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 جلسه اول
 

 محدوده ی بحث حاضر

آید؟خواهيم ببينيم اگر ما بودیم و قرآن فقط، چه نظام اخالقی از دل این کتاب بيرون میمی  

:  شویمدر این بحث وارد دو قسمت نمی  

شویم. اوالً وارد روایات نمی  

شویم )از نظریات فيثاغورثيان وارد مجموعه معلومات سابق بر قرآن که در باب اخالق است هم نمیثانياً 

در باب اخالق تا نظرات سقراط و ... تا رواقيون و تا زمان قرآن(  

 علت عدم پرداخت به آیات قرآن

: شویم؟ به چند دليلچرا وارد روایات نمی  

  روایاتحجم وسيع  -1

کار خيلی وسيع است و این از عهده من، در این وقت اندک خارج است. اگر در مورد روایات حجم 

بخواهيم به هم بپردازیم، الاقل باید تمام بحاراالنوار را ببينيم. چون در تمام آن، اخالق تسرّی پيدا کرده 

 است.

مشکل اسناد به معصوم )ع( -2  

که اینقدر وان تشکيک شده است. ایناند، فراکه واقعاً روایات از دهان معصوم بيرون آمدهدر این

کنند معنایش همين است که در مورد اکثریت احادیث را به صحيح، موثق، حسن، ضعيف و ... تقسيم می

توان به ضرس قاطع گفت که بيان معصوم است.قریب به اتفاق روایات، نمی  

که فقيه طراز اول و  -تصادنا( های مرحوم محمد باقر صدر )ظاهراً در اقیکوقت اگر اشتباه نکنم در نوشته

کنند که در باب احادیث فقهی یا کل احادیث )تشکيک از دیدم که اظهار می -اصولی بسيار قویّی بودند 

کند. اگر در باب احادیث فقهی بگویند در باب دیگر خود بنده است، البته هر کدام را بگویند فرقی نمی

احادیث مورد اعتماد صددرصد داریم. این  %1د که فقط گوینطریق اولی صادق است( میاحادیث هم به

ای است، اگر اینطور باشد. آمار خيلی تکان دهنده  

السند بودن قرآن را اصالً الصدور و قطعیاما در باب قرآن این مشکل وجود ندارد. قطعيت قرآن، قطعی

ود داشته باشد که قبل از توان با روایات قياس کرد. بدون مبالغه اگر یک کتاب در کل جهان وجنمی
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پيدایش صنعت چاپ نوشته/گردآوری شده باشد و به یقين دستخوش تحریف نشده باشد، قرآن است. 

گویم. یکی از متفکران مورخ و فيلسوف انگليسی، جناب این را من چون مسلمانم نمی (H.B. Aetan) 

چه در قرآن آمده است همانست که از دهان پيامبر اسالم بيرون آمده که آنما در باب این"گوید می

این مطلب بسيار مهمی است  "است، بيشتر از این یقين داریم که ناپلئون در جنگ واترلو شکست خورد.

و چيزی است که همه به آن قائلند که قرآن خيلی محفوظ مانده است.  

شات ائمه)ع( هميشه فهم مخاطب مد نظر بوده است.در فرمای -3    

مشکل سوم اینست که ائمه ما دائماً سطح فهم و درک )تفاوت فهم و تفاوت روحيه( مخاطبان خود را در 

ولو به معنای باریکی هم موضوع واحد باشد،  گرفتند. اینست که در یک موضوع واحد  نظر می

این البته هيچ عيبی نيست باید مخاطب را در نظر گرفت ولی  بينيم.الظاهر متفاوت میاظهارنظرهای علی

کند و از سویی ما حکمت این پاسخهای متفاوت را هم در اختيار این برای مقصود ما کار را دشوار می

کنند.نداریم چون در زمان ما زندگی نمی  

ما فهم عام انسان ها، نه اما این مشکل در قرآن وجود ندارد، در قرآن فهم انسانها در نظر گرفته شده، ا

بينيم.همين جهت رأی واحد میتک و بهفهم تک  

در نظر گرفتن مخاطبان بيشتر -4  

خورد. یعنی تعداد مخاطبان کم رسيم فقط به درد شيعيان میچه بدان میاگر به روایات بپردازیم آن

را با روایات اما اگر آنشود. اما اگر چيزی را از قرآن بيرون بکشيم، یک ميليارد مخاطب دارد، می

برآميزیم، مخاطب مان خيلی کمتر خواهد شد.  

 معرفی برخی کتب مفيد در زمينه ی اخالق در قرآن

که در این مورد کتابهایی نوشته شده است اما در قبل از ورود به بحث یک نکته قابل ذکر است و آن این

اند معرفی کنم، دو ثانياً کتابهای مفيدی بوده ام وميان آنها گر بخواهيم کتابهایی که اوالً خودم دیده

کتاب بيشتر سراغ ندارم:  

دینی در قرآن -ساختمان معنایی مفاهيم اخالقی  -1  

ای ترجمه: فریدون بدره -پروفسور ایزوتسو  - "دینی در قرآن -ساختمان معنایی مفاهيم اخالقی "( 1  
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 برخی نقائص کتاب ایزوتسو در ارتباط با بحث حاضر

این کتاب را حتماً ببينيد. بدون توجه به این درس هم خود کتاب، کتاب ارزشمندی است. کتاب بسيار 

ای است. اما برای تصور ما سه نقطه ضعف دارد: قوی  

غلبه ی بررسی معناشناسانه و فقدان بررسی های مفهومی و کاربردی -1  

(Semantic) "معناشناختی"اوالً ایشان از دید  خته و اقتضای این دید این است که چندان به مطلب پردا 

خواهند شود. فقط میها با واقع چندان پرداخته نمیپردازد. به تعبير دیگر به ارتباط اینبه مفهوم نمی

با چند چيز و به چه نحو درارتباط است؟ تمام کتابهای  "شکر"بيند شبکه معنایِ الفاظ را بيابند. مثالً می

گویند که من قرآن را از این دید بررسی ود ایشان هم در اول کتابهای خود میایزوتسو اینطور است و خ

کنم، پرداخت مفهومی و کاربردی ندارد.می  

است. اخالق رایج ميان اعرابتمرکز بحث بر روی مقایسه با  -2  

ببيند خواهد به مفاهيم اخالقی در تقابل با اخالق رایج ميان اعراب در صدر اسالم پرداخته است. می

کند با اخالق اعراب آن زمان چه تفاوتی دارد. بُرد معنایی را به عرف جاهلی اخالقی که قرآن عرضه می

گوید ببينيم تصویر قرآن خواهد در باب کرم یا شجاعت یا .... سخن گوید، میکند. فرضا میمنحصر می

ی و از دید قرآن.از کرم با تصویر عرب جاهلی چه تفاوتی دارد. کَرَم از دید عربی جاهل  

ای بوده البته این نوع بررسی فی نفسه ارزشمند است، اما برای مقصود ما مفيد نيست. چون مفاهيم اخالقی

است که در ميان عرب جاهلی رایج نبوده و در قرآن وجود دارد، ولی طبعاً مورد توجه ایشان واقع نشده 

 است.

فقدان بحث های انسان شناختی -3  

: مبانی ا که الزامی است.شناختی نظام اخالقی قرآن در آن وجود ندارد، در حالینسانثالثاً  

المفاهيم االخالقيه فی القرآن -2  

از  -المفاهيم االخالقيه فی القرآن   ترجمه از فرانسه به عربی دکتر عبدالصبور شاهين. -عبداهلل درّ  

در ارتباط با بحث حاضر درّازبرخی نقائص کتاب   

ضعف دیگر دارد: ه درباره کتاب اول گفتيم، وجود ندارد، اما دو نقطهچدر این کتاب آن  

از آن دقت نظر آقای ایزوتسو را ندارد، با این ای است.که متفکر قویاوالً آقای درّ  

شناختی پرداخته، اما گاه این مبانی با خود اخالق خلط شده است.ثانياً ایشان به مبانی انسان   
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قرآنمقدمات بحث نظام اخالقی   

که نظام اخالقی قرآن را دریابيم، باید از دو قسمت سخن بگویيم:برای آن  

( امور واقع مربوط به انسان 1  

(Human Facts)واقعيتهای انسانی 

( ارزشهای مربوط به انسان 2  

(Human Values) 
اند؟ چه دو مسلماً اولی مقدم بر دومی است. اول باید دید اصالً قرآن انسان را چگونه موجودی می

های روحی برای انسان قائل است؟ چه نقاط قوت و ضعفی قائل است؟ اگر انسان به خود وانهاده ویژگی

شود به چه جهتی ميل بيشتر یا کمتر دارد؟ ارتباط انسان با عمل او چگونه است؟ بودن دیگر انسانها در 

اش چه تأثيری دارد؟ ین جهانیفرد انسانی چه تأثيری دارد؟ آیا موضع انسان نسبت به خدا در زندگی ا

شود؟خورد یا ارشاد میانسان از جانب چند موجود یا نيرو فریب می  

گوید انسان با این ویژگی چه باید بکند چه نباید بکند؟ چه حاالتی باید داشته باشد، بعد با دید قرآن می

چه حاالتی نداشته باشد؟ و ...  

آید بعضی ارزشها که در مورد انسان در نظر میتوجه نکنيم، بهاگر ما به واقعيتهای انسانی از دید قرآن 

قرآن آمده است قابل دفاع نيست. اخالق قرآن وقتی قابل دفاع است که انسان شانسی قرآن پذیرفته شده 

(. البته سازگاری این دو مطلب با هم پيش فرض است و از این باالتر ابتناء آن ارزشها بر باشد )کالً و جزئاً

تها. و این ابتناء خيلی از سازگاری فراتر است.واقعي  

بنابراین باید اول ویژگيهایی که قرآن برای انسان بيان فرموده، فهرست کنيم.  

 والسالم
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 جلسه دوم

 

:قرآن شناختیانسان نظرات یا فرضهاپيش  

 مثال عنوانبه. ندارد ضرورت بحث، این برای هم قرآنی انسانشناختی فرضهایپيش تمام البته که کنيم توجه باید

 خواهيم قرآنی اخالق به ما که پرداختی در تأثيری...  و شده آفریده ِگل از که است آمده آدم خلقت باب در چهآن

.ندارد داشت  

نيست مندبهره وافی و کافی علم از انسان: اول فرض پيش  

 وافی و کافی علم از( انسانی فرد نه انسان نسل انسانِی، نژاد) انسان" که است معتقد قرآن که است این نکته اولين

 .نيستند دارا انسانها خود باشد، ضرورت حد به آدميان زندگی تمشيّت برای که را علمی تعبيری به.« نيست مندبهره

.گيردمی سرچشمه جاهمين از اخالقی هاینهی و امر از بسياری و است مهمی بسيار نظر این  

 مطلب این خطاب( اندنداده شما به اندکی جز دانش، از علم، از)  "قَلِيالً إِالَّ الْعِلْمِ مِّن أُوتِيتُم وَمَا ": فرمایدمی قرآن

 زندگی امور تدبير برای که هست دانشهایی. است نشده داده دانش از اندکی جز انسانها شما به یعنی عام، ستخطابی

 بسياری در کم دانش این با" اینکه آن و داشت خواهد نتيجه یک این. است نشده داده شما به اما داشته، ضرورت شما

. است کم دانش نتيجه این. "انگاریممی خوب است، بد واقع در آنچه و بد، است خوب واقع در آنچه موارد  

ماندمی مغفول ما نظر از جهان کيفا   و کما    

. "خبریبی و غفلت"،"جهل" یعنی این و داریم واقع با غيرمطابق علمِ انگاریم،می خوب را بد یا و بد، را خوب وقتی

 کيفاً و کماً کند،نمی وفا عمق و وسعت آن به ما شناخت اما مواجهيم عميق حال عين در و وسيع ایمجموعه با چون

 أَن وَعَسَى لَّکُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْئًا تَکْرَهُواْ أَن عَسَى" که قبيل این از آیاتی اندکی جزبه البته. ماندمی مغفول ما نظر از جهان

 اشم خير کهدرحالی دانيد،می بد را چيزی شما که شودمی بسا. ) "تَعَْلمُونَ الَ وَأَنتُمْ یَعْلَمُ وَاللّهُ لَّکُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَيْئًا تُحِبُّواْ

 نتيجه( -آنست شما شر یا - آنست در شما شر اما انگارید،می خوب را چيزی بساچه و -شماست  خير یا- آنست در

. است اول مطلب  

دارد وجود فاصله آنها مصلحت و انسانها خواست ميان هميشه  

 و انسانها خواست ميان هميشه": آیدبرمی دیگری نتيجه است، شده برآورده مقدمه آن از که نتيجه این خود از

 و خواهيمنمی چهآن یا ماست زیان به درواقع و خواهيممی ما چهآن ميان یعنی ".دارد وجود فاصله آنها مصلحت

.هست ایفاصله هميشه ماست، سود به درواقع  
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(:مصلحت=  خواست) شود احراز شرط دو باید باشد مصلحت با مطابق خواست بخواهيد اگر  

(شر و خير از واقع با مطابق علم: دقيقا. )بشناسيد دقيقاً را شر و خير( 1  

.باشيد شر از نافر و خير طالب( 2  

 دهندهنشان نشوند، منطبق هم بر دقيقاً مصلحتش و خواست همه این با اما بشناسد، دقيقاً را شر و خير کسی اگر حال

 شر از نافر و خير طالب هميشه که باشد شده ساخته طوری روانشناختی نظر از شخص آن است ممکن که اینست

 شر از و ندارد گرایش خير سویبه حال عين در اما است واقع با مطابق کامالً شناخت او شناخت صورتدراین. باشد

 الزم هم دوم شرط پس. شودمی او مصلحت و او خواست تطابق عدم فرضِ موارد گونهاین در. نيست گریزان هم

.شوندنمی هم بر منطبق مصلحت و خواست دیگر نشود احراز دو این از یکی یا نشود احراز شرط دو این اگر. است  

 به واقعاً چهآن یعنی "شر" از مراد و. "ماست مصلحت به واقعاً چهآن" یعنی "خير" از مراد جااین در که کنيد توجه

 او. است سقراط نظریه دوم شرط. است ضروری مصلحت خواست، تطابق برای شرط دو این پس. است مفسدت

 را چيزی یا و نگرایيم آن سویبه و بدانيم خير را چيزی است محال که ایمشده ساخته چنان ما روانی نظر از گفتمی

 گفتمی او چه؟ روند،می شر سویبه که انسان همه این پس شود اشکال سقراط به اگر. نگریزیم آن از و بدانيم شر

 شر چهآن و اندرفته سویش به و اندانگاشته خير چهآن کنندمی اشتباه( شر و خير دقيق تشخيص) اول قسمت در آنها

.اندگردانده روی آن از و اندانگاشته شر نيست،  

چيست؟( دوم شرط) مورد این در قرآن نظر  

 آن به که - باشد سقراط نظر مطابق قرآن نظر که نيست معلوم هم دوم مطلب این نداشت قبول قرآن که را اول مطلب

.پرداخت خواهيم  

 این حاصلش ندارد، قبول را اول شرط چون باشد، نداشته قبول چه و باشد داشته قبول را دوم شرط این قرآن چه حاال

 بخواهم نباید است نخواستنی درواقع که خواهممی چيزی وقتها خيلی. نيست منطبق ما مصلحت بر ما خواسته که است

.است خواستنی درواقع اما خواهمنمی را چيزی گاهی و  

مصالح و ها خواسته انطباق عدم آثار  

:کندمی ظاهر را خود اثر جا دو در نيست منطق خواسته بر مصلحت کهاین  

 و رومنمی خير طرف به اوقات خيلی. کنممی( طبيعی اسباب و علل همين با) روزمره زندگی در که فعاليتهایی در -1

.شر آن و است خير این دانمنمی چون گریزم،نمی شر از  
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.خواهممی نيست مصلحتم به آن دفع که چيزی دفع یا نيست، مصلحتم به که خواهممی چيزی خدا از. دعا باب در( 2  

 طبيعی مجاری از که است سيری. ماست زندگی طبيعی سير اول مطلب. دارند فرق هم با خيلی دوم و اول مطلب

 خدای دامن به زدن توسل دست مثالً یعنی است، طبعيی ماوراء نيروهای به زدن توسل دست دوم مطلب اما. کنيممی

.کندمی حاصل آثار خيلی و خواهدمی وقت خيلی جا دو هر در. است متعال  

جهانی این زندگی برای ناقص علم کفایت امکان: اول فرض پيش نتایج به اشکال  

 قرآن از ما کهاین آن. پرداخت تواننمی دوم مطلب به نپردازیم آن به تا که شود اشکالی جااین در است ممکن

 کافی شاید داریم که مقداری همين دارد؟ ضرورت علم همه گویيدمی کجا از اما است کم ما علم که پذیریممی

 قرآن کهاین. نداریم هم نيازی دانيمنمی چهآن به یعنی. باشيم داشته که ندارد هم ضرورت نداریم چهآن. باشد

 ولی باشيم نيازمدن اندک این از بيش به ما که است مضر ما برای زمانی ایمداده اندکی شما به دانش از ما فرمایدمی

.است کافی اندک همين زندگی ادامه برای. شود رجوع و رفع ما کار اندک همين با بسا چه  

اشکال از پاسخ  

:گفت توانمی پاسخ در  

.است هدف خودش علم قرآن، نظر از: اول پاسخ  

 کمال قرآن که بورزند اعتقاد کسانی است ممکن که است این - کنمنمی پافشاری چندان آن بر که - اول جواب

 کمال چون. بود خواهد انسان شخصيت و منش نقصان سبب قليل علم مسلماً فرض، این با و داندمی علم در را انسان

 برای قليل معل بگویيم توانستيممی شاید بود، عمل برای وسيله اگر علم تعبيری به. است بيشتر و بيشتر علم به انسان

 تواننمی دیگر شد هدف خودش علم اگر اما( کنيممی رفع دوم جواب در را این. )است کافی ما زندگی امور تدبير

.آوردمی را ما شخصيت در نقصان دانش، در نقص چون. گفت را این  

.ندارد سودی هيچ ناکافی علم هستی، ی پارچه یک نظام در: دوم پاسخ  

) تافته هم در - متشابک نظامی هستی نظام اگر  Complicated  و نباشد خبربی دیگر بخش از بخشی هيچ باشد،( 

 افاده حتی هم عمل مقام در و ندارد سودی هيچ ناکافی علم نباشد، تأثيربی و اثربی بخشی هيچ در بخشی هيچ

.کندنمی  

 آن از و مؤثر هامهره بقيه در کهاین اال نباشد، ایمهره هيچ دستگاه این در اگر. بگيرید نظر در را عظيم دستگاه یک

 دستگاه این از ناقص اطالع صورت، این در( اعضاء بين مؤکد و مشدد خيلی متقابل انفعال و فعل) باشد متأثر ها

 اختالل باعث بخشی هر از خبریبی چون. کندمی مختل را بکنم دستگاه این با خواهممی من که کاری کل داشتن،
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 جزئی هر به ناقص دانش تافته،درهم کلِ این به ناقص دانش یعنی. کنممی دیگر بخشهای با که شودمی کاری در

 یا ات دو یا یکی به نسبت کهاین با سازدمی باشيم داشته ناقص دانش کل، به اگر که تنيده، نادرهم کلِ برخالف. است

n .است تافتهدرهم کل هستی جهان اتفاقاً حاال باشيم، داشته کامل دانش اجزاء، از تا  

هستی نظام بودن پارچه یک موید قرآنی شواهد  

. بله آید؟برمی قرآن از مطب این آیا  

الهی حکمت بر کننده داللت آیات -1  

 را حکمت لفظ قرآن. است گفته "الهی حکمت" باب در قرآن متکلمان، تعبير به که است چيزی آن موارد از یکی

. اندداشته مراد الهی حکمت از متکلمان و حکما که شودمی افاده معنایی همان آیات آن در اما است، نبرده کاربه

 بَيْنَهُمَا وَمَا َوالْأَرْضَ السَّمَاء خَلَقْنَا وَمَا " "نيستيم بازی اهل ما" ،"نيافریدیم خودبی را چيز هيچ ما" فرمایدمی قرآن

 سوی ما" ادق تعبير به یا "هستی جهان کل" جز چيزی که خدا فعل خدا، کار. نيست بازی و لَعب ما کار در  "لَاعِبِينَ

. نيست "اهلل  

 آن برای است شده درست هرچه یعنی نيست، بازی ما کار در فرمایدمی وقتی پس. اهلل فعل+  اهلل=  هستی جهان پس

: گویدمی پروژه یک طراح وقتی ببينيد. است الزم - چيست غرض آن گفت خواهيم که - داریم( خدا) ما که غرضی

 این که دهم نشان توانممی بگذارید، دست که ایذره هر روی شما یعنی نيست، بازیچه چيزی هيچ من، طرح این در

 و بود که نيست ایذره. است هدف آن استخدام در امکرده چه هر. نباشد تواندنمی است، الزم هدف آن برای ذره

.باشد تأثيربی هدف در نبودش  

 هيچ ام،نکرده لعب کار این در فرمایدمی بعد و کندمی تصویر هستی نظام کل خلقت برای هدفی خداوند وقتی

 بودنش. است هدف آن استخدام در چيزهمه یعنی کنم،می برخورد عنایت با چيزهمه با نيست، رها و سُدی چيزی

 عبث کار خدا. است "خدا نبودن عابث" و "خدا حکمت" به مطلب این توجه. است مضرّ نبودش و الزم هدف برای

. کندنمی( است مساوی نبودش و بود که کاری)  

نباشد کل استخدام در که نيست عضوی هيچ هستی جهان در که دارد تصریح قرآن خود -2  

. باشد شده آفریده جانابه نباشد، کل استخدام در که نيست عضوی هيچ هستی جهان در که دارد تصریح قرآن خود

 " فرمایدمی قرآن کهاین. دهيممی نشان انسان افعال مورد در قرآن بحث در را این است اخالق متوجه ما بحث چون

 در که گردی - گَرد یک سنگينی اندازه به کسی اگر  یََرهُ شَرًّا َذرَّةٍ مِثْقَالَ یَعَْملْ وَمَن یَرَهُ خَيًْرا  ذَرَّةٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ فَمَن
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 دهد، انجام شرّی کار گَرد، یک سنگينی اندازه به هم اگر و بينيدمی راآن دهد، انجام خيری کار - است معلق هوا

. بينيدمی راآن  

 باشد، جایی در چيزی خردل، دانه یک اندازه به اگر که کندمی استفاده "خردل" تعبير از دیگر جای در کهاین یا

 به او. است شيرینی بسيار تعبير که لقمان وصایای در یکی است آمده قرآن جای دو در این. شودنمی گم وقتهيچ

