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 مقدمه: 
دانشگاه شریف  دانشجویان  و دو جلسه سخنرانی مجازی در جمع  متن سی  این جزوه، 

برگزار   1399در دانشگاه شریف در سال    رهبری   معظم  مامقنمایندگی    که به همت نهاداست  
 شد.

این جزوه شامل یک دوره مباحث عقاید و معارف با رویکرد بیداری و اصالح اندیشه و 
 سپس مباحث مقدماتی عملی و تربیت نفس است. 

 اهم موضوعات این مجموعه عبارتند از:
ینش  −  هدف آفر
 عقل −
 علم  −
 ذکر  −
 گناه  −
 والیت −
 بصیرت  −
 مراقبه −
 محاسبه  −
توبه −
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  اول  جلسه

 نشیآفرهدف 

 نشیضرورت تفّکر در اهداف خلقت و آفر

 که  است  نشیآفر  و  خلقت  هدف  شود،  بحث  آن  در  دارد  جا  که  یمهم  موضوعات  از  یکی
  چه   و  میبدان  چه  م،ینخواه  چه  و  میبخواه  چه  ما.  است  یسازسرنوشت  و  مهم  اریبس  بحث

  م، یکن  دایمنتها اگر به آن هدف شناخت پ  ؛میاشده   خلق  ییواال  اریبس  هدف  یبرا   م،یندان
گاه  یکرد و اگر به آن هدف متعال  میخواه  دا یپ  یاز زندگ  یتیوضع  کی آن    م،ینداشته باش  یآ

  .من هستم که از آن محروم هستم نیا و  است یهدف همچنان در قدرت خود باق
  ، دارد  یبخشتیرضا  یزندگ  کیو    بردی از آن ِگل لذت م   نکهیبا وجود ا  یکرم خاک   کی  مثالا 
 ای!  است؟   ی زندگ  قابل   اه یس  ِگل   آن  واقع   عالم  در  ایطور است؟! آن یدر عالم واقع هم  ایاما آ

 نیا  است؟   شده  محروم   دارد  ماده  عوالم  در  موجود  برتر  یهاییبای ز  به  که  یجهل  لحاظ  به  او
 نیا  یالحظه  اگر.  است  برتر  ق یحقا  آن  از  او  جهل  لحاظ  به  موجودش،   وضع  به  او  تیرضا

 . ردیمی جهل کنار رود، درجا او از شّدت فشار م
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 ات یروا  و  اتیاز آ  ی، جلسات متعددموضوع   نی ا  ۀ جا دارد دربار  .دارد  یاهداف بلند  ،خلقت
 ی کیدارد که بنده به    ی مختلف  اناتیب  ز،یآمک ی و تحر  حی صر  یل یخ  انیکه قرآن با ب  می ببر  بهره 

ُروَن یَ َو  : »دیفرمایم   کنم؛یها اشاره مدو تا از آن َماَوات    َخْلق    یف    َتَفکَّ ْرض  َو   السَّ
َ
َنا   اْْل بَّ   َر

لا   ٰهذا  َخَلْقَت   َما  ۀ ادام  د،یفرمای م  انیب  را   شانی ا  احواالت   قرآن  در  که  یاله  یایآن اول  .1« َباط 
 هدف  ن یدر ا  ؛که مربوط به بحث ما است  هیتا آن قسمت آ  کندیگو مها را بازحاالت آن

ُروَن یَ »  نیزم  و  هاآسمان   خلقت َنا َما  : »زنندی م  ادی از درون فر  و  روندی به فکر فرو م  «َتَفکَّ بَّ َر
ل   .اهداف خلقت زنند؟ یم ادی فر گونهنیکه ا اندده یفهم یز یچه چ .«َخَلْقَت ٰهذا َباط 

 . کنمی که بنده صورت مسئله را عرض م آن مفصل بحث شود در موضوع  دیالبته با
بیَن : »دیفرمای م  گر ید  یجا  کیدر   ْرَض َو ما َبْیَنُهما الع 

َ
ماَء َو اْْل ما ؛ »2«َو ما َخَلْقَنا السَّ

ْکَثَرُهْم الَیْعَلُموَن 
َ
نَّ أ اْلَحقِّ َو لک   ب 

الَّ است که انسان را تکان    یکاف  هیآ  نیهم  ،3«َخَلْقناُهما إ 
  و   را   نیزم  و  هاآسمان   د؟ یفرمای وجودش منقلب کند که خدا چه م  ۀبدهد؛ انسان را با هم

مگر به    ؛مینکرد  خلق  را   هاآن  ما  باشد،  چهی باز   که  مینکرد  خلق  است  دوتا  آن  نیب  چه  هر
 . دانندیحق! ولکن اکثرشان نم

  شما .  میبده  قیتطب  یدر زندگ  یجلسه باز کنم؛ فقط مثال  نی را در ا  هیآ  نیا  خواهمی بنده نم
 دعوت   یابزرگوارانه  و  کرامت  با  اریبس  یهمانیکه در آن باغ ما را به م  دی ریرا در نظر بگ   باغ  کی

منتها    ؛است  اتیح  از  پر  باغ  نیا  ۀهم  باشند،  شده  دعوت  آنجا  یامجموعه  کی  باشند،  کرده
ها، جور، مرغکی  اهانیگ  و  هایخاک   کرم  گوشه،  کیزالوها در آن لجن در    ؛با مراتب خودش

 

 .191یهسوره آل عمران، آ -1

 .16هیآ اء،یانب سوره م«؛یادهی افرین یآن دو است به باز انیو هر چه را م نیها و زمآسمان» -2

 .39هیآ ،دانند!«؛ سوره دخانیآنان نم شتریب اما م،یدی افریحق ن هما آن دو را جز ب» -3
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ا در  درختان،  پرندگان،  موجود  باغ  نیحشرات،  زندگ  را   خود  ۀ بهر  یهر  . دبری م  ی از 
مرتب  ییهاانسان  آنجا هستند در  در  از ح  انسان  کیخودشان؛    ۀکه   واال   کماالت   ثی)که 
 یموجودات  نی ا  ۀهم.  دییهم مالحظه بفرما  را   (الشأنمیعظ  رهبر  دییبفرما  فرض  مثالا   است،

 پرنده  هاون یلیم  حشره،   هزاران  اما.  دارد  یفهم خودش  ۀمرتب در  کدام  هر  کنند،یم  تنفس  که
خلقت   یواال از دل فضا  یهاآنچه را که انسان   بفهمند  توانندی نم  درخت  و  اهیگ  و  حشره   و

 دارد.   یآگاه
 . دارد خود یبرا  یآرامش کی خود  جهل یفضا در یموجود هر حال، نیاما در ع

یَن َما اَل َعْیٌن : »ندیفرمای م  (وسلموآلههیعلالّله یصلّ )اکرم  امبریپ ح  ال  َي َالصَّ َباد  ع  ْعَدْدُت ل 
َ
أ

َعْت َو اَل َخَطَر َعَلی َقْلب  َبَشر   ُذٌن َسم 
ُ
ْت َو اَل أ

َ
 . 1« َرأ

  د ی که شما با آن آشنا هست  ییهالذت  نیکه ا  ییهاو لذت   هاییبای ز  ی برا   م یدی ما شما را آفر
  ن یا  یعنی  .دی کن  اضافه  آن   به  ییباال  بی خود ضر  الیو در خ  دی جمع کن  یرا در اتاق  هانیهمه ا
 دیفرمای حضرت م. دیبزن دیخواهی مکه  ی بی هر ضر ایو  ونی لیهزار، م بی به ضر را ها لذت
  گنجد ی نم  ی احد  چیه  الی( در خیبی )با هر ضر  میدیعالم آفر  نیما در شأن شما در ا  آنچه

 هم باالتر است!  نیست، از اا او یبرا  که هاییبای آن ز که
 چه خلق شده است؟  یعالم برا  نیباشد که ا نشیهدف آفر تواندیپس موضوع جلسه م

 

 یگوشاا  یچو ه  یدهند یچشاام  یچام که هفراهم کرده  ییهابندگان صااالحم پاداش  ی: برافرمایدیخداوند م»  -1
 .92، ص8«؛ بحار األنوار، جنگذشته است یو بر فکر کس یده،نشن
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 یضرورت خودشناس
: دیفرمای آن بحث شود، شناخت خودمان است؛ قرآن م  یکه جا دارد رو  ی گریموضوع د

َواَل  »
َ
ْنَساُن   ْذُکُر یَ أ ا   اْْل  نَّ

َ
ْن   َخَلْقَناهُ  أ ایْ َش   ُک یَ   َوَلْم   َقْبُل   م  وجود   قتیانسان در حق  نیا  ایآ  ؛1« ئا

 نبود!  زیچچی هکه یدرحال ؛م یدی که ما او را از قبل آفر کندیخود توجه نم
تَ »مذکور نبود:    زِ یچ  چیفرمود ه  گرید  یۀدر آ

َ
ْنَسان  ح    یَعلَ   ٰی َهْل أ َن   ٌن یاْْل  ْهر    م    ُکْن یَ   َلْم   الدَّ

ایْ َش  ا  ئا  نیطور است که انسان توجه کند در انیا  حتماا   یعنی!  ست؟ یطور ن نیا  ایآ  .2« َمْذُکورا
!  نبود  ذکر  قابل  نبود،  مذکور  زیچ  چیه  او  که  گذشت  او  بر  یزمان   ،یروزگار  در  که  قتیحق

قابل توجه است که انسان خودش در    نیا.  کندی ن آمده و ادعاها ماآل  یموجود  نیچن  کی
است.   یمهم  اریموضوع بس  نیخودش کشف شود، ا   یخود فرو برود، خودش برا   قتیحق
  ی نوزاد  ۀ که در دور  ی. کسمی را خودمان هم مشاهده کن  نی ا  میتوانیساده م  ۀنمون  کیدر  

  چیه  برود،  تواندینم  راه  است،  شده  متنجس  شده،  فیاصالا توجه نداشت که لباسش کث
 یین به جااآل  انسان  نیاست! هم  کجا بوده  د؛انآمده  هاهمانی مو    انیاطراف  که  نداشت  توجه

 طرف نیا  او،  یموها  از  مقدار  ک ی  نکند  که  ستدیایم  نهیآ  پشت  ساعت  مین  که  است  دهیرس 
)حاال    فتدیب  یامن لکه  ۀقیباشد؛ نکند در  چه  من    تیشود و در متن جامعه شخص  فرطآن و  

آنجا    ی اخط خودکار باشد، لکه  مثل   یالکه. مثالا  (لباسش  ۀق یبلکه در    ، در خودش  نکهینه ا
.  ریزدمی هم    هبه او احترام نکرد، چقدر ب  یکس  ! مثالا شود؟ یافتاده است، چقدر حساس م 

از او    ر یاست و غ  یپسر فالن  ی فالن  نیهمان موجود است؟! او که همکه  نیا  ،شد   هپس چ
مقدار خودش    نیهم  نکهیا  یاو حساس شد؟ برا   یهمه زندگ  نیپس چطور شد که ا  ست،ین

 

 .67هیآ م،ی مر سوره نبود«؛ یزیکه چیدرحال م؛یدی آفر را او اول از ما که ندارد  ادی به انسان نی»مگر هم -1

 .1یه«؛ سوره انسان، آنبود؟ ذکر قابل یزیچ که بگذشت یروزگاران انسان بر ایآ» -2
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ا و  شناخت  را  گاه  خود  به  نسبت  خودش  مقدار  نیخودش   ن یا  اگر  حاال.  کرد  دایپ  یآ
  به   تفکر  شناخت  از  برود،  تفکر  شناخت  سمت  به  کلیه  شناخت  از  باشد،   قیعم  شناخت
 خواهد کرد؟!    دایپ  یای جد  و  میعظ  تحول  چه  او  یزندگ  آنجا  در  برود،  خود  قتیحق  شناخت
  واقع  در نشود آشنا آن به اگر انسان که است یموضوع کیراستا، شناخت خود  نیافلذا در 

 د:  یفرمایم (السالمهی عل)یعل موال که است یدیتهد نیا. دیرس  خواهد هالکت به
َلْت َهَلَکُتهُ »   ی دار یکند و ب دایاو ادامه پ یغفلت برا نیهر کس ا ؛1« َمْن طاَلْت َغْفَلُتُه َتَعجَّ

  نی منتها تصور ما از هالکت فقط ا رود؛یاو دست ندهد، به سرعت به سمت هالکت مبه 
  و   وحشت  و  ترس   همه  نیا  بماند،  نیماش  ری ز  رد،یشود، کرونا بگ   ضی مر  ایاست که مسموم  

عالم محروم    نیوجود ا  قتیاز حق   شهیهم  یبرا   یعنی  یکه هالکت واقعیحالدر  ببر؛  و  اریب
 بوده است. ین هالکت صورآ .شود

  خراب   نشود،  پاره  وقت  کیقدر حساس است که  نیلباسش ا  هنفر ب  کی  دییفرض بفرما  مثالا  
  قی طر به دارد، تیحساس که مقدار نیا ندزدد، را  او لباس را، او ُکت یکس وقت کی نشود،

خراب شود،   یدستکش او وقت  کی  .دارد  هانیا  از  شتریب  تی حساس  خود  جسم  ی برا   ی  اول
نگران و ناراحت   ند،یبب  بیدستش اگر آس  ی  اول  قی به طر،  پاره شود، او نگران و ناراحت است

بگو او  به  اگر  ق  کی  ند،ی است.  با  را  تو  کنتکه  یچیدستکش    را؟   انگشتت  ک ی  ای  میتکه 
 یبرا   اما.  داندیم  چون  فهمد،یچرا؟ چون م.  را   دستکش  که  است  معلوم   دی گویم  بالفاصله

  بدهد   جواب  ما  به  تا  شنودینم   اصالا   فهمد،ینم  اصالا   د،یبزن  را   حرف  نیا  ماهه  شش  ۀبچ
ن  اآل.  بدهد  جواب  تا   فهمدینم  م؟ یبزن  دستت  به  ی خراش  کی  ای  م یکن  پاره  را   راهنتیپ  آقا  که

  نکهیا  ایشود    ضی که جسمت نابود شود، جسمت هالک شود، جسمت مر  ندی بگوبه ما  

 
، ص 1«؛ غرر الحکم و درر الکلم، جرساادیشااود، هالکت او به ساارعت فرا م  یکه غفلتش طوالن  یکساا »  -1

609. 
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! دی گوی دارد به ما م  ه چ  قرآن  می شنوی نم  اصالا   و  میدانی وجودت هالک شود؟ نم  قتیحق
مبادا به   د،یتکه کنجسم من را صد بار تکه  دی گویمقدار متوجه شد م  کیکه    یاما موقع

 خراش وارد شود.   کیمن  قتیحق
و مهمسرنوشت  یهابحث  ی سرکی  هانیا با  یساز  که   باز  متعدد  جلسات  یط  دیاست 

 .شوند

 علم   فیتعر 
  ی عنیعلم    اصالا   است؛  علم  خود  موضوع   رد،یبگ   قرار  بحث  مورد  تواندیم  که  ی گریموضوع د

  ف ی جهان علم تعر  یما و برا   یجامع و کامل را برا   فی تعر  کی توانسته از علم    یکس  ایچه؟ آ
  ن یا  ست؟ یعلم و دانش چ  نی امکان ندارد؟ فرق ب  یزیچ  نی اصالا چن  نکهیا  ایو ارائه کند؟  

  ی از موضوعات علم  یلیبحث درست باز شود خ  نیاست که اگر ا  یمهم  اریبحث بس  کی
  ند یفرمای م  یکه حضرت عبارت   دییمالحظه بفرما  کنند؛یم  دایخود پ  یبرا   یدرست  گاهیجا

هم م  ۀکه  چالش  به  را  جد  کشدیما  توجه  م  یو  ما    ( السالم ه یعل)یعل  موال  دهد؛ی به 
ْلُمُه َمَعُه اَلَیْنَفُعهُ »: ندیفرمایم م  َقْد َقَتَلُه َجْهُلُه، َو ع    .1«ُربَّ َعال 
که   یبسا عالم  یا.  دی بگو  تواندیم  یحرف   نیاست که چن  (السالمهیعل)موالت  ئجردر    نیا

او، او را کشت.     د ی گویجا مکیو    کندیجا حضرت او را عاِلم خطاب مکیالبته جهل 
 .کشدی م را  او جهلش

 
چه بسااا عالمی را که جهلش از پای در آورد و حال آنکه، علمش با او بود و سااودش نکرد«؛ نهب البالغه، » -1

 .487ص، 1ج
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ةٌ : »دیفرمای م  ییجادر   ُدهُ َعقٌل َمَضلَّ لم  الُیَؤیِّ اما    ،می اسمش را علم بگذار  هر چه   ؛1«ُکلُّ ع 
 است.   یگمراه نینکند، او ع دییعقل آن را تأ

َلَبکَ »  :ندیفرمای م  (وسلموآلههیعلله الیصل)اکرم  امبریپ ْعَلُم 
َ
أ ما  َتَعلموَن  ای َکث  ُتمیْ َلْو   و  را

  اریبس  و  دیکردیم  هی گر  اریبس  دیدانستیم  شما  دانمیآنچه را من م  اگر  ؛2« لیَقل  َلَضَحْکُتم
   .دیخندیم کم

ما    یآن را برا   ند،افرموده   علمدربارۀ    (السالمهمیعل)تیآنچه قرآن و اهل ب  ست؟ یعلم چ
توص  چنداکرده  فیچگونه  علم  منابع    ی حس  ابزار  ست؟ یچ  علم  دیتول   مراکز  ست؟ ی ؟ 

  ۀ رابط همان منظور ایآ جهل، و  عقل نی ب ۀرابط  رسد؟ یم کجا  به علم مراتب اصالا  ست؟ یچ
  ی گاه  ای  است؟   علم   از   فراتر  یزیچ  ،میکنی م  عقل   از  صحبت  یوقت  ای  است؟   جهل  و   علم

  است؛   آورده  مختلف  اناتیب  به  را   هانیا  اتیروا  در  است؟   عقل  از  فراتر  علم  و  است  برعکس
جا آورده است که عقل است که علم را  ک یعلم امام عقل است، در    دیفرمایجا مکی  در

به چه نکته   د،یفرمای حضرت به صورت و عبارت متفاوت م  .کندی علم م اشاره   یهااما 
 دارد؟   یمهم

ْن  » ْکَمةُ م  ن  َاْلَغْیب  َتْظَهُر َاْلح   گرید  آنجا  رسد،یعلم که به حکمت م  ی مراتب باال  .3«َخَزائ 
   !است نی ریش چقدر  علم نیاوقت آن  ؛کند دیتول  علم که ستین فکر و ذهن صرف

 
 .6869غررالحکم، ح  -1
 .2320نهب الفصاحه،  -2

 .671، ص1«؛ غرر الحکم و درر الکلم، جشودهای پنهان،حکمت آشکار میاز گنجینه» -3
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»دیفرمای م  (السالمهیعل)موال ر:  َیصب  َلم  کَمَة  الح  َعَرَف  نها َعن   َمن  م  یاد   زد    اگر   ؛1«اال 
 ی صبری آن ب  یادی به ز  کند،یم  ی صبری ب  گریبچشد، د  یاعلم، ذره  ی از مراتب باال  انسان

 . کندیم
  آن   ۀرابط  و   ف ی تعر  و   ستیمعرفت چ  ،علم با معرفت  ۀعلم، رابطدرباره    (السالمعلیه)موال

شاءالله در موضوع خودش، اگر ان.  است  توجه  قابل  یلیخ  که  دارند  یاناتیب  ؛ستی چ  علم  با
 بحث باز شود، آنجا مفصالا عرض خواهد شد.   میبخواه

 عقل فیتعر
علم وارد شود )که حضرت هم فرمودند عقل    ی در فضا  خواهدی که م  یز ی اصالا جا دارد عز

تأ   دیبا را  دربار  دییآن  مطالعه  ۀ کند(  عقل  در    یاخود  باشد؛   نمونه  کیداشته 
ُة َاْلُقُلوب  َو َاْلُقُلوُب  :  ندیفرمایم  (السالمهیعل)موال مَّ ئ 

َ
ْفَکاُر أ

َ
ْفَکار  َو َاْْل

َ
ُة َاْْل مَّ ئ 

َ
»َاْلُعُقوُل أ

 » ْعَضاء 
َ
ُة َاْْل مَّ ئ 

َ
ُة َاْلَحَواسِّ َو َاْلَحَواسُّ أ مَّ ئ 

َ
جالب  یلی خ ستمیدستگاه و س کی حضرت .2أ

ساز و  مراکز علم   ی قوا   ریس  ستم،ی س  نیکه در ا  کندی م  فی انسان تعر  یبرا   یاشدهو حساب 
را   ۀدارند که تحت حکومت عقل هر کدام در مرتب  یابزار علم نظم خودش کار خودش 

  . است آورده مختلف اناتیب به کند  باز  را  عقل خواهدیم که حضرت آنگاه دهد؛یانجام م
از    دیفرمایجا مکی  در  است؛  زهی غر   همان  عقل  از  منظور  که  دیفرمایجا مکیدر   عقل 

ْلم  َو َاْلُقْدَرة   خلق شده است: »  زیچهار چ َن َاْلع  ْشَیاَء م 
َ
َبَعة  أ ْر

َ
ْن أ ُه َتَعاَلی َاْلَعْقَل م  َخَلَق َاللَّ

 

، 1ها شاکیبایی را از دسات بدهد«؛ بحار األنوار، جدر کساب هر چه بیشاتر آن ،ها را شاناخت»آنکه حکمت  - 1
 .183ص

ها پیشااوایان حواّس و حواّس پیشااوایان  ها و دلها پیشااوایان دلهایند و اندیشااهاندیشااه»خردها، پیشااوایان  -2
 .96، ص1بحار األنوار، ج ها«؛اندام
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ي َاْلَمَلُکوت    ف 
ماا ْلم  َدائ  اْلع   ب 

ماا ْمر  َفَجَعَلُه َقائ 
َ
اْْل یَئة  ب  ور  َو َاْلَمش   ن یا  در  را   عقل  نجایا  .1«َو َالنُّ

. پس تیّ مش  : علم، قدرت، نور،است  شده   ساخته   زیعقل از چهار چ  ؛کندی م   فی تعر  حد
پا و  قائم  به علم، دائماا در عالم ملکوت!  داریآن را  باز   یمراتبوقت  آن  قرار داد  از عقل را 

 است.  ترق یدق یلیخ نیکه از ا کندیم
نَّ  »:  دیفرمای م  ( وسلموآلههیعلاللهی صل)اکرم  امبریپ ُنور   إ  ْن  م  َاْلَعْقَل  َخَلَق  َتَعاَلی  َه  َاللَّ

ٌب  يٌّ ُمْرَسٌل َو اَل َمَلٌك ُمَقرَّ ْع َعَلْیه  َنب  ل 
ي َلْم َیطَّ ذ 

ه  َالَّ ْلم  ق  ع  ي َساب    .2«َمْخُزون  َمْکُنون  ف 
  چیه  که  بردی خداوند در آن پنهان است، م  یکه علم ازل   یمخزن   به  را   عقل  گاهیجا  نجایا

 . است نکرده دایپ راه آن به یاحد
 خودش  نور  از  و  عرش   نیمی  از  ن،ییروحان  عالم  از  خلق  نیاول  عقل:  دیفرما  یم  ییجاکیدر  

 . 3است
از    ی شتریمطالب ب  با  است و جا دارد راجع به آن یمفصل و طوالن  اریعقل بحث بس  ۀ دربار
 . می آشنا شو (السالممهیعل)تیباهل

 

 

  ییبه امر. پس آن را به دانا مشایتو    روشاناییو    تواناییو    دانایی: از یدآفر  یز»خداوند بزرگ عقل را از چهار چ  -1
 .244، ص1اإلختصاص، ج«؛ یندهساخت و در ملکوت پا یدارپا

اش که نبی مرساال و ملک مقرب بر آن آگاهی  خداوند بزرگ، عقل را از نور مخزون مکنون در علم گذشااته» -2
 .۳۱۲ص، ۱األخبار، ج یمعان  «؛یدآفر نداشت

ِه عل»  -3 یَن َعْن َیِمیِن اْلَعْرِش  یهَفَقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ وَحاِنین ُل َخْلقم ِمَن الرح َه َعزَّ َو َجلَّ َخَلَق اْلَعْقَل َو ُهَو َأوَّ السااالم ِننَّ اللَّ
 .21، ص1ج ی،کاف «؛ِمْن ُنوِرهِ 
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 یتیضرورت توجه به مسئله اخالق از نگاه ترب 
صورت  ۀمسئلدیگر،    وع موض  باز  هم  اخالق  است؛  گاه   یهااخالق  دارد.    ی مختلف 

 ۀ جلس  کی  ای  میکنی مباحث از رذائل و فضائل بحث م  ی سرکیاست که آنجا فقط    یاجلسه 
 ی تیباشد که نگاه ترب  یاجلسه   ا ی  کند  دایباشد که انسان از آن جلسه صرفاا حال پ  یصرفاا حال

که خدمت   یهم وجود دارد که البته روال  ی. انواع و اقسام جلسات اخالق میبه آن داشته باش
 است. یتیترب یغالباا اخالق از جنس فضا م،یهست زانی عز

د مبانهم    ی گر یموضوعات  به  برا   هستانقالب    یراجع  مٔومن بهما    یکه  جوان  عنوان 
  ی مهم انقالب که اگر کس اریبس  یاز مبان یکی .شود باز درست دیبا انقالب  ی مبان ،یانقالب

انقالب »  را   باشد  یبخواهد  فرمودند:  آقا   نیب  یعنی«؛  باشد  مؤمن  دیبا   یانقلبحضرت 
 ن یع   ما  انتید»  :فرمود  که  مدرس   دیشه  شیبر اساس فرما  .ستین  یتفاوت  مانیانقالب و ا

 یاست که ما غالباا در فضا   یمهم  اریبحث بس  کیهم    نیبر عکس. ا  ای«  است  ما  استیس
 یاز موضوعات مهم  یکی،  میریگمی قرار    ی تیو ترب  ی فرد اخالق  کیعنوان  به   یوقت  ،یدانیم

ب بعضاا  متأسفانه  تربیانقالب  نیاست که  و    دیبا  که  شودی م  خلط  اخالق  و  نفس  تیبودن 
  .شود باز انقالب نیامام نگاه از درست
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 جلسه دوم 
  به  که می دار ازین مانی نید و یاله  بلند معارف یراستا در ما که است نیا جلسه نیموضوع ا

 نیا  در  را   ما   یوجود  ابعاد  از  ی ُبعد  کدام  هر  هانیا  مجموع   و   می بپرداز  یمختلف  موضوعات
 آماده  میباش  مندبهره   دیبا  که  زالل  سرچشمه  آن  از  یمندبهره   یبرا   و  کندیم  باز  معارف

  ی . ما مباحث مقدماتمریرا بگ   زانی که وقت عز  مست ین  استاد   حد   در  ریحق  بنده   البته .  کندیم
  ییهانه یشاءالله اگر زمان   .میرسان ی م   سروران  خدمت  می ریبگ   ادی  است  الزم  راه  نیرا که در ا

  م ی مند خواهکه هستند بهره  ید یبزرگان و اساتشاءالله از محضر ان خصوص باز شد  نیدر ا
  شد.

 عقل و تقویت آن
آن بحث شود، همان بحث عقل و تقویت    دربارهیکی از موضوعات دیگری که الزم است  

آن است که برای خود، غذاهایی دارد که این عقل باید با آن غذاها مرتباا رشد کند. جایگاه 
 ای است. کنندهعقل در این مباحث جایگاه تعیین
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اکرم »می   (سّلمووآلهعلیهاللهصلی)پیامبر  َکثیَر  فرمایند:  ُجَل  الرَّ َرأیُتُم  َکثیَر إذا  لة   الصَّ
ه  َحّتی َتنُظروا َکیَف َعقُلهُ  یام  ، َفل ُتباهوا ب    و   خوانداگر دیدید کسی بسیار نماز می   ؛1« الصِّ

ای است، تا اینکه توجه العادهبه او مباهات نکنید که این چه آدم فوق  ،گیردبسیار روزه می
 کنید که عقلش چگونه است.  

ُجُل ید :»فرماحضرت باالتر از این را می لة     الرَّ ن أهل  الصَّ هاد  ، و م  ن أهل  الج  َلَیکوُن م 
یاَمة  إاّل َعلی  الَمعروف  و َینهی َعن  الُمنَکر  ، و ما ُیجزی َیوَم الق  ن َیأُمُر ب  مَّ یام  ، و م  و الصِّ

ه   فالنی  البته شخص از اهل جهاد باشد نه اینکه جهادگر است؛ هر وقت بپرسی    .2« َقدر  َعقل 
هر موقع بپرسی    ؛اهل نماز است  .شودست؟ در جبهه است، اهل جهاد محسوب می ا  کجا

هر    ؛ستااهل صیام    .ستاسجاده است، در مسجد مشغول نماز    ست؟ سرا  فالنی کجا
گوید روزه است، همیشه روزه است؛ و از امر به معروف و  موقع آب و چای تعارف کنی می
ها باشد؛ روز  یی برای آن در روایات آمده است، از اهل ایننهی از منکر که خیلی مقام باال

 قیامت به اندازه عقلی که در این عالم داشته است، اجر و پاداش داده خواهد شد.  
مهم موضوعات  از  یکی  موضوع بنابراین  می  ،  مطرح  که  است  امام   ؛شودعقل  البته 

شرح حدیث »در کتاب  «جهلجنود عقل و » بارهیک بحثی را در (علیهاللهرضوان )خمینی
 آورده است که خیلی کتاب مهمی است. عزیزان مطالعه کنند.  «جنود عقل و جهل

 
 «؛باه او نناازیاد تاا میزان عقلش را مالحظاه کنیاد  ،هروقات باه مردی برخورد کنیاد کاه پرنمااز و روزه اسااات»  -1

 .26، ص1ج الکافي،
ا در روز رسااتااخیز جز باه انادازه  و نهی از منکر اسااات، اما آدمی اهال جهااد و نمااز و روزه و امر باه معروف  »  -2

 .381، ص5تفسیر نور الثقلین، ج«؛ شودخردش پاداش داده نمی



 31 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

 رابطه بین علم و معرفت
تباط این موضوع دیگر رابطه بین علم و معرفت است که جایگاه علم، جایگاه معرفت و ار

قاُح «فرماید:  ر میطوارتباط این دو اینباره  در  (السالمعلیه)دو مهم است که موال علی ل 
ُر و الَفهُم  َصوُّ لم  التَّ قاُح الع  لم  ، ل  راَسُة الع  فرماید این علم است  . حضرت می 1« الَمعر فة  د 

  . کندفهم است که علم را بارور می  کما اینکه این تصور و  ؛شودکه باعث بارورشدن عقل می
مان خوانم تا توجه تا روایت می   ها موضوع کلیدی است. بنده یکی دو عرض کردیم رابطه این

 به اهمیت موضوع باال رود.  
َنفَسهُ فرماید: »می   (السالمعلیه )امام رضا نسان   َمعر َفُة اْل  الَعقل   اگر بخواهیم  2« أفَضُل   .

بندی کنیم باالترین آن، عقلی است یا عقل کسی است که نسبت به خودش و  عقل را درجه
 است.   از عملکرد خودش شناخت پیدا کرده

 بصیرت و عوامل تقویت آن
بصیرت    دربارهآن بحث شود، موضوع بصیرت است.    بارهموضوع دیگری که جا دارد در

و چه   عوامل تقویت آن چیست  ،های فراوانی شده است؛ اما اینکه بصیرت چیستبحث
یک مطلب بسیار مهمی است. در تحلیل   ،شودعنوان بصیرت مطرح میچیزهایی اشتباهاا به

بینی الزم  در پیش،  گیری نسبت به اشخاصمسائل، در تحلیل قضایای سیاسی، در موضع
دهیم، در اینکه کالم امام و کالم والیت چگونه با نگاه بصیرتی  میبین حوادثی که انجام  

رهبر کالم  محکمات  با  را  رهبری  کالم  متشابهات  کسی  بسا  ای  و  شود  نتواند تحلیل  ی 

 
 «؛ر و فهم ]درسات و دقیق آن  اساتشادن دانش به تصاوشادن شاناخت به تحصایل دانش اسات؛ باروربارور»  -1

 .7622غرر الحکم و درر الکلم، ح 
 .3220غرر الحکم و درر الکلم، ح  «؛ین خرد ورزی، خودشناسی انسان استبرتر» -2
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را مرتکب شده است اشتباهاتی  گاهاا  تحلیل مسائل  در  و  نیاز    تشخیص دهد  به بصیرت 
 شوند،این اختالفاتی که بعضاا بعد از سخنرانی و رهنمودهای حضرت آقا دچار می  است.

و کالم خدا محکمات    (السالمعلیهم )کالم امامت مثل کالم اهل بیت  به این دلیل است که
کمات مقام والیت را درست تحلیل نکند و درست شناخت پیدا نکند،  اگر شخص مح  .دارد

البته در همٔه امور زندگی    ،ایکنندهنقش تعیین  «بصیرت»کند و اینجا  در متشابهات گیر می 
 خصوصاا در امور اجتماعی دارد.

ْقدان  فرماید: »می (السالمعلیه )لذا موال علی ن ف   .  1« الَبصیرة  َفْقُد الَبصر  أْهَوُن م 
خواهد با زبان مادری اهمیت بصیرت را بیان کند؛ یک آدمی که  چه عبارتی! حضرت می

است ای  ور زندگیطچ  ،فهمند زندگی او تیره و تار استیچشم ندارد و کور است، همه م
ای دارد، یک پهلوان است، با همه عضالت،  العادهکند. یک هیکل فوق ور زندگی می طو چ

چشم ندارد؛ جهان برای زندگی او    اماوی، با همه استعدادهای فالن، ثروتش،  با همه تندر
این »دارد؟! حضرت می  ایچه معنی ندارد،  خیلی آسان   « أْهَوُن فرماید: کسی که چشم 

 بصیرت نداشته باشد.  است از اینکه
ی َبصُرهُ،  لیَس اْلعمی َمن َیْعم فرماید: »می   (وسلموآلهعلیهاللهصلی)در جایی پیامبر اکرم

  گویند، می به او کور    ،بیند. کسی که این چشم سرش نمی2«إنَّما اْلعمی َمن َتْعمی َبصیرُتهُ 
  .کور کسی است که بصیرت ندارد اما

  .العاده مهمی استبحث بصیرت یک مبحث فوق 

 
 .6536غرر الحکم و درر الکلم، ح  «؛تر از نداشتن بینش و بصیرت استتر و قابل تحملنابینایی، آسان» -1
کنز  «؛بلکه کور ]واقعی  آن کسای اسات که دیده بصایرتش کور باشاد ؛کور آن نیسات که چشامش نابینا باشاد»  -2

 .243ص ،1ج  ،العّمال
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َقلُبهُ فرماید: » می  (السالمعلیه)موال علی الَغفَلُة ماَت  َغَلَبت عَلیه   بر .  1« َمن  اگر غفلت 
میرد. یک آدمی که مرکز می  هکسی غلبه کند، مرکز هستی زندگی او و مرکز احساس او هم 

 تواند احساس داشته باشد؟ کنند چگونه میهوش میحس او را بی 
َلت َهَلَکُتهُ فرماید: » در یک جایی می اگر غفلت شخص ادامه    .2«َمن طاَلت َغفَلُتُه َتَعجَّ

رود؛ اما  زدایی اقدام نکند، به سرعت به سمت هالکت میپیدا کند و به موقع برای غفلت 
گذارد که فرد متوجه شود؛ رود. خوِد این غفلت نمیمتوجه نیست که به سمت هالکت می

می هالکت  سمت  به  کند  احساس  اگر  نمیچون  جلوی  رود،  وقتی  مثالا  بالتشبیه  رود. 
رود و دوان دنبال سبزی می گیرند تا او را به سمت کشتارگاه ببرند، دوانمی   سبزی  گوسفند

می  کیفی  نمی چه  اّما  می کند،  هالکت  به  را  او  که  نمی داند  و  باشدبرند  متوجه  تا    . تواند 
به زمین می آن او را  آنجا می قرار می   زنند و چاقو روی گلو موقع که  فایده  فهمد که  دهند، 

خواهند می   (السالمعلیهم)های بصیرتی و معرفتی که اهل بیتنسان با این بینش ندارد. اگر ا
وسفند  خواهد دید که اصالا این مختص گ  ،انسان را به آن بینش در این دنیا برسانند آشنا شود

ها کشیده  به دنبال سبزه   ام که با غفلتطور بودهدیگر، این  به نوع   نبوده است. مِن انسان هم
ای دهندهباره آیات تکانام. در اینه فقط دیدم به سوی هالکت حرکت کردهشدم و آن لحظ

 شاءالله در جای خودش باید بحث شود. هست که ان

 عبودیت و ابعاد آنمفهوم  
این در  دارد  جا  که  دیگری  مبحث  موضوع  شود،  بحث  فرهیختگان  نورانی  مجالس  گونه 

  و قرآن و بزرگان   (السالمعلیهم)طور که اهل بیتاست. اگر معنای عبودیت آن  «عبودیت»

 
 .8430غرر الحکم و درر الکلم، ح «؛میرد آن که مغلوب غفلت شود، دلش می» -1
 .8318غرر الحکم و درر الکلم، ح «؛هر که غفلتش به درازا کشد، هالکتش شتاب گیرد » -2
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باز نشود    اند،بیان فرموده ازدرست  باز نشود،  آن  واژٔه  ابعاد و مفهوم    و درست و صحیح 
آید که شیطان به نام عبودیت خدا این انسان بیچاره سری اشتباهاتی پیش میجا یکهمین

. شناخت و تعریف درست از عبودیت نکتٔه «قربة الی الله»  کشدرا به عبودیت خودش می
 باریک و دقیقی است. 

صادق »می  (السالمعلیه)امام  ي فرماید:  ف  َد  ُفق  َفما  ُة،  یَّ بوب  الرُّ ُکنُهَها  َجوَهَرٌة  ُة  یَّ الُعبود 
ي ة  ُاصیَب ف  یَّ بوب  َي َعن  الرُّ ة  ، وما َخف  یَّ بوب  ي الرُّ َد ف  ة  ُوج  یَّ ة    الُعبود  یَّ . جا دارد روی  1«الُعبود 

اوالا   هااین روایت ساعت باز شود.  و  جوهره    .ای استفرمودند عبودیت جوهره   صحبت 
آید. هر حرکتی به  مرکز حرکتی است که از حرکت آن امواج و اصناف و اقسام به وجود می 

 شود مربوط به جوهره آن است.هر صورتی ایجاد می
وقتی به حرکت   ،ای که در هسته درخت سیب هستکنیم جوهره بالتشبیه مثالی عرض می 

کند؛ شکِل که ظهور و بروز میافتد همه صفات، شکل، رنگ، مزه و هرچه دارد آن است  می
آن خواص  میوه،  شکل  برگ،  رنگ  بروز   ،برگ،  و  ظهور  که  است  جوهره  به  مربوط  همه 

دهد؛  که جوهره هستٔه بادام وقتی به حرکت افتد خواص خود آن را بروز میدرحالی  ؛کندمی
و  طور جوهرٔه هندوانه، جوهرۀ خربزه  شکل برگ و خواص آن و رنگ آن و الی آخر. همین 

ه است. ای است که در زمین انسان کاشته شدفرماید این عبودیت جوهره الی آخر. حاال می 
در    اخواهد بروز کند؟ منتهنسان چه میاز این زمین خاکی وجود ا  ،به حرکت در بیاید  اگر

کند. اگر مرغی با آن قوانین منظم نظام آفرینش های خودش بروز می رنگ و شکل   ،درخت
این هم یک نوع درختی است؛ پرهایش،   ،اش به حرکت افتدجوهره   ،بدروی تخم مرغ بخوا 

کند. حاال مثالا  رنگ پرهایش، منقارش، رنگ منقارش و الی آخر بر اساس جوهره بروز می 

 
ت یافت ه در عبودیت یافت نشااود، در ربوبیآنچ آن ربوبیت اساات؛ پسعبودیت گوهری اساات که باطن  »  -1

 .536ص   ،مصباح الشریعة  «؛گردد
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به  گیرد خواص آن حرکت را  ی قرار میافتد در هر سیستموقتی جوهره قوه برق به حرکت می
چه    ،جوهره آن یعنی عبودیت به حرکت بیفتد  ترین موجودی کهگیرد. اما کاملخودش می 
 ای است.العادهدهند که مطلب مفصل و فوق وقت حضرت توضیح میآن ؟!خواهد شد

 شناخت، تعمیق و اصالح اعتقادات
ب  نیاز عمیق  ما  و  باز شود  مباحث  این  در  دارد  داریم  هموضوع دیگری که جا  مسئله    ؛آن 

توحیدی که ما از پدر و مادر گرفتیم، از محیط    .شناخت، تعمیق و اصالح اعتقادات است
این   کردیم؛  پیدا  اعتقاد  آن  به  و  کردیم  خدایی درست  در ذهن خودمان  تقلیدی  گرفتیم، 

گوییم کما اینکه ما به اعراب جاهل می  ؛امخودم درست کرده  خدایی است که خودم برای
کند و واقعاا عبادت  که با دست خودش از چوب و سنگ بتی درست کرده و آن را عبادت می

باز شودکند. من هم همین کار را میمی از درون فطرت  باید    وقت موال آن   ؛کنم. توحید 
وحیُد َحیفرماید: »می  (السالمعلیه )علی فس  التَّ ه ب  ،. اگر آن بینش توحیدی باز شود1« اُة النَّ

در ساز است. همچنین  بخشد که این موضوع یک بحث مهم و سرنوشتیاتی میحنفس  
ُکْن فرماید: »می  (السالمعلیه) تعمیق آخرت، چه اسراری و چه خبرهایی است که موال علی

رة    اآلخ  ي  ف  و  َك،  َبَدن  ب  نیا  الدُّ ي  َك ف  َعَمل  و  َك  َقلب  روز2«ب  اینکه یک  بحث  قیامتی   . پس 
نیاز به    ،خواهد شد؛ بله قیامت کبری در جای خودش هست. اینجا آخرت با معنای قیامت

  ؛ صریح است  (السالمعلیه)ن باید به آخرت برسی. کالم موالهمین اآل ؛ داشتن دقت است
َك » َعَمل  َك و  َقلب  ب  رة   ي اآلخ  اینکه    .باز شود  باید در سیستم آخرتی   هااین بینش  .«و ف  نه 

قیامتی هست، زلزله  ،گویند آخرتوقتی می  بله  ای  در ذهن خود چیزی درست کنیم که 

 
 .540غرر الحکم و درر الکلم، ح «؛بخش جان استتوحید، زندگی» -1
 .7164غرر الحکم و درر الکلم، ح «؛با پیکر خود در دنیا باش و با دل و َعَملت در آخرت» -2
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اند  هست، صحرایی هست، در یک طرف باغ و در طرف دیگر آتش است و مردم هم مانده 
َك «شود. همین اآلن  شان روشن میکه ِکی تکلیف َقلب  مرکز    ،مرکز حیاتت  ،مرکز قلبت  ؛»ب 

باید این آخرت و آن عمل را با آن احساس انجام دهد. روایاتی هست که  ه  هم  ،احساست
 شود. مفصل در بحث خاص خودش بررسی می 

 کسب آرامش حقیقی در گرو تربیت نفس  
در این وضعیتی که دنیا به هم ریخته است و ذهن و روح انسان در  سؤالی مطرح است که  

آر  ،تالطم است ازتومی  جاکاین آرامش را در    م.نیاز داری   امشبه  این یکی  پیدا کرد؟    ان 
کرد؛ اما یک پاسخ   بازسؤاالت محوری است و در یکی دو ساعت شاید نتوان ابعاد قضیه را  

های بعد برای سؤال و جواب یک جلسه  خیلی کوتاه و مجملی را عرض کنیم تا برای فرصت 
 ها هماهنگ با هم پیش رود. خاصی باز کنیم تا این سؤال و جواب

دارد و  گرانی، احساس به هم ریختگی درون  کسی که احساس اضطراب، احساس نبرای  
 ترین فرصت کند؛ مناسب اس ترس و وحشت میگاهی این احساس شدیدتر شده و احس

کها بازگردد  خودش  به  لحظه  آن  در  که  این   ست  که  است  موجودی  چه  این  چنین  راستی 
می رخ  برایش  می احساسی  پرتاب  استخر  آب  به  را  سنگی  شما  وقتی  مثالا    ، کنیددهد. 

