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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 دلیل اوّل گان؛هم برای اخالق علم یادگیری ضرورت

 ی دست خود ؛ ماهیت؛ وجود؛ شخصیت انسانی ما ساختهضرورت یادگیری علم اخالق :ها کلیدواژه

 .الگوی برتر ؛ی باطنی قیافه ؛ی ظاهری قیافه ؛شکل شخصیت ماست؛ خمیر بی

 عارفان، اخالقاخالق،  یفلسفهاخالق،  ،هاحرف این که بیاید پیش سؤال این است برای شما ممکن

 اگر !؟ربطی به ما دارد چه ولی است؛ جالبی بسیار حرفهای ... اخالقی و شناسی جامعه اخالق، علمای

ی الهیّات را انتخاب رشته ،ی دانشگاهی در انتخاب رشتهها را یاد بگیریم، خواستیم این بحث میما 

 یهمهدر  ما؛ کالسدر  فقط نه هم آن دهند؟می درس مابه  کالس ست که دریچ اینها کردیم.می

 دانشجویبه  یعنی بگذرانید؛ را درس این باید شما که ندا هکرد الزام هارشته یهمه برای و هادانشگاه

اند این درس ها گفتهی رشتهبه همه ،...و  فرانسه زبان فلسفه، اقتصاد، پزشکی،دانشجوی  مهندسی،

 را دانشجوها یکه همه ستا زوری حرف چه این دارد؟ ایفلسفه چه باید بگذرانید. این عمومی است و

 فکر سؤال این به راجع انسان دارد و جا است یجدّ سؤال یک این !اند؟درس کرده این گذراندن به ملزم

 بپردازند درس این به هارشته یهمه در دانشجوها یهمه که دارد وجود منطقی واقعاً آیا یمببین .کند

سر کالس  بگیریم تصمیم است ندارد، ممکن منطقی وجود دیدیماگر  واقعاً ؟ندارد وجود منطقی نه، یا

 بار زیرما  است؛ زور حرف این آقا بگوییم ؛کنیم حذف را درس این مانهمه یا ؛بگوییم دیگری چیزهای

-نمی را مانکارشناسی مدرکبدون گذراندن این درس،  ببینیمو  شویم مجبور اگر و یا ؛رویم نمی آن
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این یک لذا گرمی. نه با اعتقاد و دل ،میرغبتی سر کالس بیایمیلی و بیبیاست که با  دهند، طبیعی

های ی رشتههمه در دانشجویان یهمه که دارد ضرورتی سؤال جدّی است که باید به آن بپردازیم. چه

  بگذرانند؟ را اخالق درس ،یدانشگاه

 چهاردر  را بحث این دارد. وجود ضرورت این که است این اعتقادم شخصاً من سؤال،به این پاسخ  در

 کند ایجاب که دارد وجود منطقی و دلیل هیچ واقعاً بینیم آیا می اوّلدر گام  کنیم.می دنبال سطح

 دوم گامدر  .ببینند آموزش زمینه این در و شوند وارد عملی اخالق یحوزه ها بهانسان یمهه

بررسی  سوم گامدر  دارد. وجود الزامی چهمحدودترند،  سطح یک که هامسلمان برای بینیم می

 وجود هاییضرورت چه است، اسالمی هم آن یاداره نظام که اسالمی یجامعه یک درکنیم که  می

 از بسیاری ،دانیدمیکه  طور همان ببینند. آموزش زمینه این در و بپردازند عملی اخالق به که دارد

جوامع  ،و ما در این سطح] ؛نیست اسالمی نظام هاآن اداری که نظام هستند نشینمسلمان هایسرزمین

 اغسربه در گام چهارم،  نهایتاً و [ی آنها هم اسالمی است. کنیم که نظام اداره یی را بررسی می اسالمی

 به پرداختن که دارد وجود دالیلی دانشگاه چه برایکه کنیم  بررسی می آییم؛می دانشگاه کالس

  کنیم.میدنبال  سطوح این در را بحث شاءاهلل ان .کنندمی اعالم را ضروری عملی اخالق یحوزه

 متعدّدی دالیل دارد، ضرورتیادگیری علم اخالق ها انسان یبرای همه چرا این سؤال کهپاسخ به  در

پس  است؛ انسان یکی اوّل  در درجه کنیم. دانشجومی بررسیآنها را  یک به یک که آیدمیمن  ذهن به

 اوّلین .ه استشد اثبات ضرورتاین  هم دانشجو طبیعتاً برای شود، الزامی ها انسان یبرای همه اگر

