
به نام خدا

ضمن سپاس از جنابعالی بابت فرصتی که جهت گفتگو اختصاص دادید اولین پرسش خود را مطرح می کنم.

اگر ما جهت ایجاد و گسترش باور به خداوند و تقویت عشق به خالق در فرزندان خودمان تالش کنیم،
مفروض بر اینکه این تالش نتیجه مند باشد، آیا می توان انتظار داشت که کوشش ما ، رفتتتار اخالقی و
دینی را در آینده آن ها تضمین یا تقویت بکند؟ با عنایت به اینکه ختتداباوری در ذات ختتود موضتتوع
ارزشمندی است ولی طبیعتًا ما دنبال این هستیم که آثار این باور در زندگی انسان ها پدیدار شتتده و
تغییر رفتار ایجاد کند یا خالصه اینکه فرزندان ما به این وسیله ، در آینده رفتار اخالقی و دینی بهتر

یا بیشتری داشته باشند؟

-جلسه قبل که صحبت کردیم اولین چیزی که توجه من را جلب کرد این بود که انگار یجک پیش فرضجی وججود
دارد که عشق به خدا در بین مردم یا خانواده ها کم است و یا کم به بچه ها انتقجال داده می شجود کجه این درسجت
برخالف ذهنیت من بود یعنی تصور من این بوده و هست که مردم اتفاقًا خیلی به خدا توجه دارند و در خانواده ها
هم خیلی خدا خدا می شود و بچه ها هم خیلی زود با این مفهوم آشنا می شوند و تکرار هم می کنند، کمش قسججم

به خداست. یا خدا رو شاهد آوردن و از خدا ترسیدن و چیزهایی از این نوع یا از خدا خواستن. 
نکته دوم که به نظرم رسید این است کججه در ذهن شججما ارتبججاط مسججتقیمی بین اخالقی بججودن، دین دار بججودن و
خداباور بودن یا عشق به خدا داشتن وجود دارد یعنی پیش فرض این بود که این ها ارتباطات مستقیم باهم دارنججد
یعنی اگر کسی به خداباور داشت بایججد مسججتقیمًا اخالقی باشججد و مسججتقیمًا دین دار باشججد درحالی کججهج شججواهدی
می بینیم و موجود است که خالف این مطلب است مثاًل ما ازنظر تاریخی دوره ای داریم که یک مذهب یا مکتججبی
ظهور می کند به نام دنیسم که مال قرن هجدهمج است که حاصل گسترده شدن دانش گروه های روشنفکری بوده
که خدا رو به عنوان خالق قبول داشتن ولیکن خدایی که شججریعتی نججازل کنججد و یججا پیغمججبری بفرسججتد را قبججول
نداشتند. این اولین گروهی بود که من شناختم که خداباور هستند ولی دین بججاور نیسججتند پس ممکن اسججت آدم
خداباور باشد ولی دین باور نباشد . صحبت از درست یا غلطش نیسججت. مججا درواقع  امکان هججا رو می سججنجیم.ج از آن
خیلی شایع تر ماکسانی را می شناسیمج که اخالقی هستند ولی اهل دین نیستند. پس اخالقشان را از دین نگرفتن.
و اگر خدا را به دین وصل بکنیججد پس این یعججنی از خججدا هم نگرفتنججد. حججاال از طججرف دیگرکسججانی راداریم کججه
خداباورنججد ولی اخالقی نیسججتند. وقججتی این رفت وبرگشججت ها را می بیججنیم  در اینکججه بین خججداباوری و دین داری
رابطه ای مستقیم هست دچار تأمل می شویم. یا در مورد دین و اخالق هم همین طور، من به جرئت می توانم بگویم
یکی از بزرگ ترین مسائلی که ما داریم این است که افرادی هستند که دین دارند یا اظهار می کنند که دین دارنججد
ولی در آن ها رفتارهای اخالقی را گاهی وقت ها نمی بینم پس آیا بین اخالقی بودن و دینی بججودن ارتبججاط وجججود
دارد یا ندارد.  ما اصاًل در دانش تعلیم و تربیت و فلسفه وقتی صججحبت از تججربیت اخالقی می شججود می بیججنیم کججه
مبانی مختلفیج برای اخالقی بودن مطرح است یکی از آن ها حوزه دین است.  خیلی از این مبججانی بججه حوزه هججای

آنچججه کججه از درون"دیگر برمی گرددج  مثاًل اخالق سود گرا، اخالق عمل گرا یا اخالق عقل گرا . مثاًل کانت می گوید 
هن ، دیوگیم تبلق هکنآ هن  ،دیوگیم نید هکنآ هن "تو برمی خیزد و انسانیت تو اقتضا می کندج اخالقی است  نه آن که دین می گوید،  نه آن کججه قلبت می گویججد ، نججه
آن که احساسات نوع دوستانت می گوید، هیچ کدام از این هججا اخالق نیسججت، اقتضججای انسججانیت تججو، حکمی کججه از
انسانیت برمی خیزد می شود اخالق. خوب به این ترتیب آن قدر تنوع وجود دارد که ما باید بدیهی تلقی کجججردن این
نسبت ها رو به چالش بکشیم و خوب خیلی ها در حوزه دانش تعلیم و تججربیت و فلسججفه تعلیم و تججربیت یججا خججود

