػاجل  سًذگٖ اٗي جْاًٖ تَ پاعخ تذّذ ٍ در جْاى دٗگز تِ تَ جَاب هٖ

ِ اصالً هتصَر ً٘غت وِ جَاب دّذ. ٍلت ً٘اسّإ جْاى دٗگز را و هحغَط هزا جَاب ًگفتِ، آى

جْاًٖ  ؛ ٍلٖ ً٘اسّإ ًاهحغَط آىؽَدٖ ًودرٍالغ تلمٖ اٗي اعت وِ ً٘اسّإ هحغَط تزآٍردُ 

. هي االى ٍالؼاً ؽَدٖ ه، اٗي درٍالغ تلمٖ ها هتذٌٗاى اعت ٍ ضزرػ ّن هتَجِ خَد ها ؽَدٖ هتزآٍردُ 

؛ اها وغٖ وِ ًواس ؽَدٖ هجْاًٖ تزآٍردُ ؛ ٍلٖ ً٘اسّإ آى ؽَدٖ هتزآٍردُ  ّا يٗاً٘اس دارم 

خَاًذ، تذا تِ حال اٍ وِ ً٘اسّإ آى جْاًٖ اٍ تزآٍردُ ًؾذُ اعت، اگز تخَاّ٘ن هزدم تاٍر وٌٌذ  ًوٖ

، تاٗذ اٍل تتَاً٘ذ ً٘اسّإ ؽَدٖ هوِ ً٘اسّإ اخزٍٕ ٍجَد دارد ٍ اٗي ً٘اسّا تَعظ دٗي ها، تزعزف 

تِ آًْا تپزداسٗذ. اصالً ٍجَد جْاى دٗگز ٍ ً٘اسّإ آى فزع تز اٗي اٗي جْاًٖ را تزآٍردُ وٌ٘ذ تا تؼذ 

تٌ٘٘ن ٗه  ؽَٗن؛ ٗؼٌٖ هٖ ٗه چ٘ش دٗگز ٍارد دٗي هٖ خاعز تِاعت وِ ها ٍارد دٗي ؽذُ تاؽ٘ن. ها اٍل 

آٍرٗن، آًچِ دٗي را دٗي  ٍ لذا تِ دٗي رٍ هٖ ؽَدٖ ًوعلغلِ اهَرٕ ّغت وِ اس راُ دٗگزٕ تزعزف 

، جَاب دادى تِ ً٘اسّإ ّو٘ي دً٘ا وٌذٖ ه. اػتماد تِ جْاى دٗگزٕ ً٘غت، آًچِ دٗي را دٗي وٌذٖ ه

تْتزٗي : »ذٗگَٖ هتِ ؽاگزداًؼ  2اعت. دٗي چ٘شٕ جش جلَُ در سًذگٖ اٗي جْاًٖ ً٘غت. صٍل الًَ٘

فزهاٗذ وِ تْتزٗي سّذ،  اٗي ّواى چ٘شٕ اعت وِ حضزت ػلٖ )ع( هٖ« تزٗي آى اعت اهَر پَؽ٘ذُ

لذر ًاتَاى ً٘غت وِ ًتَاًذ تِ ّ٘چ  تزٗي اعت. عخي دٗگز الًَ٘ اٗي اعت وِ ّ٘چ وغٖ آى َؽ٘ذُپ

را هغزح وزدم. اس اٗي ًظز تَد وِ ٗه هالن ٍ « تأث٘ز دٗي در هٌؼ آدهٖ»ووه وٌذ. اٌٗىِ تحث 

تاٗذ دعت ها ت٘اٗذ وِ تثٌ٘٘ن ها چمذر هتذٗي ّغت٘ن، اگز تأث٘ز دٗي در هٌؼ آدهٖ اعت،  هؼ٘ارٕ تِ

                                      
 هتزجن حغ٘ي حث٘ثٖ  ،خذادر وتاب  -ف٘لغَف فزاًغَٕ ٍ اس ؽاگزداى واًت  .2
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وِ دٗي تأث٘ز را در هٌؼ ها ًْادُ اعت، ها هتذٗي ّغت٘ن. اثز اٗي ٍضغ اٗي اعت وِ  آى همذارٕ تثٌ٘٘ن

تؾ٘غ، تؾ٘غ ًؤًَ آى هذّثٖ اعت وِ اٗي فزض را  نٗگَٖ هها درٍالغ تِ الفاػ تَجِ ًىٌ٘ن. ها ٍلتٖ 

 ٍ اگز تزآٍردُ ًىٌذ، ّ٘چ عَدٕ ًذارد.  وٌذٖ هتزآٍردُ 

 

  

اهلل ٍ تزواتِ ػل٘ىن ٍ رحوٍِالغالم   