بر آن   زمان این احساس را دارید که آب یک مایع سیالی است که وقتی ضربٔه سنگ را هم
می توجه  خوردگیاین چین  ،کنموارد  و  است  تماشایی  لحظات  آن  در  امواج  زیبای  های 

 کند.  داریم که این موج کجا ظهور و بروز می
می  آتش،  وقتی  را  انسان  می   ،سوزانددست  دارد احساس  که  است  چیز  چه  این  که  کند 

کند؟ فرق بین یک انسان و گوسفند در این است؛ وقتی ما به  در من ایجاد می  ی طور اثر این
می  سنگی  گوسفند  درد    ؛ زنیمیک  احساس  فقط  گوسفند  نزدیک،  خیلی  فاصله  از  ولو 
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کند، اما اگر این را از فاصله صد یا هزار متری به انسان بزنند به محض برخورد سنگ  می
این سنگ از کجا به من خورد و چه کسی این سنگ   کند کهبالفاصله و بدون تأمل توجه می

زمان و سریع در حال دردگرفتن، یک توجهی )با  را به من زد؟ این از کجا به من خورد. هم
بنابراین در   او شکل گرفت.  به کوچکی روح گوسفند( در  به بزرگی روحش نسبت  توجه 

آید به خودی اتبی را باال میکند و مرآرام رشد پیدا میمسائل تربیتی وقتی روح انسان آرام
ن در این اتاق کیست که نشسته و این موج اضطراب شود که راستی اآلاین را متوجه میخود  

شود،  کند؟ یک سؤال عمیقی در او ایجاد میو ناراحتی و ناآرامی، امواج او را متالطم می 
کند پیدا  لطافت  و  کند  رشد  و  تربیت شود  روح  این  که  مقداری  به  و تا  ؛اما  فلسفه  به  زه 

فرصتی   نین وضع و اضطرابی قرار داد تاکه خدای متعال من را در چ  رسدمیحکمت این  
ما هر اقدامی برای    ،تا این معنا درست باز نشود  .کنمپیش بیاید که خودم، خودم را کشف  

های تسکینی خواهد بود. این همه راهکارهایی که غرب وارد حل این مشکل پیدا کنیم اقدام 
اینکه ما پیچ و مهره نداست همه تسکین هستند و درمان واقعی نیست   کرده ای را در  . مثل 

می  پیدا  بیمیکنیم  جایی  برودگوییم  کارگاه سیستم    ،نداز  در یک  وقتی  اما  است؛  آشغال 
گوییم آهان من دنبال همین پیچ بودم؛ چون این پیچ در این سیستم  می  ،کنیممربوطه پیدا می

 کند. است و معنا پیدا می دارای معنای مهمی 
دور   (السالمعلیهم)های تربیتی اهل بیتو روش   (السالمعلیهم)از اهل بیتانسان  تا وقتی  

شود هایی که اصالا انسان نیستند تا انسان را بشناسند می است و دست به دامن مشرکین و آن 
گونه  ضعیف است و این کند، تبعاا این روح بسیار  ها تقلید می و برای حل مشکالت از آن 

بی بسا  ای  و  سنگین  برایش  اماستا  معنامطالب  اهل    ،  تربیت  مسیر  در   بیتوقتی 
  قرار گرفت تازه خواهد فهمید که اصالا همین اضطراب در سیستم انسانی و (  السالمعلیهم)

کند کند و از آن بهترین استفاده را می معنایی دارد؛ آن معنا را پیدا می و    او جایگاه  یآفرینش
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برد تا اینکه بخواهد به صورت تسکینی، آن را به هر روشی خاموش  و بهره عالی از آن می 
ها ما را به اهمیت مسئله تربیت  ای بود برای این معنا که همه اینکند. این یک مختصر اشاره 

گاه می  کند.نفس آ

 الناسجبران حق
پیشرفت سیر و سلوک است. اما  الناس یک عامل خطرناک و یک مانع بزرگ در مسیر  قح

کردن، بردن آبروی کسی، با زنش حرفش  الناس بستگی دارد که حیثیتی باشد مثل غیبتحق
الناس زدن، دل مؤمن را شکستن باشد؛ این یک صورت دارد. صورت دوم حقتهمتشده،  

اگر دل بنده خدا را نشکسته و شخص    .شکستن استمالی است. در صورت اول مهم دل 
ام، الزم نیست که  اند که از او غیبت شده است و اطالع ندارد که من به او تهمتی زده دنمی

تا بگیرم  حاللیت  شخص  از  بروم  دوباره  جبران    دوباره  من  غیاباا  اینجا  بشکنم؛  را  دلش 
آقای الف که  . مثالا می کنممی اوروم پیش  گیرم،  حرفم را پس می   ،امعیبش را گفته  پیش 

تا آن    است.  طور نبودهام ایناش کرده فالنی که مسخره   گویمنم و می کخودم را تحقیر می
اما   م را ترمیم کنم و در حق او اعمال خیر انجام دهم.اهرد کردوشخصیتی که در غیاب او خ

م، اینجا باید دلش را به دست بیاورم اهخره شنیده یا مستقیم گفتام باألاگر دل کسی را شکسته 
های خورد. در اینجا بزرگان بحث ها به درد نمیاین جبران   ، اماوردهو تا دلش را به دست نی

کنند؛ حتی خودشان هم  آید و گذشت میشان به دست میها زود دلجالبی دارند؛ بعضی 
ای که حقش ضایع شده از فرد بخواهد، اندازه   کنند؛ اما اگر لب کند و خارج ازرشد می

گیرد و در حق او اعمال خیر دارد حاللیتش را میاینجا فرد به اندازه حد نصاب که وظیفه  
 رد.  سپاش را به خدا می دهد و بقیهیانجام م
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باید حقش را به هر قیمتی شده    ، الناس مالی اگر مشخص شود که مال کیستاما در حق 
شد و هرطور  کند  زده  پرداخت  که  خسارتی  و  بگیرد  امکانش  ه حاللیت  اگر  کند.  جبران 

مثالا  ،ها نیستکدام از اینبه وّراث او مراجعه کند. اگر امکان هیچ ،کردهنیست و فرد فوت 
داند کیست و ن پیدایش نیست و نمی شده به کسی خسارتی زده و اآلد میاز یک شهری ر

گویند و مسئول و مالک و صاحب آن، مرجع تقلید و مقام  می  «رّد مظلمه»کجاست، به این  
کند و  رود، قضیه را با او مطرح می می است که پیش او  و  والیت یا نماینده صاحب اختیار ا

 شود.  کند. هر مقدار که او حالل کرد و مصالحه کرد این دیگر بخشیده میبا او ُمصالحه می
مطلب دیگری که اینجا قابل دقت است و بزرگان هم روی آن اتفاق نظر دارند، مسئله امکان  

مسئ هست  عمل  امکان  که  اندازه  هر  است.  کردم،  عمل  غفلت  وقت  یک  داریم؛  ولیت 
شهری رفته وخسارتی یک    خواهم جبران کنم، مثالا اشتباهاتی داشتم، حاال بیدار شدم و می

ای  مفسده  ، امایا امکان آن هست  ،ن امکان اینکه بروم و آنجا را پیدا کنم نیستاآل  ،امزده
اگر بروم از آن آقا حاللیت بگیرم ناراحتی، مشکلی،    که  کند و شرایطم طوری استایجاد می

حیثیت میدعوایی،  اتفاق  ما  ُکشی  نیست،  امکان  که  هرجا  نیست.  امکان  پس  افتد، 
دهیم و او را در  کنیم و اعمال خیر انجام می قدر که غیاباا در حق آن مؤمن جبران می همین

د. بخشببه لطف و کرم خودش ما را    کنیم، امیدوار هستیم که خدار شریک می اعمال خی
وارد کنیم؛ چون گاهی فشار  به خودمان  نباید  اندازه  از  راه  بیش  این  از  آید. ها میشیطان 

می ان اشاره  تفریط  و  افراط  بحث  در  و  شاءالله  افراط  از  چگونه  شیطان  که  تفریط  کنیم 
ن که ت، چون استعداد گناه را داشت؛ اآلانداخه گناه می ب  کند. یک وقت سوءاستفاده می 

خواهد با افراط در توبه، فشار اعصاب و فشار توبه در او ایجاد کند، می  ،استعداد توبه دارد
مریضش کند تا حوصله محاسباتش را نداشته باشد. نه خیر، آن مقدار که امکانش هست  

بلکه باید فشارش را    ؛ید خیلی فشار وارد کندآن را باید جدی دنبال کند. خارج از امکان نبا



 40 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

به بعد حواست را  جهت این  از  برایت درس عبرت باشد،  این  باید  دار کند، بگوید حاال 
کند و از این به بعد مراقب  ای بسا عبرتی که پیدا می  .یباش  تبیشتر جمع کنی و مراقب خود

مؤمن بهترین جبران    کند برای آنو مواظب خودش است، خود همین رشدی که پیدا می 
بندی فردا عرض خواهد بود. البته این سؤال مربوط به بحث عملی است که حقیر در جمع

ها مربوط به فضاهای  خواهم کرد که این مباحث صرفاا ذهنی و نظری نیست. برخی از این
اهد ها را باز خوطهارت و نورانیت باطن این  ،ها را انجام دهیمشاءالله اینعملی است که ان

اگر   بنابراین  خمینیدارای  استاد  کرد.  امام  )مثل  باشد  جامع  و   "علیهالله رحمة"شرایط 
و خدا طول عمرشان دهد جامع داریم  باشاساتیدی که  است  نالشرایط  آنجا مشخص  د( 

اگر    ،اطاعت از چنین استادی منشأ رشد او خواهد شد و چون فضا، فضای عملیاتی است
شود؛ چرا که روش عملی استاد نفس او پراکنده و متحیر می  ،از جاهای متعدد استفاده کند

مربوط به مبانی استاد نیست. درست است که صد و بیست و چهار هزار پیامبر داریم، اما  
می اما  است.  عبودیت  روش  و  توحید  همه  نیست؛  بیشتر  چیز  یک  چقدر  مبنا  که  بینید 

تضائات متفاوت است. مثل جریان حضرت خضر با حضرت موسی  ها به تناسب اقروش 
در روش  اختالف  بنابراین  قرآن؛  در  هارون  با  است،  و جریان حضرت موسی  طبیعی  ها 

چنانچه مبانی یکی است. فلذا اگر فرد در بین دو روش متفاوت تربیت شود، طبیعی است 
ا پیدا کند. مثل اینکه مثالا یک  تواند آن سیر تکاملی خود رزند و نمیآن را پس می  ، که نفس

می صحبت  عربی  اول  از  زبان  استاد  نمینفر  صحبت  فارسی  هم  کلمه  یک  و  کند،  کند 
 درباره خواهد از همان ابتدا مخاطبش را با یک فشار خاصی بار بیاورد، تمرکز فکرش را می

درست    دیگری   قواعد ادبیات وادار کند تا آمادگی کسب کرده و بعداا زود یاد بگیرد. استاد
از اول شروع کرده است قواعد صرف و نحو و بالغت و لغت    ؛برعکس این عمل کرده است

 .  شودخواهد وارد مکالمه را یاد داده و او تمرین کرده، دو سه سال دیگر تازه می 
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و برخی اساتید از کل به جزء    سلیقٔه بعضی استادها از جزء به کل  ؛بنابراین دوتا روش است
تواند سیر تکاملی خود را طی  تحت هر دو تربیت باشد نمی   فرد  است که اگراست؛ طبیعی  

آن به معنای کلمه  کند.  نمی  «الشرایطجامع»هایی که  غالباا  استاد  نیستند،  به معنای  شود 
این حقیر ناقابل عمدتاا مشاور است که ما عمدتاا مباحث   .ها مشاور هستندتلقی کرد؛ این

می  مطرح  وقتی  می را  پیدا  اطمینان  بزرگواری  یک  داردکنیم  سؤاالتی  راهنمایی    ،کند، 
رود و آن را گیرد و متناسب با احساس و حاالتش می آید و مشاوره می خواهد؛ خب می می

راه    ، ت. اگر اطمینان پیدا کرد که مشاورکند. چون واقعاا به دنبال یک راه درستی اسعمل می 
کند که باید آن را انجام دهد. این »باید« را عقل به او حکم می ،درست را نشان خواهد داد

گوید، به لحاظ اینکه راه درست به او معرفی شده است و اگر عمل نکرد کار عقل به او می 
 ای عملیاتی نیست. اش نیست، چون تحت تربیت به آن معنخاصی در ساختار وجودی 

ها هم هستند که شاید وقت مشاور را خیلی بگیرند، مشاور هم حق دارد اگر ببیند بعضی
آمده همه  .شودوقتش ضایع می بیفردی  و  اش سؤاالت  به  خودی  ربطی  که هیچ  جزئی 

گیر است، اگر مشاور و  پرسد یا دنبال منافع شخصی خودش است و وقت می  تربیت ندارد
کند باید به مشاور حق ها عمل نمی استاد به او وقت نداد حق دارد. اگر ببیند به آن مشاوره 

 بدهیم اگر به جهت ضرورت حفظ عمر خودش، به چنین شخصی وقت ندهد. 

 یدرون متضاد  یروها ین تیترب 
اد پیچیده است که هم عوامل پیروزی و موفقیت در او وجود دارد و انسان موجودی با ابع

ها باید در مسیر تربیتی این  ها دائماا در جنگ هستندهم عوامل بازدارنده و تخریب و این
حضرت امام را    «شرح حدیث جنود عقل و جهل»  کتابهمین که عرض کردیم    .دحل شو

که خدای متعال برای عقل هفتاد و پنب لشکر و    العه بفرمایند برای همین بودعزیزان مط
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انسان دائماا در  این لشکرها در کشور بدن  پنب لشکر داده است.  و  برای جهل هم هفتاد 
جهل،  و  عقل  کتاب  مطالعه  با  که  است  غوغایی  یک  انسان  وجود  در  و  هستند    جنگ 

شود. البته کسی   تواند بازلشکرهای عقل و جهل به مقدار زیادی می  ۀشاءالله این مسئلان
به  تربیتی  فضای  در  بگیردکه  قرار  مقدماتی  تربیتی  عمل    ،خصوص  خودسر  دیگر  آنجا 

کنند ها یکدفعه عمل میشود؛ چون بعضی کند؛ مرحله به مرحله مطالب برایش باز مینمی
تا   باید انجام بگیردمرحله به مرحله    و  زند. مسائل تربیتی به تدریبکه نفس این را پس می
ها را داشته باشد و بتواند هضم کند و رشد کند و برای مرحلٔه باالتر  نفس ظرفیت عمل آن 

کند پیدا  می  ؛قابلیت  خفه  می وگرنه  شکست  و  تربیتیشود  فضای  در   دبای  نفس  ،خورد. 
گاهاا بعضی اشخاص یکقاعده  از   خوانند،هایی میسری کتابمند رشد کند.  احواالتی 

دهند که این نفس را ی کارهایی خودسر انجام م  ،شونداحساساتی می   ،خوانندبزرگان می 
جای اینکه  ه  کند؛ بد و نفس برای تربیت همراهی نمی نکای مید و او را ُعقده کنچموش می

 گیرد.های منفی می کند به جاهای خوبی برسد، جوابهایی که میعلیرغم مجاهده 
کس و هدفی که مربی برای او تشخیص    ن است که متناسب ظرفیت هرای  عدالت  معنای

داند که ظرفیت  ست. جز خدا کسی نمی ا   سهم و روزی او  ،دهد که به آن هدف برسدمی
او تربیت  این عین    ،افراد چیست و اهداف در مسیر  باید بگذرد،  امتحانات  از کدام گذر 

ین  عدالت است و اگر انسان به حسب ظاهر و به صورت ظاهر قضاوت کند این دلیل بر ا
می امتحان  خدا  اینکه  نه  )و  امتحان  نه  و  انسان  نه  که  با  است  و  است  شناخته  را  کند( 

 آید.کند و اختالف و مشکل پیش میهای شخصی خودش قضاوت می قضاوت 
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 جلسه سوم
اسامی موضوعات مربوط به معارف را که    د فقطیطور که عنایت داشتهمان   قبل  در جلسه 

که رهبر خصوصاا    ،خصوصاا شیعه زنده  ، عنوان یک شیعهما بهو  ست  اموضوعات فراوانی  
شیعهالشأن ظیمع خطیر  مسئولیت  می مان  انقالب  مؤمن  جوان  دوش  بر  را  ، گذاردبودن 

کردیم. هستیم  تک  معرفی  نیازمند  را  معارف  موضوعات  آن  اگرتک  شویم.  آن چ آشنا  ه 
ا هستند،  متفاوت  ظاهر  حسب  به  هم موضوعات  با  خاصی  ارتباط  واقع  در  . دارند  ما 

عبودیت    شاءاللهان البته محور بحث، بحث  منا   است؛  به  دیگر هم    ، سبتاز موضوعات 
 شاءالله هدف آفرینش است.بحث خواهد شد. اما عمدۀ بحث در این امر عبودیت و ان

 ها دیگر سخنرانیتفاوت جلسات تربیت نفس با 
قصد دارم یک مقدار در سبک بنده    ،شاءالله توفیق باشدها، اگر ان این جلسه در خاتمۀ برنامه

ادارۀ جلسه مطالبی عرض کنم. این جلسات شبیه جلسات سخنرانی نیست که معموالا در  
را  های خودش  های سخنوری جاذبه هایی دارد، تاکتیکها فنون سخنوری جاذبهسخنرانی 

های رود، جاذبهمطالب کشکولی جذاب گوناگونی که در ارتباط با موضوع به کار می  و  دارد
ها را  کدام از آن جاذبهخودش را دارد. این جلسه، جلسۀ سخنرانی نیست و هیچ  ۀالعادفوق 

باز یک استاد به اصطالح  زیرا  ؛ندارد. همچنین جلسۀ کالس و استاد و شاگردی هم نیست
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تواند یک استاد وارسته به هر حال مطالب بسیار مهم و سنگینی را به شیرینی میهنرمند،  
 های خاص خودش را دارد. انتقال بدهد و جذابیت

این جلسه شبیه جلسات تربیتی است که بیشتر سنگینی جلسه به دوش خود مخاطبین عزیز  
ها  مفاهیم عبارت   رف فهمیدنرف انتقال مطالب نیست، ِص ل تربیتی ِص ئدر مسا  زیرا است؛  
ای کند و با آن شرایط زمینه سری شرایطی را مخاطب در خودش فراهم میبلکه یک  ؛نیست

کند و آن استعدادهای کند، استعدادهای پنهان و باطنش را باز میرا در خودش ایجاد می
ب  کند و با آن هضم، لذت آن مطالکند و هضم میپنهان باطنی است که مطلب را جذب می 

پخته  شود. مثل بعضی از غالتی که باید در آب جوش یا حرارتی  در درون وجودش باز می 
پخته  شود از  بعد  لذتو  آن،  باز شودشدن  انسان  وجود  درون  در  آن غالت  وگرنه  ؛  های 
  ، کند. شرایط خاص هضم آن شکند، گلو را پاره می دندان آدم را می  آن غالتخواری  خام

سری استعدادهایی است که در انسان نهفته است ل تربیتی یکئمسا  .مراحل استآن  بعد از  
 آن حقایق و معارف  ،ها را جذب و هضم کردشود و وقتی آن ها شکوفا میکه با تربیت آن
شاءالله در جلسات بعد به تدریب باز خواهد شد. بنده  شود و کیفیت آن ان لذتش درک می

بخش   این  تا  کنم  عرض  مثالی  انعرایضیک  که  روایاتی  برای  باشد  مقدمه  شاءالله  مان 
 استفاده خواهیم کرد. 

 لزوم درک مسائل با ابزار متناسب با خود مسئله
ابزار حسی او  یک نفر مثالا کور مادرزاد است، و العاده اش فوق حس بویاییمثل    لو بقیه 

را می از هزار متری عطریات  و  فوق شنواییحس  فهمد،  است  از هزارالعااش  و  است    ده 
بگویند عجب هوای    ه اوبیند. اگر بخره جلوی پایش را هم نمی ألاب  ؛شنودکیلومتر صدا را می 

شود که در جای کند، خوشحال می زیبایی است، چه جای خوشی است، آن را قبول می 
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را دست زیبایی زندگی می  تو  و شبهه کند که فالنی  بیاید  بچه کوچولو  نفر  اگر یک    کند. 
چنین و چنان است، اعتقادات  اند، اینجا وضع خیلی خراب است و پر از آشغال وانداخته 

 شود.فرد فوراا متزلزل می این 
ندارد است  ذهنش  در  که  مفهومی  آن  در  ثبات خاصی  از سایر  ؛ یک  حواس    چرا؟ چون 

  ؛ نه حس مربوطه؛ از طریق گوش شنیده شده که اینجا جای خوبی است  ،استفاده کرده است
مئن باز شد، او مط  حسچشم است که باید باز شود. وقتی آن    ،که حس مربوطۀ اینحالیدر

اگر تمام عالم بیاید و در گوشش بخواند هیچ  وقت  آن  ست.خواهد شد که اینجا واقعیت چی
تأثیری ندارد. این یقین است، این استحکام است، این محکم است؛ چرا؟ چون با حس  

گاهی   رسید. مثالا به طور مادرزاد گوش کری داشته باشد، ولو با دوربین هم  مربوطه به آن آ
می چه  هر  بشنود،  را  دیگری  حیوان  یک  صدای  یا  را  قناری  صدای  را بخواهد  آن  گویند 

ناری چه زشت صدای ق  ؛بهگوید بهمی  ،استا  رد. بگویند صدای فالن حیوان چه زیبیپذمی
 آورد.ابزار حسی دیگری، این علم را به دست می چرا؟ چون از یک  ؛گیرداست، قیافه می 

اش دهد. باید حس مربوطهاش را تغییر میندازد بالفاصله عقیدهیک نفر بیاید او را به شک بی
همه  وقت  آن   آن حس به او علم خواهد داد که واقعیت چیست!  .ودنکه گوش است، او بش 

گاهی پیدا خواهد کرد.    عالم بیاید و بگوید، او آنچه واقعیت هست و آنچه را  که هست آ
است واقعیت  خود  مطابق  هست  چه  هر  غیره  صدای  و  آدم  صدای  و  زیرا گنجشک  با    ؛ 

آورد.  آن علم را به دست می  ،ابزار مربوطه خودش با  آورد.  خودش آن علم را به دست می
گوید. یک نفر  به میهکذا حس بویایی، اگر این حس خودش کار نکند، بوی لجن را به

. در استاش که باز شد، تمام  کنند، ناپایدار است. حس مربوطهبگوید تو را تمسخر می 
شان فرق   ؛داندها را مستقیماا می تک واقعیت آنتک   ،بیابان برود، صد نوع گیاه را واضح ببیند
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حیوانی  بلکه پنب تا حس مربوط به عالم  ؛  شان را. این انسان پنب تا حس نداردرا، چگونگی
 مثل حیوانات دیگر.  ،اش باز شده استو بشری 

 انسان فقط دارای این پنج حس حیوانی نیست
 ،های بعدشاءالله در بحثاصالا انسان خود حس است. حاال خود حس است یعنی چه، ان

از خود روایات باز شود، از خودمان چیزی نبافیم. ما آزمایشگاه علمی نداریم که از آنجا  
بیا الهی، همچیزی  الهی، خالق  بدهیم، هر چه هست کالم  و توضیح  و وریم  قرآن  ه در 

، توضیحات فرمایشات بزرگان، همه چیز واضح (السالمعلیهم)مکتب اهل بیتو  روایات  
باطنی  استعدادهای  این  از  مقدار  هر  انسان  که  است  آمده  مشخص  و  روشن  باز  و  اش 

شود، از آن  کند. یک دانه حس بینایی باز میقرار میای از عاَلم ارتباط برشود، او با مرتبه می
برداشته   پرده  »یک«  تنها  مادرزاد  تغییر  وشمی کور  او  زندگی  چقدر  کور  !  دنکمی د،  این 

 ،رفتن کوری، یک عالم برایش باز شد. اگر یک حس بویایی برایش باز شدکنار   مادرزاد با
این همه عطریات با این همه تنوع؛ حاال  د.  وشمیای از عاَلم برایش باز  یک عاَلم و پرده

آدمی که از سه تا حس مادرزاد    اند! بقیه حواس چگونه،  طور هستندهای حیوانی که اینحس
چ عالم  این  که  کن  تعریف  ما  برای  را  دنیا  بگوییم  ما  باشد،  او  طفلب  است؛  عالمی  ور 

کند، امکان ندارد. تعریف او از این عالم همین دو  اند پنب ُبعد این عالم را تعریف  تونمی
 است.    بیند که چه خبرکه باز شده و میبعد حسی است 

باز   انسان  ششم  حس  پرده  ،شودپس  می چه  برداشته  عالم  این  از  معنای ای  چه  و  شود 
شناسد، با کسی که از درختی که یک نفر کور مادرزاد میخواهد فهمید؟! جدیدی از عالم 

یکی نیست. او فقط اسم درخت را شنیده، با دستش لمس است،  بویایی مادرزاد فلب    حس
لمس   اش را زبری و  فهمد  شناخت او از درخت به اندازه همان دو حس است که می،  کرده
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ین برایش باز  تر از اتواند معنای عمیقنمی .و یک حس دیگر که سر و صدایی بیاید کندمی
 ،دهدباز شود قطعاا درختی یا کوهی که برای او معنا می   او  حس ششمکه    یشود. حاال انسان

ترین حس از او باز طور کسی که عمیقمان باز است. همانست که پنب تا حس ا  غیر ما
 شود. 

 لزوم تمرکز قلب به همراه تمرکز فکر در مسائل تربیت نفس
ناگون تدریس و سخنوری  های گوها و جذبه خالف روش چیزی بر  ،نابراین مسئله تربیتب

در مسیر فضای    طوری  داو بای  ؛ زیرا استاست؛ اینجا سنگینی بار روی دوش خود مخاطب  
تربیتی قرار بگیرد که آن استعدادهای پنهان او که خاموش است و رشد ندارد، رشد کند. هر 

باز میمقدار که رشد می برایش  برقرار میکند، همان مقدار مفاهیم  ارتباط  و  کند و شود 
خواهد دید لذت و حظی که بر او پنهان بود،آن حظ چیست که به آن توجه نداشت. پس 

سری مشکالت تربیتی است. حاال  این جلسات تربیتی بعد از تحمل یک و لذت در    حظ
ها بعداا باز خواهد شاءالله بحثکنم به مقدار وقت جلسه که انهایی بنده اشاره مینمونه
 شد. 

کند، آن مقدار مطلب  های تربیتی، مخاطب هر مقدار تمرکز فکرش را بیشتر می در سیستم 
گونه است،  شود. شاید یک نفر سؤال کند که در مباحث علمی هم اینباز میبرایش باید  

دیگر مثل سخنوری نیست که سخنرانی او را وادار به توجه کند. در مسائل علمی هم اگر  
 شود. میکسی تمرکز فکرش را بیشتر کند عمق مفاهیم بیشتر برایش باز 

همین اندازه نیست که ما آن را تصور    ،فکرگوییم بله، کامالا درست است؛ اما اندازه عمق  می
رسد تر تمرکز کند. یعنی میتر تمرکز کند، جا دارد از آن عمیقکنیم. فکر هر قدر عمیقمی

ای که دیگر فکر آخرین تمرکز خودش را به کار ببرد. آنجا دیگر توانسته در میدان  به مرحله
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تر تر و مراحل عمیق رکز فکر از آن عمیقشود. تمتازه شروع می   ،عمق مطلب را بگیرد  ،علمی
از آن تا برسد به دل، مواجه بشود و برخورد کند؛ همان که تمرکز فکر به دل رسید در آنجا 
محسوس  دیگر  آنجا  شد،  خواهد  زندگی  یک  آنجا  دارد.  دیگری  اثر  یک  که  دید  خواهد 

 خواهد کرد، خیلی عبارت قابل توجه است.

 (السالمعلیه)کالم معصوم اهمیت تفکر و اثرات آن در
امام حسن ُر فرماید: »می  (السالمعلیه )حضرت  َفکُّ یر    َالتَّ َاْلَبص  َقْلب   دیگر  1«َحَیاُة  اینجا   .

بحث علم نیست، بحث ذهن نیست، بحث حافظه و تفکر در فهم به اصطالح علوم نیست.  
یر  َحَیاُة َقْلب  تر از آن است که »این یک تفکر عمیق  شود. « میَاْلَبص 

ُق فرماید: »در یک جایی حضرت امیر می ْر ُتف  ْفک  ُق این »  . جایگاه2« ا  وی ذهن نیست، ت«  ُتف 
ه  فرماید: »دست بدهد. می  بیداری  تو  برایقدر عمیق کن تا  ! فکر را آندر دل است  این قوه ّ َنب 

َک  ر َقلب  الَتَفکُّ   .3« ب 
تان تان و معقوالتکه سعی کنید اعتقادات   فرمودنددعوت می  (تعالیاللهرضوان )امام راحل

ساز است و جا دیگر زندگیجا که انجام گرفت، آنرا از ذهن به دل فرو ببرید؛ چون همان
خواهد گذاشت. بنابراین در مسائل تربیتی، بزرگان با آن همه را همان اثر ذهنی، اثر حسی  

کشیدند و راه را باز کردند و    (السالمعلیهم )زحمات سنگینی که از کتاب و سنت اهل بیت
خواهند  های خاص سر راست کردند، می به ما نشان دادند و مسیر تربیت ما را با آن روش 

فوق  فیزیکدان  یک  شود.  تبدیل  به محسوسات  ما،  معقوالت  و  در  معلومات  نابغه  العاده 

 
 .115، ص75بحار األنوار، ج «؛کند دل بینا رابه راستی اندیشه است که زنده می» -1
 .130، ص1غرر الحکم و درر الکلم، ج «؛بیندیش تا ]از خواب غفلت   به هوش آیی» -2
 .54، ص1الکافي، ج «؛با اندیشیدن، دلت را هوشیار کن» -3
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گاهی دارد، با آن عالم، آن ای  کند که یک مادهمحاسباتی می قدر به قوۀ جاذبه زمین علم و آ
اند. ها در بخش نظر او قرار گرفته فرستد؛ اما همه اینرا در مخالفت با آن قوه به آسمان می

قۀ ده، پایش لیز بخورد و اما همین آقای پروفسور از یک طبقه، ده طبقه، از پشت بام طب
کند. یک عمر  جود جاذبه را حس می آن نیم ثانیه با همه و   دهم ثانیه درفتد، درآن یکزمین بی

این   کل  مطالعات  که  ثانیه  یک  آن  طرف،  یک  علمی  مطالعات  پشت  سال  پنجاه  و  آقا 
کند، این هم یک  کند که او چه مین حس میبا همه موجودیت، قوۀ جاذبه را اآلوجودش  

فوق موجود  یک  انسان  دیگر.  شگفتطرف  می العاده  حضرت  است.  آن  انگیز  فرماید 
 شود. کار کنید که تبدیل به محسوس ه تان را چمعقوالت

َباَدُة  »  فرماید:می   (السالمعلیه)موال ع  ْرض  
َ
َاْْل َو  َماَوات   َالسَّ َمَلُکوت   ي  ف  ُر  َفکُّ َالتَّ

یَن   .  1« َاْلُمْخَلص 
چه   در مطالعات عوالم فیزیکی دنیان  از این روایت یک دانشجوی فرهیخته، محقق، تیزبی

 د؟تواند کشف کنحقایقی را می
َماَوات  َو  »  ؛فرماید مالئکه، بهشت، قیامت، بلکه همین دنیانمی ي َمَلُکوت  َالسَّ ُر ف  َفکُّ َالتَّ

یَن  َاْلُمْخَلص  َباَدُة  ع  ْرض  
َ
دنیااین  . «َاْْل همین  مال  من  ا  ها  که  زمینی  و  آسمان  ست. 
به من می  ؛شناسممی ر همان مجموعه دریا و جنگل و کوه و گویم د، میگویند زمینتا 

ص  و  میدشت  این  انسان،  و  زمین.  حرا  زمینشود  که  خوانده،  کسی  بیشتر  شناسی 
باالترین اوج   م، تر، ماده، ات، یک اطالعات قوی...شناسی، آزمایشات، دریاشناسی وخاک 

فرماید به ما می   (السالمعلیه) که موال  حالیشناسی؛ درماده  ،زمین هر چه در زمین هست
  ؛ات را باز کن، باز کن، باز کن، خواهی دید که این زمین ملکوت داردگانهتو این حواس پنب
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ن برای ما کار سنگینی است؛ وقتی دو کلمه درباره ملکوت حرف بزنیم خسته  اآلملکوت!  
اید انسان باید به  فرممی گویم ملکوت یعنی چه! حضرت  برد، میمی   انمم و خواب ی شومی

جایی برسد که اصالا تفکرش از میکروسکوپ و تلسکوپ و محاسبات و این مقدار تمرکز  
رود؛ را    باالتر  علمی  مفاهیم  مقدار  همین  نکند  تمرکز  مقدار  این  نفر  یک  اگر  اینکه  کما 

دبستان نمی دوران  و  دبیرستان  دوران  در  شما  بفهمد.  داشتیدهمکالسی  تواند  یک هایی  ؛ 
تان خوابش دستی بغل ، اما  کنیدگوید و شما کیف می ای یا یک آزمایشی را استاد می له مسئ

را یک مقدار    تگوید شما تمرکزمی  .خواهد بگویدچه می  استادفهمد  برده؛ چرا که نمی
شود، چه لذتی دارد. ببین چه خبر است. مجهول کشف می  ،ببین در این مسئله  ،باال ببر

فرماید این مقدار که تفکرات عمیق گوید، می را حضرت امیر به من میحاال همین حرف  
حاال اگر    ؛کنیها برایت کشف شد، این همه برایت لذت داد و این همه کیف می ی اینکرد

پیدا    ایت باز شود دیگر ببین چه زندگی یتر فرو ببری و ملکوت همین برا از آن هم عمیق 
َباَدُة » ؛کنیمی یَن ع   «.َاْلُمْخَلص 

 آرامش حقیقی است  ۀندآوراعتقاد قلبی، به وجود 
 .یواش بحث تفکر را جمع کنمیواش  ؛بحث در اینجا فراوان است

کند. رؤیت که در قرآن زیاد اسم آن آمده،  آنگاه معارف برای انسان حالت رؤیت پیدا می 
ما َکَذَب فرماید: »می   در سوره نجمقرآن  بینیم.  چیزی فوق آن چیزی است که با چشم می 

ور است، با  جبا یک کلمه اعتقادش یک   ،. آن کسی که کور مادرزاد است1«اْلُفؤاُد ما َرأي
یک موجود پا در هوا و سرگردان، بعد از بازشدن   .دو تا کلمه اعتقادش درست ضد آن است
های تحیرها آرام و مطمئن  رسد که در برابر طوفانآن به یک آرامش حقیقی صددرصدی می 
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بیان می فؤاد  در  قرآن  را  معنا  واقعیت چیست. همین  که  فؤاد    اگرگوید  می   کند.باشد  آن 
ای، فلسفی، مباحث اندیشه   هرچه در مفاهیم اهداف خلقت، معارف، مباحث،شکوفا شود

ابعاد زندگی و هر نوع از اقسام که دائماا در سرگردانی و حیرانی است، اگر   انواع و اقسام 
بیند، نه  نه آنچه ذهن من می  ،بیندآنچه فؤاد می  .«ما َکَذَب اْلُفؤاُد ما َرأي»  فؤادش باز شد

می  من  فکر  این  می   آنچه  .بیندآنچه  َرأي»  بیندفؤاد  نمی «  ما  دروغ  هرگز  خود  آن  گوید، 
بیاید یک فیلسوفی  جور تعریف واقعیت و عین واقعیت است. اآلن اهداف خلقت را هر 

! اگر یک آدم شّیاد و ابلیس تمام باشد که بتواند با  درست استحتماا و   گویم شایدمی  ؛کند
بینم یک کند، می کند و خلط 1التباس لها، حق را با باطبازیهای پیچیده و مغالطهمغلطه

ما  وقت نشستم باطل را به نام حق و به عنوان هدف خلقت پذیرفتم و دنبالش هم رفتم. ا
  «ماَکَذَب قرار گرفت و آن فؤاد باز شد، »  (السالمعلیهم)کسی که در مسیر تربیت اهل بیت

 کند. تمام وجود حس می  با
ن من نسبت به گرسنگی علم دارم، اما این علم من از طریق ذهن نیست. مثل کمد نیست اآل

بوده،   فالن  رنگش  بوده،  که شکلش مکعب  دیدم  را  این که کمد  با  و  بوده  جنسش فالن 
طور نیست که از این  چنین چیزی در اینجا وجود دارد. این  که   علم پیدا کردم  آن  صفات به

  ؛ از آنجا سلسله مراتب، مرکز بینایی و الی آخر  ، افتاد در چشم  . تصویر مطریق علم پیدا کرد
در »دل« علمش برای    هد گرسنگی و هم چگونگی گرسنگی هم. هم وجوطور نیستاین  ،نه

  درباره ست. و لذا شاید  یم به خودم؛ علمش علم ذهنی نما باز شد که چیست؛ از درون خود
  چیز دیگری یز جدیدی اولین بار آمده، آن  کنم که آن کمد نبوده یک چکمد یک وقت اشتباه  

و  ا بپیچانند  گرسنگی ر  هر طور این  .طور نیستگویم بله شاید؛ اما گرسنگی اینمی   بوده؛
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ماَکَذَب م گرسنگی در عالم نیست؛ امکان ندارد من شک کنم. چرا؟ »نابگویند چیزی به  
لم  حس کردم و این عدم  ت که با همه وجودم خودم در خو« این چیزی اس اْلُفؤاُد ما َرأي

د، نه رنگ دارد،  کند. پس چگونه است نه وزن دارد، نه جرم دارتواند پیدا  جای شکی نمی 
هیچ چیزی ندارد. هیچ یک از این صفات که به وسیله آن باید به یک چیزی نه شکل دارد، 
 تر است.  اما علم من به آن از آن هم قوی  ؛ها را هم نداردهیچ کدام این ،علم پیدا کنیم 

های بعد از خود  این رؤیت است که قرآن درباره آن بیانات خیلی مهمی دارد که در بحث
 روایات باید استفاده کنیم.  