 یَْأتِ الْأَرْضِ فِی أَوْ السَّمَاوَاتِ فِی أَوْ صَْخرَةٍ  فِی فَتَکُن خَرْدَلٍ مِّنْ حَبَّةٍ مِثْقَالَ تَکُ إِن إِنَّهَا ُبنَیَّ یَا": فرمایدمی خود فرزند

 آسمانها در یا باشد افتاده ایصخره روی که باشد داشته وجود چيزی خردل، دانه یک سنگينی اندازه به اگر) " اللَّهُ بِهَا

 لطيف او چون است، حاضر او نزد کند،می احضار را چيز آن متعال خدای:  باشد شده پرتاب جایی در زمين، در یا

 فعل به ناظر حتی و قيامت به ناظر آیه این. است خبير و( نيستند دور او چشم از کوچک چيزهای است، بينباریک)

.است قيامت به ناظر بعد آیه در اما. نيست هم انسانی  

 ما) " نََحاسِبِي بِنَا وَکَفَى بِهَا أَتَيْنَا خَرْدَلٍ مِّنْ حَبَّةٍ مِثْقَالَ کَانَ وَإِن شَْيئًا َنفْسٌ تُظْلَمُ فَلَا الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ اْلقِسْطَ  الْمَوَازِینَ وَنََضعُ "

 اگر شودنمی ظلم  هيچ کسی به پس هستند قسط موازین همه موازین این و گذاشتيم قيامت روز برای را ميزانها همه

".هستيم خوبی حسابگران ما. آوریممی راآن ما باشد، داشته وجود جایی در چيزی خردل سنگينی اندازه به  

 چيزی هيچ جهان این در بفرماید خواهدمی قرآن. انسانهاست اعمال داریم، توجه بحث این در آن به ما چهآن

. نيست شدنیگم  

دوم قرآنی موید از غربيان تعبير  

 آمده چيزی هر تعبيری به. شودنمی گم جهان در چيزی کهاین یکی. گویندمی اصطالح دو با غربيان معموالً را این

 هالک متعال خدای جز چيزی هر کهاین با ماندمی چيزی هر کهاین منتها. برود که است نيامده چيزی. بماند که است

. است دیگری سخن ماندمی عالم یک در چيزی هر کهاین است، سخن یک ماندمی چيزی هر. ندارد منافات است،

 دیگر کنونی عالم به نسبت اما. باشد دیگر عالم به عالمی از انتقال به ماندن این است ممکن منتها ماند،می چيزی هر

 جهان با مواجهه در یعنی( است تررایج اصطالح این) "نيست کر و کور جهان" گویندمی کهاین دیگر. است هالک

.شودنمی دور من از ماند،می شود صادر من از چه هر. بدانيد مواجه بصير و سميع کامالً موجودی با را خود  

 رود،ب بين از اگر که برود بين از تواندنمی حزئی هيچ باشد تافتههم در اگر. سازدمی جهان تافته هم در نظام با فقط این

.(پرداخت خواهيم مفصل مطلب این به. )رودنمی دست از جزء چون رود؛نمی دست از کل. است رفته بين از کل  

 ،است قليل کهاین عين در ما دانش بگوید کسی شودنمی داریم، قليل دانش ما کهاین: برگردیم بحث اصلی رشته به

(گشت برخواهم باز رشته، این به) است ناکافی قليلی دانش هر کُلّی، چنين با ارتباط در نه،. است کافی اما  
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.اوست خود متوجه تنها انسان افعال زیان و سود: دوم فرض پيش  

 کار آن سود یا زیان که کندنمی کاری کسی هيچ": که است این است معتقد انسان مورد در قرآن که دوم نکته( 2

 یا  "مااکتَسَبَت عَلَيها و کَسَبَت ما لَها" - "اوست خود متوجه زیانها و سودها تمام شود، دیگری موجود متوجه

  «شَيئاً کَيْدهُم الیَضُرُّکُم"

 وجود قرآن در فراوانی آیات مورد این در. )بکنيد خواهيدمی کاری هر. برسانيد توانيدنمی زیان یا سود کسی به شما

.( دارد  

 زیانی کنممی مجروح را کسی وقتی. رسانيممی کسانی به زیانی یا سود فعل، با که بينيممی ما اما است، اینطور اگر

 که دهدمی نشان کامالً را این ما زندگی اصالً. امکرده او متوجه سودی کنم،می خدمتی وقتی. امکرده او متوجه

 شناختیانسان سوم نظریه که اینجاست در فرماید؟می را این قرآن چگونه. برسانيم دیگران به زیان و سود توانيممی

:شودمی بيان قرآن  

.شود صادر شما از اختياراً  مگر نيست، شما زیان یا سود به چيزی قرآن لحاظ از: سوم فرض پيش  

".شود صادر شما از اختياراً مگر نيست، شما زیان یا سود به چيزی قرآن لحاظ از "( 3  

 زیان یا سود ما چهآن از خيلی قرآن. دارد فرق خيلی بریممی کاربه ما چهآن با قرآن در زیان و سود تعبير بيانی، به

 هرچه این از غير. باشد من اختياری فعل از ناشی که است زیان و سود فقط چيزی آن. داندنمی زیان و سود دانيم،می

 شر مالک را ظاهری ندیدنهای آزار و ها دیدن آزار نباید تعبيری به. ما زیان به نه و ماست سود به نه شود عارض ما بر

.بدانيم خير و  

 یاختيار فعل که هااین البته. شر نه است خير نه مریضی. شر نه است خير نه من برای نيست من اختياری فعل که چيزی

 در. کنند پيدا شریت و خيریت توانندمی شوند،می مربوط اختياری فعل به دو هر که دیگر، معنای دو به نيستند من

: شودمی مربوط اختياری فعل به دو هر که است متصور شریت دو و خيریت دو مثالً مریضی  

 جااین در. است کرده مرض این دستخوش مرا اختياری فعل آن که امداده انجام ای اختياری فعل است ممکن( الف

. مریضی به نه و گرددبرمی اختياری فعل به باز که دارد وجود شریت یک  

 تواندمی اختياری العملعکس این دهم؟می نشان العملعکس چه مرض این برابر در اآلن من کهاین دیگر نوع( ب

.شری العملعکس یا باشد خيری العملعکس  

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



18 
 

قرآنی ادبيات و عرفی لسان در شر و خير معنایی تفاوت  

. است عادی لسان در شر و خير این است، خير ثروت یا سالمت است، شر مرض گویيممی که جاآن که کنيد توجه

 دو شر و خير که داریم توجه کامالً. بردمی کاربه معنایی چه به را شر و خير قرآن که گویيممی داریم جااین در اما

.کندمی پيدا معنا  

 این از که اموری برابر در ثانياً. آدمی ارادی اختياری فعل برای است صفت فقط بد و خوب اوالً که است معتقد قرآن

:گرددبرمی ارادی اختياری فعل شر و خير به دو هر که کرد تصور شر و خير شودمی دیگر معنای دو به نيستند مقوله  

.شدی مبتال مرض به که کردی چه( 1  

چيست؟ مرض برابر در تو العملعکس( 2  

 نهمي یعنی. کنيدمی خودتان با خودتان کنيد هرچه کنند کاری شما با توانندنمی دیگران فرمایدمی قرآن که اینست

 ضرری اما شد، من متوجه شری و ضرر شده صادر من از اختياری ارادی فعل چون کردم، مجروح را شما من اگر که

 است اختياری ارادی فعل شدن مجروح برابر در شما موضع البته. است نبوده شما اختياری فعل چون. نشد شما متوجه

 همتوج که جسمانی ضرر قرآن که بينيدمی بنابراین. شماست خود متوجه شرش و خير و شر یا و باشد خير تواندمی که

 هرچه گفتمی قرآن که نيست چيزی آن این اما شده، وارد شما به منقصتی البته. کندنمی تلقی ضرر شده، شما

.کنيدمی خودتان با کنيدمی  

 کاری انجام امکان شود کم اختيارم حوزه وقتی. نيست خير یا شر سبب آیا اختيار حوزه شدن فراخ و تنگ :سوال

نيست؟ من برای زیان باعث این آیا. شودمی گرفته من از است سودمند من برای که  

.است طورهمين هم سود کنيد،می سوئی کار شما اما دارد وجود زمينه که است وقتی زیان خير، :استاد پاسخ  

 خاصی جایبه که نيست این به انسان استکمان اصالً که گفت خواهم سخن این از بعد مقوله چند در بعداً را این

 نگت مرا اختيار دامنه وقتی گویيدمی شما. همين. بکند بکند، کاری تواندمی که جاآن که اینست به استکمال. برسد

.است هدف بودن راه در نيست، هدف رسيدن جایی به امروزی تعبير به اما. برسم جایی به من گذاریدنمی کنيد،می  

لغات برخی مورد در قرآن مطالعه ی شيوه در تذکری  

: قبيل از دارد وجود که فراوانی مسائل بر عالوه  

  لفظی، اشتراک-1

  عربی، زبان تاریخ طول در لغات همين معانی و نزول هنگام به قرآن لغات معانی تفاوت-2

  دارند، فارسی زبان در لغات آن که معانی با قرآن در لغات معانی تفاوت-3
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  لغات، و اصطالحات تفاوت-4

( گيریممی اشتباه هم با را دو این گاه ما) قرآن، در وجه و معنا تفاوت -1  

 و زبانی هيچ در دقيق معنای به ترادف البته و ندارند ترادف اما مترادفند لغت دو کنيممی گمان گاه) هاترادف باب-1

( ندارد وجود قرآن در جمله از و عربی در جمله از  

،(گيریممی حقيقی معنای به را همه ما گاه. )قرآن فهم برای است سدی باز که مجاز و حقيقت باب-1  

 هااین از ،"اسالم" ،"ایمان" لغت مثل(. شده نازل سال 23 طول در قرآن چون) قرآن خود در لغات معنایی تطور-8

 آن مردم نزد که معنایی به را لغتی قرآن گاه که اینست دیگر نکته هستند، قرآن فهم سدهای هااین که بگذریم که

. کرد اشتباه هم با نباید را دو این. کردهمی القاء لغت آن به معنایی خودش گاه و است برده کاربه شدهمی فهم زمان

 القاء معنایی خودش گاه فهميده،می اسالم صد عرب که بردمی کاربه چنان را لغتی قرآن که افتدمی اتفاق فراوان

. فهميدهمی عرب که است معنایی درهمان( اول) آمَنُوا "آمِنوُا آمَنوا، الَّذینَ ایّها یا": فرمایدمی قرآن وقتی. کندمی

 بياورید، ایمان ایدآورده ایمان کهکسانی ای فرمایدمی وقتی. دارد مراد قرآن که است ایمانی معنای به( دوم) آمِنُوا

 ایمان این. آورید ایمان گویدمی دانندمی شهادتين را ایمان که هااین به قرآن دانيد،می شهادتين شما را ایمان یعنی

. است "قبلی مباشرت" معنای به شد،می حاصل تحصيل بود اگر که نيست، شهادتين معنای به دوم  

حاضر بحث در شده بيان ی نکته تطبيق  

:است ما بحث همين در هم موارد از یکی  

(  ...أَیْدِیکُمْ کَسَبَتْ فَبِمَا مُّصِيبَةٍ مِّن أَصَابَکُم وَمَا) "شما خود ناحيه از مگر رسدنمی شما به مصيبتی" فرمایدمی قرآن

 نيست شر و خير ایذره فرمایدمی قرآن کهاین. دانندمی مصيبت مردم خود که است چيزی آن "مصيبت" از منظور

 توانینمی نفع یا ضرر کسی به تو. توست خود متوجه چيز هر زیان و سود فرمایدمی کهاین یا بينيدمی راآن مگر

 یک و خير یک فقط قرآن نظر از. دارد فرق عادی تلقی با شر و خير از قرآنی تلقی که گرددبرمی این به همه. برسانی

 و خير. کنيممی خود متوجه خودمان، اختياری و ارادی افعال توسط ما که است شری و خير آن و دارد وجود شر

 وجود خيری نه واقع عالم در گویا. خيزدبرمی آدمی نهاد از شر و خير بنابراین. ندارد وجود دیگری جای در شری

 یعنی بکنم خير را چيزهایی خيزد،برمی من از که نهادی موضع آن به باتوجه توانممی که هستم من. شری نه و دارد

 به یعنی. دارد مضّرت من برای که کنيم کاری یعنی بکنم، شر را چيزهایی و دارد منفعت من برای که بکنم کاری

.انداخالقی شرهای و خير شرها و خير همه. ندارد وجود طبيعی شر و خير دیگر تعبير  
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.انداخالقی شرهای و خير شرها، و خير همه قرآن نظر از  

:دانندمی قسم 3 را شر و خير معموالً  

) طبيعی شر و خير( 1 natural ... و سالمت ثروت، خشکسالی، مرض، آتشفشان، زلزله،(:   

) اجتماعی شر و خير( 2 Social امنيت جنگ،(:   

) اخالقی شر و خير( 3 Moral ثواب و گناه دینی تعبير در(:   

 نه؟ یا کنيم ملحق طبيعی یا اخالقی شر و خير به باید را اخالقی شر و خير آیا که هست بحث 2 قسم شر و خير در

 قابل دامهيچک به اندگفته دیگری کسان و سوم قسم به اندگفته کسانی و شود ملحق باید اول قسم به اندگفته کسانی

.است مستقل قسمی نيست، الحاق  

:یا( عادی معنای به شر و خير) شرها و خير بگویيم، که تفکيک این براساس ما  

) اخالقی: است اختياری ارادی فعل ناحيه از( 1 Moral) 

) طبيعی: اختياری ارادی فعل از غير دیگری طریق هر از( 2 Natural ) 

 و هستند آنها جزء افرادشان بعضی یعنی. هاطبيعی جز یا هستند هااخالقی جزء یا هم اجتماعی شرهای - خير بنابراین و

 بزنيم حرف بخواهيم اگر قرآن براساس که گویيممی( قائلم تفکيک این به من خود) ها،این جزء افرادشان بعضی

.بدانيم شر یا و خير راآن تا نيست شر و خير و طبيعی شر و خير اصالً. دارد وجود اخالقی شر و خير فقط  

 " یا  "بِهِ اطْمَأَنَّ خَيْرٌ أَصَابَهُ فَإِنْ " مثل است؛ شده داده خير اسم "مال" به جا چند در که بنييممی قرآن در اگر حال

 وجود فقط اخالقی شر و خير قرآن نظر در اما. است شده تلقی عادی معنای به خير اینجاها در  "مَنُوعًا الْخَْير مَسَّهُ وَإِذَا

 زمينه در فقط هم هااین و ندارد وجود شری و خير هااین از غير. خواندمی "گناه" و "ثواب" قرآن که همان. دارد

.اندوجودی شرهای همه ها شر اساس این بر. هستند طرح قابل اختياری ارادی فعل  

 حادث ما روان در دگرگونی این مگر شود،نمی حادث ای دگرگونی هيچ: چهارم فرض پيش

باشد شده  

 حَتَّى بِقَوْمٍ مَا یُغَيِّرُ الَ اللّهَ إِنَّ " "باشد شده حادث ما روان در دگرگونی این مگر شودنمی حادث دگرگونی هيچ"( 4

 دانيدمی جااین در( کنند تغيير خودشان کهآن مگر دهد،نمی تغيير را قومی هيچ وضع خداوند)  "بِأَْنفُسِهِمْ مَا یُغَيِّرُواْ

 آن و است راه یک فقط ما وضع تغيير راه یعنی این. کندمی حصر افاده است، آمده نفی از بعد( حتی) استثنا چون که

 نکته این بر من اما نيست، آن در نهی و امر بنابراین و کندمی بيان را واقعيتی دارد البته این. است خودمان شدن عوض

.دارم تأکيد دیگر چيز هر از بيش  
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 هااین بر اشگشادی همه با زمين)  "َرحُبَتْ بِمَا األَرْضُ عََليْکُمُ وَضَاقَتْ ": دارد دیگری تعبير قرآن دیگر جایی در

.است کرده تنگ آنها بر را زمين هااین موضع است، نکرده تغيير که زمين( شد تنگ  

(شود تنگ زندگيش کند اعراض من یاد از کس هر)  "ضَنکًا مَعِيشَةً لَهُ فَإِنَّ ذِکْرِی عَن أَعْرَضَ وَمَنْ ": فرمایدمی یا  

 راآن هریش قرآن کهآن مگر است نشده وارد کسی بر مصيبتی کاری، بينيد،می کنيد استقراء قرآن سرتاسر در اگر شما

.دهدمی نشان اختياری ارادی فعل یک در  

 مگر ،است نشده تصویر پيامبری برای تنگی یک انبياء داستانهای در حتی. است شده این اشنتيجه که ایدکرده کاری

 که است شده تصویر مصيبت قسم سه قرآن در البته. است بوده تنگی آن باعث او خود عمل که است شده داده نشان

 قرآن در که آنست لطيف نکته اما باشد،( قسم آن از یکی) "آزمایش" باب از که آنست اقوی پيامبران مورد در

.پيامبر آن خود عمل واسط به مگر باشد، شده عارض پيامبری هر برای تنگی که نشده داده نشان جایی  

 آنها بر را زمين و آسمان برکات درهای کردندمی پيشه تقوی و آوردندمی ایمان جوامع اهل اگر فرمایدمی قرآن -

 محصول اما است غيراختياری غيرارادی فعل یک این...  یا باریدمی باران مثالً یعنی این"(. اعراف/ 91. )گشودیممی

. است اختياری فعل یک از ناشی باشد، خواهدمی چه هر شود،می حادث ما بر چهآن. انسانهاست اختياری ارادی فعل  

دینی عليت  

 و اه عليت سری یک به متدین شخص یعنی. گویندمی "دینی عليت" آن به غربيان تعبير به که است چيزی همان این

. یتجرب معنوی و علّی ارتباطات نه و اندفلسفی دقيق ارتباطات نه معنوی و علّی ارتباطات آن که است قائل ها معلوليت

 عليت این. دارد وجود آدميان اختياری فعل و جوی تغييرات ميان ربطی چه که نيست فهم قابل عادی ذهن برای این

 اگر که گویدمی را همين "بَِأنْفُسِِهمْ مَا یُغَيُِّرواْ حَتَّى ِبقَوْمٍ مَا یُغَيِّرُ الَ اللّهَ إِنَّ " آیه. فهمدمی متدین یک فقط را

. کنيد ایجاد خود در متناسب و مطلوب دگرگونی یک اول شود، حادث دگرگونی خارج جهان در خواهيدمی  

 یناش هم مرض بينيدمی بکنيد، خود از روانی تحليل یک بتوانيد اگر شدید، هم مرض دچار حتی اگر دیگر تعبير به

 قرآن. است روانی مرض یک مرضی، هر قرآن تعبير به. است گرفته سرچشمه شما خود از که است نقصانی از

.ناخوشایند یعنی مصيبت و توست خود نفس از رسدمی تو به مصيبتی هر فرمایدمی  

. کنيد ایجاد خود در تغيير یک باید بگریزید، ناخوشایندها از خواهيدمی اگر  

قرآن نظر از ناخوشایند و خوشایند با شر و خير ميان تفاوت  

 که فرمایدمی قرآن خود. بگذارید فرق "ناخوشایند و خوشایند" و "شر و خير" بين که کنيد توجه باید اینجاها در

  لفع به دارد بستگی کامالً هاناخوشایند دیگر و ناخوشایند این از گریز و. هست ناخوشایند البته اما نيست، شر مرض
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.انسان اختياری ارادی  

 روانی مرض یک( ماست زندگی عمده ناخوشایندیهای از که) مرضی هر ناخوشایندی، هر که است قرآن تئوری این

 مرض از منظور. است( سوء اختياری ارادی فعل) "گناه" به فقط روانی مرض و( خواند خواهم راآن آیات. )است

 مهم مرض این در چهآن) باشد اختياری است ممکن که داندمی روحی مرض روانشناس که نيست چيزی آن روانی

. داشت توجه باید را تفکيکی یک منتها( خداست نواهی و اوامر از عصيان است،  

قرآن نظر از ها مصيبت انواع  

:است کرده قسم سه را هامصيبت و است کرده قرآن خود را تفکيک این  

.است دنيوی زندگی اقتضای که مصيبتهایی( 1  

است آزمایش باب از که مصيبتهایی( 2  

(معنوی و مادی از اعم اختياری فعل. )ماست خود اختياری ارادی فعل العملعکس که مصيبتهایی( 3  

 اتآی دیگر به توجه با اما دارد، اطالق کهاین با  "أَیْدِیکُمْ کَسَبَتْ فَبِمَا مُّصِيبَةٍ مِّن أَصَابَکُم مَا" فرمایدمی قرآن کهاین

 دوست راآن ما که است ناخوشایند با مترادف نيست، شر با مترادف مصيبت و دارد اختصاص سوم قسم به فقط قرآن،

.داریمنمی  

 بيایيد بيرون قرآن از اگر. کندمی پيدا ضرورت ظاهری زندگی در تغيير هر برای خود به پرداختِ  باشد، اینطور اگر

.است آمده فراوان روایات در معنا این  

است؟ ستم کدام از شده عارض او بر که مصيبتی داندمی شخص خود :سوال  

. شده باعث چيز چه شودمی متوجه کامالً است، ستم کدام از که داندمی عامل خود فرمایدمی قرآن بله :استاد پاسخ

 چه از که کردمی فهم کامالً او خود که آمد می پيش چيزی نبی یک برای گاه. فهمدنمی ناظر خير، ناظر دید از اما

.است آزمایش باب از مثالً که فهميدندنمی مردم اما است، بابی  

.نه را بقيه اما کندمی مرتفع را سوم قسم مصيبتهای فقط خود به پرداخت این :سوال  

.خوردمی تخصيص سوم قسم با اما دارد، اطالق کهآن با آیه آن که گفتم جهت همينبه بله، :استاد پاسخ  

عالم نظم و عالم یکپارچگی ميان مفهومی تفاوت  

است؟ نظم برهان همان آیا آوردید، هستی نظام بودن تافته هم در توجيه در الهی حکمت مورد در چهآن :سوال  

:دارد فرضپيش دو شما سؤال. است جهان هایپدیده تکتک نظم از غير جهان کل نظم :استاد پاسخ  

.هاپدیده تکتک نه باشد مراد جهان کل نظم -2 - است نظم تعاریف از یکی که - هدف به کل توجه یعنی نظم -1  
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 اما. دهدنمی نشان این از بيش. دارد رویکرد و توجه کامالً خود هدف و غایت به کل که دهدمی نشان گفتيم چهآن

 و است دیدن برای چشم گویيممی. دهيممی قرار هاپدیده تکتک برای خودمان را جزئی هدفهای نظم برهان در