فلسفه به این مباحث می پردازند.
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حاال ازیک طرف دیگر نگاه کنیم. حضور خدا یک حضور خیلی مستقیمی است در حوزه معرفتی انسان... آگوسججت
کونت در مراحل رشد معرفیتش می گوید که مرحله اول معرفت انسان این  است که همه چیز را به خدایان نسبت
بدهد. در علت یابی علت اول و همه علت ها برمی گردد به خدایان. اگر باران نمی آید خدا..... اگر باران می آید خدا....
حاال این خدا لزومًا اهلل منظور نیست چون درگذشته شما میدانید که صحبت از تعداد زیادی از ایزدان و خججدایان
بوده و رب النوع ها بوده و آن می گوید اینکه ما می رویم علت را در یک مرجع مشخص و فرا ماده و قججادر جسججتجو
می کنیمج این مرحله اول است. و مرحله دوم وقتی که که ما علت را بججه کمججک عقججل تبججیین می کججنیم و نمی رویم
بیرون دنبال یک عامل ماورایی بگردیم. عقل انسان در زمینه علت ها بحث می کند می گوید این مرحله فلسججفی و

 ام به بعد که علوم مدرن شکل می گیرد، فیزیک از فلسجفه ججدا می شجود ، شجیمی ججدا16عقلیج است ، در قرن 
می شود، زیست شناسی و امثال آن و علم و النفس می آید می شود روان شناسی موضوع رابط علت تغییر می کند و
وقتی که ما دنبال یک رابطه مستقیم بین اخالقی شدن و دین دار بودن و خدا می گردیمج انگار همان نگاه ِعلی اولی
راداریم. یعنی فکر می کنیمج وقتی من خدا را قبول دارم دیِگر همه چیز در من حاضر است . اگر مججا بیججایم خججدا رو
کنار بزاریم و بپرسیم که اخالقی بودن چه اقتضائایی دارد؟ دینی بودن به عنوان یک پروسه رفتاری و اعتقادی چه
صورتی دارد باوجوداینکه توجه کنیم ما یک سری ادیان داریم که خدا در این ادیان اصاًل موضوعیت نججدارد ، مثاًل
ادیان شرقی مثل بودیسم، این ها به خدای واحد اعتقادی ندارند یا ادیان چینی، کنفوسججیوس و تاودیسججم، این هججا
اصواًل نیاکانشان خدایانشان هستند. ولی یک جور دین رادارند تعریف می کنند....... حاال باید دیججد دین بججودن چججه
مؤلفه های اصلی دارد. این که میگویم خدا را کنار بگذاریم می خواهم این رابطه مستقیم را بشکنم، با توجه بججه آن
شواهدی که خدمتتان گفتم که انسججان ممکنججه دین دار باشججد اخالقی نباشججد، خججداباور باشججد دین دار نباشججد و...
آن وقت در این صورت ما روشن تر با این موضوع مواجه می شویم .... حاال سؤال ایِن است که ..... با توجه به همین

مقدمات بیایم سؤال شمارا یک بار دیگر بررسی کنیم.
ما در روند پژوهش خودمان به این نکاتی که فرمودید توجه دقیقی نداشتیم  اما با توجه به اینکتته متتا
در کشور خودمان و برای مردم خودمان تالش می کنیم بنتتابراین بتته دنبتتال ختتداباوری و عشتتق بتته

خداوندی هستیم که اخالق و دین را پوشش بدهد. 
اخه عذر می خواهم شما که نمی توانید بگوید که آن دینی که در کشور ماست پوشش نمی دهد. 

نه منظورم این است که خداباوری  پایه اساسی است برای رسیدن به اخالق و دین یعنی ما به دنبتتال
آن خداباوری هستیم که دین و اخالق را استحکام بدهد . تصور ما این است که اگر خداباوری و عشق

درست و کاملی شکل نگیرد اخالق و دینی شکل نمی گیرد . 
-آخه من دقیقًا این دسته بندی رو برای اینکه آن پیش فرض شمارا به چالش بکشم مطرح کردم، بازم همان اتفاق

دارد تو صحبت شما میافتد.

به نکته شما توجه پیدا کردم اما اجازه بدهید با توجه به دریافت تازه ای که مطتترح کردیتتد ستتؤال را
این گونه مطرح کنم که باور و عشق به چه خدایی می تواند خود ما و فرزندان ما را در ساحت دین داری

و اخالق نگاه دارد و تقویت کند؟

- حرف من این است که ما چه نسبتی با خداوند برقرار کنیم، این نسبت رو بر اساس شناختی که از خدا داریم و
تعریفی که به دست آوردیم مشخص می کنیمج آن وقت جایگاه نسبت ما باخدا و جایگاه خدا در زندگی ما و جایگاه
ما برای خدا تعریف می شود. من دقیقًا همین را می خواهم بگویم. یکی از مشکالت ما عشق به خدا نیسجت، اتفاقجًا
این عشق ما به خدا با توجه به تعریفی که داریم شکل می گیرد . من امروز مقدمه ای از بحثی که داشججتیم را سججر
کالس گفتم. بعد یک نکته تازه تری هم به ذهنم رسید. و آن اینکه اصواًل در تربیت رایج ما، ما خدا رو می خواهیم
به یاری مان بیاید و بیاید پایین و به اندازه خود ما بشود  منتها چون او قدرتی دارد کجه مجا نجداریم او کارهجایی رو
انجام می دهد که ما نمی توانیم پس ما از او مطالبه می کنیمج و دوستش داریم و چون دوستش داریم فکر می کنیمج
حق هم داریم. و بعد وقتی او به این مطالبه ها جواب نداد می افتیم به شک و شبه  و گلججه کججردن .من بججه بچه هججا
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می گفتم آن هایی که خدا را به اندازه خودشان پایین می آورند اگر سعی می کردند خودشججان را بججاال ببرنججد کججه در
تعریف تربیتی میگویم خدا گونه شدن، عبد خدا شدن، آن وقت وقتی آن ها می روند باالتر دیگججر مطالبججاتی از این

جنس ندارند، یعنی تعریفشان و نسبتشان باخدا اصاًل چنین چیزی را به دنبال ندارد.