 (السالمعلیهم)ثمره تربیت نفس با روش معصومین
ي اآلْفاق  َو في» نا ف  ْم آیات  یه  ي َیَتبَ   َسُنر ْم َحتَّ ه  ْنُفس 

َ
ُه اْلَحقُّ أ نَّ

َ
َن َلُهْم أ به زودی به رؤیِت   ؛1« یَّ

اند، اما بزرگان در این آیه بحث کرده  .شانمان را در آفاق و انفسآوریم آیاتها در میآن
اینکه همۀ این  عمده نظر بزرگان این است که در هنگام مرگ این انسان است که پس از 

قطعی بریده شد و خودش    ت، وقتی به طورموانع که عامل توجه به غیرخود بود کنار رف
رؤیت  وقت در آن لحظه خودش در خودش  آن   ؛ به صورت عریان کشف شد  درون خودش 

غیر  کندپیدا می و همۀ  یعنی چه  آیه است  تماماا  یعنی چهکه  است  آیه  آنگاه ؛  خودش که 
اْلَحقُّ » ُه  نَّ

َ
أ َلُهْم  َن  َیَتَبیَّ ي  د  ،« َحتَّ برایش  همه  این  که  دنیا  میاین  دسترسی  عوا  قابل  کند، 

است آن  شبیه  ُشبهه  یک  باشد  چه  هر  اهل  نیست،  تربیت  در  شخص  آنکه  مگر  ؛ 
قرار بگیرد تا قبل از آن موت اجباری در این موت اختیاری، این آیات    (السالمعلیهم)بیت

وقت ببیند حق یعنی چه. حقی که با یک چیز باطل قاطی شده  آن   ؛ و این استعدادها باز شود

 
ها، به  های خود را در آفاق و اطراف جهان، و همچنین در درون جااااان خااااود آنما به زودی آیات و نشاانه»  -1
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شویم.  پس اگر خود حق عریان باز شود ما چقدر عاشق آن می   ؛این همه عاشقش هستیم
بریم، حاال خوِد حق باز شود و اوهام  ن همه لذت می های مخلوط با اوهام ایما از این لذت

 شود.باز می اهداف خلقت آرام معنایاینجا آرام! بریمبرود چه لذتی می 
شاءالله تعالی خدا توفیق . انهای خاصی داشته باشد طور نیست که جذبهپس این جلسه این

 و مسئله طهارت که دیگر تأکید قرآن است    کنیمبدهد ما سعی کنیم تمرکز فکر را بیشتر 
ُروَن » الَّ اْلُمَطهَّ ُه إ 

هایی که از دنیا رفتند جزای  آن و  آن بزرگان  به  شاءالله  . خدا ان 1«ال َیَمسُّ
  طول عمر با برکت و با عزت   ،حیات هستند   قید  هایی که دردرجات متعالی دهد و آن  و   خیر

مان، این عارف حقیقی، این راهنمای حقیقی به حق، این  الشأنبه ویژه به رهبر عظیم  بدهد؛
اند و امروز ما اگر  ها را باز کرده که راه   الگوی درخشان به عنوان یک عبد صالح و یک موحد 

دکا و  نگرفتار  حسرت  به  قیامت  روز  در  بشویم،  تخیالت  گرفتار  بشویم،  بازارها 
به  هایپشیمانی سرراست  خیلی  بزرگان  را  نفس  طهارت  روش  نداریم.  حجتی  هیچ  مان 

ها ملتزم باشیم. البته  به آن  دما بای  .انداختیار ما گذاشته   ترتیب و مرتب و قابل دسترسی در
تی یکجا و دفعی، خالف روش تربیتی است. چون به  چون در مسائل تربی  ؛گویم یکجانمی

تواند اصالا رشد کند. با زند و نفس نمیزند، نفس را پس میآورد، آسیب مینفس فشار می
ند، هم ترتیبش را اهند، هم روش را فرموداههمان روشی که بزرگان هم دستوراتش را فرمود

 ند.اهفرمود
بنایمنته وقتی  این شد   ا  بر  بهنا  ،ما  تعالی  آن شکوفاییشاءالله  باز  تدریب  باطن که  های 
خواهد باز شود و آن کسالتی را که ابلیس شود، تازه لذت این حقایق و شیرینی آن می می

توانیم بشویم،  خواهیم باشیم می . ما هر چه می روداز بین می ، ملعون قسم یاد کرده نگذارد
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میابلیس کیف می را  می کند،  کند حالش  باشیم،  هر چه  وزیر  باشیم،  خواهیم، مدیرکل 
خواهیم باشیم رئیس جمهور باشیم، استاد باشیم، محقق باشیم، پهلوان باشیم، هر چه می 

ابلیس راحت است. اما اگر یک قدم تصمیم بگیریم که »بندۀ خدا« باشیم، آنجا دیگر ملعون 
نگذارد این اتفاق بیفتد. برای هر کس به کند تا  تواند ما را زمینگیر میبا همه لشکرش تا می

اند که به ما امید داده   (السالمعلیهم)کند که البته قرآن و اهل بیتتراشی می نوعی مشکل 
کند. با مختصر توجه به عالم برای تو مانع ایجاد می  ،نگران نباش، این شیطان هیکل دارد

 . های فکری خودت، او انگار یک شب ظلمانی و به ظاهر وحشتناک بودحقیقت و اندوخته 
تواند  هزار پهلوان بیاید نمی  .العاده سهمگین دارد هیکل فوق  ، تاریکی بگیرد  چطور یک اتاق

نین چیز عجیبی است، اما با همه این هیکل چ  اق بیرون کند، امکان ندارد، یکاو را از ات
ک بچه یک کلید برق را  کافی است ی،  تواند او را بیرون ببردوحشتناک که هزار پهلوان نمی

 شود. اصالا معلوم نشد این هیکل وحشتناک کجا رفت. میبزند تمام 
و به ظاهر  های عجیب و غریب  بگیریم در بندگی خدا قرار بگیریم و با همه فریب   ما تصمیم 

های تربیتی که قابل جنگ، مبارزه کنیم، اما با عنایاتی از سوی خدا و روش سنگین و غیر 
می  اینبزرگان  که  دید  به سرعت  فرمایند خواهیم  و  بوده  پوچ  این خیلی  نیست،  طور هم 

خوانم در شکست خورده و راه بندگی همچنان باز است. بنده همین دعای حضرت را می 
َقاَءَك کند »قبولی دعا که عرض می   این لحظات َليَّ ل  إ  ْب  ْکَرام  َحبِّ   ؛ 1« َیا َذا َاْلَجَلل  َو َاْْل 

اَحَة َو َاْلَفَرَح  خدا ذهنی نیست، خیالی نیست؛ » َك َالرَّ َقائ  ي ل  ي ف  ْجَعْل ل  َقائ ي َو ا  ْب ل  ْحب 
َ
َو أ

ند. این دعا سیستم رسیدن به آن را  . این هم سؤالی بود که عزیزمان مطرح کرد2«َو َاْلَکَراَمةَ 
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شاءالله تعالی از خدا به حق مقربان درگاهش مسئلت داریم که این دعا را  کند و ان باز می
 در حق همه قبول دارد.

 تفکر در خلقت خداوند و اثرات آن
خلقت آسمان و زمین چگونه  دربارهدانیم  ن، اما ممکن است  تفکر خیلی مورد تأکید است

گونه شاءالله اینان ؛  چه چیزهایی تفکر کنیم که به معرفت برسیم  دربارهتفکر کنیم یا در واقع  
از طریق  سؤاالت همان باز خواهد شد؛ یکی  به مرور  از دو طریق  طور که عرض کردیم 

که او برسد  فکر  تر تشاءالله تمرکز به عمق برود، به آن درجات عمیقهمان تفکرات که ان
می میتصویربرداری  نشان  و  انکند  که  نفس  طهارت  طریق  از  هم  یکی  شاءالله دهد؛ 

به برکت    ،هایش را بزرگان فرمودند آن مقدار که میسور هست در این جلسه باز شودبرنامه
عکآن واقعی  استعداد  می سها  اینبرداری  انکند.  شدها  خواهد  باز  اما شاءالله  خیلی    ، 
ن مسئله شما این شاءالله در جلسات بعد. اآلت، ان کنم که مفصل اسمالی این را عرض  اج

؛ قبول دارم عیب ندارد،  استگویند مثالا کره خورشید از انفجارات فالن عنصر  است که می 
گوید از قبول دارم. می  ،ست، علمی هم هستاهمین مقدار که شما کشف کردید درست  

پیدا کنید، تجزیه مینرفتید، نمی  کجا؟ شما که کره خورشید آنجا راه  شوید، هیچ  توانید 
مان های آن برایهایی که طیفکنیم رنگگوید آقا وقتی نور آن را تجزیه میشوید. می می

ای گویم مثل اینکه رابطه بینیم مال کدام عناصر است. میکند، از روی آن قشنگ میباز می
ا عناصر خورشید. خب حاال جالب این است که این انسان وقتی به  بوده بین عناصر زمین ب

نََّك گوییم موالی ما فرموده: »کند. میرسد اعتنا نمی خودش می
َ
ْرٌم   تزعم أ یَك    ج  یٌر َو ف  َصغ 
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ْکَبُر 
َ
اْْل اْلَعاَلُم  باز کند  .1« اْنَطَوی  تو را  به هم  فهمد عالم هستمی  ،اگر  ی را جمع کردند، 

 طور نیست که حتماا شوی، اینشده تو! پس هر مقدار خودت به خودت باز می  ؛پیچاندند
که هنوز کشف نشده است. یک ارتباطی هست   یو بگوی   یها بروها و کهکشانبه آسمان

روغن حیوانی خورده،    -  ماشاءالله-هیکل  مثالا یک انسان قوی   . یک نفر)خدا(بین تو و او
زیبا   طبیعت  و  روستا  کردهدر  و...  ،زندگی  خوب  یک  ،لقمه  عمرش  در  سرما   باراصالا 

، بیچاره تا صبح در آتش د فالنی تب کرده بودنداند تب یعنی چه. اگر بگوی نخورده، نمی
می   ؛سوختمی میمسخره  آتش  در  بوده؟    ؟ سوختکند؛  کجا  آتش  رفت؟  کجا  دودش 

یط یک سرمایی بخورد یک تب کند به مسخره کردن؛ اما همین انسان در یک شرا شروع می 
مختصری از درون خودش به خودش باز شود، حاال اگر بگوید آن طرف زمین بیچاره یک 

از تب می بود  با طیسوخت، مینفر  تو  آقا  را دیدیگوییم  او  رفتی  را    ؟ االرض  آن  اصالا 
مگر    مگر دیدی چه بوده؟   ؟ کشیدمی   هچ  گویی آی بیچاره، آی بیچاره دیشبای که می دیده

دانم تب یعنی چه. یعنی رابطه ام و میگوید من خودم که این تب را دیدهتو آنجا بودی؟ می
های بعد باز خواهد  ها در بحثشاءالله اینوجودی است بین انسان با جهان هستی که ان

 طور نیست که من حتماا آسمان بروم و در آنجا تفکر کنم.شد. پس این
ها های ابتدایی تفکر که از همینحی است، تفکر رویین است. الیه این تفکرات تفکرات سط

شاءالله با آن مهارت ان   ،شودز  اگر آن تفکرات عمیق باآید.  لوم ذهنی دارد به وجود میاین ع
یک سری مطالب از وجودش باز خواهد شد که اصالا آسمان یعنی چه؛ آسمان، همین رنگ  

رابطه آسمان با خود شخص وقت  آن   وت آسمان یعنی چه.آبی باالی سر ما نیست. آنگاه ملک
بودن آسمان باز خواهد شد. آنگاه  اش یعنی چه. آنگاه آیهرابطه مکنن صحبت میکه من اآل

 
میبدی، دیوان  «؛که دنیای بزرگی در تو نهفته اسااتحالیدر ؛کنی که تو موجود کوچکی هسااتیآیا گمان می»  -1

 .175أمیر المؤمنین)علیه السالم( ص 
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فهمد فکر چه قوۀ  د که تازه آنجا میمکآنچنان عمیق به سمت خودش می  قوه فکر من را 
استالعادهفوق  آنجا  .ای  که   .افتدمیبه حرکت    تفکر  در  مقدار  ابتدایی همان  مرحله  در 

نم ا توهر چه باالتر من می  ؛مان هست، نه آسمان اوج باالآسمان به معنای باال که در دسترس 
اآل  آن  به پیدا کنم.  قرار گرفته، سیال در  دسترسی  انجماد در زمین  بفرمایید  ن مثالا فرض 

ها  سر من است. آن  ی یکی بگوید باال زمین، گاز در آسمان. آسمان فیزیکی نیست که مثالا 
ست، نوعی از  ا ست و برتر و هر آنچه که واال ا  تو در تو آسمان و زمین هستند. هر آنچه باال

تواند در دسترس انسان باشد و خیلی از این مراتب را متوجه باشد و از  آسمان است که می 
 آن مراتب باالتر قوت بگیرد.  ،آن تفکر ،هاتفکر این

َب اْلُفؤاُد ما َرأي«  باره درُشبهه 
َ

 آیه »ما َکذ
َرأي»  درباره ما  اْلُفؤاُد  َکَذَب  شد«  ما  انسان  مطرح  درون  در  آنچه  یافت    که  حقیقت  به 

شاید ند که ما  کمیاشکال    کسیقابل تکذیب نیست،    و  تواند دروغ باشد  قطعاا نمی  شود،می
خودمان   دریابیم،  گدرون  کاذب  صورت  به  را  می   امارسنگی  بخوریم وقتی  غذا  خواهیم 

بحث ما یک بحث موردی نبود، بحث جنس  باید عرض کنم که  فهمیم اشتباه کردیم.  می
گ نام  به  جنساا چیزی  یعنی  بود.  گرسنگی  است؟ شناخت  چیزی  چطور  بگوییم  رسنگی 

آن یک بحث دیگری است کنیم؛  ی است؟ ما نفس خود گرسنگی را عرض می ئیور شطچ
هایی در انسان شناسی بحث خواهد شد که مریضی شاءالله در بحث آینده در انسان که ان

ها اخالل ایجاد که در مسیر آن  ز حسی متعددی در انسان وجود داردوجود دارد، چون مراک
آمی و  باید مفصل عرض  کند  را  فطرت( ن مرحله اخالل  پاک  )ندای  کنیم که در سایت 
،  گرسنگی کاذبفرماید  ده است. همین آقا که میضیح داده شده و در بحث تخیالت آمتو

داند یعنی چه. این موردی است که شخص در خودش به لحاظ اخالل و  گرسنگی را می 



 58 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

گرسنگی را   نفس اینکه در آن لحظه د. بعدفت ابه اشتباه می اختالل در مراکز حسی گوناگون 
بیند که آن گرسنگی است،  بیند. تشنگی نیست و میمی  با تشنگی  تفاوتش را ، قطعاا  فهمدمی

آنجا بحث   ؛گوید، آنجا بحث فؤاد نیستشناسد. بعد گفتیم فؤاد دروغ نمیشان را میفرق 
آید در سیستم مکانیسم جسمی  کند و میمراکز دیگر حسی است که قوه وهم دخالت می

مراکز   در  دارد،  دخالت  اعصاب  داردآن  دخالت  دارد  ،دیگر  دخالت  وهم  عوامل    ،قوه 
آنجا    وآید  می   ها در عالم مادهمعده و همه این  ازگرسنگی دخالت دارد. در گازهای صادره  

ْم َمَرٌض  »فيشود. این همان است که قرآن به عنوان وارد می  ه  آورده است.آن دیگر  1« ُقُلوب 
فی نفسه سالم باشد و انسان نگذارد که آلوده   «ُفؤاُد اما اگر خود »  ،کندمطلب را جدا می 

 گوید.شود، آنچه دریافت کرده هرگز دروغ نمی
 شاءالله تعالی باید بیشتر باز شود.ان های آینده که این مقدماتی است برای بحث اتفاقاا 

 کنترل گناه و قوه وهم
قوه وهم، در و  گناه  کنترل  عملب  درباره   ی راهکارهاکه    است  یبحث مهم  ی تیترب  یخش 

خالصه و    ی لیخ  ، اماگذاردیشاءالله مان   را خودش  ب اثرات  ی ها به تدرنیاو  دارد    یخاص 
ایکن  ی ادآوری  یاجمال به قونیم که  قو  ۀ گونه مسائل مربوط  و  به  یخ  ۀ وهم  اگر  ال است که 

وهم  ۀقو یبرا  ییهابزرگان برنامهکند که ی دش میدا کند چنان تشدیل پیوهم تما ۀسمت قو
ت  یوهم سنخ  ۀبا قو  اینکه  دلیلبه  س ملعون با جنودش  یکه کنترل شود. ابل  نداهال فرمودیو خ

گذارد.  ی قش آنجا بهتر النه م یشود آن دوست و رف ی ال فعال میوهم و خ  ۀدارد، هر چه قو
  ی قوا   به  کندیشروع م  است کهگر  ید  یاکند. آن قوه یم  ییالنه گذاشت او را راهنما  ی وقت

انداختن و خودش    کردنگر حمله ید از کار  وقتیبنابرا   کردن؛حکومتو  طور که  ما آن   ین 
که قوه وهم را    یزکردن از عواملیوهم و پره  ۀکردن قوم به کنترل یبزرگان فرمودند شروع کرد

 
 .10سوره بقره، آیه   «؛شان مرضی استیهار دلد» -1
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 آید میکه  گناه    از  یاتفاقاا برعکس؛ حاال اسم  ید که به فضل الهیم دیکند، خواهیفعال م
  ی ن وحشتیک چنیخواهد بخورد،  ی اش مت سنگ بزرگ از آسمان به کلهیانگار طبق روا

 ی ن ترس یک چنین کار احتمال گناه دارد  یا این کار گناه است  یکند. تا بشنود که ای دا میپ
در بحث   یشاءالله تعالکرده است. انال را کنترل  یوهم و خ  ۀکند. چرا؟ چون قویدا میپ

مفصل عرض خواهد شد. ،کنترل گناه، خدا کمک کند بحث باز شود
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 جلسه چهارم

توسط   میکردن مفاهیذهنها و واژه یمعنا رییتغ
 نیدشمنان د

صادق »  (السالمعلیه)امام  في  فرمودند:  َد  ُفق  َفما  بوبّیُة،  الرُّ ُکنُهها  َجوَهَرٌة  ُة  یَّ الُعبود 
الُعبودّیة   في  ُاصیَب  بوبّیة   الرُّ َعن   َي  َخف  ما  و   ، بوبّیة  الرُّ في  َد  ُوج  عبودیت    ؛1« الُعبودّیة  

و آنچه در عبودیت مخفی است، در ربوبیت یافت    استیت  ببورای است که ُکنه آن  جوهره 
 شود. می

بیت اهل  دشمنان  کند  لعنت  با    (السالمعلیهم)خدا  که  اهل  محروم را  از  بشریت  کردن 
در جامعه خفقان جهنمی ایجاد کردند که در تمام ابعاد زندگی چنان  ،  (السالمعلیهم)بیت

انسان اعم از اقتصادی، سیاسی، مدیریتی، علمی، آموزشی، خانوادگی، فردی و تمام موارد  
دارد تأثیر  انسان  از جنایات   .زندگی  این استیکی  واژه   شان هم  از  برخی   های که معانی 

 
یافت گردد ت در ربوبی ،عبودیت گوهری اسات که باطن آن ربوبیت اسات؛ پس آنچه در عبودیت یافت نشود»  -1

 .536مصباح الشریعة، ص «؛ت به دست آیداز ربوبیت مخفی بماند، در عبودی  و آنچه
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سازی کردند. مثالا وقتی اآلن ما واژۀ  بسا در ضدخودش فرهنگ ایکلیدی را تغییر دادند و  
می کار  به  را  آنچه»آزادی«  می   بریم،  تبادر  انسان  ذهن  بی کندبه  است؛  ،  باری  و  بند 

های غیرخدایی است؛ چقدر  که معنی واژه آزادی، رهاشدن از هر گونه وابستگی درحالی
شود، فوراا یک سجاده و تسبیح و یک گوشۀ  ند! وقتی صحبت از عبادت میواژه را تغییر داد

که عبودیت و عبادت معنایی است که جا  کند؛ درحالیاهی به ذهن تبادر میگ خانه و عبادت
 تر باز شود. دارد مطلب خیلی عمیق

انگار مخصوصاا در توحید، در معاد، در نبوت، در امامت، در والیت طوری وانمود شده که  
ها در عینیت که همۀ ایندهیم؛ درحالیها را خوب پرورش میذهنی هستند؛ در ذهن این

ما هستند.  زندگی  ما  محسوس  را ،  موهومی  حتی  و  ذهنی  مفاهیم  از  خیلی  برعکس،  یا 
های عینی جامعه شده است؛ و ما با سازی کردند که جایگزین آن واقعیتوری فرهنگط

دهیم؛ از این جنس  کنندۀ سرنوشت قرار می دهیم؛ تعیینر میها را اصل قرا همۀ وجود آن 
ل زیاد است. مثالا اگر بخواهیم مباحث معارف در اخالق و معنویت باز شود، اولین ئمسا

خیال  خاصیت و بیتفاوت و بیگیری و انزوا و یک آدم بیرسد، گوشهچیزی که به ذهن می
 کند. یک چنین چیزی در ذهن تبادر میبه امور جامعه و امور سیاست و امور حکومت و 

خواهد شروع شود، الزم است مقدمتاا این رسوبات منفی در  ها که میهرحال این بحثبه
ها را به کار ها اصالح شوند. هروقت ما این واژه های کلیدی یک مقدار باز شود و اینواژه 
اند انحرافاتی که ایجاد کردهناشی از    ها درست باز نشود و آن رسوباتبریم، تا معانی آن می

به ذهن تبادر کند، نخواهیم توانست در مفاهیم و مطالب درست پیش برویم و شاید مطالب  
 یک مقدار سنگین به نظر برسد.
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بخواهد  همچنین خدا  واژه   اگر  این  واقعی  معانی  کنیم  سعی  ما  است  ممکن  های تا 
شوند، بیابیم. جلسه قبل هم  میساز را که عمدتاا به صورت ذهنی و تصوری تلقی  سرنوشت

یک   تمرکزمان را است، لذا  عرض کردیم که مقداری از سختی راه بر دوش خود عزیزان  
پایان تر این تمرکز پیش برود، چون مراتب تفکر بیهم عمیق  جا دارد از آن   .مقدار بیشتر کنیم

این بعد  جلسات  در  که  مقدماست  این  به  توجه  با  رسید.  خواهد  عرض  به  ما  ها  ات 
خواهیم فقط این حدیث را باز کنیم و توضیح عرض کنیم، چون ما فعالا گرفتار معانی  نمی

 شدن برویم. وهمی هستیم و باید به سمت حسی 

البته با عبارتی   ؛از درون خودش  ؛جوهره حقیقتی است که حرکت آن از درون خودش است
کند، در مسیر شاءالله ادامه بحث، آن را باز خواهد کرد که وقتی حرکت مینن .حیثیتیبا و 

و  ی ئاشیاهایی، شیء و  حرکت خود، به تناسب شرایطی که پیش خواهد آمد، ظهور و بروز 
میصورت بروز  و  را ظهور  باز خود  هایی  را  که شرایط  بحثی  این  از  بگذریم  دهد. حاال 

هایی هستند که شرایط را یا جوهره  ؛یط وضع خودشکند، خودش در شرا جوهره ایجاد می
 کنند.برایش ایجاد می

 حرکت جوهری موجودات
ای از ورودی دستگاه درست کنیم که پس از فاصلهیک یک مثال عرض کنیم. مثالا ما ابتدا 

آن در یک منطقه،    ۀادام  .درجه داشته باشدصد  آن، یک دمای خیلی باالیی مثالا دمای باالی  
آن دستگاه، دمای    ۀآن دستگاه، دمای صفر درجه؛ و در ادام  ۀدوازده درجه؛ در ادام  دمایی ده

اگر ما از اول ورودی دستگاه، آب معطری را با   د.ده درجه داشته باش ،هشت ،منهای هفت
افتد، کسی  افتد، خودش به حرکت میدهیم، این آب خودش به جریان مییک شیبی قرار  
شود که در آن فضا  ای از ورودی، به فضایی داخل می فاصله  دهد.  پس از آن را ُهل نمی 
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آن دستگاه، وضعیت  ۀمنطقرسد؛ این جریان آب در هر عطریاتی به زیبایی به استشمام می
صورت قطعات نازکی از یخ گیرد. در قسمتی از آن به متناسب با شرایط آن را به خود می

آن مقدار که دیگر شرایط ادامۀ حرکت  های سفتی از یخ، تاصورت سنگاست؛ در ادامه به
برایش مقدور نیست. اگر ما در ورودی آن دستگاه، به عوض آب از تخته استفاده کنیم، آن  

افتد. این آب است که از درون و جوهره خود، مشابه آب اتفاق نمی   و  های متفاوتوضعیت
  های مختلف را دارد.استعداد قبول وضعیت

های بندی مرغ در نظر بگیریم. در مسیر حرکت، استخوان تخمجوهره را در یک  ؛  مثالی دیگر
و سیستم  اینجوجه  امثال  و  پر  مثل  میهایی  را  سیر خاص  ها  در  کلی،  در حالت  بینیم. 

 کننده است. که استعداد رشد و شکوفایی دارد  تعیین]خودش این جوهره 

ُة َجوَهَرةٌ » یَّ ت که در درون انسان در حال حرکت است که ای اس«؛ عبودیت جوهره الُعبود 
شود حرکت عبودیت انسان از  رسیم. معلوم میرویم به ربوبیت میاگر این را بشکافیم، می

باشد. با یک نگاه دیگر، عبودیت که عمدتاا برای انسان صدق  ای بر اثر ربوبیت می جوهره 
همان تأثیر نظام ساختار   -د  توان این را بیان کراگرچه برای همۀ موجوات هم می   -کند  می

خودش است. هر موجودی همان مقدار که موقع ایجاد، تسلیم قوانین خودش است، برای  
به قوانین  پایداری موجودیت خودش هم، الزم است که تسلیم محض  و  و استمرار  دوام 

نخواهد شد. مثالا در همان    یء، آن ش یءساختار خودش باشد؛ و در غیر این صورت آن ش
یخ اگر یکی از قوانین حاکم بر آن مثالا یکی از ذرات اتمی آن، نه خیلی ساده، یک قالب  

، این  برود  قانون ساده، همان دمای آن اگر به هم بریزد، مثالا از منفی ده به باالی هفت درجه
 بودن به قوانین محکم خودشان است. دیگر یخ نیست. پس موجودیت اشیاء مربوط به تسلیم 
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 موجودات در خلقت خود تسلیم هستندتمامی  
َتفَعُلونفرماید: »در سورۀ نمل می َما  ب  یٌر  َخب  ُه  نَّ إ  تَقَن ُکلَّ َشیء  

َ
أ ذی  . هر  1« ُصنَع الله  الَّ

، در ساختار و  ستاساختاری که در این عالم است، حتی اگر به نظر ما خیلی ُشل و ِول  
گوییم مثالا میز تق و لق است، خیلی سفت  قوانین حاکم بر آن، بسیار محکم است. ما می 

نیست؛ اتفاقاا تق و لقی خودش یک قوانینی است. یک وجودی به نام تق و لقی، بر قوانین 
مان را کنار بگذاریم، شیء به یک ق باشد، برقرار شده است. اگر ما قوانینخودش که تق و ل

بودن  این شیشه در قوانین نازک   .ای نازک استشود. مثالا شیشه شکل دیگر از هم پراکنده می 
ردشدن خودش یک حادثه ورد خ ورد شود، این خورد خواگر شیشه خ  .بسیار محکم است

جدیدی شد. اگر ما کالا در تمام عالم، هر شیئی را    جدیدی است که حاال ]تسلیم  قوانین
بر موجودیت خودش و بر قوانین مربوط به ساختار خود تسلیم   یءدر نظر بگیریم، آن ش

 های بعدی باز شوند.ها باید در بحثاین معنایی از دین است که این .است

وانینی است که موجودیت هر چیز به اقتضائات مختلف است که در اینجا به معنای همان ق
این خ و  پراکندگی شیشه  این  قوانین خود تسلیم است؛  آن  بر  و  ود خورهر شیئی  ردشدن 

صورت   گرنهوپراکندگی شیشه به قوانین خود تسلیم است که پراکندگی به وجود آمده است؛  
کنیم،  ها را در ظرف آشغالی جمع میداریم و اینکرد. اگر یک جارو برمیدیگری پیدا می

 این صورت جدید پیدا شد.   ،ین جدید در آنجا حاکم شد، که از آنیک قوان

 
دهید مسّلماا این صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده او از کارهایی که شما انجام می»  -1

گاه است  .88سوره نمل، آیه «؛!آ
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َوَلُه  »فرماید:  می  83آیه    ، خیلی جالب است؛ در سوره آل عمران َیبُغوَن  الله  ین   د  َفَغیَر 
َ
أ

ا َو إَلیه ُیرَجُعون ا َو َکرها رض  َطوعا
َ
َماوات  َو اْل ی السَّ سَلَم َمن ف 

َ
ها دینی جز  »آیا آن   ؛1« أ

این دین فقط همین  الهی میدین   آن مواجه هستی،  با  ُتوِی انسان  این دینی که  جویند؟« 
شود که هر شیئی بر قوانین خود نیست؛ اگر معنای دین را خیلی گسترش بدهیم، این می

ها و ه در آسمانچکه آنتر از این است. »درحالیتسلیم محض است، آن دایرۀ دین، گسترده 
ناخواه،   خواه  است،  اوفرمانزمین  تسلیم  و  بازگردانده ا   بردار  او  سوی  به  همه  و  ست 

شود، اینجا یک نکتۀ شوند«. پس دین با این نگاه که ]هر شیء  تسلیم قوانین خود میمی
کند و آن اینکه در موجودات غیر انسان، قابل توجهی است که ما را به آن روایات هدایت می

انسان از آنجا که   دربارهری خودشان هستند. اما  جبراا همه موجوات، تسلیم به قوانین ساختا
همۀ موجودات به تناسب خود    گرنهو  -خدای متعال به او عقل داد، البته عقل در شأن انسان  

دارند   و   -عقل  کرامت  او  به  عقل  این  برکت  به  است،  انسان  خاص  که  عقلی  مرتبۀ  آن 
 ر داد.  بزرگواری داد، آنگاه ادامۀ خلقت او را در اختیار خودش قرا 

تر باشد و همه چیز را ذهنی جلو نرویم.  کنیم تا با تمثیل، مطلب محسوس مثال عرض می 
نظام   در  را  آن حیوانات  پوست  فرمود، جبراا  را که خلق  متعال همۀ حیوانات  مثالا خدای 

آخر؛ الی  و  ُکرک  به  را  بعضی  پشم،  به  را  بعضی  حاال  پوشاند،  خودش  اما   جبری 
انسان در ادامۀ خلقت را به خود انسان داد؛ اختیارش را به خودش  شدن پوست بدن  هپوشاند

بخش از ادامۀ خلقتت را بپوشانی. فلذا قوانینی را که مثالا پشم،  داد؛ گفت باید خودت این 
طلبد که انسان  پوست بدن را پوشانده، جبراا این قوانین در انسان یک قوانین دیگری را می

ریسد  بافد قوانینش چیست؛ نخ می رود پنبه می د. همان که می ها را دنبال کنخودش باید این
 

ها و زمین چه به طوع و چه به کره طلبند با اینکه تمامی ساااکنان آسااماندین خدا را میآیا این فاسااقان غیر»  -1
 .83سوره آل عمران، آیه «؛گردند؟باز می تسلیم اویند و همه به سوی او
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بافی قوانینش چیست؛ خیاطی قوانینش چیست؛ همۀ این قوانین را قوانینش چیست؛ پارچه
این خود انسان است که باید در ادامه خلقت خود پیش ببرد؛ تسلیم آن شده است. مثالا اگر  

  ؛ ست کند، این قوانین لباس، خالف او استبیاید به جای پنبه، یونجه بکارد که لباس در
تواند؛ باید تسلیم آن قوانینی باشد که موجود است، یا تسلیم سیستم ساختاری مثالا  لذا نمی 

 لباس باشد.  

 نهایت انسانخلقت بی
بخش از معنای    این را مثال عرض کردم که این مسئله شروع بحث ما است. البته در این

ادامۀ پوشاندن بدن نیست؛ خدا بسیاری از مراتب ادامه خلقت ما را  جوهره و دین، فقط در 
چرا که همچنان خلقت ما به پایان نرسیده؛ مثل گنجشک نیست    ؛ در اختیار خود ما قرار داد

که وقتی از تخم در آمد، دیگر پایان خلقتش بوده است؛ اگرچه به نوعی خلقت آن هم ادامه  
های مهمی از ادامۀ خلقت او  بخشانسان است که  دارد، اما نه مثل انسان؛ این مخصوص

همچنان ادامه دارد و هنوز تمام نشده و این تازه اول کار است. مثالا تا دو سالگی مجبور  
خداوند در نظام آفرینش، این تصمیم را به او قرار داد که بخورد    . است که از شیر مادر بخورد

ش کیلویی یا ده کیلویی را، دوازده یا پانزده  ش،  پنبوزن بدن مثالا    .و عضالتش را محکم کند
کیلویی کند. ادامۀ خلقت با قوانین مربوط به خودش دست خودش است. از وقتی که دندان  

لکه قوانین ؛ ب نشیند، از غذای آماده استفاده کنددرآورد، این نیست که در آغوش مادر می
است. باید با دست    ها دیگر دست خودش به خودشغذاسازی و غذاخوردن و همۀ این

قوانینی دارد که باید رعایت  ها  خودش تهیۀ غذا، قوانین تهیۀ غذا، نحوۀ غذاخوردن، همۀ این
ادامه پیدا کند، تا از انسان پانزده کیلویی بیاید به انسان هشتاد کیلویی برسد. کند تا خلقتش  

ن با یک اشارۀ ابرو  شنید، اآلفرمودید، انسانی که فقط یک صدا می اگر قبالا مطالب را می 
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ت را به او بگویی، باید حروفات را به شکل  اخواستی حروفگیرد. اگر قبالا می ها معنا می ده
بیسکوئبیسکو من  بگویی  او  به  تا  بیاوری،  در  میئیت  الف  بیسکویت  ب ئخورم،  یت 

همه ها کند؛ اینخورم، تا الف و ب یاد بگیرد؛ اما اآلن نکاتی را در یک جمله بازگو میمی
ور آفریده است؛ طادامه خلقت او بوده که خودش در خودش دخالت داشته و خدا او را این

 طور قرار داده است. در ادامۀ خلقتش این را  آن جوهره و جبر او

یک چوب، در حد یک چوب و نهال خشک، تا اینجا که حرکت کرد، بقیه تمام؛   دربارهاما 
دار باشد،  توانست  درخت تنومند و تناور و زیبا و میوه این ادامۀ حرکت که ]با شرایطی می 

همه چیز دیگر تمام شد، یک چوب شد که بشکند و بسوزد؛ خلقت این تا اینجا ظهور پیدا 
مرغ ماند و یک چیز ناقص و یک چیز گند  امساعد  در تخم کرد. یا یک جوجه ]با شرایط ن

ها و طور روش تا آنجا ادامۀ خلقت آن جوهره است. اما ادامۀ خلقت این انسان، همین   .شد
آن مقدار قوانینی که تسلیم آن قوانین است، ولو باید به اختیار خودش انجام بدهد، آن مقدار  

  هور و بروز پیدا خواهد داد. اش در ادامۀ حرکت تکامل خلقت او ظجوهره 

یک انسان که در ادامۀ خلقت در یک بیابان ماند و این جوهره فقط هیکلش شد و ]فقط در 
جوهره او  دیگر بیشتر از آن باز   حد  روش چراندن مثالا گوسفند و آبیاری درخت ]ماند،

هم کرد و قوانینی  اش امکاناتی فرا دستی آمد، در ادامۀ جوهره بغلاگر همسایۀ    ، اماشودنمی
شناس آنچنانی  را دنبال کرد، اآلن مثالا پزشک فالن شد، یک مخترع بهمان شد، یک ستاره 

ها همه  است . این  اش به همان اندازه، بیشتر باز شدهشد، یک پهلوان فالن شد، ]جوهره 
انده  چون بندۀ خدا در آن روستا مانند آن نهال خشک م ادامۀ خلقت او بوده است؛ اما قبالا 

زمینه فراهم شد و ادامه پیدا کرد تا مثالا    اش تا آنجا بود. اما اگر برای این جوهره بود، جوهره 
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شهید چمران شد؛ این ادامه ]خلقت  به تناسب مقدار تأثیر آن قوانین در خلقت بود که این، 
 ها را شکوفا کند. با اختیار خودش توانست این اما]هرچند یک امر  جبری است، 

ها یک مقدار به صورت محسوس و با مفاهیم عمیق باز شود،  شاءالله این بحثنابراین  بنا
ر  د  ؛پایه تلف کردند، از بین برودچیزهای بی  باها وقت عزیزان ما را  تا آن شبهاتی که با آن

صورت خواهیم دید که مطلب خیلی واضح است؛ اصالا مفهوم جبر و اختیار آن نیست  این
اند! تا حاال چه کسی سؤال کرده است که آقا چرا من  ذهن ما داده  بهکه درست کردند و  

بار  مجبور هستم اجاق گاز را روشن کنم تا آب جوش بیاید و چایی درست کنم؟! اصالا یک
! با همۀ اختیار و عالقۀ خودش  هم در ذهنش نرفته که چرا من در اینجا جبری شدم؟ مطلقاا 

بلکه آنچنان    ؛ است؛ نه تنها برای او سؤال نیست  آن  اصالا خودش دنبال  ،تسلیم استبه این  
کند تا گازکشی کند تا این شعله  است که به دنبالش است؛ مبلغ کالنی هزینه می  آن  تسلیم 

 بیاید و گرما و آب جوش بیاورد؛ اصالا تسلیم محض است.  

ل و قال راه انداختند و وقت  اند؛ این همه قی جبر، آن معنای جبر نیست که به خورِد ما داده
ها بگیرند.  های ما شبهاتی ریختند که دین را از آناند؛ در کوچه و بازار برای جوانما را گرفته

اگر این معنا برایش درست باز شود، خواهیم دید که اصل مطلب خیلی بدیهی است؛ اصالا 
آب بخورم!    باید  شوم،ی تشنه ممن وقتی  گوید تا کی  غیر این باشد، باید ]سؤال کرد . نمی

شود. چرا؟ چون به قوانین  اش هم رد نمیخواهم خاک بخورم! اصالا از مخّیلهبار هم میکی
اش یک  آفرینش خودش تسلیم است؛ خودش ظهور و بروز همین قوانین است؛ در مخّیله 

زند، گوید »من« و آن قوانین! در اینجا هرگز چنین حرفی نمیی درست کرده؛ و می«»من
تسلیم محض است، خودش هم با اختیار تمام! اگر چشمش یک مقدار کم ببیند، نگران 

گوید بابا ولش کن، تا ِکی مجبورم  رود قوانینش را اصالح کند؛ هرگز نمی شود، سریع می می
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زند. چرا؟ چون مطلب برای او کامالا واضح شم! هرگز چنین حرفی نمی بامراقب این چشم  
به  و حل  آقاذهنش نمیشده است. هرگز  خواهم مثالا لقمه را در  من نمی  رسد که بگوید 

نمی  بگذارم بخورد! هرگز چنین کاری  کند، چرا؟ چون مطلب در محدوده  سوراخ گوش 
گاهی خواهد ش برایش خیلی روشن است، اینکه تسلیم محض قوانین است. اینکه میاآ

کیلو ببرد، باید از این طریق،    خودش را از پانزده کیلو به هفتاد  در ادامۀ خلقت خودش، بدن 
معنا،   تسلیم  این  باشد. خب  قوانین خلقت   ]و  معنا  پیش میهمینتسلیم  به طور  تا  رود 

های باالتر برسد. پس آن مقدار که  برکت عقلی که خدا به او داده است، به ادامۀ خلقت
کند، تسلیم می دهد و هم ما را به آن قوانین  عقل، قوانین ادامۀ خلقت ما را، هم نشان می 

ادامه آن جوهره ادامه خلقت من، همچنان  بروز میاش،  و  و  ای که ظهور  آن ظهور  کند، 
 دهد.  بروزش را همچنان ادامه می 

 کنیم. در این قسمت از خود روایات استفاده می 

 رابطۀ بین دین و عقل
 :  ندیفرمای ( موسلموآلههیعلاللهی اکرم)صل امبریپ

واُم  َمن ال َعقَل َلُه« »ق  یَن ل   1الَمرء  َعقُلُه و ال د 

  او   ست و تسلیما  این همان دین اوبنابر  ؛دهدانسان توجه می  ه این عقل است که قوانین را ب
شاءالله در  این تسلیم به معنای جبر نیست که نن   .چه بخواهد و چه نخواهد  ؛ستههم  

 بحث بعد باز خواهد شد. 

