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  سالم انسان و معيوب انسان

. الرّحيم الرّحمن اللَّه بسم

 أجمعين الخالئق بارئ العالمين رب للَّه الحمد

 اله و محمد قاسمال أبى موالنا و نبينا و سيدنا رساالته مبلّغ و سرّه حافظ و صفيه و حبيبه و رسوله و اللَّه عبد على السالم و الصلوة و

. المعصومين الطاهرين الطيبين

: الرجيم الشيطان من باللَّه اعوذ

و تَلى اذاب  راهيماب هبر ماتنَّ بِكَلهانّى قالَ فَاتَم لُكلنّاسِ جاعقالَ اماماً ل نْ وتى مينالُ قالَ ذُرى اليدهمينَ عالظّال  .

 از بسيارى مانند انسان. واال انسان يا  اعلى انسان نمونه، انسان يعنى كامل انسان. است اسالم يدگاهد از كامل انسان بحث، موضوع

 سالم انسان و كامل سالم انسان: است قسم دو هم سالم انسان و دارد سالم و معيوب بلكه و دارد غيركامل و كامل ديگر، چيزهاى

 را سرمشق و الگو و مدل حكم كه است واجب مسلمين ما براى نظر آن از اسالم، يدگاهد از نمونه انسان يا كامل انسان شناختن. غيركامل

 كمال به اسالمى تعليم و تربيت تحت و -بسازد كامل انسان خواهد مى اسالم چون -باشيم كامل مسلمان يك بخواهيم اگر يعنى دارد؛

 معنوى سيماى است، اى چهره چگونه كامل انسان معنوى و ىروح چهره است، چگونه كامل انسان كه بدانيم بايد برسيم، خود انسانى

 اگر. بسازيم گونه آن را خود جامعه و خود بتوانيم تا است، مشخصاتى چگونه كامل انسان مشخصات و است سيمايى چگونه كامل انسان

 نظر از نسبى كامل ولو انسانِ يك ديگر عبيرت به و باشيم كامل يا و تمام مسلمان يك توانيم نمى قطعاً نشناسيم، را اسالم كامل انسان ما

  باشيم اسالم

  اسالم نظر از كامل انسان شناخت راههاى -1

 -را كامل انسان دوم، درجه در سنت و اول درجه در قرآن ببينيم كه است اين راه يك: دارد راه دو اسالم نظر از كامل انسان شناخت

 معلوم هرحال به ولى. اند كرده توصيف چگونه -است كامل مؤمن و كامل مسلمان تعبير و نيست كامل انسان تعبير سنت و قرآن در اگرچه

. است رسيده كمال به ايمان پرتو در كه انسانى يعنى كامل مؤمن و است، رسيده كمال به اسالم در كه انسانى يعنى كامل مسلمان كه است

 اين در قضا از. اند كشيده كامل انسان سيماى براى خطوطى چه و اند كرده نبيا مشخصاتى چه با را كامل انسان سنت، يا قرآن ببينيم بايد

. است آمده زيادى بيانات سنت در چه و قرآن در چه زمينه،

 بشناسيم را عينى افرادى كه است اين بلكه است، آمده چه سنت و قرآن در ببينيم كه نيست بيانها از استفاده كامل، انسان شناخت دوم راه

 كامل انسان چون هستند؛ اسالمى كامل انسانهاى عينى وجود و اند شده ساخته خواهد مى قرآن و اسالم كه آنچنان آنها هستيم مطمئن كه

 و  اعلى حد در هم كامل، انسان باشد؛ نكرده پيدا وجود خارج در وقت هيچ كه نيست ذهنى و خيالى و آل ايده انسان يك فقط اسالمى

. است كرده پيدا وجود ارجخ در تر، پايين درجات در هم
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 شناخت. است اسالم كامل انسان از ديگرى نمونه السالم عليه على. است اسالم كامل انسان نمونه آله و عليه اهللا صلى اكرم پيغمبر خود

 پسر لى،ع نامش: شناسد مى اى شناسنامه را على انسان، گاهى. على اى شناسنامه شناخت نه اما است اسالم كامل انسان شناخت على،

 فالن شد، متولد سال آن در حسين، و حسن پدر فاطمه، شوهر ، عبدالعزّى بن اسد دختر فاطمه مادرش عبدالمطّلب، پسر ابوطالب ابوطالب،

 صادر شناسنامه يك السالم عليه على براى بخواهيم اگر يعنى است؛ اى شناسنامه شناختهاى اينها. كرد جنگهايى چنان رفت، دنيا از سال

. نيست كامل انسان شناخت نيست، على شناخت على، اى شناسنامه شناخت اما. اينهاست اش شناسنامه باشيم، آگاه او شناسنامه به و مكني

 كامل انسان بشناسيم، را السالم عليه على جامع شخصيت كه حدى هر در. على شخص نه على شخصيت شناخت يعنى على شناخت

 او پيرو و تابع برويم، را او راه دهيم، قرار خود پيشواى و امام -لفظاً و اسماً نه -عملًا را كامل انسان كه حدى هر در و ايم شناخته را اسالم

 شهيد.  علياً شايع منْ الشّيعةُ چون هستيم، كامل انسان اين شيعه] حد همان در[ بسازيم، نمونه اين طبق بر را خود كه كنيم كوشش و باشيم

 با انسان يعنى. كند مشايعت را على كه كسى يعنى شيعه: اند گفته را سخن اين هم ديگران و گويد مى را حرف اين ناسبتىم به لمعه در] اول[

 يعنى مشايعت. مشايعت با شود؟ مى شيعه چيز چه با پس شود؛ نمى شيعه فقط عالقه و حب با شود، نمى شيعه حرف با شود، نمى شيعه لفظ

. گويند مى مشايعت را اين رويد، مى او همراه و سر پشت ماش و رود مى كسى وقتى. همراهى

. على عملىِ كننده مشايعت يعنى على شيعه

. دانستيم را آن از بحث فايده همچنين و كامل انسان شناخت راه دو پس

 بيان راه از را اسالم املك انسان اگر. باشد داشته علمى اثر] فقط[ كه نيست] محض[ علمىِ و فلسفى بحث يك كامل انسان مسئله بنابراين،

 و واقعى مسلمان يك و برويم كرده معين اسالم كه را راهى توانيم نمى نشناسيم، قرآن كامل هاى پرورده شناخت راه از و] سنت و[ قرآن

  بشناسيم ار اسالم متعالى و عالى و كامل انسان دارد ضرورت پس. باشد اسالمى جامعه يك تواند نمى ما جامعه همچنين و باشيم درست

 

 تمام و كمال فرق

. چه؟ يعنى كامل انسان ؟ چيست كامل معنى اصلًا كه است مطرح سؤال يك اينجا

 اين ضد در گاهى كلمه آن يعنى است؛ كلمه يك كلمه دو اين ضد و داريم -يكديگر عين نه -يكديگر به نزديك كلمه دو عربى زبان در

 دو آن. داريم كلمه يك فقط كلمه دو آن بجاى يعنى نداريم، هم را كلمه دو آن خود تىح فارسى در. آن ضد در گاهى و رود مى كار به

 اين: شود مى گفته ناقص دو، هر مقابل در و تام گاهى و شود مى گفته كامل عربى در گاهى. تمام ديگرى و است كمال يكى عربى كلمه

. ناقص ديگرى آن و است تمام است، تام اين ناقص؛ آن و است كامل

 نعمتى علَيكُم اتْممت و دينَكُم لَكُم اكْملْت الْيوم: است آمده كلمه دو هر قرآن از آيه يك رد

. كردم تمام شما بر را خود نعمت و نمودم كامل برايتان را شما دين امروز
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. نبود درست عربى زبان دستور نظر از بود، هگفت چنين اگر گويند مى. نعمتى لكم اكملت: نفرمود همچنين و دينكم عليكم اتممت: نفرمود

 دو اين معنى دانستن از ما، بحث شروع يعنى كنيم؛ شروع را بحثمان توانيم نمى نگوييم، را ايندو فرق اگر ما چيست؟ كلمه دو اين فرق حال

. است كلمه

 چيزها آن از بعضى اگر يعنى باشد؛ آمده وجود به است الزم آن وجود اصل براى آنچه همه كه شود مى گفته جايى در ء شى يك براى تمام

 ثلثش است، موجود نصفش: دارد برمى كسر وجودش كه گفت توان مى و است ناقص خودش ماهيت در ء شى اين باشد، نيامده وجود به

 تاالر يك به اجاحتي شود مى ساخته نقشه يك اساس بر كه مسجد يك ساختمان مثلًا. قبيل اين از و است موجود ثلثش دو است، موجود

 اگر كه -دارد احتياج ساختمان اين كه چيزهايى آن همه وقتى. دارد ديگر اجزاء و شيشه و درب و سقف و ديوار به احتياج هم تاالر دارد،

 كار به را ناقص كلمه كلمه، اين مقابل نقطه براى. شد تمام ساختمان: گويند مى شد، فراهم -كرد استفاده ساختمان از توان نمى نباشد، آنها

 ء شى براى كمال اين اگر. باشد داشته تواند مى هم باالترى درجه باز هست تمام آنكه از بعد ء شى يك كه است جايى در كمال اما. بريم مى

. است رفته باالتر پله يك كمال اين داشتن با ولى هست، ء شى خود باز نباشد

 تمام گويند مى برسد، خود آخر حد و نهايت به افقى جهت در ء شى وقتى. افقى تجه در را تمام و كنند مى بيان عمودى جهت در را كمال

 عقل هم قبلًا يعنى است شده كامل كس فالن عقل: گويند مى اگر. يافت كمال گويند مى رود باال عمودى جهت در ء شى كه زمانى و شد

 اكنون ولى كرد مى استفاده آن از و داشت علم هم قبلًا يعنى است شده كامل كس فالن علم است؛ آمده باالتر درجه يك عقلش اما داشته،

 نيمه اصلًا يعنى است، ناتمام افقى نظر از كه است انسانى مقابل در كه داريم تمام انسان يك پس. است پيموده را كمالى درجه يك علمش

 هست تمام انسان كه داريم ديگرى انسان و. نيست تمام انسان هرحال به و است انسان ثلث دو يا ثلث مثلًا است، انسان كسر است، انسان

 كه برسد ندارد وجود باالتر آن از انسانى كه نهايى حد آن به تا باشد كاملتر هم آن از و باشد كاملتر باشد، كامل تواند مى تمام انسان ولى

  ناميم مى -است انسان اعالى حد كه -كامل انسان را او

 كامل انسان تعبير

. است نداشته وجود هجرى هفتم قرن تا اسالمى ادبيات در املك انسان تعبير

. است شده برده كار به انسان مورد در تعبير اين اسالم دنياى در بار اولين براى ولى است، مطرح زياد خيلى تعبير اين هم اروپا در امروز

 عربى الدين محيى. است طايى اندلسى عربى لدينا محيى معروف، عارف كرد مطرح را كامل انسان تعبير انسان مورد در كه كسى اولين

 ايرانى عرفاى جمله از و داريد سراغ اسالمى ملل تمام ميان در بعد به هفتم قرن از شما كه عرفايى تمام يعنى است؛ اسالمى عرفان پدر

 مقابل در عظمت، همه اين با او. است الدين محيى مكتب شاگردان از يكى مولوى. هستند الدين محيى مكتب شاگردان از زبان، فارسى

 در او مسافرتهاى همه. بود اندلس اهل و طايى حاتم اوالد از نژاد عربى مرد الدين محيى. نيست چيزى عرفانى نظر از الدين محيى

 دمشق در -گويند مى شامى او به مدفنش اعتبار به كه -شامى اندلسى الدين محيى قبر. رفت دنيا از شام در و بود اسالمى كشورهاى

 صورت به اسالمى عرفان اينكه. شود مى شمرده عارف بزرگترين الدين، محيى از بعد كه دارد قونوى صدرالدين نام به شاگردى او. است

. است قونوى صدرالدين شروح و الدين محيى كار محصول است، درآمده غامض بسيار بسيار علم آنهم علمى،
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 مولوى. مادرش شوهر هم و بود استادش هم الدين محيى يعنى بود؛ الدين محيى زن پسر ،است تركيه در قونيه اهل كه قونوى صدرالدين

 به الدين محيى افكار. كرد مى اقتدا او به و رفت مى مولوى و بود جماعت امام مسجدى در صدرالدين. است قونوى صدرالدين معاصر

 از او البته ولى بود، كامل انسان مسئله كرد طرح مرد اين كه لىمسائ از يكى است كرده پيدا انتقال مولوى به قونوى صدرالدين وسيله

 و عالى بسيار بسيار منظومه صاحب معروف، شبسترى محمود از كه سؤاالتى از يكى مخصوصاً.  است كرده طرح را آن عرفان ديدگاه

 لفظ با كه كسى اولين پس. است داده جواب عرفانى ديد با هم او كه است كامل انسان مورد در است شده راز گلشن نظير كم و ادبى نفيس

 -را كامل انسان هم ديگران. است عربى الدين محيى كرد، بيان را مطلب اين عرفانى خاص ديد با و كرد طرح را مسئله اين كامل انسان

 تمام انسان از را بحث. است نىانسا چگونه قرآن ديد از كامل انسان كه ببينيم خواهيم مى ما. اند كرده بيان شكلى به -خود ديد از هركسى

  برسيم بحث اين بعدى مراحل به بتوانيم تا كنيم مى شروع ناقص انسان و

 

  روانى و جسمى عيبهاى

 جسمى نظر از انسانها بعضى كه نيست شكى. است انسان تن به مربوط گاهى عيب و سالمت داريم؟ هم معيوب انسان و سالم انسان آيا

 انسان شخص به مربوط اينها ولى. اينها امثال و هستند افليج يا و كر نابينا،: دارند عضوى نقص مثلًا ريض،م و معيوب بعضى و سالمند

 و فضيلت نظر از او براى را اينها شما باشد، قد كوتاه باشد، بدشكل باشد، افليج باشد، كر باشد، كور انسانى اگر كه داريد توجه هيچ. است

 از يكى كنند، مى حساب پيغمبران تلو تالى اصطالح به را او كه يونان فيلسوف سقراط، مثلًا يد؟شمار نمى نقصى انسانيت و شخصيت

 حسين طه و معرّى ابوالعالء مثلًا يا. گيرد نمى عيب انسان يك عنوان به سقراط براى را بدشكلى كس هيچ ولى بود دنيا مردم ترين بدشكل

 نه، شود؟ مى شمرده افراد اين شخصيت در نقص يك عنوان به -است افراد اين شخص و جسم در نقصى كه -كورى اين آيا اند؛ بوده كور

. روانى و دارد جسمى روحى، و دارد تنى شخصيتى، و دارد شخصى: دارد چيز دو انسان كه است اين بر دليل مطلب اين. نيست اينچنين

 همين اشتباهشان اوست، جسم از تابعى صددرصد انسان روان كنند مى خيال كه كسانى اين. جداست جسم حساب از روان حساب

 كه كسانى نظر بر بنا. است اى مسئله يك خودش اين است؟ سالم او جسم كه حالى در باشد بيمار تواند مى انسان روان آيا اساساً. جاست

 همه ندارد، حكمى روان اساًاس دانند، مى انسان اعصاب سلسله بالواسطه و مستقيم اثر را روحى خواص تمام و هستند روح اصالت منكر

. است جسمى بيمارى همان روانى بيمارى و است بيمار روان كه شده بيمار جسم حتماً باشد، بيمار روان اگر است؛ جسم تابع چيز

 امينهاويت خون، قرمز و سفيد گلبولهاى تعداد نظر از جسم، نظر از انسان است ممكن كه است شده ثابت مطلب اين بيشتر امروز خوشبختانه

. باشد بيمار روانى نظر از حال عين در و باشد سالم سالمِ اعصاب، نظر از حتى و بدن متابوليسم نظر از و

 در يعنى گويد؛ مى بيمار دارد، روانى عقده كه آدمى به امروز علم واقعاً. باشد داشته روانى عقده امروزيها قول به مثلًا باشد؟ بيمار چطور

 جسم راه از را بيماريها نوع اين لهذا و باشد آمده پديد او جسمى دستگاه در اختاللى اينكه بدون است شده پيدا اختالل او روانى دستگاه

 ثابت امروز. است تكبر روانى عقده داراى كه كسى مثل ، نيست مادى دواهاى روانى بيماران اين معالجه راه] يعنى كرد، درمان توان نمى[

 آيا كرد؟ پيدا داروخانه در تكبر براى دارو يك شود مى آيا ولى. است روانى و روحى اختالل واقعاً است، ىبيمار واقعاً تكبر كه است شده
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 جلّاد و القلب قسى انسان يك به شود مى آيا شود؟ متواضع انسان يك به تبديل و برود بين از تكبرش و بخورد قرص يك انسان شود مى

 نه، شود؟ رحمت و باشفقت و مهربان عطوف، انسان يك به تبديل تا بدهند قرص يك يا و بزنند آمپول يك) الجوشن ذى بن شمر مثل(

. دارد ديگرى راه او معالجه ولى هست او براى معالجه

 بيمارى يك مثلًا. شود مى معالجه جسم راه از روانى بيمارى گاهى كه همچنان شود، مى معالجه روانى راه از جسمى بيمارى گاهى حتى

 معالجه[ -است عجيبى مسئله يك و دارد داستانى خودش هم اين كه -روحى تقويتهاى و تلقينها سلسله يك با ولى است جسمى واقعاً

 و دارد استقالل تن از انسان روان و روان، و تن از مركّب است موجودى انسان واقعاً كه است اين بر قاطع داليل جزء] مطلب اين. شود مى

 يتَعاكَسانِ الْبدنُ و النَّفْس: حكما قول به. دارند اثر يكديگر در ايندو نيست، روان از مطلق تابع تن كه چنانهم نيست، تن از مطلق تابع يك

 انجام تن از مستقل كار هم روان و دهد مى انجام روان از مستقل كار بدن و بدن، در روان و گذارد مى اثر روان در بدن اعداداً و ايجاباً

. است مستقل دستگاه يك خود انسان، روانى دستگاه كه است اين بر دليل خودش اين. دهد مى

 تا[ بود الزم مقدمه اين. آورديم معيوب انسان و سالم انسان از سخن شويم، بحث اصل وارد اينكه از قبل كامل انسان از صحبت در ما

 اگر كه است سالم صددرصد انسانى كه كنيم كىپزش بحث خواهيم نمى نيست؛ جسم به مربوط سالمت و عيب] ما مقصود كه شود روشن

. نداريم كارى بدن به اساساً ما نيست، مربوط ما به بحث اين است، سالم بدنش جهازات همه شود مى معلوم كند چكاپ برود

 پذيرفته را اصل ناي قرآن. باشد سالم نظر اين از است ممكن كه همچنان باشد، معيوب و بيمار روانى نظر از انسان است ممكن واقعاً پس

 مرَضاً اللَّه فَزادهم مرَض قُلوبِهِم فى: فرمايد مى است،

 براى[ كه است اى پزشكى قلب از غير گويد مى قرآن كه قلبى. است بيمار چشمشان مثلًا فرمايد نمى. است بيمارى روحشان و دل در

 انِ الْقُر منَ نُنَزِّلُ و: فرمايد مى قرآن درباره. انسان روان و روح همان ىيعن قرآن در قلب. كنيم مراجعه قلب طبيب به است الزم] آن درمان

 للْمؤْمنينَ رحمةٌ و شفاء هو ما

. است مؤمنين شفاى قرآن. فرستاديم مؤمنين براى رحمت و شفا را قرآن ما

 بدن مريضى بدتر، فقر از و الْبدنِ مرَض الْفاقَةِ منَ اشَد و است، فقر شدايد و يابال جمله از الْفاقَةَ الْبالء منَ انَّ و اال: فرمايد مى اميرالمؤمنين

 الْقَلْبِ مرَض الْبدنِ مرَضِ منْ اشَد و است،

. است انسان قلب و دل بيمارى شديدتر، و بدتر تن بيمارى از و

 انسان به يا باشيم كامل انسان كه باشيم داشته را توقع اين بخواهيم نكهآ از ماقبل و است سالم انسان ساختن قرآن، هاى برنامه از يكى

. ] بشناسيم[ هستيم، معيوب انسان يا سالم انسان اساساً كه نظر اين از را خود بايد باشيم، نزديك كامل
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  انسان روح آفات

 منشأ محروميتها شناسى، روان نظر از. كنم مى عرض برايتان كند مى زده آفت را انسان روح كه آنچه اصلى هاى ريشه اجمال طور به

 دانيد مى. محروميتهاست و مغبونيتها احساس انسان، روانى بيماريهاى و روانى هاى عقده از بسيارى منشأ يعنى شود؛ مى روانى بيماريهاى

 كه است اساسى مسئله يك خود اين هرحال به. جنسى امر در خصوصاً است، موضوع اين روى اش تكيه افراط طور به فرويد كه

 دلش دارد، كينه و حقد كسى به نسبت كند مى احساس انسان وقتى كه چيست كينه. كند مى بيماريهايى ايجاد او در انسان محروميتهاى

. چيست؟ انسان در انتقامجويى حس اين گيرد؟ آرام تواند نمى نكشد خون و خاك به را او تا و بگيرد انتقام او از خواهد مى

 انسان. كند نمى فكر خودش درباره شود؛ نعمت سلب او از كه است اين آرزويش همه بيند، مى ديگران در را نعمتى و خير وقتى دحسو آدم

. حسد نه دارد غبطه سالم،

 بر لدلي اين،. است سالم بيفتد، جلو خودش كه باشد فكر اين در هميشه انسان يك اگر. بيفتد جلو كه كند مى فكر خودش درباره هميشه او

 آدمهاى گاهى كه بينيد مى شما حتى. است مريض است، بيمار بيفتد عقب ديگرى كه است انديشه اين در هميشه كسى اگر اما. نيست عيب

 شود وارد صدمه درجه پنجاه ديگرى به بلكه بزنند، صدمه درجه صد خودشان به حاضرند كه رسند مى اى مرحله به حسود

 

 حسد بيمارى از اى نمونه

 مانند خريد، را او كه اولى روز از. خريد غالمى ثروتمندى مرد خلفا، از يكى زمان در: كنند مى نقل تاريخ كتب در معروفى خيلى نداستا

 خريد، مى برايش را لباسها بهترين داد، مى او به را غذاها بهترين. كرد مى رفتار او با آقا يك مانند بلكه كرد، نمى رفتار او با غالم يك

 كه ديد مى غالم. است آورده خودش براى پروارى گويى كرد، مى رفتار او با خود فرزند مانند درست و كرد مى فراهم را او ايشآس وسايل

 شب يك. بدهد او به هم زيادى سرمايه و كند آزاد را او شد حاضر ارباب باالخره. است ناراحت هميشه است، فكر در هميشه اربابش

 همه اين چه براى دانى مى ولى بدهم، هم پول مقدار اين و كنم آزاد را تو حاضرم من: گفت و گذاشت يانم در غالم با را خود دل درد

 اين از بيش و باشد جانت نوش و حالل دادم تو به كه هرچه دهى، انجام را تقاضا اين تو اگر. تقاضا يك براى فقط كردم؟ تو به خدمت

 من نعمت ولى تو كنم، مى اطاعت بگويى تو هرچه: گفت غالم. نيستم راضى تو از من ندهى، انجام را كار اين اگر ولى. دهم مى تو به هم

 كنى پيشنهاد خواهى مى هرچه: گفت. نكنى قبول كنم پيشنهاد اگر ترسم مى بدهى، قطعى قول بايد نه،: گفت. دادى حيات من به و هستى

 از مرا سر دهم، مى دستور من كه خاصى جاى و موقع يك در كه است اين من پيشنهاد: گفت گرفت، قول كاملًا وقتى. بله بگويم من تا بگو

. ببرى بيخ

 به تيزى كارد كرد، بيدار را غالم شب نيمه. دهى انجام را كار اين بايد و گرفتم قول تو از من خير،: گفت. شود نمى چيزى چنين آخر: گفت

 كه هرجا و ببر را من سر جا همين: گفت و داد غالم به را پول كيسه و خوابيد نجاآ در. رفتند ها همسايه از يكى بام پشت به هم با و داد او

 ما. است بهتر زندگى از من براى مردن. ببينم توانم نمى را همسايه اين من اينكه براى: گفت چه؟ براى: گفت غالم. برو خواهد مى دلت
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 او پاى به قتلى خواهم مى سوزم، مى حسد آتش در دارم من. است تربه من از چيزش همه و افتاده پيش من از او و بوديم يكديگر رقيب

 فردا شوم، كشته اينجا اگر دانم مى كه است اين براى فقط من راحتى. ام شده راحت من شود، چيزى چنين اگر. كنند زندانى را او و بيفتد

 و كنند مى اعدام سپس و زندانى مرا رقيب بعد ست،ا كشته را او رقيبش حتماً پس شده، پيدا رقيبش بام پشت در اش جنازه گويند مى

 خوب شدن كشته همان براى تو نكنم؟ را كار اين من چرا هستى، احمقى آدم چنين تو كه حال: گفت غالم! شود مى حاصل من مقصود

 اگر: گفتند مى همه ولى. بردند زندان به را همسايه مرد آن. پيچيد جا همه در خبر. رفت و برداشت هم را پول كيسه بريد، را او سر. هستى

 چيست؟ قضيه پس كند، نمى را كار اين كه خودش خانه بام پشت روى باشد، قاتل او

 را او خودش تقاضاى به من: گفت طور اين را حقيقت و رفت وقت حكومت پيش نگذاشت، راحت را او غالم وجدان. بود شده معمايى

 مرد هم و غالم هم است، قرار اين از قضيه شد مشخص وقتى. داد مى ترجيح زندگى رب را مرگ كه سوخت مى حسد در آنچنان او. كشتم

. كردند آزاد را زندانى

 اولين.  دسيها منْ خاب قَد و. زكّيها منْ افْلَح قَد: فرمايد مى قرآن. شود مى مبتال حسد بيمارى به انسان واقعاً كه است حقيقتى يك اين پس

 مسخ از بلكه و انحرافها ناراحتيها، تاريكيها، ها، عقده بيماريها، از روان كردن پاكيزه است؛ نفس تزكيه و نفس تهذيب قرآن برنامه

  هاست شدن

  شده مسخ انسان

 گناهان مرتكب اينكه اثر در كه بودند مردمى سالفه امم ميان در گويند مى كه ايد شنيده چه؟ يعنى مسخ. است مهم خيلى شدن مسخ مسئله

 حيوانات يا و خرس گرگ، ميمون، به مثلًا شدند، تبديل حيوان يك به يعنى شدند؛ مسخ و واقع خود زمان پيغمبر نفرين مورد شدند، زياد

 عرض را توضيحش شدند؟ حيوان واقعاً يعنى شدند مسخ انسانها آيا است؟ صورت چه به مسخ اين حال،. گويند مى مسخ را اين. ديگر

 از يقين طور به) نشود حيوان يك به تبديل( نشود مسخ جسمى نظر از فرضاً اگر انسان كه است اين آن و] ستا مسلّم[ مطلب يك: كنم مى

 بدى آن به حيوانى عالم، در كه شود حيوان نوعى به تبديل بلكه و شود حيوان يك به تبديل شود، مسخ است ممكن معنوى و روحى نظر

 انسان شود مى مگر. هستند تر پست هم چهارپا از كه مردمى از يعنى گويد، مى سخن اضَلُّ هم بلْ از قرآن. باشد نداشته وجود كثافت و

 و اخالقى خصايص اگر. اوست روانى و اخالقى خصايص به انسان شخصيت چون بله، شود؟ حيوان يك به تبديل روحى نظر از واقعاً

 حقيقتاً روحش يعنى است؛ شده مسخ واقعاً او بود، بهيمه كي اخالقى و خصايص بود، درنده يك اخالقىِ و خصايص انسان يك روانى

. باشد خوك خصلتهاى خصلتهايش تمام است ممكن انسان و دارد، تناسب او روح با خوك جسم. است شده حيوان يك به تبديل و مسخ

 و است خوك يك واقعاً ملكوت رد و بين حقيقت چشم ديد از و باطن و معنى در و شده منسلخ انسانيت از باشد، گونه اين انسانى اگر

 كنند خيال بعضى شايد و شنويم مى كمتر را اينها ما. رسد مى شده مسخ انسان مرحله به گاهى معيوب انسان پس. نيست چيزى اين از غير

. بوديم عرفات اىصحر در السالم عليه العابدين زين امام با: گويد مى شخصى. است حقيقت ولى بيايد، باورشان ديرتر و است مجاز اينها

! است زياد حاجى امسال چقدر الحمدللَّه الْحجيج اكْثَرَ ما: كردم عرض امام به. زند مى موج حاجى از صحرا ديدم كردم، نگاه كه باال آن از

 الْحجيج اقَلَّ و الضَّجيج اكْثَرَ ما: فرمود امام
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 در را چشمى چه و داد من به بينشى چه و كرد چه امام دانم نمى من: گويد مى شخص آن! است كم حاجى چقدر و است زياد فرياد چقدر

 البالى در هم انسان عده يك كه كامل وحش باغ يك حيوان، از پر است صحرايى ديدم كن، نگاه حاال: گفت من به وقتى كه كرد بينا من

 بينى؟ مى حاال: فرمود. كنند مى حركت حيوانها اين

 ما از بعضى آب متجددم ذهن اگر حال. چراغهاست اين واضحى به امرى مسئله اين معنى، اهل و باطن اهل نظر از. است اين قضيه باطن

. ببينند و كنند درك را انسانها حقيقت توانند مى كه هستند و بوده افرادى ما خود زمان در. كنيم مى اشتباه كند، قبول خواهد نمى

 و بخورد كه است اين فكر در فقط و] ندارد ديگرى فكر[ جنسى عمل جز و ابيدنخو و خوردن جز چهارپا و بهيمه يك مانند كه انسانى

 است؛ شده مسخ انسانى چنين فطرت و باطن واقعاً. نيست چيزى اين از غير و چهارپاست يك روحش اصلًا ببرد، جنسى لذت و بخوابد

 خودش براى خودش آنها بجاى و شده گرفته وا از بكلى انسانيت و -داد خواهيم توضيح آن درباره كه -انسانى خصلتهاى يعنى

. است كرده كسب درندگى و اى بهيمه خصلتهاى و حيوانى خصلتهاى

: خوانيم مى نبأ مباركه سوره در

مونْفَخُ يى يورِ فافْواجاً فَتَأْتونَ الص .و تحفُت ماءالس واباً فَكانَتاب .و رَتيالْجِبالُ س راباً فَكانَتس  .

 صورت به مردم از گروه يك فقط كه اند گفته دين پيشوايان مكرر در مكرر. شوند مى محشور و مبعوث گروه گروه مردم قيامت روز در

. شوند مى محشور انسان

 به گروههايى و مارها صورت به گروههايى عقربها، صورت به گروههايى بوزينگان، صورت به گروههايى مورچگان، صورت به گروههايى

 كارى گزندگى جز دنيا در كه آن درآورد؟ آنها صورت به جهت بى را انسانى خدا است ممكن مگر چرا؟ شوند، مى مبعوث پلنگها ورتص

 ميمون جز كارى دنيا در كه كس آن و شود مى محشور است عقرب كه خودش واقعى صورت به است، آزاررسانى لذتش تمام و ندارد

 محشور سگ يك صورت به است، سگ يك مانند دنيا در كه كسى و شود مى محشور ميمون يك ورتص به قطعاً قيامت در ندارد، صفتى

 نياتهِم  على النّاس يحشَرُ. شود مى

 هستيد؟ چه دنيا اين در شما. شوند مى محشور شان واقعى صفات و خصلتها مطابق و ها خواسته و مقاصد و منويات مطابق قيامت در مردم

 يا است درنده يك هاى خواسته يا است انسان يك هاى خواسته شما هاى خواسته آيا خواهيد؟ مى را چيز چه باشيد؟ خواهيد مى چه

. هستيد كه شويد مى محشور همان و هستيد همان شما باشد، شما خواسته كه هرچه چرنده؟ يك هاى خواسته

 پول شويم، پرست پول اگر. شويم مى چيز همان بپرستيم ما كه را هرچه. كنند مى منع خداپرستى جز پرستشها همه از را ما كه است اين

 جزء فلز اين دنيا در كه موجودهايى اين به قرآن. است گداخته فلز همان قيامت در پول اين. شود مى ما وجود جزء و ما ماهيت جزء

: گويد مى اند، نداشته ديگرى كار فلز اين پرستش از غير و شده وجودشان

 جنوبهم و جِباههم بِها  فَتُكْوى جهنَّم نارِ فى علَيها  يحمى يوم. اليمٍ بِعذابٍ فَبشِّرْهم اللَّه سبيلِ فى ينْفقونَها ال و الْفضَّةَ و الذَّهب زونَيكْنِ الَّذينَ

و مهما هذا ظُهور كَنَزْتُم كُمانْفُسل  .
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 جلسه اين در من. كند مى مسخ را انسان كه است چيزهايى از يكى اين.  هستند او جهنمِ آتشهاى كنند، مى اغد دنيا آن در را او پولها همين

 اين مواد از ماده يك كه انسانى. است معيوب انسان دار، عقده انسان. باشم كرده طرح را سالم انسان و معيوب انسان مسئله اجمالًا خواستم

  است شده مسخ انسان يك و معيوب انسان يك -دهد مى قرار استفاده مورد را اى ماده اينكه نه -كند مى پرستش را عالم

 

  رمضان مبارك ماه سازى انسان برنامه

 سالم انسانهاى و سالم، انسانهاى به تبديل را خود ماه اين در معيوب انسانهاى كه است سازى انسان برنامه رمضان مبارك ماه برنامه اساساً

 برنامه است، نواقص رفع و معايب اصالح برنامه است، نفس تزكيه برنامه رمضان مبارك ماه برنامه. كنند كامل انسانهاى به تبديل را خود

 ترقى برنامه خداست، سوى به پرواز برنامه است، حق پرستش برنامه دعاست، برنامه است، نفسانى شهوات بر اراده و ايمان و عقل تسلط

 و بكشد خوابى بى و تشنگى و گرسنگى روز سى انسان و بيايد مبارك ماه كه باشد بنا اگر. است روح دندا رقاء برنامه است، روح دادن

 نكرده فرق هم ذره يك شعبان آخر روز با و بيايد فطر عيد هم بعد و برود، مجلس آن و مجلس اين به و باشد بيدار ديروقت تا شبها مثلًا

 انسانها كه است قرار گرفتن روزه با بلكه ببندند، را دهانشان جهت بى مردم خواهد نمى كه اسالم .ندارد اثر انسان براى اى روزه چنين باشد،

 نيست؟ چيزى گرسنگى جز روزه از آنها بهره و حظ كه هستند داران روزه از بسيارى كه است آمده ما روايات در چرا. شوند اصالح

 دروغ نكند، غيبت ببندد، حرام گفتار از را خود زبان كه كند تمرين روز سى آن در انسان كه است اين براى حالل غذاى از دهان بستن

. ندهد فحش نگويد،

 اكرم رسول. داشت روزه كه حالى در آله و عليه اهللا صلى اكرم پيغمبر خدمت آمد زنى: است ملكوتى و باطنى و معنوى امور همان از اين

: گفت. بخور و بگير ندارى؛ روزه نه،: فرمود. دارم روزه! اللَّه رسول يا: گفت. بخور و بگير: فرمود و كرد تعارف او به ديگرى چيز يا شير

: گفت. بخور كه كرد اصرار اكرم رسول باز. دارم روزه! اللَّه رسول يا نه

 روزه چگونه تو: فرمود). ما هاى روزه مثل ظاهرى روزه ولى داشت، روزه واقعاً خودش حساب به چون( دارم روزه واقعاً دارم، روزه نه،

 كه دهم ارائه خودت به اآلن خواهى مى ؟)كردى غيبت( خوردى پيش ساعت يك را مؤمنت -خواهر يا -برادر گوشت آنكه حال دارى،

 جسم دهان يعنى كند، غيبت و بگيرد روزه انسان. آمد بيرون دهانش از گوشت هاى لخته و كرد قى يكدفعه! كن قى اى؟ خورده گوشت تو

. كند باز حرام غذاى براى را خود روح دهان و ببندد حالل ذاىغ از را خودش

 آنوقت كند؟ مى متأذّى را فرشتگان ، آسمان هفت تا كه شود مى بلند او دهان از تعفّنى بگويد انسان كه دروغ يك اند گفته ما به چرا

 ايجاد دنيا در خودمان ما كه است عفونتهايى همين جهنم عفونت! دارد؟ عفونت جهنم اينقدر است، جهنم در وقتى انسان چرا گويند مى

. است طور همين هم كردن لمز و همز و دادن دشنام. گوييم مى خودمان كه است دروغهايى همين ايم، كرده
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 غيبت كه آدمى چون. را كردن غيبت] رذيلت[ هم و دارد را گفتن دروغ] رذيلت[ هم زدن تهمت چون اينهاست، همه سرور زدن تهمت

 و بافد مى دروغى يك كند، نمى را كسى بدگويى ولى گويد مى دروغ گويد، مى دروغ كه آدمى و كند مى بدگويى و گويد مى راست ،كند مى

. دهد مى انجام يكديگر با را كبيره گناه دو يعنى كند؛ مى غيبت هم و گويد مى دروغ هم واحد، آنِ در زند، مى تهمت كه آدمى اما. گويد مى

 كه است اين براى رمضان ماه باشيم؟ بسته يكديگر به تهمتها سلسله يك ما ماه آن در كه بگذرد ما بر رمضان ماه يك] است صحيح آيا[

. گيرد قرار تفرقه وسيله رمضان ماه اينكه نه شوند، جمع مساجد در و دهند انجام اجتماعى عبادتهاى كنند، اجتماع بيشتر مسلمين،

العظيم  لعلىا باللَّه الّا قوة ال و حول ال و

 

  انسانى ارزشهاى رشد در هماهنگى لزوم -2

و تَلى اذاب  راهيماب هبر ماتنَّ بِكَلهانّى قالَ فَاتَم لُكلنّاسِ جاعقالَ اماماً ل نْ وتى مينالُ قالَ ذُرى اليدهمينَ عالظّال ..

 به خودش بودن فرشته در اى فرشته اگر. است كامل فرشته از غير كامل انسان مثلًا است، متفاوت ديگر موجود با موجودى هر در كامل

 برسد كمال از اعالى حد به خودش بودن انسان عالم در انسان كه است اين از غير برسد، ممكن كمال حد آخرين به و  اعلى حد

 موجودات ساير با انسان در كمال تفاوت علت

 و انديشه از اند، شده آفريده محض عقل از كه هستند موجوداتى فرشتگان كه اند گفته اند كرده آگاه انفرشتگ وجود از را ما كه كسانى همان

 صرفاً حيوانات، كه همچنان ندارد؛ وجود اينها مانند و غضبى شهوانى، مادى، خاكى، جنبه هيچ آنها در يعنى اند؛ شده آفريده محض فكر

 فرشتگان در آنچه از مركّب است موجودى كه است انسان اين و اند بهره بى كند مى معرفى ىخداي روح را آن قرآن آنچه از و هستند خاكى

 كه است حديثى متن در تعبير اين. سفْلى هم و است علْوى هم ملكى، هم و است ملكوتى هم است؛ موجود خاكيان در آنچه و دارد وجود

 به را حديث اين مثنوى در مولوى. اند كرده نقل -آن به نزديك عبارت با اًظاهر -را حديث اين هم تسنن اهل و است آمده كافى اصول در

: است آورده شعر صورت

 آفريد گونه سه را عالم خلق   مجيد خلّاق كه آمد حديث در

 خدا و اند شده آفريده شهوت و خشم از -است حيوانات مقصود كه -ديگر گروه يك و اند شده آفريده مطلق نور از گروه يك گويد مى بعد

 -رسيده كمال حد به و آل ايده و  اعلى حد در اسبِ يك با مثلًا -كامل حيوان يك با كه همچنان كامل انسان پس. آفريد مركّب را انسان

. است متفاوت نيز كامل فرشته يك با است، متفاوت

 اى نطفه از را انسان ما نَبتَليه امشاجٍ نُطْفَةٍ منْ سانَالْانْ خَلَقْنَا انّا: است آمده قرآن در كه است ذاتش تركيب همان دليل به انسان تفاوت

 بعد. [هست او ژنهاى در امروز تعبير به زيادى استعدادهاى كه است اين مقصود. دارد وجود زيادى مخلوطهاى آن در كه آفريديم

 رسيده كمال از حدى به يعنى) است حرف خيلى ناي( دهيم مى قرار آزمايش مورد را او ما كه است رسيده اى مرحله به انسان: ]فرمايد مى
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 امشاجٍ نُطْفَةٍ منْ الْانْسانَ خَلَقْنَا انّا. داديم قرار دادن نمره و امتحان و آزمايش و تكليف شايسته و اليق و آفريديم مختار و آزاد را او كه

 در را او دليل همين به و كرديم خلق است، گوناگون تتركيبا و گوناگون استعدادهاى يعنى مشْجها از مجموعى كه اى نطفه از را انسان

 بصيراً، سميعاً فَجعلْناه. ندارند را شايستگى چنين ديگر موجودهاى ولى. داديم قرار دادن نمره و كيفر و پاداش و آزمايش و امتحان معرض

 مورد را او: كرد بيان شود نمى را آن مبناى و ريشه و انسان اختيار و آزادى تر،زيبا و بهتر اين از.  كَفوراً اما و شاكراً اما السبيلَ هديناه انّا

 معلوم قرآن بيان اين از بنابراين،. كند انتخاب را خويشتن راه بايد كه اوست خود اين آنوقت نمايانديم، او به را راه داديم، قرار آزمايش

 كند مى فرق فرشته لكام با بودن، امشاج همين دليل به انسان كامل كه شود مى

 

 ارزشها رشد در هماهنگى لزوم

 يك سوى به فقط كه است كامل انسان وقت آن گوناگون استعدادهاى همه اين داشتن با انسان يعنى اوست؛ توازن و تعادل در انسان كمال

 كه دهد رشد هم همراه متوازن، و لمتعاد وضع يك در را همه و نگذارد معطل و مهمل را ديگرش استعدادهاى و نكند پيدا گرايش استعداد

. گردد برمى هماهنگى و توازن به عدل حقيقت اساساً گويند مى علما

 اى ساده مثال. باشد هماهنگ رشد رشدش كند، مى رشد انسان استعدادهاى همه اينكه عين در كه است اين اينجا در هماهنگى از مقصود

 را چيزها ساير و امعاء و احشاء دندان، دهان، زبان، بينى، گوش، سر، پا، ت،دس كند، مى رشد كه كودك يك: كنم مى عرض برايتان

 رشد اش بينى فقط انسان يك كه كنيم فرض اگر حال. كنند مى رشد هماهنگ طور به اعضايش همه كه است كودكى سالم كودك. داراست

 تنش و كند رشد سرش فقط يا كند رشد چشمهايش فقط يا -كشند مى كه كاريكاتورهايى مثل -نكند رشد بدنش قسمتهاى ساير و كند

 است كرده رشد انسانى چنين نكند، رشد دستش و كند رشد پايش يا و نكند رشد پايش و كند رشد دستش يا و برعكس، و نكند رشد

. ناهماهنگ رشد ولى

 و كنند رشد يكديگر با هماهنگ همه و دنمانن رشد بى كدام هيچ و كنند رشد او در انسانى ارزشهاى همه كه است انسانى آن كامل انسان

: كند مى امام به تعبير او از قرآن كه انسانى كامل، انسان شود مى انسان اين. برسد  اعلى حد به ارزشها اين از هركدام رشد

و تَلى اذاب  راهيماب هبر ماتنَّ بِكَلهانّى قالَ فَاتَم لُكلنّاسِ جاعاماماً ل  .

 گرفت، 20 و عالى نمره امتحانها آن همه در و رسانيد انتها به را همه و آمد بيرون الهى بزرگ و گوناگون امتحانهاى از آنكه از عدب ابراهيم

 خدا راه در خود دست با خودش فرزند سر بريدن براى او شدن آماده السالم عليه ابراهيم بزرگ امتحانهاى از يكى. ]رسيد امامت مقام به[

 ابراهيم للْجبينِ تَلَّه و اسلَما فَلَما. شد حاضر چرا و چون بدون كند، مى امر او به كه خداست فهميد وقتى كه بود تسليم حد اين تا او. بود

 الرُّؤْيا صدقْت قَد. ابراهيم يا انْ ناديناه و بود، شدن ذبح براى كامل آماده هم اسماعيل و سربريدن براى كامل آماده

 مقام كه ببينيم خواستيم مى ببرى، را فرزندت سر خواستيم نمى تو از واقعاً ما بود؛ جا همين تا خواستيم مى ما آنچه] كه داديم ندا او به[

. كند مى بروز و ظهور حد چه تا ما رضاى و ما امر مقابل در تو تسليم
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 ملت يك و قوم يك با تنهايى به و آيد برمى بردن قربانگاه به را دفرزن تا افتادن آتش به از امتحانها، همه عهده از ابراهيم آنكه از بعد

 پيشوا و امام باشى، الگو توانى مى كه اى رسيده حدى به اكنون تو اماماً للنّاسِ جاعلُك انّى: ]شود مى خطاب[ او به آنگاه كند، مى مبارزه

. دهند تطبيق تو با را خود بايد شدن كامل براى ديگر ىانسانها كاملى؛ انسان تو ديگر تعبير به و باشى ديگران مدل باشى،

 سه هر يعنى است؛ كرده رشد او در هماهنگ طور به و  اعلى حد در انسانى، ارزشهاى همه اينكه براى است، كامل انسان السالم عليه على

. داراست را شرط

 ، است مد و جزر حال در دائماً دريا. ايد شنيده حداقل يا و ايد ديده را دريا مد و جزر. دهم توضيح مقدار يك بايد را هماهنگى مسئله

 و جزر حالت اين انسانى جامعه آن، تبع به و انسان روح. است خروشان دائماً و شود مى كشيده طرف آن از گاهى و طرف اين از گاهى

 گاهى نيز ها جامعه. شود مى كشيده طرف نآ و طرف اين از است، مد و جزر حال در دائماً انسان روح. داراست هست دريا در كه را مدى

 قضيه اين ولى باشند ديگرى جريانهاى يا افراد است ممكن ها جامعه شدن كشيده منشأ البته. شوند مى كشيده طرف آن و طرف اين به

. هست

 در گاهى اما است، انسانى گرايش گرايششان واقعاً كه بينيد مى را افرادى شما يعنى ؛ است طور همين هم انسان انسانى ارزشهاى حتى

 مثل اينها. شود مى فراموش ديگر ارزشهاى همه كه طورى به شوند مى كشيده و كنند مى پيدا مد انسانى گرايشهاى از گرايش يك جهت

. است كرده رشد دستش يا بينى يا گوش فقط كه شوند مى آدمى همان

 فساد به حق يك در افراط از بلكه شوند، نمى كشيده گمراهى به باطل، به صدصددر گرايش راه از ها جامعه غالباً كه است اى نكته يك اين

. شوند مى كشيده

 شوند مى كشيده فساد به راه اين از نيز انسانها از بسيارى

 

  خاص ارزش يك رشد در افراط هاى نمونه

  عبادت. 1

. است عبادت كند، مى تأييد صدرصد را آن اسالم كه انسانى ارزشهاى از يكى

 متون جزء كه آن مانند و شب نماز تهجد، مناجات، دعا، نماز، خدا، با خلوت همان يعنى ؛ است نظر مورد خاصش معنى همان به ادتعب

. نيست شدنى حذف اسالم از و است اسالم

 فقط اسالم اساساً يعنى شود؛ مى كشيده ارزش اين سوى به افراط حد به جامعه نشود، مراقبت اگر ولى است واقعى ارزش يك عبادت

 تالوت آوردن، بجا مستحب غسلهاى خواندن، تعقيب خواندن، دعا خواندن، مستحب نماز رفتن، مسجد شود مى فقط كردن، عبادت شود مى

 در مدى چنين اسالم تاريخ در بينيم مى چنانكه شود، مى محو آن ديگر ارزشهاى همه برود، افراط حد به مسير اين در جامعه اگر. قرآن
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 وادى اين به كرد، متهم را آنها شود نمى هيچ كه غرض بى صددرصد افراد. بينيم مى را مدى چنين افراد در حتى و شده پيدا اسالمى جامعه

 آفريده انسان را او خدا كه] بفهمد[ تواند نمى شخصى چنين. كنند حفظ را تعادل توانند نمى ديگر شدند كشيده جاده اين به وقتى و اند افتاده

. دهد رشد خود در هماهنگ طور به را مختلف ارزشهاى بايد انسان. رفت مى راه اين از بايد بود، فرشته اگر. است نيافريده فرشته و

 و آورد تشريف مسجد به عصبانى و ناراحت. اند شده عبادت در غرق اصحاب از اى عده كه دادند خبر آله و عليه اهللا صلى اكرم پيغمبر به

 ام شنيده) دارند؟ مرضى چه گوييم مى كأنه است، اى مؤدبانه تعبير( است؟ شان چه را؟ گروههايى شود مى چه قْوامٍ؟ا بالُ ما: كشيد فرياد

 از قسمتى كنم، نمى عبادت را صبح تا شب همه وقت هيچ نيستم؛ طور اين هستم شما پيغمبر كه من. اند شده پيدا من امت در افرادى چنين

 گيرم، مى روزه روزها بعضى گيرم، نمى روزه روز هر كنم، مى رسيدگى خود همسران و خاندان به من. مخواب مى كنم، مى استراحت را آن

 ارزش يك كند مى احساس وقتى پيغمبر. اند خارج من سنت از اند، گرفته پيش را كارها اين كه كسانى. كنم مى افطار حتماً را ديگر روزهاى

 مبارزه آن با شديداً است، كرده پيدا مد طرف يك به اسالمى جامعه يعنى كند، مى محو خود در را ارزشها ساير اسالمى ارزشهاى از

. كند مى

 كه عبداللَّه نام به ديگرى و است، دنياپرست و مادى و دنيا اهل يعنى است، پدرش تيپ كه محمد نام به يكى: دارد پسر دو عاص بن عمرو

 و كرد مى السالم عليه على جانب به دعوت را پدر عبداللَّه كرد، مى پسرش دو با پدر كه مشورتهايى در هميشه. است ترى نجيب پسر نسبتاً

 خبر من به چنين: فرمود و رسيد عبداللَّه به پيغمبر وقت يك. معاويه طرف برو بينى، نمى على از خيرى: گفت مى پدر به ديگر پسر آن

: فرمود. اللَّه رسول يا بله: گفت. ىگير مى روزه روزها و كنى مى عبادت صبح تا شبها كه اند داده

. كن ترك را كار اين نيست؛ درست كار اين و ندارم هم قبول و نيستم چنين من ولى

 و محال. فوايد و آثار داراى و است ارزش يك نيست، انكار قابل است، حقيقتى خودش زهد. شود مى كشيده زهد سوى به جامعه گاهى

 اين و عنصر اين جامعه آن در كه حالى در بشماريم اسالمى جامعه بتوانيم را آن الاقل يا ببيند سعادت روى اى جامعه كه است ممتنع

 زهد از غير و زهد، شود مى چيز همه ديگر كشد؛ مى خود سوى به را جامعه ارزش، همين گاهى بينيد مى اما. باشد نداشته وجود ارزش

. نيست ديگرى چيز

  خلق به خدمت. 2

 بودن خدا خلق خدمتگزارِ است، انسانى ارزشى واقعاً و كند مى تأييد صددرصد را آن اسالم كه انسان مسلّم و اطعق ارزشهاى از يكى. 

: فرمايد مى يكديگر به كردن خدمت و دادن كمك و تعاون زمينه در كريم قرآن. است فرموده تأكيد زياد اكرم پيغمبر زمينه اين در. است

سلّوا انْ الْبِرَّ لَيتُو وكُملَ جوهبشْرِقِ قالْم غْرِبِ والْم نَّ ونْ الْبِرَّ لكنَ مام بِاللَّه مِ وورِ الْيالْاخ كَةِ والئالْم تابِ والْك ينَ ولى الْمالَ اتَى و النَّبِيع  

هبالْقُرْبى ذَوِى ح  تامى والْي  ساكينَ والْم نَ وبيلِ ابالس ائِ ولينَالس ى والرِّقابِ ف  .

 خواهند مى] سخن اين گفتن با اى عده. [بس و است يكى همين ؛ نيست خلق خدمت جز به عبادت: ( گويد مى سعدى مثل انسانى اما

 را بزرگى و عالى ارزشهاى همه اين كنند، نفى را جهاد ارزش كنند، نفى را علم ارزش كنند، نفى را زهد ارزش كنند، نفى را عبادت ارزش
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 از بعضى مخصوصاً. خدا خلق به خدمت يعنى چه؟ يعنى انسانيت دانيد مى: گويند مى. كنند نفى يكدفعه دارد وجود انسان براى اسالم در كه

 گرايى انسان و انسانيت را عالى خيلى منطق آن اسم و اند يافته دست عالى خيلى منطق يك به كنند مى خيال امروز روشنفكرهاى اين

. گذارند مى

 خدمت خدا خلق به هم بايد: ]گوييم مى. [كنيم مى خدمت خدا خلق به ما خلق؛ به كردن خدمت يعنى: ]گويند مى[ چه؟ يعنى گرايى انسان

 خدمت حيوان يك به ما تازه پوشانديم؛ را تنشان و كرديم سير را خدا خلق شكم كنيم فرض باشد؟ خواهد مى چه خدا خلق خود اما كرد،

 ارزش ما خود در نه و باشد خدا خلق به خدمت به منحصر ارزشها همه اصلًا و نباشيم قائل باالترى ارزش آنها براى ما اگر. ايم كرده

 حيوان عده يك شكم. اسبها از اى مجموعه گوسفندها، از اى مجموعه شوند مى خدا خلق تازه ديگران، در نه و باشد داشته وجود ديگرى

 حد آيا ولى است، كرده كارى هرحال به كند سير هم را حيوانها شكم انسان اگر البته. ايم پوشانده را حيوان عده يك تن ايم، كرده سير را

 حيوانهايى و كنم خدمت خودم مثل حيوانهايى به كه است اين من خدمت اعالى حد و بماند باقى حيوانيت در كه است اين انسان اعالى

 ارزش[ انسان به خدمت نه،! كنند؟ خدمت -باشم من كه -خودشان مثل يوانىح به كه است اين خدمتشان اعالى حد هم خودم مثل

 باشد بنا اگر. است انسان هم چومبه موسى است، انسان لومومبا: ايم گفته را حرف اين هميشه. انسانيت شرط به انسان ولى] است وااليى

 قائل تفاوت اينها ميان چرا پس ديگر، خلق يك هم لومومبا و است خلق يك چومبه موسى باشد، مطرح خلق به خدمت مسئله فقط

. معاويه؟ و ابوذر ميان است فرقى چه شويد؟ مى

. است ديگرى افراط نوع يك باز نيست، مطرح ديگرى ارزش هيچ و خلق به خدمت يعنى انسانيت اينكه پس

  آزادى. 3

 مافوق ارزشى انسان براى آزادى.  است انسان معنويات زءج ديگر تعبير به و است انسانى ارزشهاى عاليترين و بزرگترين از يكى آزادى. 

. است مادى ارزشهاى

 يك اسارت در ولى كنند زندگى شرايط ترين سخت در و برهنه تن و گرسنه شكم با حاضرند اند، برده انسانيت از بويى كه انسانهايى

. كنند زندگى آزاد نباشند، ديگر انسان محكوم نباشند، ديگر انسان

: است آمده دانشوران نامه كتاب در او زندگى دوران اين از عجيبى داستان. بود وزير مدتى سينا بوعلى االسف مع كه دانيد مى

: است مترنّم لطيف شعر بدين زبانش و مشغول كثيف شغل بدان خود كه ديد را كنّاسى. گذشت مى راهى از وزارت كوكبه با روزى

 جهانت دل بر ذردبگ آسان كه   آنت از نفس اى داشتم گرامى

 نفس درباره تو كه است همان تكريم و تعظيم حد الحق: كه داد آواز تعريض روى از شكرخنده با. آمد تبسم شعر آن شنيدن از را شيخ

 و خفت بدين كه است اين شأنش و عزّ و كرده دچارش كنّاسى ذلت به چاه قعر در كه است اين جاهش قدر اى؛ داشته مرعى شريف

. اى ساخته رشگرفتا خوارى
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 وى بر زبان و كوتاه كار، از دست كنّاس مرد. شمارى مى نفس افتخار را زشت كار اين و كنى مى تباه خسيس امر اين در را نفيس عمر

 گذشت تمام شتاب با و شد عرق غرق بوعلى. بردن رئيس منت بار كه به خوردن خسيس شغل از نان همت، عالم در: گفت كرده، دراز

 و غالم و كنيز و اسب و پلو و مرغ انسان، كه ندارد معنى خاكى و حيوانى منطق در. است واقعيتى ندارد، جواب كه است نطقىم ديد بوعلى

 چيست؟ آزادگى و آزادى. براند سخن آزادگى و آزادى از بعد، و كند كنّاسى بيايد و كند رها را بيا برو

 كنّاسى كه دارد ارزش آنقدر آزادى بشر، عالى وجدان براى ولى. يستن ملموس و محسوس نه، است؟ ملموس و محسوس چيز يك مگر

. دهد مى ترجيح اسارت بر را

 بيند مى هم وقت يك ولى. شده فراموش بكلى ارزش اين جوامع، از بعضى در بيند مى انسان گاهى. است بزرگ ارزش يك واقعاً آزادى

 يعنى ندارد؛ وجود ديگرى ارزش آزادى از غير و آزادى، يعنى بشر و تبشري گويند مى افراد بعضى. شود مى بيدار بشر در حس اين

 است، عدالت ديگر ارزش. ]نيست ارزش تنها آزادى،. [كنند محو است آزادى نامش كه ارزش يك اين در را ارزشها تمام خواهند مى

. ديگر چيزهاى و است عرفان ديگر ارزش است، حكمت ديگر ارزش

  عشق. 4

 ديد رخش كرد اى جلوه: شود مى انسانى ارزش تنها -هست ما عرفانى غزليات در و تصوف و عرفان در كه آنچه مثل -عشق گاهى. 

: يا و نداشت عشق ملك

 ريز آدم خاك به گالبى و جام بخواه   مخوان قصه چيست، كه نداند عشق فرشته

 و دارند عقل ضد گرايش اصلًا است، عشق ارزش به انگرايشش كه عرفا. ]شوند مى گرفته ناديده[ عقل حتى ديگر ارزشهاى تمام ديگر،

: گويد مى حافظ. كنند مى مبارزه عقل با رسماً

 دانست توانى لعل اين از هركس گوهر   دانست نهانى راز مى پرتو از صوفى

 دانست معانى خواند ورقى هركو نه كه   بس و داند سحر مرغ گل مجموعه شرح

: گويد مى بعد بيت چند در. رسد مى حق عرفان به عشق، مركب اب عارف فقط و فقط بگويد خواهد مى

 دانست نتانى تحقيق به نكته اين ترسم   آموزى عشق آيت عقل دفتر از كه اى

 عبارت انسانيت و انسان اساساً اينها نظر از پس،. ]است گفته عشق از سخن[ اشارات آخر در كه سيناست بوعلى بيت، اين در مخاطبش

. شود مى محكوم بكلى است، بند پاى و عقال اينكه دليل به عقل و شود مى عشق از

 سينا بوعلى. است خياالت همه اينها چيست، حرفها اين گويد مى انسان. فكر و عقل ارزش شود مى ارزش، تنها بينيد مى هم وقت يك

. رفت جلو قلع مركب با بايد است، صوفيه خياالت به اشبه حرفها اين: گويد مى صحبتهايش بين در گاهى
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 كدام حال. ارزشها ديگر انواع و آزادى عبادت، خدمت، عدالت، محبت، عشق، عقل،: دارد وجود بشر در كه است گوناگونى ارزشهاى اينها

 عاقل فقط كه او است؟ محض عاشق فقط كه او است؟ محض آزاده فقط كه او است؟ محض عابد فقط كه او است؟ كامل انسان انسان،

 او در يكديگر با هماهنگ و  اعلى حد در ارزشها اين همه كه است انسانى آن كامل انسان. نيست كامل انسان كدام هيچ نه، است؟ محض

  است انسانى چنين السالم عليه على. باشد كرده رشد

 

  البالغه نهج جامعيت

 نهج انسان وقتى. بينيد مى را گوناگون عناصر البالغه نهج در است؟ كتابى چگونه  -است على كتاب بگويم توانم نمى من كه -البالغه نهج

 كند مى خيال كند، مى مطالعه كه را ديگر جاى يك زند؛ مى حرف دارد كه سيناست بوعلى كند مى خيال گاهى كند، مى مطالعه را البالغه

 فردوسى مثل حماسى مرد يك بيند مى كند، مى مطالعه كه را ديگرش جاى زند؛ مى حرف دارد كه است عربى الدين محيى يا رومى ملّاى

 مطالعه كه را ديگر جاى يك زند؛ مى حرف دارد شود نمى سرش چيزى آزادى جز كه آزاديخواه مرد فالن يا زند، مى حرف دارد كه است

 نآ در[ را انسانى ارزشهاى همه. زند مى حرف دارد راهب يك يا و گير گوشه زاهد يك و نشين گوشه عابد يك كند مى خيال كند، مى

. است گوينده روح نماينده سخن، چون] بينيم مى

 روى فقط مذهبى و دينى مسائل در ما جامعه گرايش كه پيش سال پنجاه حدود تا! كوچك چقدر ما و است بزرگ چقدر على ببينيد

 كه بود خطبه بيست تا ده حدود خواند؟ مى را البالغه نهج از قسمت كدام رفت مى منبر باالى واعظى وقتى بود، عبادت و زهد ارزش

 النّاس يها ا: ]شود مى شروع طور اين كه اى خطبه مانند[ البالغه نهج اى موعظه و زهدى هاى خطبه ها؟ خطبه كدام. شود خوانده بود معمول

 توانست نمى جامعه اصلًا چون نبود، مطرح البالغه نهج اىه خطبه باقى.  لمقَرِّكُم ممرِّكُم منْ فَخُذوا قَرارٍ، دار الْاخرَةُ و مجازٍ دار الدنْيا انَّما

 ارزشها و گرايشها آن جهت در كه البالغه نهج قسمت همان و بود كرده پيدا گرايش ارزشها سلسله يك سوى به جامعه. كند جذب را آنها

 دستورهاى از اى خزانه كه را اشتر الكم به اميرالمؤمنين فرمان كه شد نمى پيدا نفر يك شايد و گذشت مى سال صد. بود معمول بود،

: گويد مى السالم عليه على كه آنجا مثلًا. نداشت را موج اين و نشاط اين جامعه روح اصلًا چون بخواند، است سياسى و اجتماعى

.  متَتَعتعٍ غَيرَ الْقَوى منَ حقُّه فيها للضَّعيف خَذُاليؤْ امةٌ تُقَدس لَنْ: موطنٍ غَيرِ فى يقولُ آله و عليه اهللا صلى اللَّه رسولَ سمعت فَانّى

 به قبلًا اينكه مگر رسد نمى عيب از بودن خالى و مبرّا و طهارت و قداست مقام به امتى هيچ: فرمود مى كه شنيدم مكرر پيغمبر از فرمايد مى

 پيش سال پنجاه جامعه. كند پيدا زبان لكنت اينكه بدون كند مطالبه را خود حق و بايستد قوى مقابل در ضعيف كه باشد رسيده مرحله اين

 ولى ، بود كرده پيدا گرايش ارزش دو يا ارزش يك سوى به فقط بود، ارزشى يك جامعه چون كند درك را حرف اين ارزش توانست نمى

  است موجود او خصيتش و زندگى تاريخ در ارزشها اين و هست انسانى ارزشهاى همه السالم عليه على كالم در
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  السالم عليه على اوصاف

 در هماهنگ طور به انسانى ارزشهاى همه كه را انسانى يك و متعادل انسان يك و كامل انسان يك بدانيم، خود امام و الگو را على اگر ما

. ]. ايم داده قرار خود پيشواى[ است كرده رشد او

. رسد نمى او پاى به ارفىع هيچ رسد، مى فرا شب خلوت و شود مى شب وقتى

 انسان كه حالتى آن مثل دهد، مى رخ او در شدت با خداست، سوى به پرواز و حق سوى به شدن كشيده و شدن جذب كه عبادت روح آن

 به بدنش از گوشت تكه يك و برد مى را بدنش از قسمتى چاقو است، ستيز و دعوا و جنگ حالت در وقتى مثلًا شود؛ مى داغ مطلبى در

 در على. است شده جدا بدنش از گوشت قطعه يك كند نمى احساس كه است مبارزه متمركز توجهش آنچنان ولى شود مى انداخته طرفى

 را گروهى خودش. نيست عالم اين در گويى اصلًا كه كشد مى شعله وجودش در چنان الهى عشق آن و شود مى گرم چنان عبادت حال

: كند مى توصيف طور اين

مجبِ همه لْملى الْعقيقَةِ  عصيرَةِ حالْب باشَروا و قينِ روحالْي تَالنوا وا اسم رَهعتَوتْرَفونَ اسالْم سوا وا انبِم شحتَواس نْهلونَ مالْجاه وا وبحنْيا صالد 

.   الْاعلى بِالْمحلِّ معلَّقَةٌ ارواحها بِابدانٍ

 بيرون بدنش از را تير عبادت حال در. است وابسته] محل[ عاليترين به روحشان اند، مردم با كه حالى در نيستند؛ مردم با و اند مردم با

 خود به و گريد مى عبادت محراب در آنچنان. كند نمى حس شود، نمى متوجه كه است عبادت و حق مجذوب آنچنان او ولى آورند مى

. است نديده كسى را نظيرش كه پيچد مى

 اين اوصافش جمله از كه است خندان و باز اش چهره چنان نشيند، مى كه اصحابش با. نيست آدم آن آدم اين اصلًا گويى شود، مى كه روز

 وقتى عمروعاص كه بود گو بذله حتى و مجلس خوش اصطالح به السالم عليه على قدرى به. است شكفته و باز اش قيافه هميشه كه بود

 آدم خالفت، خورد؛ نمى خالفت درد به كه رو خنده آدم روست، خنده چون خورد نمى خالفت درد به او: گفت مى كرد، مى تبليغ على عليه

 و دعابةً فى أنَّ الشّامِ لاهلِ يزْعم النّابِغَةِ لابنِ عجباً: كند مى نقل البالغه نهج در خودش هم را اين. بترسند او از مردم كه خواهد مى عبوس

. است مزّاح كند، مى شوخى خيلى كند، مى بش و خوش مردم با خيلى على گويد مى] كه كنم مى تعجب نابغه پسر از.[ تلْعابةٌ امرُو انِّى

: اند گفته اش درباره كه است خندان و باز اش چهره باز شود، مى روبرو مجاهد يك صورت به جنگ ميدان در كه دشمن با

وه كّاءى الْبرابِالِ فلًا محلَي   واذَا الضَّحاك ه اشْتَد الضَّراب 

 قرآن. است قرآن انسانِ او است؟ موجودى چگونه او است خندان بسيار نبرد، ميدان در و گريان بسيار عبادت، محراب در كه اوست

 طَويلًا سبحاً النَّهارِ فى لَك انَّ. قيلًا اقْوم و وطْأً اشَد هى اللَّيلِ ناشئَةَ انَّ: خواهد مى انسانى چنين

 ديگر شخصيتى روز و شخصيت يك شب گويى السالم عليه على. اجتماع و زندگى در شناورى براى را روز و بگذار عبادت براى را شب

. است
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 روز و بادتع وقت شب كه را موضوع همين خود رمزى زبان با كند، مى درك خوب را قرآن تابهاى و پيچ و است مفسر چون حافظ

:  است آورده اشعارش در است، زندگى دنبال به رفتن و حركت موقع

 اندازد ظالم زنگ در آينه چون دلِ   روز خوردن مى كه كوش هنر كسب در روز

 اندازد شام پرده افق خرگاه گرد   شب كه است فروغ صبح مى وقت زمان آن

. است گونه اين شبش و روز السالم عليه على

. است شده شناخته آن با السالم عليه على پيش سال هزار از كه است صفتى گوييم، مى كامل انسان درباره ما كه بودن االضداد جامع تعبير

 اين انگيزم برمى را آنها اعجاب و گذارم مى ميان در دوستانم با هميشه كه مطلبى: گويد مى البالغه نهج مقدمه در رضى سيد خود حتى

 شود، مى وارد كه او سخنان از قسمتى هر در انسان كه] است اى گونه به[ السالم عليه على سخنان گوناگون هاى جنبه كه است موضوع

 عرفا، دنياى در گاهى و است فالسفه دنياى در گاهى زهاد، دنياى در گاهى و است عباد دنياى در گاهى: است رفته دنيايى يك به بيند مى

 عليه على. ها مفتى دنياى در گاهى و است قضات دنياى در گاهى عادل، حكام دنياى در گاهى و است افسران و سربازان دنياى در گاهى

. نيست غايب بشريت دنياهاى از دنيايى هيچ از و دارد وجود دنياها همه در السالم

: گويد مى -است زيسته مى هجرى هشتم قرن در كه -حلّى الدين صفى

تعمفى ج كفاتص هذافَلِ   الْاضْداد زَّتع لَك الْانْداد 

: گويد مى بعد. اند شده جمع جا يك تو در اضداد

زاهد حاكم حليم شجاع   ناسك فَقيرٌ فاتك وادج 

 را كثيفى خون بايد كه جايى در -خونريزى درجه نهايت در خونريزى شجاعت، درجه نهايت در شجاعى و حلم درجه نهايت در حليمى

: كه بخشى مى آيد مى دستت به آنچه و ندارى هستى، بخشنده و ندارى! جواد و فقيرى عبادت، درجه  منتهى در هستى عابد و -ريخت

 غربال در آب نه عاشق، دل در صبر نه   مال نگيرد آزادگان كف در قرار

: كند مى توصيف را على طور همين

 الْجماد همنْ يذوب بأْس و   الْعطَف منَ النَّسيم يخْجِلُ خُلْقٌ

 روح و تهاجم و شجاعت آنچنان و است، شرمسار اخالق اين لطافت از نسيم كه است نازك آنچنان و رقيق و لطيف آنچنان تو اخالق

 تو قوت؟ و صالبت و قدرت اين يا است لطيف نسيم آن تو روح. شوند مى آب آن برابر در فلزات و جمادات و سنگها كه دارى اى مجاهده

!. هستى؟ ودىموج چگونه
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. است قهرمان انسانيت ميدانهاى همه در است، انسانى ارزشهاى همه قهرمان كه انسانى يعنى كامل انسان پس

 ما. كنيم فراموش را ديگر ارزشهاى و بگيريم را ارزش يك فقط كه نكنيم اشتباه كه بياموزيم بايد را درس اين بياموزيم؟ بايد درسى چه ما

 نيستيم، كامل انسان اگر باشيم؛ داشته يكديگر با را ارزشها همه توانيم، مى كه حدى در ولى باشيم قهرمان شهاارز همه در توانيم نمى

 انسان معنى اين، پس. آييم مى در ميدانها همه در واقعى مسلمان يك صورت به ما كه است وقت آن. باشيم متعادل انسان يك باالخره

  كنم مى عرض شما براى را مطلب بقيه آينده جلسه در اللَّه اءش ان كه آن از اى نمونه هم اين و كامل

 

  السالم عليه على حيات روزهاى آخرين

 ماه اين على خاندان براى. داشت ديگرى صفاى و بود ديگرى رمضان ماه يك گذشت السالم عليه على بر كه رمضانى مبارك ماه آخرين

. داشت تفاوت ديگر هاى رمضان ماه همه با ماه اين در على روش چون ود،ب اضطراب و دلهره با توأم اول روز همان از رمضان

 السالم عليه على. كنم مى عرض عرايضم از قسمت اين مقدمه در -هست البالغه نهج در كه -را او قهرمانى خصلتهاى همان از يكى باز

 اللَّه رسولُ و بِنا التَنْزِلُ الْفتْنَةَ انَّ علمت يفْتَنونَ ال هم و امنّا يقولوا انْ يتْرَكوا انْ النّاس احسب. الم: قَولَه سبحانَه اللَّه انْزَلَ لَما: فرمايد مى

. آيد مى پيش امت اين براى بزرگى آزمايشهاى و ها فتنه پيغمبر از بعد كه فهميدم شد، نازل آيه اين وقتى اظْهرِنا بينَ آله و عليه اهللا صلى

 آمده آيه اين در كه اى فتنه از مقصود! اللَّه رسول يا: كردم سؤال حال عين در بِها؟  تَعالى اللَّه اخْبرَك الَّتى الْفتْنَةُ هذه ما اللَّه، رسولَ يا: تفَقُلْ

 او! اللَّه رسولَ يا: فَقُلْت. گيرند مى قرار يشآزما و امتحان مورد من امت من از بعد بعدى منْ سيفْتَنونَ امتى انَّ على يا: فرمود چيست؟ است

سلَي قَد لى قُلْت موي دثُ احيح تُشْهِدنِ اسم تُشْهِدنَ اسمينَ ملسالْم و نِّى حيزَتةُ، عفَشَقَّ الشَّهاد كذل لَىع  ....