.است نظم بيانگر این بينند، می چشمها اتفاق به قریب اکثر چون  

 دارد وجود من نظربه نظم برهان در که اشکاالتی از یکی واتفاقاً کنيم تعيين خودمان را هدفها این توانيمنمی ما اما

.شودنمی اثبات فرمایدمی قرآن خود معنا یک به که کنيم اثبات را چيزی خواهيممی نظم، برهان در که اینست  

 هدف هاپدیده تکتک برای توانيدنمی شما خود یعنی ندارید وافی و کافی علم شما فرمایدمی قرآن خود وقتی

 منظم کل بنابراین و است شده موفق هدف آن استخدام در کل آیا که دهيد تشخيص آن اساس بر بعد و کنيد تعيين

 و آتشفشان چيست؟ برای عقرب که شویممی مواجه مشکل این با کنيممی تعيين را جزئی هدفهای این ما وقتی. است

  چيست؟...  و زلزله

 اما ایمپذیرفته قرآن از پيشبينی صورتبه را نظریه این ما که اینست واقعيت اما.دارد ایراد نظم بر پسينی برهان

 رآنق کهآن با این و آدمی ذهن به فقط توسل یعنی پسينی صورتبه چون. کنيم اثبات توانيمنمی پسينی صورتبه

 توانيمنمی هدف احراز   بشناسيم قتی و و. دارد تناقض شناسيدنمی بشناسيد، باید کهچنان را کل این شما فرمایدمی

.شودنمی بودن منظم احراز   بکنيم  

x هدف برای را جان متعال خدای اوالً که پذیرممی پيشينی صورتبه وقتی  بازی اهل من فرموده ثانياً و است آفریده 

 پرسيدید و دادید نشان چيزی من به شما اگر. است هدف آن استخدام در هستی جهان هایپدیده تکتک   و نيستم

 پيشينی اول از دليلم چون دارم،برنمی اعتقاد آن از دست دهم، پاسخ نتوانستم من و دهدمی انجام کاری چه این که

 نخواهد سخنم ناقض چيست، جزء این هدف دهم نشان پسينی نحو به توانمنمی کهاین است چنين چون و است بوده

 کهاین آوردن دستبه+  عقل راه از هاپدیده تکتک هدف آوردن دستبه یعنی باشد، پسينی استدالل اگر اما. بود

 منظم هاپدیده همه   راه دو هر از یا تجربه و حس یا عقل راه از هستند هدف آن استخدام در هاپدیده تکتک

 از دست باید دهم، جواب نتوانم من و باشد نداشته هدف که دهيد نشان من به را چيزی شما اگر حالت این در. هستند

.بردارم خود اعتقاد  

 ایمعن به را نظم شما که اینست بر فرع هااین تمام البته.پيشينی برهان نه دارد، ایراد نظم بر پسينی برهان بنابراین

.بگيرید نظر در خود هدف سویبه کلی یک توجه و رویکرد  
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 جلسه ی سوم
 

نکته باید توجه کرد:در باب خوشایندها و ناخوشایندها در زندگی بيان شد که از دید قرآن به دو   

گرفت.  "بدی"و  "خوبی"را نباید مترادف با  "ناخوشایندها"و  "خوشایندها"اوالً   

شود: ثانياً ناخوشایندها به سه دليل برای انسانها ایجاد می  

ها الف( آزمایش  

ها ب( سوءعمل  

ج( نتيجه طبيعی زندگی این جهانی  

 آزمایش در خوشایندها از دید قرآن

جا البته توجه ما در این -آزمایند البته آزمایش فقط در ناخوشایندها نيست، گاه در خوشایندها ما را می

آزمایند تا عيار و جوهره ما ساخته و ما را می -ها است. "مصيبت"به ناخوشایندها یا به تعبير قرآن 

پرورده شود، تا جوهره من بر خود من معلوم شود.   

يت آن از نظر قرآنبررسی آزمایش و کيف  

 آیه ی اول

آیات فراوانی بر این نکته که مصيبت ها گاه از باب آزمایش است تأکيد دارد:  

بَشِّرِ  " -1الف/  الثَّمَرَاتِ وَ مَوَالِ وَاألنفُسِ وَ نَقْصٍ مِّنَ األَ الْجُوعِ وَ ءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَ نَّکُمْ بِشَیْ وَ لُ بْ نَ َ ل وَ

ینَ ابِرِ هِ رَاجِعونَالَّذِینَ . الصَّ يْ َ ل ـا إِ نَّ إِ هِ وَ لّ ِ ا ل َّ ن الُواْ إِ ةٌ قَ يبَ تْهُم مُّصِ َ اب ا أَصَ ذَ (111-111)بقره،  "إِ  

آوریم تا ببينيم چه میکنيد(  آزمایيم. گاه با ترس )یعنی امر ترسآوری بهوجود می 1 شما را می ً "ما یقينا

گيریم مادر یا پدر یا ... را فرزند شما را میگاه با گرسنگی و گاه با نقصان وارد کردن بر مال یا بر نفس )

کنيم که کار شما عایدی نداشته باشد. کنيم )کاری میگيریم( و گاه بر ثمرات نقصان وارد میاز شما می

کنيم که درآمد نداشته باشيد.(است. کاری می "درآمد"جا به معنای ثمره در این  

يم. کنيم تا شما را بيازمایها را برای آن میاین  

                                                           
 .در لنبلُونّکم دو تأکيد وجود دارد -1
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 ادبيات قرآن در بحث آزمایش

رود:کار میدر زبان عربی عموماً و در زبان قرآنی خصوصاً، برای آزمایش دو لفظ به  

( بالء و1  

( فتنه. اما به دو اعتبار مختلف. 2  

بالء -1  

اند از آن روست که آزمایش آن نيست که روی آن سختی و محنت نباشد. گفته "بال"اگر به آزمایش   

این کلمه که از باء و الم و واو مشتق شده نوعی سختی وجود دارد. در خود   

 

فتنه -2  

 گویند فالنی فنّانِ فتّانی. وقتی می"فریب"اند. خود فتنه یعنی گفته "فتنه"به اعتبار دیگری آزمایش را 

 است یعنی هنرمند فریبکاری است. در آزمایش این عنصر فریبندگی وجود دارد. چون در امر آزمایش

ای موفق است که به آن طرف مایل شوندهکشد. آزمایشسوی خود مییک طرف بالطبع انسان را به

شونده، نباید به آن گرایيد. جذابيت دارد و اگر این عنوان آزمایشنشود. یک سوی آزمایش که اتفاقاً به

آید که یک راه ای پيش میآمد. آزمایش بر سر دو راهیجذابيت وجود نداشت اصالً آزمایش پيش نمی

آن بسيار فریبنده است و موفق کسی است که راه مقابل را برود. این در هر آزمایشی وجود دارد، 

آزمایند.ای که از هر دو گریزان است، نمیوقت کسی را با قرار دادن بر سر دوراهیهيچ  

 بر سر دو راهی بودن، عنصر اصلی هر آزمایشی

وجود دارد و بالء آزمایش تاحدی معلول فتنه بودن آزمایش  -و فتنه  بالء -در هر آزمایشی این دو عنصر 

شونده وقت محنتی در آزمودن نبود. آزمایشاست. اگر فریبندگی در یک سوی آزمایش نبود، هيچ

بيند به یکی از دو راه، به یکی از دو کار مایل است، ولی البته انجام آن کار مساوی است با شکست می

گریزان است، ولی پيروزی در آزمایش مستلزم گام زدن در  -بالطبع  -یکی از دو راه  در آزمایش. و از

آید. کسانی در تفاسير خود از لفظ وجود نمیآن راه است. بنابراین بالء فقط با سختی پيش کشيدن به

با مصيبت که قرآن از این لفظ استفاده کرده یعنی ما حتماً اند که ایندست دادهبالء اینطور تفسير به

که یک عنصر محنت در بال هست، معنایش شویم. اینشویم، نه، گاه با خوشی آزمایش میآزمایش می

آزمایند. اما چه با ناخوشی شما را بيازمایند و چه با خوشی، این نيست که فقط با مصيبت ما را می
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وقت این حالت بالء يچاند، هشود. برخالف چيزی که بعضی گفتهشونده به یک محنتی دچار میآزمایش

شونده، اسباب آزمایش چه در اسباب و علل آزمایش نيست، بالء در مورد آزمایش است، یعنی آزمایش

افتد.شونده به محنت میخوشی باشد و چه ناخوشی، در هر دو حال آزمایش  

ای درباره خوف در آیه:نکته  

مودن با جوع اختصاص به کسی دارد که شویم، گاه با ترس از گرسنگی. آزگاه با گرسنگی آزموده می

تواند با ترس از گرسنگی آزموده شود و اتفاقاً همه فقير است، محتاج نان شب است. اما فرد غنی هم می

ترسد که اگر فالن کار را نکنم، ممکن است شوند. یعنی در نهان از این میاغنياء از این راه آزموده می

الس و گرانفروشی و ... نکنم، ممکن است وضعم بد شود. این وضعم بد شود. اگر رشوه نگيرم، اخت

اندازد. بنابراین از خوف ذهنتان منتقل نشود به جایی که مثال صدایی مهيب بر خوف او را به مهلکه می

آزمایند، گاه با می خيزد، زلزله و انفجاری حادث می شود و... نه. گاه با گرفتن خود آن چيز ما را می

شدن آن چيز. اینست که در این آیه هم خوف قبل از همه آمده است. شما را گاه با خود ترس از گرفته 

آزمایند و گاه با خوف از جوع و ... تقدم خوف جوع، خودِ نقص اموال و انفس، خود نقص به ثمرات می

 فرماید بعد از اینجا هست. بعد هم قرآن میها، برای اینست که یک نوع عموميتی در اینبر این

فرماید در شود. قرآن میآزمایشها، به صابران بشارت ده! صبر در هنگام آزمایش فراوان در قرآن ذکر می

کنند و ایمان به صبر عمل میکنند،کنند که به حق عمل میميان انسانها کسانی در زندگی ضرر نمی

ی در باب صبر باید ادهند. چون صبر خيلی مورد تأکيد است، نکتهآورند و عمل صالح انجام میمی

بگویم؛ )البته در بخش اخالق قرآن به صبر مفصالً خواهيم پرداخت(  

 نکته ای درباره ی صبر در آیه :

با حلم و اناة "صبر"تفاوت معنایی   

حلم و اناةتعریف   

گيریم. حلم و را با حلم و اناة یکی نگيرید. ما در زبان فارسی صبر را با حلم اشتباه می "صبر"وقت هيچ

العمل فوری و نظر از اختالف کوچکی که با هم دارند، در این جهت مشترکند که عکساناة صرف

العمل ناشتابزده. شتابزده در برابر وضعی و فعل دیگری با حلم و اناة منافات دارد. حلم و اناة یعنی عکس

وراً در جواب، شود، بدون سنجيدن حرف و منظور طرف فزایی گفته میکسی که تا به او یک سخن رنج

گوید، این شخص اصطالحاً حليم نيست. در زبن عربی کسی که فاقد حلم و سخن رنج زای دیگری می
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کار رفته، اما در اصل شود. )البته بعدها جهل در برابر علم به معنای نادانی بهناميده می "جاهل"اناة است، 

وجود دارد یعنی  "غفلت"برابر علم لفظ زبان عربی و در زبان قرآنی اینطور نيست. در زبان عربی در 

 ناآگاهی(

 تعریف صبر

تواند باشد. وقتی فرد این هدف هر هدفی می "رغم همه موانع هدف را از یاد نبردنعلی"یعنی  "صبر"

آید. موانع درونی و کند، موانعی در درون خود او و بيرون برای او پيش میهدفی برای خود تعيين می

کنند که از هدف خود دست بردار! اگر کسی این القائات را به هيچ بگيرد، می بيرونی به او القاء

شود. به این معنا صابر کسی است که در برابر هيچ مانعی سپر نيندازد. حاال ناميده می "صابر"اصطالحاً 

آید که آن چيزی که شود و این به وفور در زندگی پيش میگاه حلم خود یکی از مصادیق صبر می

ق حلم است، مصداق صبر هم هست.مصدا  

 توصيف صابران در قرآن

های طرف فرماید: سرافرازان در آزمایش، صابرانند، چون هدف را فراموش نکردند و جذابيتقرآن می

کند:مقابل که حکم مانع را داشت، او را فریفته خود نساخته است. خود قرآن صابران را معرفی می  

هِ رَاجِعونَگویند ما متوجه خدایيم )آید میپيش  که هر نامالیمی برایشانآنان" يْ َ ل ـا إِ نَّ إِ هِ وَ لّ ِ ا ل َّ ن سوی ( و بهإِ

کنند. نظير این در باب مصيبتی که بر سحره فرعون پيش آمد قرآن گردیم. هدف را فراموش نمیاو بازمی

را تهدید کرد، آنها دهد: وقتی سحره فرعون به حضرت موسی ایمان آوردند و فرعون آنها نمونه نشان می

"2 )شعراء/ 11( "باکی نيست چون ما بهسوی خدا  بُونَ لِ نقَ ا مُ نَ ِّ ب لَى رَ ا إِ نَّ يْرَ إِ الُوا لَا ضَ قَ گفتند: " 

گردیم این گردیم. در احادیث هم بدین معنا فراوان آمده. اگر بنابر این است که ما به خدا بازمیبازمی

گردیم.تواند مانع ما شود... از هدف خود برنمیکدام نمیمشکالت هيچ  

 آیه ی دوم

لَ " -2الف/  عْ تَّى نَ نَّکُمْ حَ وَ لُ بْ نَ َ ل بَارَکُمْوَ لُوَ أَخْ بْ َ ن ابِرِینَ وَ الصَّ (31)محمد/ "مَ الْمُجَاهِدِینَ مِنکُمْ وَ  

                                                           
بی عرفهميم در اصل کلمه در زبان گونه زیر و رویی که ما امروزه میدارد. هيچ "بازگشت"در زبان عربی فقط معنای  "انقالب" -2

 وجود ندارد.
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طور صابران را )وقتی مجاهده گران را بشناسيم و همينآزمایيم تا جهادکنندگان، تالشما شما را می

اهد شود برای صابر بودن. صابر بودن نتيجه مجرسند. در حقيقت مجاهده علت میکنند به صبر میمی

 بودن است(

آزمایيم یا با آسانی. برخالف آیه قبل...گوید که شما را با سختی میخود این آیه نمی  

 آیه ی سوم

الِدُونَ" -3الف/  هُمُ الْخَ إِن مِّتَّ فَ فَ لْدَ أَ بْلِکَ الْخُ بَشَرٍ مِّن قَ ِ ا ل نَ لْ عَ مَا جَ لُوکُم  .وَ بْ َ ن ةُ الْمَوْتِ وَ قَ ائِ َفْسٍ ذَ کُلُّ ن

الشَّرِّ ا تُرْجَعُونَ ) بِ نَ يْ َ ل إِ ةً وَ نَ تْ يْرِ فِ الْخَ (34-31انبياء/ وَ  

رود کار میدر زبان عربی به "عمر بسيار طوالنی"و  "جاودانگی"ما برای هيچ انسانی خُلد )به دو معنای 

دارد  مانند؟ )اشارهتواند گرفته شود( را مقرر نداشتيم... اگر تو بميری آیا انها زنده میو به هر دو معنا می

شدند که پيامبر در حال رفتن است.( شدند، مخالفان خوشحال میکه هر وقت پيامبر مریض میبه این

ميری، اما تو بميری فرماید چون ما جاودانگی برای هيچ انسانی مقرر نداشتيم، یقيناً توهم میقرآن می

چشيد. اما قبل از مرگ شما را با ميرند. اصالً هر انسانی مرگ را خواهد مانند، آنان هم میآنان که نمی

. منتها فتنه از باب "فتنه"آمده و هم  "بالء"ميرید. در این آیه هم آزمایيم تا نيازمایيم نمیخير و شر می

مصدر تأکيدی آمده است و بالء از باب فعل.  

شود. رجوعتان آزمایيم. اما توجه کنيد که هدف نباید فراموش ما شما را با دشواریها و هم با مالیمات می

سوی ماست.به  

 آیه ی چهارم

لًا" )کهف/ 1( هُمْ أَحْسَنُ عَمَ یُّ أَ  3 مْ لُوَکُ بْ نَ ِ ا ل هَ ةً لَّ ینَ أَرْضِ زِ لَى الْ ا عَ ا مَ نَ لْ عَ نَّا جَ إِ  الف/ 4- " 

ِ "فرماید: قبل از این آیه قرآن می نُوا ب مِ هِمْ إِن لَّمْ یُؤْ ارِ لَى آثَ عَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَ لَ افَ فً ا الْحَدِیثِ أَسَ  "هَذَ

ای، تو داری خود را هالک ایم خود را به تَعَب انداختهکه ما از تو خواسته( تو به یقين از آن1)کهف/ 

که ایمان بياورند خود را داری از دست می کنی )بخوع: هالکت( دائماً در پی آنان دوانی و برای آنمی

آورند، اینست که از سر غم و غصه و ا الحدیث( ایمان نمیها به قرآن )بهذبينی ایندهی. چون تو می

شود تمام آنها که در دهد که نمیکنی. بعد به پيامبر اینطور تعليم میاَسَف داری خود را هالک می

داری. نه در همين تعليمات تو معرض تعليمات تو هستند، فوراً ایمان بياورند، آنطور که تو دوست می

                                                           
 الم در لنبلونکم، الم غایت است. -3
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خورند و این به معنای ایمان نياوردن و مسلماً کسانی در این آزمایش شکست می آزمایيم.آنها را می

شوند و کسانی ناموفق آنهاست. خود القاء آیات و تعاليم تو آزمایشی است که کسانی در آن موفق می

در ایم و را برای مردم آرایش کردهچه در زمين )زندگی این جهانی( است ما آنفرماید: آنمانند. میمی

ها از ثروت و شهرت و کند چون اینایم. )و این زمينه را برای آزمایش فراهم مینظر آنها زیبا جلوه داده

کنند. این زیبایيها یک بهتر عمل میکه مردم را بيازمایيم که کدامآید( برای اینقدرت و ... خوششان می

شد.اگر نبود که زمينه آزمایش فراهم نمی  

جش از نظر قرآنکيفيت عمل، مالک سن  

وقت قرآن نفرموده: اکثرُ که هيچاند و آن اینجا و در نظایر این تذکر به حقی دادههمه مفسران در این

عمالً، فرموده اَحسن عمال کمّيت کار مطلقا برای استکمال انسان اهميت ندارد، کيفيت کار مهم است.  

کنند، مفيد است. )به ران هم چه بسا توصيه میاند و به دیگعمل بندگی دچار شدهکه بهاین برای کسانی

 این نکته توجه کنيد(

بْتَ أَنَّ  "فرماید: آزمایيم بعد از این آیه میکه اشاره کند که ما همه را میخدای متعال برای آن مْ حَسِ أَ

ا بً ا عَجَ نَ اتِ انُوا مِنْ آیَ يمِ کَ قِ الرَّ اب کهف و رقيم موارد کنی اصح( گمان می9)کهف/  "أَصْحَابَ الْکَهْفِ وَ

گيرند.انگيز بودند. نه، همه مورد آزمایش قرار میاستثنایی و شگفت  

 آیه ی پنجم

نُونَ " -1الف/ تَ فْ ا یُ هُمْ لَ ا وَ نَّ تْرَکُوا أَن یَقُولُوا آمَ (2)عنکبوت / "أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُ  

کنيم و آزمایش ما رهایشان میایم که بگویند ایمان آوردهپندارند که به صرف اینآیا مردم می"

"شوند؟نمی  

 آزمایش در پی ادعا

جا آزمایش همراه با ادعا آمده است.تفاوتی که این آیه با آیات سابق دارد اینست که در این  

اند: ها دو قسمکند که آزمایشاین آیه ما را متوجه این نکته می  

( آزمایشهای بدون ادّعا1  

( آزمایشهای با ادّعا2  

که دعوی چيزی را عمده آزمایشها در قرآن، لفظش، اِشعار به آزمایشهای نوع اول دارد. شما بدون آن

ای دارید، روح شما شوید تا به خود شما نشان داده شود که چه جوهرهکرده باشيد مورد آزمایش واقع می
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در جهتی کرده است،  تا چقدر جلو رفته است و تا چه حد استکمال نيافته، ناگاه فرد ادعای موفقيتی

آزمایند. از نظر تجربی هر چه انسان که به او بفهمانند، ادعای درستی نکرده، او را میگاه برای آنآن

نان فقط نيست، ادعا کند بيشتر مورد آزمایش و ابتالء واقع می شود )در همان جهت ادعا(. این تجربه متدیّ

اند. در هر چه ادعا کنيد )مثالً ادعا کنيد که بيان داشته انسانشناسان فراوان در کتابهایشان این نکته را

اید. ثروت یا شهرت برای من اهميت دارد یا ...( خود را در جهت فالن ادعا در معرض آزمایش قرار داده

کردند که موفقيتهای خود را بيان نکنيد. چون بيان همان و همين جهت علمای اخالق توصيه میبه

دهند و آنها که ندارند به نظام که به خدا اعتقاد دارند این را به خدا نسبت میآزمایش همان. حال آن

گرا نباشيد و شود. )اگر خيلی بيرونآزمایش گذاشته نمیدهند که هيچ ادعایی بیجهان این را نسبت می

)قسم اول  یابيد( این آیاتی که در زمينه آزمایشدر احوال خود اهل تأمّل باشيد این را به تجربه درمی

ای از آیات فروانی است که بر این نکته داللت دارند. اما البته داللت این آیات مصيبتها( خواندیم نمونه

تر است.بر این نکته واضح  

 دسته ی دوم مصيبت ها:

 مصيبت هایی که برای آزمایش نيست و نتيجه ی سوء عمل است.