 
 .19، ح94، ص1بحار األنوار، ج«؛ ندارد  دین کسی که خرد ندارد  و ستا او جانمایه آدمی خرد » -1
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ُه،» ُلبُّ یُنهُ  َعقُلهُ  و أصُل اْلنسان   « یعنی مغِز خود عقل. عقل مراتبی دارد و هر ُلّب . »1«د 
مند است، تا برسد به مغِز خود عقل که ُلّب است  موجودی به اندازه ظرفیت خود از آن بهره 

ۀ وجودی که دارد، حرکت  یعنی قرار است مِن انسان با این جوهر  - هااین  خوش به حال-
کنم، این حرکت بکند و مدام بالنده  کنم، زمینه ایجاد میکند و من هم مدام زمینه فراهم می

این است،  واضحی  خیلی  چیز  برسد.  خودش  ُلّب  به  تا  برود  محسوس شود،  خیلی  ها 
این نیستهستند، اصالا  و زندگی ها چیز ذهنی  ش مشخص  اند. یک گوسفند، سن و وزن 

انسان   .است مِن  اما  است ؛  مشخص  چیزش  ]همه  گنجشک  یک  شتر،  یک  گاو،  یک 
نیستماین را طی می   .طور  اندازه عمر یک گوسفند فقط دوران کودکی  به  انسان  کنم؛  من 
ُمدام به    مند هستم وام. اما عالقهبخش از مراحل خلقتی را که پیش رو دارم، گذراندهیک

خواهم بدانم کی جوان نوجوان هستم، ُمدام می.  دنبال آن هستم که کی نوجوان خواهم شد
ها را به اندازه  کند و اینها را حس میچون این  اماشوم. این دوران همچنان ادامه دارد؛  می

گوید که من مثالا کی جوان خواهم شد؛  فهمد، در نوجوانی میظرف وجودی خودش می 
شود من خودم بروم برای خودم  گوید مثالا کی میمیو    فهمدزۀ فهم و رشد عقلش میبه اندا

کنم. در این میدان، آینده را  سواری میدوچرخهآورم؛ یا بستنی بخرم؛ کی خودم پول در می
مثالا می یا  رسید.  خواهد  آن  به  کی  خلقتش  ادامه  در  که  است  این  آرزویش  و  دلم    بیند 
مسافرت  می خودم  دیگر  خواهد  را  این  چه!  یعنی  جوانی  معنای  این،  از  بیشتر  اما  بروم؛ 

.  فهمدمی کند که  کند. آن مقدار آینده را آرزو می م نمی ه  آرزو  آن را   تواند بفهمد؛ لذا نمی
اش ضعیف است، همان مقدار را هم آرزو  قدر مرتبه ها هستند که این عقل، آن اما بعضی 

خواهم جوان بشوم؛ جوان به این واضحی، که برادرش  بیند بعد از این من میکند؛ نمی نمی
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بیند که چطور زندگی دارد، اما چون عقل خیلی ضعیف مانده است، با این وضوح و  را می
خواهم فردا جوان بشوم. پس ادامۀ  کند که من میهم تصور این را نمیآشکاری حتی یکبار  

خواهد ادامه پیدا آن را میخلقت هر کس به اندازه عقل خودش که رشد کرده، آن مقداِر  
نیست که تا برسد به آن متر و اندازه طول، دیگر تمام شود. این ]انسان،   کند. مثل درخت  

 نهایت است.  بی

تواند های خلقتش که گذرانده، نمیای از دوره از گذشته خودش و دوره  پس انسان هر مقدار
تفاوت  گذرانم که  هایی را میتواند بفهمد که َعَجب مرحلهفهمم؛ بلکه میبگوید من نمی

العاده اهمیتش تر و فوق تر، مهمتر، حساس روم، جدی جلو می  رهر کدام با هم هر چقد
نهایت است.  وضوعات دیگر نیست؛ ادامه خلقتم تا بی باالتر است. پس ادامه خلقتم مثل م

نهایت،  من با این مقدار تحول در این سی سال، در این پنجاه سال، در ادامۀ خلقت، در بی 
این را میمن چه خواهم شد؟!  تواند بفهمد؛ یک مقدار دقت بکند، یک مقدار تمرکز ها 

موال کالم  این  آنگاه  تل   (السالمعلیه) بکند،  انسان  میبه  »نگر  که  اْلنسان   زند  أصُل 
ُه،   یُنهُ  َعقُلهُ  و ُلبُّ این  د  به  «.  من  اگر  ادامه خلقت،  در  دارد؛  زیبایی  این همه  مقدار عقل، 

 شود! « خود برسم دیگر چه میُلب»

(  السالمعلیه )کنیم . موال علیپس جایگاه عقل را که البته فراوان است، ]در ادامه بحث می 
 . 1«َیکوُن الّدیُن  الَعقل   َقدر   َعلیفرماید: »میرابطه عقل با دین در 

مان در این قسمت عبودیت، هم از جنس معنای روش زندگی و هم معنای تسلیم  فعالا بحث
 در قوانین خلقت خودمان است. حاال یک مصداق عرض کنیم.
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رشااااد عقال در راذاخوردن و تعمیم آن بر دیگر    دربااره مثاالی  
 مسائل

ای که به دنیا آمد، عقلش به همان اندازه بود. با در نظر بگیرید؛ آن لحظه   شما یک کودک 
می را  شیر  مکیدن  همان  فقط  عقلش،  رشد  همان  آن  تسلیم  جبراا  روش دانست؛  و  راه 

می   ذاخوردنغ جلو  مقدار  یک  میاست.  کندرود،  گریه  باید  را    فهمد  شیر  این  چطور  و 
این،   از  اما غیر  برای مکیدن شیر ، روش غذاخوردن است.  این ]گریه  و  روش   به بمکد؛ 

تغذیه یک   برکت  به  اگر  ندارد؛ چون عقلش همین مقدار است.  آشنایی  غذاخوردن هیچ 
بیند باید با دو تا دست غذا مقدار رشد کرد و به تناسب آن، عقلش هم رشد کرد، حاال می

 ه د و بخورد. پس یک مرحله و روش به میزان شکوفایی عقل ]اضافه شد  و تسلیم برا بگیر
خورد. اما شما به او  گیرد و می آن هم، همین است که به خودی خود غذا را با دستانش می 

می را  همان  بدهی،  چیزی  میهر  جلو  مقدار  یک  طور آرامرود،  خورد.  به  را  غذاها  آرام 
ها هماهنگ داند که باید بجود. درست به تناسب عقل، اینمیجود؛  خورد و میخودکار می

زمان شدت  کنیم، به همان اندازه، هم کنند . مثل اندازۀ تعداد چراغی که ما زیاد می ]رشد می
فهمد مثالا سیب را باید بردارد و بخورد؛  رسد که میکند. تا جایی مینور هم با آن رشد می

نمی  تاما  باید  این سیب  است،  داند که  و خاکی شده  افتاده  به زمین  باشد؛ سیب    اما میز 
ها فهمد راه و روش خوردن فقط اینکند، میخورد. اما وقتی عقل رشد می دارد و میبرمی

باالتر  نیست؛ یک مرحله تمیز بشوید و بخورد. هرچه عقل  این را  باید  ای هم هست که 
بلکه جلوترها  ؛  تنها اینکه باید بشویدبیند نه  رود. میرود، روش غذاخوردن هم باالتر میمی

این روش  این غذا سرپوش بگذارد تا گرد و غبار احتمالی هم به آن نچسبد.باید روی  مثالا  
خورد، امروز با این میزان عقل، قانون و روش غذاخوردن آلود میدیروز خاک   ؛غذاخوردن
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ش غذاخوردن تمام شد؟ رود؛ آیا روطور باال میهم به همان میزان رشد کرده است. همین
رسد که این غذا را باید زیاد بجود، فقط جویدن کافی نیست؛  خیر! رشدش به اینجا مینه

های غذاخوردن هنوز ادامه پیدا  بیند روش رود، میباید این جویدن زیاد باشد. جلوتر می 
ا را هوسط غذا آب نخورد؛ این  ،مقدار غذا چه اندازه باشد، پرخوری نکند  دکند؛ بایمی

شود. ها در کدام آزمایشگاه تجربه شده است! تازه شروع میدیگر چه کسی گفته است! این
هایی بخورد،  موقع غذاخوردن چطور بنشیند، غذا را چه شکلی بخورد، غذا را با چه ویژگی 

ها  هایی! اینچه روش  «الله اکبر»کدام غذاها را با هم بخورد، کدام غذاها را با هم نخورد؛ 
خواهد رشد کند. ما از این به بعد این عقل را چطور رشدش دهیم  دانم؛ عقل می نمی   را من

ست که هها هم نیست؛ یک جای دیگری هم  بیند که فقط اینرسد میتا باز شود! تا می
از ظلم به دست من نیاید. ظلم یعنی چه؟ این دومرتبه برای من باز    و  لقمه باید حالل باشد

دانستم آداب غذاخوردن  آلود بخورم، نمیفهمیدم که غذا را نباید گل شود. تا دیروز نمی می
کند و تسلیم قانونم که باید این است که باید ببرم بشویم؛ اآلن عقل دارد به من حکم می

انون همچنان ادامه دارد. چطور آنجا عین حالم نبود و  حتی رویش سرپوش بگذارم. اما ق
بابا! این را  ای گویم  اآلن خیلی حساسم! اآلن هم عین حالم نیست که حرام یعنی چه! می

اند! در صورتی که آخوند ها را به ما وانمود کردهاند! اینآخوندها در آورده  -نعوذبالله-هم  
باالتر قوانین  آن  بهداشت،  مثل متخصص  این  هم  ادامه خلقت من می از  در  را  گوید. ها 

خوردم، در همان دو سالگی  ها همه مربوط به ادامۀ خلقت من است. اگر غذا را آلوده میاین
شد؛ اآلن هم همین مردم و خلقتم برای همیشه تمام می گرفتم و مییک مرض ُمسری می 

ر عقل یک مقدار باال رفت  هایی وجود دارد! اگاست! اگر بدانم در ادامۀ خلقت چه زیبایی
]ادامه   این  ادامۀ خلقت خودم عاشق شدم،  به روش  آنجا  و  باز کرد  را  تغذیه عقل  این  و 
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نهایت من، همان دین  خلقت  یک چیز ذهنی و خیالی و وهمی نیست. ادامۀ خلقت بی
 کند. است. کودک به همان میزان در دین زندگی می 

بحثاین شروع  در  مقدماتی  انتخاب  ا  هاها  که  راهی  اهمیت  به  ما  عمل  دقت  که  ست 
هایی را در آینده انجام  سری برنامهتر شود؛ چرا که اگر بنا باشد یک ایم، یک مقدار عمیق کرده

انگیزه به  نیاز  این  انگیزه دهیم،  دارد.  قوی  دارد. های  عمیق  شناخت  به  نیاز  قوی،  های 
ها کردن واژه ها و مقداری حسی اصالح اندیشه، اصالح معانی واژه   شناخت عمیق، نیاز به

ها را در چند جلسه بتوانیم جلو  اند. اگر اینذهنی وانمود کردهها را به ما  آن  دارد که همه
راهبرویم، یواش  این  به عرض خواهد رسید. در سایت »ندای پاک یواش  های عملی هم 

وضیح داده شده است. ها تایناز نیز مقدار زیادی  «فطرت
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 جلسه پنجم 

 مگر به خواست خداوند ؛افتدیاتفاق نم  ی امر چیه

َك فرماید: »خداوند می  بَّ َك َغدا إاّل أن َیشاء الله َو اذُکر َر ٌل ذل  َشیئ  إّني فاع  َو ال َتقوَلنَّ ل 
اینکه خدا  ؛ هرگز درباره چیزی نگو که من آن را فردا انجام خواهم داد؛ مگر  1«إذا َنسیَت 

؛ بخواهد. وقتی که فراموش کردی و در اثر توجهات این عالم توجهت به اراده خودت رفت
آن گره باز شود و موجب تربیت و   تاوقت پروردگار خودت را یاد کن و توجه به خدا کن  آن

 رشد توجهات توحیدی تو شود. 
َنفسي َنفعاا و ال» فرماید:در سوره اعراف می  ُك ل     .2« َضّرا إاّل ما شاء الله ُقل ال أمل 

 
مگر آنکه خدا بخواهد، و چون دچار فراموشی شدی پروردگارت را   ؛ره هیچ چیز مگو که فردا چنین کنمبادر» -1

 .24و  23 اتسوره کهف، آی «؛یاد کن
 .188سوره اعراف، آیه «؛جز آنچه خدا خواسته است ؛بگو من اختیار سود و زیان خویش ندارم » -2
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 :فرمایدمی(السالمعلیه)موال
، بَفْسخ   ُسبحاَنهُ  الّلهَ  َعرْفُت » ، َحلِّ  و الَعزائم  َمم   َنْقض   و الُعقود  در 1«اله  اینکه  از  من  ؛ 

هایی بود که برای من اما دیدم فسخ شد، بندها و گره   ،امهای مهمی گرفتهزندگی تصمیم 
شود حل  که  بود  امامحال  همت  ،  شد،  قدرت باز  که  فهمیدم  گردید،  نقض  مهمی  های 

 دیگری و مدیریت دیگری در کار است.
برنامه  همه  با  جلسه  این  و  قبل  جلسه  که  تأخیری  افتاد،  ریزیبا  اتفاق  متعال ها  خدای 

ای نیستی؛ حّرافی  خواهد به من بفهماند که تو کارهی بدهد و می خواهد بنده را گوشمالمی
آموزنده   خیلی  بنده  برای  این  و  بدهیم  اجازه  باید  ما  بکنی  بخواهی  همه  استهم  با   .

کشیم تا  اجازه ندهد ما حتی نفس نمیخدا د که اگر بومعلوم ؛ نشرمندگی جلسه قبل و اآل
بیفتد آدم را  این  .سیستم و دستگاه راه  آناء  توجه میها  و  دهد که تمام ساعات و لحظات 

در همه    . بایدخورد توجه به خدا کندزندگی باید چنین توجهی باشد که وقتی کار گره می
حال این توجه باز شود، اما متأسفانه این ابلیس ملعون و جنود انسی و جنی او و توجهات  

 گذارد. به این عالم طبیعت نمی
يفرماید: »می   (السالمعلیه )امام حسین د  ی َتَردُّ َله  ي إ  ُب  َاآلَْثار   ف  ؛ خدایا 2« َاْلَمَزار   ُبْعَد  ُیوج 

شود و اینکه حکومت و قدرت کنم، این مانع  توجه به تو میهمین که توجه به این عالم می
 تو به من معلوم باشد. 

 
ها ها و خواست ها و برهم خوردن اراده ها و فرو ریختن تصمیم ان را به درهم شکستن عزم »من خداوند سبح -1

 .250شناختم«؛ نهب البالغة، الحکمة
 .216، ص95بحار األنوار، ج «؛شودخدای من چرخش من در آثار دوری دیدار را باعث می » -2
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 شدن جایگاه محسوسات با ذهنیاتعوض 
خره این حقایق واضح شیاطین انسی و جنی باألهای جلسات قبل این بود که  خالصه بحث

فرهنگ  طوری  را  الهی  معارف  بدیهی  می و  کردهسازی  و  از  کنند  سوءاستفاده  با  که  اند 
ها در  ها ذهنی شده و این ، همۀ این(السالمعلیهم)محرومیت جامعه از محضر اهل بیت

م. ما برای قوه جاذبه زمین کنیها را در ذهن دنبال می همه این  ؛شوندمتن زندگی ما واقع نمی 
کنیم و به لحاظ این درک حسی  مان چقدر اهمیت قائل هستیم و احساس می در متن زندگی 

کنیم خواهیم درست کنیم، گونیا را تنظیم می از این قوه چقدر مواظبت داریم! یک دیوار می 
درجه   نیم  زاویه،  آناینکه  و  میطرف  هم  به  را  این  زمین  جاذبه  که  نشود  زند. طرف 

خواهیم از پله پایین بیاییم مواظب هستیم که پایم آن طرفی نخورد که قوه جاذبه زمین می
اما آن مالئکه    ،شود. در تمام امورم به این جاذبه توجه دارم ن میاکشد و سر و صورتم داغمی

 کنند، من درخصوص این اصالا توجه ندارم و آن را به الهی که این قوه جاذبه را مدیریت می
 کنم.همین اندازه احساس نمی 

قوه برق را توجه دارم که قوه برق در متن زندگی من چه نقشی دارد؛ اما این مقدار که آن   
کند، این را هرگز در متن زندگی احساس  مالئکه مأمور الهی این قوه برق را مدیریت می 

 کنم.کنم و آن را یک امر ذهنی تلقی می نمی
که مدیریت این عالم درحالی؛ کنیمای را در ذهن درست میدهگوییم مالئکه، پرنوقتی می 

اش  زند یک بچه کوچکی قشنگ در متن زندگی ای باد میماند که مثالا وقتی پنکهمثل این می
چرخد؛ اما هرچقدر ما به او توضیح دهد و می کند که این پنکه دارد سرما می احساس می 

تواند بفهمد. شود، هرگز نمی رق دارد مدیریت می بدهیم که این پنکه با یک قدرتی با نام ب
طور است کند و همین فقط همین مقدار در بینش کوتاه خود در مدیریت زندگی احساس می 
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مان قابل  کنند، برای هایی هستند که این قوه برق را مدیریت می گویند مالئکه وقتی به ما می 
 دریافت نیست.  

ریخ در جامعه ما ایجاد کردند و فرق اینکه این این مصیبتی است که شیاطین در طول تا
اش کجا حقایق محسوس شود و یا در متن زندگی قرار بگیرد و یا مفهوم ذهنی باشد و فایده

های زندگی، در  اش در اثردهی عملی زندگی، در انگیزهشود را نفهمیدیم. فایدهمعلوم می
ها و  ها و غم زندگی، در شادی   ها در مشکالتالعملهای زندگی، عکسریزیآثار برنامه

واراده می   ...ها  را خواهد مشخص  گوناگون  اثرات  آن  شد،  حسی  امری  یک  وقتی  شود. 
ای  خاصیت خواهد بود و یک پوسته گذاشت و اگر امر حسی نباشد و ذهنی باشد قطعاا بی 

ها و این حقایق  اند این واژه بیش نیست. از این رو است که شیاطین انسی و جنی سعی کرده
 کنند.  واردو مفاهیم را به صورت ذهنی 

 های فکری به برکت انقالب اسالمیتغییر زمینه
ببینید قبل از انقالب واژه »شهید« برای ما یک امر ذهنی بود. اصالا در متن زندگی مفهوم  

نمی احساس  و  نداشت،  روایات  در  که  شهید  واژه  انقالب  از  بعد  و  انقالب  در  ما  شد. 
انقالب داریم در متن   از  در انقالب و بعد  ،قدر درباره آن مباحثی آمدهاحادیث و ادعیه این

شویم. اصالا در معنای دولت و حکومت اسالمی کاری کرده زندگی این واژه را متوجه می 
ها و حتی از متن زندگی بریده شده بود. وقتی صحبت از اینکه بودند که از بیخ و بن از ذهن

چیز ذهنی بود حتی آنجا    در متن زندگی قابل اجرا نبود؛ یک  ، شدمی  ،دین حکومت دارد
تواند حکومت گونه بود که اسالم فقط در زمان ظهور حضرت می یناهم حذف کرده بودند.  

می  راحل  امام  همت  برکت  به  اسالمی  انقالب  از  بعد  بدهد.  اآلتشکیل  متن بینیم  در  ن 
  کنیم. اینکه امام راحل های حکومت در دین را احساس می مان، این مفاهیم و واژه زندگی 
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را معرفی فرمودند و این انقالب را در سمت   ( وسلموآلهعلیهاللهصلی )اسالم ناب محمدی
بینش  با  تاریخ، اسالم را  برای همین است که در طول  قرار دادند،  های گوناگون خلط  آن 

اسالم مخلوط به مارکسیستی، اسالم مخلوط به خشک مقدسی، اسالم مخلوط به    کردند.
ها فقط در ذهن یک  کدام از این  های گوناگون که هریکایی، اسالملیبرالیستی، اسالم آمر

ها در متن زندگی  هایی دارد؛ اما در اسالم ناب بنا بر این است که این حقیقتپردازی عبارت
در طول تاریخ کار را به جایی رساندند که حتی اگر    ؛ امابرای ما ملموس و محسوس شود

های این سیاست با  دانستند.  ببرد او را نجس می خواست اسم فلسفه اسالمی را  کسی می 
ها، قلدرها در طول تاریخ، کار به جایی رسید که تصور اینکه این  پیچیده ابلیسیان، قدرت

،  حتی در ذهنش دنبالش باشد و    یک مسلمان دنبال این ]حقایق برود   و  حقایق انجام بگیرد
ای گونهه ای بر جامعه تحمیل کردند بپیچیده . یک جّوهای خفقان روانشناسانه  خوف داشت

اینئکه اصالا کسی جر به  توجه  پیدا کند نجس ت  توجه  اگر  نکند. چرا؟ چون  پیدا  را  ها 
اش را هم  شود؛ از خوف اینکه کافر شود و نجس شود، حتی زمینه فکری شود، کافر میمی

انقالب   این  حقیقت  که  دارد  تأکید  آقا  حضرت  اینکه  نکند.  حقیقت  دنبال  بشناسید؛  را 
ها نیست، انقالب آمد که در واقع این تا مسئولیت و ظواهر و این  انقالب با تشکیل چهار

و واژه اسالم  بیاید  نیامده بود؛  پایین  آن  از  و توهمی و تخیلی را که  ها در متن  های ذهنی 
شود، این آخرت د. وقتی صحبت از آخرت می وزندگی ما برای ما محسوس و ملموس ش

چیزی در ذهن درست نشود که حاال بیابانی است و یک روزی بعد از چند میلیارد سال    یک
ن در متن وجود ما هست، ها نیست؛ آخرت همین اآلافتد و  چاله جهنم. این]اتفاق می 

 طور. توحید هم همین
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 یننادرست د  یافتدر  یلتناقضات جوانان به دل
طبق همان روالی که در جامعه ما ایجاد  اساساا    توان گفت، می جلسه قبل  بحثدر ادامه  

یک خدایی و قدرتی در آسمان و پشت خورشید و دین در ذهن ما این است که    اند،کرده
ها وجود دارد، یک نفر هم در زمین است که آدم شایسته و نابغه و باهوشی است ماه و این 

گیرد جا مطالب را می گویند و تندتند از آنای هم هست که اسمش را جبرائیل می و یک پرنده 
ها را گوش کنم و عمل کنم  دهد؛ حاال اگر من اینمی دهد و او هم به ما  و به این بزرگوار می 

آید. در عالم بعد  شود و خوشش میبیند از من خشنود میآن قدرت در آسمان که من را می
ا گوش هایی هست که اگر حرف او رباغ و بهشت و گردشگاه و تفریح وجود دارد و چاله

های ما دهد. از تمام واژه شود و آنجا دیگر خشمش را نشان مینکنم از من خشمگین می
کند، با اند که وقتی این جوان عزیز با علم سر و کار پیدا می یک مفاهیم ذهنی درست کرده

گیرد. از درون فطرتش  کند، در تناقض عجیبی قرار میسری حقایق سر و کار پیدا می یک
فرماید. اما دینی که در ذهن و در جامعه با آن  دین است؛ آن دینی که قرآن معرفی میدنبال 

به حق وادار  را  او  قواعد علمی هم  و غریبی است؛  و  آشنا شده یک چیز عجیب  شناسی 
سری تناقضات سنگین، دهد و در یککند و این شبهات سنگین او را آزار می جویی می حق

عذادر یک پیچیده  شبهات  می سری  اینب  که  نگوییم  اگر  می کشد؛  ُهل  را  او  به ها  دهد 
 گری و کارهای ضد دین. انحرافات خطرناک و الابالی 

شاءالله اگر خدا بخواهد ما همین چند جلسه اول را فقط به اثبات این معنی که این حقایق  ان
 ور دیگری برای طپردازیم و جالب این است که معنای »حّس« هم  کامالا حسی است می 

آید و غیر از  شود همان حواس پنجگانه به ذهن ما میما معنی شده است. تا بحث حس می
این حواس پنجگانه ما چیز دیگری را به عنوان حس، قبول و توجه و شناخت نداریم. همه  
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شاءالله خدا توفیق بدهد هرچند کلی هم شده  سری مبانی عمیقی است که ان یکها  این
که این راه باز شود، ادبیات این راه باز شود. مخصوصاا همراه    نیمکبحث میها را  باشد این

ها و راه اند روی این کاربردها بحث شود. این فرمولبا کاربردهایش که بزرگان ما فرموده
تا به برکت قرآن و اهل بیت و رهنمودهای   (السالمعلیهم) رسیدن به این حقایق باز شود 

 دارمان به خودی خود منتفی شود. بهات اساسی و ریشه بزرگان و امامین انقالب خیلی از ش

 بودن همه موجودات در نظام آفرینشتسلیم
عرض کردیم که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اساساا تسلیم نظام آفرینش هستیم؛ یک چیز  

ی را  یئبدیهی است؛ جای هیچ شکی ندارد. نظام آفرینش یعنی چه؟ یعنی هر چیزی، هر ش
ید در پایداری وضع موجود خود، به قوانین ساختار خودش تسلیم است؛  شما تصور بفرمای

خواند، نه تنها  خواند، علم شیمی می یک چیز خیلی بدیهی است. هر کسی علم فیزیک می 
کند که هر چیزی تحت یک  بلکه اتفاقاا بیشتر اعتقاد پیدا می  ؛ این مطلب برایش شبهه نیست

و به آن چیز صورت پیدا کرده و خواص پیدا کرده  قوانین ساختاری، به آن چیز، چیز شده  
، آناا و آناا تسلیم همان  است و اآل ن تداوم پایداری خواص آن چیز و صورت آن چیز مستمراا

ای از قوانین خودش و آن مقدار قوانین خودش نافرمانی قوانین خودش است. اگر لحظه
 رود. خیلی واضح است.  درجا از بین می ،کند

ئی در حد خودش؛  یطور دیگر! دین یعنی همان تسلیم؛ تسلیم قوانین هر شهمیندین هم  
های مختلفی  البته عرض کردیم دین معنی فرماید؟  قرآن چه می   .مطلب خیلی جالب است

های بعد آن معنای دیگر باز خواهد شد؛ ما فعالا از خود قرآن  شاءالله در بحث دارد که ان
 م.کنیدر معنای تسلیم استفاده می 



 83 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

ما َتفَعلون»:  دیفرمایدر سوره نمل م ُه َخبیٌر ب  ؛ صنع  1«ُصنَع الله اّلذي أتَقَن ُکلَّ َشیئ  إنَّ
  ولو   چشم  نیا  د،ییبفرما  تصور  شما  را   یزیچ  هر   ؛یزیچ  هر  در  است  محکم   اریخدا بس

فوق  است،  فیلط  یلیخ  ظاهر  در  نکهیا نظام خودش  در  آناما  است.  قدر العاده محکم 
 . ستین چشم چشم، نیا گرید شود  فلب آن عصب کی اگر که است قیمحکم و دق

َماَوات  فرماید: »می  ۸۳آیه    ،در سوره آل عمران ي الَسّ ْسَلَم َمْن ف 
َ
ه  َیْبُغوَن َوَلُه أ

ین  الَلّ َفَغْیَر د 
َ
أ

ا   َطْوعا ْرض  
َ
ُیْرَجُعوَن َواْْل َلْیه   َوإ  ا  دنبال .  2«َوَکْرها را  الله  دین  غیر  آیا  است!  صریح  چقدر 
اند؛  که هر چه در آسمان و زمین است برای او تسلیم درحالی  ؛کنیدجو می وکنید، جستمی

آن  همه  حرکت  و  نخواهند  چه  و  بخواهند  می چه  همان  سمت  به  هم  مرکز که    رودها 
ها و زمین به هیچ قانونی که بگوید آسمانست  ا. چه کسی  بوده استشان از آنجا  شروع

می  فوراا  بزند  حرفی  چنین  کسی  اگر  نیست؟  هیچ متکی  است.  کرده  قاطی  او  که  گویند 
ذره موجودات عالم ذرهتی ندارد. همه اندیشمندان به این اعتقاد دارند که  ئاحدی چنین جر

ها همه در جایگاه خود، قوانین ثابت و منظم و محکم  رفته تا کهکشاناز همان ذره اتمش گ
ها  بینیکنیم، پیشکنیم، تحقیقات میخودش را دارد و ما به آن اعتبار این همه مطالعات می

 کنیم. این صریح کالم قرآن است.می
رای عقال «بَمن« آورده؛ »َمنفرمایند » اند. اینجا اهل تفسیر می تمام موجودات عالم تسلیم 

شود. « برای عقال استفاده میَمن « برای غیرعاقل است و »ما« نیاورده؛ »ماشود؛ »بیان می
های ها بحثدهد؛ اعم از عقال و غیر عقال؟ حاال ایناما چرا اینجا معنای همه چیز می

 
ماا  دهید مسلارهایی که شما انجام می او از ک   ،آفریدهاین صنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن  »  -1

گاه است  .88سوره نمل، آیه «؛آ
ها و زمین چه به طوع و چه به کره طلبند با اینکه تمامی ساکنان آسمان آیا این فاسقان غیر دین خدا را می »  -2

 .83عمران، آیهسوره آل  «؛گردندتسلیم اویند و همه به سوی او باز می 
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خواهیم به ها را ندارم، سریع می خیلی لطیفی است که چون بنده قصد ورود به این بحث 
 ضوع برسیم.  خود مو

آورده تسلیم  و  آورده  کرهاا  و  دراینکه طوعاا  عقل   ،  دارای  نگاهی  به  اینجا همه موجودات 
هستند. حاال به یک نگاه این غلبّیت دارد؛ بنابراین هرچه موجود در آسمان و زمین است با  

قانون خلقت  »یک نگاه تسلیم قانون خلقت خود هستند؛ خیلی جالب است اگر بگوییم  
در متن زندگی ما قوانین آفرینش قرار گرفته  زیرا  شویم یعنی چه. چرا؟  ود متوجه می ، ز«خود

و باز شده است، اما این برای همه نیست. آدمی که در بیابان به دنیا آمده و در بیابان بزرگ 
شناسد یعنی چه، اگر به او بگوییم قوانینی وجود دارد که این شده، هیچ الفبایی هم نمی 

تواند قبول کند. برای او یک چیز ذهنی است؛  قوانین تنظیم شده است، او نمی روی این    یءش
بیند. بیند، خوِد این درخت و گیاه را میبیند، خوِد باد و باران را میاو فقط خوِد گوسفند را می 

ها دیگر راه ندارد. هرچه به یک  اما اینکه این قوانین در اینجا حاکم است یعنی چه، به این
های تو روی قانون دارد حرکت  پنب ساله توضیح دهیم که این دست  ،چهار  بچه کوچک

تواند بفهمد شنود، نمی زنی؛ اصالا فقط صدایی از ما میخورد، حرف میکند، تکان می می
خواهیم بگوییم. چرا؟ چون افق فکری و دایره فکری او خیلی کوتاه است و این ما چه می

تحصیالت است،  نشده  باز  دانشگاهاستعدادها  است،  نکرده  دنبال  آزمایشگاهی  و  و  ها  ها 
کتابخانهکارگاه و  اینها  بفهمد  و  شود  باز  استعداد  اینکه  تا  است  نگذرانده  متن ها  در  ها 

 ست یعنی چه.  ا  زندگی او

 تأثیر میزان رشد عقلی بر درک محسوسات
شود. به باز می   کند، به همان میزان دایره فکرش پس هرکس به میزان رشد عقلی که پیدا می 

فکر همان میزان چیزی که برای دیگران ذهنی است، برای او عینی است. اما این انسان کوته
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چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند و چه نداند؛ سیر قوانین سلسله مراتب باال در حقیقت 
ون  ها تسلیم قانفرماید چه بخواهند و چه نخواهند همه اینخودشان هستند. لذا قرآن می 

ای که قانون را قانون کرده، یعنی گوییم آن قوه مان رشد کند، می خدا هستند. یک مقدار عقل 
مالئکة الله، اگر این رشد جلو و باالتر برود آن مقداری که یک دانشمند فیزیک نقش قانون 

طور مالئکه را در متن  تواند درک کند، این انساِن رشدیافته آن اما آن بیابانی نمی   .فهمدرا می 
می  کنندهتعیین،  زندگی فیزیکداناحساس  آن  که  احساس    ،کند  زندگی  متن  در  را  قوانین 

 کند. می
گویی مثالا قوۀ برق دارد این کارخانه پرسیم؛ اینکه شما می البته ما یک سؤال هم از او می 

ای باالتر از آن هست که دارای عقل و  گوییم که قوه کند، وقتی ما میا مدیریت میعظیم ر
قوه  کند و تحت آن  هایی که دارد که این قوه برق را مدیریت میالعادگیشعور است، فوق 

شود، این کجایش اشکال دارد؟ حاال شما اسمش را مالئکه نگو! چطور شد مدیریت می
ما انرژی را   و اش انرژی استآقا این ماده پشت پرده و عقبهگفتی آمدی میکه یک روز می

گوییم این انرژی تحت که ما میکشف کردیم که در متن زندگی چه قدرتی دارد؛ درحالی
العاده العاده است، دارای اراده فوقشود، چون دارای عقل فوقیک انرژی دیگر مدیریت می

دار شبهه  کجایش  دارد؟  اشکال  کجایش  این  جاییاست،  یک  در  بله  َتْینا  »  د؟ 
َ
أ قاَلتا 

عیَن  عالم  1« طائ  مدیراِن  الله،  مالئکة  این  شد،  موجودات  خلقت  بر  خدا  امر  که  همین  ؛ 
اوامر را صادر کردند و همه موجودات تسلیم محض   از سوی خدا،  خلقت و عالم طبع 

عیَن ها تسلیم شدند »« یعنی همه این قاَلتاشدند. » َتْینا طائ 
َ
گوییم در آزمایشگاه ی مما  تا    .«أ

شود و قطرات آب ظهور مثالا هیدروژن با اکسیژن در فالن شرایط قرار بگیرد فوراا ترکیب می

 
 . 11سوره فصلت، آیه  ؛گیریم(«آییم )و شکل می گفتند: ما از روی طاعت میها آن» -1
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کنیم؛ چون این در متن زندگی ما قرار گرفته و یک چیز ذهنی  کند، آنجا زود قبول می می
ما    هبقرآن  کند، چون برایش یک امر ذهنی است. حاال  نیست. اما آن آدم بیابانی قبول نمی

آن امر الهی )یا بفرمایید آن   ،موجودی  هردر    وقتی  .ستا  فرماید که این متن زندگی تومی
  یء ، آن شیءآن ش  ؛مأموران، مدیران، مالئکة الله یا بفرمایید آن سیر( به صورت قانون درآمد

 شد؛ تسلیم محض شد.

 بودن در برابر خداوند و ثمرۀ آنتسلیمرابطه رشد وجودی بر 
ه  َو    َبليفرماید: »در سوره بقره می 

لَّ ْسَلَم َوْجَهُه ل 
َ
ه  َو ال  َمْن أ بِّ ْنَد َر ْجُرهُ ع 

َ
ٌن َفَلُه أ ُهَو ُمْحس 

ْم َو ال ُهْم َیْحَزُنوَن  وجه و هیبت وجودش    سک  ؛ البته حق این است که هر 1«َخْوٌف َعَلْیه 
های زندگی او ظهور و بروز پیدا کرد، پس  به او تسلیم شد و آثار این تسلیم هم در زیبایی

ه  »  او   اجر بِّ ْنَد َر ه  های این آیه که »بگذریم از ظرافت« است. حاال  ع  بِّ گوید. اینجا  « چه میَر
باال میاینانسان    رشد این  قدر  یا نیست؛ بحث  این نیست که خدا هست  رود که بحث 

می اراده  خدا  که  مینیست  دیگری  اراده  هم  امام  شفاعت  شبهات کند،  و  چه  یعنی  کند 
اینجا دیگر » ه  عجیب و غریب؛  بِّ اگر در  َر به خودی خود « است.  قرار گرفت  این تسلیم 

و بروز دارد. او ظهور  برای  ش  َیْحَزُنوَن »وقت  آن  َربَّ ُهْم  َو ال  ْم  َعَلْیه  َخْوٌف  و  ال  «. ُحزن 
 خوف، دو مبحث عمیقی است که تمام روانشناسان عالم را مشغول خودش کرده است. 

 
اجرش نزد پروردگارش  ،  بله کسی که روی خود برای خدا رام سازد و در عین حال نیکوکار هم بوده باشد»  -1

 .112سوره بقره، آیه «؛محفوظ خواهد بود و اندوهی و ترسی نخواهد داشت
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 تسلیم در دین به همان مقدار عقل خود 
اند که چه کار کنم دچار افسردگی نشوم. چه کار  ا گرفتار این نکتههای من چقدر از جواناآل

مان )که گرفتار همین  کنم در زندگی نگران نباشم. اگر ما بخواهیم درصد باالیی از جامعه
خواهند از وحشت، درد و رنب، ُحزن و خوف آزاد شوند( نجات یابند، ]باید  اند و می نکته

 سراغ دین با این معنا برویم .
کند. ما نگفتیم  مان باز میتسلیم در حقایق به هر مقدار که عقلیعنی  ؛دین با این نگاه پس

خواهد. بحث ما در این است که ما هر  ست، نه، این تربیت میا  قوانینی که فوق عقل ما
مقدار از قوانین که عقل ما قبول کرده، تسلیم همان باشیم، رشد خواهیم کرد. این کجایش 

 ن دین کجایش دور از حقیقت وجود ما است؟ اشکال دارد؟ ای
ای کارساز  عقل هرکس در مرتبه  ثانیاا بندی بحث ما این شد که اوالا انسان عقل دارد.  جمع

کند به قوانینی که در  دهد و او را ملزم میهمان مقدار عقل او به او دستور میاا  ثالثاست.  
برا  که  چیزی  هر  یا  خلقت خودش  ادامه  یا  به همین ساختار خودش  دارد  او ضرورت  ی 

تسلیم شود یعنی چه؟ یعنی تحت اطاعت همین مقدار قوانین باشد.   .قوانین تسلیم شود
تواند تا این اگر این اتفاق بیفتد، خوِد این خاصیت رشد دارد. اگر انسان که هیچ احدی نمی 

ر را اگر پردازی داشته باشد، همین مقداای و خیال حد از بحث سؤالی و اعتراضی و شبهه
هر انسانی تسلیم شود و اطاعت کند و رعایت کند )اصالا ما نگوییم که اطاعت کند، چرا  

 ما با الفاظ بازی کنیم! بگوییم رعایت بکند( ]همین مقدار رشد خواهد کرد . 
کنی که به  گوییم اطاعت میما نمی ،زندشود که وقتی کتری آب جوش بخار میچطور می

گوییم رعایت می ؛ بلکه  ریزیدر دهانت نمی   و   در لیوان  یطورهمین  و   زنیآن دست نمی 
 گوییم. کنی؛ هیچ اشکال ندارد. ما هم همان را می می
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فهمد را رعایت کند، آیات  اگر انسان همین مقدار قوانینی که عقل خودش در هر مرتبه می
های رشد خیلی فرماید که او رشد خواهد کرد. پس روش همان عقل می و روایات و دین و

های سخت مثالا فالن تشکیالت نیست؛ بلکه در درون وجود هر  پیچیده و سنگین با برنامه
بینش این  ما  اگر  البته  است.  تشنگی  انسان  و  نیاز  احساس  به خودی خود  شود،  باز  مان 

وریم. پس این  آد را چطور بیشتر به دست  های این رش خواهیم کرد که راهکارها و روش 
تشنگی هم یک تشنگی کامالا طبیعی است و یک چیز ذهنی نیست. هر مقدار کسی بیداری 
برای  شد  خواهد  تشنه  طبیعی  طور  به  شد  ایجاد  برایش  جدی  احساس  این  و  کرد  پیدا 

 آشناشدن بهتر و بیشتر با این راهکارها. 
شاءالله تعالی خدا توفیق دهد به برکت قرآن و ان هایی بود کهبندی بحثاین خالصه جمع

کشیده  (السالمعلیهم )عترت معارف  و  دین  و  ما  بین  که  سختی  دیوار  جدایی  این  و  اند 
شاءالله این دیوار اند، ان اند و این حقایق ملموس ما را یک چیز ذهنی و وهمی کردهافکنده 

ها دیگر به عنایت خدا ود، بقیه بحثها و اعتقادات باز شبشکند و زمینه اصالح این واژه 
 روان خواهد شد.  
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 جلسه ششم

و   میکردن مفاهسوءاستفاده دشمنان اسالم و مقلوب 
 هاواژه

محرومیت   از  سوءاستفاده  با  اسالم  جهان  دشمنان  که  شد  این  قبل  جلسه  بحث  چکیده 
بیت اهل  حضور  از  کرده  (السالمعلیهم)   جامعه  مدیریت  فضاهایی درست  و طوری  اند 

القاء کرده کرده و  تلقی  الهی را به صورت ذهنی و ذهنی محض  بدین    .انداند که معارف 
ساز و بسیار مهم این معارف را از آن معنای حقیقی و های سرنوشتطریق بسیاری از واژه 

کردجهت خالی  آن  سازندۀ  و  بعضاا    ؛نداهدهنده  فرهنگبلکه  معکوس  معنای  سازی  به 
 اند. کرده

جوان  بر  که  شبهاتی  اصلی  عوامل  از  اهل  یکی  و  قرآن  و  دین  درباره  ما  عزیز  های 
می  (السالمعلیهم)بیت وارد  معارف  کلی  طور  به  پاسخو  به  بعضاا  و  بست  بنهای  شود 
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این شبهات طوری میمی بعضاا  و  را  رسد  این عزیزان  که  ت  در شود  و  و وادی حیران  حیر 
ند، یکی از عوامل  پردازکند و گاهی شده که حتی به مخالفت با دین میسرگردانی رها می 

دهد و در ست که معارف فقط در فضای ذهنی جوالن می اجا  اصلی این مشکل از همین
که ما با مختصر اندیشه خواهیم فهمید که همه  درحالی  ؛متن زندگی انسان خالی شده است

های عینی هستند و اساساا ما با  سری واقعیتیک ق در متن زندگی ما  آن معارف و آن حقای
آن را سؤال میهمه وجود تسلیم آن  از  این مباحث ها هستیم و حتی غیر  از جمله  کنیم. 