 ستا موجودی عالم، این موجودات و متعال خدای هایآفریده یهبقیّ برخالف انسان :است این دلیل

 گرچه که دارند تعبیری ها بعضی از اگزیستانسیالیست کند.می تعیین را خودش هویّت خودش که

 بگویند، عبارت آن با اندخواسته که مطلبی ولی ،نباشد دقیقفلسفی  نظر از عبارتشان است ممکن

 پیدا وجود بعد ،شودمی معیّن ماهیّتشان اوّل موجودات، یهمه گویند می بوده است؛ درستی مطلب
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 یعنی چه؟ یعنی. شودمی مشخّص ماهیّتش بعدو  کندمی پیدا اوّل وجود که انسان برخالف کنند؛می

 دقیقاً ،نیامده وجود هبیرون ب در ای گربه هنوزو  ستا شرماد رحم در وقتی گربه بچّه یک مثالً گویندمی

 چه رفتاری، عاداتی، چه چه رسید، کمال سنّ بهو شد  متولّد وقتی گربه این بچّه کهبگویید  توانیدمی

 آن ماهیّت اوّل پس .توانید بگویید می دقّت به را این ؛داشت خواهد یی زندگی یشیوه چهو غرایزی 

بگویید  توانید دقیقاًمی کند،می ریزی تخم وقتی عسل زنبور یک کند. می پیدا وجود بعد ،است مشخّص

 زندگی ایشیوه چه به ،ندکرد رشد و ندشد زنبور به تبدیل وقتیاند، نشده زنبور هنوز کههایی تخم آن

 چه نوع کندوسازی و تقسیم کاری، نوع چه فردی؛ یا کرد دنخواه زندگی جمعی آیا ؛کرد دنخواه

 پس اوّل دهید.بتوانید توضیح  ی اینها را می ؛ همهخواهند داشت یی غذایی عادت چهو  سازی آشیانه

 وجود اوّل که است موجودی انسان انسان. برخالف کند؛می پیدا وجود بعد ،است مشخّص آن ماهیّت

 ایبچّه اصالً نه یا ،ستا مادرش رحم در که ای بچّه یعنی شود؛می مشخّص شماهیّت بعد ،کندمی پیدا

 دانریاضی یک بود؟ خواهد موجودی گونهچ بچّه این گفت که شودمی آیا نوزاد، یک شده، متولّد که

 عارف یک یا شودمی نظامی سلحشور فرمانده یک قریحه؟ شاعر خوش یک یا شودمی بینباریک بسیار

 ؟گفت شودمی خو؟ درّنده دمنش ودَ موجود یک یا شودمی دوست انسان و رحم دل انسان یک سالک؟

در . شد مشخّص ماهیّتش بعد ،کرد پیدا وجود اوّل پس شود. او چگونه تربیت کهاین به دارد بستگی !نه

 ، شخصیّتما باطنی شخصیّت یعنی سازد؛ می را خودش خودش که است موجودی تنها انسانواقع 

  .است خودمان دست یانسانی ما ساخته

 که ایمنکرده انتخاب ما خود یعنی ؛است نبوده ما انتخاب که جسمانی ما برخالف پیکر دیگر، تعبیر به

 یقیافه نتخاب شده است؛ا ما برای آفرینشامر در  و این ،زن یا باشیم مرد باشد، چه ما جنسیّت

 با متفاوت ایقیافههستیم،  کالساین  سر اآلنکه  ما از هرکدام ؛است نبوده ما انتخاب ما ظاهری

 زور به ولو داد؛ تغییرش تواننمیچندان  یعنی نداریم؛ آن روی مانور قدرت هم چندان دیگران داریم؛
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 بود، تیز بینیَش نوک کمی حاال. نیست پذیررتغیی خیلی و امثال اینها؛ پالستیک جرّاحی آرایش و لوازم

 پیکر این برخالفآری،  .اش همین استدهد! کلیّات قیافه نمی تغییرخیلی  قیافه را اینکه کرد؛ ردشگِ

ی قیافه هیچ ما، باطنی یقیافه برای ،شد انتخاب ما برای در آفرینشو  نبود ما انتخاب که جسمانی

گفتند هرطور  دادند و ما به شکل رابی خمیر یک. نکردند تحمیل ما به را ایشده تعیین پیش از معیّنِ

 یو قیافه چهره انسان در واقع بساز. را خودت طور داری، همان دوست هرطور کهدانی، می قشنگ

 از باشی، داری دوست ند هرچها هگفت ند وا هداد او به منعطف خمیر یک سازد.می خودش را خود باطنی

  آن بساز.