و اگر مطالبه ای داشته باشند استمدادی است برای اینکه ارتفاع بگیرند.-

-دقیقًا ، منظورم از آن جنس مطالبات است. بیشتر آن ها دردشان درد جدایی است. فاصله است. یک چججیز دیگججر
هم می خواهم خدمتتان بگویم. خود امام علی )ع( حدیثی دارند. بنده های خدا را دسته بندی می کننججد. میگوینججد
عده ای ترسو هستند و خدا رو پرستش می کننجدج بجه خجاطر تجرس از جهنم. یجک عجده تاجرنجد خجدا را پرسجتش
می کنندج به خاطر پاداش و طمع بهشت و یک عجده خجدا را پرسجتش می کننجدج چجون خجدا را شایسجته پرسجتش
می دانند. این می شود عبادات ترسوها و تاجرها و آزادگان. و من نمی دانم چقججدر می شججود این هججا را تلفیججق کججرد.

 عجده ای اخالقی می شجوند و بجه قاعدتًا می شود. من درواقع رویکرد اخالقی را از همین می گجیرم من میگجویم که
احکام اخالقی عمل می کنند و دین داری می کنند چون می دانند اگر این کار رو نکنند باید پاسخگو باشند و البته
این تازه در مورد همه نیست و یک عده به عشق این که برای آینده، آخججرت را آبججاد کننججد یججا حججتی در این دنیججا
باالخره به حاجات خود برسند. و باالخره آن گروهی که آزادگیج دارند. آن ها همان هایی هستند که می شناسججندج و
سعی می کنند به او نزدیک شوند. من این مطلب را کنار آن زمانی می گذارمج که برادر امام علی می آید و بیشتر از
بیت المال می خواهد و می گوید من بچه های فقیر و یتیم دارم و خود هم که نججاتوان هسججتم و امججام او را  می برنججد
کنار آتش و میگویند علی از این آتش می ترسد. من همیشه فکر می کردم که این مراتب چطججور اسججت. امججام کججه
نمی تواند جزو آن ترسوها باشد مدت ها به این موضوع فکر کردم و وقتی این دوتجا را کنجار هم گذاشجتم احسجاس
کردم یک مراتبی وجود دارد و اگر قرار نیست که من آزاده باشم باز خوب است که ترسو نباشم و طمججاع باشججم و

اگر طماع هم نیستم الاقل ترسو باشم.

-من این طور از مطلب شما می فهمم که درعین حال که خواستگاه اصلی متتا بایتتد آزادگی باشتتد امتتا
این طور هم نیست که ما بتوانیم آن دو مرحله را کاماًل بی خاصیت و بی حاصل بدانیم. بلکه الزمه که در
جای خود از آن ها استفاده بشود. اما باید بدانیم که نقطه خواستگاه ما بایتتد رستتیدن بتته آن آزادگی

باشد.

-درواقع در تربیت ما نمی توانیم با یک رویکرد و با یک روش جلو بریم و الزم هست کججه بجه همجه ججوانب توجججه
داشته باشیم. اما این سه مرتبه، به خصوص آنجا که مسئله نسبت باخدا پیدا می کندج یعججنی من خججدا رو به عنججوان
مرجع قدرت که می تواند من را عذاب بدهد ببینم  . من خدا را به عنوان کسی که در عجوض آنچجه انججام می دهم،
حاال یا با دعا کردن یا نمازخواندن یا به خلق خدا خدمت کردن اسججت ، می بایججد و می تججوانم از او مطالبججه داشججته
باشم یا اصاًل نه تعریف من از خدا آن مرجعی است که فجوق این هاسجت، همجه زیبایی هجا، همجه خیرهاسجت و آن
جنبه ای از وجود من با او پیوند می گیرد که زیباست یا طالب این نوع ارزش است. ما اگر می خججواهیم بججا والججدین
صحبت کنیم باید این را جستجو کنیم. پس من تا اینجا این طور میگویم که یک ارتباط مستقیم علی بین اینکججه
من خدا را قبول یا دوست داشته باشم و اخالقیات داشته باشم لزومًا وجود ندارد. اما پس خدا جججایش کجاسججت؟
ببینید چیزی که حوزه انسانی را از علوم تجربی یا طبیعی یا پدیده های غیر معنوی متمایز می کندج این است کججه
خیلی عوامل زیادی در هم تأثیر می گذارند. حتی بعضی از جریان هایی در فلسفه علم هسجت کجه مثاًل رشجته های
علوم تربیتی و دین را علم نمی دانند و میگویند خود دانشمند یا محقق بجه علمش وصجل اسجت  و یجا اینکجه مثاًل

فاکتور معینی را در یک پدیده انسانی پیدا کرد چون ممکنه در لحظه یک عامل دیگججر مستقیم رفت و  نمی شود
پیداشده و آن فاکتور را حذف کند. و نمی شود آن تأثیر را جستجو کرد.
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در حوزه انسانی ما باید به این توجه داشته باشیم که چه عوامل متعددی وجود دارد. بنابراین میججان خججداباوری و
اخالق شرط الزم و کافی وجود ندارد ولی البته خداباوری عامل مهمی است .