انگیز است که هم اگر  گردد به پیچیدگی خود انسان؛ انسان یک موجود واقعاا شگفتبرمی
ها روشن شود تمام وجودش را فدای آن  آن های صحیح برایهای درست و واقعیتذهنیت

 شود. های غلط به او داده شود با همه وجود دشمن میکند و اگر ذهنیتمی
مانده بود و حاال دیگر روستاهای آن در  عقب ها که خیلی  در اوایل انقالب یکی از استان

وآمد  رفتمکان  رو بودند و اصالا ماشین اها که مالداند، پشت کوهچه وضعی بودند خدا می
ها و اهالی آن روستاها و آن منطقه   ههای انحرافی بهای آنچنانی، گروه نداشت و با فرهنگ 

طلبی داده بود و این را آنچنان تقویت کرده  حتی آن استان یک اندیشه بسیار غلط استقالل
است. این القای منفی را از یک انقالب مقدس   هابود که انگار حکومت اسالمی دشمن آن

ها رده بودند که اگر آن و نورانی و حکومت دلسوز، آنچنان ذهنیت غلطی داده بودند و القاء ک
برای و  اینبیایند  کنند،  بهداشت درست  و  و حمام  و ساختمان  بزنند  راه  به خاطر  تان  ها 

این است،  و  خودشان  چ  هچها دشمن هستند  از یک   هو  منفی،  القاهای  و چنان. همین 
با آن  یک دشمنی در ذهنتشکیالت مقدس،   ها ساخته بود، تا جایی که جهادگران عزیز 

ها اینجا  خواهیم به این مستضعفین درمانده که در طول قرن گفتند ما میو عشق که می   ایثار
،  رفتند ای می له شدند و حتی یک حمام بهداشتی هم ندارند، یک خدمتی کنیم، با چه عالقه 
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تان، چه و چه ُبریدند. به این بهانه که شما نیتآن مهندسین و عزیزان جهادگر را سر می  اما
 است. 

 ها تعریف درست مفاهیم و واژه   لزوم
ها یک چیز قابل توجهی است. و لذا چون یک  خیلی عجیب است این انسان؛ این ذهنیت

مسئله اصلی است، در این چند جلسه مقدماتی بیشتر سعی بر این است که ما فعالا همان  
ا  های خود لغات را درست اصالح کنیم و از فضای ذهنی محض که ای بسا بمعانی و واژه 

آن معنای معکوس، باطل هم هست، در متن زندگی ما بیاید و ملموس شود و ما آشنا شویم  
ها ها هستیم. اتفاقاا اگر اینها اصالا بیان فطرت ما است. اتفاقاا ما عاشق همینکه این واژه 

های عینی معنا شود، بسیاری از  درست معنا شود و به صورت حسی و به عنوان واقعیت 
استاد نیستم،  به خودی خود منتفی می   سؤاالت اصالا  بیانگر مطالب بهشود. حقیر  عنوان 

ها مان بر این است که اینمقدماتی که بسیار مهم است، در خدمت عزیزان هستم. سعی
شاءالله  ان یک مقدار خوب باز شود، بعد دیگر عزیزان با آن نبوغ فکری و لیاقتی که دارند  

  خودشان راه را پیدا خواهند کرد.
اما    ؛های شهید مطهری خوانده بودمفرمود که من خیلی از کتاب یکی از عزیزان بود، می 

ها، با این نگاه برای من باز شد، بعد که  ها، این معانی واژه بعد از اینکه این معانی، این واژه 
کتاب  مطهری رفتم  نخواندم.  را  این  اصالا  من  انگار  دیدم  را خواندم،  مطهری  های شهید 

ساز. العاده و زندگی خواهد اینجا بیان کند، چقدر عمیق، چقدر فوق ی دیگری می هاچیز
در بحث را  تفکرشان  قوه  مراحل   این  در  عزیزان  شاءالله  میان  تمرکز  مراحل ها  و  دهند 

شاءالله ان  و  ها درست اصالح شددیگری که پیش رو خواهیم داشت، بعد از اینکه این واژه 
شاءالله از محضر بزرگان،  آنگاه ان   ؛ آشنا شدیم و از فضای ذهنی درآمدیمبا معانی عینی آن  
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اساتید حّی و حاضر و همچنین از آثار امام، عالمه و بزرگان دیگر با این نگاه به فضل الهی  
استفاده خواهیم کرد. خواهیم دید مطالب و مبانی که حضرت آقا اآلن در شناخت مبانی  

شاءالله انوالیت یعنی چه و    ، معرفتی، اصالا انقالب یعنی چهفرمایند، با نگاه  انقالب می
 مان بخش محوری دارد.  تعالی معارف دیگر که در زندگی

 مفهوم عبودیت و رابطه آن با دین و تسلیم
ها یک شاءالله عزیزان با این نگاه به بحثان بود که از جلسات قبل خواستم    ایاین یادآوری

 ند. مقدار دقت بیشتری عنایت کن
جوشد و اگر این جلو برود  ای است که از درون انسان میعرض کردیم که عبودیت جوهره 

پس دین به این معنا نیست  وقت  آن   خواهیم دید که با همه وجود تسلیم نظام آفرینش است.
ها به نام خدا  است و در زمین هم  ای در پشت خورشید و آسمانالعادهکه یک قدرت فوق

پرندهخدایی  بنده یک   نام جبرهست، یک  به  آنجا  از  آنجا حرف ا ای هم  از  ُمدام  را ئیل  ها 
میمی و  میگیرد  ما  به  و  خوشحال آورد  ما  از  او  کردیم  گوش  را  حرفش  اگر  حاال  دهد. 
شدن  تسلیم دین این نیست. دین همان    ؛شودشود و اگر گوش نکردیم او از ما ناراحت میمی

شدن در همه موجودات است. هر  تسلیمد که این  محض به قوانین آفرینش است. عرض ش
ئی را در نظر بگیریم، او برای ادامه زندگی خود و موجودیت خود به  یموجودی را، هر ش

  یء ، آن شیءای از این قوانین تخطی شود، آن ش قوانین ساختار خودش تسلیم است. اگر ذره
  یء ن برود یا قسمتی از آن شبه کلی از بی  یءنیست. حاال بستگی به میزان تخطی دارد. آن ش

ها دیگر بستگی به مراتب آن دارد. از خاصیت بیفتد. این یءقسمتی از آن ش  یااز بین برود، 
کردید، اگر ترک برداشت،  ریختید و استفاده مییک کاسه چینی را که شما در آن غذا می 
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حی است. تمام  اض و بودن کنار زد. یک چیز خیلی  ههمین مقدار ترک آن را از آن فایده کاس
 نظام آفرینش این خاصیت را دارد. 

 قوانین خود هستند  همه موجودات تسلیم
ٰماٰوات  فرماید: »خیلی جالب است قرآن می  ي السَّ ْسَلَم َمْن ف 

َ
ین  اهّٰلل  َیْبُغوَن َو َلُه أ  َفَغْیَر د 

َ
أ

ُیْرَجُعوَن  َلْیه   إ  ْرض  َطْوعاا َو َکْرهاا َو 
َ
ط به همه موجودات عالم است. آیا  . این مربو1«َو اْْل

ها و زمین چه طور نیست. همه موجودات آسماناینکنید؟  جو میوغیر دین الله را جست
تسلیم نخواهند  چه  و  در    او  بخواهند  اتم  همین  قوانین اتمهستند.  تسلیم  خودش  بودن 

گوییم تسلیم قوانین خودش است تا ادامه تداوم وضع موجودش را نگه دارد. حاال وقتی می 
پذیریم. چرا؟ چون در عینیت زندگی ما ملموس است و بر همین اساس  خودش، زود می 

 بریم، مدام هم مواظب هستیم که مان را باال می رویم دنبال فیزیک، مدام هم مطالعاتمی
ها را در زندگی لمس بخورد، چون اینیک فرمول هم خالف نشود که آن کشف ما به هم  

چه؟  یعنی    ،گویندمی  اللهیم آنجا  ی گورویم، میکنیم. همه ما وقتی یک مقدار باالتر میمی
 جا است. بحث در همین

کشید، می از گرما درد  که  شود، آن بچه نوزاد  ای روشن می ای پنکهدر خانه وقتی  مثل اینکه 
قدر است، و لذت از خنکی هوا همیناش از عقل  قدر؛ بهره همینَبَرد؛  از خنکی لذت می 

همین نمی هم  اما  است.  پنکه قدر  یک  احساس،  این  از  باالتر  بفهمد  که  تواند  است  ای 
کار  پره  دارد  میمیهایش  خنک  را  هوا  انسانکند،  اتاق  همین  در   مقدار یک  کند. 

بیند که مدیریت این هوای خنک به تری از آن بچه دو سه ساله هست، قشنگ می رشدیافته

 
ها و زمین چه به طوع و چه به کره با اینکه تمامی ساکنان آسمان   ؛طلبند ا را می آیا این فاسقان غیر دین خد»  -1

 .83سوره آل عمران، آیه «؛گردندند و همه به سوی او باز می تسلیم اوی 
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مقدار رشدی که از این عقل نسبت به آن نوزاد پیدا کرده    دلیل  ها است. بهکت این پنکهحر
فهماند. اما اگر به او بگوییم برق دارد این قوه را می   او  است. این رشد عقل دارد این را به

تواند درک کند؛ چون عقل به آن رشد نمی  ،کند، این برایش قابل فهم نیستمدیریت می
تواند متوجه وگرنه واقعیت در جای خودش همچنان واقعیت است. این نمی   ؛نرسیده است
بزرگش که مثالا فیزیک خوانده و اطالعات هوشی باالیی دارد، او   برادراما    ه؛باشد یعنی چ

ها را هم  گوید هوای خنک، اگر چه همه اینکند، او نمی های پنکه حرکت میگوید پره نمی
رود تا  گوید برق آمد. چرا؟ چون قوه عقل است که باالتر میبلکه بالفاصله می؛  قبول دارد

آن مراتب پایین را    ،وری بفهمد که این فرد در عقل پایینبه آن رشد برسد که آن باالتر را ط
طور  فهمد، آن نوزاد سردشدن را آن ها را طوری می حرکت پره   د. این فرد،یفهمطور میآن

بزرگ آمدن برق را و مدیریت برق را طوری در عینیت زندگی خود لمس   برادراین    ،فهمدمی
 فهمد. ها را در عینیت میفقط حرکت پره  کوچک دو ساله برادرفهمد که این کند و می می

قوه عقل    بنابراین ما نیاز داریم به جای اینکه بگوییم این مطالب موهومی است نعوذ بالله،
کند،  ای که قوه برق را مدیریت می قدر باید رشد کند تا آن قوه آن   نم  عقل  قدر باال ببریم، را آن

  که   برود  قدر این عقل باال آن  .کندس می مثل فیزیکدانی که برق را ح  .در زندگی حس کنم
که با  حس کند  طور در متن زندگی  آن وقتی بگوییم تسلیم خالق این نظام آفرینش است،  

می  احساس  را  برق  مدیریت  و  سرما  وجودش  می همه  لذا  از  کند.  غیر  دینی  آیا  فرماید 
است. همه موجودات ین چیزی  نگوید در عالم چکند؟ میه را دنبال می دن به اللّ شتسلیم 

 ه هستند.  در واقع تسلیم امر اللّ 



 95 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

 تسلیم کل آفرینش در برابر ظهور و عدم
آیه   می   11در  فصلت  »سوره  َتینا  فرماید: 

َ
أ قاَلتا  ا  َکرها و 

َ
أ ا  َطوعا یا  ائت  رض  

َ
أل َول  َلها  َفقاَل 

عیَن  کرد، محقق اراده فرمود زمین و آسمان به وجود بیاید، همین که اراده  خدا  . وقتی  1« طائ 
بلکه    ...؛ای باشد و  دهان و« لفظی است که مثالا حنجره قاَل «، نه »قاَل شد. اینجا معنای »

یاهمین که او اراده فرمود آسمان و زمین، » یعنی به وجود بیایید. از عالم غیب، از پشت    «ائت 
عدم آمد  ،پرده  دستور  که  کنید. همین  پیدا  ا»  ،ظهور  َکرها و 

َ
أ ا  و چه  چه    «َطوعا بخواهیم 

َتینا  « یعنی پذیرفتند. »قاَلتانخواهیم باید این تصمیم انجام گیرد. آسمان و زمین گفتند »
َ
أ

عیَن  ظهور  طائ  و  همان  خدا  اراده  بالفاصله  یعنی  طور آسمان«  به  همان.  زمین،  و  ها 
عیَن »    «، با تسلیم تمام، با اطاعت محض بالفاصله ظهور پیدا کردند، به وجود آمدند.طائ 

وگرنه ابعاد دیگر آیات   ؛کنیمهایی است که ما فعالا برای موضوع تسلیم بیان میها بحثاین
 در جای خودش بیشتر باز شود.  دبای

 برتری انسان بر سایر مخلوقات از حیث عقل
ه  َو ُهَو ُمْحس  فرماید: »در سوره نساء می 

لّٰ ْسَلَم َوْجَهُه ل 
َ
ْن أ مَّ یناا م  ْحَسُن د 

َ
. این  2«ٌن َو َمْن أ

همه   بود،  خلقت  عالم  موجودات  همه  تسلیم  خواندیم،  قبل  آیات  در  ما  که  تسلیمی 
شدن به قوانین خودش تسلیم است. اگر یک عصبی  چشم موجودات عالم؛ این چشم من در  

ه ه است. قانون اللّ از او از قانون سرپیچی کند، دیگر این چشم، چشم نیست. این تسلیم اللّ 
 ت عالم.است، تمام موجودا 

 
ما از روی    ها گفتندبه وجود آیید )و شکل گیرید(، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه! آن  به زمین دستور داد»  -1

 .11سوره فصلت، آیه  ؛گیریم(«آییم )و شکل می میطاعت 
 .125سوره نساء، آیه «؛تر باشد؟خوب ،که به جان مطیع خدا شده و نیکوکار است کیست که دین وی از آن» -2
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یناا فرماید. »اما در این آیه انسان را می  ْحَسُن د 
َ
چه کسی از حیث دین، زیباترین    «َو َمْن أ

ه  َو ُهَو  گوییم ». میهفرماید یعنی چدین را دارد؟ دین را اینجا بیان می
لّٰ ْسَلَم َوْجَهُه ل 

َ
ْن أ مَّ م 

ٌن  تسلیم دیگری دارد. آن تسلیم از چه جهت    ،«. انسان فراتر از موجودات این عالمُمْحس 
عقلاست؟   که  موجودات  سایر  استبرخالف  محدودی  فضای  در  انسان به    ،شان 

کنیم، نه افراد انسان. افراد انسان  . ما بحث انسان میاست  ترین مرتبه عقل داده شدهکامل
سان بما  انعقل »تر از حشره هم باشد. اما  ممکن است از حیث مراتب عقلی خیلی پایین

بنابراین دارای کرامت است. از    ؛ترین درجه عقل در عالم هستی استکامل  ،«ُهَو انسان
  ش از طرف دیگر وجود   ؛یک طرف دارای احترام و بزرگواری خاصی در نظام هستی است

بی میوجود  انسان  این  دیگر  طرف  از  است.  بینهایتی  همان  به  خودش  خواهد  نهایت 
لذا ادامه خلقت او را دست خودش    ؛درونی، با عبودیت درونی  گسترش پیدا کند، با جوهره 

 اند. داده

 الله، ثمره تسلیم انسان در برابر خداوندوجه
مطالب تکراری نیست. مطالب به لحاظ اهمیت و زیربنای مباحث آینده، بعضی موارد   این

شاءالله توجه  ان دار هستند.  شود، چون خیلی ریشهدومرتبه با بیان مستندات دیگر باز می
نهایت برای انسان به احترام عقلی که پیدا کرده، این طلبد. ادامه خلقت تا بیخاصی می

دهد؛ مثل موجودات دیگر که هر کدام عقلش او را توجه عقل او را به این قوانین توجه می
 ها روشن نیست. ایندهد. اگرچه برای ما معنی عقل آن به تسلیم در برابر قوانین خودش می 

شدن مثل یک کار پنکه نیست که تسلیم قوانین فنی خودش است و در عالم واقع  تسلیم 
خواهد به  نهایتی است که میلله است؛ چون اوج همان بی اقانون خدا است. اینجا به وجه 

 آن برسد. 
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مقدمه آیه  درون جوهره  این  از  انسان  اینکه  آن  و  ما  بحث  بعدی  فصل  ادامه  در  باشد  ای 
نهایت است. آیا این ذهنی است یا حسی؟ آیا ما  اشق حرکت به سوی آن بیوجودی خود ع

هایی داریم؟ فراوان  اش نمونهنهایت است؟ در متن زندگیتوانیم بفهمیم انسان عاشق بیمی
بنده یکی دو نمونه عرض می فراوان داریم.  بهو  را تعمیم بدهیم  این  تا ما  امور    همه  کنم 

 و نوع انسان، نه فرد انسان.  انسان، به عنوان جنس انسان  
بیند. یعنی بینیم که از هزار متری، از اوج آسمان در زمین شکارش را میای می مثالا ما پرنده 

دویست متر باشد.   انسان که ای بسا انتهای بیناییدرحالی؛ انتهای بینایی او هزار متر است 
به   انسان  این  می بهره   دلیلاما  متوجه  عقل،  قوه  از  میشومندی  اوالا  را  د  بینایی  این  تواند 

فهمد که این قوانینی دارد که باید دنبال آن وسعت بدهد تا هشتصد متر یا هزار متر؛ ثانیاا می
لذت همین دیدن دویست    برود و تسلیم آن قوانین شود تا آن مختصات درست شود؛ ثالثاا 

را می رابعاا در یکمتر  یعنی چه؛  دیدن لذتش  یعنی چه؛ خوِد  مقایسه ساده عقلی   فهمد 
بیشتر خواهد شد؛  می این  از  باشد، لذت هم  بیشتر  این  از  بینایی  اگر وسعت  گوید پس 

چیست بینایی  خوِد  باز    .خامساا  بینایی  لذِت  خوِد  بر  عالوه  جهانی  یک  بینایی  خوِد  در 
ین خره اها با تمام تقال و کوشش دنبال آن قوانین است تا باأل شود. به دنبال این انگیزهمی

ترین اشتباهی در فرمول آن نکند که کند و مواظب آن است که کوچک دوربین را درست می
کند. اما آن را ساقط می   ،ترین تخلف از قوانینکوچک   زیرا این دوربین درست نخواهد شد؛  

می را  متری  هزار  سه  فاصله  یکمرتبه  بیشتر  هیجان  با  که  انسان  فروکش  همین  تازه  بیند، 
ای را که در دویست ید بس است؛ تازه آن لذتی را، آن پنب شش تا قضیهگوشود. نمینمی

تر هم شد. حاال دنبال این است که در دو هزار متری ببیند. ن شدیدمتری دنبالش بود اآل
همینهمین متری،  هزار  ده  همینطور  فرسخی،  هزار  از  طور  دیگر  نوری.  سال  صد  طور 
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کند. ببیند. همچنان دارد به طرف آن کمال حرکت می ها را کیلومتر و فرسخ باالتر، برود آن
 انتهایی ندارد. 

همین احساس را که در حس بینایی بود، در حس شنوایی بیاورید. ببینید انسان چطور در 
برد می اش را به منجنیقی  به در دنبال وسعت و کمال این شنوایی است. همان انسان عضله 

در سرعت حرکت، همین را در سرعت فکر، همین را که چند ُتن را یکجا بردارد. همین را  
توانیم پیدا کنیم ها یک مورد ما می در سرعت طبابت و الی آخر. تا کجا؟ آیا بین همه این

ها افسانه هستند، فیزیک افسانه است، شیمی افسانه است، اگر یک  که بگوید ای بابا این
کند مه وجود از درون حرکت میمورد پیدا شد؟ با همه وجود تسلیم این معنا است. با ه

ها ادامه خلقت  کند؟ اینها را چه کسی درست میشدن در برابر این قوانین. اینبرای تسلیم 
خواهد وسعت پیدا کند.  این انسان است که به برکت قوه عقل در زندگی خودش ُمدام می

اش هزار متر است.  کند، بیناییدید، میلیون سال هم زندگی  می  را هزار متری  که  آن حیوان  
ن کرده، اآلتواند. اما این چه هست در انسان که یک روز در غار زندگی میبیش از این نمی

 خواهد به ُکرات برود. های آنچنان، می شهر

 انسان در ادامه خلقتش مختار آفریده شده است
کند با وسعت وجودی، ادامه خلقت را خودش طی کند. اما  وادار می   را   انسان   ،همان عقل

ای درست کند که یک میلیون سال هم آن پرنده خلقتش همان بوده که با چهار تا چوب النه
که همان.   است  این  اماهمان  قوه عقل دست انسان  برکت  به  ادامه خلقتش  نیست.  طور 

کند؛ اما متأسفانه این ابلیس و شیاطین می   ها را انسان خلقخودش داده شده است. همه این
های جذابی که به برکت عقل  کنند و انسان را به همین مقدار جذبهآیند و سوءاستفاده می می

کنند. تا د و انسان را متوقف می نکنانسان و عقل استفاده می کرد، علیه خود  ظهور پیدا می
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م  ییجا اینکه  که    شودیکور  وجود  با  همه  تمام  میبا  اینجا  در  او  خلقت  ادامه  که  بیند 
های  های بعد پیش رو دارد، عالمبلکه اینجا تازه شروع ادامه خلقت است، عالم  -شودنمی

های بعد  تر پیش رو دارد و به همین روال ساختار عالمتر و مهمهای بس بزرگبعد، خلقت
درست بکند و خودش خلق    ها را باید خودشرا چه بخواهد و چه نخواهد، خواهد شد، این

های بعد  های بعد! عالمگوید عالمکند، میمسخره می ولی    -نداهکند، دست خودش داد
گوییم ای بیچاره شما با همه وجود چند تا عالم را اصالا گذراندی و دیدی که یعنی چه؟ می

عالم عالمدر  هستی.  جریان  در  متعدد  ایهای  فقط  عاَلم  گذراندی.  را  گوناگون  نجا های 
ها را ببین؛  ها را گذراندی و کیفیت زندگی آن عالمای که آن های گذشتهنیست. الاقل عاَلم 

ایناین است.  بدیهی  خیلی  که  اینها   . مثالا کن  ولش  گفته  آقا  فالن  که  نگوییم  را  ها ها 
خواهد . می1« قرآن فقط کتاب ذکر است»فرماید: بدیهیات ملموس زندگی است. قرآن می 

خواهد به تو بازگرداند. غفلت را دانی. آن دانسته را میوگرنه تو می  ؛توجه بدهد  فقط تو را 
این شیاطین که می بزند.  متوجه کنار  را  بدیهی  این  به  امر  تا یک  کنند  را کور  تو  خواهند 

 خواهد آن را پاره کند. خیلی مطلب واضح است. نشوی، قرآن می 

 وی انسانر  های قبل و پیشدادن قرآن به عاَلمتوجه
ا» ُکم الَتعَلموَن َشیئا هات  مَّ

ُ
ن ُبطون  أ خَرَجُکم م 

َ
ُه أ . کیست بگوید من در این آیه شبهه 2«َواللَّ

اگر نمی فهمم؟ چه کسی می دارم، سؤال دارم، نمی بزند؟  این حرف را  برود  تواند  فهمد، 
یک چیز ذهنی نیست تا بگوییم که    این آیه  ها را ببیند، ببیند یعنی چه.بیمارستان، آنجا نوزاد

فهمم. من عربی نخواندم، من ادبیات عربی نخواندم، من فالن حوزه نرفتم. اینجا برود  نمی

 
 .87سوره ص، آیه ؛»ِنْن ُهَو ِناَلّ ِذْکٌر ِلْلَعاَلِمیَن« - 1
 . 78سوره نحل، آیه «؛دانستیدکه چیزی نمی حالی در ؛تان بیرون آورد و خدا شما را از شکم مادران » -2
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ببیند یعنی چه. حاال می  خَرَجُکمفرماید: »نوزاد را تماشا کند 
َ
أ ُه  نیامدی. َواللَّ «. خودت 

بی خودت  اصالا   هم  خودت  وجود  آن از  آن خبری،  جاهلی،  آن بی   قدرقدر  قدر خبری، 
ُکم»  آوردندضعیفی که تو را از یک عاَلمی به نام رحم مادر   هات  مَّ

ُ
«. خیلی بدیهی  ُبطون  أ

بینی یعنی چه. حداقل  یک عالمی گذراندی. رابطه آن عالم را با این عالم داری می  . تواست
اشتی.  د  ایگی یادت هست که در آن دوران، در آن سن کودکی چه حال و هوای زندگی هبچ

خنده احساس  و  گریه  غصه،  و  غم  شادی،  عوامل  بود؛  چه  بود؛    اتهایت  چه 
آر  اتگذاریارزش  بود؟  قشنگ  ز چه  آمدی  جوانی  عالم  به  بعد  سال  ده  بود؛  چه  ویت 

ن کلی عوض شدی، همه چیز عوض شد. اما تو همان هستی. تو همانی که  بینی که اآلمی
ها را فهمید. شود اینصریح است. در آزمایشگاه نمیها هستی. چقدر  در جریان این عالم

 کنند.مان را باز باشیم که چشم و گوش  (السالمعلیهم)باید در مکتب اهل بیت

 (السالمعلیه)ها در کالم معصوموجود و شرح عاَلم
َع فرماید: »می   (السالمعلیه)امام صادق ْلَف 

َ
أ َعَشَر  ْثَنْي  ا  َو َجلَّ  َعزَّ  ه  

لَّ ل  نَّ  َعاَلم   إ  ُکلُّ  اَلم  
یَن... َرض 

َ
ْن َسْبع  َسَماَوات  َو َسْبع  أ ْکَبُر م 

َ
ْنُهْم أ  . 1« م 

از محرومیت این انوار مقدسه چه گرفتار شدیم. ای  ما ، «الله العظیمسبحان»، «الله اکبر»
هایی را در گذشته پشت سر گذراندی، حداقل فهمیدی که رابطه انسان حداقل فهمیدی عالم 

فهمم توانی بگویی نمی ها را که نمیاین  .رحم مادر با عالم چقدر جدی جدی است  عالِم 
این اینو  است؛  ذهنی  چیز  یک  واقعیتها  که  است.  ها  من  زندگی  متن  در  عینی  های 

 
 «؛ ترند از هفت آسمان و هفت زمین...است که هر کدام بزرگ عالم دوازده هزار جّل  و عّز  راستی برای خدا»  -1

 . ۳۲۰ص ،۵۴بحار األنوار، ج
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ن رفته یک آدم بیکاره دزد کرد و اآلگی بازیگوشی میهفهمم که همبازی من در عالم بچمی
برای است.  شده  گردنه  برای    سر  بچه اینکه  و  بیاورد،  اشزن  زندگی  دزدی می   پول  رود 

بینم که در آن عالم نتوانست عالم بیست سال بعدش را درست کند و قوی درس  کند. میمی
باشد  پیگیر علم  و  ن در عالم بعد راحت یک محقق در اوج حقایق علمی  اآل  که  بخواند 

این را میشود.  دارها  به هم  ارتباطاتی  که چه  میبینم  نمی ند. چطور  بگویم   فهمم.توانم 
بینم که آقای فیزیکدان این قدرت وسعت بینایی من را هزار سال  جلوی چشمم دارم می
افتد  کند؟ یکدفعه میرا اختراع کرد. آخر چه کار می  هو چ   هها و چ نوری باال برد. تلسکوپ

ره ماه و مریخ به اوجش گذرد و به کرود از جو هم میمیرد. این اوج پرواز است و میو می
 میرد.  افتد و می رسد و آخر سر می هم می

رسد به نام رسد، آخر به انتهایی میهر انسانی که به اوج محدوده این عالم رحم مادر می
مرگ که خیلی بدیهی است. شیاطین آمدند به من معکوس فهماندند؛ گفتند که آقا مرگ  

قوه عقل را تغذیه کنم، تغذیه کنم، رشد دهم،    وقت من باید چقدرآن یعنی انتهای زندگی؛  
شوم ،  تر از این ]عالم وارد میرشد دهم تا ببینم با همه وجود بعد از مرگ تازه به عالم وسیع

 شود. آنچنان عالمی که این عالم با همه وسعت، یک رحم مادر هم حساب نمی 
 ند ترها بزرگتک آنه  تکفرماید: خدای متعال دوازده هزار عاَلم آفریده است کحضرت می 

ها شان را شنیدید. حاال در یکی از آن ها اسم از همه این هفت آسمان و زمین که همه شما
ها خیلی عینی است. یک آقایی پروفسور باشد، قهرمان باشد، امپراطور هزار اید. اینمانده

ایم؟ یا دشمنان رود؟ آیا ما اندیشیدهخوابد به کدام عالم میوقت که میآنتا والیت باشد،  
گفته آمده و  در  اند  شیمیایی  انفعاالت  و  فعل  یک  نیست،  چیز  هیچ  خواب  آقا  که  اند 

با سلول عقل  قوه  اگر  است.  افتضاح  خیلی  اینکه  تمام.  و  است  افتاده  اتفاق  مغز  های 
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فرمودهتغذیه بزرگان  که  کهایی  رشد  صادق اند  امام  از  و  باشد،  بهره   (السالمعلیه)ند  مند 
 بیند عجب! مطلب طور دیگری است.  می

 های باالتر و ثمرۀ این توجهلزوم توجه به عالم
های  ها برای بحثور رشد بدهیم، اینطاین عزیزان هم سؤال کرده بودند که این عقل را چ

ا این خواصی که دارد، آنجا  آینده است که غذای عقل چیست. این عقل وقتی باال رفت ب
های بعد یعنی چه و قوانینش چیست. تسلیم به این قوانین را با همه بیند عالم قشنگ می 

وجود دنبالش است. این عالم چقدر کوچک است. یک مورچه النه خودش را خیلی بزرگ  
ش تا  اما این النه برای خود مورچه این همه وسعت دارد. عقل؛ بیندبیند. خیلی مهم می می

مورچه چقدر    ۀاین الن   ،مان نسبت به مورچهرشد عقلی دلیل  به  آن مقدار است. برای ما  
بیت اهل  و  قرآن  به  نگاه  که  است  اینجا  است.  است؛   ]زندگی   (السالمعلیهم)تنگ  ساز 

آنچنان که یک دانشجوی شیمی در به در دنبال یک استاد شیمی قوی است که قوانین شیمی 
سد؛ در ارتباط با تبدیل عناصر، کشف اسرار اتم، همچنان پیش برود؛ داند بشنارا که نمی

تر آشنا شود و  یا چطور دنبال یک استاد قوی در علم فیزیک است که برود و با قوانین مهم
ها و زندگی خودش چه  تا کشف اسرار اتم پیش برود و از اسرار اتم در متن زندگانی انسان 

وار و با همه وجود؛ هرگز برای علم فیزیک شبهه و  هتحول عظیمی ایجاد کند؛ چگونه تشن
کند یعنی چه. اگر بفهمد  در متن زندگی احساس میزیرا  رسد. چرا؟  چیزی به ذهنش نمی

تر است، این بینایی و شنوایی و اعضا و قدرت و  تر و مهمهای باالتر آنچنان وسیعاین عالم
قدر ناچیز  قدر ناچیز است، آن ها آنن، این در برابر زندگی آاستش در این عالم  ازندگی 

آنگاه در به در، عاشقانه، با همه نیاز وجودی    ؛است که انگار زندگِی یک مورچه در النه است
 است.   (السالمعلیهم)دنبال اهل بیت
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نمی دیگر  اینآنجا  بابا  آقا شیخگوید  برای  است.  ها  به مسجد آن  برایها  که  است  هایی 
اینمی نیست،  این روایت علمی  داریم،  ما علم  عاِلمیم،  ما  بازنشستهروند.  برای  های ها 

را    (السالمعلیهم ). خدا لعنت کند دشمنان اهل بیت  روندمی  هاحسینیه   بهبیکار است که  
ا، معدن علم را برای ما ضدعلم بازگو کردند تا برای ما طوری تلقی شود که  که حقایق علم ر

ها غذای عقل ما هستند  آن  ،آشنا شویم   دبایما  که  . حقایقی  را دریافت نکنیم  همان حقایق
آنگاه عقل   ؛نهایت را ببینیمهای بیدهند تا عالممیها رشد  نهایتو عقل ما را به سمت بی

آنگاه نگاه ما به دین یعنی همان قوانین که ما بر اساس آن    ؛کندما بازگو   ها را بهما قوانین آن 
نهایت. لذا قرآن از زبان حضرت  بی کنیم و همچنین تا مان را داریم تکمیل می ادامه خلقت

یَن فرماید: »می َربِّ اْلٰعاَلم  َم ل  ْسل 
ُ
ْن أ

َ
ْرُت أ م 

ُ
 1«َو أ

بخواهیم و چه نخواهیم، چه بدانیم و چه ندانیم،  بحث ما درباره »عالمین« است که ما چه  
جریان انداختند، همچنان این    در  های گذشته ما را گذراندند و ما را همچنان که از عالم

جریان ادامه دارد و خوشا به حال آن عاقلی که این تجربیات گذشته محسوس و ملموس 
پیدا کند و برای زندگی در های بعد یک بینش جدی  خودش را پایه قرار بدهد و برای عالم

 آن عوالم، تشنگی پیدا کند.

 جایگاه عدد در روایات
  هفت   و  نیزم  هفت  ایکه دوازده هزار عالم    شودی م  ذکر  اتیکه در روا  یعوالم  از  منظور
 اصالا   عدد  مینیبیم  برود،  شی پ  هابحث  نیا  مقدار  کیشاءالله اگر  ان  گر،ید  اتیروا  ای  آسمان

آسمان   ،حرف.دارد  گاهیجا  نشی آفر  در در  کلمه  دارد.  جایگاه  آفرینش  نظام  در  خودش 
دارند و  ارتباطاتی  با هم  ها  اینآفرینش جایگاه دارد. اسماء در عالم آفرینش جایگاه دارد و  

 
 .66سوره غافر، آیه  «؛ابر پروردگار عالمیان تسلیم باشمو مأمورم که تنها در بر» -1
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ها را که البته حاال تخصصی است. بنده بخشی از اینست  ه یک بحث بسیار مهمی هم  
ها در علوم غریبه آمده است. البته در برابر تربیت توحیدی، علوم خیلی گذرا آشنا هستم. این

ها در دعاها و در معارف آمده  غریبه هم علم چندان قابل توجهی نیست، اما بخشی از این
این جایز  که  آناها  ان ست.  که  دارند  توضیحاتی  و  دارند  عنایت  بزرگان  را  در  ها  شاءالله 

های خودش باید بیاید. اجماالا بزرگان در این اختالف نظر دارند؛ نه اینکه از حیث  ثبح
ها اختالف نظر دارند. مثالا ما بلکه به لحاظ حیثیت؛  ای و مبنایی اختالف نظر دارنداندیشه

حیثیت ،  آنگیری کنیم، قبل از  خواهیم مفهوم می  یءیک اسم را، یک مفهوم را درباره یک ش
گوییم. بعد از آن،  کننده است که روی چه حیثیتی ما این مطلب را مین تعیینمااو برای 
کند. مثالا همین اعداد، یک اندیشمندی عدد را از حیث  ارزش خودش را پیدا می  ،مفهوم 

نگاه   کثرت  و  می می علت  مثالا  است.  کثرت  معنای  به  اعداد  آنجا  تا  کند،  هفت  فرماید 
بار این ده ر محاوره هم داریم و درست است. مثالا من  های زیادی. دآسمان، یعنی آسمان 

بار که  دهبار گفتم آن کار را نکن. حیثیت این  دهبار گفتم این کار را بکن،  ده حرف را گفتم،  
گفتم. نه اینکه مقصود این آقا از   تو  ها را بهفرماید، یعنی خیلی زیاد این حرفاین آقا می

خواهیم محاسبۀ دقیقی داشته باشیم،  وقت ما می   عدد ده، حیثیت خود عدد ده است. یک
آقا  آنجا می اگر  دهگوییم  را بگو. یعنی  این  ُنهیازدهبار  اشتباه کردی.  ی ی بگو  باربار بگویی 

خالف کردی. اینجا مورد نظر خود معدود است. حیثیت از حیث جایگاه معدود است. 
گوییم چهل؛ این چهل، خود هفت یا ما می  آنجا خود عدد اصالا لحاظ دارد. بنابراین مثالا 

دهد؛ اما منظور گوینده  ها همه معنای کثرت می خود ده، اگر منظور گوینده کثرت باشد، این
خود معدود، جایگاه معدود باشد، آنجا خود عدد معنا دارد. دقیقاا تأثیر دارد و روی حساب  

این اثر وضعی   جام بدهیم، اصالا و کتابی است. بنابراین مثالا یک عملی را ما چهل روز ان
ست؛  ا   . این چهل روز یا چهل شب یا چهل بار، اینجا منظور از چهل نقش معدودی اودارد
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و اجمال بنابراین یک بحث خیلی مختصر  این دوازده هزار    ی است.جایگاه چهل است. 
ر؛ چون ست، نه خود عدد دوازده هزا ا  هادهد منظور کثرت عالممی عالم، بیشتر قرائن نشان  

 اندفرموده  هادر روایات و ادعیه، عبارات دیگری است که اعداد دیگری هم در راستای عالم 
  شود. های بعد بعضی از روایات اشاره می شاءالله در بحثکه ان

   رشد  و  سعادت  موجب عتیطب  نیقوان  از تیتبع
هر مقدار این عقل رشد    .است  ی بیعج  زیچ  عقل .  میهست  عقل   به  ازمند ین  ما  یکل  طور  به

کند کند که چیست و هم ما را تسلیم به آن قوانین میکند، خود عقل هم قوانین را معرفی می
کند و هم اجماالا ادامه این راه را که هنوز با قوانینش آشنا  و هم توجه به اهمیت آن قوانین می

ها ا را اجماالا بدانیم، آن هنهایتنهایت اهمیت آن بینیستیم و نیازمندیم در مسیر حرکت بی
دهد. عقل چیز عجیبی است. و لذا ما همیشه دنبال این خواهیم بود که را به ما توجه می

چگونه عقل را رشد بدهیم. غذاهای عقل چیست و باز برای اینکه محسوس باشد برگردیم 
 فهمد ی کند، متان رشد می به گذشته زندگی خودمان، ببینید به طور طبیعی شما وقتی عقل

باشی که   باید پله  موظب  لیز نخورد، می  ها از  پایت میپایت  و   ؛شکندافتی زمین دست 
آندرحالی بودیم، چون عقل که  بچه دو ساله  بود، یک عقل وقت که  نرسیده  به رشد  مان 

کندمی کنترل  را  ما  که  پله   ؛خواستیم  از  ما  میوگرنه  متری  بیست  تکه های  و  تکه پریدیم 
گوییم مثالا غذا کهنه و مسموم  قدر رشد کرده است که تا می قل است که آنشدیم. این عمی

که پنب ساله بودیم، چون  وقت  آن  کهدرحالی  ؛کندگوید نخور و کنترل می است، عقل می 
اهمیت گفتند که آقا این غذا مثالا کهنه است،  به این عقل نرسیده بودیم، هزار بار به ما می

بخورم. این میزان عقل هر مقدار رشد پیدا   غذای معطر خواهدی. من اآلن دلم مدادیمنمی
دهد. این یک بحث مهمی ها را انجام میکند به طور طبیعی، به طور خودکار خودش اینمی
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  ؛ شاءالله در روایات آمده، به عنوان حجت که خدا به ما دو تا حجت داده استاناست که 
 شاءالله بررسی خواهد شد. حجت ظاهر که ان و حجت باطن

 یا عدم توجه به احواالت درونیتوجه  
  ک ی  م،ی دار  حال  کیما    د؛یآی م  شیپ  دعا  و  شیاین  زمان  در  که  یاحواالت   درباره  نیهمچن

در  دار  را   خودش  فی تعر   کدام  هر  هانیا.  می دار  یالیخ  توجهات  کی  م،ی دار  مقام  ک ید. 
  حال   چون  اما.  است  خوب  که  است  یحال  کیاو واقعاا    یست که براااز معرفت    مرحله
  ی فضا  کی  شیبرا   باشد،  مرتبه  نیا  از  ترنییپا  است  ممکن  یکس  کی  اما.  گذردی م  است

 اثر   او  در  گرید  عوامل  و   کنندهمناجات  آن  و  فضا  آن  تینوران  برکت  به.  است  ِصرف  یاحساس 
  نیاست، اثر گذاشت و ا  ییکه به لحاظ فطرتش چون آدم با صفا   یاثر موقت  اما  ،گذاشته

ثابت    شیاز معرفت که اصالا آن حال برا   یاانسان به مرحله  رسدیکرد. م  دایحال را هم پ
شود. چه ی باز م ی عمل یهاشاءالله راهکارش در بحثاست که ان   یبحث کی نی. اشودیم

ها به قصد  آن   اگر  که  ندیفرمایطور م نیا  ما  بزرگان  هاارتی در نماز، چه در دعاها، چه در ز
به    م،یبه همان تعداد انجام بده  م،یانجام بده  نیمعوقت  آن  در  دیبا   می»ورود« انجام بده

ک روا  تیفیهمان  بده  تیکه  انجام  غمیآمده  عمداا  اگر  بده  ری.  انجام  آن    شود ی م  م،یاز 
نود و نه بار    دی گوی و م  خواندیعاشورا م  ارتی نفر ز  کی  . مثالا حرام  شودیم  بدعت، اصالا 
  خودش   از  واقع   در  نی. اخوانمی نود و نه بار م  بعد  به  نیاز امن  اصالا    شود؟ ی بخوانم چه م

  نیحرام است، ا  نی. اکندیدرست م  یدیجد  یعاشورا   ارتی ز  کی.  تراشدیم  ثیحد  کی
. اما ردیانجام بگ  دیطور باطور که هست، آنآن  ت،یآن روا  ث،یآن حد  دیبدعت است. با

به قصد مطلق نماز، به قصد مطلق   ارت،ی قصد »رجاء« بخواند، به قصد مطلق زاگر به  
صد لعن    یبه جا  خواندیعاشورا م  ارتی ندارد. ز  یاشکال  چیاستغفار، به قصد مطلق دعا، ه
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را گرفته،   نم  حضرت  عشق  خواهد،یم  دلم  من  دی گویم.  دی گو یبار مکیمثالا    ،و صد سالم
.  فرمودند  خودشان  که  روش   آن  از  بهتر  یعرض   چه.  کنم  ادب  عرض  حضرت  به  خواهمیم

  نماز  آن   نه.  بخوانم  استغفار  ی مستحب  نماز   خواهمیم  من.  است   ارتی ز  مطلق  نگاه   نگاه،
 روز  در  آن.  بخوانم  گرید  روز  در  آن  عنوان  به  خواهمیم  آمده،  القعدهیذ  در  که  یورود

 ی ارتباط  کی  خدا  با  خواهمیست. من م انماز، نماز مطلق استغفار    نیا  ؛است  آمده  کشنبهی
ما  آن  نکهیا  از  بهتر  یروش  چه.  کردم  دایپ  استغفار  حال  کی.  باشم  داشته به  دادند.    ادی جا 

انجام بدهد    خواهدیکه م  یندارد. هر روز  یاشکال  چیاستغفار انجام بدهم، ه  خواهمیم
 موفق کند. خدا شاءالله. انیطیو در هر ساعت و هر شرا 
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 جلسه هفتم 

 عقل و خواص آن ۀ قو
ای داده است به عنوان قوه  انسان قوه  بهخالصه بحث جلسه قبل این بود که خداوند متعال  

ای دارد. این آثاری که  العاده اسرار پیچیدهانگیز است و فوقعقل که این قوه، خیلی شگفت
ای است که اوالا روش و آیین و قوانین  عقل قوه  است.  از آناز عقل عرض کردیم جزئی  

کند؛  می ل به آن قوانین ملزم  دهد، و ثانیاا ما را برای عمخلقت ساختار ما را به ما نشان می 
بلکه    ؛کنیمتر اینکه ما احساس جبر هم نمی ها جالباز همه اینکند. و  ُمنقاد و تسلیم می 

آید که من اختیار دارم، چرا تسلیم  شویم. به ذهن احدی هم نمی به این جبر خشنود می 
بیند که اگر  می   شود. انسانی که از ده طبقهها می قوانین شوم؟ با رضایت کامل تسلیم آن 

گوید که انجام نده و  کند. این را عقل می شود، هرگز این کار را نمی پرت شود، تکه پاره می 
. اگر عقل را کنار بگذاریم بالفاصله این کار را انجام خواهد داد. خوِد  ستا تسلیم عقل  
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رعایت    کند که پله، پلکان، آسانسور را چگونه درست کن و قوانین آن را عقل راهنمایی می 
کند که باید از طریق آن باال و پایین بروی. ما کن و ساختار آن را بریز، و عقل ما ملزم می 

هرگز برای این جبر عقل ناراحت نیستیم و با همه وجود خوشحال هستیم و دنبالش هستیم.  
ترین  کوچک  ؛امور زندگی ما عنایت دارد و اثر دارد  ه همهچقدر مطلب طبیعی است. عقل ب

م زندگیکار  در  زندگی  و  ا  ابعاد  همه  و   .در  هدایتی  اثر  این  عقل  آنجا  که  نداریم  جایی 
 ساختاری را نداشته باشد.  

