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 اول ۀجلس

 انسان منش بر نید تأثیر یبررس ضرورت

 نیاولث .میازمنثدین بحثث نیا به چرا اساساً هک منکیم عرض ،باب نیا در یامقدمه ابتدائاً است. یآدم منش رب ،نید ریثأت ترم نیا بحث

  :ردک میتقس ،عمده قسم  دو به را هادهیپد تمامی توانیم ،یبندمیتقس این در هک است نیا ،مقدمه مقام در تهکن

 هاپدیده بندیتقسیم

 ندارد. بستگی ،آنها از ما یازینیب ای یازمندین به ،شانمعد و وجود هک ییهادهیپد .0 

  دارد. بستگی ،آنها از ما بودن ازینیب ای بودن ازمندین به امالًک ،شانمعد و وجود هک ییهادهیپد .1 

 بثاز ،میباش نداشته ازین آن هب اگر و تداش دهخوا وجود ،میباش ازمندین آن به ،هاانسان ما اگر که است ایدهیپد بآ ،دیریبگ نظر در را آب

 ؛تسین عدم یا وجود در ،میندار و میدار ازین آن به کهیوقت آن فرق  است. آن به ما ی ازینیب ای ازین از مستقل وجودش داشت. خواهد وجود هم

 اقبثال درمثو حثالنیدرع و اسثت موجود آب ،میباش ازمندین آن به اگر .است آن به ما ردکیرو و اقبال عدم ای ردکیرو و اقبال در فرقش هکبل

  ست.ما ادبار  مورد هکبل ؛ستین ما اقبال مورد گرید یول ؛ستا موجود باز ،میباش نداشته ازین آن به اگر و ماست

 ازیثن آن بثه اگثر کثه است یادهیپد ،خط .دارد فرق آب با یول ؛است یهست جهان یهادهیپد از یکی زین خط :دینک سهیمقا خط با را آب

 در گثرید که سدبر یامرحله به خیتار یروزگار هکنیا نه داشت. نخواهد وجود اصالً ،میباش نداشته ازین اگر و داشت خواهد وجود ،میباش داشته

 ،مرحلثه نآ در گثرید کثه تسین گونهنیا ،میکنینم اقبال آن به صرفاً ،داشت خواهد وجود خط وقتآن ،میباش نداشته ازین خط به ،مرحله نآ

 از مثا یازیثنیبث ودرگثر نیثز عدمش حتماً و اوست به ما ازین به بسته ،خط وجود  .رفت خواهد انیم از خط یعنی ؛داشت نخواهد وجود یخط

 ازیثن آن بثه بشثر اگثر که است امری ومتکح یول ؛است آب مثل نیز سنگ .است ومتکح و دولت با متفاوت سنگ بیترتنیهم به .اوست

  داشت. نخواهد وجود ومتکح گرید ،شد ازینیب آن از انسان یروز اگر و داشت خواهد وجود ،باشد داشته

 تراعاتاخ با اکتشافات فاوتت

 نداشثه اجیثاحت یزیچ به انسان تا ؛است اجیاحت ۀدییزا ،اختراع ندیگویم هک است نکته همان نیا و هستند دوم ۀمقول از ،اختراعات تمامی

 بثه کهدرحالی ؛کند شفک را یچیز یزرو ،یدانشمند است نکمم .کنندیم فرق اتیشفک با اختراعات نظر نیا از .کندینم اختراع راآن ،باشد

 بثدان ازیثن احسثاس  ،روز آن تثا بشثر کثه نثدک اختثراع را یزیچ یدانشمند یروز ستین نکمم اما ؛است کردهنمی نیاز احساس ،مسئله آن

  است. کردهینم

 هکث است نیا شیمعنا ،ردک شفک را برق سونیاد هکنیا .میانداشته خبر آنها از ما ماا ؛اندداشته وجود ،عالم در هک هستند یامور اتیشفک

 انیثم فرق ،یشناختوجود لحاظ به .است بوده خبریب برق وجود  از بشرولی  ؛است داشته وجود برق سون،یاد شیدایپ از قبل ،عتیطب عالم در
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 امثوری اختراعثات یولث ؛تاسث بثوده خبثریب وجودش از بشر یول ؛اندداشته وجود ،شفک از قبل اتیشفک هک است نیا اختراعات و اتیشفک

  .اندنداشته وجود اصالً ،ندک اختراع را آنها بشر هکنیا از قبل که هستند

 شناختیروان لحاظبه اکتشافات و اختراعات میان فرق

 نیاز احساس  آنها به اصالً بشر هک باشند اموری ندتوانیم اتیشفک هک است نیا ،مخترعات و شوفاتکم انیم فرق ،یشناختروان لحاظ از

 هکثنیا علثت  .اسثت ردهکثن ازیثن احساس آنها به بشر هک دنباش اموری مخترعات ندارد امکان .ستندین گونهاین مطلقاً اختراعات اما ه؛درکمین

 بشثر هک را چیزی آن خواسته هک است کردهیم یتیمحروم احساس ،نبودنش در حتماً که است این ،آوردیم وجودهب را یزیچ مخترع شخص

 مثورد  وقتهمثه ،انثدگونهنیثا چون و هستند بشر مخترعات  از یکی ،ومتکح و دولت ،زبان خط، نظر نیا از ند.ک بود ،بردیم رنج نبودش از

 مخترع نیت نیز هکدرش ،میندار ازین آن به راکهچ ؛میندار هکدرش گرید امروزه داشت. نخواهند وجود گرید ،نبودند ازین مورد  یروز اگر و ازندین

  بود. نخواهند زین نهاآ ،نباشد ازین اگر و هستند ما ازین ۀدیزائ مخترعات .داشت ازین بدان بشر که داشت وجود یوقت تا و بود

 است انسان مخترعات از ندی

 تا ،ماندیم زبان و خط مثل که معناست بدین بلکه نیست؛ آن بودن  جعلی دین، بودن مخترع از منظور است. انسان مخترعات  از نیز دین

 اینکه البته رفت. خواهد بین از نکند، نیاز احساس آن به کهزمانی آمد، وجودبه هم اگر یا دیآینم وجودبه دین نکند، نیاز احساس دین، به بشر

 دیثن بودن مخترع پس ؛باشد وهن زبان برای زبان، بودن مخترع اگر .دیآینم حسابهب دین برای وهنی هیچ است، مخترعات ۀمقول از دین

  نیست. هم این تبعبه و نیست آن .آید حساببه وهن باید دین، برای نیز

 یوقت تا خط، ۀدربار طورهمان دارد. احتیاج دین، به بشر هنوز که بفهمید دارد، وجود دین که تاریخ مراحل از مرحله، هر تا لذا

 کثه هثم وقتثی تا نیست. شدنیبرآورده احتیاج، آن خط، از غیر از و دارد احتیاج خط به ،بشر کنید یقین باید هست، جهان در

 راآن دیثن کثه هسثت نیثازی اوالً یعنثی .شثودیمث برآورده دین از هم هنوز نیاز آن که هست نیازی بدانید دارد، وجود دین

 وجثود به و بکند پیدا وجود دین نداشت دلیل وگرنه .کندینم برآورده دین مثل را نیاز آن گریدی ۀپدید هیچ ثانیاً و آوردیبرم

  بدهد. ادامه خود

  بدهد؟ ادامه ش،یخو وجود به ندی تا شده سبب نیازهایی چه

 میکنیجستجو م،دارد وجود هنوز  - میگویم یطورکلبه را نید – نید نام هب یادهیپد اگر .دارد وجود جهان در نید است هنوز که هنوز

تثا  شده سبب و تسه ما در هنوز ییازهاین چه .کندیم برآورده نید قیطر از ،بشر را ازین آن که هست یازین ربش در هنوز شودیم معلوم هک

  ؟دهد استمرار ،خودش وجود هب نید
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 انسان زندگی در دین تأثیر 

 بقثاء و وجود به همچنان نید ،دنشویم سبب و ینندد ءمنشا هک ییازهاین یعنی ؟دامندک ،هستند نید اهخاستگ که ییازهاین میگفت االن تا

 یزندگ یجاک ؟نهدیم ما یزندگ در یریثأت چه نید هکنیا آن و کنمیم عرض یگرید عبارت با را سخن ینهم ؟است دامک ،دهد ادامه ،خود

 ؟ارددینمبر نید از دست بشر چرا ،نداشت ینقص چیه نید بدون ،بشر یزندگ اگر ؟میکنیم مرتفع نید با را یلنگ نآ هک کندیم یلنگ ما

 بثدون ،شرب یزندگ ندارد معنا هنگرو ؛داردینمبر نید از دست هک دارد ینقص اشیزندگ – بشر خود  دید از الاقل – بشر یزندگ در مسلماً

 نیثا از را یازیثن حتماً ،است انسان یدلبستگ وردم یزیچ اگر بماند. بندیپا ،نید به حالنیدرع یول ؛بگذرد ،گذردیم امروزه هکهمچنان نید

 ماند.یم یباق ،نشده برآورده ازشین آن ،نباشد موجود آن اگر هک کندیم برآورده قیطر

 انسان زندگی در دین اتتأثیر انواع

 میتقس نوع چند دیبا ،لأسو نیا به دادن جواب یبرا ؟میدارینمبر دست دین از ،ریثأت آن خاطربه هک دارد بشر یزندگ در یریثأت چه نید 

 :باشد قسم دو دیبا اتتأثیر ،مییوبگ است یعیطب ،ببینیم بشر یزندگ در را دین ریثأت شدقرار  اگر اوالً شود. مطرح

 0یفرد راتیثأت .0 

 1یاجتماع راتیثأت. 1 

 یفرد  طرفی از و دارد یاجتماع اتتأثیر فقط نید باشد قائل یگرید و دارد یفرد اتتأثیر فقط نید ،باشد قائل فردی است نکمم حال

  باشد. قائل ،تأثیر نوع دو هر به

  نیازها بندیتقسیم اولین

 .گیثریمیم فثرض ،اسثت لمعمثو نیثد لسثوفان یف انیثم در هک یایبندمیتقس ،بشوند نییتع یاجتماع و یفرد اتتأثیر نیا هکنیا یبرا

 میتقسث دسثته ود بثر را اتتثأثیر ،میبگثذار انگشثت یاجتماع و یمرز اتتأثیر نیا یرو دانهدانه میبتوان هکنیا یبرا ندیگویم نید لسوفانیف

 :میکنیم

  1یعموم یازهاین -0

  1یخصوص یازهاین -1

 را ازهثاین نیثا دیثبگو توانثدینم ،است بشر نکهیا با یبشر چیه .ستین یخال آنها از یبشر چیه هک است ییازهاین مراد ،یعموم یازهاین

 .برخوردار استاز چنین نیازهایی  ،است انسان هک روازآن یانسان هر .ندیگویم زین یهمگان ای عام یازهاینبه این نیازها،  ندارد.

                                                 

1.Individual 

2- Social 

3- univensal . General  

4- Private 
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 نباشثد، یگرید انسان در است نکمم و تهس انسان کی در یعنی ؛است ریمتغ ازهاین نیا هک ددار وجود نیز یگرید یازهاین سلسله کی

 هاانسان ۀهم باالخره ؛نباشد گرید قرن  یهاانسان در و باشد یقرن کی یهاانسان در نباشد. گرید یگروه در باشد هاانسان از یگروه بین رد

  هستند. ثابتان یازهاین هانیا ندارند. راآن

 نیازها بندیتقسیم دومین

  :اندکرده یبندمیتقس را ازهاین نیز یگرید منظر از

 0بهنجار یازهاین .0

 1نابهنجار یازهاین .1

 ؛کندیم احساس خودش در را ازهاین آن هم باز ،هست هم سالم و بهنجار یتیشخص یدارا هک یانسان هک است ییازهاین ،بهنجار یازهاین

 عثدم ینوعچرا که  ؛دارد اختصاص ،هست تشانیشخص در ینابهنجار ینوع  هک ییهاانسان آن به هک است ییازهاین ،نابهنجار یازهاین یول

 گونثهچیهث یعثاطف و یروانث لحاظ از هک یانسان کی را ازین آن هک هست نرمال یازین مییگویم یوقت .دارد وجود آنان تیشخص در سالمت

 و یخلق ،یروان نقص نوع کی و کنندیم احساس خود در یاشخاص را نابهنجار یازهاین .کندیم احساس خودش در را ازین آن ،ندارد ینابسامان

  .کردینم دایپ ونکت هاآن در ازهاین گونهنیا ،بودند سالم اگر و هست آنها در یعاطف

 و بهنجثار انسثان هکثنیا .است یدشوار اریبس ار ک ،نابهنجار و بهنجار یازهاین نیب کیکتف هک است نیا آن و دارد وجود نجایا در یانکته

 کمثال امثا ؛دارنثد یقثیدق فیتعثار نابهنجثار و بهنجثار .است دشواری بسیار ار ک ،دارند ریکدیگ با یتفاوت چه ،نییتع مقام  در نابهنجار انسان

 تیشخصث x شثود گفتثه هکث آنهثا یبرا مصداق نییتع در یول ؛است مشخص شانقفر یلیخ 1فیتعر لحاظ از ندارند. یقیدق یهاتیشخص

 ۀمسثئل نیا و است نیاز ،صیتشخ کمال به ،فیتعر بر عالوه هکبل ؛ردک مصداق نییتع توانیمن ،فیتعر با ،است نابهنجار y و دارد یبهنجار

  است. دشواری

 یبرا و میقائل ینأش ،فیتعر یبرا .بدهم صیتشخ را معرف نآ قیمصاد بتوانم حتماً ،داشتم یقیدق فیتعر یمفهوم از اگر هک ستین نیچن

 1.داریم نیاز صیتشخ کمال به ،مصداق صیتشخ

                                                 

1- normal  

2-Abnormal 

3- Defenition 

یا اینکه شیرازی کسی است که پدر و مادرش در شثیراز متولثد ،متولد شده است ی است که در شیرازفردشیرازی  :گویید؟ در جواب میتعریف شیرازی چیست اگر بگویم .1

یثد یدسثت بگیریثد و بگوهتوانید این تعریف را بمی امی ندارید. بعد آیاخیلی تعریف دقیقی است و در آن هیچ ابه ،اینکه شیرازی کسی است که در شیراز متولد شده .،اندشده

به تعبیثر منطقیثون مصثداق  –شناساند برای اینکه فرد معرف معرف را با نمی، صرف تعریف فرد ؟توانید؟ چطور میاند یا نیستندشیرازی سیک از دانشجویان این کالکدام

  .دیق کدام استامص دیگویمما ه کارسازی ندارد مالک تشخیص می خواهیم و مالک تشخیص بتعریف  ،معرف را تشخیص دهیم
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 ۀدست از ای ،هستند یعموم یازهاین ۀلوقم از ازین دو نیا نابهنجار، و بهنجار یازهاین مییبگو هک باشد نیا بنابر اگر هک است نیا دوم ۀتکن

 ،دیثآیمث ادامثه رد هکث یبندمیتقس دو نیا از کیکدام ،ردمک عرض االن تا که ییهاصحبت به توجه با یگرید ریتعب به ؟یخصوص یازهاین

  ؟است درست

 نیازها از دوگانه بندیتقسیم

  یخصوص یازهاین - یعموم یازهاین :ازهاین. 0

  نابهنجار یازهاین – بهنجار یازهاین :شوندمی میستق دسته دو هب ازهاین نیا ،یگرید منظر از

  نابهنجار یازهاین – بهنجار یازهاین – ریمتغ یازهاین – یعموم یازهاین :ازهاین .1

 و بهنجار و ریمتغ و یعموم از هک یفیتعار به توجه با را سخن آن هک است یبندمیتقس دامک ؟باشد دیبا دو نیا از کیدامک ،میتقس ۀلکشا

  ؟کندیم تصویر ،مردک عرض نابهنجار

  :شودیم گونهاین ،آن ۀجینت ،هیلوا یبندمیتقس طبق

 بهنجار یعموم یازهاین .0

 ناهنجار یعموم یازهاین .1

  جاربهن ریمتغ یازهاین .1

  نابهنجار ریمتغ یازهاین .1

 بثه شدیم میتقس هک یمسمق نیهم بعد و رندیمتغ و یعموم ازهاین ندیگویم یوقت چون ؛میدار ازین ،قسم چهار :دیگویم یبندمیتقس نیا

 .میکنیم دایپ ازین قسم چهار به 1×1در  هک است نیا شیمعنا و شودیمتقسیم  ،نابهنجار و بهنجار به ،مقسم نیهم ،ریمتغ و یعموم

 :میاگفته رهایتغم در فقط را نابهنجار و بهنجار یول ؛میاگفته را یعموم از ین ،دوم یبندمیتقس طبق

 یعموم یازهاین .0 

 بهنجار ریمتغ یازهاین .1 

  نابهنجار ریمتغ ازین .1 

  م.یندار ازین شتریب ،قسم سه به ،یبندمیتقس نیا طبق

 دارند بهنجار ای سالم اشخاص را یازهاین نیا هک شدیم انیب ،بهنجار یازهاین از فیتعر مهنگا در وییمگب دیبا ،مینک یداور میبخواه اگر

 جملثه از کیثچیهث ،دارنثد نجثارنابه ای بهنجار یهاتیشخص را ازهاین نیا شد گفته یوقت .دارند ناسالم یهاتیشخص را نابهنجار یازهاین و

 یهثاتیشخصث را بهنجار یازهاین .باشد تواندینم یدرست یبندمیتقس نیا ،نیبنابرا ست.ین ،باشند داشته هاانسان تمامی هک یعموم یازهاین

 ،هاانسان تمام هک یعموم یازهاین آن از ،ازین دسته نیا است طورنیا اگر و ندارند بهنجار یهاتیشخص را نابهنجار یازهاین و ندارند نابهنجار

 نیازهایی یعنی ،ریمتغ یازهاین م.یبده قرار ریمتغ یازهاین را نابهنجار و بهنجار یازهاین مقسم  دیبا ،تسین چون و ستین ،باشند داشته بالاستثنا
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 نابهنجثار یهاتیشخص در طبعاً و هستند بهنجار یهاتیشخص در هکییآنها دسته کی :اندگونه دو ،ستندین یبعض در و هستند یبعض در که

 نیثا گفثتن سثخن گونهآن یاقتضا ست.ین بهنجار یهاتیشخص در طبعاً و هستند نابهنجار یهاتیشخص در هکییآنها گرید ۀدست و ستین

 .است

 بهنجار ریمتغ .میدار نابهنجار یعمومو  بهنجار یعموم است، درست ،یاول یبندمیتقس همان ،اندتهگف نید لسوفانیف از یبعض حالنیدرع

 سثخن ،سثخن نیثا دیآیم نظر به ،ردمک عرض آنها قول از هک قییدق سخن با بنده نظر به و یدقّ نظر با نکهیباا م.یدار نیز نابهنجار ریمتغ و

  .مییبگو دیبان شتریب ازین نوع سه ام .نباشد یدرست

  .میکنیم عرض یبندمیتقس نیا اساسبر نیز ییهامثال ،شودیم گفته یبندمیتقس نیا نید ۀفلسف در چون همهنیباا

 مرگ از ترس

 ،هثاانسان تمام در .است عام هک یترس یعنی است. «مرگ از ترس» ،است بهنجار هم و یعموم هم هک یازین آن یبرا ،اندزده هک یمثال

  دارد. وجود ،مرگ از ترس ءثنابالاست

 برای ؛ستین صادق نیا ،دارد وجود ،مرگ از ترس ،هاانسان تمامی در هکنیا دییبگو است نکمم هکنیا آن و انمدیم الزم را تهکن کی رکذ

  «الطَِّفْلِ بِثَدْی أُمَِّه مِنَ آنَسُ بِالْمَوْتِ طَالِبٍأَبِی اللََّهِ لَابْنُو» :فرمودیم )ع( طالبیابابنیعل حضرت مثال

 ؟ترسدیم مرگ از یشخص نیچنگفت  توانیمچگونه 

 یعمثوم ازین یک ،مرگ از ترس چگونه ماست. معشوق  مرگ ،گفتندیم هکبل ؛دهراسنینم مرگ از کردندیم اظهار هک عرفا از یاریبس ای

 .انثدشثدهن نید یقلمرو اردو هنوز هک دانمیم یافراد ازین را ازین نیا :دیگویم جواب در ینید لسوفیف ؟دارد وجود هاانسان ۀهم در هک است

 یقلمرو وارد یوقت هک است نیا شیمعنا .شوندیم نید یقلمرو وارد ،نندک آوردهبر را ازین نیا هکآن یبرا بعد ،دارند را ازین نیا عموماً هاانسان

 .یابدمی فیتخف ،نهاآ در تینهادر ای شودیم کنشهیر آنها در یطورکلبه ازین نیا ای شوندیم نید

 به هکنیا دیگویم او هکنیا خاطربه ،دیشک رخشان به دینبا را عارف فالن ای )ع( طالبیاببنایعل حضرت ،نید لسوفیف کی ازنظر نیبنابرا

 ،نترسند مرگ از هکنیا یبرا اتفاقاً و دندیترسیم مرگ از بالاستثناء ،نداشتند نید هاانسان ۀهم اگر است، من یمدعا اثبات ،دیکشیم من رخ 

  .کنندیم رو نید به

  دشخو به بخواهد خودش و باشد خودش انسان اگر ،دیگویم نید لسوفیف ست.ین ینقص ،نید لسوفیف سخن یبرا میگفت هک ییهانمونه

 ترسثش ،کنثدیمث رو نیثد به یوقت هک است نیا شیمعنا و آوردیم رو نید به ،نترسد مرگ از هکنیا یبرا و ترسدیم مرگ از ،شود وانهاده

  رود.یم نیب از طورکلبه ای یابدمی فیتخف
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 مرگ باب در 1وفسکینلیما دیدگاهِ

 معروف  رکتفم) «یکسوفنلیما» نام هب یرکمتف ،است نید به مردم ردکیرو علت تنها ،مرگ از ترس است معتقد هک یرانکمتف نیا از یکی

 است. (یشرق یاروپا

 ؛است مرگ از ترس ،بهنجار یعموم ازین تنها میبگو خواهمینم البته ؛زنندیم مثال بهنجار یعموم یازهاین زا یکی یبرا را مرگ از ترس

  .آیدمی حساببه ،بهنجار یعموم یازهاین یبرا هامثال از یکی هکبل

 تنهایی

 هک ییهاانسان آن یعنی ؛است ییتنها مثال ،است( ری)متغ ستین یعموم یول ؛است بهنجار هک یازین یعنی آوردند،می آن یبرا هک یمثال

 ریمتغ ازین حالنیدرع ،کنندیم ییتنها احساس یول ؛سالمند امالًک یهاتیشخص یدارا هکبل ؛نابهنجارند دینکن رکف ،کنندیم ییتنها احساس

 ست.ین گرید رخیب در و هست هایبعض در است

 فروم اریک دیدگاه از دین به مردم گرایش علت

 بثه ،کننثدیمث ییتنها احساس  چون است، ییتنها احساس  ،نید به مردم شیگرا د یوح علت ،بود معتقد هک است یمتفکر «فروم کیار»

  .ندیگرایم نید

 یانسثان هثر گفتیم دیفرو است. «دیفرو» قول هک اندزده مثال را ضیغرا سرکوب ،است نابهنجار حالنیدرع و یعموم که نیازی یبرا

 انسثان دشویم سبب ،هاخواسته ی وبکسر نیا و دشویم وبکسر و کندینم دایپ بروز و ظهور مجال شیهاخواسته از یاریبس کندیم احساس

  آورد. یرو ،نید به

 هکث انثدآورده یرو نید به علت نیا به افراد بسیاری ندیگویم .است یعصب یهایماریب ،باشد نابهنجار یول ؛باشد ریمتغ هکآن یبرا مثال

 حاصثل یروانث یهاکشمکش نیا هکنیا یبرا بخشند. بهبود را شانیعصب یهاتعارض ،هاکشمکش نند.ک درمان را شانیصبع یهایماریب

 هک بود ییهامثال هانیا .داندیم نیا را نید به شیگرا ۀعمد علت 1«زنیوب» .دارند ردکیرو نید به نظر نیا از ،برسند یآرامش یک به و نشود

  شد. گفته ،کندیم یفشارپا ،مورد آن یرو فقط هک یشاخص شخص ،مثالش هر یبرا

 یادوگانثه راتیتأث از شودیم معلوم پس ،باشد جورنیا اگر یم.نک انیب را یآدم منش بر نید تأثیر میخواهیم ردمک عرض ،جلسه اول در

 آن هکث نهثدیمث یاتتأثیر چه نید ،انسان شخص  در م.یبپرداز یفرد اتتأثیر به میخواهیم ،میگفتیم نید در هک یاجتماع و یفرد اتتأثیر

  ؟برندارد نید از دست ،انسان تا شده سبب اتتأثیر

                                                 

 Bronisław Malinowski( (0881- 0911)( برانیسالو مالینوفسکی .0

  

1. Boisen 



 15 

 – ریثمتغ و یعمثوم و نابهنجثار و بهنجثار – یبندمیتقسث آن هکث اسثت نیثا یبثرا برگشثتم یاجتمثاع و یفرد به مجدداً هکنیا علت

 ردمک یایبندمیتقس هادرس از یکی در قبل ترم اواخر  در ستم.ین موافق چندان یبندمیتقس آن با و ستین قبولم مورد یلیخ المجموعثیحمن

 :صورتنیبد

 اجتماعی و فردی به نیازها تقسیم

 یفرد نیازهای .0

 یعموم یازهاین دارد. ،است انسان هک روازآن انسان هک ییازهاین .0.0  

 یخصوص یازهاین دارد. است یخاص انسان هک روازآن انسان هک ییازهاین .0.1 

  یاجتماع .1

 را یندبمیتقسث نیا ،نید ۀفلسف یهاکتاب در چراکه ،ردمک نقل ،هست شاندر یرادیا و بیع دیآیم نظرم به نکهیباا را سخنان نیا تمام

 ربث یاالتکاشث و شدبا اعتنا مورد دینبا یلیخ کدامشچیه وگرنه ،ردمک عرض شتریب ییآشنا یبرا هم من و دهندمی قرار بحث نیا ابتدای در

 دارد. وجود اهآن

 از ترس» از زیگر به ما درواقع است. «مرگ از ترس» بحث ،پرداخت بدان دیبا هک یازین نیاول ،میپردازیم ازهاین نیا کیکی به ادامه در

  م.یدار ازین ،«مرگ

 یگثرید امر از یناش هکبل ؛نه ای است ترس نوعی مستقل و نفسهحدیف شخود نیا ایآ ،میترسیم مرگ از هکنیا ؟میترسیم مرگ از چرا

 ترس نیا هک دیرسیم جهینت نیا به ایآ ،دیده ادامه را اوشک نیا اگر ،دیترسیم مرگ از هکنیا به دیرسیم ،دیکاویم را خود روح  یوقت ؟است

 ،مثرگ از تثرس ایثآ یگرید ریتعب به ؟است ارک آخر  هکبل ،ستین یگرید زیچ فرزند نه ای است یگرید امر فرزند یترقیعم ۀیال در ،مرگ از

 ؟شودمی محسوب فرعی ،یگرید لیاص زیچ به نسبت ای است لیاص

 نهفتثه یگثرید ازیثن ،آن پشت  ای است یگرید از ین ۀدییزا ،خوردن به ازین احساس  ایآ .میکنیم نیاز احساس  ،خوردن به ما :زنمیم یمثال 

 اسثت نیثا یبرا ای ندک ارضا را خودش کخورا ۀزیغر هک است نیا یبرا ،خوردیم غذا ،انسان یوقت ؟است یمستقل از ین خودش هکبل ؛ستین

 دیثگویم یفرد کهزمانی ؟شدبا ردهک ارضا را یترقیعم ۀزیغر زین ،شکخورا ۀزیغر یارضا قیطر از تا ندک ارضا را خودش کخورا ۀزیغر هک

 یارضثا یبرا و است یمستقل امر خود و باشد یگرید ۀزیغر  ۀدییزا که ستین یزیچ خودش نیا ،کندیم خوردن به ازین احساس هک یانسان

 ارضثا خواهثدیم یگرید تردارشهیر ۀزیغر هک است نیا یبرا کخورا ۀزیغر یارضا دیبگو یگرید فرد  است نکمم ،خوردیم کخواره، زیغر

  است. شده کخورا ۀزیغر مادر  آن و شود

 مرگ از ترس علت

 کیث ،سثتین یگرید ۀمسئل از یناش و است یدرون یترس  ،مرگ از ترس  ندیگویم انرکمتف از یبعض ؟تاس چگونه مرگ از ترس  حال

 از هکنیا به میکنیم ازین اساحس هم گونهنهما ،میکنیماحساس نیاز  ،هریغ و دنیخواب دن،یآشام خوردن به هک طورهمان .است مستقل زیچ
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 یدرست یرأ نیا هک دیآیم نظر به .است نهفته یگرید زیچ ،مرگ  از ترس احساس پشت  در ندیگویم گرید رانکمتف از یبعض م.یبترس مرگ

 .است

 انسان دوستیگیجاودان مرگ: از ترس اول علت

 چثون اسثت. قیثعم از یثن همثان نیا و است یدوستیجاودانگ ،گرید علت آن و است یگرید علت معلول  ،مرگ از ترس  دیآیم نظر به 

 از انسثان چثرا هکث اسثت نیا مثل درست نیا .میترسیم مرگ از وقتنآ ،یناجاودانگ یعنی مرگ میکنیم گمان و میهست ،دوستیجاودانگ

 یزیچ آن هکبل ؛شود قلمداد انسان زیغرا از یکی عنوانهب یهراسگرگ هک باشد انسان در یازهیغر ،دنیترس گرگ از هکنیا نه ؟ترسدیم گرگ

 داردمی دوست را سالمتش ،بزند لطمه او سالمت به خواهدیم رگگ وجود  کندیم احساس چون و است سالمتش حفظ ،است انسان ازین هک

 از ترس ند.ک فرار رگگ دست  از ،نکمم قیطر هر به هک کندیم ازین احساس و کندیم زیگر رگگ از لذا ،اوست یسالمت مانع ،رگگ وجود  و

  .است یدوستیجاودانگ است لیاص هک یآن ،ستین یلیاص زیچ خودش هک است رگگ از ترس مثل ،مرگ

  .ترسدیم مرگ از انسان لذا ،کندیم دایپ معارضه ،مرگ با یدوستیجاودانگ است، یدوستیجاودانگ ،مرگ از ترس علت  نیاول الذ

 مرگ از پس اتفاقات از ناآگاهی مرگ: از ترس دوم علت

 یدوسثتیجاودانگ فقط ،مرگ از ترس علت  اگر ،میشوینم نابود و ستین ،گمر با میدار اعتقاد هک ما .دارد وجود مرگ از نیز یدوم ترس 

 یزنثدگ ختثام  ۀنقطث مثرگ هک میقائل نیا به الفرضیعل گرید طرف از ،هست ما در یدوستیجاودانگ چون ؛میدیترسینم مرگ از گرید ،بود

 علت کی هک شودیم معلوم پس ؟میترسیم مرگ از هنوز یول ؛شد نیمأت یجاودانگ لذا ،کندیم دایپ استمرار ما وجود نیز مرگ از بعد و ستین

 بثر ،مثرگم از بعد امردهک هک ییارهاک نیا با میگویم هکبل ؛مستین تسدویجاودانگ فقط هکنیا آن و دیبزا را مرگ از ترس تواندیم نیز یدوم

 !؟گذشت خواهد چه من

 دیثآیمث نظرشهب ،کندینم گناه انسان یوقت .کندیم نیمأت را قسمت نیهم نیا ،زدیبر شما از ،مرگ از ترس تا دینکن گناه اندگفته هکنیا

  د.ترسینم ارهاک عواقب از ردهکن خطا اگر و است ردهکن خطا

 بثه هکث شثودیم مک آنها در مرگ زا ترس از قسمت آن اما ؛شودیم مک آنها در مرگ از ترس است درست ،نندکینم تیمعص هکافرادی

  رود.یم نیب از یطورکلبه ای کندیم دایپ فیتخف ای است مربوط شانیارهاک عدالت

 

 ترسند؟می مرگ از افرادی چه

 :ترسندیم مرگ از ،افراد ستهد دو

 .است تعارض در ،آنها یدوستیجاودانگ با مرگ زیرا ؛کنندیم یتلق رفص  ینابود و یستین را مرگ هک ی. افراد0 

 هکث باشثد نیثا بنثابر اگثر هک اندکرده ییارهاک یزندگ در دارند نیقی اما ؛دانندینم خود یزندگ ختام ۀنقط را مرگ نکهیباا هک یافراد .1 

  ترسند.یم مرگ از نظر نیا زا ؛است نامطلوب بسیار عواقب آن ،ندنک تحمل را ارهاک آن عواقب
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 ،باشثد یمسثتقل ۀزیثغر اگثر وگرنثه باشثد یمسثتقل ۀزیثغر نباید خودش ،گمر از ترس هکنیا آن و دارند فرضشیپ کی ،مطلب دونیا

  باشد. آنها ۀدییزا نیا که یستن یگرید زیچ آن پشت  و خواهدینم علت گرید صورتدرآن ،معتقدند «یکوفسیمالن» مثل یسانک هکهمچنان

 در هک دارشهیر ضیغرا از یاپاره اثر رب احتماالً چرا؟ .ترسدیم مرگ از داًیشد )نامتمدن( یوحش انسان » :دیگویم تابشک در یکوفسیمالن

 «شود. رایپذ را امل(ک ی)نابود املک ۀوقف ۀشیاند تواندینم رد،یبپذ انیپا ۀزلمنبه را مرگ خواهدینم ،است کمشتر جانوران و انسان انیم

 واقثعدر پس ،ترسدیم مرگ از علت این به ،ردیبپذ را امل(ک ی)نابود املک ۀوقف تواندینم انسان هک باشد گونهنیا ،شانیا یتلق طبق اگر

  است. یدوستیجاودانگ از یناش ،مرگ از ترس باز

 نیثا نیثد و وردآیمث نیثد بثه رو» :دیگویم ،شود حادث اشیزندگ در املک ۀوقف خواهدینم هکنیا خاطربه ،ترسدیم مرگ از هک حال

 یتجارب با «است. بوده (یوحش )انسان  او دسترس در و کیدنز یروحان وجود و روح ۀشیاند .آوردیم وجودهب و کندیم فراهم شیبرا ار مقصود

  .کندیم بحث لوریتا هک است آن از

 بدنش هکنیا رغمیعل ،ردیمینم روح هکنیا به شودیم قائل پس .است قائل ،روح وجود به هم یطرفاز و ترسدیم مرگ از انسان نیبنابرا

  .نیست املک ۀوقف و یزندگ ختام ۀنقط مرگ و است جاودانه پس ،ردیمیم

 مثرگ از پثس یزندگ و یروحان استمرار بخشراحت باور به – خودش یروحان وجود  و روح ۀشیاند – شهیاند نیا به زدن چنگ با انسان

 یزبثا در مثرگ از پس یزندگ به باور ،باور نیا همهنیباا باشد. من یزندگ ختام ۀنقط ،مرگ ندکن هک دارد را نیا دغدغه ،همهنیباا رسد.یم

 دیشد لیم برابر در ،دیام بخشآرامش یآوا برابر در .ماندینم منازعبال ،ردیگیمدر مرگ با ییارویرو در شهیهم هک دیام و میب ۀلب دو و دهیچیپ

 ثرؤم ییهاینیبشیپ حالنیدرع (یمانیم ندیگویم هانیا همه هک) خود ینابود با ییارویرو انکام عدم باًیتقر و صعوبت برابر در ،یجاودانگ به

 القثا هثانیا ۀ)همث تیشخصث محسثوس شثدن دیدناپ مردگان، جسد کهشتناد یتالش حواس، شهادت مثالً ؛هست هم مخالف جهت در و

 نیا در ،یعاطف یروهاین یباز نیا در کنیا .کندیم دیتهد ینابود ۀشیاند با را انسان ،یبشر فرهنگ مراحل تمام در رسدیم نظر به (کندیم

 از پس یزندگ استمرار به و دنب از مستقل روح  به باور .کندیم القا را باور نیا و نهدیم شیپ فرا یگاه نید ،نهایی گرم و یزندگ یفیلکتبال

 .مرگ

  ؟کند کنشهیر را مرگ از ترس تواندمی دین اآی

 به ما آوردن یرو علت ایآ هک است نیا دوم سخن ؟نه ای ندک کنشهیر را مرگ از ترس تواندیم نید واقعاً ایآ هک است نیا در نخس کی

  ؟است نیهم ،ندک کنشهیر را مرگ از ترس بتواند نید هک هم نیا فرض به ،نید

 مالینوفسکی پاسخ

 معتقثد هکثنیا دوم و ندک کنشهیر بارهکی را مرگ از ترس تواندیم نید» است معتقد وی دهد.یم جواب ادعا دو هر به «یکوفسیمالن»

  را ارکنیا نید اگر دهد. انجام ما یبرا را یارک نیهمچن کی تواندیم نید هک است نیهم طرخابه فقط ،میاردهک رو نید به هک ما است
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 0«م.یآورینم یرو ،نید به مطلقاً ما ،کردینم

 ای میاآورده یرو نید به لیدل نیهم به واقعاً ایآ ،است ثبتم جواب هک فرضهب ؟نه ای بردیم انیم از ما در را مرگ از ترس ،نید واقعاً ایآ

 ؟نه

 نیدفثرو مراحثل در یولث ؛نثدک نابود را مرگ از ترس تواندیم نید هکنیا خاطربه ست،ین یشدن نابود سرهکی ،نید با مرگ از ترس اوالً

 دیثگویم هک یکوفسیمالن مثل یسک باشد. ختهیر فرو او در مرگ از ترس تا باشد ردهک شرفتیپ خیلی یشگیپانتید در دیبا شخص خودش.

