
آموزش

آیئ اهلل العظمی جوادی آملی

بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـرا، 
اعضـای هیئـت تحریریه فصل نامـة علمی 
ـ پژوهشـی »اخـالق وحیانـی« بـا حضرت 
آیـت اهلل جـوادی آملـی دیـدار و گفت وگو 

کردند.
معظـم لـه بـا عنایـت بـه موضـوع ایـن 
نشسـت، بیاناتـی ایـراد کردنـد. مشـروح 

می آیـد: ادامـه  در  ایشـان  بیانـات 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جریـان فریـب نفـس یـا خدعـة نفس بـه تعبیر 
قـرآن کریم »...و ما یخدعون إال أنفسـهم...« )بقره/ 
9(: ... ولـی جـز بـر خویشـتن نیرنـگ نمی زننـد... 
و   :)54 )آل عمـران/  اهلل...«  مکـر  و  »مکـروا  یـا 
]دشـمنان[ مکر ورزیدنـد، و خـدا ]در پاسخشـان[ 
مکـر در میـان  آورد... . در سـایة چنـد اصل قرآنی 

بایـد حل بشـود.

را  الهـی  وحـی  کریـم  قـرآن 
بیانـات  در  و  کـرد  معرفـی  شـفا 
نورانـی حضـرت امیر علیه السـالم، 
خـود وجـود مبـارک پیامبـر)ص( 
به عنـوان طبیـب معرفـی شـدند: 
»طبیـب دّوار بطّبـه« ارجاع روایت 
لـذا   .108 خطبـه  نهج البالغـه، 
اخـالق را، بـزرگان، طـب روحانـی 

دانسـتند.
مسـئلة دیگر مسـئلة جهاد است 
کـه جهـاد سـه ضلعـی در نفـس 
اسـت. چـون دو گروه هسـتند که 
یـک گـروه عهـده دار اندیشـه اند و 
یـک گـروه عهـده دار انگیـزه ؛ هـم 
جنـگ داخلـی در گـروه اندیشـه 
اسـت کـه اقسـام مغالطـات اینجا 
راه دارد، و هـم جنـگ داخلـی در 
گـروه انگیزه اسـت که خواسـته ها 
و تمایالت شـهوت و غضـب با هم 
درگیـر هسـتند و هـم آن جنـگ 
جهانی سـوم بیـن دو گروه اسـت؛ 
یعنی بین اندیشه و انگیزه. حداقل 
مسـئله ای که مطرح است، ما باید 
ایـن دو تـا اصـل را حـل کنیم که 
ایـن بـه معرفت نفـس برمی گردد. 
در حکمـت اسـالمی، در مسـئلة 
نفـس ایـن کار را کردند و تشـریح 
کردنـد کـه انسـان چند قـوه دارد.

ذره ای از آن متأسـفانه در اصـول 
نیامـده اسـت. ایـن علمـای اصـول مـا بزرگوارانی 
بودنـد کـه رنـج فـراوان بی اثـری تحمـل کردنـد 
در فـرق بیـن طلـب و اراده. بایـد آن رنـج را فـرع 
انسـان  چگونـه  علـم.  و  اراده  بیـن  می کردنـد 
صددرصـد مطلبـی را یقیـن دارد و نمی کنـد؟! آن 
نـه راه علمـی دارد نـه راه عملی. بر فـرض، مرحوم 
آقـای نائینـی و امثال نائینی آمدند فرق گذاشـتند 
بیـن طلـب و اراده. هـر دو در یـک جناح انـد. امـا 
قـرآن اذعـان دارد که این شـخص صددرصد عالم 
بـود»و جحـدوا بهـا« )هیـچ تردیدی نداشـت(، »و 
جحـدوا بها و اسـتیقنتها أنفسـهم ظلمـا...« )نمل/ 
14(: »و بـا آنکـه دل هایشـان بـدان یقین داشـت، 
از روی ظلـم و تکبـر آن را انـکار کردنـد...«. در آن 
مصاحبـة نفسـگیر کلیـم حق بـه او گفتنـد »لقد 
علمـت«. »علمـت« یعنـی »علمـت«. یعنـی هیچ 
بهانـه ای نـداری »لقـد علمـت مـا أنـزل هـؤالء إال 
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رب السـماوات و االرض بصائـر« )اسـراء/ 102( ...گفت: 
»قطعـًا می دانـی کـه ایـن ]نشـانه ها[ را کـه باعـث 
بینش هاسـت جـز پـروردگار آسـمان ها و زمیـن نازل 
نکـرده اسـت..« تو هیـچ بهانه ای نـداری. بـرای تو هم 
کـه ثابت شـده، چرا نمی گویی؟ پس می شـود انسـان 
یـک چیـزی را صددرصـد علـم داشـته باشـد و نکند.

سـّرش ایـن اسـت کـه مـا نرفتیـم درس اخـالق 
بخوانیـم. ما خیـال کردیم اخالق مطالعه کردنی اسـت. 
یـک گلـه ای بکنـم. در داخـل مـا،  آن دینی کـه گفته 
»طلـب العلـم« واجب اسـت، نگفت »واجـب«، نگفت 
»فریـض«، گفـت »فریضـئ« این »تاء« کـه تای تأنیث 
نیسـت آن مبتـدای مذکر خبر مؤنث؟! ایـن »تاء« تای 
مبالغـه اسـت، مثل عقیلئ. بـه همان دلیـل که زینب 
عقیلـه بنی هاشـم اسـت، بـه همان دلیل حسـین بن 
علـی عقیله بنی هاشـم اسـت. ایـن تای عقیلـئ مثل 
تـای عالمـئ اسـت. آدم کـه »خلیـف اهلل« نیسـت، 
»خلیفئ اهلل« اسـت. اینکـه مؤنث نیسـت. »طلب العلم 
فریضـئ« یعنـی خیلی خیلـی خیلی واجب اسـت آدم 

