
 
 
 
 
 
 
 

 راهکار برونرفت از تزاحم اخالقی
 :در فعل اخالقی نیک، دو معرفت الزم است 

تحصیل این معرفت چندان زحمتی ندارد، زیرا خدای متعالی به انسان شناخت نیک از بد را الهام کرده  :تشخیص نیک از بد 

، ((سوگند به جان آدمی و آن کس که آن را هماهنگ آفریده، سپس تقوا و فجور را به وی الهام کرده است : )) است و فرموده است 
 ((.اه اند، اگر چه در ظاهر برای خود بهانه هایی می تراشند آدمیان بر کردار خویش از این منظر آگ)) از این رو 

 :تشخیص اهم از مهم و خوب تر از خوب 
یعنی گاهی عملی از منظر اخالقی به خوب و خوب تر یا بد و بدتر منتهی می شود که برای تشخیص آن دو از یکدیگر معرفتی 

عرصه خیال و وهم نیست که از روی احساسات و ترحم، بتوان یک طرف را این عرصه، . دیگر می خواهد تا از این تزاحم رهایی یابد
انسان بر  کاری که. ترجیح داد، بلکه نیروی عقل از درون و دلیل نقل برگرفته از وحی از بیرون عهده دار داوری در این مقام اند 

را عقل، هادی طریق عبودیت رحمان و ترحم اساس ترحم انجام می دهد وقتی به امضای عقل یا نقل معتبر برسد، ستودنی است، زی
 .به دیگران است

 .چیزی است که با آن خدای رحمان عبادت شود و بهشت به دست آید : عقل چیست؟ فرمود : سؤال شد( ع)از امام صادق 

معرفت حق و باطل، صدق و کذب، خیر و شر و حَسن و قبیح بر عهده عقل نظری است و انتخاب حق و صدق و خیر و  :نکته 

 .حَسَن و پرهیز از مقابل های آن ها بر عهده عقل عملی است 

  :نمونه هایی از تزاحم اخالقی 
چه چیزی : گفتم . رۀ گرفته به من نگریستوارد شدم و آن گرامی با چه( ع)روزی بر امام صادق : اسحاق بن عمار می گوید  .1

شنیده ام برای خانه ات . آنچه تو را نسبت به برادرانت تغییر داد: داد و خشمگین کرد؟ فرمود حال شما را نسبت به من تغییر 
بال نترسیدی؟  چرا از نزول: فرمود . فدایت شوم، من از شهرت ترسیدم: گفتم ! دربان گذاشتی تا شیعیان فقیر را از تو برگرداند

 ... .مگر نمی دانی هر گاه مؤمنان به مالقات یکدیگر بروند و به همدیگر دست دهند خدا رحمت خود را بر آنان فرو فرستد 

واردشدم و از آغاز شب پیوسته با من گفت و گو می کرد تا صبح شد  و ( ع)بر امام رضا : می گوید زکریا بن آدم از بزرگان قم  .2
 .ح به جای آورد برخاست و نماز صب

ثواب نماز شب بسیار زیاد است، در آن شب گفت و گوی معرفت آموز دینی با مهمان عزیز خود را مهم تر ( س)با اینکه نزد امام    
 .البته او بهتر می داند که خدا از کدام عبادت خشنودتر است . جهت آن را ترجیح داد دید، بدین

 
 

 مفاتیح الحیاة از عبداهلل جوادی آملی                                                                                                

                                                                                                              های نوین پزشکیدانشکده فناوری معاونت دانشجویی و فرهنگی                                                                                    

01 

01/00/49  