-ببخشید درک من  از مطلب جنابعالی این است که نه فقتتط مهم استتت بلکتته چتته نگتتاهی در بحث
خداباوری داشته باشیم در اخالقی شدن و یا نشدن دخالت دارد . درست فهمیدم ؟ 

-خداباوری تعیین کننده نجوع ارزش هاسجت ، یعجنی در حقیقت خجودش به خودی خجود تجربیت اخالقی بجه دنبجال
نمی آورد ولی در فراینججد تججربیت اخالقی خیلی نقش پیججدا می کنججد. مثاًل اخالق ترسججوها اخالق حججداقلی اسججت،
درحالی کهج اخالق آزاده ها اخالق حداکثری است. حداقل یعنی آن قدری کججه من را خالصججه از آتش دورنگججه دارد،
درحالی کهج آن یکی ، مال پرواز است.  هر چیزی که من را یک درجه باالتر و باالتر ببرد و نه بجه این معنجا کجه من

باال بروم بلکه فاصله را کم کنیم ، این اخالق آزادگی است .

- مایل نیستم بحث شیرین شمارا محدود کنم چراکه باید این نکات درست دیده و فهمیده شود امتتا
اجازه بدهید کمی به موضوع سؤال اصلی نزدیک تر بشویم .ما می خواهیم در جهتی حرکت کنیم کتته
والدین را قادر سازد باوری را از خداوند در فرزندان خود پرورش دهند که بتترایت آن هتتا یتتک زنتتدگی
دینی و اخالقی به همراه داشته باشد و اگر قرار است از مراحل ترس و بیم و یا امید و خواستتته بهتتره
گرفته اما بتوانند از این مراحل عبور کرده و خداوند را از روی آزادگی ستایش نمایند و بهره درست را
در مسیر زندگی از آن ببرند . در این باور به خداوند چه مشخصاتی را باید لحاظ کنم و موردتوجه قرار

بدهم ؟

-من اگر بخواهم به سؤال شما جواب بدهم بازگشتی باید به یک بحث دیگر هم داشته باشم. میدانید وقتی که من
گفتمج که ما شاید یک اخالقی داشته باشیم که خدا در آن حضور نداشته باشد هدفم این بود که بگویم کججه بایججد
ببینیم اگر یک مکتب و جریانی بخواهد اخالق را شکل بدهد و تجربیت بکنججد ولیکن خجدا در آن حضجور نداشججته
باشد چه اقتضااتی را الزم دارد. به عبارت دیگر من میگویم  خداوند در عالم ، کلی قانون و ضابطه و علت و معلججول
تعریف کرده، ما چرا فکر می کنیم با ایجاد یک رابطه مستقیم موضوع حجل اسجت.  یعجنی وقجتی رابطجه مسجتقیم
برقرار می کنیمج از بحث علیت فارغ می شویم و همچنین از بحث اقتضائات . وقتی میگوییم خدا رو حذف کنیم در
حقیقت می خواهم بگویم تربیت اقتضااتی دارد. من نمی توانم  آدم دروغ گو باشم بعد به فرزندم بگججویم تججو راسججت
بگو و بعد فکر کنم که سهم تربیتی من همین است که گفتم. درواقججع این رابطججه علیت رو درک نکججردن اسججت .

راست گویی خود من شرط دیگری و شرط الزمی است که باید توجه شود .

-ما می توانیم برای رسیدن به این خواسته از عناوین اصلی و جنبی  یک جور لیست تهیه کتتنیم ، اقاًل
مهم ترین آن ها را ؟

-من دارم فکر می کنم که گر من از شما بپرسم که شمای آدم اخالقی را بخواهید توصیف کنید چه ویژگی هججایی
را در او برجسته می بینید؟

-نقطه تمرکز یا محور اصلی را توجه به دیگران می دانم ، مالحظه دیگران، مراقبت از دیگران ، دیگران
را در زندگی خود منظور کردن .

-دقیقًا می خواستم توجه شمارا به همین نکته جلب کنم. من با خودم هم می توانم غیراخالقی رفتار کنم آنجججایی
که مثاًل کرامت خودم را می شکنم. اما حججوزه اخالق فججردی نسججبت بججه اخالق کلی خیلی کوچججک اسججت . اخالق
اجتماعی خیلی گسترده است. همان طور که فرمودید در آن  دیگران خیلی مهم است. حاال مطلب این است که ،
وقتی دگر خواهی در آموزشی که از فرهنگ دینی خود می گیریم بیشتر از خودمداری باشد، امکان اخالقی بججودن
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بیشتر می شود. اگر در تربیت به من خودمداری یا فردمداری را آموزش بدهند به خودی خود من می شججوم اصججل و
دیگران می شوند دست دومج و ثانوی. پس شما اگر از من بپرسید که برای اینکه اخالقی بججودن چججه اقتضججااتی الزم
داریم من میگویم ما باید الاقل به مفهوم فرد و جمع آگاه باشیم. در خانواده های ما توجججه بججه دیگججران چججه قججدر
اولویت دارد؟ چقدر اخالقی بودن به این ترتیب موضوعیت پیدا می کند؟ ما متأسفانه فرهنگمان فرهنگ فرد مداری