چیـز بفهمد.
ایـن دینـی کـه گفتـه »طلـب العلـم فریضـئ« ... 
)کلینـی، 1407، ج1، 30(، گفتـه چه چیزی را بخوان 
یـا نگفته؟ چـه چیـزی را یاد بگیـرم؟ مرحـوم کلینی 
نقـل کـرد هـم از وجـود مبارک پیغمبـر و هـم از امام 
کاظـم )سـالم اهلل علیهما(»انما« )یعنـی »انما« حصر 
اسـت( ]همـان،32[ »انمـا العلـم ثالثئ آیـئ محکمئ أو 
فریضـئ عادلـئ او سـنئ قائمـئ«: مـا آمدیم گفتیـم آیة 
محکمـة فقـه و اصـول، فریضـة عادلـة فقـه و اصـول، 
سـنت عادلـة فقـه و اصول. مـا خیال می کنیـم اخالق 
مثل رسـائل مکاسـب اسـت! خیال می کنیـم حداکثر 
ارزش علمـی کـه بـرای اخـالق قائلیـم مثـل رسـائل 

مکاسـب اسـت! اصـاًل اخـالق را علـم نمی دانیم.
رسـائل مکاسـب با بیانات عقـال و فهم عرفـا و این ها 
حـل می شـود، ولـی اخـالق این جـور نیسـت. اخـالق 
جـزو فلسـفه های عمیـق و انیـق اسـالمی اسـت. پس 
می شـود یک کلیم اللهی به یک شـخصی بگوید شـما 
هیـچ مشـکل علمـی ندارید »لقـد علمت« )بـا »ال« و 
»قـاف«( »لقد علمت مـا انزل هؤالء اال رب السـماوات 
و االرض بصائـر«. این هـا حجـج الهی انـد. معجزات اند. 
چـرا نمی خوانـی؟ پـس مـا دو اصلـی در دیـن داریـم. 
یـک اصلـی ایـن اسـت کـه ایـن اخـالق طـب اسـت. 
اصـل دیگـر ایـن اسـت کـه سـه گـروه در درون مـا 
جنـگ دارنـد. هـم بخش اندیشـه جنگ داخلـی دارد، 
هـم بخـش انگیزه جنگ داخلـی دارد و هم یک جنگ 
جهانی شـرق و غرب هسـت بین اندیشـه و انگیزه که 

از او به عنـوان جهـاد یـاد می شـود.
حضـرت فرمـود جهاد اکبر این اسـت. مـا هیچ چاره  
نداریـم مگـر اینکـه بفهمیـم. بفهمیم یعنـی بفهمیم، 

چـون بـا خودمـان کار داریـم و چه جـور می شـود یک 
عالمـی صددرصد می داند رومیزی بد اسـت، زیرمیزی 
بـد اسـت، امـا می گیـرد! چـه در این کسـوت چـه در 
آن جامـه، فرقـی نمی کنـد. ما کـم نداریم کسـانی که 
در برابـر انبیـا متنبیانه آمدنـد دین جعـل کردند؛ چه 
در ایـن جامـه چـه در آن جامـه. مشـکل خـود ما هم 

. هست
یکـی اینکـه بزرگان مـا مثل زکریـای رازی اخالق 
را به عنـوان »الطـب الروحانـی« معرفـی کردنـد. ایـن 
طبیـب اسـت. یکـی هـم در فضیلت های جنگ اسـت 
کـه جهـاد اکبـر داریـم و جهـاد اصغـر. ما در مسـئلة 
طـب بایـد طبیبانه حـرف بزنیم. در مسـئلة جهاد باید 
عبیرانـه و سـردارانه سـخن بگوییـم. در مسـئلة طـب 
می بینیـد ایـن پرده هـای چشـم ده هـا کار را بـا هـم 
انجـام می دهنـد، امـا وقتـی یـک پزشـک متخصـص 
بخواهـد آب مرواریـد را حـل کنـد، می گویـد هیـچ، 
یعنـی هیـچ. بـه نحـو سـالبة کلیـه. این پـرده بـا این 
پـرده، بـا اینکـه نزدیـک هم اند، هیـچ ارتباطـی با هم 

ندارنـد. مـن بایـد ایـن را معالجـه کنم.
از رگ هـای مویـی بسـته اسـت، آن  وقتـی یکـی 
متخصـص قلـب کـه می خواهد دسـت به چاقـو ببرد، 
می گویـد ایـن دو تـا رگ هیـچ ارتباطی با هـم ندارند. 
بـا اینکـه صدهـا کار را بـا هم انجـام می دهنـد. وقتی 
طبیـب طبیب اسـت کـه آن رگ هـای مویـی را از هم 
جـدا بکنـد و بگویـد این رگ  مویی بسـته اسـت، چرا 
مـن کاری بـه او ندارم. حداقل سـواد مـا در اخالق این 
اسـت کـه بیـن قوایمان فـرق بگذاریـم که مـا چند تا 
قـوه داریـم در درونمـان؟ چند تا مسـئول داریم ما؟ تا 
ایـن بشـود طب؛ »الطـب الروحانـی«. اینکه در سـورة 
»حشـر« و امثـال »حشـر« فرمـود خیلی هـا خـدا را 
نشـناختند، در اثر اینکه خدا را نشـناختند »نسـوا اهلل 
فأنسـاهم أنفسـهم« )حشـر/ 19(: ...کسـانی که خدا را 
فرامـوش کردنـد و ]نیـز[ آنـان را دچار خودفراموشـی 
کـرد...، همیـن اسـت: پس ما یـک بحثی دربـارة طب 
داریـم کـه اخـالق طـب اسـت و یـک بحـث دربـارة 