ه نتيجه سوء عمل ما به ما چشانده شود. به چه آید کدسته دوم مصيبتها از این جهت برای ما پيش می

فرماید سود این مطلب در اینست که بعيد نيست که بازگردید. البته لزومی برقرار نيست، منظور؟ قرآن می

شود.اما زمينه برای بازگشت آماده می  

 آیات ناظر به دسته ی دوم مصيبت ها

 آیه ی اول

ِ" -1ب/ بَرُوا ف تَکْ اسْ ادٌ فَ ا عَ مَّ أَ هَ الَّذِی فَ ا أَنَّ اللَّ لَمْ یَرَوْ ةً أَوَ ا قُوَّ نَّ الُوا مَنْ أَشَدُّ مِ قَ يْرِ الْحَقِّ وَ غَ أَرْضِ بِ ی الْ

ا یَجْحَدُونَ نَ اتِ ِآیَ وا ب انُ ةً وَکَ هُمْ قُوَّ نْ هُمْ هُوَ أَشَدُّ مِ لَقَ امٍ نَّحِسَاتٍ  -خَ یَّ ا فِی أَ هِمْ رِیحًا صَرْصَرً يْ لَ ا عَ نَ لْ أَرْسَ فَ

نُذِ ِّ ا یُنصَرُونَل هُمْ لَ ةِ أَخْزَى وَ َعَذَابُ الْآخِرَ ل ا وَ يَ ْ ن اةِ الدُّ يَ هُمْ عَذَابَ الْخِزْیِ فِی الْحَ (11-11)فصلت/  "یقَ  

ها به این صورت بود که گفتند4 چه کسی از ما  اما قوم عاد، در زمين به ناحق کبریایی هستند. استکبار این

ی که آنها را آفریده از آنها نيرومندتر است. ميدانستند اما برای دانستند خدایها نمیقویتر است؟ آیا این

                                                           
رود هم زبان حال. و اتفاقاً در اکثر موارد به زبان حال راجع است. در زبان فارسی کار میال بهقهم برای زمان  "قال"در قرآن لفظ  -4

 گوید.که حتماً مییعنی معتقد است و نه این ،گویيم فالنی به چيزی قائل استهم وقتی می
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در روز شومی فرستادیم ]این مصيبت را چرا بر آنها وارد  پيمودند. ما بر آنها یک باد سختی1  انکار راه می

را به آنها بچشانيم. خواری را به آنها بچشانيم. )چون میخواستند  کردیم؟[ برای آنکه عذاب خزی1 

توانند بایستند( تا د ما قوی هستيم ما نشان دادیم که چقدر خوار و زبون هستند و در برابر بادی نمیبگوین

تر تر و رسواکنندهآخرت از اینهم خوارکنندهنشان دهيم که از آنها نيرومندتر هم هست. اما البته عذاب 

"است.  

 آیه ی دوم

این نکته که در باب قوم عاد گفته شده در باب قوم ثمود هم بيان شده1 است.  

نَى " -2ب/ دْ أَ هُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْ نَّ یقَ نُذِ َ ل هُمْ یَرْجِعُونَ ،وَ لَّ عَ بَرِ لَ أَکْ (21)سجده/  "دُونَ الْعَذَابِ الْ  

پویند و دائماً نوعی که همواره راه فسق را میجا یک قاعده کلی را در باب تمام کسانیقرآن در این

ها فرماید دو نوع عذاب برای کار اینکند. قرآن میخدا دارند، بيان می سرکشی، نافرمانی نسبت به

 داریم: 

 انواع عذاب از نظر قرآن

( عذاب اکبر: عذابهای آخرت1  

( عذاب ادنی: عذابهای دنيوی2  

کند. عذاب همواره قرآن از عذاب آخرت به عذاب اکبر )بزرگترین عذاب یا عذاب بزرگتر( تعبير می

ویم.ی است که در همين دنيا دچار آن میاَدنی مصيبتهای  

چشانيم شاید که بازگردند، میچشانيم، برای آنما به آنها این عذاب ادنی را قبل از آن عذاب اکبر می"

در هيچ جای قرآن حتی یک مورد برای عذابهای دنيوی هدفی جز این هدف بيان نشده. در  "بازگردند.

است. در این قسمت شواهد قرآنی بسيار فراوان است. "بازگشت"تمام مصيبتهای دنيوی هدف   

                                                           
 ریح صرصر: بادی سخت که زیان عمده رساند، چيزها را در هم بپيچد. -1

 خزی = معادل خواری در فارسی -1

 11فصلت/  -1

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



32 
 

 دسته ی سوم مصيبت ها:

اقتضای زندگی اینجهانی است.مصيبت هایی که   

دسته سوم مصيبتها نتيجه زندگی در این جهان است. اقتضای زندگی اینجهانی است. پيامبر خدا باشد، 

طورکه مشمول زید، همانین دنيا میشود. هر کس در اها میقدیس باشد، کافر باشد و ... دچار این

هزاران قانون طبيعی است، مشمول این قانون هم هست.  

مثل چه؟ مثل پيری و امثال ذلک.  

 آیات ناظر به دسته ی سوم مصيبت ها

 آیه ی اول

لْقِ " -1ج/ هُ فِی الْخَ نَکِّسْ ُ هُ ن عَمِّرْ ُ مَنْ ن (18)یس/  "وَ  

)این آیه بيشتر از دیگر آیات مورد تأکيد مفسران است( استثنا ندارد قرآن میفرماید: "ما به شما عمر 

گيریم. روند زندگی اینطور  دهيم اما با شما واژگونه8 عمل میکنيم." آهستهآهسته آنچه میدهيم،می می

دهد، قوت، نيرو، حافظه، هوش، توجه دیگران و ... اما بعد از مدتی است که تا مدتی دائماً خدا به ما می

عُمُر"گيرند. در جای دیگر تعبير ا را یکی پس از دیگری میدادن ه ْ )قسمت پست زندگی(  "اَرْذَلُ ال

 هست:

 آیه ی دوم

يْ " -2ج/ لْمٍ شَ عْدَ عِ لَمَ بَ عْ عُمُرِ لِکَیْ الَ یَ لَى أَرْذَلِ الْ دُّ إِ مِنکُم مَّن یُرَ فَّاکُمْ وَ تَوَ لَقَکُمْ ثُمَّ یَ هُ خَ اللّ هَ وَ ا إِنَّ اللّ ئً

ي لِ یرٌعَ (11)نحل/  "مٌ قَدِ  

رساند تا هر چه آموخته از یاد ميراند و از ميان شما کسی را به پيری میگاه میخدا شما را بيافرید، آن"
ببرد. زیرا خدا دانا و تواناست."9  

اش یکی از این سه تا بوده که فلسفهدر بيان قرآن مصيبتی بر هيچ فردی یا قومی فرود نيامده است مگر آن

البته گمان نکنيد که انحصار مصيبتها در این سه تا حصر عقلی دارد، نه. استقرایی است. اما قرآن است. 

البته  که مبنای کار ما در این جاست، استقرائاً همين سه تا را بيان داشته است. هيچ حصر عقلی ندارد،

                                                           
 رجلٌ منکوس = مرد وارونه، انسان وارونه - "واژگونه کردن"، "وارونه کردن"در زبان عربی یعنی  "تنکيس" -8

 ، این مطلب به بيان دیگری گفته شده است.1طور در سوره حج آیه همين -9
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سه تا نگفته، اما اگر بيان شود کس غير از این ایم. هيچجز این سه تا به چيز دیگری تاکنون راه نيافتهبه

کنيم.را نفی نمیآن  

 معرفت شناسی انواع مصيبت از نظر قرآن

یک از این سه سنخ است؟شود کدام* حال از کجا بفهميم که مصيبتی که بر ما وارد می  

واقعيت این است که راه تشخيص این سه تا بسيار دشوار است. فقط قرائن و اماراتی وجود دارد.   

تواند نشان دهد که این مصيبتها از نوع سوم است و آن رد مصيبتهای دسته سوم یک کار آماری میدر مو

توانيم بگویيم ای از آن استثنا نشده بود، میاینست که اگر مصيبتی عموميت داشت و هيچ فرد و جامعه

نگرفته، اما  مصيبتی است که اقتضای طبيعی این زندگی است. البته این مطالعه آماری تاکنون صورت

اند که بفهمندکدام مشکالت گریزناپذیر است، این را متفکران پروتستان خيلی در این زمينه کار کرده

ای نکنند. خواهند که مبلغان مذهبی در این موارد به مردم توصيهبرای این جهت می  

 بيان ویژگی های انسان از نظر قرآن

خواهیزیاده -1  

إِنسَانُ " مُ الْ أَ ا یَسْ نُوطٌ لَ يَؤُوسٌ قَ هُ الشَّرُّ فَ إِن مَّسَّ يْرِ وَ عَاء الْخَ (49)فصلت/  "مِن دُ  

شود. ]از این جهت هيچ خستگی به انسان دست نمیدهد[ انسان در  انسان از زیادهخواهی11 خسته نمی

شود، اما اگر نقصانی به او عارض شد یأس و نااميدی12 او را فرامیگيرد.  زیادهطلبی در مال11 خسته نمی

لَى  "شود. گيرد، دستخوش نابسامانی میاگر شری به او رسد ترس بسيار شدید او را فرامی ا عَ نَ عَمْ ْ ن ا أَ ذَ إِ وَ

عَاء عَرِیضٍ هُ الشَّرُّ فَذُو دُ ا مَسَّ ذَ إِ هِ وَ بِ ِ ان أ بِجَ نَ إِنسَانِ أَعْرَضَ وَ ( وقتی بر انسان نعمتی را 11)فصلت/  "الْ

میدهيم از ما سرمیپيچيد و بهدنبال کار خود میرود13 از پشت سرخود را نگاه نمیکند که خدا بود که 

رسد نامه باالبلندی )عریض = پهناور( برای ما این نعمت را به من داد( اما هنگامی که شری به او می

طلبی آمده است.کند. در آیات دیگری هم این خاصيت زیادهنویسد، خيلی چيزها طلب میمی  

                                                           
 است. "خواستن"در اصل به معنای  "دعا" -11

 است. "مال"جا به معنای در این "خير" -11

 قُنُوط: شدت نااميدی قَنُوط: نااميد )قُنوت: تواضع و خضوع( -12

که نيازش برطرف شد راهش را ردی نياز دارد با اوست اما همينمعنای لغوی دارد یک اصطالح است. کسی تا به ف "نأ بِجانِبه" -13

 "نأ بجانبه"گویند: جا عربها میرود و اینگيرد و میمی
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لوع بودنشتابزدگی و ه -2  

طلبی قابل کاناليزه شدن تر؟ چون زیاده)عجول بودن( است. چرا مهم "شتابزدگی"طلبی، تر از زیادهمهم

شود به تربيت و تعليم در جهت معنویات طلبی را میبه جهتِ خوب هست، اما شتابزدگی نه. زیاده

" در کارهای نيک مسابقه  اتِ يْرَ بِقُواْ الْخَ تَ فَاسْ انداخت. قرآن این کار را کرده است میفرماید: " 

جا اعمال کنيد. بنابراین قابل اصالح و قابل تغيير جهت دادن است. اما  بگذارید14، زیادهطلبی را در آن

عجول بودن نه در معنویات و نه در مادیات قابل توجيه نيست.  

کنيد، اما یک وقت هم میطلبيد اما تأنّی هلوع و عجول بودن به هم نزدیکند. چرا؟ یک وقت شما زیاده

خواهيد. این زود خواستن انسان را به هزار مهلکه خواهيد، هم زود میچه دارید( میزیاد )بيشتر از آن

ای که نتيجه عجول بودن است را خواهم اندازد. )در بخش اخالقی قرآنی صفات نکوهيدهاخالقی می

 گفت(

إِنسَانُ مِنْ عَجَ "فرماید: قرآن می لِقَ الْ لُونِخُ تَعْجِ ا تَسْ لَ اتِی فَ یکُمْ آیَ أُرِ (31)انبياء/  "لٍ سَ  

انسان شتابکار آفریده شده است. آِیات خود را به شما نشان خواهيم داد، شتاب نکنيد.  

 آثار شتابزدگی و هلوع بودن

دتر شود که ناگاه آثار اعمال )اعم از اعمال با اهداف مادی یا معنوی( خود را زواین شتابزدگی باعث می

چه به ما باید برسد، انتظار داریم. این خودش )انتظار امر زود رس( ما را به یک سلسله از آن

گویند اگر به العملها اینست که وقتی به ما میکشاند. یکی از این عکسهای نامطلوب میالعملعکس

ما را تکذیب کردیم، اما گویند نه ما ششوید. فوراً میپيام پيامبران گوش نکنيد به فالن مصيبت دچار می

شده که پيام انبياء را عميقاً فهم نکنند. مواردی در قرآن آمده است به تنگنا نيفتادیم. خود این باعث می

گویيد بر تکذیب شما مترتب است. بر ما فرود نيامده و چون چه شما میگفته: آنکه منکر پيامبر می

ولين اثر عجول بودنِ انسان تکذیب دعوت انبياء است.اید. اینست که اچنين است شما ادعای کذب کرده  

 

  

                                                           
 .32و فاطر/  11و  11، مؤمنون/ 41، انبياء/ 48، مائده/ 114طور در آل عمران/، همين148سوره بقره/  -14
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 جلسه چهارم

 

 

شناسی در قرآن*دنباله ی سخن در ویژگيهای انسان  

 موضع گيری انسان در برابر خوشی ها و ناخوشی ها

گيرد و یک سلسله قرآن معتقد است که انسان یک سلسله موضعهایی در برابر روی آوردن خوشيها می

گيرد هم در هنگام خوشی و هم گيرد و یک سلسله موضعهای مشترک میبرابر سختيها میموضعهایی در 

 در وقت ناخوشی.

 در برابر ناخوشی ها

است. )ارزش داوری قرآن در  "یأس" -از دیدگاه قرآن  -( ویژگی اختصاصی انسان در هنگام سختی 1

باب این نااميدی را در بخش اخالق قرآن خواهيم گفت(  

وشی هادر برابر خ  

( ویژگی اختصاصی انسان در هنگام خوشی عبارتست از:1  

ها و مواضع در مواقع ناخوشی( فراموش کردن سختی1  

چيز را معلول کار و تالش خود دانستن( خودبينی و همه2  

( طغيان نسبت به خدا.3  

 ویژگی عمومی هنگام خوشی و ناخوشی

استاز:( ویژگی عمومی انسان هنگام خوشی و ناخوشی عبارت 8  

( کفر،1  

بينيم. مجاری غيرعادی برای ( از سر عادت و معتادانه فکر کردن. یعنی فقط مجاری عادی امور را می2

اندیشی. )تمام این موارد مورد نکوهش سخت قرار گرفته اندیشی، متعارفامور قائلنيستيم. نوعی عادی

ت(.خاطر همين ویژگيهاساست و ازنظر اخالقی عموماً انحطاط ما به  
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 * بررسی ویژگيهای حالت های بيان شده در قرآن:

 آیه ی اول

أَ" -1 هُ مَرَّ کَ هُ ضُرَّ نْ ا عَ نَ فْ لَمَّا کَشَ ا فَ ا أَوْ قَآئِمً هِ أَوْ قَاعِدً نبِ ا لِجَ انَ عَ ا مَسَّ اإلِنسَانَ الضُّرُّ دَ إِذَ لَى وَ ا إِ نَ عُ ن لَّمْ یَدْ

فِي لْمُسْرِ ِ یِّنَ ل لِکَ زُ هُ کَذَ لُونَضُرٍّ مَّسَّ عْمَ انُواْ یَ ا کَ (12)یونس/  "نَ مَ  

رسد در هر حالتی که باشد، خوابيده باشد، به پهلو یا نشسته باشد، یا ای میکه به انسان سختیهنگامی"

که گویا رود. چنانگيریم، به راه خود میخواند . اما وقتی سختی را از او باز میسخت ما را می -ایستاده

نيامده بود. ای برای اواصالً سختی  

کند، در خواند و سپس در وقت رفع سختی خدا را فراموشمیکه انسان در هنگام سختی خدا را میاین

شده است. "کفر"آیات دیگر قرآن از آن تعبير به   

خاطر حدت پيامدش عين ناسپاسی و کفر است )این حالت کفر همان حالت این تضرعی است که به

هم وجود دارد.(  مشترکی است که در هنگام خوشی  

است. ؟؟ "فراموشی"دهد حالت ای که در هنگام خوشی دست میاین نکته در باب سختی است. اما نکته  

خيلی امر منحط و خالفی است. یکی از علل ثمره انحطای معنوی ما  -گيری قرآن حتی جدا از موضع -

یاد آورید.حالت ناخوشی را بهگویند در هنگام خوشی همين است. اینست که مکاتب عرفانی ما می  

 آیه ی دوم

هُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ  " -2 نَّ نِّی إِ ئَاتُ عَ يِّ يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّ َ هُ ل تْ اء مَسَّ اء بَعْدَ ضَرَّ عْمَ اهُ نَ نَ قْ ذَ ئِنْ أَ لَ نْسَانَ ( 11)وَ ا اإلِ نَ قْ ذَ أَ

فُ ئُوسٌ کَ يَ َ هُ ل نَّ هُ إِ نْ ا مِ اهَ نَ عْ َزَ ةً ثُمَّ ن ا رَحْمَ نَّ عْمَاء بَعْدَ ضَرَّاء9ورٌ )مِ اهُ نَ نَ قْ ذَ ئِنْ أَ لَ (9و  11... )هود ( وَ  

نا"وجود آوردیم )تعبير وقتی در زندگی انسان گشایشی به قْ ذَ خواهد توجه به این تعبير لطيفی است می "اَ

نکته دهد که هر خوشی که به شما داده می شود، خوشی باالتری هم در خزانه رحمت الهی هست، گمان 

نيد تمام خوشی همين است، بيشتر بطلبيد( رحمتی از رحمتهای خود را چشاندیم سپس این خوشی را نک

شود.از او بازگرفتيم و او دچار حالت یأس و کفر می  

در گرفتن خوشی، یعنی سختی، خداوند متعال در حالت روی آوردن سختی دو صفت را به انسان نسبت 

دهد: یأس و کفر.می  

آید، کفر از صفات مشترک در حالت خوشی و ناخوشی است. در سراسر قرآن هر وقت صفت یأس می

کند بعد از سختی دیگر آسانی مجددی حاصل شدنی است. یعنی فرد گمان می "رحمت الهی"متعلق آن 
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بعد  شود. اما حال اگر برخالف انتظارش )چون نااميد بود(، حالت خوشی،نيست. از رحمت خدا نااميد می

گوید: همه بدیها از من بازگرفته وجود آوردیم، اگر بعد از سختی نعمتی به او دادیم میاز ناخوشی به

  "شد.

کند که دیگر تمام بدیها از او جا اینست که یک اشتباه اینست که انسان گمان مینکته مهم در این

ه کیها خودش رخت بربسته نه اینکند بدبازگرفته شده است و اشتباه و خطای دیگر اینست که گمان می

گوید ذهب السيّئات عنّی( و این خطای دوم گوید اذهب السيئات عنّی بلکه میبدیها را خدا بُرد. )نمی

اندیشد که دیگر این شود انسان به فَرح دچار شود چون میمصداق کفر است. خطای اول باعث می

هستی من رخت بربسته است. بر این خوشی غره  گوید بدیها دیگر ازخوشی با دوام خواهد ماند و می

که حالت ناخوشی قبلی به این خوشی کنونی بدل شده است، حالت چنانکند که همشود گمان نمیمی

َفَرِحٌ فَخُورٌ "همين جهت تواند حالت ناخوشی در پی داشته باشد. بهخوشی کنونی هم می هُ ل نَّ حالت  "إِ

ها رفتند که رفته باشند، دیگر کند که این سختیهد چون گمان میدبه او دست می "فرح و شادمانی"

دهد برای اینست که دست خدا را در که به انسان دست می "فخری"امکان بازگشتشان نيست. اما حالت 

دهد و دچار حالت خودستایی را به خود نسبت میداند که خدا این سختی را بُرد، آنبيند. نمیکار نمی

تایی ویژگی اختصاصی در هنگام خوشی است(شود. )خودسمی  

اندیشی آیه ی سوم: محکوم کردن متعارف  

ا " -3 يمً هُ کَانَ بِکُمْ رَحِ نَّ هِ إِ لِ غُواْ مِن فَضْ تَ بْ تَ ِ بَحْرِ ل بُّکُمُ الَّذِی یُزْجِی لَکُمُ الْفُلْکَ فِی الْ ا مَسَّکُمُ  -رَّ ذَ إِ وَ

بَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ ا  الْضُّرُّ فِی الْ نْسَانُ کَفُورً تُمْ وَکَانَ اإلِ بَرِّ أَعْرَضْ ْ لَى ال ا نَجَّاکُمْ إِ لَمَّ اهُ فَ یَّ نتُمْ  -إِالَّ إِ مِ أَ فَ أَ

ا ثُمَّ الَ تَجِدُواْ لَکُمْ وَکِيالً  بً يْکُمْ حَاصِ لَ بَرِّ أَوْ یُرْسِلَ عَ ْ انِبَ ال يهِ -أَن یَخْسِفَ بِکُمْ جَ عِيدَکُمْ فِ نتُمْ أَن یُ مِ مْ أَ  أَ

يْ لَ تُمْ ثُمَّ الَ تَجِدُواْ لَکُمْ عَ فَرْ قَکُم بِمَا کَ غْرِ يُ یحِ فَ يْکُمْ قَاصِفا مِّنَ الرِّ لَ يُرْسِلَ عَ ةً أُخْرَى فَ ارَ اتَ يعً بِ هِ تَ ا بِ  "نَ

(11-19اسرائيل/ )بنی  

نياً روی دهنده نيست و ثاسير این آیه در جای دیگری از قرآن آمده است اما اوالً به اندازه این آیه تکان

فرماید:خداوند می 11متعارف اندیشی تکيه ندارد. در سوره عنکبوت آیه   

ا هُمْ یُشْرِ " بَرِّ إِذَ ْ لَى ال ا نَجَّاهُمْ إِ لَمَّ هُ الدِّینَ فَ لِصِينَ لَ هَ مُخْ ا اللَّ عَوُ بُوا فِی الْفُلْکِ دَ ا رَکِ إِذَ )عنکبوت/  "کُونَفَ

11)  
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جویند اما چون آنها را بر خشکی ا را با خلوص تمام میشوید، خدکه بر کشتی سوار میهنگامی

اند. ناله و آه را گویا اصالً تا چند وقت پيش آن حالت تضرّع را نداشته "روندرسانيم، به راه خود میمی

دهد که در هنگام ناخوشی توسل به او کنند. این آیه حالت ناسپاسی را نسبت به خدا نشان میفراموش می

طور است. اگر با هنگام خوشی او را فراموش کنيم. البته در زندگی این جهان هم همينبجویيم و به 

انسانی که در هنگام ناخوشی دادرس ما بوده است چنين کاری کنيم، این نوع کفران نسبت به نعمت این 

آید و این از سوی قرآن به سختی مذمّت شده است.جهان به حساب می  

کند:اندیشی را محکوم میل هم متعارفاسرائيسوره بنی 11-19آیات   

کند تا شما سود بيابيد. )از سير سوی شما روان میها را در دریاها بهپروردگار شما کسی است که کشتی"

گذارد تا با آن ها سود ببرید( تا شما از فضل خدا استفاده کنيد. )خداوند وسيله در اختيار شما میکشتی

سی به شما سود برساند، نعمتی برساند. زیبایی کالم خدا در اینجاست که جا، کبه جایی بروید و در آن

جا من به شما دهم تا با آن وشيله به جایی بروید که در آنای در اختيارتان قرار میفرماید من وسيلهمی