 سال است که صف را خیلی عمیق تجربه کججردیم، همین اآلن این دسججتگاه های40است . شما فکر کنید ما اآلن 
الکترونیکی را که به ما نوبت می دهدج بردارند ، چه اتفاقی میفتد؟ دوباره هرکسی سعی می کند برود جلججوتر. شججما
گاهی وقت ها گیر می کنید می خواهید صف را رعایت کنید امججا چججون دیگججران رعججایت نمی کننججد شججما در بججرزخ

میافتید که من چه کار کنم؟ خوب ببینید اآلن این ریشه در چی دارد؟ 

- خانم دکتر ببنید چقدر درست گرفتم ، تا اینجای مطلب این شد که اگر بخواهیم خداباوری را محور
کار خود قرار بدهیم و بخواهیم محصول این خداباوری دین داری و اخالق باشتتد بایتتد رابطتته ختتود را
باخدا به سمت آزادگی هدایت کنیم و در بخش اخالق باید خدا را از زاویه دگر ختتواهی متتدنظرت قتترار

دهیم.   

- من میگویم ما زحمتی نداریم برای این که این ها را کشف کنیم برای اینکه متون دینی به شدت به دیگران توجه
دارد ولی چرا آثار آن را نمی بینیم ؟ چون موضوع اخالق در تربیت رایج ما اولججویت نججدارد موضججوع احکججام دیججنی

اولویت دارد .

 -و این موضوع فضا را فردیت کرده یا کمک کرده به فردیت شدن فضا؟

-چون خیلی از احکام فردی هستند 

-یا درواقع احکام فردیت اآلن خوب تدوین و آماده شده و عرضه شده ولی احکام اجتماعی معطل مانده .

-ببینید مثاًل فرض کنید در همین اجرای احکام، عملی که باید انجام شود برجسته شده، ولی اقتضججائات حاشججیه
آن خیلی برجسته نشده.  این نوع نگاه عمل گرایانه گاهی ما را از خود فلسفه احکججام دور کجرده اسججت . من چنججد
سال پیش از آقای مکارم شنیدم و آقای جوادی املی که آن قدر که مردم روی مفاتیح متمرکز هستند و رفتند در
فاز دعا و رساله-ولی اصاًل حوزه اخالق هیچ کدام برجسته نیست .درنتیجججه به خودی خججود به تججدریج مججردم مججا آن
سمتی شدند. برای مثال غیبت کردن مسئله اخالقی است، این که حججرفی از دیگججری را در غیججاب خججودش بججزنی.
حضرت رسول این موضوع را به حکم عبادی هم ربط می دهند و میگوینجد اگجر غیبت کجردی روزت را  افطجار کن

بااین حال ما روزه می گیریم و غیبت می کنیم و هیچ فقیهی به ما نمی گوید که باطل است.

- خانم دکتر ، آیا این دست از عارضه ها که اشاره فرمودید از معرفی نادرست و ناکافی و ناقص خداوند
پیدا  نشده ؟ یا برعکس بگویم اگر ما خدای درستی را معرفی بکنیم توجه به امور دیگران بیشتر و یا
هم عرض احکام فردی تقویت نمی شود ؟  آیا ما خدا را عوضی درک نکردیم ؟ من اگر یتتک نتتوع دین
فردگرایانه ای دارم و از اخالق هم فاصله دارم، به نظر می آید من خدا را درست نفهمیدم. خدایی که در
تمام سوره های خودش اولین چیزی که به عنوان سرآغاز انتخاب کرده ، بسم اهلل الرحمن الرحیم استتت
و حاال آن که خداوند هزارتا اسم دارد. خداوند، می توانست هر سوره ای را بتتا یکی از اوصتتاف ختتودش

شروع کند. آیا اشکال اصلی ما در باور نادرست از خداوند نیست ؟ 

- من آن قدری که فکر می کنمج و می توانم دفاع کنم ، اظهارنظر می کنم، وقتی که شما این سؤال را می کنیججد  من
می ترسم، من به شما گفتمج که در تعریفی که از خدا می کنیمج و اینکه چه نسججبتی بججر همین اسججاس بججا او برقججرار
می کنیم، او دهنده می شود و من گیرنده می شوم. وقتی شما این سؤال را می کنید.ج من از خودم می پرسم که من
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جرئت می کنمج یک همچون چیزی بگویم ، یا الاقل تو این مرحله ، خیر ... بایججد بججروم فکججر کنم و دنبججال شججواهد
بگردم ولی چون احساس می کنمج تعریف خدا خیلی وسیع است  یعنی او بی نهایت است و من اندک هستم و اوی
بی نهایت در اندک من جا نمی شود و من نمی توانم تصورش کنم. من فقججط می تججوانم انججدکی دربججاره او بججدانم یججا

حسش کنم.

ولی می شد این سؤال را پرسید که ما کدام جهات را باید تقویت کنیم. فاکتور دیگری که در بحث اخالق به نظرم
خیلی جایش خالی است و در آموزش رایج دینی ما هم همین طور ، بحث استدالل اخالقی و تشججخیص مججوقعیت

است.

-این مطلب نکته مهمی است. از آقای پرفسور رفیعی پور شنیدم که می گفتند ، لغت اخالق در قتترآن
نیست. آن چیزی که هست عمل صالح است ، فکر کردم که خوب فرق این دو چیستتت ؟ فتترق عمتتل
صالح بااخالق؟ عمل صالح متضمن همین معنایی است که اشاره کردید . تشخیص درستتت متتوقعیت،
برایت خودم این طور مثال زدم که فرض بگیرید بین لغت استقالل و اتحاد تضاد وجود دارد، ما بتتا یتتک
جمعی یا متحد می شویم یا مستقل می مانیم. اما هر دو لغت از لغات درست و مثبت استتت .پس اصتتل
موضوع این است که کجا باید اتحاد داشت و کجا باید مستقل بود. این تشخیص همتتان عمتتل صتتالح

است ، و عمل صالح متضمن این تشخیص است. 