جهاد.
در جریـان طب، ما باید بفهمیم مسـئول اندیشـة ما 
چه کسـانی هسـتند؛ مسـئول انگیـزة ما چه کسـانی 
هسـتند؟ چـه جـور می شـود انسـان یـک چیـزی را 
می دانـد و عمـل نمی کنـد؟ این اختصاصی بـه هامان، 
فرعـون و امثـال فرعـون هم نـدارد. یک آقایی تفسـیر 
آمـده  پاییـن  تفسـیرش هـم چـاپ شـده،  نوشـته، 
نامحـرم را نـگاه می کنـد. این برای چیسـت؟! »أکالون 
للسـحت« را روی منبـر گفتـه، خـودش هـم کتـاب 
نوشـته، مقاله نوشـته، چاپ هم شـده، اما دسـتش به 

رشـوه بنـد اسـت، چـرا؟! ایـن چه می شـود؟!
مـا بـرای اینکـه بفهمیـم در درون مـا چند دسـتگاه 

رسائل مکاسب 
با بیانات عقال 

و فهم عرفا 
و این ها حل 

می شود، ولی 
اخالق این جور 
نیست. اخالق 

جزو فلسفه های 
عمیق و انیق 
اسالمی است
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هسـت و کامـاًل از هـم جدا هسـتند، بـا اینکه صدها 
کار را بـا هـم انجـام می دهنـد، طبیبانـه بخواهیـم 
حـرف بزنیـم، اگـر یـک رگ مویـی یـک  جا بسـته 
اسـت، مـا کاری بـه رفیقـش نداریـم. می گوییم این 
رگ بسـته اسـت. از یـک مثالـی شـروع بکنیـم تـا 
بـه ممثـل برسـیم. آنچـه در بیـرون ماسـت، نمودار 
ضعیفی اسـت از آنچه در درون ماسـت. ما در بیرون 
یـک مقسـم داریـم بـه اقسـام چهارگانـه. مقسـم 
ایـن اسـت کـه بعضـی از شـئون مـا شـئون ادراکی 
و علمی انـد. بعضـی از شـئون مـا شـئون تحریکی و 
عملی انـد. این مقسـم اسـت. زیـر این مقسـم، چهار 
قسـم منـدرج اسـت؛ یـا هـر دو سـالم اند یـا هـر دو 
بیمارنـد. یـا این یکی سـالم اسـت و آن یکـی بیمار، 

یـا آن یکـی سـالم اسـت و ایـن یکـی بیمار.
فتحصـل ان هاهنـا مقسـماً  واحـداً تحتـه اقسـام 
اربعـئ. امـا اقسـام اربعـه و اصـل مقسـم. ما چشـم و 
گـوش داریـم بـرای فهمیـدن و دیـدن، دسـت و پـا 
داریـم بـرای دویـدن. ایـن اصل مقسـم اسـت. پس 
بیـرون بـدن مـا، یـک سلسـله شـئونی دارد بـرای 
درک، یـک سلسـله قوایـی دارد بـرای کار. چشـم و 
گـوش داریم برای درک، دسـت و پـا داریم برای کار. 
ایـن مقسـم اسـت. اقسـام چهارگانـه ای که زیـر این 
مقسـم اند، بعضی هـا هـر دو سـالم اند و بعضی هـا هر 
دو مریض انـد. بعضی هـا نیـروی ادراکی شـان قـوی 
اسـت، تحریکی شان ضعیف اسـت و بعضی برعکس.

آنکه هر دو سـالم اسـت، چشـم و گوشـش سـالم، 
دسـت و پایش سـالم، مار و عقـرب را می بیند و فرار 

می  کند.
قسـم دوم نیروی ادراکی شـان سـالم است و نیروی 
تحریکی شـان ضعیـف اسـت. ویلچری انـد، ایـن مار 
و عقـرب را می بینـد و مسـموم می شـود. شـما مدام 
بگـو مگـر ندیدی؟ مـدام ذره بیـن بده، مـدام دیدگاه 
بـده، مدام تلسـکوپ بـده، مـدام میکروسـکوپ بده، 
مـدام عینـک بـده. او مشـکل دید ندارد. مگر چشـم 
فـرار می کنـد؟ مگر گوش فـرار می کند؟ دسـت و پا 
فـرار می کند که فلج اسـت. شـما مـدام بـرای او آیه 
بخـوان. او خـودش آیه خوانـده، ترجمه شـده، چاپ 
هـم شـده، مدام آیـه بخوان، مـدام روایت بخـوان، او 

مشـکل علم ندارد.
قسم سـوم کسانی هستند که نیروی تحریکی شان 
سـالم اسـت و ادراکی شان ضعیف اسـت، مثل کسی 
کـه کـور اسـت و ناشنواسـت. اعمـا اسـت، عصایـی 
اسـت، امـا دسـت و پایـش قـوی اسـت. شـما بـه او 
اعتـراض بکنـی کـه چـرا ندویـدی؟! می گویـد مـن 
ندیـدم تـا بـدوم. مـار و عقـرب آمـده زده. این چون 
مشـکل علمی دارد چـوب می  خورد. دسـت و پایش 

سـالم است.