 در امرى ياد به آيد، مى پيش آزمايشها و امتحانها پيغمبر از بعد و ميرد ىم آله و عليه اهللا صلى پيغمبر كه شنيد السالم عليه على وقتى

 آنها رأس در كه شدند شهيد مسلمين از نفر هفتاد( شد شهيد كه آن شد شهيد احد در كه روزى آن! اللَّه رسول يا: فرمود افتاد، گذشته

 و شدند، نائل كه آنها شدند نائل شهادت فيض به و) بود احد ىقهرمانها جزء السالم عليه على و داشت قرار عبدالمطّلب بن حمزة جناب

نِّى حيزَتچرا! اللَّه رسول يا كردم عرض شما به شدم، ناراحت خيلى و ماندم محروم فيض اين از و شد دور من از شهادت و الشَّهادةُ ع 

. شد خواهى شهيد خدا راه در امر عاقبت نشدى، شهيد اينجا در اگر كورائِ منْ الشَّهادةَ فَانَّ ابشرْ: فرموديد ؟ شد گرفته من از فيض اين

 عرض بود؟ خواهد چگونه شهادت در تو صبر] پس است، اينچنين كه تحقيق به[ اذَنْ؟ صبرُك فَكَيف لَكَذلك، ذلك انَّ: فرمود پيامبر سپس

 الشُّكْرِ و  الْبشْرى مواطنِ منْ لكنْ و الصبرِ مواطنِ منْ هذا لَيس: كرد

. است شكر جاى نيست، صبر جاى كه آنجا هستى؛ سپاسگزار چگونه بفرماييد كنى، مى صبر چگونه كه نفرماييد! اللَّه رسول يا

 ميان رد اضطراب و ناراحتى كرد، مى اظهار گاهى و دانست مى السالم عليه على خود كه عالئمى و بود داده اكرم پيغمبر كه خبرهايى اثر در

 مهمان هرشب.  كرد مى افطار فرزندانش خانه در رمضان ماه اين در. گفت مى عجيبى چيزهاى. بود شده پيدا نزديكش اصحاب و بيت اهل

 جعفر بن عبداللَّه زن كه زينب دخترش مهمان شب يك و حسين امام مهمان شب يك و حسن امام مهمان شب يك بود؛ فرزندان از يكى
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 چرا! پدرجان: پرسيدند مى گاهى. كردند مى رقّت واقعاً و سوخت مى پدر اين حال به دلشان ها بچه. خورد مى غذا مترك هميشه از و بود،

 خورى؟ مى غذا كم اينقدر

. باشد گرسنه شكمم كه كنم مالقات را خود خداى حالى در خواهم مى: فرمود مى

 راست است داده خبر من به كه پيغمبر حبيبم: گفت مى و كرد مى گاهن آسمان به گاهى. است انتظارى حالت يك در على كه فهميدند مى

 ناراحتى بيشتر وقت همه از كه گفت را موضوعى رمضان ماه سيزدهم روز. است نزديك است، نزديك نيست، دروغ او سخن است، گفته

. خواند مى خطبه كه بود اى جمعه روز ظاهراً. كرد ايجاد

 است نزديك آرى،: فرمود. روز هفده! پدرجان] داد پاسخ[ است؟ مانده باقى روز چند ماه اين از! حسين فرزندم4: ]فرمود خطبه اثناى در[

 را شب از پاسى ها بچه. رسيد فرا نوزدهم شب. است نزديك محاسن اين شدن رنگين زمان شود، رنگين سر اين خون به محاسن اين كه

 امام كه بود نكرده طلوع صبح هنوز.  بود خود مصلّاى در هم السالم عليه لىع. رفتند خودشان خانه به حسن امام. بودند على خدمت

 امام و حسن امام براى اميرالمؤمنين. رفت پدر مصلّاى به ديگر بار -است بوده طور اين هرشب اينكه يا و ناراحتى خاطر به -حسن

: فرمود فرزندش به. ]دانست مى[ اينها به احترام در را رازه و پيغمبر احترام و بود قائل خاصى احترام بودند زهرا اوالد از كه حسين

 ادع: فَقالَ! اللَّدد و الْاود منَ امتك منْ لَقيت ماذا اللَّه رسولَ يا: فَقُلْت آله و عليه اهللا صلى اللَّه رسولُ لى فَسنَح جالس نَا ا و عينى ملَكَتْنى

هِملَيع .فَقُلْت :ىابلَند اللَّه خَيراً بِهِم منْهم و ملَهدشَرّاً بى اب منّى لَهم  .

 تو امت اين دست از من! اللَّه رسول يا: كردم عرض ديدم، را پيغمبر تا. شد مجسم و ظاهر برابرم در پيغمبر رؤيا عالم در يكدفعه! پسرجان

 چه. است عجيب بود گذاشته آنها پاى پيش على كه راهى براى آنها نبودن مادهآ و على با مردم ناهماهنگى واقعاً! خوردم دلى خون چه

 است، عالم دهات از يكى معاويه! جنايتها و نيرنگها آن و معاويه آن و بيعتشان، نقض آن و عايشه اصحاب آن! خورد كه هايى دل خون

 اين هم، كار آخر در. كرد مى را كارها همان مخصوصاً زند، ىم آتش را على دل چيزهايى چه فهميد مى دنياست؛ زيركهاى آن از يكى يعنى

 اينها دانيد نمى. كردند مى تفسيق و تكفير را السالم عليه على خلوص، و ايمان و عقيده كمال روى از كه بودند ها مقدس خشكه و خوارج

 تحمل[ را مصيبت مقدار اين ندارد طاقت هم كوه يك. كند مى حيرت بيند، مى را اميرالمؤمنين مصائب وقتى انسان واقعاً! كردند چه على با

! اللَّدد و الْاود منَ امتك منْ لَقيت ماذا اللَّه رسولَ يا: گويد مى بيند، مى رؤيا عالم در را پيغمبر كه حال بگويد؟ كه با را خود دل درد. ]كند

 اينها به على: گفت داد، دستورى من به جدت! پسرجان: فرمود حسن امام به دبع اينها؟ با كنم چه! كردند من دل به خون تو امت اين چقدر

: بود اين نفرينم كردم؛ نفرين رؤيا عالم در هم من. كن نفرين

 او شايسته كه كند مسلط را كسى همان اينها بر و برساند مرا مرگ زودتر هرچه خدا منّى لَهم شَرّاً بى ابدلَهم و منْهم خَيراً بِهِم اللَّه ابدلَنى

. هستند

 دعوهنَّ: گويد مى. كنند مى صدا مرغابيها. آيد مى بيرون السالم عليه على. دهد مى رخ اضطراب و دلهره چقدر جمله اين با كه است معلوم

 نَوائح تَتْبعها صوائح فَانَّهنَّ
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 اميرالمؤمنين جلو آمدند فرزندان. شود مى بلند جا همين در انسانها ىگر نوحه صداى كه كشد نمى طولى ولى است، مرغ صيحه صداى اآلن

: فرمود اول. بفرستى نيابت به را ديگر نفر يك بايد حتماً بروى، مسجد به گذاريم نمى! پدرجان: گفتند گرفتند، را

: گفتند. روم مى خودم نه،: فرمود كرد، نقض خودش فوراً بعد. بخواند جماعت نماز مردم با برود بگوييد را هبيره بن جعدة ام خواهرزاده

. كند همراهى مرا كسى خواهم نمى خير،: فرمود. كند همراهى را شما كسى بدهيد اجازه

 ولى كنم، كشف را مطلب راز كه كردم كوشش خيلى من گويد مى خودش البته! دارد هيجانى چه او داند مى خدا. بود باصفايى شب او براى

 الْامرِ هذَا مكْنونِ عنْ ابحثُها الْايام اطْرَدت كَم: شود مى استفاده چنين البالغه نهج از. ]اوست انتظار در[ بزرگى حوادث كه داند مى اجمالًا

 اخْفائَه الّا اللَّه فَابى

. كند اخفا را آن اينكه جز كرد ابا خدا ولى آورم، دست به را كار اين باطن و سرّ كه كردم كوشش خيلى

 دم سپيده با گفت، كه را اذان. كرد بلند اكبررا اللَّه نداى و رفت مأذن باالى كه بود صبح طلوع نزديك. گفت مى را صبح اذان شخود

 و بدمى تو كه است بوده روزى آيا گشوده، دنيا اين به چشم على كه روزى از! فجر اى! دم سپيده اى! صبح اى: گفت. كرد خداحافظى

: گويد مى آيد، مى پايين مأذن از وقتى. رفت خواهد خواب هميشه براى على چشم اين، از بعد ديگر يعنى باشد؟ خواب در على چشم

 

 الْمشاهد ذى و الْكُتُبِ ذى اللَّه فى   الْمجاهد الْمؤمنِ سبيلَ خَلَّوا

 الْمساجِد الَى النّاس يوقظُ و   الْواحد غَيرَ اليعبد اللَّه فى

). كند مى توصيف مجاهد مؤمن يك عنوان به را خودش( كنيد باز را مجاهد مؤمن اين راه

 كلثوم ام زينب، القاعده على. هست هايى نوحه ها صيحه اين سر پشت كه بود گفته على. كنند حركت خود جاى از ندارند اجازه بيتش اهل

 در صدايى و كرد خود متوجه را همه فريادى وقت يك آمد؟ خواهد يشپ چه امشب كه ناراحت و نگران ولى بيدار همه بيت، اهل بقيه و

 قُتلَ ، الْمجتَبى الْوصى قُتلَ ، الْمصطَفى عم ابنُ قُتلَ ، الْوثْقى الْعرْوةُ انْفَصمت و  التُّقى اعالم انْطَمست و  الْهدى اركانُ اللَّه و تَهدمت: پيچيد جا همه

ىلرْتَضى عالْم ، اشْقَى قَتَلَه ياءالْاشْق .

 العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و
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  مختلف ديدگاههاى از انسان درد -3

و تَلى اذاب  راهيماب هبر ماتنَّ بِكَلهانّى قالَ فَاتَم لُكلنّاسِ جاعقالَ اماماً ل نْ وتى مينالُ قالَ ذُرى اليدهمينَ عالظّال ..

: اند گرفته قرار يكديگر مقابل در اساسى نظريه دو كلى طور به. دارد وجود نظرهايى اختالف انسان ماهيت و حقيقت درباره كه دانيم مى

 با و است جاويدان انسان روان و روان، و جسم از مركّب است حقيقتى انسان روحيون، نظريه براساس. ماديون نظريه و روحيون نظريه

 كه است اين دوم نظريه. كند مى داللت مطلب همين بر اسالمى نصوص مخصوصاً و دين منطق دانيم مى كه همچنان. شود نمى فانى او مردن

 شخصيت شدن متالشى يعنى بدن شدن متالشى و شود، مى نابود و نيست بكلى مردن با و نيست ديگرى چيز بدن ماشين همين جز انسان

  نانسا

 

  انسان معنويات

 مسئله اين با اگرچه -ديگر مسئله يك درباره دارد، وجود بزرگى نظر اختالف چنين انسان ماهيت و حقيقت درباره اينكه عين در

 ماديات و ماده جنس از اينكه عين در كه دارند وجود امور سلسله يك كه است اين آن و نيست نظرى اختالف گونه هيچ -دارد وابستگى

 اين اگر يعنى است؛ امور اين به انسان بودن انسان. دهند مى شخصيت و ارزش انسان به) گذاشت معنويات را آنها نام شود مى و( دنيستن

 يك كه هركسى كه نيست او جسمانى ساختمان به انسان انسانيت ديگر عبارت به. كند نمى فرقى هيچ حيوان با بگيرند، انسان از را معانى

 مطلب همين سعدى. باشد خواهد مى هرچه و هركه حال است، انسان زد حرف و بود القامه مستوى و ناخن پهن و داشت گوش دو و سر

: است گفته زبان اين به را

 

 آدميت نشان زيباست لباس همين نه   آدميت جان به است شريف آدمى تن

 تآدمي ميان و ديوار نقش ميان چه   بينى و گوش و زبان و است چشم به آدمى اگر

 كه است معانى و اخالق و صفات سلسله يك به بودن آدم نه،. آيند مى دنيا به آدم مادر، از همه است، اندام همين داشتن به بودن آدم اگر

 اگر و دهند مى شخصيت و ارزش انسان به كه امورى همين امروزه. كند مى پيدا شخصيت و ارزش و است انسان آنها موجب به انسان

. است شده اصطالح انسانى ارزشهاى نام به ندارد، تفاوتى حيوان با انسان نباشند

 نوع دو شود مى پيدا جامعه يا فرد براى كه انحرافاتى كرديم عرض كه دهيم مى ادامه گذشته جلسه مطلب دنباله در را بحث جلسه، اين در

 مقابل در خفقان و اختناق عدل، مقابل در ظلم كه اآنج مثل كنند؛ مى ايستادگى ارزشها مقابل در ها ارزش ضد كه انحرافاتى يكى: است

 شايد ولى. ايستد مى حكمت و فهم و عقل مقابل در حماقت و سفاهت و خداپرستى، و عبادت مقابل در بندوبارى بى و خدانشناسى آزادى،

 ايستند، مى ارزشها مقابل در ها ارزش ضد كه آنجا. ايستند مى ارزشها مقابل در ها ارزش ضد كه نباشد شكل اين به بشر انحرافات بيشترين
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 ارزشهاى از ارزش يك گاهى دارد، مد و جزر دريا كه طور همان كه است صورت اين به بشر انحرافات بيشتر. خورند مى شكست زود

 معيارهاى زا يكى و ارزش يك تقوا و زهد مثلًا. كند مى محو خود در را ديگر ارزشهاى كه طورى به كند، مى مانندى سرطان رشد بشرى

 او براى چيز همه كه شود مى محو زهد در و كند مى پيدا گرايش زهد به آنچنان جامعه يك يا فرد يك بينيد مى گاهى ولى. است انسانيت

 بازمانند رشد از ديگر عضوهاى و كند رشد) اش بينى مثلًا( عضوش يك فقط كه شود مى انسانى مثل زهد، شود مى

 

  آن فوايد و درد

 كه] پردازم مى مطلب اين به[ هستند، معنوى ارزشهاى سلسله يك به قائل مكتبها ترين مادى حتى كه كردم عرض كه اى قدمهم اين با

 در هم كه است عنوانى آن و كند مى پيدا شعبى آن خود كه شود مى خالصه عنوان يك تحت كلى طور به انسانى ارزشهاى گفت توان مى

 آمده اسالمى متون در بيايد، عرفا اصطالح در آنكه از قبل بلكه و است آمده جديد علماى الحاصط در هم و ما خود عرفاى اصطالح

. شود مى تعبير بودن درد صاحب و داشتن درد به آن از كه است چيزى آن انسانيت اصلى معيار گفت شود مى اصلًا كه است اين آن و است

 يا باشد حيوان خواهد مى حال -انسان غير ولى دارد دردها سلسله يك است، درد صاحب انسان كه است اين در انسان غير و انسان فرق

. نيستند درد صاحب -ندارند انسانيت روح از اى بهره كه گوشى دو و سر يك انسانهاى

 از را آن يدبا انسان و است بدچيزى كه درد چه؟ يعنى كه بيايد نظر به عجيب ابتدائاً است ممكن. كنيم بحث درد خود به راجع بايد اول

 خوبى چيز تواند مى درد مگر باشد؟ داشتن درد ارزشها ارزش و انسانيت معيار است ممكن چطور آنوقت ببرد؛ بين از و كند دفع خود

. باشد؟

 آن وجود است، ميكروب آن وجود است بد كه آنچه جراحت، يا و بيمارى دريك مثلًا. كنيم مى اشتباه درد منشأ و درد ميان ما بگوييم بايد

 -هست روده يا معده در كه زخمى مورد در مثلًا. شود مى درد منشأ بعد و شود مى وارد بدن بر كه است جراحتى آن وجود است، بيمارى

 عين در درد ولى. دارد وجود روده يا معده در كه است اى ضايعه يا زخم آن وجود است بد آنچه -كند مى احساس را دردش انسان كه

. است انسان براى بيدارى و آگاهى موجب كند، مى راحتنا را انسان اينكه

 امكان كند، مى درد انسان سر وقتى. كند مى بيدار و آگاه را شما) حيوان و انسان مشترك دردهاى يعنى( جسمانى دردهاى همين حتى

 پيدا اى ضايعه و ناراحتى يك سر در هك كند مى خبر شود مى پيدا درد اگر. شود پيدا درد و باشد نشده پيدا اى ضايعه گونه هيچ كه ندارد

 اى عقربه اتومبيل در مثلًا. هست اتومبيل در يا و ها كارخانه در كه هايى عقربه مثل درست افتيد؛ مى اش معالجه فكر به شما و است شده

. دهد مى نشان را آب حرارت درجه ديگرى عقربه و دهد مى نشان را روغن فشار كه است

 شما چون است، خوب خيلى اين بد؟ يا است خوب اين است، رفته باال خيلى آب حرارت درجه كه دهد مى نشان شما به عقربه اين اگر

 درد احساس انسان و بود نمى انسان بدن در درد اگر. است آورده جوش شما ماشين كه است اين است بد آنچه. كند مى متوجه و بيدار را

 را انسان نافذالحكم مأمور يك مثل درد اين. رفت نمى درمان دنبال به و شد نمى آگاه و كرد نمى پيدا اطالع بيمارى از گاه هيچ كرد، نمى
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 او به دائماً و كند مى ناراحت را انسان است، درد چون. برآيد مشكل حل فكر در زود كه كند مى مأمور را او و جويى چاره به وادار

. كن درمان را درد اين هست هرطور گويد مى

 خوب بيدارى و آگاهى. است بيدارى و آگاهى است، احساس است، نعمت -عضوى و جسمانى دردهاى حتى -درد ودخ كه است اين

: گويد مى شيرين چقدر اينجا در مولوى. شود آگاه است شده پيدا بدنش در اى ضايعه يك اينكه از انسان ولو است،

 است بيدارى همه بيمارى وقت   است بيمارى در كه زارى و حسرت

 بو است برده او است، درد را هركه   جو اصل رااى اصل اين بدان پس

 زردتر رخ آگاهتر، او هركه   پردردتر بيدارتر، او هركه

. دارد ها زمينه اين در خودش كه حرفهايى آن به زند مى گريز اينجا از بعد،

 به كنند، نمى احساس ديگران كه كند مى احساس را دردى و دارد درد عالم در كه اندازه هر به است، درد صاحب كه هركسى: گويد مى

 مساوى درد احساس و ادراكى، بى شعورى، بى حسى، بى لَختى، با است مساوى دردى بى. است آگاهتر و بيدارتر ديگران از نسبت همين

 و لَخت و جاهل يعنى نكند، احساس را درد و باشد راحت كه باشد داير امرش اگر انسان. ادراك و شعور و بيدارى و آگاهى با است

 باشد آگاه و هوشيار كه دهد مى ترجيح انسان آيا] كند؟ مى انتخاب را كدام[ كند احساس خود در را درد و باشد هوشيار يا و باشد، درد بى

 و حتىرا بر دارد ترجيح آگاه و هوشيار ناراحتى نكند؟ احساس را درد و باشد احمق و كودن و هوش بى يا كند، احساس را درد ولى

 فربه؛ باشد خوكى اينكه از است بهتر الغر، و نحيف باشد سقراطى اگر انسان: گويند مى مثَل در. حس بى و لَخت و خبر بى و جاهل آسايش

 را چيز هيچ ولى باشد فراهم برايش وسايل نوع همه خوك يك مانند اينكه از است بهتر محروم، ولى باشد دانشمند و دانا انسانْ اگر يعنى

 همدنف

 

  عقل از شكايت

 اشعار در مخصوصاً ادبيات، در ما. است اى مسئله خودش كه است عقل از شكايت مسئله است، نمايان ما ادبيات در كه مسائلى از يكى

 اشدب داشته هوش آدم كه چيست اش فايده داشتم؛ نمى را عقل اين من كاش اى كه اند كرده شكايت عقل از مردم كه بينيم مى بسيار خودمان

: كند مى سلب انسان از را آسايش بودن، هوشيار و بودن عاقل و بودن حساس اين! باشد؟ حساس و عاقل و هوشيار جامعه، در و

 من گوش و من چشم نبود گشاده كاش   من هوش و من عقل است من جان دشمن

: گويد مى ديگرى

 رندخو عاقالن تو غم تا باش ديوانه   خورى ديوانگان غم تا مباش عاقل
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 كه كسى آن. است غلط حرفها اين ولى. دهند مى ترجيح درك، و فكر و عقل با توأم ناراحتى و ناآرامى بر را جنون با توأم آسايش يعنى

 بلكه من، هوش و من عقل است من جان دشمن: گويد نمى هرگز كند، درك را بودن حساس و داشتن درد ارزش و برسد انسانيت مقام به

: گويد مى را آله و عليه اهللا صلى پيغمبر كالم

.  جهلُه عدوه و عقْلُه امرِئٍ كُلِّ صديقُ

. اوست نادانى و جهل هركس، واقعى دشمن و او هوشيارى و عقل هركس، راستين دوست

 معلوم كند، مى شكايت گونه اين هوش و عقل از ناشى ناراحتيهاى از و من هوش و من عقل است من جان دشمن: است گفته كه كسى آن

 ميان باشد داير امر اگر بله،. زد نمى را حرفى چنين هرگز الّا و است نكرده حس را نادانى و جهل از ناشى بدبختيهاى و ناراحتيها شود مى

 منشأ و موجب اگر ولى. است بهتر داشتن درد از درد موجب نبودن دليل به نداشتن درد باشد، نداشته درد انسان و نباشد درد موجب اينكه

 هم جسمى بيماريهاى در لهذا. است خبرى بى و بيچارگى و بدبختى نكند، احساس را اينها از ناشى درد انسان اما باشد داشته وجود درد

. است گذشته كار از كار كه شود مى خبردار وقتى انسان اينكه براى است، كشنده باشد نداشته درد كه اى بيمارى هر كه است طور اين

 باشد، داشته درد شود مى پيدا بيمارى اين كه ابتدايى آن از اگر الّا و ندارد، درد ابتدا در الاقل كه است اين علتش است، كشنده كه سرطان

 درد بى يعنى خبر بى كه است جهت اين از سرطان عمده خطر. ببرند بين از را آن بكلى شود لمفها و خون وارد اينكه از قبل است ممكن

. شود مى وارد

 كرد رد است بدچيزى درد كه عنوان اين به شود نمى است داشتن درد انسان، در ارزشها ارزش كه را مطلب اين پس

 

  انسان درد

 درد هم گوسفند مثل حيوان يك سر چون نيست، است انسان كه جهت آن از او درد درد اين بگيرد، درد انسان سر اگر چيست؟ انسان درد

 و انسان درد از صحبت كه آنها اما. است شخصى و عضوى و حيوانى دردهاى نوع از گيرد، مى درد انانس پاى و دست اينكه. گيرد مى

است ديگرى چيز است، انسان در ارزشها ارزشِ كه دردى آن. نيست اين مقصودشان كنند، مى انسان بودن درد صاحب .

 درد اين گويند مى. است خداجويى درد كنند، مى تقديس را آن دائماً و دارند سراغ انسان در كه دردى آن -خودمان عرفاى مانند -گروهى

. دارد درد انسان و است درد بى فرشته كه دارد ترجيح فرشته بر دليل اين به انسان حتى و است انسان مختصات از

 وجود طبيعت در كه ائىاشي با و است آمده ديگرى دنياى از و شده دميده او در الهى نفخه كه است حقيقتى يك انسان اسالم، نظر طبق

 كند، مى عالم موجودهاى همه با تجانس عدم و بيگانگى احساس و غربت احساس نوع يك دنيا اين در انسان. ندارد كامل تجانس دارد

 به را انسان كه است همان درد اين. دارد وجود جاودانگى دغدغه انسان در ولى هستند دلبستگى غيرقابل و متغير و فانى همه چون

 كشاند مى شدن نزديك خود اصل به و خدا به و نياز و راز و خدا پرستش و دتعبا
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  انسان درد درباره تمثيل چند

 در و آورده هندوستان جنگلهاى از را او كه اى طوطى به زنند مى مثال گاهى! است آمده زمينه اين در ما عرفان در مثَلهايى چه بينيد مى

. بازگردد اوست اصلى مقرّ كه جايى به و شود شكسته قفس اين كه است اين فكر در و ناراحت ميشهه طوطى اين و اند كرده زندانى قفسى

 مثنوى اول در مولوى تشبيه همين تشبيهات عاليترين از يكى. كنند مى تشبيه باشد افتاده دور خود آشيانه از كه مرغى به را انسان گاهى و

 اين براى فريادش و ناله همه و كند مى فرياد و ناله دائماً دارد حال و اند بريده نيستان از را آن كه كرده اى نى به تشبيه را انسان او. است

: است فراق

 كند مى شكايت جداييها وز   كند مى حكايت چون نى از بشنو

 اند ناليده زن و مرد نفيرم از   اند ببريده مرا تا نيستان كز

 اشتياق درد شرح بگويم تا   فراق از شرحه شرحه خواهم سينه

: گويد مى بعد

 وى لبهاى در پنهانْست دهان يك   نى همچو گويا داريم دهان دو

: كند مى تشبيه ديگرى شكل به مولوى گاهى

 هندوستان خطه بيند خواب   اوستان خسبد چو تا بايد پيل

 اغتراب است نكرده هندوستان ز خر   خواب به هندوستان هيچ نبيند خر

 فقط گويد مى اينجا در مولوى. افتد مى هندوستان ياد به نكوبند، اگر بكوبند؛ سرش به دائماً بايد آورند، مى هندوستان از كه را فيل گويند مى

 غريب چون بيند، نمى خواب به را هندوستان هرگز االغ. است آمده هندوستان از چون بيند، مى خواب به را هندوستان كه است فيل

. اند نياورده اآنج از را او و نيست هندوستان

 را خدا سوى به و حق سوى به بازگشت درد دارد، عرفانى درد دارد، را ديگر عالم به بازگشت دغدغه كه است انسان بگويد خواهد مى

  اميرالمؤمنين كالم در انسان درد. دارد را حق وصال و مناجات درد دارد،

 صحرا به همينكه: گويد مى كميل! رود مى صحرا به نخعى زياد بن كميل اب كه وقتى السالم عليه على اميرالمؤمنين گويد مى زيبا چقدر

 هذه انَّ زياد بنَ كُميلَ يا: فرمود بعد ،)الصعداء تَنَفَّس اصحرَ فَلَما( كشيد عميقى آه السالم عليه على نبود، آنجا در كسى ديگر و رسيديم

ةٌ الْقُلوبيعرُها اوعاها، فَخَيفَظْفَا اونّى حاقولُ ما ع يا باشد بيشتر ظرفيتش كه است آن ظرفها بهترين است؛ ظرف منزله به انسان دل لَك 

. گويم مى تو به من كه را آنچه كن گوش. كند نگهدارى را مظروف بهتر
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 سرّى صاحب افراد! افسوس: كه كند مى شكايت اواخر، در تا -نيست من بحث محل اينها كه -كند مى تقسيم قسمت سه به را مردم اول،

 همه در هميشه نباشد، كس هيچ كه نيست هم اينچنين ولى: گويد مى بعد. كنم اظهار آنها به بتوانم دارم دل در كه را آنچه من كه نيستند

 بِهِم هجم: فرمايد مى كه آنجا تا مغْموراً، خائفاً او هوراًمش ظاهراً اما بِحجةٍ للَّه قائمٍ منْ الْارض التَخْلُو  بلى اللَّهم: هستند افرادى چنين زمانها

لْملى الْعقيقَةِ  عصيرَةِ حاند، رسيده كامل يقين مقام به و است آورده هجوم آنها بر بصيرت نهايت در حقيقى علم الْب باشَروا و قينِ روحالْي و 

 آن. ندارند يقين روح با اى فاصله و اند كرده پيدا اتصال يقين روح به الْجاهلونَ منْه استَوحش بِما انسوا و الْمتْرَفونَ استَوعرَه ما استَالنوا

 يعنى است، وحشت مايه نادانها براى آنچه. است نرم و رام آنها براى است، سخت خيلى ها پرست ماده و تَرَف اهل براى كه چيزهايى

  الْاعلى بِالْمحلِّ معلَّقَةٌ ارواحها بِابدانٍ الدنْيا صحبوا و. است نسا مايه آنها براى حق، با خلوت

 حالى در. نيستند دنيا اين در هستند، دنيا اين در اينكه عين در. هستند باال عالم مجذوب كه روحهايى با ولى همراهند مردم با دنيا در اينها

. ندهست ديگرى دنياى در هستند، دنيا اين در كه

. است روشنى و واضح بسيار مسئله يك على مناجاتهاى و على عبادتى دردهاى و على عرفانى دردهاى ما تعبير به و على دردهاى

 او اطراف در آنچه از كه شود مى معشوقش و محبوب گرم و شود مى خود بى خود از آنچنان كه رسد مى جايى به عبادت در كارش

. بكشند بيرون بدنش از را يرىت اگر حتى است، خبر بى گذرد مى

 به انسان تا. او به شدن نزديك و او سوى به حركت و او ذات به تقرب اشتياق و آرزو و حق، از جدايى درد يعنى است؛ انسان درد اين

 چيز آن كند، رمسرگ چيز هر به را خود انسان اگر. هست او براى حالت اين دائماً و رود نمى بين از اضطراب و دلهره اين نرسد، حق ذات

 الْقُلوب تَطْمئنُّ اللَّه بِذكْرِ اال: گويد مى تعبير اين به را مطلب اين قرآن. است ديگر چيز] حقيقت[ است، سرگرمى

 پيدا آرامش كه است چيز يك وسيله به بشر درد اين گيرد؛ مى آرام ناراحتى، و دلهره و اضطراب از چيز يك با دلها فقط و فقط بدانيد

 بگوييم يا و ندارند توجه ديگرى درد به و اند كرده تكيه درد اين روى بيشتر عرفا. است پروردگار ذات با انس و حق ياد آن و ندك مى

 دارند توجه كمتر

 

 مولوى تمثيل

. داشت اللَّه اللَّه، ددا و كرد مى نياز و راز خودش خداى با هميشه كه بود مردى گويد مى. است تمثيل البته كه كند مى ذكر مولوى را داستانى

: گفت او به. شد خاموش هميشه براى مرد اين كه كرد كارى و كرد وسوسه را او و شد ظاهر او بر شيطان وقت يك

 تو بشنوى؟ لبيك تو كه شد هم دفعه يك آخر خوانى، مى را خدا درد و سوز اين با سحرها و گويى مى اللَّه اللَّه، تو كه همه اين! مرد اى

 اين كه آمد نظرش به مرد اين. گفتند مى لبيك تو جواب در دفعه يك الاقل بودى، كرده فرياد همه اين و بودى رفته اى خانه هر رد به اگر

 من: گفت كردى؟ ترك را خدا مناجات چرا: گفت او به هاتفى رؤيا عالم در. نگفت اللَّه اللَّه، ديگر و شد بسته دهانش. است منطقى حرف،
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 به هاتف. شود گفته لبيك من به جواب، در نشد هم بار يك دارم كه سوزى و درد همه اين با و كنم مى مناجات دارم كه همه اين بينم مى

  ماست لبيك تو اللَّه آن: بگويم تو به را جواب خدا طرف از مأمورم من ولى: گفت او

 ماست پيك دردت و سوز و نياز آن   ماست لبيك تو اللَّه آن كه نى

  ماست لبيك خودش داديم، قرار تو دل در ما كه شوقى و عشق همين و سوز و درد همين كه ىدان نمى تو

 كردن دعا شود مى سبب كه را گناهانى آن خدايا الدعاء تَحبِس الَّتى الذُّنوب لى اغْفرْ اللَّهم: فرمايد مى كميل دعاى در السالم عليه على چرا

 هم و است مطلوب هم انسان، براى دعا گويند مى كه است اين. بيامرز شود گرفته من از كردن مناجات و كردن دعا درد و شود حبس من

  است مطلوب خودش دعا. است شده استجابت نشود، هم استجابت اگر نيست؛ استجابت براى هميشه دعا يعنى وسيله،

 

 خدا خلق به نسبت انسان درد

 نه خدا، خلق به نسبت انسان درد: اند شده ديگرى امر متوجه كنند، مى تلقى ارزشها رزشا را آن كه انسان درد موضوع در ديگر گروهى

. خدا به نسبت انسان درد

 او شخص به هيچ و است ديگران متوجه كه ناراحتيهايى يعنى باشد؛ داشته را ديگران درد كه است اين انسان انسانيت معيار گويند مى

: سعدى قول به. است ديگران غمخوار او ،كند مى ايجاد درد او در نيست، مربوط

 كرد زرد رخم بينوايان غم   زرد روى نيم بينوايى از من

. است آسانتر ديگران گرسنگى از خودش گرسنگى برد؛ نمى خوابش ديگران گرسنگى از شد، پيدا كسى در غمخوارگى و ديگران درد اگر

 انسان، به كه است دردى است؛ انسان درد اين گويند مى. است رفته فرو او چشم در كه است اين مثل رود، فرو ديگران پاى در خارى اگر

 اصلًا است، انسانى مسئله فالن گويند مى دائماً كه آنهايى بينيم مى امروز. انسانى ارزشهاى همه منشأ است اين و دهد مى ارزش و شخصيت

 قبال در انسان درد و انسان مسئوليت احساس به بازگشتش كه چيزى هر. كنند نمى پياده ديگرى جاى در اينجا در جز را انسانيت

 ارزش يك در ارزشها شدن محو هم اين. دانند نمى انسانى را آن باشد اين از غير هرچه و دانند مى انسانى را آن باشد، ديگر انسانهاى

  است ديگر
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 اسالم نظر

 نظر از باشد؟ داشته را خدا درد فقط كه است كسى يا باشد؟ داشته را ديگران درد كه است كسى انسان اسالمى، معيارهاى نظر از آيا

. دارد هم را ديگر انسانهاى درد دارد، را خدا درد چون و باشد داشته را خدا درد كه است كسى انسان اسالمى، معيارهاى

 يؤْمنوا لَم انْ اثارِهم  على نَفْسك باخع فَلَعلَّك: دفرماي مى آله و عليه اهللا صلى اكرم پيغمبر به راجع قرآن. گويد مى سخن چگونه قرآن ببينيد

.  اسفاً الْحديث بِهذَا

 هالك را خود خواهد مى كه است حريص آخرت و دنيا گرفتاريهاى و اسارتها از آنان نجات و مردم سعادت و هدايت براى آنچنان پيغمبر

. كنى تلف مردم خاطر به را خودت خواهى مى تو اينكه مثل است؟ خبر چه كه رسد مى خطاب. كند

.   يخْشى لمنْ تَذْكرَةً الّا.  لتَشْقى انَ الْقُر علَيك انْزَلْنا ما.  طه

: فرمايد مى ديگر اى آيه در

لَقَد سولٌ جائَكُمنْ رم كُمزيزٌ انْفُسع هلَيما ع تُّمنع ريصح كُملَينينَ عؤْمبِالْم ؤفر حيمر  .

 اين خصوصيتش اولين. است آمده شما براى شما جنس از و شما ميان از پيامبرى! مردم: است عالى و عجيب چقدر قرآن تعبير ببينيد

 عنتُّم ما علَيه عزيزٌ كه است

 كيست؟ مسلمان پس. دارد را شما درد او و است ناگوار او بر شما رنجهاى

 گاهى. است برده كار به را حريص تعبير قرآن. علَيكُم حريص. را خدا خلق درد هم و باشد داشته را خدا درد هم كه است كسى مسلمان

 باسواد اش بچه اينكه به است حريص كس فالن گويند مى كه ورزند مى افراط آنقدر بشوند، ملّا هايشان بچه خواهند مى كه پدرها بعضى

 مردم نجات حريص پيغمبر است، پول آورى جمع حريص و پرست پول كه آدمى ثلم درست. دنياست مال حريص كه آدمى مثل بشود،

. داشتن خلق درد شود مى اين. است مردم دردهاى به بخشيدن بهبود حريص است،

 هبصر در: ايد شنيده مكرر كه است معروفى داستان نيست؟ او خود مال درد تعبير مگر كند؟ نمى را تعبير اين السالم عليه على خود مگر

 است؟ بوده خبر چه ميهمانى مجلس آن در. است كرده شركت ميهمانى مجلس يك در حنيف بن عثمان

 بوده؟ چه پس. نه بوده؟ فجورى و فسق. نه بوده؟ قمار. نه بوده؟ مشروب باللَّه العياذ

 على به.  است نبوده مجلس آن در كسى فقرا از يعنى كرده، شركت اشرافى صددرصد مجلس يك در كه بوده اين حنيف بن عثمان گناه

 وجود اشراف و پولدارها و اغنيا مجلس، آن در كه است كرده شركت مجلسى در شما حاكم و نماينده كه رسد مى خبر السالم عليه

 غَنيهم و مجفُو عائلُهم قَومٍ طَعامِ  الى تُجيب نَّك ا ظَنَنْت ما و: فرمايد مى السالم عليه على. است نبوده آنجا در كسى فقرا از ولى اند داشته

وعددعوت را فقرا ولى باشند كرده دعوت آنجا در را اغنيا كه بپذيرى را اى سفره بر دعوت تو كه كردم نمى باور من! حنيف بن عثمان م 
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 به راجع كه آنجا به رسد مى تا كند مى خودش دردهاى گفتن به شروع السالم عليه على بعد. باشند مانده در پشت آنها و باشند نكرده

. الْقَزِّ هذَا نَسائجِ و الْقَمحِ هذَا لُبابِ و الْعسلِ هذَا  مصفّى  الى الطَّريقَ لَاهتَديت شئْت لَو و: گويد مى خودش

 و پوشيدنيها بهترين و نوشيدنيها و خوردنيها بهترين است؛ فراهم برايم امكانات بخواهم، من اگر گويد مى. است خليفه السالم عليه على

. است فراهم من براى بخواهم كه هرچه

نْ ولك هاتينى انْ هبغْلي واىه نى وقودشَعى يرِ  الى جةِ تَخَيمدست به را خود مهار من كه است محال كنم، چنين من كه هيهات الْاطْع 

 چرا؟ حال. بدهم نفسم هواى و حرص

. است؟ كرده حرام را انعمته اين خدا مگر

 ديگرى مسئله نه،. است حرام خوردن مصفّا عسل است، حرام پوشيدن خوب لباس نكند خيال كسى تا دهد مى توضيح السالم عليه على

 شكم اينجا من اگر بِالشِّبعِ لَه عهد ال و الْقُرْصِ فى لَه الطَمع منْ الْيمامةِ اوِ بِالْحجازِ لَعلَّ و: فرمايد مى. است حالل نيست، حرام اينها. است

 هم را نان قرص يك اين به اميد كه باشند كسانى حجاز در و فارس خليج سواحل و يمامه و كوفه و عراق در شايد كنم، سير را خود

 تشنه جگرهايى و گرسنه شكمهايى اطرافم در و بخوابم سير شكم من آيا  حرّى اكْباد و  غَرْثى بطونٌ حولى و مبطاناً ابيت او. باشند نداشته

: گويد مى شاعر كه باشم گونه آن من آيا باشد؟

و كبسح انْ داء بِبِطْنَةٍ تَبيت   و لَكوح نُّ اكْبادالَى تَح دالْق 

. باشد داشته وجود گرسنه شكمهايى اطرافت در و بخوابى سير شكم كه بس را تو) داء( درد اين يعنى

. ارزشها دوم مادرِ تر صحيح تعبير به و انسانيت، معيار گويند مى را اين. خدا خلق درد گويند مى اين به

 هب كه لقبى به آيا كنم؟ قناعت اسم و لقب به من آيا ؟ الدهرِ مكارِه فى اشارِكَهم ال و اميرُالْمؤْمنينَ يقالَ بِانْ نَفْسى منْ اقْنَع أَ: فرمايد مى سپس

 كه اسالمى مملكت يك رئيس عنوان به مرا اينكه به و خوانند مى خليفه و مؤمنان امير مرا و گويند مى اميرَالمؤمنين يا و دهند مى من

 روزگار سختيهاى در مؤمنان با و بگذارم اميرالمؤمنين نام خود بر و كنم قناعت كنند، مى خطاب است گرفته را عالم معموره بيشترين

. باشم؟ نداشته شركت

  است كردن احساس را ديگران درد و همدردى از همه سخن، ببينيد
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  مطلوب درد

 درك را درد اين و باشد حساس است بهتر يا و باشد راحت و باشد كرخ اعضايش باشد، لَخت آدم است بهتر آيا پرسم مى شما از حال

 دارد؟ رازى چه مطلب اين. است لذيذ هميشه باشد ديگران اىبر كه دردى چون هست، هم لذيذ حال عين در كه است دردى اين كند؟

. است لذيذ هم حق هجران درد است، لذيذ داشتن ديگران درد كه همچنان. داند مى خودش خدا

 اين: گويد مى.  آورد مى مثالى است، لذيذ است درد اينكه عين در ولى هست درد چيز يك گاهى كه مسئله اين درباره اشارات در بوعلى

 عين در و كند مى درد خارش محل دهد، مى خارش وقتى انسان و دارد سوزش و كند مى خارش بدن كه است بدن خارش نظير درد وعن

. نيست تلخى درد درد، اين. آيد مى خوشش انسان كند، مى درد اينكه

 غمها سلسله يك از انسان. است مطلوب غم است، محبوب غمِ اما كند مى جارى را اشك سوزاند، مى را جان كه است دردى درد اين

 خيلى مجلس و است برقرار السالم عليه حسين امام مصيبت ذكر مجلس بگويند ما به اگر كه شود مى چطور ولى كند، مى فرار هميشه

 به واهدخ مى دلش انسان حال عين در ولى. ريزد نمى اشك نگيرد، درد و نسوزد دلش تا انسان برويم؟ آنجا به خواهيم مى است، باحالى

 كند مى احساس را صفايى انسان ريزد، مى اشك قطرات اين وقتى. بريزد را اشك اين و كند احساس را درد اين برود، حال با مجلس اين

. نيست چيزى اين مقابل در درد، آن كه

. انسانيت درد است اين

 درد فقط روحش كه بدنى آن حال به خوشا و كنند مى احساس را خودشان تن درد فقط روحهاشان كه بدنهايى و ها تن آن حال به خوشا

. ببرد بين از را بدن اين ناراحتيهاى كه است اين فكر در دائماً روح آن چون كند، مى احساس را بدنش

. كند مى احساس تنهايى به را همه درد روح، يك بدنهاست؛ همه روح نيست، خودش روح تنها روحش كه بدنى آن حال است دشوار ولى

 نان يك يمامه يا حجاز در مبادا اينكه براى بسازد جو نان لقمه دو با امكانات، همه بودن فراهم وجود با است مجبور كه است نبد اين

 عرب شاعر. باشد توأم السالم عليه على روح مانند روحى با اينكه براى بپوشد دار وصله كفش بايد كه است بدن اين. شود پيدا جوخور

: گويد مى

كانَ اذا وت باراً النُّفوسك   تبا فى تَعهرادم سامالْاج 

 آنجا به كارش كرد، احساس را همه درد و شد بدنها همه روح و شد بزرگ وقتى روح! بدنها آن حال به واى شد، بزرگ وقتى روحها

 دوش به مشك كه بيند مى را زنى كوچه ميان. يتيم چند و زن بيوه يك حال از ماندن غافل براى چه؟ براى بيند، مى مجازات كه كشد مى

 حتماً كند، كشى آب خودش زن يك كه ندارد علت. بگذرد مناظر اين كنار از تفاوت بى كه نيست آدمى السالم عليه على. است گرفته

! غالم آى! نوكر آى! پاسبان آى! شُرطه آى: گويد نمى( رود مى جلو خودش فوراً. رسد نمى زن اين حال به ولى دارد كسى يا ندارد را كسى

 من به را زحمت اين بكشم؟ دوش به را آب مشك من و دهم كمك را شما دهيد مى اجازه! خانم: گويد مى ادب كمال با ،)بيا تو! قنبر آى

. رود مى زن بيوه آن خانه به. بيامرزد را تو پدر خدا: گويد مى زن آن. بدهيد
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 مردى شايد كنيد؟ مى كشى آب خودتان چرا كه بدهيد توضيح من براى است ممكن كه كند مى استفسار گذارد، مى زمين را مشك همينكه

 پايش سرتا شنود، مى كه را كلمه اين. يتيم تا چند و هستم من. شد كشته ابيطالب بن على ركاب در من شوهر اتفاقاً بله،: گويد مى نداريد؟

 خودش با پول و خرما و گوشت و نان صبح،. نبرد خوابش بحص تا رفت، خانه به و برگشت وقتى شب آن اند نوشته. گيرد مى آتش

 سرعت به. هستم تو ديروز مؤمن برادر همان من: فرمايد مى كيستى؟: گويد مى. زند مى را زن همان خانه درِ و رود مى عجله با و دارد برمى

 على تقصير از: گويد مى آنها به آرام و نشاند مى نوزا روى را يتيمها و گذارد مى يتيمها دهان در خودش دست به و كند مى كباب را گوشتها

. كند مى آتش را تنور آنگاه. بگذريد مانده غافل شما از كه

 دنيا آتش حرارت! على: ]گويد مى خود با[ كند، مى احساس را آتش حرارت. كند مى نزديك آتش به را صورتش رود، مى تنور سر وقتى

 همه روح روحش كه بدنى است، طور اين بكشد جور بايد كه بدنى. نمانى غافل مردم حال از رديگ تا بيايد، يادت جهنم آتش و بچش را

. است گونه اين است مردم

....  اللَّه يا االكرم االجلّ االعزّ االعظم العظيم باسمك

 درد. بفرما خير به ختم را ما ههم امر عاقبت. كن ايجاد ما دل در را اسالم درد كه ابيطالب بن على حقيقت به دهيم مى قسم را تو خدايا

 پرتو از را ما. بفرما ايجاد ما در را خودت خلق با همدردى احساس. بده قرار ما دلهاى در را خودت عبادت و طاعت و معرفت و محبت،

 حقايق با را ما. بگردان نورم ايمان نور به را ما دلهاى. بده قرار بزرگوار آن واقعى پيرو را ما. بفرما مند بهره السالم عليه على واليت نور

. بفرما آشنا اسالم

 العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و
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تَعينوا ورِ اسببِالص لوةِ والص لَى الّا لَكَبيرَةٌ انَّها وعينَ عالْخاش  .

 بوده معنويت دروازه خودش براى هميشه انسان گوييم مى كه اين از صودمق. است بوده معنويت دروازه خودش براى خودش هميشه انسان

 عالم حساب با آنها حساب كه دارد وجود چيزهايى انسان در كه است اين است، كرده كشف و ديده را معنى عالم وجودش دروازه از و

 مطلب اين به هم جديد النفس معرفة علماى از رىبسيا بلكه قديم، الروح معرفة و النفس معرفة علماى تنها نه. آيد نمى در جور ماده

 در ديگرى حساب كه دهد مى نشان و نيست توجيه قابل دنيا اين مادى حسابهاى با كه شود مى يافت چيزهايى انسان در كه دارند اعتراف

. است كار

. شناسد مى را خدا بشناسد، را خودش كه هركسى ربه عرَف فَقَد نَفْسه عرَف منْ: فرمايد مى كه آله و عليه اهللا صلى اكرم پيغمبر دارد سخنى
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 الْافاقِ فى اياتنا سنُريهِم: فرمايد مى. است كرده باز مستقلى و جداگانه حساب عالم، اشياء همه مقابل در انسان براى كلى طور به كريم قرآن

فى و هِمانْفُس 

 اى جداگانه حساب با را مردم نفوس قرآن. مردم خود نفوس در و دهيم مى ارائه) طبيعت لمعا در يعنى( عالم آفاق در را خود هاى نشانه ما

. كند پيدا راه انفس و آفاق مخصوص اصطالح ما ادبيات در كه است شده سبب آيه همين و است، كرده بيان

. انفسى مسائل و آفاقى مسائل: گويند مى

 اين، كه گفت بايد چيست؟ نيست، توجيه قابل مادى حسابهاى با و است جودمو انسان نفس در كه چيزهايى آن بگوييد است ممكن

  شوم مطلب اين وارد خواهم نمى من و دارد درازى داستان

 

  انسان از انسانيت پذيرى انفكاك

 ارزشهاى مسئله: ايم كرده طرح جلسات اين در كه است اى مسئله همين آيد، نمى در جور مادى حسابهاى با كه چيزهايى آن از يكى

 عنوان به خودش براى خودش بينيد مى برويد موجودى هر سراغ شما كه است عجيب. انسان انسانيت مسئله ديگر عبارت به و انسانى

 اسبى كه كنيم پيدا اسبى توانيم نمى ما. اسب براى اسبى سگ، براى سگى پلنگ، براى پلنگى صفت مثل نيست، پذير انفكاك صفت، يك

 انسانيت منهاى انسانى است ممكن ولى. باشد نداشته پلنگى كه كنيم پيدا پلنگى باشد، نداشته سگى كه كنيم پيدا سگى باشد، نداشته

 مالك كه چيزهايى آن نه -دهد مى شخصيت انسان به كه چيزهايى آن و دانيم مى انسان انسانيت را آنها كه چيزهايى آن زيرا باشد، موجود

 انسان مادى ساختمان با ولى دارد، عالم همين به تعلق و است بشرى اينكه با كه است يزهايىچ سلسله يك اولًا -است انسان شخص

 كه چيزهايى اين ثانياً و. ماديات نه است، معنويات سنخ از ديگر عبارت به و نيست ملموس و محسوس است، غيرمادى شود، نمى درست

 خود دست به فقط و فقط شود، نمى ساخته طبيعت دست به است، نانسا انسانى فضيلت و شخصيت مالك و است انسان انسانيت مالك

. شود مى ساخته انسان

 على حضرت هشتم امام. است برده پى معنا عالم به خود وجود دروازه از و است معنويت دروازه خودش انسان، كه بود كلمه اين غرضم

 شناخته است انسان درون در آنچه راه از هست معنا عالم در آنچه هيهنا مابِ الّا هنالك اليعرَف: فرمايد مى السالم عليه الرضا موسى بن

. است اى مسئله يك خودش اين كه شود، مى

 شامل است انسان انسانيت مالك و انسانى معنويات و شود مى گفته انسانى ارزشهاى آنها به كه چيزهايى كردم عرض پيش جلسه در

 در كه مكتبى هر. است بودن درد صاحب و داشتن درد آن، و كرد خالصه ارزش يك در را اارزشه همه توان مى ولى چيزهاست، خيلى

 در -ديگر جاندار هر با انسان مشترك دردهاى و عضوى دردهاى ماوراى -درد يك است، كرده بحث انسانى ارزشهاى به راجع دنيا

. چيست؟ انسان انسانى درد آن. است داده تشخيص انسان
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 كه است حقيقتى انسان كه چرا است، جهان اين با انسان بيگانگى و تجانس عدم درد و انسان غربت درد روى شان تكيه فقط بعضى گفتيم

 عشق و شوق او در كه است اصل از دورماندگى اين و است آمده رسالتى انجام براى ديگر دنياى از و مانده دور و شده جدا خود اصل از

 رانده بهشت از. است آفريده را خدا و حق به بازگشت ميل يعنى وطن و اصل به بازگشت به ميل است، آفريده غربت احساس و ناله و

 رسالتى انجام براى نبوده، غلط آمدنش البته. بازگردد خودش موعود بهشت آن به ديگر بار خواهد مى و است آمده خاك عالم به و شده

 درد خداست، درد فقط -مكتب اين طبق -انسان درد. است داشته نگاه تىناراح حال در را او هميشه هجران اين حال هر به ولى بوده

 احساس باز برسد كه كمالى و مقام هر به انسان و است، العالمين رب جوار و حق قرب به بازگشت ميل او ميل و است حق از دورى

  است نرسيده خود معشوق به كه كند مى

 

  مطلق كمال طالب انسان،

 خواهان ندارد تا را هرچيزى. است عجيب خيلى اين و ندارد كه است چيزى آن طالب هميشه انسان: است اين آن و گويند مى را اى نكته

 به ميل موجود، يك طبيعت در كه است غيرمنطقى امر يك اين چرا؟ شود، مى پيدا برايش دلزدگى شد، دارا را چيز همان وقتى. است آن

. كند طرد خود از را آن و نباشد آن خواهان سد،بر آن به وقتى ولى باشد داشته وجود چيزى

 تختخواب يك روى كه ديدم را زيبايى بسيار جوان زن يك مجسمه بودم، تماشا مشغول خارجى هاى موزه از يكى در: گفت مى شخصى

 فرار دارد كه ىكس مثل است، برگردانده را رويش و زمين روى ديگرش پاى و تخت روى پايش يك زيبايى بسيار جوان و است خوابيده

 حال در بلكه معاشقه حال در نه آنهم جوان، مرد و زن پيكرهاى( پيكر دو اين تراشيدن از پيكرتراش آن كه نفهميدم را معنايش. كند مى

 است افالطون معروف فكر تجسم اين، گفتند خواستم، توضيح بودند وارد كه افرادى از. است داشته مقصودى چه) زن از جوان مرد گريز

 در عشق رسيد، وصال به همينكه ولى. رود مى او سوى به فراوان ولع و عشق و جذبه يك با ابتدا دارد، كه معشوقى هر انسان: گويد مى هك

. فرار و تنفر و دلزدگى آغاز و است عشق مدفن وصال. شود مى دفن آنجا

. رسد مى نظر به غيرمنطقى و غيرطبيعى امر يك مسئله اين است؟ طور اين چرا

 تواند نمى كه است موجودى آنچنان انسان كه است اين مسئله: اند گفته اند، كرده حل را آن اند كرده فكر مسئله اين در دقيقتر كه آنهايى ماا

 مطلق كمال عاشق انسان. است محدود مكان و زمان به كه باشد شيئى عاشق تواند نمى باشد، فانى عاشق تواند نمى باشد، محدود عاشق

. خداست عاشق خداست، منكر كه كسى همان. خداست عاشق است، حق ذات عاشق يعنى نيست؛ ديگرى چيز هيچ قعاش و است

 گم را معشوق اند، كرده گم را راه ولى اند مطلق كمال عاشق خود فطرت عمق در كه دانند نمى دهند، مى فحش خدا به كه خدا منكرين حتى

. اند كرده
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 پيدا نفر يك دنيا در هنوز و است نداشته دوست را خودش خداى از غير انسانى هيچ خالقه غَيرَ احد باح ما: گويد مى عربى الدين محيى

 اين زير در متعال خداى لكن ذلك غَيرِ و هنْد و سعاد و زينَب اسمِ تَحت احتَجب تَعالَى لكنَّه و. باشد داشته دوست را خدا غير كه نشده

 الدين محيى لهذا. است خبر بى خودش وجدان و فطرت عمق از او است؛ ليلى عاشق كه كند مى خيال مجنون.  است شده پنهان نامها

 و كج راههاى كه اند آمده بلكه است، انسانى هر فطرىِ اين دهند، ياد بندگان به را خدا عبادت و خدا عشق كه اند نيامده پيغمبران: گويد مى

 كه كنى مى خيال است، مطلق كمال تو براى پول كه كنى مى خيال مطلقى، كمال عاشق تو! انسان بگوينداى اند آمده دهند؛ نشان را راست

 اشتباه ولى خواهى نمى را مطلق كمال از غير چيزى تو است؛ مطلق كمال تو براى زن كه كنى مى خيال است، مطلق كمال تو براى جاه

. بياورند بيرون اشتباه از را انسان كه اند آمده پيامبران كنى؛ مى

 عبادتهاى همان صورت به كند، پيدا را خود معشوق و رود كنار چشمش جلو از اشتباه هاى پرده اگر كه است خدايى درد آن انسان درد

. داريم سراغ السالم عليه على در كه آيد مى در اى عاشقانه

 وبالْقُل تَطْمئنُّ اللَّه بِذكْرِ اال: گويد مى قرآن چرا

 و اضطراب از و گيرد مى آرام بشر قلب چيز يك با) است انحصار عالمت است، شده مقدم كه اللَّه بِذكْرِ(  منحصراً و منحصراً كه بدانيد

. خداست با انس و خدا ياد آن و كند مى پيدا نجات دلهره

 آيد، مى بيرون شكايت و ناراحتى و اضطراب از و رسد مى آسايش مقامِ به رفاه و ثروت به رسيدن با كه كند خيال بشر اگر گويد مى قرآن

 بشر به كه هستند اينها كنيد خيال اگر اما كرد تحصيل بايد را اينها گويد مى رفت، اينها دنبال نبايد گويد نمى قرآن. است كرده اشتباه

 با منحصراً كنيد؛ مى اشتباه است، شده نائل خود مطلوب كمال به كه كند مى احساس رسيد اينها به بشر وقتى و دهند مى آرامش و آسايش

. است] خود اصل از انسان ماندن دور[ روى شان تكيه مكتبها از بسيارى. كند مى پيدا آرامش دلها كه خداست ياد

 براى انسان درد گويند مى بعضى حتى. خدا براى انسان درد نه است، خدا خلق براى انسان درد روى شان تكيه كه هستند ديگرى مكتبهاى

 و انسان: گويد مى ديگرى خدا،: گويد مى يكى انسان؟ يا خدا عنوان تحت است شده طرح بحثهايى مجالت از يكى در مثلًا! چه؟ يعنى خدا

 آن تا. نيست هم انسان نباشد خدا تا نيست، جدا يكديگر از انسان و خدا: بگويد كه نديدم را كسى من ولى. انسان و خدا: گويد مى سومى

 درد انسانيت،. رسيد نخواهد جايى به هم او انسانى درد نرود، خدا سوى به انسان تا و نشناسيم است انسان در كه را اى ايىخد درد

  است] داشتن[ خدا درد از انسان درد. خداست

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 انجيل موعود )ص( احمد ۳۷

 عرفا نظر از كامل انسان سير

. كنند مى مشخص را كامل انسان سير وقتى گويند مى زيبا و عالى عرفا چقدر

: دهد مى رخ سفر چهار در كامل انسان سير: گويند مى

. خدا به خود از انسان سفر. 1

). خدا شناخت يعنى( خدا در خدا همراه انسان، سفر. 2

 خدا خلق به -تنهايى به نه -خدا همراه انسان، سفر. 3

. خدا خلق نجات براى خدا خلق ميان در خدا همراه انسان، سفر. 4

. خداست سوى به انسان سفر سفر، اولين. گفت سخن شود نمى اين از بهتر ديگر

 و كرد احساس نزديك خدا به را خودش و شناخت را خدا و رسيد خدا ذكر به كه وقتى. است پوچ حرفها همه جداست، خدا از انسان تا

 حركت خدا خلق ميان در خدا، خلق نجات براى انسانى چنين. گردد مى باز خدا خلق سوى به خدا همراه كرد، احساس خود با را خدا

. كند مى تالش خدا به آنان ساختن نزديك و خدا خلق دادن حركت براى و كند مى

 به خودش اينكه بدون انسان بگوييم اگر و. ايم نشناخته را انسان ماند، مى جا همان و خدا سوى به است خلق از انسان سفر كه بگوييم اگر

 و نيست ساخته او از كارى هيچ انسانها، نجات براى) امروز انسانى مادى مكتبهاى مثل( دبرو انسانها سوى به بايد كند، حركت خدا سوى

 از انسانها نجات چه؟ يعنى انسانها نجات. اند كرده پيدا نجات خودشان اول كه دهند نجات را انسانها اند توانسته كسانى. است مطلق دروغ

 بر مقدم آنچه اما[ است درست اينها است؟ انسان از انسان آزادى معنايش كه ديگر انسانهاى اسارت از طبيعت؟ اسارت از چيز؟ چه

 نكند پيدا نجات خويش محدود خود از انسان تا و است، محدودش خود از و خود اماره نفس از و خود خودى از انسان نجات] اينهاست

 كند نمى پيدا نجات ديگر انسانهاى اسارت و طبيعت اسارت از هرگز

 

  درونى و برونى گرايشهاى بودن همراه لزوم

 وقتى. است ماه اين آخر دهه از اول شب و رمضان مبارك ماه يكم و بيست شب امشب. هستيم خودمان بحث از اول منزل در هنوز ما

 در پيغمبر يعنى كنند؛ باز شوال ماه در و ببندند كلى طور به را رختخوابش داد مى دستور اكرم پيغمبر رسيد، مى رمضان مبارك ماه آخر دهه

 جلسات در كه مطلبى حكم به را مطلب اين. است مناجات و خلوت شب است، عبادت شب شبها اين. خوابيد نمى شبى هيچ دهه اين

 پيدا عبادت ارزش به گرايشى اسالمى جامعه گذشته، در. برند مى بين از را ديگر ارزش ارزشها بعضى گاهى كه گويم مى كردم عرض پيش

 يعنى است؛ تكون حال در ديگرى افراطى موج يك باز كه كنم مى احساس من و ببرد بين از را ديگر ارزشهاى خواست مى و بود كرده
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. ديگر اشتباهى و انحراف يعنى كنند، فراموش را اسالم خدايى گرايشهاى ولى كنند توجه اسالم اجتماعى گرايشهاى به خواهند مى اى عده

 شد( كَالْاول: گفت و افتاد االغ طرف آن پريد، االغ طرف به وقتى كه كرد دورخيز آنقدر. شود وارس خواست مى داشت، االغى عرب آن

 در خداگريز؟ گراى جامعه يا باشيم گريز جامعه عبادتگراى كه كند مى فرق چه شويم، خارج اسالم معتدل جاده از شود بنا اگر). اول مثل

. كند نمى فرق هيچ اسالم منطق

 علَى اشداء معه الَّذينَ و اللَّه رسولُ محمد: فرمايد مى چه -است زياد قرآن در آن نظير آياتى كه -فتح سوره آخر آيه در خداوند ببينيد

 ، قيقتح دشمنان مقابل در: دارند وجهه دو دارند، چهره دو اينها هستند؟ چگونه پيغمبر شدگان تربيت و صحابه.  بينَهم رحماء الْكُفّارِ

 نَّهم كَأَ صفّاً سبيله فى يقاتلونَ الَّذينَ يحب اللَّه انَّ( خورد نمى تكان جا از كه روئين ديوارى مانند هستند، محكم و باصالبت قوى، شديد،

 مرْصوص بنْيانٌ

 يعنى( است اسالمى جامعه اجتماعى لتخص يك قرآن نظر از كه اند وحدت و يگانگى مهربانى، عطوفت، پارچه يك خود، ميان در ولى) 

 السجود ثَرِ ا منْ وجوههِم فى سيماهم رِضْواناً و اللَّه منَ فَضْلًا يبتَغونَ سجداً ركَّعاً تَريهم). بوديم كرده فراموش قرنها ما كه خصلتى همان

 را دلشان درد ساجدند، راكعند، هستند، وضع آن در گرايى جامعه حاصطال به نظر از كه كسانى همان) رود مى خدايى ارزش آن سراغ فوراً(

 از بروند، پيشتر و جلوتر روز به روز خواهند مى نيستند، قانع دارند آنچه به خواهند، مى فزونى و ترقى خود خداى از گويند، مى خدا با

 عبادت آثار اينها چهره در و. كنند مى عبادت را خدا شكل، عاليترين به يعنى خواهند؛ نمى ديگرى چيز خدا رضاى جز پرستشهاشان همه

 اين چگونه كه كند مى ذكر مثَلى اسالمى جامعه براى بعد.  شَطْأَه اخْرَج كَزَرعٍ الْانْجِيلِ فى مثَلُهم و التَّوريةِ فى مثَلُهم ذلك. است نمايان

 كند مى رشد بعد ولى است كوچك و ضعيف اول، در كه دارد را گياه يك حكم امعهج: ]فرمايد مى. [بالنده و روينده است اى جامعه جامعه

. دارد مى وا شگفتى و حيرت به را كشاورزان همه كه طورى به كند مى رشد و

 الرّاكعونَ ئحونَالسا الْحامدونَ الْعابِدونَ التّائبونَ: است كرده ذكر يكديگر با توأم] را گرايش دو اين ديگر جاى در[ چطور قرآن ببينيد

 بالفاصله. ساجدان راكعان، گيران، روزه كنندگان، ستايش كنندگان، عبادت تائبها،: كند مى ذكر را دسته اين خدايى هاى جنبه الساجِدونَ

 الْمنْكَرِ عنِ النّاهونَ و بِالْمعروف الْامرونَ: گويد مى آن از پس

. كنند مى منكر از نهى و معروف به امر معهجا در و هستند خود جامعه مصلح كه همانها

 الْمنْفقينَ و الْقانتينَ و الصادقينَ و الصابِرينَ: فرمايد مى ديگرى آيه در

 و بِالْاسحارِ والْمستَغْفرينَ: گويد مى بالفاصله. كنندگان انفاق كرداران، راست راستگويان، صادقان، ، كنندگان مقاومت صبركنندگان،