- در مبنای اخالقی بودن مکتب های مختلف باهم فرق دارند اما در نظام ارزش ها بججاهم مشججکلی ندارنججد، درواقججع
شما مکتبی را پیدا نمی کنید که بگوید مثاًل دروغ باارزش است و راست ضد ارزش، و اینکه من بدانم دروغ گججویی
بد است و راست گویی خوب است و این ها را همه ما میدانیم، مسئله این است که درسججت در عمججل، من در یججک
موقعیتی قرار می گیرم، برای  مثاًل همین بچه هایی که میان از آدم کمک می خواهند، اصاًل یکی از مراحل تعارض
اخالقی آدم است ، من آنجا باید تشخیص بججدهم بججه این کمججک بکنم یججا نکنم؟ و یججا چججه کمکی بکنم؟ و اینجججا

استدالل نیاز به مقدمات دارد و یک گزاره ها و اطالعاتی الزم دارد.

 حاال سؤال این است که در خانواده های ما چقدر استدالل اخالقی وجود دارد؟ این یکی از آن مججواردی اسججت کججه
می خواهم بگویم اقتضای تربیت اخالقی است ، حاال جای خدا کجاست؟ یا جای آموزه های دینی کجاست؟ چطور
در مواد این استدالل ها حضور پیدا می کنند. هیچ کدام جای استدالل رو نمی گیرد، یعنی تو تربیت دینی رایج مججا
اصاًل استدالل موضوعیت پیدا نمی کند جز این که به من گفتن این آری آن نججه، البتججه من مسججلمان در اسججتدالل
اخالقی با چارچوب های خودم وارد می شوم. درواقع فرق ایسم های مختلف در محتوای است که ارائججه می دهنججد،
ولی در استدالل اخالقی ، آن ها ممکن است این محتوا رو از وضجعیت موججود بگیرنجد یجا از ارمجانی کجه در ذهن
دارند. چیزی که بیش از همه در تعلیم و تربیت تأکید می شود  تربیت عقالنی اسججت ، و اسججتدالل یعججنی  همین،
اگر در تربیت دینی تربیت عقالنی حضور نداشته باشد، نمی تواند آن کارکردی را که دین می طلبدج داشججته باشججد،
کما اینکه تربیت عقالنی هم اگر مؤلفه هایی مثل معنویت و ارزش ها را نداشته باشد، آن عقل ممکن است  بشججود

هیتلر، یا تربیت عقالنی اگر نباشد ما در تربیت اجتماعی خود دچار اختالل می شویم.

یا مجبوریم تقلید کنیم یا باید تشخیص بدهیم، تشخیص می شود تربیت عقالنی، این ها همه به هم وصل هستند
، اگر یک عاقل وجه اجتماعی نداشته باشد، به شدت خودمداری پیشه می کند و خوب بلد می شود دیگججران را بججه
استثمار بکشد، این ها خیلی درهم تنیدهج هستند، من این ها را گفتمج که بگویم که اگر شما در پی این هسججتید کججه
واقعًا بین این دو حوزه ارتباط برقرار کنید یکی باید روی حججوزه خججدا کججار کنججد و یکی روی حجوزه خججود تججربیت

اخالقی و دینی و بعد ببینید چطور تعامل بین این ها باید صورت بگیرد.
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- داریم کمی دور می شویم برگردیم به ارتباط باخدا و حوزه اخالق و دین داری . سؤال اینجاست که ما
برایت ایجاد ساختار باور درست به خداوند چه مالحظاتی را باید توجه کنیم ؟ در مورد اخالق دو عامل
مطرح شد، توجه به دیگران و داشتن بصیرت و استدالل البته ممکن است عوامل دیگتتری هم مطتترح
باشد . در مورد خداباوری چه عواملی را باید بشناسیم و مراقبت کنیم که با بی دیتتنی و یتتابی اخالقی

مواجه نشویم ؟   

-این خیلی سؤال سختی است، اگر ما بخواهم ی فردی که دین دار است رو عینی بکنیم این آدم چگونه است، ما
آدم های مذهبیج و دین دار رو چطوری از غیر دین دار تشخیص می دهیم؟

-دو تا وجه دارد، وجه ظاهری از صورت و ظاهر و لباسش گرفته تا وضع خانه و دکتتوری کتته درستتت
می کند ، یکی هم این است که پایبندی دارند و برای رسیدن به خداوند، آداب دینی را انجام می دهند

یعنی مسیر زندگی خود را از این راه انتخاب کردند  انتخاب کردند.

- به نظر من ویژگی خیلی مهم یک نفر دین دار این است که بر بدنش مدیریت دارد که قاعدتًا این بدن از ضججبط
نفس ایجاد می شود تا رعایت احکام و تکالیف که باهم ارتباط دارند . می دونید اصاًل خود کلمججه تکلیججف از کلفتج
می آید یعنی سختی، تکلیف یعنی چیزی که سخت است و تو باید انجام بدهی، بنابراین همه ی دین هججا این آداب
و احکام رادارند، که اتفاقًا خطابش خود فرد است ولی در خیلی از جاها گرایش به حضور در جمع دارد مثل نمججاز

جماعت

-من از این مطلب شما  این طور استفاده می کنم که در موضوع مدیریت بدن، ما راجع به ترمزیت حرف
می زنیم که فردگرایی را به نفع جمع گرایی کند کرده که یکی از عوامل مهم اخالق است.