دهم یعنی همه کاره خداست( خدا نسبت به شما عطوف و رحيم11 است. حال اگر در دریا  نعمت می

اهَ( و هنگامی که  11 من تؤمنون االّ ایّ گرفتار شدید هر چيز دیگری را غير خدا فراموش میکنيد )ضلَّ

                                                           
ه هم رتبه بهمدو محبت  -محبت سافل به عامی  -ل های عامی به سافحبتمحبت با رحمت تفاوت دارد. محبت عام است و شامل م -11

. آن در ترین محبتهاستشائبهترین و بیشود. این محبت مهماست اما زحمت آن محبتی است که فقط شامل محبت عامی به سافل می

هيچ نيازی به  ون عامیای ندارد چشت، دیگر شائبهحبت داای نسبت به سافل مای داشته باشند. اما اگر عامیتوانند شائبهقسم دیگر می

 گونه است.سافل ندارد. و محبت خدا از این

( گم 1قرآن تعبير به گم شدن دارد.  این سه مصداق در قرآن دارد در سه مورد  . اما"ضالل در زبان عربی یعنی گم شدن"لغت  -11

شوند و به کمک انسان تظار کمک از آنها دارد، از اطراف انسان پراکنده میکه انسان ان( کسانی2شدن به معنای عادی یعنی نيافتن راه، 

ر حال مانند. هم دیانتظار کمک دارند اما در تنگنا تنها م "بت"دارد که آنها از  صاً در مورد مشرکان فراوان این تکه رانشتابند خصو

به  اند. در آخرت همختی در اطراف انسان نيستند گویی گم شدههنگام س،وقتی در دنيوی آنها این تعبير آمده هم در حال اخروی آنها 

: ضلَّ عنّا، به ما کمک گویندشود که کجایند یارانتان؟ تعبير قرآن اینست که میاند گفته میکردهتعبيت میشيطان  مشرکان و آنها که از

 اند.کنند، گم شدهنمی

 ای پناه گرفته باشيد، بسياری افرادی که درشما در بمباران دشمن در گوشهنسان بيرون برود. اگر ا آگاهی(وقتی موجودی از سنخ 3

شوند. شما فقط در اندیشه خود و همسر و فرزند و پدر و مادر و خواهر و برادر محو میدی به فکرشان بودید از صحنه اندیشه حالت عا

شوند اگر خطر بيشتر شود پدر و مادر هم از صفحه خود هستيد. اگر خطر شدید شود خواهر و برادر هم از صحنه ضمير ما محو می

ختی در یابد. این تعبير روانشناگریزند. و اگر این سختی به نهایت برسد انسان در صفحه آگاهی خود تنها خودش را میآگاهی شما می

خدا و خودم. و خدا را هم ماند قرآن بسيار لطيف آمده است اگر سختی بسيار شدید شود در صفحه آگاهی انسان فقط دو موجود می

 کمک به خودم نگه داشته ام.برای 
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داند وجود گریزد )چون میسختی به شما برسد هر چيز دیگری غير از خدا از صفحه آگاهی شما می

کنيد و رساند پشت میتواند به او کمک کند( اما وقتی خدا شما را به خشکی میدیگری می

ورزد. چنين است که انسان کفر می/پشت کردن، ناشی از عصيان و سرپيچی است.( ایناعراض

جای آیه، کفر و فراموشی بعد از )فراموشکاری بعد از تضرع یعنی کفر و مصداق کفر است( تا این

 "اندیشیمتعارف"برطرف شدن سختی را برساند. اما ویژگی دیگری که این آیات بيانگر آنست ویژگی 

شود؟ مگر دریا با خشکی فرق دارد؟ رسيم خيالمان راحت میرا وقتی به خشکی میاست. چ

گوید که خطر در دریا بيشتر از خشکی است. ما در ماشين و هواپيما و ... بيشتر اندیشی به ما میمتعارف

 اندیشی است. اصل انگاشتن آن چيزهاییکنيم. این عادیکه روی زمين هستيم احساس خطر میاز وقتی

فرماید این یکی از گرفتاریهای شماست. بله ممکن دهد. قرآن میصورت معتاد رخ میاست که همواره به

است در سرشماری مفهوم شود که خطراتی که در دریا متوجه آدمی است بيشتر از خشکی است و البته 

دی زندگی است و اندیشی ماست.( اما اگر اینطور هم باشد، این جریان عااینطور هم نيست این از خام

ها اصل زندگی هستند. قرآن به این نکته در این آیات اشاره این نباید ما را گمراه کند که گمان کنيم این

کند.می  

تواند مشکلی را بشکافد و شما را در آن فرو ببرد؛ دیگر فرو شدن فقط در دریاست؟ مگر مگر خدا نمی

اید از اینکه وقتی کامالً به  تواند اثری خالف، مورد متعارف انجام دهد؟ آیا از این ایمن شده خدا نمی

اید خدا شما را فرو ببرد.  خشکی11 رسيده

بر شما فروببارد؟ و در آن صورت حافظی برای  که خطر طوفانهایی از خشکی18  آیا در امان هستيد از این

تعارف بودن است! آیا در انگاریم به خاطر مکه ما محال و مستبعد میخود بيابيد؟ آیا این محال است؟ این

که باز خدا کار شما را به همان دریا بيندازد که قبالً از آن نجات یافتهاید و بر شما  امان هستيد )این

باشد، نفرستد و شما را غرق کند به خاطر کفری که میورزید )قرآن  طوفانی که خردکننده کشتيها19 

دنبال دارد کفر است( اگر چنين کردم شی را بهکند که آن تضرعی که در هنگام خوشی فرامواشاره می

                                                           
 جانب البرّ: پهنه خشکی.  -11

 سنگریزه و ... حاصب در زبان عربی: طوفانهای همراه شن و -18

 کندتکه میقاعده ابن الریح = )قًصف: پودر کردن( بادهایی که کشتی را تکه -19
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ای کنندهخاطر این کار بر من بازخواستتواند بکند. شما به سود خود بهکسی از من بازخواست نمی

بيند. نمی  

اندیشی یکی از عادی "کنندکند همانست که معرفی می( تکيه می19و  18چه در این آیات )آیات آن

که جریانات عادی را اصل بينگارد و به آنها خو بگيرد و به آنها امنيت نای "های آدمی است.مهلکه

 حاصل کند. 

گفتند: از خالف آمد عادت به طلب کام /که من کسب جمعيت از آن زلف پریشان کردم ؛ که میاین

منيت کند. این به خالف آمد عادت، یعنی به امور عادی نه انس گرفتن و نه ایعنی عادات شما را ناکام می

فراموشاند. اما یافتن و اصل گرفتن امور عادی به گفته عرفا به این جهت ضرر دارد که ما را از خدا می

آورد، در اینحال انسان کامالً به خود تواند خالف این امور عادی را پيش اگر بگویيم قرآن خود می

تواند تمام ر یک آن خدا میگویم دام میرساند که من در سختیکند. وقتی همه ظواهر میاتکاء می

دانم که در هر آن ممکن است این خوشی از برم، میسر میها را برطرف کند، وقتی هم در خوشی بهاین

گویند خوشی تام است. اما اگر به امور من بازپس گرفته شود و این خالف عادت است. چون ظواهر می

گویند امکان گشایش نيست  عادی خو کنيد در هنگام ناخوشی، یاد خدا نمیافتيد چون ظواهر می  

افتيد چون ظواهر امور گواهی میکند که این خوشی  یأس و در هنگام خوشی هم به یاد خدا نمی

تمامشدنی نيست.    خودبينی )اینهم از خدا بریدن است(

ها دست خدا را نبسته است.متعارفکند، اما این خدا متعارفا  عمل می  

اما اگر شما به استقبال خالف آمد عادت بروید، نه دچار یأس می شوید و نه دچار خودبينی. البته خدا 

ها دست خدا را نبسته است.کند اما این متعارفمتعارفاً عمل می  

هُودُ یَدُ اللّ "فرماید: خداوند وقتی در مورد قوم یهود می يَ ْ الَتِ ال قَ ا وَ نُواْ بِمَ عِ لُ یهِمْ وَ یْدِ لَّتْ أَ ةٌ غُ لُولَ غْ هِ مَ
21" تَانِ بْسُوطَ اهُ مَ الُواْ بَلْ یَدَ قَ  

دانيد که آنها خدا را مشمول قوانينی که به خاطر همين است اگر با کالم یهود آشنایی داشته باشيد می

فرماید ند. قرآن میدیددانستند و گویا دست خدا را در زنجير میخودش وضع و جاری کرده بود می

دستان خودشان در زنجير باد؛ دستان خدا کامالً گشاده است.   

                                                           
 .14سوره مائده، آیه  -21
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 دادند: اتفاقاً نکتهای که عرفا و بعضی عالمان اخالق )مثل محمد غزالی( به آن خيلی توجه میاین نکته

القضاة و عيناند. اما عرفای ما مثل موالنا و کالمی بسيار مهمی هم است و متکلمان ما به آن توجه داده

دهند. این انس نگرفتن به امور متعارف احمد غزالی و ...( به تأکيد هر چه بيشتر این نکته را تذکر می

أَالَ بِذِکْرِ "فرماید که زا است. چون قرآن میکند کامالً آرامشچون ما را به یک جا )خدا( متوجه می

لُوبُ قُ ئِنُّ الْ هِ تَطْمَ بندد که ما فقط به یک موجود دل از دنيا رخت برمی وقتی اضطراب و نگرانی "اللّ

ببندیم و بنابراین در هر حال دیگر ناآرام هستيم. و انس گرفتن به امور متعارف جمعيت و آرامشمان را از 

گيرد. )این بحث بعداً در بخش اخالق قرآن خواهد آمد(ما می  

 آیه ی چهارم

لَى اإلِنسَانِ أَ " -4 ا عَ نَ عَمْ ْ ن إِذَآ أَ اوَ هُ الشَّرُّ کَانَ یَؤُوسً ا مَسَّ ذَ إِ هِ وَ بِ ِ ان أَى بِجَ نَ (83اسرائيل/ )بنی "عْرَضَ وَ  

رسد که شری به او میرود و هنگامیسوی کار خود میکند و بهدهيم پشت میوقتی نعمتی به انسان می

شود.مأیوس می  

موضوع مورد بحث آن روز مطرح خاطر این آیه را قبالً در باب هلوع بودن انسان خواندیم. االن به

 کردیم.

 آیه ی پنجم

عُ " -1 هُ نَسِیَ مَا کَانَ یَدْ نْ ةً مِّ عْمَ هُ نِ لَ وَّ ا خَ هِ ثُمَّ إِذَ يْ َ ل ا إِ يبً نِ هُ مُ بَّ ا رَ عَ إِنسَانَ ضُرٌّ دَ ا مَسَّ الْ إِذَ بْلُ وَ هِ مِن قَ يْ َ ل و إِ

هِ  يلِ بِ يُضِلَّ عَن سَ ا لِّ ادً ندَ هِ أَ لَّ ِ (8)زمر/  "...وَجَعَلَ ل  

هنگامیکه به انسان سختیای دست میدهد خدای خود را در حالیکه به او بازمیگردد21 میخواند اما 

خواست. )نسی ما کان یدعو کند که قبالً خدا را میدهد، فراموش میکه نعمتی را خدا به او میهنگامی

کند.اليه من قبل = نسی دُعائه من قبل( دعای خود را فراموش می  

                                                           
مورد رد( به جز یک بکار نمیوجه را بهت ليه )لفظفرماید متوجّهاً اازگشت. این نکته را در قرآن توجه کنيد. قرآن نمیینبأ اليه. انابه: ب -21

 اید برگردید. اید پس بانابه یعنی اصل در اینست که رو به او داشته باشيد به او پشت کرده .بردکار میرا به "انابه"در بقيه موارد لقب 

بنابراین  اید وسوی تو داشتن( بيرون رفتهست. اما حالت انابه یعنی از حالت عادی رو بهد و این یعنی او روبروی ماکرروی توجه یعنی

التفاتی خارج التفات باشيد اگر بخواهيد از حالت بیاگر بخواهيد باز او را ببينيد باید برگردید. اگر درحالت عادی باشيد حتی اگر بی

 بخواهم به او توجه کنم. دارید اما اگر خدا پشت سر من)حالت غيرعادی( باشد و من یوی او گام برمسشوید، به

همين جهت قرآن در مورد خدای ( گام زدن در جهت عکس. به2التفاتی، ( بی1دهد: باید برگردم و این برگشتن دو گناه را نشان می

 کند.استفاده می "صيرورت"و  "رجوع"و یا  "هتوبه و اناب"برد بلکه از الفاظ کار نمیرا به "توجه"متعال لفظ 
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یه ی ششمآ  

لْمٍ بَلْ" -1 لَى عِ هُ عَ يتُ ا أُوتِ نَّمَ ا قَالَ إِ نَّ ةً مِّ عْمَ اهُ نِ نَ ْ ل وَّ ا خَ ا ثُمَّ إِذَ َ ان عَ إِنسَانَ ضُرٌّ دَ ا مَسَّ الْ إِذَ لَکِنَّ فَ ةٌ وَ نَ تْ  هِیَ فِ

لَمُونَ عْ ا یَ هُمْ لَ ثَرَ (49)زمر/  "أَکْ  

دهيم اما وقتی نعمتی از قبل خود به او میخواند، رسد ما را میای به انسان درمیکه سختیهنگامی

ام. )ویژگی خودبينی( این در مورد قارون هم آمده که گوید این را من از علم خود بدست آوردهمی

اش را ها را خدا به من داده که حاال من عشریهگفت: اینخواست میوقتی مومنی عُشر مالش را از او می

و گشایش( آزمایش هستند )آزمایش هم در خوشی و هم در  به خدا بدهم( اما این هر دو )تنگی

دانند.ناخوشی( اما اکثر مردم نمی  

 آیه ی هفتم

إِ " -1 یهِمْ فَ یْدِ مَتْ أَ ا قَدَّ ةٌ بِمَ ئَ يِّ هُمْ سَ بْ إِن تُصِ ا وَ هَ ةً فَرِحَ بِ ا رَحْمَ نَّ نسَانَ مِ إِ ا الْ نَ قْ ذَ ا أَ ذَ ا إِ نَّ إِ إِنسَانَ کَفُورٌوَ  "نَّ الْ

دهد اما ( هنگامی که رحمتی از رحمتهای خود را به انسان بچشانيم به او حالت فرح دست می48)شوری/ 

رسد که نتيجه اعمال خودشان است و مصيبتهایی که نتيجه اعمال خود انسان است( به وقتی تنگنایی درمی

دهد.او حالت کفر دست می  

 آیه ی هشتم

نَى " -8 غْ تَ بِّ -أَن رَّآهُ اسْ لَى رَ (8و  1)علق/  "کَ الرُّجْعَىإِنَّ إِ  

نياز بودکند. این به خاطر اینست که غنی یعنی بیشود، طغيان میفرموده هنگامی که انسان غنی می k و  

نيازی یافتننيازی کردن یا بیاستغناء یعنی احساس بی . از نظر قرآن هيچ انسانی مصداق غنی نيست؛تنها  

کند. ه کسی دست دهد طغيان میمصداق غنی خداوند است. وقتی توهم غنی ب  

                                                           

، هم سستی که از مسير بيرون افتادهبه تعبير دیگر انسانی که در مسير است ممکن است دچار سستی شود، اما الاقل در مسير است. اما آن

 پيماید.کرده و هم در جهت خالف مسير راه می

( توبه 2مصير...( ل... الی اهلل ا -رجع اليه االمور( رجوع و صيرورت )ی1شود: اده میفظ استف* نکته: از قرآن در مورد بازگشت از دو نوع ل

 و انباه

که دارند اینست که رجوع و صرورت بازگشت وجودی، فلسفی و تکوینی است. همه انسانها  فرقیهر دو به معنای بازگشت هستند اما 

مری اجباری و اضطراری است. اما توبه و انابه، بازگشت روانشناختی، چه کافر چه مشرک و چه موحد و ... به او بازخواهند گشت. ا

 .کنند کنند بعضی نمیخلقی و عاطفی است. امری خبری است. بعضی انسانها توبه می
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 آیه ی نهم

" )العادیات/ 1-8( یدٌ يْرِ لَشَدِ هُ لِحُبِّ الْخَ نَّ إِ وَ هِيدٌ-  لِکَ لَشَ لَى ذَ هُ عَ نَّ إِ 22و23- وَ نُودٌ هِ لَکَ بِّ إِنسَانَ لِرَ  9- "إِنَّ الْ

این مسئله  انسان در مقابل خدا حالت ناسپاسی دارد، نسبت به خدا بسيار ناسپاس است. و خود او هم بر

جا معنای ارزشی و اخالقی ندارد، معنای دارد. )خير، در اینگواه است. اما خوشيها را بسيار دوست می

دوست است.دوست و خوشیتمتع مادی که مصداق بارزش مال است، دارد( انسان شدید مال  

آیات بسيار عميقی  این سه آیه از سوی مفسران و عرفا و اخالقيون بسيار مورد بحث قرار گرفته است و

 است.

 ویژگی های قرآن درباره ی انسان آماری است.

شمرد همه ویژگيهایی انسانی هستند، اما الزم * نکته: ویژگيهایی که خدای متعال برای انسان برمی

طور نيستند. تمام ویژگيها ویژگيهای آماری الینفک نيستند. هيچکدام از ویژگيها این (Statistical) 

طور هستند. شود اینشود. قوانينی که در علوم بيان میچه در علوم گفته مید. مثل تمام آنانسان هستن

)براساس قانون علوم تغذیه هر انسانی باید فالن مقدار کالری به بدن خود برساند وگرنه دچار عارضه 

( یعنی شودای نمیخورد، دچار هيچ عارضهشود. ولی آن مرتاض که در هفته فقط یک بادام میمی

ام. )یک قانون اند که من در این قانون بيان کردهگونهگوید درباره این موضوع اعم اغلب افراد اینمی

 آماری( 

چه قرآن درباره ویژگيهای انسان بيان کرده است؛ این حالت آماری را دارد. دليلش هم اینست تمام آن

معنا خواهيم پرداخت که راه نجات از این حالت دهد. به این حل ارائه میکه برای نجات از این حالت راه

بَرُواْ  »فرماید: داند. مثالً بعد از بيان این ویژگيها میرا قرآن در ایمان و عمل صالح می إِالَّ الَّذِینَ صَ

الِحَاتِ لُواْ الصَّ عَمِ إِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ»یا« االّ المصلين»... یا « وَ نُو إِنَّ الْ ا الَّذِینَ آمَ لَّ الِحَاتِإِ لُوا الصَّ عَمِ .«ا وَ  

پس این ویژگيها، الزم الینفک انسان نيستند، اما در عين حال مبارزه کردن با آنها بدون دشواری هم 

 نيست.

                                                           
 کنود: ناسپاسی، کنود: ناسپاسن -22

در زبان عربی )ودر فارسی که اماره تأکيد است  لَکَنُودٌ بر لِرَبِّهِ ( تقدم 3( الم لکنود 2( اِنَّ در اول آیه، 1تأکيد آمدهاست:  3در اینجا  -23

در  "بّهلکنود لر"شد چه باید مؤخر شود، مقدم شود نشانه تأکيد است. باید گفته میچه باید مقدم شود، مؤخر شود و آنهم( هرگاه آن

 ر تأکيد وجود دارد.وطور گفته شده در آیه دو هم همينطحالت عادی اما این
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 اختيار انسان در عين تعين جامعه از نظر قرآن

آن  توان گفت که نظام آفرینش نظامی است که وجود گناهکاران )براساس اختيار انسان( درس: آیا می

 الزم است؟

جا معنایش جالب است اینست که اگر نظام اجتماعی را در نظر بگيرید مدیر ای که در ایناستاد: نکته

یابد. بر این بيند که اگر جامعه پزشک و مهندس و کارگر و ... نداشته باشد، آموزش سامان نمیجامعه می

کند تا تعادل جامعه حفظ شود و فراهم میسوی هر کدام از این حرفه ها را های گزینش بهاساس زمينه

کند و ها را ایجاد میخواهد، اما این انگيزهمثالً همه پزشک نشوند و ... پس نهایتاً آن مدیر این را می

فرد افراد جبر رسد. اما این تعادل بر فرد گذارد. بالمآل جامعه به حد تعادلی میجامعه را به حال خود می

بر جامعه جبری حاکم است. )اگر همه پزشک شوند  ایجاد نمیکند گر چه   نياز به آنها کم میشود 

  درآمد پزشکان کم میشود  شود و از آن سو نياز به معلمی شدیداً   گرایش بهسوی پزشکی کم می

زیاد میشود   ارزش کار معلم زیاد میشود   رغبت به معلمی بيشتر میشود...   تعادل اجتماعی( 

کند.این چيز ایرادی ندارد چون بر فرد حاکم نيست. بنابراین اختيار را از انسان سلب نمی  

پذیرد شک نظام اجتماعی خلل میحالتی وجود دارد، اگر همه ابوذر باشند بی چنين در نظام خلقت هم

طور اگر همه مثل معاویه باشند. بنابراین خداوند مقرر فرموده که جامعه تعادلی داشته باشد تا همين

ایستایی آن حفظ شود. اما این جبر نيست. چون این درست است که وجود هر دو دسته الزم است، اما 

کنم )جامعه کامالً مجبور را تعيين میه من جزء کدام دسته باشم: به خودم بستگی دارد. خودم آنکاین

 است اما افراد نه(

گویند که وجود گناهکاران و صوابکاران مقضی و همين جهت متکلمان هم در باب قضا و قدر میبه

که من وارد کدام جرگه شوم، مقضی به اقتضای حتمی الهی نيست  مقدّر الهی است، اما این  جبر 

 نيست.