 ای شودیم تمام ،خود مرگ از انسان ترس ت،ناید صرف به دیمعتقد ایآ هک میگویم گونهنیا او مقابل در ،شودیم نابود نید با ،مرگ از ترس

 نیبث از را مثرگ از ترس ،یگشیپانتید مراحل ۀهم ،است مرگ ترس شدن زائل با مالزم هک است یشگیپانتید از یمتعال ۀمرحل کی فقط

 نثدرتهبث هسثت. هثم ملموس یلیخ رد.یبم انسان در مرگ از ترس شودینم سبب ،شود یخاص نید به نیمتد ،انسان هکنیا صرف برد.ینم

  !نترسد مرگ از که دینیبیم را یسک ندرتهب و نباشد نیمتد هک دینیبیم را یسک

 نیست مرگ از ترس ریختن فرو با مالزم پیشگی دیانت

 اغلثب اتفاقثاً امثا ؛ننثدیمتد هاانسان موارد اغلب در چون ست،ین مرگ از ترس ختنیر فرو با مالزم یشگیپانتید دهدیم نشان نیا خود

 مراحثل ببثرد. نیبث از را مثرگ از تثرس توانثدیم ،هستند آن یمتعال اریبس مراحل در هک یافراد در یشگیپانتید ترسند.یم مرگ از ،موارد

  ندارد. چندانی تیخاص ،یشگیپانتید نیفرود

 کندیم یشترب را مرگ از ترس ،یجهت از دین

 و ثثواب ،نبود نید به نیمتد انسان اگر هک است نیا آن و کندیم بیشتر را مرگ از ترس جهت، یک از دین اًاتفاق هک است نیا دوم ۀتکن

 طالبیبابنیعل حضرت ترسند.یم ترمک ،مرگ از لحاظ کی از ،ندارند قبول را یاخرو عذاب و وابث هک ییهاانسان نبود. ارک در یاخرو عقاب

 میخواه شیپ در هک یمیعظ یهاهول آن یدارا ،افشصاو و شهادت تمام» :ندیفرمایم آن آخر در بعد و ندیگویم را شهادت یهایژگیو )ع(

 ،نبثود نیمتثد اگر و کندیم دایپ مرگ از یدیجد یهارمت  ،است نیمتد هکآن خاطربه نیمتد شخص هک است نیا شیمعنا .«میگویم ،داشت

  .کردینم دایپ را دیجد یهاترم نیا

 نفس خود  ،آن عدبُ کی ،دارد عدبُ دو انیاد در معاد اما ؛شدیم مک یلیخ مرگشان از ترس نانیمتدن وقتآن ،بود نفسش خلود فقط معاد اگر

 آن تثا کنثدیمث تثرترسان مرگ از را ننانیمتد اتفاقاً هک است معاد از یبعد آن شدااپ و فریک نیا و است اشادپ و فریک،نآ گرید عدبُ و است

  ستند.ین قائل ینیدت به اصالً هک یسانک

 را مثرگ از تثرس ،نیثد یمتعثال مراتب هک حالنیدرع و ندک مک را مرگ از ترس هکنیا یبرا دارد استعداد نیتد حالنیدرع نظر کی به

  .کندیم جادیا مرگ از جدیدی یهاترس ،نیدت خود یول ؛ندک کنشهیر تواندیم سرهکی

                                                 

 «ityscience, Religion and Real» 11ص  ،مالنیوفسکیاز « دین واقعیت ،علم» کتاب .0
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 هک بود نیا او سخن اول قسمت باشد. نادرست نیز سخنش ومد قسمت دیآیم نظر به ،است نادرست یکوفسیمالن سخن اول قسمت چون

 است نیا آن و کندیم دایپ بیع هم او سخن دوم قسمت  در است یمنف جوابمان چون و ریخ مییگو ما و شودیم زائل نید در ،مرگ از ترس

 هثم هنثوز پس ؛نشد زائل نید در سرهکی مرگ از ترس چون ،ما نظر به است. مرگ از ترس ؛نید به بشر شیگرا د یوح علت گفتیم او هک

 است. ناقصه تیعل هکبل ،ستین تامه تیعل ،هست ارک در هم یتیعل اگر پس .باشد مرگ از ترس انسان، نیدت علت تنها تواندینم

  بحث ۀنتیج

 :هک شد نیا نجایا تا سخن ماحصل

 از گفت خواهم و میدار لقبو رانیا بترسند. ترمک ،مرگ از هکنیا یبرا کنندیم جادیا هاانسان در یایآمادگ و استعداد انیاد میریپذیم .0  

 بهراسند. ترمک مرگ از هک کنندیم فراهم هاانسان یبرا را استعدادها نیا ییهاراه چه

 .نترسند ترنییپا مراحل در هک ندارد یلزوم نیا یول ؛ترسندینم مرگ از هاانسان ،انیاد یمتعال اریبس مراحل در هک میدار قبول .1 

 از .کننثدیمث شتریب ما در را مرگ از ترس لحاظ کی به اما ؛کنندیم مک ما در را مرگ از ترس لحاظ کی به اگرچه انیاد حالنیدرع .1 

 هکث یگرید جهان آن ندیگویم لحاظ نیا از یول ؛کنندیم مک را مرگ از ترس هالبت ؛ستین یزندگ ختام ۀنقط مرگ ندیگویم هک لحاظ نیا

 هکث یانیثاد الاقثل ایث – انیاد لحاظ نیا از .است پاداش و فریک و حاسبهم دار ،است اتفاکم دار ،برد یخواه سرهب آن در ،جهان نیا از بعد

  .کنندیم شتریب را مرگ از ترس ،دارند آخرت از یایتلق گونهنیا

 سه نیا به توجه با اول قسمت ست.ین الکاشیب ،قسمت دو هر در یکوفسیمالن سخن هک مویبگ خواهمیم را جهینت نیا ،تهکن سه نیا از

 اگثر هکچرا ؛ستین درست ،کندیم دایپ شیگرا نید به ،مرگ از ترس خاطربه فقط انسان گفتیم هک شومد متسق و ستین درست یژگیو

 مرگ از ترس همچنان دندیدیم و دندییگرایم نید به یوقت کردندیم دایپ شیگرا نید به ،مرگ از ترس از زیگر دلیلبه هاانسان فقط و فقط

 را مرگ از ترس زوال نکهیباا ،ترسندیم مرگ از اننیمتد ثرکا نکهیباا .ستین هیتوج قابل ،نید به آنها دنیچسب گرید ،است مانده یباق آنها در

 رو نید به مرگشان از رست زوال خاطربه فقط هم اول روز  از شودیم معلوم لذا ؛انددهیچسب خودشان یشگیپتانید به زونه ،انددهیند خود در

 علثت هکث دهدیم نشان من نظر به نیا و گشتندیمبر نشد، دیدناپ نهاآ در مرگ از ترس دندیدیم هک حال ،بود گونهنیا اگر هک بودند ردهکن

 نیثد بثه ردکثیرو واحثد علثت ،مثرگ از تثرس الاقثل مییبگو سخن منصفانه میبخواه اگر ای ستین مرگ از ترس اصالً ای ،نید به ردکیرو

  نباشد. گانهی علت  دیگویم یکوفسینما هک چنانمه یول ؛باشد نید به شیگرا یبرا علت یک ،مرگ از ترس گفت شودیم ایآ0ست.ین

                                                 

عد آن بُ .اتفاقاً سازنده است ،هااما بعضی ترس ؛هم بریزدهتواند سامان یک زندگی را بیعنی می ؛منفی است .کننده استویران ،هابعضی ترس :این ترس دو جنبه دارد :س .0

آن نوع تثرس از مثرگ  ،گذارد. عاملی که به آن نیاز داریمزداید و کنار میدین این را می ،زندگی است ۀب از دست دادن نحوجیعنی مو ؛کننده استترس از مرگ که ویران

 شثودیمو یک مقدار باعث  آوردیممسئولیت  ،که اتفاقاً سازنده است کندیمبرای ما اثبات را  بهره می بریم. اما یک نوع ترس از مرگ دیگر جاودانگی از د وتکرا ویران می

منفی کار دین است پس بنابراین به دین از این لحثاظ  ۀنقط ،این امتیاز و زدودن آنگفت  شودیم هم بازبا این تعبیر  ،ش شود و از مرز حیوانیت باالتر بیایدندیاانسان عاقبت

 محتاجیم. 

 :دو نکته در جواب باید عرض کنم :استاد
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 برگسون نظر از دین بندیتقسیم

 یوقتث ؛1ایثپو نیثد و 1سثتایا نید است، میتقس قابل ،قسم دو بر نید» :دیگویم «نید و اخالق ۀسرچشم دو» تابک در 0نبرگس یهانر

 نید به شیگرا علت و است یزیچ ستایا نید به شیگرا علتکه  ردک کیکتف دیبا ،ستیچ نید به هاانسان شیگرا علت میبفهم میخواهیم

 بثه انسثان شیگرا علت .متفاوتند یکدیگر با انیاد میبدان دیبا ؟ستیچ نید به انسان شیگرا علت  گفت دینبا طورنیهم .است گرید زیچ ایپو

  .است یرگید زیچ ایپو انیاد در و است یزیچ کیادیان ایستا،  آنها

 :است عامل دو ،ستایا نید به هاانسان شیگرا علت

 یپسندخود .0 

  مرگ از ترس .1 

 مرگ از یترس ،نید به شیگرا ۀگانی علت هک گفت یکوفسیمالن مثل شودیم نه هک است آمده نظرشهب ایگو ،برگسن یهانر مثل یسک

 سرهکی نه و دانست گانهی و دیوح عامل شودیم نه ندارد. یریثأت نید به شیگرا در ،مرگ از ترس اصالً گفت شودینم هم طرف آن از .است

 دو از یکثی نباشثد. واحد علت اما ؛مرگ از ترس نباشد تیمدخلیب باشد، نید به شیگرا علت  هک گفته را مرگ از ترس پس شد. فارغ آن از

  شوند. نید به شیگرا علت ،رفته هم یرو ،دو نیا و بشوند جمع یگرید ۀناقص علت با و اشدب ناقصه علت هک باشد علت

 :کندیم مک را مطلب تیاهم هک ددار وجود تهکن دو ،گسنبر یرنها انیب در

 .است ستایا ن ید به شیگرا علت هکبل ؛یستن نیا ،انیاد ۀهم به شیگرا علت .0 

  .کندیم رکذ را مرگ از ترس تیاهم از دوم ۀدرج در و داندیم یپسندخود را اول علت هم ستایا انیاد در تازه .1 

  .کندیم ترکینزد ،یکوفسیمالن سخن ضعف به را ما بسیار ،نوبرگس یهانر سخن بسط

                                                                                                                                            

بثه ی معنا پیثدا کثردن براباید بگویند  .میکنیمبه دین رو  ،ید که ما برای ترس از مرگینباید بگو پس ،مالنیوفسکی این باشد که فرمودیدمثل اگر تصویر کسانی  .0 

دهثد و مثا ا مثیه مثاند که دیثن بثهای سازندهمرگ ترس از مرگ مخرب و ترس از مرگ سازنده و ترس از :دو قسم شد، اینکه ترس از مرگ خاطربه :میکنیمو زندگی ر

ین کردن قول مالنیوفسکی نیسثت داین مسئله رو به  خاطربهاما معنا دادن به زندگی و  .میکنیمرو  ،به دین ،معنا دادن به زندگی رایپس ب ،میکنیماین به دین رو  خاطربه

 در نیاز چهارم خواهم گفتکه دیگر است.  که قول بعضی از متفکران

ترس از مرگ مخرب است و سازنده این مهم  .کندینمهیچ تفاوتی ایجاد  ،در اینکه ترس است ،سازنده بودن و مخرب بودنش ،ترس از مرگ است ،ترس از مرگ .1 

یم یگثوو ما می کندیمزایل  اربرای اینکه این دین ترس از مرگ  میکنیمبه دین رو  میترسیممرگ  ما از  دیگویمما ه مهم آن است که کسی مثل مالنیوفسکی ب ،نیست

آن حثالتی را کثه در درون خثود بالوجثدان .سثت ا مغث م،غث همهنیبااولی  ؛غم مهلکو  غم سازنده :انگونهها دوکه غم طورهمانل نکرد. ئاتفاقاً ترس از مرگ را در ما زا

 این سخن مالنیوفسکی نیست.  .در حالت مهلک بودن همت و در حالت سازنده بودن هم هست ،گذارمرا غم میاسم آن ،یابممی

یبثی ایثن بحدکتر حسثن  کهاست  «دین و اخالق ۀسرچشم ود»کتابش ،دونوبل ب ۀجایز ۀرندبداشت و  نیزی نن فیلسوف معروف فرانسوی که تمایالت عرفاسهانری برگ .0

 است.  کردهترجمه به فارسی  را کتاب

1. static 

1. dynamic  
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  دوم ۀجلس

 برد؟می میان از به کل یا کندمی کم ما در را مرگ از ترسِ واقعاً دین آیا

 آن اگثر حثال ؛کندیم مک الاقل ای بردیم نیب از ،ما در را مرگ از ترس  ،نید گوییممی هکنیا :است نیا آن و آمده یرخب ذهنهب یلأسو

 داده مثا هبث نید هک است یبیفر نیا واقعدر پس ،دبشو مک ام در هم مرگ از ترساز طرفی  ،باشد نداشته تیواقع ،دیگویم نید هک مسائلی

 ،بشثود مک ام در مرگ از ترس ،میدیورز اعتقاد هابدان یوقت شد سبب ،هاگزاره نیا و ردک میتعل ما هب ییهاگزاره سلسله کی ،نید اگر است.

 ییهثاگزاره سلسله کی دیایب نید هک ستین یهنر چندان نیا .است فتهیفر را ما فقط نید نجایا ،بود دروغ هازارهگ نیا هک میدیفهم وقتآن

 باشند دروغ هاگزاره نیا لمتحی هک ستین یهنر .شودیم مک ،مرگ از خاطراین  به ترسش ،ردک باور را هاگزاره نیا سک هر بعد و نندک ءالقا

 نیثا شثود. مکث ،مثرگ نامهب یتیواقع از ،ما ترس و مینک باور را هادروغ نیا ما هک است بوده ما هب ییهادروغ سلسله کی لیتحو نید ار ک و

  .کندیم دایپ ضوعیتمو نیز یگرید یجا هر در و ستین یهنر

 نیا ،آنها یروان اثر  اًیثان ،باشند واقع با مطابق اوالً ،هاگزاره نیا و بدهد ادی ما هب ییهاگزاره سلسله کی هک ستا یفیشر ۀدیپد ،نید یوقت

  نیا رفص وگرنه آورد شماربه ،فیشر ایهدیپد را نید توانیم ،دیدار سراغ نید در یزیچ نیچن اگر د.ننک مک ،ما در را مرگ از ترس هک باشد

 نیا خود ،حالنیدرع لیو ؛میبترس ترمک مرگ از ما هک باشد نیا شانیروان اثر ،هاهگزار نیا و ندک ءالقا ما هب ییهاگزاره سلسله نید هک باشد

  !؟شد نید یبرا یهنر چه نیاپس  نباشند، واقع با مطابق ،هاگزاره

 فکری ۀمجموع هر با مواجه در دیدگاه نوع دو طرح

 نظثام کیث خثواه ،باشد یفلسف - یرکف نظام کی خواه ،دیریبگ نظر در هک را یرکف مجموعه هر مینک عرض دیبا ،الکاش نیا جواب در

 نآ  خصثوصدر دگاهیثد دو از ،دیثریبگ نظثر در هکث را ینظثام هر ،باشد یعرفان نظام کی ای باشد یاخالق - یرکف نظام ای یالمک- یرکف

 :دییبگو سخن دیتوانیم

  واقع با مطابقت ویکردر

 و مطابقت ازر حال حاضر د .دیآیم شیپ ،سقم و صحت ای ذبک و صدق بحث ،واقع با ،نظام آن یهاگزاره مطابقت عدم و مطابقت در. 0

 بثا ،میثدار اریثاخت در هکث ییهاگزاره هک میاردهک احراز یراه کی از هکآن یکی :لیدل دو به ؛میکنیم نظرصرف ،واقع با هاگزاره مطابقت عدم

 ،حال دو نیا در ست.ین نیا فعالً ما یرکف ۀمشغل مینیبیم اما ؛دارند مطابقت ،واقع اب هک میردکن احراز ییجا از هکآن گرید دارند. مطابقت ،واقع

 .شودیم مطرح یمود ۀمسئل

 پراگماتیستی رویکرد

 :امنظ آن یهاگزاره به باور یاجتماع و یفرد اثرات .1 
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 نیثا بثه هکث شثدند افثتی ییهاانسان اگر هک است نیا شیمعنا .دیآینم شیپ ،ذبک و صدق ای سقم و صحت سر بر بحث گرید نجایا 

 یزهثایچ چه یاجتماع و یفرد اثرات نیا .گذاردیم آنها در یاجتماع و یفرد اثرات چه ،باور و اعتقاد نیا شدند، معتقد و ردندک باور ،هاگزاره

 ردکثیرو د.یثدار یعملث ردکثیرو کیث یعنی د،یاردهک یتسیپراگمات بحث گرید ،دیشد بحث نیا اردو اگر ؟شودیم باور نیا بر متفرع هک است

 هکث دارم نیا به ارک یول ؛است دروغ ای راست ییگویم تو هک «یاست ب الف» فرضاً ندارم ارک دیگویم هک است یردکیرو آن ،پراگماتیستی

  ؟دیآیم سرش بر هچ ،ندک باور یسک اگر ،ییگویم هک «یاست ب الف» نیا

 است فساد و صالح از صحبت بلکه نیست؛ کذب و صدق از صحبت

 دیثیبگو دیثخواهیمث هک است نیا شیمعنا ،دیداشت یتسیپراگمات ردکیرو ،جا هر در هک است نیا در ،یتسیپراگمات یهایتلق کاشترا وجه

 یسود چه ،یروان ازلحاظ ،ردک باور را گزاره آن یسک هر هک است نیا من تتفاال تنها ،ندارم کاری بحث مورد ۀگزار مقس و صحت به  اصالً

 هکثبل ؛سثتین ذبکث و صثدق از صثحبت گثرید نجایا ؟مترتب است او بر ییهاانیز و سود هچ ،یاجتماع لحاظ از طورنیهم و دارد او یبرا

  ؟نه ای است زیانگمفسده ؟نه ای هستند مردم مصلحت به ،گزاره فالن باوراندن ایآ هک است فساد و صالح از صحبت

 وقتکی .ندک مک ما در را مرگ از ترس هک است شده گفته نیا یبرا گزاره تا n نیا هک شد گفته گزاره تا n ،مرگ از ترس باب در یوقت

 0سثت.ین ینثابود یمعنابه مرگ هک است نیا ،هاگزاره از یکی مثالً ستند.ین ای هستند واقع با مطابق ،هاگزاره نیا ایآ هک شودیم نیا از بحث

  .ندک دایپ فیتخف ما در ،مرگ از ترستا  دیگویمدین به ما  هک است ییهاگزاره از یکی نیا

 هثاظلثم ۀهم مجازات هکبل ؛ستین ظلم تنها نه ،گرید جهان در» :گرید یاگزاره .«آوردیم رحمت هاانسان ۀهم به خدا» :گرید یاگزاره

 نیا هک است نیا از بحث وقت کی است. ثرؤم انسان در ،مرگ از ترس فیتخف در هک است ییهاگزاره هانیا یدو هر .«افتی دخواه تحقق

 مثرگ واقعثاً ایثآ ؟است یدروغ حرف ای است یراست حرف ،«ستین ینابود یمعنا به مرگ» ۀگزار یعنی ؟نه ای هست واقع اب مطابق هاگزاره

  ؟ستین ینابود با یمساو

 و وجثود بحثث در ،«ستین ینابود با یمساو مرگ» مثالً ؛کرد اثبات و بحث آنها از المک از یبخش کی در دیبا را هاگزاره نیا از یکهر

 آن از معثاد بخش در سوم ۀگزار و شود بحث دیبا خدا احوال و صفات بخش در «آوردیم رحمت ،هاانسان ۀهم به خدا» و یانسان نفس خلود

  .شودیم بحث

 در هاگزاره نیا رشیپذ یاجتماع و یفرد اثرات ،ردیبپذ را هاگزاره نیا یسک اگر هکبل ؛میندار هاگزاره نیا ذبک و صدق به یارک فعالً ما

 ؟یستچ نانسا

 

 

                                                 

 امرگ مسثاوی بث .نابودی چیزی دیگری استمرگ چیزی است و  .بگویند که غلط است اندآمدهادیان  Death=Annihilationاین  ندیگویم یفیلسوفان دین غرب .0

 نابودی نیست. 
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 ستنی برقرار ایمالزمه گونهچیه فساد، و صالح و سقم و صحت میان 

 ؛باشد حیصح یاهیقض شودیم یعنی ست.ین برقرار یامالزمه گونهچیه ،فساد و صالح انیم ،گرید یطرف از و سقم و صحت انیم یطرفاز

 و صثالح و صثحت نیبث یکی به کی تالزم دیتوانینم گاهچیه .نجامدین یفساد به یول ؛باشد میسق تواندیم یاهیقض و نباشد الحص به یول

 و سثتین صثالح بثه ،یسثخن چنان به مردم اندناورب ای واقع با مطابق سخن اظهار یول ؛است صادق سخن یگاه د.ینک ایجاد ،فساد و سقم

 نیثا حثدود البتثه 0.داشت خواهد یپ در ییهاصالح ،مردم به سخن آن باوراندن ای سخن آن گفتن یول ؛ستین واقع با مطابق ینسخ یگاه

  است. لکمش و قیدق بسیار ،مالزمه نبودن ای بودن برقرار

 مرادمثان ،اسثالم ن یثد یهثاگثزاره به باور ،ینید یهاگزاره به باور یاجتماع و یفرد اثرات ،شودیم گفته یوقت هک است نیا گرید ۀتکن

 و لیثدخ آن در یکاشثترا نحثوبه انیاد ۀهم هک را ییهاگزاره هکبل ؛مینک یبررس را یاسالم اختصاصاً یهاگزاره مییآیمن نظر نیا از .ستین

 بثود نیا بحث یاصل لتکسا م.یویگیم ،اندکرده باورشان هک یسانک بر را آنها مطلوب یاجتماع ای یروان اثرات و میکنیم انیب ،هستند میسه

 بثدان ازیثن احساس هکرا  مرگ از زیگر حالت نیا تواندیم نید و نندک دایپ شیگرا نید به هاانسان شودیم سبب ،مرگ از ترس و مرگ هک

 ؟آوردیم فراهم یراه چه زا اورد.یب فراهم ما یبرا ،میکنیم

 مرگ از ترس کاستن برای ادیان راه پنج

 وجود انیادتمامی  در هکبل ؛ستین اسالم نید صختم کیچیه و کندیم مک ام در را مرگ از ترس هک دارد وجود راه پنج دیآیم نظر به 

 :دارد

 نیست نابودی معنایبه مرگ .1

 امثا ؛دیهسثت دوسثتیجثاودانگ هکث اسثت نیثا ایربث ،دیدیترسثیمث مثرگ از هکث شثما ،سثتین ینثابود یمعنابه مرگ :دیگویم نید

 در ؛ستین یهست ختام ۀنقط مرگ گفت نید اگر یول ؛باشد یهست ختام ۀنقط مرگ هک شودیم دیتهد مرگ ۀیناح از یوقت ،یدوستیجاودانگ

  .کندیم دایپ فیتخف مرگ از ترس گرید ،صورت آن

 گونثهنیثا )ع( دوداو حضثرت 1تثورات در مثثالً .کنثدیم مطرح هللاماشاء یال انیاد ،ستین ینابود یمعنا به مرگ هک را ییالقا نیهمچن

 یتسثل مثرا خثدا یا ،تو یدستچوب و عصا ،یهست نم با تو رایز ،ترف مینخواه یبد از 1،روم راه زین مرگ ۀیسا یادو در چون» :ندیفرمایم

 «.داد خواهد

                                                 

آن نثاراحتی  ،وقتثی بثه آنهثا داده شثود ،شثدت محثرک و مهثیجهبث حالنیدرعولی  ،خبر دروغ کگاهی ی ،های عصبی هستندیک سلسله شوک که دارایافرادی  مثالً .0

 ولی به محض شنیدن ایثن ؛خالف واقع هم هستآن بر ،ه آنها داده شودب یبسیار محرک خبر  کسانی دچار نوعی فلج هستند که اگر لامثی برا ؛شودیمبرطرف  شانیعصب

در عین اینکثه دقیقثاً  ،صادق خبراین ولی خود  ؛رسدخبر صادقی به کسی می گاهی  .عکس آن هم صحیح است ،ایم باشیم. ما صالحی ایجاد کردهشودیمفلج مرتفع خبر، 

  .کندیممفسده ایجاد  ،مطابق با واقع است

 د )ع(وت و سوم از زبور داوسبیراز مضمو 1 ۀآی. 1

 شمارد. یها را یکی یکی می و انجام دادی و نعمتدها تو بر من ارزانی کرچه نعمت ،یدادچه منتها تو بر من  دیگویمبه خدا  .1
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 یهسثت ختثام ۀنقطث یمعنثاهبث را مثوت یعنی وم،ر هرا زین مرگ ۀیسا یادو در چون که است نیا ،شده گفته نجایا در که یانکته نیاول

 هکثبل ؛شثوم نثابود دیگوینم .ابدی ادامه بناست ،بعد به آن از و ردهک یط ایدن در را سفر آن از مقدار کی هک ردهک یتلق یفرس هکبل ؛داندینم

 نخثواهم یترسث ،روم راه هثم جاآن در من اگر دیگویم رد،ک آن از قیطر یط دیبا ،است یابانیب خودش همآن هک موت ۀیسا یواد دیگویم

  داشت.

 ؛نگثردد کهثال ،آورد مثانیا او بر هکهر تا داد را خود گانهی پسر هک نمود محبت قدرنیا را جهان خدا رایز» :است آمده 0وحنای لیانج در

 یجثاودانگ تایثح هک میاردهک را ارکنیا هک اندگفته .میهراسیم ینابود از شدن، کهال از ما هک انددانسته ونچ «.ابدی یجاودانگ اتیح هکبل

  د.یبایب

 قرنطیان به رسول پلوس صحبت

 آراسته ،بقاء به یفان نیا و وشدپب را (ی)جاودانگ یفسادیب )بدن( فاسد نیا دیبایم هک رایز» :گویدمی انیقرنط به رسول سلوپ 1،لیانج در

 نظر در مرگ و دیرس خواهد انجام ،است توبکم هک یالمک نیا گاهآن ،شد آراسته بقا به یفان و دیپوش را یفسادیب ،فاسد نیا چون اما ؛گردد

 !روح یا وت و ینکب ما با یتوانینم یارکچیه !موت یا وت یعنی «؟جاستک تو ظفر ،روح یا و جاستک تو شین موت یا 1.است شده دهیبلع

 رینظ ند.ک لعخ ،وجود از را ما تواندینم یسک گرید ،میمدآ ایدن هب یوقت ،میتسین یمردن ما ؟یشو چیره و ینک دایپ ظفر ما بر یتوانیم چگونه

  .است القانت لکهب ؛ستین ینابود یمعنا به مرگ جهت رهبه .دوشیم رارتک ما اتیروا در ،قرآن در اتیآ نیا

  دارد تعلق جهانی این دگیِزن به ،ظلم .2

 عدالت ،مرگ ست.ین ریپذتحقق هم گرید یایدن در ،یزندگ این از بعد رد.یپذیم تحقق ،ظلم آن در هک استیدن فقط شودیم ءالقا نید در

 جز یزیچ ،یجهانآن یزندگ ،طرف آن از ماند. خواهد بهرهیب و بود خواهد بهرهیب رههموا ،مطلق عدالت  از یجهاننیا یزندگ .است ضامن را

 ست.ین عدالت

 است عدالت ضامن مرگ 

 :دارد معنا دو ،شودیم تنامض ،مرگ با عدالت هکنیا

 .ردک نخواهد ظلم ،من به یموجود چیه جمله از و یگرید وجودم به یموجود ،یجهان آن یزندگ خود  در .0 

 آنجا ،معنا دو هب نیبنابرا ؛دید خواهد اناتکم و مجازات و شد خواهد جبران آنجا در ،است شده یجهان نیا یزندگ در هک هم ییهاظلم .1  

  .است عدالت از سرشار

                                                 

 شانزدهم  ۀآی: 1باب  .0

 آیات پنجاه و سه تا پنجاه و پنج 01باب  :اول ۀرسال .1

کثه مثا از بل ؛گیثردما چیزی نمثی یعنی مرگ از ؛ه مرگ استیرک ۀرهچ ۀدهندبلعیم و این نشاندر ظفر مرگ را می ،میکنیمما ظفر بر مرگ پیدا  ،ترسیممرگ نمی ما از. 1

 گیریم. را می چیزمرگ همه 
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 یظلمث گثرید ،یجهثان نیثا یزنثدگ از پس هک آمده انیاد ۀهم در میریپذیم حالنیدرع هک است نیا آن و دارد وجود نجایا در یانکته

 ،یجهثان آن افثاتکم از مثا ریتصثو اگر م.یباش داشته یجهان آن یهاافاتکم از یخاص ریتصو هک مینیبینم ظلم یشرط به اما ؛دید دینخواه

  .شودینم ضمانت ،یجهان آن عدالت گرید وقتآن ،باشد میگویم االن هک یریتصو نیا از ریغ یریتصو

  قراردادی نه باشد تکوینی که است ضامن شرطی هب مرگ، از پس زندگی در عدالت

 - ینیوکثت عدالت هکبل ؛نباشد یقرارداد عدالت ،هست آنجا در هک یعدالت هک شودیم ضمانت یطشر به ،مرگ از پس یزندگ در عدالت

  شد. خواهد جبران ،آنجا در زین نجایا یهاظلم و بود نخواهد ظلم آنجا در هک ستین یکش ،باشد گونهنیا اگر هک باشد 0یعیطب

  طبیعی عدالت

 نگثه ،ریز آن در را خود و برود آب ریز در قهیدق ده مدتهب یانسان اگر .شودیم مترتب عمل کی بر عتاًیطب هک یاثر یعنی ،یعیطب عدالت

 چه ،است ماندن آب ریز قهیدق ده عمل به نسبت یعیطب عدالت ،شدن خفه .است شدن خفه ،عمل نیا یعیطب ۀجینت ،دیاین آب یرو به و دارد

 عمل یعیطب جینتا از شهیهم .شودینم محسوب یسک ناپسند و پسند ،ندنخواه ای بخواهند دشمنانش چه دوستانش چه ،نخواهد ای بخواهد او

 نیا از دهندیم هاانسان اعمال به هک ییهامجازات گرید جهان در اگر رد.ک ریتعب ،شودیم مترتب عمل هر بر هک یایعیطب عدالت به توانیم

 افثتیدر ،آنجا در را اعمال آن یعیطب ۀجینت ،میاردهک نجایا هک را یارک هر یعنی است. شده تیرعا ،عدالت گفت شودیم وقتآن است، سنخ

  م.یینما

 قراردادی عدالت

 کیث گرید دیآیم نظر به و است ارک در عدالت گفت توانینم گرید هک شودیم نیا ما تصور ،دیایب شیپ در دادرقرا واهدخب آنجا اگر یول

 یولث ؛هسثتند مثا اعمال ۀجینت ،یجهان آن یهامجازات هک است نیا یاخرو یهامجازات از ما ریتصو .شودیم اعمال شیب ای مک ییهاظلم

  است. اعمال آن یعیطب ۀجینت هکبل ؛ستین اعمال یقرارداد ۀجینت

  دینک فرض یول ؛اوست عمل یعیطب ۀجینت ،سوختن نیا و سوزدیم دستش یهاپنجه طبعاً ؛بردیم آتش در را دستش یانسان دینک فرض

 به را او یعنی ؛است معاقب هم یحقوق لحاظ از ،برساند ضرر خودش بدن به سک هر ،جامعه نیا در هک کندیم یزندگ یاجامعه در انسان نیا

 او بثه را مثهیجر فالن و بردند دادگاه به را او اگر یول ؛است یعیطب ۀجینت ،دست نسوج رفتن دست از .کنندیم اشمهیجر و شندکیم دادگاه

 قثرار نیا به یعیطب و یقرارداد جینتا یهافرق و است یقرارداد ،جهینت نیا هکنیا بر لیدل .است یقرارداد ۀجینت ،مهیجر نیا ،ردندک لیتحم

 :است

 

 

                                                 

 الطبیعی دعبطبیعی یا ماطبیعی یعنی تکوینی نه در برابر ماوراء .0
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  تفاوت( سه) طبیعی نتایج و قراردادی نتایج تفاوت

 آن اگثر فرضثاً .ردیپثذینم هم تخلف یکاند و ستندین پذیرشیب و مک یعیطب جینتا یول ؛است پذیرافزایش و اهشک ،یقرارداد جینتا. 0 

 هکث یسثک آن بثهامالًک ،مثاهده  ایث ندینما ماه سه به لیتبد را ماهشش  نیا توانندیم ؛اندکرده ومکمح ماهشش  به عملش خاطربه را انسان

  .، بستگی داردندک مجازات را او خواهدیم

 نداشثتن و داشثتن دوسثت بثه امالًکث ،یقرارداد جینتا اما ؛ندارد یبستگ چیه انسان، نداشتن دوست ای داشتن دوست به ،یعیطب جینتا .1

 انجثام تثو مثورد در را بیثتأد فثالن یردکث یبثاز شآت با اگر ،نکن یباز شتآ با میبگو خود فرزند  به پدر عنوانهب اگر .دارد یبستگ انسان

 بکمرت یول ؛نده مانجا را ارک نیا هک گفتم او به من هک بود یحال در نیا و دید مقوله نیا از یضرر و زد آتش به دست فرزندم اگر م.یدهیم

 را جثهینت ،بعثض و حثب شثود. حاصل شیب و مک عملش یعیطب ۀجینت در هک شودینم سبب ،او به من داشتن دشمن ای داشتن دوست .شد

 آن حثال دهثم.یمث انجثام تثو ردومث در را بیدأت فالن ،ینکب را ارکنیا اگر هک بودم گفته فرزندم به حالنیدرع دهد.ینم فیتخف ای دیتشد

 دیتشد را آن تواندیم هاانسان یدشمن و یدوست لذا ند،ک مک را یقرارداد مجازات هک شود نیا سبب تواندیم ،دارم او به نسبت هک یایدوست

 تصرف و دخل اعمال یعیطب ۀجینت در واندتینم ،ارددب دشمنشان ای دوستشان رساندیم هاانسان اطالع به را قانون هکنیا .دهد فیتخف ای ندک

  .است نیا سکع امالًک یقرارداد جینتا در یول ؛دینما

 ،دربثب آتثش در را دسثتش و باشثد اتثاق در تنها یانسان اگر ندارد. یریثأت چیه ،گرانید بودن خبریب ای بودن خبر با ،یعیطب جینتا در .1

 یبستگ گرانید حضور عدم و حضور به یقرارداد جینتا یول ؛سوزدیم دستش باز ،دکنب را ارک نیا هم گرانید حضور در اگر .سوزدیم ستشد

 یدزد بثر قانونثاً هک یجینتا چون ،مانندیم معاف خود یدزد یقرارداد جینتا از و کنندیم یدزد خفا در هک افرادی ندهست نظر نیا از و دارد

 و حاضثر یگرید سک ،فاعل شخص از ریغ ،یعیطب جینتا در ستند.ین گونهنیا مطلقاً ،یعیطب جینتا یول ؛است یقرارداد جینتا ،شودیم تبمتر

 تصثرف و دخثل تواندیم امالًک ،یقرارداد جینتا در ناظر ای حاضر ای شاهد ،یادقرارد جینتا در یول ؛کندینم جادیا یریثأت نباشد ای باشد ناظر

  د.نک

 آن یولث !تثوانیمث بلثه ؟ردکث توانینم شیب ای مک یبیترت چیه به را یقرارداد جینتا ایآ ،دارند یجهنت دو نیا هک یفرق سه نیا رغمیعل

 بثا یولث ؛نثدک مک را آن سوزش تواندیم ،سوزدیم بعد و بردیم فرو آتش در را دستش یسک وقتی باشد. یعیطب بیترت کی دیبا هم بیترت

 (یسوختگ محل یرو بر یمرهم ای پماد )گذاشتن .باشد یعیبط عمل  کی قیطر از دیبا هکبل ه؛ن دادقرار

 نیثا چثون ؛ستندین عادالنه گاهچیه یقرارداد جینتا و اندعادالنه وقتهمه ،یعیطب جینتا مییگویم هک است عمده فرق سه نیا به توجه با

  دارند. گردییک با را فرق سه

 قراردادی؟ یا است طبیعی آخرت، در انسان کیفر و پاداش

 به الفرضیعال ،گرید جهان  آن در ییهافریک و پاداش ،ردیمیم یوقت ،دهدیم انجام بد و خوب یارهاک ،یجهان نیا یزندگ در هک یانسان

 سثت.ین ارکث در ،یقرارداد گونهچیه و است یعیطب هک است نیا ما یأر ؟یعیطب ای است یقرارداد ،فرهایک و پاداش ایآ حال ،شودیم هداد او
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 ،ردیمیم هک یانسان .کندیم وارد ،خود به یضربت ،دخو دست  با دارد خودش ،دهدیم انجام نید نیا در یدب ارک یانسان اگر هک است نیا مراد

 یتوق ،است نداشته ضربت آن به توجه هک است ردهک وارد خود به یحال در را ضربت هکبل ؛برندینم جهنم به ضربت نیا خاطربه را او واقعدر

 را مثا میریثمیمث مثا یوقت هک است نیا در بنده جمله از و یاریبس اعتقاد .است زدهیم خود به داشته یضربت چه هک شودیم متوجه ردیمیم

 ای عتاًیطب ،مینیبیم بهشت در را خود ای میابییم جهنم در را خود میریمیم یوقت .نندکینم بهشت به دعوت ای برندینم جهنم به شانکشانک

  ناً.یوکت

 خواب در ظرف شدن شکسته مثال

 در کثه اسثت یعملث یعیطب ۀجینت ،ظرف نیا شدن ستهکش .دینکبش راآن و خورده یظرف به تانیپا است نکمم ،دیهست خواب در یوقت

 فرضثاً ظثرف چرا هک دیآیم در دادتان ،دیشویم داریب یوقت د.یندار توجه و دیاردهک چه دیدانینم ،دیخواب در تا اما ؛دیاشده نآ بکمرت خواب

 ؟دیسثتکش وقثتهمان هک است نیا بر دال ایآ ،دیاستهکش را بلور ظرف چرا هکنیا یبرا ،شودیم ندلب هک ندتاایفر و ادد د.یاستهکش را نیبلور

 ،دیثبود ردهکثن فثزع و جثزع هک االن تا هک ستین نیا رب لیدل ،دینکیم فزع و جزع دیدار حاال و دیردکینم ادیفر و داد االن تا هکنیا صرف

 آمثده دیثپداین آگاهی  ،بعد به نیا از و دینداشت ستنکش از یآگاه هکبل ؛دیاستهکش وقتهمان ،دینکیم زعف و جزع هک االن ،دیبود ستهکشن

  است.