. سحر در غفاركنندگاناست

. است كرده استخفاف هم را ديگرى كند، استخفاف را اينها از يكى كه كسى. نيست پذير تفكيك يكديگر از گرايشها اين اسالم، در بنابراين

 را آن متعدد احاديث در بلكه حديث يك در فقط نه من كه است تعبيرى) فرجه تعالى اللَّه عجل( حجت حضرت اصحاب اوصاف در

 بِالنَّهارِ لُيوثٌ بِاللَّيلِ رهبانٌ: ام يدهد
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 عده يك سراغ گويى روى مى سراغشان كه روز ولى اى؛ رفته راهب عده يك سراغ گويى روى، مى آنها سراغ كه شب راهبانند؛ شب در

  اى رفته شير

 

  اسالم تاريخ از اى نمونه

 اين. است عجيب واقعاً -است درآورده شعر به را آن مولوى كه  -كافى معروف حديث بودند؟ حالى و وضع چه در خدا رسول اصحاب

 رفت صفّه اصحاب سراغ الطلوعين بين وقت در آله و عليه اهللا صلى اكرم پيغمبر روزى: اند كرده روايت دو هر سنى و شيعه را حديث

 تلوتلو دارد: دارد عادى غير حالت يك جوان اين ديد. افتاد جوانى به چشمش ميان، اين در). رفت مى صفه اصحاب سراغ زياد پيامبر،(

 اى؟ كرده صبح چگونه[ اصبحت؟ كَيف: فرمود و رفت جلو. نيست عادى رنگ رنگش و است رفته فرو سر كاسه در چشمهايش خورد، مى

 من اى، گفته ما به گوش راه از خودت نزبا با تو آنچه يعنى يقينم؛ اهل كه ام كرده صبح حالى در اللَّه رسولَ يا موقناً اصبحت: كرد عرض]

 يقين اهل كنى مى ادعا كه تو دارد؛ عالمتى هرچيزى: فرمود بكشد، او از حرف مقدار يك خواست مى پيغمبر. بينم مى بصيرت راه از اكنون

 هواجِرى اظْمأَ و لَيلى اسهرَ و احزَنَنى ىالَّذ هو اللَّه رسولَ يا يقينى انَّ: كرد عرض يقينك؟ عالمةُ ما چيست؟ تو يقين عالمت هستى،

 است؛ يقين عالمت ها دارى زنده شب و روز هاى روزه اين يعنى خواب، بى شبها و دارد مى تشنه مرا روزها كه است اين من يقين عالمت

 اين از بيش نيست، كافى اين: فرمود. باشم مفطر روز يك حتى كه گذارد نمى من يقين بگذارم، بستر به سر شب كه گذارد نمى من يقين

 و بينم مى را دنيا آن كه است اين مثل درست هستم، دنيا اين در كه اآلن! اللَّه رسول يا: كرد عرض. خواهم مى تو از بيشترى عالمت بگو،

 دهى، اجازه من به اگر! هاللَّ رسول يا ؛ شنوم مى جهنم از را جهنم اهل صداى و بهشت از را بهشت اهل صداى شنوم؛ مى را آنجا صداهاى

  نزن حرف ديگر! سكوت: فرمود. اند جهنمى كداميك و بهشتى كداميك كه كنم معرفى يك يك اآلن را اصحاب

 باصفا رفيق اى اصبحت كيف   را زيد صباحى پيغمبر گفت

 شكفت گر ايمان باغ از نشان كو   گفت اوش باز موقنا عبداً گفت

 سوزها و عشق ز نخفتستم شب   روزها من ام بوده تشنه گفت

 ديار اين عقول و فهم خور در   بيار رهاوردى كو ره اين از گفت

 عرشيان با را عرش ببينم من   آسمان ببينند چون خلقان گفت

 بس كه يعنى مصطفى گزيدش لب   نفس بندم فرو يا بگويم هين

: كرد عرض دارى؟ آرزويى چه چيست؟ آرزويت! جوان: فرمود او به پيغمبر بعد

. خدا راه در شهادت! اللَّه رسول يا
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 داراى كه همان اسالم، انسان شود مى اسالم، مؤمن شود مى اين. آرزويش و روز هم اين و شبش آن آرزويش؛ هم اين و عبادتش آن،

. است كرده ايجاد او در را دوم درد اين كه است خدايى درد آن. دارد اولش درد از را دومش درد ولى است درد هردو

 اهل اى: گويد مى سخن عجيب قرآن. الْخاشعينَ علَى الّا لَكَبيرَةٌ انَّها و الصلوةِ و بِالصبرِ استَعينوا و: كردم تالوت سخنم آغاز در را اى آيه

 چه. است صبر اقسام از يكى روزه الاقل يا است روزه مقصود اند گفته مفسرين كه صبر، از و بگيريد مدد و كنيد استمداد نماز از! ايمان

 در مدد يعنى[ مدد، همين بگيريم؟ توانيم مى خداپرستى و خدا عبادت از كه است مددى چه بگيريم؟ نماز از توانيم مى كه است مددى

 كي خواهيد مى و باشيد واقعى مسلمان يك اجتماع، در خواهيد مى شما اگر. گرفت شود مى اينجا از را مددى هر اصلًا. ]اجتماعى مسائل

...  باشيد مخلصى و خالص نمازخوان بايد باشيد، نيرومند مجاهد

 

 عمرى روشنفكرى

 نوع يك حرفها اين. باشد اجتماعى بايد انسان پيرزنهاست؛ مال اينها! چه؟ يعنى عبادت! چه؟ يعنى خواندن نماز گويند مى بعضى

. عمرى روشنفكرى اما است روشنفكرى

 اشتباه يك واقع در ولى كرد، خود پيش كه روشنفكرى يك خاطر به چرا؟ برداشت، اذان از را الْعمل يرِخَ  على حى عمر، كه ايد شنيده

 عده با و رفتند مى دشمن جنگ به خيل خيل سربازها و بود اسالمى مجاهده و اسالمى فتوحات اوج دوران او زمان. شد مرتكب بزرگ

 سپاه با هركدام كه روم و ايران بزرگ امپراطورى دو با نفر هزار صد از كمتر سپاهى با مسلمانان. آوردند درمى زانو به را قوى دشمن كم،

 كند مى ثابت را خود ارزش ديگر بار جهاد. دهند مى شكست را دشمنان جبهه هردو در و جنگند مى اند آمده اينها جنگ به هزارى چندصد

 بعد و اكْبرُ اللَّه: گويد مى بلند صداى با اذان در مؤذن وقتى: گفت مرع. چه يعنى پرورد مى مجاهد اسالم وقتى كه] شود مى روشن[ و

 بهترين به( الْعملِ خَيرِ  على حى اما. ندارد عيبى) بياور رو رستگارى به بياور، رو نماز به( الْفَالحِ علَى حى و الصلوةِ علَى حى و شهادتين

 خود پيش مجاهدين چون كند؛ مى خراب را مجاهدين روحيه است، اعمال بهترين نماز كه تاس اين آن معناى كه) بياور رو اعمال

 قبر جوار در و مانيم مى مدينه مسجد در كنيم، جهاد جنگ ميدان در برويم اينكه بجاى ما است، اعمال بهترين نماز كه حال گويند مى

 كور چشمشان بردارند، زخم بدهند، كشتن به را خود و بكشند بروند آنها. تعملهاس بهترين كه خوانيم مى نماز آله و عليه اهللا صلى پيغمبر

 چهار و مانيم مى خود بچه و زن پيش خانه در راحت اينجا ما ولى شود سفره شكمشان شود، قطع پايشان شود، بريده دستشان شود،

 بجاى برداريم؛ اذان از را عبارت اين كه است اين صلحتم دارد، بدآموزى اين نه،: گفت عمر. هستيم افضل آنها از و خوانيم مى نماز ركعت

 نماز مسجد در بياييد بخوابيد، اينكه بجاى يعنى است؛ بهتر خواب از است، چيزى خوب نماز، النَّومِ منَ خَيرٌ الصلوةُ: بگوييد جمله اين

. بخوانيد
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 صد چند دوتا با دارد قدرتى چه با -رسيده نمى صدهزار به عدادشانت قطعاً كه -سرباز هزار ده چند اين آخر كه نكرد فكر آنقدر مرد اين

 و ايرانى اسلحه بر عرب اسلحه آيا است؟ اسلحه فتح چيست؟ فتحِ فتح، اين شود؟ مى فاتح و جنگد مى مختلف جبهه دو در نفر، هزار

 كه حالى در داشتند، اختيار در را خود زمان هاىسالح عاليترين و بودند متمدن كشور دو از روميان و ايرانيان. ابداً چربيد؟ مى رومى

 ايران نژاد يا روم نژاد از عرب نژاد آيا. بود شكسته آهن يك مثل داشت وجود روم يا ايران در كه شمشيرهايى مقابل در عرب شمشير

 هزاران كه نبود ذواالكتاف شاپور مگر! رد؟آو عربها سر به چه ذواالكتاف شاپور كه دانيد نمى مگر. ابداً بود؟ تر پهلوان و نيرومندتر و قويتر

 همين بعد سال صد مگر بود؟ كجا ايام آن در عرب زور نكشيد؟ زنجير به را آنان و نكرد سياه را آنها هاى شانه مگر كرد؟ اسير را عرب

 است، ايمانش نيروى او وىنير دهد؟ مى شكست را آنها و جنگد مى روم و ايران با نيرويى چه با عرب پس نداد؟ شكست را عرب ايران،

 گرفته خودش خداى با نياز و راز از كه است نيرويى گرفته، نماز از كه است نيرويى گرفته، الْعمل خَيرِ  على حى از كه است نيرويى همان

 كه نيروست آن. گيرد مى يرون خود خداى از كند، مى مناجات و نياز و راز و ايستد مى الهى درگاه به شب او كه وقتى قرآن تعبير به. است

. گرفته ايمانش از است؟ گرفته چيز چه از را روحيه اين. دهد مى شكست را روم و ايران كه است عرب روحيه يعنى داده؛ روحيه او به

 را همه جواب اكبر، اللَّه: گويد مى بار چندين نماز در كه وقتى. است گرفته ش اكبر اللَّه از را روحيه اين. ايمان كردن تازه چيست؟ نماز

 اللَّه الْعظيم، الْعلى بِاللَّه الّا قُوةَ ال و حولَ ال: گويد مى بيند، مى خود مقابل در را سرباز هزار صد چند وقتى. است هيچ اينها همه كه دهد مى

 همين. بخواهد قدرت خدا از بگيرد، نيرو داخ از باشد، داشته اتكا خدا به بايد انسان. خداست دست به قدرتها همه است، بزرگتر خدا اكبر

. نبود مجاهد مجاهد، سرباز آن نبود نماز اين اگر. است داده نيرو او به كه است نماز

 بايد است، واجب او بر جهاد كه آن است؟ وابسته يكديگر به دستورها اين كه گويد نمى اسالم مگر. بياور بيرون اشتباه از را او) عمر( تو

 يك شرايط كه آن. نماز جهاد، قبول شرط و است جهاد نماز قبول شرط. است حرام مدينه مسجد در نماز براى ماندنش و كند جهاد

 خيرالعمل تنها نه اين. است باطل جهاد منهاى نماز گويد مى اسالم كه بگو او به كند؛ جهاد كه است واجب او بر است، فراهم برايش مجاهد

 نماز كند، انتخاب را مسجد و كند فرار جهاد از آدم كه نمازى آن. بده ياد او به را اسالم نماز. نيست زنما و است شرّالعمل بلكه نيست،

 چون دارد بدآموزى اين كنى خيال و بردارى اذان از را الْعمل خَيرِ  على حى بيايى اينكه نه است، خيرالعمل اسالم نماز. نيست اسالم

. بياور بيرون مغزش از را اشتباه كن، اصالح را فكرش نه،! روند مى نماز سراغ جهاد بجاى مسلمانان

 عبادت اما است، عبادت ارزشها ارزشِ -اسالمى ارزشهاى نظام در بگوييم، امروز تعبير به بخواهيم اگر و -اسالم منطق در كه است اين

 نشان چطور. دهد نشان را خود اثر باشد، هويدا رشاث كه است نماز آنوقت نماز كه است گفته ما به قرآن. شرايط با عبادت اسالمى،

 نماز ديدى اگر. دارد مى باز زشت كارهاى از را انسان كه است اين درست نمازِ خصلت الْمنْكَرِ و الْفَحشاء عنِ  تَنْهى الصلوةَ انَّ دهد؟ مى

 ديگر ارزشهاى همه به را تو نماز،. كن درست را نمازت پس نيست، نماز نمازت كه بدان كنى، مى معصيت حال عين در و خوانى مى

. باشد نماز واقعاً نمازت اينكه شرط به رساند مى
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 كتابى اوست، سخن البالغه نهج و است اسالمى ارزشهاى تمام مجمع السالم عليه على. بگيريم ياد السالم عليه على از بايد را درسها همه

 زند مى حرف كتاب اين ديگر جاى در كه انسانى از غير ديگرى انسان يعنى بيند، مى ديگر قىمنط كأنه كند مراجعه آن هرجاى به انسان كه

 حماسه منطق منطقش جا يك. انسانى ارزشهاى همه جامع است شخصيتى او. است شخصيت يك السالم عليه على جايى هر در. بيند مى

. است

 مسائل از غير و است شده فرمانده يك و كرده طى را نظامى درجات بعد و سربازى دوره و شده نظام وارد كودكى دوره از پس گويى

 كه بينيم مى عارفى را او رويم، مى على همين سراغ ديگر جاى در. نظامى حماسه از مملو است روحى داند؛ نمى ديگرى چيز فرماندهى

  نيست متوجه را ديگرى چيز عاشقانه نياز و راز جز گويى

 

  السالم عليه على مروت

 -هست ها زمينه اين در زيادى قسمتهاى اينكه با -خوانم مى قسمت دو هر از البالغه نهج از كوچك قطعه دو. است يكم و بيست شب

. شوند مى نزديك يكديگر به فرات كنار در السالم عليه على لشكر و معاويه لشكر. بشويم آشنا اسالم منطق با اينكه براى

 معاويه ياران. ببندند آنان روى به را آب برسند، يارانش و السالم عليه على اينكه از قبل و كنند ىپيشدست يارانش دهد مى دستور معاويه

 مجبور و آيد نمى چنگشان به آب بيايند آنها وقتى چون كرديم، استفاده خوبى وسيله از گويند مى خود با. شوند مى خوشحال خيلى

 را گرهى اصطالح به( كنيم حل را مشكل مذاكره با بتوانيم بلكه كنيم مذاكره يكديگر با تدااب: فرمود السالم عليه على...  كنند فرار شوند مى

 سپس. كنيم جلوگيرى مسلمانان از گروه دو ميان خونريزى و جنگ از كه كنيم كارى ،)نكنيم باز دندان با كرد، باز شود مى دست با كه

 و سربازان با را قضيه و داد تشكيل جنگى شوراى معاويه! اى زده كارى چنين به دست تو ايم نرسيده ما هنوز اما: فرمود معاويه به خطاب

 بينيد؟ مى مصلحت چه شما: گفت و كرد مطرح خود افسران

 به نگذاريد آزاد اگر اينكه براى بگذاريد، آزاد: گفت عاص عمرو. نه: گفتند بعضى و بگذاريم آزاد: گفتند بعضى نه؟ يا بگذاريم آزاد را آنها

. كردند تحميل السالم عليه على به را جنگ و نگذاشتند آزاد آنها هرحال به. رود مى آبرويتان و گيرند مى شما از زور

 و نغمه هزار و شيپور هزار و طبل هزار از اثرش كه كند مى ايراد لشكرش مقابل در حماسى خطابه يك السالم عليه على كه اينجاست

: زد صدا. است بيشتر نظامى مارش

قَد موكُمتَطْعتالَ، اسرّوا الْقلى فَاقذَلَّةٍ  عم لَّةٍ، تَأْخيرِ وحم وا اوور يوفنَ السم ماءا الدونَ تَرْوم خودش دور را گمراهان از گروهى معاويه الْماء 

 دانيد مى نداريد؟ آب كه ايد آمده من راغس خواهيد؟ مى آب هستيد؟ تشنه! من اصحاب. اند بسته شما روى به را آب آنها و است كرده جمع

 گفت اى جمله بعد. شويد سيراب خودتان آنوقت تا كنيد سيراب پليد، خونهاى اين از را خودتان شمشيرهاى بايد اول شما بكنيد؟ بايد چه

: كرد تعريف نظامى و حماسى جنبه از را حيات و موت كرد، ايجاد همه در هيجانى كه
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 آيا خوابيدن؟ و خوردن غذا و زمين روى بر رفتن راه يعنى زندگى آيا چه؟ يعنى مردن چه؟ يعنى زندگى چه؟ ىيعن حيات! ايهاالناس

 قاهرينَ موتكُم فى الْحياةُ و مقْهورينَ حياتكُم فى فَالْموت. مردن اين نه و است زندگى آن نه خير، خاك؟ زير رفتن يعنى مردن

 اوج چقدر! است حماسى چقدر جمله اين. ديگران محكوم و باشيد زنده كه است آن مردن و باشيد، پيروز و بميريد كه است آن زندگى

. راندند تر طرف آن كيلومتر چند تا را اصحابش و معاويه و رفتند حمله دو با. داشت نگه را السالم عليه على لشكر زور به بايد ديگر! دارد

. ماند آب بى معاويه و گرفتند را آب جلو. گرفت قرار السالم عليه على اصحاب اختيار در شريعه

. است محال: گفتند السالم عليه على اصحاب. فرستاد التماس براى را شخصى معاويه

 اين كنم، نمى كارى چنين من: فرمود السالم عليه على ولى. دهيم نمى آب شما به ما حال، و كرديد كارى چنين شما نكرديم، ابتدا كه ما

 دست به خواهم، نمى تضييقات گونه اين راه از را پيروزى هرگز من شوم، مى روبرو جنگ ميدان در دشمن با من ناجوانمردانه، است عملى

. نيست كرامتى با و عزيز مسلمان هيچ شأن و من شأن راه اين از پيروزى آوردن

 از كه -شعر آن در رومى ملّاى گويد مى خوب چه. است شجاعت از باالتر مروت. مردانگى مروت،: گويند مى را اين چيست؟ كار اين اسم

: گويد مى السالم عليه على به خطاب كه آنجا -است شده سروده  مولى مدح در كه است اشعارى بهترين

 كيستى داند كه خود مروت در   ربانيستى شير شجاعت در

 و موقف يك در ما را السالم عليه على اينجا. كيستى تو هك كند توصيف را تو مروت، در تواند نمى كسى اما هستى خدا شير شجاعت در

  بينيم مى] خاص[ جامه و لباس يك در و صحنه

 

  السالم عليه على مناجات

 اوست خلوتش، و اوست خودش، خداى و اوست است؛ شده فارغ مردم كار از كه هنگامى رويد، مى السالم عليه على سراغ هم وقت يك

 لاوليائك اآلْنسينَ آنَس انَّك اللَّهم: گويد مى كه آنجا است، البالغه نهج در خوشبختانه هم باز.  اش عابدانه و عاشقانه نيازهاى و راز و

 از غير هركه با وقتى. تويى من انيس گيرم، نمى انس تو مانند انيسى هيچ با يعنى هستى؛ تر انيس خودت اولياى براى انيسى هر از تو خدايا

 كسانى علَيك للْمتَوكِّلينَ بِالْكفايةِ احضَرُهم و. هستم كسى با كه كنم مى حس هستم تو با وقتى فقط هستم؛ تنها نيستم، انيسى با هستم، تو

 ىف تُشاهدهم. روى مى كنند مى اعتماد تو به كه كسانى سراغ به اينكه براى حاضرترى، ديگر هركس از بينند مى كنند اعتماد تو به كه

مرِهرائس و عتَطَّل هِملَيفى ع مرِهضَمائ و لَملَغَ تَعبم مرِهصائاز و كنى مى مشاهده ضميرشان سرّ آن در را عاشقانت و دوستان تو! خدايا ب 

 لَك فَاسرارهم. تندهس بصيرت از حد چه در اينها كه دانى مى و آگاهى و عالم آنها بصيرت و عرفان مقدار به آگاهى؛ ضميرشان باطن

. است پرواز در تو سوى به دلهاشان و پيداست تو پيش اسرارشان ملْهوفَةٌ الَيك قُلوبهم و مكْشوفَةٌ
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 تا اول از شما يعنى است؛ عرفان اوج در مضمون نظر از دعا اين. بخوانيد جمعه شبهاى در است، السالم عليه على دعاى كه را كميل دعاى

). است جهنم و بهشت همان آخرت از مقصودم( آخرت نه و كنيد مى پيدا آن در دنيا نه بخوانيد، كه را دعا اين آخر

 حقيقت يعنى الهى، اقدس ذات به نسبت شيدا و واله و پرستنده و خالص بنده يك روابط خدا،: آخرت مافوق و دنيا مافوق بينيد؟ مى چه

 و نياز و راز چگونه خودش خداى با كميل دعاى در السالم عليه على ببينيد. است نهمي حقيقى عبادت گويد مى هم خودش و عبادت،

 مناجات و نياز و راز خود خداى با چگونه ابوحمزه دعاى در رمضان ماه سحرهاى در السالم عليه العابدين زين ببينيد! كند مى مناجات

 كه است خودمان خداى به شدن نزديك با و شويم نزديك خود خداى به كه است اين ما اول قدم. ماست مسلمانى اول قدم اين،! كند مى

 كه -را يكجانبه گرايشهاى اين كه كنيم كوشش. دهيم انجام خوبى به توانيم مى را اجتماعى مسئوليتهاى جمله آن از و مسئوليتهايمان ساير

. نشود يكجانبه گرايش بيمارى دچار دين تا بگذاريم، كنار -است بوده خودش ملت يكجانبه گرايشهاى درد دچار اسالم هميشه

. نگيريم كم هرگز را عبادت ارزش

 براى را چشمهايشان. كردند جمع را نزديك خويشان همه دادند دستور بودند، رفتن حال در السالم عليه صادق امام كه آخر لحظات در

 بِالصلوةِ مستَخفّاً شَفاعتُنا تَنالَ لَنْ: كه بود اين جمله. رفتند و گفتند جمله يك و كردند باز بار آخرين

 شود نمى بشمارد، كوچك را نماز كه كسى شامل ما شفاعت

 

 عمر آخر ساعات در السالم عليه على

. است ساعت پنج و چهل حدود در السالم عليه على زندگى هاى دوره انگيزترين شگفت

 زندگى سوم دوره كه پيغمبر وفات تا هجرت از هجرت، تا پيغمبر بعثت از پيغمبر، بعثت تا تولد از: دارد زندگى دوره چند السالم عليه على

 على زندگى چهارم دوره) سال پنج و بيست آن( خودش خالفت تا پيغمبر وفات از دارد، ديگرى رنگ و شكل و است السالم عليه على

 اين كه دارد هم ديگرى دوره يك السالم عليه ىعل. اوست زندگى از ديگرى دوره اش نيمه و چهارسال خالفت دوره و است، السالم عليه

 تا خوردن ضربت فاصله يعنى است، السالم عليه على زندگى هاى دوره انگيزترين شگفت و است روز شبانه دو از كمتر او زندگى از دوره

 على العمل عكس اولين.  است شده مرگ با مواجه كه لحظاتى در يعنى شود، مى ظاهر اينجا السالم عليه على بودنِ كامل انسان. وفات

 را مرد اين: اينكه جمله يك. شد شنيده او از جمله دو شد، وارد مباركش فرق به كه ضربت بود؟ چه مرگ با مواجهه در السالم عليه

. است رستگارى من اىبر شهادت شدم، نائل شهادت به شدم؛ رستگار كه كعبه پروردگار به قسم الْكَعبةِ رب و فُزْت: اينكه ديگر و بگيريد

 در و بود عرب و شاپور جندى هاى كرده تحصيل از كه -را عمرو اثيربن نام به طبيبى. خواباندند بستر در و آوردند را السالم عليه على

 كه را دگوسفن شُش از رگى اند نوشته. كرد معاينه زمان آن وسايل با را حضرت. آوردند اميرالمؤمنين زخم معاينه براى -زيست مى كوفه

 مريض احوال معمولًا. [كرد عجز اظهار لذا. است شده حضرت خون وارد زهر كه فهميد آزمايش اين با و گذاشت زخم الى بود گرم
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 را احواالتش باشد الزم كه نيست كسى السالم عليه على كه دانست مى او ولى گويند، مى او كسان به گويند، نمى مريض خود به] را العالج

. بفرماييد داريد وصيتى اگر! اميرالمؤمنين يا: كرد عرض پس. بگويد او كسان به

 چنين كه بود كرده چه تو با من پدر كه او به كردن بدگويى به كند مى شروع رود، مى) ملجم ابن( ابد و ازل لعين آن سراغ كلثوم ام وقتى

 ابن گفت، كلثوم راام جمله اين تا. بماند تو براى روسياهى و بازيابد را خود سالمت پدرم كه اميدوارم: گويد مى او به بعد كردى؟ كارى

 تا دادم) دينار يا( درهم هزار و خريدم) دينار يا( درهم هزار به را شمشير آن من باشد، جمع خاطرت: گفت و كرد صحبت به شروع ملجم

 باش مطمئن. برد مى بين از را همه شد، مى وارد جايك كوفه مردم همه سر بر اگر كه ام خورانيده شمشير اين به سمى من و كردند مسمومش

. ماند نمى زنده تو پدر

: فرمايد مى بعد و. كنيد مدارا اسيرتان با: گويد مى وصاياش جزء. كند مى ظهور اينجا در او انسانى هاى معجزه و السالم عليه على شگفتيهاى

.  قاتلى الّا بى تَقْتُلُنَّ ال اال. الْمؤْمنينَ اميرُ قُتلَ اميرُالْمؤْمنينَ قُتلَ تَقولونَ خَوضاً، الْمسلمينَ اءدم تَخوضونَ الْفينَّكُم ال الْمطَّلبِ عبد بنى يا

 كس فالن بود، محرّك كس فالن شد، شهيد اميرالمؤمنين بگوييد و بيفتيد مردم بين رفتم، دنيا از من كه وقتى نكند! عبدالمطّلب اوالد

. است نفر يك من قاتل برويد، حرفها اين دنبال خواهم نمى كنيد؛ متهم را آن و اين و شتدا دخالت

. توست با او اختيار من از بعد! حسن فرزندم: فرمود السالم عليه حسن امام به

 ضربه يك او به است، زده ضربه يك فقط تو پدر به او كه باش داشته توجه كنى قصاص خواهى مى اگر و كن، آزاد كنى آزادش خواهى مى

 او به آيا ايد؟ داده آب او به آيا ايد؟ داده غذا اسيرتان به آيا: گيرد مى را اسيرش سراغ هم باز. نشد نشد، كشته اگر و شد شد، كشته اگر. بزن

. نماند گرسنه و دبنوش تا بدهيد مرد اين به را باقى: گويد مى نوشد، مى مقدارى آورند؛ مى  مولى براى شير اى كاسه ايد؟ كرده رسيدگى

: بگويد مولوى شده باعث كه است گونه اين دشمن با رفتارش

 كيستى داند كه خود مروت در   ربانيستى شير شجاعت در

 حالش ساعت به ساعت و افتاده بستر در السالم عليه على. است السالم عليه على انسانيتهاى است، السالم عليه على مردانگيهاى اينها

 على لبهاى بينند مى ولى كنند مى ناله كنند، مى گريه ناراحتند، اصحاب. گذارد مى اثر بيشتر او مقدس بدن روى سموم و دشو مى تر وخيم

: فرمايد مى است، شكفته و خندان

و أَنى ما اللَّهنَ فَجم توالْم وارِد تُهال كَرِهو عطال ،انْكَرْتُه ما و كَقارِبٍ الّا كُنْت درو بٍ وطال دجو  .

. نيست باشد ناپسند من براى كه چيزى است شده وارد من بر آنچه قسم خدا به
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 طالبٍ و ورد كَقارِبٍ الّا كُنْت ما و. شوم شهيد عبادت حال در كه بهتر اين از چه من براى و بوده من آرزوى هميشه خدا راه در شهادت

دجثَلى. وعلف و آب جا يك در وقتى و كرد مى زندگى فصلى طور به و بيابانها در عرب. بود آشنا خيلى مثل ناي با عرب كه آورد مى م 

 و كرد مى پيدا علف و آب ديگرى جاى در بعد ماند، مى آنجا در بود علف و آب كه وقتى تا شد، مى پيدا حشمش و حيوانات براى

 بودند آبگردى دنبال شبها يعنى رفتند، مى باشد داشته آب كه اى نقطه دنكر پيدا براى شبها گاهى بود، گرم خيلى روزها چون. رفت مى

 پيدا را آب ناگهان و بگردد آب دنبال تاريك شب در كه كسى براى! مردم اى: گويد مى مردم به حضرت). گويند مى كسى چنين به قارب(

 آب ظلمانى شب يك در كه است كسى مثل و رسيده ودخ معشوق به كه است عاشقى مثَل من مثَل دهد؟ مى دست شعفى و سرور چه كند،

 باشد كرده پيدا

 دادند حياتم آب شب ظلمت آن وندر   دادند نجاتم غصه از سحر وقت دوش

 دادند براتم تازه اين كه قدر شب آن   شبى فرخنده چه و بود سحرى مبارك چه

 السالم عليه على سخنان ترين حرارت پر. الْكَعبة رب و فُزْت يعنى دادند تمنجا غصه از. گويد مى را الْكَعبة رب و فُزْت همان بيت اين

 نوزدهم روز فجر طلوع از بعد اندكى السالم عليه على. است شده صادر ايشان از) تقريباً( ساعت پنج و چهل همين در كه است آنهايى

. كرد پرواز باال عالم به مقدسش روح يكم و بيست شب هاى نيمه در و خورد ضربت

 حال از مقدسش وجود گاهى و بود كرده اثر خيلى مباركش بدن به زهر. بودند جمع السالم عليه على بستر دور همه آخر، لحظات در

. ريخت مى موعظه و پند و نصيحت و حكمت ريخت، مى در زبانش از باز آمد مى هوش به همينكه ولى. آمد مى در اغما حال به و رفت مى

 و حسن اول. است كرده بيان ماده بيست در كه است پرجوشى و پرحرارت بسيار بسيار موعظه همان السالم عليه على ظهموع آخرين

 آنها به من سخن قيامت دامنه تا كه مردمى همه و فرزندانم همه! حسينم! حسنم: دهد مى قرار مخاطب را بيتش اهل بقيه بعد و حسين

 فى اللَّه اللَّه: كند مى بيان را اسالم جامعيت كلمات، اين در). هستيم السالم عليه على مخاطب هم اشم و ما يعنى. (هستم شما با رسد، مى

: كند مى بيان يك يك. ..  الزَّكوةِ فى اللَّه اللَّه الصلوةِ، فى اللَّه اللَّه ربكُم، بيت فى اللَّه اللَّه جيرانكُم، فى اللَّه اللَّه الْقُرْآنِ، فى اللَّه اللَّه الْايتامِ،

 كه را مطالبى آن وقتى...  را خدا را، خدا هاتان؛ همسايه درباره را خدا را، خدا قرآن؛ درباره را خدا را، خدا يتيمان؛ درباره را خدا را، خدا

 و آمد مقدسش پيشانى به عرقى و شد لبمنق بيشتر  مولى حال كه ديدند بود على لبهاى به چشمشان كه آنها گفت، بگويد داشت نظر در

 ديدند وقت يك. بگويد خواهد مى چه ديگر على ببينند تا بود على لبهاى متوجه گوشها و چشمها. كرد سلب مخاطبين از را توجهش ديگر

. رسولُه و عبده محمداً انَّ اشْهد و اللَّه الّا اله ال انْ اشْهد: شد بلند السالم عليه على صداى

 العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و
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  كامل انسان درباره مختلف مكاتب نظريات اجمال -

وثَ الَّذى هعى بينَ فيسولًا الْامر منْهتْلوا مي هِملَيع هايات و زَكّيهِمي و مهلِّمعي تابالْك ةَ وكْمالْح لُ نْمِ كانوا انْ وبينٍ ضَاللٍ لَفى قَبم  .

 اخالق نام به كه چيزى آن در. دارد كامل انسان يا و انسان كمال درباره اى نظريه است، آورده بشريت براى مكتبى كه مكتبى صاحب هر

 انسان از ديگرى بيرتع خود اين و است شده نائل انسانيت عالى مقام به باشد، خصلتها آن داراى انسان اگر شود مى گفته شود مى ناميده

  است كامل انسان يا برتر انسان واال،

 

  عقل مكتب

 اصحاب يا عقليون نظر نظر، يك. شود مى خالصه اساسى نظريه چند در كامل انسان درباره مختلف مكاتب صاحبان نظريات كلى طور به

. ديگر چيز نه و اند دانسته مى او عقل همان را انسان هرگو و اند نگريسته مى عقل زاويه از بيشتر انسان به كه كسانى نظر يعنى است؛ عقل

. اند كرده مى فكر طور اين سينا بوعلى نظير خودمان قديم فالسفه برخى جمله آن از و قديم فالسفه. انديشيدن قوه و تفكر قوه يعنى هم عقل

. است انانس حكمت در انسان كمال و حكيم، انسان يعنى كامل انسان كه اند بوده مدعى آنها

 نه نظرى حكمت البته -حكمت از مقصودشان نه، گوييم؟ مى علم امروز ما كه است چيزى همان آيا چيست؟ حكمت از آنها مقصود

 فرق اينكه براى. هستى از بخشى از است دريافتى علم زيرا است، علم از غير كه است هستى مجموع از صحيح كلى دريافت -عملى

. دهم مى توضيح را مطلب اين شود، روشن علم و فلسفه

 اما عمومى و كلى اطالع يكى: كنيد كسب را اطالع اين توانيد مى دوگونه به كنيد، پيدا اطالع تهران شهر درباره خواهيد مى شما اگر مثلًا

 نقشه بگويند او به اگر كه است شهردارى مهندس يك اطالع مانند تهران درباره شما اطالع گاهى. مشخص ولى جزئى اطالع ديگر و مبهم،

 شما به كاغذ صفحه روى كلى طور به را پاركها و ميدانها و خيابانها آن در و بكشد را اى نقشه چنين تواند مى بكش، را تهران شهر كلى

. است عبدالعظيم شاه طرف آن و تجريش آنجا و نياوران اينجا مثلًا دهد، نشان

 را تهران اندام است، داده اطالعاتى شما به تهران همه از او. است مبهم اش همه ماا دهد، مى شما به تهران سراپاى از و عموم از اطالعى

. ندارد اطالعى آن از هم مهندس آن خود توانيد، نمى كنيد پيدا نقشه آن در را خود خانه بخواهيد شما اگر ولى است، كشيده شما براى

 تپه چند چيست، تهران مشخص نقاط دارد، خيابان و ميدان تا چند است، چقدر تهران عرض و طول نداند اساساً است ممكن نفر يك ولى

 كوچه چند محله اين كه داند مى را آن جزئيات تمام بپرسيد، او از خاص و معين محله يك درباره اگر اما. دارد قرار شهر اين وسط در

 را محله اين هاى خانه در رنگ حتى و دارد، وجود خانه چند كوچه هر در و دارند راه يكديگر به شكل چه به ها كوچه اين و دارد

. داند مى
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 اطالعش كه كسى از اگر و ندارد اطالعى كوچكترين بپرسيد، كوچه اين به راجع است شهر مجموع به مختص اطالعش كه كسى آن از اگر

 در را هستى اندام كه گويند مى كسى آن به فيلسوف. ندارد اطالعى بپرسيد، تهران شهر اندام به راجع است محله و كوچه اين به راجع

 همين اما. دريابد را آن كلى قوانين و هستى مراتب و بيابد را هستى آخر و اول كند، پيدا را هستى رأس خواهد مى كند؛ مى مطالعه مجموع

 سراسر از كلى اطالع يعنى فيلسوف نظر از حكمت. ندارد اطالعى هيچ خورشيد و زمين يا و سنگ يا حيوان يا گياه فالن درباره فيلسوف

 به ولى -هستى همه يعنى شود؛ منعكس عالم اندام و هستى سراسر حكيم، ذهن آينه در كه طورى به عالم اندام مجموع از و هستى

. باشد شده مشخص حكيم عقل در -مبهم صورت

 منعكس او ذهن در -ديگر جاى زا اطالع بى و بالخصوص جزء يك نه -عالم اندام مجموع كه است اين به انسان نفس كمال گفتند مى

 جهان با مشابه عقالنى جهانى انسان، شدن و گرديدن الْعينى للْعالَمِ مضاهياً عقْلياً عالَماً الْانْسانِ صيرورةُ: گفتند مى تعبير اين به را اين. شود

  فكرى و عقالنى جهانى جهان، اين و است ينىع جهان جهان، آن ولى بشود؛ جهان آن برابر در جهان يك خودش انسان يعنى عينى؛

 اى گوشه در بنشسته است جهانى   اى توشه برد دانش ز كس آن هر

. گويد مى را مطلب همين بيت، اين

 ولى. است شده پيدا ذهنش در هستى اندام نقش كه معنا اين به است، رسيده كمال به عقلش كه است انسانى فالسفه عقيده به كامل انسان

. است رسيده اينجا به تا كرده حركت منطق قدم با و برهان و استدالل قدم با فكر، قدم با] است؟ رسيده اينجا به[ چه با

: دارد وجود حكمت دو گفتند مى كردند، نمى قناعت اين به تنها فالسفه ولى

. عملى حكمت و) كردم عرض كه صورتى اين به عالم شناخت يعنى( نظرى حكمت

 حكمت در شما اگر: گويند مى آنوقت.  خود وجود نيروهاى و قوا همه و غرايز همه بر انسان عقل كامل تسلط ؟ چيست عملى حكمت

 كه طورى به كنيد مسلط نفستان بر را خودتان عقل عملى، حكمت در و كنيد درك -گفتيم كه طور آن -استدالل و فكر با را عالم نظرى،

 به بعد جلسات در. است حكمت مكتب و عقل مكتب مكتب، اين. هستيد كامل انسان يك شما باشند، عقل تابع نفسانى قواى و نفس

  برسم اسالم نظر به بعد تا دهم توضيح را مكتبها عجالتاً. گفت خواهم نظريات اين از هريك درباره را اسالم نظر تفصيل
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  عشق مكتب

 مقصود، كه -عشق در را انسان كمال است، عرفان مكتب همان كه عشق مكتب. است عشق مكتب ، كامل انسان باب در ديگر مكتب

 فكر مكتب و نيست حركت مكتب كه عقل مكتب برخالف. داند مى رساند، مى آن به را انسان عشقْ كه آنچه در و -است حق ذات به عشق

 حركتش برسد كمال به اهدخو مى انسان كه ابتدا در.  افقى حركت نه عمودى، و صعودى حركتى اما است حركت مكتب مكتب اين ، است

. خدا سوى به پرواز خدا، سوى به حركت يعنى باشد؛ عمودى و صعودى بايد

 معنوى حركت به واقعاً انسان روح اينها عقيده به. است انسان روح سخن نيست، استدالل و عقل و فكر سخن سخن، كه معتقدند اينها

 حرف آنها ولى چه؟ يعنى رسد مى خدا به انسان كه است شده بپا جنجال كه جاست همين. رسد مى خدا به كه آنجا تا كند مى حركت

. كند مى تحقير را عقل مكتب اساساً عشق مكتب. اند گفته خوب خود، جاى در را خودشان

 خودشان اغلب اند شده بحث اين وارد كه كسانى چون.  است عشق و عقل مناظره بخش ما ادبيات عالى بسيار بخشهاى و فصول از يكى

. اند كرده پيروز عقل بر را عشق هميشه اند، بوده عرفان اهل

 عقل انسان ذات تمام اينكه نه است انسان وجود از جزئى عقل،: گويد مى داند، نمى كافى را عقل كمال، به انسان رسيدن براى عشق مكتب

 و است عشق عالم از روح و است روح نسان،ا جوهر و ذات. نيست عقل كه انسان جوهر و ذات. است ابزار يك چشم مثل عقل.  باشد او

 اين گاهى حافظ. شود مى تحقير مكتب اين در عقل كه است اين. نيست ديگرى چيز حق سوى به حركت جز آن در كه است جوهرى

: گويد مى عجيبى تعبيرات با را مطلب

 كرد تجارت كاين برد كسى سود كه بيا   عقل جوهر چيست، لعل چون باده بهاى

. دهند مى ترجيح عقل بر -گويند مى خود كه معنا آن به -را مستى يشههم عرفا

 برسد آنجا به انسان اگر كه است توحيدى است، وجود وحدت آنها توحيد. دارد ديگرى معنى آنها نزد توحيد. دارند خاصى حرفهاى آنها

 خود حقيقى كامل انسان اصلًا شود؛ مى خدا ينع آخر در كامل انسان مكتب، اين در. كند مى پيدا] غيراصيل و حرفى[ شكل چيز همه

 صحبت خود جاى در هم مكتب اين به راجع. رسد مى خدا به و شود مى فانى خودش از شود، مى كامل انسان كه انسانى هر و خداست

  كنيم مى
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  قدرت مكتب

 انسان يعنى كامل انسان. دارد تكيه قدرت بر قطف عشق، بر نه و دارد تكيه عقل بر نه كه دارد وجود كامل انسان باب در ديگرى مكتب

. زور اقتدار، يعنى ،)بگيريد نظر در را قدرت كه معنى هر به( قدرت يعنى كمال و مقتدر،

 زور؛ يعنى حق اصلًا كه اند كرده بيان را مطلب اين صراحت كمال در اينها. گويند مى سوفسطائيان را اينها كه بودند گروهى قديم يونان در

 و عدالت اساساً آنها براى. ناحقى و حقى بى با است مساوى ضعف و است قدرت همان حق هست؛ هم حق هست، قدرت و زور كه هرجا

 كه معتقدند اينها. است زور از ناشى حقى هر كه معنا اين به زور، از ناشى حقِ يعنى زور؛ حق: گويند مى لهذا و ندارد مفهوم و معنى ظلم

. شود قائل خود قدرت براى نبايد هم حدى و قيد هيچ انسان و بس، و باشد قدرت و قوت و زور كسب براى بايد تالشش تمام انسان

 اينها، نظر از. كرد بيان را مكتب اين صراحت كمال در و كرد دنبال و احيا آلمانى معروف فيلسوف نيچه اخير قرن دو يكى در را مكتب اين

 مفت حرفهاى همه است، خوب نيكى است، خوب احسان است، خوب امانتدارى است، وبخ درستى است، خوب راستى: گويند مى اينكه

. است ضعيف كه ندارد باالتر اين از گناهى او. بزن او به هم لگد يك چه؟ يعنى بگير را بازويش زير بود، ضعيف هركه اينكه. است چرند و

 ضعفا را دين كه است معتقد -است دين ضد و خدا ضد آدم يك خودش كه -نيچه. بينداز سرش روى سنگى هم تو است، ضعيف كه حال

 نگه خودشان اسير را ضعفا اينكه براى اند كرده اختراع اقويا را دين: گويد مى كه ماركس كارل نظريه برعكس درست اند، كرده اختراع

 كرده بشر به دين -او عقيده به -كه خيانتى و كنند، محدود را اقويا قدرت اينكه براى اند كرده اختراع ضعفا را دين: گويد مى نيچه. دارند

 اقويا بعد و كرده پخش مردم بين را اينها امثال و عدالت خوبى، انسانيت، مروت، رحم، جود، بخشش، همچون مفاهيمى كه است اين است

. بكاهند خود قدرت از كمى اند شده مجبور انسانيت و مروت و جود و عدالت خاطر به و اند خورده گول

: گويد مى مساوات، اند گفته اديان. پرورى نفس نفس، پروريدن بگوييد نفس؟ با مجاهده چرا نفس؛ با مجاهده اند گفته اديان: گويد مى يچهن

 براى و بيايد در جانشان ها زيردست. زيردست عده يك و باشند زبردست عده يك بايد هميشه چه؟ يعنى مساوات است، چرند مساوات

: گويد مى مرد، و زن حقوق تساوى اند گفته اديان. شود پيدا آنها ميان از برتر مرد و شوند گنده و كنند رشد آنها تا د،كنن كار ها زبردست

 نيست؛ كار در ديگرى هدف هيچ و شده خلق مرد به خدمت براى زن و است قويتر و برتر جنس مرد است؛ مزخرفى حرف هم اين

. است غلط هم مرد و زن حقوق تساوى

  قدرت و قوت با مساوى را كمال و داند مى زورمند انسان و مقتدر انسان با مساوى را كامل انسان و واال و برتر انسان اساساً تبمك اين

 بقاست؟ تنازع زندگى آيا

 نه،. بقاست عتناز زندگى: گوييم مى مثلًا است، كرده پيدا رواج -ناخودآگاه طور به و ندانسته -ما بين در بيش و كم حرفها قبيل همين از

. است حق خود، از دفاع معنى به بقا تنازع. نيست بقا تنازع زندگى

 جنگ،. باشد بايد جنگ هست بشر تا و است ضرورت يك بشر ميان در جنگ كه اند گفته وجدى فريد مثل اسالمى علماى از بعضى حتى

: فرمايد مى كه آنجا است كرده تأييد را مطلب اين هم قرآن كه اند شده معتقد و. است بشر زندگى در ناموسى
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و ال لَو فْعد اللَّه النّاس مضَهعضٍ بعبِب تمدلَه عوامص و عبِي و لَواتص و ساجِدذْكَرُ ما يفيه ماس كَثيراً اللَّه  .

.  الْارض فَسدتلَ بِبعضٍ بعضَهم النّاس اللَّه دفْع ال لَو: فرمايد مى ديگر جاى در يا

 از بعضى جلو انسانها از بعضى وسيله به خدا كه نبود اگر: گويد مى كند، مى بيان مشروع امر يك را جنگ صريحاً اينجا در قرآن اند گفته

 و صومعه و معبد رد،گي مى را ديگر انسانهاى فساد جلو انسانهايى وسيله به خدا كه نبود اگر بود؛ شده تباه زمين گيرد، مى را ديگر انسانهاى

. نبود مسجدى نبود، اى كنيسه

 در قرآن. زند مى حرف مسيحيت مقابل در و كند مى طرح را دفاع مسئله قرآن در آيه اين. اند فهميده اشتباه را قرآن آيه اين اينها ولى

 كه جنگى اما است، محكوم نگج گويد مى هستيم، كل صلح ما و است محكوم مطلقاً جنگ گويد مى كه مسيحى كشيش يا پاپ آن جواب

 و بروى كليسا به توانستى نمى هم جنابعالى نبود، دفاعى جنگ اگر! كشيش آقاى. است حقيقت و حق از دفاع كه جنگى نه باشد تجاوز

. كند عبادت مسجد در توانست نمى هم مسجدى مؤمن آن كنى، عبادت

 آقاى. كند مى دفاع حقيقت و حق از دارد كه است سربازى آن رىدلي مرهون كند، مى عبادت مسجد در كه مسجدى مؤمن آن عبادت

. باشى سرباز آن ممنون بايد كنى، مى عبادت خودت خيال به كليسا در كه هم تو! مسيحى

 وجود هم مشروعى جنگ باشد، نداشته وجود متجاوزى اساساً كه برسد تربيت و كمال از اى مرحله به انسان كه ندارد مانعى بنابراين

. نيست درستى حرف است، تنازع و جنگ زندگى الزمه كه معنا اين به بقاست تنازع زندگى گويند مى اينكه بنابراين، باشد شتهندا

 باشد ميلشان برخالف كه چيزى شنيدن از جوانان از بعضى] چون باشد، كننده ناراحت برخى براى شايد كه[ بگويم خواهم مى مطلبى

. شوند مى ناراحت

 امام از جمله اين كه شده گفته كتابى هيچ در نه و است درست معنايش نه كه است شده منسوب السالم عليه حسين امام به اى جمله

: است فرموده السالم عليه حسين امام گويند مى. است افتاده دهانها در كه نيست بيشتر هم سال پنجاه چهل، و است السالم عليه حسين

. كردن جهاد عقيده آن راه در و عقيده يك داشتن يعنى حيات جِهاد و عقيدةٌ الْحياةَ انَّ

 به سخن حق از قرآن. بجنگد عقيده آن راه در و باشد داشته اى عقيده يك بايد انسان گويند مى كه آيد مى در جور فرنگيها فكر با اين نه،

 و باشد حق است ممكن عقيده. عقيده راه در هادج و عقيده نه حق، راه در جهاد و پرستى حق يعنى قرآن نظر از حيات. آورد مى ميان

 گويد مى كه است] اسالم از غير[ ديگرى مكتب اين،. شود مى پيدا انسان ذهن در انعقاد هزاران. است انعقاد عقيده. باشد باطل است ممكن

 چيست؟ عقيده آن حال. كند كوشش و جهاد هم آرمان آن راه در بايد و باشد داشته اى ايده و آرمان و عقيده يك باالخره بايد انسان

. باشد خواهد مى هرچه گويند مى

 اول گويد مى. عقيده راه در جهاد و عقيده گويد نمى حق، راه در جهاد و حق گويد مى هميشه است؛ شده حساب خيلى حرفهايش قرآن

. كنى اصالح بايد را ات عقيده
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 دست به را حق و صحيح و درست عقيده و كنى جهاد ات عقيده با بايد اول. است ات عقيده خود با جهاد تو جهاد اولين كه هست بسا

 قدرتمند انسان با است مساوى كامل انسان اساساً كه حرفها اين حال هر به كنى جهاد حق راه در بايد كردى، كشف را حق كه بعد. بياورى

 حيوانات و بقاست تنازع حيات كه اند گفته و كرده يهتك آن روى داروين فلسفه در كه بقاست تنازع اصل همان روى اش پايه زورمند، و

. هستند بقا تنازع حال در هميشه

 حيات بگوييم و بدانيم حيوانات همرديف جهت اين در را انسان توانيم نمى ما هستند، اينچنين هم انسان غير و حيوانات اگر گوييم مى

 تعاونها، وحدتها، صميميتها، اين پس. نيست چيزى بقا تعاون كه تاس اين حرف اين معنى آخر،. نيست بقا براى جنگ جز هم انسان

 تعاونها، همين پشت در است؛ كرده تحميل تنازع را تعاون! كردى اشتباه: گويند مى چيست؟ بشر افراد ميان در محبتها و همكاريها

 بزرگتر دشمن مقابل در انسانها وقتى ولى است جنگ انسان زندگى در اصل: گويند مى چطور؟: گوييم مى. است تنازع دوستيها و صميميتها

 و نيست حقيقت نيست، صميميت نيست، دوستى واقع در دوستيها اين. كند مى تحميل اينها به را دوستى بزرگتر دشمن آن گيرند، مى قرار

 صميميتها و تعاونها كه است بزرگتر دشمن با مقابله براى.  بزرگتر دشمن با مقابله براى است همكارى اينها. باشد داشته حقيقت تواند نمى

 به تبديل و كنند مى پيدا انشعاب و شوند مى دوشقّه فوراً بودند دوست يكديگر با همه كه جمعى بينى مى بردار، را دشمن همين. شود مى پيدا

 كه شوند مى تجزيه آنقدر و وندش مى تجزيه دوباره همينها بمانند، باقى ديگر دسته و بروند بين از دسته يك باز اگر. شوند مى دشمن دو

 دوستيها، تمام اينها نظر از. جنگند مى يكديگر با دوتا همين نبود، مقابلشان در سومى و ماندند باقى ايندو وقتى. بمانند باقى نفر دو فقط

 تعاون، و است تنازع اصل، نهااي نظر در پس. كند مى تحميل بشر به دشمنيها را اتحادها و يگانگيها انسانيتها، صميميتها، صفاها، صلحها،

  است تنازع بر فرع است، تنازع بچه است، تنازع مولود

 

  ضعف مكتب

 از را حرفها اين اساساً عده يك كه داشت مقابلى نقطه هم عشق مكتب و بود آن منكر كه داشت مقابلى نقطه عقل مكتب كه طور همان

 در را انسان كمال اساساً و اند كرده تحقير را قدرت افراط، حد در بعضى. دارد مقابل نقطه هم قدرت مكتب دانستند، مى اوهام و خياالت

 در خودمان سعدى. كند مى تجاوز باشد داشته قدرت اگر زيرا ندارد، قدرت كه انسانى يعنى كامل انسان اينها نظر از. اند دانسته او ضعف

: گويد مى است، كرده بزرگى اشتباه چنين رباعى يك

 بنالند نيشم از كه زنبورم نه   بمالند پايم در هك مورم آن من

 كنند ناله نيشم از و بزنم نيش كه نيستم زنبور كنند، مى لگدم پا زير كه هستم اى مورچه آن من گويد مى

 ندارم آزارى مردم زور كه   گزارم نعمت اين شكر خود كجا
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 را بودن مور بودن، زنبور يا بودن مور ميان از من گويى مى كه زنبور يا و باشد مور بايد يا انسان كه است داير امر مگر! سعدى آقاى نه

: گفت مى بايد طور اين سعدى. بزنى نيش كسى به كه باش زنبور نه و شوى له پا و دست زير كه باش مور نه تو كنم؟ مى انتخاب

 بنالند نيشم از كه زنبورم نه   بمالند پايم در كه مورم آن نه

 ندارم آزارى و زور دارم كه   گزارم تنعم اين شكر چگونه

 كه شود مى اين مثل باشد، نداشته هم آزار و باشد نداشته زور اگر الّا و دارد شكر جاى باشد، نداشته آزارى و باشد داشته زور آدم اگر

. اى كرده هنر وقت آن نزدى، شاخ و داشتى شاخ اگر. زند نمى هم شاخ و ندارد شاخ

: ويدگ مى ديگر جاى در سعدى

 غارى به دنيا از كرده قناعت   كوهسارى در عابدى بديدم

 برگشايى دل از بند بارى، كه   نيايى اندر شهر به گفتم چرا

 آيى نمى شهر به چرا تو كه گفتم او به من: گويد مى. كند مى تمجيد و توصيف است، عبادت مشغول آنجا و برده پناه كوهى به كه را عابدى

 ؟كنى خدمت مردم به كه

: گويد مى. است كرده قبول را عابد عذر اينكه مثل كند، مى سكوت هم سعدى. آورد مى عذرى يك عابد

 بلغزند پيالن شد بسيار گل چو   نغزند رويان پرى آنجا بگفت

 غار دامن در را خودم ام آمده كنم، ضبط را خودم توام نمى و ندارم را خودم اختيار بيفتد، آنها به چشمم اگر هستند؛ شهر در نغز رويان پرى

 قرآن! سعدى آقاى. نشد كمال كه اين] برسد؟ كمال به كه[ كند حبس جا يك را خودش برود آدم! كمال اين به اللَّه ماشاء ام كرده حبس

 صبِرْي و يتَّقِ منْ انَّه داستان يوسف داستان. است يوسف داستان قرآن القصص احسن. است كرده نقل شما براى را القصص احسن

 عين در ولى است بسته فرار راه حتى و شده فراهم كامجويى براى شرايط و امكانات تمام. باش يوسف هم تو: گويد مى قرآن يعنى است؛

 زيبايى درجه نهايت در و زن بدون و عزب جوانى يوسف. كند مى باز خود روى به را بسته درهاى و كند مى حفظ را خود عفت حال،

 اينكه باالتر همه از و نيايد او براى پيغام و نامه صدها كه نيست روزى. آيند مى او سراغ زنها برود، زنها سراغ او اينكه بجاى. است

 دهى مى كام يا كه كرده ايجاد او براى جانى خطر و كرده فراهم را شرايط است؛ شده او عاشق صددرصد عاشقِ مصر زنان ترين متشخّص

 السجنُ رب: گويد مى و دارد برمى خدا سوى به دست كند؟ مى چه يوسف اما. ريخت خواهم را تو خون و داد خواهم كشتن به را تو يا و

باح ا الَىمعونَنى مدي هالَي 

 نهاز اين چنگال به ولى بفرست زندان به مرا خدايا است؛ بهتر كنند مى دعوت آن سوى به مرا زنها اين آنچه از من براى زندان! پروردگارا

. دهد مى تعليم طور اين قرآن. كنم نمى ولى دارم، شهوت اعمال قدرت و امكان مكن؛ گرفتار



 

Noorfatemah.org 
 

 انجيل موعود )ص( احمد ۵۴

 انسان ضعف در را انسان كمال كه شود مى ديده حرفها نوع اين از ما ادبيات در گاهى گرچه نيست، انسان ضعف در انسان كمال بنابراين،

: گويد مى را همين خودش اشعار از يكى در باباطاهر حتى. كنند مى معرفى

 ياد كند دل بيند ديده هرآنچه   فرياد دو هر دل و ديده دست ز

: گويد مى بعد ولى است، درست اينجا تا

 آزاد گردد دل تا ديده بر زنم   فوالد ز نيشش خنجرى بسازم

 يك خوب،. شود راحت دلم تا كنم ورك را خود آن با كه خواهم مى خنجر يك كنم، راحت را دل اينكه براى. خواهد مى دلم بينم، مى هرچه

 را خودت تا بشوى بايد قطعاً كه هم اخته! كنى فرو گوشهايت در بايد هم خنجر يك پس. خواهد مى دلت باز و شنوى مى هم را چيزهايى

درست باطاهربا كاملى انسان عجب.  كند مى نقل مثنوى در مولوى كه اشكمى و سر و دم بى شير شوى مى بعد! باشى كرده راحت راحت 

 چيز هيچ و دارد گوش نه دارد، چشم نه دارد، پا نه دارد، دست نه كه انسانى! شود مى عالى خيلى ديگر باباطاهر، كامل انسان! كرده

! ندارد هم ديگرى

 داشته توجه دباي ولى داريم، زياد خودمان ادبيات كنار و گوشه در پرور دنى و پرور ضعيف اخالقهاى و ها دستورالعمل نوع اين از ما

 خدا ناحيه از جز تواند نمى اسالم واقعاً كه فهمد مى انسان اينجا از. است تفريط و افراط حال در هميشه و كند مى اشتباه بشر كه باشيم

 گوشه كي سينا بوعلى كند، مى اشتباه و گيرد مى را گوشه يك افالطون كند، مى اشتباه و گيرد مى را گوشه يك باشد سقراط آدم اگر. باشد

 گيرد، مى را ديگر گوشه يك ماركس كارل گيرد، مى را گوشه يك نيچه گيرند، مى را گوشه يك مولوى و عربى الدين محيى گيرد، مى را

! باشد؟ مترقى و عالى و جامع مكتبش گونه اين و باشد بشر يك پيغمبر تواند مى چطور آنوقت. گيرد مى را ديگر گوشه يك سارتر پل ژان

! عالى و راقى چقدر آنهم گويد، مى را خود حرف معلم يك امر نهايت در و اند زده را حرفهايشان هستند، بچه عده يك همه اينها گويى

 

) معرفت مكتب( محبت مكتب

. النفس معرفة معناى به معرفت مكتب هم و ناميد محبت مكتب توان مى هم را، آن كه دارد وجود كامل انسان مورد در ديگرى مكتب

 به كه -هندى قديمى بسيار كتابهاى هم اآلن كه داشته وجود بلندى بسيار هاى انديشه و افكار آسيا شرق در پيش سال هزار چند از

. است عالى العاده فوق كه اوپانيشادها مثل دارد، وجود -شده ترجمه هم فارسى

 خيلى بودند، خوانده را اوپانيشادها بار اولين براى پيش سال چندين در وقتى -تعالى اللَّه سلّمه -طباطبايى عالمه ما بزرگوار استاد

. است توجه مورد كمتر كه هست كتابها اين در بلندى بسيار بسيار مطالب كه گفتند مى و داشتند اعجاب
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: گويد مى مكتب اين. است خودشناسى انسان كماالت همه محور مكتب، اين در

 عرَف منْ: كه است فرموده هم اسالم پيغمبر. اند گفته هم پيغمبران همه و است گفته هم سقراط را بشناس را خودت البته. بشناس را خودت

هنَفْس رَفع هببشناس را خودت كه است شده تكيه نكته همين روى فقط مكتب اين در ولى. ر .

. است خوبى كتاب من نظر به كه من مذهب است اين نام به است گاندى هاى نامه و مقاالت از تعدادى حاوى كه است شده ترجمه كتابى

. بود زندگى دستورالعمل عمر يك من براى اصل سه اين كه بردم پى اصل سه به اوپانيشادها مطالعه از من: گويد مى كتاب اين در گاندى

 بر گاندى! ناسبش را خودت ، است نفس شناختن آن و دارد وجود عالم در حقيقت يك تنها: است اين كند مى ذكر گاندى كه اصلى اولين

 چون و نشناخته را خودش و شناخته را دنيا فرنگى: گويد مى] كه آنجا[ كند مى حمله فرنگ دنياى به زيبا قدرى به مطلب، همين اساس

. است عالى العاده فوق سخنش و دهد مى سخن داد اينجا در عجيب و را دنيا هم و است كرده بدبخت را خودش هم نشناخته، را خودش

. شناسد مى هم را ديگران و شناسد مى هم را خدا شناخت، را خود هركه :دوم اصل

 بر شد، مسلط خويشتن بر هركس. است خويشتن بر تسلط نيروى آن و دارد وجود عدالت يك و آزادى يك و نيرو يك فقط: سوم اصل

 دوست مانند ديگران داشتن دوست آن و دارد وجود نيكى يك دنيا در تنها و. شود مى مسلط هم درست و شود مى مسلط ديگر اشياء

. انگاريم خود مانند بايد را ديگران ديگر عبارت به و است خويش داشتن

 مطرح رفتن فرو خود در و مراقبه مسئله هندى فلسفه در دانيد مى. است) خود شناختن( النفس معرفة همان معرفت از مقصودشان اينها

. شود مى پيدا محبت خود، شناختن از و است خود حقيقت كشف و خاطرات طرد و قبهمرا و نفس شناختن بر هندى فلسفه اساس.  است

 مسلط خود بر كه بعد و شود مى مسلط خود بر شناخت، را خود اگر كه بشناسد را خود كه انسانى يعنى مكتب اين در كامل انسان پس

 محبت مكتب يا و بگذاريد معرفت مكتب را مكتب اين اسم خواهيد مى حال. كند مى پيدا محبت ديگران به نسبت شد،

 ديگر مكتب دو

 هاى جنبه به نه اند كرده پيدا گرايش اجتماعى هاى جنبه به بيشتر اينها كه است شده پيدا ديگر مكتبهاى سلسله يك اخير قرن سه دو در

 يك هميشه -عاليتر هاى طبقه در مخصوصاً -باشد اى طبقه در انسانى اگر كه است معتقد داند؛ مى طبقه بى انسان را كامل انسان يكى. فردى

 چندان هم آل ايده كامل انسان به مكتب اين. ندارد وجود سالم و درست انسانِ وقت هيچ طبقاتى جامعه در بلكه و است معيوب انسان

 انسانهاى با هميشه كه انىانس طبقه، بى انسان يعنى مكتب اين نظر از كامل انسان. نيست قائل زيادى مقام انسان براى چون نيست، معتقد

. كند زندگى مساوى وضعى در ديگر

 مكتب. اند كرده تكيه -است اجتماعى آگاهيهاى بيشتر آگاهى، از منظورشان كه -انسان آگاهى و آزادى مسئله روى بيشتر ديگر بعضى

 آزاد، انسان يعنى كامل انسان مكتب، اين ديدگاه از. است اجتماعى مسئوليتهاى و آگاهى و آزادى روى بيشتر اش تكيه اگزيستانسياليسم

  است عصيانگرى و پرخاشگرى حالت آزادى الزمه و مسئول، انسان متعهد، انسان آگاه، انسان
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  برخوردارى مكتب

: گويند مى. است نزديك خيلى قدرت مكتب به كه است برخوردارى مكتب آن و دارد وجود هم ديگرى مكتب گفت توان مى ميان اين در

 به خواهى مى اگر. بافى فلسفه و است حرف همه باشد، چنان و چنين و برسد خدا به كامل انسان باشد، حكيم كامل، انسان بايد اينكه

 انسان اصلًا. هستى كاملتر باشى برخوردار بيشتر خلقت، مواهب از هرچه. باشى برخوردار كه كن كوشش برسى، خودت انسانى كمال

 دانند مى طبيعت شناخت از عبارت هم را علم و) حكمت به نه( دانند مى علم به را انسان كمال كه كسانى الهذ. برخوردار انسان يعنى كامل

 حرفشان آخر، در برد، بهره آن از انسان و گيرد قرار انسان خدمت در طبيعت اينكه براى و طبيعت بر تسلط براى هم را طبيعت شناخت و

 وسيله كه است خوب جهت اين از انسان براى علم. ذاتى ارزش نه است اى وسيله ارزش يك انسان براى علم ارزش كه گردد برمى اين به

 برخوردار و مستفيض و مند بهره طبيعت از بهتر انسان نتيجه در و دهد مى قرار انسان مسخَّر را طبيعت و است طبيعت بر انسان تسلط

 از غير هم كمالى و برسانيد، طبيعت از برخوردارى به را آنها كنيد كوشش بايد برسانيد، كمال به را انسانها خواهيد مى اگر پس. شود مى

 يك علم. است حرف همه اند، شده قائل قداستها همه اين و ذاتى كمال و ذاتى ارزش علم براى اينكه و ندارد وجود طبيعت از برخوردارى

. شير براى تاس دندان نظير گاو، براى است شاخ نظير بشر براى علم نيست، بيشتر ابزار

 براى است، قائل ارزش چقدر عقل براى اسالم كه كرد خواهم بيان تفصيل به هريك درباره را اسالم نظر كه است نظريات سلسله يك اينها

 هركدام. است قائل ارزش چقدر طبقه بى جامعه و اجتماعى مسئوليتهاى قدرت، براى و است قائل ارزش چقدر نامند مى عشق آنها آنچه

 دارد مفصلى داستان هااين از

 

  مرگ با مواجهه طرز

 و است انسان در بزرگ ضعف نقطه يك مرگ از ترس چون است، مرگ با او مواجهه طرز انسان كمال مظاهر از يكى نداريم شك

 مرگ از كسى اگر. ديگر بدبختى هزاران و دادن دنائتها و پستيها به تن مانند است، مرگ از ترس از ناشى بشر بدبختيهاى از بسيارى

 بلكه و شهامت نهايت در مرگ، با مواجهه در كه هستند انسانهايى آن بزرگ خيلى انسانهاى و شود مى عوض زندگيش سراسر نترسد،

 ال انّى: است سعادت انسان براى رسد، فرا مسئوليت انجام راه در مرگ اگر.  اند رفته مرگ سراغ به خوشرويى و لبخند با شهامت از باالتر

 مرگ كه آنها حق، اولياى جز كند ادعا تواند نمى كسى را شكل اين به مرگ با مواجهه.  برَماً الّا الظّالمينَ مع لَاالْحياةَ و سعادةً الّا الْموت ارى

 حسين امام. نيست ىديگر چيز پل يك روى از عبور جز السالم عليه حسين امام تعبير به يا و ديگر خانه به اى خانه از انتقال جز برايشان

 الْجنانِ الَى الضَّرّاء و الْبؤْسِ عنِ بِكُم تَعبرُ قَنْطَرَةٌ الّا الْموت ما: فرمود اصحابش به عاشورا صبح السالم عليه

 اين. يمكن عبور آن روى از بايد كه داريم رو پيش پلى يك ما! من اصحاب. نيست ديگرى چيز گذريد، مى رويش از كه پل يك جز مرگ

 چهره شود، مى نزديكتر مرگ كه لحظه به لحظه. نيست تصور قابل كه آنجا به ايم رسيده ديگر شديم، رد كه پل اين از. است مرگ نامش پل

. شود مى تر متبسم و تر خندان اباعبداللَّه
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 بود شده تمام جنگها ديگر كه -السالم يهعل حسين امام حيات آخر لحظات در بود، قضايا نگار وقايع و سعد عمر همراه كه كسانى از يكى

 جرعه يك من بده اجازه: گفت و سعد عمر نزد رفت باشد كرده ثوابى اينكه براى -بودند افتاده حال بى قتلگاه، گودال همان در ايشان و

. داد اجازه سعد عمر. اردند تأثيرى تو براى نخورد، يا بخورد را آب اين است؛ رفتنى هرحال به او چون ببرم، على بن حسين براى آب

 امام براى كه مردى همين. داشت همراه را مقدس سر كه حالى در گشت، برمى داشت) شمر( ابد و ازل لعين آن رفت، مرد اين وقتى ولى

 كنم؛ فكر شدنش كشته درباره اصلًا هك نگذاشت اش چهره بشاشت قَتْله فى الْفكْرَةِ عنِ وجهِه نور شَغَلَنى لَقَد اللَّه و: گويد مى بود، برده آب

. است بوده خندان لبش شد، مى بريده حسين امام سر كه حالى در يعنى

 پايين از را اجتماعى مراتب و مراحل كه است كسى آن السالم عليه على...  گذارد نمى اثر او روى حوادث كه انسانى يعنى كامل انسان

 الوردى على. است كرده طى است خالفت و زمامدارى كه اجتماعى مناصب اليترينع تا عملگى مثل اقتصادى جنبه از شغل ترين

 كاخ در و كاخ، در كه كرد مى زندگى جور همان كوخ در على اينكه براى كرد، نقض را ماركس كارل فلسفه السالم عليه على: گويد مى

 اينها دليل، اين به. خالفت پست در كه كند مى فكر طور همان عملگى پست در السالم عليه على يعنى كوخ؛ در كه كرد مى زندگى طور همان

  السالم عليه على مخفيانه دفن. گويند مى كامل انسان را

 فوق دوستان كه طور همان على اينكه براى چرا؟ كردند، دفن شبانه را على. كامل انسان يك عزاى در ايم؟ شده جمع اينجا چه براى ما

 فوق جاذبه هم انسانها، گونه اين كه ايم گفته السالم عليه على دافعه و جاذبه كتاب در. دارد هم سرسختى ندشمنا دارد، اى شيفته العاده

 دشمنانى و نيست، چيزى برايشان دادن جان كه صميميت درجه نهايت در دارند دوستانى شديد؛ العاده فوق دافعه هم و دارند شديد العاده

 مردمى واقعاً اينها كه خوارج مقدسينِ آب، م مقدس دشمنهاى داخلى، دشمنهاى مخصوصاً نيست، نىدشم آنها از خونخوارتر ديگر كه دارند

: جاهلند فرمايد مى ولى مؤمنند، اينها كه دارد اعتراف السالم عليه على خود. جاهل ولى بودند ايمان و اعتقاد به مجهز

.  فَأَدركَه الْباطلَ طَلَب كَمنْ فَأَخْطَاه الْحقَّ طَلَب منْ فَلَيس بعدى الْخَوارِج التَقْتُلُوا

: فرمايد مى كند، مى مقايسه) قاسطين( معاويه اصحاب و) مارقين( خوارج ميان

 آنها ولى اند، كرده اشتباه احمقند، ولى خواهند مى را حق اينها دارند، فرق معاويه اصحاب با اينها نكشيد؛ را) خوارج( اينها من از بعد

. كنند مى مبارزه آن با دانسته و شناسند مى را حق) معاويه باصحا(

 كنند؟ مى دفن محرمانه طور به شب دارد، كه دوستانى همه آن با را السالم عليه على چرا

 بيرون را على جنازه و بشكافند را على قبر و بروند شب كه بود خطر اين و نيست، مسلمان على گفتند مى آنها چون خوارج؛ ترس از

. ياورندب

 عليه على دانست نمى كسى خاص، اصحاب از گروهى و ائمه جز) بعد سال صد حدود تا يعنى( السالم عليه صادق حضرت دوره اواخر تا

. اند كرده دفن كجا را السالم
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 را على كه كنند خيال مردم تا ببرند، مدينه به كه داد اى عده به را آن و ساخت اى جنازه صورت السالم عليه حسن امام يكم، و بيست صبح

 دانستند مى را السالم عليه على دفن محل خاص، شيعيان از عده يك و السالم عليه على اوالد فقط. كنند دفن آنجا در تا بردند مدينه به

 به -فعلى محل همين در -كوفه نزديكى در آنها و) كردند شركت السالم عليه على دفن در خاص شيعيان از اى عده شب همان چون(

. آمدند مى  مولى قبر زيارت

 را علقمه دعاى كه -صفوان نام به مردى به ايشان رفت، بين از خطر اين و شدند منقرض خوارج كه السالم عليه صادق حضرت زمان در

 و آنجاست السالم عليه على قبر كه شدند متوجه همه بعد به آن از و كند درست آنجا سايبانى و عالمت كه دادند دستور -است كرده نقل

. آمدند مى مواليشان قبر زيارت به

.  صوحان بن صعصعة نام به است مردى آنها از يكى. خاص اصحاب از نفر چند و بودند حضرت اوالد فقط بودند؛ كمى عده جنازه همراه

 همينكه. است كرده هاسخنوري اميرالمؤمنين حضور در و هست هم خطيب و سخنور و است اميرالمؤمنين پاكدل و مصفّا دوستان آن از او

 فشار را همه گلوى بغض و] آمده وجود به[ همه در اى العاده فوق خشم و غيظ و حزن كه حالى در كردند، دفن را السالم عليه على

 السالم عليه على قبر از خاك مشت يك بود، سختى فشار يك در قلبش كه حالى در صعصعه اين يكمرتبه كنند، مى گريه يا و دهد مى

: السالم عليه على با گفتن سخن به كرد شروع وقت آن و گذاشت قلبش روى را دستش بعد و پاشيد خود سر بر و شتبردا

المالس كلَينينَ، يا عؤْماميرَالْم لَقَد شْتعيداً عس و تعيداً مدر تو تولد! رفتى دنيا از سعادتمند چه و كردى زندگى سعادتمند چقدر تو س 

 كوچك مردم اين چقدر و بودى بزرگ چقدر تو! جان على). خدا خانه تا خدا خانه از( شدى شهيد هم خدا خانه در و بود خدا خانه

 و جوشيد مى آنها براى پايين و باال از نعمتها ارجلهِم تَحت منْ و فَوقهِم منْ لَاكَلوا بودند كرده اجرا را تو برنامه مردم اگر قسم خدا به. بودند

 چه كنند، پيروى تو عالى دستورهاى از آنكه بجاى و ندانستند را تو قدر مردم كه افسوس ولى. رسيد مى آنها به معنوى و مادى نعمتهاى

. كردند خاك و قبر روانه شكافته فرق با و حال اين با را تو آخر و كردند تو دل به خونها

 العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و
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  عقل مكتب ديدگاه از كامل انسان  -6

وثَ الَّذى هعى بينَ فيسولًا الْامر منْهتْلوا مي هِملَيع هايات و زَكّيهِمي و مهلِّمعي تابالْك ةَ وكْمالْح نْ كانوا انْ ولُ مبينٍ ضَاللٍ لَفى قَبم ..