از نظر قرآن جامعه متعالی  

س: اولين ویژگی جامعه متعالی چيست؟  

جامعه آرمانی دو ویژگی دارد:  

( 2کند. ( هر کس بخواهد راه کمال را بپوید راهش هموار و سهل است / با حداقل مزاحم برخورد می1

رسد.بپوید به مجازات اعمال خود برسد، /ظالم به مجازات میهر کس نخواهد راه کمال را   
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ای یک مورد هم ای نيست که تمام افرادش معصوم هستند، چنين جامعهبنابراین جامعه آرمانی جامعه

تعادل نخواهد داشت. حتی جامعه حضرت حجت )عج( هم اینطور نيست )تا انسان مختار است، هم 

ر( منتها در جامعه آرمانی نظام حقوقی اجتماعی معصوم است، اما این گناهکار وجود دارد و هم صوابکا

تک افراد نيست.به معنای عصمت تک  

 والسالم
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جمپنجلسه   
 

ست.تمام انسانها بدون استثناء نيکه در قرآن برای انسان آمده است، لزوماً اوصاف  وصافیا  

اوصاف تمام انسانها بدون استثناء نيست. ولی اعّم اغلب : اوصافی که در قرآن برای انسان آمده است، لزوماً نکته

شود از خود وصف معلوم است که مراد، هر انسانی نيست و گاه هم به اند. گاه وقتی وصفی نقل میگونهانسانها این

االّ الذین آمنوا و  فرماید: ... ااِلّ الذین صبروا یا ...که مییا چيزی شبيه آن( مثل این "االّ"شود )با این نکته تصریح می

اند.گونه( انسانها این%99هرحال اوصاف اعم اغلب انسانها چنين است و اعم اغلب هم یعنی )عملوا الصالحات. به  

انسان از نظر قرآن یها یژگیسخن در و ی دنباله  

نهم: ضعف یژگیو  

انسان است. "ضعف"دیگر انسان ویژگی  ویژگی  

گفتيم که انسان از دید قرآن در ویژگی علم دچار منقصت است. اما عالوه بر این در ناحيه قدرت هم انسان دچار  قبالً

 نقصان و منقصت است:

( ضعف انسان امری است که در تمام زندگی ملموس است، اما 28)نساء/  "... خُلق االنسانُ ضعيفاً"فرماید: می قرآن

شود. یعنی انسان به بعضی از ضعفهای خود اشعار موس و محسوس واقع مییک مقدار آن در وضعيتهای خاص مل

طور نيست که به ضعف خود علم حضوری داشته یابد. پس ایندارد و بعضی دیگر را در وضعيتهای خاص درمی

ه تمام گونه نيست. ما بشود. اما اینعنه واقع نمیباشيم، به این استدالل که ضعف ما است و بنابراین هرگز مغفول

ضعفهای خود وقوف نداریم. باید اوضاع و احوالی مثل شدائد و مصائب، یا نزدیک شدن مرگ، یا مقابل شدن با 

العالج یا بالعالج و ... پيش آید تا ضعفهای ما به ما گوشزد شود.به بيماریهای صعب ابتالیقویتر از خود، یا   

اول ی هیانسان در آ یضعف اخالق یبررس  

اند ضعف اخالقی انسان را هم نتيجه بگيرند. )عالوه بر ضعفهای دگان روشنفکر از این آیه خواستهاز نویسن بعضی

حالتی در انسان پدید آید که آن "اینست که  "سقراط"جسمانی و نفسانی( تعریف رقيق ضعف اخالقی به تعبير 

را انجام بد است آن "ب"داند که میاین بادهد و را انجام نمیخوب است آن "الف"داند که میحالت با آن

"دهد.می  
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اخالق یانسان در اخالق و فلسفه  یضعف اخالق بحث  

شود.درس اخالق هم بحث دقيقی در باب ضعف اخالقی و ارتباط آن با اراده طرح می در  

جام را انمعتقد بود که انسان دارای ضعف اخالقی نيست. یعنی محال است انسان با علم به خوب بودن آن سقراط

را خوب دانسته و هر وقت کاری را کند آنرا انجام دهد. یعنی هر وقت کاری میندهد و با علم به بد بودن چيزی، آن

را بد دانسته است.کند، آننمی  

نخستين کسی بود که شدیداً بر ضعف اخالقی انسان اصرار ورزید و گفت ما چنان ساخته  "ارسطو"ميان متفکران  در

دانيم کاری بد است اما کنيم و میدانيم کاری خوب است اما نمیاً دارای این ضعف هستيم. یعنی میایم که واقعشده

کنيم.می  

اش نکرد؟ و توان چيزی را خوب دانست و ارادهکه ضعف اخالقی ارتباط نزدیکی با اراده دارد. چگونه می دانيدمی

دهد؟ان چه رخ میاش کرد؟ در انستوان کاری را بد دانست و ارادهچگونه می  

مورد نظر ی هیبه آ یضعف اخالق یانتساب معنا رد  

همين سخن ارسطو را گفته است؟ یا سخن ارسطو هم گفته شده  "خلق االنسان ضعيفاً "فرماید آیا قرآن که می حال

آید، چرا؟ چون است یا نه؟ سخن ارسطو خواه درست باشد و خواه نادرست، اما این مطلب از آیه قرآن برنمی

. بعدها که مسلمانها با این اختالف استشده فهميده نمی "ضعف"اصطالح ضعف اخالقی در صدر اسالم از کلمه 

تعبير کردند. اما در هنگام نزول آیه  "الضَّعْفُ اْلخُلُقی"نظر ميان سقراط و ارسطو آشنا شدند، از این اصطالح به 

البته در مقام داوری نيستيم  -دهيم شود. اینست که ؟؟ به آیه نسبت نمیبه معنای ضعف اخالقی فهميده نمی "ضعف"

آید. گویيم از این آیه برنمیدچار این حالت هست یا نه می انانس ایکه آ  

از نظر قرآن یاخالق ضعف  

این خواهيم پرداخت که کفر دو گونه است: کفر آمده است. و به "کفر"حالتِ ضعف اخالقی در قرآن با لفظ  این

داند بد است و د، یا میکنداند خوب است اما نمینظری و کفر عملی. و کفر عملی یعنی همين که کاری را می

کند.می  

"ظلم"و  "کفر"دهم:  یژگیو  

است. "ظلم"و  "کفر"ویژگی دیگری که به انسان نسبت داده شده است،  -11  
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امانت ی هیآ  

هَا وَحَمَلَهَا الِْإنسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَْأرْضِ َوالْجِبَالِ فََأبَيْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشَْفقْنَ مِنْ "

(12)احزاب/  "جَهُولًا  

این آیه که تماماً هم متشابه است، ظلوم و جهول بودن به انسان نسبت داده شده است. در  

امانت ی هینکات مبهم در آ یبرخ  

هها عرضه کردیم،را بر آسمان و زمين و کو "امانت"نکته: در این آیه گفته شده است که ما  چند  

توان نسبت داد؟( آیا امانت را به جمادات هم می1   

عليه داده شود و بنابر این علم و اراده از قبل فرض ( این امانت چيست؟ )امانت یعنی هر چيزی که به موجود مؤتمن2ٌ 

 شده است(

امانت حمل کردنی است یا ابا کردند،  "حمل کردن"امانت شده است و گفته شده از  "حمل"( چرا صحبت از 3

 قبول کردنی، باید صحبت از حمل و عدم حمل امانت کرد یا رد و قبول آن؟

( ابا کردن آنها چگونه است،4   

ابا "( فرموده وَأَشَْفقْنَ مِنْهَا ، از آن ترسيدند. اقتضاء دارد که گفته شود اول ترسيدند بعد ابا کردند، اما فرموده 1 

"کردند و ترسيدند  

"را حمل کرداما انسان قبول کرد، انسان آن"فرماید ی( م1   

به انسان عرضه شده بود؟ چيزی که عرضه نشده بود چگونه قبول کرد؟ آیا این حمل آگاهانه است یا ناآگاهانه؟  آیا  

شده  اند آگاهانه بوده است. )اگر آگاهانه بود االن که فراموشنظر فالسفه حمل ناآگاهانه است اما عرفاً گفته طبق

 نباید محاسبه شود(

که انسان ظلوم و جهول است،   علت پذریش این امانت است؟ یا معلول پذیرش این امانت است؟ یا هيچ ( این1 

 ربطی به این دو ندارد؟

شده انيب ی هیمقصود از امانت در آ یبررس  

ای است که سه نکته در آن لحاظ شده است:دارایی امانت  

را پس داد.( موقتی بودن، باید آن1  

را بگيرید.کنيد که آن( شما قبول می2   

را مصرف نکنيد.کنيد که آن( شما قبول می3   
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این امانت چيست؟ حال  

اند و را والیت ائمه اطهار دانستهاند، عقل است و گروهی آناند: امانت آزادی )اختيار( است، بعضی گفتهگفته بعضی

توان این را فهميد که آن امانت چيست.... اما واقعيت این است که از آیات نمی  

ت که اشکال عدم آگاهی در که این امانت، روح انسانی باشد. این تنها احتمالی اساحتمال دیگر هست و آن این یک

آن مطرح نيست چون روح داشتن مساوی است با آگاهی و آزادگی و چون قبل از دادن روح آگاهی نبوده، طبعاً 

نداشتيم. بله آگاهی نداشتيم وقتی روح دادند  آگاهیشود که ما آورد و بنابراین، این مسئله حل میخاطر هم نمیبه

م متقاضی روح است نه جسم.آگاه شدیم و ظلوم و جهول بودن ه  

در این آیه گفته شده است که ما بسيار ظالميم )ظلوم( بهرحال  

ظلم  یدرباره  گرید اتیآ یبرخ  

آید که در هر مورد ظلم خاصی مورد نظر مینسبت داده شده است اما به "ظلم"قرآن در موارد زیادی به انسان  در

 نظر است.

(34)ابراهيم /  "تُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ ِنعْمَتَ اللّهِ الَ تُحْصُوهَا إِنَّ اإلِنسَانَ َلظَُلومٌ کَفَّارٌ وَآتَاکُم مِّن کُلِّ مَا سَأَلْ  " -  

.پيشه استتوانيد. همانا انسان بسيار ستمگر، و کفراناز او هر چه خواستيد به شما داد که اگر بخواهيد بشمرید، نمی و  

گویيم اما در زبان عربی نعمت عبارتست از هر چيز خوبی که می "نعمت"* در زبان فارسی ما به هرچه خوبی 

 دیگری به من داده است.

(11)حج/  "وَهُوَ الَّذِی أَحْيَاکُمْ ثُمَّ یُمِيتُکُمْ ثُمَّ یُحْيِيکُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَکَفُورٌ " -  

(11)زخرف/  "فُورٌ مُّبِينٌوََجعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ ُجزْءًا إِنَّ اْلإِنسَانَ لَکَ " -  

"کفران"و  "کفر" ییمعنا تفاوت  

همين جهت در زبان قرآن و اند اما با هم متفاوتند: کفر = پوشاندن بهاز یک ریشه "کفران"و  "کفر"* در زبان عربی 

ن از رویش آن پوشاند )اعجب الکفّار نباتُه: کشاورزاخوانند، چون دانه را از زمين میمی "کافر"را  "کشاورز"عرب 

در مقابل صاحب نعمتی عمل متناسب با نعمت نشان "یعنی  اسیشوند( کفران = ناسپاسی کردن. ناسپدر شگفت می

فراوان  "ناسپاسی"به معنای  "کفران". که این درواقع پوشاندن نعمت، اخفای نعمت است. در قرآن و روایات "ندادن

ای کار رفته است و این معنکار نرفته بلکه به معنایی اصطالحی بهبه "نپوشاند"به معنای  "کفر"کار رفته است. اما به

 اصطالحی پوشاندن حق است که دو بعد دارد:

درست است، اما انکار کنم و بالعکس. "الف ، ب است"( بُعد نظری   یعنی بدانم 1  
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( بُعد عملی   کاری را خوب بداند و نکند و بالعکس. )همان ضعف اخالقی(2  

کار رفته است(عد در قرآن و روایات به)هر دو ب  

کار رفته است. به« ر -فَ -ک »همين جهت )اختالف دو لفظ کفر و کفران( معنای آیاتی که در آنها مشتقات به حاال

دانيم صيغه مبالغه کفر است یا از کفران است. را نمی« کَفّار»سوره ابراهيم که نقل شد  34مشکل ست. مثالً در آیه 

تر است.توان گفت کفران متناسباست می عمتر به سياق آیه توجه کنيم چون صحبت از نالبته اگ  

اصطالح کافر در فقه و قرآن تفاوت  

گيریم )البه به معنای فقهی( اما از لحاظ کالمی هر خارج از دین ** نکته: ما کافر را به معنای خارج از دین اسالم می

اند:الم دو دستهاسالمی کافر نيست. چون خارج از دین اس  

اند   کافر ها حق را پوشاندهکنند، اینهای دین اسالم راست و برحق است اما انکار میدانند گزاره( آنها که می1   

های دین اسالم مطابق با واقع است، اصالً دانند که گزاره( آنها که از دین اسالم خارج هستند اما جداً و واقعًا نمی2

های دین اسالم را قبول ندارند اما کافر نيستند. ها گزارهاند. اینکافر نيستند چون چيزی را نپوشاندهها خبر ندارند. این

اند.چون حق را نپوشانده  

به معنای پوشاندن حق است، متفرع بر علم به حق است. اگر اصالً خبر ندارم که حق است تا  "کفر"تعبير دیگر اگر  به

علمی است که بعد از اسالم پدید آمده و  "فقه"ز نظر فقهی این هم کافر است اما قبول نکنم کافر نيستم. البته ا

چه فقه در باب خارج از که آنرغم آناست. پس علی کاررفتهبهتوان گفت در قرآن اصطالح فقهی کافر بنابراین نمی

نکنيد که هر کس در اصطالح  شود، اما گمانآن بار میگوید کامالً صادق است و احکام فقهی هم بر دین اسالم می

شد.   دفقهی کافر است، از نظر کالمی هم کافر است یعنی چون قرآن به کفار جهنم را وعده داده است، جهنمی خواه

شود.()البته احکام فقهی بر هر دو دسته بار می  

دو دسته از کفار انيم کيتفک  

اند )نجس ، و یک سری احکام هم برای او گفتهکافر )خارج از دین اسالم( در فقه یک منقول فقهی است اصطالح

هایی که در قرآن به کفار داده شده است برای هر خارج ها درست است اما وعدهبودن، تحریم ازدواج با او و ...( این

که حق را فقهی را ندارد. کافر در قرآن یعنی آن قولدین اسالم صادق نيست. چرا؟ چون در قرآن کافر معنای من

کند( و البته چنين کسی جهنمی خواهد بود. اما این به این معنا نيست که هر ند )حق را تميز داده و انکار میپوشامی

 خارج از دین اسالمی جهنمی خواهد شد.

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



51 
 

اند. یعنی اند که اصالً حق را تميز ندادهجهت اکثریت قریب به اتفاق غيرمسلمانان دنيایی ما از آن دسته همينبه

های دین اسالم از سوی مسلمانان براساس علم و تحقيق و ... باشد علم نيست. )اگر پذیرش گزارهانکارش براساس 

آن عذابها به این قسم کفار )از نظر نيست.( از این نظر  طورینانکار غيرمسلمانان هم براساس علم و تحقيق است اما ا

اند.اند و انکار کردهشود مربوط به آن دسته است که حق را تميز دادهفقهی( مربوط نمی  

: از نظر کالمی یعنی از لحاظ سرنوشت او در آخرت؟س  

زند و سرنوشت هر کس شود. فقه از هست و نيستها حرف نمی: بله، چون سرنوشت در آخرت به فقه مربوط نمیاستاد

 در آخرت از سنخ هست و نيستها است.

اند:آن طرف آنها که داخل دین اسالمند )یعنی از نظر شناسنامه مسلمانند( هم دو دسته از  

اند.کند   جهنمی( حق را تميز داده و انکار می1  

کند   جهنمی نيست( حق را تميز نداده و انکار می2  

نکار کند هر کس شود که فقط صحبت بر سر این است که انسان حقی را تشخيص دهد و ااین تحقيق این می حال

ای مهم نيست. )عرفا و شعرا برای بيان این مطلب خواهد باشد. مسلمان و غيرمسلمان. پس اسالم ظاهری و شناسنامهمی

هستند( "کافردل"تسليم حق نيستند  ماگفتند که اسماً مسلمانند اخواستند صریح نگویند میچون می  

فرماید که در آخرت گفته اهی ندارند. برای همين قرآن دائماً میهم این است آنها که اصالً خبر ندارند گن واقعيت

اند و انکار ها حق را تميز داده)اکابٌر مُجرميها( قوم را مؤاخذه کنيد برای همين است که این "اکابر"شود که می

اند م که اسالم را پذیرفتهطورکه گفتيم مسلمانان هها هستند، اهل تميز نيستند. همانروی اینکنند. وگرنه بقيه دنبالهمی

اند بعد درباره اسالم هم های آن تحقيق کردهاند و در باب گزارهاند. آیا مسلمانان، تمام ادیان را دیدهبا علم نپذیرفته

این اصالً در وسع هيچ انسانی نيست.  ده،کس این کار را نکراند؟ هيچاند و بعد اسالم را پذیرفتههمين کار را کرده

خواهيم؟ آیا این درست است که بگویيم فقط پيروان دین اسالم از این تحقيق )در را از پيروان سایر ادیان می چرا این

 باب ادیان دیگر( معافند و بقيه ملزم به آن هستند؟

اند؟: پس چرا در قرآن سرزنش شدهس  

جاست.چه سرزنش شده است تقليد نابه: آناستاد  

يق برای این باشد که اسالم دین آخر است:: شاید دليل الزام آنها به تحقس  
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اند )مثل بهائيت( باید از سوی مسلمانان مورد کنند بعد از اسالم آمده: اگر اینطور باشد تمام آنهایی که ادعا میاستاد

شود ممکن است کسی بگوید که دین قبلی از دین تر شدن دینی نمیکه عامل کاملتحقيق قرار گيرند. تأخر زمانی

ای برقرار نيست.( مالزمهکاملکاملتر است. بين این دو )یا هر زمانی و تبعدی   

کس هم ازاین طریق متدین به دینی ناپذیر عقلی آورد، و هيچتوان دليل خدشهاساساً برای هيچ گزاره دینی نمی -

شود.نمی  

 

یندارید نيدر ع یطلب حق  

جا که وسع دارد در طلب حق بکوشد، ولی نست که تا آنای -مسلمان یا غيرمسلمان  -من وظيفه هر انسانی  نظربه

 نتيجه این طلب به هر کجا که انجاميد، مُصاب و مأجور است. منتها دو نکته را باید توجه کرد:

در طلب حق جدیت داشته باشد. واقعا  "حَقَّ جِهادَه"جا که در وسعش هست بکوشد که کمتر به تعبير قرآن ( تا آن1

 و کوشش کند.

ای، هم بپذیرد و هم اعالم کند.هر وقت حق را تميز داد، فارغ از هر مالحظه( 2  

نتيجه تحقيقش شاید خطا باشد، اما وسع انسان بيش از این نيست. حاال یک انسانی رادر نظر بگيرید که غير از چند  در

خارج از وسع است.  ساعت خواب و استراحت و طلب معاش دائماً باید کار کند برای این انسان این تحقيق هم

خوب این آدم چند ساعت خواب را هم نکند، این  داینست که یک معنای خيلی وسيعی برای وسع نگيرید که بگویي

توانند کار کنند، چه رسد به چنين در وسع او نيست. مگر آنها که تمام کارشان تحقيق در باب دین است چقدر می

جا دیگر نياز به تحقيق نيست و د که راستگویی بهتر از دروغگویی است. ایندانانسانی. منتها همين انسان هم قلباً می

به  -بد بودن رشوه و ...  -پذیرفته نيست، چون این مسائل اخالقی مثل حُسن راستگویی و قُبح دروغگویی  ریعذ

دهد.میها را دل گواهی دین خاصی تعلق ندارد که بگوید در باب اسالم مثالً نتوانستم تحقيق کنم. این  

: اگر از نظر خداوند یک مسلمان واقعاً پاک با یک مسيحی واقعاً پاک یا بودایی واقعاً پاک تفاوت نداشته باشد، س

 پس تفاوت دستورات این ادیان برای چيست؟

دین اعمال باطنی است نه اعمال ظاهری مخّ  

و خاص که در اسالم هست، انسان را به فرض این سؤال گویا اینست که مثالً نماز خواندن، به این نح: پيشاستاد

رساند اما به نحو دیگری نه. اما مخّ دین اعمال باطنی است نه اعمال ظاهری و در اعمال باطنی بين ادیان مقصد می

 تفاوتی نيست.
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که یفراوانند کسان"رسانند به تعبير حضرت علی )ع( و روزه و ... این اعمال ظاهری نيستند که ما را به خدا می نماز

کنند اما از آن فقط داری میزندهفهمند و فراوانند آنها که شبگيرند اما از روزه فقط گرسنگی و تشنگی میروزه می

."شودخستگی و ضعف نصيبشان می  

چه مهم است باطن است، وگرنه فيزیک اعمال یک منافق با یک مسلمان واقعی که تمام این اعمال ظاهری آن در

چه در ادیان متفاوت است ظاهر اعمال است، باطن اعمال متفاوت نيست. یعنی باطن نماز که عرض فرقی ندارد. آن

هم آراسته باشد اما از این باطن تهی باشد، به  ارراز و نياز است در ادیان متفاوت نيست. حال اگر ظاهر نمازم بسي

ام.جا نرسيدههيچ  

کرد که روزی مراسم بسيار باشکوهی در کليسا اجرا کردیم بعد از مراسم کشيشی نقل می"گوید: کارل می الکسيس

جا نوز اینپوشی هنوز در آخر کليسا نشسته است، گفتيم پدر مراسم تمام شد. گفت: نه خدا که هدیدم روستایی ژنده

اند:این را از ما خواسته "ایستاده است.  

ز نماز آن بود که پنهانی غرض»  

«حدیث درد فراق تو با تو بگذارم                       

 

ضعف اخالقی و ضعف اراده ییمعنا یکسانی  

ضعيفاً نتيجه گرفت )بنابر : اگر ضعف اخالقی را ناشی از ضعف اراده بدانيم شاید بتوان این را از آیه خلق االنسان س

ایم.(آنچه از ارسطو گفته  

دنيم و چه بد مینام ضعف اخالقی از آن تعبير کردیم یعنی انجام دادن آن: ضعف اراده یعنی همان چيزی که بهاستاد

دانيم، بنابراین ضعف اراده همان ضعف اخالقی است نه که ضعف اخالقی از آن ناشی چه خوب میانجام ندادن آن

شود.یم  

ضعف اراده با نظرگاه متفاوت تفاوت  

کنيم؟ مگر اراده اش نمیدانيم و ارادهیابد. یعنی چگونه چيزی را خوب میضعف اخالقی با اراده ارتباط می ثمره

دانيم نيست؟چه خوب میمتوجه آن  

)البته ممکن است در بيند داند اما از دید باالتری میشخص کاری را خوب میاین مطلب اینست که گاهاً  جواب

بيند خوب است. اما البته ناظر متوجه باالتر می دیدانداما از دتشخيص آن اشتباه کرده باشد( بد است یا کاری را بد می

همين جهت عامل و ناظر دراین مورد با هم بيند و بهباالتر را نمی یشود. یعنی آن بدی باالتر و آن خوباین مطلب نمی
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توانند هم داشته باشند چون هرگز دنيای روحی دو فرد مثل هم نيست. با استدالل هم این و نمیاتفاق نظر ندارند 

 انطباق حاصل نخواهد آمد و بنابراین این اختالف از ميان رفتنی نيست.