 است خواب زا شدن بیدار مرگ،

 نیثا شیمعنا اصالً ،کندیم فزع و جزع ،شودیم داریب خواب از اگر .شودیم داریب خواب از هک است یوقت مثلقاًیدق ،ردیمیم یوقت انسان

 چثه !اسثت کثردهیمث چه ،بردیم سرهب یویدن یزندگ در هک یسال n نیا در هک دیفهمیم حاال هکبل ؛شودیم یعذاب دچار وقتآن هک ستین

 ،اسثتیدن نیا یزندگ در هک یمانز تا یعنی است خواب کهیوقت تا انسان !است ردهک له را یمتیقیذ ییزهایچ چه و بوده ستهکش را ییبلورها

 ،نثدبخوا در مثردم :«انتبهوا واتما فاذا امین الناس» .شودیم داریب ردیمیم یوقت ،ندکشیم زیچ دارد ،ندارد توجه امنته .ندکشیم زیچ دارد دائماً

  .شوندیم اردیب رندیمیم یقتو

 یبلور همان نیا و ماست روح آن و مینکشیم راآن ،میدار یمتیق زیچ کی ما وگرنه است مثال باب از میگویم هک یمتیق ییزهایچ البته

 و میثاوفتهکیم عصا میاداشته آن بر سال 11 مینیبیم ،میشد داریب یوقت .میندار توجه و میوبکیم آن بر عصا و است جهان نیا در هک است

 !شودیم بلند عمانزف و جزع

 جهثنم در سثال 11 هکبل ؛شندکیم جهنم طرف به را او دارند انزم آن هک ستین نیا خاطربه ،شودیم بلند ادمانیفر و داد وقتآن هکنیا

  است. نداشته توجه و است بوده

 (01 ۀآی قیامت: ۀور)س مَعَاذِيره أَلْقَى وَلَوْ بَصِیرَة نَفْسه عَلَى الْإِنْسَان بَلْ :است شده گفته قرآن در هکنیا

  .ندکفیب برخود عذر یهاپرده چندهر ،آگاهست یخوببه ،شیخو بد و کین بر انسان
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  .هذایعلقس و میردکیم ،یردکیم االن تا هک ییارهاک به نسبت است نیتزب یعنی .دیگرد ناتریب ترتیبص چشمه و :ديحد ومیال کصرفب

 است عمل اتاق در بودن بیهوش مثل ،دنیا در بودن

 کنندیم یجراح دارند ءاطبا ،است هوشیب هک االن .است هوشیب ،عمل اتاق  در هک میهست یانسان همانند درست ،میهست ایدن در یوقت تا

 و است هوشیب چون ،کندینم زعف و جزع انسان امنته ،کنندیم ادیز ای مک را یزیچ .ندورآیم وجودهب بدن یهاچهیماه و پوست در یارگپ و

 االن و اسثت نداشثته یارک بدنش با یسک ،کردهینم فزع و جزع هک االن تا هک دینک گمان دینبا یول ،کندیم ناله و آه آمدن هوشهب از بعد

 قیثتزر مخثدر مثواد و نکمسث مواد ،انسان آن به قدرنیا نکهیباا .است نیا سعک درست الًحتماا ؟کندمی وارد یحتجرا شدنب بر دارد یسک

 هک است معلوم ،دیآیم هوشهب یجراح عمل وسط  هک را یسک دیریبگ نظر در حاال .کندیم فزع و جزع اریبس ،دیآیم هوشهب یوقت ،اندکرده

 یبعثد سثاعات در .دارد انسان آن بدن یرو بر انکپزش یعیطب ۀجینت ،است ثابت هک یزیچ آن حال دو هر در اما ؛کندیم یفزع و یجز چه

  ست.ین ارک در یقرارداد ۀجینت و است یعیطب ۀجینت افتیدر خاطربه ندکیم ادیفر و دارد اگر و شودیم مشاهده

 اندآمده هوش به عمل اتاق در عرفا

 در هک اندیافراد هانیا چون ،کنندیم ناله و هآ قدرنیا ،گذاشت گناه راآن اسم بتوان اگر ،کوچک یلیخ گناه  کی برای ،ایاول و ءایانب و عرفا

  .نداردهک وارد ،انخودش روح بر یزخم و دشنه چه دنندایم و آمده هوشهب عمل تاقا

 در ،میثاستهیزیم یشتبه اگر فقط ،میشوینم دعوت زین ییجا به و میشوینم دهیشک یجا به ،میریمیم یتقو هک است نیا بر بنده اعتقاد

 یجهنمث هکث میبثریمث یپث ناگهان ،میاستهیزیم یجهنم ،ایدن نیا در اگر و میبریم یپ خود بودن یبهشت به ناگهان ،میریمیم یوقت نجایا

 اول شثود. مترتب نجایا در دیبا ،یعیطب ۀجینت رثا سه آن ،است یعیطب ۀجینت اگر .است یعیطب آن ۀجینت هک است نیا شیمعنا نیا و میهست

 را خودش ریمس و مدار دیبا هکبل ؛ستین وبش شیب و مک لذا ،باشد یعیطب ۀجینت هم نیا اگر ،ستین پذیر شیب و مک یعیطب جینتا هک بود نیا

 از بعثد و شودیم ترمک درد نیا ،بگذرد زمان مدت چه هر و شدکب طول دیبا ،شود مک دردش هکنیا یبرا ،است سوخته دستتان اگر .دنک یط

  د.یریبگ خودتان از را درد نیا ،ینه و امر یک با بتوان هک ستین یقرارداد باالخره اما ؛دینکینم یدرد احساس گرید ساعت هشت یال هفت

 یعنثی ؛اسثت نیهمث واقعثش و نثدکب یارکث تواندینم زین او ،است ردهک قانون اعالم هکآن ،یعیطب جینتا در هک است نیا ،آن دوم ۀجینت

 گفته را آنها یعیطب جینتا و ارهاک نیا ره،یغ و دیینگو دروغ ،دینکن ظلم ،دزیبور عفو ،دینکن را ارک آن و دینکب را ارکنیا گفته هک متعال خداوند

 «!بثده فیثتخف ایخثدا» ،دییبگو دیبخواه فرضاً هک ستین او دست گرید و شودیم مرتب آن بر یعیطب ۀجینت ،دینک یارک اگر و ستهانیا هک

 توانثدینمث یسثک چیهث گرید است یقرارداد ۀجینت با جرم یوقت یول .باشد یقرارداد ۀجینت با یجرم جرم، هک است ییجا در «بده فیتخف»

 اما ؛مینک تصور میتوانینم را یگاهآ ،یتعال و کتبار خداوند مورد در البته .ندارد یریثأت نیز مقابل طرف یناآگاه ای یآگاه یحت ،بدهد فیتخف

 بر یعیطب ۀجینت هم باز ماندیم ،است داده انجام انسان هک یگناه از خبریب و کردینم دایپ هجتو و شدیم هم ناآگاه ،هللبا وذعن متعال خدا اگر

  شد.یم مترتب نآ

  :دیآیم ذهن به شبهه سه ،دیآیم ذهن در ریتصو نیا یوقت
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 توبه ۀهشب. 0

 دعا ۀهشب .1 

  شفاعت ۀشبه .1 

 دایثپ یتسثالتو و هیثگر و مینثکیم توبه یوقت ما چرا پس ،نبود یقرارداد اگر ندیگویم است. یقرارداد هککند القاء می ذهن هب سه، نیا

 را آن توانثدینمث یسک است یعیطب اگر و است یعیطب دییگویم .است یقرارداد ،دیآیم نظر به لذا ؟گذردیم ما گناهان سر از خدا ،مینکیم

  .کندیم شیب و مک را آن بهتو واقعدر یول ؛ندک شیب و مک

 هکث شوندیم فراهم یوقت مخففه علل نیا .میآوریم فراهم خود مئجرا یبرا یامخففه علل کی میدار دیآیم نظر به ،میکنیم دعا یوقت

  است. یقرارداد ،شانیهامهیجر هک میبدان یمئراج ۀمقول از را مئجرا

 را سکث فالن مثالً است. یقرارداد یلیخ ،دیآیم نظر به میکنیم ریتصو ما هک جورآن را شفاعت مخصوصاً .است گونهنیهم زین شفاعت

 ارتقثا را اشدرجه ای !دیگردانیم بر را او و نبرید زیچ فالن خاطربه را او ندیگویم )ع( نیحس امام حضرت بعد ،شندکیم جهنم طرف به دارند

 یولث !بدهنثد نجثاتش ،جهنم از یمقدار است نکمم ،است یمجهن اگر و کنندیم ترشیبهشت ،است یبهشت اگر ،دهندیم ترمک ای دهندیم

  ست.ین طورنیا واقعدر

 شودیم یعیطب جینتا هک ردمک عرض یعیطب و یقرارداد جینتا با سهیمقا در اند.هیعیطب مخففه علل از یول ،اندمخففه علل از هانیا سه هر

 یمتالشث و شانیپر را روحش و است زده خودش روح به یادشنه واقعدر ،کندیم گناه هک یانسان .یعیطب قیطر از باز یول ؛ندک دایپ فیتخف

 د.دهیم اهشک را روح یشانیپر نیا مقدار کی و کندیم عمل یعیطب مثل همآن هک ندمایم یهممر مثل توبه ،حالنیدرع یول ؛است ردهک

 امام با چون برندیم ،دارند جهنم طرف را یسک هک باشد معنا نیبد شفاعت هک میندار گمان وقتچیه است بیترت نیهم به زین شفاعت و دعا

  است. ظلم ینوع ،خودش نیا هک باشد گونهنیا اگر ،گردانندبر را او است داشته یاییانآش کی )ع( نیحس

 طثرف از اخثالق عالمان و یعرفان و ینید بزرگان یمجرا از ییهاامنعا  یسرکی – یعیطب – ینیوکت نحوبه هک است نیا شفاعت یمعنا

 را آب و اسثت آب از رپ هک دیریبگ نظر در یآب مخزن عنوانهب هللبا وذعن را متعال یخدا زنم.یم مثال .شودیم بندگان ۀهم به بالاستثناء خدا

 سلسله کی ،منبع نیا خود .دینک فرض ،دارد بالاستثنا خودش بندگان از کی هر به متعال خداوند هک یتفضالت هاانعام ها،الضانف ۀهم بر ادنم

 ایاول ن،ید بزرگان از یکی هللباوذعن را ،مجراها نیا از کی هر نند.کب نفوذ رونیب به ،مجراها نیا قیطر از هاآب نیا هک باشد داشته ییمجراها

 از شه،یهم مییگون اگر یگاه او یهاضالفا و هاانعام هک است ردهک ریتصو چنان را ینیوکت نظام ،متعال یخدا د.یبدان خدا کپا مردان اء،یانب و

 بثه مجراهثا نیا رسد.یم خدا بندگان به ییمجرا کی قیطر از ،باشد یامقوله هر از ینعمت هر .رسدیم خدا بندگان به ییمجراها کی قیطر

 فقط ای انیعیش فقط ای زنان فقط ای مردان ۀاستفاد یبرا مثالً ،ستین یسک یاختصاص مجراها نیا یعنی ؛است شده گشوده هاانسان ۀهم یرو

 اختصثاص آن و کندیم دایپ ما خود ۀیناح از یاختصاص کی یمنته ،است شده نصب هاانسان ۀهم ۀاستفاد یبرا هکبل ؛هذایعلقس و انیسن

  ند.ک باز را ریش نیا و ردیبگ دست دیبا ،ندک استفاده بخواهد هک یسک هر هک است نیا
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 ردک یارک یالهیقب ،یقوم ،ینیآئ ،یشیک هر در یسک هر ،شود باز شیسو هب ریش آن ،ارک آن ۀلیوسهب هک ندک یارک انسان یعنی شفاعت

 ،میثابسثته خود یرو بر خودمان اعمال با را رهایش نیا ما کهیوقت است. شده باز او یبرا ریش آن ،ندک باز را ریش تواندیم هک است چنان هک

 حضثرت یچاپلوسث ،اسثت )ع( نیحسث امثام حضثرت یچاپلوسث همثان نیثا و !میکنثیمث را یرشث خود یچاپلوس و میتسیایم نارک مییآیم

  است. ییخدا مرد هر یچاپلوس ،است )ع( طالبیاببنیعل

 صثدقه و قربثان بدون را ریش اگر م.یرویم نهاآ ۀصدق و قربان مدام و دیآیم دستهب ،ردنک یچاپلوس قیطر از شفاعت هک میکنیم رکف

 میدار یرتصو شفاعت از ندارد. یادهیفا چیه ،دیبرو شانصدقه و قربان هم امتیق صبح تا دینکن باز اگر و رسدیم شما به آب ،دینک باز رفتن

 یوقتث یعنی .میکنیم دایپ سندپلقممت پسند، یچاپلوس انسان کی عنوانهب ،شافع شحص آن از تصور .است مندرج مسئله نیا در یتصور هک

 ،بود گونهنیا )ع( یعل ذوالفقار ،میکنیم حضرت آن لیشما و لکش شرح به شروع ،میبرس )ع( طالبیابابنیعل حضرت شفاعت به میخواهیم

 چون وقتآن میآور تدسهب را یسک دل  میخواهیم یعنی ؟کندیم ارک چه ما یبرا هانیا !؟چه یعنی !بود گونهنیا عبداهللابا حضرت ذوالجناح

 را آنها یچاپلوس تا م،یآوریم دستهب را آنها دل گونهنیا ،هستند یپسند لقمت و یچاپلوس یهاانسان آنها هک است نیا بر هللبا وذعن گمانمان

 را ارکثنیا یسک هر هک است گفته بزرگوار آن خود هک مینکب را یارک آن یلو ،مینکن یچاپلوس ،ستین طورنیا اصالً .دهندینم یزیچ ،مینکن

 شثفاعت به هکنیا خاطربه ،شندکن سو آن و نیا را شما هامذهب بندگان» :فرمودندیم )ع( صادق امام هکنیا .شودیم باز او یرو بر ریش ندکب

 «باشد. داشته اتقو ای اهلل محارم از ورع هکنیا مگر رسدینم سکچیه ما

 یعنثی ؛کنثدیمث ینیوکت امالًک را ارک ،دیباش تهداش را یتلق نیا اگر .کندیم باز را ریش نیا هک است یزیچ آن ،اتقو هک است نیا شیمعنا

 امثا ؛نثدارد اختصثاص یالثهیقب و قوم چیه به انیسر نیا .شود جهان در یجار و یسار و ندک دایپ انیسر ییارمج از دیبا عتاًیطب یاله ضیف

  ند.یوجب سود ،یجار و یسار نعمت نیا از خواهندیم هک است یسانک ۀیناح از اختصاص حالنیدرع

 مثا ۀعهثد از هکثییآنجثاتا ،)ع( طالثبیاب ابن یعل حضرت خود ریتعب به هک است نیا واقعش دارد. یمخرب یتیترب اثرات ،غلط ریتصو آن

 ،رسدیم ما به هاضالفا آن از هک است نیا شیمعنا زدن گام نیا وقتآن .میبردار گام ،اندکرده میترس بزرگان آن هک یریمس در ،است ساخته

  م.یاردهکن عدول ،یعیطب یمجار از هکنیا خاطربه

 یبثرا هک را ییارهاک آن اگر و وردهخن گوشش به اباعبداهلل اسم هک یحیمس فرضاً ،انسان کی اگر .ندارد اختصاص سک چیه به شفاعت

 همثه یبثرا سفره نیا یعنی بود خواهد مندبهره هاضالاف نیا از هم او ،بدهد انجام ،ندک استفاده هللعبداابا حضرت وجود نعمت از یسک هکنیا

  است. یعیطب نیا و است پهن

 را خثودش قلثب مقثدار کیث ،کنثدیم گناه هک یانسان .است ریتصو قابل زین دعا و توبه باب در ،میگفت شفاعت باب در هک یسخن نیهم

 بثه ینرمث مقثدار کی سوزش نیا و سوزدیم ،کندیم توبه انسان یوقت .کندیم سخت را انسان قلب  یااندازه تا یگناه هر .دهدیم دتموج

 گنثاه  بثا هکث اسثت نیثا شیمعنا ،گناه فیتخف هکبل ؛باشد دهیبخش و ببخشد را او ،باشد خواسته یسک از هک ستین یزیچ نیا دهد.یم لشد



 31 

 را حالت نیا خودش دستهب باز ،است ردهک دایپ هک یگدازسوزو و یمانیپش و ندامت نیا با حاال ،است ردهک خودش روح با را یارک ،خودش

  است. گونهنیهم زین دعا باب در است. ردهک جادیا

 بثدان را تثهکن کیث .گفتم را شنهادیپ دو .کنندیم مطرح شنهادیپ پنج ،ببرند بین از ما در را مرگ از ترس هکنیا یبرا انیاد ردمک عرض

 و ننثدیبیمث جثزا برابثر ده ،هایخوب شده گفته انیاد همه در چرا هک است نیا آن و گفت خواهم هک است یمجپن ۀتکن آن و مینمایم اشاره

 خواهم هم پنجم ۀفقر در است سازگار بودن یعیطب با چطور نیا و کندیم یقرارداد را هیقض باز هک دیآیم نظربه نیا ؟خودشان اندازه هایبد

  :شده گفته که است چگونه هک گفت

  يُظْلَمُونَ الَ وَهُمْ مِثْلَهَا إِالَّ يُجْزَى فَالَ بِالسَّیِّئَةِ جَاء وَمَن أَمْثَالِهَا عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاء مَن

 هثنذ هبث را بودن یقرارداد نیا و است دیکأت و ثرتک بر دال همه هک مختلف ریتعاب و برابر 111 جاها یبعض برابر، 11 جاها یبعض یحت

  :هک است نیا آن و نمک عرض دیبا را یانکته یول .آوردیم

 خثوب ارکثگل یبثرا ،یخثوب گلدان جهان .کندیم دایپ پروش ،نظام نیا در خوب عمل هک است شده ساخته یاگونههب جهان نظام اساساً

 ،خودش خوب ارک هک است نیا ستند.ین گونهنیا ،دب یارهاک یول ؛مناسبند یلیخ نجها گلدان یبرا هک هستند ییهالگ خوب یارهاک .است

  .کندیم رشد

 شودتر می، اهمیت مرگ کمدر دین های بزرگبا ایجاد دغدغه .3

 شثودیمث تثرتیاهممک مرگ ،شوندیم بزرگ چههر ،هادغدغه آن هک ودشیم جادیا منؤم یبرا یبزرگ یهادغدغه سلسله کی ،نید در

 ن،کمسث جهثت از یبودمک گونهچیه هک دیریبگ نظر در را یانسان ،یعاد یزندگ در .(است مهم ینید یشناسروان لحاظ از هک است ی)مطلب

 یگرید ۀدغدغ چون ؛کندیم ناله و آه به شروع ،ردیبگ درد سرش ،یزیچ کاند خاطربه انسان نیا باشد. نداشته آمددر شغل، یخانوادگ یزندگ

 از فرزندش افتادن خبر شخص نیا به هک دیریبگ نظر در حاال شود. یتلق او یبرا یزیچ تواندیم ،کوچک سردرد کی یفور ،ستین ییجا در

 .است گفته روددب کوچک یهاغم به هک آمده یبزرگ غم االن چون ؛کندیم فراموش یفور را خودش سردرد ،بدهند را پنجره

 ،شثودیمث نیمتد قاًیعم هک یانسان اما ؛ندارد بزرگ یهادغدغه ،شود نیمتد هکنیا از قبل انسان دارد. وجود نید در یحالت نیهمچن کی

 یفراموشث به یمنته .شودیم سپرده یفراموش به مرگ اصالً هک شوندیم بزرگ قدرآن یگاه ،هادغدغه آن و کندیم دایپ یبزرگ یهادغدغه

 سبث از اتفاقثاً ،اسثت موقت اشیجهان نیا یزندگ هک ندارد نیا به توجه و شودیم مرگ رکمن طرف هک ستین نیا شیمعنا ،شودیم سپرده

  رسد.یمفرا  مرگش یک حاال هک ندارد یناراحت چندان گرید ،است موقت اشیجهان نیا یزندگ هک دارد توجه

 و اسثت تینهایب با اتصال ۀدغدغ ،ستین هم یمک ۀدغدغ هک هادغدغه نیا از یکی .دارد وجود نید در هک ی استبزرگ یهادغدغه نیا

 و کننثدیمث هثاانسثان مثا یبثرا نیثد هکث ییارهثاک از یکی هک امعن نیبد .گرفت خواهد را نشمدا ه،دغدغ نیا ،شود نیمتد جداً یسک هر

 مثتیق و قثدر دیثآیم نید هک است نیا ،ماست نفع به قاًیدق واقعدر یول ؛کنندیم را ارهاک نیا هاانانس ضرر هب هک دیآیم نظربه الظاهریعل

 هکثبل ؛میشثو ینیبکوچک خود ای ینیببزرگ خود وهم ت دچار هاانسان ما گذاردینم نید دهد.یم نشان او به قاًیدق ،یهست جهان در را انسان
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 ضعف نقاط و قوت نقاط نیا و هایژگیو و اوصاف نیا با ،یهست یموجود نیچن کی ،یهست جهان لک به نسبت ،ینیا تو هک دیگویم قاًیدق

  .توست

 شوند ینیببزرگ دچار دهدینم اجازه بپندارند. ،هستند هک یزیچ آن از شتریب نه و ترمک نه را خودشان ،هاانسان شودیم باعث مسئله نیا

 نشثان ما هب نید هک یضعف نقاط .رندیحق یلیخ هک نندک رکف تا شوند ینیبمکخود دچار دینبا یلیخ ،طرف آن از و مهمند یلیخ نندک گمان و

 نخواهثد فثراهم ،تو یبرا مطلق قدرت اینکه گرید ،شد نخواهد حاصل تو یبرا مطلق علم ،یجهان نیا یزندگ در هک است نیا یکی ،دهدیم

 فراهم تو یبرا قصودم هر به لین پنجم ،شد نخواهد فراهم هم مطلق تیمحبوب تو یبرا چهارم ،دش نخواهد فراهم تو یبرا صمتع سوم ،شد

  شد. نخواهد

 هثاضثعف نیثا هکث اسثت ییهاضعف یعنی ؛باشد ام در هک است یبد یزهایچ هک معنا نیبد نه یول ماست. ضعف نقاط از نوع پنج هانیا

  .شودیم جادیا ما در نید در هک ییهاقول یبرا بشوند یپرش یوهاکس توانندمی

 ریثدامنگ طثرف نیا به رنسانس زمان از خصوصهب و کندیم دایپ ،شودیم گردانیرو نید از کهیوقت مخصوصاً بشر هک یتوهمات از یکی

 هک را یاوصاف آن یعنی ؛است شده خدا ،بشر هایلیخ نظر در !است شده خدا میینگو اگر ،است شده خدامین تیشرب هک است نیا شده هایلیخ

 دهند.یم نسبت بشر به آهستهآهسته دارند االن ،دهندیم نسبت خدا به انیاد

 هکث چنثانآن را انسان هک است نیا یبرا ،باشد ردهک ریتحق را انسان هک کندیم مخالفت نیا یبرا نه ،کندیم مخالفت یتلق نیا با نید

 چقثدر ،یخوار چقدر تو !انسان ندیبگو هک ستین نیا یبرا مطلقاً ،شودینم حاصل انسان یبرا زیچ پنج نآ ندیگویم اگر ند.کب ریتصو هست

 در هک ییهاضربه ۀعمد چون .بدهند نشان ،هست هکچنانآن را انسان خواهندیم هکبل ؛ستین نیا یبرا خدا. برابر در یریحق چقدر و یفیخف

 ،میثدار واقثع با مطابق ریغ یهاتشدارب کی خود از چون و میشناسیمن ،میهست هکچنانآن را خودمان هک است نیا یبرا میخوریم یزندگ

  م.یخوریم ضربه

 در یدیثجد یهثادغدغثه ،شثوند جمع هم با ضعف نقاط و قوت نقاط یوقت .ندیگویم هاانسان ما هب را ضعف و قوت نقاط ندیآیم انیاد

 چهیباز برابرش در مرگ و کندیم فراموش مرگ هکیطورهب ؛نندکافیم طرهیس انسان روح بر امالًک یگاه ،هادغدغه آن و دیآیم دیپد انسان

 م.یریگینم یزیچ به را مرگ وقتچیه ،هادغدغه آن برابردر هک اندشده رهیچ روح بر هادغدغه نیا قدرآن چون شودیم

 در تو :ندیفرمایم )ع( طالبیابابنیعل حضرت به – است شده هک ینقل طبق )ص( امبریپ حضرت کهیوقت کنمیم عرض ختام حسن یک

 آن :هکنیا آن و پرسندیم جمله کی فقط )ع( طالبیابابنیعل ضرتح ،یشویم شتهک احوال و اوضاع و انکم و زمان فالن در و موضع فالن

  !؟نه ای است سالم ،حال آن در منید ،شومیم شتهک هک یزمان

 یولث ؛هسثت هثم کترسثنا ،هسثت هم ائله ،است یزیچ مرگ هک ردک ریتعب گونهنیا شودیم ایآ !؟دینک ریتعب را نیا دیتوانیم چگونه

  نفسثه حدیف مرگ خود بهگذارد که ایشان نمی گرید ۀدغدغ آن و آمده دیپد شانیبرا یگرید ۀدغدغ کی هکنیا یبرا کنندیم لأسو حضرت
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 هاسثتدغدغثه آن فقط .کندینم یفرق چیه ،یزندگ و مرگ ،بزرگوار آن یبرا شودیم باعث و است شانیا ۀدغدغ ،نید سالمت ند.ک التفات

  .نه ای است شده رضاا هادغدغه آن هک نندک نیا به توجهتا  دهدیم آزار را شانیا دائماً هک
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  سوم ۀجلس

 

 مرگ از ترس کاستن راهِ

 ینثابود ،مثرگ بباوراننثد مثا بثه اگر پس ؛است مطلق ینابود ،مرگ میپنداریم ام هک است نیا ،مرگ از ترس علل  از یکی کهازآنجایی

 از تثرس ردنکث مک یبرا دوم راه  دهد.یم اهشک ،ما در را مرگ از ترس ،طریق نیهم به نید و شد خواهد استهک ما س تر از ،ستین مطلق

 مثرگ از ،ردکث دایثپ ارزش و شثد میترسث مثا یبرا مسائل نیا یوقت تا بگیرند، نظر در ما یبرا ارزش عنوانهب را اموری هک است نیا ،مرگ

  .مینهراس

 ادیان طریق از انسان، قوت نقاط و ضعف نقاط ترسیم

 :کنندیم کار ،مرحله دو در رابطه، این در ادیان دارد. ضعف نقاط  سلسله یک و قوت نقاط سلسله یک بشر 

 .توست یهایبد هانیا و تو یهایخوب هانیا ندیگویم و کنندیم عرضه بشر بر را ضعف و قوت نقاط .0

 اشثیم؛ب ،هاارزش نیا پی در تا کندیم قیتشو را ما .کندیم میترس را هاارزش سلسله کی ،ردک میتفه را ضعف و قوت نقاط هکنیا از بعد .1 

 راه در تثا شثودیمث سثبب ،ردندک جلوه بزرگ ،ما نزد هاارزش نیا یوقت .کندیم بیترغ ،هاارزش به دنیبخش تحقق یسوهب را انسان یعنی

  .یابدمی اهشک ما در ،مرگ از ترس جهینت در و هراسیمن مرگ از ،هاارزش نیا تحقق

 بثرای .دارنثد قرار یگریکد مقابل در هک میپردازیم یضعف و قوت نقاط به اما ؛ستا فراوان ،میدار یزندگ در هک یضعف نقاط و قوت نقاط

 اسثت نیا ما ضعف نقاط  جمله از اما .میمطلق ت یمحبوب و مطلق عصمت  مطلق، قدرت  مطلق، علم  طالب هک است نیا ،ما قوت نقاط از مثال

 یدسترس قابل بشر یبرااین امور ساً اسا و میآور ستدهب میتوانینم گاهچیه را مطلق ت یمحبوب و مطلق ت صمع مطلق، قدرت  مطلق، علم  هک

  ست.ین

 ندارد. فقی حد ما دانستن  م.یندان هک میدانیم نیا از بهتر ،میبدان بشود را چههر م.یبریم رنج تننسنادا از ،ما از یک هر :مطلق علمِ

 دارد.( گوناگون طرق ،دانش سبک هکبل ؛ستین رفص یتابک علم  ،علم از مراد نجایا البته) :ریناپذیریس ینبیمطلق

 )البته است. تقدر ،میآن طلب در ارهوهم آنچه و میزیگریم عجز و ضعف از وقتهمه و میبریم رنج ،عجز و یناتوان از ما :مطلق قدرت

  .عجز( قدرت و ضعفقوت .کندیم فرق ،قوت اب نیز قدرت و عجز با ضعف

  ؟هستند یکی و ندخنس کی از قدرت و علم گفت توانیم ایآ 

 است: شده مطرح ،قول سه نجایا در
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 یکثدیگر از و مثا یهثاخواسثته از یکثی نهثایا از کی هر .ندارند یطابترا چیه یکدیگر اب و هستند متفاوت کامالً امر دو ،قدرت و علم .0

 .ندمستقل

 انثواع از یکثی و اسثت توانسثتن ،مسق کی نیز ،دانستن واقعدر است. قدرت ۀمجموعریز لذا و است قدرت انواع از یکی خودش علم .1 

  «.است قدرت یاجزا از علم و است علم دنبال چون ،ستا قدرت دنبال رهواهم علت این به انسان» :دیگویم راسل .است یعلم قدرت ،قدرت

 .دیدانیم هک دینکب را یارک دیتوانیم یوقت است. علم یهامجموعهریز از یکی و علم ینوع قدرت خود .1

 یخاص نید به نیمتد هک ستنی نیا شیمعنا باشد. گناهیب ،دارد دوست انسانی هر .است یگناهیب ،عصمت از منظور :مطلق عصمتِ 

 قیثطر از ایث جامعثه عرف قیطر از ای خودش راتکتف قیطر از ای نید قیطر از ای فردی هر .کندیم اطاعت را یخاص ینواه و اوامر و است

 و واجثب را امور برخی از اطاعت یعنی .داندیم یمنف ارزش یدارا را دیگر برخی و مثبت ارزش یدارا را امور برخی ،یموثق شخص به اعتقاد

 ارزش وانثاتیح از دامکثچیهث یا)بر نباشد. ارزش یدارا هک ستین یانسان چیه ،حال رهبه یول .داندیم بجوا زین را دیگر برخی از یچیسرپ

 هیثگر بثه چیزی کاند به و دارد غم و است مندغصه واقعاً ،مرحوم برادر فرضاً ،دیریبگ نظر در را یمیترح مجلس مثال عنوانهب (.ستین مهم

 .است آمده ارشک در یارزش مفهوم گرید یول ؛دارد غمگنانه ۀچهر زین او ،نشسته مجلس در یوقت ،است دور ۀیهمسا هک یسک آن اما ؛افتدیم

 ،تسثا دبث چون !ندکب صحبت لیاتومب بورس ۀباردر ،اشیدست بغل طرف با ای نندیبب خندان ،میترح مجلس رد را مدآ است بد دیگویم چون

 بثا و اسثت یارزشث یدومث ارکث یولث ؛است یواقع امالًک و ندارد یارزش مفهوم گونهچیه یاول ارک دارد. فرق یلیخ دونیا ارک دهد.ینم انجام

  دارد. ارکوسر هاارزش

 انسان هکنیا دارد. خود یبرا ،یارزش نظام کی یانسان هر و است رفتهیپذ ،مثبت ای یمنف صورتهب خواه را هاارزش سلسله کی یانسان هر

 یارزشث نظثام هکثنیا نثه ،نگذارد پا ریز را خودش یارزش نظام  هک ندک یزندگ چنان دارد دوست یانسان هر یعنی ؛است مطلق عصمت  طالب 

  ند.ک ماللگد را گرانید یارزش نظام هک کند یزندگان چنان داردیم دوست انسان اوقات یگاه زیر پا بگذارد. را گرانید

 ،خودش دید از هک ندک یزندگ چنان داردیم دوست هک ستمعنا نیبد ،است یگناهیب طالب یعنی ،است عصمت طالب ،انسان هکنیا پس

 علثل از یکثی هکث انثدگفتثه شناسثانروان هم نظر نیا از .است گذاشتهن پا ریز را خودش یارزش نظام هک دیایب نظرشهب و باشد ردهکن گناه

 عثارض وا بثر یافسثردگ و شودیم ماللت دچار ،کندینم عمل خودش یارزش نظام موافق هک یانسان هر هک است نیهم ماللت و یافسردگ

 ؛دارد باور ییزهایچ به هک ابدییم خودش انسان هک است نیا ،دارد وجود ما از یبعض در هک یروان یهایافسردگ ۀعمد علل از یکی و شودیم

 اشثتباه مرحله دو هر در ای مرحله دو نیا از یکی در ولو ،کندیم عمل ،دارد رباو آنچه به هک یانسان سکعبر .کندینم عمل زهایچ آن به یول

 را ییزهثایچ شثد،با ردهکث اشتباه هاارزش صیتشخ در اوالً ولو ،کندیم عمل خودش یهاارزش به هک یفرد یعنی .است نشاطاب ؛باشد ردهک

 کنثدیمث گمان اًیثان و نباشد یدرست یارزش نظام ،اشیارزش نظام و سکعبر و اندیمنف ارزش یدارا مواقع برخی اند،بوده مثبت ارزش یدارا

 است نشاطبا ،است نیچن نیا هک یانسان هرحالهب ،کندینم عمل اشیارزش نظام طبق الواقعیف یول ؛کندیم عمل اشیارزش نظام طبق دارد

  .شودینم یافسردگ و مالمت دچار گاهچیه و
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 یبرا ،است من ۀفیوظ کنمیم گمان آنچه به عمل یعنی ،نندکیم عمل ،فهیوظ به هک است افرادی تمامی عالمت ،بودن شاد و طانش نیا

 زیثن نیثا .نثدک اجتناب آن از ،داندیم دب را آنچه و دینما عمل بدان ،داندیم خوب را آنچه یعنی ،مطلق عصمت طالب .آوردیم نشاط ،انسان

  است. ریناپذیریس و ندارد فقی حد یعنی است مطلق

 را شما نونکتا هک یافراد از یکی دیبشنو یروز اگر باشند. داشته دوست را او هاانسان سایر داردیم شخو یانسان هر :مطلق تِیمحبوب

 شثما دوسثتدار نثونکا ،شتهداینم دوست را شما االن تا هک یسک شنوندب سکبع و دیرنجیم ،داردینم دوست را شما گرید ،تهداشیم دوست

 هر هک است چیزی مطلق تیمحبوب و تاس عارفان ارک ،مطلق ت یّمحب .است مطلق تیّمحب از ریغ ،مطلق تیمحبوب د.یشویم شاد ،است شده

