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 بسمه تعالی

 

قدر نیاز برخوردار این است که یا از علم و آگاهی قبلی یا سالمت عقل به طور خالصه مشکل شخص نفهم دره....ب

یا با وجود  ت عمل نماید وشناسی، به وظایف محوله برای شناخت راه از چاه باز نمانده و درسنیست که با موقع

تواند از تلفیق این دو نعمت در جهت یابی درست استفاده کرده و از ری از علم وآگاهی و سالمت عقل نمیبرخوردا

از گرفتاری عواقب نفهمی خود  موقع پیشگیری کرده وارتکاب به خطا و خالف یا اشتباه یا قصور خود بجا و به

صورت به اشتباه خود بهنسان که نه مجبور به عذرخواهی شده و خفت و خواری اعتراف عملی یبد خالص گردد

کشی و خشونت اخالقی ناشی از عمق مراتب شدید نفهمی خود با وجود ذرخواهی را متحمل شده و نه با گردنع

ارتکاب به خطا و اشتباه حتی به مقام عذرخواهی هم نیامده و متصف به چنان رذیلت اخالقی متهم به عنوان نفهم 

آورد که انسان د و طبعاً این سؤال را پیش میقرار دار« فهمیده»نفهمی رایج در عرف همان عنوان در مقابل  باشد.

چیست؟ که برای جلوگیری از اطالۀ کالم در این مورد تنها به یک توضیح  او عالئم انسانیت درفهمیده کیست؟ و 

اعمال رفتار و گفتار  و جمعی مراقب همۀ و آن اینکه شخص فهمیده با تمام حواسکنیم مختصر و اجمالی اکتفا می

ی عقل یا خواستۀ شرع از فتار و افکاری بر خالف مصالح مقتضشود که مبادا کاری یا گافکار خود میحتی نیات و 

خود  1او سر زده یا مرتکب خالفی در حق غیر گردد که مجبور به عذرخواهی باشد چرا که در قاموس انسان فهمیده

خاطر آن مجبور شود زیربار که بهآور است کجارسد اعم از عرفی و شرعی و اخالقی شرم عنوان خالف یا تخلف

-وظیفۀ عذرخواهی نرفته و خالف را نادیده بگیرد میذلت و خفت عذرخواهی برود و بدتر از آن اینکه اگر زیر بار 

داند در نظر غیر یا جامعه متهم به خفت و خواری نفهمی خواهد شد و برای انسان فهمیده در مقابل ندای وجدان به 
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المثل معروفی هست ضرب ود عذرخواهی معقول و منطقی است. در فرهنگ زبان انگلیسیتر از خمراتب دردناک

یعنی « جنتلمن معذرت نخواهد»عبارت است از اینکه: المثل شود و آن ضربشروع می 2که که با کلمۀ جنتلمن

ن برای جنتلمن شود که خود آکند که مجبور به عذرخواهی شود و گرنه به عنوان آدم نفهمی شناخته میکاری نمی

 قابل تحمل نیست.
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