دهد به گمان خود در حال انجام کار خوب است. یعنی کار کار بد )از دید ناظر( را انجام می عامل وقتی آن حال

ماند. اگر ناظر به او بگوید این کار برای بدن بيند )مثل کسی که شب را بيدار میرا مصداق خوب بزرگتری می بدی

رغم ضرری دارد که با توجه به آن دليل این کار علی ليلیضرر دارد، او هم وافق است که ضرر دارد اما پيش خود د

است اما عامل معتقد است  "بدی"بيند که مصداق یکه دارد مصداقِ خوبِ باالتری است.( ناظر فقط کاری را م

بزرگتری هم هست. )در این موارد فرد  "خوبی"است مصداق  "بدی"که مصداق کاری انجام داده که عالوه بر این

 دچار ضعف اراده نيست(.

وقت نباید دچار پشيمانی شویم.: اگر اینطور است ما هيچس  

شود که مابين موقّت و دائم و یا کمتر موقت و ن( پشيمانی وقتی حاصل می: با مبانی سقراط )از زمان افالطواستاد

گيریم و کمتر کنيم یا بيشتر موقت را میگيریم و دائم را رها میگاه موقت را میمانيم آنبيشتر موقت، متحير می

کنيم، بعد دچار پشيمانی و نفع یا خوب دائم را رها می گيریممیکنيم. وقتی نفع یا خوبی موقت را موقت را رها می

شویم.می  

برد )خوبِ دائم( اما برد )خوبِ موقت( از سالمت بدن هم لذت میکشد از این کار لذتی میکسی که سيگار می مثالً

تعبيری  خاطر خوب موقت رها کرده است. یا بهبيند خوبِ دائم را بهشود به خاطر اینست که میبعد که پشيمان می

ت دانسرا رها کرده است. سقراط پشيمانی را از این نمی موقتآید، بيشتر موقت را گرفته و کمتر که بيشتر پيش می

دهيم به که کسی کاری را خوب بداند و انجام ندهد، یا بد بداند و انجام دهد به نظر او هر وقت کاری را انجام می

در  کهخاطر اینست کنيم بهکاری را نمی طور وقتیخاطر اینست که به نظرمان مصداق کار خوبتری بوده است همين

 نظرمان مصداق کار بدتری است.

ضعف اخالقی با جهل  نسبت  

دهيد یا به اراده یا به چيز دیگری؟را )ضعف اخالقی( به جهل نسبت می: نظر خود شما چيست آیا آنس  

معتقدیم در موارد بسيار کمی دچار که ما ضعف اخالقی داریم، با ارسطو موافقيم اما برخالف نظر او : در ایناستاد

ایم ضعف اخالق هستيم نه در اعم اغلب موارد. در بقيه موارد ممکن است خطا کنيم، اما در حين عمل معتقد بوده

که خطا است. پس در این موارد ضعف اخالقی در کار  یماکنيم. یا اگر صواب را ترک کنيم معتقد بودهصواب می

 نيست.
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دانست( دانيم برخالف ارسطو )که غالب میيم برخالف سقراط و ثانياً ضعف اخالقی را نادر میضعف اخالقی قائل به

بيند و با این همه به بيند، منتها این خوبی را بيشتر از بدی نمیو در موارد ضعف اخالقی هم البته در کاری خوبی می

دانسته که بدی کار از خوبی آن بيشتر داده و میبد دیده و انجام  ارهم مجموعاً آن یزند. در مواردآن کار دست می

است. از آن طرف هم در کاری که انجام نداده خوبی را بيشتر از بدی دیده اما انجام نداده. )در این مواردی که کار 

ندیده، که  رگتریرا مصداق خوبی بزرگتری ندیده و یا کار خوبی که انجام نداده مصداق بدی بزبدی انجام داده آن

ر دیده بود دیگر ضعف اخالقی نبود.(اگ  

یبا ضعف اخالق یمانيپش نسبت  

اید )آن توجيه پشيمانی که قبالً بيان شد، توجيه سقراط بود از پشيمانی اما وقتی مبنای در این موارد پيش می یمانيپش

پذیریم(پذیریم طبعاً توجيه او را از پشيمانی هم نمیاو را نمی  

داند ائل نيست این مشکل را هم نهدارد که چگونه اراده به کاری که انسان خوب میکه به ضعف اخالقی ق سقراط

گيرد، ولی ارسطو با یان مشکل روبروست.داند تعلق میگيرد، و یاکاری که بد میتعلق نمی  

 داندهر کس کار بدی کند نمی"چون اگر مبنای او را در نظر بگيریم که  "فضيلت آموختنی است."گفت می سقراط

توان با دانا کردن انسان نسبت به خوبيها و بدیها، می - "داند خوب است،کند نمیکه کار خوب نمیبد است و آن

دانم دانا شدن فقط یک بُعد قضيه است گاه می چونگفت، آموختنی نيست. فضيلت را به او آموخت. اما ارسطو می

.   فضيلت یکسره آموختنی نيست.کنمدانم بد است و میکنم و گاه میکاری خوب است و نمی  

کند و اگر بد )چون اگر چيزی را خوب بداند می "ضعف اخالقی در کار نيست"از سویی معتقد بود که  سقراط

جای خوبی موقت است به دنیعلت پشيمانی انسان برگز"گفت کند( و از سویی در توجيه پشيمانی میبداند نمی

. اما طبق نظر خودش امکان ندارد انسان خوبی "جای خوب کمتر موقتبهخوبی دائم و یا خوب بيشتر موقت است 

گيرد باشد طبعاً خوبی دائم را می "سقراطی"موقت را بگيرد. وقتی خوبی موقت با خوبی دائم مقایسه شود، و انسان 

گيرد ملزم یگویيم اگر خوب موقت را مگيرد و میگوید پشيمانی وقتی است که انسان خوب موقت را میاما او می

دچار است. این توجيه پشيمانی با مبنای او سازگار نيست. القیشودکه به ضعف اخمی  

: اما با مبنای شما سازگار هست.س  

: بله، اما برای ما توجيه بهتری وجود دارد و آن همانست که بيانش گذشت.استاد  

گيرد اما بعد دیده که اینطور نبوده و میکرده خوب دائم را : شاید نظر سقراط اینست که در حين عمل گمان میس

شود.برای همين پشيمان می  
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یمانيپش انواع  

دهد:: فقط در دو حال پشيمانی رخ میاستاد  

( کاری را خوب بداند و نکند و یا بد بداند و بکند )همان ضعف اخالقی یا ضعف اراده(1   

( کاری را خوب بداند و بکند اما بعد بفهمد که اشتباه کرده و کار بدی بوده و بالعکس.2   

پيشمانی دوم به نتایج فعل مربوط است نه به فعل. پشيمانی اول به خود کار به فعل مربوط است. این  

معلوم شود که دارو  -بر اثر دیدن عالئم تشدید بيماری  -که پدری به فرزند بيمارش دارویی بدهد و بعد وقتی مثل

چون در حين انجام فعل پدر  -دهد اما این پشيمانی مربوط به فعل نيست جا پشيمانی رخ میاشتباه بوده است در این

همين جهت با وجدانی کامالً آسوده انجامش دهد و بهمی دشرزنکرده داروی مربوط به بيماری را به فجداً گمان می

 است "ُحزنی"آید پشيمانی است اما درواقع حالت نظر میبلکه مربوط به نتایج فعل است. این حالت البته به -داده می

يست چون ن یگویند اصالً پشيمانهمين جهت بعضی این پشيمانی نوع دوم را میکه بر آثار کار مترتب شده است. به

آورند اما پشيمانی می "حُزن"یا  "خوف"پشيمانی مربوط به فعل است )صفت فعل است(، آثار و نتایج فعل 

آثار و نتایج فعل.آورند. متعلق پشيمانی فعل است نه نمی  

ه آن مثالی که زدم آن پدر از فعلی که انجام داده پشيمان نيست چون در حين عمل وجدانی کامالً آسوده داشت در

شود اما اگر اینطور نباشد خوف داده، پشيمانی برایش حاصل میای احتمال اشتباه میاست. بله اگر در حين عمل ذره

خاظر نتایج فعل( اما پشيمانی نه...شود )بهیا حزن حاصل می  

از نظر اخالق یرستگار  

باید انسانها رستگار شوند. دهد دچار ضعف اخالقی نباشد،: اگر در اعم اغلب کارهایی که انسان انجام میس  

( 2( نيّت 1کار خوب انجام دادن نيست. غير از آن دو چيز دیگر در رستگاری مهم است: : رستگاری فقط بهاستاد

انجام بهترین کار. نيت خيلی بحث مهمی است و در بحثهای ارسطو، افالطون و سقراط اصالً مطرح نيست. این بحث 

کند. رستگاری کامالً دادن مرا رستگار نمی جام. از نظر دین صرف کار خوب انبحث متأخری است در فلسفه اخالق

 متوقف بر نيت است، و عالوه بر نيت، بر انجام بهترین کار. )نه فقط کار خوب(

ها را انجام کند. اما از دید دین، باید بهتریندید یک عالم اخالق اگر شما کار صواب را انجام دهيد، کفایت می از

که از دید فيلسوف اخالق مدخليت نيت اجماعی نيست، بعضی از فيلسوفان اخالق مثل سقراط یا ضافاً بر اینداد. م

کس قائل نبوده است.دوم )بهترین( هم که اصالً هيچ امرافالطون یا ارسطو اصالً به نيت قائل نبودند و به   
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واقعاً براساس این نظریه باید اکثر انسانها شود رستگاری در دین معادل با چيزی بود که در اخالق گفته می اگر

طور نيست.رستگار باشند اما این  

و این غير از  "بهترین ميان تعارضها"یعنی  "صواب"شود، صواب و خطا است و چيزی که در اخالق گفته می نهایت

ای جز انجام یکی چارهبهترین عمل انجام شدن است. خوبتر یا بهترین ميان تعارضها یعنی اگر دو کار خوب بودند و 

 "دب"ای جز انجام یکی نداشتيم باید بد را برگزید. و چاره بودندنداشتيم، باید خوبتر را انجام دهيم. یا اگر دو کار بد 

."صواب"جا یعنی در آن "خوبتر"جا و در این  

انجام دهی. موارد هر  در دین فقط تعارض مهم نيست، در مواردی هم که تعارض در بين نيست باید خوبترین را اما

که الزامی هم در انجام یک کار نداریم، باز باید بهترین را انجام دهيم.چه باشد تعارض باشد یا نباشد، با این  

اخالق یاز اراده در فلسفه  مقصود  

: اراده یعنی چه؟س  

شود دو مورد است:گفته می "اراده"چه در فلسفه و فلسفه اخالق : آناستاد  

شودعمل هم میخواهم و منجر بهچه می( آن1  

عمل نشود. شود که منجر بهخواهم اما مانع بيرونی )بيرون از خودم( باعث میچه می( آن2  

 "ميل"گویند، کنيم )یعنی مانع درونی است( این را اراده نمیخواهيم بکنيم، اما نمیکه کاری را میدرمواردی اما

گویند.می  

تياز ن مقصود  

: نيت چيست؟س  

اند:قول گفته 3: در باب هویت نيت استاد  

است.  "فعل"( از مقوله 1  

ها همين جهت نيت از انگيزهاست، منتها انفعالی که انگيزه هم هست )انفعال صرف نيست( و به "انفعال"( از مقوله 2

 به شمار آمده است.

آید.های ناسازگار پدید می( یک حالت نفسانی که در تهاجم انگيزه3  

 "ویليام جيمز"ت واقعاً بحث دشواری است. از لحاظ روانشناسی فلسفی بهترنی تحقيقات را در این زمينه ني بحث

 انجام داده است. بعد از آن، این بحث وارد قلمرو روانشناسی تجربی شده است.
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ا داده شده که وجود دارد اینست که اگر کسی از لحاظ کالمی اعتقاد بورزد که به نيت در دین کامالً به اینکته

آید این مطلب از نظر کالمی درست نظر میهم فعل نفسانی اختياری بداند و بهاست، باید نيت را از مقوله فعل و آن

کند. از دید فقه، نيت به نيت از دید کالمی با دید فقهی فرق می ادناند و این بها داست. در دین خيلی به نيت بها داده

شود که هم در تعبدیات شود. اما از دید کالم نيتی گفته میدر تعبدیات گفته می تقرب الی اهلل است و این فقط

آید و هم در توصّليات.می  

فقه اگر نماز را به هر قصدی غير از تقرب الی اهلل انجام دهی درست نيست، اما در رد امانت، مثالً، این نيت  ازدید

ه هر حال ب د،يکنيد، اما اگر هم نداشته باشکمال نفسانی هم پيدا میالزامی نيست. البته اگر این نيت را داشته باشيد است

عنه واقع شود.هر کاری به نيّت است و نباید مغفول ارزشاید. اما از دید کالم ردّ امانت کرده  
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 جلسه ششم
 

 

قرآن نظر از انسان اوصاف باب در سخن ی دنباله  

:است شده داده نسبت انسان به که دیگر وصف  

انسان زندگی بودن آميزرنج: یازدهم ویژگی  

(جهان این در انسان زندگی بودن آميزرنج) ".کرد تواندنمی زندگی رنج بدون انسان" -11  

اول ی آیه  

.است مؤکد بسيار بسيار هم بيانش حالت که داریم قرآن در صریحی بسيار آیه باب این در  

(4/ بلد سوره)  "کَبَدٍ فِی الِْإنسَانَ خََلقْنَا لَقَدْ "  

 تاس شده گفته بلکه آفریدیم رنج همراه آفریدیم، کشرنج را انسان ما که نشده گفته اندگفته مفسران طورکههمان

.ندارد آنها از گریزی و اندکرده احاطه را او رنجها. رنجهاست به محاط گویا یعنی. "آفریدیم رنج در را انسان ما"  

دوم ی آیه  

 آن ادعا این برای هاخيلی. دارد وجود بحث معنا این بر آیه داللت مورد در اما دارد وجود قرآن در هم دیگری آیه

(1/ انشقاق) "فَمُلَاقِيهِ کَدْحًا رَبِّکَ  إِلَى کَادِحٌ إِنَّکَ اْلإِنسَانُ أَیُّهَا یَا " اندآورده را آیه  

  کدح از مراد

 در برسی پروردگارت به تا تو انسان ای": بگویيم اینطور باید کنيم، ترجمه خود مقصود براساس بخواهيم اگر

 به کدح عربی زبان اصل در که است شبهه و شک محل همين اما است، شده معنا رنج "کدح" جااین در ".رنجی

.باشد رنج معنای  

 ادامه پروردگارت مالقات تا رنج این انسان ای که اینست آیه معنای کنيممی ترجمه خود مقصود براساس وقتی

.یابدمی  

(ربّک فلمالقی. )برگردد "خدا" به باید "مالقيه" در "ه" معنا این طبق  

چه؟ یعنی ،"برسی پروردگارت به تا" شده گفته انيکه اما افتدمی موافق بحث با تفسير این  

:کرد توانمی تفسير دو جااین در  
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 از هستيد دنيا در وقتی تا یعنی معنا این براساس: مرگ زمان مرگ،=  پروردگار به رسيدن   بميری وقتی تا یعنی( 1

.بميرید مگر نيستيد فارغ رنج  

 صورت تواندمی هم دنيا در مکاشفه معنا این براساس. حضوری علم به خدا دریافت خدا، شهود یعنی خدا مالقات( 2

.رنجيد در ایدنيافته معنوی بار خدا حضور به و هستيد دنيا در وقتی تا   گيرد  

حاضر بحث بر آیه داللت مورد در اشکال  

 گویندمی. ندارند قبول را این لغویون عموم اما. باشد رنج معنای به کدح اصالً که اینست بر فرع سخنان این تمام

 دیدار به که رسدمی هم روزی و هستی کوشش و تالش در تو انسان ای".   است کوشش و تالش معنای به کدح

 در(( کدحک فَمُالقی) گرددبرمی "کدح" به گرددبرنمی خدا به مالقيه در "ه" یعنی. )"شتافت خواهی خود کارهای

 هستی، کارهایی چه انجام حال در که ببين گویدمی بلکه نيامده، ميان به خدا مالقات از سخنی دیگر تفسير این

 مالقات موجودی چه با آینده در که ببين. شد خواهی مواجه آنها با بعد چون. باش خود اعمال و رفتار مواظب

.کنیمی  

 اگر تالش؟ معنای به یا گرفت باید رنج معنای به را کدح آیا است؟ تردرست تعبير و تفسير دو این از یککدام

 عربی زبان در. بگيریم دوم معنای به را آن باید( نداریم این جز ایچاره ظاهراً که) بيفتد موافق عرب لغت با بخواهيم

 این پس نبوده، رنج معنای به کدح آیه نزول هنگام در است، شدهنمی استعمال رنج معنای به کدح اخير قرون این تا

.نيست مفيد( انسان برای رنج اثبات) ما مقصود برای آیه  

انسان رنج با همراه زندگی از مراد  

 تا انسان که است دفاع قابل اصالً اول معنای آیا بگيریم، رنج معنای به را کدح و بگذریم اگر هم مطلب این از حال

 این چون) اندکرده تحقيق اسالم و یهود دین در که شناساندین از بعضی نظربه برد؟می سربه رنج در دنياست در

 زارنج) حقيقی معنای این اند،شده خارج بهشت از حوا و آدم کهاین از( است مشترک اسالم و یهود دین در مطلب

.است مراد( دنيوی زندگی بودن  

.شماست قرین رنج کهدرجایی گرفتن قرار=  شدن خارج بهشت از  

. شدن رنج قرین فروافتادن، رنجیبی سرزمين از یعنی هبوط است مجازی تعبيری بهشت از خروج اصالً هااین نظربه

 آن و است شده تصریح دیگری چيز به اما است نشده تصریح آیه این در است رنج با قرین دنيا در زندگی کهاین

 برقرار دوستی دیگر داند،می هبوط با مالزم را دشمنی این "عَدوّ لبَعضٍ بعضکم":فرمایدمی قرآن. است "عداوت"

 الَوَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَالَ هُدَایَ تَبِعَ فَمَن هُدًى مِّنِّی یَأْتِيَنَّکُم فَإِمَّا جَمِيعاً مِنْهَا اهْبِطُواْ قُلْنَا: فرمایدمی قرآن کهاین البته. )نيست

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



61 
 

 دعوت هدایت به را شما و شمایند دوست که شوندمی پيدا انسانهایی گاه هادشمنی این ميان در  "یَحَْزنُونَ هُمْ

 تفسير این با.( است دیگری سخن این. داست نخواهد زیانی خوب دهد، گوش هااین دعوت به کس هر و کنندمی

 نظر در( دنيا در رنج) مقصود همان برای هم را آیه این توانمی دارد مجازی معنای بهشت از خروج بگویيم که

 مالقات به روزی ما که شودمی تأیيد قرآن دیگر آیات از خيلی با بگيریم تالش معنای به را کدح اگر اما. گرفت

.دید خواهيم را خود اعمال ملکوت فيلسوفان تعبير به. رفت خواهيم( اعمال جزای حتی و) خود اعمال  

تالش معنای به کدح از مراد  

 به رسيدن متوجه انسانها تمام تالشهای تمام یعنی چه؟ یعنی( تالش) کدح معنای این در "ربک الی کدح" حال

 که داشتند تأکيد معنا این بر فراوان خود اشعار و درسها در امام حضرت. اندداشته عرفاً که است ادعایی این. خداست

 مطلق، علم پی در انسانها که است صورت این به معنا این تصویر. حرکتند در خدا سویبه ندانند چه بدانند چه انسانها

 در یعنی درواقع هستند اطالقی نحو به امور این پی در اگر و هستند...  و مطلق محبوبيت مطلق، عصمت مطلق، قدرت

 آن باالتر درجات به خواهندمی دائماً هستند که چه هر پی در انسانها بينيدمی کنيد دقت اگر گویيدمی. خدایند پی

 به هااین مصداق باشد طوراین اگر و مطلق نحو به امور خواستن یعنی این شوند، متوقف خواهدنمی جا هيچ برسند،

 جدی واقعيت یک انسان، در هاخواسته از نشدگی سيراب حالت این. است متحقق خدا در فقط مطلق نحو

. یابددرمی را این کند تفحص خود روحی حاالت در هم کس هر و دارم قبول من را این. است روانشناختی  

.خودت پروردگار سویبه تالشی حال در تو انسان ای که شودمی این آیه معنای بنابراین پس  

 که شده گفته هم و شده بيان مقصد هم "فمُالقيه" در بله فرمایدمی قرآن رسد؟ می هم نتيجه به تالش این آیا خوب

.رسدمی مقصد این به انسان  

دارد؟ رجحان کدام حال. دانندمی کدح مفسرین عموم را فمالقيه در "ه" ضمير مرجع دوم معنای این در  

دوم ی آیه داللت در سخن بندی جمع  

 رعایت را عرب ادبيات اصول بخواهيم اگر البته. شود برگردانده "رّبک" به بهتراست هم حالت این در آیدمی نظربه

 مصدر جااین در کدح که بگوید کسی اگر اما. برگردانيم - کدح یعنی - مرجع نزدیکترین به را ضمير باید کنيم

 هک نيست کادح مفعول جااین در کدح که شود گفته ینی) برگردانيم آن به را ضمير که ندارد معنا دیگر است مطلق

 تأکيدی مطلق( کنیمی مالقات راآن هم بعد و هستی کاری کننده تو انسان ای) مفعول بلکه برگردد، آن به ضمير

.( گرددبرنمی آن به ضمير بنابراین) و: تالشی کنیمی تالش تو انسان ای" است؛  

.اول آیه همان و مایيم کرد، استفاده تواننمی آیه این از خود مقصود برای که آیدمی نظربه خوب،  
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"انسان گریستيزه": دوازدهم ویژگی  

(14/ کهف) "جَدَلًا شَیْءٍ أَکْثَرَ الْإِنسَانُ وَکَانَ... "  

.است جدل در بيشتر انسان  

جدال و جدل از مراد  

(نيست کردن دشمنی حق، کهاین با. )باطل جهت از دشمنی باطل، راه در خصومت یعنی عربی زبان اهل در جدل"  

.است گریستيزه آن و است داشته هم تریمالیم معنای یک جدال قرآن، نزول زمان در اما  

:معناست 2 محتملِ ادبی نظر از چه؟ یعنی آیه این خود: نکته  

.کندمی جدل دیگری چزی هر از بيش انسان( 1  

.کندمی جدل دیگر کار هر از بيش انسان( 2  

 گریستيزه اما هستند، جدل اهل که هستند هم دیگری موجودات انسان از غير که ایدکرده قبول گویا اول معنای در

 آیه از فهم این بر عيبی ادبی نظر از. )است شده جدل اثبات هم دیگر موجودات برای.   است بيشتر آنها از انسان