 یسثانک هکثبل ؛باشثند نداشثته دوستمان یسک میبخواه هک میستین گونهنیا یعنی ؛ندارد فقی حد تیمحبوب نیا طلبد.یم را آن یعاد انسان

 القلثوبمحبوب هکنیا از .باشند داشته دوست را ما هک میداریم شخو هم را آنها یحت یول ؛میدارینم دوستشان را آنها ما هک هستند یفراوان

 یطلبتیمحبوب نیهم ،ایر و نفاق ۀعمد علل از یکی یعنی .است نیهم ،میکنیم ایر یا نفاق هک یادهمع علل از یکی م.یرنج در واقعاً ،مینباش

 یبرا ،کندیم دیز از وهشکن و عمر از شیستا عمر شیپ بعد و کندیم عمر از وهشکن و دیز از شیستا ،دیز شیپ یانسان فرضاً هکنیا .ماست

 ؛زند یم عمل نیا به دست ،ندارند دوست را او دو هر هک خواهدیم چون ،دشمنند یکدیگر با عمر و دیز هک است ردهک احساس هک است نیا

  ورزد.یم نفاق و نندکینم احساس یدوست ۀلقع هم با هانیا یود هر داندیم هکچرا

 دهدیم نسبت خود به ،ستین او در هک را آنچه هکنیا ای نداپوشیم گرانید چشم از را خودش وبیع یانسان هکنیا .است گونهنیهم زین ایر

 طلبتیمحبوب هک است نیا یبرا ایر ۀمرحل سه هر و استیر ۀمرحل ،هانیا ۀس هر ،است یلیفضا یدارا ایگو هک کندیم عمل چنان هکنیا ای

  باشند. داشته دوست را او گرانید دارد دوست یعنی ؛است

 گرانید یعنی تیمحبوب .تیّمحب کی و میدار تیمحبوب کی ما هک است نیا آن و دانمیم زمال را تهکن این رکذ ،مطلق تیمحبوب باب در

 کننثدیم یتیلفعا دارند دائماً یعنی ؛تندیمحبوب دنبالهب شهیهم ،یعاد یهاانسان بدارم. دوست را گرانید من یعنی تیمحبّ ،بدارند دوست رام

 در یسثع شهیهم .کنندیم سکع را جهت درست ،یاخالق ازلحاظ ،یمتعال و فیشر یهاانسان اما ؛بدارند دوست را آنها ،گرید یهانسانا هک

 ؛اسثت تیثمحبّ طلب در یمتعال انسان  شوند. داشته دوست ،مردم توسط تربیش چههر نه ،بدارند دوست را مردم شتریب چههر هک کنندیم نیا

 بثا دیبا هک است یارک نیا باشد. آن در هاانسان ۀهم محبت یجا ،گشاده ۀنیس نیا هک ابدیب یایوجود ۀسع کی هک کندیم طلب دارد یعنی

  ست.ین گونهنیا شیعاد حالت در انسان .ردیگ صورت اضتیر

 و خرگوش یک ،گل کی زودتر ما !است واناتیح داشتن دوست از دشوارتر ما یبرا ،گرید یهاانسان داشتن دوست ،یشناختروان ازلحاظ

 یارک و است یدشوار ارک ،هاانسان داشتن دوست رحالهبه است. نیچن چرا هک دارد یلعل هم نیا و را انسان کی تا میداریم دوست را ربهگ

 ،میبدار دوست را گرید یهاانسان هکنیا .است آمده دستهب یمتعال بسیار امر مد،آ دستهب اگر البته یول ؛دیایب دستهب اضتیر با دیبا هک است

  م.یباش نآ یپ در هک ستین یزیچ یول ؛ماست ۀفیوظ البته
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 دست قابل هک است یزیچ چهار حالنیدرع یول ؛ماست قوت نقاط از قسم چهار بودن، مطلق تیمحبوب و عصمت و قدرت و علم طالب 

  ماست. ضعف ۀنقط ،بودن ریناپذدسترس نیا و ستین افتنی

 مطلق علمِ بودن ناپذیردسترس

 توانثدینم گاهچیه ،است انسان هک روازآن انسان :ندیگویم انیاد وزند.آمیم ما هب انیاد را نیا .دیآینم دستهب وقتچیه مطلق علم اوالً

 ۀتدانسثنا چیهث هکث یانسثان نثژاد چثه و یانسان فرد چه ،ردیبگ قرار یاحوال و اوضاع در انسان هک ستین یوقتچیه یعنی ،ندک دایپ مطلق علم

 نثه یاولث قیثطر به و فرد یبرا نه ،ستین وصول قابل اصالً مطلق علم  .بداند خواهدمی  او هست چههر .باشد نداشته وجود او یبرا یگرید

  ندارد. تقلمس وجود  و ستین افراد ۀمجموع جز یزیچ ،جامعه هکچرا جامعه، یبرا

 گمثان هکث اسثت تهکن نیا به اشاره ،یکاند جز ،اندنداده شما به دانش از :«قَلیالً إِالََّ الْعِلْمِ مِنَ أُوتیتُمْ ما وَ» هک است آمده قرآن در هکنیا

  ندارد. اسالم به اختصاص ،است گونهنیبد انیاد ۀهم در .آورد دستهب ،باشد مطلق هک یدانش ،انیپایب یدانش توانیم دینکن

 مطلق قدرتِ بودن ناپذیردسترس

 نتواننثد گرید انسان صد هک باشد داشته قدرت چنان هک ستین یانسان چیه یعنی ؛ستین ینسانا چیه یبرا لیتحص قابل زین مطلق قدرت

 امثور ۀیبق و اندیطلبقدرت دنبالبه هاانسان تمام هکنیا و کندیم بحث هک قدرت انواع به راجع ،شیهاتابک از یکی در راس نند.ک عاجز را او

 هک باشد داشته یبدن قدرت قدرآن هک است انسان دامک ،دیریبگ نظر در را یبدن قدرت دیگویم گرداند.یمبر قدرت به را کذل امثال و علم –

  بزنند؟ نیزم به را او نتواند انسان تا صد

 یآمثدن دسثتهبث مطلثق قدرت .ندارد یبدن قدرت به اختصاص نیا .است مک انسان قدرت  ۀمحدود قدرنیا واقعدر و ستین یانسان چیه

 کی هک باشدیم ایاش بر مکحا نیقوان آن و است ستادهیا ،هاانسان ما ردنک دایپ مطلق قدرت برابردر ارهوهم هک است چیز کی الاقل و ستین

 قثدرهر ،انسان قوت و قدرت .دیزیبگر دیتوانینم ء،ایاش بر مکحا نیقوان ۀچمبر از ،دیباش قدرتمند قدرهر هک است نیا الاقلش یعنی .است سد

 و زدیثبگر چوبچهثار نیثا از تواندینم ،باشد داشته قدرت جوالن چههر و بگذارد فراتر پا تواندینم گرید نیقوان چوبچهار از ،ندکب دایپ هسع

 انیثب یعلمث قثانون  کیث صثورتهب ،دیایبدر یلفظ صورتهب یوقت ء،ایاش یوجود ارتباطات ند.هست ءایاش یوجود ارتباطات ومکمح هاانسان

  .شودیم

 هثانیثا و باشد داشته یزیگر تواندینم ء،یش نآ یماهو ماتومق از نه و ءیش آن یوجود متعلقات از نه ،یایش هر با مواجهه در انسان

 دگاهید دو نیا از الاقل یول ؛شودیم محدودنیز  یگرید ۀدیعد جهات از یانسان قدرت البته .کنندیم نییتع را انسان قدرت ۀمحدود کمدست

 ،یوجثود ارتباطثات نیا ۀهم .دهدیم نشان یعلم نیقوان قالب در را خود هک است برقرار ایاش نیب یایودجو ارتباطات 0.شودیم محدود زین

                                                 

 ءشثی کثه در آب بثودن ایثن امثوری تمثام .گویید آب استمی ،لیوان است فرض کنید آبی را که در این .دهمتعلقات وجودی مقوالت ماهوی می خصوصتوضیحی در .0

 هانیا ۀهم .کار داریموبا چیز دیگری سر ،کار نداریموبا آب سر دیگر ،یکی از آنها از دست برود آن چیزهایی که اگر ۀیعنی هم ؛ندبواقع مقدمات ماهوی آدر ند،یک ودخیلشر

ماهیثت دیگثر  کیث دیگر ماهیت، ماهیت قبلی نیست و بثا ،اً یا کامالً از دست بروندیعنی آنهایی که ماهیت آب را قوام می بخشند که اگر جزئ ؛مقدمات ماهوی آب هستند
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 تیانسثان از گثرید ،مینکب یارک هر ما هک است نیا الاقل شیمعنا ،میباش داشته میتوانیمن مطلق قدرت  باالخره ما .کنندیم محدود را انسان

 ست.ین ما توان در مطلقاً نیا و مینباش انسان هک مینک یارک میتوانینم گرید م،یبرو رونیب میتوانینم خودمان

 مطلق عصمتِ بودن ناپذیر دسترس

 چهارده ما هک دیایب ذهن به است نکمم حاال .ستین یدسترس بلاق ،مطلق یگناهیب .دیآینم دستهب نیز مطلق عصمت  بیترت نیهم به

 دیثبا باشد، )ع( نیمعصوم عصمت باب در یلیتفص بحث یجا اگر .هست وصول و دسترس قابل ،مطلق عصمت  یعنی نیا و میدار معصوم تا

 از ریغ یبرا الاقل معصومند معصوم، چهارده خوب اریبس هکنیا آن و هست تهکن کی یول ؛میکنیم نظرصرف آن از هک شود گفته یسخن کی

  داشت. توانینم مطلق عصمت  انتظار ،بزرگوار چهارده نیا ریغ از و ستین یآمدن دستهب مطلق عصمت گرید ،معصوم چهارده نیا

 مطلق محبوبیت بودن ناپذیر دسترس

 رکتثذ را تثهکن نیثا دائمثاً فرمودنثدیم فرزندانشان به هک ییایوصا در )ع( طالبیابابنیعل حضرت .دیآینم دستهب زین مطلق تیوببمح

 یزندگان چنان هکنیا است. ردهکن دایپ یدسترس بدان یسک چیه هک است یهدف ،مردم ۀهم یرضا :«کالتدر هيغا الناس رضا» هک دادندیم

 ،دیثنک عمل ،دینک یزندگ دیتوانینم گونهچیه شما یعنی ست.ین کادرا قابل هک است یتیغا و هدف ،باشند یراض شما از مردم ۀهم هک دینک

 نکثمم ریغ یزیچ نیهمچن شدند. یراض و شدند شاد من یریگموضع نیا از هاانسان ۀهم هک گرفتم موضع چنان دییبگو هک دیریبگ وضعم

 یارکث از مردم از یدرصد کی باالخره ،دیینما رفتار زین روش نیترارانهکایر به ،دینک عمل هم روش نیترمنافقانه به اگر ردهکنا یخدا است.

 یشثدن هکثچرا ؛باشثند یراض دستش از مردم ۀهم هک ندکب یزندگ چنان نتوانسته نونکتا یسکچیه ناخشنودند. و ستندین یراض ،دیاردهک هک

  ست.ین یدسترس قابل یول ؛روندیم آن دنبالهب همه هک است یتیغا دممر یرضا ست.ین

 ،اسثت طورنیا هک حاال .اندیناراض گرید یگروه و یراض یگروه ،نمکب یارک هر هک شودیم نیا ،مطلب نیا ۀجینت ،است طورنیا یوقت

 مثا از دیثبا یسانک چه مینیبب ،اندیناراض گروه کی و یراض گروه کی ،میدهیم انجام یارک هر هک حاال یعنی ؛میبزن نشیگز به دست دییایب

 چنثان و باشثد نداشثته یبیع ،بودنشان یناراض هک بشوند یناراض ما از یسانک هک مینک یزندگ چنان .یناراض ما از یسانک چه و باشند یراض

 ،میشثبترا یایناراضث چه یول ؛مینتراش یناراض میتوانینم باشد. داشته بیع ،بودنشان یناراض و بشوند یناراض ما از یسانک هک مینکن یزندگ

  است. مهم نیا

                                                                                                                                            

آن  خثاطربثهاندرکار است که دست ریآنها را متعلقات وجودی گویند. یک سلسله امو ،بستگی دارد ،چیزهایی که استمرار هستی یک شی به آن چیزها ۀکار داریم و هموسر

آنهثا  ۀهمث ،انسان اطثالق شثود و دارای ماهیثت انسثانی اسثت ،به انسان که سبب شدهآن اموری .گویندچوب یا سنگ یا آتش نمی ،اهیت انسانسلسله امور است که به م

زنده به بثودن مثا بثه  الحنیدرعاما  ؛هنوز سر جای خودش باقی است ،مات ماهویومعنایش این است که مق ،ما انسانیم و چون همه انسانیم  ۀمات ماهوی هستند. همومق

متوقثف بثر  ،بثه اسثتمرار هسثتی مثا هثانیا .بسثتگی دارد علت و عامل دیگرر اهززمین در فضا و  ۀبه وضع کر ،حرارت خورشید، نور خورشید، جاذبیت زمین ،هوا ،اکسیژن

وانیم بثه تثدیگثر نمی ،اگر اکسیژن هثوا از دسثت بثرود ،تسامیکی از متعلقات وجودی  ،اکسیژن هوا الذ. را متعلقات وجودی گویند هانیا .نه استمرار انسان بودن ،آنهاست

 هستی خود ادامه بدهیم. 

البتثه انسثان  ؛کننثدیمث و قدرت انسان را محدودد الاقل این. گریزی ندارد یءن شآهوی و متعلقات وجودی اما از مقدمات ما ؛قدر قدرت بیابدهر ،در انسان ءهر شی 

 ای نیست. ولی در این مقدارش شک و شبهه ؛دارد هانیاهای بیشتر از خیلی محدودیت
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 یزنثدگ چنثان خواهدیم دلمان هک است نیا شیمعنا ،باشند یراض ما دست از همه میخواهیم هکنیا .است مطلق تیمحبوب باب در نیا

  نند.ک شمانیستا و بدارند دوستمان همه هک مینکب

  ندارد. وجود ،آن در هم یکش چیه و ستین مطلق نحوهب لیتحص قابل مورد چهار نیا از کیچیه

 دین طرف از انسان برای ارزش و آرمان تعیین

 هک کنندیم مطرح ییهاآرمان و هارزشا سلسله کی ،ضعف و قوت نقاط اساسبر بعد ،دهندیم نشان را ضعف و قوت نقاط ندیآیم انیاد

 یارزشث چثه ،مثا ضعف نقاط و قوت نقاط از .میکنیم رشیتحق و میریگیم سخره به را مرگ گرید هک شودیم میعظ ما نظر  در چنان هانیا

 ،قمطلث قثدرت مطلثق، علثم شثما دیگویم ،یمذهب و ینید هر در متعال یخدا هک است نیا کندیم شیزا هک یرزشا عمده ؟دیبزا شودیم

 از هک دارد وجود راه کی یول ؛تسین یآمدن چنگ به ،دیهست آن یپ در هک یعاد یهاراه از هک دیخواهیم مطلق تیمحبوب و مطلق عصمت

 .دیثوندیبپ مطلق تیمحبوب و مطلق عصمت مطلق، قدرت مطلق، علم منبع  به هک است نیا آن و دیبرس دیخواهیم آنچه به دیتوانیم ،راه آن

 تجربثه هکث همچنثان ،گرید یهاراه از و دیآیم حاصل غرضتان ،دیوندیبپ ،دارد االطالقیعل نحوبه ار هانیا هک یموجود به دیبتوان شما اگر

  ست.ین لیتحص قابل ،یددید و دیردک

 اصثالً دیثبا ،باشثد داشثته وجود ،هایژگیو نیا تمام با یموجود هکنیا یبرا میگفت را سخنان نیا تمام هک دیایب ذهن هب نیا است نکمم

 یموجود دیبا و باشد االطالقیعل محبوب و معصوم قادر، عالم، مصداق و باشد ردهک دایپ تحقق مطلق نحو به او در هانیا هک باشد یموجود

  باشد. داشته وجود ،خارج عالم  در اوصاف نیا با

 ستند.ین واقع با مطابق ای هستند واقع با مطابق ،ینید یهاگزاره نیا هک میکنینم نیا از صحبت ما هک کنمیم عرض تهکن نیا جواب در

 ایثآ هکثنیا ،گذاشثت خواهثد او مثنش بثر یریثأت چه ،شد هاگزاره نیا به معتقد یسک اگر هک است نیا سر بر بحث ،است یگرید بحث نیا

  است. ینید یهاگزاره ذبک و صدق از بحث ،نه ای دارد وجود یموجود نیهمچن

 منش در دگرگونی

 باور هک داریم سروکار یافراد با ،حاضر درحال لذا اند.دهیرس باور نیا به هک افرادی یبرا ،میهست منش در یدگرگون لدنباهب ما هکیحالدر

 از بعثد گثرید یسثو از و هست یموجود نیچن دیگویم نید ت.اس القطاالیعل محبوب و معصوم قادر، عالم، هک دارد وجود یموجود دارند

 جثز یراهث ،دیبرسث مطلثق تیمحبوب و عصمت و قدرت و علم به هکنیا یبرا کندیم انیب ،دارد وجود یموجود نیهمچن کی دیگویم هکنیا

  رد.ک دیخواه حاصل دیخواهیم هک یزیچ آن ،دینکب را ارک نیا اگر و دیندار موجود آن به تقرب ای اتصال

 خدا به تقرب

 آن و رودیمث ارکهب دتریشد نیا از یگاه و خدا به اتصال آن و رودیم ارکهب یدتریشد لفظ یگاه ،رودیم ارکهب خدا به تقرب لفظ یگاه

 متثون در تقثرب و اتصثال .است یدشوار بسیار ثحب و دارد ابهام یلیخ شیمعنا و ردمکن استفاده عامداً و عالماً لفظ نیا از .خداست با اتحاد

  است. آمده مذهب و نید مقدس 
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  وندم.یپ تو به و ببرم گرانید از سرهکی هک نک چنان ایخدا :«کیال االنقطاع مالک یل هب یاله» :شودیم گفته یوقت

  قرآن در تقرب لذا «اللََّهِ زُلْفی ما نَعْبُدُهُمْ إِالََّ لِیُقَرَِّبُونا إِلَی» هست. ما مقدس متون در هللماشاا یال یخدا به تقرب .خداست به اتصال نیا

  است. آمده هم

  ؟ستیچ تقرب و اتصال یمعنا

 یدارا هکث یایشث دو ۀدربثار چثون .شوند گرفته نظر در دیبا ،انندکم یدارا دو هر هک یایش دو معموالً ،ندیگویم تقرب و اتصال یوقت

 گفتثه یکثینزد یوقتث اسثت. گونهنیهم زین تقرب باب در گفت. هم از دو آن یگسستگ ای هم اب دو آن یچسبندگ از سخن توانیم ،انندکم

  .شوندیم کینزد هم به دارند و است دور یزیچ از یزیچ ای شودیم دور آن از اردد ای است کینزد یزیچ به یزیچ یعنی ؛شودیم

 یسو به رودیم ینزبا تیمحدود خاطربه هکبل ؛ذهن تیمحدود خاطربه نه ما ذهن فوراً ،میریگیم نظر در را خدا به تقرب و اتصال یوقت

  .کنندیم دایپ اتصال ای انفصال هم از هک هستند نکمم هک یایش دو

 ستنی مکانی ،خدا به تقرب و اتصال

 هثم او بثا هکث سثتین یانکم .ونددیبپ ای دشو ترکینزد او به یسک هک ندارد انکم خدا ست،ین یانکم الفرضیعل ،خدا به تقرب و اتصال

 ایث شثد تثرکیثنزد خثدا به یسک شودیم گفته یوقت .خداست به «تشبه» آن و است یگرید یمعنا ،خدا به تقرب اتصال پس شوند. آغوش

 ۀهم در ،اخالق یعلما هک است نیا ،خدا به تشبه یعنی هللایالتقرب ست.ین ارک در هک انکم وگرنه دش شتریب ،خدا به شباهتش یعنی ،وستیپ

 دایثپ تقثرب ایث اتصثال خدا به ایگو ،میشو ترهیشب خداوندبه  چه هر و شود ترهیشب خدا به چههر هک است املک یوقت انسان :ندیگویم انیاد

  م.یاردهک

 خدا به تشبه

 ت یثمحبوب و مطلثق عصثمت  مطلثق، قدرت  مطلق، علم  منبع هک خدا ،میشو ترهیشب خدا به اگر هکنیا خاطربه ؟میشو ترهیشب داخ به چرا

  0.میابییم را نهایا از یشتریب مقدار و شده ترکینزد هانیا به شباهت مقدار به ،است مطلق

 شد؟ شبیه خدا به توانمی هاییراه چه از

 :دانندیم میتقس قابل ،ستهد دو به ار خدا صفات معموالً انیاد هک ستنجایا در ؟شودیم حاصل یراه چه از شدن موجود آن به هیشب

                                                 

امان قبل از این بود کثه وارد مرد ،توانیم برسیمنمی ،گفتیم بر علم و قدرت و عصمت و محبوبیت مطلقحبت اول اینکه وقتی در اینجا میص وجود دارد: نکتهدو در اینجا  .0

مثا ه ین بدصحبت دوم این است که حتی راهی هم که  .دهدای با نشان میحدهدین یک راه علی .برای ما قابل تحصیل نیست هانیایعنی از طرق دیگر هرگز  ؛این بشویم

فقط اختصاص به خود خدا دارد. اما به آن مقدار از علم و قدرت و عصمت و  هانیاکه چرا ؛رساندما را به علم، قدرت و عصمت و محبوبیت مطلق نمی هم باز ،دهدنشان می

رسید یعنی آن مقدار عظیم ازعلم قدرت و عصمت و محبوبیت که از هیچ  شودیمن مقدار آاز این راه به  ،محبوبیت مطلق که از هیچ راه دیگری به آن مقدار نمی شد رسید

ابیطالب )ع( هم که رسثید بثه حضثرت به حضرت علی ابن وگرنهصورت علی االطالق مختص خداست هب وگرنهیگری قال تحصیل نبود از این راه قابل تحصیل است راه د

رفت ما هنوز نقصثان دارد و یعنثی هنثوز علثم است که مع ناعتراف به ای ک،پیامبر )ص( هم که برسید فرمودند ما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک ما عرفنا

 ایم. به عصمت مطلق نرسیده زایم حایز شویم و ما عبدتان یعنی هنومطلق را نتوانسته
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 یارهثاک بثا بشثر یعنثی ت؛حثدّ و شثدت آن به نه البته ؛است وصول قابل مختارانه صورتهب بشر یبرا نظائرشان هک خدا از یصفات .0 

 .ابدیب را صفات آن تواندیم خودش یاریاخت

 یازل صفت بشر گرید ،است یازل خدا ،مثال برای .مطلقاً ست،ین وصول قابل ،مختارانه صورتهب بشر یبرا نظائرشان هک خدا از یصفات .1  

 نظائرشثان یحتث هک است الوجودواجب خدا طورنیهم و بیترت نیهم به زین است یابد خدا .ندک سبک واندتینم یبیترت چیه با را خدا بودن

 بشر یبرا نظائرشان یعنی هستند اول ۀدست مثل هکبل ؛ستندین دوم ۀدست نیا مثل هک هستند خدا از یصفات اما ؛ستین لیتحص قابل بشر یبرا

 انجثام راه از است وصول قابل انسان یبرا خدا قدرت و علم رینظ .دارد مطلق قدرت مطلق، علم خدا ت.اس لیتحص قابل مختارانه صورتهب

 است اول ۀدست صفات به تشبه منظور ،دینک دایپ تشبه ،موجود آن به دیتوانیم ندیگویم یوقت هک است نیا .یاریاخت افعال سلسله کی دادن

  ند.کب دایپ خدا به تشبه تواندینم یراه چیه به یانسان چیه دوم ۀدست صفات به و

 متافیزیکی و اخالقی به صفات تقسیم

 آن بثه تشثبه میخواهیم اگر پس .ندیگویم خدا 1کیزیمتاف صفات ،دوم ۀدست به و 0یاخالق صفات ،اول ۀدست صفات هب معموالً انیربغ

  ست.ین تشبه قابل ما یبرا اصالً هک یکیزیمتاف ای یعیالطببعدما صفات در نه ،است یاخالق صفات در ،موجود آن به تشبه ،مینک دایپ ،موجود

 شودیم حاصل 3یاله ینواه و اوامر یمقتضا به ،عمل راه از تشبه

 رودیم انتظار نیمتد از .شودیم حاصل ،موجود آن به تشبه ،نشود عمل ،فرموده ینه او هک آنچه و بشود عمل ،است گفته او آنچه به اگر  

 بثه عمثل شثودیمث گفته تا چون ند.کب عمل ،است آمده مذهبش و نید مقدس متون در هک یاینواه و اوامر به ،هست ینید هر به نیمتد

 گفتثه یالهث ینثواه و اوامثر یوقتث د.یثایب شیپ ،یبعض یبرا است نکمم ییرهایتعبسوء ای هابرداشتسوء کی ،یاله ینواه و اوامر یمقتضا

 ینثواه و اوامثر بثه هک خواهندیم انسان از هک نرود نیا یرو بر ذهنتان نیبنابرا .است یاله ینواه و اوامر از یکی یآدم عقل مکح ،شودیم

 هکث باشد راه هب چشم ،قتو همه همچنان و ندکب لیتعط دیبا را خودش رکتف ای خرد ای عقل یروین هک است نیا شیمعنا و ندکب عمل یاله

 دیثبا هک یضوابط اگر هاانسان ما قلع امکاح ستین نیچن ند.کب عمل امر ای ینه آن یمقتضا به تا رسدیم یاینه چه ،یامر چه یخبر چه

  خداست. امکاح واقعدر ،باشد شده تیرعا شود تیرعا آنها در

 رسثول و شماست لعق باطن رسول هک باطن رسول و ظاهر رسول :فرستدیم امبریپ نوع دو خدا هک میدار ینید ریتعاب از یبعض در هکنیا

 عمثل خدا ینواه و اوامر به واقعدر ،ردنک عمل عقل مکح به هک است نیا شیمعنا نیا ،ندیآیم اًیمتوال و متعاقباً هک هستند یامبرانیپ ،ظاهر

 یالهث یمکتح ینواه اوامر سلسله کی ریاس و برده و برداشته خود عقل از دست هندخوایم ما از هک نشود دایپ برداشتءسو نیا است. ردنک

  م.یشو

                                                 

0. Moral  

1. Metaphyiscal  

 قثاآن دیثن و مثذهب القدیسثان بثرای  دساز متثون مقثیک د و هر ای است که مراکه مراد او امر و نواهیبل ؛ای که در قرآن آمده است نیستمراد اوامر و نواهی .1

 فرموده است. 
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 است معشوق و عاشق ۀرابط نیست. نوکر و ارباب ۀرابط خدا، با انسان ۀرابط

 به مثالً هک دینکن دایپ انسان و خدا از یرکنو و ارباب تصور کی ،یاله ینواه و اوامر به عمل شودیم گفته یوقت هک است نیا یبعد ۀتکن  

 یرانکنو هاانسان و کندیم ینه و امر خودش رکنو به دائماً هک است یالقلبیسق رحمیب دل سنگ ارباب کی ،یتعال خداوند ،عوذباهللن دیایب نظر

 از تصورشثان نیثد یایاول و سانیقد و عرفا ثرکا .شودیم او به ینه و امر چه هک باشند نیا راه به چشم فقط دیبا بسته پا و چشم هک هستند

  عاشق. کی به نسبت ،است معشوق کی تصور ،دارند بنده به نسبت خدا از هک یتصور هکبل ست،ین یصورت نیهمچن کی خدا

 احسثاس چیهث و دیثنکینم یدلتنگ احساس چیه و دینکیم عمل آن به ،کندیم شما به او چههر ،دیداریم دوست را یسک یوقت چگونه

 انسثان بثه یزیثچ اگثر و اسثت معشثوق کی ،خدا مردان و سانیقد و عرفا ثرکا یبرا خدا .دینکینم ،است شده لیتحم شما بر یزیچ هکنیا

 وقثتچیهث گثرید ،دیباش داشته خدا از یتصور نیهمچن کی یوقت و اهدوخیم او از و دیگویم عاشق به یمعشوق هک است یسخن ،دیگویم

 به هکآن جز میندار یاچاره یول ؛میکنیم احساس خود درون در متینامال هزار ،دلمان در راهکا با هک است یموجود کی دینک رکف دیتوانینم

 عاشثق بثه نسبت هک یایدلسوز سر از هک است یمعشوق کنندیم احساس واقعاً خدا اءیاول و عرفا هکبل ؛میینما عمل ،دیگویم آنچه یتضامق

  .دلسوزانه ارشاد هم آن ،ابندییم ارشاد سلسله کی را خدا ینواه و اوامر لذا و کندیم ییراهنما دارد را او ،دارد

 و یدلسثوز سثر از ردهکث ارشادشثان هکثبل ؛اسثت ردهکثن ینهث و امثر ،باطن در ،کنندیم ینه و امر خودشان فرزند به یمادر و پدر اگر

 ۀبثاردر هکث یزیثچ آن الواقثعیف ،من لیتمث و من فرق بر کخا تازه .کنندیم احساس ،خودشان در، او به نسبت هک یقلبرقت و یخواهریخ

 نیا است تریمتعال مراتب به ،دهندیم انجام خودشان فرزند به نسبت یمادر و پدر هک یزیچ آن از دهدیم رخ یابنده کی به نسبت خداوند

 ،کنثدیمث عمل معشوق یهافرموده به دارد یوقت عاشق نیا به عاشق به نسبت معشوق کی قبل از را یاله ینواه و اوامر به عمل هک است

  .کنندیم لیتحم یزیچ ای اندکرده ینه ای امر او بر هک کندینم احساس اصالً باطن در اما ؛کندیم عمل یاینه و امر به دارد الظاهریعل

 ینثواه و اوامثر ،خثدایگان یثا رانسرو این شاک یا هک است نیا دلش سخن ،شودیم مواجه خود گان یخدا با برده و سرور با بنده یوقت

 و سثتین گونثهنیا ،کننثدیمث دایپ مواجهه گریدکی با یمعشوق و یعاشق یوقت یول ند.ک انیعص تواندینم ظاهراً یول ،دنرکیم صادر یترمک

 امر چههر چون ،است یشتریب ینه و امر طالب اتفاقاً ،ردکیم ینه ای ردکیم امر ترمک معشوق شاک یا خواهدینم شدل در وقتچیه عاشق

 :کندیم احساس را مسئله ود عاشق ،شودیم شتریب ینه و

 .است یمتیقگران یزیچ هک دارد التفات او به معشوق کندیم احساس .0

  است. یمتیقگران زیچ زین نیا و کندیم شاد را معشوق دارد ،هاینه و امرها نیا به ردنک عمل راه از کندیم احساس .1
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 «غباً ناله رکذ البقعل و لصباً نایدیا نیب الموت بیالص و»

  چهارم ۀلسج

 تواندیم نید هک ستا نیا ،گذاشت تواندیم ای گذاردیم یآدم منش بر نید هک یآثار از یکی هک بود باب نیا در سخن گذشته ۀجلس در

  ؟دهدیم انجام را ارک نیا نید چگونهحال  ند.ک لئزا یطورکلبه یحت ای دهد فیتخف ما در را مرگ از ترس

 نیست هستی عالم کل از رفتن بیرون مرگ

 از تثرس نثدکیمث القاء ما هب نید هک بود نیا ،شد گفته اسبق جلسات در هک اولش راه  دهد،یم انجام را ارک نیا یمختلف یهاهرا از نید

 هکثبل ؛سثتین یهسثت جهثان از رفتن رونیب مرگ لواقعایف اما ؛دیدانیم یهست جهان از رفتن رونیب را مرگ که دیدار سبب این به را مرگ

 .استیدن جهان  از رفتن رونیب

 از فقثط لکهب ؛دیروینم رونیب وجود عالم  از هک دیدانینم یول ؛دیرویم رونیب وجود عالم  از ،دیریمیم یوقت دیکنیم گمان گرید ریتعب به

 د.یشویم وارد ،وجود عالم از یگرید ساحت به هک است نیا شیمعنا و دیرویم رونیب وجود عالم  یهاساحت از یکی

 اگثر امثا ؛اسثت وجثود هایهعرص و قلمروها ،هاساحت ۀمه از رفتن رونیب یمعنا هب مرگ کندیم گمان هک ترسدیم مرگ از یسک آن

 ترمک مرگ از شودیم سبب خود نیا ،است یگرید ۀعرص هب انتقال و است وجود عرصات از عرصه کی از رفتن رونیب مرگ هک بداند یسک

امثا ایثن  م.یشثویم صفر میردکیم گمان هک بود نیا اشعمده علل از یکی ،داشتیامو مرگ از ترس هب را ما هک یزیچ آن چون ؛میبهراس

  م.یشوینم صفر کندیم القاء ما هب ،نگاه

 دین توسط هاارزش و هاآرمان برخی ۀارائ

 عرضه یآدم ضعف و قوت نقاط از هک یشناخت اساسبر نید هک است نیا ،دهد فیتخف ما در را مرگ از ترس تواندیم نید هک یسوم راه

 جلثوه ارزشبثا و میعظث ن،یمتد نظر در را هامانآر و هاارزش نیا قدرآن بعد و کندیم طرح ،هاآرمان و هاارزش سلسله کی دیآیم ،کندیم

 زیچنثا را آن نیدتم هک ییهاعنما آن از یکی .ردیگیم زیچنا را یتمزاحم و مانع هر گرید ،دبرس هاآرمان آن به هکنیا یبرا نیمتد هک دهدیم

  م.یدانینم مانعرا  گرید مانع ،این زج و است مرگ ،ردیگیم

 نثام مخصوصثاً را نمونثه چند ،بزرگ یروح قوت نقاط نیا انیم از .میدار یبزرگ یروح قوت نقاط  ردمک عرض دوم ریتصو نیا مقام در

 القاء ام هب انیاد ۀهم م.یمطلق تیمحبوب طالب هکآن گرید و میمطلق عصمت لباط م،یمطلق قدرت طالب  م،یمطلق م لع طالب هکنیا یکی .بردم

 دیندار نیا جز یاچاره ،دیآور دستهب دیبخواه گرا ند.ستین لیتحص قابل ،یعاد یهاراه نیا از ،دیهست آنها طالب ،شما هکیامور نیا کنندیم

 آن بثا هکث میگوینم .دیوندیبپ او هب ،است مطلق عصمت و مطلق تیمحبوب ،مطلق قدرت ،مطلق علم منبع هک یهست جهان در یمنبع به هک

 نیا ،دیردک دایپ ،موجود آن به تقرب ای اتصال اگر .دییبجو تقرب موجود آن به الاقل ،نیا از ترمک یحت و دیابیب تصالا او با الاقل ،دیایب اتحاد
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 انسثان کیث وسع در هک دیآیم حاصل مقدارآن البته ؛دیآیم حاصل راه نیا از ،دیافتیینم و دیبود طلبش در گرید هایراه ازکه  را ییزهایچ

  دارد. اختصاص ،موجود آن خود  به فقط ،تینهایب یعنی مطلق عصمت ت،یمحبوب قدرت، علم، وگرنه هست

 نیست مکانی خدا به تقرب و اتصال

 قثدم چهار ،یانکم لحاظ از  اندنخواسته یسک از ینید چیه در وقتچیه یعنی ؛ستین یانکم تقرب و اتصال البته صد تقرب و اتصال نیا

 در هک یتقرب و اتصال نیا برود. یانکم تقرب  انتظار او از هک ستین انکم یدارا نیز انسان روح و ستین انکم یدارا خدا !شود کینزد خدا به

  ؟دیآیم حاصل یراه چه از ،خدا به تشبهال ح .خدا به شدن ترهیشب چههر یعنی ؛خداست به تشبه ،شودیم گفته نجایا

 خدا به تشبه

 هک یمذهب هر و نید هر حاال – تو و من مذهبو  نید قیطر به خدا هک را یاینواه و اوامر آن هک دیآیم لحاص راه نیا از خدا به تشبه

 را چثههر و میده انجام ،دیده انجام ،است گفته را چههر .میشو ملتزم آنها به امالًک ،عمل مقام در و میشو رایپذ امالًک ،است رسانده – میدار

  م.ینکن د،ینکن است گفته

 مقابثل  در کثه بنثده ایث برده ای رکنو کی ارتباط نه ،باشد عاشق با معشوق ارتباط ،خدا با انسان ارتباط هک دیآیم حاصل یوقت فرض نیا

  ست.ین ساخته آنها از و دیآینمبر ازشان یارک چنین هاارتباط نیا دارد، خودش گانیخدا اب سرور ای ارباب

 خدا با ارتباط اقسام

  :باشد داشته ارتباط ،قسم سه تواندیم خدا با انسان

 ؛خود گانیخدا و برده ارتباط. 0

 ؛خودش( ارباب و رکنو ارتباط یترمتداول ریتعب )به خود روسر و بنده ارتباط .1 

  .معشوق و عاشق محبوب، و محب ارتباط .1 

 نآ اسثت. حاصل ،انسان به خدا یسو از عشق ،اندگفته انیاد آنچه ۀهم وفق بر هک است نیا آن و داشت توجه یانکته در اینجا باید به