-من نمی توانم بگویم هدف این است. از امام صادق یا بزرگان دیگجر نقل شجده کجه نیایجد بجرای این احکجام سجراغ
قیاس، استدالل رفته و یا فلسفه دربیاوریم، ولی من می توانم بگویم که نماز درعین حال که می تواند معراج مججؤمن

باشد برای خیلی ها می تواند یک تجربه استثنایی باشد یا الاقل گهگاهی باشد، 

به نظر من رویکرد دین تقویت اراده است، اصاًل تقوا همین است، خویشتن داری، و چقدر روی آن تأکید می شجود،
و اراده در مقابل میل است ، میل خواستن است و اراده هم خواستن منتهججا میججل آن خواسججته ای ایسججت کججه من
وقتی که به آن لبیک میگویم خوشایند من است چون آن چججیزی اسججت کججه خججودم خواسججتم ، امججا اراده درسججت
آنجایی است که اتفاقًا شاید اصاًل میلی نباشد. میل من خواب است، اراده من می گوید بلند شو . آقای مطهری در
کتاب فلسفه اخالق می گویند ،آدم وقتی که برخالف میلش عمل می کند خوشحال می شود، وقتی که بججه میججل تن
می دهدج ناراحت می شود، مثال خیلی واضح آن در مورد رژیم گرفتن بعضی ها است که اگر بگیرند به آدم احساس
قدرت می دهد، احساس ارزشجمندی می دهجد، توانمنجدی می دهججد،حجاال ببینیجد من برمی گجردم بجه آراء مربیجان
مسلمانمان، غزالی، بوعلی، خواجه نصیر میگویند کجه بچه هجا رو نجازپرورده نکنیجد آن هجا را بجه تخت خجواب نجرم

نخوابانید، بچه ها باید کمی سختیج بکشند، سختی باعث رشد اراده می شود

 -ما اگر بخواهیم در ارتباط با بحث واداشتن کودکان به یک امریت چه آداب دینی چه کار مفید دیگری
اقدام کنیم سؤال اینجاست که چقدر باید جلو برویم؟ چقدر باید آن ها را کنترل کنیم و تحت فشتتار و

اجبار قرار بدهیم ؟ 

-دو تا رویکرد هست و تقریبًا هر رویکرد هم شواهدی برای خودش دارد، ما روی بحث اجبار در تربیت دیججنی در
یک پایان نامه دانشجویی کارکردیم، بعضی از خانواده ها آمدند برای اینکه اجبججار نکننججد همه چججیز را رهججا کردنججد،
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درصورتی که بحث این است که تا چه سنی با چه شدتی در چه زمینه هایی، یعنی صرفًا اینکه اجبار ممنوع باشد،
این خطاست چون اختیار هم وقتی که خیلی باز می شود مخاطرات خیلی زیادی برای بچه ها دارد.

در یک جلسه یک آقایی از من در مورد اجبار و آزادی در واداشتن بچه ها به نماز می پرسید، بعد مثججالی آوردن از
اینکه مثاًل در حدیثی گفته شده که اگر نماز نخواند شما بزنیدش، فرد دیگری بججه من کجد خیلی مهمی داد، گفت
خانم دکتر خطاب این حدیث کیست ؟ من گفتم، حتمًا به والدین است. بعد من واقعًا هوشیار شدم، تشکر کججردم
از آن آقا، این مهم است که چه کسی این کار را بکند، خوب در خانواده اجبار خیلی بدیهی اسججت. مامججانم گفتججه
من حق ندارم این کار را بکنم، بابام گفته اگر من این کججار را بکنم من را مثاًل محججروم می کنججد، ولی وقججتی پججای
مدرسه وسط می آید داستان مقداری فرق می کند، حاال چه فرقی این ها باهم دارند؟ اصاًل خانه برای بچه همه چیز
است ، مرجع اصلی است، یعنی مادر... بچه ها واقعًا ازنظر فکری خودشان را نمی توانند از پدرومادردار جججدا کننججد،
به خصوص در سنین اولیه، بنابراین مادرها می گوید یا تهدید می کنند کودکان فکر نمی کنندج کججه او نبایججد بججه من

اجبار کند، اصاًل برایش بدیهی است.

-راحت می پذیرد و قبول می کند و از مادرش هم نمی رنجد،یا اگر به رنجتتد هم رنجش قتتوی و عمیقی
نیست،

- نه نیست ، ببینید خشونت رنج آور است ، بااین حال بچه هم ممکن اسججت از اینکججه از پججدر کتک خججورده رنجش
داشته باشد ولی فقط این نیست، ماجرا به یک فاکتورهای دیگری گره می خججورد تججا این می شججود رنجش، گججاهی
کودکان خاطراتی را تعریف می کنندج که ما فالن کار را کردیم و یک کتک مفصل خجوردیم، تجویش هیچ رنجشجی