 بر مكتبى هر در اخالق و تربيت. است ضرورى و الزم بسيار امروز، اصطالح به آل ايده نسانا و قدما اصطالح به كامل انسان شناخت

 هركدام ناچاريم بشناسيم كامل انسان درباره را] اسالم[ نظر آنكه براى ما. است مكتب آن در آل ايده انسان و كامل انسان شناخت اساس

 به پيش جلسه در. كنيم بيان آنها از هريك درباره را اسالم نظر و كنيم انتقاد و بحث تفصيل به دارد، وجود زمينه اين در كه را مكتبهايى از

  كنيم مى شروع عقليون مكتب از را خود بحث جلسه اين در. كرديم بيان را مختلف مكاتب اجمال طور

 

 عقليون نظريات خالصه

 انسان بدن كه همچنان. اوست عقل همان انسان واقعى من اوست، عقل همان انسان جوهر اساساً قديم فالسفه عقيده به كه كرديم عرض

. نيستند انسان واقعى شخصيت جزء كدام هيچ دارد انسان كه مختلفى روانى و روحى استعدادهاى و قوا نيست، انسان شخصيت جزء

 ابزارى بيند مى كه آن( بيند مى كه آن نه كند، مى فكر كه همان يعنى انسان. است فكركننده كه است نيرويى همان انسان واقعى شخصيت

 مثلًا كه آن نه و) كند مى فكر كه آن دست در است ابزارى كند مى تخيل كه آن( كند مى تخيل كه آن نه ،)كند مى فكر كه آن دست در است

 حد به كردن فكر در كه انسانى يعنى كامل انسان و است كردن فكر انسان جوهر. است خشم و شهوت داراى يا دارد دوست و خواهد مى

. است كرده كشف و دريافت هست كه آنچنان را هستى و جهان يعنى است، رسيده كمال

 است نيرويى عقل كه است اين آن و است توجه مورد) اوست عقل او واقعى من و انسان جوهر اينكه از غير( هم ديگرى امر مكتب اين در

 تواند مى كه است اى آينه كند، منعكس خود در هست كه آنچنان را جهان واقعيت كند، كشف هست كه آنچنان را جهان دارد توانايى كه

. كند منعكس درست و صحيح خود در را جهان صورت

 كلى طور به جهان شناخت يعنى) است آمده قرآن در كه ايمانى( اسالمى ايمان كه معتقدند اند، كرده قبول را نظر اين كه اسالمى حكماى

 اى نقطه چه به جهان اينكه شناخت و جهان نظام شناخت جهان، جريان شناخت جهان، مبدأ شناخت يعنى ايمان. هست كه آنچنان

 عالم، بودن مخلوق به ايمان هستند، وجود هاى پله و وسايط كه خدا مالئكه به ايمان خدا، به ايمان از قرآن در اينكه: گويند مى. گردد برمى

 خدا از چيز همه اينكه به ايمان و نموده، هدايت انبيا وسيله به را بشر جمله آن از و كرده تهداي و وانگذاشته را عالم خدا اينكه به ايمان

 اين. نيست ديگرى چيز و است] جهان شناخت[ همان مقصود آمده، ميان به سخن -است معاد اسمش كه -گردد برمى خدا به و است آمده

 يعنى ايمان: گويند مى. كنند مى تفسير حكمت صورت به و ناختش و معرفت صورت به را ايمان هميشه خودشان تفاسير در حكما

 و كلى و فلسفى شناخت. است جزئى شناخت كه علمى شناخت نه است، حكيمانه و فلسفى شناخت يك كه شناختى اما شناخت،

  بدانيم و كنيم كشف را جهان كلى جريانهاى و هستى مراتب و جهان منتهاى و مبدأ اينكه يعنى حكيمانه
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 مكتب اين ضد اتبمك

 در كه مكتبى اولين. اند كرده مى مبارزه آن با هميشه كه است داشته را مكتبهايى خود مقابل نقطه در است، عقليون مكتب كه مكتب اين

 شرح بعد را اين كه است عشق اهل مكتب و عرفا مكتب و اشراقيون مكتب است، آن ضد و كرده مبارزه مكتب اين با اسالم جهان

 هستند قائل آن براى حكما كه فراوانى ارزش همه اين با را عقل حديث، اهل و اخباريون. است حديث اهل مكتب ديگر، مكتب. دهيم مى

. ندارد ارزش هستيد، قائل ارزش عقل براى شما كه هم آنقدرها گويند مى و كنند مى انكار

. داشت رونق بيشتر حسيون مكتب اخير، قرن چهار سه اين در. كرد قيام عقليون مكتب برضد حسيون مكتب جديد عصر در اينها، از بيش

 حواس انسان، در اصل. است حس نوكر ندارد، اهميت خيلى عقل. ندارد هستيد، قائل برايش شما كه ارزشى همه اين عقل: گفتند حسيون

 شما. دهد انجام عملياتى يك واسح هاى فرآورده مورد در كه است اين بكند تواند مى كه كارى حداكثر عقل. است انسان محسوسات و

 كارخانه اگر. كنند مى تجزيه را مواد آن كارخانه، دستگاههاى بعد. شود مى وارد خامى مواد آن در كه بگيريد نظر در را اى كارخانه

 است اى كارخانه عقل. فندبا مى خاصى شكل به را آنها بعد و كنند مى رشته بعد كنند، مى پاك را ها پنبه اول مثلًا است، بافندگى و ريسندگى

 عقليون مكتب البته ولى. دهد انجام عملياتى است آمده دست به حس راه از كه خامى مواد روى اينكه مگر نيست، ساخته آن از كارى كه

 طور به ليونعق غير مقابل در را عقليون بحث خواهم نمى حال كه است ايستاده خود سرپاى عقليون مكتب باز است؛ نيفتاده اعتبار از بكلى

  كنم بيان را اسالم نظر خواهم مى بلكه كنم، مطرح تفصيل

 

  اسالم در عقلى معرفت اصالت

 مسئله عقليون، عقلى بحث اولين. نه يا دارد انطباق اسالم نظر با ببينيم بايد را اينها از هريك كه است مطرح مطلب چند عقليون مكتب در

 و اصيل معرفتى عقلى معرفت و كند كشف را عالم اين حقايق است قادر انسان عقل يعنى ه؟چ يعنى. است عقلى معرفت اصالت و اعتبار

. نيست اعتبار بى و است استناد و اعتماد قابل

 حيثيت و اعتبار عقل براى توانيم مى اينقدر اسالمى مدارك از ما آيا ببينيم حال. نيستند قائل عقل براى را اعتبارى چنين مكتبها از خيلى

. است؟ اعتماد قابل عقلى معرفت الاقل كه باشيم قائل

 حجيت از يعنى عقل از اسالم اندازه به دنيا اديان از دينى هيچ در و بينيم مى اسالم متون در را عقل از اى العاده فوق حمايت يك اتفاقاً

 حق عقل براى ايمان، قلمرو در يتمسيح. كنيد مقايسه مسيحيت با را اسالم شما. است نشده حمايت اعتبارعقل و سنديت از و عقل

 نوع اين در عقل و است عقل مال فكر. كند فكر ندارد حق بياورد، ايمان چيزى به بايد انسان كه آنجايى: گويد مى. نيست قائل مداخله

 عقل به كردن چرا و ونچ و كردن فكر اجازه نبايد و كرد فكر آن درباره نبايد داشت، ايمان آن به بايد كه آنچه. ندارد مداخله حق مسائل

 حوزه به را عقل و استدالل و فكر هجوم جلو كه است اين مردم ايمان حافظان و كشيش يك وظيفه مخصوصاً مؤمن، يك وظيفه. داد

. است اساس همين بر مسيحى تعليمات اصلًا. بگيرند ايمان
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 كه بپرسند شما از اگر يعنى ندارد؛ مداخله حق ديگرى چيز هيچ عقل جز اسالم، دين اصول در. است برعكس درست قضيه اسالم، در

 از جز اسالم ايد، آورده ايمان خدا به دليل چه به بپرسند دوباره اگر. يگانه خداى وجود توحيد، گوييد مى چيست، شما دين اصول از يكى

 اتْرُك و الْغايات خُذ دارى، چكار تو رم،ندا هم دليلى است، يگانه خدا كه دارم قبول خودم من بگوييد اگر. كند نمى قبول شما از عقل راه

 از ولو ام كرده پيدا يقين حقيقتى يك به باالخره ام، كرده پيدا يقين مادربزرگم قول از من دارى، چكار مقدمه به بگير، را نتيجه تو الْمبادى

 اش ريشه كه اعتقادى آن اما باشى، داشته اعتقاد نهيگا خداى وجود به ولو نه،: گويد مى اسالم! باشم ديده خواب ولو باشد، مادربزرگم قول

 كرده دريافت را مطلب برهان، و دليل با تو عقل كه تحقيقى جز نيست؛ قبول مورد است محيط تأثير يا مادر و پدر از تقليد يا ديدن خواب

. نيست پذيرفته ديگر چيز هيچ باشد

 فكرى و عقلى قواى هجوم از منطقه اين حفظ] مسيحى[ مؤمن يك وظيفه و است عقل ورود براى ممنوع اى منطقه مسيحيت، ايمان اصول

. ندارد را منطقه اين در مداخله حق ديگرى قدرت هيچ عقل از غير و است عقل قرق در كه است اى منطقه اسالم، در ايمان ولى. است

.  زند مى تعقل از دم دائماً قرآن خود اولًا. است شده گفته عقل درباره عجيب و بلند العاده فوق سخنانى اسالمى متون در و اسالم در

 كه بابى اولين كنيد باز را حديث كتابهاى شما وقتى كه اند شده قائل اهميت و اصالت عقل براى آنقدر ما احاديث و اخبار در اين، از گذشته

 كتاب اين در. است العقل كتاب بينيد، مى كتاب اين كردن باز با كه بابى اولين برويد كافى اصول سراغ اگر مثلًا. است العقل كتاب بينيد مى

. است برخاسته عقل از حمايت به آخر به تا اول از شيعه احاديث العقل،

:  فرمايد مى دارد، عجيب العاده فوق تعبيرى) عليه اللَّه سالم( جعفر بن موسى

 و انسانند كه هستند پيغمبرانى همان كه بيرونى پيغمبر يك و است انسان عقل كه درونى پيغمبر يك: دارد پيغمبر دو دارد، حجت دو خدا

 به بشر نباشند، انبيا و باشد عقل اگر يعنى هستند؛ يكديگر مكمل حجت دو اين و است حجت دو داراى خدا. اند كرده دعوت را مردم

 با هردو نبى و عقل. پيمايد نمى را خود سعادت راه انسان باز نباشد، عقل و باشند انبيا اگر و كند طى تواند نمى را خود سعادت راه تنهايى

. گفت شود نمى عقل حمايت در باالتر اين از ديگر. دهند مى انجام را كار يك يكديگر

 و سكوت است، باالتر جاهل گرفتن روزه از عاقل خوردن است، باالتر جاهل عبادت از عاقل خواب: داريم زياد قبيل اين از تعبيراتى

 رساند، كمال حد به را پيغمبر آن عقل اول آنكه مگر نكرد مبعوث را پيغمبرى هيچ خدا و است باالتر جاهل كردن حركت از عاقل سكون

 هرگز مسيحيت ذوق با اين. ناميم مى كل عقل را آله و عليه اهللا صلى رسول حضرت ما. بود كاملتر امتش همه عقل از او عقل كه طورى به

. دانيم مى و ناميم مى كل عقل را پيغمبر ما ولى. دارند جداگانه حساب دو دين با عقل يتمسيح در اصلًا چون آيد، نمى در جور

 نظر از بخش يك كه -يابد دست راستين معرفت به تواند مى عقل كه معنا اين به آن حجيت و شناخت، در عقل اصالت مسئله بنابراين،

  است اسالم تأييد مورد اينجا تا قطعاً -حكماست
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 عقليون مكتب بر وارد اشكال دو

 است؛ عقل براى ابزارى شده، داده بدن اگر. هستند وسيله و ابزار همه اند، طفيلى همه باقى اوست، عقل فقط انسان جوهر فالسفه، نظر از

 دارد، وجود ما در كه استعدادى و نيرو و قوه هر و واهمه قوه و خيال قوه و حافظه. است عقل براى ابزارى شده، داده گوش و چشم اگر

. است عقل همان ما ذات و هستند، ما ذات براى هايى وسيله همه

 از توانيم نمى بس، و باشد عقل فقط جوهرش انسان كه مطلب اين براى ما. نه كنيم؟ پيدا اسالم از مطلب اين براى تأييدى توانيم مى ما آيا

 هستى و وجود تمام نه داند، مى انسان وجود از شاخه يك را عقل كه دكن مى تأييد را ديگر هاى نظريه آن اسالم. بياوريم تأييدى اسالم

. انسان

 شناخت يعنى اسالم در ايمان: گويند مى. كنند مى تفسير شناخت، به فقط را اسالمى ايمان ما فلسفى كتب معمولًا. رويم مى سوم مطلب سراغ

 االخر يوم به ايمان مالئك، شناخت يعنى مالئك به ايمان پيغمبر، شناخت يعنى پيغمبر به ايمان خدا، شناخت يعنى خدا به ايمان بس؛ و

. نيست چيزى اين از غير و است شناخت و معرفت معنايش است آمده ايمان قرآن در كه هركجا و معاد، شناخت يعنى) معاد(

. شناخت از بيش تاس حقيقتى ايمان اسالم، در. نيست انطباق قابل گويد مى اسالم كه آنچه با وجه هيچ به مطلب اين

 جامعه يك شناسد، مى را ها ستاره شناس ستاره يك كه همچنان شناسد مى را آب است، شناس آب كه كسى. است دانستن همان شناختن

 نسبت يعنى چه؟ يعنى شناسد مى. شناسد مى را حيوان شناس حيوان يك شناسد، مى را روان شناس روان يك شناسد، مى را جامعه شناس

 است درست نه، كردن؟ درك را خدا فقط يعنى خدا به ايمان شناخت؟ فقط يعنى قرآن در ايمان آيا. كند مى درك را آن است، روشن آن به

 است، گرايش ايمان. نيست ايمان هم تنها شناخت ولى نيست، ايمان شناخت بدون ايمانِ و است ايمان جزء است، ايمان ركن شناخت كه

 مسئله ديگر شناخت، در ولى است خوابيده هم محبت و عالقه عنصر و خضوع عنصر تسليم، عنصر يش،گرا عنصر ايمان در. است تسليم

 يك اگر. شناسد مى را ستاره بلكه دارد؛ هم گرايشى ستاره به كه نيست اين معنايش است، شناس ستاره نفر يك اگر. نيست مطرح گرايش

 از كه بشناسد را چيزى انسان است ممكن. دارد هم گرايشى آب يا معدن به كه نيست اين معنايش است، شناس آب يا شناس معدن نفر

. شناسد مى بهتر خودش از را خود دشمن دشمن، سياستها در احياناً. دارد تنفر بسيار آن

 در افراد گونه اين تعداد از باشند، شناس اسالم معنا يك به حتى و شناس مسلمان و شناس عرب اسرائيل در كه افرادى است ممكن مثلًا

. باشند بيشتر مسلمانان خود بين

 مصرشناس شايد ايران در اصلًا. دارد وجود ايران از بيشتر خيلى الجزايرشناس يا شناس سوريه مصرشناس، اسرائيل در كه است مسلّم

 مصر اسرائيل اينكه معنى آيا ولى. دارند زياد خيلى شناس اسرائيل هم مصر در. دارند نفر صدها آنها ولى باشيم، نداشته هم نفر يك واقعى

 دارد؟ گرايش آن به نسبت كه است اين شناسد مى را اسرائيل مصر اينكه معنى يا دارد؟ گرايش آن به نسبت كه است اين شناسد مى را

. دارند تنفر يكديگر از اينها چون است، برعكس اتفاقاً
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 بهترين قرآن كه است اين -كنند مى ادعا فالسفه كه آنچنان -تنيس شناخت فقط اسالم ايمانِ آنكه دليل: گويند مى مسلمين علماى

 در را پيغمبرها شناسد، مى  اعلى حد در را خدا كه كرده معرفى را ها شناسنده عاليترين است؛ آورده ها شناسنده بهترين از را كافر هاى نمونه

 او. نيست مسلمان و است كافر اما شناسد، مى  اعلى حد رد هم را معاد و شناسد مى  اعلى حد در را خدا حجتهاى شناسد، مى  اعلى حد

 خيلى شيطان ندارد؟ قبول را خدا و است ماترياليست و خدا ضد يا است خداشناس و كند مى درك را خدا شيطان، آيا! شيطان كيست؟

 آيا. بياوريد ايمان مالئكه به: گويد مى ما به قرآن. است كرده عبادت را خدا هم هزارسال چندين شناسد، مى را خدا شما و ما از بيشتر

 جبرئيل شما، و من از. اند كرده مى كار كالس يك در و بوده صف هم مالئكه با سال هزارها بلكه سالها نه؟ يا شناسد مى را مالئكه شيطان

 را معاد. شناسد مى بهتر ما از را همه نه؟ يا پيغمبرند اينها كه داند مى و شناسد مى را پيغمبران آيا چطور؟ را پيغمبران. شناسد مى بهتر را

 كافر را شيطان قرآن چرا حال عين در ولى. شناسد مى كاملًا هم را معاد كند، مى صحبت قيامت به راجع خدا با هميشه خودش چطور؟

 ولى. باشد مؤمن اولين بايد شيطان بود، مى شناخت فقط -اند گفته فالسفه كه آنچنان -ايمان اگر.  الْكافرينَ منَ كانَ و: فرمايد مى خواند؟ مى

 كه حقيقتى مقابل در ورزد، مى مخالفت و عناد حال عين در ولى شناسد مى يعنى است؛ جاحد شناسنده او چون نيست مؤمن شيطان،

 فقط مان،اي بنابراين. ندارد حقيقت آن سوى به حركت ندارد، حقيقت آن به عالقه ندارد، حقيقت آن به گرايش نيست؛ تسليم شناسد مى

: فرمايد مى كه مباركه سوره اين تفسير در ما حكماى از بسيارى اينكه پس. نيست شناخت

التّينِ و تونِ والزَّي .سينينَ طورِ و .هذَا و لَدالْامينِ الْب .نِ فى الْانْسانَ خَلَقْنَا لَقَدستَقْويمٍ اح .ثُم ناهددفَلَ رلينَ اسنوا الَّذينَ الَّا. سافام لُوا ومع 

حاتالالص  .

 الَّا در نظرى حكمت از باالتر چيزى. نيست صحيح عملى، حكمت يعنى الصالحات عملُوا و نظرى حكمت يعنى امنوا الَّذينَ الَّا گويند مى

. نيست شناخت و معرفت و علم و دريافت و حكمت ايمان، تمام اما است آن پايه است، آن جزء نظرى حكمت. دارد وجود امنوا الَّذينَ

. دارد وجود ايمان در شناخت، از باالتر چيزى

 عقل و است اعتماد قابل عقل دريافتهاى است، حجت عقل اينكه يكى: كرديم بيان عقليون مكتب مورد در را مسئله سه ما اينجا تا

 كه است، آدمى جوهر تنها عقل اينكه دوم. است قبول ردمو و صحيح مطلب، اين گويد مى اسالم كه يابد دست راستين معرفتى به تواند مى

 شناخت جز و است شناخت همان است، معرفت همان است، عقل دريافت همان اسالمى ايمان اينكه سوم و. كند نمى تأييد را اين اسالم

  نيست درست اسالم نظر از هم اين كه نيست، ديگرى چيز
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  ايمان اصالت

 كه بدانيم، ايمان از جزئى را معرفت يا بدانيم معرفت همان را ايمان اينكه از اعم حال -معرفت و ايمان آيا هك است اين ديگر مطلب يك

 صف يكديگر مقابل در بزرگ مكتب دو باز كه اينجاست ندارد؟ اصالتى و است عمل مقدمه يا دارد اصالت -است درست دومى گفتيم

. كنند مى آرايى

 نظر اين از آيا است، كرده توصيه ما به -گفتيم كه خصوصياتى همان با -را ايمان اسالم اينكه چيست؟ دارد اصالت ايمان اينكه از مقصود

 در هميشه و كند كوشش و تالش بايد دنيا در انسان چون كه است باب اين از يعنى است؟ انسان عمل اعتقادى پايگاه ايمان كه است

 اعتقادى زيربناى بايد پس باشد، داشته تاكتيك و برنامه و هدف بايد انسان و باشد شهنق يك براساس بايد فعاليت اين و باشد فعاليت

 در عملى برنامه يك بخواهد اگر و است فكرى فعاليتش كه است موجودى ناخواه خواه انسان چون آيا ديگر عبارت به و باشد؟ داشته

 يك بايد دليل اين به پس ندارد، امكان اعتقادى و فكرى ىزيربنا يك بدون برسد زندگى در خود هدفهاى به و باشد داشته زندگى

 كه كسى مثل درست بسازد؟ زيربنا آن براساس را فكرى روبناهاى اين بتواند تا داد او به] ايمان نام به[ اعتقادى و فكرى زيربناى

 داراى سالن اين كه است اين ستا مقصود و هدف او براى كه چيزى بسازد، سالن خواهد مى كه كسى آن. بسازد سالن يك خواهد مى

 پايه هر از مقدارى و كَنند مى را زمين معمولًا كه هايى پايه ته و زيربناها و زيرسازيها آن اما. باشد غيره و درها و سقف يك و ديوار چهار

. كرد احداث را زيربنا آن بايد ،نيفتد و نلغزد و بايستد محكم بنا اين اينكه براى بلكه نيست؛ او هدف جزء دهند، مى قرار آن داخل در را

 اصول سلسله يك همچنين و است؛ ماديگرى و ماترياليسم مبناى بر اصول آن كه دارد اعتقادى و فكرى اصول سلسله يك كمونيسم مثلًا

 يك راىب ولى. هستند اصول اين زيربناى اعتقادى اصول آن فكرى، سازمان نظر از كه دارد اخالقى و اقتصادى و سياسى و اجتماعى

 فكرش و -كند مى فكر ولى ، ندارد اصالتى و نيست هدف ماترياليسم كمونيست، يك براى واقعاً. نيست هدف فكرى اصول آن كمونيست،

 بشود اينكه براى پس. كرد توجيه وجه هيچ به شود نمى را اقتصادى و سياسى و اجتماعى اصول اين ماترياليسم، بدون كه -است غلط هم

 ماترياليسم از را كمونيسم كه اند شده پيدا دنيا در كمونيستها از بسيارى اخيراً. پذيرد مى را فكرى اصول آن كرد، جيهتو را اصول اين

 اصلى يك صورت به را ماترياليسم حتماً ما كه ندارد ضرورتى هيچ بلكه ندارد، اصالت ماترياليسم ما براى تنها نه اند گفته اند، كرده تفكيك

 رهبران از دنيا كنار و گوشه در اآلن مگر. باشد ماترياليسم منهاى ولو خواهيم مى را كمونيسم ما بگيريم؛ نظر در ردك ردش شود نمى كه

. دهند؟ مى تخفيف دارند را مذهب با مبارزه كم كم كه كسانى نيستند كمونيسم

 از. است فكرى زيربناى و اعتقادى پايگاه فقط فكرى اصول آن. ندارد اصالت فكرى اصول آن به ايمان آنها براى كه است جهت آن از اين

 بتوانند اينكه براى دهند مى قرار ساختمان اين زير در را بينى جهان اين باشد، بينى جهان بدون ايدئولوژى يك شود نمى كه آنجا

  است ايدئولوژى هدف، و اساس ولى. بگذارند بينى جهان اين روى بر را خود ايدئولوژى
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 طرح اين براى فقط) را معاد به ايمان و اوليا و انبيا به ايمان مالئكه، به ايمان خدا، به ايمان( را اسالمى ايمان اسالم آيا چطور؟ اسالم در

 يك روى را ايدئولوژى خواهد مى كه دارد مى عرضه را فكرى اصول دليل اين به آيا باشد؟ داده اعتقادى و فكرى زيربناى يك كه كرده

 اصالت فكرى اصول اين خود نه، يا ندارند؟ اصالتى فكرى اصول اين خود الّا و است، ايدئولوژى آن اصلى هدف و كند بنا فكرى اصول

 ارزش فقط آن ارزش اما است اسالم ايدئولوژى اعتقادى و فكرى زيربناى فكرى، اصول اين اينكه عين در] كه است اين جواب[ دارند؟

. نيست زيربنايى

 داشتن عين در ايمان ولى است شده بنا ايمان اين اساس بر اسالمى ايدئولوژى و است اعتقادى و فكرى ربناىزي اسالمى ايمان اسالم، در

. ]. شود مى شمرده نيز هدف يعنى[ دارد هم اصالت زيربنايى، ارزش

 نيست طور اين. تاس بودن عمل مقدمه ارزش ايمان ارزش اينكه نه دارد اصالت خودش ايمان، كه است فالسفه با حق جهت اين در پس

 از را عمل اگر كه همچنان ايم، كرده خراب را پايه يك بگيريم، عمل از را ايمان اگر بلكه است؛ كوشش و فعاليت و عمل هست هرچه كه

. ايم كرده خراب را ديگر پايه يك بگيريم ايمان

 آن ديگر ركن ولى دارد وجود سعادت ركن يك باشد عمل اىمنه ايمان، اگر. الصالحات عملُوا و امنوا لَّذينَ ا: گويد مى هميشه قرآن

. ايستد نمى پايه يك روى سعادت خيمه. نيست درست هم باز كنيم رها را ايمان و بگيريم را عمل اگر و نيست، موجود

 داشته ايمان كه است اين به ديگر دنياى در بالخصوص و دنيا اين در انسان كمال واقعاً و دارد اصالت و ذاتى ارزش اسالمى نظر از ايمان

 نرسد، خودش كماالت به روح اگر. است باقى مردن از بعد و دارد كمالى خود از و دارد استقالل واقعاً روح اسالم در اينكه براى باشد،

 شود نمى نائل خودش سعادت به و است فاسد و ناقص

 

 البالغه نهج و قرآن از شواهدى

 سبيلًا اضَلُّ و  اعمى الْاخرَةِ فى فَهو  اعمى هذه فى كانَ منْ و: دگوي مى چه زمينه اين در قرآن ببينيد

 اين مقصود كه -است روشن و -اند گفته تفاسير در ائمه غير و ائمه. گمراهتر و است كور هم آخرت در باشد، كور دنيا اين در هركس

 اصحاب از ابوبصير مثلًا باشد، طور اين اگر( بود خواهد كور هم يادن آن در باشد، كور دنيا اين در اش ظاهرى چشمهاى هركس كه نيست

 ديدن از حقايق، ديدن از باطنش چشم دنيا اين در هركس كه است اين مقصود ،!)دارد بدى وضع دنيا آن در السالم عليه صادق جعفر امام

 اين از غير و شود مى محشور كور دنيا آن در باشد، ورك باشد داشته ايمان آن به بايد كه آنچه از و خداوند آيات ديدن از خودش، خداى

 نهى و ها معروف به امر تمام داده، انجام دهد انجام بايد انسان يك كه را خوبى اعمال تمام دنيا اين در كسى كنيم فرض اگر. ندارد امكان

 و ندارد ايمان خدا به اما است، كرده خدا خلق قفو را خود عمر و كرده زندگى دنيا در زاهدها زاهدترين مثل و داده انجام را منكرها از

. است كور هم دنيا آن در قطعاً و است كور انسان اين شناسد، نمى را هستى عالم و معاد
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 نداشت هم ايمان باشد، درست بايد فرد يك عمل و عملهاست و تالشها و زحمتها اين مقدمه فقط ايمان، كه نيست اين صحبت ديگر

. نيست اى مسئله

: گويد مى عالى خيلى رباعى يك در رازى رفخ

 ناديده جهان جهان، از روم بيرون   ناديده جان عالم بروم ترسم

 ناديده جان عالم تن عالم در   تن عالم از روم چون جان عالم در

. باشم نديده را ستاره و رياد و كوه و زمين و ديوار و در اين كه نيست اين مقصود. باشم نديده را جهان اما بروم، جهان اين از ترسم مى

 درك گويد مى ايمان اسالم كه را چيزى آن و جهان آغاز و مبدأ جهان، روح و باشد نشده باز دلم چشم ترسم مى كه است اين مقصود

 آنجا رفتم، انج عالم به تن عالم از وقتى چگونه پس ام نديده را جان عالم تن، عالم در كه من: گويد مى. بروم جهان اين از و باشم نكرده

 اضَلُّ و  اعمى الْاخرَةِ فى فَهو  اعمى هذه فى كانَ منْ و آيه همين رباعى اين در او. ببينم نتوانستم كه ديدم مى بايد اينجا ببينم؟ توانم مى را

. كند مى معنى را سبيلًا

: فرمايد مى ديگرى جاى در قرآن

.   تُنْسى الْيوم كَذلك و فَنَسيتَها اياتُنا اتَتْك كَذلك قالَ. بصيراً كُنْت دقَ و  اعمى حشَرْتَنى لم رب قالَ

: گويد مى كند، مى اعتراض شود مى محشور كور كه اى بنده همين قيامت در

 آن در كه چشمى آن كه] رسد مى خطاب[ هستم؟ كور اينجا در چرا داشتم، چشم دنيا آن در كه من كردى؟ محشور كور مرا چرا تو خدايا

. هستى كور هم اينجا كردى، كور دنيا در را ديگر چشم آن خودت تو و است الزم ديگرى چشم اينجا. خورد نمى اينجا درد به داشتى، دنيا

در را خودت ى،كن درك را حقيقت و بشناسى و ببينى را ما ها نشانه آن روى از اينكه بجاى تو بود؛ دنيا آن در ما هاى نشانه اياتُنا اتَتْك 

. است مفيد كه است حقيقى بينش فقط عالم اين در. شوى مى محشور كور آيى مى حقيقت عالم در كه حال و كردى كور دنيا آن

 لَمحجوبونَ يومئذ ربهِم عنْ انَّهم كَلّا: فرمايد مى مطفّفين سوره در

. ببينند و بزنند عقب چشمشان جلو از را غفلت پرده بايد دنيا در اينها اند؛ بحجا و پرده در خود خداى از روز آن در اينها! كن رهاشان

 را دنيا آن دنيا همين در تو گوش ببيند، را دنيا آن دنيا همين در تو چشم كه اى آمده دنيا اين در تو! انسان اى: است اين ايمان معناى

. بشنود
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. ببينيد را البالغه نهج هاى جنبه همه اما. دارند توجه البالغه نهج به -بالخصوص -ام جوانان بينم مى كه خوشوقتم خيلى كه ام گفته مكرر

 فقط ايمان ارزش گويد نمى. است قائل اصالت ايمان براى البالغه نهج. گويد مى سخن چگونه اينچنين، گوشهايى به راجع البالغه نهج ببينيد

 فكرى و زيربنايى ارزش ايمان اينكه عين در گويد مى ،)نيست زيربنا بگويم همخوا مى اينكه نه( است اعتقادى و فكرى و زيربنايى ارزش

 التَّجاوزِ روح بِدعائه يتَنَسمونَ: گويد مى اللَّه اهل درباره البالغه نهج در السالم عليه على. دارد هم اصيل ارزش دارد، اعتقادى و

 احساس خود درون در را آمرزش نسيم هستند، استغفار در غرق و كنند مى استغفار و خوانند مى را خدا كه حالى در كه هستند كسانى اينها

: فرمايد مى السالم عليه على و كنند مى احساس خود روح در را تجاوز نسيم اند، شده آمرزيده كه كنند مى احساس يعنى كنند؛ مى

 فى -االؤُه عزَّت -للَّه برِح ما و الْمعانَدةِ، بعد بِه تَنْقاد و الْعشْوةِ بعد بِه تُبصرُ و الْوقْرَةِ بعد بِه تَسمع للْقُلوبِ، جالء الذِّكْرَ جعلَ  تَعالى اللَّه انَّ

.  لهِمعقو ذات فى كَلَّمهم و فكْرِهم فى ناجاهم عباد الْفَتَرات ازمانِ فى و الْبرْهةِ بعد الْبرْهةِ

 از و زنند مى حرف خود خداى با خود درون و فكر در كه دارند وجود افرادى اى دوره هر در: كنم مى معنى برايتان را اخيرش قسمت فقط

: شنوند مى سخن او

بادم عفى ناجاه مكْرِهف و مهفى كَلَّم ذات هِمقولزند مى حرف آنها با عقلشان و فكر در خدا ع .

 فيض واسطه ديگرى صورت به كه خدا اولياى و انبيا معرفت و وجودند، عالم وسايط كه خدا مالئكه حتى و خدا معرفت اسالم در پس

 ناخواه خواه باالخره اينكه معرفت و رويم، مى كجا به و ايم آمده چه براى ايم آمده كه دنيا اين در ما اينكه معرفت و هستند، ما سوى به حق

 دارد اصالت حقايق به ايمان. دارد اصالت معارف اين ،)معاد يعنى( كند مى بازگشت حق سوى به چيز همه و كنيم مى بازگشت حق سوى به

 فكرى زيربناى تواند مى اصيل صددرصد ايمان يك و هست، هم اسالمى ايدئولوژى اعتقادى و فكرى زيربناى دارد، اصالت اينكه ضمن و

 از كدام هيچ. نكنيد عمل فداى هم را ايمان و نكنيد ايمان فداى را عمل وقت هيچ پس. باشد ژىايدئولو يك براى خوبى بسيار اعتقادى و

. شود ديگرى فداى نبايد ايندو

 قائل اصالت عقلى، كمال براى اينكه. دارد را كمال از قسمتى يعنى است، ناقص انسان نيست، كامل انسان فالسفه كامل انسان مجموعاً

. است درست اند شده

 او عقلى كمال در را انسان كماالت همه و اند گرفته ناديده را انسانى كماالت هاى جنبه ساير آنها كه جهت اين از فالسفه، كامل انسان ولى

 انسان يعنى داند؛ مى فقط دانايى، از است اى مجسمه فقط فالسفه كامل انسان. است ناقص انسان است، كامل نيمه انسان اند، كرده جستجو

 از خالى شوق، از خالى است موجودى ولى داند مى خوب انسانى چنين. داند مى خوب كه است موجودى اند، كرده فرض آنها كه كاملى

 و داند مى خوب كه است اين هنرش تمام كه موجودى آن. داند مى فقط چيز؛ همه از خالى زيبايى، از خالى حرارت، از خالى حركت،

. است اسالم كامل نيمه انسان نيست، اسالم كامل انسان اى، گوشه در بنشسته است جهانى و گيرد فرامى را هستى تمام هم دانستنش
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 براى است، درست كه فالسفه حرف از قسمت آن تأييد براى عقل، ارزش باب در را) عليهماالسالم( جعفر بن موسى روايت نكردم فرصت

 را خودمان عرض ولى كنيم صحبت بايد ديگر جلسه دو يكى نيم،ك صحبت بخواهيم اگر. است زياد مطلب زمينه اين در. بخوانم شما

. دهيم مى خاتمه جا همين در مكتب اين درباره

 العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و
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وثَ الَّذى هعى بينَ فيسولًا الْامر منْهتْلوا مي هلَيعم هايات و زَكّيهِمي و مهلِّمعي تابالْك ةَ وكْمالْح نْ كانوا انْ ولُ مبينٍ ضَاللٍ لَفى قَبم ..

 ديگر جديدطور فالسفه از بسيارى ديد از و است ديگرى صورت به عرفا ديد از و است جور يك فالسفه ديد از كامل انسان كه گفتيم

 دل ارباب يا قلبيون مكتب عقليون، مكتب: كنيم بحث آنها درباره تفصيل طور به بعد كه كرديم معرفى جمالا طور به را مكتبهايى. است

 اسالم نظر و كنيم مى بررسى تفصيل طور به را مكتبها اين از ديگر يكى جلسه اين در. خدمت مكتب قدرت، مكتب محبت، مكتب ،)عرفا(

 اختصاص عقليون مكتب به گذشته جلسه در ما بحث كه همچنان كنيم، مى بيان دارد ودوج مكتب اين در كه مختلفى قسمتهاى درباره را

. داشت

. است تصوف و عرفان مكتب ديدگاه از كامل انسان درباره جلسه اين بحث

 دارد بيشترى اهميت ما براى تصوف و عرفان ديد از كامل انسان درباره بحث

 كتب متن در كه بوده حرفى است؛ نكرده پيدا رواج مردم ميان در اند، كرده بيان سينا ناب و ارسطو قبيل از اى فالسفه كه كاملى انسان

 داده بسط شعر و نثر به مردم ميان در كامل انسان درباره را خود نظر تصوف و عرفان مكتب ولى است، نشده خارج آنجا از و آمده فلسفى

 مكتب اين. دارند بيشترى نفوذ مردم ميان در قهراً كنند، مى بيان شعر زبان با و تمثيل زبان با را مطالب كه جهت آن از عرفانى كتب. است

 كاملِ انسان و نيست هم انتقاد از خالى حال عين در ولى است قبول قابل اسالم نظر از كه دارد مسائلى و مطالب فالسفه مكتب مانند هم

 كند نمى تطبيق متصوفه و عرفا كامل انسان با صددرصد اسالم
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 عرفا نظر از شقع

 حكم در و انسان ذات از خارج را آن هست، هرچه عقل غير. دانند مى او عقل همان را انسان جوهر و ذات فالسفه كه كرديم عرض

 د،دانن نمى انسان فكر و عقل را انسان من عرفا. انسان منطقى تفكر قوه انسان، كردن فكر قوه همان يعنى انسان من. دانند مى ابزار و وسايل

 تعبير دل به آن از كه دانند مى چيزى آن را هركس حقيقى من و دانند مى -معتبر خيلى ابزار نه آنهم -ابزار يك منزله به را فكر و عقل بلكه

 نآ از كه داند مى چيزى آن را انسان واقعى من عارف و كند، مى تعبير عقل به آن از كه داند مى چيزى آن را من فيلسوف، و حكيم. كنند مى

. كند مى تعبير دل به

 دل همان انسان من بگويد خواهد نمى نيست؛ است، انسان بدن چپ طرف در كه گوشتى دل اين دل، از عارف مقصود كه نيست شك البته

 مركز يعنى دل حسابگرى، و تفكر و انديشه مركز يعنى عقل. زند مى پيوند يا كند مى جراحى عمل را آن برنارد پروفسور كه است گوشتى

 طور به عشق براى و احساس براى عارف. است ديگرى مركز و كانون دل و است مركز و كانون يك عقل. انسان در خواست و احساس

 براى و كردن فكر براى فيلسوف و حكيم كه هرچه. است قائل زيادى اهميت و ارزش -است انسان در احساسها قويترين كه -كلى

 عشقهاى با گويد، مى عارف كه عشقى البته. است قائل ارزش عشق براى عارف است، ئلقا ارزش آوردن منطقى دليل و استدالل

 گيرد مى اوج انسان در اولًا كه است عشقى عارف عشق. است جنسى عشقهاى اى روزنامه عشقهاى. است متفاوت العاده فوق ما اى روزنامه

 معتقد عارف. نيست انسان به منحصر گويد، مى عارف كه عشقى ثانياً. بس و خداست فقط عارف حقيقى معشوق و رسد مى خدا به او تا

 فى عنوان تحت بابى) اسفار مثل( عرفان به متمايل فلسفىِ كتب بعضى و عرفانى كتب در. دارد سريان موجودات همه در عشق كه است

 در. دارد سريان و جريان وجود اتذر تمام در كه است حقيقتى يك عشق معتقدند يعنى دارد؛ وجود الموجودات جميع فى العشق سريان

 از غير آنچه و است عشق حقيقت، اصلًا و هست عشق هم اتمى ذرات آن در هست، عشق هم سنگ آن در هست، عشق هم هوا اين

: گويد مى مولوى. حقيقت اين روى بر است مجازى بينى مى عشق

 يوسفى هواى در زليخا چون   كفى وى بر آسمان بحرى، عشق

. است عشق دريا آن كه دريا يك روى بر است كفى منزله به عارف نظر از طبيعت عالم همه و زمين و آسمانها همه. تدرياس يك عشق

: گويد مى حافظ

 ايم آمده پناه به اينجا حادثه بد از   ايم آمده جاه و حشمت پى نه در بدين ما

 ايم آمده راه همه اين وجود اقليم به تا   عدم حد سر ز و عشقيم منزل رهرو

 اينكه از بعد. است سجاديه صحيفه در السالم عليه سجاد امام دعاى اولين از اى جمله ترجمه حافظ، بيت اين! گويد مى عالى چقدر ببينيد

: فرمايد مى گويد، مى ثنا و حمد را خدا

عتَداب هترداعاً الْخَلْقَ بِقُدتاب و مهلى اخْتَرَعع  هتيشراعاً، ماخْت ثُم لَكس طَريقَ بِهِم هتبادع و مثَهعبيلِ فى بس هتبحم ..

: گويد مى را همين هم حافظ. برانگيخت خود محبت راه از را مخلوقات بعد ، كرد ابداع را عالم آفريد، عدم از را عالم ابتدا خدا يعنى
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 ايم آمده راه همه اين وجود اقليم به تا   عدم حد سر ز و عشقيم منزل رهرو

 

  كمال به رسيدن راه

 كه نيست فكر انسان حقيقت ديگر او نظر از قهراً است، عشق حقيقت آن و نيست قائل بيشتر حقيقت يك عالم همه براى عارف وقتى

 مسئله در عرفان مكتب و عقل مكتب بين تفاوت يك پس. الهى عشق مركز همان يعنى هم دل. اوست دل انسان حقيقت گفت، مى فيلسوف

 عشق كه است همان تو منِ گويد مى عارف ورزد؟ مى عشق كه است آن يا كند مى فكر كه است همان انسان من آيا. است انسان من

. كند مى فكر كه آن نه ورزد، مى

 و كبرى و صغرى با قياس، و استدالل ابزار با برود؟ پيش بايد ابزارى چه با برسد، كامل انسان مقام به بخواهد انسان اگر فيلسوف نظر از

 و كبرى و صغرى و شنود و گفت و حرف و سواد و علم آن، ابزار خير،: گويد مى عارف ولى. منطق پاى با كردن، فكر و چيدن مقدمات

: نيست استدالل و نتيجه و مقدمه

 نيست برف همچون اسپيد دل جز   نيست حرف و سواد صوفى دفتر

 كن، تصفيه را خودت: گويد مى عارف ولى برو، معلم پيش بخوان، درس كن، فكر: گويد مى وففيلس. كن نفس تزكيه كارها اين همه بجاى

 بر بيفزا، حق به خود توجه بر و بران خود از توانى مى هرچه را حق غير به توجه كن، دور خود از را رذيله اخالق كن، نفس تهذيب

: آيد نمى تو دل در هرگز خداست نور كه فرشته هست ديو تا است، يود بيايد تو دل در خدا غير انديشه هرچه باش، مسلط خود خاطرات

 سرآيد غصه كه زنم كارى به دست   برآيد دست ز گر كه آنم سر بر

 درآيد فرشته رود بيرون چو ديو   اغيار صحبت جاى نيست دل خلوت

 برآيد كه بو جوى خورشيد ز نور   يلداست شب ظلمت حكام صحبت

 آيد بدر كى خواجه كه نشينى چند   نياد مروت بى ارباب در بر

 آيد گذر در كه رهروى نظر از   بيابى گنج كه مكن گدايى ترك

 چه پيش گدايى اما مكن، گدايى ترك: گويد مى دارد، مى برحذر برود قدرت صاحبان و بزرگان و اكابر خانه در به اينكه از را انسان كه بعد

. كامل انسان يك پيش گدايى كسى؟

. خداست به توجه است، نفس تهذيب و اصالح كند، مى معرفى كامل انسان مقام به انسان رسيدن براى مكتب اين كه اى وسيله هرحال به

 و رود فرو خود درون به بيشتر هرچه و كند دور خود ذهن از را خدا غير به توجه بيشتر هرچه و كند توجه خدا به انسان بيشتر هرچه

. ]. شود مى نزديكتر كامل انسان مقام به[ كند قطع بيشتر بيرون از را خود ارتباط هرچه
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: گويد مى مولوى. نيستند قائل ارزشى منطق، و استدالل و بحث براى اينها قهراً

 بود تمكين بى سخت چوبين پاى   بود چوبين استدالليان پاى

: گويد مى ديگرى جاى در و

 بود نجا بحث كه باشد دگر آن   بود مرجان و در گر عقلى بحث

 است ديگر قوامى را جان باده   است ديگر مقامى اندر جان بحث

 عقْلياً عالَماً الْانْسانِ صيرورةُ( فكر و انديشه از جهانى ولى بشود جهان يك انسان كه بود اين حكيم نظر از راه پايان چيست؟ راه پايان

 دانايى حكيم، راه نهايت. بيند مى خود درون در را جهان يعنى بيفتد؛ عقلش آينه در كلى ورط به ولو جهان همه نقش ،)الْعينى للْعالَمِ مضاهياً

 خود درون انسان اگر كه معتقدند. حق ذات به رسيدن چيز؟ چه به رسيدن. ديدن نه است رسيدن عارف راه نهايت اما است جهان ديدن و

 و او ميان پرده كه است اين راه اين پايان كند، طى كاملتر انسان يك نظر زير را راه بين منازل و كند حركت عشق مركب با و كند تصفيه را

 سخن خيلى اللَّه لقاء باب در عرفا و است مطرح اللَّه لقاء مسئله قرآن در. رسد مى خدا به خودشان تعبير به و شود مى برداشته بكلى خدا

. نه يا باشد داشته معنى تواند مى حرف اين آيا كه شوم وارد اللَّه لقاء موضوع در خواهم نمى عجالتاً من و دارد مفصلى داستان كه اند گفته

 گويد مى شود؛ منعكس من در جهان كه شوم اى آيينه شوم، انديشه از جهانى كه برسم جايى به من كه گويد نمى عارف هرحال، به ولى

 چيز همه و هستى چيز همه رسيدى، و رفتى كه آنجا به.  فَمالقيه كَدحاً ربك  الى كادح انَّك الْانْسانُ ايها يا: برسم جهان مركز به تا روم مى

 تو به چيز همه كه رسى مى مقامى به. است اين معما خواهى؛ نمى را چيز هيچ ولى دارى چيز همه ،)الرُّبوبِيةُ كُنْهها جوهرَةٌ الْعبوديةُ( دارى

: گويد مى شيرين چه الخير ابى ابوسعيد. او خود به جز ندارى ااعتن چيز هيچ به تو و دهند مى

 كند چه را خانمان و عيال و فرزند   كند چه را جان شناخت را تو كه كس آن

 كند چه را جهان هردو تو ديوانه   بخشى جهانش دو هر كنى ديوانه

 را آنها اصلًا او كه دهى مى او به را جهان هردو زمانى ماا. دهى مى او به را جهان هردو بعد و كنى مى خودت ديوانه را كسى چنين اول

 او به را چيز همه شناخت، را تو كه وقتى. دهى نمى او به موقع آن در ولى خواهد مى چيز همه نشناخته، را تو كه روزى تا. خواهد نمى

 مافوق تو چون را، آخرت نه و خواهد مى را دنيا نه رديگ. است كرده پيدا را تو چون ندارد، اعتنا چيز هيچ به هنگام اين در او اما دهى مى

. هستى آخرت و دنيا

 منظور كه شد معلوم چون نه، يا آيد مى در جور اسالمى موازين با عرفا كامل انسان آيا كه كنيم بيان زمينه اين در را اسالم نظر بايد حال

 الهى صفات و اسماء همه كامل مظهر رسيد، خدا به وقتى رسد؛ مى خدا به كه است انسانى عرفا كامل انسان. چيست كامل انسان از عرفا

. كند مى تجلى و ظهور او در حق ذات كه شود مى اى آيينه و شود مى
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 بعد و كامل، انسان نه است كامل نيمه انسان اسالم نظر از دانند، مى كامل انسان را آن فالسفه كه آنچه گفتيم فالسفه مكتب مورد در

 در. نيست اسالم تأييد مورد قسمت كدام در و است اسالم تأييد مورد فالسفه مكتب قسمت كدام در كه كرديم عرض را مختلف قسمتهاى

. كنيم مى بحث شكل همان به نيز اينجا

. زكّيها منْ افْلَح قَد: است مطرح مطلب اين قرآن متن در چون شك؛ بدون است؟ مطرح نفس تزكيه و تهذيب نام به اى مسئله اسالم در آيا

و قَد نْ خابيها مسد 

 باطن و روح و نفس كه هستند مردمى آن بدبخت و اند كرده نفس تزكيه كه است مردمى مال رستگارى: فرمايد مى متوالى قسم هفت از بعد

 اند كرده تباه و فاسد را خود

 

  افاضى علم

: گويد مى قرآن اينكه در معرفت؟ سوى به است راهى نفس تصفيه اسالم در آيا

 و دليل فقط معرفت راه يا است حق معرفت سوى به راهى نفس تزكيه اين آيا ولى نيست، حرفى شد رستگار كرد نفس تزكيه كه هركسى

. است؟ فالسفه و حكما راه همان يعنى استدالل و برهان

 اهل هم و شيعه هم را، جمله آن كه دارد اى جمله آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول. است اسالم تأييد مورد شك بدون هم اندازه اين تا

: فرمايد مى. است مسلّمات از و اند كرده روايت تسنن

.  لسانه  على قَلْبِه منْ الْحكْمةِ ينابيع جرَت صباحاً اربعينَ للَّه اخْلَص منْ

: نباشد حاكم حق رضاى جز او وجود در اى انگيزه هيچ روز شبانه چهل يعنى كند، خالص خدا براى را خود روز، شبانه چهل هركس

 بيدار و بخوابد خدا، براى بخورد غذا خدا، براى بردارد را نگاهش و كند نگاه خدا، رضاى براى كند سكوت خدا، رضاى براى بزند حرف

 كار ديگرى چيز براى خدا براى جز اساساً كه كند اصالح را خود روح آنچنان و كند تنظيم را اش برنامه آنچنان يعنى خدا، براى شود

 الْعالَمينَ رب للَّه مماتى و محياى و نُسكى و صلوتى انَّ كه اللَّه خليل ابراهيم بشود يعنى نكند،

 كلىب را هوس و هوا روز شبانه چهل شود موفق كسى اگر: فرمود پيغمبر آرى اوست؛ براى و للَّه مردنم، و زندگى بلكه و عبادتم نمازم،

 درونش از حكمت و معرفت هاى چشمه نباشد، زنده او براى جز و نكند كارى خدا براى جز روز شبانه چهل اين در و كند مرخص

. شود مى جارى زبانش بر و جوشد مى

 علم نكهاي ضمن. دارد قبول) جوشد مى درون از كه علمى يعنى( گويند مى افاضى علم آن به كه را علمى اسالم، كه شود مى معلوم پس

 از و روى مى او نزد داريم، اى بنده يك ما: فرمايد مى موسى به. دارد قبول هم را علم اين كند، مى دعوت آن سوى به و دارد قبول را عقلى

 علْماً لَدنّا منْ علَّمناه آموزى، مى علم او
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 زبان آن با حافظ ايم جوشانده علمى باطنش و درون از ته،نياموخ بشر يك از را علمش او يعنى داديم؛ علم خودمان نزد از بنده آن به ما

: گويد مى كند، مى معنى را حديث همين خود شيرين رمزى

 قرينى با معما اين گفت همى   سرزمينى در رهروى سحرگه

 اربعينى بماند شيشه در كه   صاف شود آنگه شراب صوفى اى كه

.  السموات ملَكوت  الى لَنَظَروا ادم  بنى قُلوبِ حولَ يحومونَ الشَّياطينَ انَّ ال لَو: فرمود آله و عليه اهللا صلى پيغمبر باز

 دل چشم با توانست مى آدم بنى كنند، مى ايجاد تاريكى و غبار و كنند مى حركت آدم فرزندان دلهاى گرد شياطين كه است اين نه اگر

. كند مشاهده را ملكوت

. است آمده السعادات جامع مثل ما خود تبك برخى در كه است حديثى اين

: فرمود همچنين

فى تَكْثيرٌ ال لَو كُمكَالم و ريجفى تَم قُلوبِكُم تُمارى ما لَرَاي  و تُمعمما لَس عماس ..

 ،)چرد مى آن در يوانىح هر و دارد را چمن حالت دلتان كه( شما دل در تمريج نبود اگر و شما اضافى حرفهاى و ها پرحرفى نبود اگر

. بشنويد شنوم مى من كه را صداهايى و ببينيد بينم مى من كه را آنچه توانستيد مى

. شنيد مى كه مريم مثل شنود، مى را اينها هم پيغمبر غير گاهى بشنود؛ يا و ببيند را چيزها اين بتواند تا باشد پيغمبر آدم نيست الزم يعنى

 شد نازل آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول بر وحى كه بارى اولين. بود پيغمبر همراه حرا كوه در كه بود اى ساله ده كودك السالم عليه على

 عليه على خود. شنيد مى شنيد، مى ملكوت و غيب از پيغمبر كه را صداهايى همان السالم عليه على شد، دگرگون پيغمبر براى عالم و

 وحى كه بار اولين براى را شيطان ناله صداى علَيه الْوحى نَزَلَ حينَ الشَّيطانِ رنَّةَ سمعت لَقَد و: دگوي مى كند، مى نقل البالغه نهج در السالم

 ما  تَرى و اسمع ما تَسمع انَّك: فرمود پيامبر چيست؟ ناله صداى اين الرَّنَّةُ؟ هذه ما اللَّه رسولَ يا: كردم عرض پيغمبر به. شنيدم شد، نازل

 بنابراين. نيستى پيغمبر تو حال عين در ولى بِنَبِى لَست نَّك ا الّا بينى، مى تو بينم مى من آنچه و شنوى مى تو شنوم مى من آنچه بله،  ارى

 آن و رددا باالترى و بيشتر اثر بلكه كند، مى صاف را انسان قلب كه است اين اثرش تنها نه هوس و هوا كردن دور اخالص، نفس، تصفيه

 جوشد مى انسان درون از حكمت و علم كه است اين
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  روح نزول و صعود

 منافق ما نكند كه شد پيدا آنها در دغدغه. ديدند خود در حالتى بودند، مؤمنى مردان كه اكرم رسول اصحاب: كند مى نقل حديثى بحار در

. باشيم منافق ترسيم مى ما النِّفاقَ علَينَا نَخاف اللَّه رسولَ يا: كردند عرض آله و عليه اهللا صلى پيامبر به. دانيم نمى خودمان و باشيم

 از گوييد، مى خدا از كنيد، مى موعظه كنيد، مى صحبت شما و نشينيم مى شما مبارك محضر در وقتى اينكه براى: كردند عرض چرا؟: فرمود

 شما حضور از كه بعد ولى كنيم، مى پيدا خوشى بسيار حال يك ييد،گو مى سخن استغفار و توبه و گناهان به راجع گوييد، مى قيامت

 بو را هايمان بچه كه است اين خودشان تعبير( نشينيم مى مان بچه و زن با مدتى و الْاهلَ و الْعيالَ راينَا و الْاوالد شَممنَا و شويم مى مرخص

! باشيم منافق ما و باشد نفاق نكند نيست؟ نفاق اين آيا! اللَّه رسول يا. شديم لاو آدم همان باز برگشت، حالمان كه بينيم مى) كنيم مى

 روحش گاهى و رود، مى باال و گيرد مى اوج روحش گاهى انسان. است حالتى دو اين است، دورويى نفاق. نيست نفاق اين نه،: فرمود

: فرمود را جمله اين بعد. كنيد مى پيدا حالتى چنين قهراً د،شنوي مى را حرفها اين و هستيد من پيش وقتى شما البته. آيد مى پايين

لَى تَدومونَ لَوالَّتى الْحالَةِ ع فْتُمصو كُمبِها انْفُس تْكُمكَةُ لَصافَحالئالْم و تُمشَيلَى مع الْماء  .

 بر شما و كنند مى مصافحه شما با و آيند مى مالئكه دبيني مى نشويد، خارج حال آن از و بمانيد باقى هستيد من پيش كه حالتى آن به اگر

 به برايتان حالت آن اگر. بماند باقى هميشه شما براى كه نيست حالتى حالت آن! برويد فرو اينكه بدون برويد راه توانيد مى آب روى

 صورت به ولى ، است حديث مينه ترجمه سعدى معروف قطعه اين من نظر به. رسيد مى مقامها اين به بماند، باقى ملكه يك صورت

: گويد مى يعقوب زبان از را مطلب ديگرى

 خردمند پير گهر روشن اى كه   فرزند كرده گم آن از پرسيد يكى

 نديدى؟ كنعانش چاه در چرا   شنيدى پيراهن بوى مصرش ز

 انّى: گفت يعقوب كه بودند نيامده هنوز اينها. دببري را اين گفت و داد آنها به را پيراهنش و كرد معرفى برادرانش به را خود مصر در يوسف

لَاجِد ريح فيوس تُفَنِّدونِ انْ ال لَو 

 تو: ]گويد مى يعقوب به خطاب فردى زبان از سعدى. [است شده خرفت و پير شخص اين نگوييد اگر كنم، مى احساس را يوسف بوى

 احساس را او ولى بود خودتان ده در كنعان چاه در خودش او قبلًا كه حالى در كنى، مى احساس مصر از را يوسف پيراهن بوى چطور

) نديدى؟ كنعانش چاه در چرا( كردى؟ نمى

 است نهان دم ديگر و پيدا دمى   است جهان برق ما احوال فتبگ

 نبينيم خود پاى پشت بر گهى   يمنشين  اعلى طارم بر گهى

: حافظ قول به. است خاموش ديگر اى هلحظ و جهد مى لحظه يك است، جهنده برقِ مثل ما حالِ
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 كرد چه افگار دل مجنون خرمن با كه وه   سحر بدرخشيد ليلى منزل از برقى

: گويد مى بعد. است داده جواب هم او و شده يعقوب از كه است سؤالى دنباله اينجا تا

 برفشاندى عالم دو از دست و سر   بماندى حالى در درويش اگر

  كامل انسان سلوك. رود مى باالتر عالم دو از بماند، باقى دهد مى رخ برايش هك حالى در] عارف[ اگر

 عليه على خود مثل البالغه نهج كه ايم گفته مكرر جلسات اين در. خوانم مى شما براى البالغه نهج از را قسمتى اينها، همه تأييد براى حال

 و است پست كالمش پست روح يك. است انسان روح تجلى است، انسان روح تنزل كالم چون اوست، خود مثل انسان كالم. است السالم

. است بعدى چند هم كالمش بعدى چند روح يك و است بعدى يك كالمش بعدى يك روح يك. است عالى كالمش عالى روح يك

 فلسفه عرفان، اوج در هست عرفان كالمش در. است االضداد جامع هم كالمش است، االضداد جامع شخصيت يك السالم عليه على

 البالغه نهج. اخالق اوج در هست اخالق حماسه، اوج در هست حماسه آزاديخواهى، اوج در هست آزاديخواهى فلسفه، اوج در هست

 ار خود عقل كه كند مى بيان را سالك يك] وضع. [نَفْسه امات و عقْلَه احيا قَد: فرمايد مى جمالتش از يكى در. است جامع على، خود مثل

 اين و كرده نازكش شرعى رياضت و مراقبت اين كه آنجا تا غَليظُه لَطُف و جليلُه دقَّ  حتّى است، ميرانده را خود نفس و است كرده زنده

 الْبرْقِ يرُكَث لامع لَه برَقَ و. است شده رقيق روحش و كرده لطف به تبديل را روحش غلظت] است؛ زدوده[ تنش از اى اندازه تا را گوشتها

 الْابواب تَدافَعتْه و السبيلَ بِه سلَك و كند مى روشن برايش را راه الطَّريقَ لَه فَابانَ جهد مى او در درون، از برقى يك يكمرتبه حالت آن در

 السالمةِ بابِ  الى

. رسد مى اوست، راه نهايت و است سعادت منزل كه منزل آخرين به تا رود مى منزل آن به منزل اين از و در آن به در اين از

 بله، گويد مى اسالم باشد، كرده نفس تزكيه و تهذيب كه باشد انسانى بايد كامل انسان كه حدود اين تا كامل انسان درباره بنابراين

. است طور همين

 كه است انسانى رفته؟ پيش قدم به قدم و رحلهم به مرحله كه است انسانى است؟ سالك انسان اسالم كامل انسان آيا اينكه باالتر مسئله

 در آن به در اين از السالمةِ بابِ  الى الْابواب تَدافَعتْه و: گويد مى السالم عليه على. بله رفته؟ جلو منزل به منزل و كرده سلوك و سير

 به. گويند مى السالمه باب آن به كه رسد مى درى به تا] گذارد مى سر پشت را[ ديگرى منزل و شود مى باز او روى به ديگرى در و رود مى

. است رسيده راه نهايت به برسد، كه آنجا

 دل ديده با را خدا و نيست حجابى خدا و او بين برسد، آنجا به اگر انسان كه است مسلّم. شك بدون است؟ درست حق به قرب آيا

 كنيد نگاه زمين به كنيد، كشف را خدا تا كنيد نگاه آسمان به: ]كنند استدالل رطو اين برايش باشد الزم كه[ نيست ما مثل ديگر او. بيند مى

. است روشنتر آسمان و زمين اين و درخت برگ اين از او براى خدا. كنيد كشف را خدا تا كنيد نگاه درخت برگ به كنيد، كشف را خدا تا
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. ؟ لَك لَيس ما الظُّهورِ منَ لغَيرِك يكونُ ا: است نفرموده را مطلب همين السالم عليه حسين امام مگر

 خيال او اينكه براى بعد! ام نكرده عبادت باشم نديده راكه خدايى اصلًا من: فرمود اى؟ ديده را خدا آيا: پرسيد السالم عليه على از شخصى

: فرمود باشد، گرفته قرار] جايى[ يك در خدا كه است چشم با خدا ديدن منظور، نكند

.  الْايمانِ بِحقائقِ الْقُلوب تُدرِكُه لكنْ و الْعيانِ بِمشاهدةِ الْعيونُ هتَرا ال

  ام كرده شهودش ام، ديده دل چشم با ولى ام نديده را او سر، چشم با

 

  عرفان مكتب اشكاالت برخى

 

  عقل تحقير. 1

 آن با اسالم كه است شده تحقير چيزهايى يك عرفان مكتب در اما. آورد تأييد اسالم از عرفا كامل انسان براى شود مى مقدار اين تا. 

 حالى در است؛ شده تحقير عقل و علم خيلى عرفان، در.  است كامل نيمه انسان عرفان كامل انسان دليل همين به و نيست موافق تحقيرها

 دارد، قبول را سلوك و سير و عشق دارد، قبول را دل اينكه عين در كند؛ نمى تحقير هم را عقل دارد قبول را دل اينكه عين در اسالم كه

 است اين. است قائل را احترام نهايت تعقل و استدالل و فكر و عقل براى كند؛ تحقير را منطق و استدالل و فكر و عقل نيست حاضر هرگز

 شهاب شيخ. ]شدند قائل احترام[ دو ره عقل، و دل براى كه شدند پيدا گروهى متأخر هاى دوره در بالخصوص و اسالمى هاى دوره در كه

 به را دو هر دل، راه و عقل راه خواهد مى بيشتر او از شيرازى صدرالمتألهين و است همين راهش تقريباً) اشراق شيخ( سهروردى الدين

 را عقل راه متصوفه و عرفا از بعضى مانند خواهد نمى و كند تحقير را دل راه مثلًا بوعلى مثل خواهد نمى بشمارد؛ محترم قرآن از پيروى

. بشمارد محترم را راه دو هر خواهد مى كند، تحقير

 قرآن كامل انسان. نيست اسالم تأييد مورد شود، مى تحقير عرفا از بعضى سخنان در الاقل يا عرفان در عقل و علم كه هايى جنبه آن پس

. اوست االتكم جزء هم عقلى كمال است، كرده پيدا هم عقلى كمال كه است انسانى
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  مطلق گرايى درون. 2

 است، مطرح گرايى درون فقط عرفان در كه است اين كند، نمى تأييد را آن اسالم و دارد وجود عرفان كامل انسان در كه ديگرى مسئله. 