 بحّم و است انسان عاشق  خدا ،داردیم دوست را انسان خدا :اندگفته انیاد تمامی خداست. به انسان یسو از عشق ،تسین حاصل هک یزیچ

  م.ینک حیتصح میخواهیم را طرف آن از ارتباط هکبل ؛میهست آن درصدد ما هک ستین یتیواقع نیا ،است انسان

 هاانسان گاهآن ،ارددیم دوست را هاانسان خدا ابتدا :«ونهحبي و همبحي» :دیفرمایم نیز دیجم قرآن است. انسان عاشق خدا هک ستین یکش

  زند.یخیمبر خدا یدوست به

 ؟دیآیم حاصل خدا به ما عشق زمانی چه

 ؟دیآیم حاصل وندخدا به ما عشق یزمان چه هک است نیا ،بحث محل ۀنکت
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 بثه اگثر .شثودیم حاصل او یواهن و اوامر به عمل راه از ،خدا به تشبه هک میگفتیم عنوان نیا تحت ،خدا به تشبه باب در هک یزیچ آن

 بثرای هکبل آمد؛ نخوهد حاصل خدا به تشبه ،کندیم عمل خودش ارباب ینواه و اوامر به رکنو کی هک مینک عمل گونهآن خدا ینواه و اوامر

 احسثاس طبعثاً و مینثک عشثق احساس خدا به نسبت هک یارتباط یعنی ؛باشد معشوق و عاشق ۀمقول از ارتباط دیبا ،غرض نیا آمدن حاصل

 ،کندیم ودشخ عاشق به معشوق کی و خودش معشوق به عاشق کی هک است ییهاهنمونر دینکن و دینکب دیگویم خدا چههر هک میکنیم

  ندارد. فرق و است متقابالً

 باشد مهر براساس باید ،خدا با انسان ارتباط

 یعنی ؛است ترس سر از ،خدا با ارتباطشان ،منانؤم از یاریبس بسا چه معموالً .باشد مهر سر از ای ترس سر از نداتویم خدا با انسان ارتباط

 .کنثدیمث یفرمثانبردار او از ،ترسثدیم خودش ارباب از هکنیا لیدلهب فقط هک رکنو مثل درست .کنندیم اطاعت او از ،ترسندیم خدا از چون

  ست.ین یمطلوب امر ،ندک میتنظ ترس را خدا با انسان ارتباط هکنیا

  :دارند خودشان عرفا و داشتند خود امبریپ هک چنانآن یعنی ؛باشد مهر براساس دیبایم ،خدا با انسان ارتباط

  :دانمیم الزم ،شودیم مربوط نیز اسالم نید به هک را یانکته جمله آن از تهکن چند رکذ

 آمثده وفورهب ،ما ات یروا و قرآن در نکهیا با ،میبترس او از هکنیا نه میبورز مهر خدا به دیبا ما دییگویم شما هک دینک لأسو است نکمم .0

 هکث یزیچ آن خالفبر ،دیینمایم اثبات یگرید بر را یکی رحجان چگونه و دینکیم جمع هم با را دونیا چگونه د.یترس دیبا داخ از هک است

  ؟نندکیم ءالقا اتیروا و اتیآ ظاهر

  است عادل ادیان، خدای

 همثان ،اسثت عثادل هک است ییخدا ،زنندیم آن از ترس از دم ،اسالم نید جمله از مذاهب و انیاد هک ییخدا میکنیم عرض جواب در

 در مثردم هکث اسثت آمده دارد. را عدالت مال ک هکنیا به اندکرده وصف رانآ قبلش هک است ییخدا ،دیترس دیبا آن از ندیگویم هک را ییخدا

  :ندیگویم امتیق

  «احصیها اال کبیره ال و صغیره يغادر ال الکتاب هذا مال ويلتنا يا» 

 در هک جمله نیا است. ندهاگرد ضبط و ثبت راآن هکنیا مگر ؛است ردهکن فروگذار را یبزرگ و کوچک چیه ،است یتابک قسم چه گرید نیا

 ۀنام نیا ندیگویم و دهندیم هاانسان دستهب هک است یادفترچه ای یتابک کی هک شود گرفته دینبا معنا نیا به مطلقاً ،است آمده دیمج قرآن

 ارکوسر یعادل اریبس یخدا با شما یعنی ؛شودیم گفته فهیشر ۀیآ نیا یوقت .است خدا عدالت از یاهیناک ،یمجاز انیب کی نیا .توست عمل

  را. یبد نه و یخوب نه ،کندینم فرامونش را زیچ یاذره هک ییخدا ،دیدار

  :فهیشر ۀیآ نیا فرضاً هک میخوریمبر زین یمذهب و ینید تبک ریسا در اتیآ نیا بر وفور هب

 يره شَرًَّا ذَرََّةٍ مِثْقَالَ يَعْمَلْ وَمَن ؛ يَرَهُ خَیْرًا ذَرََّةٍ مِثْقَالَ يَعْمَلْ فَمَن
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 خواهثد را یبد آن ،ندک یبد ،غبار کی ینیسنگ ۀانداز به اگر و دید خواهد را یکین آن ،ندک یکین ،گرد کی ینیسنگ ۀانداز به یسک اگر 

 :ردک نخواهد فراموش را تیواقع سه خداوند یعنی ،است عادل خدا و است عادل خدا هکنیا از است ییناک یانیب قاًیدق ،فهیشر ۀیآ نیا د.ید

 امالًکث ،نینخست یهاهیسرما آن .است ردهک ایدن ۀعرص وارد را ما ،هاهیسرما آن با و است داده تو و من به هک ینینخست یهاهیرماس .0 

 مجمثوع ثلثث ،انثدفرسثتاده ایثدن بثه را او هثاهیسثرما آن بثا و اسثت شده داده انسان به هک ییهاهیسرما مجموعه اگر یعنی اوست. ملحوظ

 نندک فراموش هک ستین نیچن .شودینم فراموش گاهچیه ،بودن ثلث نیا ،اندفرستاده ایدن به را انسان ،هاهیسرما آن به هک است ییهاهیسرما

  است. آمده ایدن به 11 ۀیسرما با c و است آمده ایدن به 11 ۀیسرما به y و است آمده ایدن به 01 ۀیسرما با x و

 عدالت خصوص در تمثیلی ذکر

 ونیروحان و ما ینید مبلغان نگاه از نظر کی از و است روشن و واضح اریبس هک است یمطالب بر دیکأت ،ردک خواهم عرض نجایا هک یلیتمث

 و وعثظ مقثام در معمثوالً چون اما ؛کندیم کادرا را معنا ،ندک رجوع خودش میسل عقل به سکهر وگرنه ردیگیم قرار غفلت مورد یلیخ ،ما

 دسثتهبث یگنثاه ۀقثو یدارا و افسثرده را گرمثانید یبعض گستاخ، را ما از یبعض شودیم سبب آهستهآهسته ،کنندیم فراموش ینید غیتبل

  زنم.یم مثال نظر نیا از .کنندیم خودشان

 اولیه ۀسرمای نکردن فراموش

 ۀیسثرما تومان هزار حسن به .نیحس و حسن نام هب باشد داشته فرزند دو یپدر دینک فرض .نندکینم موشفرا را هیاول یهاهیسرما هکنیا

 یدو هر دیبگو و بدهد هیسرما تومان صد هم نیحس به بشود. راک و سبک وارد و نکب تجارت ،هیسرما نیا با بازار در برو دیبگو و بدهد هیاول

 و دینک دتسوداد و دیبرو بازار به ینیمع مدت به الح ره به ،سال 1 ای سال دو ای سالکی مدتبه فرضاً ،امداده هک ییهاهیسرما نیا با را شما

 مثزد نیحسث و حسن به خواهدیم یوقت پدر .برگشتند ،سال چند از بعد ود نیا هک دینک فرض د.یریبگ من از را مزدتان دییایب مدت آن از بعد

 01 تو هب ،بدهم مزد خواهمیم هک هم حاال نیبنابرا ،بودم داده هیسرما ،نیحس برابر 01 اول روز تو هب من حسن هک دیبگو تواندیم ایآ ،بدهد

 توانثدیمث نیسح چون ،ستین عادالنه طبعاً نیا ؟است عادالنه نیا ایآ ؟بودم داده برابر 01 هیاول ۀیسرما تو هب چون ؛همدیم دزم نیحس برابر

 مثن به خودتان ،یبده هیسرما تومان هزار هم من هب اول روز یخواستیم هک ندکب را اعتراض نیا
10

 و یداد بثرادرم بثه نسثبت هیسثرما 1

 نظثر در را هیثاول ۀیسرما بخواهد اگر پدر پس ؛دکنی متوقف هیاول ۀیسرما آن بر دیبده ما هب دیخواهیم هک یالعملحق دیتوانینم االن نیبنابرا

  است. ردهک ظلم ،ردیبگ

 111 دیبگو حسن فرضاً ؟یاآورده سود آن با چقدر ،امداده تو هب هک تومان هزار نیا با !حسن :دیبگو هکنیا آن و است متصور نیز یدوم راه

 بثر شثما بثه تومان پنجاه و صد و امآورده سود تومان 11 دیبگو نیحس ،گردانمیمبر شما به تومان صدیس و هزار االن و امآورده سود انتوم

  نم.اگردیم
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 دسثتمزد او بثه برابثر 1 پثس ،اسثت آورده سثود نیحسث برابر 1 حسن تومان، 11 نیحس و آورد سود ،تومان 111 حسن دیبگو پدر حاال

 عادالنثه دستمزد بخواهد اگر پدر نیا .ردک نظر توانینم مطلقاً هم سود به ست.ین عادالنه زین نیا دیآیم نظر به ؟است عادالنه نیا دهم.یم

 هزار، به 111 ،011 به را 11 نیا و میسنجیم 0111 به را 111 نیا دیبگو دیبا ؟ندکب دیبا هچ ،دهدب پسرانش بر
10

 ،صثد به 11 و شودیم 3

100

 هد.بد دستمزد آنها به ،نسبت نیا به دیبا شودیم 1

 انیثم ارتباط x مبلغ آن پانصد انیم نسبت هک بدهد یمبلغ نیحس به دیبا ،داد دستمزد تومان پانصد ،حسن به اگر
10

 و 3
2

 در و باشثد 1

  است. عادالنه ارک نیا صورت نیا

 یزیچ همان ،هیسرما به سود نسبت و گرفت نظر در دیبا را هیسرما به سود نسبت هکبل ؛گرفت نظر در توانینم را دامکچیه سود ۀیسرما

  است. ارک زانیم ،هیسرما به سود درصد .مییگویم ارک آن به هک است

  است. کمال را خودش ارک فقط یانسان هر :«سَعَى سَ لِلْإِنسَانِ إِلََّا مَالیْ» :دیفرمایم قرآن هکنیا

 قدرنیا ،فرستدیم ایدن به را ما ،هاهیسرما آن با و دهدیم شما و من به خدا هک ییهاهیسرما بود. یمک و یماد یلیخ مثال ،زدم هک یمثال

 است. هم یرو بر یمعنو و یماد یهاهیسرما از یاختهیآم واقعدر و ستین یماد

 یکدیگرند از متفاوت خلقتشان در هاانسان 

 بثا متفثاوت یارکذاسثت و حافظثه و قوت کی اند،داده ما هب گریدکی از تمتفاو یهوش بیضر کی ،اندفرستاده ایدن به هک را ما از یک هر

 ۀخانواد در ار یکی :اندآورده ایدنهب یمختلف یهاطیمح در را ما اند.داده گریدکی با متفاوت یجسمان قوت ،یانتقال سرعت اند،داده ما هب گریدکی

 بسثیار فرد در هانیا و است آمده ایدن هب یسیسخ ۀیفروما پست مادر و پدر از یگرید ،است آمده ایدن هب یثروتمند ۀخانواد در یگرید و ریفق

 یکثی .اسثت شثده عارض ترمک ای نشده عارض ،یعیطب آفات یگرید بر و شده عارض ینفراوا یعیطب آفات و حوادث یکی بر گذارد.یم اثر

 مکث یکی است. سالم یلیخ یگرید و دیآیم ردد هب گرشید عضو ،شودیم خوب شیوضع ،است ضیمر دائماً هک دارد یبدن ساختمان اساساً

  هذا.یعل قس و است اشتهاتر پر یگرید و اشتهاست

 و است ثرکمت هم یلیخ و است یمعنو و یماد یهاهیسرما از اعم و اندفرستاده را ما و اندداده ما هب هک است ییهاهیسرما مجموعه هانیا

  هست. نیز متنوع ،بودنش ثرکمت بر عالوه

 اگثر المثثلیف نیبنابرا ؛کندینم فراموش را هیاول ۀیسرما گاهچیه ،خدا عدالت هک است نیا ،دارد وجود خدا عدالت ۀدربار هک یانکته اول

 نیا ،باشند داشته را تقرب از درجه کی خدا دگاهید از بخواهند اگر ه،یسرما هزار به یگرید و است آمده ایدن هب ،هیسرما صد با که باشد یسک

 شده وارد 011 ۀیسرما با هک یسک آن ،آورد 11 سود اگر ،است شده یاند وارد 011 ۀیسرما با هک یسک هک دیآیم حاصل نیا به تقرب از درجه

  د.یایب حاصل یمعنو مالکاست از درجه کی و بشود 0111 به 111 یمساو 011 به 11 تا اوردیب 111 سود قاًیدق دیبا ،است
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 شودیم حاصل اختیارش افعال ۀسای در فقط آدمی، استکمال 

 .تسثین ما یاریاخت ،هاهیسرما آن .معناست نیهم به ،شودیم حاصل شایاریاخت افعال ۀیسا در فقط ،یآدم مالکاست اندگفته بارها هکنیا

 را یمعنو مالکاست هک یزیچ آن .میوشب بزرگ یطیمح چه در هک نبوده ما اریاخت در ،مییایب ایدن هب یمادر ای پدر چه از هک نبوده ما اریاخت در

 هیاول یهاهیسرما تمام از ما م.یآوریم فراهم هیاول یهاهیسرما ۀنیزم در ما هک ییسودها یعنی ؛ماست یاریاخت افعال ،کندیم حاصل ما یبرا

 چه هکنیا به بسته سودها نیا .کندیم حاصل ،یگرید سود هم یگرید شخص و میکنیم حاصل یسود کی ،آن ضعف و قوت نقاط تمام با

 ای هک است آن ،دینکیم یدآزا و اریاخت مالک با هک را یارک هر .کندیم حاصل را مالکاست هک است آن ه،یاول ۀیسرما با ،باشند داشته ینسبت

 چگونثه را میاریثاخت افعثال هک است نیا گرو در امالًک ،نمک عروج ای بوطه من هکنیا دهد.یم یصعود ریس ای دهدیم ییقهقهرا ریس را شما

  م.بده سامان

 ؛ردمکن نییتع را یاریاخت افعال ۀمحدود و ندارم یارک را تیمحدود عدم و تیمحدود است، محدود بسیار ،ما یاریاخت افعال گفت دیخواه

  م.یرویم نقصان بهرو ای میکنیم دایپ مالکاست هک است همحدود نهما از باالخره ،باشد شیب ای مک یاریاخت افعال ۀمحدود میگویم اما

 یدشوار بسیار ارک قشیتحق ،میمختار حد چه تا هکنیا .ارندیاختیب دح چه تا و مختارند حد چه تا هک ردک مکح هاانسان مورد در شودینم

 رمظهث رد.یگیم حساب در امالًک را است بوده چه یسک هر ۀیاول ۀیسرما که تیواقع نیا به خدا هک است نیا ،یاله عدالت مظهر نیاول .است

 ،بثد ارکث ایث خثوب ارکث نیتثرکوچثک نیبنابرا .کندینم فراموش را یایخوب چیه و یبد چیه ،متعال یخدا هک است نیا ،یاله عدالت دوم

 نایثاد از یبعضث ؛است متفاوت انیاد ریتعاب یمنته ،دارند را مسئله نیا انیاد ۀهم ،ستین اسالم نید میتعل هم نیا باز ست.ین یشدنفراموش

 دسثتگاه نثدیگویمث گثرید یبعضث و است جهان روح ندیگویم انیاد از یبعض را یبد و یخوب یاذره کندینم فراموش که خداست دیگویم

  .است عتیطب

 نیست شدنیفراموش مطلقاً بدی و خوبی

 هایخوب به نسبت  ،نظام کی یهست نظام ییعن .ستین یشدنفراموش مطلقاً ،یبد و یخوب هک است نیا مراد ،ببرند ارکهب هک یریتعب هر

  ند.کن یتفاوت چیه ،یبد و یخوب آن یبرا هک ستین ینظام چنان ست.ین اعتنابی ،هایبد و

 مقثدار همثان به ،دیردک یخوب ارک اگر ،ینکیم چه تو هک است نشسته انتظار در ،یهست نظام لک یعنی ؛دارد تیحساس امالًک ،عالم نظام

  دهد.یم نشان العملسکع ،مقدار همان به ،دیردک یبد ارک هم اگر ،دهدیم نشان العملسکع ،خوب ارک

 نثه ،میشثکیمث خجالت نه نجها کی شیپ هک ستین ما متعارف عرف در نجها کی مثل شنود.یم و ندیبیم ،است اریهوش جهان، نظام

  .میکنیم چه میدار ما هک ندیبینم اصالً آن هکچرا ؛میکنیم یمانیپش احساس

 یدارا جهثان ،شثودیم گفته برای همین دهد.یم نشان العملسکع هم امالًک نیا بر عالوه شنواست، و انیب ،نظام کی یهست نظام لک

 چثه ،ینثکیمث چثه یدار تثو هک کندیم فرق جهان یبرا امالًک ست،ین اعتنابی هایبد و هایخوب به نسبت جهان یعنی ؛است یاخالق نظام

 ؟ستیچ یبرا تیشاد غمت، .ییگویم سخن چه یبرا ،ینکیم وتکس چه یبرا ،ینکیم نگاه جاک به ،ییگویم
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 پاسثخ انثدازه همان به هایبد هک – اسالم در جمله از است آمده انیاد از یبعض در پس هکنیا آن و دیایب ذهن هب تهکن کی است نکمم

 ایثآ ،اسثت حسثاس هایبد و هایخوب به نسبت جهان گویندیم هکنیا برابر( 11 برابر 1 برابر 01) شوندیم مضاعف هایخوب اما ،شودیم داده

  ؟دهدیم جواب شتریب را هایخوب یول ،دییگویم نکهیا با ندارد منافات

 امثا ؛دهثدینمث رشثد را نآ یولث ،کنثدینم فراموش را یبد .هاستیخوب رشد یبرا مستعد جهان نظام د.ندار یمنافات چیه نیا الواقعیف

  گردد.یمباز شما هب برابرش نیچند ،دینکب هک یخوب هر ،کنندیم رشد چون و کنندیم رشد هایخوب

 فقثط هکث هست قدرآن ،هایبد یبرا هاست،یخوب یبرا یمناسب شتزارک جهان ،است رفته ارکهب یشرق انیاد از یبعض در هک یریتعب به

  دهد.ینم رشدش یول ،کندیم حفظش فقط ،کندینم فاسدش نداند،گینم را هایبد

 الهی عدالت سوم مظهر

 ارک ای پدر خوب ارک هک ندکن گمان یسک گردد.ینم بر عامل به جز ،هایبد و هایخوب العملسکع هک است نیا ،یاله عدالت سوم مظهر

  شد.کینم دوش بر را یگرید بار یسک چیه :وِزْرَ أُخْرَىوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  :گرددیم باز یگرید به لآبالم ،یمادر دب

 ردیبگ دوش بر را خودش راب دیبا سک هر

بَتْ .شودیم حیتصر هم طرف آن از   است رفته خودتان بیج در شدسو ،دینکیم هک یخوب یارک هر :لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسََ

 بثر فقثط ،دیثنکیم سبک چه هر و است خودتان یبرا ،دینک سبک چههر .شودیم برداشته ،شما بیج از انشیز ،دینکیم هک یدب ارک هر و

  .است خودتان

 من یبرا من یاریاخت اعمال نیا از یبعض هک است من خود یاریاخت اعمال در است، من بر یزیچ چه و است من یبرا یزیچ چه هکنیا

 نیهمث یاله عدالت ۀعمد ۀشاخ سه رسانند.یم انیز نم به گرید یبعض و رسانندیم سود من به یبعض .هستند من بر گرید یبعض و هستند

  شد. گفته هک بود

 معناست؟ چه به عادل خدای از ترسیدن

 ،عثادل حثد نیثا تثا یموجثود از دنیترس د،یترس دیبا ،است عادل حد نیا تا هک ییخدا از گفتند اگر ،است عادل یمعن نیا به ادخ یوقت

 ؟ستیچ لشیتحل

 بثه تثرمکث نمثره یاذره ۀانداز به .کندیم اجرا را عدالت ،لمهک واقع یمعنا به معلم نیا هک دیباش داشته یمعلم دینک فرض :زنمیم یمثال

 و ردیگیم آسان ،یتساو طوربه همه بر ،ردیبگ آسان اگر و کندیم یریگسخت سانکی هب همه ۀباردر .دهدینم شتریب رهنم ای دهدینم یسک

 حثد نیثا تثا هکث یمعلم از  گفت یسک اگر باشد. عدالت تمام مظهر و باشد داشته تحقق یمعلم نیهمچن کی در هک گرید اتیصوخص ریسا

 و بفشثارد چنگثال در را او ظالمانثه هکث ترسدیم یموجود از انسان ؟دارد ترس مگر یموجود نیچن ؟دیترسب چه از یعنی د،یبترس است عادل

http://www.almoslim.net/node/113138
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 چشثمش شیپث ،انیدانشثجو ریسثا و خودش فرزند یحت هکبل یکاند هک است عادل حد نیا تا هک یموجود اما ،دهد رارق آزار و بیآس تحت

  ؟دیبترس معلم نیا از هک شود گفته انیدانشجو به وقتآن گذارد،ینم یفرق و سانندکی

 خود عمل از ترسیدن یعنی عادل، وجودم از ترسیدن

 و کنثدیم خذهأمو ،دینک ییخطا نیترکوچک ،است عادل چون ؛خود عمل از دنیترس یعنی واقع در ؛ادلع حد نیا تا یموجود از دنیترس

 نیعث غمثض وا وقتآن و دینک ییخطا بود نکمم ،نبود عادل اگر چون د،یبترس خودتان ۀردک و عمل از یعنی ؛دیبترس ندیگویم اگر نیبنابرا

  ند.ک تیاذ را شما ،ردهکن خطا ارک ای ندک

 در دانشثجو د.یبترسث خودتثان دب عمل از یعنی دیبترس و ندکن فراموش مطلقاً را دب یارهاک هک کندیم اقتضاء ،عادل حد نیا تا یموجود

  است. ناسازگار امر کی ،معلم نیا از گرفتن خوب ۀمرن و ردنک یتنبل داندیم چون ،ترسدیم خودش یتنبل از ،یمعلم همچنان کی با مواجهه

 ؟بترسد خودش عمل از دیبا انسان ایآ و دارد ترس ما عمل مگر

  بد اعمال - خوب اعمال :انددسته دو اعمال

  .دیگویم گناه ،آن به نید در هک است یعمل همان ،دب عمل و دیبترس خودتان دب اعمال  از یعنی ؛دیبترس ندیگویم اگر

  :ندیفرمایم البالغهنهج اواخر در طالبیاببنیعل حضرت .است دنیترس گناه از یمعناهب دنیترس خدا از لذا

 یبثرا اگثر هکث کثنمیم سفارش را شما یزیچ پنج به من ارانی :«أَهْلًَا لَکَانَتْ لِذَلِکَ الْإِبِلِ آبَاطَ إِلَیْهَا ضَرَبْتُمْ أُوصِیکُمْ بِخَمْسٍ لَوْ» 

 .ارزدیم ،دینک هموار خود بر سفر رنج را عمر تمام زیچپنج  نیا به وصول

أَنْ يَقُولَ: لَاأَعْلَمُ، وَلَا يَسْتَحِیَنَّ خَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ، وَلَا يَسْتَحِیَنَّ أَحَدٌ مِنْکُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَايَعْلَمُ لَايَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِنْکُمْ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا يَ  

مَانِ کَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَلَا خَیْرَ فِی جَسَدٍ لََا رَأْسَ بِالصَّبْرِ، فَإِنَّ الصَّبْرَ، مِنَ الْإِيءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ، وَعَلَیْکُمْأَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشَّیْ

 مَعَهُ، وَلَا فِی إِيمَانٍ لَاصَبْرَ مَعَهُ.

 امام علیه السالم فرمود:

 .دشخو گناه از مگر ،دنترس یموجود چیه از اشم از دامکچیه خدا، به مگر ،باشد نداشته دیام ،یموجود چیه به ،شما از کیچیه هکنیا اول

 را خودتان ،دیزیاویندر هم به را باطل و )حق .دانمینم دیبگو ،ستین بلد را جوابش که دندیپرس او از را یزیچ اگر ،ندکن شرم شما از دامکچیه

 دیبرو حداقل ،میستین بلد دییگویم تا ستمین بلد ،دیینگو دائماً هم طرف آن از و دینکیم گمراه خودتان دستهب زین را گرانید ،دیاردهک گمراه

 نسثبت هکثنیا خثاطربه ،دیبورز برص تانههم ،ستمین بلد من دیبگو .بپرسد برود ،ستین بلد که یزیچ از ورزدن شرم ماش از دامکچیه د(،یبپرس

 یسثود نباشثد همراهش صبر یمانیا اگر .داشت نخواهد یسود ،باشد نداشته سر یبدن کی )اگر است بدن به سر نسبت مثل ،مانیا به صبر

 (داشت. نخواهد
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 هم گرانید .اشم گناه مگر ،برساند ضرر شما به تواندینم یموجود چیه چون خودش، گناه مگر ،ترسدن یموجود چیه از شما از دامکچیه

 ،اسثت قدرتمنثد هکث خدا موجودات، ریسا با و هیدواجم خدا با ،هاانسان شما هک کندیم دیکتأ ما هب قرآن ندارند. قدرت ،باشند داشته قصد اگر

 ضثرر قثدرت هثم آنها ،باشند داشته را شما به زدن ضرر قصد دارد احتمال هک هم موجودات ریسا .ندارد را هاشما به زدن ضرر قصد گاهچیه

 گناهان ۀیناح از ،شماست متوجه هک یانیز تنها .ستین شما متوجه یانیز هرگز ،موجودات ریسا ۀیناح از نه و خدا ۀیناح از نه لذا ندارند. را زدن

 گناهثان ،بزنثد نیزمث بثر را شثما پشثت  تواندیم هک یزیچ اتنه ند،ک نینشسترکخا را شما تواندیم نیا هک دیبترس نیا از فقط است خودتان

 شماست.

 مواجهه در انسان ست.ین گناه از ترس یمعنا به جز یزیچ ،خدا از ترس هک است شده دیکأت معنا نیا ،البالغهنهجدر  موضع 11 به کینزد

  رد.یگیم حساببه را وا زیچ همه عادل موجود نیا بفهمد ند،کب را خودش ارک باحس دیبا ،یعادل موجود هر با

 کی از ترس یمعنا به کیچیه ،است آمده خدا از تیخش و خوف ،هللا اتقوا ،هللا یتقو عنوانتحت ،قرآن در آنچه هک است لیدل نیهم به

  ت.سین کهولنا موجود

 ندارد ربطی ترسناک موجود از وحشت به هیبت،

 هثر .نثدارد ربطثی ،کترسثنا موجثود به ،ترس نوع نیا .کنمیم عرض ،ندیگویم بتیه آن به هک گرید ترس نوعکی باب در را یانکته

 یقطثار در دیثنک فثرض رد.یگیم فرا یبتیه را شما آهستهآهسته ،دینک احساس آن در عظمت شتریب چههر ،دیشو مواجه آن با هک را یایش

 ینگثاه یگاهگاه زین شخص آن و دیهست روزنامه ای تابک خواندن حال در و است نشسته شما دست  لغب یفرد ،دیمسافرت حال در و دیهست

 در  و کندیم شما از یلأسو کی و کندیم باز دهن مکمک ،دینکینم یالتفات او به ییاعتنایب سر از هم شما و اندازدیم شما روزنامه و تابک به

 هست شما حد در ،دیردکیم ییاعتنایب او به هک ستین مک هم قدرآن او معلومات دینکیم احساس واشی واشی .کندیم باز شما با را گفتگو

 حد از دینیبیم دیرویم جلوتر هک مقدار کی باز است، فراتر هم حد نیا از هک دیابییم در آهستهآهسته باز د.یشو سخنهم یکدیگر با دیتوانیم

 .ردیگیم فرا را شما 0یبتیه نوع کی آهستهآهسته ،دینکب خودتان نارک موجود نیا به نسبت عظمت احساس چههر ،است فراتر هم شما دیاسات

  ندارد. وجود یترس چیه ند،کب شما به یارک وقت کی ندکن هک دیترسیم او از هک ستین معنا نیا به بتیه

 او از دیثنبا یامثر چیهث ۀیناح از میدانیم و ستا یآرام نیمت منؤم آزار،یب هم یلیخ هک مینیبیم مواجه را خود یانسان نوع کی با نجایا

  .میکنیم احساس او به نسبت یبتیه نوع کی و میکنیم فرق گرید هیاول لحظات آن به اما .میباش متوحش

 ،دارنثد یتعثال و کتبار خداوند با هک یشهود یهامواجهه هنگام در عرفا نند،کیم احساس خدا به نسبت عرفا هک است یزیچ بتیه نیا

 ست.ین زاشتحو موجود کی از ترس یمعناهب مطلقاً یول ؛باشد ارکان مورد هک ستین یزیچ نیا .کنندیم احساس را یبتیه نیهمچن کی

 دارند خشیت خدا از که هستند علما فقط

  دارند. تیخش خدا از هک هستند علما فقط «إِنََّمَا يخْشَی اللَّه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» :است آمده یزن نآقر در هک است یزیچ آن نیا
                                                 

0. Reverence  
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 کیث بثه نسبت ،انسان کی هک یمضاعف احساس یعنی تیخش دارد. زاوحشت موجود کی از نانسا هک است یترس آن از ریغ تیخش ینا

 او بثه را خودتثان تمحب حال نیع در ،دنکوچک و ریحق برابرش در وجوه از یوجه به موجود، آن برابر در حقارت یکی ،کندیم دایپ گرید زیچ

 نیثا و ردیثگیمث فرا تیخش را شما ،دیردک احساس گرید موجود کی به نسبت مانأتو – هم با محبت و حقارت هک حالت دو نیا اگر .دیدار

  .ندیگویم بتیه ،آن به هک است یزیچ همان

 م.ینثدار سثراغ د،یترسث او از دیثبا ،دیبترس زیانگهول امر کی از دیبا هک چنانهم هکیموجود عنوانهب را خدا جاچیه ،میبگذر هکنیا از اما

 ؛نباشد ترس ،آن ۀزیانگ هکآن شرط به یمنته .است ینواه و اوامر اب مطابق عمل ارتباط ،مینک دایپ خدا به تشبه ،شودیم سبب هک یارتباط

 باشد. مهر هکبل

 ؟مهر براساس ای است ترس اساسبر ،خدا با ما ارتباط میابیدر جاک از

 سثه با ،ناظر شخص یبرا اما ؛ندارد نیازی استدالل به گرید و است معلوم امالًک ،عامل شخص  خود یبرا گفت دیبا لأسو نیا جواب در 

 از را میثزآمهر ارتباطثات ،امثاره و هیثقرن آن بثه توسثل بثا ما هک است دست در یااماره و هیقرن چه گرید یعبارتبه .شودیم شناخته عالمت

  ؟مینک کیکتف گریهمد از میبتوان ،ترس با ختهیآم ارتباطات

  نشانه یا عالمت سه ۀارائ

 یگثرید انسان با انسان انیم ارتباط در و است طرح قابل خدا و انسان انیم ارتباط در اماره سه نیا :میکنیم عرض هک یاهیقرن سه نیا

 جاک و ترس سر از ارتباط جاک دیفهم و گرفت کمک هیقرن سه نیا از .شودیم گرید یانسان با انسان کی ارتباط در یعنی است، طرح قابل نیز

  است. مهر سر از

 اول عالمت

 ،ینهث ایث امر خطاب نیا از ،شودیم ینهم ای مورأم شخص متوجه ،ینه ای مرا خطاب یوقت ایآ هک است نیا ،دارد جودو هک یاول عالمت

  ؟نه ای بردیم لذت ینهم ای مورأم شخص

 نثام هبث ،باشثد داشته رکنو تا دو یارباب دینک فرض هک است نیا ،است ییایگو مثال یلیخ و اندزده ما مسلمان یعرفا از یبعض هک یمثال

 شودیم حالبد هکآن و است نیحس ،شودیم خوشحال واقعاً هکنیا حسن، هک ندک ادیفر ارباب اگر اند.ستادهیا او منزل ۀگوش هک نیحس و حسن

  .شودیم خوشحال حسن ،بزند صدا را نیحس اگر و است حسن

 را مثثال .شودیم خوشحال یگرید ،بزنند صدا را یکی اگر ،است ترس اساس بر هکبل ؛ستین مهر براساس ارتباط چون یموارد نیچن در

 است حسن !حسن زد اصد معشوق اگر ،باشند یواحد معشوق عاشق  واقعدر ،باشند یسک عاشق نیحس و حسن هک میکنیم عوض گونهنیبد

 خوشثحال هکث اسثت نیحسث ،زد صثدا را نیحسث اگر و !رودیم فرو یافسردگ و یپژمردگ تینها در هک است نیحس و شودیم خوشحال هک

  .شودیم
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 و بثردیمث لثذت او ،نثدکب او بثه محبوب یاینه ای یامر هکنیا از ،باشد مهر سر از یسک با یسک ارتباط یوقت هک است نیا خاطربه نیا

  !آمد سراغمان گرید دفعهکی باز هک دیگوینم وقتچیه نیبنابرا

 ،کننثدیم عبادت ترس سر از هکبل ؛نندکینم عبادت را خدا عاشقانه هک یسانک و کنندیم اطاعت عاشقانه را خدا هک فرادیا عالمت نیاول

 سکعبثر ؛کننثدیمث یخوشثنود و رضثا مالک احساس ،دینکن چنان ای دینکب نیچن هک کندیم یخطاب خداوند گاههر اول ۀدست هک است نیا

 عدم یحت و یناآرام و یناراحت حالت ،ردیگیم صورت ینه و امر تعلق و شودیم یدایز ینه و امر تا ستندرپیم ترس سر از را خدا هک یسانک

  است. یرونیب قبول با همراه یدرون موافقت

 ایث امثر هکث خواهنثدیمث او از دائمثاً – گرید یودموج هر ای خدا ،دارندیم دوست را گرید یسک عاشقانه هک یسانک است لیدل نیهم به

 از که یگرید یهاانسان با حالتشان ،هستند خدا عاشق هک یسانک .شنودترندخ ،است ترمک هاینه و هاامر چههر هکنیا نه ،نندکب او به یاینه

  .کنندیم ینه و امر طلب خدا از دائماً ،خدا عاشقان هکاست  نیا تفاوتشان ،ستندین شنودخ ،خدا ینه و امر

  دوم عالمت

 هکث یسانک اما ؛شودینم مانیپش گاهچیه ،کندیم اطاعت هرم سر از هکیسک هک است نیا ،دارد وجود معنا نیا بر هک یدوم ۀامار و ۀنیقر

  مانند.یپش اطاعت از نیز اطاعت نیح در ،کنندیم اطاعت ،ترس سر  از

 علثت ،نشثاط و یافسثردگ نیثا دارند،نشاط ینوعگران دی  قبالش درو  ،شودیم عارض ایعده یبرا یافسردگ نوعی شودیم گفته هکنیا

 اصالً و دیشوینم مانیپش وقتچیه ،دینکب اطاعت او از دیداریم دوستش هکآن رخاطهب و دیداریم دوست را یسک اگر است. نیهم اشعمده

 ییارهثاک ،شودینم مانیپش یسک ارک نیا از ،کنمیم افتیدر ار اجرش وقتهمان کنمیم یوقت هک یارک هکنیا طرخابه .ندارد معنا یمانیپش

  .کنندیم مانیپش را انسان یگاه هک هستند ارهاک گونهنیا ،شد خواهد داده بعداً اجرشان رندیگیم انجام هک

 خثود اصالً ،کندیم افتیدر طاعتا نیح در را ردنشک اطاعت پاداش محب ،کندیم ینه ای کندیم امر خود محب به یمحبوب کی یوقت

 ،عاشثق بثه معشثوق توجثه و عاشثق بثه  معشثوق توجثه یعنی ،معشوق ینه ای معشوق امر خود هکنیا خاطربه ؛است اطاعت پاداش اطاعت

  ند.ک افتیدر تواندیم عاشق هک است یاجر نیترمهم

 سوم عالمت

 عالمثت رد.یثگیم تعلق زمان همان به اجرش یاطاعت هر هک است نیا شیاقتضا ،گرید یموجود با یموجود زیآممهر ای دوستانه ارتباط

 نیثا و اسثت گثذارنتم ،عیمط شخص ترس سر از یهااطاعت در است، ریپذنتم ،عیمط شخص ،زیآمرمه یهااطاعت در هک است نیا سوم