قسـم چهـارم فاقـد طهوریـن اسـت؛ یـک کسـی 
کـه نـه چشـم و گـوش دارد نه دسـت و پـا، او یقینًا 
نیـش می خـورد. تا اینجا مثـال بود. حاال برسـیم به 
ممثـل. در ممثـل، عقـل نظری از عقـل عملی کامالً  
جداسـت. عقل نظری فقط مسـئول اندیشـه اسـت. 
او دسـتگاه جدایـی دارد. عقـل عملی کـه فرمود »ما 
عبـد بـه الرحمـن واکتسـب بـه الجنـان« )کلینـی، 
1407، ج1، 11(، ایـن مسـئول کار اسـت. می گوید 

برنامـه بـده، من عمـل بکنم.
بنابرایـن، علم الزم اسـت ولی کافی نیسـت. جهل 
مانـع اسـت ولی تنهـا مانع او نیسـت. ما در مسـئلة 
مانـع یـک جهل علمـی داریـم، یک جهالـت علمی. 
هـر دو را قـرآن گفتـه و از هـم جـدا کـرده، آن کـه 
جاهـل اسـت کـه مشـکل علمـی دارد و نمی دانـد: 
امـا »یعملون السـوء بجهالـئ« )نسـاء/ 17(. این بیان 
نورانـی که دربـارة اربعین سیدالشـهدا اسـت: »بذل 
مهجتـه فیک لیسـتنقذ عبادک مـن الجهالئ و حیرئ 
الضاللـئ« )طوسـی، 1407، ج2، 113( او خـون داد 
بـرای اینکه امت را عالم و عاقل کند. اندیشـة خوب، 
انگیـزة خـوب. یعنـی هـر دو را سـالم کند. چشـم و 
گـوش بینـا و فهیم، دسـت و پای بدو. حسـین آمده 

بـرای هـر دو کار. تنهـا بـرای علم نیامده اسـت.
مـا عقـل نظـری داریـم که فقط بـرای فهم اسـت. 
عقـل علمـی داریـم کـه »مـا عبـد بـه الرحمـن و 
اکتسـب به الجنـان«. اینجـا جای جهاد اسـت. پس 
مـا تـا ندانیم عقل نظـر کارش چیسـت و عقل عمل 
کارش چیسـت، ایـن مـرض، مـرض علمی اسـت یا 
مرض عملی، مشـکل جهل اسـت یا مشـکل جهالت 
اسـت، طبیب نخواهیم بود. اخالق نخواهیم داشـت. 
ایـن می شـود روضه خوانـی، ایـن می شـود موعظـه. 
اینکـه علم نیسـت، آنکه موضـوع دارد بایـد موضوع 
مشـخص بشـود. اخالق موضوعش نفس است. نفس 
کـه بـه این آسـانی بـا بنای عقـال حل نمی شـود. ما 
خیـال می کنیـم اخـالق یعنی موعظـه! باتقـوا باش. 
اینکـه اخـالق نیسـت، اینکـه نصیحت اسـت، اینکه 
موعظـه اسـت، اینکـه روضه خوانـی اسـت، اینکـه 

اخالق نیسـت.
را  نفـس  شـئون  نشناسـد،  را  نفـس  کسـی  تـا 
نشناسـد، دسـت بـه قلـم بکنـد، اخالق یعنـی چه؟ 
چـه چیـزی را می خواهـد اصـالح بکنـد؟ می خواهد 
موعظـه بکند، بله موعظه درسـت اسـت. باتقوا باش. 
آدم خـوب باشـد بهشـت هسـت، جهنـم هسـت، 
داری بـه چـه کسـی می گویـی؟ مثـل کسـانی کـه 
دسـتور بهداشـت می دهنـد، بایـد بگوینـد چه جـور 
دنـدان را مسـواک بکنـد؟ بیمـاری چیسـت؟ کبـد 
چیسـت؟ پرخـوری چیسـت؟ اضافه وزن چیسـت؟ 
مواظـب باشـید مریض نشـوید، سـرما نخوریـد، این 

ما تا ندانیم 
عقل نظر کارش 
چیست و عقل 
عمل کارش 
چیست، این 
مرض، مرض 
علمی است یا 
مرض عملی، 
مشکل جهل 
است یا مشکل 
جهالت است، 
طبیب نخواهیم 
بود. اخالق 
نخواهیم داشت
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 اولین دعای 
صحیفة سجادیه، 

وقتی انسان را 
معرفی می کنند، 
می گویند، انسان 
»حی حمید« اگر 

شاکر نباشد حیوان 
است

بلـه موعظـه اسـت، ولـی طـب نشـد. آنجا کـه جان 
کنـدن یعنـی جـان کنـدن، علمـی دارد. آنجـا طب 

اسـت اینجـا نصیحـت اسـت. موعظه اسـت.
حـاال برویـم درون مـا. در درون مـا سـه دسـتگاه 
جنـگ دائمـی اسـت. یکـی وهـم و خیـال کـه بـا 
عقـل نظـری مرتـب درگیرنـد. تمـام ایـن مغالطات 
سـیزده گانه و امثـال سـیزده گانه کـه پیدا می شـود، 
مگـر ایـن خیـال  رهـا می کنـد؟ مگـر این وهـم رها 
می کنـد؟ فـوراً جابه جـا می کنـد موضـوع را به جای 
موضـوع دیگـر، محمـول را بـه جای محمـول دیگر. 
ایـن بیچاره تا مـی رود در کتاب خانـه اش یک مطلب 
علمـی را بهفمـد، می بینـد موضوعـات عوض شـده، 
محمـوالت عـوض شـده. سـیزده قسـم از مغالطات 
همـواره حملـه کـرده. این سـرانجام گرفتـار »غالطة 
نفسـه« در می آیـد. این قـدر بایـد فهیـم و خردمنـد 
و ورزیـده باشـد، وهـم را مهـار کنـد، خیـال را مهار 
کنـد، بگویـد تـکان نخور، مـن فالن موضـوع جزئی 
را می خواهـم، بـرو آن را بیـاور، بگویـد چشـم! فالن 
معنـای موضوعی را می خواهم، بـرو آن را بیار، بگوید 
چشـم! چـون مگـر بـدون وهـم و خیـال مگـر عقل 
می توانـد اسـتدالل کند؟ تا جزئیات نداشـته باشـد، 
صغـری نباشـد، اصغـر جزئی نباشـد، مگر می شـود 
اسـتدالل بکنـد؟ ایـن باید بجنگـد. وهـم از بهترین 
نعمت هـای الهـی اسـت. باید عادل باشـد. خیـال از 