 بسیار طیف ،شود به آن می یعنی بپذیرد؛ خود تواند بهمی را متنوّعی های بسیار شکل ،خمیر این

 انسان شخصیّتی ی هخمیر این بگوییم، دینی تعبیر بهاگر بخواهیم  داد. گوناگون اشکال از ایگسترده

 که دربیاورد شکلی به را هخمیر این تواند انسان می. دربیاید گوناگونی هایشکل به تواند می او دست در

 ی همّهمه .اسب، گاو و امثال اینها مثل االغ، و چهارپایان؛ بهایم مثل یعنی ی؛صفات بهیم مظهر بشود

 شود؟ می خالصه چه بهایم در آرزوی و آرمان ی همه ،کوشش و الشی ت ی فکر و ذکر، همه همه غم، و

 مانجنسی نیازهای ارضاء م، چگونهیگزینب مسکن کجا بپوشیم، چه بنوشیم، چهبخوریم،  چه اینکه در

 یخمیره تواندمی انسان شود. همین خالصه می در ذکرشان و ی فکرهمه چهارپایان را بکنیم.

 در کهاید  را ندیدههایی انسان .که مظهر صفات بهیمی شود دربیاورد یا گونه هب را خود شخصیّتی

 تالش مسیر این در جز اندیشند؛نمی مسأله این به جز نیست؛ مطرح اینها جز چیز هیچ شانزندگی

 چه ؛است همین و ذکرش فکر ی آرزو وهمه ندارند؟ زندگیشان آرزوهایی در چنین جز کنند؛نمی

 ارضاء بیشتر چگونه بنوشم؟ یی نوشیدنی چه بخورم؟ غذایی چه باشد؟ چگونه امنهخا بپوشم؟ لباسی



 

 

 

 

5 

؛ هستند چهارپایان مثل اینها 1:عامِ نْ ک اْل    ک  ولئِٰ ا  اینها فرمود:  به راجع قرآن امثال اینها. و ؟شوم جنسی

 هستند.  بهیمی صفات مظهر اینها

 مظهر که دربیاورد شکلی به خودش دست به را خود درونی شخصیّتشکل  بی یخمیره شود انسانمی

کوشش و  تالش و ذکر و و فکر هیچ که در زندگیش باع و درّندگان؛سِ عین یعنی شود؛ سَبُعی صفات

باشد. هستند  نداشته غلبه و قهر کشتن و ،کردن ردخ ،شکستن ،کوبیدن ،زدن جز آرزویی و آرمان

ثـ ل ه   آنها فرمود:  به راجع قرآن چنینی! اینهای انسان ث  ف م  لْ ِل الْ ک م  درّنده  و هار سگ یک شبیه او 2:بِ ک 

 شکلی به را خود شخصیّتی شکلبی یخمیره تواندمیانسان . است سَبُعی صفات مظهراو  .است

 در ،کوششش و تالش ،آرزو ،آرمان ،ذکر و فکر یهمه یعنی باشد؛ شیطانی صفات مظهر که دربیاورد

 ؛ایم دیده هم ها راانسان ورج این باشد. امثال اینها و تزویر ،نفاق ،مکر ،خدعه ،ریا ،سالوس ،دغل ،دروغ

 ین  یاطِ ش  فرماید:  آنها می به راجع قرآن شود.می خالصه همین در شخصیّتشانکاراکتر و  هایی که انسان

 مظهرشخصی  ینچن ؛جنس انسان از برخیو  هستند جنّ جنس از برخی هاشیطان 3.ِجن  الْ  و   سِ نْ اْلِ 

  .کنیم نگاه را طیف سر آن برویم حاال طیف بود؛ ، این سراین خب است. شده شیطانی صفات

 صفات مظهر بشود که دربیاورد شکلی به راخودش شخصیتی  شکل بی یخمیره این تواندمی انسان

 و پاکییکپارچه محبّت، یکپارچه صدق، یکپارچه صفا، یکپارچه  نور، یکپارچه مالئکه عین یعنی کی؛لَمَ

 باالتر هم این از تواند می حتّی و ؛بسازد موجودی یننچ شکل،بی ی هخمیر آن از تواندمی ؛باشد... 