  دارد. تفاوت هم با یلیخ یگذارنتم و یریپذتمن

 را ارکث نیا هک باشد حواستان دیبگو اربابش به و اوردیب زبان به ندکن تأجر است نکمم ،شودیم ولحم او به یارک کی یوقت رکنو کی

 اطاعت نیا حاال .دارد وجود وقتهمه ،ترس سر از یهااطاعت در یگذارمنت نوع کی دارد. را نیا دل در یلو آوردینم زبان به !ردمک تانیبرا
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 در و اسثت صثورت نیهمث قاًیدق ،ندک اطاعت ترس سر از هم اشاداره سیرئ از .است شکل نیهم به ،ندکب هم تاتورکید کی از ترس سر از

  باشد. داشته دل در ای آورد لب بر خواه حاال دارد ینتم کی عیمط شخص ترس سر از یهااطاعت تمام

 گفته عرفا از یکی رد.یپذیم منت هکبل ؛گذاردینم منت گاهچیه عیمط .یگذارمنت نه است ارک در یریپذمنت ،مهر سر از یهااطاعت در

 نامحسثوس مثا یبرا روزه تعب تمام گرید هک میکنیم کادرا قیعم قدرآن روزه وجوب ۀسور در را آمنوا نیالذ هایا ای خطاب ینیریش ما :بود

  :است آمده هیآ اول در چون ،است

 مثانیا هکث یسثانک یا :مَِن قََبلِکُم لَعَلََّکَُم تَتََّقَونَ الَََّذينَ عَلَى يا أَيَُّهَا الََّذينَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصَِّیامُ کَما کُتِبَ 

 .بثردیمث نیب از ،باشد گرفتن روزه در هک را یتعب هر گرید منت نیا .نهدیم ما دوش بر یمنت نیا ،اندهدرک خطاب ار ما هکنیا خود ،دیاآورده

  .شودیمن عارض ما بر یرنج و یناهموار چیه گرید هک ندینشیم ما امک به قدرآن ینیریش نیا

 را نیثا اسثت زیثآممهر ۀرابطث ،خثدا با اشرابطه هکنیا .است آمده اول در فهیشر ۀیآ خطاب آن .چه یعنی هک میفهمینم ما را حالت نیا

 کیث ،باشثد ردهکث صثدا را او هک – تسین هک یانسان معشوق کی از ترمک گرید – کندیم تصور یانسان معشوق کی را خدا یعنی ؛فهمدیم

  .کندیم احساس را یلذت نیهمچن کی او درواقع و است بخشلذت چقدر ،ندکب صدا را عاشق اگر یانسان معشوق

  باشد. شده گفته یبیفرگرید سر از ای مبالغه سر از هک ستین یسخنان ،سخنان نیا

 اسثت. مهثر سثر از ای ترس سر از یاطاعت چه بفهمد تواندینم ،گانهیب ناظر کی هک است نیا تیواقع میبگذر هک اماره و هیقرن سه نیا از

 هکث یسثک هک است نیا خاطربه ،ندارد را یزیانگترس و ابهت آن و شودیم قدریب و .شودیم گرفته یباز به مذاهب و انیاد در مرگ هکنیا

 او یزیچ چیه ،ردیگینم یجد را یزیچ چیه چون و ردیگینم یجد را یزیچ چیه ارتباط نیا جادیا راه در ردک برقرار یارتباط نیهمچن کی

  .شودیم ترکوچک موانع – رگیفده خود نظر در ،شودیم تربزرگ هدف چه هر آزارد.ینم را

 مطالعه لذت هک یسک آن .است امدهین بزرگ او نظر در خواندن درس لذت ،مینیبنش داریب بحص فردا تا دیبا یوا دیگویم هک یسکآن مثالً

  د.یوگینم یزیچ را هانیا اصالً ،است بزرگ نظرش در

 گفت توانینم را مانع خود .باشد داشته وجود مانع خود در هک ستین رطونیا یعنی ،ستین ینفس امر کی موانع یکوچک و یبزرگ نیبنابرا

 سکبثالع و شودیم ترکوچک موانع ،شودیم تربزرگ هدف چه هر .کندیم نییتع هدف را مانع یکوچک و یبزرگ هک است کوچک ای بزرگ و

  دارند. وسکمع ۀرابط مانع و هدف یکوچک و یبزرگ

  آیندمی کوچک نظرشان به دیگران شود،می بزرگ نظرشان به خدا چون

 خود ند.یآیم کوچک شاننظر در گرانید ،شودیم بزرگ نظرشان در خدا چون :ندیفرمایم البالغه نهج از ییجا در طالبیاببنیعل حضرت

 :ندیفرمایم گرید ییجا در )ع( یعل حضرت ندارد. یایبزرگ چیه ،او یبرا مرگ گرید هک شودیم بزرگ قدرآن و خداست به تشبه ،هدف نآ

 کثه گرفتثه نظر در شخص هکنیا خاطربه ورزم.یم مهر مرگ به من ،دارد فرزندش به مادر هک یمهر از شتریب طالبیاب فرزند سوگند خدا هب
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 و مرحبثا پثس ،است جورنیا اگر .گذشت دیبا نیز مرگ ۀدرواز از یحت ،رگزب زیچ آن به دنیرس یبرا ،برسد آن به دیبا هک است یبزرگ زیچ

  .میگویم دروازهاز  گذر نیا به خوش

 یگثرید و یهمدان القضاتنیع یکی ،آنها از تا دو خصوصاً ،خودمان یعرفان آثار در یکی :دیریبگ سراغ جا دو در دیبا را سخن نیا ریتفس

 مطالب نیا آنجا در ،دینک مطالعه را گورهکرک یهاتابک دیبتوان اگر گور.هکرییک آثار در مخصوصاً ،هاستیالیتانسیسزگا آثار در یدوم و موالنا

  است. آمده ،شتریب یبس عمق با و ترتمام چه هر ییوایش به

 بتثوان هکث سثتین ییزهایچ است، تیواقع هانیا د،یرینگ یباز به را امور نیا هک است نیا آن و دانمیم الزم ندوستا به را یانکته رکتذ

 عرفثا هکث یامثور نیثا از یاریبسث دیثفهمیمث هکث دیآیم شیپ یتجارب ،شما یبرا یزندگ در هک هست یگاه گذراند. لعب و لهو به را آنها

  دارد. یمیعظ صدق هم آن و دارد صدق ،اندگفتهیم

 دهد. اهشک ما در را مرگ از ترس تواندیم نید هک هست زین یسوم راه
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  پنجم ۀجلس

 

 دهدمی کاهش را مرگ از ترس دهیم،می انجام که کاری از رضایت .3

 یراضث ،دیثنکیم هک یارک از شما اگر ،ندکنیم میتعل که است نیا ،کنندیم شنهادیپ ،مرگ از ترس اهشک منظوربه انیاد هک یراه نیسوم

 از ترس شد، خوبی زندگی ،یزندگ آن دیدانیم هک دینک یزندگ چنان شما اگر یشناختروان لحاظ از .شودیم مک شما در مرگ از ترس ،دیشبا

  .بالفعل یزندگ کی و میدار یآرمان یزندگ کی باشیم، که دینی هر پیرو ام .شودیم مک ،اشم در رگم

 اندیشیمرگ با ارتباطش و بالفعل زندگی از آرمانی زندگی تمایز

 فثرق مثا یآرمثان یزنثدگ ،میباشث ینآیی و نید چه طرفدار ما هکنیا به بسته البته ،میدانیم مطلوب ما هک است اییزندگ ،یآرمان یزندگ

 بالفعل زندگی و آرمانی زندگی نیب ،خودش درون در انسان شهیهم .میهست مشانجا حال در دمانخو هک است یآن ،بالفعل یزندگ اما ؛کندیم

 مثرگ از ترسثش ،نثدک احساس شتریب را یزندگ دو نیا ۀفاصل هرچه خودش درون در انسان گویند:می ادیان .است مقایسه حال در ،خویش

  ود.ش ترمک مرگ از ترسش ،ندک احساس ترمک را فاصله نیا چههر و شودیم شتریب

 جثهینت در و سثوخت خواهد جهنم ش آت در و است ارکگناه کندیم احساس ،اول حالت در که است دلیل نیا به دییگوب شما است نکمم

 را هانیا یسک است نکمم اما ؛عتقدندم بهشت و جهنم به هک است یافراد یبرا صرفاً یتلق نیا ،ستین نیا نه .شودیم بیشتر ،مرگ از ترسش

 علثت مسثئله، نیثا .ترسثندیمث مثرگ از ،افتدیم فاصله آنان یآرمان یزندگ و لفعلبا یزندگ نیب یتقو هم باز یول ،باشند نداشتند قبول هم

  است. ترمهم هک دارد یگرید

 هکث اسثت نیثا خثاطربه هم نیا و میدار غم ،میدهیم دست از بعد و ماست اریاخت در ینعمت وقت هر هک میهست چنان یروان ازلحاظ ما

 مثا بثه انیثاد هکث ستا یانکته نیا .میسوزیم حسرت از و میاردهکن ،نمکب میتوانستیم نعمت نیا از هک یااستفاده عمده میکنیم احساس

  بود. اموختهین ما به راآن یسک قبالً و اندآموخته

 .اسثت طورنیهم نیز مرعُ مورددر .ستنی لکمش قدرآن مانیابر ،تمنع دادن دست از ،مینک استفاده میتوانیم کهییآنجاتا نعمت از ما اگر

 ؛میثاردهکث دیثنبا هکث یارکث رفصَ را عمر یعنی ؛میاداده دست از را اوقات از بسیاری مینیبیم ،میگردیم باز عقب به تقو ،مرگ هنگام در

 یتکحر چیه و کرده عمرش از  را استفاده مالک ندیبب ،ددگرمیازب خودش ۀگذشت به کهزمانی یسک اگر م.یاردهک گناه صرف  را عمر عبارتیبه

  شود.می آسان شیبرا مرگ ،است نداده دست از را

 از به این علثت ؛میاردهک گناه ،مینکب را ارک نیا ما اگر و دادن انجام گناه شودیم ،بالفعل یزندگ نه و ینارمآ یزندگ انیم انداختن فاصله

 یآرمثان یزنثدگ مطثابق هکث یسثک هثر ترسند.یم مرگ از لیدل نیهم به ،ندارند هدیعق دوزخ و بهشت به هک افرادی یحت .میترسیم مرگ

 بثه وقت هر سکره .است مجهن در ایدن نیهم ،است ردهکن لمع آن مطابق سک ره و است بهشت در ایدن نیهم ،است ردهک عمل ،خودش
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 یولث ؛ندیبیم ایدن نیهم در خودش پاداش و شودیم خوشحال ،ردهک عمل ،کردهیم دیبا آنچه مطابق ندیبب اگر ،نگردیم خود ۀگذشت اعمال

 و اسثت یوجثدان یایقضثا از هیقض نیا .است دوزخ در جانیهم در و شودیم غمگین ،ردهکن عمل ،کردهیم عمل دیبا آنچه مطابق ببیند اگر

 این به این و دارند مرگ به شدید اشتیاق عمر، آخر هایسال در که هستند کسانی .میکنیم وجدان راآن هکبل ؛میندار آن صحت یبرا یلیدل

  .اندکرده یزندگ خودشان یآرمان یزندگ مطابق ،اندکرده ندگیز خوب که است دلیل

 ارکان را یجهان نیا یزندگ رنج انیاد .میکنیم مطرح رانآ ،مرگ از ترس از بعد هک است «رنج» باب در ،دارد ما بر نید هک یدوم اثر اما

 .گذاردیم ما منش  در هک است یمثبت اثر کی نیا و کنندیم تحمل قابل ما یبرا راآن اما ؛نندکینم

 برند؟می رنج هاانسان چرا

  :است مسئله دنچ ،رنج باب در

  ؟دننک زندگی ،رنج بدون توانندنمی هانسانا چرا ؟برندیم رنج هاانسان چرا .0

  ؟برندیم رنج نایکنواخت صورتهب چرا ؟برندینم رنج یمساو هاانسان چرا .1

  ؟ماندیم پاداش بدون ،هارنج چرا .1

 ،میبثریمث رنثج هاانسان ما چرا هکنیا باب در اوالً .کندیم ترهضم لبقا ما یبرا را هارنج هک دارند یماتیتعل ،ألسو سه هر باب در انیاد

  :است قرار نیا از دهندیم هک یماتیتعل انیاد

 توست خود ۀخواست ،هارنج از یاریبس .1

 حاصل مقدمات نیا اگر داندیم یانسان هر هک دارد یمقدمات سلسله کی ،هارنج از یاریبس که است این ندیگویم ما به که یانکته اولین

 نیا پس ،بردیم خواستهخود رنج ،انسان نیا .کندیم لیتحص را مقدمات نیا ودشخ ،داندیم را نیا هک یانسان .برد خواهند را رنج آن ،شوند

  ؟ینکیم سرزنش و وهشکن را یسک هچ ،ینکن اجتناب اگر .ینک اجتناب هاآن از دیبا تو پس ؛است اجتناب قابل هارنج

  ؟کندیم فراهم را مقدمات نیا ،دیازیم رنج مقدمات نیا داندیم نکهیا با انسان است چگونه :س

 یشثتابزدگ هثر در .است شده دهیوهکن انیاد ۀهم در یشتابزدگ نیا .است نانیا «یشتابزدگ» و «العجاست» ،حادثه نیا علل از یکی :ج

 هاانسان ما .رترید هاراه یبعض و رساندیم مرا زودتر هاراه بعضی .است لیتحص قابل ،راه چند از مطلوب نیا .مهست یمطلوب کی دنبالبه من

 o مطلوب مثالً :دیآفراهم ،رنج آن مقدمات هک شودیم سبب راه نیا یول ؛میکنیم انتخاب ،رساندیم مطلوب به زودتر هک را یراه و مییآیم

 فثراهم را رنثج مقثدمات ،a راه از رفتن با من .است ترکنزدی ههم از a راه یول ؛داشته وجود a، b، c راه .است افتنی دست قابل راه چند از

  .کنمیم

 در ما و کندیم ورک را ما چشم هاوقت یگاه مطلوب .است بوده نیز مطلوب کی به عیرس دنیرس ،رنج کی به دنیرس علت اوقات یگاه

  .شودیم یرنج یبرا علت و داده همراهبه رنج هک میرویم یراه

   میکنیمل سودمند است، با آنچه فعالً سودمند است، معاوضه مآگاهی اوقات آنچه را که بال 
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 .میکنیم معاوضه ،است سودمند فعالً آنچه با ،است سودمند لآملبا هک را آنچه اوقات یگاه ما رد.دا نیز یگرید علت ،رنج اوقات یگاه اما

 نفعی ما یبرا المجموعثیح من یزیچ اوقات یگاه .آنان یهاواستهخ و انیآدم مصالح انیم است فرق ند،یخوشا و مصلحت انیم است فرق

 نفعثی ،یهالغایعل چون اما ؛دارد نفعی  ما یبرا المجموعثیحمن یزیچ یگاه سکعبر و مینک اخذ را آن دارد عینف هیالغایعل چون اما ،ندارد

  .میکنیم کرت را آن ،ندارد

 برگزیدن خواسته به جای مصلحت 

 و خودمثان صثلحتم انیثم مثا .شاندک شانمصالح یسو به را هاانسان دیبا ،ردک رها یشانهاخواسته با نباید را اهانانس ندیگومی انیاد

 ۀمحاسب در ما که است این خواستهخود یهارنج یبرا گرید علت .شودیم رنج باعث نیا و نمیگزیمبر را هاندیخوشا تاًداع ،خودمان یندخوشا

 آن از میسثتتوانیمث ما هک یزیچ یعنی خطا .میکنیم خطا ،همد انجام ار یدوم یا همد انجام را یلاو ایآ هکنیا در :میکنیم خطا ،امر دو انیم

 .مینکن را خطا نیا میستتوانیم ،مینک حترازا

 .هستند علت سه وللمع ،هارنج دسته نیا معموالً

  است یجهان نیا یزندگ یاقتضا ،هارنج از یاریبس .2

 ار هارنج نیا ،کندیم یزندگ هک روازآن ،کندیم یزندگ سک هر هک است ییهارنج ،هارنج نیا ست.ین ریپذانکام ،هارنج نیا بدون یزندگ

  .یریپ مانند ،شودمی متحمل

 سلسثله کیث بثا را هثارنثج نیثا دیثگویمث انیاد اًیثان .هستند تحمل قابل معموالً ،دارند تیعموم چون و دارند تیمموع اوالً هارنج نیا

  رد.ک زائل ای داد فیتخف توانیم خاص یهاالعملدستور

 دارد ضرورت ،انسان شدن ساخته یبرا هک یهارنج .3

 شدن ساخته از ،ردندکینم احساس را ییتنها هک بودند چنان هاانسان اگر .دارد ضرورت ،ما شدن ساخته یبرا هک است یرنج ،ییتنها رنج

  بودند. شده محروم

  :نداداده پاسخ نوع سه ادیان ،برندیم رنج هاانسان چرا هک لأسو نیا به پاسخ در

 هثارنثج نیثا هکثآن سوم ،ستا ینیوکت و یعیطب ،هارنج از یبعض هکآن دوم .ستما خود نادرست اعمال حاصل ،هارنج از یبعض هکآن اول

  است. شده انیب گونهنیا انیاد زبان در .میداد حیتوض هک دسته سه همان ،ستا شیآزما یراب

  ؟ستا یمساونا ،هاانسان رنج چرا

 را اعمثال آن هکث هاانسثان از یبعضث و شندکیم را آنها ،اعمالشان ۀجینت در هاانسان از یبعض چون ؛است یامساون ،اول ۀدست یهارنج

  شند.کینم ،اندنداده انجام
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 ۀدسثت یهارنج ،مسق سه نیا انیم از هک است نیا ،ستندین یمساو البته ،سوم ۀدست یهارنج اند.شده میتقس یمساو ،دوم ۀدست یهارنج

 چثرا سثوم ۀدسثت نیثا ؟نمکث ارکثچ را سثوم ۀدسثت اما ؛کندینم جادیا لکمش هم اول ۀدست یهارنج .میندار آن با یارک هک اندیمساو دوم

  ؟نمک تحمل راآن یتساو عدم چگونه پس ،نداشتم یثیرأت چیه ،آنها ایجاد در من خود ؟هستند یمساونا

 هارنج با ما ۀمواجه ۀنحو اهمیت

  :برد نیب از راه دو از ،درست ۀهمواج با را هارنج نیا توانیم اندتهگف .است مهم ،هارنج نیا با شما ۀمواجه ۀنحو ندیگویم انیاد

 ایثن از ،است تنمغم هارنج یبعض .میبساز معنا یدارا را هارنج نیا هکآن دوم گر،ید یهاشیآسا یبرا مینک نهیزم را هارنج نیا هکآن یکی

 رکمتف جهینت در و ندینشیم خانه ۀگوش و دهدیم دست از را خود پاس ستیفوتبال کی مثالً ؛شودمی گرید یهانعمت جلب موجب هک جهت

 بشود. یتربزرگ نعمت یبرا نهیزم تواندن هک ستین یرنج چیه باًیتقر .شودیم یبزرگ

 مانثدیم درد مثل هک است یزهاییچ آن از رنج رود.یم نیب از بودنش رنج صورت نیا در ؛میکن معنا یدارا را هارنج هک است نیا دوم راه

 ندک کادرا و ندیبب را او یسک هکآن چه ،هست هک ستا یزیچ سنگ .شوندینم احساس یول ،هستند هکنیا نه ستندین ،نشوند احساس اگر هک

 هکث هسثتند موجثودات از یگثرید ۀدسثت .نباشثد کادرا وردمث چثه و باشثد کادرا مورد چه است موجود سنگ ،ندیبن را او یسک هکآن چه و

 اگثر درد !درد مثثل ،سثتندین موجثود ،شثوندن کادرا اگر و شوندیم کادرا ،باشند وجودم رگا .است یمساو دقیقاً شانیتکردمُ با شانیموجودت

 رنثج گرید ،شد احساس یوقت و شودینم احساس ،شد امعن یدارا رنج اگر .ستین رنج ،شودن احساس اگر هم رنج .ندارد وجود ،نشود احساس

  ست.ین

 ۀجلسث در ،مینثک معنا توانیممی را رنج چگونه هکنیا باب در م.یردک انیب مختصراً ما ،دینک یادیز مطالعات دیتوانیم ،مباحث نیا مورد در

  داد. دیخواه حیتوض ندهیآ
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   ششم ۀجلس

 ؟برندمی رنج ،هاانسان چرا

 یزنثدگ در یسثک هک ستین گونهنیا چرا و برندیم رنج ،هاانسان چرا اساساً هک است نیا ،دیآیم شیپ یانسان هر یبرا هک یمشکل نیاول

  ؟است دهیافرین ،رنجیب یجهان ،متعال یخدا چرا ؟نبرد رنج

 رنثج ،یمسثاو نحوهب هاسانان چرا ،ردبُ رنج دیبایم یلیلد هر به الّب و الا  و بود تواندینم رنجیب جهان هک حاال هک است نیا دوم لکشم

 ؟برندیم رنج ینامساو چرا ؟برندینم

 یپاداشث ،هثارنج چثرا پثس ؛دباشث ینامسثاو دیثبایم ،رنج اگر و هست رنج اگر ؟نندمایم پاداشیب ،هارنج چرا هک بود نیا سوم لکمش

  ؟ابندیینم

 رنج معنایافتگی

 .ندارد وجود ،نشود احساس اگر رنج .«رنج یافتگیمعنا» عنوان با ،شد دهیشک شیپ یبحث کی ،است برابرنا رنج چرا هک بحث نیا ۀمتت در

 راآن یانسثان چیهث ،حثال نیدرع و باشد داشته وجود است نکمم آب نشود. احساس حالنیدرع و باشد است نکمم هک ستین یامور آن از

 بنابراین: .است نشده احساس هک ستین یعنی ،شدن احساس اگر درد ،ستین گونهنیا ددر یول ؛ندکن احساس

 .است جودومنا رنج ،نامحسوس رنج  .0

 چه؟ یعنی معنادار رنج حال دهد.یم دست از را وجودش ،افتی معنا یرنج اگر پس .است نامحسوس ،دابیب معنا اگر رنج .1

 نیثا در ،اوردیثب رنثج بثا مقایسه در یشتریب یشاد ،خود دنبالبه ،شخص خود  تصور هب الاقل ،شودیم عارض انسان بر هک یرنج اگر .1

 1 الثی 1 سثاعت تثا بعد و خوردیم یسحر که فردی ،رمضان کمبار ماه  در ،مثال عنوانهب .است ردهک دایپ معنا ،رنج نیا ندیگویم صورت

 خثوردن صثبحانه بثه عادت هک باشد یفرد اگر ،ستین روزه هک یعاد یروزها رد اما ؛شدکیم یگرسنگ ،ساعت 01 تا 01مدتهب ،ظهرازبعد

 بسثا چثه و نمثوده یگرسثنگ احسثاس ،شدکب طول است نکمم صبح 00 -01 ساعت ات و شودیم رید اشصبحانه هک روز کی ،باشد داشته

 خودش مقدار همان به ،باشد خورده ترمک غذا چههر است. ردهکن لیم غذا هک است بوده یمک ۀفاصل ،فاصله نکهیباا ،افتدیم تشنج به بدنش

 دسثت او بثه ،خثوردن غثذا رید ،ساعت کی در هک یحساسا آن و خوردینم غذا ،ساعت 01 تا 01 ،ردیگیم روزه یوقت یول ؛دهدیم نشان را

 آن اتفاقاً و خوردهینم ناهار ظهر که کسنآ ،واقعدر یول است. روزه تکبر به هک مییگویم ما را نیا دهد.ینم دست او به روزه هنگام ،دادیم

 دو اگثر حاال دیبگو هک ستین یزیچ چیه یعنی ؛است افتاده ریخأت هب چرا هک ستین نخوردنش غذا یبرا یلیدل چیه ،خوردینم ناهار ظهر روز

 دیبا هک دیآیم نظرشهب یعنی ؛کندیم عرضه او بر را تالش یفور رنج نظر نیا از .دیآیم یپ در یگرید زیچ عوضش ،شد رید ناهارم ،ساعت

 هک است نیا و شودیم ظهرازبعد 1 ساعت دارد او 01 ساعت  ،ندکب افتیدر اًبعد یپاداش زیچ چیه اینکه بدون یول ؛خوردهیم ناهار 01 ساعت 



 61 

 بعثد یولث ؛بخثورد غثذا رتثرید ساعت 01-01 اگر ،شخص خود تصور  به الاقل ،ردیگیم روزه یوقت یول ؛بردیم رنج واقعاً ساعت دو نیا در

 شثودیمث سثبب یدارمعنثا نیثا و بشود دارمعنا او یبرا یگرسنگ ،شودیم سبب ،شتریب یشاد نیا و هست یشتریب یشاد کی ،نآ دنبالهب

 یگرسنگ احساس  دیبا طبعاً ،تریخال مکش چههر ،شود یبررس مطلب دو نیا هدبخوا اگر ،صرف ک یولوژیزیف لحاظ از ند.کن حس را یگرسنگ

 احساس شدتهب ،افتدیم ریخأت هب ،غذا ساعت دو هک هست اوقات یگاه هک است نیا هکبل ؛ستین نیا یشناختروان تیواقع یول ؛باشد شتریب

 ناهار 01 ساعت است بوده قرار یسک هکنیا ای .کندینم یگرسنگ احساس یول ؛افتاده ریخأت هب غذا ساعت 11 اوقات یگاه و کندیم یگرسنگ

 به و بوده ردهک یزیعز یبرا یارک ای بخرد کتابی ای بخرد ینیماش باشد رفته ،فاصله نیا در اگر فرضاً ،انجامدیم طول هب 1 ساعت  اما ؛بخورد

 احساس ،دنیشک یگرسنگ صرف  .دیندار نجایا دیداشتیم ،دهیشک یگرسنگ رنج لیدلیب در هک را یاحساس آن ،افتاده ریتأخ ساعت 1 لیدل نیا

 رنثج و شثودیم دارمعنا شخص یبرا رنج بود اگر هک ؟نه ای هست شتریب یشاد احساس  ،رنج نیا یپ در هک است نیا به بسته ،دهدینم رنج

 است یشتریب یشاد آن زانیم به ،رنج بودن نامحسوس زانیم البته .ستا ناموجود ،نامحسوس نجر و شده نامحسوس هک است یرنج ،دارمعنا

  .دیآیم رنج آن دنبالهب هک

 هست بیشتری شادیِ رنج، پی در که مواقعی

 چیزی هر و بود خواهد معنایب یزندگ ،صورت دونیا ریغ در و داراستامعن یزندگ ،حال دو در .هست شتریب ی شاد ،رنج یپ در جا دو در .1

 :شودیم زارنج تواندیم ،معنایب ی زندگ در

د یثاش بایر زندگه دکانسان با خودش قرار بگذارد  یعنی ؛رده باشدکل یدش تحمبر خو ،یاصول در زندگ سلسله کی شخص یوقت (الف 

جا آنها را کاز  و اینکه ن قواعدیمال نشود. تعداد ادلگ ،ءاز انحا ینحواو به یر پا گذاشته شود و از سوید زینبا یمتیچ قیه العمل بهتا دستور 01

را جعثل آن قواعثد  ،خثودشیرابثه خودش کنیا ایاش قهر مورد عالکمتف کیا از ین و مذهب ین است از دک، ممکندینم یفرق ،گرفته باشد

 یاین صورت زندگیند. در اکآنها را نقص ن ینحوچیههه بکخودش در نظر گرفته باشد  یبرا یسلسله قواعد کیرحال هبه یول ؛رده استک

ه کثنیبثه ادلش خوش است  ،به او برسد یکیزیهر رنج ف یعنینخواهد بود.  ین رنجگر در آید ،شودیم یط ،ن قواعدیپا نگذاشتن ا زیر ه باک

رنجشثان  ،برندیرنج م یه در زندگک ییهاانسان .بردنه رنج ک شودیمن سبب یند و اکه آن قاعده را حفظ بکنیا یبرا ،بردیمدارد آن رنج را 

م و رنثج را رنثج یم را نامالیه نامالکن سود بردن است یبرند و اینم یم سودین نامالیبرشان هست و در ا یمینامال کیه ک ن استیا یبرا

 . کندیم

 ،دیگثرگ باشث امثا اگثر در دل  ؛کندیمرا بلند  کگرد و خا ،کندیمت کحر یوقت لهگ 0.رگگچشم  یایتوت لهگ رد گَ :گفتیم شیخ بهایی

 ،دیثایدستش بهب ،گوسفند یتعداد کین آ دنبالهت بشود و بیه اذک یچشم یول ؛کندیمت یچشم را اذ ،! گردردن گَیا یجان به فدا دییگویم

                                                 

 گرد گله، توتیای چشم گرگ   رنج راحت دان، چو شد مطلب بزرگ. 0 
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 یایثگرگ توت یاما برا ؛ننده استکت یاو اذ ین گرد برایالبته ا ،رودیدر چشمش م لهگد جهت دارد گریه بک یسک یندارد. برا یگر رنجید

 . دیآیمدستش ه ب یزیچ آن دنبالهب یول ؛هست یرنج ،یکیزیف ازلحاظه کچرا  ،چشم اوست

 وضع قواعد برای خود

ه کثم ینک یم چنان زندگیخواهید میید و بگوینکتا قاعده وضع  n ،دخو یبرا تا کنندیمتوصیه به افراد دائماً  ،شناسانه روانکاست این 

 د. یبرینم یگاه رنجچیگر هید ،دینکعمل  گونهنیار پا گذاشته نشود، اگر یز ،ن قواعد از طرف مایا

دو سثاعت د یثیسثت بگویفوتبال کیثاگر به  .برندیرنج م ،کنندیمت کشر ،ه در مسابقهک یافراد ،ردیگینجام مه اک یدر مسابقات مختلف

 ؟وددیمثدان ورزش یثم کیثهثا در ست سثاعتیفوتبال کی اچر .ندکیم یاحساس ناتوان ،قهیدق 1ه بعد از کن است یواقعش ا ،وددل بیدلیب

 . بردیمرنج  و کندینمچ احساس یه هکدنبال خودش دارد هب یزیدن چین دوی، اکندیمفرق  یلیخ ،دنین دویدن با ایه آن دوکنیا خاطربه

 خصوصیات قواعد اخالقی وضع شده

 سثهن قواعثد یثه اک کنندیمرا وضع  ییهاقاعده هاانسان یول ؛ندکخواهد وضع بیم یاخودش هر قاعده یبراتا  آزاد است یفردهر . 0

 .نثدکتخاب بها را انن قاعدهید ایخودش با یسکه هر کبل ؛ندکرا القاء  یاقاعده فرد دیگریبه  تواندینم ،یسکچ یت داشته باشد و هیخصوص

ها نیاگر ا .شخص است خود باالخره انتخابگر  یول ؛کندیمهم خودش جعل  یکیو  یگریاز د یگرین و مذهب خودش و دیاز د یکی یمنته

نداشتنشثان را تنثاقض  یو همثاهنگ یازگارن سثیبنثابرا ؛در مقام عملند ییهاها، قاعدهن قاعدهید با هم سازگار و هماهنگ باشند. چون ایبا

د با هثم تنثاقض نداشثته یها بان قاعدهیوقت اآن ،باشدمربوط نظر  به عالم چون اگر قاعده  ،د تعارض نداشتنییه بگوکبل ،دیینداشتنشان نگو

گونثه ، ایننشو تر و نکا شنا یگفت در در یسکداشته باشند. اگر با هم تعارض ن دیم باییگویمربوط به عالم عمل را م یهاقاعده یول ،باشند

شرط است و الاقل وحدت موضوع و  وحدت هشتچون در تناقض  ؛تناقض ندارند یمنطق لحاظ ازاند و با هم یها عملن قاعدهیهر دو ا. است

 .ها تعارض استین ناسازگاریا .هم ناسازگارند با همهنیباا یول ؛ستینجا نیه اکد باشد یمول باحم

 :سازگار باشد ،ما یوجود یهاد با خواستهین قواعد بایا .1 

بثل امثا ق یبثرا یلین معنا خیچون ا یول ؛قدما است ۀات به گفتیفطر ،دیار ببرکهب یوجود یهاخواسته یبرا ییر آشناید تعبی)اگر بخواه 

ا مثات یثد بثا نظریثنبا ،میکنثیمثخود وضع  یه براک ییهاالعملدستور یعنی( .میکنیماستفاده  ،یوجود یهار خواستهیاز تعب ،ستیرش نیپذ

 ،ت اسثتسثدوه انسثان آرامثشکچرا ؛آور باشداضطراب ،ندکعمل  ه اگر انسان بخواهد به آنکد چنان باشد ینبا ،قاعده یعنی ،ناسازگار باشند

ماست  یوجود یهارأس خواسته در یطلبدوست است. آرامشنانیچون انسان اطم ،ندکه بیترش توصنامطمئن ار واحد را از راه کد یقاعده نبا

 گر است. ید یزهایت و رفاه و چیامن ،ترنییپا یهاش است و در ردهید و آسای، امیشاد یبعد یهان در ردهیبعد از ا

 :ردیبر بگما را در یزندگ ۀد همیبا .1

 راد هم ندارد و بثریب و ایم و عیراست بگو یشه در زندگیه همکن عنوان یبا ا ،ردمکخود وضع  یبرا یااگر قاعده .مهم است یلین خیا 

ن قاعده یا آیا ،ابان ببرمیاو را به آن طرف ختا از من خواست  یسک. اگر شودینمت من را شامل یلفعا ۀن همیا یول ،رده باشمکل ید تحمخو
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 ؛ندن قاعده باشیتوانند چشم انتظار رهنمود ایمن نم یهاتیفعال ۀهم یعنی ؛دیگوینم ینجا سخنین قاعده اصالً ایا ؟ا نرسانیبرسان  دیگویم

رنثد. یر چتثر خثود بگیثرا ز یزندگ ۀه همکد باشند یبا یسلسله قواعد کیرد. یگیر پوشش میمن را ز یاز زندگ یبخش کی ،ن قاعدهیه اکبل

دادم ه ن قواعثد بثیثقاعده از ا کی ،نمکا نینم کچه ب ،ا نباشمی د چگونه باشمیم بدانم باه بخواهکرم یقرار بگ یات زندگناز آ یدر هر آن یعنی

 یمکار حکن قواعد در مورد آن یاز ا کیچیه ،مینکا نینم کخواهم بیه مکرا  یارکاوقات  یگاه یول ؛تا قاعده دارم 11، 01اگر  وگرنهبرسد. 

 یهثاد مجموعه قاعدهیما با یهام. قاعدهینک یم زندگیتوانیما با آنها نم باشد گونهنیار پوشش نگرفته است و اگر یت هستند زکنند و ساکن

 یصورت مجمثوعهه بکبل ،ندک استینافرا  یل زندگک ،ن قواعدیاز ا یکیه کست ین نیالبته منظور ا .دییبگو یسخن یارکهر  یه براکباشند 

 ها باشد. در آن قاعده ،هایژگین وید مجموع ایبا ،دینکیه وضع مکتا قاعده  n یول ؛ستیمهم ن ،هان قاعدهیتعداد ااست. 

بثر مثن  توانثدینم یچ موجودیه ،ندکل یانسان بر خودش تحم د خود ین قواعد را بایه اکت اس آن ،میکنیمد یکأآن ت یه روکدوم  ۀتکن

 م.یه خودم هم آن را وضع نماکست ین نیش ایمعنا یمنته ،رومیر بارش نمیند زکاگر هم ب ،ندکل یقاعده تحم

  معنا نزد راسل

راسل نود و نثه  ؟دیاردهک یقدر عمر طوالننیچگونه ا ،دیه به خدا اعتقاد ندارکشما  :دندیپرس ،یسیلسوف معروف انگلیف 0،از برتراند راسل

ه کث یسکبرد و یرنج نم ،دار شوداش معنایه زندگک یسکبله » :شودیمر کته را متذکن نیدر جواب ا ؛ست استیالیه معروف بود ماترکساله 

ن دو قاعده را یوقت اچیه هکردم ک یچنان زندگ ورده بودم کخود وضع  یدو قاعده برا یدر زندگ من .شودیمتر یعمرش طوالن ،بردیرنج نم

را بثه نم آنیثبیدر خثود مث یهر استعداد .نمکوفا کخود را ش یاستعدادها ۀه همکنیگر ایم و دنکظلم ن یسکه به کنیا یکی :ر پا نگذاشتمیز

 «ت برسانم.یفعل

با این  دیآیمنظرش هب بردیم یه هر رنجکن است یا خاطربه ،ش قابل تحمل استیبرا یزندگ ،دارد گونهنیا یاانسان قاعده یه وقتکنیا

ه کث بردیمرنج  یسک. شودیمش حاصل یبرا ،ن رنجیدنبال اهبهتر ب یخبر دیآیمبه نظرش ن یو بنابرا کندیمحفظ  ،قاعده را کی رنج بردن

خورد یچه چوب مخوشحال است و هر ،از را نخوردیر پیآن ز یول ؛! اگر بر سر و صورتش چوب بزنندخوردیاز را میخورد و هم پیهم چوب م

د اشّث ه خثود را بث ،مثاتینامال ۀهمث ،ر پا بگذاردیه اصولش را زکیسک. بردیمرنج  ،خوردیهر دو را م ،از و چوبیه پک یسکاما  ؛بردیرنج نم

نشان  ،هیاهلل علهرحم ینیه حضرت امام خمک ییهاتیست. قاطعیش رنج نیرنج برا ،کندیمار که با اصول کیسک. کنندیمن بر او عرضه کمم

 انگثریشان در بمباران با دیا یکیزیف ه رنج کنبود  گونهنیا ؟بود یفرقش در چ ،دادندیگر نشان مید هاانسانه ک ییهاتیقاطعیبا ب ،دنددایم

را  هثانیاتواند یم یسک کیاما  ؛کندینم یهمه فرق یبرا یکیزیها از جهت فیگران ،مبودهاک، کندینم یفرق یکیزفیه رنج کچرا ؛ندکفرق ب

بثا  کنثدیمحفظ  ،ش ارزشمند استیه براکرا  یزیها چین نابسامانیر ایه دارد زک یسکه کن است یا خاطربه، تواندینم یگریند و دکتحمل 

ن نظثر یثمطلقثاً نثدارد از ا ،دیا نباشید یباش یهاله کنیبه ا یارکن اصول یاصول است. ا خاطربهو  کندیمر آنها را تحمل شتیچه بهر ۀنینأطم

                                                 

0 . Bertrand Arthur William Russell (0811-0911) 
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ن قواعثد ینند ایبیه مک ن نظریاز ا کنندیمخودشان آرامش حاصل  یبرا یلین جهت خیدارند از ا یستیالیماتر یهاشیگراه کیسانکمعموالً 

 محفوظ مانده است. 