بهتریـن هنرهـای زیبـا مال همین اسـت. 
از بهتریـن نعمت هـای الهـی اسـت اگـر در جهـاد 
حـوزه  عقـل  نظـر،  عقـل  اندیشـمند  عقـل  درون 
و دانشـگاه این هـا را مهـار کـرده، هـر جزئـی کـه 
خواسـتند می گویـد چشـم. فـالن پرونـده را بیـار، 
می گویـد چشـم. خیـال از بهتریـن نعمت هاسـت. 
وهـم از بهترین اسـت. معنـای جزئـی را می خواهم، 
چشـم. خـود عقـل کـه جزئیـات را درک نمی کنـد. 
امـا  بگویـد چشـم.  را می خواهـم،  صـورت جزئـی 
این هـا جابه جـا بکننـد می شـود مغالطـه. ایـن بایـد 
بجنگـد این هـا را تربیـت بکنـد تـا معنـای جزئـی 
را خواسـتند، وهـم بگویـد چشـم. صـورت جزئـی را 
خواسـتند خیـال بگویـد چشـم، آن وقت عقـل نظر 
می شـود حکیم. این تازه یک گوشـه ای از قسـمت و 

نیمـی از انسـانیت اسـت.
در ایـن بخـش، ما یک قضیه داریـم و یک تصدیق 
داریـم و یـک ایمان. چون منطق در حوزه ها نیسـت، 
رخت بربسـته اسـت. خدا غریق رحمت کند مرحوم 
حاج شـیخ عبدالکریم)رضـوان اهلل علیـه( را. او به 
زحمـت افتاده کـه ما در قضیه تصدیـق می خواهیم، 
جـزم می خواهیـم. ایـن قضیه کـه می گوییـم »الف، 
بـاء اسـت« دروغگو چـه قضیـه ای دارد؟ بـه زحمت 
افتـاد بنـده خدا. مـا قضیـة کاذب داریم یا نـه؟ آنجا 

کـه علـم کـذب داریـم، داریـم یـا نـه؟ وقتـی علـم 
کـذب داریـم، چگونـه تصدیـق می کنیم؟ ایـن جزم 
ایـن صددرصـد خبـر می دهـد. قضیـه  کجاسـت؟ 
خطابـه کـه نیسـت. در قضیـه جـزم هسـت یـا نـه؟ 
آدم دروغگـو چه جـور جـزم پیـدا می کنـد؟ چـون 
بـا  می کننـد  خیـال  نیسـت،  حوزه هـا  در  منطـق 
بنـای عقـال منطـق می فهمنـد. این هـا بیـن قضیه و 
تصدیق فرق نگذاشـتند. اصاًل قیاسـات شـعری که از 
اقسـام پنج گانـة صناعات خمس اسـت. بـرای همین 
گذاشـتند کـه ما یـک قضیـه داریم که هیـچ، یعنی 
هیـچ! هیـچ ارتباطـی با تصدیـق ندارد. یـک موضوع 
دارد، یـک محمـول دارد. بـه ادیـب بدهـی می گوید 

ایـن مبتداسـت. ایـن خبـر اینکه جزم نیسـت.
در صناعـت شـعر کـه از صناعـات پنج گانه اسـت، 
آنجـا قضیـه اسـت، تصدیـق نیسـت. اصـاًل منطق را 
بـرای همیـن گذاشـتند، منتهـا این الجوهـر النضید 
را گذاشـتند آنجـا. غالبـًا همیـن بحث هـای معـرف 
قـول شـارح را می خواننـد. آن قسـمت های علمـی 
الصناعـات  و برهانـی اش را بگذاریـم کنـار، وگرنـه 
پنج تاسـت. برهان هست،  شعر هسـت، جدل هست، 
خطابه هسـت، مغالطه هم هسـت. در صناعت شـعر، 
بیـن قضیـه و تصدیـق فـرق گذاشـتند. در قضایـای 
کاذبـه قضیـه هسـت و تصدیـق نیسـت. در قضایای 
ایـن سـب و لعنـی کـه می کنیـم، فحش هایـی کـه 
می دهنـد، این هـا همه شـان قضیه هسـت و تصدیق 

در آن نیسـت.
فـرق بین قضیـه و تصدیق: یـک تصـور داریم 
که روشـن اسـت. یک قضیه داریم که در آن تصدیق 
نیسـت. یـک ایمان داریـم که باالتر از تصدیق اسـت. 
در تصدیـق یعنـی بـرای من ثابت شـد ایـن محمول 
بـرای ایـن موضوع اسـت و این موضـوع این محمول 
را دارد تصدیق می باشـد این شـده عقد که »تسـمی 
القضیـئ عقـداً« در منطق می گویند این اسـت. از این 
بـه بعـد، کار عقـل نظـری تمام شـد. حاال این شـد، 
یا فیلسـوف یا حکیـم، هرچه می خواهد باشـد. از آن 
بـه بعـد، نوبت بـه عقل عملـی می رسـد. عقل عملی 