ندارد، می خنددج و می گوید،

-گاهی وقت ها قدردانی هم می کنند و می گویند دستش درد نکند که برایت من مفیتتد بتتود، من این را
متوجه شده ام که شاید مهم ترین عاملی که باید در کنار هر نوع تربیتی حتمتتًا وجتتود داشتتته باشتتد
محبت است،  حاال بفرماید در ارتباط با موضوع بحث ما جایگاه محبت کجاست ؟ یعنی توصیه شما به
پدر و مادرها این است که از بچه های خود  زیاد چیز بخواهید و مطالبه باال داشته  باشد، و اگر آن هتتا

خطا کردند کاماًل آن خطا را نادیده بگیرید؟

-نه اتفاقًا انتظار زیاد داشتن هم خطاست ولی کم خواستن هم  باعث می شود قابلیت های بچه ها رشد نکنججد ، من
می خواستم یک نکته مهم را مطرح کنم تربیت اخالقی کودک زیر دبستان با یک دبستانی بججا یججک دبیرسججتانی و
دانشگاهی و یک آدم بزرگ،متفاوت است ولی ما درواقع از اولش باید خججدا را  بججااخالق و دین ، همه چججیز را بججاهم
قاتی کنیم، نمیشود خیلی روی عشق به خدا سرمایه گذاری کنیم و بعد منتظر نتیجه باشیم، حتی اگججر بخواهججد

این رابطه مستقیم باشد باید از همان ابتدا این رابطه برقرار شده باشد،

-خوب اواًل خیلی ممنون، من واقعًا هم جلسه گذشته و هم این جلسه از حضور شما و مطالبتان خیلی
استفاده کردم، هزارتا سؤال تو ذهنم ایجادشده ، من مطتتالب شتتمارا مجتتدد گتتوش می دهم و پیتتاده

می کنم و خدمت شما می دهم تا اگر اصالحی دارید انجام دهید

-من نگرانی خود را خدمت شما می گویم ، کار امثال من، یا حیطه هایی که برای من جالب بوده یا استعداد آن را
داشتم کار تحلیلی و نقدی است ، باز کردن این ارتباطات و گره ها از همدیگر، این ها را جلو چشم شجما گذاشجتم،
ولی یک کار مهم تر از این .... حاال شاید این ها به همین اندازه مهم باشد ... ولی شما از من جواب می خواهید کججه

چه کار باید کرد، این قسمت من را خیلی می ترساند، البته از در صحبت های من چیزهایی درمی آید.
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- اجازه بدهید عرض کنم بدون تعارف راهی نداریم جز اینکه روش پیدا کنیم و شتتیوه پیتتدا کتتنیم...
اصاًل یکی از گرفتاری های ما در این کشور و شاید در همه مباحث دینی و اخالقی همین نکته استتت ،
من کتاب های اخالقی زیادی خوانده ام، الاقل خوب هاش را خواندم تنها کتتتابی کتته در حتتوزه اخالق
دیدم کمی روش داشت معراج السعادت بود مال نراقیت . ما راهی نداریم و نباید هم بترسیم، جون متتا
موظفیم این کارها را بکنیم و یک نفر دیگر بیاید و غلط های ما را خط بزند، و در آزمون وخطا به مدل و
روش و شیوه برسیم . مشکالت اصتتلی متتا تتترامپ و ناوگتتان جنگی او نیستتت کم نبتتوده در تتتاریخ
ازاین دست مسائل اما اگر موضوعات رفتاری و اعتقادی خود را نرسیم همین طور سر به شتتیب داریم و

نمی توانیم روی پای خودمان بایستیم باید متخصص ها به میدان بیایند و روش و شیوه پیدا کنند.  

-شما درستج می گوید. این که من میگویم می ترسجم بجرای این اسجت کجه این موضجوعات کجار الزم دارد، اآلن من
به اندازه ای که فکر کردم و تأمل کردم به شما گفتمج ، وقتی شجما از من سجؤالی بپرسجید و من پاسجخ آن را هنجوز

نمی دانم از من توقع نکنید که فقط چون باید جواب بدهم پاسخی به شما بدهم،

- این نکته را هم من قبول دارم و باید مالحظه کنم  اما یک کمکی آخر دستتت از شتتما بگتتیرم و آن
معرفیت اساتید در این زمینه است .

-حتمًا معرفی می کنمج . من اینجا خیلی حسرت می برم به غربی ها، و دلیل آن این است که همه چججیز را از تجربججه
شروع می کنند، راهنمایی ها و تدریسشان همه عملیاتی و در حوزه خرد عملی است .

-یک چیزی دیگر که فکر کنم خیلی نقش مهمی در رویکردهای تربیتی خانواده های ما دارد برمی گردد به مسجئله
فقدان اعتمادبه نفس در خود والدین، وقتی شما به والدین آموزش می دهیدج می ترسند که بروند زیر سؤال، چراکججه
از خودشان مطمئن نیستند، و این باعث می شود با شما صادق نباشججند، می ترسججند قضججاوت بشججوند و از قضججاوت
می ترسند چون به خودشان اعتماد ندارند، یعنی در فرایند آموزش این آدم ها را همججراه کججردن، خیلی کججار مهمی
است . حتی والدینی که این دغدغه هاج رادارند ولی  خودشان را  به شما لججو نمی دهنججد، و خودشججان را در معججرض
یادگیری قرار نمی دهندج ، به خصوص شما  که می خواهید محصججول را تولیججد کنیججد بججه این جنبججه کججه از مسججائل

فرهنگی ماست توجه کنید ما اصاًل مشکل ملی یمان عدم اعتمادبه نفس است.

- حتمًا این نکته را هم مدنظر قرار می دهیم .خیلی عالی بود لطف کردید. ممنونم
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