  عشق است ،یدار شدن زندگمعنا یراه دوم برا (ب

 ،مرحلثه سهن یاز ا یکیدر  فرد هروجود دارد و  ،تا مرتبه سه  هاانسانقائل بود برای زندگی  – یکلسوف معروف دانماریف – 0گورهکریک

 :کندیم یزندگ

 یشناختییبایا زی یالجمالعلم ۀمرحل. 0 

 یاخالق ۀمرحل .0 

 ینید ۀمرحل .1 

 گورگانه نزد کیرکههای سهساحت

 الجمالیعلم ۀ. مرحل1

 یعنثی ،شثوند منثدبهثره یبخشثلثذت امثردارند از هثر یه دوست مک هستند یسانک ،کنندیم یزندگ یعلم الجمال ۀه در مرحلک یافراد 

از آن  ،بدهثد –خواهد باشد یم یهر لذت –به انسان لذت  ینحوه بهک یزیبگردانند. هر چ یرو ازآنآور باشد و آنها لذت یزیخواهند چینم

 یهر گلث یخواهد رویشان ملد که ،مانندیم یمثل زنبور عسل ،ن مرحلهیدر ا هاانسان .شتابندیامالً به طرف آن مکه کبل ؛ستندیگردان نیرو

گر جلب ید ین گلآ ،دهرا انجام ندا یش از گلکهنوز هنوز عمل م ،نندیتوانند بنشیگل تا آخر نم کی یاوالً رو تا شودیمن سبب ینند و ایبنش

 نند.کرا بفاء یمال استکنند تا ینشیگر میگل د یو رو کندیمنظرشان 

ه چه بسثا کلش هست یدر تخ ،دکمیرا م یچون هر وقت دارد شهد گل ،است یشه ناراضیهم ،زنبور عسل ینعی ،اندیشه ناراضیاً همیثان 

 ،نه از قدرت نه از شهرت یعلم الجمال یهاانسانن هستم. یتوانم و فعالً مشغول ایه من نمکن طرف هستند یآن طرف و ا یرگید یهاگل

شثان یزندگ از آنات یاند و در هر آنگونهنیابگردانند و چون  یتوانند رویز نمیچ چیدن از هیت نه از علم نه از خوردن نه از آشامینه از محبوب

از  یول ؛آور استه لذتکهست  یزهایه بسا چکنیاحساس ا ،ندکافیه میشان سایدر زندگ رفتارنوع کی .توانند مشغول باشندیم یکیهم به 

ن افثراد یثقثت اورفته است. همه  یگریسراغ د ،دهین نرسیهنوز به لذت ا ،ندکهم رها  ن راین لذت بند است اگر ایچون به ا ،میآنها محروم

 . کندیمشخص حاصل  یبرا ینوع سرگشتگ کیمضطربند و 

 اخالقی  ۀمرحل. 3

 ،حلثهن مریثدر ا ،ردمکر یا تصوجه در آنکرا  یزین چیاست. ا یاخالق ۀتر است و آن مرحلاملک ،یگور از حالت اولهکرکحالت دوم از نظر

 یزیثخواهم هر چید من نمیند و بگوکخودش وضع ب یسلسله قواعد برا کیه انسان کنیاز راه ا یافتن زندگیدارد. معنا  یامالً حالت اخالقک

                                                 

0. Søren Kierkegaard (0801-0811)  
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اگثر  .را نشانده اسثت هانیا یالذ علم الجمیلذا یجاهب ،نمکه دایپ ین قواعد را در زندگیخواهم ایواقع مدر ،دهد به دنبالش برومیه لذت مک

ثثروت  ،دسثت آوردهند و ثثروت را بثکن قواعثد را بشثیثاگثر بخواهثد ا یول ،ندارد یالکاش ،دیآیمدست هن قواعد بیت ایثروت با رعا یوقت

 . یگریز دیطور شهرت و قدرت و هر چنیخواهد. همینم

گثردان یاز آنهثا رو ،اول بثود ۀه در مرحلثک یذیآن لذا ،رده استکوضع  یسلسله قواعد اخالق کی ،خود یه فرد براک یاخالق ۀدر مرحل

 ر پا گذاشته نشود. لذا آنیم زه ن قواعدیه اکشرط آنهب ،میخواهیها را من لذتیا دیگویم هکآنها گذاشته است  یبرا یلتریف کی یول ؛ستین

جانثب قواعثد را  کنندیمدا یتعارض پ ،ذین لذایآن قواعد با ا یه وقتکنیا خاطربهآن قواعد است  ،اوست یت برایاول اهم ۀه در درجک یزیچ

 . کندیمت ین قواعد را رعایرد و ایگیم

 دینی ۀ. مرحل3

شده است و  یموجود کیعاشق  ،ه شخصکبل ؛ندکت یه بخواهد آنها را رعاکنداد  یعدگر قوایشخص د .است ینید ۀمرحل ،سوم ۀمرحل

ه قاعثده وجثود دارد و کثد یید بگویاگر بخواه یول ؛گر مطلقاً قاعده وجود نداردینجا دیپسندد. ایود مجه آن موکند کب یخواهد چنان زندگیم

ن هثم در یثه اک« پسنددیه معشوق مکن ک یچنان زندگ»ه کاست  نیقاعده وجود دارد و آن ا کیفقط  ،دیورزیم دیکأهنوز بر لفظ قاعده ت

 یحت .ندستیعاشق خدا ن ،انددهین مرحله نرسیبه ا ،یننان عادیمتد ،گورهکرییکه از نظر کنیا خاطربه دیگویم ینید ۀمرحل .ستیآنجا قاعده ن

 کندیمانسان احساس  ،یاخالق ۀچون در مرحل ،اندیعلم الجمال ۀدر مرحل .ندترنییپانیز  ،یگور از سطح اخالقهکرییکاز نظر  یننان عادیمتد

 . کندیمت یرعا یگریموجود د سلسله قواعد را از طرف کیاما در آنجا دارد  ؛کندیمت یه دارد قواعد خودش را رعاک

 ۀهنوز به مرحل یحت هانیا .میریگیروزه م !دیریروزه بگ .میکنینمربا  !دینکربا ن .میخوانینماز م !دیخدا گفته نماز بخوان دیگویمن یمتد کی

نظرش ه آنجا ب یول ؛بردیرنج نم ،تابع خودش است کهنیه تابع خود هستم و از اک دیگویم یاخالق ۀچون انسان در مرحل ،دهیهم نرس یاخالق

از  ،هسثتند یاخالقث ۀو مرحل یلعلم الجما ۀننان متعارف در حد فاصل مرحلیگور متدهکرییکاز نظر  .گانه استیموجود ب کیه تابع ک دیآیم

 اند. دهینرس یبه اخالق یول ؛انددهآمرون یب یعلم الجمال

 متدین عاشق خداست

 ،گثورهکریکچون خود  ؛ه او بپسنددک کندیم یزندگ یطورآن ،عاشق شد یه عاشق خدا باشد و وقتکن است یگور متدهکرکاز نظر  فردی

ه طبق ک یآن معشوق یول ؛کنندیم یزندگ ینید ۀدر مرحل یسانکرد کیقبول م یول ؛دانستیرا خدا م ینید ۀمرحل ،معشوق، بود ینیفرد متد

سثر  ۀمرحل یعنی ینید ۀخدا بود. مرحل ۀفتیگور عاشق و شهکرکخود  یول ؛انسان است یحت ،تسیخدا ن ،کنندیم یخواست او زندگ یمتقضا

 . یر الهیا غی یخواه اله ،معشوق کیسپردن به 
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 شدتناقض در دین مطرح می

 خاطربه .تسین یامسئله ،تناقض داشت ینیام دکندارد، اگر اح یالکچ اشیه ،دیایش بین تناقض هم پیدر د :گفتیمگور هکرکن نظر یاز ا

 یا آن قاعده را ولینم کن قاعده را وضع ید ایه بگوکداشته باشد  یسلسله قواعد کیه بخواهد کآور است رنج یوقت ،ه تناقض و تعارضکنیا

 .دیبگو یگریز دیو فردا چ یزچ کیولو امروز  ،ن قاعده استید آن عیمعشوق هر چه بگو ینید ۀدر مرحل

 و قربای پسر ابراهیم ۀقص

ن از یا ،شکب ارفرزند خودت  ،تر شدن به منکینزد یه براکبه ابراهم )ع( گفت  ،تیحضرت احد یوقت :دیوگیمگور هکرییکن نظر یاز ا

 ،لیم و اسماعیشد، چون ابراهنجاد یا یلکچ مشیه ،لیم )ع( و اسماعیابراه یبرا ین حالیدر ع یول ؛ناسازگار است یلیبا هم خ یجهات اخالق

ولو با  ؛دادندیانجام م ،گفتیمهر چه او  ،بودند گونهنیاو چون بودند و عاشق خدا  ینید ۀآنها در مرحل ،ردندکینم یزندگ یاخالق ۀلدر مرح

، معقول را یمنطقسؤال ن یا ،ن بودیریم مثل سایا اگر ابراهیه اوالً آکن است یا یبرا ،ر اویبعبه ت ،د. ناسازگار بودشاشناسازگار ب یقواعد اخالق

 ۀمسثئل ؟دن به تو وجود نداردیرس یبرا یترراه معقول ؟شدکد فرزندش را بیه به تو برسد باکنیا یه چرا انسان براکند کتوانست از خدا بینم

ن یثتوانسثت ایل میاسماع ۀیو اما از ناح ؟دید سرش را بریه باکرده است ک یل چه گناهیه اسماعکد یتوانست بگویم نمیا ابراهیه آکنیدوم ا

 خاطربه ،ردندکها را نلأن سویل ایم و اسماعیاما چرا ابراه ؟ده شودیما بر د سریباچرا  ،تو برسده خواهد بیا پدر ما میه خداکمطرح شود سؤال 

 ناسازگار است.  ،یبا قواعد اخالق ،ند فرمان خدایه بگوکردند کینم یزندگ یاخالق ۀدر مرحل کدامشانچیهه کنیا

را ل یم داشت اسماعیابراه یه وقتک یالتیهم با چه تفص آن کندیمر یل تصویم و اسماعیبا از دهان ابراهید چگونه تورات چقدر زینیاما بب

ن یثاز ا ،کردندیم یزندگ ینید ۀه هر دو آنها در مرحلکن است یا خاطربهن یو ا کندیمر یف تصویش آمد چقدر لطیچه پ ،بردیمهمراه خود 

 عشق گفت.  ۀمرحل ،ینید ۀد به مرحلینظر با

افتثد و واقعثاً رنثج یما محسوس م یه رنج براکییجافقط  ،یأن ریطبق ا ،ردمکگور عرض هکرییک ۀیو از سه مرحله نظر لین تفصیبا ا

 . دیآیمحاصل  ین قدرتیچن ،ه چون معشوق خداستکاست  یاله یهافقط در عشق ،ندکب

 دیآیمبه کمک عاشق  ،خدا متناسب قدرت عشق

متناسب قدرت عشق بثه  ،خدا یعنی ،قدرت معشوق ،ن عشق همیدر ا یحت ،دیآیمعاشق  کمک ه قدرت معشوق بهکهم  یدر عشق اله

 یرویثاز ن ،شتر باشثدیبه خدا ب ،زان عشق شخصیچه مهر . به این معنا کهشودینم کمکاندازه  کیبه  ،به همه یعنی ،دیآیمعاشق  کمک

شتر دوسثت یم او مرا بیبنیمن م ،شقعا کیعاشق من، او هم  کین ید ایه خدا بگوک یشدن قرارداد نه داده ،شودیماو داده شتر به یب ،خدا

شثتر از یب ،داردیمث شتر خثدا را دوسثتیه بکآن ،ینیوتکصورت هه بکبل ؛دهمیتر ممکدارد یتر دوست ممکدهم و او یاو م هشتر بیب ،داردیم

 رد.یگیتر ممک ،داردیتر دوست ممکه کرد و آنیگیبهره م ،قدرت خدا

 .وجود ندارد یالهریغ یهاباً در عشقیوجود دارد و تقر ،یاله یهافقط در عشق ،قدرت معشوق. 0 

 . کندیم کمکعاشق ه بمتناسب با عشق  ،است یجود قادرموه معشوق کهم  یدر عشق اله .1 
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 کندیم ار راکنیا یه عشق به هر موجودکبل ؛ستیمتعال ن یمراد فقط عشق به خدا .شودیمدار معنا یزندگ ،شودیمعشق حاصل وقتی 

 یهر رنج شودیمن سبب یردن است و اکمعشوق عمل  یفق رضاهم موا و آن کندیمدا یاش پیدر زندگ ایدغدغه ،عاشق شودیمو سبب 

به  یسوارچرخهدو اگر در راه .دیبریم د و به منزلیباش خریده اینندهکن شیظرف بلور دینکش قابل هضم است. فرض یبرا ،باردیبر عاشق م

 یهر مطلب ،دییگوینم چیه ،ردکبه شما اهانت  ،دیبریه ظرف را مک ین راهیهم یسکحاال اگر  .دیرویم ینارکه ب ینار، فورکبرو شما گفت 

د تا بثه یده بودیخر ینیزمبیس ،آن یجاهحاال اگر ب ،دیه ظرف را سالم به منزل ببرکن است ید چون توجه شما ایدهینم یتیاهم ،دیایش بیپ

 توانثدینمثرا  یچ رنجثیهث ،بردیمگرفته به منزل  ینیزمبیه سک یواقع شخصد، دریردکیتاب مپر یبه طرف ینیزمبیشد سیم یما اهانتش

 ،شثودیمثرا محتمل  یدر حالت اول هر رنج یول ؛شودیمبان یاندازد و دست به گریها را مینیزمبیس ،نین توهیترکوچکند و با کتحمل 

 نش معنا دارد. دربند رنج یبیچرا م

 نظثرشهبث ،کنثدیمثآن انسان را مشثاهده  یزندگ کیزفیه تنها ک یسکند و از نظر یبیمات را میمالتمام نا ،ه انسانکاست مسئله این 

. شثودیمثدارد  یفیز شثریثچ کیث کنثدیمثه احساس کنیا خاطربه ؛تسیار نکدر  یاما از نظر خودش فشار ؛دیآیمو فشار دائماً به ارسد می

  0توان در نظر گرفت.را نمی یگریراه د ،ودن یر از ایاما ظاهراً غ ؛تینس یحصر عقل ،البته حصر آن ،ن دو راه استیاز هم یزندگ یافتگیمعنا

 

مخصوصًا  ،کنندیمم یان تعلیه ادک یزیآن چ ان و اطاعت است.یعص ،شانینید هستند و اصطالح یاخالق یاصطالحات ،خطا و صواب ....

 ،رنجش را در راه صواب ببرد یسکو اگر  پاداش مانده استیرنجش ب ،رنج را در راه خطا ببرد یسکه اگر کن است ین بودا این اسالم و دید

 پاداش بماند. یا بیه رنجشان پاداش ببرد کد ینکیه انتخاب مک دییشما ن خودیابد. بنابراییداش مارنجش پ

رنج  ،میار داریو اخت انتخاب ،ه در آنک یزیچ اما آن ؛رنج بردن است ،میار نداریو اخت میکنینمانتخاب  ،ان در آنیه از نظر ادک یزیآن چ

. انسثان «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی کَبَدٍ»م. یدیما انسان را در رنج آفر :دیفرمایر خود قرآن میبردن است. به تعب پاداشیا بین با پاداش برد

 صواب است.  ا در راه ی در راه خطا ،ن رنجیه اکاست  اما مهم آن ؛رنج نبرد تواندینم

 یسکابد. اگر ییپاداش نم ،گذراند ه رنج را از سرکنیو هم بعد از ا شودیمشتر بر او عرضه یبا شدت ب هارنجهم  ،در راه خطا بود یسکاگر 

ن یرسد. ایگذشت به پاداش م از سر هارنجه کنیو هم بعد از ا کنندیمخود را بر او عرضه  یرتمک اریبا شدت بس هارنجهم  ،صواب بود در راه 

 . ندیگویمان یه ادکاست  یزیحصل چما

 .گفتثه شثده اسثت یاحدهیم علکح کین یدر د هارنجانواع برای اما  ؛صادق است هارنج ۀدر باب هم ،میرنج گفت ۀه دربارک یهر سخن

 مثالً رنج ،دنبال خودش داردهب یام خاصکسلسله اح کی یهر رنج خاص ،ندکیشان در آن شره همهک ییهامکبر آن حعالوه ،خاص یهارنج

سثت هارنج ۀه در همک یایلکام که در احکخاص هستند  یهارنجاز  هانیا .یعی، از حوادث طبیدی، از نومیزدگگران، از غمیش دکشمکاز 

 ام بخصوص دارند. کدامشان احکهر  یول ؛ندکیشر

                                                 

  های استاد ملکیان، ثبت نشده است.از صحبت بخشمتأسفانه این   .0
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 هفتم ۀجلس

 

 ر منش انسانبی های دینتأثیر گزاره

ها، مطابقت یا عدم مطابقت با واقع دارند؛ بلکه بحث در این است که این ، ما کاری نداریم این گزارهکنمیمعنوان مقدمه عرض ابتدائاً به

ها، از آن شخص، چثه رهها، باور پیدا کرد و ایمان آورد، باور پیدا کردن به این گزاچه دروغ، اگر فردی به این گزاره ،چه راست باشند ،هاگزاره

شود. البته بحث  اول نیز بحث دشثواری به مقام  عمل مربوط می است و 0؟ این دید پراگماتیککندیمسازد و چه شخصیتی درست منشی می

 است.

دروغ باشثد و آزماید. ممکن است این قضیه راست یا ، برای این است که خدا، انسان را میشودیموارد  ،مصیبتی که به انسان برای مثال

اش کاری نداریم؛ ولی اگر کسی این گزاره را باور کرد، این باور کثردن در مثنش  انسثان، تثأثیر فعالً به صدق و کذب آن، یعنی بحث نظری

 است.  اتتأثیرما بررسی این  گذارد، هدف می

 زایی استاختالف و کشمکش عامل رنج

ها هسثتند کثه دینی بررسی کردیم؛ اما گاهی بعضی از رنج را از دیدگاه آن ۀسه مسئل ی طرح وطورکلبهرا بحث ما در باب رنج بود که آن

هثا، رنجثی اسثت کثه در این شاخصیتشان، باید جداگانه، مورد بحث قثرار بگیرنثد. یکثی از ایثن رنج خاطربهیک شاخصیت  خاصی دارند و 

گذارد. در باب کشثمکش آدمیثان، آنچثه ادیثان تعلثیم خصیت ما اثر میکشمکش با آدمیان داریم که اگر تلقی دین را از این بفهمیم، در ش

انسثان  شودینمناپذیر است؛ یعنی ، این است که کشمکش با آدمیان، خود یک واقعیت اجتنابکندیمبینی هم همان را اقتضا و واقع کنندیم

و منازعه پیدا نکند. این منازعه البُدمنثه اسثت. اینکثه قثرآن  دنیا بیاید و زندگی کند و از دنیا برود و در طول این مدت، با کسی کشمکشبه

مختلف خواهند ماند؛ یعنی بین مردم این اختالف برقرار خواهد بود، باالخره چنان نیست  هاانسان: دائماً «مُخْتَلِفِینَ  يَزَالُونَال»فرماید: می

 که دو انسانی بتوانند با هم زندگی کنند و تنازع رخ ندهد.

 هادین در مواجهه با رنج ۀوظیف

 ، دو کار است:کنندیممنتها کاری که ادیان  

 رسانند.را به حداقل می هاکشمکشین د. 0 

 رسانند. را نیز به حداقل می هاکشمکشزایی . رنج1 

                                                 

0. Pragmatistic 
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کثه تعثداد  وندشثیمثهای دینی مخصوصثی را بثاور کثرد، آنهثا سثبب گزاره ،؛ یعنی اگر انسانکندیمها را کم بار کمیت کشمکشیک

دو انجام ایثن خاطربهو  کنندیمدو کار را ادیان این ۀدهند. همرا نیز تخفیف می هاکشمکشتقلیل کند و رنج حاصل شده از آن  هاکشمکش

 ماند. کار است که رغبت به دین در متدیننان، همچنان محفوظ می

 گیرد؟این دو کار چگونه صورت می

خواهید که قدر کشمکش دارید، مرهون این است که چیزهایی را می، اینکه شماها با یکدیگر اینکنندیمن تعلیم اول، ادیا ۀاوالً در ناحی 

مانند و به همثین بهره میدست ب هم بیفتد، دیگران از آن بیمانند و اگر بهبهره میاگر این چیزها در دست الف واقع شد، دیگران از آن بی

پردازید که آن چیز یا مال توست بر سر چیزی به رقابت می ،هاانسانمند نخواهند شد. شما دیگران از آن بهره دست هر کسی بیفتد،ترتیب به

 و دیگران ندارند یا مال دیگری است و تو نداری و به همین ترتیب. 

این مؤسسثه، صثد میلیثون  ۀمای. اینکه بگویند سرشوندیمگذاری آن شریک اقتصادی، در سرمایه ۀاینکه فرضاً دو انسانی در یک مؤسس

، شوندیمدو انسانی که در این سرمایه، شریک  وگرنهتومان است و برای هر دوی آنهاست، این دروغ است و یک نوع تفتن در عبارت است. 

ب میلیون تومثان مثابقی بثرای شثخص  11میلیون تومان آن برای شخص الف و برای هیچ انسان دیگری غیر از شخص الف نیست و  11

دو انسانی در چیزی شریک باشند و گفته شود برای هر  شودینمناپذیرند و مطلقاً است و برای هیچ انسان دیگری نیست. امور دنیوی شریک

ها، پوشاک، مسکن، استراحت، خواب، گشت و گذار و ها و آشامیدنیدوی آنهاست. امور دنیوی یعنی ذهن باید متوجه این امور بشود: خوردنی

 0تفرج.

 رقابت بر سرِ امور دنیوی، عامل کشمکش 

؛ چون بناست یک چیز بیشثتر شودیمبر سر  امور دنیوی با یکدیگر رقابت کنند، کشمکش  آنها مزاحم  هاانسانکه اگر  شودیمنتیجه این 

فتثاد، نثود و نثه نفثر محثروم دست یک نفر از آن صد نفر اخواهند، وقتی این یک چیز بهوجود نداشته باشد؛ ولی صد نفر آن یک چیز را می

 پذیر بودند، ممکن بود. اگر امور دنیوی چنان بودند که شریکشودیم، طبعاً کشمکش نیز بیشتر شودیم. پس هرچه تعداد رقبا بیشتر شوندیم

یز با یکدیگر کشثمکش بر سر آن چ هاانسان یوقتنیست؛ لذا  گونهنیااین رقابت صورت نگیرد و طبعاً کشمکش هم پیش نیاید؛ ولی درواقع 

ناپذیر کشثمکش کنثد، در واقثع و هرکه بر سر امر شثریک اندکردهناپذیر، کشمکش صورت کشمکش بر سر یک امر شریک، در آنکنندیم

، چون قصد دارد از چنثگ او بیثرون کشثد و دیآیمحساب خودش را وارد یک گودی کرده که هر انسان دیگری غیر از خودش، دشمنش به

و نوعی کشمکش  ناپذیرند، هر رقابتی نوعی خصومتر دست او بماند یا به چنگ او بیفتید. این است که در امور دنیوی چون شریکنگذارد د

 است. 

انجامد. فرضاً اگثر گاه به خصومت نمیگونه نخواهند بود و رقابت هیچپذیر بودند، آنها دیگر بدینحال اگر اموری در دنیا بودند که شریک

پذیرند؛ یعنی چنین نیست که اگر انسانی ده گام دیگر امور  شریک هانیااهلل یا تشبه باهلل با یکدیگر رقابت پیدا کنند، بر سر تقرب الی هاانسان
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توانند با هم ده گام به خداوند نزدیثک شثوند. حتثی می هاانسان تمامتر شدن منع نموده باشد؛ بلکه به خدا نزدیک شد، دیگران را از نزدیک

 ۀپذیرند. خدمت بثه خلثق، عثالوه بثر صثبغدینی ندارند، مثل خدمت به خلق نیز شریک ۀدو صبغقدر هم مثل ایناند و اینموری که معنویا

انجامد و اگر کسی چهثار قثدم در گیرد، به خصومت نمیرقابتی که در این امر صورت میپذیرند، اخالقی نیز دارد، چون شریک ۀدینی، صبغ

 .شودینمداشت، مانع دیگران نیست و باعث محرومیت دیگران این امر بر

 پزیرندهای اخالقی و دینی، شریکارزش

دنیثا، دار  گفتندیماند که رسیدن به آنها از اموری نیست که سبب محرومیت شود. اینکه فالسفه های اخالقی و دینی از این مقولهارزش

اند. اگر انسانی شخص مشهوری شثده باشثد، گونهنیابود و تزاحم نداشت؛ یعنی امور دنیوی  توانتزاحم است، معنایش است که در دنیا، نمی

دهد. الشعاع قرار مییک امر دنیوی است و دلیلش این است که اگر کسی در شهره بودن از او جلو زد، آن انسان را تحت ،این شهره بودن او

به این درجثه از  هاانسانکشور را در نظر بگیرید که چقدر مشهور است. آیا همه  جمهور یکناپذیر است، فرضاً رئیسامری شریک مشهوریت

 توانند برسند؟شهرت می

قدری بثود. درواقثع شب قدر بود، دیگر شب قدر شب بی ،هاچون شب  قدر یک شب در سال است، این قدر، قدر دارد؛ ولی اگر همه شب

آن چیز قدر و ابهت خود را حفظ کند  شودینم، شودیمهاست که تقسیم التفات انسان ، یعنی توجه وشودیمگویا یک امری است که تقسیم 

رود. های خودشان را داشته باشند. اگر قدر و ابهت آنها در کار آمد، قدر و ابهت این از بین میو بعد چیزهای دیگری هم بیایند که قدر و ابهت

 دار تسالم است.  –که به گفته عرفا  –توان در آن زیست، برخالف آخرت این است که دنیا دار تزاحم است و بدون تزاحم نمی

جغرافیایی هستند که  ۀدنیا دار تزاحم و آخرت، دار  تسالم است، مطلقاً به معنای آن نیست که دنیا و آخرت، دو تا منطق شودیماینکه گفته 

انجامثد؛ امثا عنایش این است که در امور دنیوی، نزاع به خصومت میدر این در منطقه، صلح و سلم و در آن یکی، جنگ برقرار است؛ بلکه م

 .کندینمنیستند و جنگی ایجاد  گونهنیاامور اخروی 

 هاطلبی انسانبرتری

دارد از دیگران جلو بزند و بثر آنهثا سثبقت طلب هستیم؛ یعنی در نهاد  هر انسانی، این ویژگی هست که دوست ، برتریهاانسانما  ۀهم 

توانند مبارزه کنند؛ چون درواقع به تعبیر قدمای ما، جویی نمیطبعاً ادیان و مذاهب با این برتری 0جو نباشد.د. هیچ انسانی نیست که برتریگیر

را  هثاانسثانتوانند با آن دربیفتند. اگر خدای متعال، یثا دسثت  طبیعثت، چیزی است که فطری است و اگر فطری باشد، ادیان و مذاهب نمی

جو نباشثید و دسثت از آن برداریثد. سثرکوبی جویی مبارزه کند و بگوید برتریبا این برتری تواندینمجو آفریده است دیگر هیچ دینی ریبرت

 هذا است که امکان ندارند. علیدوستی و قسخواب ۀجنسی، غریز ۀگرسنگی، غریز ۀجویی، مثل سرکوبی غریزبرتری

                                                 

دیگرند.  هاانسانطلبی ی، اشیاست؛ اما متعلق برتریطلبطلب هم هستیم و متعلق زیادت. البته ما زیادتکنندیمدو با هم فرق طلبی است و اینجویی غیر از زیادت. برتری0

جویی متعلق بثه اشد؛ اما برترییعنی انسانی که زیاد طلب هست، دوست دارد از اشیا هر چه بیشتر و بیشتر و بیشتر، دارا شود. ثروت و قدرت دریافت هرچه بیشتری نداشته ب

در انسان هست؛ ولی فعثالً  هانیاخواهد از دیگران هم در این مورد جلو بزند. هر دو زیادش را داشته باشد؛ بلکه میخواهد نه فقط از مثالً ثروت می ،افراد است، یعنی انسان

 جویی است. محل بحث ما برتری
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گثاه تواند هم در اموری دنیوی باشد هم در امثور اخثروی. ادیثان هیچجویی، میست که بگویند برتریکرد، این ا توانیمفقط کاری که 

جای اینکه در امور مثادی بیاوریثد، در امثور معنثوی توانید آن را به دهلیز بهتری هدایت کنید. بهمی اندگفتهجو نباشید؛ بلکه برتری اندنگفته

گوییم این را در خود خفه کنید؛ بلکه بروید سراغ اینکه ثروت ثروت بیشتری از دیگری داشته باشید، نمی خواهیدجای اینکه میببرید. یعنی به

الَدََّارُ الَْخَخِرَةُ  تِلَْکَ»فرمایثد: جای قدرت مادی. قرآن مجید از سثویی میطور قدرت معنوی بهمعنوی از دیگران بیشتر داشته باشید و همین

و نثه  کننثدیمثطلبثی اید که در زمین، نه برتریآخرت را فقط برای کسانی نهاده «:عُلُوًَّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا رِيدُونَيُ نَجْعَلُهَا لِلََّذِينَ لَا

 تبهکاری. 

 ۀجویی در امور دنیوی )مادی( است، از این جهت دربثاراالرض همان برتریاالرض را خدای متعال سخت نکوهیده است، علو فیعلو فی

این اشکال پیثدا کثرد کثه در  خاطربهطلبی او طلبی کرد. برتریفرعون در زمین برتری «:فِی الْأَرْضِ عَلَا إِنََّ فِرْعَوْنَ»: دیگویمفرعون 

االرض فثیجثویی علیطلب است، جای تنبیه نیسثت؛ بلکثه برتریطلب شد. انسان از این لحاظ که برتریزمین کرد و در امور مادی برتری

 است.  نکوهیده شده

طلبی باشثید؛ دنبال برتریبه هم باز: 0«فاستبقوا الخیرات»فرماید: و از طرف دیگری می کندیمطلبی را نکوهش ، خدا برتریدر آیات باال

ون فَلیَتَنافَسذلِک وَ فِی»فرماید: ولی در خیرات. یا آنجاکه می ابقه دهد. دنبثال خواهد مسابقه دهد، بیاید اینجا مسهرکه می :« المُتَنافِسَُ

بثه خصوصثیت  هثاانسثانطلبی مادی و معنوی، در این است که در امور مادی، کار طلبی معنوی. فرق برتریطلبی باشید؛ ولی برتریبرتری

رقابت در آن این است که  ۀبه حداقل رساند؛ ولی الزم توانیمرا  هاکشمکش ندیگویمنیست. ادیان  گونهنیاانجامد؛ ولی در امور معنوی می

رسد. حتی دو انسانی که گاه این کشمکش به صفر نمیرسد. یعنی هیچ، ولی به صفر نمیکندیمپذیر کنید. البته این میل به کمی امور شریک

رسد، چون گاهی اوقات، کشمکش از سر خطاسثت و وقتثی از سثر کشمکششان به صفر نمی هم بازبسیار مهذب، پاک و معنوی هم باشند، 

زند. این است که هر خطا سر می ،بشود و باالخره از انسان تواندینمیک انسان مهذبی هم خطا کند. چون انسان معصوم  شودیم، خطا باشد

. حال اگر توجه کنید. مشاهده خواهید کندیم؛ ولی البته خیلی تقلیل پیدا کندیمچقدر هم معنوی باشد، باز با انسان معنوی دیگر کشمش پیدا 

ایثن اسثت کثه آن دیگثر  ۀنکتث. میکنثیمثمنازعثه  ،ناپذیر، برای همین است که بثر امثور شثریکهاانسانی ما هاکشمکشر نمود که اکث

 .دشویماند، کم باقی مانده هم باز ،هایی که بعد از کم شدن تعدادرسند. رنجزایی آنها به حداقل میهایی هم که کم هستند، رنجکشمکش

 رنج و گناه  ۀیاسپرس: رابط

پیدا کنیم، برای اینکثه  هاانسانهایی با سایر طور که یاسپرس فیلسوف معروف اگزیستانسیالیست، گفته است اینکه کشمکشاینجا همان

مذهبی نیست. گناه یعنی کثار بثد، نثه  -تر گناه کنیم. منتها گناه یک تعبیر دینی رنج آنها کم شود، مرهون این است که در زندگی خود، کم

 و در دین آمده است.  شودیمکه مربوط به محرمات چیزیآناینکه فقط 

                                                 

 مسابقه دادن.  ،. استباق یعنی سعی در جلو افتادن از دیگران، سعی در سبقت گرفتن0



 72 

کاری کثرده اسثت  ،کندیمدهد؛ یعنی احساس به کسی که احساس گناه دست می .«آنچه باور دارم، نباید انجام داد»گناه در اینجا یعنی 

از تعبیر دینی و مذهبی است  طگناه است. یک قدر اوس ستانسیالیستی ازاو معتقد بوده نباید کرد؛ ولی انجام داده و این یک تعبیر اگزی که خود 

. این یک ندیگویمگردد؛ یعنی فقط انجام ندادن واجبات و انجام دادن محرمات را گناه از گناه داریم. گناه در دین، فقط به الزامیات برمی که

 فرق بود.