بایـد عقیـده پیدا کنـد نه عقد.
عقـد مـال عقـل نظـری اسـت کـه می گویـد ایـن 
محمـول مـال ایـن موضـوع اسـت. ایـن می شـود 
ریاضیـدان. ایـن می شـود فیزیکـدان. ایـن می شـود 
شـیمی دان. فالن شخص پیغمبر اسـت، عصا معجزه 
اسـت. این می شـود عقل نظـری و تصدیـق. از آن به 
بعد دسـت توانمند عقل عملی بایـد این عصارة عقل 
نظـری را بـه جان خود گره بزند بشـود ایمـان. اینجا 
دسـت کـه شـل باشـد گـره نمی زنـد؛ لـذا بـا اینکه 
صددرصـد می دانـد ایـن معجـزه اسـت، بایـد گـره 

بزنـد، گـره نـزد، بـرای اینکـه این فلج اسـت.
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 در عقل 
اندیشمند، ما 
یک مزاحم 
داریم به 
نام وهم. 
اگر تربیت 
نشود. یک 
مزاحم داریم 
به نام خیال 
اگر تربیت 
نشود. هر دو 
مزاحم اند اگر 
تربیت نشوند

پـس در جبهـة اول، یعنـی جبهـة عقل نظـر، وهم 
اسـت و عقـل هـر دو زیرمجموعـة عقـل نظری انـد. 
ابـزار کار هسـتند. اگـر او را معـزول کردنـد، خـود 
شـخص می شـود وهـام و متوهـم و اگر خیـال پیروز 
شـد، بـه تعبیـر قـرآن کریـم می شـود مختـال. ایـن 
تخیـل کـه بـاب تفعـل اسـت، اسـتعمال نشـده در 
قـرآن. امـا اختیـال کـه بـاب افتعـال اسـت. مختـال 
مختـال کـه می گوییـم همیـن اسـت. مختـال یعنی 
کسـی که خیال زده اسـت، حاکم بر او خیال اسـت. 
»ال یحـب کل مختـال فخـور« )لقمـان/ 18( مختال 
یعنـی خیـال زده. اکثـر مردم بـا خیـال کار می کنند. 
هرچـه خیـال فتـوا داد، او عمـل می کنـد. عقـل را 
معـزول کردنـد در گوشـه ای نشسـته  اسـت، بیچـاره 

اسـت، بسـته اسـت. ایـن می شـود مختال.
پـس در عقـل اندیشـمند، مـا یـک مزاحـم داریـم 
بـه نـام وهـم. اگـر تربیت نشـود. یـک مزاحـم داریم 
بـه نـام خیـال اگـر تربیـت نشـود. هـر دو مزاحم اند 
اگـر تربیـت نشـوند. اگر تربیت بشـوند فرمانبـرداران 
خوبـی هسـتند. تحـت عقـل نظـری هسـتند. ایـن 
می زنـد  حـرف  عالمانـه  حکیـم.  می شـود  شـخص 
می شـود حکیـم. امـا کاری بـه اخـالق نـدارد، هیـچ 
یعنـی هیـچ! کاری به اخالق نـدارد. علم الزم اسـت، 
ولـی کافی نیسـت؛ جهل مانع اسـت، ولـی تنها مانع 

. نیست
در جنـگ عقـل عملـی کـه »مـا عبـد بـه الرحمن 
و اکتسـب بـه الجنـان« شـهوت از یـک سـو و غضب 
فراوانـی  زیرمجموعـة  از یک سوسـت، شـهوت هـم 
دارد. غضـب هـم زیرمجموعـة فراوانـی دارد. این هـا 
بـا هـم می جنگنـد و اگـر آن عقـل عملـی توانسـت 
این هـا را مهـار بکنـد، پیـروز در میـدان اکبـر اسـت. 
کبیـر اسـت و اگـر نـه، این شـخص مشـتهی اسـت. 
ایـن شـخص غضبـان اسـت. در همین اولیـن دعای 
صحیفـة سـجادیه، وقتی انسـان را معرفـی می کنند، 
می گوینـد، انسـان »حـی حمیـد« اگر شـاکر نباشـد 

اسـت.  حیوان 
در همیـن اولین دعای صحیفة سـجادیه این اسـت 
کـه اگـر نبود، رهبـران الهی و نبـود راهنمایی های تو 
کـه ما نعمـت را چه جـور اسـتفاده بکنیـم و چه جور 
صـرف بکنیـم »لخرجـوا مـن حـدود اإلنسـانیئ الـی 
حـد البهیمیـئ« صریـح همیـن دعـای اول صحیفـة 
سـجادیه اسـت. آن وقـت »االنسـان من هـو«؟ و »ما 
هـو«؟ طبـق تعبیـر امـام سـجاد؟ »حی حمیـد«، نه 
»حیـوان ناطـق«. ایـن بـه عقـل عملـی برمی گـردد. 
مثـل  کـه  انسـان  اسـت.  خوبـی  نعمـت  شـهوت 
فرشـته ها قائـم به شـخص نیسـت کـه غـذا نخواهد، 
خـواب نداشـته باشـد، گرایش های جنسـی نداشـته 

باشـد، گرایش هـای غذایـی نداشـته باشـد. شـهوت 
می خواهـد، چـون قائـم به شـخص نیسـت می میرد. 
اگـر ایـن را نداشـته باشـد می  میـرد و در دار تزاحـم 
بـه سـر می بـرد و مریـض می شـود. ایـن از بهتریـن 
نعمت هـای الهی اسـت قـوة غضب. قوة غضب اسـت 
کـه آدم را حفـظ می کند؛ هم از دشـمن خارج حفظ 