 شده كمرنگ گوييمب يا شده محو اجتماعى جنبه و است زياد آن در فردى جنبه است؛ گرفته قرار الشعاع تحت خيلى گرايى برون يعنى

 آنچه همه آنكه ضمن اسالم ولى. بس و دارد خودش گريبان در سر فقط كه است انسانى نيست، اجتماعى انسان عرفان كامل انسان. است

 انسان كاملش انسان كند، مى تأييد شود مى گفته نفس تهذيب و معنوى علم و افاضى علم و سلوك و سير و عشق و دل مورد در كه را

 فرو خود گريبان در سر شب اگر است؛ نبرده فرو خودش گريبان در سر هميشه هست، هم گرا جامعه هست، هم گرا برون ت،اس جامع

 اللَّه عجل( حجت حضرت اصحاب درباره گفتيم، چنانكه. است گرفته قرار جامعه متن در روز كند، مى فراموش را مافيها و دنيا و برد مى

 شب در اگر بِالنَّهارِ لُيوثٌ بِاللَّيلِ رهبانٌ: كه است آمده اخبار در مكرر در مكرر -هستند كامل مسلمان زا هايى نمونه كه )-فرجه تعالى

 عبادت جز و كنند مى زندگى غارى در كوه يك دامنه در كه اى رفته اى عده سراغ اى، رفته راهب عده يك سراغ گويى بروى، سراغشان

. هستند روز نر شيران و شب راهبان آنها. نرند شيران وز،ر در ولى. شود نمى سرشان ديگرى چيز

 درونى هاى جنبه آن همه، اينها. الساجِدونَ الرّاكعونَ السائحونَ الْحامدونَ الْعابِدونَ التّائبونَ: كند مى جمع يكديگر با را اينها هم قرآن خود

: فرمايد مى بعد. است

 آيه آن در يا. هستند خود جامعه مصلحان آنها: شود مى آنها گرايى جامعه هاى جنبه وارد فوراً.  الْمنْكَرِ عنِ النّاهونَ و بِالْمعروف الْامرونَ

 و پيامبر: گويد مى را گرايى جامعه جنبه اول اينجا در. بينَهم رحماء الْكُفّارِ علَى اشداء معه الَّذينَ و اللَّه رسولُ محمد: فرمايد مى كريمه

 حقيقت و حق پوشندگان مقابل در بينَهم رحماء الْكُفّارِ علَى اشداء) گويد مى را همراهانش خصوص تفاسير، بعضى بر بنا حال( همراهانش

 مهربانى، محبت، پارچه يك ايمان اهل به نسبت و هستند روئين ديوارى مانند و محكم و باصالبت ورزند، مى عناد حقيقت با كه كسانى و

 از رِضْواناً و اللَّه منَ فَضْلًا يبتَغونَ. بينى مى سجود و ركوع حال در را گراها جامعه همين سجداً ركَّعاً تَريهم: فرمايد مى بعد. رحمت و خير

 آخرت يا دنيا خود، براى هك نيستند افرادى يعنى خواهند؛ مى را حق رضاى و نيستند قانع دارند آنچه به و خواهند مى فزونى خود خداى

 آثار و عبادت آثار آنها چهره در السجود اثَرِ منْ وجوههِم فى سيماهم. است باالتر و برتر هرچيزى از حق رضاى آنها براى بخواهند، را

. بينى مى را سجود

 تأثير تحت شديداً چون عرفان روانپيش از بسيارى البته. شود مى ديده تصوف كامل انسان در كه است ديگرى ضعف نقطه يك اين

 افراط اين بيش و كم گاهى هرحال به اما. اند كرده اشاره نكته اين به خود كلمات در و اند بوده نكته اين متوجه اند، بوده اسالمى تعليمات

. كند نمى يدتأي را جهت اين اسالم. است شده نفى گرايى برون ديگر كه رسيده حدى به گرايى درون يعنى است؛ شده پيدا
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  كُشى نفس. 3

 جا دو يكى. نداريم كشى نفس كلمه اسالمى تعبيرات در ما. است كُشى نفس به مربوط آن و است مطرح مكتب اين در ديگر جهت يك. 

 تعبيرات در معمولًا. اريمد هم را تَموتوا انْ قَبلَ موتوا تعبير و -خواندم برايتان كه -است البالغه نهج در يكى كه داريم نَفْسه امات تعبير

. است نفس اصالح و تهذيب از صحبت اسالمى

 و كشى نفس مسئله درباره ولى نداريم، مخالفتى چندان تعبير، با ما حال. است آمده زياد كشتن نفس و كشى نفس مسئله شعرا تعبيرات در

 سخن طورى ما عرفانِ در نبودن، خودخواه و پسندخود و نبودن خودبين يعنى كوبيدن، را خود شكستن، درهم را خود ديگر عبارت به

 بحث اين. است شده واقع غفلت مورد كنيم، مى تعبير نفس كرامت به آن از اسالم در كه اساسى بسيار نكته يك غالباً كه است شده گفته

. است مفصلتر اندكى

 و اند گفته خيلى را خودشان مدعاى نظم و نثر ب،اد زبان با عرفا و است شيرين عرفان چون كردم عرض سخنم ابتداى در كه طور همان

 عرفا كه دانيم مى همان را متعالى انسان و واال انسان بيشتر ما يعنى دارد؛ اثر خيلى ما جامعه سرنوشت در عرفا كامل انسان اند، كرده پخش

 عنوان كه آخرى مطلب. كنيم بحث اند كرده رفىمع عرفا كه اى متعالى انسان درباره بيشتر مقدارى است الزم جهت اين از. اند كرده معرفى

 از بعضى و مطلب اين درباره بعد جلسه در اللَّه شاء ان. است ديگرى ضعف نقطه يك هم اين باشم كرده عرض كه بود اين براى فقط كردم

. كرد خواهم صحبت ديگر قسمتهاى

 العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و

 

 

 عرفان كتبم بررسى و نقد -8

وثَ الَّذى هعى بينَ فيسولًا الْامر منْهتْلوا مي هِملَيع هايات و زَكّيهِمي و مهلِّمعي تابالْك ةَ وكْمالْح نْ كانوا انْ ولُ مبينٍ ضَاللٍ لَفى قَبم ..

 است موجودى تنها انسان، كه گفتيم. است اسالم نظر از ملكا انسان شناخت براى كوششى و تالش واقع در جلسات، اين در ما بحثهاى

 باشيم داشته اى گربه يا باشد، نداشته سنگى خصلت كه باشيم داشته سنگى توانيم نمى ما يعنى. است پذير تفكيك خودش از خودش كه

 به ناميم، مى پلنگى كه را خصلتهايى آن دنيا در پلنگى هر پلنگى؛ خصلت فاقد پلنگى يا سگى، فاقد باشيم داشته سگى يا گربگى، فاقد

 انسان بودن انسان گفتيم همچنين. كند تحصيل را آن بايد و ندارد را خودش بودن انسان كه است انسان اين ولى. داراست غريزه حكم

 شود مى ناميده قديم زبان در آدميت يا و انسانيت نام به كه آنچه يعنى نيست؛ بيولوژيك اصطالح به و زيستى هاى جنبه به مربوط اصلًا

. ] است انسان زيستى ويژگيهاى از غير[

 آدميت نشان زيباست لباس همين نه   آدميت جان به است شريف آدمى تن



 

Noorfatemah.org 
 

 انجيل موعود )ص( احمد ۷۹

 ما كه نيست كافى باشد، پزشكى و الحيات علم نظر از انسان يك يعنى زيستى انسانِ يك موجود، يك اينكه صرف به دانند مى همه اجمالًا

 ملّا: اند گفته كه آنجا تا نيست، آدم معنا اين به شود، مى متولد مادر از كه هركس. است ديگرى چيز خودش شدن آدم ميم؛بنا انسان را آن

 بالقوه آدم همچنين بالفعل، عالم نه است بالقوه عالم آيد مى دنيا به وقتى انسان كه طور همان يعنى! مشكل چه شدن آدم آسان، چه شدن

. بالفعل آدم نه است

 اين چيست؟ شود انسان و آدم بايد هركسى كه انسانيت و شدن آدم آن كه شود مى طرح شكل اين به رسد، مى مرحله اين به مسئله وقتى

 حتى كه است امرى انسانيت. كند معرفى ما به را آن تواند نمى هم پزشك يك و دهد نشان ما به تواند نمى شناس زيست يك را انسانيت

 انسان، كه گفتيم لهذا و] شناخت[ را آن شود نمى هم مادى معيارهاى با حال عين در ولى كنند نمى انكار را آن هم لمعا مكتبهاى ماديترين

 از غير كه بفهمد و ببرد پى معنا عالم به خودش وجود از تواند مى انسان كه ها دروازه از يكى. است معنويت دروازه خودش براى خودش

. است شناسى زيست وراى امرى كه است انسانيت سته هم ديگرى چيزهاى مادى مسائل

 يعنى انسانى، ارزشهاى گويد مى وقتى.  گذارد مى انسانى ارزشهاى را اسمش كه است چيزهايى يك به قائل هم عالم ماديهاى ماديترين

. مادى غير انسانى امور

. داند مى چيز چه را انسانى اصيل ارزشهاى اسالم بفهميم هيمخوا مى يعنى بشناسيم؛ اسالم مبناى بر را انسانى اصيل ارزشهاى خواهيم مى ما

 ايراد معنى به كه است واقعى معنى به نقد نقد، از منظور. بشناسيم را اسالم نظر توانيم نمى نكنيم، نقد سپس و طرح را مختلف مكتبهاى تا ما

 محك به را سكه او. دهد مى انجام سكه يك با فصرا كه كارى آن يعنى است، صرّاف عمل مانند واقعى معنى به نقد. نيست گرفتن

. دارد مخلوط چقدر و است خالص نقره يا خالص طالى سكه يك درصد چند بفهمد خواهد مى آورد؛ مى دست به را عيارش و گذارد مى

 از چه ها سكه آن اسالمى، هاىمحك و معيارها با كه ببينيم اينكه يعنى كردن نقد. باشد كردن رد اش همه كردن نقد كه است اين نه بنابراين،

 يك يك را اينها ما. ديگر مكتبهاى را هايى سكه و اند داشته عرضه عرفا را اى سكه اند، داشته عرضه فالسفه را اى سكه. آيد مى در آب

 پيشنهاد و طرح سالما كه اى سكه آن كه بشناسيم را اسالمى سكه توانيم نمى نكنيم بررسى دقيقاً را ديگران هاى سكه تا و كنيم، مى طرح

 چيزهاست، فالن از عبارت انسانى اصيل ارزشهاى كه بگويم خود پيش از من و نكنيم طرح را اينها اگر الّا و است، اى سكه چگونه كند مى

 يك ديگرى و است ارزش يك اين چرا بگويد يا و هست اينجا در هم ديگر چيز يك خير، بگويد كه نيست هم نفر يك هستم مطمئن

 وقت آن گذاريم، مى اسالمى محك در يعنى كنيم مى نقد واقعى معناى به و كنيم مى طرح را ديگر مكتبهاى كه وقتى ولى نيست؟ ارزش

 قائل ارزش واقعاً آنها براى اسالم كه اى انسانى ارزشهاى و انسان باب در اسالمى ارزشهاى كه بگوييم مستدل و منطقى خيلى توانيم مى

 خود كه حساسيتهايى روى كنيم، حساب صد را ارزشها مجموعه اگر يعنى كنيم؛ بيان را هريك درصد وانيمت مى حتى و چيست، است

 ديگرى و است] داده تشكيل را انسانى ارزشهاى[ درصد پنجاه مثلًا ارزش فالن بگوييم توانيم مى است داده نشان ها زمينه اين در اسالم

.  درصد ده سومى و درصد سى
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 عرفا برخى توسط عقل تحقير

. بود عرفانى سكه در كامل انسان يعنى عرفان سكه درباره گذشته جلسه در ما بحث

 خيلى آن در اسالمى هاى زمينه و است متفاوت خيلى ديگر عرفانهاى با كه اسالمى عرفان كامل انسان حتى عرفان، مكتب كامل انسان

 نقد قابل ما نظر به حال عين در است، نزديك اسالم كامل انسان به يلىخ كه گفت شود مى را عرفا از بسيارى كامل انسان و است زياد

 پايه به اند توانسته قديميها نه است؛ تر غنى كامل انسان باب در جديد، و قديم مكتبهاى تمام از عرفان مكتب كه دارم اعتراف من. است

. ستني نقد غيرقابل مكتبى كردم عرض چنانكه ولى امروزيها؛ نه و برسند اينها

 نه -گاهى و اند كرده تحقير را عقل اندازه از بيش عرفا گفتيم كه بود اين يكى. كرديم ذكر عرفانى كامل انسان بر نقد سه گذشته جلسه در

: حافظ قول به. نيست شكى اند، برده باالتر عقل مقام از را عشق مقام اينكه در. اند رفته جلو هم عقل بودن اعتبار بى حد تا -خيلى

 و تعقل و تفكر اساساً يعنى اند؛ رفته جلو هم افراط حد تا گاهى عقل تحقير مرحله در ولى. است عقل از باالتر بسى درگه را عشق جناب

 اگر اند رفته فرو حيرت در گاهى و اند ناميده هم اكبر حجاب را آن كه آنجا تا اند، كرده معرفى اعتبار بى سخت را برهان و استدالل و منطق

. است رسيده جايى به حكيمى اند ديده

 عارف يك با خشك، و عقلى و مشّائى بزرگ بسيار حكيم اين سينا، بوعلى. اند نوشته كتابها در كه است معروفى داستان زمينه اين در

 بعد، ولى بود رابخا و بلخ و النهر ماوراء نواحى يعنى مولَدش همان در بوعلى.  است بوده معاصر ابوالخير ابوسعيد يعنى بزرگ و مهم بسيار

. برود خواست نمى بوعلى و ببرد خود درگاه به را او خواست مى محمود سلطان چون كند، فرار شد مجبور محمود سلطان ترس از

 را حرفهايشان و كردند خلوت يكديگر با روز شبانه سه ايندو اند نوشته. كرد مالقات ابوالخير ابوسعيد با آنجا در و آمد نيشابور به بوعلى

: پرسيدند بوعلى از شدند، جدا هم از كه بعد. آمدند نمى بيرون جماعت نماز براى جز و زدند مى يكديگر اب

: پرسيدند بوسعيد از. بيند مى او دانيم مى ما آنچه: گفت ديدى؟ چگونه را بوسعيد

. آمد ما دنبال خودش عصاى با كور اين رفتيم، ما كه هرجا: گفت ديدى؟ چگونه را بوعلى

 در عقل باب در را عرفان منطق و طرف يك در را قرآن منطق اگر ما: است اين من حرف. اند كرده تحقير را عقل اندازه از يشب عرفا

 و عقل روى و است قائل ارزش و احترام عقل براى عرفان از بيشتر خيلى قرآن. خوانند نمى خوب يكديگر با اينها بگذاريم، ديگر طرف

. است كرده تكيه عقلى صخال استداللهاى حتى و تفكر

 عرفان سلسله آخر سنيها، ترين متعصب ميان در حتى كنند مى السالم عليه على به منتهى را خود سلسله سنى و شيعه از اعم عرفا تمام

. شود مى السالم عليه على به منتهى
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 على به را خود همه بقيه، كنند؛ مى ابوبكر به منتهى را خود كه هستند سلسله يك فقط دارند، كه اى سلسله هفتاد شصت اين در گويند مى

 ابى ابن قول به كه -عرفان مخّ آن البالغه نهج در دانند، مى العارفين قطب را او عرفا كه السالم عليه على. كنند مى منتهى السالم عليه

 عقلىِ استدالالت و شود مى فيلسوف چنانآن جا يك -است كرده بيان سطر چهار در اند گفته كتابها همه در عرفا كه را آنچه گاهى الحديد

. كند نمى تحقير را عقل هرگز السالم عليه على يعنى رسد؛ نمى گَردش به فيلسوفى هيچ كه كند مى فيلسوفانه

 حتراما كمال در و كرده نمو و رشد اسالم كامل انسان در عقل. كند مى فرق جهت اين در عرفان كامل انسان با اسالم كامل انسان بنابراين،

 عرض گذشته جلسه در هم را اين كه بود گرايى جامعه ديگر مسئله. شود مى تحقير عقل عرفان، كامل انسان در كه صورتى در است،

. كردم

 

  طبيعت از روگردانى

. تويى كه خواهى هرآنچه بطلب خود از: است اين منطقش عرفان كه است اين آن و كنم مى عرض را ديگر مطلب يك جلسه اين در

 گويند مى دل آنها كه را آنچه و طرف يك را عالم تمام اگر يعنى است؛ بزرگتر جهان از دل مكتب، اين در. گراست درون مكتبى عرفان

 يكى را دل و جهان چون و گويند مى كبير انسان دل، به و صغير انسان عالَم، به آنها. است بزرگتر عالم همه از دل بگذاريم، ديگر طرف

 بگويند اينكه نه. نامند مى كبير عالم را دل و صغير عالم را جهان هستند، متطابق عالم دو از مختلف نسخه دو] كه معنا ينا به[ دانند مى

 عالم انسان، و است صغير عالم -گوييم مى كبير عالم را آن ما كه -عالم اين گويند مى بلكه كبير؛ عالم عالم، اين و است صغير عالم انسان،

: گويد مى چه مولوى ببينيد. دارد وجود تو درون در كه است همان كبير انسان و است، صغير نسانا عالم، و كبير؛

 نيست شهر كاندر خانه اندر چيست   نيست نهر اندر كه خُم اندر چيست

 آنچه از ستا اى نمونه است، خانه در هرچه. است شهر جزء خودش خانه چون نه، نباشد؟ شهر در ولى باشد خانه در چيزى شود مى آيا

. است نهر در كه آنچه از است كوچكى قسمت است، خم در آنچه نباشد؟ نهر در كه باشد آب خم در چيزى شود مى آيا. است شهر در كه

 عجاب شهر دل و است خانه جهان اين   آب جوى چون دل و است خم جهان اين

 بيرون از را انسان چقدر اين. آب جوى چون دل و است خم جهان اين: گويد مى آب؛ جوى چون جهان و است خم دل اين گويد نمى

 شهر سراغ انسان هست، هم شهر در است خانه در هرچه وقتى است معلوم شهر؟ سراغ يا رود مى خانه سراغ انسان! ]كند مى منصرف[

 ظرف يك سراغ نه د،رو مى آب جوى سراغ كه است معلوم آب؟ جوى سراغ يا رود مى كوچك ظرف يك و خم سراغ انسان آيا. رود مى

. خم يك و كوچك
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 بشود اينكه عنوان به را بيرون ارزش حتى و است، بيرون از انصراف و باطن به توجه و گرايى دل و گرايى درون بر اساس بر عرفان

: آورد دست به را آن بايد درون از گويد مى كند؛ مى نفى آورد دست به بيرون جهانِ از را حق يعنى خود مطلوب

 كرد مى تمنا بيگانه ز داشت خود وانچه   كرد مى ما از جم جام طلب دل سالها

 كرد مى دريا لب گمشدگان از طلب   است بيرون مكان و كون صدف كز گوهرى

 كرد مى معما حل نظر تأييد به كو   دوش بردم مغان پير بر خويش مشكل

 كرد مى ماشات گونه صد آينه آن واندر   دست به باده قدح خندان، و خرّم ديدمش

 كرد مى مينا گنبد اين كه روز آن گفت   حكيم داد كى تو به بين جهان جام اين گفتم

 كرد مى خدايا دور از و ديدش نمى او   بود او با خدا احوال همه در بيدلى

 كرد مى بيضا يد و عصا پيش سامرى   اينجا كرد مى كه عقل ها شعبده همه اين

 كرد مى هويدا اسرار كه بود اين جرمش   دبلن سردار گشت كزو يار آن گفت

  است رفته جلو بخواهيد هرچه درون، به توجه در عرفان

 

 مولوى تمثيل

: گويد مى. است تمثيل البته كه است آورده داستانى مثنوى ششم دفتر در مولوى

 فرو گنجى يك در پايشان خواهد مى دلشان كه بود تنبلهايى اين از كه -آدم اين. خواست مى گنج خدا از دائماً كه گنج طالب بود مردى

 گنج همه اين اند، كرده پنهان خاك زير گنجها و اند آمده دنيا اين در آدم همه اين خدايا: گفت مى -كنند زندگى راحت عمر يك بعد و رود

 تا. كرد مى زارى صبح تا شبها و دبو همين مرد اين كار مدتها. بنمايان من به گنج يك تو ، اند رفته صاحبانش و است مانده زمين زير در

. خواهم مى گنجى خدا از من: گفت خواهى؟ مى چه خدا از: گفت او به خواب عالم در هاتفى). شد نما خواب( ديد خواب شب يك اينكه

 و روى مى تپه فالن سر نشانيها آن روى از و دهم مى تو به نشانيهايى من. دهم نشان تو به را گنج مأمورم خدا طرف از من: گفت هاتف

 شد، بيدار. جاست همان گنج افتاد، كه هرجا تير اين. كنى مى كمان به را تير و ايستى مى نقطه فالن روى دارى، برمى خودت با كمانى و تير

 نجگ توانم مى حتماً داشت، وجود ها نشانه آن با جايى چنين يعنى بود، درست نشانيها اگر: گفت خود پيش. است روشنى خواب عجب ديد

 آنجا افتاد كه هرجا به تير كند، پرتاب را تير بايد فقط. ايستاد نقطه آن روى. است درست ها نشانه همه شد متوجه رفت وقتى. كنم پيدا را

 ان كنم، مى پرتاب قبله به رو مثلًا طرف يك به اول: گفت. كن پرتاب طرف كدام به را تير نگفت او به هاتف كه آمد يادش ولى. است گنج

 كلنگ و بيل. افتاد جايى در تير. كرد پرتاب قبله به رو را آن و كشيد قوت به و كرد كمان به برداشت را تير. است طرف همان كه اللَّه شاء
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 كرد، پرتاب ديگرى طرف به را تير. ام كرده اشتباه را جهت حتماً: گفت. نرسيد گنجى به كند هرچه ولى كند، را آنجا رفت و برداشت را

 به ولى كرد سوراخ سوراخ را زمين اين و بود اين كارش مدتى. نكرد پيدا گنجى كرد، پرتاب كه طرفى هر به. نرسيد نتيجه به باز ولى

! كردى؟ من به كه بود اى راهنمايى چه اين! خدايا: كرد كردن گله به شروع و آمد مسجد گوشه به باز. شد ناراحت. نيافت دست چيزى

 چه اين: گفت گرفت، را اش يقه. آمد خوابش به دوباره هاتف آن باالخره تا كرد مى زارى مدتها. سيدمنر نتيجه به و درآمد من پدر

 و بود درست نشانيها رفتم، جا همان به: گفت كردى؟ چه تو مگر: گفت هاتف. درآمد كار از غلط تو حرف! كردى؟ من به كه بود اى معرفى

. كردم پيدا را نظر مورد نقطه من

 من. كردى تخلف من دستور از تو گفتم؟ تو به چيزى چنين كى من: گفت هاتف. كشيدم قوت به قبله طرف به اول و كردم انكم به را تير

 كمان و تير و كلنگ و بيل با فردا. گويى مى راست: گفت. بكش قوت به نگفتم است؛ گنج جا همان افتاد هرجا بگذار، كمان به را تير گفتم

 كه اينجا به ملّا. جاست همان گنج ديد كند، را پايش زير. افتاد خودش پاى پيش كرد، رها را تير تا. شتگذا كمان به را تير رفت،

: گويد مى رسد، مى

 بعيد را فكرت تير فكندى تو   الوريد حبل از اقرب است حق آنچه

 انداخته دور تو و نزديك گنج   برساخته تيرها و كمان اى

 شهر دل و است خانه جهان آب، جوى چون دل و است خم جهان است، عجاب شهر دل بطلب، ودخ از: ها زمينه اين روى عرفان در

 عنوان به حتى طبيعت عرفان، مكتب در. است شده تحقير خيلى طبيعت و بيرون جهان يعنى است؛ شده تكيه العاده فوق آن امثال و است،

 اكبر عالم عالم اميرالمؤمنين، به منسوب كالم در آنكه حال و) شود نمى معرفى هيچ گويم نمى( شود مى معرفى كمتر كوچك، كتاب يك

: اصغر عالم انسانْ و است

واؤُكد فيك رُ ما وصتُب   و داؤُك نْكم رُ ما وتَشْع 

و انْت تاببينُ الْكالَّذى الْم   هرُفرُ بِاحظْهرُ يضْمالْم 

 الْاكْبرُ الْعالَم انْطَوى فيك و   صغيرٌ جِرْم نَّك ا تَزْعم ا

 را آن جهت اين از ولى دارد وجود آن در مثبت جهات از بسيارى اينكه عين در بداريم، عرضه هم قرآن منطق بر را منطق اين اگر ما حال

: است ريكديگ كنار در انفس و آفاق آيات قرآن نظر از بلكه نيست، اعتنا بى طبيعت به اينقدر قرآن كه بينيم مى لنگ

نُريهِمنا سالْافاقِ فى ايات فى و هِمتّى انْفُسنَ  حيتَبي ما لَه قُّ نَّهالْح  .

 طبيعت ديگر كه است اين نه ولى آيد مى دست به انسان خود درون از انسان، براى معرفتها شريفترين و عاليترين كه دارم قبول من البته

 خدا ديگر آيينه يك طبيعت و خداست آيينه يك دل بلكه باشد؛ خدا آيينه دل فقط و نباشد خدا آيينه و حق آيت و نباشد چيزى
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  طبيعت با انسان رابطه

 يك رابطه طبيعت، با انسان رابطه آيا است؟ اى رابطه چگونه طبيعت با انسان رابطه اينكه آن و دارد وجود دقيقى بسيار نكته يك اينجا

 است؟ بيگانه با بيگانه

 يوسف رابطه است؟ قفس با مرغ يك رابطه و زندان با زندانى يك رابطه -بيگانه با بيگانه رابطه از باالتر حتى -طبيعت با انسان هرابط آيا

. است اى مسئله خودش اين است؟ كنعان چاه با

 يك افتادن چاه به آزاد، يك گرفتن قرار زندان در مرغ، يك گرفتن قرار قفس در يعنى دنيا، به انسان آمدن اساساً بگويد كسى است ممكن

 ما تالش بنابراين. است ضد  اعلى حد در طبيعت و انسان رابطه باشد، قفس يا چاه يا زندان يك ما براى طبيعت شود بنا اگر پس. يوسف

 با زندانى كي. ندارد اين از غير ديگرى كار و دهد نجات قفس از را خود بايد مرغ يك. نجات براى تالش باشد؟ بايد چگونه طبيعت در

 جز ندارد انتظارى چاه آن در يوسف. كند خالص آنجا از را خودش و كند خراب را زندان ديوار بتواند اگر اينكه جز ندارد كارى زندان

 باال را طناب وقتى و بيندازد دلو آن در آب بجاى را خودش او و بفرستند چاه درون به دلوى آب، كشيدن براى و بيايند مسافرينى اينكه

. است آمده بيرون چاه از يوسف آب، بجاى ببينند وقت يك بكشند

 در داند؟ مى قفس و مرغ رابطه داند؟ مى چاه و يوسف رابطه داند؟ مى زندان و زندانى رابطه را طبيعت با انسان رابطه اسالم و قرآن آيا

 اى: گويد مى ديگرى و باال اين بر برپر يكى طاووسان، چو بشكن قفس: گويد مى سنايى. است شده تكيه خيلى مطلب اين روى عرفان

.  اند گفته آسمان و زمين از كه هم زندان و زندانى به] طبيعت و انسان رابطه تشبيه در. [چاه از درآ مصر يوسف

 

  اسالم نظر

 براى. معبد با است دعاب رابطه تجارت، بازار با است بازرگان رابطه مزرعه، با است كشاورز رابطه طبيعت با انسان رابطه اسالم در

 وسايل كه است مزرعه اين از اما است شهر كشاورز، زندگى كانون و زندگى محل يعنى هست؛ وسيله ولى نيست هدف مزرعه كشاورز،

 كه بعد. كند آباد را زمين و بپاشد بذر بزند، شخم را زمين و برود مزرعه به بايد كشاورز يك. آورد مى دست به را سعادتش و خوشى

 الْاخرَةِ مزْرعةُ الدنْيا: است پيامبر كالم. كند خرمن سپس و درو بعد و كند وجين شد پيدا اى هرزه علف اگر روييد، لمحصو

 بودن، مزرعه عنوان به را مزرعه. است كرده خطا كند، اشتباه خود مقرّ و خانه با را مزرعه كشاورز اگر بله،. است آخرت عالم كشتزار دنيا

 كار به بيشترى درآمد و سود براى را تالشى و عمل و سرمايه كه است كار جاى بازرگان يك براى بازار. كند اشتباه ديگرى چيز با نبايد

.  اللَّه اولياء متْجرُ الدنْيا: است اميرالمؤمنين كالم. است چيزى چنين انسان براى هم دنيا. بيفزايد دارد برآنچه و اندازد
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 او كه فهميد نمى ولى كند مى مذمت را دنيا السالم عليه على كه بود شنيده. دنيا كردن مذمت به كرد شروع مؤمنيناميرال حضور در شخصى

. كند مى مذمت را طبيعت مثلًا كند، مى مذمت را دنيا السالم عليه على وقتى كه كرد مى خيال او. كند مى مذمت را دنيا اى جنبه چه از

 همه نفى با مساوى و است پرستى حقيقت و پرستى حق ضد كه دنيا پرستش نظر از را تو او كند؛ مى مذمت را دنياپرستى او كه دانست نمى

 -كند مى مذمت را آن و است دنياپرستى ضد كه السالم عليه على كرد، مذمت را دنيا مرد آن وقتى. كند مى مذمت است، انسانى ارزشهاى

: فرمود و برآشفت

. ؟ علَيك الْمتَجرِّمةُ هى ام علَيها الْمتَجرِّم انْت تَذُمها؟ ثُم بِالدنْيا اتَغْتَرُّ بِاباطيلها، الْمخْدوع بِغُرورِها الْمغْتَرُّ للدنْيا الذّام ايها

 را كسى دنيا. است عجيبى عبيرت خيلى. خوردى فريب تو نداد، فريب را تو دنيا! اى خورده را دنيا فريب كه كسى اى! دنيا مذمتگر آقاى اى

. خورد مى فريب خودش انسان دهد، نمى فريب

 مصنوعى دندان ندارد، دهانش در دندان: زند مى گول را انسان مصنوعى، آرايشهاى با پيرزنى وقت يك: گويم مى مثَلى باره اين در من

: عرب شاعر آن قول به. گذارد مى مصنوعى موى ندارد، سرش به مو گذارد؛ مى

جوزع نَّتةً تَكونَ انْ تَميفَت   و قَد بِسنانِ ييالْع و بدودرُ احالظَّه 

 وقت يك ولى. است كرده اشتباه كه بيند مى است، گذشته كار از كار وقتى و كند مى خيال جوان زن يك صورت به را او اى بيچاره يك

 دهد، مى نشان را موهايش و دندانها. گويد مى را حقيقت و است روز شش و ماه شش و سال نه و پنجاه من سن! آقا: گويد مى پيرزن همين

 با حاضرى آيا هستم؛ همين من. ام گذاشته سرم به كه است مصنوعى موى بينى، مى كه موهايى و ندارم دهانم به هم دندان يك: گويد مى

 ندارم، زلف من: گويد مى هرچه! ندارى كه دندانهايى همان قربان: گويد مى انسان ندارم، دندان من: گويد مى هرچه او كنى؟ ازدواج من

 آماده خودت تو نداده، فريب را تو پيرزن اين پس. كنيد مى نفس هزم داريد شما كه فهمم مى من فرماييد، مى تعارف شما: گويد مى انسان

. خواهى مى دنخور فريب براى موضوع يك بدهى، فريب را خودت خواهى مى خودت هستى، خوردن فريب

 به كه روزى آن زد؟ گول مرا دنيا گويى مى كه كرده مخفى را چيز چه دنيا. است نكرده مخفى را چيزى كه دنيا: فرمايد مى السالم عليه على

 دنيا. نيست من در ثباتى و هستم تغير محل من هستم، كه همينم من: گويد مى دنيا! زد؟ گول را تو دنيا كردى، دفن را پدرت خودت دست

 به هم را خودم دارم و هستم طورى يك من كنى؟ باور نيستم كه طور آن مرا خواهى مى چرا كن، درك هستم كه طور همان را من: گويد مى

 فريب انسان دهد، نمى فريب را كسى دنيا پس. كنى باور كنى، مى خيال خودت و نيستم كه طور آن مرا خواهى مى تو ولى دهم مى نشان تو

 عالم اين به تو كرد؟ جنايت تو بر دنيا يا كردى جنايت دنيا بر تو آيا كنيم، حساب بيا علَيك؟ الْمتَجرِّمةُ هى ام علَيها الْمتَجرِّم نْتا. خورد مى

 كرد؟ طلب را تو نفس هواى دنيا ىك استَهوتْك؟ متَى ام داد؟ فريب را تو كى دنيا غَرَّتْك؟  متى كند؟ مى خيانت تو به عالم يا كنى مى خيانت

 مسجِد الدنْيا: فرمود بعد ؟ الثَّرى تَحت امهاتك بِمضاجِعِ ام ؟ الْبِلى منَ آبائك ابِمصارِعِ. هستى دنيا دنبال خود نفس هواى با كه هستى تو اين

اءبخداست دوستان مسجد دنيا اللَّه اح .
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 تواند مى بازرگان آيا نباشد، بازار اگر. خداست اولياى تجارت بازار دنيا اللَّه اولياء متْجرُ كند؟ عبادت تواند ىم عابد نباشد، مسجد اگر آيا

. ببرد؟ سود و كند بازرگانى

 اين از شدن خارج و زندان اين از رفتن بيرون انسان وظيفه گويد مى و داند مى قفس و چاه و زندان منزله به انسان براى را دنيا كه فكر آن

 ندارد قبول را آن اسالم كه است الروح معرفة و النفس معرفة باب در ديگرى اصل يك بر مبتنى است، قفس اين شكستن و چاه

 

 دنيا در روح تكامل

 كمال و مامت به ديگر عالم در قبلًا انسان روح اينكه آن و است داشته وجود اى عقيده هند و يونان مثل كشورها از برخى در اسالم از قبل

. بشكند را قفس انسان بايد باشد، طور اين اگر. آورند مى عالم اين به را او كنند، مى قفس در كه مرغى مثل آنجا از بعد، و است شده آفريده

 ةجسماني نظريه من: گويد مى صدرالمتألهين كه دارد عجيبى تعبير و كند مى رد را نظر اين مؤمنون سوره آيات از يكى در قرآن ولى

 آفريديم؛ خاك از را انسان ما: فرمايد مى كند، مى بحث انسان درباره وقتى. كردم كشف آيه اين از را روح بودن البقاء روحانية و الحدوث

 پوشانيده گوشت استخوان روى بر و شد استخوان مضغه و شد مضغه علقه شد، علقه نطفه شد، نطفه اينكه تا آمد پيش مرحله به مرحله

 اخَرَ خَلْقا انْشَأْناه ثُم: فرمايد مى بعد. شد

 ولى است، مجرّد روح. است طبيعت همين زاييده روح يعنى كرديم؛ -است روح كه -ديگرى چيز به تبديل را طبيعت و ماده همين ما

اينجا در انسان. باشد هگرفت قرار قفس در عالم اين در بعد تا نبوده كامل صورت به ديگرى جاى در انسان پس. است ماده از زاييده مجرّد 

 در بنابراين. كند مى زندگى مادر دامن در كند، مى زندگى كه طبيعت در انسان و است انسان روح مادر طبيعت،. است خودش مادر دامن در

 فكر اين، بيايد؛ يرونب بايد و شده گرفتار چاه يا زندان در اينجا بعد و است كرده پيدا تكامل قبلًا اينكه نه كند، پيدا تكامل بايد جا همين

. نيست اسالمى

 و بود خواهى ننه بچه يك باشى، مادر دامن در بخواهى هميشه براى اگر. بمانى مادر دامن در نبايد هميشه براى تو گويد مى اسالم البته

. شد نخواهى ميدان مرد هرگز

 اسفَلَ رددناه ثُم شود، مى طبيعى موجود يك مانى، مى طبيعت در نيايى، باال و برنخيزى مادر اين دامن از و نكنى عروج طبيعت از اگر

 الصالحات عملُوا و امنوا الَّذينَ الَّا ديگر و شوى مى سافلين

 نرود، باال طبيعت حد از كه معنا اين به بماند، محبوس -است طبيعت كه -السافلين اسفل در انسان اگر. مانى مى السافلين اسفل در نيستى،

. است جهنم همان مادرش هاوِيةٌ فَامه اوست، جهنم ديگر دنياى در مرا اين
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. برود باالتر و كند طى را مدرسه و برود مدرسه برود، باال مادر اين دامن از كه كرده متولد) طبيعت( مادر اين دامن در را مولودى خداوند

 دارد را اى بچه حالت شخصى چنين ولى است ناقص خيلى تشبيه اين رچهاگ. ماند خواهد اينجا در هميشه براى بماند، دامن اين در او اگر

 بغل را پستانش مادرش و بخوابد مادرش بغل در بايد باز شده هم ساله پنج و بيست وقتى كه اى ننه بچه يك است، شده ننه بچه واقعاً كه

 اسالم، شناسى جهان و شناسى انسان در انسان پس! ؟آيد مى در آب از چه ديگر آدم اين! ببرد خوابش آقازاده اين كه بگذارد صورتش

 اين در را او بعد كه نيست) فراق شرح دهم چه قدسم، عالم طاير( كرده مى پرواز قدس عالم فضاى در كه قبلى پرداخته و ساخته مرغ يك

 بر ارواح عالم كه ايد شنيده شما اگر بله،. ندارد قبول را اين اسالم. بشكند را قفس كه باشد اين فقط اش وظيفه و باشند كرده زندانى قفس

 است پرتوى ولى است، عالم اين در تكوينش كه است پرتوى روح يعنى دارد؛ تقدم ارواح سنخ كه معناست اين به دارد، تقدم اجسام عالم

. اند كرده قفس در و اند آورده اينجا به را او بعد و بوده ديگرى جاى در كمال و تمام به اينكه نه است، تابيده عالم اين به ديگر عالم از كه

 پرداخته و ساخته انسان روح كه بود معتقد يونانيها بين در افالطون. است افالطونى فكر يك و هندى فكر يك تناسخ، فكر يعنى فكر، اين

 از بايد لذا اند، كرده زندانى ينجاا در مصلحتى حكم به و اند آورده را پرداخته و ساخته اين بعد است،) مثُل عالم( عالم اين از قبل عالمى

. كند نمى نگاه طبيعت به ديد اين با اسالم ولى. برود و شود رها زندان اين

 اشتباه اينقدر عرفا تمام بگويم خواهم نمى: ]نكنند توهم[ اند خوانده را هايى تاريخچه اگر بعضى اينكه براى كنم، عرض هم را اين البته

 طبيعت ترك نه و اند كرده گرايى جامعه ترك نه اند، بوده نكته اين متوجه خودشان كلمات در الاقل گاهى بزرگ عرفاى بلكه اند؛ كرده

 كاملًا است، حق جمال آيينه و آيه هم طبيعت و است كرده ذكر يكديگر كنار در را انفس و آفاق آيات قرآن كه نكته اين به آنها. گرايى

 ، است انسانيت عالم در شاهكارى واقعاً كه خودش راقى و عالى بسيار بسيار منظومه نآ در كه نيست شبسترى مگر. اند كرده توجه

: گويد مى

 برافروخت جان نور به دل چراغ   آموخت فكرت را جان كه آن نام به

 گلشن گشت آدم خاك فيضش ز   روشن گشت عالم دو هر فضلش ز

: گويد مى است، خوب كاملًا آفاقى آيات به توجهش جا يك در

 

 است تعالى حق كتاب عالم همه   است تجلّى در جانش كه آن نزد به

 است وقوف آيات همچو مراتب   است حروف چون جوهر و اعراب عرَض

: گويد مى جامى يا. هست عرفا بين در توجهات اين گاهى كه است مطلب اين غرض

 آفات التأخير فى كه ساقى بيا   خرابات پير زد باده صالى

 مرآت كلّ فى وجهه فَشاهد   ماست شاهد حسن مرآت جهان
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 به اندازه چه تا عرفان و دارد توجه طبيعت به اندازه چه تا قرآن كه ببينيم و بگذاريم ديگر طرف در را عرفان و طرف يك را قرآن ما اگر

 به رجوع و نفس باطن به توجه مسئله قرآن آنكه بدون دارد، توجه طبيعت به عرفان از بيش قرآن كه شويم مى متوجه دارد، توجه طبيعت

. باشد كرده انكار شكلى به را آن

 اينها از هركدام ارزش حال. ]هست هم گرا طبيعت و گرا جامعه[ گرايى دل كنار در و گرايى عقل كنار در قرآن، كامل انسان بنابراين،

 هر به ولى. كنم بيان هم را قسمت اين شوم موفق شايد م،كن مى ذكر برايتان را اسالم كامل انسان سيماى وقتى كه است مطلبى است، چقدر

  گراست جامعه و گرا طبيعت و گرا دل و گرا عقل انسان قرآن، كامل انسان حال

 

  خودى ترك

 آن اگر كه دارد مقدماتى بحث اين. رسيدم مطلب اين به بحثم آخر در جلسه اين در باز كه كردم عنوان گذشته جلسه آخر در اى مسئله

. است خودى ترك مسئله، آن. كنم مى عرض برايتان را بحث زمينه فقط. است پوچ و هيچ اصلًا نكنم، ذكر را ماتمقد

 و خودى ترك به عرفان دعوت از قسمتى. شمارد مى خوار است آمده قرآن در نفس نام به كه را چيزى ولى شمارد مى محترم را دل عرفان

 در ما. كند مى تأييد را آن هم اسالم منطق و است درستى مطلب ذاته حد فى مطلب اين. تاس خودبينى نفى و خود نفى و خود از رفتن

. كنيم مى ذكر) نفس( خود نفى مورد در را اسالم بيان هم و عرفان بيان هم الهى، قوه و حول به آينده جلسه

 را ديگر خود كند، مى خُرد را آن و كند مى نفى را دخو يك اينكه عين در اسالم. كنيم مى برخورد نفس دو با حتى و خود دو با اسالم در ما

 كنار در دشمن يك و دوست يك كه است اين مثل چيست؟ مثل مسئله اين دانيد مى. است دقيق خيلى مطلب، اين و كند مى زنده انسان در

 درختى باالى اى بچه مثلًا. است فتهر بين از هدفمان تمام بزنيم، را دوست اگر. باشد خطر در دوست و باشند ايستاده يكديگر مرز هم و

 بسيار صياد يك اينجا. برود بچه آن پهلوى شده، ظاهر درخت باالى در خطرناك بسيار مار يك اتفاقاً. بچيند اى ميوه اينكه براى برود

 هدر تير كند، اشتباه ذره يك صياد اگر. نخورد هم بچه آن به تير ولى بزند را مار آن و كند گيرى نشانه را مار آن سر كه است الزم ماهرى

 را مار اينكه بجاى و خورده بچه به اينكه يا و بچه، به نه خورده مار به نه رفته، هدر تير بزند، طرف آن يا طرف اين كمى اگر. است رفته

 مسئله اين نظير و. رسدب آسيبى بچه به اينكه بدون بزند را مار كه باشد دقيق آنقدر اش گيرى نشانه بايد صياد. است كشته را بچه بكشد

 آنچنان را شمشيرتان يا تير بايد شما. بكشد را ديگرى خواهد مى هريك و شوند مى گالويز يكديگر با دشمنى و دوست كه است زمانى

. نكند اصابت دوستتان به و بكشيد را دشمن كه بزنيد

 پستى و دنائت كه را خود يك كه خواهد مى ماهرى ادهالع فوق شكارچى يك كه هستند پيوسته يكديگر به آنچنان آدمى در خود دو اين

. بدارد مصون آسيب از است وابسته خود آن به انسانى ارزشهاى تمام كه را ديگر خود يك و بشكند درهم است
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 تشخيص ينا بينيم مى گاهى عرفان در. شود نمى اشتباه هيچ كه است داده تشخيص دقيق آنچنان را خود دو اين كه است اين اسالم معجزه

 قربانى نفس اينكه بجاى يعنى اند؛ زده را دوست خود باشند، زده و كرده گيرى نشانه را دشمن خود اينكه بجاى بينيم مى گاهى ولى. هست

 رد اللَّه شاء ان كه است دقيقى بسيار نكته مسئله اين. است شده قربانى نامند مى انسان يا دل را آن عرفا خود كه چيزى همان باشد، شده

. دهم مى توضيح آن اطراف در بعد جلسه

 العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و

 

 عرفان مكتب بررسى و نقد -9

.   الْمأْوى هى الْجنَّةَ فَانَّ.  الْهوى عنِ النَّفْس نَهى و ربه مقام خاف منْ اما و.  الْمأْوى هى الْجحيم فَانَّ. الدنْيا الْحيوةَ اثَرَ و.  طَغى منْ فَاما

 يك حال عين در مسئله اين البته. است خودش نفس با انسان رابطه مسئله عرفان، مكتب در كامل انسان مورد در مهم مسائل از يكى

 و خودخواهى با مبارزه مسئله اسالمى، عاليه تعليمات در هم و تصوف اهل و عرفا زبان در هم ما يعنى هست؛ هم اسالمى مسئله

 عرفاى اينكه براى است، نادرستى تعبير اى اندازه تا اينجا در هم و آنجا در هم تعبير بلكه و بينيم مى را نفس هواى از پيروى و خودپرستى

 اين فاطرا در خواهيم مى جلسه اين در ما. است اسالمى تعبيرات تعبيرات، همه و اند گرفته الهام اسالم خود از مسائل اين در اسالمى

. دهيم توضيح مطلب

 حتى. نفس با جهاد: گويند مى شود؛ مى مبارزه -شود مى گفته نفس آن به عربى در كه -خود با شود، مى ناميده نفس تزكيه كه آنچه در

: گويد مى سعدى چنانكه شود، مى تلقى انسان براى درونى دشمن يك عنوان به نفس

 اى بيگانه رپيكا بند در چه   اى همخانه نفس دشمن با تو

 جنْبيك بينَ الَّتى نَفْسك عدوك  اعدى: فرمود كه است نبوى مقدس كالم از اقتباس تعبير اين

 معنى عارفى از: گويد مى گلستان در سعدى. است گرفته قرار پهلويت دو ميان در كه است خودت نفس همان تو دشمنان ترين خطرناك

 تو به نسبت همه از و تر دشمن تو با دشمنها همه از خودت نفس نَفْسك عدوك  اعدى: فرمود غمبرپي چرا كه پرسيدند را حديث اين

: داد جواب طور اين عارف مرد آن است؟ تر خطرناك

 به را شهاي خواسته بيشتر هرچه كه نفس الّا گردد، دوست تو با بدهى او به خواهد مى آنچه و كنى نيكى دشمنى هر به تو اگر اينكه براى

. گردد مى تر دشمن تو با بدهى او

. خودپرستى يا پرستى نفس: گوييم مى است؛ خود همان نفس اين و اند كرده نگاه نفس به دشمن يك چشم به پس

  چيست است بد شود مى گفته كه اى خودخواهى يا خود اين كه ببينيم بشكافيم، را مطلب اين خواهيم مى حال



 

Noorfatemah.org 
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  خودخواهى اول درجه

 براى حركاتش و كارها تمام و كند مى كار خودش براى فقط كه معنا اين به باشد، خودمحور انسان كه است اين خودخواهى از هدرج يك

 شود، سير كه است شكمش براى است، خودش زندگى براى تالشهايش تمام خوابد مى كه شب تا كند مى حركت كه صبح از است؛ خودش

 اخالقى سيئه اين، آيا است؟ چطور حد اين در فعاليت. گزيند  سكنى جايى در كه است مسكنش براى و شود پوشيده كه است تنش براى

 انسانى ارزش يك يعنى نيست، اخالق فعاليت گونه اين گفت بايد كند؟ فعاليت حد اين در خودش براى انسان كه است اخالق ضد و

. نيست هم بيمارى يك يا و اخالق ضد حال عين در ولى نيست،

 با همدرجه مقام يك و است قائل حيوانى فوق مقام يك انسان براى قرآن. كنم مى عرض اخالق ضد و اخالق درباره توضيحى نجااي در

 حتى و -حيوان از باالتر ارزشى گاهى شود، مى همدرجه حيوان با حيوانيت در گاهى انسان يعنى حيوان؛ از تر پايين مقام يك و حيوان

. شود مى تر پست هم حيوان از يعنى گيرد، مى قرار صفر زير و كند مى پيدا منفى ارزش گاهى و كند مى داپي -فرشته و ملك از باالتر

: است قسم سه هم انسان كارهاى

. حيوان حد از باالتر يعنى اخالق،. 1

. حيوان از تر پايين يعنى اخالق، ضد. 2

. حيوان حد در عادى كار يك يعنى اخالق ضد نه و اخالق نه. نيست هم اخالق ضد ولى نيست اخالق يعنى اخالق، نه. (3

 در فقط يعنى دارد، را گوسفند يا و كبوتر خصلت درست كه -هستند زياد آدمها طور اين و -كنيد پيدا دنيا در را آدمى يك شما اگر حال

 در آدمى چنين بخوابد، هم شب و كند سير را خود شكم كه است اين براى فعاليتش همه شود مى بلند كه صبح از بس، و است خودش فكر

  نيست هم اخالق ضد ولى نيست اخالق حد، اين در او كار. است حيوان حد

 

  خودخواهى دوم درجه

 و است روانى بيمارى نوعى دچار كه است اين مسئله است؛ خود زندگى فكر به انسان كه نيست اين مسئله خود، مسئله در وقت يك اما

 كند زندگى بخواهد كه اى اندازه به فقط نه شود، مى خودكَش به بينيد مى بعد. گيرد مى قرار حيوانيتش خدمت رد اش انسانى مقام آن واقع در

 براى چرد مى اسب. است عادى و طبيعى امر يك اين و شود سير اينكه براى كند مى جمع دانه كبوتر. ]است كردن جمع بيشتر هدفش بلكه[

 بشر وقت يك اما. است حيوان يك يعنى است، عادى باشد حد اين در بخواهد بشر يك اگر. ستا عادى امر يك هم اين شود، سير اينكه

 كند جمع اينكه براى فقط بلكه كند، فعاليت خود زندگى براى خواهد مى كه نيست اين صحبت ديگر اينجا. شود مى حرص و آز گرفتار

 چنين. است آز حالت اين اسم. ندارد حدى او كردن جمع و كند جمع تربيش و بيشتر خواهد مى باز كند مى جمع هم هرچه و كند مى فعاليت

 پيغمبر تعبير به و است امساك دچار ،)است ديگرى بيمارى اين( است بخل دچار كند احسان يا و ببخشد بدهد، خواهد مى كه آنجا آدمى
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 هيچ و چسبيده جانش به پول. اش اراده و عقل و رفك نه اوست بر حاكم روانى حالت آن كه دارد روانى حالت يك دارد، مطاع شُح اكرم

 و خير يعنى است، كردن خرج جاى اينجا كه فهمد مى باشد، كار در منطق و عقل اگر الّا و نيست كار در منطقى و عقل و كتاب و حساب

 يعنى است؛ اخالق دض آز، و حرص حالت. دهد نمى اجازه او به بخل ولى است، كردن خرج در سعادتش و خوشى و منفعت و مصلحت

  است بيمارى و است اخالق از تر پايين

 

  خودخواهى سوم درجه

 گاهى انسان بلكه شود، مى بخل دچار شود، مى آز و حرص دچار كه نيست اين فقط انسان نفس بيمارى. دارد نيز ديگرى حاالت انسان

 و نيستند سازگار عقل و منطق با اساساً كه بيماريهايى مشكلترند؛ و رت پيچيده تن بيماريهاى از كه كند مى پيدا اى پيچيده بيماريهاى نوع يك

 حالت يك انسان در حسد حالت. حسد حالت مثل نامند مى روانى هاى عقده امروز كه چيزهايى همان سازگارند، بيمار همان روح با فقط

. است ديگرى بدبختى فكر در فقط باشد، ودشخ سعادت فكر در كند مى فراموش كه كند مى پيدا حالتى انسان يعنى است؛ منطق ضد

 ديگرى كه است اين آرزويش برابر ده شود، خوشبخت خودش كه دارد آرزو هم اگر. شود خوشبخت خودش كه نيست اين آرزويش

 يگرىد حيوان بدبختى حيوان آن آرزوى كه نيست حالتى چنين حيوانى هيچ در! ]آيد؟ درمى جور[ منطقى چه با ديگر اين. شود بدبخت

. شود مى پيدا حالتى چنين انسان در ولى بس، و است خودش شكم فكر در حيوان. باشد

 و است شده مخفى انسان نفس باطن در كه شود مى پيدا روانى هاى عقده برخى او در گاهى و شود مى پيدا تكبر حالت انسان در گاهى

 آورد مى وجود به انسان اىبر انسان نفس كه است مشكالتى اينها. است خبر بى آن از هم خودش

 

  تسويل

 درون از انسان كه است حسابى چه ديگر اين. دهد مى فريب را آدم خود آدم، خود يعنى دهد؛ مى فريب را انسان انسان، نفس گاهى

 آمده قرآن در كه است دقيقى بسيار شناسانه روان تعبير يك تسويل. ( انْفُسكُم لَكُم سولَت بلْ: فرمايد مى قرآن در! بخورد؟ فريب خودش

 را آن آنچنان خواهد، مى را چيزى انسان نفس اگر. خورد مى فريب خودش درون از خودش گاهى انسان كه است معنى اين به و است

 كه بندد مى نگار و نقش آن به دروغ به آنچنان و كند مى توالت اصطالح به و زينت و آرايش را آن آنچنان و دهد مى جلوه انسان براى

 تعبير. دهد فريب را خودش انسان اينكه براى كرده، را كار اين كه است انسان خود درون همان ولى است، چيزى يك كند مى خيال انسان

. اند رسيده نكات اين به دقيقاً و عميقاً كرده، ترقى و پيشرفت خيلى شناسى روان كه امروز. است عجيبى تعبير تسويل
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 روانى و داخلى علت فقط و ندارد جسمى و عصبى علت هيچ ديوانگى اين و شود مى ديوانه انسان گاهى كه دان رسيده نكته اين به حتى

 را عقل كند، راحت ها غصه اين شر از را خودش اينكه براى انسان روان شود، مى دشوار و سخت خيلى مصائب، تحمل وقتى مثلًا. دارد

: شاعر قول به. كند مى مرخص

 دارد عالمى هم ديوانگى شو، ديوانه دال   دارد غمى ديدم را ههرك عالم هشياران ز

. است شناسى روان اصل يك اين و

 بسيار مسئله يك -انسان خود با انسان نفس مكر بلكه ديگرى، با انسان نفس مكر نه )-نفس مكائد( نفس مكر و كيد مسئله هرحال به

 از و كند مى بيمار نموده، اخالق ضد وارد را انسان كه آخر قسمت دو ينا. است شده توجه خوب نكات، اين به عرفان در و است مهمى

 انسان يعنى است؛ آور حيرت واقعاً كه است شده گفته نكاتى حتى و اند شده بيان خوب  اعلى حد در عرفان در كند، مى تر پست هم حيوان

 در امروز كه اند گفته را روانى دقيق بسيار نكات اين پيش سال هزار يا و سال هفتصد سال، ششصد در افراد اين چگونه كه كند مى تعجب

 الهام قرآن از تسويل مسئله همان مثل مطالب اين همه -گفتم كه طور همان -البته. برد مى پى نكات اين عمق به شناسى روان بيستم، قرن

 را رشته دنباله توانند مى خوب دهد مى دست به قرآن كه اى سررشته يك از هستند، استعدادى با افراد اينها چون منتها است، شده گرفته

  بگويم شما براى مولوى از را مطلبى تسويل همين زمينه در مثلًا. كنند پيدا را مطلب و بگيرند

 

  مخفى روانى هاى عقده

 در و كرده وبرس و نيست بيرون در چون كه كند مى رسوب شرارتهايى انسان باطن شعور در گاهى كه است شده ثابت مطلب اين امروز

 از كه بيند مى يكمرتبه انسان شود، مى پيدا محركاتى كه خاصى شرايط در فقط و نيست آگاه آنها وجود از خودش انسان است، حوض ته

 داشته وجود چيزهايى چنين درونش در كه كند نمى باور و كند مى تعجب خودش آدم كه آيد مى باال] رسوبات اين[ روحش عمق عمقِ آن

 و كينه نيست، كدورتى گونه هيچ قلبش در بيند مى كند مى نگاه خودش به وقتى: كند مى پيدا ايمان خودش به خودش انسان، هىگا. باشد

 -قرآن تعبير به -موقع يك ولى. بيند نمى خودش در را اينها از يك هيچ واقعاً و ندارد، عجبى و تكبر ندارد، كسى به نسبت حسدى

 از حقدهايى و ها كينه و حسدها آمد، بيرون درونش از عجبهايى و تكبرها كه بيند مى انسان يكمرتبه حانامت در و آيد مى پيش امتحان

: گويد مى مولوى. ناپيداست سرش آن كه آمد بيرون درونش

 است افسرده آلتى بى غم از   است مرده كى او اژدرهاست نفست
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 تكان بزند هم دست آن به انسان اگر و كند مى پيدا كرخى و زدگى يخ حالت نزمستا در افعى مار. دارد را افعى مار حالت انسان، نفس

 گرمى آفتاب وقتى اما. است شده رام خوبى به مار اين كه كند مى خيال انسان و زند نمى نيش را او كند بازى آن با اى بچه اگر و خورد نمى

 مفصلى داستان آورد، كوه از را اژدهايى كه مارگير آن به راجع لّام كه شود، مى ديگرى چيز و شود مى عوض يكمرتبه بتابد مار اين به

: گويد مى را بيت همين آن اواخر در كه است آورده

 است افسرده آلتى بى غم از   است مرده كى او اژدرهاست نفست

!. است برخ چه فهمى مى وقت آن بتابد، آن به حرارت اگر. است زده يخ اژدهايى او است، مرده نفست كه نكن خيال

: گويد مى. اندازد مى حيرت به را روانكاوها كه كند مى تشبيهى انسان در خفته و پنهان ميلهاى به راجع ديگرى جاى در مولوى

 اند بنهفته شر و خير ايشان اندر   اند خفته سگان همچون ميلها

 زده تن و پارها هيزم همچو   رده آن خفتند نيست قدرت چونكه

 آرام و گذاشته هم روى را چشمهايشان و اند گذاشته دستهايشان روى را سرهايشان و اند خوابيده جايى در سگ دىتعدا ايد ديده گاهى

 هستند گوسفند و برّه تعدادى اينها كند مى خيال انسان كه طورى به اند، گرفته

 سگان بر كوبد حرص صور نفخ   ميان در درآيد مردارى كه تا

 شد بيدار بدان خفته سگ صد   شد مردار خرى كوچه در چونكه

 از يكمرتبه اند گذاشته دستها روى را سرها گوسفند مثل و اند خوابيده طور اين كه همينهايى شود، پيدا مردار الشه يك بين اين در اگر اما

 دندان يك مثل هايشانمو از هركدام و آيد مى بيرون اينها حلق از خُرخُر صداى و زند مى بيرون قالب از چشمهاشان و كنند مى حركت جا

 شود مى

 جيب ز برزد سر و آورد تاختن   غيب كتم اندر رفته حرصهاى

 شده جنبان دم حيله براى از   شده دندان سگى هر موى به مو

: گويد مى بعد است، مثَل اينجا تا

 اند بنهفته نيستشان شكارى چون   اند خفته تن اين اندر سگ چنين صد

! است باريكى و دقيق نكته چه و بزرگى حقيقت چه
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  حديث و قرآن در نفس با جهاد

 اگر كه كند مى تأييد را مطالب اين بسيارى، حديثى و قرآنى شواهد و است دقيق و عميق بسيار و درست صددرصد مطالب، اينجا تا

 از گذشته انسان، كه نيست طلبم اين در شكى هيچ كه كنم مى عرض اجمال طور به. شود مى مفصل خيلى كنم ذكر برايتان را آنها بخواهم

 حالت يك اين كه نيست، ديگران فكر در منفى يا مثبت جنبه از و است خودش فكر در فقط كه خودمحورى حيوانىِ ابتدايىِ خود آن

. شود مى روانى و روحى هاى عقده و مخفى بيماريهاى دچار همچنين و است عجيب بيمارى يك كه دارد حرص و آز حالت است، عادى

 كه آنجا و آيد درمى حرص و آز صورت به كه آنجا را، نفس كه است اين نتيجه چيست؟ نتيجه حال است، درست خود جاى در همه نهااي

 و برد بين از بايد كند، مى پيدا را افعى آن حالت انسان نفس كه آنجا و شوند مى مخفى انسان درون در اى خفته سگهاى صورت به ميلها آن

 مبارزه دهد، مى بدى به فرمان شدت به كه نفسى اين است، قرآن از هم تعبير اين كه بالسوء، اماره نفس با بايد يعنى كرد؛ نفس با جهاد

. هست هم خوب و است طبيعى غريزه، آن. نيست بدى به فرمان بخورد، نان لقمه يك خواهد مى كه اول حد آن. كرد

 اماره نفس اين كه است وقت آن آيد، درمى اينها امثال و غضب و خشم و دهعق و كينه و حسد و بخل و حرص و آز صورت به وقتى ولى

: كرد مبارزه بايد بالسوء اماره نفس با گويد مى هم قرآن. شود مى بالسوء

..  الْمأْوى هى الْجنَّةَ فَانَّ.  الْهوى عنِ النَّفْس نَهى و ربه مقام خاف منْ اما و.  الْمأْوى هى الْجحيم فَانَّ. الدنْيا الْحيوةَ اثَرَ و.  طَغَى منْ فَاما

 أَفَرَايت: فرمايد مى ديگر جاى در. كرد نهى برود خودش هواى دنبال اينكه از را آن بايد و گرفت را نفس جلو بايد كه كند مى تصريح قرآن

 هويه الهه اتَّخَذَ منِ

 النَّفْس انَّ نَفْسى ابرِّئُ ما و: كند مى نقل صديق يوسف زبان از ديگر جاى در است؟ نفسش هواى انهم معبودش كه را كسى آن ديدى آيا

 بِالسوء لَامارةٌ

 النَّفْس انَّ: گويد مى حال عين در است، مطمئن خودش از كه يوسفى. گويد مى چه يوسف ببينيد. كنم نمى تبرئه را خودم نفس هرگز من

 كه باشد چيزى دهمش اليه آن در است ممكن گاهى كه است پيچيده و پيچيده آنقدر انسان نفس دستگاه بگويد خواهد مى. سوءبِال لَامارةٌ

 نظر از خود نفس به گاه هيچ كه است اين مؤمن خصلت و كنم، نمى تبرئه را خودم نفس هرگز من: گويد مى لهذا و نفهمد، خودش انسان

. كند نمى اعتماد نكردن شرارت

 كه] شد مطرح[ آنجا نفس با جهاد كلمه. است اسالم خود از نفس جهاد كلمه اصلًا و كند مى تأييد را نفس با جهاد هم اسالم بنابراين،

 و است شناس فرصت چقدر پيغمبر ببينيد.  رسيدند حضرت خدمت جمعى دسته طور به و كردند مراجعت اى غزوه از صحابه از گروهى

 غازى و سرباز مردمى. بگويد را ىسخن چه كجا در داند مى

 بِقَومٍ مرْحباً: فرمايد مى دهد، مى آنها به را اخالق درس بزرگترين جا همين بگويد، آفرين آنها به خواهد مى پيغمبر اند، برگشته جنگ از

. است مانده باقى آنها بر بزرگ نبرد و اند بازگشته كوچك نبرد از كه مردمى بر آفرين! آفرين الْاكْبرُ الْجِهاد علَيهِم بقى و الْاصغَرَ الْجِهاد قَضَوا

 النَّفْسِ جِهاد: فرمود چيست؟ بزرگ نبرد الْاكْبرُ؟ الْجِهاد ما و! اللَّه رسولَ يا: كردند عرض
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 اين در عرفان مكتب مطالب اينجا تا. است گفته اسالم هم را نفس با جهاد پس. است بزرگتر ديگر انسان با جهاد از اماره نفس با مجاهده

 خودخواهى با مبارزه و نفس با جهاد مرحله در -گذاريم مى تصوف و عرفان مكتب را اسمش كه -مكتب اين در ما ولى  است درست باره

 حتى بگويم مخواه نمى گاهى، گويم مى البته. كند نمى تأييد را آن اسالم كه رسيم مى جايى به گاهى خود، كوبيدن درهم و خودپرستى و

. است زياد مكتب اين اهل كلمات در اشتباه اين ولى اند، كرده مى را اشتباه اين هم اكابر

 پيغمبر از اصحابى. دارد حق تو بر بدنت گويد مى ايستد، مى آن مقابل در اسالم رسد، مى كه اينجا به. است شاقّه رياضتهاى مراحل، از يكى

 شود مى ديده گاهى حال عين در. كرد مبارزه آنها با شدت به پيغمبر. كنند وارد شاق رياضتهاى ينا در را خودشان خواستند مى كه بودند

. نيست مهم خيلى كه] اشكال[ يك اين. كند نمى تأييد را رياضتها اين حد، آن در اسالم كه دهند مى اى شاقه رياضتهاى به تن افرادى

 و خورند مى كم خيلى غذا: دهند مى سختى تن به خيلى يعنى است؛ رياضت شكل هب نفس با مجاهده گاهى. است گونه دو نفس با مجاهده

 اثر در كسى است ممكن. كند مى قبول دهد پرورش را آن انسان كه هرطور كه دارد حالتى هم انسان بدن. دهند مى تقليل خيلى را خواب

 تقليل ساعت ربع يك به روز شبانه در خوابش همه و ببرد بسر مبادا مغز چند با بتواند واقعاً روز شبانه در كه كند كارى زياد، ممارست

 شود، مى يافت كمتر مسلمين ميان در و است معمول هنديها بين در بيشتر كار اين كه دهد قرار زجر حالت در را تن اين يعنى كند؛ پيدا

. شود رايج كار اين كه دهد نمى اجازه اسالم منطق چون

 اين كه است كردن رفتار نفس ميل برخالف يعنى است، روان با و نفس خود با مبارزه نيست، تن با ارزهمب نفس با جهاد ديگر قسم ولى

 طور اين اسالم كامل انسان يعنى آيد، نمى در جور اسالم منطق با كه بينيم مى چيزهايى گاهى جا همين در ولى. است درست حدى تا هم

  كنم مى عرض شما براى يك يك را اينها حال. نيست

 

  مالمتى روش

 روش را آن كه است گذاشته اثر همه ميان در بيش و كم ولى است بوده معمول متصوفان از بعضى ميان در كه است روشى آنها از يكى

 كند، مى خوبى به تظاهر ولى است بد باطنش رياكار آدم. است رياكارى روش مقابل نقطه مالمتى روش. نامند مى مالمتيان روش يا مالمتى

 به تظاهر ولى خورد نمى شراب مثلًا كند، مى بدى به تظاهر نكنند پيدا عقيده او به مردم اينكه براى كه است خوب آدم يك مالمتى آدم ولى

 را كار اين من: گويد مى چرا؟ بدانند، زناكار فاسد آدم يك را او مردم كه كند مى رفتار اى گونه به ولى كند نمى زنا كند، مى شرابخوارى

 در خواهد مى دلش نفس چون است، نفس با شديدى مبارزه كارها اين هم واقعاً. بميرد نفس اينكه براى بكشم، را نفس اينكه براى كنم مى

: باشند نداشته اعتقاد او به مردم كه كند مى كارى عمداً او ولى باشند داشته اعتقاد او به مردم و باشد داشته وجهه و آبرو مردم ميان

 مال آن دوباره فهميدند نمى اگر و بزنند، كتك و بگيرند را او كه برد مى جايى به را مردم مال بود بسا كرد؛ مى دزدى به اهرتظ ولى نبود دزد