(نيست  

 هيچ - نيستند جدل اهل که دیگر موجودات - کندمی جدل دیگر کار هر از بيش انسان شودمی گفته دوم معنای در

.نيست جدل فراوانی به انسانی کار  

 کاریجدل اثبات هم انسانی غير موجودات برای اول معنای در چون. است اوسع دوم معنای از اول معنای معنا، این به

 کارهای انسان برای معنا این در چون است، اوسع دوم معنای دیگر معنای یک به اما. نه دوم معنای در اما ایم،کرده

.ایدنکرده اثبات انسان برای دیگری کار اول معنای در اما. ایدکرده اثبات هم دیگری  

 معنای( ادبی نظر از نه) است ترموافق مراد با دوم معنای آیدمی نظر به اما. نيست ادبی نظر از معنا دو این برای منعی

 فرشته مثالً. )است دیگر موجودات آن دانستن اراده و علم صاحب آن فرضپيش و. است ذهن از دور مقدار یک اول

.(بگرایيم معنا این به ندارد لزومی اما باشد مراد باید جن یا  

انسان گری جدال از مراد  

 برای عمومی ویژگی یک آیه این از توانمی آیا چه؟ یعنی کنندمی جدل دیگر کار هر از بيش انسانها آیا حاال* 

ورزند؟می باطل در خصومت انسانها اغلب اعم گفت توانمی آیا کرد؟ استنتاج انسانها  
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 انسانها چون و نظری حق هم و عملی حق هم دارد، تلخی حق" که اینست گفت شودمی و اندگفته که اینکته تنها

 باطل در خصومت.   "کنندنمی مواجه حق با را خود نظر، مقام از نه عمل، مقام در گریزانند، تلخيها این از معموالً

.کنندمی  

(پرداخت خواهيم مبحث این به قرآنی اخالق قسمت در)  

 دو هب. شویممی دچار تکلف به: آیدبرنمی آیه این از انسان برای ویژگی یک عنوانبه گریستيزه اثبات آیدمی نظربه

 الْإِنسَانُ قُتِلَ: فرمایدمی قرآن وقتی مثل. است خاص عنوان واقعا اما است عام عنوان ظاهر، در که هست گاه اوالً دليل،

 عام عنوان که باشد موارد آن از هم این شاید. است بخصوصی شخص مراد اندگفته مفسران عموم جااین در أَکْفَرَهُ مَا

. باشد خصوصیبه انسان مراد بساچه. است خاص مضمون و  

 هر از بيش زندگی در انسان گفت شودمی چگونه. شودمی دشوار آیه فهم بگيریم عام را مضمون و عنوان اگر ثانياً

. ورزدمی کار در خصومت دیگر کار  

انسان در "امساک" ویژگی: سيزدهم ویژگی  

اول ی آیه  

(111/ اسرائيلبنی) "قَتُورًا اإلنسَانُ وَکَانَ اإلِنفَاقِ خَشْيَةَ لَّأَمْسَکْتُمْ إًِذا رَبِّی رَحْمَةِ خَزَآئِنَ  تَمْلِکُونَ أَنتُمْ لَّوْ قُل "  

. داشتيدمی اختيار در را پروردگار رحمت هایگنجينه شما اگر بگو[ انسانها همه به] پيامبر ای". است عام ویژگی این

 و بخيل شدیداً انسان،. است ترسان اساساً انفاق از انسان چون( المسکتم است آمده تأکيد الم با) ورزیدیدمی امساک

  ".است ممسک

 در. است توجيه قابل کامالً روانشناسی نظر از و. است گرفه قرار تأکيد مورد قرآن دیگر جاهای در ویژگی این

 احساس چون ندارد، تعارض نکردن ستد و داد با ذات حبّ البته. دارد را امساک اقتضای بشر ذات حبّ حقيقت

.است امساک نوعی هم ستد و داد این نظر این از. گيردمی که است چيزی از کمتر دهدمی چهآن که کندمی  

 که دیگر ایآیه اما( قارون مورد در مثالض) است شده داده نشان کلی حکم این مصادیق قرآن در دیگری موارد در

.نيافتم کند بيان کلی حکم  

 که دهدمی چيزی است، معتقد تصور مقام در اقل ال که( موردی هر در مالی انفاق فقط نه) افتدمی انفاق زمانی انسان

.آیدبرنمی انسان از انفاق صورت این درغير. کندمی دریافت عوض در راآن از بيشتر  

مانعیبی طالب: چهاردهم ویژگی  

قرآن نظر از چهاردهم ویژگی اثبات امکان بررسی  
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 این از بشود کهاین. دارد اهميت کنيم معنا راآن مفاد چگونه که نظر این از خيلی که دارد وجود قرآن در ایآیه یک

. است شبهه و شک محل کرد استفاده بحث این در آیه  

چهاردهم ویژگی در استناد مورد ی آیه  

 جایبه( است؟ کِی قيامت روز) القيامه؟ یوم ایّانَ. پرسيدندمی پيامبر از که آنها جواب در که است ایآیه آیه، آن

(1/ القيامه سوره) "أَمَامَهُ لَِيفُْجرَ الْإِنسَانُ یُرِیدُ َبلْ ": فرمایدمی و پردازدمی آنها سؤال انگيزه به ما پاسخ  

 امر را قيامت خود خواهندمی است وقت چه قيامت بدانند که نيست این برای پرسندمی را قيامت وقت تو از کهاین

 کند، امام فجر خواهدمی انسان - امامه ليفجر االنسان یرید فرمایدمی قرآن برند؟می این از سودی چه بشمرند بعيدی

.است "اَمام" و "فجر" در سخن تمام چه؟ یعنی این  

شده بيان ی آیه در امام و فجر معنای  

اول معنای  

:که اینست اندکرده آیه این از - مطهری استاد جمله از و - مفسران بعضی که معنایی یک( الف  

 به فجر. گيرندمی فجر به مفعول گویا را امام و شکافتن معنای به فجر". "بشکافد را خود جلوی خواهدمی انسان"

 انسان  "مَّشْرَبَُهمْ أُنَاسٍ کُلُّ عَلِمَ قَدْ َعيْناً عَشْرَةَ اثْنَتَا مِنْهُ فَانفََجَرتْ) است آمده هم قرآن دیگر جاهای در شکافتن معنای

.نباشد رداعی و مانع راهش سر در خواهدمی انسان=  بشکافد را خود جلوی خواهدمی  

 سياق با معنا این. است مانعیبی طالب انسان یعنی. کرد استنتاج انسان برای را روحی ویژگی یک شودمی معنا این با

 را قيامت خواهندمی هااین فرمایدمی قرآن. است قيامت روز درباره شدن زنده سر بر صحبت که. است موافق هم ایه

 کاری هر تواندنمی دیگر. است انسان عمل آزادی مانع قيامت و ندارد دوست را مانع انسان چون چرا؟ بشمارند بعيد

.شودمی مواجه آن با قيامت در چون بکند خواست  

.اندنداشته تأکيد معنا این بر الميزان، تفسير در طباطبایی آقای  

دوم معنای  

 برای است عامی عنوان این. آیدمی آینده در چه هر آمد، خواهد پی در چهآن=  "امام" تکذیب= "فجر"( ب

 کلی حکم) ".کند تکذیب را قيامت خواهدمی انسان"=  امامه ليفجر االنسان یُرید بر. باشد قيامت که خاص مضمون

 درست کهاین آن و دارد وجود اشکال یک فقط. است قبلی معنای از ترمتناسب خيلی آیات سياق با معنا این( است

 استعمال پر معنای شکافتن اما. است استعمالکم معنای یک این اما است، قيامت معنای به عربی زبان در فجر که است

. گرفت را پراستعمال معنای آن باید داشت معنا دو لفظی اگر که شودمی گفته اصول علم در و است فجر کلمه  
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چهاردهم ویژگی در سخن بندی جمع  

 نيست انسان برای هم اخالقی وصف یک وصف، این ضمناً. فشرد پای دوم معنای این به چندان نتوان شاید نظر این از

 انسان برای تواندمی اخالقی کلی وصف یک است، مانعیبی طالب انسان کهاین - است اخالقی اوصاف با بحث و -

.باشد اول معنای آیه معنای که نيست متعيّن اما بگيریم، نظر در آیه برای را اول معنای که است زمانی در این و باشد  

دارد؟ رجحان معنا دو این از یککدام حال  

 طرف این رجحان وجه یک که رسدمی نظرم به است ترمتناسب آیه ظاهر با یککدام که کنيم داوری بخواهيم اگر

 و. اندگرفته آن االستعمالکثير معنای به را فجر که اینست اول قول رجحان وجه. طرف آن رجحان وجه یک و دارد

 یک عربی زبان در این و شده گرفته فجر مفعول است مکان اسم که أمام اول قول در اما. نيست دوم معنای در این

 انسان برای رقابتی ویژگی استفاده نشود شاید هرحالبه اما. است اول قول ضعف نقطه این. دهدمی رخ کم مقدار

. است محتمل معنا دو هر چون. کرد  

بودن بصير: پانزدهم ویژگی  

  ": فرمایدمی قرآن که اینست است شبهه و شک محل خيلی که دیگری آیه

پانزدهم ویژگی در استناد مورد آیات  

(14-11/ قيامه) مَعَاذِیرَهُ أَلْقَى وَلَوْ - بَصِيَرةٌ نَفْسِهِ عَلَى اْلإِنسَانُ بَلِ  

"جویدمی تمسک بهانه به ولو است بصير خود نفس بر انسان"  

:کنيممی مرور اول از را سوره آیه، سياق فهم برای چه؟ یعنی این  

  الرحيم الرحمن اهلل بسم "

 نُّسَوِّیَ أَن عََلى قَادِِرینَ بَلَى( 3) عِظَامَهُ نَجْمَعَ  أَلَّن الْإِنسَانُ َأیَحْسَبُ( 2) اللَّوَّامَةِ بِالنَّفْسِ أُقْسِمُ وَلَا( 1) الْقِيَامَةِ بِيَوْمِ  أُقْسِمُ لَا 

( است قيامت اوصاف آیدمی نظربه بعد به این از( )1) الْقِيَامَةِ یَوْمُ أَیَّانَ یَسْأَلُ( 1) أَمَامَهُ لِيَفُْجرَ الْإِنَسانُ یُِریدُ َبلْ( 4) بَنَانَهُ

 گرفته ماه و شود،می خيره چشمان که هنگامی( 9) وَالَْقمَرُ الشَّْمسُ وَجُِمعَ( 8) الْقَمَرُ َوخََسفَ( 1) الْبَصَرُ َبرِقَ فَإِذَا

.  آیندمی گرد خورشيد و ماه و( خسوف) شودمی  

(شمردبرمی را قيامت انسانی ویژگيهای بعد به این از است قيامت طبيعی هاویژگی این)  

 وَأَخَّرَ قَدَّمَ بِمَا یَوْمَئِذٍ الْإِنسَانُ یُنَبَّأُ( 12) الْمُسْتَقَرُّ  یَوْمَئِذٍ رَبِّکَ إِلَى( 11) َوزَرَ لَا َکلَّا( 11) الَْمفَرُّ أَیْنَ یَوْمَئِذٍ الِْإنسَانُ یَقُولُ

 پناهگاهی هيچ کجاست؟ گریزگاه پرسدمی انسان(  11)مَعَاذِیرَهُ أَلْقَى وَلَوْ( 14) بَصِيرَةٌ نَْفسِهِ عَلَى الْإِنسَانُ بَلِ( 13)
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 پس چه و فرستاده پيش چه کنندمی باخبر را انسان روز آن در خداست، آن و دارد وجود قرارگاه یک فقط نيست،

.کندمی جوییبهانه و داناست خودش انسان. فرستاده  

 فرمایدمی بعد دهيممی خبر او به فرمایدمی قرآن. دارد قيامت روز به اختصاص که دهدمی نشان آیه سياق که بينيدمی

. آیدبرمی آیه این از ای دنيوی ویژگی دارد خبر خود از کامالً انسان کهاین. است آگاه خودش خواهد،نمی هم خبر

  .گویدمی سخن آخرت باب در. است ساکت آیه باره این در کند،نمی نفی را دنيا در نفس به بودن آگاه آیه این البته

قرآن آیات به استناد به اشکاالت  

 چه حال - آیدبرنمی آیه این از بنده نظربه اما کنند استنباط انسان دنيوی ویژگی عنوانبه را این خواهندمی بعضی

 داده نشان ما اخروی وصف فقط آیه این از - نباشد معتقد چه بصيریم خود نفس به هم دنيا مادر که باشد معتقد قرآن

 عینو لفظ این( بصيره نفسه علی االنسان بل) است شده استفاده "علی" لفظ از آیه این در کهاین بر مضافاً. است شده

 دهش متعدی َعلی با بَصَر چون) کندمی حکم خود ضد بر انسان یعنی نشده، گفته بصيره لنفسه=  رساندمی را ضدیت

.(است  

پانزدهم ویژگی عقلی بررسی  

 وجود این باشد، خود بر بصيرت مراد اگر نه؟ یا داریم بصيرت خود به ما آیا نقلی، و قرآنی بحث از گذشته حاال

 مراد اگر( دادن منفی رأی خود به. )است کردن صادر حکم خود ضد بر نوعی پشيمانی. ندامت و مالمت. دارد

 بصيریم خود نفس به ما گویندمی عرفا باشيم، داشته وقوف گذردمی خود در چهآن به یعنی باشد، خود به بصيرت

.بصيریم رتبه همان بر هستيم که ایرتبه هر در بصيریم رتبه همان بر سلوک و سير مرحله هر در منتها  

 راآن آمد وجودبه علت اما کندمی احساس را حزن. است محزون کندمی احساس کسی ایدمی پيش گاه کهاین مثل

 روانشناس فرد مثالً که اینست. است واقع کندمی احساس را حزن که ایالیه آن از ترعميق ایالیه در چون داندنمی

 جهت آن در او روح که است واقع ساحتی در چون فهمدمی را حزن. بفهمد را حزن علل تا رودمی درمانروان و

 ترعميق ساحت آن به است ساحت این در فرد تا که است تریعميق ساحت یک در حزن علت اما برد،می سربه

.ندارد راهی  

. بصيریم واقعيم آن در که ساحتی همان به فقط. نداریم بصيرت خود روح ساحات تمام به ما گفت باید معنا این با

 انسان گویندمی عرفا تعبيری به. گذاشت سر پشت دیگری از پس یکی را ساحتها شودمی البته گویندمی عرفا

 عارف نظر از. ببرد پی بيشتری هایعمق به دائماً یعنی - کلمه دقيق معنای به - باشد خود روانشناس خودش تواندمی

 خود عهدهبه باره این در داوری( شد گفته که ترتيب همان به منتها) است انسانی وسع در و ممکن امری خود شناخت
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 ار خود شناخت ميزان توانيممی ما که است قبول قابل نکته این االجمالعلی اما کنيم قضاوت توانيمنمی ما. است عرفا

.دهيم افزایش خود از  

 اما است، گفته را عوامل این از تا چند کس هر: )گردد شناخت این افزایش موجب تواندمی من نظربه عامل چندین

(مؤثرند آنها تمام من نظربه  

"خود کارهای هایانگيزه در تأمل"( 1  

 که نداریم تأمل مجال اصالً و کنيممی کار دائماً . بریممی سربه خود زندگی رویين سطح در ما روزمره زندگی در

 به یابد ادامه صورت این به تواندمی زندگی کهاین...  و شدم ناراحت چرا کردم؟ سکوت چرا گفتم؟ سخن چرا

 که کسی مثل. شودمی تنگ زندگی کنيم تأمل خود در دائماً بخواهيم اگر. است شده حاصل خود از غفلت قيمت

 خود حال به را موتور و کرد رانندگی باید یا. ندارد امکان. کند تعمير هم را ماشين موتور رانندگی حين در بخواهد

 نادری مواقع در هستيم رانندگی حال در معموالً ما. برداشت دست رانندگی از و کرد تعمير را موتور باید یا کرد رها

 طبيعی حرکت زندگی بخواهيم اگر. یابد ادامه توندمی صورت این به زندگی که اینست. پردازیممی موتور تعمير به

:موالنا قول به. بورزیم غفلت باید باشد داشته را خود  

است غفلت جان ای عالم این أسْتُن»   

«است آفت را جهان این هوشياری  

. شناخت را خود آهسته آهسته توانمی خود اعمال انگيزه در تأمل با. رفت فرو خود در گاه باید خود شناخت برای اما

 به و شویممی خارج بودن "عامل" حالت از ما نفس مراقبه حالت در. گویند "نفس مراقبه" عرفا که است همان این

 دو این. درآمد ناظر حالت به باید گاه. هستيم عمل حالت در عامليم، غيرمراقبه حالتهای در. آیيمدرمی "ناظر" حالت

.نيست جمع قابل هم با حالت  

 انسان. گذاردمی تأثير ما عامليت مقام در این و شودمی تانانگيزه صحيح سبب جدی، و فراوان بودن ناظر: نکته* 

.شودمی دیگری عامل  

."انسان باب در دیگران داوری"( 2  

 خود ما - نادرست چه و درست چه - دیگران داوری با حال، عين در اما نيست، واقع با مطابق هميشه داوری این البته

 مفيد هستم عامل که من برای. گيردمی صورت ناظر موضع از چون است، مشخص که درست داوری. شناسيممی را

 آن در که نيست ایحادثه هيچ. گویممی خود باب در من که است سخنی تکميل ناظران سخن شنيدن. است

 که باشد درست اگر داوری کنندمی عنوان بعضی. )باشد کافی تفسير برای تنهاییبه ناظر یا تنهایی به عامل اطالعات
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 ندارد، سودی است معلوم که باشد هم نادرست اگر و دارم، حضوری علم آن به خودم چون ندارد سودی من برای

.(نيست اینطور الواقعفی اما  

 خود. است نادرست که نيست دليلبی اما است نادرست نادرست، داوری آموزیم؟می درسی چه نادرست داوری از

 مورد که) تو بيرونی رفتارهای که فهماندمی من به. شناساندمی خود به مرا درست آن و دارد علت نادرستی این

 ماا نيستم، گيردمی صورت غرض سر از که داوریهایی منکر البته. )نيست تو درون مطابق( گرفته قرار دیگران داوری

 زبان به چهآن با فرد این ذهنی حکم و است ذهنی حکم آن داوری چون است نمایی داوری. نيست داوری اصالً آنها

.(نيست یکی آوردمی  

"مرزی موقعيتهای"( 3  

 تدس از متعارف زندگی که موقعيتهایی آن خودمان تعبير به یا "مرزی موقعيتهای" هااگزیستانسياليست تعبير به

 خود ما دهد رخ زلزله یک اآلن اگر. شناسيممی را خود ما موقعيتها این در آیدمی وجودبه نامتعارف حالت و رودمی

 جنگ طورهمين. است جدی مرزی موقعيت یک مرگ با شدن مواجه. است مرزی موقعيت یک این. شناسيممی را

 ساده خيلی تعبير به. است جدی مرزی موقعيت یک...  و دیگران های مهریبی با شدن مواجه عشق، با شدن مواجه یا

. شناساندمی خودمان به را ما است، زندگی نشيب و فراز نيست، زندگی عرفی حالت که موقعيتها این  

:"نکردن گناه"( 4  

.نظر خاصيت و عمل خاصيتدارد، دوگانه خاصيت یک این  

 اوالً ".کندمی صائب هم را روح به نظر کند،می صائب را روح نکردن گناه" غربی؛ متفکران از یکی زیبای تعبير به

 اثر   شودمی سالم کندمی گناه وقتی. شودمی مخدوش خودش روح کند،می گناه وقتی چون کندمی صائب را روح

نکردن گناه عملی  

 روح هایناسالمی و هاسالمی. نکردن گناه نظری اثر   کندمی واقع با مطابق دید خود روح به نسبت را ما دید ثانياً

 گناه است؛ دوگانه تأثير این و. است مؤثر بشناسيم را خود کهاین در خيلی نکردن گناه. شناسيممی درست را خود

 آنها از   شناسيممی بهتر را روح معایب   شودمی صائب روح به نسبت نظر   شودمی سالم روح خود   کنيمنمی

 حقّه هو کما راآن که رسدمی زمانی کهاین اما. بشناسيم باید رتبه به رتبه را روح بهرحال اما. کنيممی اجتناب

 روح آهسته آهسته که کرد طی شودمی که است راهی این ولی نداریم کاری این به ما. بله گویند،می عرفا بشناسيم؟

.بشناسيم را خود  

 والسالم
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 پایانی های پرسش برخی

:...س  

 خود هم خود از مراد که اینست دارد شبهه و شک کهآن برسيم توانيممی کامالً ناآگاهانه خودِ شناخت به ما: استاد

. ناآگاهانه خود هم و باشد آگاهانه  

: ...س  

 دست از خود برای را خود وضوح روح. سازدمی ناممکن را بعد دیدن که انگيزدبرمی غباری و گرد گناه: استاد

 گناه کمتر) نکردن گناه قيمت به فرونشاندن غبار و گرد( جااین در معلوم هم است عالم هم روح چون) دهدمی

.آیدمی حاصل( کردن  

 با مواجهه. ندارد هراس این از بيشتر سهمناکی دشمن هيچ از انسان. است گریزان خود با مواجهه از گناهکار انسان -

 ثانياً و دهيممی را او دست از رهایی امکان اوالً دیگری دشمن هر با درمواجهه چون. است دشواری بسيار کار خود

 نوع این تمام در ثانياً نداریم رهایی خود دست از اوالً خود با مواجهه در اما. دانيمنمی مقصّر را خود دشمنی این در

.خودمانيم مقصر باز هادشمنی  

است؟ شناخت مانع باز شود ُعجب باعث اگر گناهیبی: س  

 چگونه کهاین اما. است مانع - است گناه خودش که - گناهیبی از ناشی ُعجب نيست مانع گناهیبی جااین در: استاد

.است دشوار همآن پاسخ و است مهمی بسيار سؤال نشد، عجب دچار گناهیبی در توانمی  

باشد؟ تواندنمی( بداند را چيزهمه خواهدمی یعنی) علمی شکافتن معنای به را فجر امانَه، ليفُجرَ در: س  

.است جدیدی تعبير این. است شده استعمال عربی زبان در واقعيتها در رخنه و نفوذ معنای به فجر: استاد  

است؟ عصمت الزمه مطلق علم: س  

 انجام و کرد نباید که دانممی من که است کاری انجام گناه اگر. کنيممی گناه از که دارد معنایی به بستگی: استاد

 چهآن انجام یعنی گناه اگر اما. ندارد مطلق علم به نياز مطلق عصمت کرد، باید که دانممی من که است کاری ندادن

.خواهدمی هم مطلق علم مطلق، عصمت کرد، باید که آنچ ندادن انجام و کرد نباید  
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