می کنـد هـم از دشـمن داخـل حفـظ می کنـد.
اینجـا کـه مریـض شـد،  آدم تحمـل نمی کنـد. 
دادش بلنـد اسـت، بـه سـراغ طبیـب مـی رود، برای 
چیسـت؟ چـه کسـی می گوید که بـرو؟ قـوة غضبیه 
می گویـد بـرو ایـن خطر را دفع کن، فشـار مـی آورد. 
می گویـد  آدم،  می شـود  گرسـنه  کـه  همان طـوری 
بـرو بـه طـرف سـفره. همان طـوری کـه درد دارد، 
دسـتگاه  ایـن  را  ایـن  مطـب.  بـه  بـرو  می گویـد 
می گوید. این سـرتاپا نعمت اسـت. منتهـا اگر بیراهه 
رفتـه، می شـود دشـمن. این بایـد تعدیل بشـود قوة 
غضـب. شـهوت بایـد قوة غضـب باشـد. غالبـاً  این ها 
هرکدامشـان آن عقل عملی را سـرجایش می نشانند 
می شـود حاکـم معـزول. ایـن می شـود »وقـد خـاب 
من دسـاها« )شـمس/ 10( این تدسـیس و دسیسـه 

کـردن نوعـی خدعـه و فریب اسـت.
دسیسـه اصلـش همیـن اسـت کـه »أم یدسـه فی 
انسـان  التـراب« )نحـل/ 59(. همـان جریانـی کـه 
خاک هـا را کنـار ببـرد، یـک چیـزی را درون خـاک 
بگـذارد، بعـد رویـش خـاک بگـذارد کـه محو شـود 
کـه »أم یدسـه فـی التـراب« همین اسـت. این دس 
کـه ثالثـی مجرد اسـت، اگـر خیلـی بخواهـد اغراق 
بشـود، به باب تفعیل می رود و می شـود دّسـس سـه 
تـا »سـین« دارد. آن سـین سـوم تبدیـل بـه »یـاء« 
می شـود یـا تبدیـل بـه »الـف« می شـود، می شـود 
»دسـاها« اصلش دسـس اسـت. این همـان »یدس« 
بـود کـه شـده دسـس. خیلـی تدسـیس می کنـد، 
را  بیچـاره  عقـل  ایـن  می کنـد.  دسیسـه  خیلـی 
حکـم معـزول دفـن می کنـد. خـودش پرچم دسـت 
می گیـرد می شـود شـهوت. هرچـه دلـم می خواهـد 
یـا حـرف فرویـد در می آیـد یـا حـرف او در می آیـد 

یـا حـرف فالن.
و  بـه دسـت می گیـرد  را  پرچـم  ایـن غضـب  بـا 
می شـود لنین. می شـود اسـتالین. فرقـی نمی کند او 
دفـن شـده اسـت »و قد خـاب من دسـاها«. یک روز 
او بیـدار می شـود مذمـت می کنـد. امـا کار گذشـته 
اسـت. او را زنـده بـه گـور کـرده اسـت. روی قبـر او 
آمـده پرچم گذاشـته حاال یا شـهوت پرچم گذاشـته 
شـده فرویـد، یا غضـب پرچم گذاشـته شـده لنین و 
اسـتالین کـه جنـگ جهانـی را راه انداخته یـا ترامپ 
فعلـی شـده اسـت. این جهـاد اسـت. این جهـاد تازه 
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خدا غریق رحمت 
کند سیدنا 

االستاد مرحوم 
عالمه طباطبایی 
را، مدت ها فکر 
می کرد که فرق 
بین اراده و فکر 

چیست؟ یک 
وقتی به این 

نتیجه رسید که 
اراده همان علم 

به باید است. 
بعد معلوم شد 

که اراده چیزی 
دیگر است و 

فکر چیزی دیگر 
است. بین اراده و 
علم بین آسمان و 
زمین فاصله است

مربـوط بـه بخش غربی اسـت. آن بخش شـرقی بود 
ایـن بخـش غربی.

بین المللـی  بـه روزی کـه جنـگ جهانـی و  وای 
بشـود. وهـم و خیـال از یک سـو با عقل نظـر درگیر 
هسـتند، شـهوت و غضـب از سـوی دیگـر بـا عقـل 
عملـی درگیـر هسـتند. یـک غوغایـی در درون این 
شـخص اسـت کـه هر شـب بایـد بـا قـرص بخوابد. 
ایـن بـه هیـچ  وجـه جـور در نمی آیـد. ایـن غوغایی 
اسـت در درون او. هـم جنگ بین المللی هسـت، هم 
جنگ داخلی شـرقی اسـت هم جنـگ داخلی غربی 

هسـت. یـک حیوانی اسـت.
اگـر گفتنـد اخـالق، اخـالق یـک مؤلفـه ای اسـت 
از طـب و جهـاد. هـم فرمانـداران و امیـران و امـرای 
مـا بایـد کامـاًل مـرزداری کنند، هـم اطبای مـا باید 
کامـاًل درمـان بشـوند. لذا فرمود من شـفا فرسـتادم. 
مـن طبیـب هسـتم. طبیـب تـا قـوا را ندانـد. آن گاه 
ایـن یکـی یـا بـه زور مسـلط می شـود یا بـه نیرنگ 
مسـلط می شـود. جهـاد فرق می کنـد: »انمـا الحرب 
بیـرون  خدعـئ« آن عوامـی اش در جنـگ داخلـی 
اسـت که فریب دادن اسـت. آن علمـی اش در جنگ 
داخلی اسـت کـه نفس اسـت. فریب اسـت »الحرب 
خدعـئ«. ایـن قـدر ماهرانه ایـن خیال شـبهه اندازی 
می کنـد تـا عقـل نظـر را در مغالطه بکشـاند! آن قدر 
می کنـد،  شـبهه اندازی  مغالطـه  غضـب  و  شـهوت 
نیرنگ انـدازی می کنـد! ایـن در این جنـگ »الحرب 
خدعـئ« )طوسـی، 261:1414( فریـب می دهـد تـا 
عقـل عملـی بیچـاره را بـه خواب بیـاورد. چـون این 
کار، کار علمـی بـود، خـدا غریق رحمت کند سـیدنا 
االسـتاد مرحـوم عالمه طباطبایـی را، مدت ها فکر 
می کـرد کـه فـرق بیـن اراده و فکـر چیسـت؟ یـک 
وقتـی بـه این نتیجه رسـید کـه اراده همـان علم به 
بایـد اسـت. بعـد معلوم شـد کـه اراده چیـزی دیگر 
اسـت و فکـر چیـزی دیگـر اسـت. بیـن اراده و علـم 