. نبود شرابخوار كه حالى در كرد مى حمل خودش با را مشروب شيشه گذاشت؛ مى جايش سر را
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 شرف كه كند كارى ندارد حق مؤمن. نيست خودش اختيار در مؤمن رضعِ گويد مى اسالم. نه دهد؟ مى وفق اسالم منطق با كارها اين آيا

. نكن هم بدى به دروغين تظاهر ولى نكن خوبى به تظاهر نكن، رياكارى: گويد مى اسالم. بريزد مردم ميان در را خود عرض و احترام و

. را دروغ اين نه و بگو را دروغ آن نه. اين هم و است عملى دروغ آن، هم

 معشوق و شاهد زبان از و اند كرده بيان فجورى و فسق الفاظ لباس در را معنوى مقدس بلند معانى عرفانى، ادبيات در اينكه لعل از يكى

 زياد مطلب اين هم حافظ در حتى. كنند تظاهر اند نبوده آن اهل خودشان كه چيزى به اند خواسته مى كه است اين اند، گفته سخن نى و مى و

: نيستم هم رياكار و نيستم مالمتى من كه گويد مى خودش ينكها گو شود، مى ديده

 مفروش هم زهد و مباهات فسق به مكن   نجات راه به كنم خيرت داللت دال

. پذيرد نمى را آن اسالم كه است صوفيانه نفس با مجاهده نوع يك مالمتى روش

 حفظ انصارى، عبداللَّه خواجه قبيل از متصوفه از بسيارى ميان در. تاس نبوده متصوفه همه ميان در روش اين كه كنم مى تأكيد هم باز البته

. اند بوده زياد مالمتيان خراسان، متصوفه ميان در گويند مى. است بوده مطلب اين گروهى ميان در ولى است، بوده قوى خيلى شريعت آداب

 دهد نمى اجازه را مالمتى روش نفس، با جهاد در اسالم هرحال به

 

  نفس تعز و تصوف

 باز دادن فرمان از كرده، ذليل و رام را نفس اينكه براى دهند مى پستى و دنائت به تن نفس، با جهاد همين در تصوف مكتب در گاهى

 مؤمن عزت را اسمش ما كه چيزى. كند نمى دفاع ولى كند، دفاع خودش حيثيت از تواند مى جايى در شخصى مثلًا چطور؟ دارند،

. ندارد معنى تصوف مكتبهاى از بعضى در گذاريم، مى

 كارهايى كه دهد مى فرمان سالك به استاد آن كند، خدمت خود استاد و شيخ به بايد سالك كه مراسمى در مكاتب اين از بسيارى ميان در

 بدتر كارهايى يا و كند كنّاسى كند، جمع را حيوانات سرگينهاى مدتى بايد حتماً سالك اين مثلًا. دهد انجام است دنى و پست خيلى كه را

. دهد نمى اجازه را اينها اسالم كه شود، كشته نفسش اينكه براى دهد انجام را اينها از

: نشدم خوشحال موضع سه اندازه به وقت هيچ عمرم در من:  گويد مى است تصوف مشايخ از كه ادهم ابراهيم

 بودند، خوابيده كه را فقيرها و گداها و آمد مسجد خادم شوم، ندبل توانستم نمى و بودم افتاده مسجدى در و بودم مريض وقتى آنكه يكى

 تنها من و رفتند همه. شوم بلند توانستم نمى هم من و زد، من به پايش با لگد چند و! شو بلند: گفت عتاب با رسيد كه هم من به. كرد بلند

 دارد اينجا در نفس اين ديدم چون شدم، خوشحال يلىخ. انداخت بيرون مسجد از الشه يك مثل مرا و گرفت را پايم خادم بعد. بودم

. شود مى خوار و ذليل و كوبيده حسابى
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 كرد مى بازى دلقك كشتى اهل سرگرمى براى كه بود كشتى اين در دلقكى. بوديم كشتى سوار زيادى عده همراه وقت يك اينكه دوم مورد

 كثيفى كافر يك بعد و كرديم مى چنان و چنين و بوديم رفته كفار جنگ به جا فالن در: گفت جمله از. خنداند مى را مردم و گفت مى قصه و

. كشيدم و گرفتم را او ريش و رفتم من و بود آنجا در

 آمد نكرد، پيدا را كسى تر پست من از دهد، قرار خودش سوژه اصطالح به را او كه خواست مى آدمى چون كرد، نگاه مجلس در دلقك آن

. شود مى كوبيده دارد نفس حسابى ديدم چون شدم، خوشحال خيلى هم اينجا. خنديدند مردم و كشيد و گرفت مرا ريش

 شپش آنقدر ديدم كردم، نگاه پوستينم به. آمدم آفتاب زير در و بيرون خود جاى از. بودم جايى در زمستان در روزى اينكه هم سوم مورد

. شدم خوشحال خيلى كه بود مقاماتى آن از يكى هم اين. شپش يا است زيادتر آن پشم نفهميدم كه داشت

 چنين وجه هيچ به اسالم اساساً.  دهد نمى اجازه را آن اسالم كه است نفسى با جهاد اما است، نفس با جهاد است، نفس با مبارزه اينها بله،

 خالف كارش اصل كه -بكند بطّالى كار يك يعنى بخنداند، را مردم بخواهد دلقك آن و بدهد خوارى به تن انسان كه را نفسى با مجاهده

 من و بكشد طرف آن و طرف اين مرا و بگيرد دست با را ريشم بيايد او آيا. ندارد قبول -است ديگر خالف من به او كردن توهين و است

 شرافت از ايدب مؤمن است؛ محترم و عزيز مؤمن، نفس گويد مى اسالم! است؟ نفس با جهاد اينكه براى شوم او تسليم و نگويم چيز هيچ

: بگويد و بايستد دلقك آن مقابل در آنجا در كه بوده واجب ادهم ابراهيم بر اسالم منطق طبق. كند دفاع خود

!. شو دور! موقوف فضولى

 دعوت مرا ديگر شب يك. نداد راهم رفتم، اش خانه در به وقتى. كرد دعوت اش خانه به افطارى براى مرا نفر يك شبى: گويد مى ديگرى

 سه هر و كردم دعوت را تو دفعه سه من كنم، مى تعجب واقعاً: گفت كار آخر. شد تكرار مطلب اين ديگر بار و نداد راه مرا هم باز ولى كرد

 سگ. است طور همين كه هم سگ: گفتم! هستى آدمى عجب آيى، مى باز كنم مى دعوت را تو وقت هر حال عين در ولى ندادم راهت دفعه

. گردد برمى دوباره برانى، بعد و كنى صدايش هم دفعه ده اگر را

. اينجاست مطلب راز چرا؟ كند، توهين آن به و كند تحقير و خوار را خود نفس حد اين تا انسان كه دهد نمى اجازه اسالم ولى

 را آن و كرد بارزهم و مجاهده نفس اين با بايد گويند مى آيد، مى پيش نفس صحبت وقتى كه رسيم مى جايى به طرف يك از اسالم در ما

 از بيش بلكه و -اندازه همين به بينيم مى رسيم، مى ديگرى جاى به اسالم در ديگر طرف از. است چنان و چنين بالسوء اماره نفس و ميراند

 محترم مؤمن نفس است، عزيز مؤمن نفس كه است اين از صحبت است؛ نفس كرامت و نفس قوت و نفس عزت از صحبت -اندازه اين

 دار لكه را خودت نفس شرافت: گويد مى است، نفسش شرافت و كرامت به انسان دادن توجه اساس بر اسالمى اخالق همه حتى و است

 مگر نكن؟ دار لكه را خود نفس شرافت گويد مى ديگر طرف از و كن نفس با مجاهده گويد مى طرف يك از اسالم كه شود مى چطور. نكن

. شمرد؟ محترم را ديگر نفس و كرد مجاهده نفس كي با بايد كه دارد وجود نفس دو
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 عالى درجه هم كه است نفس يك ولى دارد، وجود نفس يك. ندارد وجود باشد شخص دو اينكه معناى به نفس دو كه است اين جواب

 كند، مى ازتردر گليمش از را پايش خود دانى درجه در وقتى و است شريف خودش عالى درجه در نفس. پست و دانى درجه هم و دارد

. گرفت را او جلو بايد اما است پست بگوييم اينكه نه

 است، مطرح آنها كلمات در نفس با جهاد مسئله كه آنجا لذا و است نشده توجه بايد كه چنان آن، به عرفا زبان در كه است مطلب اين

 است، كار در خودى چنين كه مطلب اين به يعنى اشد؛ب شده اماره نفس با جهاد فقط اينكه نه است شده هم شريفه نفس آن با جهاد ضمناً

. است شده توجه كمتر

 

  انسان واقعى من

 نظر فالسفه چيست؟ و كيست انسان واقعى من اينكه آن و است مطرح ديگرى صورت به هم جديد فلسفه در كه هست اينجا در اى نكته

 انسان كه را من. دهد مى تشخيص را آن انسان كه است همان اوست، روح و روان همان هركس من كه است اين نظرشان. دارند خاصى

. روحم يعنى من گويد مى كيست؟ من گويند مى انسان به وقتى او؛ روح همان يعنى كند، مى احساس

. توست من از قسمت يك كنى، مى احساس تو كه را خودت از مقدارى كه است رسيده مطلب از حد اين به الاقل امروز شناسى روان

 اعجاز اينجا در عرفا. ندارد وجود تو ظاهر شعور در يعنى نيستى، آگاه او وجود از خودت تو كه توست ناآگاه من تو، من از بيشتر قسمت

 اند گفته كه اند كرده اشتباه فالسفه: اند گفته كرده، مخالفت فالسفه با صريحاً و اند رفته دقيقتر هم امروز روانكاوهاى از درجه چند و اند كرده

: شبسترى قول به. دانند مى انسان روح را آن فالسفه كه آنچه از است عميقتر و دقيقتر خيلى من است؛ انسان روح همان انسان نم

 آمد من اجزاى ز تن و جان كه   آمد تن و جان از برتر تو و من

. باشد كرده كشف را خدا كه كند مى كشف وقت آن را خود من و يابد مى دست وقت آن خودش حقيقى من به هركس گويند مى آنها البته

 هم اولئك انْفُسهم فَانْسيهم اللَّه نَسوا كَالَّذينَ تَكونوا ال و: است قرآن در مطلب اين و نيست جدا وقت هيچ خدا شهود از خود منِ شهود

. است مفصل داستانش كه ، الْفاسقونَ

 را بوعلى نظير اى فالسفه عربى الدين محيى. اند كرده درك فالسفه كه است حدى آن از رعميقت خيلى انسان من كه دارند توجه شديداً عرفا

. است الدين محيى سخن عين هم شبسترى سخن...  گويد مى كند، مى تحقير سخت

: گويد مى است، كرده بيان را مطلب اين عجيب جا يك در رومى ملّاى

 نشناخته ودخ ز تو را ديگران   باخته را خود پيكار، در كه اى

 كه گويد مى قرآن.  انْفُسهم خَسروا الَّذينَ الْخاسرينَ انَّ قُلْ: است قرآن از هم تعبير اين. اى باخته را) من همان يعنى( خود كه كسى اى

 ببازد را خود انسان كه است اين قمارها در باختن بزرگترين و باختنها بزرگترين
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 نشناخته خود ز تو را رانديگ   باخته را خود پيكار، در كه اى

 نيستى تو آن واللَّه اين، منم كه   بيستى آيى كه صورت هر به تو

: گويد مى آورد، مى دليل بعد

 حلق به تا مانى انديشه و غم در   خلق ز تو بمانى تنها زمان يك

 كدام كنى؟ نمى يا كنى مى وحشت تنهايى از ،شوى جدا مردم از اختياراً يا و بروى خلوت در اجباراً كه دهد رخ برايت خلوت كه زمانى آيا

 تنها آدم چون حبسهاست، باالترين سلولى تك حبس نرود؟ سر مان حوصله و باشيم تنها جا يك در روز شبانه ده كه هستيم ما از يك

. ] كردى نمى پيدا حالتى چنين[ بودى كرده درك را خودت و بودى يافته را خودت اگر. ماند مى

 خودى سرمست و زيبا و خوش كه   اوحدى آن تو كه باشى كى تو اين

 اين براى كنى مى وحشت خلوت در اينكه. نداشتى چيز هيچ به نيازى بودى خودت با خلوت در وقتى بودى، كرده كشف را توخودت اگر

. اى باخته را خودت اى، كرده گم هم را خودت نيستى، هم خودت با كه است

 به توجه در و عبادت در را اش حقيقى خود انسان. است واقعى خود بازيافتن خداست، به توجه هك عبادت حقيقت و روح كه است اين

. يابد مى و كند مى پيدا حق ذات

 مسئله به عرفان مكتب توجه نفس، با جهاد مسئله در ما حال عين در ولى. اند كرده درك و كشف را مسئله اين حد اين تا عرفا بنابراين

 خيلى -رسد مى عالى مقامات به انسان كه است آن به تكيه با اساساً و شود دار لكه نبايد كه -را نفس عالى مقام شرافت و عزت و كرامت

 كنيم مقايسه است آمده اسالم متون در كه دستورهايى با را آن اگر يعنى نيست؛ بگوييم بايد كه بينيم مى كم آنقدر بينيم، مى كم خيلى

 اين نكته كمتر كه بوده اين سرّش شايد و اند گرفته كمتر را الهام اين اند، گرفته الهام اسالم دستورهاى از را زچي همه عرفا اينكه با بينيم مى

 اند كرده درك را مطلب

  حديث و قرآن در نفس عزت

 موتوا هست، دسيها منْ خاب قَد و. زكّيها منْ افْلَح قَد هست، بِالسوء لَامارةٌ النَّفْس انَّ هست،  الْهوى عنِ النَّفْس نَهى كه اينها همه با اسالم در

 عزت گويد نمى.  للْمؤْمنينَ و لرَسوله و الْعزَّةُ للَّه و: فرمايد مى قرآن. است شده تكيه هم نفس عزت روى حال عين در هست، تَموتوا انْ قَبلَ

 وقت هيچ داريد حاجتى اگر: فرمود. كند مى پيدا حاجت بشر به بشر. الْانْفُسِ بِعزَّةِ وائجالْح اطْلُبوا: فرمود پيغمبر. است خودپرستى نفس

 با مبارزه و نفس جهاد نظر از نگوييد نكنيد، دار لكه را خودتان عزت يعنى بخواهيد؛ نفس عزت با نخواهيد، حاجت ذلت با كسى پيش

 نفس عزت با دارى، كسى پيش حاجتى اگر. دهد نمى اجازه اسالم نه، واهم؛بخ چيزى كسى از گدا يك شكل به كه است بهتر نفس هواى

 است، شرافت و نفس عزت از صحبت اينجا. گويد مى چه جنگ ميدان در السالم عليه على ببينيد. بگير و بخواه او از را خود حاجت

.  قاهرينَ موتكُم فى الْحياةُ و مقْهورينَ حياتكُم فى فَالْموت: فرمايد مى
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 دشمنان خنده و زنده از به   دوستان گريه و مرده تن

 بندگى كنم باشم ساالر كه   زندگى اين از آيد عار مرا

 ذُلٍّ فى حياةٍ منْ خَيرٌ عزٍّ فى موت: فرمايد مى السالم عليه حسين امام

 ابن و يزيد حكم به تن ما كه كند مى حكم نفس با جهاد گويد نمى السالم عليه حسين امام. ذلت با زندگى از است بهتر عزت سايه در مردن

!. ايم كرده مجاهده خودمان نفس با بيشتر چون بدهيم، زياد

 و طابت حجور و الْمؤْمنونَ و رسولُه و لَنا ذلك هاللَّ يِأْبى الذِّلَّةُ، منَّا هيهات و الذِّلَّةِ و السلَّةِ بينَ اثْنَتَينِ بينَ ركَزَ قَد الدعى ابنَ الدعى انَّ و اال

رَتطَه  .

 ما الذِّلَّةُ منَّا هيهات و شمشير، يا و بدهم ذلت به تن يا: برگزينم را ايندو از يكى كه است خواسته من از ناكس، پسر ناكس اين زياد، پسر

 من مكتب است؛ من شخصى احساسات اينكه نه بفرمايد خواست مى. بدهيم ذلت به تن شود نمى راضى خدا! كجا دادن ذلت به تن و كجا

 على دامن در من دهد، نمى اجازه من به من تربيت دهد، نمى اجازه من به من پيغمبر دهد، نمى اجازه من به من خداى دهد، نمى اجازه من به

 اجازه من به داده شير من به كه پستانى آن. ام خورده شير زهرا پستان از ام، شده بزرگ) عليها اللَّه سالم( زهرا دامن در و السالم عليه

 خورده شير من پستان از كه آن اى؛ خورده شير من پستان از تو! حسين: گويد مى من به و است حاضر اينجا مادرم گويى يعنى دهد، نمى

 كه است اين از غير مگر بكند، خواهد مى هركارى بگذار دهيم، مى زياد ابن ذلت به تن رويم مى ما نفرمود حسين امام. دهد نمى ذلت به تن

 ال: نيست چيزى چنين ابداً! ايم كرده نفس با جهاد بيشتر بكند، كارها اين از بيشتر او هرچه دهد؟ مى فحش و كند مى توهين و اهانت ما به

و ال اللَّه طيكُمدى اعبِي طاءالذَّليلِ اع رُّ ال واف رارالْ فبيدع 

 اعتراف و اقرار بندگان مانند الْعبيد اقْرار اقرُّ ال و: ديگرى نقل به يا. كنم نمى فرار بندگان مانند و دهم نمى شما به ذلت دست هرگز من

 امام ماتكل در مخصوصاً) السالم علهيم( اطهار ائمه كلمات در و حديث و قرآن در تعبيرات نوع اين از. دهم نمى ذلت به تن و كنم نمى

  است زياد خيلى السالم عليه حسين

 

  جوانان به اى توصيه

 نام به اخيراً كه اى جمله اين درباره جلسات آن از يكى در. كنم مى تكرار اينجا در باز توضيح براى كه گفتم جاويد مسجد در را مطلبى من

 امام از اى جمله چنين اسالمى مدارك از مدركى هيچ در كه كردم عرض دجِها و عقيدةٌ الْحياةَ انَّ: كه شده معروف السالم عليه حسين امام

 منطق. آيد نمى در جور حسين امام منطق با و نيست درست هم معنايش جمله اين. ندارد سند بنابراين است، نشده نقل السالم عليه حسين

 نيست، عقيده صحبت اسالم در. كند جهاد اش عقيده اهر در و باشد داشته اى عقيده يك انسان كه است اين زندگى كه نيست اين اسالم

 فكر يك كرد، جهاد بايد عقيده راه در كه مسئله اين. كند جهاد حق راه در و كند پيدا را حق انسان كه است اين زندگى. است حق صحبت

: است آمده شعر اين صورت به مسلمين ميان در بعدها كه است فرنگى
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فدونَ ق أْيِكى رف داً ياةِالْحجاهياةَ انَّ   مةٌ الْحقيدع و جِهاد 

 خوششان و باشد حسين امام از جمله اين كه خواهد مى دلشان جوانان از نفر چند ديدم چون -كنم عرض را مطلب اين خواهم مى من

 آنان كه هستيم قائل گذشته نسل هب نسبت را احترام اين جوان نسل براى ما كه -نيست حسين امام از جمله اين گفتم من كه است نيامده

 يك اگر كه باشد طور اين جوان نسل شود بنا اگر اولًا. است كرده پيدا -دليل بدون ولو -كه اى عقيده در متعصب نه دانيم، مى جو حقيقت را

 اين زد، حرف اش عقيده ارهدرب او با نشود گفت، را چيزى منطقى و دليل هيچ بدون اگر و آورد بيرون را آن نشود رفت، اش كلّه در چيزى

 خودش عقيده به دليل بى او آمده؛ خوشش ديگرى جمله از او و آمده خوشت جمله اين از شما منتها شود؛ مى كهن نسل مانند هم نسل

. اى چسبيده خودت عقيده به دليل بى هم شما چسبيده،

. دارد سندى و مدرك كتابى هيچ در نه و كند مى تطبيق اسالم با اًمنطق نه جمله اين كه شنويد مى خودتان دوست زبان از عجالتاً شما ثانياً

 انَّ جمله گوييد مى دائماً كه شما به باشد، واردى انسان كه مسلمان غير آدم يك شما، دشمنان و مخالفان از آدمى يك كنيم فرض حال

: بگويد است، گفته حسين امام را جِهاد و عقيدةٌ الْحياةَ

. كنيد نمى پيدا كه شما است؟ گفته را سخن اين كجا در حسين امام دارد؛ كتابى در سندى و مدرك البد است، گفته ينحس امام كه هرچه

: گوييد مى من، سراغ آييد مى بعد

 ام كرده حثهمبا او با كه مخالفى آدم يك به را مدركش خواهم مى بده، نشان من به زود كجاست؟ در جِهاد و عقيدةٌ الْحياةَ انَّ جمله اين

 نگفتيد؟ من به حال به تا چرا پس: گفت خواهيد من به. ندارد وجود كتابى هيچ در جمله اين: گويم مى شما به من وقت آن. دهم نشان

 را اشتباه اين ما كه نيست حسين امام كلمات از جمله اين نگفتى ما به بار يك چرا زنيم، مى را حرفها اين ما ديدى مى هميشه كه شما

 يم؟نكن

 دشمن مقابل در ما كه وقتى تا نگفتيد و نگفتيد كرديد، سكوت اينقدر چرا شما كه كرد خواهيد حمله منى مثل به شمايى مثل وقت، همان

!. نيست؟ اى جمله چنين كه گويى مى ما به دارى حاال شديم؟ محكومش و شديم گرفتار

 الْحياةَ انَّ آيا. دارد جمله اين از باالتر درجه صد هايى جمله السالم عليه حسين امام هستيد، جمله اين شيفته حماسى جنبه از شما اگر ثالثاً

 يا است بهتر جمله اين آيا است؟ بهتر يك كدام ذُلٍّ؛ فى حياةٍ منْ خَيرٌ عزٍّ فى موت: خواندم كه اى جمله همين يا است باالتر جِهاد و عقيدةٌ

: فرمود كه لسالما عليه حسين امام عاشوراى روز جمله

تولى الْمنْ  اوكوبِ مالْعارِ ر   و لى الْعارنْ  اوخولِ مالنّارِ د 

: فرمود كه السالم عليه حسين امام عاشوراى روز ديگر جمله همان يا است باالتر جمله اين آيا

 و طابت حجور و الْمؤْمنونَ و رسولُه و لَنا ذلك اللَّه يأْبى الذِّلَّةُ، منَّا هيهات و الذِّلَّةِ و السلَّةِ بينَ اثْنَتَينِ بينَ ركَزَ قَد الدعى ابنَ الدعى انَّ و اال

رَتطَه ..
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 راحلٌ فَانّى معنا فَلْيرْحلْ نَفْسه اللَّه ءلقا على موطِّناً و مهجتَه فينا باذلًا كانَ منْ: فرمود اش خطبه در كه اى جمله يا است باالتر جمله آن آيا

. ديگر؟ جمله دهها و  تَعالى اللَّه شاء انْ مصبِحاً

 گفتند مى اگر نداشتيم، حماسى زنده شعارهاى يعنى بوديم، شعارها جور اين فقر در كه بوديم مردمى ما اگر. نيستيم شعار فقر در كه ما

. گوييم مى حسين امام نام به -العياذباللَّه -را ديگر جمله يك نداريم، چيزى خودمان از ما كه حال گفتيم مى است حسين امام از اى جمله

 امام فرزندان از حسين، امام مادر از حسين، امام برادر از حسين، امام پدر از حسين، امام خود از آنقدر. نيستيم شعار فقر دچار هيچ ما

 شايسته! كنيم؟ قرض را مردم نادرست شعار آنهم مردم، شعار برويم چرا ما. كند قرض ما از بيايد بايد يادن كه داريم زنده شعارهاى حسين

. بورزد تعصب جوان نسل نيست

 بايد ما ولى. كردم اشتباه من كه بگويم و بيايم منبر همين باالى كه دهم مى قول من ، كرد پيدا را جمله اين كسى واقعاً اگر: گويم مى هم باز

 ناچارم گذشت، وقت چون كه داريم زيادى مطالب ها زمينه اين در باز. بگوييم را چيزى يك مستند غير طور همين نه بزنيم، حرف تندمس

. بدهم خاتمه جا همين در را خودم عرايض

 ضمناً كه اند تهرف پيش آنچنان نفس جهاد مسئله در ما، صوفيانه ادبيات در كه بود اسالم محك با ديگرى نقد يك خودش هم اين پس

. كنيم اصالح را قسمت اين بايد بسنجيم، اسالم معيار با وقتى و است شده پايمال هم نفس كرامت و عزت

 

 قدرت مكتب نظريه بررسى و نقد -10

نْ ونْ كَايم قاتَلَ نَبِى هعونَ مينوا فَما كَثيرٌ رِبهما ول مهبيلِ فى اصابس اللَّه ف ما وواضَع ا وتَكانوا ماس و اللَّه بحابِرينَ يالص  .

 مكتب، اين در. است قدرت مكتب متعالى، انسان و آل ايده انسان نمونه، انسان برتر، انسان كامل، انسان مورد در مكتبها از ديگر يكى

 با مساوى نقص و توانايى، با مساوى بمكت اين در كمال ديگر عبارت به و است، قدرت صاحب و مقتدر انسان با مساوى كامل انسان

 و نيست حقيقتى عدالت، و حق اساساً و است ناقصتر است ضعيفتر كه انسانى هر و كاملتر است قويتر كه انسانى هر. است ناتوانى و عجز

 كه گوييم مى و كنيم مى فكر طور اين معمولًا ما گيرند، قرار يكديگر برابر در نيرو دو اگر يعنى. ندارد توانايى و قدرت همان از غير معنايى

 جا يك در است ممكن. جور و ظلم و باطل ديگرى و است عدالت و حق اينها از يكى نيرو، آن يا شود پيروز نيرو اين اينكه از نظر قطع

 البته. ودش پيروز حق بر باطل يعنى بيفتد، اتفاق قضيه عكس است ممكن هم جا يك و شود پيروز باطل بر و دهد شكست را باطل حق

 بسيار كه است قرآن ديدگاه از مطلبى يك اين و است موقت پيروزى باطل پيروزى و است حق با هميشه نهايى پيروزى قرآن، منطق طبق

 را مقابل نيروى كه نيرويى آن گيرند، قرار يكديگر برابر در نيرو دو اگر كه نيست قبيل اين از مطلب هم قرآن نظر از ولى. است توجه قابل

 بر همان دهد، شكست را مقابل طرف هركه گويند مى مكتب اين طرفداران اما. است باطل بخورد شكست كه آن و است حق دهد ستشك

  است عدالت عين تواناست اينكه دليل به كند، مى مقتدر و توانا كه كارى است؛ عدالت
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  قدرت مكتب تاريخچه

. رسد مى سقراط از قبل دوره به آن سابقه و دارد دنيا در زيادى سابقه مكتب اين

 گروهى سقراط دوره از قبل. گذرد مى سال 2500 حدود او زمان از و است بوده مسيح ميالد از قبل سال چهارصد حدود در سقراط

 دنياى همان در فكر اين و اند، داشته نظرى چنين اجتماعى مسائل در اينها و نامند مى سوفسطائيان را آنها فلسفى مسائل در كه اند بوده

 نبود، افكار نوع اين براى جايى هيچ مسيحيت آمدن با بعد و شد منسوخ ارسطو و افالطون و سقراط قبيل از فيلسوفانى ظهور با يونان

 در اينكه. كند مى تبليغ ضعف از بلكه كند، نمى تبليغ قدرت از تنها نه يعنى است؛ فكر طرز اين مقابل نقطه در درست مسيحيت چون

 نوعى نكن، دفاع خودت از حتى و بياور را خود صورت چپ طرف زد، سيلى تو صورت راست طرف به كسى اگر شود مى گفته مسيحيت

 -داد خواهيم توضيح كه دارد قدرت و قوت مورد در خاصى منطق يك اينكه گو -كرد ظهور دنيا در اسالم كه بعد. است ضعف تبليغ

 فرنگيها خود. زور با مساوى عدالت و حق و است عدالت و حق با مساوى زور هك نكرد طرح صورت اين به را مطلب كه است مسلّم

. است زور با مساوى كه حقى يعنى برند، مى كار به را زور حق اصطالح

 حد در يعنى( سياسى فلسفه در بار اولين براى فكر اين و زور، با است مساوى حق بله، كه شد زنده فكر اين زمين مغرب در ديگر بار

 او. گذاشت سيادت بر را اش سياسى فلسفه اساس ايتاليايى، معروف فيلسوف و دانشمند ماكياول،. كرد ظهور) آن از بيش نه و سياست

 هدفهاى به رسيدن براى. نيست معتبر سياست در ديگرى اصل هيچ و است سيادت شود ملحوظ بايد كه چيزى تنها سياست در: گويد مى

: گويد مى. گذاشتن حق روى پا كردن، خيانت دروغ، قسمهاى مكر، فريب، دروغ،: است جايز يزىچ هر -است سيادت همان كه -سياسى

. باشد مطرح نبايد نحو هيچ به مسائل اين شمردن مذموم سياست، در

 به سبزى اغچر عمومى اخالق يك عنوان به و كردند طرح را مسئله اين مطلقاً سياست در تنها نه كه شدند پيدا ديگرى فيلسوفان او از بعد

 در. همين يعنى انسانى اخالق و عالى اخالق كه شدند معتقد اساساً بلكه بگيريد، پيش در را راه اين سياست در شما كه دادند سياسيون

 كرد مطرح اخالق در را قدرت اصل عموم طور به آلمانى معروف فيلسوف نيچه جهت، اين

 

  آن تأثيرات و بيكن نظريه

 منطق و علم در تحولى شانزدهم، قرن در يعنى پيش قرن چهار حدود در كه دانيد مى. است الزم آن ذكر كه كنم رضع اى مقدمه بايد اينجا

. شدند خوانده جديد علم پيشرو است،) دكارت( فرانسوى ديگرى و) بيكن( انگليسى يكى كه جهان بزرگ فيلسوفان از نفر دو و شد پيدا

 و زياد تسلط و علوم ترقى منشأ كه نظر اين. كرد دگرگون را گذشته نظريات همه نظر اين كه دارد علم باب در نظرى بيكن بالخصوص

 را انسان هم و كرد آباد انسان دست به را طبيعت هم نظريه، اين يعنى گرديد؛ انسانها شدن فاسد منشأ عيناً شد، طبيعت بر انسان العاده فوق

. ت؟چيس نظريه اين. كرد فاسد و خراب انسان خود دست به
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 يعنى توانايى؛ و قدرت خدمت در نه بودند گرفته حقيقت خدمت در را علم اديان بالخصوص و فالسفه از اعم بشر اكابر بيكن، از قبل

 حقيقت به را تو علم كه! باش آگاه! باش عالم انسان، اى كه بود اين تشويق اين گاه تكيه كردند، مى علم فراگيرى به تشويق را انسان وقتى

. است حقيقت به انسان رسيدن وسيله علم ند؛رسا مى

 ثروت و مال مقابل در را علم هميشه. بود مادى امور و انسان منافع مافوق و مقدس حقيقتى يعنى داشت، قداست علم دليل همين به و

 و كنند مى مقايسه ثروت و علم ميان -عربى چه و فارسى چه -ما ادبيات در بينيد مى ثروت؟ و مال يا است بهتر علم آيا: دادند مى قرار

 اميرالمؤمنين فلك فوق دگرى و زمين زير يكى آن سيم و زر قارون به و ادريس به دادند علم: دهند مى ترجيح ثروت بر را علم آنوقت

 هميشه. دهد ىم ترجيح ثروت و مال بر را علم و كند مى مقايسه ثروت و علم ميان است، البالغه نهج در كه هايى جمله در السالم عليه على

 منْ: فرمايد مى السالم عليه على. داشت قدسى مقام يك معلم و كردند مى نگاه مادى منافع و امور مافوق و مقدس امرى عنوان به علم به

 سجده و اسماء تعليم و آدم خلقت داستان در كه برده باال كجا تا را علم قداست و علم مقام قرآن ببينيد.  عبداً صيرَنى فَقَد حرْفاً علَّمنى

. دانيد نمى شما كه را چيزى داند مى آدم اينكه دليل به كنيد سجده آدم به! من فرشتگان اى! مالئكه اى: فرمايد مى مالئكه

 زيرا كند كشف را حقيقت خواهد مى اينكه براى برود علم دنبال كه است سرگرمى انسان براى اينها: گفت و كرد ابراز جديدى نظر بيكن

 انسان زندگى كار به بيشتر كه است خوب علمى آن دهد؛ قرار زندگى خدمت در بايد را علم انسان. است مقدس حقيقت كشف ودخ

 جاى علم كه بود اين. بدهد توانايى انسان به كه است خوب علمى آن كند، مسلط طبيعت بر را انسان كه است خوب علمى آن بخورد،

 افتاد طبيعت رموز و اسرار كشف مسير در علم و شد عوض تحقيق و علم مسير يعنى داد؛ مادى و ىزمين جنبه به را خودش آسمانى جنبه

. كند فراهم بيشتر و بهتر را رفاهش ديگر عبارت به و كند زندگى بتواند بهتر و شود مسلط طبيعت بر بيشتر انسان اينكه براى

 مند بهره و طبيعت بر انسان تسلط براى طبيعت كشف مسير در علم كه چرا كرد، بشريت به بزرگى بسيار خدمت نظر يك از نظريه اين البته

 از را خود طهارت و قدس مقام و وااليى و قداست آن ديگر علم اين، كنار در اما. بود خوب بسيار نظر اين از و افتاد طبيعت از او شدن

 همان علم كنند، مى تحصيل قديم معيارهاى با و ها حوزه در كه اى دينيه علوم طالب و دانشجويان براى كنيد توجه اگر هم اآلن. داد دست

 و روايت از پر كتابها آن و است كرده بيان] ثانى[ شهيد المريد منية كتاب يا المتعلمين آداب كتاب مثلًا كه ارزشى همان دارد، را ارزش

  است] علم فضيلت در[ حديث

 است بهتر[ بخوانيم درس علم حوزه يك در خواهيم مى وقتى كه معتقدند مثلًا .دارد طهارتى و قداست يك علم آنها براى كه است اين

 واقعاً طلبه يك. دارد خاصى قداست و جاللت و احترام يك معلم و استاد طلبه، يك براى. برويم تحصيل براى طهارت با و بگيريم وضو]

 را علم من كه كند مى شرم احساس خودش در كند، حصيلت مال براى را علم بخواهد اگر. دارد خضوع استادش به نسبت روحش عمق در

 قرار اجر و مزد و پول ازاى در را تعليمش و دهد تعليم بخواهد اگر معلم يك يا! بيايد من گير پولى عاقبت در اينكه براى كنم تحصيل

. داند مى علم مقام تنزل را اين دهد،
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 دانشجو يك. است داده دست از بكلى را خود قداست آن تعلّم و تعليم ئلهمس است، بيكن روش همان ادامه كه جديد تحصيالت در ولى

 دانشگاه و مدرسه در انسان يك اينكه بين نيست فرقى ديگر. است زندگى براى مقدماتى عمل يك او براى تحصيل كند، مى تحصيل وقتى

 و عطار يك يا شود تاجر يك شاگرد بازار در ينكها و كند، فراهم خوب زندگى يك و شود مهندس و دكتر فردا اينكه براى بخواند درس

 هزار چند ماه در فرد اين كه كند مى فكر هم خودش معلم درباره. دود مى پول دنبال هم ديگرى آن و دود مى پول دنبال او. گردد بقال

 هم فحش تا ده استاد سر پشت شاگرد هك بينيم مى ما هم عملًا. بزند اينجا در را حرفها اين بايد حقوقش ازاى در و گيرد مى حقوق تومان

. نيست اى مسئله او براى و كند نمى شرم احساس خود وجدان در هيچ و بدهد است ممكن

. نكرد ظاهر را خودش بد اثر ابتدا در نظريه اين. ديگر چيز براى نه توانايى براى دانايى قدرت؛ خدمت در و قدرت براى علم: گفت بيكن

. گرفت قرار توانايى و قدرت خدمت در چيز همه كه رسيد جايى به خواست، مى قدرت و توانايى فقط لم،ع از بشر كه تدريجاً ولى

. قدرتهاست خدمت در كلى طور به علم كه گردد مى اساس اين بر دنيا چرخ اآلن

 زندانى و اسيرترين عالَم، اول طراز علماى و است نبوده قدرتمندان و زورمندان خدمت در و اسير امروز اندازه به علم دنيا در وقت هيچ

. هستند دنيا مردم ترين

 و است روزولت آقاى نوكر اينشتين. روزولت خدمت در كيست؟ خدمت در اينشتين علم ولى است اينشتين آقاى مثلًا فرد عالمترين

 قدرت خدمت در علم جا همه در د،كن نمى فرق است، طور همين سوسياليسم اردوگاه در چه و امپرياليسم اردوگاه در چه. نباشد تواند نمى

 دنياى ما دنياى كنيم؛ تصحيح اندكى بايد است علم دنياى ما دنياى: گوييم مى كه را جمله اين. علم نه چرخاند مى قدرت را دنيا اآلن. است

 و است اسير امروز علم. توانايى و زور و قدرت خدمت در علم بلكه آزاد علم نه ولى هست علم كه معنا اين به علم، دنياى نه است قدرت

 مهيب سالح يك آن از و داد قرار زور خدمت در را آن بشود اگر دهد، مى رخ دنيا در كه اكتشافى و اختراع هر لهذا و نيست آزاد

 نىيع گيرد؛ مى قرار بشر ديگر كارهاى خدمت در بعد شود، مى استفاده آن از آنجا اول ساخت، انسانها كشتن براى وحشتناكى و خطرناك

 كه وقتى تا و دهند نمى بروز را اكتشاف ابتدا در احياناً. نخورد زور درد به كه باشد اكتشافى اينكه مگر گيرد، مى قرار زور خدمت در اول

. دارد احتياج آن به زور اينكه براى كنند مى حفظ را سرّ اين باشد، الزم

 شود مى منتهى است گفته نيچه وصاًمخص و ماكياول كه آنچه به ناخواه خواه كرد، طى بيكن كه راهى

 

 

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 انجيل موعود )ص( احمد ۱۰۶

  داروين اصول از نيچه استفاده

 داروين. بود داروينيسم اصول از يكى اصل آن و شد، نيچه جناب براى ديگرى پايه هم اصل اين كه شد پيدا دنيا در ديگر اصل يك

 به و كند مى اعتراف و اقرار و تصريح داخ وجود به خود كلمات در و نيست خدا ضد آدم يك و است متدين مسيحى يك شخصاً خودش

 از. شود چنين خواست نمى هم او خود كه شد واقع زيادى هاى استفاده سوء مورد دنيا در داروين اصول ولى ، گذارد مى احترام مسيح

. است ىداستان خودش اين كه دادند قرار خدا انكار براى ابزارى را داروين تكامل اصول) ماترياليستها( ماديين جمله،

 چرا كامل، يا برتر انسان نمونه، و خوب انسان ساختن مورد در بود، اخالق در شد، داروين فلسفه از كه ديگرى هاى استفاده سوء از يكى

 ذات به حب حيوانى هر يعنى بود، ذات حب اصل يكى كه كرد تأسيس اصل چهار داروين. بود بقا تنازع اصل داروين اصول از يكى كه

. كند مى كوشش خود ذات صيانت اىبر و دارد

 و جنگ حال در دائماً يكديگر با جاندارها كه است اين عالم اين در حيات و زيست اساس: گفت كه بود بقا تنازع اصل همين ديگر اصل

 طبيعت، و) ستا طبيعت غربال جنگ، خود( شوند مى غربال طبيعت، غربال در جانداران. ماند مى باقى است قويتر كه آن و هستند مبارزه

 كه موجودى آن يعنى بقا براى اصلح و كند مى انتخاب بقا براى را اصلح و كند مى غربال دارند، حيوانات كه دائمى كشمكش و جنگ در

. كند حفظ را خود و ببرد بين از را حريف است توانسته و دارد نگه را خود است توانسته بهتر مبارزه ميدان در

 براى اصلحيت و اند مانده باقى ديگرى داليل به بلكه اقوائيت دليل به نه موجوداتى خير، كه اند گرفته يرادهايىا داروين اصل اين بر حال

. نداريم ايرادها اين به كارى عجالتاً ما كه است، اقوائيت از غير بقا

 تنازع، و جنگ و است همين انسان حيات در حتى و جانداران همه حيات در اصل كه گرفت نتيجه اصل اين از نيچه آقاى حال هر به

 به طبيعت كه گفت بعد و ماند، مى باقى كه است همان با هم حق و ماند مى باقى باشد قويتر كه انسانى هر و انسانهاست زندگى در اصلى

 كه انسانى نيرومندتر؛ و قويتر انسان يعنى چه؟ يعنى كامل انسان. بيايد وجود به آينده در بايد كامل انسان و كند مى سير برتر انسان سوى

 ورزيدن، محبت: ]شماريم مى كمال[ را آنها امروز ما كه همينهايى چيست؟ پرور ضعيف اخالق. ندارد وجود او در اصلًا پرور ضعيف اخالق

 بروز مانع و بشريت تكامل مانع اينها. است درآورده را بشر پدر اخالق، اين: گويد مى. كردن خلق به خدمت كردن، احسان ورزيدن، مهر

 وجود -كنيم مى حساب كمال را آنها ما كه -ضعف هاى نقطه اين او در كه است آن كامل انسان. است كامل انسان و قويتر و برتر انسان

: گويد مى. مسيح دشمن هم و است سقراط دشمن هم نيچه، لذا و. باشد نداشته

 عقيده به -سقراط از بدتر و] كرد خيانت[ كرد توصيه حرفها اين امثال و مهربانى و عدالت و پاكى و عفت به خودش، اخالق در كه سقراط

 انسان است؛ انسان ضعف نقاط اينها نيچه نظر از. است گفته سخن انسانها محبت و عطوفت و مهربانى به راجع همه اين كه است مسيح -او

.  شود مى ناشى نقص از اينها و ناتوانى، يعنى نقص و ىتواناي يعنى كمال چون است، نزديكتر كمال به باشد نداشته صفات اين از هرچه
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  نيچه نظريات از اى خالصه

 شما براى اند كرده نقل زياد فلسفه، تاريخ كتابهاى در كه را او كلمات از قسمتهايى است، شده كشيده كجا تا موضوع ببينيد اينكه براى حال

 كه را آنچه از قسمتهايى من لذا و باشد كرده نقل ديگران از بهتر فروغى ام، اندهخو باره اين در كه متعددى كتابهاى در شايد. خوانم مى

:  نويسد مى فروغى. خوانم مى شما براى است كرده نقل فروغى

 و دانسته حق را خودپرستى همه، خالف به نيچه. اند شمرده مستحسن را شفقت و غيرپرستى و مذموم، را خودپرستى دنيا دانشمندان همه

. است پنداشته عيب و نفس ضعف ار شفقت

. است مطلبى يك خودش اين نه؟ يا است نفس ضعف شفقت، واقعاً آيا كه كنيم صحبت بايد موضوع اين به راجع ما

 او اند شمرده داروين رأى فاسد نتيجه ديگران را آنچه و گرفته تنازع معنى به را آن و پذيرفته را بقا در كوشش نيچه داروين، رأى از

. يابند غلبه تا كنند توانايى تحصيل و باشند كشمكش در يكديگر با افراد كه نداشتهپ درست

 اكثر جمعيت نيچه. اند داده قرار عامه حال صالح بر را دنيا امر مدار و شمرده واجب را اكثر حال رعايت انسانيت، عالم خيرخواهان عموم

. بس و است شمرده حق ذى را خواص يعنى قليل جماعت پنداشته، خوار را

 نيرومندتر و تر شكفته نفسش يعنى من و خوشتر و حدت پر اش زندگانى و شود توانا بيشتر هرچه بايد شخص كه است اين نيچه فكر بنياد

. باشد برخوردارتر نفس تقاضاى و تمايالت از و

 كه را كارهايى اين نه،: گويد مى او ولى است، اخالق ضد دهيد انجام را كارها اين اگر گفتند مى ديگران حال به تا! تماشا هم و فال هم

!. است همين هم خوب كار اصلًا همينهاست؛ هم اخالق و دهيد انجام است نفستان هواى مطابق

 شوم عمتمت دنيا از بايد و ام آمده دنيا به بد يا خوب كه دانم مى اما. دانم نمى باشد، چنين شايد. نياييم دنيا به كه بود آن بهتر گويند مى بعضى

. بهتر بيشتر، هرچه و

 مقصد اين به رسيدن در مرا كه هرچه ببرم؛ بهره دنيا از بيشتر و كنم متمتع را خود بهتر هرچه بتوانم كه باشد اين هدفم بايد من: گويد مى

. زديم غلت ادني نعمتهاى در ما: زد مى را حرف اين هميشه و داشت معاويه كه است فكرى همان اين. است اخالق و خوب كند، كمك

 مخالف و مزاحم آنچه و است خوب باشد جدال و جنگ و فريب و مكر و بيرحمى و قساوت اگرچه است مساعد مقصود اين براى آنچه

 يكسانند حقوق در ملل و قبايل و مردم كه است باطل سخن اين...  است بد باشد تقوا و فضيلت مهربانى، راستى، اگرچه است غرض اين

. است منافى انسانيت عالم پيشرفت با عقيده اين و

 پيش هم! بيچاره قويهاى ديگر و داريم نگه قويها حد در را ضعيفها شود مى سبب زيرا است، غلط انسانها همه حقوق تساوى: گويد مى

. آيد ىم وجود به برتر انسان شد باز قوى براى ميدان وقتى شود؛ باز قوى براى ميدان تا بشوند پايمال ضعيفها بگذار نروند؛
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 غايت آنها و است زبردستان به متعلق شرف و اصالت و بندگان، و زيردستان يكى و خواجگان و زبردستان يكى: باشند دسته دو بايد مردم

...  باشند مى ايشان اغراض اجراى وسيله و آلت زيردستان و وجودند

 حفظ براى زبردستان كه است رفته گمان چنانكه هن است، شده تشكيل شريف طبقه آن كار پيشرفت براى مدنيت و اجتماعيه هيئت

. اند زيردستان

 عقيده به. كنند باركشى اقويا براى بايد كه دارند را چهارپايان حكم ضعفا و برسند نوايى به اقويا كه است اين براى فقط اجتماع: گويد مى

: گويد مى سعدى اينكه او،

 اوست متخد براى چوپان بلكه   نيست چوپان براى از گوسفند

. است چوپان براى گوسفند اصلًا نيست، درست

 قدم ترقى و صعود مدارج در انسان و آيند وجود به برتر مردمان ايشان از تا يابند پرورش بايد اند خواجگان كه نيرومندان و زبردستان

. زند

 اى اندازه تا ناشناخته موجود انسان، كتاب آخر در كارل آلكسيس حتى كه دارند نژاد اصالح و بشر نسل بهبود به راجع بحثى فرنگيها خود

. داد نسل توليد حق ضعيف انسانهاى به نبايد اساساً كه است معتقد و كرد، اصالح بايد را نژادها خالصه، كه كند مى پيروى را اصل همين

 و زبردستان صالح در نه است شده ادهد ترتيب زيردستان يعنى اكثر طبقه و عامه صالح در اند كرده پيروى تاكنون مردم كه اخالقى اصول

 چنين معنى اين توضيح. باشد شريفان حال صالح در كه كرد اختيار بايد اصولى و زد بهم را اصول آن بايد كه است اين.  شريف طبقه

 حقيقت آنچه تند؛نيس مطلق و حقيقى امور دارند، خاطر پيشنهاد همه كه است امورى كه زيبايى و راستى و نيكى نيچه عقيده به كه است

. است توانايى خواهان كس همه كه است اين است

 ضعفا و زيردستان حمايت و عدالت به دعوت را بشر زيرا كردند، خيانت بشريت به اديان: گويد مى كرده، حمله اديان به مخصوصاً بعد

 بين از ضعيف و خورد مى را ضعيفتر بود ويترق هركه. بود خوبى دوران بود حكمفرما جنگل قانون همان و نبودند اديان كه اول. كردند

. رفت مى

 ناتوانان و اندكند نيرومندان وليكن بودند ايشان بنده و زيردست ناتوانان، و گذشت مى نيرومند مردمان خواهش وفق بر دنيا امر، آغاز در

. بسيار

 و عدالت و مهربانى و غيرخواهى و فروتنى و فقتش و رأفت اصول ، تدبير و حيله به و ساختند خود پيشرفت وسيله را بسيارى اين پس

 رهايى آنها بندگى از و كنند تعديل را نيرومندان توانايى تا قبوالنيدند و دادند جلوه زيبايى و درستى و نيكى صورت به اذهان در را كرامت

. دادند ارقر آنها حصار را حق و خدا نام و بردند پيش اديان وسيله به بيشتر را مقصود اين و يابند،
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 عليه ضعفا را دين است مدعى نيچه ولى هستند، دين ضد دو هر ماركس و نيچه. است ماركس كارل نظريه مقابل نقطه درست نظريه، اين

 كند، مى معرفى ضعفا طرفدار را خودش كه ماركس و داند، مى اقويا طرفدار را خودش چون بزنند، افسار اقويا به تا كردند اختراع اقويا

. بگيرند را ضعفا شورش جلو اينكه براى كردند اختراع اقويا را دين: يدگو مى

: گويد مى و كند مى حمله مسيح عيساى و بودا و سقراط به بعد نيچه

 و زنان حقوق رعايت و صلح و برابرى و برادرى گوى و گفت و است، كرده تباه را خواجگى اخالق و است بندگى اخالق مسيحى اخالق

 انحطاط و ضعف و فقر مايه و است فريب و تزوير و خدعه و است منشأ آن از شده شايع دنيا در امروز كه سخنان اين لامثا و رنجبران

 و خدا فكر است؟ كدام خواجگى زندگى اصول. نمود اختيار بايد خواجگى زندگى اصول و كرد خراب را اصول اين بايد و باشد مى

 فرومايگى از فرمانبردارى و فروتنى است، عجز از رأفت. انداخت دور را قلب رقّت و رأفت بايد...  گذاشت كنار بايد را اخروى زندگى

 برتر مرد. برسد برتر مرد مرحله به بايد بشر. كرد اختيار بايد مردانگى. است سستى و همتى بى از اغماض و عفو و حوصله و حلم است،

. اشدب داشته اراده و عزم ، باشد برتر بد و نيك از كه است آن

. است نشده پيدا) وباهايى چنين يعنى( مكتبهايى چنين ما ميان در خوشبختانه. است كرده ظهور زيادى مكتبهاى فرنگيها ميان در

 اروپايى واقعى اخالق و اروپايى تربيت. است ديگران فريب براى دهند، مى آنها كه هم را بشر حقوق اعالميه. است همين اروپايى روح

 اروپايى، و آمريكايى از اعم فرنگى روح و است اساس همين بر دهد مى انجام دنيا در استعمار كه عملى. اى نيچه و ولىماكيا اخالق يعنى

 آييم مى و دهيم مى قورت را خودمان دهان آب گاهى بدبختها ما و زنند مى بشر حقوق از دم ما جلو اگر. است اخالق همين و استعمار

 نيچه فلسفه اجراى از غير كند مى ويتنام در اآلن آمريكا مثلًا كه كارى آيا ببينيد. كنيم مى اشتباه قسم خدا به كنيم، مى بازگو را آنها حرفهاى

 گفته چنين راسل گوييم مى ما و زنند مى دوستى انسان و انسانيت از دم همه اين اينها. نيست ديگرى چيز هيچ و است همان عين است؟

 خيلى شايد. است همين بر فكرشان اساس فرنگيها تمام. سارتر هم و است همين فكرش ته راسل هم ولى است، گفته چنين سارتر و است

 و بوده، زمين مشرق اهل مادرشان البد دارد؛ وجود زمين مشرق از خونى هم آنها در احتمالًا و نباشند طور اين كه شوند پيدا استثنايى افراد

!. نيست نژاد اين اينها نژاد الّا

 را ناتوان و ضعيف. پرستيد بايد را خود و خواست بايد را خود چيست؟ غيرپرستى. پرورد را نفس بايد چرا؟ كشتن نفس:  يدگو مى نيچه

 و هواها و كند زندگى نيرومندى به و باشد نيرومند كه است آن برتر مرد...  شود كاسته دنيا در درد و رنج و برود ميان از تا كرد رها بايد

. نمايد آوردهبر را خود تمايالت

 ببينيد حال. هستند او وجود مقدمه همه و اوست براى خلقت گويد مى و است كمال غايت و هستى غايت آن كه است برتر مرد تعريف اين،

 عدالت و مهربانى و مروت و انسانيت و رحم و اخالق بايد و شود مانعش نبايد چيز هيچ: آيد درمى آب از چيز چه نيچه آقاى كامل انسان

. باشد كرده مبرّا و پاك اينها همه از را خود و بريزد دور را حرفها جور اين همه و
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 از بيايد پيش در خواجگى براى كه مانعى هر و بداند خداوند و خواجه را خود و باشد خوش نمايد، برآورده را خود تمايالت و هواها

. نترسد جدال و جنگ از و نهراسد خطر از و بردارد ميان

: گويد مى و رود مى زنها راغس هم بعد

 تفريح و تفنن وسيله زن و بوده جنگى بايد مرد. است مرد اصل. است باطل سخنان از نيز او حقوق رعايت لزوم و مرد با زن برابرى

. بياورد فرزند و باشد جنگيان

. است زاييدن بچه براى اشينىم و مرد براى تفننى و تفريح، براى اى وسيله فقط است؛ نيامده ديگرى كار براى زن: گويد مى

 قدرت مقياس مقياس؟ كدام با است؛ سوپرمن يا و برتر مرد ، اعلى انسان نمونه، انسان كامل، انسان معرفى براى دنيا در معيار يك هم اين

 و خوبى و كند مى ليغتب را ضعف كه است مكتبى مكتب اين مقابل نقطه گفت؟ بايد چه توانايى و قدرت مسئله به راجع اينجا در. توانايى و

 روى بر مسيحيت اخالق در كه است وارد مسيحيت بر ايراد اين مخصوصاً و اند بوده و هستند مكاتبى چنين و داند، مى ضعف در را نيكى

. است شده تبليغ خيلى ضعف

  است ضعف تبليغ بياور را خود صورت چپ طرف نواختند، صورتت راست طرف به اگر كه حرف همين اصلًا

 

  قدرت مسئله در اسالم طقمن

 است؟ نكرده تبليغ معنا اين به را ضعف نه و قدرت نه يا و را، ضعف يا است كرده تبليغ را قدرت اسالم آيا چيست؟ اينجا در اسالم منطق

 آن از كه است قدرتى بلكه] نيست[ اى نيچه قدرت تنها نه كه قدرتى ولى است كرده تبليغ را قدرت معنا يك به اسالم كه است اين جواب

. خيزد برمى احسان و شفقت و رحم و مهربانى مانند انسانيت عالى صفات همه

 اند، كرده مطالعه اسالم موضوع در كه هم ديگران. ماست احاديث و قرآن نص و است شده توانايى و قدرت به دعوت شك بدون اسالم در

 ويل. است نكرده دعوت قدرت و قوت به را خود پيروان اسالم اندازه به نىدي هيچ كه اند شناخته مشخصه اين به اديان ميان در را اسالم

: گويد مى را جمله اين دارد، اسالم تمدن تاريخ به اختصاص كه تمدن تاريخ كتاب يازدهم جلد در دورانت

. است نكرده دعوت قوت و قدرت به را مردم اسالم، اندازه به دينى هيچ
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 براى سخنم اول در كه آياتى.  بِقُوةٍ الْكتاب خُذ  يحيى يا: فرمايد مى يحيى به خطاب جا يك. است زياد يلىخ مطلب قرآن در زمينه اين در

 دهند نمى راه خودشان به را وهن و ضعف هرگز و هستند قوى مردمى مؤمنين اينكه به راجع اى حماسه چه با ببينيد كردم، تالوت شما

: گويد مى سخن

نْ ونْ كَايم قاتَلَ نَبِى هعونَ مينوا فَما كَثيرٌ رِبهما ول مهبيلِ فى اصابس اللَّه فوا ما وضَع ا وتَكانوا ماس و اللَّه بحابِرينَ يالص ..

 خداوند و ندادند شانن ضعف و نكردند پيدا سستى هرگز و كردند نبرد باطل با و جنگيدند آنان همراه الهى مردانى كه پيامبرانى بسيار چه

. دارد مى دوست را كنندگان مقاومت

: فرمايد مى ديگر جاى در

.  مرْصوص بنْيانٌ كَأَنَّهم صفّاً سبيله فى يقاتلونَ الَّذينَ يحب اللَّه انَّ

 دهد حركت و بكَند جا از را آنها تواند نمى قدرتى هيچ كه فلزى و روئين ديوارى مانند و جنگند مى او راه در كه را مردمى خداوند

. دارد دوست كنند، مى ايستادگى

: فرمايد مى زمينه اين در باز

دمحسولُ مر اللَّه الَّذينَ و هعم اءدلَى اشالْكُفّارِ ع ماءحر منَهيب  .

. است زياد قرآن در آيات اين امثال و

 و خوار را انسان نتواند كسى كه داشتن قدرت حد آن در و) داشتن منيع مقامى عنىي( عزت. است ممدوح حقيقت يك اسالم در شجاعت

: گويد مى چه دشمن با مقابله به راجع قرآن ببينيد. است ممدوح امرى اسالم در كند، ذليل

وا وداع ما لَهم تُمتَطَعنْ اسةٍ مقُو نْ وم لِ رِباطبونَ الْخَيتُرْه بِه ودال علَّه و كُمودع  .

 فرمايد مى ديگرى آيه در. ببندد طمع شما به نتواند هرگز دشمن كه كنيد تهيه نيرو قدرتتان نهايىِ حد آن تا دشمن مقابل در

لوا وبيلِ فى قاتس الَّذينَ اللَّه لونَكُمقاتي تَدوا ال وانَّ تَع اللَّه بحتَدينَ اليعالْم  .

 هرگز را عدالت و حق كنيد مى نبرد كه هم دشمن با يعنى تَعتَدوا ال و. نكنيد تجاوز ولى بپردازيد نبرد به كنند مى نبرد شما با كه كسانى با

: گفت دشمن اگر. دهد مى ادامه را نبرد دشمن كه دهيد ادامه وقت آن تا كنيد مى نبرد كه دشمن با: اند گفته آيه اين تفسير در. نكنيد فراموش

 نكشيد را زنها و ها بچه نكشيد، را پيرمردها. است تجاوز و اعتداء اين كه نبريد، كار به اسلحه ديگر شما گذاشت، زمين را اسلحه و متسلي

 كمال در كند، مى نبرد شما با كه كسى با فقط. باشيد نداشته كارى است رفته بيرون جنگ ميدان از كه كسى به نشويد، آنها متعرض و

 دارد وجود قرآن در آيات اين به شبيه آياتى هم باز كه هست، مجيد قرآن در كه دستورهاست سلسله يك اينها. كنيد نبرد نيرومندى

 



 

Noorfatemah.org 
 

 انجيل موعود )ص( احمد ۱۱۲

  احاديث در قدرت و قوت

 ستايش را قدرت و قوت و محكوم، را ترس و ضعف و جبن چگونه اسالم كه شود مشخص تا خوانم مى شما براى حديث چند اينجا در

. آورد نمى در نيچه فلسفه از سر هرگز كند مى ستايش اسالم كه قدرتى و قوت آن اما. است كرده

:  فرمود آله و عليه اهللا صلى اكرم پيغمبر

.  جباناً ال و بخيلًا يكونَ انْ للْمؤْمنِ الينْبغى

). ودنب ترسو( ترس ديگرى و) باشد بسته جانش به پول اينكه( بخل يكى: نيست سزاوار مؤمن براى چيز دو

: فرمود مى خودش دعاى در آله و عليه اهللا صلى اكرم پيغمبر. است قوى و شجاع نيست، ترسو مؤمن

ماعوذُ انّى اللَّه نَ بِكخْلِ مالْب اعوذُ و نَ بِكنِ مبالْج  .

. ترس و جبن و امساك، و بخل: برم مى پناه تو به چيز دو از خدايا

: فرمايد ىم مؤمن درباره السالم عليه على

.  الصلْد منَ اصلَب نَفْسه الْمؤْمنُ

. است محكمتر و تر سخت خارا سنگ از روحش مؤمن

: فرمود السالم عليه صادق امام

.. ذَليلًا يكونَ انْ الَيه يفَوض لَم و كُلَّها اموره الْمؤْمنِ الَى فَوض جلَّ و عزَّ اللَّه انَّ

. باشد خور توسرى و ذليل و خوار اينكه آن و چيز، يك در الّا است داده او خود به چيز هر در را ؤمنم اختيار خدا

. للْمؤْمنينَ؟ و لرَسوله و الْعزَّةُ للَّه و: يقولُ  تَعالى اللَّه قَولَ تَسمع اما

 الْجبلِ منَ اعزُّ الْمؤْمنَ انَّ. دهد نمى خوارى به تن گاه هيچ و است عزيز همواره نمؤم ذَليلًا اليكونُ و عزيزاً يكونُ فَالْمؤْمنُ: فرمود بعد

 يك شود نمى كلنگى هيچ با ولى كَند كلنگ با توان مى را كوه از تكه يك الاقل زيرا است، عزيزتر و تر منيع و تر پايه بلند كوه از مؤمن

.  ء شَى دينه منْ اليستَقَلُّ الْمؤْمنُ و بِالْمعولِ، منْه يستَقَلُّ الْجبلَ انَّ: كرد كوچك را او روح و كرد جدا را مؤمن روح از كوچك قطعه

 فى الْمهابةَ و آخرت، و دنيا در رستگارى آخرت، و دنيا در عزت: است داده خصلت سه مؤمن به خداوند: فرمايد مى السالم عليه باقر امام

. كند مى هيبت احساس او از خود دل در ستمكار كه دارد حالتى مؤمن يعنى ستمكاران؛ سينه در هيبت و ينَالظّالم صدورِ
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 ابراهيم: فرمود آله و عليه اهللا صلى پيغمبر. است آمده زمينه اين در زيادى احاديث ضعف، از غيرتى بى و است قوت از هم غيرت چون

. هستم غيورتر او از من و بود غيور پيغمبر،

: ]. فرمود همچنين[

عدج اللَّه نْ انْفم غارلَى الينينَ عؤْمالْم مينَ ولسالْم ..

 غيورتر او از من و است غيور سعد: فرمود غيور سعد درباره كند قطع ورزد نمى غيرت مسلمين و مؤمنين به نسبت كه را كسى آن بينى خدا

. است غيور خدا و هستم

 يعنى دارد نان دارد آهن كه آن: گويد مى موسولينى. است گفته موسولينى جمله مقابل در را آن گويا و دارد خوبى جمله پاكستانى اقبال

. دارد نان است آهن كه آن: گويد مى اقبال. دارد نان دارد زور كه آن باش؛ داشته) اسلحه و زور يعنى( آهن باشى، داشته نان خواهى مى اگر

 كه هركسى: گويد مى و كند مى تكيه روان و روح روى اقبال ولى. دارد نان دارد، مادى زور هركه: كند مى تكيه اسلحه روى موسولينى

 اقبال. است تر سخت خارا سنگ از مؤمن روح الصلْد منَ اصلَب الْمؤْمنِ نَفْس: بود اين اميرالمؤمنين تعبير. دارد نان است آهن خودش

. كند مى قدرت و قوت به دعوت اسالم هرحال به. است چيز يك اينها همه در دمقصو. است آهن مؤمن روح: گويد مى

. داند نمى اسالمى جامعه شايسته را ضعف هرگز و است كرده قدرت و قوت به دعوت چقدر البالغه نهج در السالم عليه على ببينيد

.  ذَلّوا االّ دارِهم عقْرِ فى قَطُّ قَوم غُزِى ما اللَّه فَو: فرمايد مى

. ]. اند گشته مغلوب و ذليل آنكه مگر نشده جنگ شان خانه ميان در قومى با هرگز خدا به سوگند[

: فرمايد مى ديگرى جاى در يا

ال و نَعمي مالذَّليلُ الضَّي ال و كردقُّ يالّا الْح بِالْجِد  .

  كوشش و جديت با مگر رسيد توان نمى حق به هرگز و بگيرد، ار ظلم جلو و كند مبارزه ظلم با تواند نمى زبون آدم هرگز

 دادنى؟ يا است گرفتنى حق

 انسانها كه است چيزى حق، آيا يعنى دادنى؟ يا است گرفتنى حق آيا كه است اى مسئله خودش اين. است گرفتنى حق: گويند مى فرنگيها

 دادنى حق كه است اساس اين بر مكتبها بعضى بگيرد؟ بايد حق ذى كه است چيزى حق يا دهند مى ها حق ذى به را آن خودشان ميل به

 اين بر مسيحيت. گرفتنى نه است دادنى حق چون است، نداده ديگر نداد اگر بدهد؛ پس بايد است، گرفته ظالم كه را حقى آن يعنى است؛

 توصيه! است شده پايمال حقت كه كسى اى. باش نداشته او با كارى تو بدهد، تو به را حق گوييم مى ظالم به: كه شده درست اساس

 اخالق و انسانيت شأن برخالف اين كه كنى قيام حق گرفتن براى خودت وقت يك مبادا. بدهند تو به را حق تا كنيم مى خواهش كنيم، مى

. است دادنى حق اينها نظر از. است
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 يعنى بدهد؟ را حق آن شكلى يك به و بيايد است خورده را حقى كه انسانى است ممكن مگر. است گرفتنى فقط حق: گويند مى عده يك

. هستند انسانى وجدان و انسانيت و عاطفه منكر اينها

 ربوده را حق كه را كسى آن اسالم. كرد مبارزه حق استيفاى براى بايد جبهه دو از يعنى دادنى؛ هم و است گرفتنى هم حق اسالم، نظر از

 حقش كه كسى آن به حال عين در كند؛ نمى قناعت اين به ولى -است كرده و -كند مى دادن سپ آماده خودش تربيت و تعليم با است،

. بگيرى را آن و كنى قيام خودت حق براى بايد هم تو است، گرفتنى حق: گويد مى است شده ربوده

: فرمايد مى كند، مى نقل آله و عليه اهللا صلى پيغمبر از اشتر، مالك به خودشان معروف نامه در السالم عليه على كه است اى جمله

.  متَتَعتعٍ غَيرَ الْقَوِى منَ حقُّه للضَّعيف يؤْخَذَ  حتّى امةٌ تُقَدس لَنْ: موطنٍ غَيرِ فى يقولُ آله و عليه اهللا صلى اللَّه رسولَ سمعت فَانّى

 كه باشد گذرانده را مرحله اين قبلًا آنكه مگر رسد نمى رقاء و ترقى مقام به -ما تعبير به -و تقديس و قداست مقام به قومى و امت هيچ

 را خود حق كه را ضعيفى آن اسالم يعنى. بيفتد لكنتى به زبانش آنكه بدون كند، مطالبه را خود حق و بايستد قوى مقابل در ضعيف

 كنند، مطالبه را خود حقوق نتوانند كه باشند النفس ضعيف آنقدر ضعفا آن، در كه اى جامعه. شناسد نمى رسميت به كند، مطالبه تواند نمى

. نيست اسالمى جامعه يك

 پيغمبر مشخصات از يكى است؟ انسانى چگونه آله و عليه اهللا صلى پيغمبر خود اصلًا اند؟ بوده چگونه گذشته در خودمان برتر مردهاى

 دهد مى نشان ايشان زندگى تاريخ را پيغمبر روحى تقو. است هردو بدنى، قدرت و روحى قوت آله و عليه اهللا صلى

 

  آله و عليه اهللا صلى پيامبر جسمى و روحى قوت

 اين كرده، مجسم خوب كه چيزى دو آن از يكى.  است داده پرورش خوب را چيز دو شناخت بايد نو از كه پيامبرى محمد، كتاب نويسنده

 عليه شرايط تمام بود، قطع جا همه از اميدش اجتماعى و سياسى نظر از كه گرفت مى قرار شرايطى در آله و عليه اهللا صلى پيغمبر كه است

 احوال همه در پيغمبر اراده باخت؛ نمى را خودش اراده وقت هيچ پيغمبر ولى نبود پيوند هم مو يك اندازه به پيروزى و او بين و بود او

 انسان وقتى! است عجيب سال سه و بيست مدت اين در پيغمبر روحى قدرت اقعاًو. شد نمى پيدا آن در تزلزل ذره يك كه بود كوهى مانند

: است گفته درست پيغمبر خود زمان در -است ثابت بن حسان ظاهراً كه -شاعر و است انگيز حيرت كند، مى مطالعه

لَه ممنْتَهى ال هبارِها  مكل   و تُهمغْرى هلُّ  الصنَ اجرِ مهالد 

 و بود شجاع و قوى مردى. بود دالور يك و دلير يك اندام پيغمبر، اندام. بود قوى مردى هم ظاهرى قوت و قدرت نظر از پيغمبر الوهبع

 متَماسكاً بادناً كانَ: بود شجاع مرد يك اندام اندامش مجموع
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 از ورزشكار، آدمهاى بدن مثل يعنى متماسك بدن. متماسك گوشت اما داشت گوشت بدنش بود؛ متوسط الغر، نه و بود چاق نه پيغمبر

 بدنشان گوشت شده، جمع بدنشان در پى و هستند چاق كه آدمهايى. است چسبيده يكديگر به محكم و سفت بدنشان گوشت كه جهت اين

. نبود جور اين پيغمبر ولى است، شل

: برديم مى پناه پيغمبر به شد مى سخت ما بر ايطشر كه گاهى: فرمايد مى السالم عليه على كه بود حدى در پيغمبر شجاعت اصلًا

رَّ اذَا كُنّا وماح أْسنا الْببِرَسولِ اتَّقَي آله و عليه اهللا صلى اللَّه  .