 نقش دین در زندگی انسان
یَن  فرمایند: »می   (وسلموآلهعلیهاللهصلی )پیامبر اکرم اْلَعْقل  َو اَل د  ُه ب 

َما ُیْدَرُك َاْلَخْیُر ُکلُّ نَّ إ 
َمْن اَل   ای از زندگی خود آنچه عاشق خیر است در باب عقل  . هرکس در مرتبه 1« َعْقَل َلهُ ل 

ها  که این  .ستا  هاکشاند و دین معنای جامع همه اینطور به آن سو میاینست که او را  ا  او
داده نشان  زندگی  متن  از  جدای  و  محدود  چیز  یک  ما  برای  چیز را  یک  عقل  اند. 

 انگیزی است. شگفت
َمْن اَل َعْقَل َلهُ فرماید: »حضرت می  یَن ل  َواُم َاْلَمْرء  َعْقُلُه َو اَل د  بینید دوباره دین را  . می2«ق 

 ست. دین ندارد کسی که عقل ندارد. ا  آورد. پایداری و قوام انسان، عقل اومی
ْن  فرماید: »می  (السالمعلیه)در جایی امام صادق یَل م  ُیز  ْن 

َ
ُه أ َراَد َاللَّ

َ
َذا أ ْعَمةا َکاَن  إ  ن  َعْبد  

ْنُه َعْقَلهُ  ُر م  ُل َما ُیَغیِّ وَّ
َ
ای نعمتی بگیرد و از او زائل کند  . اگر خداوند اراده کند که از بنده 3« أ

 
 .158، ص77بحار األنوار ، ج«؛ ندارد  دین شود و آنکه خرد ندارد همانا تمام خوبی به خرد درک می » -1
 .94، ص1بحار األنوار، ج «؛ندارد  دین استواری مرد به خرد او است، هر که خرد ندارد » -2
 «؛ ستا  خرد او   دهدای بگیرد، نخستین چیزی که در او تغییر میهر گاه خداوند بخواهد نعمتی را از بنده »  -3

 . 94، ص1بحار األنوار، ج
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ها مربوط به تمام  دهد. اینست. عقل او را تغییر میا   گیرد عقل او اول چیزی که از او می 
 ست.  ا ذرات زندگی ما

های بزرگی خیانتجدا کردند    زندگی، از مسائل مهم زندگی، از علماینکه دین را از عقل، از  
 های استکبار در کار است.است که دست

گیرد، عقل  بزنیم که مبادا تاول بزند و آتش  مان را به آب جوش نمیما همان طور که دست
ست ان  تر از ایبسیار وسیع  دین  منتها دایره   ؛ها همه در شعاع دین هستنددهد؛ ایناجازه نمی 

 که ما تصور کنیم.
یُنهُ فرمایند: »می   (السالمعلیه)حضرت علی ُه َو َعْقُلُه د  ْنَسان  ُلبُّ ْصُل َاْْل 

َ
. چه ما بگوییم  1« أ

. اگر قرار بود عقل به صورت یک ستاعقل. این دو، یک چیز  حقیقت  انسان، چه بگوییم  
ْصُل  »  چیز مادی بروز کند آن همان انسان است

َ
هُ أ ْنَسان  ُلبُّ  «، لّب همان مغز عقل است.  َاْْل 

آید که شناسی می عقل شاءالله در بحث  ان شماری دارد.  قبالا عرض کردیم عقل مراتب بی
انگیز چقدر جالب است و کل موجودات عالم را فراگرفته است،  مراتب این حقیقت شگفت

نسان داده شده، آن دیگر آنجا عرض کردیم عقلی که به ا  ابه تناسب ظرفیت خودش؛ منته
هُ فلذا »  ؛ترین صورت عقل بر حقیقت انسان است که بحث خودش را داردمهم «، اگر  ُلبُّ

« که در قرآن با اصطالح ُاولی االلباب آورده ُلبشود »حقیقت درون عقل را بخواهیم، می
یُنهُ » شده است  «. َو َعْقُلُه د 

 شود اعمال انسان با عقلش سنجیده می
اک َو  فرمایند: »می   ( وسلموآلهعلیهاللهصلی )رمپیامبر  َهاد   َاْلج  ْهل  

َ
أ ْن  م  َلَیُکوُن  ُجَل  َالرَّ نَّ  إ 

، َو َما ُیْجَزی َیْومَ  اْلَمْعُروف  َو َیْنَهی َعن  َاْلُمْنَکر  ُمُر ب 
ْ
ْن َیأ مَّ َیام  َو م  َلة  َو َالصِّ ْهل  َالصَّ

َ
ْن أ   م 

 
 .82، ص 1بحار األنوار، ج «؛ستا او دین ست و عقلشا اصل آدمی خرد او» -1
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ه   الَّ َعَلی َقْدر  َعْقل  َیاَمة  إ  وزه، امر به معروف و  . شخص هر چقدر اهل جهاد، نماز، ر1« َاْلق 
 پاداش داده خواهد شد.    به او به مقدار عقل او  روز قیامت ،نهی از منکر باشد

ناپذیر  مان با عقل در ارتباط است، پایانهر چه درباره عقل بخواهیم بحث کنیم چون زندگی
که دارد   ایالعادگیاست. آنچه جای تأسف دارد این است که عقل با همه عظمت و فوق 

هایی که خیلی مظلوم واقع شده در معارف الهی، عقل  م واقع شده است. یکی از واژه مظلو
همه ارزش قائل هستیم و همه دنبالش هستیم، همه ادعای    ،آوریماست. وقتی اسم عقل می 

شود. اما اجازه ندادند تا جایی که اگر به آدِم احمق بگوییم عقل نداری ناراحت می  .آن داریم
ای را تصور اسم عقل بیاورند، فوراا اول یک جمجمه  اگرود تا جایی که  این عقل شناخته ش

توانیم کنیم. منتها آنجا دیگر نمی کنیم، در درون جمجمه چند گرم چربی و پی تصور میمی
پایین آن  میاز  برویم.  یکتر  با  پی  گرم  چند  سیستم  این  سیستم بینیم  بسیار سری  های 

کند. تا عقل نزد ما  با محاسبات الکترونیکی دارد کار میالعاده دقیق و ظریف پیچیده، فوق 
 الخالق! چقدر عقل مظلوم است!  کنیم. جّل شود این را تصور میمطرح می

میاگر  فوقش   در  شورش  ببینیم  می اینجا  نگوییم،  عقل  اگر  انفعاالت آید  و  فعل  گوییم 
شود. مغز را با میشود، همان مغز  فیزیکی و شیمیایی و این چند گرم پی همان عقل می 

 کنیم.عقل قاطی می 

 ناتوانی روانشناسی ررب در تعریف عقل
ای اتفاقی همدیگر را دیدیم،  یکی از روانشناسان غرب که ادعاهایی هم داشت در جلسه 

گفتیم شما که این همه درباره روانشناسی ادعاهایی دارید که این را با تجربه کسب کردید، 

 
ا در روز رستاخیز جز به اندازه خردش  به معروف و نهی از منکر است، ام  آدمی اهل جهاد و نماز و روزه و امر»-1

 .381، ص5تفسیر نور الثقلین، ج «؛شودپاداش داده نمی 
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ست. شما ا  هاتان نتیجه تجربه و اینیک منبع عظیم و عمیق و سرچشمه ندارید. ادعاهای
گیرد؟ ایشان ها میاین همه شگفتی  روان  ا تعریف کنید و بگویید کجاکل روان را برای م

های مغز و عقل گفت و آنجا  های اعصاب و مغز و شگفتی زدن از سیستم حرفبعد کلی  
دیدیم در تعریف عقل قاطی کرد. نتوانست یک معنای درستی درباره عقل و قلب و رابطۀ 

کرد. البته ایشان تقصیر ندارد، هیچ احدی  میها بیاورد و فقط توجیه  ها با این سیستم این
،  (السالمعلیهم)تواند در این عالم چنین بینشی پیدا کند. باید بیاییم در مکتب اهل بیتنمی

باید بیاییم در آن مکتبی که خالق این مغز، خالق این اعصاب، خالق این جمجمه، خالق 
ای که با آن قوه  این همه پیچیدگی  این حقیقتی که بین سیستم ساختار این مغز چند گرمی با

العادگی  در عالم حقیقت است، ارتباط برقرار کرد. در واقع سیستم این عقل مربوط به فوق
 نه مستقالا برای این مغز.   ؛آن عقل است

این برای خودش نیست. این   ،العاده پیچیده استبینیم که فوق یک دستگاه برقی می ما  اگر  
خواهد یک تناسب و سنخیتی پیدا  تر است که این میالعادهو فوق  قوه برق هر چقدر پیچیده

ای به ساختارش  ست. اگر یک ذرهاکند تا از آن بهره بگیرد. نه اینکه مستقالا برای خودش  
ها برق ندارد. بگذریم زیرا این  ۀالعادفوق آسیب برسد، دیگر قابلیت سنخیت با آن حقیقت 

 در جای خود باید بیشتر بحث شود. 
قابل تعریف و شناخت است که هر   (السالمعلیهم)بنابراین عقل فقط در مکتب اهل بیت

ساز دارد. حاال بنده  مان تأثیر سرنوشتچقدر ما آن را بیشتر بشناسیم همان مقدار در زندگی 
خوانم در این جلسه چون قصد نداشتم در موضوع عقل ورود کنم اجماالا یکی دو روایت می

 شاءالله. نبرای بعد ا و توضیحاتش بماند
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 نور عقل فقط نزد خداوند است
اکرم »می   (وسلموآلهعلیه اللهصلی)پیامبر  نَّ فرمایند:  هَ  إ  ْن  َاْلَعْقَل  َخَلَق  َاللَّ َمْخُزون    ُنور   م 

يٌّ ُمْرَسٌل َو اَل َمَلٌك   ْع َعَلْیه  َنب  ل 
ي َلْم َیطَّ ذ 

ه  َالَّ ْلم  ق  ع  ي َساب  ٌب َمْکُنون  ف  گوید  ی. نم1«ُمَقرَّ
«، خواص َمْخُزون  گوید عقل را از نور آفرید. »چند گرم فسفر و مواد گوناگون، بلکه می

شود. در عناصر نیز دنیا عاجز مانده که در  شیمیایی مواد در نهایت به عناصر آن مربوط می
تیم. این  نهایت رسیدیم به اتم و رسیدیم به انرژی. خب حاال چه؟ به نهایت عمق هم رف 

َمْکُنون  فرمایند نوری که » نیست که! حضرت می نور َمْخُزون   آن  پنهانی  از یک خزینه   »
ه  ساطع شده است. از حیث زمان » ْلم  ق  ع  ي َساب  «، در علم ازلی خداوند متعال این نور  ف 

يٌّ مخزون مکنون بوده که عقل از آن نور عقل شده؛ » ْع َعَلْیه  َنب  ل 
ي َلْم َیطَّ ذ 

 ُمْرَسٌل َو اَل  َالَّ
ٌب  « انسان که جای خود دارد هیچ َمَلک مقرب و نبی مرسل حتی از آن خزینه  َمَلٌك ُمَقرَّ

 آگاهی ندارد که چیست و چگونه است. 
روایات جالبی است در شناخت عقل که بنده برای اینکه بحث طوالنی نشود و این بخش  

 کنم.  بندی کنیم خالصه عرض میرا بتوانیم جمع

 طه متقابل بین عقل و گناه راب
ُع إَلیه   فرمایند: »می   (وسلموآلهعلیهاللهصلی)پیامبر اکرم ، فاَرَقُه َعقٌل ال َیرج  َمن قاَرَف َذنباا

شود و تا ابد آن عقل به  . اگر کسی گناهی انجام داد همان مقدار از او عقل جدا می2« أبداا 

 
پیامبر مرسلی و هیچ فرشته  اندوخته آفرید که در علم ازلی او نوری خداوند خرد را از»  -1 بود و هیچ  و نهفته 

 .107، ص1بحار األنوار، ج «؛اطالع نداشت آن مقّربی از
المحّجة البیضاء   «؛رددگشود که هرگز به سویش باز نمی آن که مرتکب گناهی شود، خردی از او جدا می »  -2
 .160، ص8ج
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گردد. البته بحث توبه، بحث مفصلی است که دوباره جبران آن معنا موضوع خاص او برنمی 
 شود. خودش را دارد. اما اگر توبه نکند گرفتار می 

الّلُه  فرمایند: »می   (السالمعلیه)موال علی َد  ُعب  الَعقل  ما  َن  م  أفَضَل  َشيء   . در بحث  1«ب 
جمع از  بخشی  یک  روایت  این  عرایضعبودیت،  »بندی  است.  َشيء   مان  ب  الّلُه  َد  ُعب  ما 

َن الَعقل   « این عبودیت، افضل از چیزی است که در عالم به وسیله عقل باشد چیز أفَضَل م 
کردیم چقدر طبیعی است  کند. عرض  دیگری نیست، که این عبودیت با عقل تحقق پیدا می 

 رابطه عقل با قوانین ساختاری و تسلیم به این قوانین ساختاری. 
ها با دقت در مباحث و با نگاه  در جلسه اول یا دوم عرض کردیم که عزیزان در این بحث

. مثالا وقتی ما بحث ساختار را عرض کنندما را همراهی می  حسی نه صرفاا با نگاه ذهنی
خ، ت، ر«؛ نه، ببینیم وقتی    ا،   نگذرانیم که ساختار این است که »س، کنیم، در ذهن  می

کنیم. یک ناخن  چه حسی و چه حالی پیدا می  ،در فضای حسیشود  صحبت از ساختار می
  ای چه ناراحتی   و  آید؟ چه اضطرابیاز ساختار را اگر بخواهند کم کنند چه وضعیتی پیش می

ای یا غذایی قوه عضله دست من را دو برابر  میوه  آید؟ عکسش هم همین است. اگرپیش می
تا مو از ابرویم بریزد در  ها جزء ساختار من است، اگر چند  کنم؟ اینکند چقدر کیف می 

وجودی  مقدار ساختار  بنده، همین  وجودی  کند، چقدر مضطرب  اساختار  پیدا  کمبود  م 
ریزد. اما برعکس اگر فالن گیاه، فالن غذا،  ام به هم میکشم، زندگیشوم، خجالت میمی

ام  گیکنم. زندفالن دوربین چند برابر قوه بینایی ساختار من را بیشتر کند، چقدر کیف می
فرماید عقل این است که قوانین ساختار شما با این ساختار در چه ارتباطی است؟ وقتی می 

به شما نشان می  آن هم ساختار در عوالمات پیش رو که دست خودت دادهرا  اند، دهد، 

 
 . 18، ص1الکافي، ج«؛ خداوند به چیزی برتر از ِخَرد، عبادت نشده است» -1
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وقت عبودیت و تسلیم قوانین آن  ؛ندارم توجه  شود؟ منتها به آن  وقت چه احساسی پیدا می آن
 شان متفاوت است. کند؛ ولو الفاظمعنای واهی را در زندگی من ایجاد میبا عقل یک 

خوانیم که لباس را خیس کردم؛ این یک عبارت است. یک وقت مثالا فرض بفرمایید ما می 
گوییم لباس گوییم آب روی لباس ریختم؛ این هم عبارت دیگری است. یک وقت میمی

ها شاید  گری است. در هر یک از این عبارترا در آب حوض فرو بردم؛ این هم عبارت دی
اما در واقع   ؛آن نکته این عبارت متفاوت بوده است دلیلای مدنظر من بوده است و به نکته

را می مضمون بیان کند؛ یک چیز استها یک حقیقتی  باأل  ؛خواهد  لباس  اینکه  این  خره 
 خیس شد. 

چه بگوییم عقل، نقش عقل در    حاال چه بگوییم عبودیت، چه بگوییم تسلیم به قوانین،
ها در واقع یک معنا خواهد شد و اگر این معنا باز شد آنجا آن معانی زندگی انسان، این 

از  دیگر  یکی  اینکه  جالب  رفت.  خواهد  کنار  هست  عبودیت  درباره  که  ذهنی  و  ناقص 
شگفتویژگی  که  عقل  خودش  های  که  است  این  دیگر  نیروهای  برخالف  است  انگیز 

گاهی میخودش را   دهد. این خیلی مطلب مهمی است که در مباحث بعدی باید بیشتر آ
شناسد  بیند که این قوانین را میشناسد، می باز شود. یعنی در عین حال که این قوانین را می

می  می و  لذتی  چه  قوانین  این  برای  تسلیم  از  که  میبیند  و  اینبرد،  نتیجه  که  چه بیند  ها 
بخش است،  اند از این نتیجه بگیرد که حاال که این مقدار لذتتوخواهد باشد، و می می

 تر خواهد شد. بخشها چقدر لذتتر از اینپس قوی

 رشد عقل و سیر زندگی
این قسمت بحث را جمع کنیم. ما یک نوزادی را در نظر   تا  اینجا یک مثالی عرض کنم 

فهمد. شما ایشان را در ترین درجه عقل چیزی نمی بگیریم که نوزاد به لحاظ داشتن پایین



 116 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

انبار شکالت بگذارید، یا دورش را پر از بادکنک کنید، اصالا برایش مفهوم ندارد. اما یک 
یک شکالت چقدر   برایبینیم که  کند حاال می شود و رشد می تر میمقدار که عقل بزرگ

د کرد  بادکنک از شدت ناراحتی دیگر خواب ندارد. این مقدار عقل رش   برایکند؛  گریه می
و این مقدار آشنایی دارد. اما اگر برای این بچه یک چک صد میلیون تومانی بدهیم برگه را  

می برگه  پاره  این  با  نکنی،  کاغذ حساب  را  این  که  بدهیم  توضیح  که  هر چقدر هم  کند. 
عقلش به آن رشد نرسیده   ؛ای که بخواهی بخری توانی هر شکالت با هر رنگ و با هر مزه می

فقط با حس حیوانی آن را قبول دارد. هر چقدر بگوییم   ؛ زیرا گویم که متوجه شود من چه می
از هر رنگ بخواهی اینجا هست، بگوییم اصالا    ،از هر مدل  ،از هر بادکنک  ،در این کاغذ
ر ببینی  ها که تو دنبالش هستی در این چک هست که تا به حال ندیدی و اگ باالتر از این

ها گوییم در درون این چک اینکنی؛ برایش مفهوم ندارد. اصالا اینکه میها را رها می قبلی 
کند که در درون این پاکت هست که باید باز کند و ببیند درونش چیست. است، خیال می

نمی نیز  را  »درون«  لغِت  می معنای  ما  از  صدایی  یک  فقط  زندگی   ؛شنودداند.  اش  اما 
قدار از احساس است که عقلش آن مقدار محصور است. اما همین بچه اگر محصور آن م

خواهی یا یک  تر شود، حاال وقتی به او بگوییم که این چک را میده سال، بیست سال بزرگ
ای از رشد  . اما اینجا نیز عقل به چه مرتبه ستا بینیم که انتخابش چک  صندوق بادکنک، می 

خواهم خواهم؛ دیگر بادکنک و انبار شکالت می یگویید من چک را م؟ میاست  رسیده
کنم، لوازم خانه که اصالا ارزشش با آن قابل مقایسه روم اثاث خانه تهیه میچه کار کنم! می 

باالتر کار کند، می.  نیست و  بیشتر  آن مقدار وسایل ضروریات خانه را اگر عقلش  گوید 
من هم لذتی ببرم.    ،ها نیز رفع نیاز کنندندهم. آخرم، بقیه این را به تنگدستان و فقرا می می

  وقتی کند.  بخشد و کیف هم می ها میلیون میکند. دارد ده این حکم را می  وعقل دارد به ا 
 دهم. گوید ایثار کنم. این پول را حتی به زور به فقرا می درجه عقلش باالتر رفت می
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 رفلت، عامل ندیدن عالم واقع
رود، زندگی هم به همان اندازه به طور طبیعی باال هر چقدر عقل باال و به افق باالتر می

ها همه سیر طبیعی است. دین، زندگی کامالا طبیعی است، به مقداری که عقل رود. اینمی
بندی بگذریم. این کودک  جمعرشد کرده است. یک نکته اینجا هست که یادآور شویم و از  

گذارد؛ این در عالم کند و کنار میآن را پاره می  کند ورگز چک را قبول نمیدو سه ساله که ه
بلکه در عالم واقع عاشق این چک است، عاشق این صد میلیون است،   ؛گونه نیستاینواقع  

ایثار به مؤمن است از طریق این چک؛ اما چون عقل به آن رشد   باالتر نگاه کنیم عاشق 
او و واقعیت در عالم عقل او یک دیواره کشیده شده است نرسیده است بین این نقص عقل 

گذارد به عالم واقع خودش که به دنبال آن که این دیوار همان غفلت و جهل است و نمی
در عالم واقع وقتی این پرده   ؛ وگرنهگذارداست همان را اطاعت و دنبال کند، این پرده نمی

  ، ه است و به تدریب این پرده را پاره کرده استکنار برود، چون بعد از ده پانزده سال رشد کرد
ن واقِع آن روز او ظهور و بروز پیدا کرده است. پس ما یک زندگی داریم که مطابق با عالم اآل

عالم  واقع هر انسانی است و یک زندگی داریم که مطابق با پرده غفلتی است که بین او و  
 ایجاد شده است.  واقع 

است و  در یک مسافرت و یا در یک حادثه بدجور مبتال شده    کسی  بچه جگرگوشه و نازدانه
در یک بیمارستان در حال احتضار است و چهار پنب روزی در این وضعیت است؛ اما پدر  

بینیم  یک جهل و غفلت و مانع ایجاد کرده است. لذا می  ،و مادر، بین او و آن عالم واقع او
کند و در  کند و کیف میرود و مراسم جشن برپا میخندد و جشن میگوید و میدارد می

ن در عالم واقع در گریه و ناله و فریاد و فغان است؛ همین  که همین اآلالی اوج است، درح 
کند. این یک نکته دقیق ن در عالم واقع، اما در عالم غفلت درست برعکس عمل میاآل
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ان  شاءالله در مباحث بعدی عالم واقع و عالم  تربیتی است که بحث بسیار مهمی است 
 غفلت باید بیشتر باز شود.

مند گردد و  تواند از آن بهره انسان در عالم واقع، یعنی آن مراحل باالی عقل که میبنابراین   
مند باشد و تازه بفهمد که برای چه خلق شده  حتی به اوج عقل برسد و از آن زندگی بهره 

آن معنا را پیدا خواهد کرد و معنای    ؛کند و تمام امورات این عالماست و برای چه زندگی می
شود. انسان در عالم غفلت برخالف عالم واقع خود زندگی باز می  اودرون  درون این چک،  

اینجامی و  به اهل بیتا  کند  و فقط تعصبی   (السالمعلیهم)ست که ما  نیاز حیاتی داریم 
تعصب داریم و همه   (علیهماللهسالم )گوییم که شیعه هستیم و به اهل بیتنیست و نمی

م خیر؛  دهند.  گوش  را  ما  حرف  میبیایند  اهل  ا  اسم  و  شیعه  اسم  اصالا  گوییم 
گوییم عقل  شما با همین مقدار عقلی که دارید )نمی  ،را کنار بگذاریم  (السالمعلیهم)بیت

های فالن  خیلی باال( بیایید کلمات این انوار مقدسه را با دقت بررسی کنید. چطور فرضیه
احساسات و    دلیل است، به    ی که شما را گرفته جّو   به دلیل کنید،  مغز الکلی را بررسی می

به همان مقدار، به همان جدیت، همان کلمات را بررسی   ؛تحریکات گوناگون و به هر دلیلی
راهنماییآنکنید.   و عجب  دارد  دیدید که عجب مطلبی  اگر  و عجب هایی میوقت  کند 

نشان می را  کنار راهی  از من  بودم، عجب غفلتی  دنبال همین  واقع  در عالم  دهد که من 
کردم.  هایی که من ضد آن را داشتم و با دست خودم خودزنی میزند، عجب واقعیتیم

یک گروه متعصبانه و یا حزب خاصی   (السالمعلیهم)بیتفهمیم که اهل  یواش مییواش
ترین درجه عقل کامل   ،ترین انساننیستند. این همان حقیقت عالم خلقت است که کامل

گوییم  رویم دنبال فالن استاد که در فالن کشور است؟ برای اینکه میرا دارا است. چرا ما می
هستیم دیگر. حاال این مقدار رشد او از ما بیشتر است. مگر غیر این است؟ دنبال همین  

ام را بفروشم  ها غافل هستند؛ من چرا حاضرم خانههمه دنبال همین هستند؟ خیر چون آن
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جا تا از فالن استفاده کنم؟ برای اینکه متوجه شدم. با وجود اینکه هر دو انسان  بروم فالن 
ر اما من دنبال آن علم و آن عقل که د  ،تر هم هستهستیم و حتی هیکل من از او درشت

 مند است، هستم. عبودیت و تسلیم عقل. درجه باال بهره 

 رفلت انسان و فراموشی راه 
علی »می  (السالمعلیه )حضرت  َمْن  َوْیٌل فرماید:  َي  َاْلَغْفَلةُ  َعَلْیه   َغَلَبْت  ل  ْحَلةَ  َفَنس  َو  َالرِّ

دَّ  َلْم  ر غفلتی گرفتار  . وای به حال چنین کودک بیچارۀ رشدنیافتۀ محدودالعقلی که د1«َیْسَتع 
َي کند، »است و برخالف واقعیت خود عمل می کردن، کوچ؟ یعنی در حال هیعنی چ« َفَنس 

ها با وجود اینکه عالم دیگر را احساس کرده که از آن  ؛یعنی در حال وسعت عالم پیش رو
شان، هایمحدوده ها و ها و حساسیت آنو اختالف آن ای داشتهزندگی کرده و چگونه گذر

بیند که همچنان در حال گسترش است  ن هم میو اآل   هها را با همه وجود خود دیدهمه این
َي اما »  ؛و در حال رحلت است و باید استعداد این را آماده کند  این فراموشی و غفلت    «َفَنس 

می عمل  آن  برخالف  که  است  کرده  او  با  می کاری  حضرت  فرماید:  کند. 
وا» اْلَیْقَظة   َغْفَلةَ َالْ  َضادُّ این غفلت به وسیله بیداری و به وسیله بیدارشدن جنگ کنید.   . با2« ب 

حضرت با چه زبانی با ما صحبت کند تا ما بیدار شویم؟ با چه زبانی؟ مثل اینکه من به 
که  هر مدل اسباب بازی و باالتر  و  دوست داری    هکودک بگویم بچه جان این کاغذ را هر چ

 ف بزنیم.  ما ناچاریم احساسی حر  توانی بخری،بخواهی می

 
غرر «؛  را آماده نسازد  خود و کند فراموش  در نتیجه، سفر ]آخرت  را و چیره آید او بر کسی که غفلت بر وای»  -1

 . 727، ص1الحکم و درر الکلم، ج
 .310، ص1غرر الحکم و درر الکلم، ج«؛ نادانی بستیزیدبه وسیله دانش با » -2
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 زیبایی و لذت وجود دارد   ،در رشد عقل
می »حضرت  الّناُس فرماید:  َم  َعل  الُمَهج     َلو  َسفك   ب  وَلو  َلَطَلبوهُ  لم   الع  َطَلب   في  ما 

ها  دانستند در رشد علم و رشد عقل چه زیبایی. ای کاش این مردم می1« وَخوض  الُلَجج  
کند.  همان عقلی است که از عقل شکوفایی پیدا میها و چه خبرهایی است. علم  و چه لذت

حاال آن علم نظری ربطی به این ندارد و با هم قاطی نشود؛ اگر این عقل را بتواند رشد دهد، 
عالمنمی به  عالم کودکی  این  از  را  او  که  وارد میوسیع های  داند  این  از  کند. حضرت  تر 
زد  رفت، آنچنان عشق به سرش میل آن میرفت. عاشقانه دنبافرماید البته دنبال آن میمی

َسفك   زد، »خود را به دریا می ،طرف دریا بوداین وطرف دریا بود و اآنکه اگر حقایق  وَلو ب 
الُلَجج   وَخوض   اصالا الُمَهج   عشق   «،  شدت  امواج  نمی  از  گرفتار  دریا  در  دانست 

د شد؛ آنچنان عشق  وحشتناک خواهد شد، غرق خواهد شد، طعمه حیوانات دریایی خواه
زد. حضرت با چه زبانی با ما سخن بگوید؟ با چه زبانی به ما بفهماند که ای  به سر او می

بلکه یک نمونه و یک آیه   ؛ای داری؛ این مقدار که از کودکی آوردی این نیستقوه وانسان ت
ه آن  خواهد به تو بگوید آن قوه چه قوه جالبی است که وقتی درج و یک نشانی است که می

 شود. رود این همه زندگی تو عوض مییک ذره باال می
َکَم  َعَرَف  َمْن فرماید: »می  (السالمعلیه )آن وقت موال ْر  َلْم  َاْلح  َیاد   َعَلی َیْصب  ْزد  ْنَها َاال  . 2« م 

ای از عوالم رشد باالی عقلی و این معارف  دانی چه لذتی دارد اگر کسی یک جرعهنمی
تفاوت است برای این است که در غفلت  خیال و بین که بیاآل  .کندصبری میبی   ؛بچشد

 
چه در راه آن خون  گر ؛آمدندجوی آن بر می وچه فوایدی دارد، هر آینه در جست  علم دانستند کهاگر مردم می» -1

 .35، ص1الکافي، ج «؛بریزند و در ژرفای دریاها فرو روند
ب   ییساختن آن شکیبابرای فزون  ،هر که حکمت را شناخت»  -2 و  ، 1، جکنز الفوائد  «؛دنبال آن شتابده  ندارد 

 .319ص
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کافی است که آن پرده کنار برود،  .  عاشق آن حقایق است  ، در عالم واقع  . کندزندگی می
 تواند تحمل کند.  نمی و کندصبری میشود و بیتمام می

 حکمت، ثمره درخت عقل
ْکَمةُ فرماید: »در جایی می ي ُبُت َتنْ  َشَجَرةٌ  َاْلح  ُر  َو  َاْلَقْلب   ف  َسان   َعَلی ُتْثم  . این عقاید 1« َاللِّ

که  این شوی  تربیت  طوری  باید  تو  شود؛  ریخته  بیرون  از  که  نیست  طور 
ْکَمةُ » ي َتْنُبُت  َشَجَرةٌ  َاْلح  روید و میوه آن به بیرون و بر  این حقایق از درون می «،  َاْلَقْلب   ف 

 شود. زبان جاری می
نَّ فرماید: »می  (السالمعلیه)امام رضا اَس  َفإ  ُموا َلْو  َالنَّ َن  َعل  َنا َمَحاس  َبُعوَنا َکَلم  ای  .  2«اَلتَّ

زیبایی مردم  این  میکاش  را  ما  سخن  »های  َبُعوَنادانستند،  می  «اَلتَّ پیروی  کردند.  حتماا 
ناز ده طبقه خود را پرت زمین می  بچه  چطور به آن رشد الزم  او  رسیده  کند؟ چون عقل 

کند که نکند او پرت شود. چرا؟ چرا  ست و از او مواظبت میا  است. یک عاقلی دنبال او
 ، کنمبام پرتت می حتی اسمش هم بیاید که از پشت  ،تر استانسانی که از او پنب سال بزرگ

پرد؟ چه فرقی بین این دو هست؟ هر دو به لحاظ جسمی که کامل هستند؛ چشم  رنگش می
و اعصاب  و  پای خودش    و گوش  با  او  است که  این مقدار عقلی  است.  مغز همه کامل 

پرت می را  این می  کند، یک کسیخودش  تسلیم  با همه وجود  کنترل کند؛  را  او  خواهد 
قوانین می از  تا وقتی صحبت  قوانین خالصه میقوانین است. منتها  شود در همین  کنیم، 
که   زندگی  روزمره  قوانین  همین  در  مادی،  را  قوانین  قوانین  مقدار  همین  هستیم؛  آشنا  ما 

نهایت هستیم و عوالماتی پیش رو داریم که به  که ما یک موجود بیدرحالی  ؛محدود کردیم

 
 . 110، ص1غرر الحکم و درر الکلم، جد«؛  نشینبر زبان به بار می  و رویدی حکمت درختی است که در دل م»  -1
 .215، ص1الوافي، ج «؛کردنددانستند، از ما پیروی میهای سخنان ما را میاگر مردم زیبایی» -2



 122 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

فرمایند ای کودک اگر بدانی در  قوانین آن نیازمندیم؛ چه بدانیم و چه ندانیم. حضرت می
و چه حقایقی است و برای  بینی چه اسرار  ها، در این صفحات که به ظاهر کاغذ میاین ورقه

َن » تو باز شود، َنا َمَحاس   شوی. هایی در این است که بالفاصله تسلیم می زیبایی «َکَلم 

 شدن جای خنده و گریه با بازشدن حقایق عالم واقعض عو
َلْو َتْعَلُموَن َما فرماید: »می (سلم ووآلهعلیهاللهصلی )این روایت را هم بخوانم؛ پیامبر اکرم

ْع 
َ
ُکْم أ ْنُفس 

َ
یراا َعَلی أ یلا َو َلَبَکْیُتْم َکث  ْکُتْم َقل    .1« َلُم َلَضح 

رفت،  پرده کنار می  ند،دانستن آن را میهمین اآل  اگر  د کهندانآن پدر و مادر در عالم واقع نمی
دانند! اگر این انسان کردند. نمیشدند و ناله و فغان میبالفاصله در اوج جشن بیهوش می

اگر شما میمی پیامبر خدا میدانست،  آنچه را مِن  و  کردید  دانم، بسیار گریه میدانستید 
زده باشد، نه! تان همیشه ماتم خواهد به ما بگوید زندگیخندیدید. نمیبسیار کم می   حتماا 

کنید خواهید دید اتفاقاا جای  خواهد بفرماید اگر عالم واقع باز شود آنچه برای او گریه میمی
دانستید.  خندید، جای گریه بود منتها نمیدانستید؛ و آنچه بر آن میبود و شما نمی  خنده

اتفاقاا    ؛زده باشیمپس اصل گریه و خنده که در ذات انسان است، اصل این نیست که ماتم
برعکس است؛ این همه صحبت از لذت و جذبه و عشق و شیرینی که در روایات است،  

خواهد شما همیشه سرزنده باشید، نه سرحاِل الکی و تخیلی  میخواهد ما را تربیت کند.  می
مند  زوری و تلقینی؛ حقیقتاا دلگشا باشید، حقیقتاا با نشاط باشید و از یک حقیقت نشاط بهره 

ها با عقل و یا بفرمایید با آشنایی به دین؛ شما را با آن تنظیم  ها با چیست؟ اینباشید. این

 
نرشاد القلوب،   «؛نمودیدکردید و زیاد گریه بر خود ميمسلم کم خنده مي   ،دانمدانستید آنچه را من مي اگر مي»  -1

 .۳۳، ص۱ج
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ها به برکت آن به اذن و به  رود و این همه شبهات و این گرفتاریکند و این پرده غفلت کنار  
 شود.فضل الهی رفع 

 سؤال: 
کودک    ین رسد که ایبه نظرم م  ینطورا  چک،راجع به کودک و شکالت و    یدزد   یمثال  یک
کند.  یشود و عقل آن رشد می شود سطح معرفت و شناخت آن بزرگتر می بزرگتر م  ی وقت

  ینی بحاال اگر اسم آن جهان  ینش سطح معرفت و ب  ینا  یناست که رابطه ب  ینحال سؤالم ا
ب ا  ینباشد با عقل و رابطه  سطح    یمتوانیم  یدرست باشد؛ چطور  ینمعرفت با عقل اگر 

 کند؟  یداو روز به روز عقل رشد پ یمخود را تا سطح عالم واقع باال ببر  ینشمعرفت و ب
 پاسخ:  

شاءالله  خدا   اتان  حفظان  که    یسؤال  ینکند.  شاءاللهاست  از    ان  مفصل  بعد  جلسه  در 
انسان    ی کرد که خداوند متعال برا   یم السالم استفاده خواه  یهمعل  یتو اهل ب  یات محضر روا

که   یرون حجت در ب یکحجِت درون که همان عقل است و   یکدو حجت قرار داده است  
  یاصل  یهابه بخش  یمدار  یاز مراحل مقدمات  یواش  یواشالسالم هستند که ما    یهمعل  یاءانب

نزد ان  یمشویم  یکبحث  موضوع  روش که  شد،  خواهد  باز  و    یتتقو  یهاشاءالله  عقل 
را اجماالا بخونم    روایت. بنده  یدکه به عرض رس   یبا آن مقدمات  ین عقل و رابطه آن با د  یغذا
   .آیندهجلسه  برایبماند آن  توضیحاتشاءالله و ان 

َتْین  فرماید: »می  (السالمعلیه)امام کاظم ُحَجّ اس   الَنّ َعَلی  ه  
َلّ ل  َنّ  ةا    إ  ُحَجّ َو  َرةا  َظاه  ةا  ُحَجّ

ُة عل َمّ ئ 
َ
َیاُء َو اْْل ْنب 

َ
ُسُل َو اْْل َرُة َفالُرّ اه  ا الَظّ َمّ

َ
َنةا َفأ َنُة َفاْلُعُقول  یهم َباط  ا اْلَباط  َمّ

َ
 . 1«السلم َو أ

 
باطنی، اما حجت    ؛همانا خداوند را بر مردم دو حجت وجود دارد »  -1 یکی حجت ظاهری و دیگری حجت 

بحار األنوار،    «؛ها استارت از عقلظاهری عبارت از رسوالن و پیامبران و امامان است، و اما حجت باطنی عب
 .206، ص15ج



 124 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

با قوه عقل که در ما وجود   (السالملیهم)عیک سنخیت بسیار جالبی است بین انبیا و اوصیا
این تقویت میدارد که چون  را  لذا همدیگر  دارند،  واحدی  تقویت ها سنخیت  با  و  کنند 

رشد عقل هم کلمات انبیا عمیقاا باز  کند و از  همدیگر است که این عقل همچنان رشد می
شود و اوضاع را تازه خواهیم فهمید که دین چه حقیقت مهمی بوده است که ما را از آن  می

و آن را جدای از زندگی تعریف کردند و کل زندگی من با این کامالا در دسترس  دور کردند 
مند خواهد ز دین بهره مند است به همان میزان اقل بهره است. هرکس به هر میزان که از ع

 تر بحث خواهد شد. شد و یکدیگر را رشد خواهند داد که جلسه آینده این موضوع مفصل
 )سؤال نامفهوم است(  سؤال:

 پاسخ:  
اگر    یزان تر بحث شده است و عزهم مفصل  ییاست و در جا  یخورده طوالن  یکبحث    ینا

ده پانزده   یستن  یادم  یقاا که دق  یندپاک فطرت مراجعه بفرما  یندا  یتعالقمند شدند به سا
 اشاره کنم. یکمطلب باز شده است و اجماالا  ینجلسه ا

در عالم وجود هر کمالی که تصور کنید، این یک حرکت نزولی و صعودی دارد و هر درجه 
مایید نور؛  کند؛ مثالا فرض بفرکند به همان مقدار و ضد آن نمود پیدا میکه نزول پیدا می

نور یک کمال مطلق دارد، آنجایی که اثری از ظلمات وجود ندارد. اما به اذن الهی و به اراده  
از آن لحظه هر    ،این است که نور نزول پیدا کند و حرکت نزولی داشته باشد  بر  الهی که بنا

درجه    د؛ اگر هزار درجه نازل شد هزارنکمیهمان مقدار تاریکی نمود پیدا    ،درجه نازل شد
تر خواهد شد و نور در  تاریکی نمود پیدا خواهد کرد. در ده هزار درجه نمود تاریکی قوی

بلکه یک حالت پنهان پیدا  ؛  شود. نه اینکه ذاتاا از بین بروددرون این درجه تاریکی پنهان می
ت کمال قکه دیگر انتهای او است. مثالا در حقی  برسدحضیض  کند؛ تا اینکه به آن نقطه  می

از آنجا که به امر خدا نزول پیدا کرد آن مقدار و به همان درجه   .ضعف معنا ندارد  ،قدرت
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طور برود تا نقطه کامل خود؛ یعنی همینضعف نمود پیدا خواهد کرد، یعنی ضد خود و  
ضعف نمود کامل دارد و قدرت در درون آن پنهان است که بحث خیلی مهم و جالبی است.  