 :گفت. برود

                                            

 .171ی  اعراف، آیه ی سوره. 1

 .171ی  اعراف، آیه ی سوره .2

 .112 ی انعام، آیه ی سوره. 3
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              شوم پرّان کلَمَ از دیگر بار
                    

 شوم آن ناید وهم اندر آنچه 
 

 الهی اسماء و صفات نمای تمام یآیینه که بسازد موجودی شکل،بی یخمیره این از تواندمی یعنی

 شود؛ الهی صفات مظهر شود؛ متجلّی هم او وجود یآیینه درت، هس خدا در صفتی هر یعنی ؛ودش

غ ة   فرمود: که دربیاید؛ خدایی رنگ به ؛شود اهللصفات به صفمتّ شود؛ 4ت خ لَّق وا بِا ْخالِق الّلهمصداقِ  اهلِل ِصبـْ

غ ة  اهللِ  ِمن   ْحس ن  ا  م ْن  و    دربشود  خدا مقام قائم ؛گذاردب گام اللّهیخلیفة جایگاه به که شودب جودیمو 5؛ ِصبـْ

 خدا در که صفتی هر که شود موجودی شود؛ب االرض فی اهللخلیفة ؛آفرینش رضا در ،لقتخ عالم

 این او هم بداند. داند،می خدا هرچه بربیاید؛ هم او از آید،برمی خدا از هرچه باشد؛ هم او در ،هست

 تواند پا به آنجا بگذارد که هر انسان می یعنی است!به انسان  راجع یبلند خیلیهای  حرف هاحرف

 ،داند می خدا ع. هرچهبَبالتَّ انسان و ،ستقاللباال خدا ؛ منتهاهم بتواند وانجام دهد، ا ی خدا بتواندکار

هرچه  لیکن است؛ موهبتی انسان علم امّا ،است ذاتش جزء علمش خدا منتها بداند؛بتواند  هم انسان

 دهد. انجام تواندمی هم انسان ،یدآ یمبر خدااز  که کاری هر داند؛تواند ب می هم ، انسانداند میخدا 

حتّی  یعنی به این سطح برسد؛ تواند می شکل بی ی خمیره آن بشود. تواند می موجودی انسان چنین

 هر شود؛ می خلق آنو  که آن چیز باشد کندمی اراده وجود بیاید، هب خواهدهر چیزی را که می اگر خدا

تواند به انسان هم می بیفتد؛ اتّفاق آن کند تا اراده خدا که است کافی عالم بیافتد، در خواهدمی اتّفاقی

 یا ؛شود خلق آن چیزو  ،نکُ بگوید ؛کند رادهخدا؛ اکُن فَیکونی  صفت مظهرجا برسد؛ یعنی بشود نای

 ، بدون اینکه هیچ ابزار ودهد انجام ظاهری حرکت هیچ اینکه بدون بیافتد، خواهدمی که اتّفاقی

 باآلنه فاعل  ؛ فاعل بالقصد شود،کند کار خودش یاراده با ، در واقعندازدبی کار به را عضوی ةلة

                                            

، ص 8کاشانی، محجّةالبیضاء، ج  ؛ فیض227، ص 1کافی، ج  اصول شیرازی، شرح صدرالدین؛ 14، ص 1فخررازی، تفسیرکبیر، ج  .4

 .442، ص 6مجلسی، محمدتقی، روضةالمتقین، ج و  22
 .138 ی بقره، آیه ی سوره .2
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موجودی!  چنینیک  تا بگیر و شیطان سگ االغ و از ای است!گسترده طیف چه ببینید .اةلحرکة

  ای دارد! گسترده یدامنه بدهد، چه تواند به خودش لی که این موجود میتنوّعات شک

 جلوی ذهنش جدّی سؤال یک طبیعتاً سازد،می را خودش که این خود اوست که ببرد پی انسان وقتی

هرطور که دوست داری و آن را  کنی، آرزو ای کهقیافه هر به بگوید شما بهخدا  اگر رود.می رژه

 چه که رویمفکر نمی در بالفاصله آورم؛ یمقیافه در به آن را تو اآلن همین من بینی،تر میخوشگل

 ابروهایمان خمار باشد یا درشت، چشمانمان مثالً دربیاورد؟ شکل آن به را ما خدا که بگوییم را شکلی

 شکلی چه نهیکلما گرد، یا باشد دراز نصورتما گرد، یا باشد کشیده ما بینی صاف، یا باشد کمانی

 به من شودمی کهکه حاال آید می انسان ذهن سؤال به این بالفاصله ؟است ترقشنگ باشد، چه شکلی

 امکانی یننچ ما بدن به راجع کنم. را انتخاب الگویی شکل و چه دربیایم، است دلخواهم که شکلی آن

 این از غیر ما ،دانیدمیطور که  همان هست. امکانی چنین واقعاً باطنی، یقیافه به راجع امّا ندارد؛ وجود