گفتیم خواستیم با این عبارت بگثوییم، بایثد مثیر دین اگر میتفاوت دومی که بین گناه  در دین و آن تعبیر است، این است که معموالً د

 درانجام دادن آنچه باور دارم، نباید انجثام داد. یعنثی بثاور خثودم  مییگویمنحو الزامی؛ ولی آنجا انجام دادن آنچه نباید انجام داد، آن هم به

  و در آن عبارت باالیی، باور خودم تسری ندارد. کندیماینجا تسری پیدا 

اید. حاال تنازعتان تمام شثده و اید و کتک هم زدهاید و مقداری کتک خورده: فرض کنید با فردی دست در گریبان شدهدیگویمیاسپرس 

آن چیزی کثه بثدتر از ایثن، شثما را رنثج  ،کندیمها، اگر درد آیید. االن دو تا رنج دارید: یکی اینکه اثر آن ضرب و شتمطرف منزلتان میبه

که آن جمله را به من گفت، چطور جاییکه آن کار را با من کرد، چرا من با او همان کار را نکردم؟ آنجاییگویید آند، این است که میدهمی

اگر کسی بود که  وگرنهحواسم نبود که آن جمله را بهش بگویم؟ این کشمکش که در درون خودتان دارید، رنج این از آن کتک بیشتر است؛ 

شد کرد، کرده است، این شخص فقط رنج کتک را دارد؛ اما مثا که تمام کاری را که می دیآیمفالن کارها را بکند، وی به شوق مجبور شده 

کنثد، یثک اش، مرئوسش و غیثره نثزاع میطور است. وقتی انسانی با دوستش، رئیس ادارهزندگی هم این ۀنیستیم و در هم گونهنیامعموالً 

و  کندیمکشد، اگر ضرب و شتمی یا هر چیز دیگری باشد؛ اما مهم آن رنج  دوم است که شب وقتی فکر زاع را که میسلسله رنج حاصله از ن

کرد و کرد و اینهاست کثه خورد و خیلی کارها نباید میکرد؛ ولی نکرد و افسوس میبیند خیلی کارها را باید می، میدیآیمصحنه به نظرش 

 . کندیممدام انسان را پریشان 

گور کرد؛ ولی کرد را اسمش را گناه گذاشتیم. این است که کیرکثهکرد؛ ولی نکرد و کارهایی که نباید میحال آن کارهایی را که باید می

تر که البته البدمنه اسثت، مثثل جراحثت و برید یکی رنج ضعیف، دو رنج میهاکشمکشپیدا کنید در تمام این  0اگر شما کشمکشی دیگویم

نکردم و آنچثه را  ،کردمگویید چرا در این نبردی که با دیگری پیدا کردم، آنچه را که باید میتری است، این است که میرنج قویدومی که 

 کردم کردم؛ یعنی چرا گناه کردم؟ باید میکه نمی

مان، آنچه کردیم، کارهایی بود ضمیر ما بیرون برود و احساس کنیم که در مواجهه با شخص مقابل یا دشمن خود ۀاگر این گناه از صفح

که رنج بسیار جانگدازتری است برای مثا  –رنج دوم  شدکردیم، این باعث میباید میکردیم و آنچه نکردیم کارهای بود که نمیکه باید می

یر را بثر خثود شمشث تضثرب هانیاهرگز »فرماید: حاصل نیاید. اینکه در وصف اصحاب حضرت حسین بن علی)ع(، اما جعفر صادق )ع( می

 «کردند.احساس نمی

                                                 

 . مثل سخنرانی دو شخص متفاوت در دو جا.شودیمگیری کشمکش حاصل بانی و گاهی هم با موضعبدنی نیست، گاهی لفظی و ز وقتهمه هاکشمکش. 0
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اینکه آن رنج   خاطربهکردند؟ زاست؛ ولی چرا هرگز الم  شمشیر را احساس نمیشکی نیست که ضرب شمشیر، بر بدن هر که وارد آید، رنج

، نبایثد بکنثد. کنثدینمه ی را کرو آن کا کندیمآن کاری را که باید بکند، دارد  کندیمخورد، ولی احساس دوم نیست؛ یعنی ضربه به او می

گناه نکنیم، یعنی احساس نکنیم بعضی از این کارهثای کثه در ایثن  اینکه ما به یک همچنین احساس برسیم، فرع بر این است که احساس 

رسد، به هر زخمی، هر ضربتی به دشمنتان می»فرماید: کردیم و برعکس. اینکه قرآن خطاب به مسلمین و کفار میمنازعات کردیم، نباید می

کنید که باید بکنید؛ ولثی کنید کاری میاول هیچ تفاوتی نیست. تفاوت در این است که احساس می ۀمسئل ۀیعنی از ناحی «رسد.شما هم می

و  کندیمن جراحات را برای آنها دردآورتر ، آکه این احساس گناه کنندیماند، احساس گناهی را گونهنیاآنها چنین احساسی را ندارند و چون 

 اید. تان را انجام دادهکنید، وظیفهاین در حالی است که شما احساس می

آمد که تنها سپر  من در برابر جهان، گناه نکردن است؛ یعنی یک مسیر در مقابل جهان دارم و آن اینکه گناه نکنم، اینکه در دین بودا می

ای بثه مثا کنم و این احساس  رنج زمانی است که ضثربهها نمیرنج از ضربه ساس زنند؛ ولی احاگر گناه نکنم، البته دیگران به من ضربه می

تر گناه کنیم. اگر ایثن ی دیگر، این است که کمهاانسانپذیری در کشمکش با تنها راه کم کردن ضربه 0خورد و احساس گناه باقی است.می

کس رد، نه اینکه هیچ کسی در پی ضربه زدن به او نیسثت؛ بلکثه هثیچخوهیچ کسی ضربه نمی ۀتعبیر درست باشد، پس گویا انسان از ناحی

 پذیرند. به او ضربه زند و این دو خیلی تفکیک تواندینم

اول، خثالف   ۀبه من ضربه بزند: جمل تواندینمکس هیچگوییم بار دیگر میهیچ کسی در پی ضربه زدن به من نیست؛  مییگویمیک بار 

 دیثگویمثو دین هم درواقع همان را  کنندیمای که امثال یاسپرس م خالف واقع نیست، چون با این تحصیل روانیدو ۀواقع است، ولی جمل

خورد، این ضربه وقتی به کسی ضربه می ۀ، وقتی انسان از ناحینهایا.( طبق رأی ندیگویمتری )یعنی آنها دارند سخن دین را با عبارت تحلیلی

رسثاند؛ یعنثی گاه آن ضثربه، رنجثی بثه او نمیناهی کرده باشد. اگر گناهی در ارتباط با او نکرده باشد، هیچرساند که خودش گاو رنجی می

 خورد. ضربه می ،خودش ۀزند، خود اوست و از ناحیدرواقع نتوانسته است به او ضربه بزند. آن کسی که به انسان ضربه می

و هیچ  شودیم، مگر اینکه سودش با کمال متوجه خودش کندینمانسانی کار خوبی گردد که هیچ این به همان تعلیم اساسی ادیان برمی

  «.وَعَلَیْهَا مَا اکْتَسَبَتْ کَسَبَتْ لَهَا مَا». شودیم، مگر اینکه زیانش با کمال متوجه خودش کندینمانسانی کار بدی 

                                                 

هرچثه بثه  xفروگذار نکرده اسثت، امثا  xاکاذیب بر ضد  ۀسازی و اشاعاز شایعه yدو رقیب هستند.  yوx . فرض کنید دو انسانی را که با هم منازعه سیاسی دارند:0

نشر  خاطربه x ۀاو نگفته است و یک تهمت و جعل اکاذیب و غیره را انجام نداده است. در این صورت ولو وجه ۀحال یک دروغ درباره تا بهبیند ک، میکندیمخودش رجوع 

خثودم از قواعثد  حثالنیدرع دیثگویم؛ چراکه کندینمچندان احساس رنج  ،در درون خودش همهنیباادار شده و چه بسا حیثیت و آبرویش لطمه دیده، ولی آن اکاذیب لکه

تر دراین جهت بوده یعنی او موفق ،برنده شده yکه  کندیماحساس  همهنیبااهم کرده است، ولی  xکرده است  yکه تخطی نکردم؛ اما حال فرض کنید که تمام کارهایی 

او هم ندارد، یعنثی  آنچه من ندارم، دیآیمنظرش آور است. چون بهرنج xصورت این است که برای ای نداشته است. دراینفایده xای برده در حالی که برای است و او فایده

الاقل او االن حیثیتی در آن درستی و پاکی و قداست و راستی درونی که من در این جریان از دست داد، او هم از دست داده است؛ پس در این جهت مثل هم دیگریم؛ ولی 

سثفانه أتر بوده و توانسته من را در مقابل دیگران به زمین زنثد؛ ولثی مثن متام؛ یعنی او در جهت نیل به اهداف خودش، موفقجامعه دارد که آن حیثیت را من از دست داده

 کپثااو یثک نا حثالنیدرعکه در یک جهت با رقیب خود مساوی است و آن اینکه او ناپاک و نادرست است این هم ناپاک و نادرست اسثت.  دیآیم x به نظرنتوانستم. لذا 

آفرین است ولی چون هیچ خالف اش را پیش مردم از دست بدهد. رنجموفق و این یک ناپاک شکست خورده است. اینجاست که شکست خوردن ظاهری یعنی اینکه وجهه

 . کندیمها را همه این رنج نامی و بدنامی خیلی برای او قابل تحمل است و آن پاکی و طهارت جبرانمقتضای اخالقی و دین عمل نکرده در این صورت رنج گم
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انسان بیاید که خوبی در جدول و نهثر دیگثران افتثاده؛ ولثی  به نظرها بیفتد و خوبی ،بالمآل یعنی ممکن است در یک جدول و نهرهایی

ها و دهلیزهای دیگثران که در کانال دیآیمنظرش ، بهکندیمها را جاری ها ولو اول، انسان بدیگردد و بدیخود انسان برمی باالخره به باغ 

 گردد. است؛ ولی بالمآل به خود آدمی بازمی

عالم  ۀشما ایمان خود را محکم نگاه دارید که اگر هم «:اهْتَدَيْتُ عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْ اليَضُرَُّکُمْ مَنْ ضَلََّ إِذَا يا أَيَُّهَا الََّذينَ آمَنُوا» 

 آنها، به شما نخواهد رسید.  گمراه شوند، زیانی از کفر 

ساند، به شرط اینکه گناه نکنید. اگر بنابر این توانند براند. به شما ضرر نمیتان مراقب خودتان باشید، چون کسانی که گمراه شدههر کدام

زنند، ممکن است حیثیت شما را به شما ضرر بزند، معنایش این است که ضربه می تواندینمباشد که زمانی که شما اهتدی یافته باشید، کسی 

 کنید. همانی است که گناه می وردآیمآورد، اینکه رنج دار کنند، ممکن است دست شما را زخم کنند؛ ولی برای شما رنجی نمیلکه

 ماحصل سخن این است: 

 از کشمکش، هیچ گریزی ندارند. هاانسان. به تعلیم ادیان، 0 

پذیر رقابثت بثورزیم، در آن ناپذیر رقابت کنیم؛ ولی اگر سر امور شثریکآیند که بر سر امور شریکفقط وقتی حاصل می هاکشمکش. 1 

 آفرینی آنها را تقلیلی داد. را کم کرد و هم رنج هاکشمکشهم  شودیم حالنیدرعآمد. صورت دیگر کشمکشی پیش نخواهد 

 رنج تنهایی

اند، رنج تنهایی است. یک وقت از تنهایی، صرفاً تنهایی فیزیکی مراد اسثت و رنج دیگر که رنج شاخصی است که ادیان نیز بدان پرداخته

کثه کسثی  کندینم،رنجی ایجاد اندآمدهیی که اندکی از حد متعارف باالتر هاانسانبرای آن  ی پخته و سخته رنجی ندارد،هاانساناین برای 

یابند؛ یعنثی در درون او، تنهایی دیگر این است که شخصی احساس بکند که دیگران اوضاع و احوال او را در نمی پهلویشان نباشد. یک نوع 

گذارد. این شخص با امور درونثی خثود تنهاسثت و یابد که در درونش چه دارد میکس درنمیهیچ کندیمگذرد که احساس اموری بر او می

 تنهای تنهاست با اموری که با آنها گالویز است. 

 .کندینمکسی ادراک  ،گذرد. آنچه را که درونش می0

 برطرف کند. تواندینمکسی  ،گذرد. آنچه را در درونش می1 

 کسی او را دوست ندارد. .1 

هثا آیند و بعضثی وقت؛ یعنی دو نوع آن، با هم در یک جا گرد میکنندیمنوع تنهایی است که بعضی اوقات با هم تساوق پیدا سه  نهایا 

 نیست.  گونهنیا

  . تنهایی بر اثر عدم درک دیگران1

نیسثت کثه او بثرای  آنیش مطلقاً معنا . اینکندینمگذرد، کسی ادراک ، آنچه را که در درونش میکندیمانسان احساس  ،بعضی اوقات

برای کسی بگوید؛ بلکه مراد این است اگر هم بخواهم یا بتثوانم بگثویم، کسثی  تواندینمخواهد برای کسی بگوید یا گوید یا نمیکسی نمی
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ان باشند، همچنین را تر از دیگرلقی، پیشرفتهعاطفی یا خُ ازلحاظذهنی یا  ازلحاظ. معموالً کسانی که یا دیگویمکه او چه دارد  کندینمفهم 

 . کنندیماحساس 

 تنهایی ذهنی

سثال  111که بایثد  کندیمای دارد که یک چیزی را کشف اش این است که فردی یک ذهن خیلی قویمثال خیلی ساده ،ذهنی ازلحاظ

ای که دارند پیشرفت ذهنی خاطربهکه  . این معموالً تنهایی است که نوابغ دارندکندینمباور کنند و االن کسی آن را درک  هاانسانبگذارد تا 

 .ندیگویماند؛ چراکه یک سخن خیلی خالف عرف دیوانه هانیاکه  کنندیمو مردم فکر  کندینمکسی سخن آنها را ادراک 

 تنهایی عاطفی

کسی بگوید، درک که اگر برای  کندیمخیلی شدیدی دارد. اموری را احساس  ۀعاطفی است. یعنی کسی است که عاطف ازلحاظوقت یک

سوزانند و اگر ایثن را بثرای کسثی شدت دل میای افتاده، به. هستند افرادی که واقعاً برای یک بچه گنجشک سرماخورده که گوشهکندینم

 ! ؟ندیگویمنقل کرد، به او چه 

 تنهایی خلقی

 فرض کنید .ندنکینمبرای کسی بازگو کند، درک  را نهایاخلقی است؛ یعنی شخص یک اخالقیات متعالی دارد که وقتی  ازلحاظنوع دیگر 

، کاغذ شکالت همچنان در دست اوست و مترصد آن است که کنداو شکالتی تعارف  هان در حال قدم زدن است و دوستش بدر بیاب یشخص

 ،تثا ایثن حثدممکثن اسثت  خالف متعارف است؛ اما یک انسثان اخالقثی مردر آن بنیدازد. این واقعاً یک ا سطل آشغالی پیدا کند و کاغذ را

دادند. واقعاً وضع روحیشان را از دست می ،آمدی را که اگر یک همچنین حالتی برایشان پیش میافرادشناسم نشان دهد و بنده می سیتحسا

حثاال یثک تا یک مدت عذاب وجدان داشتند.  کردندیمحتی در بیابان هم جای مقرری برای آشغال ریختن نبود و اگر پوسته چیزی را پرت 

 گونه! شد و عین خیاش نیست و یک انسان هم بدینکُانسانی روز پانصد انسان می

رود اخالقی جلو می ازلحاظحدی ها انسان بهخلقی حدناپذیر است، چقدر امور ظریف و لطیفی و درد که گاهی وقت ازلحاظچقدر پیشرفت 

 ت؛ چراکه عقل و منطق من و شما در همین حد زندگی روزمره است. من و شما با هیچ عقل و منطقی سازگار نیس به نظرکه واقعاً 

نوع تنهایی اسثت کثه تنهثایی . این یک کندینم. کسی ادراک کنندیمگذرد، احساس یی آنچه را که در درونشان میهاانسانیک چنین 

 هایشان از این مقوله است. انبیا، عالمان اخالق و عرفا، بسیاری از تنهایی

 فرد را برطرف کند تواند مشکلِعلت اینکه کسی نمیبه . تنهایی2

برطثرف کنثد. یعنثی یثک مشثکالت  تواندینم، کسی گذردآنچه را در درونش می کندیماحساس  فرد نوع دیگر تنهایی، آن است که ، 

د او تنها موظف شده است کثه بثا کاری صورت بدهد؛ یعنی گویا خو تواندینم کندیمروحی دارد که برای هرکه بخواهد اظهار کند، احساس 

کثاو گر یا رواندرمانپزشک، رواننیست که انسان بگوید پیش روان گونهنیااین مشکالت دست و پنجه نرم کند و معموالً مشکالت روحی 

و درمان کرد؛ ولثی تواند رفت پزشک میکاو یا رواننهای روحی است که نزد روا. یعنی یک سرماخوردگیکنمیمروم و مشکالت را حل می
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 ینوع ها،درمان شود. این نوع گرفتارینیست که چمباتمه در صندلی بزند و کمی دراز بکشد و  گونهنیاواقعاً سرطان روحی هم وجود دارد و 

 دهد. تنهایی به فرد می احساس 

 ند.(هم احساس کهر دو مقوله را با قابل جمع هم هست، ممکن است کسانی تنهایی از  نهایا)البته 

 علت دوست داشته نشدن از طرف دیگران. تنهایی به3

های طلبی از خواستهاین است که محبوبیت خاطربهدارد. این این است که شخص احساس کند، کسی او را دوست نمی ،نوع سوم تنهایی

بدارنثد و اگثر کسثی دیگران دوسثتش  داردهر کسی دوست  ،دیگران او را دوست نداشته باشند وقتی دوست نداردسان است و هیچنهادی ان

رغم ایثن علی وآمد کنند؛ ولی احساس کندرفت های ظاهری داشته باشند ودارد، ولو دیگران با او دوستیکسی او را دوست نمی کند احساس

 های ظاهری، در باطن کسی او را دوست ندارد، تنهاست. دوستی

 خودبینی روانی

دهد. گر این سومی با یک نوع خودبینی روانی همراه شود، احساس تنهایی عجیبی به انسان دست میمخصوصاً در میان این سه تنهایی، ا

دارد و هیچ کسی نیست که او را دوست بدارد، احساس تنهثایی شثدیدی بثه او دسثت یعنی اگر انسان بفهمد هر آدمی خودش را دوست می

که معموالً بدین نکته توجه نداریم و اگر هم تفتن داشته باشیم، به خودمان درصورتیالتفات داشته باشیم؛  ،خواهد داد. منتهی اگر به این نکته

زاداییم تا بتوانیم با دیگران زندگی کنیم؛ اما اگر کسی خیلی آگاهانه و عمیق این معنا برایش حاصل ضمیرمان می ۀفراموشانیم و از صفحمی

، برای این است که یک چیثزی عایثد کندیمنابراین هر کسی که با من دوستی دارد و الغیر و بشد که هر کسی فقط خودش را دوست می

خواهثد و آن چیثزی کثه طثرف عایثد ای خواهد کرد و البته این یک خودبینی روانی می، احساس تنهایی خیلی قویبالاستثناءخودش شود، 

 . کندینمخودش کند یا مادی است یا معنوی، فرقی 

روبیم تثا بثا دیگثران بتثوانیم زنثدگی بکنثیم و ضمیر می ۀرا قبول داریم؛ ولی آگاهانه آن را از صفحما آن ۀطور هست و همالبته همین

 توانیم زندگی کنیم. بینیم اگر خیلی بخواهد ارتکازی ذهن بشود وکامالً در ذهن بماند، با دیگران نمیمی

امور فطری،  ۀالفطریات  ما، حب ذات است. مادر  همام ندیگویم دارد و الغیر. این همان چیزی است کهلذا هر کسی خودش را دوست می

دارند، ؛ چراکه آنهایی هم که او را دوست میشودیمدارد، خیلی در افراد حاصل خوددوستی است، این احساس که کسی انسان را دوست نمی

طرف در مجرای دوستی آنها واقع شده است و به آن مقثدار  اند چون آندارند. ولی دیدهدارند، خودشان را دوست میدرواقع او را دوست نمی

 محبت ورزیدن به آنها، به دوستی خود برسند.  ۀورزند تا از ناحیاند، به آنها هم محبتی میکه دیگران در شعاع دوستی آنها قرار گرفته

دارد، جرمثی مرتکثب نشثده اسثت. اتفاقثاً یاخالقی، هیچ مذمتی ندارد؛ یعنی اگر انسان فقط خودش را دوست م ازلحاظاین خوددوستی 

دهثد، بثرای ایثن ای، در جثایی رخ میاخالقی ۀگونه نباشد. اگر چیزی یا مفسدنیااین از فطریات انسان است و کیست که  جور نیست واین

مان منافع معنوی خاطربهدیگران اگر به  وگرنهشویم و این است که قبح اخالقی دارد. نزدیک می ،خاطر منافع خودماناست که به دیگران به
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 ۀ، باید خود را دوست دارند و علت  عمدهاانساننزدیک شویم، قبح اخالقی ندارند. آن چیزی که قبح اخالقی دارد، خوددوستی نیست. تمامی 

 . کندیمه کردن اجتناب های ما این است که گویا خود را دوست نداریم، هر کسی شدیداً خود را دوست بدارد، شدیداً از گناگناه کردن

این اسثت کثه  خاطربهافتد، اشکال ندارد و در کانال دیگر، اشکال دارد، ادیان، وقتی خوددوستی در یک کانال می لحاظ ازاگر بپرسید که 

خودش یک  ، برای این است که از راه  نزدیک شدن به او، برایشودیمدارد و به هرکه نزدیک هر انسانی خودش را دوست می شکی نیست

نفع معنوی، هیچ اشکالی ندارد. اما اخالقی مضموم است و  ازلحاظ نفعی قائل شود و این نفع یا نفع مادی است یا معنوی و اگر نفع مادی بود، 

ان، ترین انسانی که تاریخ به خودش دیده است، پیامبر بزرگوار اسالم که شخص ایشان در راه  ارشثاد و هثدایت دیگثرعنوان مثال شاخصبه

کشثی. کنی و خثود را میهالکت نفس برای خود حاصل می «فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلَى آثَارِهِمْ»قدر کوشش کرد که خود  قرآن فرمود: آن

ایشان  ،د و از جهل و فقر نجات پیدا کنندورزید که دیگران ارشاد و راهنمایی شونحرص می قدرپرسید که برای چه اینن میاگر کسی از ایشا

تان عمل کنیثد؟ فرمودنثد خواهید به وظیفهشد که برای چه میام عمل کرده باشم. اگر سؤال میفرمودند: برای اینکه به وظیفهدر جواب می

د فرمودنثخواهید به خدا نزدیک شوید؟ میشد برای چه میشوم. اگر سؤال میوظیفه است که به خدا نزدیک می اینکه فقط با انجام  خاطربه

 برم. برای اینکه فقط از نزدیک شدن به خدا، لذت می

ای ندارد. آن بد است که انسان به دیگران نزدیک شود و از آنها نفع مادی بگیرد. گردد و هیچ بدیاین بامآل سودش به خود پیامبر بازمی

را  هاانسثانایثن اسثت کثه  ،تند و آن نفع معنثویخواسکرد؛ ولی وقتی منفعت معنوی میاش را حتی ایثار و بذل میولی پیامبر منافع مادی

 شودیمتر کار را بکند به خدا نزدیکمقدس عمل کرده است و اگر این ۀوظیفگاه به هدایت کند و وقتی آنها را در مسیر حق رهسپار کرد، آن

 . بردیمن لذتی که پیامبر از قرب اهلل لذت . منتهی لذت نه به آن معنای حسی و متعارفش؛ بلکه آبردیملذت  ،تر شدن به خداو از نزدیک

خثدمت  هثاانسثان. اگر هم به بردیمکار لذت شبانه داشت و از این ۀخدا نجوای عاشقان اابیطالب ب: علی ابنگفتیمجبران خلیل جبران 

بود که انجام وظیفه کثرده باشثد تثا بثا گریید، همه برای این خندید و میکرد و میو انفاقی می دیکشیمکرد و در دفاع از حقی، شمشیر می

 هثاانسان ۀتر شدن به خدا، لذت بیشتری عایدش شود. این است که خوددوستی در همتر شده باشد، تا از نزدیکانجام وظیفه، به خدا نزدیک

 هست و هیچ قبحی ندارد. 

دارد به میزانی اسثت رد؛ بلکه هرکه مرا دوست میداهیچ قبحی ندارد؛ ولی این واقعیت در جایش هست که کسی مرا دوست نمی نکهیباا

باشثد، انسثان  گونثهنیادارد. اگثر ام و هر چه این دوستی به دوستی خودش کمک کند، البته که دوست میکه در شعاع دوستی او واقع شده

 بیند که خودش هست و خودش و در دنیا تنهاست. می

 تنهایی در ادیان برطرف شدن رنجِ

گذرد، باخبر است و که او هم از آنچه درون شما می کنندیمکه ادیان، موجودی را تصویر  شودیمین صورت در ادیان حل رنج تنهایی بد

دست دارد. وقتی تصویر همچنین موجودی بهشما را دوست می را دارد و هم او فقط خود هم آنچه در درون شماست، قدرت برطرف کردن آن

در دین  هاانسان ۀآورند. احساس  تنهایی نسبت به همک و تعالی است، انسان را از احساس  تنهایی بیرون میدهد که فقط هم خداوند تبارمی
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که ربط و نسبت من با آن موجود، ربط و نسبت یک انسان تنها با یک موجود  شودیم؛ ولی البته یک موجود غیر انسانی تصویر شودیمتأیید 

تنها نیست. ولی جدامانده است و دور  ،ی دیگر، تنهاست؛ ولی نسبت به خداهاانسانهر انسانی نسبت به تنهای دیگر نیست. طبق تلقی ادیان 

. تنهایی یعنی کندیمجداماندگی و دورافتادگی، با تنهایی فرق  .افتاده و این جداماندگی و دورافتادگی چیزی است که در دین مورد تأیید است

 عنی دوستی دارد؛ ولی فعالً از او دور افتاده است. انسان دوستی ندارد؛ ولی جداماندگی ی
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 هشتم ۀجلس

 رویکرد ما به دین، پراگماتسیتی است

ما شثو  کنثدیم، او دارویی تجویز دیکنیمجعه و به پزشک مرا دشویرویکرد ما به دین، رویکردی پراگماتسیتی است. مثالً وقتی بیمار می

شما را تسکین دهد و شما را معالجه کنثد،  خواهید این دارو، درد شیمیایی دارو و... ندارید، فقط می . اصالً کاری به ساختمان دیکنیممصرف 

به چیزی مراجعه کنید، نه برای شناخت آن، بلکه پراگماتیستی است. رویکرد ما به بسیاری از امور، پراگماتیستی است. هرگاه  این یک رویکرد 

گفت رویکرد  تمام موجودات از دو حثال  توانیمگماتیستی است. انیازی را رفع کنید، در این صورت رویکرد شما، رویکرد پر ،برای آنکه با آن

 بیرون نیست:

 ات در مواجهه با جهاندموجورویکردهای 

 رتباط ما با آن چیزی یک ارتباط رئالیستی و مربوط به واقع است و یک رویکرد نظری است. . برای شناخت آن چیز که در این صورت ا0

 . رویکرد پراگماتیستی؛ اما رویکرد ما به دین برای رفع یک سلسله نیازهای ماست )رویکرد پراگماتیستی(1

ندان در بنثد صثدق و کثذب و مطابقثت یثا عثدم رویکرد پراگماتیستی، لوازمی دارد. وقتی به چیزی رویکردی از این نوع داشته باشم، چ

که نیازی از نیازهثایش بثرآورده شثود، بنثابراین  کندیماول. انسان به این رو  ۀدوم است، نه در مرحل ۀمطابقت آن نیستم، اگر باشم در مرحل

 ثانوی است. ۀیک دغدغ ،صدق و کذب در دین ۀدغدغ

 علت روی آوردن ما به دین

شدنی نیستند یا اینکه به دیگر، برآورده ۀکه به توسط پدید خواهیم، برآورده کند، باید نیازهایی باشندکه ما از دین می * نکته: آن نیازهایی

دیگر این نیاز را که باعث رویکرد به دین شده است، برآورده کند، دیگر نیاز به رویکرد به دین  ۀشدنی نیستند؛ واال اگر پدیدبرآورده ،این خوبی

دقیق نکرده است که دقیقاً بگوییم چند قسم هستند؛ اما درواقع چیزی  وب این نیازها چه نیازهایی هستند. این نیازها را کسی تحدید نیست. خ

بن، احساس جث ،به این صورت بیان کرد: احساس  ترس شودیم، یک سلسله نیازهایی است که کنندیمکه بیشتر فیلسوفان دین به آن تکیه 

 معنایی. احساس بی ،ساس  خطااح ،احساس تنهایی

، آوردیمثرنثج  ،دنبال خثودکشانید و هریک از این نیازها برآورده نشوند، بههایی هستند که ما را به دین میها، اعم احساساین احساس

 باشد، ما درواقع باید چند نتیجه بگیریم: طورنیاوقتی 

 مالک میزان تدین در افراد

ری نثدارد؛ یعنثی چقدر در ما برآورده شده است. تثدین مثالک دیگث ،نجا نتیجه بگیریم که ببینیم این نیازها. میزان تدین خود را از ای0 

توانیم درخصوص تدین داوری کنیم یا نثه؟( مثالک دیگثری نظر از اینکه آیا ما میتر است یا حسین )صرفحسن متدین خواهید بفهمیدمی
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ای از دیانثت درشثان ها، هیچ بهثرهنفر، نیازهایشان بهتر و بیشتر برآورده شده است. سایر مالک یک از این دوندارید، مگر اینکه ببینید کدام

یکی است، پیثامبر خثاتم  پرسند: خدادشان را مییهایی که خیلی در دین رایج است، این است که از آن فرد، اصول عقانیست. یکی از مالک

. شودیمآنچه مورد اعتقاد است، به زبان هم تصدیق  کندیمچیزی اعتقادی داری و گمان که به چه  شودیماهلل است و ... سؤال محمد رسول

 فرض هست که هر دو غلط است:در اینجا دو پیش

 ، اعتقاد ماست.دیآیم. آنچه به زبان 0 

 . )تصدیق منطقی(میکنیم. اعتقاد آن چیزی است که ما به آن تصدیق 1 

که  کندیموقت تصدیق آن ،زاست؛ ولی خودش سیگار بکشدسیگار سرطان ،ک، اگر تصدیق کنداعتقاد، تصدیق منطقی نیست. یک پزش 

زایی سثیگار زا بودن سیگار اعتقاد ندارد. خیلی فرق است بین تصدیق و اعتقاد کسی که سثرطانزاست؛ ولی درواقع به سرطانسیگار سرطان

 کشد.معتقد است و سیگار هم نمی

 بی برای تشخیص تدین در افراد نیست فهم تاریخ دین، مالک مناس

تحقق دین، دین نیسثت؛ بلکثه تثاریخ  که تاریخ دین را جزء دین حساب کنید. درحالی مالک دیگر برای تدین این است که بیایید تاریخ  

ید سوألی بکنید که اگر . شما باشودیمدر چه سالی شهید شده است، نقصانی در دین من حاصل ن ،است. اگر من ندانم فرضاً حمزه سیدالشهدا

حاصل شود. یعنی سوأالتی بکنید که هرکه نداند، اگر بخواهد متدین شود، دچار اشکال شود، از « معرفت دینی من»من ندانم یک نقصانی در 

 ندانستن آن چیز. 

نها هیچ تثوجهی نثداریم؛ امثا بثه تثاریخ ما به تاریخ زندگی آ ،اندو رفته اندآمدهافراد در طول تاریخ  از بسیاریبه این نکته توجه کنید که 

گیریم. آیا این به این دلیل نیست م و با تمام دقت، روز تولد و وفات و تعداد فرزندان و... را یاد مییزندگی پیامبر و ائمه )ع( تا این حد حساس

اهمیت این مطلثب باعثث شثده کثه تثاریخ  های خاصی بودند که دیگران فاقد آنها بودند. پسمعصومین )ع( دارای ویژگی ۀکه پیامبر و ائم

های خاص پیثامبر اسثت. ویژگی زندگی پیامبر، اهمیتش معلول  که تاریخ  شودیمزندگی پیامبر برای ما مهم باشد؛ اما از همین تحلیل نتیجه 

این معنایش این اسثت کثه تثاریخ  اند وو رفته اندآمدهی زیادی روی زمین هاانسانوگرنه اگر پیامبر فقط به صرف انسان بودنش، مهم بود، 

قثدر اهمیثت دهیثد کثه دوم این است که اگر چنین است، نباید به تاریخ زندگی پیامبر، آن ۀزندگی پیامبر، اهمیت فرعی و طفیلی دارد. نتیج

 های نبی فراموش بشود. اصالً خود ویژگی

رفتار کردند. در ارتباط با کودکان، زیردسثتان، زبردسثتان و... چگونثه که پیامبر در ارتباط با همسرانشان چگونه  اندکردهآیا تاکنون سؤال 

خیلثی  نثدیگویمثپیامبر با مردم چگونه بثود؟  هاست؟ اگر بپرسیم رفتار گفت آنچه پیامبر را پیامبر کرد، همین توانیم؟ اصالً کردندیمرفتار 

فایده هربان هستند، هر وقت سوألی کلیتش از یک حدی باالتر رفت، بیمهربان بود. خوب خیلی مهربان بود، یعنی چه؟ خیلی از افراد خیلی م

زندگی پیثامبر را بیثاموزیم، نثه  ۀما باید نحو ،. حاال اگر من خواستم با مردم مهربان باشم، باید چه کار کنم؟ برای پاسخ به این سؤالشودیم

 را باید در تاریخ بخوانیم و نه در دین! هانیا میگویمکه را حذف کنیم، خیر! بل هانیاگویم تاریخ زندگی پیامبر را. من نمی
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اکثرم آموختثه نبی عنوان سنت ، باید آن بهاندداشتهزندگی پیامبر را باید بیان کنیم. اگر در صلح حدیبیه، فرضاً پیامبر برخوردی  ۀنحو !بله 

 شود. پس در اینجا دو نکته است: 

گفثت هرکثه  تثوانیمث؛ ولثی آیثا شودیمتر است، موفق اش قویپرسند، آن کس که حافظهمی. در این امتحانات که اصول عقائد را 0

 تر است. تر است، متدیناش قویحافظه

بپرسند، اعتقادات را بپرسید و بگوید در دین انسان باید چگونه دین را بپرسند. خود دین را  . الاقل به جای اینکه در این امتحانات، تاریخ 1

 ؟ کردندیمپیامبر با فالن طبقه، چگونه رفتار  زندگی کند.

 ، نگاه رئالیستی داشتن استها در دینگرفتاریعامل اصلی 

های دینی و کشتارهای دینی هم روی همین تاریخ جنگ، صورت گرفته است؛ مثالً دو فرقه از مسثیحیان بثا اتفاقاً جنگ گفتیمهگل 

چهل  ندیگویم دیگر ایاز به صلیب کشیده شدن زنده شد و عده پسمسیح سه روز  ندیگویمای جنگیدند، بر سر این مطلب که عدههم می

 کنند. ، اختالف نمیشودیمدین مربوط  چیزی که واقعاً به حاقّ ۀوقت دربارروز و هیچ

که ما یم واقعیت را بدانیم؛ درحالیخواهگرایانه داریم و میشویم؛ چون یک نظر رئالیستی و واقعها دچار میدانید ما چرا به این گرفتاریمی

ی هاانسثانتر اسثت، بثا آرامشبثا ،در این میانو هرکس  کندمی... را برطرف  که مثالً احساس تنهایی واز این نظر  میکنبه دین توجه باید 

ها او را ناامید و را سرمست و سختیها اخوشی ،عدالت را دوست دارد ،دهدخود را خوب انجام می ۀوظیف ،کندیمدیگر با مهر و تواضع برخورد 

 تر است.بود. هر کس این نیازها در او بیشتر برطرف شده باشد، متدین هانیاخاطر چون نیاز ما به دین بهتر است، این فرد متدین ،کندینم

  این نیازهای معنوی، نیازهای معنوی این جهانی است، نه نیازهای معنوی آن جهانی

یازهای معنوی، نیازهای معنوی این جهانی است، نه نیازهای معنوی آن جهانی. معنی این سخن این اسثت کثه شثما سوم: این ن ۀ* نکت

ام معنا ندارد، تشثویش داری؟ بلثه! نومیثد در اینجا معنا دارد یا ندارد؟ بگویید: نه! زندگی ،فریب این را نخورید که به شما بگویند زندگی شما

ی؟ بله! روزه؟ بله! خوب پس آخرتت خوب است. این یعنی اینکه دین نتوانسته است بر زندگی این جهانی تو پاسخ خوانهستی؟ بله!... نماز می

وقت نیازهای جهان دیگثر را کثه اصثالً محسوس مرا جواب نگفته، آن دهد. دینی که نیازهای عاجل بدهد و در جهان دیگر به تو جواب می

جهثانی بثرآورده ؛ ولی نیازهثای نامحسثوس آنشودینمبرآورده  ،این است که نیازهای محسوسمتصور نیست که جواب دهد. درواقع تلقی 

؛ ولی نیازهای شودیمبرآورده  هانیا. من االن واقعاً نیاز دارم شودیمما  ، این درواقع تلقی ما متدینان است و ضررش هم متوجه خود شودیم

 .برآورده نشده است ،خواند، بدا به حال او که نیازهای آن جهانی او؛ اما کسی که نماز نمیشودیمآن جهانی برآورده 

، باید اول بتوانیثد نیازهثای ایثن شودیمتوسط دین ما، برطرف  ،اگر بخواهیم مردم باور کنند که نیازهای اخروی وجود دارد و این نیازها 

و نیازهای آن فرع بر این است که ما وارد دیثن شثده باشثیم. مثا اول  جهان دیگر جهانی را برآورده کنید تا بعد به آنها بپردازید. اصالً وجود 

و لثذا بثه دیثن رو  شثودینمثدیگری برطثرف  بینیم یک سلسله اموری هست که از راه شویم؛ یعنی مییک چیز دیگر وارد دین می خاطربه

، جواب دادن به نیازهای همین دنیا است. دیثن کندیم اعتقاد به جهان دیگری نیست، آنچه دین را دین ،کندیمآوریم، آنچه دین را دین می
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این همان چیزی است « ترین آن استپوشیده ،بهترین امور: »دیگویمبه شاگردانش  0چیزی جز جلوه در زندگی این جهانی نیست. ژول النیو

 ترین است.فرماید که بهترین زهد، پوشیدهکه حضرت علی )ع( می

تثأثیر دیثن در مثنش »کمک کند. اینکثه بحثث  کسی قدر ناتوان نیست که نتواند به هیچکسی آنهیچسخن دیگر النیو این است که  

اگر تثأثیر دیثن در مثنش  .متدین هستیم د که ببینیم ما چقدردست ما بیایرا مطرح کردم. از این نظر بود که یک مالک و معیاری به« آدمی

در منش ما نهاده است، ما متدین هستیم. اثر این وضع این است که ما درواقثع بثه الفثاظ که دین تأثیر را آن مقداری آدمی است، باید ببینیم

 و اگر برآورده نکند، هیچ سودی ندارد.  کندیمآن مذهبی است که این فرض را برآورده  ۀتشیع، تشیع نمون میگویمتوجه نکنیم. ما وقتی 
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