 پشت از را اكرم پيغمبر آنجا در! بود عجيب خيلى كه ديدم مكه در خوابى شدم، مشرف مكه به بار اولين براى كه پيش سال هشت حدود

 السالم عليه على كه نيست جهت بى گفتم افتادم، اميرالمؤمنين جمله ياد به خواب عالم در و ديدم عجيبى اندام كردم، مشاهده سر

.. آله و عليه اهللا صلى اللَّه بِرَسولِ اتَّقَينا الْبأْس احمرَّ اذَا كُنّا و: فرمايد مى

. كرد مى ستايش نيز را شجاعت و كرد مى يشستا را قوت بود، شجاع بود، قوى: بود اينچنين اكرم پيغمبر

 كنم مى عرض مختصراً را مطلبى. شناسد مى انسان براى ارزش يك عنوان به را آن اسالم يعنى شده؛ ستايش قدرت و قوت اسالم در پس

 است ديگر ارزش ندينچ كنار در انسانى ارزشهاى از ارزش يك توانايى و قدرت اسالم در اينكه آن و باشد، بعد جلسه براى تفسيرش و

 را ارزش يك همين فقط ارزشها تمام در نيچه آقاى. دهد مى تشكيل را اسالم كامل انسان يكديگر كنار در ارزشها اين همه مجموعاً كه

 همه و كند مى رشد شاخه همان فقط دارند، نگه را شاخه يك و بزنند را درخت يك هاى شاخه همه اگر است، معلوم. است ديده

 آن و ندارد بيشتر ارزش يك انسانيت نيچه مكتب در كه است اين در اسالم مكتب و نيچه مكتب فرق. رود مى بين از ديگر ىها شاخه

 چندين مجموعه از ارزش يك قدرت اسالم، در ولى. شود مى ارزش اين فداى و محو ديگر ارزشهاى همه پس است، قدرت و توانايى

. كند مى پيدا ديگرى شكل آنوقت گرفت، قرار ارزشها ساير كنار در رزشا اين وقتى. است انسان در متعالى ارزش

 العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و
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 قدرت مكتب نظريه بررسى و نقد  -11

.  تَذَكَّرونَ لَعلَّكُم يعظُكُم الْبغْىِ و منْكَرِالْ و الْفَحشاء عنِ  ينْهى و  الْقُرْبى ذى ايتائِ و الْاحسانِ و بِالْعدلِ يأْمرُ اللَّه انَّ

. بود قدرت مكتب نظريه اطراف در كامل، انسان موضوع در ما گذشته جلسه بحث

 با هم بد و نيك حتى و است ناتوانى و عجز با مساوى منحصراً نقص و توانايى، با مساوى منحصراً كمال مكتب، اين در كه كرديم عرض

. ناتوانى يعنى بدى و ناتوان، يعنى بد و توانايى؛ يعنى نيكويى و نيكى و توانا، يعنى نيك: شود مى سنجيده معيار و اسمقي همين

 و كمال يعنى[ اينها دو هر مكتب، اين در. كنند مى توجيه قبح و حسن اساس بر متكلمين و نقص، و كمال اساس بر را بحثها معمولًا فالسفه

 نقص توانايى، يعنى كمال گويند مى اينها نقص؛ و كمال گويند مى فالسفه. اند سنجيده ناتوانى و توانايى معيار با را] قبح و حسن و نقص،

 و حق مكتب اين در. ناتوانى يعنى بدى توانايى، يعنى نيكى گويند مى اينها بدى؛ و نيكى قبح، و حسن گويند مى متكلمين. ناتوانى يعنى

 از كه نيست چيزى باطل و باشد جدا توانايى از كه نيست چيزى حق يعنى شود؛ مى سنجيده مقياس همين با قهراً هم ظلم و عدل و باطل

 يكى و شوند درگير يكديگر با نفر دو اگر بنابراين. است ناتوانى ظلم و توانايى عدل،: است طور همين هم ظلم و عدل. باشد جدا ناتوانى

 است مغلوب كه آن و عدل، هم و است حق هم است، نيكتر هم است كاملتر هم مكتب، اين نظر از تواناتر فرد آن باشد، تواناتر ديگرى از

 باطل بدى، نقص، يعنى بودن ناتوان و بودن مغلوب است؛ ظلم و باطل و بد و ناقص است مغلوب كه دليل همين به است خورده شكست و

  ظلم و بودن

 

  قدرت مكتب اول اشكال

 در. است شده گرفته ناديده -است قدرت همان كه -ارزش يك جز انسانى ارزشهاى تمام اينكه يكى. دارد وجود اشتباه دو مكتب اين در

 ترديدى است، كمال يك خودمان فالسفه اصطالح به و است Valeur يك امروزيها اصطالح در و انسانى ارزش يك خود قدرت، اينكه

 مورد در آنكه از بعد ما فالسفه و حكما لهذا و است، قدرت با مساوى الكم اينكه نه اما است كمال با مساوى شك بدون قدرت. نيست

 باشد كمال با مساوى كه را چيزى هر است، كمال با مساوى محض وجود و است محض وجود او كه كنند مى ثابت الوجود واجب ذات

 است، كمال هو بماهو است، كمال ذاته حد فى قدرت،. است قدرت كمالها آن از يكى گويند مى كنند، مى اثبات برهان با خدا ذات براى

. است كمال حيات كه همچنان و است كمال اختيار و اراده و علم كه همچنان

. كرد ترديد نبايد است بشر براى كمال يك خود قدرت، اينكه در بنابراين

 ذات در كه همچنان نيست، كمال تنها قدرت، كه است اين مسئله ولى. كنند مى اشتباه قطعاً اند كرده تبليغ ضعف از كه گرا ضعف مكتبهاى

 و قدرت كماليه، صفات آن از يكى. دارد زيادى حسناى اسماء و كماليه صفات حق ذات. نيست كماليه صفت تنها قدرت هم تعالى حق

. باشد قدرت در منحصر تعالى حق كماليه صفات اينكه نه است قادر  حسنى اسماء آن از يكى
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  دوم اشكال

 ديگر ارزشهاى و كمالها تنها نه. است قدرت خود در اشتباه -نيست كوچكتر نباشد، بزرگتر اگر اول اشتباه از كه -مكتب اين مدو اشتباه

 خوب هم را قدرت خود است، قدرت طرفدار كه كند مى كه ادعايى رغم على مكتب اين بلكه است، شده گرفته ناديده مكتب اين در

 از است عبارت حيوانى قدرت. باشد حيوانى قدرت همان كه است شناخته را قدرت درجات از درجه يك مكتب، اين. است نشناخته

 همه و دارد، وجود حيوان عضالت در كه قدرتهايى است، عضالنى قدرت حيوان قدرتهاى همه. است حيوان عضالت در كه زورى همان

 يعنى دارد؛ وجود عضالنى قدرت از غير قدرتى مبدأ انسان در كه است اين در بشر اهميت. است نفسانى هاى خواسته حيوان هاى خواسته

 به قدرت كنيد كوشش باشد، قدرت تابع بايد انسان: كه است گرفته نيچه آقاى كه نيست آن نتيجه، باشد قدرت مكتب ما مكتب اگر فرضاً

 هرچه و نكنيد نفس با مخالفت و ريدبپرو را نفس بزنيد، است ضعيف كه هركسى سر بر آورديد دست به قدرت كه حال بياوريد، دست

 . نيست اينها هم قدرت خود نتيجه نه، شويد؛ مند بهره دنيا مادى تمتعات از توانيد مى

 

  روحى قدرت

. كنم مى شروع آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول حضرت از داستان يك از و كنم مى عرض برايتان را مطلبى اسالمى معيارهاى با من اينجا

 را مسلمان جوانان از جمعى كردند، مى عبور مكانى از مدينه در كه هنگامى آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول كه است آمده يثحد كتب در

 مثل( كردند مى زورآزمايى بزرگ سنگ قلوه اين با و داشتند برمى زور آزمايش و بردارى وزنه عالمت به را سنگى كه حالى در ديدند

 را سنگ كه كرد مى تالش هركس...  و بيشتر اندكى ديگرى و كرد مى بلند زمين از مقدار يك يكى،). دارند ىبرم وزنه امروز كه اينهايى

. ببرد باالتر

 يا بهتر، اين از چه: گفتند و شدند خوشحال همه باشم؟ مسابقه اين داور من كه خواهد مى دلتان آيا: فرمودند و ايستادند آنجا اكرم پيغمبر

 احتياج. شوم مى داور من خوب، بسيار: فرمود. زورمندتريم و قويتر ما از يك كدام كه كنيد حكم و باشيد مسابقه داور شما! اللَّه رسولَ

 كدام: پرسيدند. هستيد قويتر شما از يك كدام كه دهم مى شما دست به معيارى من ايد، برنداشته را سنگ هنوز! برداريد را سنگ كه ندارد

 ميل اين مقابل در و باشد معصيت يك ميل او در و كند ترغيب معصيتى سوى به را او نفسش كه كسى آن: فرمود هستيم؟ قويتر يك

. كند ايستادگى خود نفس مقابل در ولى باشد معصيت و گناه و بيايد خوشش چيزى از انسان اينكه كند؛ ايستادگى

 فقط قدرت و بردارد زمين از را سنگى انسان كه نيست اين طفق زور. كردند مطرح نفسانى ميل مقابل در را اراده قدرت اينجا در پيغمبر

 حيوانها عضالت در كه است قدرتى است، عضالنى قدرت كه است قدرت نوع يك اين. كشد دوش به را سنگينى بسيار وزنه كه نيست اين

 كمال يك انسان براى هم زور نيست، كمال قدرت نوع اين كه بگويم بخواهم اينكه نه. است حيوان و انسان مشترك وجه و دارد وجود هم

 در بتواند انسان كه است اين اراده قدرت. است اراده قدرت -هست انسان عضالت و بازو در كه -عضالنى قدرت از باالتر ولى. است

. كند مقاومت و ايستادگى خود نفسانى مشتهيات مقابل
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 باز. است شده ناميده قدرت يك عنوان به مسئله اين هميشه ما انىعرف ادبيات در جمله از و اسالمى اخالق در كه است منطق همين روى

: فرمود پيغمبر

عنْ النّاسِ اشْجم غَلَب واهه  .

. شود پيروز خود نفس هواى بر كه است كسى آن دليرتر و دالورتر و شجاعتر مردم همه از

: گويد مى سعدى. است مطرح غلبه و قدرت و شجاعت مسئله نيز اينجا

 دهنى بر بزنى مشتى كه نيست آن مردى   كن شيرين دهنى برآيد دست از گرت

 ميل رغم على انسان كه است اين قدرت بزند؛ ديگرى دهان به را كرده گره مشت انسان كه نيست اين) قدرت و قوت يعنى( مردانگى

: گويد مى مولوى. كند شيرين را ديگرى كام خودش كام بجاى خود، نفسانى

 كو به كو چنينم مردى طالب   كو؟ مرد شهوت وقت و خشم وقت

 و شود مى برانگيخته خشمش وقتى كه است كسى آن مرد كو؟ مرد شهوت، و خشم وقت: گويد مى و سنجد مى اينجا در را مردانگى مولوى

 در همچنين و كند، ايستادگى است خشم اسمش كه آتش اين مقابل در و باشد قوى اراده يك داراى گردد، مى آتش از كانونى به تبديل

. گويند مى قدرت و قوت را اينها. كند قيام خود شهوت مقابل در كند، اختيار بى را انسان خواهد مى و آيد مى هيجان به شهوت كه وقتى

 قدرت اآنه همه بسنجيم درست اگر كند مى رد و نفى است ضعف اينكه عنوان به نيچه آقاى و اند گفته اخالقيون كه اخالقى محاسن آن تمام

 لهذا و شود مى اشتباه قدرت با است، ضعف و نيست قدرت واقع در كه چيزهايى يك موارد از بعضى در گاهى كه دارم قبول من بله،. است

 كافى شد برانگيخته جا يك در انسان عواطف اينكه صرف يعنى باشد، ايمان و عقل با توأم بايد عاطفه كه گويند مى اخالق علماى هميشه

  نيست منطقى يا است منطقى و بجا عاطفه، اين آيا كه سنجيد عقل مقياس با يدبا نيست؛

 

 نابجا و بجا هاى عاطفه

: است اين سعدى شعر. خوانم مى شما براى را قرآن از اى آيه همچنين و سعدى از شعرى

 گوسفندان بر بود ستمكارى   تيزدندان پلنگ بر ترحم

 و بگيرند است دريده را گوسفند صدها كه را گرگى خواهند مى وقتى يعنى است؛ گوسفند به ستم گرگ، يك يا درنده پلنگ به ترحم

. است گوسفندان به نسبت قساوت مساوى ترحم اين كه بداند بايد شود، برانگيخته ترحمش حس كسى اگر بكشند،

 و است، محروم زيردست انسانهاى به نسبت قساوت ستمگر، ظالم انسان به نسبت ترحم كه است اين مقصودش. است مثَل البته اين

. ورزند مى ترحم ستمگران به نسبت ضعيف آدمهاى
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 است كردن سنگسار اسالم در او مجازات كند، زنا دارى زن مرد اگر. كنند مى زنا كه زنى و مرد درباره است، زانيه و زانى درباره قرآن آيه

 الْمؤْمنينَ منَ طائفَةٌ عذابهما ولْيشْهد كنيد مجازات را اينها گويد مى قرآن. است كردن سنگسار نيز او مجازات كند، زنا شوهردارى زن اگر و

 را اجتماع عاليه مصالح كه ضعيف نفوس كه است جايى اينجا. كنند شركت آنان اعدام مراسم در و باشند حاضر مؤمنين از گروهى حتماً و

 كنيد رحم اينها به است خوب چه: بگويند و شود تحريك عواطفشان شوند مى اعدام ارندد انسان دو ببينند وقتى بسا چه گيرند، نمى نظر در

 اللَّه دينِ فى رأْفَةٌ بِهِما تَأْخُذْكُم ال و: گويد مى قرآن. نكنيد را كار اين و

 اين. نيست دلرحمى و ترأف جاى و است شده تنظيم بشريت كلى و عالى مصالح اساس بر الهى قانون و است الهى مجازات موقع اينجا

. است اجتماع به نسبت قساوت رأفت،

 اعدام، مجازات چه؟ يعنى اعدام مجازات: گويند مى و شوند مى پيدا افراد از بسيارى كه است مطرح خيلى امروز مطلب، همين عين

 كنند؟ مى تحليلى چه و كنند مى توجيه چگونه را خود سخن اينها. شود اعدام نبايد شد، مرتكب را جنايتى هر جانى يعنى است؛ غيرانسانى

. كرد اصالح بايد را جانى: گويند مى

 از كه نگذاشت و كرد اصالح بايد شوند جنايت مرتكب آنكه از قبل ولى كرد، اصالح بايد را انسانها كه ندارد شك! بزرگى مغالطه عجب

 افساد و فساد عوامل بلكه ندارد وجود اصالح عوامل تنها نه و ندارد وجود كافى قدر به تربيت يا جامعه در اما. بزند سر جنايتى آنها

 به دست اصالحى عوامل رغم على كه هستند منحرفى عناصر هميشه ولى دارد وجود كافى قدر به اصالح عوامل فرضاً يا و دارد، وجود

 عوامل چون كه -نشده اصالح بالقوه انيهاىج آن شود، الغاء اعدام مجازات كه قدر همين كرد؟ بايد فكرى چه اينها براى زنند؛ مى جنايت

 در جنايت روح شكلى هر به كه اى بالفطره جانى عده يك و -اند نشده اصالح نيست كافى و دارد وجود فرضاً يا و ندارد وجود تربيتى

 كه بعد و كند جنايت جانى گذارب كه معنا اين به كرد، اصالح بايد را جانى اينكه بهانه به امروز ما. ]زنند مى جنايت به دست[ هست آنها

. است جنايت به جانى تشويق ما كار اين بلكه و دهيم مى سبز چراغ بالقوه جانيهاى همه به داريم كنيم، اصالح را او برويم كرد جنايت

 بزرگ كه هم بعد نكرد، اصالح و تربيت مرا پدرم بودم كه بچه من و نبود من اصالح فكر به حال به تا جامعه: گويد مى خود پيش جانى

 پس بشويم؛ آدم آنجا در و كنند اصالح و تربيت را ما زندان در بلكه ببرند، زندان را ما تا كنيم جنايت برويم نكرد؛ اصالح مرا كسى شدم

!. باشد كردنمان اصالح مقدمه تا بكنيم جنايتى يك

 ديدشان شعاع كه آدمهايى. آيد مى رحم به انسان دل و است غيرانسانى عمل، اين! بريد؟ بايد را دزد دست كه چه يعنى: گويد مى ديگرى

 فقط نه دزدى اثر در ببينيد و بخوانيد را صفحات اين و كنيد نگاه ها روزنامه حوادث صفحات به شما. زنند مى را حرف اين است، كوتاه

 مطمئن دزد و گيرد صورت خودش جاى در زدد مجازات اگر. شود مى واقع ها كشى آدم و جنايتها چقدر بلكه شود مى ربوده زيادى اموال

 اين داغ عمر آخر تا و كنند مى قطع را انگشتش چهار اين بيفتد، قانون و پليس چنگال به و كند دزدى اگر كه باشد داشته يقين و باشد

 بسته دزدى درِ ااصلً شود، مجازات گونه اين دزد يك بلكه و دزد چند اگر خدا به. ]كند نمى دزدى هرگز[ هست بدنش روى جنايت

. شود مى
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 در كه باشند شنيده شايد اند نرفته موقع آن در خودشان كه كسانى و دانند مى اند رفته مكه پيش سال شصت پنجاه در كه حاجيهايى

 حركت آن امثال و شتر با حجاج هاى قافله نبود، هواپيما و اتومبيل كه زمان آن در. است بوده صورت چه به دزدى وضع عربستان

 با. كنند طى را راهها اين كه كردند نمى جرأت كمتر نفر هزار دو از بردند، مى خود همراه نظامى افراد و شدند مى مسلّح اينكه با و كردند مى

 و بردند را مردم اموال چقدر و كشتند آدم چقدر و زدند شبيخون حجاج هاى قافله به حراميها كه نشود شنيده كه نبود سالى احوال اين همه

 سالى شايد. گيرد نمى را كسى دزدى جلو است احتماالت حساب روى چون ها شدن كشته جور اين ولى شدند، كشته آنها خود از چقدر

. نداشت اثرى ولى شدند مى كشته حاجى صدها و دزد صدها

 را كار اين سال دو يكى و -ندارم كارى من دارد، بد كار هزار اينكه به حال -بود خوب دنيا در كارش يك همين الاقل سعودى دولت

. بريد را دزد انگشت يعنى كرد،

 بار و بريدند را او دست و آوردند) الْمؤْمنينَ منَ طائفَةٌ عذابهما ولْيشْهد( بودند حجاج همه كه ديگرى جاى يا و  منى يا عرفات به را دزدى

. كردند تكرار را كار اين ديگر

 بين از دزدى اساساً و كردند ترك را عمل اين زدند، مى دزدى به دست زياد گرسنگى علت به كه ديگرى عده و حراميان آن ديدند يكدفعه

 با يا بزند دست آن به كند نمى جرأت احدى و گذرد مى روز چندين و افتد مى حاجى چمدان و بار سرزمين، همان در كه ديدند مردم. رفت

 قرآن. گيرد مى صورت خودش جاى در مجازاتى كه است آن براى اين. شود مى اپيد صاحبش كار، آخر در و دهد تكان را آن پايش

.. اللَّه دينِ فى رأْفَةٌ بِهِما تَأْخُذْكُم ال و: گويد مى

 اين ديگر عبارت به و ترحم صورت به است قساوتهايى يعنى است؛ غيرمنطقى ترحمهايى ترحمها، و ها سوختن دل رأفتها، نوع اين پس

 نفسانى، اميال و شهوات برابر در ايستادگى مانند[ نبايد را ترحمها نوع اين. است ديگر موارد در قساوت و مورد يك در ترحم ترحم، نوع

. آورد حساب به] قدرت نوعى

 ضعف اطنق و باشد مند بهره كامل قدرت از بايد كامل انسان و برتر مرد گويد مى و زند مى قدرت از دم دائماً كه -قدرت مكتب بنابراين،

 را قدرت معنى و نشناخته هم را قدرت خود است، نشناخته را انسان ارزشهاى ساير اينكه از گذشته -باشد كرده مسدود را خود وجود

  است ندانسته را قدرت حقيقت و نفهميده
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  احاديث در واقعى قدرت

 للْمظْلومِ و خَصماً للظّالمِ كونا: گويد مى خود فرزندان به كه است آن مقتدر روح يك. بشتابد ديگران كمك به انسان كه است آن قدرت

 و قدرت هميشه! من فرزندان: فرمايد مى) عليهماالسالم( حسين امام و حسن امام عزيزش فرزند دو به خطاب السالم عليه على.  عوناً

 همين و ها بدخواهى حسادتها، ها، توزى كينه اتفاقاً. است قدرت] از ناشى[ كار اين. بشتابد ظالم با ستيزه به و مظلوم كمك به شما نيروى

 همه بد و بگيرد انتقام مردم همه از دائماً خواهد مى دلش كه آدمى. است ضعف از ناشى همگى كند، مى پيشنهاد نيچه آقاى كه چيزهايى

 آقاى كه طور آن -نيست قدرت از كارهايش برسد، ديگران به آزارش خواهد مى هميشه و دارد ساديسم كه كسى آن و خواهد مى را مردم

. است كمتر اش كينه و حسد باشد، مقتدرتر هرچه انسان. است ضعف از ناشى بلكه -گفته نيچه

.  الْحفيظَةَ تُذْهب الْقُدرةُ: كنم مى نقل شما براى السالم عليه حسين امام از اى جمله

. است شده بنا قىدقي بسيار روانى مالحظات بر و است عجيبى خيلى جمله

 آدمِ مقابل، نقطه در. ندارد كينه ديگران به نسبت كند، قدرت احساس خودش در انسان وقتى يعنى برد؛ مى بين از را كينه قدرت: فرمايد مى

. ورزد مى حسادت ديگران به نسبت هميشه كه است ضعيف آدم دارد؛ دل در را ديگران كينه هميشه كه است ضعيف

 هميشه و كنند مى غيبت كسانى چه: پرسند مى السالم عليه على از. كنم مى نقل غيبت باب در السالم عليه رالمؤمنينامي از ديگرى جمله

: فرمايد مى السالم عليه على برند؟ مى لذت ديگران بدگويى از و كنند بدگويى و بزنند حرف مردم سر پشت خواهد مى دلشان

 الْعاجِزِ جهد الْغيبةُ: ناتوانها عاجزها، ضعيفها،

 ننگش و عار كند، مى قدرت احساس خود روح در كه كسى آن و مقتدر و قوى انسان يك. است ناتوان آدم يك كوشش منتهاى غيبت

 يا و كند غيبت مردم سر پشت نيست حاضر قوى انسان يك. داند مى پست كارى و ضعفا و ها دنى كار را غيبت و كند غيبت كه آيد مى

 غيبت هرگز مقتدر روح يك و مقتدر و قوى انسان: گويد مى و كند مى ضعف به مستند را غيبت السالم عليه على. ودبشن را ديگران غيبت

. كند نمى

 قَطُّ غَيور  زنى ما: فرمايد مى كند، مى تعليل ضعف به هم را زنا السالم عليه على حتى

 زنا غيرت بى آدمهاى فقط است؛ نكرده خيانت مردم ناموس به و هنكرد زنا زنى با باشد، داشته غيرت جو يك كه آدمى يك دنيا همه در

 كارى او ناموس به نسبت هم ديگران اگر واقعاً كه آدمى يعنى كند، مى ضعف احساس هم خودش در كه است آدمى غيرت بى آدم. كنند مى

.. قَطُّ غَيور  زنى ما: كنند ىنم زنا هرگز غيورها كنند، مى زنا كه هستند غيرتها بى فقط. گزد نمى ككش آنقدرها كنند

 سر به آهن با و داشتن آهن يعنى اسلحه، يعنى بازو، زور فقط يعنى قدرت او نظر از. شناسد نمى ديگر را قدرتها اين نيچه آقاى ولى

 و قوت از دمآ اين ولى است زياد خيلى بازويش زور كه مردى يك گنده، حيوان يك يعنى او نظر از برتر مرد. كوبيدن و زدن ديگرى

. داند نمى چيزى و ندارد خبر اساساً روحى قدرت
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 را ضعيف انسان اسالم،. است كامل انسان چهره خطوط از يكى و انسانى كمال يك و ارزش يك قدرت شك، بدون اسالم مكتب در پس

 الضَّعيف الْمؤْمنَ يبغض اللَّه انَّ: پسندد نمى

. آيد ىم بدش ناتوان و سست آدمهاى از خدا

 با اسالم در قدرت تعبير ثانياً و است، قائل هم ديگرى ارزشهاى به آن كنار در و داند نمى قدرت را انسان ارزش تنها اولًا اسالم پس

 آن و دارد سراغ انسان در را قدرتهايى اسالم. است متفاوت كنند مى قدرت از اينها امثال و ماكياول و سوفسطائيان و نيچه آقاى كه تعبيرى

. است آن در جامعه خير بلكه است، گفته نيچه كه است چيزى از غير اش نتيجه كه كند مى تحريك و تقويت را قدرتها

: گفت او به بايد. است ضعف از سوزد، مى دلش انسان اينكه اصلًا: گويد مى نيچه

ت صحبت نيست، اين صحبتاضيبينى؟ نمى طرف اين از را مطلب چرا. است رساندن خير صحبت است، كرم و جود صحبت است، في 

 از رساندن فيض ضعيف؟ آدم يك يا رسد مى ديگران به فيضش قدرتمند آدم يك آيا: كن مطرح شكل اين به را حرف اين! نيچه آقاى

. ضعف از نه است قدرت از رساندن فيض ضعف؟ يا است قدرت

 

  محبت مكتب

 مكتب را خود مكتب مسيحيان البته. است محبت مكتب -است شده تبليغ سيحيانم بين در اى اندازه تا و هند در بيشتر كه -ديگر مكتب

 مكتب يعنى ناميد؛ ضعف مكتب بايد را آنها مكتب كه اند رفته جايى به محبت مكتب در -كرديم عرض چنانكه -ولى نامند مى محبت

. چيست؟ محبت تبمك. ناميد محبت مكتب شود مى را هنديها مكتب ولى. محبت مكتب نه است، ستايى ضعف

 كه را هرچه. نيچه مكتب مقابل نقطه درست يعنى داند، مى مردم به كردن محبت و خلق به خدمت با مساوى را انسان كمال محبت مكتب

 ىيعن انسانيت برسد؛ خدا خلق به خيرش كه انسانى يعنى كامل انسان اساساً: گويند مى. ]كنند مى توصيه و اثبات[ اينها كرد، مى نفى نيچه

 وقتى -نيستند پايبند حرف اين به عملًا فرنگيها خود كردم عرض چنانكه اينكه گو -فرنگى مكتبهاى در هم اآلن. خلق به رساندن خير

 فالن گويند مى وقتى هم ما جرايد و مجالت. است مردم به محبت و مردم به خدمت همين مقصودشان گرايى، انسان و انسانيت گويند مى

 خيرخواهانه خدا خلق نظر از يعنى است، انسانى چيز فالن گويند مى وقتى.  كنند نمى قصد اين جز نيست، انسانى يا است انسانى چيز

. نيست مردم نفع به يعنى نيست انسانى و است،

 شده ميزىآ مبالغه تعبيرات هم ما شعراى بين در گاهى. نيست ديگرى چيز خدا خلق و مردم به خدمت جز انسانيت اينها نظر از بنابراين

: گويد مى سعدى مثلًا. است

 نيست دلق و سجاده و تسبيح به   نيست خلق خدمت جز به عبادت
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 درويشى دلق و كردن پهن سجاده و تسبيح فقط كارشان كه است متصوفه از عده آن او منظور و دارد ديگرى منظور اينجا در سعدى البته

 آن به خطابش است، درويش يك خودش اينكه با سعدى. شود نمى سرشان چيزى خيرخواهانه كارهاى از اساساً و است پوشيدن

. نيست خلق خدمت جز به عبادت: گويد مى آميزى مبالغه لسان يك با اول منتها. فهمند نمى چيزى خلق به خدمت از كه است درويشهايى

: است نادرستى تعبيرات كه گويند مى ديگرى تعبيرات با را مطلب همين گاهى

. نكن آزارى مردم بسوزان، نبرم بخور مى

 محبت مكتب. است مردم به احسان آن و دارد وجود خوبى يك و است، آزارى مردم آن و دارد وجود بدى يك دنيا در فقط اينها نظر از

 بدى يك و نقص يك فقط و است، مردم به رساندن خير آن و دارد وجود نيكى يك و ارزش يك و كمال يك فقط كه است اين حرفش

  است مردم به رساندن آزار آن و دارد ودوج

 

 ايثار و احسان به قرآن دعوت

 و انسانى ارزشهاى از ارزشى يك خودش مردم، به احسان و خلق به كردن خدمت اسالم نظر از اينكه در. بسنجيم بايد هم را مكتب اين

. نيست شكى هيچ است الهى

 عالى بسيار هم مقامش و است نيكى يك و ارزش يك و كمال يك خود سالما نظر از داشتن، را مردم درد و مردم به خدمت و محبت

. است مخالف انحصارش با اسالم ولى است،

: كردم تالوت سخن ابتداى در را اى آيه

 و كند مى امر عدل به يكى را مسلمانها شما خدا. لْبغىِا و الْمنْكَرِ و الْفَحشاء عنِ  ينْهى و  الْقُرْبى ذى ايتائِ و الْاحسانِ و بِالْعدلِ يأْمرُ اللَّه انَّ

 حقوق روى پا تنها نه كه دهد مى فرمان خدا. است عدل از باالتر -اجتماعى نه -اخالقى نظر از كه احسان، به ديگرى و دهد مى فرمان

. كنيد نيكى مردم به خود، مشروع حقوق از بلكه نكنيد مردم حقوق به تجاوز و نگذاريد مردم

 را احتياج كمال آن به و است انسان خود مال آنچه در خود بر ديگران داشتن مقدم يعنى گذشت؛ يعنى ايثار. است قرآنى اصل يك ايثار

 را ايثار عجيب قرآن، و است انسانيت مظاهر باشكوهترين از يكى ايثار. دارد مى مقدم خود بر را ديگرى احتياج، كمال عين در و دارد

 بِهِم كانَ لَو و انْفُسهِم  على يؤْثرونَ و: فرمايد مى داشتند، مى مقدم خودشان بر را مهاجرين كه انصار يعنى پيغمبر اصحاب رهدربا. است ستوده

 بيت اهل و السالم عليهما حسنين و السالم عليها مرضيه زهراى و السالم عليه على شأن در  اتى هل سوره در كه آياتى در يا.خَصاصةٌ

 ال و جزاء منْكُم النُريد اللَّه لوجه نُطْعمكُم انَّما. اسيراً و يتيماً و مسكيناً حبه  على الطَّعام يطْعمونَ و: فرمايد مى است، شده نازل السالم معليه

 روزه و كنند مى نذر السالم عليها زهرا و سالمال عليه على داشتند، حسنين كه بيمارى يك از بعد. ايم شنيده همه را داستانش كه ، شُكوراً

. كند مى آماده و پزد مى نانى آن از زهرا و كند مى تهيه جوى مثلًا و كند كارمى بيرون در السالم عليه على كه است اوقاتى و گيرند، مى
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 نازل آيه اين كه كنند مى را ايثار اين بارهدو بعد شب دو در و دهند مى محتاج اين به داشتند خود آنچه اينها و رسد مى مسكينى افطار وقت

. شد

 داستانهاى كه است كرده ستايش و ستوده را آن اسالم و است باشكوهى العاده فوق انسانىِ مقام ايثار و است، مطرح ايثار مسئله هرحال به

  است آمده ايثار درباره اسالم تاريخ در زيادى

 

 مهربانى از اى نمونه

 جاهليت اشراف از مردى كه ايد شنيده را داستان اين. است مطرح اسالم در هميشه كه است امرى ترحم و انىمهرب رحم، كلى طور به

 و بوسند مى را او و اند نشانده خودشان زانوى روى را فرزندانشان از يكى ايشان كه ديد و آمد آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول خدمت

 يك را كدامشان هيچ عمرم در هنوز و دارم بچه تا ده من: گفت و آله و عليه اهللا صلى پيغمبر به كرد رو. كنند مى محبت او به و بويند مى

 و ناراحت چنان حرف اين از اكرم پيغمبر اللَّه رسولِ وجه فَالْتَمع: اند نوشته آمده، زمينه اين در كه رواياتى از يكى در.  ام نبوسيده هم بار

: فرمود و كرد پيدا لمعان و شد رمزق مباركش صورت كه شد عصبانى

 اليرْحم اليرْحم منْ

 است، كنده تو دل از را رحم خدا اگر: فرمود ديگرى نقل به بنا. كرد نخواهد رحم او به هم خدا باشد، نداشته رحم ديگرى به نسبت كه آن

!. كنم؟ چه من

 اساساً السالم عليه على و است نمونه بهترين خود السالم عليه يرالمؤمنينام زندگى. داريم زيادى احاديث و روايات و اخبار زمينه اين در

 آيد مى جوش به السالم عليه على محبت و رحمت درياى گيرد، مى قرار كه ضعيف مقابل در است؛ مهربانى و رحمت مجسمه

 

  غرب در انسانى عواطف

 القلبى قسى مردمان و است قساوت غربيها روحيه عمق اساساً هك گفتم و كردم بحث غربى و شرقى روحيه به راجع گذشته جلسه در من

 حتى. نامند مى شرقى خصلتهاى را گذشتها و احسانها محبتها، عواطف، نوع اين و دارند قبول را مطلب اين هم غربيها خود البته. هستند

 در خواهر به نسبت خواهر و خواهر، يا برادر به تنسب برادر همچنين و مادر يا پدر به نسبت فرزندان و خود فرزندان به نسبت پدر محبت

 در زندگى و دارد وجود زمين مشرق در فقط انسانى عواطف گويند مى كرده، احساس را امر اين شرقيها. دارد وجود كم خيلى آنها بين

 احسان ولى دارد وجود اعىاجتم عدل و -ديگران به نسبت نه خودشان، ميان در البته -عدالت آنجا در و است خشك بسيار زمين مغرب

. ندارد وجود آن امثال و عاطفه و
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 بعد من: گفت مى. كرد مى تحصيل آنجا هم پسرش و كند عمل را اش معده اينكه براى بود رفته اتريش به كه كرد مى نقل ما دوستان از يكى

 سفارش و كرد مى خدمت من به پسرم آنجا در و دمبو نشسته رستورانى در روزى بردم، مى بسر را نقاهت دوره و بودم كرده عمل اينكه از

 يكديگر پهلوى هستند شوهر و زن داد مى نشان كه مردى و زن رستوران، ديگر طرف در. چرخيد مى من دور و داد مى غذا و قهوه و چاى

 چيزهايى پسرم از كه ديدم شود، در آنها كنار از خواست مى و شد بلند جا از پسرم كه دفعه يك. پاييدند مى را ما دائماً و بودند نشسته

 دارى تو كه كيست اين گفتند من به: گفت گفتند؟ مى چه تو به آنها: گفتم او به آمد كه بعد. دهد مى جواب آنها به دارد هم او و پرسند مى

. است پدرم او: گفتم كنى؟ مى خدمت او به اينقدر

 براى او آخر: گفتم زدم، حرف آنها با خودشان منطق با من: گفت پسرم! ؟كنى خدمت او به همه اين بايد مگر! باشد پدرت خوب: گفتند

 كه پولهايى از: گفتند تعجب با. بخوانم درس توانم نمى من نفرستد، را پول اين او اگر. خوانم مى درس اينجا در من و فرستد مى پول من

: گفتم! كنى؟ خرج تا دهد مى تو به آورد درمى خودش

 عجيبى موجودات اساساً كه شاخدارى غولهاى يك مثل را ما آنوقت و كردند تعجب خيلى آنها. آورد مى در خودش كه پولهايى از آرى،

 چنين و است خارج در سالهاست كه داريم پسرى يك هم ما بله،: گفتند كرده، صحبت به شروع و آمدند دو هر بعد. كردند مى نگاه هستيم

 سى ما: گفتند بعداً. ندارند پسرى اصلًا و گويند مى دروغ كه شد معلوم و كرد تحقيق آنها رهدربا خصوصى طور به پسرم بعد. است چنان و

 رسماً رويم مى پسنديديم، را يكديگر اخالق اگر شويم؛ آشنا يكديگر اخالق با تا باشيم هم با مدتى گفتيم و شديم نامزد هم با پيش سال

!. ايم نكرده پيدا كردن ازدواج فرصت هنوز ولى كنيم مى ازدواج

 داستان واقعاً كه بود كرده نقل داستانى بودند، فرستاده آلمان به را ايشان بروجردى اللَّه آيت مرحوم كه -بيامرزد را او خدا -محققى آقاى

 فسورپرو اين و بود دانشمندى و عالم مرد كه بود پروفسورى شدند، مسلمان ما زمان در كه اشخاصى جزو: بود گفته ايشان. است عجيبى

 بسترى بيمارستان در و كرد پيدا سرطان بود، شده پيرمردى عمر اواخر در كه پروفسور اين. رفتيم مى او پيش هم ما و آمد مى زياد ما پيش

 و گشود شكايت به زبان پيرمرد اين روزى. كرديم مى عيادت او از و رفتيم مى بيمارستان به آنجا مسلمانهاى و ما: گفت مى ايشان. شد

 سرطان تو كه حال: گفتند و آمدند زنم هم و پسرم هم. است سرطان گفتند اطباء و كردند آزمايش شدم، مريض من كه بارى اولين: گفت

 اين در بدبخت اين كه نكردند فكر و كردند خداحافظى جا همان هردو. رفتيم ديگر ما! خداحافظ بنابراين ميرى، مى كه است معلوم دارى

 از روزى. رفتيم مى عيادتش به مكرر ندارد، را كسى ديديم چون ما: گفت مى محققى آقاى. دارد مهربانى و محبت به احتياج شرايط

 خود پيش. آمد پسرش روز آن در ديديم. رفتيم اش جنازه كردن جمع و تجهيزش و تكفين براى. است مرده او كه دادند خبر بيمارستان

 بيمارستان به را جنازه پيش، از او شديم متوجه كرديم تحقيق وقتى ولى. است دهآم اش جنازه تشييع براى الاقل كه است خوب گفتيم

! برود و بگيرد را پولش و دهد تحويل را جنازه آمده حال و فروخته
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 ايثار بر عدالت تقدم

 از بسيارى كه بگويم خواهم مى را مطلب اين من ولى نيست شكى هستند، اى عاطفه بى مردم آنها اينكه در. نبود اين من اصلى مقصود

. گذاريم مى آن روى انسانيت و عاطفه اسم كه است خودخواهى نوعى نيست، عاطفه گذاريم مى عاطفه را اسمش كه هم ما كارهاى

 اين از قبل كالس بايد آدمى چنين. كند استفاده ديگرى نفع به خود مشروع حق از انسان كه است اين عاطفه معناى چيست؟ عاطفه معناى

 را خود حق و شمارد محترم را آنها حقوق و نكند تجاوز مردم حقوق به كه است اين است؟ كدام اين از قبل كالس. باشد كرده طى را

. گويند مى اجتماعى عاطفه] او خصلت[ اين به كرد، را كار اين هركسى. كند استفاده مردم نفع به خود مشروع حق از بعد، و كند استيفا

 حالل نه آورند، دست به پولى خواهند مى شده كه راهى هر از زندگى در دائماً و نيستند قانع خود حق به كه نيدبي مى را افرادى شما اما

 دوستش فالن خاطر به هم روزى يك آدم همين. كنند مى تجاوز ديگران حقوق به و شمارند نمى محترم را مردم حقوق و حرام نه فهمند مى

 عاطفه اين نه،. بگذاريم اجتماعى عاطفه و دوستى انسان و سخاوت حساب به را اين خواهيم مى ما بعد و كند مى خرج تومان هزار چندين

 چنين باشد كرده بلند را خود نام و كرده خودپرستى خواهد مى اينكه براى انسان اينكه. است نامجويى است، خودخواهى نيست؛ اجتماعى

 دوست انسان كند، مى خرج ديگر انسان يك براى بعد و كرده پايمال را انسان چندين حقوق كه كسى. نيست دوستى انسان كند، مى كارى

. نيست دوستى انسان كنيم مى ما كه كارهايى اكثر. نيست

 مرد ما: گوييم مى و گذاريم مى نوازى مهمان را اسمش و بنديم مى خودمان به يا و داريم خصلتى ما از بعضى. كنم ذكر ديگرى مثال حال

 به هم خواب شب مهمان و دارد مهمان شام، و ناهار براى. رود مى ديگرى و آيد مى مهمان يك هميشه! است باز مرد نهخا درِ و هستيم

 خانه در كه زنى آن به كه هست بسا. كنيم نمى را اى مالحظه يك ديگر طرف از ولى است، خوب حدذاته فى اين. كند مى دعوت اش خانه

 و فشارها -كند كار ما خانه در باشد، ميلش اگر كه است مختار و آزاد او و بدهيم فرمان او به نداريم حق شرعاً ما كه -هست ما

 مهمان! هستيم نواز مهمان ما و است باز ما خانه درِ: گوييم مى و گذاريم مى نوازى مهمان را اسمش و كنيم مى تحميل را زحمتهايى

. نيست نوازى مهمان باشد، انسان يك به ظلم مستلزم كه اى نوازى

 و كرده انتخاب خودش اختيار به زهرا را خانه كار. كند مى همكارى السالم عليها زهرا همسرش با خانه در السالم عليه ابيطالب بن على

. نيايد وارد عزيزش همسر بر فشارى خواهد مى السالم عليه على حال عين در. كند نمى تحميل او به على

 انسان كند، خستگى احساس روز يك اگر بدبخت زن آن و بياورد مهمان دائماً آدم كه است وستىد انسان و نوازى مهمان اين آيا حال

. برو؟ بيرون من خانه از خواهى نمى اگر بگويد و درآورد را پدرش

 بر ملشع خواهد مى كه انسانى. است ديگرى چيز آن برسد، ايثار مرحله به كارى واقعاً اگر بله،. نيست اجتماعى عاطفه هم اينها پس

 از خواهد مى اگر آنگاه نكند، تجاوز مردم حقوق به و باشد عادل يعنى بيايد، باالتر عدالت مرحله از بايد اول باشد، اجتماعى عاطفه اساس

 كسى حق به تجاوزى كوچكترين وقت هيچ بودند مقيد كه داريم سراغ را علما از بزرگانى لهذا و ندارد مانعى كند ايثار خود مشروع حقوق

 ميرزا مرحوم درباره بخواهند چيزى فرزندشان يا همسر از امر، يك صورت به بار يك حتى نبودند حاضر خانه داخل در اينها. نكنند
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 بودند، حائرى عبدالكريم شيخ حاج اللَّه آيت مرحوم استاد و بزرگ بسيار بسيار تقليد مراجع از كه) عليه اللَّه رضوان( شيرازى تقى محمد

) برنج آش( شوربا برايشان ايشان خانواده و بودند مريض ايشان كه وقت يك حتى. داد نمى فرمان خانه اهل به وقت هيچ كه دان كرده نقل

 از توانست نمى و بود بسترى اتاق گوشه در و مريض هم ايشان. بودند رفته و گذاشته در دم را غذا و بودند آمده ها بچه بودند، كرده تهيه

 كند صدا را ها بچه از يكى كه بود اين مستلزم اينكه براى چرا؟ است، نخورده را غذا ديدند آمدند وقتى. گذشت عتسا چند. شود بلند جا

 كار اين بگويم و كنم صدا آشپزخانه از را زنم است جايز من براى شرعاً آيا كه كرد مى شبهه. بدهد انجام ايشان براى را كار اين بگويد و

 كنم، كار مايلم كه گويد مى خودش و ام نداده دستور او به هم من و كند مى خودش رضاى و ميل به كارى خانهآشپز در حال دهد؟ انجام را

. كنم نمى دهم، فرمان او به من كه باشد اين مستلزم كه كارى اما

 نباشد خودخواهى روى از و خودنمايى براى كه است ايثار وقت آن ايثار و است عاطفه وقت آن عاطفه پس

 

 واقعى ايثار از اى نمونه

 را اين. افزاست حيرت واقعاً و است موته جنگ به مربوط كه اند كرده نقل آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول حضرت اصحاب از داستانى

 يدجد خون به احتياج بدن و رود مى مجروح بدن از خون وقتى. بودند افتاده مجروح اى عده موته جنگ در. گويند مى ايثار از اى نمونه

 رفتن و بودن مجروح خود لهذا و دارد آب به احتياج بسازد جديد خون اينكه براى بدن چون كند، مى غالب را تشنگى طبيعت كند، مى پيدا

 را مجروحى اگر تا كرد حركت مسلمان مجروحين ميان در و برداشت را آبى ظرف مردى. است آور تشنگى بدن از زياد خون

 ديگر نفر يك به او اما بدهد آب او به آمد. است تشنه ديد و رسيد مجروحين از يكى به. بدهد آب او به دارد، آب به احتياج كه كند پيدا

 او سراغ: گفت و داد سراغ را ديگر نفر يك هم او ولى رفت دوم نفر سراغ. است تر مستحق من از او كه بده او به را آب يعنى كرد، اشاره

 هم او ديد اولى، سراغ رفت. است مرده هم او ديد دومى، سراغ برگشت. است مرده كه ديد او، راغس رفت. است تر مستحق من از كه برو

  محبت مكتب اشكاالت. داشتن مقدم خود بر را ديگران خود، احتياج نهايت در يعنى گويند؛ مى خودگذشتگى از و ايثار را اين. است مرده

 ارزشى محبت و خدمت شك بدون. دارد ايراد دو -ماست نظر مورد بتمح از ناشى خدمت البته كه -خدمت مكتب و محبت مكتب

. است وارد هم مكتب اين بر بود، وارد قدرت مكتب بر كه ايرادى دو عين. است انسانى ارزشهاى از يكى ولى است انسانى

 از عبارت كه چسبيده، ارزش يك به فقط و كرده فراموش را ديگر ارزشهاى يعنى است؛ ارزشى تك هم مكتب اين كه است اين ايراد يك

. است محبت و خدمت

 از يكى بخشش و جود فياضيت، اند كرده ثابت فالسفه كه طور همان و است كمال انسان براى فياضيت است، كمال انسان براى محبت

 اين در بنابراين. است االطالق على فياض خودش تعالى واجب ذات لهذا و هست هم تعالى واجب ذات صفت حتى كه است كماليه صفات

 ندارد وجود ديگرى چيز خلق به خدمت از غير اند گفته و كرده فراموش را ديگر ارزشهاى كه است اين در اينها اشتباه. نيست شكى جهت

. است ارزش اين به منحصر انسانيت و
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 و زور، فقط يعنى قدرت كه كرد مى خيال و بود نداده تشخيص درست را قدرت كه بود اين مهمترش اشتباه قدرت مكتب كه طور همان

 توضيح اينجا در من كه دارد وجود بزرگ بسيار اشتباه يك هم خلق به خدمت مكتب در بود، كرده فراموش را روحى و روانى قدرتهاى

. دهم مى

: كند مى سؤال كسى يك خلق؟ چيز چه به خدمت چه؟ يعنى خلق به خدمت

 خدا خلق چيز چه به بدهيد؛ من به توضيحى يك ولى خوب، بسيار. كند خدمت خدا خلق هب انسان كه است اين به انسانيت گوييد مى شما

 ندارد شك بله،. كرد خدمت بايد آنان شكمهاى به و هستند گرسنه خدا خلق يعنى خدا، خلق شكم به: بگوييد است ممكن كنيم؟ خدمت

 بمانند محفوظ گرما و سرما از و شوند پوشانده بايد عريانند اگر كرد؛ خدمت بايد هم خدا خلق تن به. شوند سير بايد گرسنه انسانهاى كه

 اينجا در سؤال يك ولى. خداست خلق به خدمت و است درست اينها همه. باشند داشته آزادى ندارند، آزادى اگر. باشند داشته مسكن و

 چيست؟ نهايى نتيجه: است مطرح

 قرار شرايطى در خدا خلق خود اگر است؟ خير و احسان ما عمل اين برآورديم، را خدا خلق احتياجات از احتياجى ما كه قدر همين آيا

 كنند مى عمل اى گونه به جهالت و نادانى روى از يعنى هستند، خودشان دشمن خودشان و كنند نمى خدمت خودشان به خودشان كه دارند

 و آنها شقاوت مسير بلكه نيست سعادتشان مسير تنها نه كه اند گرفته قرار مسيرى در و هستند خودشان اول درجه دشمن خودشان كه

 بايد ما داريم، كار چه ما كرد، خدمت بايد خدا خلق به: بگوييم و ببنديم را چشمهايمان طور همين باز اينجا در است، بشريت شقاوت

 يا و گيرد مى قرار هدفى و يرمس چه در شود مى سير شكمش كه آن داريم كار چه حال بگوييم كه است صحيح آيا كنيم؟ سير را شكمها

 انسانها به خدمت نه، يا باشد؟ پوشيده بايد تن و باشد سير بايد شكم دارم؟ كار چه هدفش و مسير به من دارد؟ قرار مسيرى چه در اآلن

 انسانى رزشا آنجا خدا خلق به خدمت: است اين مطلب باشد؟ انسانى ارزشهاى به خدمت يعنى باشد، انسانيت به خدمت اينكه شرط به

 هم پول يك اندازه به نگيرد، قرار انسانى ارزشهاى ساير مسير در خلق به خدمت اگر. گيرد قرار انسانى ديگر ارزشهاى مسير در كه دارد

 ندارد ارزش

 

  ايمان مقدمه خلق، به خدمت

 در مردم كه است اين براى جز عبادت، و ايمان اصل و خدا دستورهاى همه مگر: گويند مى اى عده كه كنيم طرح بايد را مطلب اين اينجا

 خدمت خدا خلق به ايمان، پرتو در اينكه براى باشيم داشته ايمان بايد ما كنند؟ خدمت خدا خلق به و باشند خدا خلق خيرخواه امر نهايت

 ساير و اسالم دستورهاى همه هااين نظر از. كنيم مى خدمت خدا خلق به بهتر كه است عبادت پرتو در چون كنيم، عبادت را خدا بايد كنيم؛

. شود خدمت خدا خلق به كه است اين مقدمه بشريت بزرگان دستورات همه و اديان

 هيچ آيا دارند؟ اى برنامه چه خدا خلق خود شود، خدمت خدا خلق به بايد اگر. بشود خواهد مى چه باالخره خدا خلق خود گويند نمى

!. ندارند؟ اى برنامه
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 ايمان مقدمه خلق به خدمت: است برعكس نيست، خلق به خدمت مقدمه عبادت نيست، خلق به خدمت مقدمه ايمان. نيست طور اين نه،

 است؛ انسانى ارزشهاى ساير مقدمه خلق به خدمت است، شدن عاقل مقدمه خلق به خدمت است، عبادت مقدمه خلق به خدمت است،

 ساير مسير در را آنها تا بيندازيم، خداپرستى مسير در را آنها تا بيندازيم، انايم مسير در را آنها تا كنيم خدمت خلق به بايد ما يعنى

. بيندازيم ارزشها

 ديگرى مقدمه كدام هيچ اينكه نه و است، خلق به خدمت براى مقدمه ايمان اينكه نه است ايمان براى زمينه و مقدمه خلق به خدمت

 همه بايد ما الّا و ندارد، معنى اين از غير بينيم مى كنيم حساب ما وقتى هم واقعاً و زند مى حرفى چنين و است مكتبى چنين اسالم. نباشد

 چومبه موسى به و كنيم مى نگاه چومبه به كه كنيم نگاه چشم همان به لومومبا به مثلًا بايد بعد. بگيريم نظر در آنها انسانيت منهاى را انسانها

 هردو و شوند گرسنه است ممكن هردو دارند، شكم دو هر انسانند، دو هر چون كنيم، مى هنگا لومومبا به كه كنيم نگاه چشم همان به هم

. كنند نمى فرق يكديگر با انسان دو اين شناسى زيست جنبه از و باشند برهنه است ممكن

 از و ببرند باال خيلى را سالمىا عرفان مقام خواهند مى وقتى اى عده بينم مى خوانم، مى كه را آبرومند و سنگين نسبتاً مجالت از بعضى من

: پرسيم مى! اند زده بزرگ خيلى حرفهاى نيستند، كوچك ما عرفاى اين: گويند مى كنند تعريف آن

!. آورد درمى خلق به خدمت از سر امر، نهايت در عرفان: گويند مى! اند؟ گفته چه

 به خدمت از سر راه مقدمه در بلكه و راه وسط در آورد؛ نمى در خلق به خدمت از سر امر نهايت در وقت هيچ عرفان. نيست طور اين نه،

. آورد درمى خلق

 عرفان مقدمات از اى مقدمه خلق به خدمت نيست؛ عرفان نهايت خلق به خدمت ولى باشد هم بايد و هست عرفان در خلق به خدمت

 خلق به بلكه نيست، خدا خلق به خدمت مقدمه شدن نزديك خدا به: گوييم مى كنيم، تعبير بخواهيم خودمان شرعى تعبيرات به اگر و است

. خداست قرب مقام به رسيدن و الهى قرب مقدمه كردن خدمت خدا

 نظر در انسانيت نهايت را محبت اينكه ديگر و داند مى ارزش تنها را محبت اينكه يكى: است وارد ايراد دو هم محبت مكتب بر پس،

 و محبت اسالم. كند نمى قبول را اين اسالم ولى. داند مى محبت و خدمت را انسانيت سير نآخري مكتب اين ديگر، عبارت به و گيرد مى

 خدمت به مسير. راه پايان در نه است راه اولِ در كه ارزشى ولى داند، مى ارزش يك را آن و كند مى ستايش و پذيرد مى را خلق به خدمت

. است ديگر چيز اصلى هدف ولى كرد شروع بايد آنجا از اول. شود نمى منتهى خلق به

 العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و
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.  اللَّه دونِ منْ ارباباً بعضاً بعضُنا ذَيتَّخِ ال و شَيئاً بِه النُشْرِك و اللَّه الَّا نَعبد الّا بينَكُم و بينَنا سواء كَلمةٍ  الى تَعالَوا الْكتابِ اهلَ يا قُلْ

: شود مى خالصه چيز دو در انسانيت كمال و نقص مكتب، اين در. است سوسياليسم مكتب كامل، انسان مورد در مكتبها از ديگر يكى

 است من تا انسان كه معنى ينا به است، جمعى جنبه در انسانيت كمال و باشد داشته فرديت جنبه بيشتر هرچه بشر كه آنجاست در نقص

 از او براى را من خواهند مى عرفا. برند مى بين از را من عرفا كه معنا آن به نه ولى برود بين از من كه شود مى كامل وقت آن و است ناقص

 از آنها منظور البته و شود پيدا و آشكار) شخص سوم ضمير( او تا شود مى معدوم و منهدم شخص، اول ضمير عنوان به من يعنى ببرند بين

. خدا در انسان شدن فانى يعنى او در من شدن فانى خداست؛ او

 و ظاهر و شود پيدا او اينكه براى نه ولى است، من شكستن و شدن منهدم طرفدار كه دارد شركت عرفا مكتب با جهت اين در مكتب اين

 و باشد عارف كه نيست انسانى كامل انسان اينها نظر از. شود پيدا) الغير مع متكلم ضمير( ما اينكه براى برود بين از من بلكه گردد، آشكار

 حس كه آنچه انسانى چنين. باشد كرده مستهلك جمع در را خود من كه است انسانى آن كامل انسان بلكه اللَّه، الَّا جبتى فى لَيس بگويد

. است ما كند مى حس كه آنچه و است من كند نمى

 پيدا با كنند، مى منهدم او شدن پيدا براى را من كه مكتبهايى حتى. دارند قبول را مطلب اين اندازه اين تا هم ديگر ىمكتبها از بسيارى

 كنند مى حمايت شود ما به تبديل من اينكه از و نيستند مخالف ما شدن

 

 مكتب اين سخن خالصه

 اشيايى كه هرجا: گويد مى دهد، مى ارائه هم را راهش باشد، شده ما به تبديل من او در كه داند مى انسانى آن را كامل انسان كه مكتب اين

 جور دو بينيد مى كنيد، نگاه را انسانها به اشياء تعلقات شما وقتى. است افراد بودن ما سبب امر اين دارند، تعلق ما به و ندارند تعلق من به

 شماست؟ مال. نه است؟ من مال فارسى زبان آيا ثلًام. دارد تعلق ما به اى جامعه هر در كه است امور سلسله يك. است

 كيست؟ مال وطن. است جمع يك مال فارسى زبان. نه است؟ ديگر فرد آن مال. نه

 آن به ما. كند مى يكى را افراد فرد، به نه دارد تعلق جمع به كه هرچه يعنى است قبيل اين از هرچه. است جمع مال نيست، فرد يك مال

 شخص به نه دارد تعلق ما به وطن يعنى هستيم، هموطن و من، به نه دارد تعلق ما به زبان يعنى همزبانيم، كه هستيم حدمت يكديگر با دليل

 و ندارد اختصاصى جنبه و ندارد تعلق من به و دارد تعلق ما به كه هرچه. هستيم همدل و همدين هستيم، فرهنگ هم همچنين ما. فرد و

. كند مى ما نسبت همان هب را افراد دارد، اشتراكى جنبه

 من، فرش من، لباس من، پول من، خانه: دارد اختصاصى جنبه و دارد تعلق جداگانه فرد فرد به كه رويم مى اشيايى سراغ ديگر طرف از

. است من پول نيست، ما پول نيست، شما پول من پول. است من مال نيست، شما مال ديگر من خانه. من اتومبيل
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 من شود، مى اختصاصى كه تعلقات گويند مى. اشتراكى نه است اختصاصى تعلقات كنند، مى پيدا تعلق انسان به اشياء هك تعلقات گونه اين

 ما انسانها بودن كامل مالك پس. اشتراك جمعى، مالكيت سازد؟ مى چه را ما. اختصاص فردى، مالكيت سازد؟ مى چه را من. است ساز

. شود اختصاص جايگزين سوسياليسم و اشتراك و برود بين از اختصاصها كه است ينا انسانها شدن ما مالك و آنهاست بودن

 زمين است؛ نبوده مالكيت و بوده اشتراكى جامعه يك بشرى جامعه است، آمده وجود به بشريت جامعه كه اوايلى در هستند مدعى اينها

. است كرده مى زندگى آسايش در و بهشت يك در بشر و ستا بوده اشتراكى چيز همه نبوده، مطرح تو ثروت و من ثروت تو، زمين و من

 از كرد، عصيان چون و كرد عصيان و شد نزديك شجره يك به بعد و بود بهشت در ابتدا ما اعالى جد كه است آمده اديان در كه آنچه

 زندگى اشتراكيت بهشت در بشر كه است اين از ديگرى تعبير امر اين آنها نظر از شد، زمينى خاكى زندگى گرفتار و شد رانده بهشت

 مالكيت پيدايش عصيان، آن و شد رانده اشتراكيت بهشت از عصيان آن واسطه به و شد مرتكب عصيان يك بعد و من نه بود ما و كرد مى

. است بدبختى همان دچار هم هنوز و گرديد بدبختى دچار و شد رانده سعادت بهشت از بشر شد، پيدا فردى مالكيت وقتى. است فردى

 كاملتر اولى از رود مى بعداً انسان كه بهشتى آمده اديان در كه طور همان و است مالكيت از توبه گردد، باز بهشت به اينكه براى انسان توبه

 انسانيت و آدميت مقام به ديگر بار آورد، رو اشتراكيت به فردى مالكيت بجاى و كرد توبه بزرگ گناه اين از بشر هروقت. است بهتر و

. رسد مى خودش

 كه حالى در بشر. شد پيدا استثمارشده و استثمارگر لذا و -است مالكيت از ناشى ظلم و -شد پيدا ظلم آمد، پديد كه مالكيت: گويند مى

 نقدرآ يكى كه دارد وجود بشر افراد بين در ها بلندى و پستى و ناهمواريها اين كه وقتى تا. است ناقص است، استثمارشده يا و استثمارگر

 روى بشريت جامعه هرگز كند مى سقوط هولناك دره يك در كه رود مى پايين آنقدر هم يكى و رسد مى دماوند قله به كه رود مى باال

 شود، حاكم برابرى و تساوى اينكه از بعد. باشد متساوى و كند پيدا را دشت حالت كه بيند مى را سعادت روى وقتى. بيند نمى را سعادت

. است كامل انسان و نيست ناقص انسان ديگر انسان، هنگام آن در و آيد مى ودوج به برادرى

 داند مى ها استثمارشدن و استثمارگريها مانند آن هاى دنباله و لوازم همه و اختصاصى تعلقات نفى با مساوى را انسان كمال مكتب، اين پس

 كه وقتى آز؛ و حرص ديگرى در و كند مى ايجاد كينه و حقد كىي در: كند مى ايجاد نقص و عيب هزاران طرف، دو هر در استثمار كه

. كند مى بروز انسان كمال زديد، بن از را اش ريشه

 

 مكتب اين اساسى اشتباه

 از آنچه. باشد سوسياليستها مختصات از كه نيست مطلبى نباشد، بين در من و شود ما به تبديل بايد من كه است اين هميشه هدف اينكه

 اشتراكى مالكيت ماساز و است اختصاصى مالكيت ساز من: گويند مى كه است اين آن و دهند مى نشان كه است راهى است،آنه مختصات

 به اشياء تعلق است ساز من كه آنچه آيا: بگويند توانند مى طور اين دهند، جواب توانند مى يا و دهند مى جواب سوسياليستها به كه كسانى

 ساز من باشند مملوك اشياء و باشد مالك انسان يعنى باشند داشته تعلق انسان به اشياء اينكه آيا اشياء؟ هب انسان تعلق يا است انسان

 انسان مالكيت يا و برد؟ مى بين از را اتحاد و وحدت و كند مى جدا يكديگر از را افراد و كشد مى حصار و سازد مى مرز افراد ميان و است
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 انسان كه معنا اين به انسان بر اشياء مالكيت و اشياء به انسان تعلق: است قضيه عكس نيست، امر اين منشأ انسان به اشياء تعلق و اشياء بر

 ما و كند نمى من را انسان بودن، پول مالك. است ساز من باشد داشته اشياء به قلبى تعلق -خودمان عرفانى تعبير به -و باشد اشياء بنده

. گيرد مى او از را بودن ما و كند مى من را انسان بودن، پول ندهب و مملوك گيرد؛ نمى او از را بودن

 انسان بساز، را انسان گويد مى ببر؛ بين از را مالكيت گويد نمى اسالم. شوند ما به تبديل ها من تا ببر بين از را مالكيت گويد مى سوسياليسم

 اشياء به ديگر او باشند، داشته تعلق او به اشياء و باشد هم اشياء كمال فرضاً كه بده واال و عالى هاى ايده انسان به كن، تربيت خوب را

. ندارد چيز هيچ كه انسانى نه دارد معنوى آزادى كه انسانى آن است؟ ما انسان كدام. است آزاد و نيست اشياء بنده و ندارد تعلق

 به قلبى و خاطر تعلق و نيست اشياء به وابسته انسان يك اينكه دليل به بلكه است؛ ما نداشت چيز هيچ انسان يك اگر كه نيست طور اين

 مثال طرف دو از آنوقت. است ما هميشه و نيست من وقت هيچ او من كنند، نمى و اند نكرده خودشان اسير را او اشياء و ندارد اشياء

 اينها كه است تربيتى نوع يك تربيتشان ولى هستند اشياء مالك كه هستند و بوده دنيا در انسانهايى هميشه بينيم مى ما: گويند مى آورند، مى

 نهج مفهوم در دنيا ترك. است همين اى البالغه نهج معناى به زهد است، همين واقعى معنى به زهد.  نيستند اشياء اسير و بنده و مملوك

  نبودن دنيا بنده و دنيا از زيستن آزاد يعنى البالغه،

 

  السالم عليه على ديد از دنيا

 من از! دنيا اى عنّى بى اعزُ. نيست طالق اين در رجعتى ديگر و كردم هم طالقه سه و دادم طالق را تو! دنيا: فرمايد مى لسالما عليه على

 فَتَقودينى لَك اسلَس ال و فَتَستَذلّينى لَك اذلُّ ال اللَّه فَو! شو دور

 اشياء، مقابل در يعنى دنيا مقابل در هميشه السالم عليه على. كنى زبون و رخوا مرا كه شوم نمى تو رام و تسليم هرگز قسم خدا به! دنيا

 دست به را مهارم من لَك اسلَس ال و. بيندازد چنگ او روح در دنيا كه دهد نمى اجازه هيچ و دارد سركشى و تمرد و عصيان حالت يك

 نعمتهاى به نسبت زيستن آزاد يعنى است، اسالمى دنياى ترك و مىاسال زهد همان اين. ببرى و بكشى بخواهى كه هرجا به كه دهم نمى تو

. دنيا نعمتهاى به نفروختن را خود و دنيا

: فرمايد مى السالم عليه على باز

.  فَاعتَقَها سهنَف ابتاع رجلٌ و فَاوبقَها نَفْسه فيها باع رجلٌ: رجالنِ فيها النّاس و مقَرٍّ، دار ال ممرٍّ دار الدنْيا

 هستند مردمى دوم دسته و گيرند، مى را خودشان فروختن پولِ و فروشند مى را خود دنيا بازار در دسته يك: اند دسته دو دنيا بازار در مردم

. كنند مى آزاد و خرند مى را خود دنيا در كه
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 وقتى تا تو! پول اى: فرمود و كرد نگاه آن به قدرى گرفت، دست كف بود خودشان مال كه را دينارى يا درهم السالم عليه على وقت يك

 و است من جيب در كه است من مال پول وقتى تا گوييم مى ما. گوييم مى ما آنچه عكس درست نيستى؛ من مال هستى من دست در كه

 نيستى، من مال هستى من دست در كه وقتى تا تو: است فرموده را اين عكس السالم عليه على. است رفته من دست از كردم خرج وقتى

 خرج را تو كه هستى من مال وقت آن تو. كنم نگهدارى را تو و باشم تو نوكر و باشم تو مال بايد هستى من دست در كه وقتى تا زيرا

. هستم تو خدمت در و تو مال من نيستى، من خدمت در و من مال تو ام داشته نگه را تو كه وقتى تا الّا و باشم كرده

 ام، آورده خوبى گوشتهاى امروز: كرد عرض افتاد السالم عليه على به كه چشمش قصاب.  گذشت مى قصابى يك جلو از السالم عليه على

. كند صبر گويم مى خود شكم به من: فرمود. كنم مى صبر پولش براى من: گفت قصاب. ندارم پول: فرمود حضرت. بخريد خواهيد مى اگر

 تو مديون و مقروض و ذليل مقدار اين كه كنم مى صبر به وادار را شكمم من كنى؟ صبر پولش براى بخواهى وت كه بگيرم گوشت تو از چرا

 . نباشم

 

  بودن من از رهايى راه درون، اصالح

 الّا و شود ءاشيا بنده نگذاريد كنيد، اصالح درونش در را او كنيد، ما و كنيد خارج بودن من از را انسان خواهيد مى اگر: گويد مى مكتب اين

. شود نمى دوا درد اين فردى، مالكيت سلب با

 درون به فقط باشد، هرمقدار ناهمواريها باشيد، نداشته كارى مالكيتها به اصلًا كه گويد مى مكتب يك: است مكتب دو باز اينجا در البته

 اسالم در ما و كرد؛ اصالح شود نمى را درون بيرون، اصالح بدون ولى است درون اساس كه است درست: گويد مى ديگر مكتب. بپردازيد

 الغاء بكلى را مالكيت آنكه بدون كند هموارى به تبديل را بيرون ناهمواريهاى خواهد مى اسالم يعنى است؛ توجه هم بيرون به كه بينيم مى

 اينكه براى را امر اين حال درعين ولى آيد، وجود به هموارى جامعه در و شود پيدا تساوى تا شود مى وارد راههايى از اسالم. باشد كرده