مرتبه کمال دارد که کمال مطلق عقل است که آن در یکقل  طور است؛ عهمینعقل هم  
است که خمیره آن حق میشود.    (السالمعلیهم)و اهل بیت  (السالمعلیهم )شأن انبیا و اوصیا

قدار ضد منبه امر خدا عقل شروع به حرکت نزولی کرد، هر مقدار که حرکت نزولی کرد آ
اند و در بعضی جاها هم وهم آمده  گفته  او نمود پیدا کرد. حال در روایات ضد آن را جهل 

ای است که ضد عقل است و همان مقدار که عقل در مراتب پایین است  است. وهم قوه
 ترین درجه نزول اواست. لذا در کودک که عقل در پایین  نمود وهم به همان مقدار بیشتر

رون وهم پنهان  ست، ضد او که قوه وهم است، باالترین نمود را دارد و آن عقلی که در دا
کند و هر چه زمینه این حرکت شده است یک حرکت جوهری دارد که شروع به حرکت می

  ، رودشود و کنار میوهم پاره میوقت  آن   کند وفراهم باشد این بهتر ظهور و بروز پیدا می
کند. هر مقدار که اجازه ندهیم زمینه حرکت وقت نور عقل است که آثار آن ظهور پیدا میآن
برو  آن و  ظهور  می  زو  اندام  عرض  وهم  و  جهل  قوه  مقدار  همان  گردد؛  فراهم  و  کند  آن 

 کند.  دوانی میاسب
ا اسم ظهور است و در اینجا اسم نمود است؛ ظهور با نمود یک فرقی دارد که  نجپس در آ

مفصالا هم بحث شده است. در نمود یک چیزی هم هست و هم نیست، اما در ظهور کالا 
بودن خود را هستی هست. مثالا یک سایه را در نظر بگیرید سایه هم هست و هم نیست و  

کند. آنچه  به کلی کنار بزنید اصالا سایه نمود پیدا نمیگیرد. یعنی شما اگر نور را  از نور می
، در واقع نمودی از یک شکل است، نه جرم و نه رنگی دارد و نه اصالتی استسایه  شکل  

دارد، هیچ چیز! فقط یک نمود است و همین مقدار هم به نور وابسته است. اما نور ظهور 
 کند و وجود است. پیدا می
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بحثاین  که  ها یک  است  دقیقی  معارفانهای  مطالب  در  این    ،شاءالله  از  مراحل بعد 
شاءالله پیش برویم و یک انگیزه جدی  ل تربیتی ان ئمقدماتی که یک مقدار در عمل به مسا

؛  بینانه پیدا کنیمها این است که ما یک انگیزه واقع شود. هدف از این بحثپیدا کنیم باز می 
دین در ذهنیات این جوان  اسم  این حجاب و این دیواره و این ذهنیات غلط و باطلی که به  

کنار بریزد و این نیاز در عالم واقع برای این انسان باز شود و این را  ها  این  ، اندعزیز بافته
ز خواهند شد. ها در محل خودشان باشاءالله این بحثانانگیزه به طور جدی ایجاد شود.  
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 لسه هشتمج

 دست خود انسان استکمال مطلق به اریاخت
سری مفاهیم ذهنِی  های جلسۀ قبل این شد که معارف الهی و حقایق دینی یکخالصۀ بحث

ها در متن زندگی انسان جاری است و انسان چه بخواهد و چه  خشک نیست؛ بلکه همۀ آن
ها است؛ اگرچه در وجود در عالم واقع تسلیم آننخواهد و چه بداند و چه نداند با همۀ  

آورند،  های گوناگونی که ابلیس و جنود ابلیسی پیش می خاطر عوامل و فریب  عالم ظاهر به
های برکت ایثارگری  برکت انقالب و به شاءالله به آید که انوجود مییک فاصلۀ برداشتی به 

ها برکت عالئم ظهور حضرت که عقل به    شاءالله شهدا و مدیریت زیبای مقام والیت و ان
شوند،  تر میسمت خود قویروند، آنچنان که نفاق و کفر هم در  ترشدن میسمت کاملبه 

   .این سد و دیوارۀ خطرناکی که بین ما و آن حقایق مانع ایجاد کرده است، بشکند
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ر این جهان عالم ای است که در تمام اموالعادههمچنین عرض شد که قّوۀ عقل یک قّوۀ فوق
جاری است و عقل متناسب با هر مرتبۀ عقل در موجودات، نقش مدیریتی دارد و از آنجایی  

ترین مرتبۀ عقل را عطا فرموده  که خدا به انسان نسبت به موجودات دیگر از نظر عقل کامل
ها تناسب ظرفیت آنشان به  است؛ لذا برخالف موجودات دیگر که هرکدام مرحلۀ کمال

نهایت است و اختیار کمال مطلق در ساختار خلقت  انسان از جهت کمال در بی  ،  ستا
 برکت آن کمال عقلی که به او عطا شده، به دست خود او داده شده است. انسان به 

 ضرورت شناخت عقل جهت شناخت عمیق معارف الهی
فهمم و  ا میهطور نیست که من چیزی از اینتر از دهان من است و ایناین مطالب بزرگ

ها را بیان کنم. بندۀ گناهکار هم مثل خیلی از عزیزان، همگی خواهم اینکنم و میدرک می
دهنده  و این کلمات بلند و کلمات تکانبرویم    (السالمعلیهم) بیتنیازمندیم در محضر اهل

است؛ ما   (السالمعلیهم)بیتساز، کلمات صریح قرآن و اهلالعاده مهم و سرنوشتو فوق 
خواهیم که صرف توجه نباشد تا بلکه بتوانیم عمق  کنیم و از خدا کمک میمی   جهها تونبه آ

مطالب بلندی را که در آیات و    این کلمات نورانی را بفهمیم. وقتی انسان دربارۀ عقل آن
می  آمده  می روایات  آشکارا  و  واضح  چه  بیند،  جور  سالطین  و  جنایتکاران  طرف  از  بیند 

اند و پایین در حق عقل شده است، تعریف عقل و عظمت عقل را چقدر پایین آورده  ظلمی
ای شده است که درون آن فقط چند گرم چربی و پی وجود  اند که تبدیل به جمجمه آورده

هم با فعل و انفعاالت شیمیایی همراه است. عقلی که کل نظام هستی و عالم خلق  دارد و آن
یک جمجمه تعریف شده است. ما اگر بخواهیم مفاهیم معارف کند، در حد  را مدیریت می
-خود عقل یک شناخت عمیقی پیدا کنیم، آن دربارهتر بشناسیم، جا دارد که الهی را عمیق

 خواهد،اند. برای شناخت عقل یک پژوهشکدۀ مخصوصی می طور که بزرگان آن را باز کرده
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ا در شناخت عقل متمرکز باشد، تا شاید  طلبد تهای گوناگون میای از تخصصهای ویژه تیم
 بتوان به بخشی از آن روایات که آمده است دسترسی پیدا کرد. 

 عقل، حجت باطنی انسان
یک درصد از اختیار انسان   ه است.ای است که خداوند متعال به انسان دادهوپس عقل ق

نسان باید آن را  دست این عقل است که ا  ادامۀ خلقت به  ه وطور جبری ساخته شد و بقیبه
فرماید:  طور میاین  (السالمعلیه)بهتر بشناسد و از آن بهره گیرد. در این راستا آقا امام کاظم  

و  » ُسُل  َفالرُّ َرُة  الّظاه  فأّما   ، َنةا باط  ةا  ُحجَّ و   ، َرةا ظاه  ةا  ُحجَّ  : َتین  ُحجَّ الّناس   َعَلی  لّله   إنَّ 
ُة علیهم السلم، و أمّ  یاُء و اْلئمَّ َنُة َفالُعقوُل اْلنب  فرماید صراحت می حضرت به  .1«ا الباط 

قدر مهم است که خداوند از درون و برون، شرایط آشنایی  نهایت آیندۀ انسان آنساختار بی 
ها را برای او فراهم کرده است، از درون و با این قوانین، قواعد، روش ساختن و همۀ این

آن دالیل   فراگیر است. حجت،  با یقین،  برون  انسان  آشکار، بدیهی و محکمی است که 
کند؛ این یک راهنمای صددرصد بدیهی و بدون گذاری میاعمال خود را بر اساس آن پایه

 شک و تردید است.  
قدر همیناند؛ اما بحث ما در این قسمت  توضیحات مفصلی فرموده  حّجت  دربارهبزرگان  

لیل واضحی است که این عقل به ما بیان  دهیم با یک داست که وقتی ما کاری انجام می
همه کند. این طور طبیعی بر این اساس ادامه پیدا میکرده است؛ درصد باالی زندگی ما به

همه امکانات  کنیم، این شویم و خودمان را کنترل می می  جهطور خودکار متو خطرات که به

 
ن فرسااتادگان و  »خداوند را بر مردمان دو حجت اساات: حجتی بیرونی و حجتی درونی. حجت بیرونی هما  - 1

 .16، ص 1کافی، ج  ؛هستند و حجت درونی همان خردها« (السالمعلیهم)پیامبران و امامان
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-ه میج ط اطراف خود متورشد را در عالم ماده، در جسم خود، در زندگی، خانواده و محی
-شویم، حتی منتظر لحظهدهیم و یا برحذر میطور اتوماتیک بالفاصله انجام میشویم و به

گویند  کشیم، تا می گویند فالن آهن برق دارد، بالفاصله دست میای فکر هم نیستیم، تا می 
کنار می بالفاصله  است،  و سّمی  غذا مسموم  تا میفالن  غذ گذاریم،  فالن  مفید  گویند  ا 

استفاده می تا می است، بالفاصله  گویند روز یعنی چه؟ شب یعنی چه؟ بالفاصله کنیم، 
 . ها همه ثمره آن است؛اینکنیمدرک می

 حجت ظاهری مبتنی بر حجت باطنی
است، اگر دقیق نگاه کنیم در  (السالمعلیهم)اند حجت ظاهری، انبیا و اوصیااینکه فرموده

  ( وسلموآلهعلیهالله صلی)هم عقل است. پیامبر اکرم  آن  که  کندیروایت دیگر به ما بیان م
ْن فرماید: »می ْفَضَل م 

َ
َل َاْلَعْقَل َو َیُکوَن َعْقُلُه أ ی َیْسَتْکم  ّیاا َو اَل َرُسوالا َحتَّ ُه َنب 

َواَل َبَعَث َاللَّ
ه   ت  مَّ

ُ
یع  ُعُقول  أ هم    (السالمعلیهم)رسل؛ یعنی حتی این حجت بیرونی یعنی انبیا و  1« َجم 

فرماید عقل کامل هستند. خدای متعال  که به کمک حجت درونی عقل آمده است، خدا می 
هیچ پیامبری و هیچ رسولی را نفرستاد و مبعوث نکرد تا اینکه عقل او را تکمیل کرد؛ آنچنان  

مت آن پیامبر برتری دارد. پس وقتی عقل یک چنین  تکمیلی که عقل او بر همۀ عقول افراد ا
تر از افراد  شان کامللحاظ اینکه عقل   چیزی است که انبیا هم که حّجت ظاهری هستند، به

شوند؛ پس توجه به آن هیکل مبارک نیست، توجه به  شان انتخاب میدر رسالتست اامت 
 وجود دارد.   وترین صورت در ااین عقلی است که به کامل

 
و عقل او   تکمیل عقل مبعوث نساازد )تا عقلش را کامل نکند مبعوث نساازد(»خدا پیغمبر و رساول را جز برا   -1

 ۱۲، ص ۱ي، ج کاف ؛برتر از عقول تمام امتش باشد«
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کند، در واقع آن هیکل مادر نیست که بچه  التشبیه، بالتشبیه، مادری که بچه را تربیت میب
را    چهکند؛ عقلی است که در درون این هیکل وجود دارد، آن عقل است که برا تربیت می

دهد  رساند و او را رشد میهایش را به او میکند، مصلحت کند، مراقبت میتر و خشک می
دهد.  ها را عقلی به نام مادر که در این هیکل است، انجام میها و همۀ اینشو تمام این آرام

بسا چاقو بردارد و بچه را بکشد و جگرهای او را  اگر این عقل را از مادر بگیریم، آنگاه ای
هم سرخ کند و بخورد؛ پس این هیکل نیست. لذا مادری که عقل او بیشتر است، بچه را  

طور طبیعی صورت خواهد عنی این کار اتوماتیک و خودکار، بهبهتر تربیت خواهد کرد؛ ی
تناوری جسم   بچه،  تربیت  باشد،  بیشتر  مادر  دارد، هرچه عقل  اثر مستقیم  یعنی  گرفت؛ 

ها بیشتر خواهد بود ه و همۀ اینچالعادۀ ببچه، قّوت بچه، سالمتی بچه و استعدادهای فوق
بو هرچه عقل مادر ضعیف تربیت  باشد،  ایچتر  ناقصنه  بود. حاال شاید  قدر  تر خواهد 

کسی سؤال کند که استثنائاتی وجود دارد که برعکس از یک مادر دیوانه، یک نابغه رشد 
کند؟ این یک بحث جدا دارد، این مسئله را با این خلط نکنیم که استثنائات بحث خاص  می

 کنیم. خود را دارد. ما در روال طبیعی روند جامعه و خلقت بحث می

 فوق تصور عقل است  (السالمعلیهم)قامات نوری انبیا و اوصیا م
و اوصیا انبیا  بیرونی هستند، در واقع حضرت  عالوه    (السالمعلیهم)پس  اینکه حجت  بر 

آنمی عقل  کاملفرماید  میها  زندگی  در  که  انسانی  هدایت  برای  و  است  خواهد ترین 
ک مطلب مهمی را عرض کنم تا  سرنوشت خود را انتخاب کند، کمک هستند. در اینجا ی

و   انبیا  نوری  مقامات  نشود.  اشتباه  برداشت  سؤال  این  از  وقت  یک  نشود،  خلط 
بسا فوق عقل است؛  ای  (،السالمعلیهم)، مخصوصاا چهارده معصوم(السالمعلیهم)اوصیا

معصوم  چهارده  مقام  در  ما  چهارده    (السالمعلیهم)بحث  نوری  مقامات  چون  نیست، 



 132 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

یک مقامی حتی فوق تصور عقل است، آن با این خلط نشود. بحث   (السالمعلیهم)معصوم 
 خودمان  خلقت یساختار روش  به  ییآشنا ن،یدر بحث د .در بحث شریعت است ما فعالا 

ن  که خداوند آن را از درون و بیرون به عقل داده است تا کمک کند و ای  رو است  شیپ  در
 کار را پیش ببرد.  

 رابطۀ حجت درونی و حجت بیرونی
یک مثالی عرض کنیم تا رابطۀ حجت درونی و حجت کمی بهتر روشن شود. مثالا شما  

  . فیزیک را در دبیرستان مالحظه بفرمایید، آموز با استعداد فرهیختۀ رشتۀ ریاضییک دانش
ها  آن عالقه هم دارد و دنبال کارگاهفهمد که فیزیک یعنی چه و به آموز اجماالا میاین دانش

برکت قوۀ عقلی که در فهمد؟ به  این را از کجا می  .ها و مطالعات هم هستو آزمایشگاه
این دانش پایین درون خود دارد؛ اما چون  فرد محدودی است، هنوز در مراتب  آموز یک 

به وهمیات، خیاالت، هوس  او مخلوط  نیات و ها، نفساخلقت است و هنوز عقل فردی 
طرف این  یکهای گوناگوِن این سن است، از  های جوانی و اشتباهات و جذبهبعضی از گناه

خواهد تا تواند به معنا و اهمیت علم فیزیک )عقل فعال می ، نمیستاها  عقل گرفتار این
قدر به او کمک  طور کامل و صددرصد برسد؛ اما از طرفی همین عقل اینآن را بفهمد( به

اهمیت این فیزیک را بداند، نقش آن را در زندگی بداند، به آن عالقه پیدا کند.    کند تامی
طور صددرصدی، به اندازۀ شرایط مقدار در این انسان رشد کرده است، اما نه بهعقل این  

آموز چه احساسی دارد؟  این دانش  .همه اوضاع و احوال گردوغبار  هم در این   ظرفیت او، آن
دستی بازیگوِش الابالِی موذِی شّر این است که او  آموز بغلوز با دانشآمتفاوت این دانش

رود، در آن بنابراین دنبال یک مرتبۀ عقلی که غریزی است می ؛مقدار عقل را هم ندارد این
می استفاده  بهحد  که  دانشکند  این  بین  در  برود.  خود  حیوانی  غرایز  این  دنبال  آموزها، 
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همۀآموز  دانش با  دانشگاه  فرهیخته  عاشق  پیش وجود  بخواند،  فیزیک  رشتۀ  است،  رفتن 
کند پیدا  را  فیزیک  مهم  پروفسور  فالن  تا  برود  چهاین  .اساتید  اینها  هستند؟  ها  کسی 

ها آقای استاد فیزیک، آقای پروفسور فیزیک در دانشگاه فالن، این  .بیش نیستندهایی  هیکل
هم م ها  ست که عقل اینجه اآموز متواین دانشکیلویی بیش نیستند؛ اما  چند هیلکل چند

فهمد که  مقدار می  ها با علم فیزیک نیست، همیناست، هرچند او متوجه رابطۀ عقل آن
کامل آشنایِی  و  قوانین  و  علم  این  کردن   پیدا  مطمئن]برای  قویتر،  باالتر،  و  تر،  تر 

ته، قابل و کامل بیاید؛ اوالا  ، باید پیش همین استاد فرهیخستاکه دنبال آن  تری  رشدیافته
های خود را بر او تطبیق کند که آیا درست است یا غلط است، این مسائل را درست داشته

ها را درست فهمیده یا غلط فهمیده است؛  حل کرده یا اشتباه حل کرده است، این فرمول
مندی  مل بهره مقدار فهم علم فیزیک لذتی چشیده است که برای ادامه و تکا  ثانیاا از همین

از این علم وسیع و گستردۀ در این عالم، عشق پیدا کرده است؛ برای همین پیش این هیکل  
کیلو استخوان و قیافۀ فالن آمده است که در واقع دنبال آن عقل و یا علمی که  به ظاهر چند

نکور کشد تا کمی ها آید، سختیدوان میدوان ها انسان ین میلیونبگردد. از در او هست می
لذت شود،  زیرقبول  را  تا    ها  است  گذاشته  رفیق  درپا  شود،  قبول  خود،  کنکور  های 

خواهد کنکور  پا گذاشت، چون می ها را زیرها، خیلی چیزها، تفریحها، گردشبازیگوشی
مقدار عقل از درون، در واقع  ه پیدا کرده است و همین  ج بدهد؛ از درون به یک چیزی تو

ا او یک چاشنی  پیامبر، برای  ِول کن،  بگوید  باشد،  و مطمئناا کافی  اینکه کامالا  نه  ست، 
تر هستم، همۀ نمراتم بیست  آموزان قوین از همۀ دانشاستاد، دانشگاه دیگر چیست، من اآل

استاد خودم اشکال می به  اتفاقاا برعکس، هرچه خواهم چهرم، دانشگاه می گیاست،  کار! 
تر خواهد  قدر عاشقتر باشد، اینتر، قویوانختر، درس باهوش آموز در این رشته این دانش

مقدار عقلی که در  کند؟ همین  کسی امر میآید؟ از درون؛ چهبود؛ این عشق از کجا می
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سمت آن برود؟  دهد که به  کسی با تمام عشق او را ُهل میمند است؛ چه درون از آن بهره 
کند، در امتحان کند؟ مسخره میاین کار را نمی  آموز همان عقل از درون؛ چرا آن یکی دانش

بی می میگوید  تقلب  یک  با  میخیال،  مدرک  و  عقل  ؛  گیریمنویسیم  آن  از  اینکه  برای 
ها مسخره  ایمدرسهها و همکالسیآموز را اگر صد نفر از هم برخوردار نیست. این دانش

 ؛ ن شدی، دانشمند شدی و...کجی کنند، بگویند تو پروفسور شدی، تو دیگر فال کنند، دهن
ای از درون من زد که یک بارقه  .کنندها از روی نادانی این کارها را میگوید این بدبختمی

عنوان مثال عرض کردم، یکی شاید حاال بنده علم فیزیک را به  .بینم علم چیستاصالا می
این باشد، یکی در زیستطدر شیمی  اینور  اینطشناسی  باشد. هرمقدار  عقل درون    ور 

کند، نیازی نمیتنها به پیامبر خدا و شارع مقدس احساس بی   تر و مفیدتر باشد، نهفعال
ت عشق  دبلکه کامالا برعکس! با همۀ وجود، با همۀ عشق، با ش ؛کنداحساس کفایت نمی

سمت سرچشمۀ اصلی این دین، شریعت، حقایق، روایات، مضامین ادعیه، فهم    از درون به
رود؛ هرچه این  نهایت او است، میای که برای آیندۀ خلقت او و بی سرچشمه  حقایق آیات،

 کند.  عشِق پرحرارت هم پیدا می ،طور طبیعی به آنکند، بهرا عمیق درک می

 کنندۀ عقل ناقص انسانعمل به شرع تقویت
پس حّجت درون و برون، اختالف ندارند، دو چیز مختلف نیستند؛ اختالف در نقص عقل  

آنچه شرع بفرماید، همان عقل است.    هرآنچه عقل بفرماید، همان شرع است، هر  است.
  اما فرماید، صددرصد مطمئن، وسیع و کامل است،  آن عقلی که شارع دارد و آن را می  امنته

آن عقلی که مِن فرد دارم، ناقص است، در بیشتر مواقع قابل اعتماد و اطمینان نیست و بسیار 
مقدار عقلی که داریم، قدر بدانیم، همان  یدبا است که ما  این دلیل بهبسیار محدود است. 

و شبهات    باید شکرگزار آن باشیم، نباید اجازه دهیم با گناه، آلودگی، وسوسه، همراهان شّر 
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با انسانوسیلۀ کلمات نورانی، همتوانیم بهمسموم تخریب شود و آن را تا می های  نشینی 
ها افزا تقویت کنیم و همۀ اینارتباط با جلسات مفید و عقلسرشت،  های پاک عاقل، انسان

طور حقیقی تشنۀ شرع کند؛ آنگاه هرمقدار ما را به  ،جدی بگیریم تا اینکه این عقل  یدبارا  
شود، رشد تر میکنیم، همین عقل ناقص ما کاملکنیم و استفاده میکه از شرع عمل می

دهد و از درون همین تغذیه است که این عقل را رشد میکند و کند، تغذیه پیدا میپیدا می
استعداد او شکوفا میحقیقتهای  انسان،  تازه میجویی  آنگاه  و  از شود  که غرض  فهمد 

رو چیست و این هدف خلقت با   خلقت چیست، هدف از خلقت چیست، عوالمات پیش
 ای دارد. زندگی فردی، شخصی، جسمی، اجتماعی، سیاسی او چه رابطه

 یافتهبرکت عقل رشد درک رابطۀ وجودی خود با شریعت به
یکی از برکات این عقل رشدیافته از طریق عمل به شریعت، این است که اینجا دیگر نگاه  

این نگاه  یک  آنچاو  از  قدرتی  یک  آسمان،  از  پرنده  یک  که  نیست  خورشید    طرفنینی 
بیند به کنم؛ نه، میدارم گوش میفرستاد، در زمین هم یک نفر آن را گرفت، من حرف او را  

برای بهداشت زندگی و برای سالمتی و تداوم حیات خودم جدی هستم،    مقداری که مثالا   آن
کنم و جدی خواهم شد.  هم بیشتر در متن زندگی احساس می  برای قوانین شریعت از آن

  ساس فرمود، طور جدی رابطۀ وجودی خود را با شریعت اح اگر این نگاه باز شد و دیگر به
عالمآراموقت  آن پیشآرام  به    های  دارد  وجود  که  راهنماییرویی  اهلبرکت  -های 

شنید که مرگ هست، تاحاال  برای او جدی خواهد شد؛ تاحاال فقط می  (السالمعلیهم)بیت
دیده است که مرگ یعنی چه؛ اما حاال با آن تفاوت دارد، حاال با این رشد عقلی مثل آن  

بادانش دانشآموز  با  آزمایشگاه زیگوش  آموز مستعد که هر دو در کالس، در کارگاه، در 
برکت عقل، فیزیک را   آموز به، اما احساس این دو یکی نیست، این دانشاندنشسته فیزیک 
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کند؛ این روایات، ادعیه و آیات برای او یک احساس دیگری خواهد  در زندگی خود حس می
 داشت. 

 (السالمعلیه)معصومرو در کالم   چند نمونه از عوالم پیش
معنای کثرت    زیاد است، دوازده هزار عالم که فرموده است، این به  هاعالم  عرض کردیم

فرماید خدا هزاران هزار عالم آفریده است. حاال ما به عالم است؛ در یک روایت دیگر می
شاءالله  کنم، بقیه ان استفاده میشویم، بنده یکی دو عالم را از روایات  این قسمت وارد نمی

 های بعد بماند.  برای فرصت
الَّ  فرماید: »می  (السالمعلیه)موال ُب َو َما ُهَو إ  ُب َو َاْلَحقُّ اَل َاْلَکذ  ع 

دُّ اَل َاللَّ ه  َاْلج 
ُه َو َاللَّ نَّ َفإ 

خود را  عقل آدم که کمی رشد کرد، از عمل به شریعت تغذیه کرد و غذاهای    .1«َاْلَمْوُت 
کرد، موالوقت  آن  دریافت  کالم  این  می  (السالمعلیه)با  سیخ  آدم  موی  واقعاا واقعاا    شود، 

به شوخی به ما بگوید برادر در   کند. یک بچه ها اثر این کالم، این توجه را ایجاد میساعت
-دهیم، نمیاندازیم، تکان میبالفاصله لباس را کنار می  .رودپشت لباست عقرب راه می

فهمد اگر  چرا؟ چون می  .کردمگوید برادر شوخی میبعد این بچه می  .کار کنیمدانیم چه
حتی    همین دلیل  اول این در درون او باز شده است، به  .عقرب در گردن او برود یعنی چه

اگر به او بگویند برادر به پشت لباست پنبه    گرنهو  ؛کندبه حرف و بازی بچه هم توجه می
فهمد که پنبه است ]و هیچ خطری  خورد؛ چون از درون می تکان نمی  چسبیده است، اصالا 

این عقل رشد کرد، می از درون  اگر  این کالم معصوم ندارد .  است،   (السالمعلیه)گوید 

 
ِعُب، َو اْلَحقح ال الَکِذُب، َو ما ُهَو ِااّل الموُت َاْسَمَع داعیِه، َو َاْعَجَل حاد  -1 ُه َو الّله ِ الِجدح ال اللَّ اَك ِیاِه، َفال َیغُ »َفِانَّ نَّ رَّ

َك« واُد الّناِس ِمْن َنْفساِ م  گوی»به خدا ساوگند که جّدی اسات، نه شاوخی! و حقیقت اسات، نه دروغ! مرگ را می ؛ساَ
میراَند. پس انبوه مردمان ]زنده ، تو را به خودت  رسااَند و همه را به سارعت میمی  هکه صادای خود را به گوش هم

 .132البالغه، خطبۀ نهب ؛نیست«مغرور نسازد که بپنداری مرگی در کار 
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الله است، کالم یک آزمایشگاه تجربی و فیزیکی نیست، کالم یک روانشناس نیست، خلیفة
شده است،    ت، مدیریت عقل به او واگذارست، عقل کل اسا  هاالله بر همه عالمحجت

با او عقل شده است،   از کجا در«اکبرالله»عقل  این حرف  او کیست؟  آن  می   !  تازه  آید؟ 
فرماید البته، شأن  کند، می چینی میهمه مقدمه  اینکه    است  من  انسان بزرگ چقدر دلسوز

والله،   که  است  این  »کالم  نیست،  بازی  و  است  ُب جدی  ع 
َاللَّ »اَل  َاْلَحقُّ «،  »َو  اَل «، 

ُب  شوخی گفت    «، این همه مقدمه تا من یک تکانی بخورم، به اندازۀ یک بچه که بهَاْلَکذ 
الَّ َاْلَمْوُت در پشتت عقرب هست ]و از جا پریدم ؛ » « یک عالمی َاْلَمْوُت «، »َو َما ُهَو إ 

  تو در این عالم چه  است، چه بخواهی و چه نخواهی تو را به این عالم وارد خواهند کرد،
مگر .  کندکاره هستی؟ چه قدرتی داری؟ این چه غفلتی است که هیچ به حالم فرق نمی

به عالم ندیدم عالم و  بیرون کردند  از یکی  و  آوردند  به عالم  قبلی را که من را عالم  های 
 یک من ]دخالتی داشتم ؟!  دیگری بردند، در کدام

ْنُکْم فرماید: »در جای دیگر می  (السالمعلیه)موال ُکْم َلْو َعاَیْنُتْم َما َقْد َعاَیَن َمْن َماَت م  نَّ َفإ 
یٌب َما   ْن َمْحُجوٌب َعْنُکْم َما َقْد َعاَیُنوا َو َقر  َطْعُتْم َو َلک 

َ
ْعُتْم َو أ ْلُتْم َو َسم  ْعُتْم َو َوه  َلَجز 

َجاُب   .1« ُیْطَرُح اْلح 

 
ِمْعُتْم َو َأَطْعتُ   -1 ُکْم َلْو َعاَیْنُتْم َما َقْد َعاَیَن َمْن َماَت ِمْنُکْم َلَجِزْعُتْم َو َوِهْلُتْم َو ساَ ْم َو َلِکْن َمْحُجوٌب َعْنُکْم َما َقْد »َفِإنَّ

ْرتُ  ِمْعُتْم َو ُهِدیُتْم ِنِن اْهَتَدْیُتْم ِبَحَق َأُقوُل  َعاَیُنوا َو َقِریٌب َما ُیْطَرُح اْلِحَجاُب َو َلَقْد ُبصان ِمْعُتْم ِنْن ساَ ْرُتْم َو ُأساْ ْم ِنْن َأْبصاَ
ُر«؛ َلُکْم َلَقْد َجاَهَرْتُکُم اْلِعَبُر َو ُزِجْرُتْم  َماِء ِنالَّ اْلَبشاَ ِل الساَّ ِه َبْعَد ُرساُ ُغ َعِن اللَّ شاما آنچه  »اگر   ِبَما ِفیِه ُمْزَدَجٌر َو َما ُیَبلن

شادید، و مساتمع حق گشاته و به  نشاساتید و اندیشاناک میکردید، به شایون میرا مردگان شاما دیدند مشااهده می
شاود. )ای  ها برداشاته میما پوشایده اسات و به زودی پردهآنچه آنان دیدند از دید شا   اماخاساتید،  اطاعت برمی

تاان کردناد اگر هادایات پاذیریاد،  اگر بشاانویاد و هادایات تاان نمودنادتاان کردناد اگر بنگریاد، و شاانوایمردم( بیناای
ها برای شاما آشاکار اسات و به چیزی که عامل بازدارنده اسات نهی شادید و پس از گویم: عبرتدرساتی میبه

 .20البالغه، خطبۀ نهب ؛کند«از جانب خداوند جز انساِن ) واجد شرایط( تبلیغ حق نمی ،مانفرشتگان آس 
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فرماید البته اگر کسی از بین شما  د بگوید؟! میاین راهنمای بشر دیگر با چه زبانی بخواه
ْنُکْم »  بمیرد م  َماَت  با هم میَمْن  بین شما بود،  خندیدید،  گفتید، می«، یک کسی که در 

ریزی داشتید، با هم مسافرت  کردید، فعالیت داشتید، با هم برنامهکردید، کار میگردش می
خواهد خاطرات؛ چقدر حضرت می  کالسی،رفتید، یک خانواده، یک جمع، رفیق، هممی

ْنُکْم مطلب را برای ما ملموس و محسوس کند! »  کسی که به او گره خورده  «، آن  َمْن َماَت م 
او می نبود دنبال  او میبودید، وقتی یک ساعت  نبود، دنبال  اگر یک روز  گشتید،  گشتید، 

-«، او چیزهایی را میَن َما َقْد َعایَ بیند، »ن ُمرد؛ حاال او چیزهایی را میهمان شخص، اآل
وهوایی بود، در یک عالم و دید، در یک حالبیند، تا نیم ساعت قبل با شما چیزهایی می

-دفعه یک عالم دیگر، حاال چیزهای دیگری می کآرزوها و زندگی بود، نیم ساعت دیگر، ی
«، وحشت  ْلُتْم َوه  کردید، »تابی میدیدید، جزع و بی بیند، شما میبیند؛ البته اگر آنچه او می

َطْعُتْم گرفت؛ آنگاه »شما را فرامی
َ
ْعُتْم َو أ د و  ردیک«، با همۀ وجود به قوانین گوش میَسم 

ْن َمْحُجوٌب َعْنُکْم ید، تسلیم حقایق! »دشاطاعت و تسلیم محض آن می «، ولیکن  َو َلک 
ست که  کند، فقط مخصوص او نین از شما در حجاب شد. آنچه او معاینه و مشاهده میاآل

َجاُب بگوییم خدا او را رحمت کند، بیچاره! » یٌب َما ُیْطَرُح اْلح  کنی که  «، تو خیال میَو َقر 
یٌب چندسال، چندین سال ]زنده خواهی ماند ، » زودی این حجابی که بین تو و او «، بهَقر 

 ود.  کما اینکه او برای دیگران همین ب   ؛تو هم مثل همان هستی  .شودبوده است، برداشته می
در   پ   ییهاعالمپس بحث  دار  شی که  توجه منیا  کل،  عقل  آن  و  می رو  ما  به  را  .  دهدیها 

اان از  م نیشاءالله  استفاده  رو در   شیپ  یهاعالم  آن  ساختن  یبرا   را   خودمان  تا  میکنیها 
 . میکن آماده است، نیهم هم آن  به آمدن غرض و خلقت هدف که یعالم نیهم
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 عقل با هوش   ۀرابط
  ی جالب  یلیخ  انیب  اتیروا  آنجا  در  .شود  باز  عقل  شناخت  بحث  در  دیبا  رابطه عقل با هوش 

 بحث  یلیخ  کرد؟   ظهور  عالم  نیا  به  چگونه  عقل  نیا  دارند،  عقل  جنس  و  ساختار  در
.  م یکن  استفاده  دیبا  (السالمهمیعل)تیبشاءالله از محضر اهلان  که  است  یجالب  و  یطوالن

ها در شعاع عقل هستند، هوش،  همۀ این م؛ی شو ادآوری یاصورت اشارهبه یلیخ و اجماالا 
ها در طول حکومت عقل هستند و ابعاد و مراتب نزولی و  حافظه، فکر، حس و همۀ این

گوییم انرژی، انرژی یک حقیقتی فراتر از این ابعادی وقتی ما می  مثالا   .پایینی از عقل هستند
که   بهاست  و  دارد  ماده  عالم  این  در  میصورتانرژی  بروز  و  ظهور  مختلف  کند؛  های 

-گوییم که این خرما در برابر انرژی است، میخوریم، نمیبنابراین وقتی که ما خرما می 
آن  انرژی  است، اآلگوییم  میوه ذخیره شده  این  در  آمده  و  است  پیدا کرده  تنزل  در  قدر  ن 

زند، این همان است که از آن نازل شده است؛ بله  رون میوساز سلولی که دوباره بیسوخت
توانیم توانیم یک موتور تریلی را حرکت دهیم، نمیخوریم، نمیما با این خرمایی که می

کار ببریم، آن انرژی در مراتب بسیار قوی است؛ اما همین هم    عنوان برق فالن دستگاه بهبه
وقتی ما  شده بود و در اینجا ظهور پیدا کرد. مثالا  که ذخیره ست اترین درجه از انرژی پایین

گوییم رطوبت، رطوبت یک ُبعدی از ذات آب است. آب یک حقیقتی است که ابعاد می
کدام در ظرفیت    آید، از آب رشد موجودات هروجود می  خیلی باالیی دارد، از آب حیات به

-کند، فیل و شتر هم یکمی جور رشدخورد، یکآید؛ گیاه آب را میوجود می  خودشان به
اندیشمند، هرکدام یکجور دیگر رشد می انسان، یک  کنند،  جور رشد میکنند، عقاب، 

کنیم، به رطوبت  کند؛ اما دستمالی که خیس می همۀ این حیات از این آب گسترش پیدا می
آن   آب با   ، دیگر به آن  .گوییمگوییم، رطوبت میآب نمی  ،این دستمال یا به رطوبت دیوار
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گوییم رطوبت، رطوبت دیوار؛ اما رطوبت یک الیۀ گوییم، میمعنای وسیع خودش نمی
و  تنزیل  آن خاصیتنازل شده  از ذات همان آب که  العاده را  های فوقشدۀ بسیار ضعیفی 

ای از آن قّوه، ُبعد  شود، حافظه یک نازلهدارد، بوده است. بنابراین وقتی صحبت از عقل می
ا از  نازلی  ابعاد وسیع عقل می خیلی  آن  طور است؛ حاال دربارۀ شود، هوش هم همینز 

یک هوش در روایت به معنای فتنه آمده    ؛اند، هوش دو نوع استهوش بزرگان بحث کرده
شود، و هم  کند و نیرنگ گفته می گویند که هم ابلیس از آن استفاده میاست، فتن، فتنه می

ها از ابعاد  همۀ اینحال  به هر  شود.  فراست گفته می   کند که زیرکی ومؤمن از آن استفاده می
های  ای از آن هستند که در وجود انسان خاصیتشدهعقل هستند، هرکدام در مرتبۀ نازل

  در آنجا   شاءالله باید بحث شود وان شناسی  عقلها در بحث  د که ایننخاص خود را دار
 صورت مفصل آمده است. روایات به

 عقل    ۀو شکوفاکردن قّو   تیتقو
 رونیب  یی گرا ذهن  نگاه  از  و  باشد  نانهیبواقع  نگاه  کی  شرع  احکام   به  شرع،  به   ما  نگاه  اگر

تشو  ،مقدار  نیهم  د،یایب را  ما  قوانیم  ق ی عقل  به  عمل  به    ی هاتیعواق  آن  با  نید  نیکند 
برا   یاینوران آن  دارد، که  و رشد عقل    یۀتغذ  ی که  .  است  ی جامع  و  ثابت  اصل  کیعقل 

   کنم.یتر عرض میو مورد زتری مقدار ر کی بعد ۀجلس در ریشاءالله حقان

  عقلکم  انسان  ارزش  بودننییپا  شبهه
َیشاُء و  این را در بحث »  (علیهتعالیاللهرضوان)مرحوم عالمه طباطبایی َمْن  ي  َیْهد  الله 

لُّ َمْن َیشاءُ  ها مظلوم واقع شده است،  متأسفانه چون واژه اند. عرض شد که « بیان کردهُیض 
ها مثالا بوی  لذا این  ؛ها درست به زبان فطری باز شوداند آن معانی حقیقی واژه نگذاشته
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-اگر آن عقلی که دیگری دارد، من هم داشتم، فالن  ؛گویند این جبر استدهد؛ میجبر می
می این طور  هم  من  است،  نداده  را  آن  خدا  چشدم،  شدم،  من  هطور  تقصیر  کنم؟  کار 

ها در ن تقصیر من چیست؟ اینطور شدم، اآلچیست؟ پدر و مادرم چنین کردند و من این
قدر  اند، اینموضوع جبرواختیار و قضاوقدر یک بحث خیلی مفصلی است که ایجاد کرده

هم مفصل نیست. اگر نگاه معرفتی به مباحث توحیدی از طریق فطرت باز شود، خواهیم 
طور که وانمود شده، نبوده است. خیلی خالصه و اجمالی اینکه خدای  این  صالا دید که ا

طور طبیعی در درون انسان متعال وقتی هر انسانی را در این عالم قرار داد، در این عالم به
قرار داده   حق و تسلیم به قانون آفرینش را   مایۀ اولیۀ عقل، هدایت، ایمان، تسلیم بهآن خمیر

مقداری که برای او داده  کند، آن  ادامۀ خلقتی که انسان در این عالم پیدا می  است و در روند
توانستم. تواند بیاورد که من نمیای نمیشده است، برای او حّجت تمام شده و هیچ بهانه

مقدار حّجت او اینجا دیگر یک امر نسبی ست، همین  ا  مقدار رعایت او، حّجت او  همین
کنیم، ها را درشت و ریز میها مساوی است. ما عددنسبت این اما ،است، ولو نسبی است

فرض بفرمایید دوهزار    گوییم؛ مثالا اما نسبت همان نسبت مساوی است، از حیث عدد نمی
بر دو شده است، در کسر فالنی پانصد  که در کسر من هزار تقسیم  درحالی  ؛بر چهار  تقسیم

گویی در مخرج تقسیم یک را داری،  نصد میگوییم تو که پابر یک شده است؛ میتقسیم  
-مساوی  از حیث نسبت کامالا   هااین  .گوید در مخرج کسر او چهار استآنکه دوهزار را می

شناسی ست که یک بحث انسان ا   اینجا  .اند. به اینکه فالنی عدد درشتی دارد توّجه نشود
کند که  ه زیبایی حل میآید و مسئله را بشناسی به میدان می شناسی و معرفت دقیق و عقل 

خواهم از آن رد شوم.  ای میعرض کردم یک بحث خیلی مفصلی است، بنده خیلی اشاره 
گونه امکانات شکوفایی عقل برای او در فالن جزیره که هیچ  بنابراین مقدار عقلی که مثالا 

قدرت  مقدار قوۀ عضالت،    مقدار عقلی که برای او داده است مثل آن  نیست، اما خداوند آن 
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 حرکت در جریان خون، چشم، شنوایی، مکیدن شیر و تنفس که از اول به او داده است، این 
به نسبت دو درصد    نسبت عقل او در آنجا مثالا   امقدار عقل را هم به او داده است، منته

باشد؛ این دیگری در خانۀ یک اندیشمند با همۀ فالن امکانات به دنیا آمده است، قّوۀ عقل  
درصد شده است، بحث عدد درشت و ریز نیست، بحث در این است که تو برای    او هشتاد

بهانه هیچ  خود،  درصد  دو  عمل  همین  را  درصد  دو  این  دستورات  بگویی  که  نداری  ای 
گفتند که  عمل به این دو درصد برای ما حجت است؛ اگر به ما می  .نکردم، اطاعت نکردم

گفتیم عجب ظلمی! حتی  میوقت آن دی؟ شما عمل عقل هشتاد درصد را چرا رعایت نکر
اند به همین دو درصد عمل کن، عمل  و نیم درصد عمل کن، گفتهاند که دو  به شما نگفته

خواهند؛ همین عمل دو درصد است که او را به صد درصد خواهد  دو درصد را از شما می
همین دو درصد  افزایی دارد، خود او از درون یک حرکتی دارد،  رساند، یعنی یک حالت هم

ده درصد شدن   و  و بالفاصله سه درصد شدن همان! سه درصد شدن همان  عمل همان 
همان! کما اینکه کسی که عقل او نود درصد بوده است، اگر یک عامل تخریب و حذف  

شود؛  شود، به هفتاد درصد تبدیل می عقل از او صادر شود، این به هشتاد درصد تبدیل می 
ای ندارد و از بیرون مقدار عقلی که انسان برای آن هیچ بهانه  به آن این بستگی دارد به عمل

و شرع به کمک او آمده است، او را از درون و بیرون وارد آن مرحلۀ جریان    هم که عقِل کامل
 قرار داده است. 