 این از جدا ،قیافه آن است. یظاهری  قیافه این پشتداریم که  همدیگری  ی قیافه ظاهری، یقیافه

 بینیم؛های ظاهری را که میها و قیافهبدن .است مختلف هایشانقیافه هاانسان. است ظاهری یقیافه

 کسانی فقط بینند؛ نمی همه این ماسک بدن وجود دارد که آن را پشت دیگری یقیافه و چهره یک امّا

 ند؛ها با هم متفاوت انسان بینند.می هم را قیافه آن ،کنند نگاه آنهاشده، وقتی به  باز باطنیشان چشم که

 جسمانی یقیافهکسی  است ممکندارد.  ای حده حساب علیباطنیشان  یقیافه از ظاهریشان یقیافه

از  باشد. و وحشتناک کریه زشت و بسیار باطنیش یقیافه امّا د؛باش طنّازی داشته و زیبا جذّاب و بسیار

 باشد؛ دلربا باطنیش یقیافه امّا نباشد، زیبا و جذّاب ظاهریش یقیافهکسی  است ممکن آن طرف،

 پوستِ سیاه فردیک  حکیم مثالً لقمان .ببینید و شود باز ها چشم شاءاهلل ان. بهشتی طاووس یک مثل

 زیبا و قشنگ چقدر روحش داندمی خدا امّا قشنگ ظاهری نداشت؛ یقیافه ؛بود وزوزی مو کلفتِ لب

 او ازچقدر  قرآن درخدای متعال و  اوست نام به قرآن یسوره یک نبود،هم  مبرغپی اینکه با بود.
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 یقیافه هم ،زیباست خیلی ظاهریشان یقیافه هم که طرف هم، افرادی داریم از آن .است کرده تجلیل

قول قرآن  به بود؛ دلرباو  جذّاب خیلی انظاهرش که هم پیامبر مثل یوسف زیباتر؛ آن از باطنیشان

کسی  بود. زیباتر برابر هزاران انظاهریش یاز قیافه انروحش هم و 6؛م ل ٌک ک رِیمٌ  :ی زیبایک فرشتهمثل 

 : گفت .تر زشت از آن باطنیش یقیافه هم ش زشت است،ظاهری یقیافه هم کههست  هم

 للَحُچون گور کافر پر  شظاهر
                    

 و جلّ درون قهر خدا عزّان 
 

 خودمان را باطنی یقیافه امّا دهیم؛ تغییر توانیمنمی را که مانظاهری یقیافه. است متنوّع هاقیافه پس

 را سؤال این چه علمی است؟ ترقشنگ ایقیافه چه کهآید  پیش میبسازیم. اکنون این سؤال  توانیم می

 اخالق. علم ؟یستچ کنید، پیدا توانیدمی که یی شخصیّتی یچهره زیباترینکه دهد می جواب بشر به

 علم دربیاورد، نیازمند آن شکل به را خودش اینکه برایو  بهتر و برتر به الگوی دستیابی برای بشر لذا

 آن به را خودم توانممی چگونهحاال  کردم، انتخاب را الگوآن فرض کنیم  م؛ود یک. این است. اخالق

و  باطنی یقیافهی آن،  وسیله به توانم می که من روشی است: دوم سؤال هم این شکل تبدیل کنم؟

 جواب دانش کدام راسؤال  این ست؟کنم، چی تبدیل خودم دلخواه یبه قیافه را شخصیّتیم شکل

 در چون هاانسان یهمهشد، بیان طور که  همان لذا .دهد جواب می اخالق علم هم را این دهد؟ می

 تشخصیّ آن به خودشان کردن تبدیل و ،خودشان برای خاص تشخصیّکاراکتر و  یک انتخاب معرض

 را اخالق علم شان،اساسی سؤال دو این پاسخ یافتن برایها نیازمندند  ی انسان همه دارند، قرار دلخواه

در معرض این  از شما کیهر است. کننده قانع چقدر شما دانم برایدلیل. نمی یک این بگیرند. فرا

 وابج برای تحقیقبه و  اندیشیده و عالمانه پاسخِی  ارائهدانم تا به حال چقدر به  سؤاالت هستید و نمی

  .اید پرداخته تاین سؤاال به دادن

                                            

 .31ی  ی یوسف، آیه . سوره1
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 ا للّٰه مَّ ص ل  ع لٰی م ح مٍَّد و  آِل م ح مٍَّد و  ع ج ْل فـ ر ج هم

  