بیـن آسـمان و زمیـن فاصله اسـت.
اگـر بخواهیـد عالمانـه سـخن بگویید، هیـچ یعنی 
هیـچ! هیـچ ارتباطـی بیـن این ها نیسـت. شـما یک 
وقتـی آب دارید، یک وقتی آهـن. هیچ ارتباطی بین 
آب و آهن نیسـت، ولی بخواهید سـاختمان بسـازید، 
باید بفهمید که آب چیسـت و آهن چیسـت و آن ها 
را کجـا بـه کار ببریـم. بخواهیـد اخـالق را تنظیـم 
بکنیـد، بایـد بدانیـد جای آب کجاسـت، جـای آهن 
کجاسـت. بـرای اینکـه سـاختمان بـدون آب و آهن 
نمی شـود، امـا هیـچ یعنـی هیـچ. آنجایی کـه جای 
هیچ اسـت، بایـد قاطعانـه بگویید که هیـچ ارتباطی 
بیـن آهن و آب نیسـت. آهن چیزی دیگر اسـت آب 

چیزی دیگر اسـت. ولی بخواهید سـاختمان بسـازید 
آهـن و آب می خواهیـد.

هیـچ ارتباطـی بین علم و عمل نیسـت. شـما مدام 
آیـه بخوان. مـدام روایت بخوان. این که معتاد اسـت، 
شـما حرف هـای پزشـکی دارید بـه او می زنید؟ وقت 
خـودت را گرفتـی! ایـن کـه مشـکل علمـی نـدارد، 
ایـن در متـن علـم اسـت. او اراده اش ضعیـف اسـت 
نـه علمش. شـما بگوییـد ایـن عاقبت، بلـه عاقبتش 
خطـر دارد، قصـه اسـت، خنده دارد. شـما بـه معتاد 
سـفارش  چیـزی  چـه  می کنیـد،  سـفارش  داریـد 
می کنیـد؟ کـه ایـن برایـت ضـرر دارد؟ عاقبت بدی 
دارد؟ این کـه بی عاقبـت شـد و همـه چیـز را رهـا 

کـرده اسـت، ایـن در متـن بی عاقبتی اسـت.
مشـکل معتادهـا چیسـت؟ یعنـی نمی داننـد کـه 
اعتیاد ضـرر دارد؟ آوارگـی دارد؟ نصیحت می کنید؟ 
اسـت کـه  ابـن عربـی  لطایـف حرف هـای  از  ایـن 
را  آن خیـاط  نیسـت.  موعظـه  نصیحـت  می گویـد 
می گوینـد ناصـح، این سـوزن را می گوینـد منصحه، 
دوختـه  کـه  لباسـی  ناصـح،  می گوینـد  را  خیـاط 
می شـود نصیحـت اسـت و تـو عرضـه داشـته بـاش 
ایـن برهنه هـا را لباس بپوشـان، حـرف می زنی، مگر 
بـا حـرف کسـی، شـما خیـال می کنیـد کـه حـرف 
زدن نصیحـت اسـت! آن خیـاط را می گوینـد ناصح، 
تـو کـه نـه سـوزن داری، نـه پارچـه داری، نـه بلـد 
هسـتی خیاطـی کنـی، چـه نصیحتـی؟ ایـن حرف 
ابن عربـی اسـت در فتوحـات کـه ناصـح بـه خیـاط 
می گوینـد. شـما می خواهـی برهنه هـا را بپوشـانی؟ 
آقـا بپوشـان سـرما می خـوری! کجا حـرف می زنی؟

بنابرایـن، آن جنـگ بین المللـی آن جـوری اسـت 
کـه یـک کسـی در آشـفته بازار زندگی کنـد. هم در 
بخـش اندیشـه مشـکل جـدی داشـته باشـد هم در 
بخـش انگیـزه مشـکل جـدی داشـته باشـد. قـرآن 
کریـم در مسـئلة »یخادعـون اهلل والذیـن آمنـو و ما 
یخدعـون أال أنفسـهم« )بقـره/9( در اوایـل سـورة 
مبارکـة بقـره فرمـود: این ها خود، خودشـان را فریب 
می دهنـد. در درونمـان مشـکل داریم و علـم ما یک 
مسـئولی دارد. عمـل ما مسـئولی دارد. اخـالق برای 
آن اسـت کـه انسـان بخـش اراده و تصمیـم و نیـت 
و این هـا را تصحیـح بکنـد، وگرنـه آدم علمـش یک 
گوشـه اسـت که الزم اسـت ولـی کافی نیسـت. یک 
دوره علم النفـس می خواهـد کـه مشـخص بشـود ما 
قوایمان چندتاسـت، مسـئولمان چندتاست. آن وقت 
اصـالح هـر کـدام هـم مشـخص بشـود، آن وقت هر 
مقالـه ای بایـد اصـالح یـک کنشـی باشـد، وگرنـه 

سـرهم کـردن همین اسـت.
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