 مكتب.  ايد خوانده را اليه مضاف و مضاف ادبيات، در حتماً. كند حاكم روحها بر را حقيقتى آنكه مگر داند، نمى كافى شود ما به تبديل من

 را من شود، مى من لباس و نم پول و من خانه مثلًا آيد، مى من همراه وقتى مضافها اين: گويد مى هاست، مضاف به توجهش سوسياليسم

 كند، نمى كارى من مضافهاى: گويد مى مكتب اين ولى است ساز من شد، اختصاصى مضافها وقتى چون برداريد، را مضافها. كند مى من

 من من، باشد داشته تعلق محدود و فردى امور به من اگر دارد؟ تعلق چه به من اين يعنى چه؟ منِ: گويد مى. كند مى كار من هاى اليه مضاف

 داشته تعلق فردى امور به روح كه وقتى] ديگر عبارت به. شود مى ما من باشد داشته تعلق نامحدود و جمعى امور به من اگر و[ شود مى

 لقتع خدا و ايمان ايده، مثل جمعى امور به روح كه وقتى ولى شود؛ مى من به تبديل شما مال يا باشد من مال بايد يا كه امورى يعنى باشد

 من ولى كرده پيدا تعلق آنها به زيادى اشياء كه بينيم مى را انسانهايى ما: گويند مى مكتب اين طرفداران. شود مى ما به تبديل باشد، داشته

 بوده ما آنها من اند داشته را چيز همه هم وقتى و بوده ما آنها من نداشته، تعلق آنها به چيزى هيچ وقتى. است شده ما و نمانده باقى من آنها

. است نداشته تعلق اشياء به روانشان و روح چون است،
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 همسر با شب كه مقدارى همان به او نان كه است گذرانده را روزى. داشت پرنوسانى زندگى يك او. بود چنين زندگى در السالم عليه على

 در كه گذشت السالم عليه على بر هم ايامى. داشتن خانه در چيزى ديگر كرد، انفاق را آن وقتى و است بوده منحصر بخورند فرزندانش و

 كه تنعمى نوع هر براى وسايل بود، اختيارش در عظيمى المال بيت و بود مردم الرقاب مالك بود، دنيا روز آن كشور بزرگترين رأس

 همه از بيش كه روزى آن نه و نداشت تعلق او به چيزى كه روزى آن نه ولى. بود فراهم كند اشباع را من بخواهد كه هرگونه و بخواهد

 پس. بود ديگران فكر در و داشت مى فراموش را خودش هميشه. بود ما هميشه نبود، من او من وقت هيچ بودند، اختيارش در اشياء مردم

  ببريم بين از را اختصاص و مالكيت بايد بشود ما من، اينكه براى كه نيست درست فلسفه اين شود مى معلوم

 

  مالكيت در ساز من املعو انحصار عدم

. شود ما به تبديل من يكدفعه كرديم اشتراكى را مالكيت وقتى تا نيست اقتصادى امور قبيل از همه خواهد، مى بشر كه آنچه ديگر طرف از

. است مطرح آنجا در مالكيت مسئله كه است اقتصادى امور زندگى موهبتهاى از قسمت يك

 ايندو ارزش كه هستند چيزى دو زن و پست. زن يا پست مثل نيست، مالكيت و اقتصادى امور به مربوط كه داريم ديگرى زياد قسمتهاى

 زن يك راه در دارد را هرچه و ثروت و پول است حاضر انسان كه شود مى گاهى. نيست كمتر نباشد بيشتر اگر اقتصادى امور از بشر براى

. كند خرج هست دنيايى شهرت آن در كه اجتماعى عالى بسيار ممقا يك آوردن دست به براى را ثروتش و پول يا و كند خرج

 باشند؟ يكديگر مانند و مساوى همه كه ساخت قالبى زن عده يك آنها از و ريخت هم روى را زنها همه شود مى آيا كنيد؟ مى چه را اينها

 ديگرى خانه در و خوشگل زن يكى، نهخا در باالخره -نيست كمونيستى كشور هيچ در هم اآلن كه -نيست جنسى اشتراك مسئله اگر

. است ساز من باز مسئله اين. دارد وجود بدگل زن

 گرفته قرار سوسياليستى كشور يك رأس در كه كسى آن -ندارد حقيقت و است فرض يك اين تازه كه -كنيم فرض اگر چطور؟ مقامها

 مواهب از استفاده نظر از سوسياليستى كشور فالن وزير تنخس مثلًا است، يكسان مردم بقيه با مركوب و لباس و تغذيه نظر از است،

 اتومبيل و لباس و خواب و آسايش و غذا نظر از و هستند حد يك در كند مى كار مزرعه يا كارخانه فالن در كه كارگرى فالن با اقتصادى

 با كند؛ نمى هم افتخار هديه آن به و دكن نمى قبول اى هديه آمريكا جمهور رئيس از چين وزير نخست كنيم فرض اگر و هستند جور يك

 روزى و شود مى منتشر ها روزنامه در او از عكس صدهاهزار روز هر و كند مى زندگى وزيرى نخست پست در كه او آيا اينها همه فرض

 يك كارخانه ته در شده وشفرام كارگر آن با بينند، مى تلويزيون در را او فيلم بارها و شود مى برده دنيا راديوهاى در او اسم بار صدها

 حالت به را اينها شود نمى. ديگرى نه كند مى استفاده پست اين مواهب از مقام آن باالخره. نيست طور اين نه، برخوردارند؟ مواهب از جور

 حزب رهبرى اهناخو خواه. كنند تقسيم آنها بين و بريزند هم روى وزير نخست آن پست با را كارگر آن پست شود نمى درآورد؛ اشتراكى

 رتبه ترين پايين در عده يك آخر در و ديگر، فرد به مديركلى سمت و ديگر نفر يك به حزب معاونت و كند مى پيدا اختصاص نفر يك به

. است طور همين هم ادارى پستهاى. گيرند مى قرار
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 اختصاصى مالكيتهاى كه جاهايى در كه ديديم ما و برود، بين از اختصاصى مالكيتهاى كه نيست كافى شود ما به تبديل من اينكه براى پس

 و اردو دو حتى و گيرد مى صورت داخلى رقابتهاى و شود مى آنها داخل در ها تصفيه و نزاعها و جنگها نشد؛ ما به تبديل من رفت بين از

 كنند، رفيق خودشان با است ياليسمامپر كه را مقابلشان نقطه همان اينكه براى و هستند مبارزه حال در يكديگر با اينها بزرگ غول دو

. است حرف اينها و است نشده ما به تبديل ها من كه دهد مى نشان اينها. اند گذاشته مسابقه باهم

 مالكيتها و ثروت تعديل به اسالم لهذا و دارد بودن ما با زيادى منافات و سازى من در فراوانى اثر مالكيت ناهمواريهاى كه داريم قبول ما

 بينيم مى بعد. شود ما به تبديل ها من اينكه براى نيست كافى ناهمواريها اين بردن بين از كه است اين مسئله ولى دارد، العاده وقف عنايت

. نيست قبيل اين از مطلب بيايد، ميان به كه احتياج پاى است؛ حرف و لفظ و اسم آنها ميان در ما كه

 داريم، قبول را اين ما و است كامل انسان شرايط از يكى شود ما به تبديل بايد من كه لبمط اين اولًا كه است اين اينجا در حقيقى مكتب

 يك باز سوسياليسم مكتب. نيست صحيح است شده كامل انسان شد، ما به تبديل انسان من اينكه صرف به كند خيال كسى اينكه اما

. نيست درست شود، ما به تبديل من اينكه به تاس منحصر انسانيت ارزشهاى تمام كه نظريه اين. است ارزشى تك مكتب

 توجه درست ارزش، يك به الاقل هركدام داديم شرح قبلًا كه مكتبهايى همه كه دارد وجود ما به من تبديل از غير ديگر ارزش چندين

  نيست درست دانستن، انسانى ارزش را چيز يك تنها پس. اند كرده

 

 ها من شدن ما راه ايمان،

 به تبديل قبلًا آنكه بدون من. عرفا نظريه همان يعنى باشد شده او به تبديل قبلًا كه شود مى ما به تبديل حقيقتاً و واقعاً وقت آن نم اين ثانياً

: شود پيدا خدا به ايمان يعنى بشوند، او ها من اول كه است اين ها من شدن ما راه. شود نمى ما به تبديل باشد شده او

.. اللَّه دونِ منْ ارباباً بعضاً بعضُنا يتَّخذَ ال و شَيئاً بِه النُشْرِك و اللَّه الَّا نَعبد الّا بينَكُم و بينَنا سواء كَلمةٍ  الى تَعالَوا الْكتابِ اهلَ يا قُلْ

 شويم، جمع حقيقت يك و كلمه يك گرد ما همه بياييد! زردشتيها مجوسيها، ، نصارى يهوديها،! كتاب اهل اى: اند كتاب اهل مخاطب،

 شما، از نه و ماست از نه تو، از نه و است من از نه كه حقيقتى ،)است عجيب چقدر قرآن تعبير ببينيد( بينَكُم و بينَنا سواء كه حقيقتى

 اسالمم پيغمبر كه من. گيرد مى بر در ار دو هر شما و ما او و شريكيم او در هردو شما و ما است؛ اعم معناى به ى ما از كه است حقيقتى

 پرست بت تو خداى نيست، زردشتى تو خداى نيست، يهودى تو خداى نيست، مسيحى تو خداى و است من خداى او بگويم توانم نمى

 كند، داپي تعلق او به انسان اگر و دارد تعلق همه به و است همه خداى او نيست؛ هوا و آب اين خداى نيست، سنگ اين خداى نيست،

 تعلق او به هم شما باشم، داشته تعلق او به من اگر كه نيست پول ديگر او. باشد ساز من و مرزساز كه نيست محدود امر يك به تعلق

 به وسيله؟ چه به اما شويم، ما همه بياييد. كند جمع خودش در را همه واحد آنِ در تواند مى كه است حقيقتى بگيرد؛ در جنگ باشيد داشته

 شديم او كه وقتى. بشويم او همه بايد اول اما بشويم، ما بياييد. ما خداى خدا،: كلمه يك وسيله به ايده، يك وسيله به ايمان، يك هوسيل

 و نابينَ سواء كَلمةٍ  الى تَعالَوا. باشيم ما همه توانيم مى كه است وقت آن شديم، يكرنگ همه و رفت بين از او مقابل در ما منيت اين يعنى
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نَكُميمردم اى كه كند پيشنهاد مثلًا آله و عليه اهللا صلى اسالم پيغمبر اگر. است متساوى شما و ما بين كه حقيقتى و كلمه سوى به بياييد ب !

 آن. باشد فارسى زبان عربى؟ زبان چرا: گويد مى است فارسى زبانش كه كسى آن شويم، ما همه تا بگيريم ياد را عربى زبان همه بياييد

 آن عربى؟ زبان چرا: گويد مى است فرانسوى زبانش كه كسى آن. باشد تركى زبان عربى؟ زبان چرا: گويد مى است تركى زبانش كه كسى

 و بينَنا سواء مردم همه براى كه باشد چيزى تواند نمى عربى زبان...  و طور همين است انگليسى زبانش كه كسى آن. باشد فرانسه زبان،

 طور همين هم ديگر چيزهاى خيلى. دارد اختصاص ملتى يك به هركدام انگليسى و فرانسوى و تركى و فارسى و عربى زبان. باشد كُمبينَ

. است

 آن است، آفريده را ما همه كه كسى آن و كلى حقيقت آن ماست؛ خداى نيست، هم كس هيچ مال و است همه مال كه حقيقتى آن ولى

 او براى هم شريكى و كنيم پرستش را او تنها بشتابيم، او سوى به همه بياييد. اوست سوى به عالم بازگشت و كرده خلق را عالم كه كسى

 آن تنها و شويم مى ما آنوقت شديم، او و رفتيم او سوى به كه وقتى. اللَّه دونِ منْ ارباباً بعضاً بعضُنا يتَّخذَ ال و: فرمايد مى بعد. ندهيم قرار

 نوكرى و آقايى صحبت نكند، انتخاب) خود خداى يعنى( خود رب را ديگر بعضى بعضى، هنگام اين در. باشيم ما توانيم مى كه است وقت

: كنيم شروع آنجا از كه شرطى به ولى برود، ميان از پايين و باال صحبت برود، بين از استثمارشده و استثمارگر صحبت برود، ميان از

.. اللَّه دونِ منْ ارباباً بعضاً بعضُنا يتَّخذَ ال و شَيئاً بِه نُشْرِك ال و اللَّه الّا نَعبد الّا بينَكُم و بينَنا سواء كَلمةٍ  الى تَعالَوا

. زند مى ما از دم هميشه و است بوده ما طرفدار قرآن كه است اين

 خوانم مى نماز دارم تنها من. دهيم مى قرار مخاطب را خدا ،. ..الْعالَمينَ رب للَّه الْحمد: كنيم مى ستايش و حمد را خدا آنكه از بعد نماز، در

. است  فرادى من نماز و

 را تو فقط ما خدايا نَستَعينُ اياك و نَعبد اياك: گويم مى طور اين ولى خواهم، مى كمك تو از و كنم مى پرستش را تو خدايا بگويم خواهم مى

  على و علَينا السالم: گوييم مى هم نماز آخر در. كنم مى پرستش را تو فقط من گوييم نمى. جوييم مى يارى تو از فقط ما و كنيم مى پرستش

بادع حينَ اللَّهالالص .
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 سعدى شعر معنى بودن ناقص

: گويد مى سعدى

 گوهرند يك ز آفرينش در كه   يكديگرند اعضاى آدم بنى

 قرار نماند را عضوها دگر   روزگار آورد درد به عضوى چو

 آدمى نهند نامت كه نشايد   غمى بى ديگران محنت كز تو

 

 به و است ناقص كمى منتها است، نبوى حديث يك ترجمه عين است شده داده تشخيص عالى بسيار سطح در بحق كه سعدى شعر اين

: است اين نبوى حديث. نيست حديث اصل كمال

نينَ ثَلُمؤْمفى الْم مهدتَواد و هِممثَلِ تَراحكَم دساشْتَكى اذَا الْج  ضعتَداعى ب  رُ لَهسائ ضاءاع هدسى جمبِالْح  رِ وهالس  .

 به پيكر يك اعضاى از ضوىع وقتى آيا. است پيكر يك اعضاى مثَل) متقابل مهربانى( تراحم و) متقابل دوستى( توادد در ايمان اهل مثَل

 پيغمبر كنند؟ مى همدردى او با ديگر عضوهاى يا بكشد؟ كشد، مى درد هرچه عضو آن گويند مى و خوابند مى راحت اعضا ساير آيد، درد

 خوابند مىن ديگر اعضاى. خوابى بى وسيله به ديگر و تب وسيله به يكى: كنند مى همدردى عضو اين با وسيله دو به اعضا ساير فرمايد مى

 هم سر خوابد، نمى هم دست ولى شده پيدا كبد در چركى كانون يك يا شده پيدا روده در ناراحتى مثلًا. اند تاب و تب در دائماً و

 مقابل در بدن همه العمل عكس تب،. است آمده درد به عضو يك چون كند، نمى استراحت بدن اصلًا خوابد، نمى هم قلب خوابد، نمى

. است شده پيدا عضو يك در كه تاس اى ناراحتى

 بايد روح يك. خواهد مى روح پيكر كه دارد توجه است، پيكر يك مثَل] مؤمنين مثَل: [فرمايد مى وقتى. دارد نكته يك به توجه پيغمبر ولى

 ساير كنيد، قطعه قطعه را عضو يك شما و باشد مرده جسد اگر آيا. باشند شده ما بعداً و باشد كرده او را اعضا همه تا باشد داشته وجود

. ندارد وجود روح چون نه، كنند؟ مى حس اعضا

 روح، آن. دارند همدردى يكديگر با و اند شده ما هستند، يكى روح آن در اينها چون. است كرده يكى را مؤمنين همه كه است روح اين

 او آنها هاى من حكمفرماست، آنها بر بينَكُم و بينَنا سواء كَلمةٍ و دارند ايمان مؤمنين چون. است بينَكُم و بينَنا سواء كَلمةٍ همان است؛ ايمان

 روح يك در كه آنها يعنى مؤمنين فرمود پيغمبر. نيستند طور اين سواء كلمه بدون انسانها اما. هستند همدرد و همدل طبعاً و است شده

 تا آدم بنى. يكديگرند اعضاى آدم بنى: است گفته كه كرده اشتباه سعدى. حكمفرماست آنها بر ينَكُمب و بينَنا سواء كَلمةٍ كه آنها و شريكند

. نيستند و باشند توانند نمى پيكر يك اعضاى هرگز نباشد، حاكم آنها بر بينَكُم و بينَنا سواء كَلمةٍ آن

 و اند آدم بنى ويتناميها بگوييم اگر نيستند؟ يا هستند آدم بنى تناميهاوي و آمريكاييها آيا. يكديگرند اعضاى آدم بنى كه است دروغ

. پيكرند يك اعضاى آدم بنى كه است دروغ ولى اند، آدم بنى هردو. نيست درست كه بالعكس، يا نيستند آدم بنى آمريكاييها
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 برايشان من و شد حل ايمان يك در و او يك در ايشان هاى من كه وقتى يعنى شد، حاكم آنها بر ايمان يك و روح يك هرگاه آدم بنى

: كه است وقت آن در. دارند همدردى يكديگر با نماند، باقى

 قرار نماند را عضوها دگر   روزگار آورد درد به عضوى چو

 دنبو ما ارزش هم آن و است شده فراموش ارزش يك جز ارزشها همه كه است اين كامل انسان درباره اشتباه يك مكتب، اين در پس

 صرف به كنيد خيال اينكه اما. نيست كامل انسان باشد نشده ما به تبديل او من انسانى اگر يعنى است؛ درستى حرف بودن ما اين. است

. آن تمام نه است، كامل انسان سيماى خطوط از يكى شدن ما. است دروغ است، شده كامل شد، ما به تبديل انسان من اينكه

 را اختصاصى مالكيت اگر و است اختصاصى مالكيتهاى است، كرده ما را ها من كه چيزى آن اند كرده خيال كه است اين ديگرشان اشتباه

 كند نمى منيت احساس كس هيچ و است شده ما ها من ديگر شد، حاكم اشتراكى مالكيت و برديم بين از

 

 روباه و شتر داستان

 شتر به روباه. شدند رفيق هم با روباه يك و شتر يك روزى كه بودند ساخته ىا افسانه. خواندم اى مجله در را داستانى پيش سال چندين

 و دوست يكديگر با و كنيم الغاء را اختصاصى مالكيت و اختصاصى زندگى اين و باشيم داشته اشتراكى زندگى يك بيا كه كرد پيشنهاد

. نباشد كار در من صحبت روباه؛ رفيقْ بگو من به هم تو و رشت رفيقْ گويم مى تو به من بزنيم، صدا رفيق را يكديگر حتى و باشيم رفيق

 را من بيا. ما شتر كرّه بگو من، شتر كرّه نگو ديگر شترت كرّه به هم تو و ما بچه گويم مى من، بچه گويم نمى اين از بعد وقت هيچ من حتى

 كار در منى ديگر اساساً و ما دم بگو من دم به هم تو و ما االنپ گويم مى تو پاالن به اين از بعد من. كنيم ما به تبديل و ببريم بين از بكلى

. نيامد گيرش شكارى روزى چند روباه: آمد پيش اى حادثه اينكه تا كردند اشتراكى زندگى هم با مدتى. كرد باور هم بيچاره شتر. نباشد

 گرسنگى از را بزرگش روده داشت كوچكش ودهر اصطالح به ولى آمد اشتراكى خانه به بود، ناراحت و عصبانى كه حالى در روز يك

. خورد مى

 اظهار روباه. گرفت را اش بچه سراغ برگشت، كه شتر. درآورد عزا از شكمى و دريد و برد اى گوشه به را او. افتاد شتر كرّه به چشمش

. دانم نمى: گفت و كرد اطالعى بى

 بچه گفت شتر تا. است كرده چنين را من بچه كسى چه كه زد مى سرش به و شد تاب بى. كرد پيدا را اش الشه تا گشت اش بچه دنبال شتر

!. ما بچه بگو! من؟ بچه گويى مى كه اى نشده تربيت هنوز تو: گفت روباه من،

. كند مى پيدا را شتر و روباه شكل بشود، ما به تبديل بخواهد طور اين من وقتى

  است شده توجه ناقص طور به آنهم ارزش، يك به فقط مكتب اين در. تنيس كاملى مكتب كامل، انسان مورد در هم مكتب اين پس
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  اگزيستانسياليسم نظر اجمال

. كرد خواهم بيان بعد جلسه در را تفصيلش و كنم مى عرض خالصه طور به جلسه اين آخر در را ديگرى مكتب

 نقطه كند، مى ترسيم كامل انسان براى كه خطوطى رنظ از و انسانى ارزشهاى نظر از گفت توان مى و است رايج خيلى امروز مكتب، اين

 انسان وقت آن انسان سوسياليسم، نظر از. است شده توجه اجتماعى هاى جنبه به بيشتر سوسياليسم مكتب در. است سوسياليسم مقابل

 هاى جنبه به توجه از حاكى گويند، مى كه هم اشتراكى مالكيت. باشد برقرار وحدت و برابرى و تساوى انسانها همه بين كه است كامل

. است جمعى

 اراده، آزادى مانند اجتماعى، جنبه نه دارد فردى جنبه بيشتر كه است شده توجه ارزشهايى به كنم، عرض خواهم مى كه مكتبى اين در

. است مسائل اين روى مكتب اين تكيه بيشتر. خود به نسبت فرد يك استقالل و حاكميت انديشه، آزادى

 آزاد اش اراده: كند زندگى مطلق آزاد نباشد، قدرتى هيچ تأثير تحت باشد، آزاد جبرى هر از او منِ كه است انسانى كامل انانس: گويد مى

. است آزادى مقدمه گويند، مى هم آگاهى اگر و است آزادى مكتب اين در انسانيت اساسى مالك واقع در. باشد آزاد اش انديشه باشد،

 او انسانيت از گيرد، قرار ديگر عوامل تأثير تحت هرچه است؛ كاملتر باشد آزادتر انسان هرچه و آزاد، انسان يعنى كامل انسان: گويند مى

 چون كند، مى ناقص را انسان انسانيت خدا بندگى و خدا به تكيه و خدا به اعتقاد و ايمان معتقدند مكتب اين در حتى. است شده كاسته

 كمال چون و كند مى سلب انسان از را آزادى خدا، مقابل در و خدا به نسبت بندگى و باشد، تسليم خدا مقابل در كند مى وادار را انسان

: گويد مى ما حافظ. باشد آزاد مذهب قيد از بايد حتى پس باشد، آزاد چيز همه از كه است انسانى كامل انسان و است آزادى در انسان

 است آزاد پذيرد تعلق رنگ هرچه ز   كبود چرخ زير كه آنم همت غالم

  است كامل او باشد، نداشته تعلق و وابستگى چيزى هيچ به كه شود پيدا كبود چرخ اين زير در كسى اگر

 است شاد او مهر به غمها همه خاطر كه   رخسارى ماه به خاطر تعلق مگر

: گويد مى ديگرى جاى در يا

 آزادم انجه دو هر از و عشقم بنده   دلشادم خود گفته از و گويم مى فاش

 اينكه جاى به آزادم؛ هم عشق از و آزادم جهان دو هر از بگويى بايد است؛ غلط هم عشقم بنده نه،: گويد مى اگزيستانسياليسم مكتب

 و آزادى يعنى انسانيت چيز؛ همه از مطلق آزاد رخسارى؛ ماه به خاطر تعلق حتى بگويى بايد رخسارى، ماه به خاطر تعلق مگر...  بگويى

 يعنى انسان نبودن؛ چيز هيچ تسليم و بودن عاصى و متمرد چيز همه مقابل در عصيان، و تمرد يعنى انسانيت كند؛ مى اقتضا آزادى هك آنچه

. كرد خواهم بحث تفصيل به مكتب اين درباره اللَّه شاء ان بعد جلسه در. انسان يعنى آزادى و آزادى

  العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و
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  اگزيستانسياليسم مكتب نظريه وبررسى نقد

 انْفُسهم فَانْسيهم اللَّه نَسوا كَالَّذينَ تَكونوا ال و. تَعملونَ بِما خَبيرٌ اللَّه انَّ اللَّه اتَّقُوا و لغَد قَدمت ما نَفْس ولْتَنْظُرْ اللَّه اتَّقُوا امنُوا الَّذينَ ايها يا

اولئَك هقونَ مالْفاس  .

. كرديم اشاره كامل انسان درباره آن نظريه و امروز مكتب جديدترين به واقع در و ديگر مكتب يك به گذشته جلسه عرايض آخر در

 موجودى تنها انسان كه است معتقد و داند مى آزادى را انسان ارزشهاى همه مادر و انسان جوهر واقع در و انسانى كمال معيار مكتب اين

 ما قدماى كه تعبيرى به و نيست تحميلى هيچ و ضرورت هيچ و جبر هيچ محكوم يعنى است، شده آفريده آزاد عالم اين در كه ستا

 است، مجبور هست هرچه انسان غير بعضى تعبير به و مجبور، موجود يك نه و است مختار موجود يك خلقت عالم در انسان كردند مى

.  كند نمى اداره را او معلولى و علّى جبر گونه هيچ و نيست مجبور انسان ولى است معلوالت و للع سلسله يك جبرى تأثير تحت يعنى

 

  اگزيستانسياليسم در وجود اصالت

 ديگر موجودات همه برعكس است، آمده جهان اين در مختار و آزاد كه انسان: است اين آن و دارد هم ديگرى مطلب اينجا در مكتب اين

 سنگ سنگ،: است شده آفريده خاص ماهيت و سرشت يك با است، شده آفريده دنيا در هرچه. نيست مخصوص تطبيع و سرشت داراى

 است شده آفريده موش هم موش و است شده آفريده اى گربه طبيعت با گربه باشد؛ كلوخ و نباشد سنگ تواند نمى ديگر است، شده آفريده

 كه طبيعتى آن مگر نيست، خاص طبيعت گونه هيچ داراى انسان اما. اسبى بيعتط با است شده آفريده اسب هم اسب و موشى طبيعت با

. بدهد خودش به خودش

. بخشد مى ماهيت و طبيعت و دهد مى سرشت خودش به كه است حد اين در او آزادى و اختيار دايره است، آزاد و مختار موجود كه انسان

. اند هگذاشت ماهيت بر وجود تقدم يا وجود اصالت را اين اسم

 زمان از يعنى( سال پنجاه و سيصد حدود در و است قديمى نسبتاً اصطالح يك ما ميان در ماهيت اصالت و وجود اصالت اصطالح

 در بلكه بردند، نمى كار به مورد اين در اختصاصاً را ماهيت اصالت و وجود اصالت اسالمى فالسفه ولى. گذرد مى عمرش از) صدرالمتألهين

. گرفتند مى نظر در است شده مصطلح وجود اصالت نام به امروز آنچه از غير ديگرى معنى آن، از و بردند مى كار به اشياء همه مورد

 سرشت خود به كه است خودش اين و نيست معين سرشت داراى كه دارد را امتياز اين موجودات ساير به نسبت انسان كه مطلب اين ولى

 فلسفه در باالخص و ما فلسفه در محكمتر بسيار مبانى با -اند گذاشته ماهيت بر وجود تقدم يا وجود اصالت را اسمش اينها كه -دهد مى

 ثابت سرشت يك خود از انسان كه است حقيقتى و درست حرف اين، و است شده ثابت ديگر راه از و ديگر تعبير با البته صدرالمتألهين،

. دهد مى طبيعت و سرشت خودش به كه است انسان خود اين و ندارد
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 آمده قيامت در مردم حشر مورد در يا و حاضر زمان در مردم اخالقيات درباره يا گذشته امم مسخ به راجع ما دينى تعبيرات در كه مطلبى

 صورت به انسانها از بسيارى و شوند مى محشور انسان انسانها از بعضى شوند؛ نمى محشور صورت يك به قيامت در انسانها كه -است

 ولى شود، مى متولد بالقوه انسانِ و شود مى متولد انسانى فطرت با و انسان هركسى اينكه با. است اساس همين بر -شوند مى ورمحش حيوان

 اين در اصل يك حال هر به است حقيقتى خود اين و شود انسان از غير حيوانى يك به متحول ماهيتش است ممكن زندگى جريان در

. است درستى حرف و است، شده آفريده خودش مسئول و آزاد و مختار انسان، كه است اين مكتب

 االمرين بين امرٌ به معتقد شيعه. تفويضى معتزله و بودند جبرى اشاعره: بودند گروه دو] اختيار و جبر مسئله در[ مسلمين ميان در دانيم مى

 همان نامند، مى وانهادگى ها اگزيستانسياليست كه چهآن. را معتزلى وانهادگى خود به و تفويض نه و دارد قبول را اشعرى جبر نه است؛

 الْامرَين بينَ امرٌ بلْ تَفْويض ال و جبرَ ال: اند فرموده ائمه. هست اختيار ولى نيست تفويض شيعه نظر از. است معتزلى تفويض

 اگزيستانسياليست كه آنچنان( نيست هم وانهادگى و تفويض و) معتقدند جبر به و گويند مى ماترياليستها هم امروز كه آنچنان( نيست جبر

 اينكه و انسان آزادى و اختيار مسئله حد، اين تا پس. است امرين بين امر كه است اختيار ،)معتقدند تفويض به و گويند مى هم امروز هاى

 همه برخالف انسان كه هم طلبم اين. است درستى مطلب كند، اختيار سلب او از كه معنى اين به كند نمى حكومت انسان بر جبرى

 و ماهيت خودش به خودش انسان بلكه نيست تغيير غيرقابل و ثابت سرشت يك داراى -جاندار غير و جاندار از اعم -ديگر موجودات

  است درستى مطلب دهد، مى صورت و سرشت

 

  انسان وابستگى و تعلق نتايج

 مسئول و مختار و آزاد انسان: كند مى بيان را فلسفى آزادى معنى به آزادى اينجا تا. دارد هم ديگرى مطالب آزادى مورد در مكتب اين اما

 انسان باشد، آن با منافى و آزادى برضد كه هرچيزى: گويند مى بعد. بدهد خود به بايد خود را خود سرشت حتى و است شده آفريده خود

. كند مى انسانيت از بيگانه را او و خارج انسانيت از را

 به را خودش انسان اگر. بگيرد انسان از را آزادى تعلقها و وابستگيها جمله از عواملى است ممكن. است شده آفريده آزاد بالذات انسان،

 انسانيت از مكتب اين نظر از -باشد خواهد مى هرچه حال -باشد چيزى تسليم و بنده و كند پيدا وابستگى و تعلق آن به و ببندد چيزى

. است شده گرفته او از آزادى زيرا است، شده خارج

. است شده گرفته او از رهايى و آزادى بست، چيزى به را خود كه قدر همين رهاست؛ و آزاد موجود يك انسان

 و ذهن و فكر در را اساسى نقش پول و شد پول مثل چيزى به وابسته انسان وقتى اولًا: است چيز چند انسان وابستگى و تعلق الزمه

 است، ديگر چيز به توجه و خود از انسان غفلت اش نتيجه و كند مى جلب پول به خود از را انسان توجه پول آن د،كر بازى او خواست

 انسان از را خودآگاهى كه است اين خصلتش اولين كرد، پيدا تعلق و شد وابسته چيزى به انسان كه قدر همين. است خودفراموشى
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 ياد به نيست، خودش ياد به انسان اين وقت هيچ. كند مى جلب چيز آن به را انسان توجه و كند مى غافل خودش از را او يعنى گيرد، مى

. باشد خواهد مى هرچه باشد، شغل باشد، پست باشد، پول محبوب آن خواهد مى حاال است، مطلوبش و محبوب آن

 را خودآگاهى كه است سقوط يك انسان براى خودش اين و گيرد مى انسان از را خودآگاهى كه است اين اشياء به وابستگى اثر اولين پس

 كنى، سؤال انسان آن از ء شى آن درباره اگر. شود مى غيرآگاه و خودغافل موجود يك خودآگاه موجود يك بجاى و كند مى نفى او از

. است خبر بى خودش از ولى دهد مى تو به را اطالعات دقيقترين

 آن ارزشهاى به معطوف توجهش همه و شود مى غافل انسانى ارزشهاى و خود شهاىارز از انسان كه است اين تعلقات اين دوم خصلت

. ندارد ارزش خودش براى او خود اصلًا ندارد، ارزش است انسانى ارزش كه چيزهايى آن پرست، پول آدم يك براى. شود مى ء شى

 ارزش او براى پول ارزشهاى. است پول هست هرچه و ندارد نقشى او ذهن در آزادگى و آزادى ندارد، نقشى او ذهن در كرامت و شرافت

) ء شى آن( خودش غير ارزشهاى و كند مى سقوط او نظر در خودش ارزشهاى. نيست ارزش خودش براى خودش ارزشهاى ولى است

. شود مى زنده

 و حركت و جريان زا قهراً بست چيز يك به را خودش انسان وقتى. آورد مى اسارت ء شى يك به وابستگى كه است اين سوم خصلت

. است شده بسته باشند، بسته طويله ميخ يا درخت يك به را او كه حيوانى مثل چيز آن به چون ايستد، مى تكامل

 و منجمد و راكد را او يعنى ايد، گرفته را او حركت و جريان جلو ببنديد، درخت يك به را اتومبيل يا و حيوان يا انسان يك اگر شما

 -صيرورت حالت خودمان فالسفه تعبير به يا ايد كرده تبديل بودن حالت به شدن حالت از را او امروز، فارسى تعبير هب و ايد كرده متوقف

 شود مى كينونت بلكه صيرورت نه حالت به تبديل و شود مى گرفته او از -اوست اصلى حالت كه

 

  مكتب اين ديدگاه از خدا به اعتقاد

 نگهبان بخواهد اگر انسان و است اختيار و آزادى مكتب، اين در انسان ارزشهاى مادر و شهاارز ارزش و انسان حقيقت و جوهر پس

 از را خودش بايد كند حفظ را خود آزادى بخواهد اگر و كند حفظ را خود آزادى بايد نشود مسخ و محو انسانيتش كه باشد خود انسانيت

 ماه به خاطر تعلق مگر( حافظ شعر در هم را مگر آن -گفتيم گذشته جلسه رد كه طور همان -حتى دارد، نگه آزاد پذيرد تعلق رنگ هرچه

: گويد مى كه آنجا در يا. نياورد) رخسارى

 آزادم جهان دو هر از و عشقم بنده   دلشادم خود گفته از و گويم مى فاش

: گويد مى حافظ كه آنجا يا. عشق از حتى آزادم جهان دو هر از: بگويد و كند حذف هم را عشقم بنده

 بس را ما روان سرو آن سايه چمن زين   بس را ما جهان گلستان ز گلعذارى

 بس را ما مكان و كون از تو كوى سر كه   مفرست بهشتم به را خدا خويش در از
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. ] كند رها[ بايد را خودت سركوى و بهشت و روان سرو سايه و گلعذارى

 ولى است ديالكتيك ماترياليسم مكتب برضد اصول از بسيارى در اينكه با دليل همين هب و باشد، مطلق آزاد بايد انسان گويد مى مكتب اين

 كه اند مدعى اينها و هستند ماترياليست -هستند...  و سارتر و هايدگر كه -ها اگزيستانسياليست گروه دو اين از گروه يك حال عين در

 و است قدر و قضا به اعتقاد مستلزم خدا به اعتقاد اساساً كه نظر اين از يكى: نيست سازگار مكتب اين با نظر دو از خدا به ايمان و اعتقاد

 خدايى اگر چون است؛ بشرى ثابت طبيعت يك به اعتقاد مستلزم هم و -اينها عقيده به -جبر به اعتقاد مستلزم هم قدر، و قضا به اعتقاد

 داشته وجود خدايى اگر همچنين و بود، نخواهد المتعين و باشد تهداش معين طبيعت يك خدا آن علم در بايد بشر ناچار باشد داشته وجود

 قبول را خدا ايم، كرده قبول را آزادى چون ما پس. ندارد آزادى و اختيار ديگر و شود مى حاكم انسان بر جبر نتيجه در و قدر و قضا باشد

 خداست به ايمان مستلزم خدا به اعتقاد است، منافى -اينها عقيده هب -آزادى به اعتقاد با خدا به اعتقاد اينكه از نظر قطع بعالوه،. كنيم نمى

 به وابستگى و ايمان و تعلق و -باشد خواهد مى كه شكل هر به -بودن بسته آنكه حال و خدا، به بودن بسته و تعلق يعنى خدا به ايمان و

 همه فوق خدا به بستگى چون باشد، خدا به بستگى و اعتقاد بستگى و اعتقاد اين اگر خصوصاً است، انسان آزادى ضد بر حقيقتى هر

. بستگيهاست

: شاعر قول به

 نيست شكستنى هرگز بستم تو با كه عهدى   نيست بستنى محتاج هستم تو بسته من

. شكست و كرد نقض را آن توان نمى شكل هيچ به ديگر باشد، خدا به بستگى اگر

. اندد مى آزادى در را انسان كمال مكتب اين بنابراين،

 يك اين و است، ناسازگار آزادى و اختيار با خدا به اعتقاد كه هستند مدعى اينكه يكى: كرد بحث شود مى جنبه دو از مكتب اين درباره

. نيست طور اين كه ايم گفته و داده شرح را مطلب اين سرنوشت و انسان كتاب در نيز و ماديگرى به گرايش علل كتاب در. است اشتباه

 به اعتقاد الّا و اند نشناخته را قدر و قضا اينها. كنند مى فكر ها پيرزن كه است همان كنند، مى فكر قدر و قضا به اعتقاد درباره نهااي كه آنچه

 ما بحث مورد فعلًا جهت اين ولى نيست، منافى انسان آزادى و اختيار با وجه هيچ به هست، اسالمى معارف در كه آنچنان قدر و قضا

. است دوم قسمت در ما بحث. نيست

 به وابستگى و تعلق آن آنكه ولو است انسان آزادى ضد بر هرچيزى به وابستگى و تعلق اند گفته كه است اين در مكتب اين دوم اشكال

  كنم مى عرض شما براى اى مقدمه من اينجا. باشد خدا

 

 

 



 

Noorfatemah.org 
 

 انجيل موعود )ص( احمد ۱۴۴

 خود به خود از حركت كمال،

 شود مى گل و كند مى رشد و رويد مى زمين از كه اول لحظه آن از گل يك. كند مى طى را تكاملى مسير يك كه بگيريد نظر در را موجودى

 هنگامى تا اول لحظه آن از شود، مى حيوان يك آمدن وجود به منشأ كه سلولى آن يا كند؟ مى سير كجا به كجا از رسد، مى نهايى حد به و

 به كجا از رسد، مى حالتها كاملترين به تا كند مى حركت به شروع حالتها رينضعيفت از كه متكامل موجود يك يعنى شود، مى كامل حيوان كه

 به ناخود از يا كند؟ مى سير خود به ناخود از يا شود؟ مى بيگانه خود از كه معنا اين به كند، مى سير ناخود به خود از آيا كند؟ مى سير كجا

 و است خودش خودش كه است اين فرض چون ناخود، به ناخود از گفت ودش نمى كند؟ مى سير خود به خود از يا و كند؟ مى سير ناخود

. نيست بحث جاى

 به شروع وقتى ولى است نكرده حركت و رشد كه است خودش وقت آن تا كه است معنى اين به كند، مى سير ناخود به خود از بگوييم اگر

 غيريت حركت: اند گفته قديم خيلى فالسفه از بعضى نكهاي كما. نيست خودش خودش، ديگر و شد جدا و بيگانه خودش از كرد حركت

. است نادرستى حرف البته كه است، شدن غير خود حركت يعنى است،

 كمال حد به كه اى لحظه آخرين تا كند مى حركت به شروع كه اى لحظه اولين از انسان يك نطفه يا و گل يك تخم كه است اين مطلب

 لحظه نه است، اول لحظه آن نه او خود. است ممتد واقعيت يك واقعيتش و خود آن يعنى كند، مى حركت خود به خود از رسد، مى خودش

 از. شود مى كاملتر ش خود يعنى شود، مى تر خود رود مى آخر به رو هرچه بلكه است خود آخرْ تا اول از او خود. آخر لحظه نه و وسط

 سوى به باشد، داشته شعور اينكه بدون گل همين. كند مى حركت كامل خود سوى به ناقص خود از ولى كند، مى حركت خود سوى به خود

 داشت؟ را اش نهايى كمال همان به عشق كه بود اين از غير آيا داشت، مى شعور و بود شاعر گل همين اگر حال. كند مى حركت كمالش

 عاشق بعضى قول به هم جمادات است، خودش نهايى كمال عاشق هم گل همان. هستند خود نهايى كمال عاشق بالفطره موجودات، همه

. است خودش كمال عاشق موجودى هر. هستند خودشان نهايى كمال

 رفتن فرو خود در بيشتر نيست، شدن بيگانه خود از سارتر آقاى نظر برخالف خودش، نهايى كمال و غايت به موجود يك تعلق بنابراين

 از حتى يعنى باشد آزاد خودش كمال و غايت از حتى انسان كه برسد مرحله اين هب اگر آزادى. است شدن خود خود، بيشتر يعنى است؛

 شامل بخواهد اگر آزادى. است انسانى كمال برضد كه است آزادى نوع اين. آورد مى بيگانگى خود از آزادى نوع اين باشد، آزاد خودش

 هستم، آزاد خودم تكاملى مرحله از حتى من كه معنا اين هب است، موجود آن تكاملى مرحله كه چيزى شامل يعنى باشد هم موجود كمال

 خودش از را انسان بيشتر آزادى، اين. است آزاد من كاملتر خود از من ناقصتر خود و آزادم كاملترم خود از من كه است اين مفهومش

. وابستگى اين تا كند مى دور

 نشده تفكيك) است خود كمال مرحله كه چيزى به وابستگى يعنى( خود به وابستگى با بيگانه، و غير به وابستگى ميان مكتب اين در

 به وابستگى اديان، در همه اين چرا. است انسان ماهيت مسخ موجب خود، با بيگانه ذات يك به وابستگى كه داريم قبول هم ما. است

 وابستگى اما. است انسانيت ارزش سقوط جبمو واقعاً آن به وابستگى و است بيگانه يك به وابستگى چون است؟ شده نفى دنيا ماديات

 انسان كه شود نمى موجب خود به وابستگى. است خود به وابستگى نيست، بيگانه امر يك به وابستگى است، انسان نهايى كمال كه آنچه به
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 به تبديل صيرورتش و بماند جريان از يا و كند فراموش را خود ارزشهاى كه نيست اين مستلزم و شود ناآگاه و خبر بى خودش از

 كند مى حركت او طرف به و است شتابان او سوى به دارد، وابستگى خودش غايت به ء شى وقتى چون شود؛ كينونت

 

 خدا با انسان رابطه مورد در مكتب اين اشتباه

 كه نيست مباين ء شى يك و ذات با مغاير ء شى يك به تعلق خدا به انسان تعلق اولًا. نيست بيگانه انسان با راه دو از خدا! سارتر آقاى

 ء، شى هر مبدع و موجده علت و فاعلى علت كه مطلب اين. است كرده ياد را خدا چون كند فراموش را خودش خدا به تعلق با انسان

 است لبىمط است، نزديكتر او به ء شى آن خود از و) است آن كننده ايجاد و مبدع علت به ء شى هر قوام يعنى( است ء شى آن ذات مقوم

. است شده ثابت روشن بسيار برهانى با اسالمى عاليه فلسفه در كه

 است، بيشتر خودتان به شما آگاهى از شما به ما آگاهى فقط نه ؛ نزديكتريم شما به شما خود از ما منْكُم الَيه اقْرَب نَحنُ: فرمايد مى قرآن

 نزديكتر ديگرى چيز هر از خودش به خودش هرچيزى. است عجيب خيلى قرآن تعبير اين و است، نزديكتر شما به شما از ما ذات بلكه

 البته. است خودتر خودش از چيزى هر به نسبت خدا چون است، نزديكتر چيز آن خود از چيزى هر به خدا گويد مى قرآن ولى است،

. بِالْمباينَةِ ال الْاشْياء عنِ خارِج و بِالْممازجةِ ال الْاشْياء فى داخلٌ: فرمايد مى السالم عليه على باالست بسيار مطلب اين سطح

 هم اشياء در داخل حال عين در ولى نيست جدا و بيرون اشياء از خدا كه است اين كند مى تكيه آن بر البالغه نهج كه مطالبى از يكى

.  بِخارِجٍ عنْها ال و بِوالجٍ الْاشْياء فى لَيس: نيست

 مسير و داند مى انسان سير نهايت و كمال را خدا كه است دليل اين به باشد، داشته خاطر تعلق بايد خدا به انسان گويد مى هك قرآن ثانياً

 نهايت به است دانه آن توجه مثل خودش، كمال نهايت به است ذره آن توجه مثل خدا، به انسان توجه پس. داند مى خدا سوى به را انسان

. است كاملتر خود به ناقصتر خود از انسان رفتن است، خود سوى به انسان رفتن خدا، سوى به انسان رفتن. خودش كمال

 وقتى كه است بيگانه ء شى يك مثل هم خدا كه است كرده خيال و كرده مقايسه ديگر اشياء با را خدا كه كسى آن است كرده اشتباه پس

 كند مى فراموش را خودش ارزشهاى شد، غرق بيگانه ء شى آن در وقتى و دشو مى سلب خودش از اش آگاهى كرد، پيدا توجه آن به انسان

 باشند بسته آن به را موجودى كه است درختى و طويله ميخ يك مثل او چون ايستد مى حركت از كرد، توجه بيگانه ء شى آن به وقتى و
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  خداآگاهى و خودآگاهى

 به تواند مى وقتى فقط انسان بلكه است، خودش به او آگاهى عين خدا به انسان گاهىآ كه است يگانه او با و نزديك آنچنان انسان به خدا

 نَسوا كَالَّذينَ تَكونوا ال و: فرمايد مى قرآن. نباشد خداآگاه ولى باشد خودآگاه كسى است محال و باشد آگاه خدا به كه باشد آگاه خودش

اللَّه مفَانْسيه مهانْفُس كاولئ مقونَالْفا هيابد مى باز را خودش وقت آن انسان. است كرده فراموش را خودش كند، فراموش را خدا هركس س 

 عكس جهت در قرآن. است كرده فراموش را خودش كرد، فراموش را خدايش انسان اگر. باشد بازيافته را خودش خداى كه

. گويد مى اگزيستانسياليسم

 تواند مى وقت آن فقط انسان: فرمايد مى قرآن. ناخودآگاه و شود مى خداآگاه شود، عطوفم خدا به توجهش اگر انسان: گويند مى آنها

. است آور حيرت واقعاً كه است قرآن روانى و انسانى مسائل دقيقترين و عاليترين آن از اين و شود، خداآگاه كه شود خودآگاه

 را پولش همه كه نيست آن بزرگ بازنده قرآن، خود تعبير به و زدبا مى را خودش و كند مى فراموش را خودش گاهى انسان: گويد مى قرآن

 بلكه است، باخته را ناموسش كه نيست كسى آن حتى و شده ديگرى نوكر و باخته را خود آزادى كه نيست كسى آن حتى و است باخته

. است باخته را خودش كه است كسى بزرگ بازنده

. است يافته را چيز همه بيابد، را خودش انسان اگر و هباخت را چيز همه ببازد، را خودش انسان وقتى

 واقعى خودآگاهى و خود بازيابى عبادت، فلسفه. بيابد را خودش تا بيابد را خدا انسان كه است اين عبادت فلسفه چيست؟ عبادت فلسفه

 اگر شما. اند گرفته الهام اسالم مكتب از كه كسانى مگر برساند، را خودش است نتوانسته هنوز بشر و گويد مى قرآن كه است معنايى آن به

 به او امثال و رومى مولوى قبيل از او شاگردهاى او از بعد و كند مى تفسير را انسان خودآگاهى و شود مى پيدا عربى الدين محيى بينيد مى

 اين هستند، قرآن از بعد ششصدسال اگر هالبت. بگيرند الهام قرآن از اند توانسته و اند آمده قرآن از بعد ششصدسال اينها آيند، مى وجود

. هستند معاصر فالسفه از قبل هفتصدسال كه دارند هم را افتخار

 خداآگاهى از را خودآگاهى آنها كه كند مى رد را فالسفه و -نيست جدا خداآگاهى از وقت هيچ عرفانى خودآگاهى اينكه به راجع مولوى

: گويد مى -اند كرده فرض جدا

 فزون جانش خبر، افزون را هركه   آزمون در خبر جز باشد چه جان

 است قوى جانش بود تر آگه هركه   است آگهى دل چواى جان اقتضاى

 است قويتر حيوان جان از جانش دليل اين به انسان و است قويتر باشد آگاهتر جان هرچه و آگهى يعنى جان اصلًا گويد مى اينكه از بعد

 آگاه خودش خداى از كه شود مى آگاه خودش از وقت آن انسان: گويد مى اينكه تا شود مى رقيقتر و رقيق مطلب كم كم است، آگاهتر كه

. شود
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 مگر است آزادى ضد بر تعلقى هر بله،: گفت بايد است، آزادى ضد بر تعلقى هر كه اند كرده خيال آزادى باب در اينها اينكه درباره بنابراين

. شود نمى پيدا آگاهى خدا به تعلق با جز و است كاملتر خود به علقت و است خود به تعلق كه خدا به تعلق

 توجهش و رود فرو خدا ذكر در بيشتر خلوت، و عبادت در كه هرچه انسان يعنى است، خود از بيشتر آگاهى مستلزم خدا به آگاهى پس

. شناسد مى بهتر را خودش نفس كه است وقت آن شود، بيشتر خدا به

. اند رسيده عرفانى خاص خودآگاهى به راهها همين از مهذّب انسانهاى اين

 ملّا آخوند مرحوم شاگرد و نجف هاى كرده تحصيل از و بزرگ مجتهدين از كه است كرده مى زندگى بزرگى مرد پيش سال پنجاه حدود در

 است تبريزى ملكى آقاى جواد زامير حاج مرحوم مرد، اين. است بوده پيش قرن نيم متشرّع بزرگ بسيار بسيار عارف همدانى، حسينقلى

 ايشان. است دست در ايشان از كتابهايى و است رفته دنيا از پيش سال پنجاه يعنى قمرى 1343 سال در و بوده مقيم قم در عمر آخر كه

 و كند مى درك را خود نفس كه -عرفانى خودآگاهى مرحله آن به دهد، مى شرح مقدماتى با را خودش خودآگاهى مسئله وقتى

 او براى بيدارى در و شد پيدا برايش خودآگاهى اين رؤيا عالم در بار اولين كه شناسم مى را كسى من: گويد مى و رسد مى -شناسد مى

 معنى به نفس شناخت و واقعى معنى به خود به آگاهى اين. دهد مى شرح را مطلب اين خودش كتاب در وضعى يك با بعد. كرد پيدا ادامه

. شود نمى پيدا واقعى عبادت راه از جز و است گاهىخداآ بر فرع واقعى

. رسد نمى واقعى خودآگاهى به كند، شناسى روان هم سال هزار اگر شناس روان يك

 يطْلُبها فَال نَفْسه اضَلَّ قَد و ضالَّتَه ينْشُد لمنْ عجِبت: فرمايد مى است، عجيب خيلى كه دارد اى جمله السالم عليه على

 كه كند نمى فكر ولى كند پيدا را آن تا است دنبالش دائماً كند، مى گم را -انگشترى يك مثلًا -چيزى وقتى كه انسانى از كنم مى تعجب

 اين كن، پيدا را خودت برو اى؟ كرده گم را خودت دانى نمى تو آيا! انسان اى كند؟ پيدا را خودش رود نمى چرا! است كرده گم را خودش

. دارد بيشترى ارزش تو براى رديگ گمشده هر از

 

 ديگر اشكال چند به پاسخ

 سبب بيگانه يك در شدن غرق: گوييم مى] شود مى انسانى ارزشهاى شدن فراموش سبب خدا به ايمان اند گفته كه[ ارزشها مسئله درباره اما

 بيشتر احياى موجب اوست، خود كمال و او خود عين كه آنچه در شدن غرق اما كند، فراموش را خود ذاتى ارزشهاى انسان كه شود مى

 در عقل: شود مى قويتر آنها در انسانى ارزشهاى همه روند، مى باال عبوديت مقامات در كه كسانى دليل همين به و شود مى انسان در ارزشها

 ارزشهاى تمام شود، مى قويتر نهاآ در انسانها با بودن ما شود، مى قويتر آنها در قدرت شود، مى قويتر آنها در عشق شود، مى قويتر آنها

. هستند حق كماليه صفات و حق ذات مظاهر اينها همه چون شود، مى قويتر آنها در انسانى

. شود مى بيشتر او در است انسانى ارزشهاى كه صفات اين شد، نزديك خدا به انسان كه وقتى و اند حق صفات اينها مانند و كرامت عزت،
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 و است درخت يك مثل خدا كه اند كرده خيال آنها] گفت بايد است، انسان ركود و توقف موجب خداوند به تعلق ندا گفته[ اينكه درباره اما

 وقت يك. نامتناهى حقيقت يعنى خدا. كند عبور خدا از تواند نمى و شده بسته محدود موجود يك به يعنى شد وابسته خدا به كسى اگر

 انسان چون است، محدوديت انسان براى اين كنند، مى حبس فرسنگ صد در فرسنگ صد ىفضا در مثلًا محدود فضاى يك در را انسان

. اند نكرده محدود را او دهند قرار اليتناهى فضاى در را انسان اگر ولى. است محدوديت آخرش كردم طى كه را فضا اين من گويد مى

 اگر كه است نامحدود موجود يك خدا. روى مى كمال سوى به باز بروى هم اليتناهى اگر تو! انسان اى يعنى ندارد، توقف اليتناهى فضاى

 پذير پايان موجود يك خدا. رسد نمى پايان به او سير برود، پيش نيز ابد تا) آله و عليه اهللا صلى االنبياء خاتم يعنى( بشرها كاملترين آن

. است بشر پايان بى ميدان تنها اين و نيست

 از صلوات، در كه دارد اثرى چه و چيست معنايش فرستيم مى پيغمبر بر صلوات كه ما كه علماست يانم در بحثى صلوات، مسئله به راجع

 كنيم مى رحمت طلب پيغمبر براى اينكه پس است، كامل انسان پيغمبر: گويند مى عده يك كنيم؟ مى خير و رحمت طلب پيغمبر براى خدا

. رسد نمى پايان به راه اين برود، كه هم االبد الى و است حركت و رفتن حال در اًآن ف آناً هم پيغمبر: شود مى گفته جواب در چه؟ يعنى

 شود كينونت به تبديل انسان صيرورت كه شود نمى اين منشأ هرگز پروردگار ذات به تعلق باز پس

 

  اى وسيله كمال و هدفى كمال

 آزادى ولى است، كمال انسان براى آزادى. اند كرده اشتباه وسيله و هدف بين اگزيستانسياليست آقايان اين كه است اين ديگر مطلب يك

 چون برسد؛ خودش كماالت به تا باشد آزاد بايد انسان ولى باشد، آزاد كه نيست اين انسان هدف. هدفى كمال نه است اى وسيله كمال

 خودش دقيقتر تعبير به حتى و كند نتخابا را خود راه بايد خود كه است موجودى تنها موجودات ميان در انسان و اختيار، يعنى آزادى

. كند انتخاب را خودش بايد

 را خودش كمال كه است مختار اينكه يا است رسيده خودش كمال به است مختار و آزاد چون آيا ولى است، مختار و آزاد انسان پس

. كند سقوط لسافلينا اسفل به است ممكن و برسد مقامات عاليترين به انسان است ممكن آزادى با كند؟ انتخاب

 هستى؛ طبيعت اين و عالم اين بالغ فرزند تو! انسان انداى گفته يعنى اند، داده خودش دست به را افسارش كه موجودى يعنى مختار موجود

 را تو ما ، كَفوراً اما و شاكراً اما السبيلَ هديناه انّا هستى، آزاد و مختار و بالغ كه تو جز شوند سرپرستى بايد و اند نابالغ ديگر، فرزندان همه

. كنى انتخاب بايد كه هستى خودت اين و كنيم مى راهنمايى

 يك. كند تحصيل را بشريت كماالت توانست نمى نبود آزاد اگر انسان يعنى است؛ بشريت كمال وسيله نيست، بشريت كمال خودش آزادى،

. هدفى كمال نه است اى يلهوس كمال آزادى پس. برسد آنجا به تواند نمى مجبور موجود
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 تواند مى يعنى باشد، عصيانگر و متمرد تواند مى است آزاد انسان چون كه اند رسيده نكته اين به اينجا از اينها. است طور همين هم عصيان

 انسان يك و است كمال انسان براى سرپيچى و عصيان خود كه اند كرده خيال بعد. كند نفى و انكار را آن و بايستد جبرى هر مقابل در

. اند شده قائل ذاتى ارزش عصيان براى چون بورزد، عصيان چيز همه مقابل در و نباشد تسليم چيزى هيچ مقابل در كه است انسانى آزاد

 سارتر. است مرج و هرج مستلزم باشد، ذاتى ارزش داراى عصيان آن در كه اى فلسفه. است مرج و هرج فلسفه اين و مكتب اين الزمه

 است، قائل ذاتى ارزش عصيان براى كه مكتبى. تواند نمى ولى كند دور مكتبش و خودش از را تهمت اين كه كند مى كوشش خيلى

 و كند عصيان تواند مى انسان يعنى است؛ ارزش انسان براى كه است عصيان امكان اسالم مكتب در. نباشد مرج و هرج آن در شود نمى

 كند نمى عصيان او خير، است؟ باالتر انسان از كند، نمى عصيان كه كبوتر آيا. بيايد پايين تواند مى و برود باال تواند مى كند، اطاعت تواند مى

. كند عصيان تواند نمى چون

. است كمال انسان براى توانايى اين و يكديگرند معادل عصيان و اطاعت توانايى

. نيستند مختار و آزاد و مكلّف لهذا و ندارند را توانايى چنين ديگر موجودات

 تعالى حق اسماء از اسم يك كه است عصيان از بازگشت با. است كمال انسان براى -است توبه آن نام كه -بازگشت عصيان، از بعد بله،

 عصيان، .نبود غفور خدا نبود عصيان اگر اينكه نه. نبود غفرانى نبود، اى توبه و عصيانى اگر. كند مى پيدا تحقق) آمرزنده و غفور اسم يعنى(

. كند مى پيدا تحقق حق غفران كه است بازگشت و سقوط اين با. است بازگشت توبه و سقوط

 موجوداتى ديگر بار كردند، نمى عصيان زمين روى در ام كرده خلق من كه انسانهايى اگر: فرمود متعال خداوند كه است شده وارد روايت در

. نيست ذاتى ارزش يك خودش عصيان، پس. بيامرزم را آنها تا كنند توبه سپس و كنند عصيان تا كردم مى خلق

 آزاد چون اينكه نه كنم، طى را خودم كمال راه توانم مى و آزادم پس راه؛ سر در قيدى هيچ نبودن جبر، نبودن مانع، نبودن يعنى آزادى

. ام رسيده خود كمال به هستم

 او راه سر از را موانع تمام و اند آفريده مختار و آزاد را او و كند طى را راهى بايد كه موجود يك. كمال خود نه است كمال مقدمه آزادى

 را خود كمال راه كه است آزاد يعنى است، رسيدن كمال مقدمه به رسيدن، آزادى مرحله به ولى است رسيده آزادى مرحله به اند، برداشته

. كند طى

 كند مى خيال كه است اين دوم اشتباه. است منافى خدا وجود با انسان آزادى و اختيار كند مى خيال كه است اين مكتب اين اول اشتباه پس

 اين سوم اشتباه. ارزشهاست سقوط و ناخودآگاهى و انجماد و ركود موجب و است بيگانه اشياء به وابستگى مانند خدا به تعلق و ايمان

. است انسان مقدمى لكما آزادى كه صورتى در است، دانسته انسان نهايى كمال را آزادى كه است

 به كه است كرده خلق طورى را انسان خدا. برسد كمالى هيچ به تواند نمى انسان نباشد آزادى اگر چون شك، بدون است؟ كمال آزادى آيا

 ديگرى رجو نيست ممكن باشد، آزادى و اختيار با انسان قدم اينكه از غير كمال راه. برسد اختيار و انتخاب و آزادى راه از خودش كمال

 .  است نرفتنى راه اين ديگر آمد، اجبار كه قدر همين. شود طى
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  اسالمى تعبيرات در آزادى

 از ارزش يك عنوان به آزادى درباره اسالم. كنم مى عرض است، آمده آزادى به راجع اسالم در كه تعبيراتى به راجع اى كلمه چند

. واقعى معنى به آزادى بلكه ساختگى، تفسيرهاى و تعبيرها آن با آزادى نه و فرد به منحصر ارزش نه اما است كرده اعتراف بشر ارزشهاى

 بسيار كه اند نوشته اشتر مالك به ايشان كه اى نامه از بعد كه دارند البالغه نهج در السالم عليه حسن امام به اى وصيتنامه السالم عليه على

. كند استفاده آن از كه هركس و تو براى: اند كرده قيد هم ندرزنامها اين ابتداى در. است امام نامه ترين مفصل است، مفصل

: است اين نامه آن هاى جمله از يكى

و اكْرِم كنْ نَفْسةٍ كُلِّ عنيد انْ و اقَتْكبِ، الَى سالرَّغائ لَنْ فَانَّك تاضذُلُ بِما تَعنْ تَبم كضاً نَفْسوع  .

 را خودت جان مثلًا گويد نمى. بدار محترم پستى و دنائت هر از و پست و دنى كار هر از و بدار گرامى را خودت روان و جان! پسرم

 منْ تَبذُلُ بِما تَعتاض لَنْ فَانَّك. بدهى پستى و دنائت به تن اينكه از كن حفظ را خودت ذات احترام يعنى. .. اكْرِم: گويد مى نكن، گرفتار

كضاً نَفْسوديگرى تعبير به را معنا همان اميرالمؤمنين نيز اينجا است، خود باختن باختنها بزرگترين فرمايد مى قرآن كه طور همان. ع 

: كند مى فرق قيمتها منتها فروخت، امر نهايت در و گذاشت قيمت آن براى توان مى بفروشى و بدهى دست از كه را هرچه! پسرم: گويد مى

 قيمت به نهايتاً باشد باال آنها ارزش كه هم هرقدر دارند؛ ارزشى باالخره اينها همه نور، درياى و نور كوه مانند برليان و الماس يك مثلًا

 را آن اگر كه دارى چيز يك ولى كنى دريافت را بهايش آن مقابل در و بفروشى كه است اين قابل باشى داشته هرچه. رسيد توان مى آنها

 تمام و بفروشى را روحت اگر روحت؛ و جان و نفس همان يعنى هستى، خودت آن و شود نمى پيدا آن براى جهان همه در بهايى بفروشى،

: كند نمى برابرى بدهند، تو به را مافيها و دنيا

لَنْ فَانَّك تاضذُلُ بِما تَعنْ تَبم كضاً نَفْسوع .

: فرمايد مى السالم عليه صادق امام بزرگوارش فرزند

 ثَمنٌ كُلِّهِم الْخَلْقِ فى لَها لَيس و   ربها النَّفيسةِ بِالنَّفْسِ اثامنُ

 ولى گرفت را خدا و فروخت خدا به توان مى را جان. خداست آن و كند برابرى من خود و نفس و جان با شود مى كه است چيز يك فقط

. شود ىنم پيدا نفس براى بهايى آخرت، و دنيا و ملكوت و ملك عالم، مخلوقات همه در

: فرمايد مى نامه همان در السالم عليه على

تَكُنْ ال و دبع رِكغَي و قَد لَكعج رّاً اللَّهح ..

. است آفريده آزاد را تو خدا زيرا مباش ديگرى بنده هرگز! پسرم

. دهم خاتمه عرايضم به و كنم نقل شما براى البالغه نهج از ديگر تعبير يك
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 سه كنند مى عبادت را خدا كه مردمى: فرمايد مى است، آمده زيادى احاديث در تعبير اين و كند مى ارزشيابى را ادتهاعب السالم عليه على

 معذب را آنها خدا كه كنند مى عبادت را خدا هست، عذابى و جهنم اند شنيده چون كنند؛ مى عبادت ترس از را خدا بعضى: هستند دسته

. كنند مى كار اربابشان ترس از كه است هايى برده حالت اينها حالت يعنى است، صفتان برده عبادت عبادت، اين يدالْعب عبادةُ فَتلْك نكند،

. ندارد ارزشى اين

 منْ تَجرى جنّات كه دارد بهشتى خدا كند، اطاعت را خدا امر هركس كه اند شنيده چون كنند مى عبادت بهشت طمع به را خدا ديگر بعضى

 الْانْهار تَحتها

 الْمكْنونِ اللُّؤْلُؤِ كَأمثالِ حورالعين آن در و

 يشْتَهونَ مما طَيرٍ لَحمِ و

 چيزى آنها از اينكه براى كند، مى عبادت به شروع افتد مى آنجا حورالعين و زمرد و لؤلؤ ياد به و مرغ گوشت ياد به وقتى دارد؛ وجود

 بيشترى سود اينكه براى كند مى خرج اش سرمايه از هميشه بازرگان يك. است تاجرپيشگان عبادت اين، التُّجارِ عبادةُ فَتلْك شود، نصيبش

. بگيرد گزافى مزد اينكه براى كند مى كار و عبادت شخص اين هم اينجا. ببرد

 را خدا فقط و فقط جهنم، از ستر نه و دارند بهشت به چشم نه عبادت در كنند؛ مى عبادت سپاسگزارانه و شكراً را خدا ديگر گروهى ولى

 سپاس بايد را خدا اين كه كند مى حكم وجدان. است سپاسگزارى است انسان كه جهت آن از انسان انسانى ارزشهاى از يكى. بينند مى

. بگويم سپاس را او بايد چون كنم مى عبادت را او من نباشد، كار در هم جهنمى و باشد نداشته وجود بهشتى اگر گفت؛

: گفت عايشه بود؟ كرده ورم مباركش پاى كه كرد نمى عبادت آنقدر يغمبرپ مگر

 تَأَخَّرَ ما و ذَنْبِك منْ تَقَدم ما اللَّه لَك ليغْفرَ كه شما! اللَّه رسول يا

 اكونُ اال: است بهشت براى يا و جهنم از فرار براى كند، مى عبادت را خدا كه كسى هر مگر: فرمود كنى؟ مى عبادت اينقدر چرا هستى،

. باشم؟ سپاسگزار بنده يك نبايد من آيا ؟ شَكوراً عبداً

 و حرّ انسان.  الْاحرارِ عبادةُ فَتلْك: است آزادگان عبادت سومى. بازرگانان عبادت دومى و بود بردگان عبادت اول، طايفه عبادت پس

 دارد بستگى خودش خداى به فقط است، آزاد هم جهنم و بهشت از ندارد، گىبست جهنم و بهشت به حتى السالم عليه على منطق در آزاده

. بس و

 اسالم نمونه انسان و كنم جمع را مطالب همه و دهم اختصاص گفتيم حال به تا كه آنچه آورى جمع به را جلسه يك داشتم قصد اينكه گو

 نيست، ارزشى تك اولًا اسالم كه شد معلوم. كردم بيان را ماسال نظر دادم، شرح كه مكتبها اين همه ضمن در ولى دهم نشان يكجا را

 ديده بهتر اسالم اند ديده عرفا كه را آنجا است، ديده فالسفه از بيش اسالم اند ديده فالسفه كه را آنجا بيند؛ مى را جا همه كه دارد چشمى

 اجتماعى مكتب كه را آنجا و ديده بهتر اسالم است ديده تقدر مكتب كه را آنجا ديده، بيشتر اسالم بيند مى محبت مكتب كه را آنجا است،
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 منطق. ندارد را اينها از يك هيچ ضعف نقاط حال عين در و است ديده بهتر اسالم ديده آزادى مكتب كه را آنجا و ديده بهتر اسالم ديده

. خداست طرف از اسالم كند مى ابتث ما به كه اينهاست. است] الهى[ مكتب اسالم كه دهد مى نشان ما به روشن و مشخص بسيار

 رنگ اسالم مكتب مقابل در همگى بينيم مى ولى اند؟ كرده ارائه دنيا اول درجه نوابغ را همه گفتيم، كه مكتبهايى اين كه است اين نه مگر

 گونه اين بتواند خودش غز،م يك كه بود ممتنع و محال -ننوشت خط و نرفت مكتب به كه اى نابغه تازه -بود نابغه هرچه پيغمبر. بازند مى

 ديگر مكتبهاى تمام بر مكتب اين. خداست ناحيه از واقعاً سخنش و است گرفته الهام انسانها قدرت مافوق از كه است معلوم. بزند حرف

. شود مى روشن شايد و بايد كه آنچنان مكتب اين ارزش كه است ديگر مكتبهاى با اسالم مقايسه با. چربد مى

. العظيم العلى باللَّه الّا قوة ال و حول ال و
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