قدر شعلۀ اجاق ضعیف روشن کرده است، اما این  یبالتشبیه مثل کسی که در بیایان اجاق 
گوید که هیزم  آید و میکند تا از آن شعله بیرون بیاید؛ یک آدمی میمدام فوت میاست که 

گوید نه، این هیزم، نفت، کاغذ، کنی ، این دیگری میبه این بزرگی ]را چرا استفاده نمی
گیرد  وقتی همان را جدی میهای خشک با این شعلۀ کوچک یک رابطۀ تکاملی دارد،  چوب

کند. اینجا بحث، بحث نسبی است،  ها در این اجاق چه غوغایی میبیند شعلۀ این هیزم می
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شاءالله تعالی در جای خود مطرح خواهیم کرد. مثال عرض جالبی است که ان یک بحث  
بانکی   آیند در زنند، حاال که میزنند، خانۀ کسی را میمیرا  کردیم، یک گروه دزدی که 

دزدد؛ وقتی از ها میمقدار از آن یکی تر یکآن دزد شّر ها را تقسیم کنند، محل کارشان این
زنی؟! من  به من کلک می  چرا   گوید فالنی دیگرتابد و میدیگری برنمی  دزدد، آنها میآن

شود،  ها دعوا میخورد، بین آندهد، به او برمی العمل نشان میکه فالنی نیستم، زود عکس
قدر ناراحت  گوییم چرا اینتابد. مینمیاین را  بر  ، اماحتی حاضر است خود را لو بدهد

باشی!  می باید خوشحال هم  ناراحت شدید؟  است که شما  بدی  شوی؟ مگر دزدی کار 
کنی؟ کجای دزدی بد است؟ این بر او حجت است،  گوید که چه کسی را مسخره میمی

این کار گوید من مقدار عقل او که میفتد، همین اکار می مقدار عقل او آنجا دارد به همین
مقدار عقل او به مجازات او  کند؛ در روز قیامت همین  کنم، دفاع میزشت را تحمل نمی

ای نبود که بدانم دزدی بد است؟  اندازهگفتی که عقل من به  آمد که تو از کجا می  خواهد
تواند از خود دفاع کند، چرا؟ چون این ساحرها را خود انتخاب کرده بود و آنجا  فرعون نمی

را بیاورید تا با حضرت موسی مبارزه کنند.   ترین و استادترین ساحره بود، گفته بود قویآورد
-فهمم؛ این ساحرها وقتی که ایمان میتواند بگوید که من نمیاین حّجت شد، این نمی 

بگوییم فرعون عقل     دهد؟ آیاها را شکنجه می کنند، او به چه حجتی اینآورند و قبول می
کرد؟ ترین ساحرها را دنبال میگوییم اگر عقل نداشته است از کجا قوینداشته است؟ می 

گوید  گفت بروید از بیابان چند گوسفند بیاورید، چرا میکرد؟ میبرای مبارزه دعوت می
زند؟  ها را به فرعون میکسی این حرفترین ساحرها! چههم قویبروید ساحر بیاورید، آن

او حّج همین   برای  او،  است، یک بحث خیلی مقدار عقل  نسبی  امر  این یک  تی است؛ 
 شاءالله بحث کنیم. های آتی خداوند توفیق دهد انشاءالله در بحثای است که انگسترده 
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 جلسه نهم 

 ی و حجت باطن ی حجت ظاهر
َنةا  : »حضرت فرمود  ةا باط  َرةا وُحجَّ ةا ظاه  ، ُحجَّ َتین  َرُة  إنَّ لّله  َعَلی الّناس  ُحجَّ ا الّظاه  مَّ

َ
َفأ

َنُة َفالُعقوُل  ا الباط  ُة علیهم السلم و أمَّ مَّ ئ 
َ
یاُء َواْل نب 

َ
ُسُل َواْل  .1«َفالرُّ

باطن حجت  که  شد  و   انسان  عرض  انبیا  ظاهرش،  حجت  و  است  عقل  روایات  طبق 
ترین کامل (السالمعلیهم )که در واقع انبیا( السالمعلیهم)، اهل بیت (السالمعلیهم)اوصیا

  . که حضرت فرمود: »عقل هر نبی از امت خود واالتر است«  ند مرتبٔه عقل از امت خود هست
  مقامات نوری   . البتهاستبخشد، همان عقل  در واقع آنچه از درون و برون، او را زندگی می

محمد حضرت  آخرالزمان  بیت  (وسلم آلهوعلیهوالله صلی)پیامبر  اهل   ( السالمعلیهم )و 
ها گرفته است. البته بودنش را از انوار مقدسٔه آنو عقل هم، عقل  استشان  باالتر از عقل

 
اماا حجات   ؛و ائماه هسااتناد پیاامبر و انبیاا  ،پنهاان. حجات آشااکااریکی ظااهر و دیگری  ؛خادا دو حجات دارد » -1

 .296، ص75بحار األنوار، ج «؛باطن عقل است
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باز می  آن را  آن ،  کننداین بحث مهمی است که بزرگان والیت  باید استفاده  از محضر  ها 
 کنیم. 

 های جلسٔه قبل این شد که خداوند متعال آنچنان که به همٔه موجودات با بندی بحث جمع
تکامل و  است  داده  عقلی  ایشان  عقل  مرتبٔه  به  در شرایط خاص خودشان  توجه  شان هم 

است، اما برای انسان یک مرتبٔه باالتری از عقل داده است که به برکت و کرامت و احترام آن  
نهایت ادامه  و خلقت او هم تا بی ه استعقل، ادامٔه خلقت او را در اختیار خودش قرار داد

 .خواهد داشت

  و   هایی هستند رو چه عالم   های پیشفهماند عالم عرض شد که این عقل است که به ما می 
 ساز و مهم است. العاده سرنوشتها چقدر فوق اهمیت آن

 رابطه رشد عقل و وسعت وجود 
رو چگونه  ههای روبفهماند روش ساختار خودمان مطابق عالماین عقل است که به ما می

کند و این عقل  های بعد مقایسه میهای گذشته را با عالمالمو این عقل است که عست  ا
به راحتی می است که زمان گذشته را می  و  های خیلی  تواند عالماگرچه نمی  .بیندشکند 

فهمد که من در عالم ُصلب پدر بودم؛ های نزدیک را به راحتی می اما عالم   ،گذشته را بفهمد
بودم؛ در عالم کودک بود؛ در عالم نوجوانی یا در   در عالم رحم مادر بودم؛ در عالم نوزاد

این بودم؛  جوانی  عالمعالم  همین  می ها  راحتی  به  که  است  را  هایی  آن  عقل  و  فهمد 
ها هیچ اختیاری برای خودش نبود و او را کشاندند و انداختند  فهماند که در همٔه این عالممی

عالم چهاردر  بچه  من  وقتی  یا  و  سر  پشت  زندگیپنب    ،های  بودم،  بوده،  ساله  چه  ام 
شدم،  خوردم، خوشحال میخوردم، غصه میهایم چه بوده، برای چه زود غم میحساسیت 

را آوردند و انداختند  ن  کردم و مثل عالم جوانی که مخندیدم، به هیچ گریه می به هیچ می
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که با وجود در آن، یکمرتبه وجودم، موجودیتم، احساسم و ظرفیتم آنچنان گسترش پیدا کرد  
می  اآلن  و  یافتم  را  هستی  جهان  حساسیتخودم  که  نگرانیفهمم  هایم،  هایم، 

هایم، همه و همه چه تفاوتی پیدا کرده است و این عقل است که  هایم، غصهخوشحالی
ام؛ این همه ضریب کند در عرض بیست سال که من از آن عالم به این عالم آمده مقایسه می

آنچنان باال که اصالا دیگر قابل اعتنا با زندگی گذشته نیست.   است؛  حساسیت باال رفته
های دیگر قرار بگیرم،  حاال در بیست سال این همه وسعت پیدا کرده است، اگر من در عالم

بی  آن  گسترٔه  در  چه  در  شد؛  خواهم  موجودی  چه  یافت؛  خواهم  وسعت  چقدر  نهایت، 
احساس   ؛وجودی چه  احساس در  چه  در  عظیم؛  هم    هاییهای  من  تصور  قابل  اآلن  که 

 دهد. انسان توجه می هبها را عقل به راحتی نیست، خواهم شد. این

ست، به عمق این احساس پی خواهد برد. هرچه ا   البته هر کس به اندازٔه عقلی که درون او
تر خواهد شد؛ قابل اعتناتر  تر خواهد شد؛ مهمرود، این احساس جدی عقل باالتر می   رشد

ست که ا تر خواهد بود و آنجاتفاوتتر باشد، انسان بی خواهد شد. هر چقدر عقل ضعیف
عرض کردیم عقل اگر چنین بیداری برایش ایجاد شد، با همٔه وجود و نیازمندی و تشنگی  

که از طریق رود میرود؛ به سوی انبیا و به سوی دین و شرع به سوی آن حجت ظاهری می
 تواند بودن خودش نمیناقص  دلیلناسد و هم راه و روشی را که به  های دیگر را بشاو عالم 

و مطمئن بشناسد، کامل  آن  آن  تر و صحیحتر  اطمینان رتر  با  آن،  و مطابق  آشنا شود  را  اه 
بدهد. عقل دیگر در اینجا نگاهش به دین، نگاهی است بسیار جدی؛    نظمزندگی خود را  

  .دهد و انجام می یعنی از وضع موجود یک مقایسٔه مهم پیش ر
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 کار عقل، مقایسه و کشف حقایق حاصل از مقایسه است
کار عقل از این مقایسه، کشف حقایق است. همٔه اختراعات   .کار عقل مقایسه استاصالا 

و اکتشافاتی که انسان انجام داده از مقایسه عقل حیوانات با همٔه هیکل و درشتی و قدرت 
به معنای دی یا  با تمام صالبت و  با تمام سخت و  شان، هیچ رشدی در زندگی  کوشیگر، 

کند. اگر جرقه  به وسیلٔه عقل است که دارد مقایسه می  ،انسان  اند. همٔه این تحوالتنداشته 
یک جرقه از موی گربه به او   .کندفوراا از آن آتش را کشف می  ،چندتا سنگ به او بخورد

قدر قدرت عقل این  .یک حقایق عظیم را  ،یک قوه  ؛کندبخورد، فوراا قوۀ برق را احساس می 
برد، فوراا قدرت باالیی است. وقتی مادری فرزندش را به اجبار برای مسافرت خطرناکی می 

ترسید از اینکه به تنهایی کند که بچٔه من در خانه هم با وجود پدر و مادرش میمقایسه می
و نمی  برود  این بچبه زیرزمین  این مسافرت خطرناک و در این توانست برود؛ حاال  ه در 

کند. در این مقایسه اگرچه بچه را  خدایا چه حالی دارد؟ با همٔه وجود احساس می   ،غربت
تواند با همٔه وجود  ها دور است، اما حال این بچه را میبیند، اگرچه بچه از او فرسنگنمی

 حس کند. 

شوند و  ن عناصر چگونه تجزیه می مگر خورشید را کسی رفته و آنجا دیده که این نور و ای
ها را از یک کشف با مقایسه عقلی . اینآیدمیاین سیستم و این فضا و این اوضاع به وجود  

تواند با عقل به در واقع می   اماکند. آنچه در ظاهر به راحتی قابل دسترسی نیست،  پیدا می
 د. رها دست پیدا کآن

که من در پشت سر خود چند تا عالم را گذراندم،  کند  انسانی که با همٔه وجود خود لمس می
ها  ها و در انتقال این عالمای در این عالمکند که من ذرهقشنگ با تمام وجود احساس می

را با   «این جوان هستم. »دیدم جوان هستم دفعهاختیار نداشتم؛ جبر محض بوده است. یک
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های فهمد که عالمه کار ببرد، میاگر با تمام وجود عقل خود را ب .کندتمام وجود لمس می
وار و با همٔه وجود دنبال قرآن و اهل  ای هستند؛ آنگاه تشنه العادههای فوقرو چه عالمهروب

 .آیدمی (السالمعلیهم)بیت

 تأثیر رشد عقل بر درک اهمیت عوالم دیگر
گوید شما مرگ خواهید داشت، دیگر به راحتی از آن نخواهد گذشت.  قرآن می  یاینجا وقت 

دراز کشیده    آنجا  کنیم که آدمی شنویم، فکر می وقتی اسم مرگ را می   .مرگ یک عالمی است
ما باید بیاییم به حجت    ،مرگ یک عالمی است  .شودمی  و یک الی دو ساعت بعد مثل تخته
راتر از آن است که چگونه خالق هستی مرگ را برای ما  ظاهری نگاه کنیم که فوق عقل و ف

می عالمتوصیف  یک  قبر  قیامت، ا   کند.  است؛  عالم  یک  برزخ  دارد.  توصیفاتی  ست؛ 
هایی دارند که وقتی این حالت پیدا ها عالمت، هر کدام از اینمحشر، حال حساب، جنّ 

که  همان   ؛شد پیش  طور  مسافرت جبری خطرناک  آدم یک  را   ،یدبیابرای  و وضعش  سر 
چطور  ،کندمیچطور   را  کار    ،لباسش  چه  را  الزم  چنین  می وسایل  انسان  وقتی  کند؛ 

برای عالم  اگر عقلش یک مقدار رشد کند، چه حساسیتی  پیِش رو حساسیتی دارد،  های 
ها مبانی هستند؛ اگر مبانی درست باز ؟ چون مسئله خیلی مهم است؛ اینداشتخواهد  

تر اثرش روان وقت  آن  استفاده کرد؛  ...ر مطالعٔه آثار بزرگان، اساتید وتوان از آن دشود، می
ان  شد  به  خواهد  بیان    دلیلشاءالله.  دیگر  عبارت  به  را  بحث  این  من هم  اهمیت بحث، 

 کنم تا بیشتر عمق باز کند.می
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 صیرورت جبری و اختیاری 
اختیار نداریم و    ما دو نوع صیرورت داریم؛ از بودن به شدن. یک صیرورت جبری است و

گوییم، تسامح تسلیم محضیم. دیگر صیرورت اختیاری محض است؛ البته محض که می
سازیم؟ قرآن های بعد چگونه میاست نسبت به آن. خودمان، خودمان را به تناسب عالم

یُر : »فرمایدمی َلی اهّٰلل  اْلَمص  ْرض  َو إ 
َ
ٰماٰوات  َو اْْل ه  ُمْلُك السَّ

لّٰ   رورت به سوی او ؛ صی1«َو ل 
ُموُر : »فرمایدست. میا

ُ
یُر ٱْل ه  َتص 

َلی ٱللَّ اَلٓ إ 
َ
گاه باش که صیرورت کل امور به سوی ؛  2«أ آ

مرغ نیست؛ این شب و  پس این انسان نیست؛ این تخم   .این شدن و این گشتن؛  ستا   او
روز نیست؛ این نظام جبری عالم است، شدن و گشتن خواهد شد. اگر انسان در صیرورت 

، طوری در ساختار خود و در طی کندهای پیش روی خودش را  اختیاری توانست آن عالم 
آن نظام مطابقت پیدا کند؛ خوشا به حالش که لذت آن عالم    باصیرورت خود عمل کند که  

اگر نتوانست و اگر اختالفی شد بین وضع موجود و وضعی که در عالم    اما برد.  را خواهد  
پیش رو خواهد داشت، این مقدار اختالف از آن، دردی است که همٔه وجود او را خواهد 

 ت. گرف 

ها مورد تربیت جدی خوانند؛ یکی از آن آموز در یک کالس دبستان درس می مثالا دو دانش
خواهم مثل عمویم  گوید من میهای خیلی قوی دارند؛ می هاست و پدر و مادرش انگیز

دایی مثل  یا فالن شوم؛  را پزشک شوم  پدرم فالن شخصیت  مثل  باشم؛  ام مهندس فالن 
هایی که بعد از بیست سال یا بعد از سی سال دیگر  تر از این فضا. عالمداشته باشم خوب 

های بعدی توجه دارد؛ لذا چقدر لمعا  به  زند کههایی در او میخواهد شد، از حاال جرقه 

 
 .42سوره نور، آیه «؛ت و بازگشت همه به سوی خدا استها و زمین مخصوص او اس فرمانروایی آسمان» -1
 .53سوره شوری، آیه «؛ستا بدانید که رجوع تمام امور )عالم آفرینش( به سوی خدا» -2
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در کالس درس   وقتی استاد  خواند؛در ساختن خود جدی است؛ درس را با چه عشقی می 
آید، چقدر کند؛ وقتی به خانه می چه سؤاالتی در ذهنش جوالن می  وگوید، با چه دقتی  یم

برد که این کتابخانٔه کوچک در درون کند؛ در کتابخانه چقدر لذت می مطالعه و پژوهش می 
تمام ؛رسدرسد؛ به ورزش خود به موقع میاتاق او هست؛ به صحت جسم خود به موقع می

 کند.امورش را برای عالم بعد آماده می

تواند چنین زمانی را بشکند و  عقل و بیچاره نمی دستی بازیگوش و کم لکالسی بغهم   آن
همهعالم موجود،  عالم  در  لذا  ببیند.  را  رو  پیِش  کارهای های  تخریب،  بازیگوشی،  اش 

ای  تا جایی که  فلب می بسا می پست،  را هم  از خودش  اثر عدم  زند یک جایی  در  و  کند 
. خالصه یک موجود  دکنوارد می ائل، مریضی به خودش  مساین  رعایت بعضی بهداشت و  

بیچاره است. بیست سال آینده یکدفعه چه بخواهد و چه نخواهد،   تاز هر جه  و  ماندهعقب
چه بداند و چه نداند، اآلن هر دو یک جوان سی و چند ساله هستند؛ اما اینجا اختیار در 

واهد و چه نخواهد، اآلن  دست خودش نبوده است. اینجا جبر محض بوده است. چه بخ
اا یک جوان سی و چند ساله است. آن بچٔه اولی در ساختار خودش اآلن در عالمی که جبر

آن   متناسب  اآلن ساختار وجودش  را ساخت.  آن خودش  با  متناسب  اختیاراا  آمده است، 
مراکز    ها، صحراها،ها، دشتکند؟ از کوهعالمی است که در جوانی آمد. چقدر کیف می 

آورد، دست می ه  قاتی و حتی باالتر از آن، از کشفیاِت تحقیقاتی که در مراکز علمی بتحقی
الشأن در فضای علمی، در فضای سیاسی، در روی  های عظیم های شخصیت از مصاحبت 

اش مطابقت ها، چه رنگارنگ. آمادگی دارد؛ زندگی ها، چه احساس کرٔه زمین، چه عظمت 
ین عالم که در آن قرار گرفته است. اما این بیچاره نتوانست  دارد با هر قدم به قدِم وضعیت ا

خودش را مطابق عالم بعد که جبراا چه بخواهد و چه نخواهد اآلن آمده است، تطبیق بدهد  
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سواد، همان کم فهم، فلب در عضوی از بدن، مریضی که فقط و فاصله دارد. یک موجوِد بی
او است. اآلن چه بخواهد  و  گرفتار درد خواهد تشکیل زندگی  و چه نخواهد، می  درمان 

چه  برود،چگونه؟  حتی  ساده  مسافرت  یک  چگونه؟  کند،  معاش  تأمین  چگونه؟  بدهد، 
این مراکز علمی چه اسرار و حقایق و زیباییمی هایی وجود دارد؟ چه  فهمد که اآلن در 

   ؟!فاصلٔه عظیمی در آن ساختاری که خودش خودش را گرفتار کرده است، دارد

 های پیِش روعقلی عالم  وضوح
آورم؛ آقا از نظر . چیزی نیست که ما بگوییم آقا این را من سر در نمیاست  این امری واضح

دانیم عالم بعد واقعاا هست  ای، از نظر فلسفی، ما اشکال داریم؛ ُشبهه داریم؛ نمیاندیشه
های عالم   را اثبات کن،  امگذراندههایی که من  اآلن نقداا همین عالم ؛  یا نیست؟ چه و چه

همین اآلن اگر عقل داشته باشم، عقلم فعال و رشد کرده باشد، با همٔه  .  گوییمبعد را نمی
کنم که قضیه از چه قرار است.  ها را با همٔه وجود لمس میوجود در همین عالم این دوره

ی اصالا  است،  خودم  اختیار  در  خودم  خلقت  هستم؛  موجودی  چگونه  در  من  چه؛  عنی 
بعِد عالم سرنوشتفوق   های  خواهم العاده  که  دردی  و  عذاب  نیست  تحمل  قابل  ساز، 

 داشت. 

به ما  های بعد را ها عالمکه آن مروی می (السالمعلیهم)به سراغ اهل بیتو ما به سراغ قرآن 
 دهند. توجه می
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 های عوالم بعد با دردهای همین عالم قابل فهم استعذاب
َبة  فرمایند: »می   (سلمووآلهعلیهاللهصلی )پیامبراکرم ائة  َضر أدنی َجَبذات  الَموت  بَمنزَلة  م 
یف   های مرگ به منزلٔه ترین کشاکشترین، ضعیفترین، ابتدایی ترین، پایین؛ پست1«بالسَّ

ٔه هترین مواجابتدایی کنند. حاال این  تکه می تکهاین است که با صد ضربه شمشیر انسان را  
 فرماید.انسان با مرگ است. این را آن عقل کل می 

ن  فرماید: »می ة  فإّن الَحلیَم م  روُهم بالَجنَّ نوُهم ال إلَه إاَل الّلُه و َبشِّ حَضروا َموتاُکم وَلقِّ ا 
م   إّن الّشیطاَن أقَرُب ما یکوُن  َیَتَحّیُر عنَد ذلَك الَمصَرع  و  ساء   جال  والنِّ ن ابن  آدَم الرِّ

َبة    َضر ألف   ن  م  أَشدُّ  الَموت   َمَلك   َلُمعاَینُة  ه   بَید  َنفسي  واّلذي  الَمصَرع   ذلَك  عنَد 
نه علی  رق  م  َم ُکلُّ ع  ن الّدنیا حّتی َیَتألَّ ه  ال َتخُرُج َنفُس َعبد  م  یف  واّلذي َنفسي بَید  بالسَّ

یاله   عنوان یک به ببریم، این کالم عقِل ُکل را  مان را باال  ما هرچه در این عالم عقل   .2«ح 
های گذشته با همٔه وجود حس کردیم، تجربه کردیم، های آن را در عالمواقعیت که نمونه

رگ  خواهد خارج شود، هر رگای که از دنیا میفرماید که نفس هر بندهکنیم. میدریافت می
درد خواهد کشید. این یک   و  شد مواجه خواهد    ؛ای که در آن لحظه خواهد کرداو در مقابله

یک مویم  من کند؛ بگوید وقتی تواند مقایسهچیز ذهنی نیست؛ یک انسان عاقل سریع می 
توانم تحمل  نمیدارد،  کنم، همان یک سلول چه درد عظیمی  َکَنم، از نفسم جدا می را می

آنجا چند  خواهد کنده شود، یک ناخنم را با انبر بخواهم بکشم،  کنم. یک دانه سلول می

 
 .569، ص15کنز العمال، ج «؛های مرگ، چونان صد ضربه شمشیر استکمترین کشش» -1
شااان دهید؛ زیرا  د و نوید بهشااتناّل الّله« تلقین کنیبر بالین ُمردگان خود، حاضاار شااوید و به آنان »ال نله »  -2

شاوند و شایطان بیش از هر زمان دیگری در هنگام مرگ ی مردان و زنان بردبار هم در این صاحنه، سارگشاته میحت
تر از هزار ضاربه الموت، ساختسات، مشااهده ملک ا که جانم در دسات او گردد. ساوگند به آنآدمی نزدیک میبه  

که یکایک رود، مگر اینای از دنیا نمیسات، جان هیچ بندها  گند به آن که جانم در دسات اوشامشایر اسات. ساو
 .556، ص15کنز العمال، ج «؛کشندهای او درد میرگ
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است مو  آن  برابر  عذابش چندین  سلول  تا  می  .صد  دندان  در یک  چقدر  بکشم،  خواهم 
 این دیگر خیلی بدیهی است.    .کنندمی  حسبا اینکه بی  ؛که این را چه کار کنم  هستم  ش فکر

بر فرض هم این را نمی  پیامبر خدا  اگر قوی پیش  اصالا  آن قؤه عقلی که  با  انسان  فرمود، 
اینمی برود،   من  سلول  دانه  یک  این  که  میفهمد  عذاب  من   ؛دهدطور  موجودیت    کل 

خدایا چه   ، حتی یک دانه سلول را هم رد نخواهد کرد؛کنده شود  خواهد از این عالممی
گویند که  شود، به اصطالح میعذاب و دردی است؟ یک ذره خونم در حرکتش متوقف می

انگار صد تا سوزن فرو    ؛خون آنجا نرفته است  یا پایم خوابیده است، یک ذره  مثالا دستم
انگار   ؛ اماآزاد ،بری. با آنکه پا را زمین هم نگذاشتی، پا خوابیده است؛ در هوای لطیفمی

 بریم.صد تا سوزن داریم به ته پا فرو می

اش کاری نداریم که آنجا چه  فهمیم. با بحث علمیها چیزی نیست که ما بگوییم نمی این
شود؟ آن حالی که به من دست  فالن چه می مغز و  شود؟  فتد، اعصاب چه میااتفاقی می 

می می کامالا  که  است  آن حالی  نیستدهد،  تمسخر  جای  دیگر  اینجا  یعنی چه.    ، فهمم 
کنند. تکه می گویید با هزار تا شمشیر انگار تو را تکهکجی نیست که شما هم دارید میدهن

عقل را حجت باطنی داد تا این را با   ،ی چه. خدای متعالبینید یعناش را که دارید مینمونه
چه بخواهی و چه   ،این لحظۀ عالم بعدجبراا    فردا  همٔه وجود لمس کنی یعنی چه. وقتی

.  های کاش من را برگردانید دوباره بفهمم یعنی چ  گوییآنجا است که می  آمد،  نخواهی،
حاال به ما مثالا حجت بیاورید!   .فهمیدمنمیفهمیدی؛ چیزی نبود که بگویی  ها را میاین
یک سلول جان    وقتی  تان دادیم کههایش را قشنگ نشان ، نمونهفهمیدیمی  ها را که تواین
ایجاد می می فریاد میدهد، چه عذابی  بیرونی دارد  گوید  زند و می کند. وقتی آن حجت 
 ن عقلت را به کار نبردی.ای ،درد خواهد گرفتشود، رگ تو در برابر آنچه مواجه میرگ
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 عوالم بعد  یبرا  یآمادگ   یجد  یتاهم
فإنَّ  »:  ندیفرمای م(  السالمهیعل)موال بوا  دٌّ وتأهَّ فإنَّ اْلمَر ج  روا  َشمِّ المسلمیَن  یا معشَر 

َعَقبةا   وراَءُکم  فإنَّ  أْثَقاَلُکم  فوا  وَخفِّ َبعیٌد  َفَر  السَّ فإنَّ  دوا  وَتَزوَّ یٌب  َقر حیَل  ال  الرَّ َکُؤودا 
وَن  فُّ   .1« َیْقَطُعها إاّل الُمخ 

الله، این گوید؛ این را خلیفة نمی  درآمده   شگاهیآزما  از  آدم  کی   ای  یاکوچه  سر   آدم  کی  را   نیا
به حرف مادرش گوش  دهد. اگر یک بچههای عالم هشدار میحجت به عالم ،را عقِل کل

کند، عقل مادرش از او خیلی باالتر است؛ اگر یک بچه عقلش خوب کار کند بالفاصله نمی
 کند. اطاعت می

ها آستین جمع کنید؛ همت باال بیاورید؛ البته که کار خیلی جدی است؛  آی گروه مسلمان 
خیال نشوید؛ مسئله خیلی جدی  قدر بیقدر ول نشوید؛ ایننی؛ اقدر شوخی نگیریداین

نمی  شما  و  است؛  راحتی  خیلی  غفلت  فضای  در  اآلن  نکن  نگاه  بیاورید.  دوام  توانید 
طور نیست؛ آن لحظٔه مرگ که  ترسم؛ اینگویی من پهلوانم، من فالنم، هیچ طوری نمی می

ه کنید خودتان را که البته کوچ نزدیک  بیاید خواهی دید که چقدر ]مسئله جدی است . آماد
  است.

برای آن سفر توشه آماده کن که   .بر بعضی روایات اصالا همین اآلن در حال کوچ هستید  بنا
های دشواری در کار است؛ خودت را برای  این سفر پیِش رو خیلی دراز است. پیِش رو عقبه

 آن آماده کن. 

 
کردن نزدیك اسات، توشاه بر گیرید  ای گروه مسالمانان شاتاب کنید که مطلب جدی اسات، مهیا شاوید کوچ»  -1

 ن«؛ختی اسات که نپیمایند مگر سابکبارازیرا که پیش روی شاما گردنۀ سا   ؛کنیدکه سافر دراز اسات، بار را سابک  
 .186، ص74بحار األنوار، ج
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 ناگوارتر از عالم قبر وجود ندارد 
ْنهُ فرماید: »در جایی می  ْفَظُع م 

َ
الَّ َو َاْلَقْبُر أ  إ 

ْیُت َمْنَظراا
َ
ٔه ناگوار و  ؛ من در عالم، منظر1«َما َرأ

 . تر استتر است؛ از آن وحشتناک مگر قبر که از آن خوفناک   ؛وحشتناک و خوفناکی ندیدم

هر  که  دهد  در روایات مختلف به ما توجه می  (السالمعلیه) عالمی است. موال  ،این مرگ
 یهاآن عالم که ورود به عالم  یمتناسب با زندگ  را   ساختار خودشعالم چگونه    نیکس در ا

 .کند قیدادن، تطبجانبعِد در حال 

هایی هم هستند که در  ؛ اما انسان بازیگوشی کردند  هایی بود که در این عالماین برای آن 
شوند، یافتٔه وسیع وارد می این عالم خودشان را طوری رشد دادند که اآلن وقتی به عالم رشد

 برند.بهره و لذت میمتناسب رشد آن، تازه 

 مرگ در دید مؤمنین و شهیدان
»می  (آلهوعلیهاللهصلی )اکرمپیامبر   ْیَحاَنةُ  َاْلَمْوُت فرمایند:  ن   َر انسان  ؛2َاْلُمْؤم  کهاین   ی 

دادن که عالمی بسیار جان  حاِل ]برتر  ساخت،    زندگیدر این عالم خودش را برای سطح  
اند. تازه با عطر  گل بهشتی است که برایش آوردهبرای این شخص انگار یک    ؛است  وسیع

 گل بهشت همٔه درد و رنب این عالم ماده و کثیف و تنگ و تاریک دیگر از جانش درآمد. 

 
تنبیاه الخواطر و نزهاة النواظر )مجموعاة    «؛تر از آن بودمگر اینکاه منظرۀ قبر دردناا   ؛نادیادم  ایهیچ منظره »  -1

 .284، ص1وّرام(، ج
 .186، ص79بحار األنوار، ج «؛ی استمرگ برای مؤمن، همانند یك دسته گل خوشبو» -2
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بُّ فرماید: »دربارٔه شهید می  (وآلهعلیهاللهصلی )پیامبر خدا َة ُیح  ن أَحد  َیدُخُل الَجنَّ ما م 
إَلی الدنیا، و أّن   َع  َیرج  َیَتَمّنی أن أن  ؛  فإّنُه  ، غیَر الشهید  ن َشيء  َلُه ما َعَلی اْلرض  م 

َن الَکراَمة   ما َیری م  ،  ل  َع َفُیقَتَل َعشَر َمّرات   .1«َیرج 

دهند  نشان میهایش را  نمونهدیگر حضرت با چه زبانی با ما صحبت کند؟! در این عالم  
دنبال مباحث علمی و فلسفی پیچیده  رویم  ما نمی   .هنددکه عوالمات یعنی چه؟ نشان می

ها  ها توجیه است؛ اینها چه کار دارم؟ اینام فالن است؛ به آن که بگویم آقا من اآلن رشته 
 به فراموشی بیندازد. آید من را از سرنوشت خودمهمان شیطانی است که می 

 بگویند که آقا به دنیا  هاه آنکه ب   نیست  فرماید که هیچ احدی از اهل بهشتحضرت می 
گردم؛ هیچ احدی نیست؛ خیلی واضح  ؟ دوست بدارد و بگوید که بله برمیگردیبرمی

خود دنیا این همه در  دادن، شب اول قبر،  ؛ جان اندها گذراندهرا تازه از این عمقاو  است.  
کس خواهد دوباره برگردی؟ هیچ اآلن از بهشت بگویند که دلت می  .اندها کشیده مصیبت

می  آرزو  بلکه  است،  راضی  او  اینکه  نه  البته  شهید.  از  غیر  نیست،    کند راضی 
َع  أن َیَتَمّنی فإّنهُ » دادنش به  جانچرا؟ برای اینکه در آن لحظٔه شهادت که از آن عالم    «َیرج 

َفُیقَتَل  »  ؛ آن لحظه که دوست دارد دوباره برگرددلذتی داشت  حالت شهادت بود، برایش
؛ نه یک بار نه دوبار، بلکه ده بار؛ دوباره برود با آن حال شهادت دوباره لذتش «َعشَر َمّرات  

 را بچشد و دوباره برود و دوباره بچشد. 

 
بر روی زمین  آنچه هیچ کس نیست که به بهشت رود و ]در عین حال  دوست داشته باشد به دنیا برگردد و از»  -1

کند برگردد و ده بار کشاته خوردار شاود، مگر شاهید، که بر اثر مشااهده کرامت )شاهادت(، آرزو میراسات ب
 .1498، ص3صحیح مسلم، ج «؛شود
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  هر دو انسان هستند؛ شاید هردو همسایٔه یکدیگر بودند؛ یکی شد این و دیگری شد آن. هر 
یه بودند؛ در زنگ زاده بودند؛ همساخوانند؛ عموزاده بودند؛ خالهدو در دبستان درس می

بیست، سی سال عمر، آن شد چه و این شد چه! آن از   از  ؛ اما بعد همبازی بودند  ورزش 
  ؟!و این از خودش چه ساخت  چه ساخت خودش چه درست کرد و در شأن عالم بعدی

شرایطی برایش پیش آمده  یک کسی    ؛این مطلبی است بالتشبیه، حاال تشبیه هم بگوییم
احترام و شخصیت  ی دارد،  دکتر خیلی خوب و مهربان و همراه  .عمل جراحی داردو  است  

اآلن وقتی او را  .نداهانس پیدا کردبا هم  خره اند، کار کرده، لیاقت پیدا کرده، باألبه هم قائل 
هایی حسین بیآ . باهمد که ِکی بیهوشش کردند تا به هوش بیایدفمی جراحی کند، اصالا ن

کند یعنی چه؟! ور بریدند و دوختند؛ جای بخیه درد می طزدند، اصالا  نفهمید که چ  ه او که ب
به زخم که سریعها میموادی  آن زنند  سُرم  تر  در  مقوی  مواد  و  غذاها  بخورند؛  ها جوش 

هایی که رفته و خون  ها وحسی ها و بیها و حساسیتکنند که آن ضعفبرایش تزریق می
ِکی  ها را پر کند و جبران کند؛ پس این آقا نفهمید که این عمِل مهم ِکی انجام شد؛  مٔه اینه

هایی که در آمپول در  شاید این ناراحتی اش و راهش را ادامه داده است؛  بلند شده و زندگی 
ای اتفاق افتاده است، همین مقدار فهمیده است. اما های چند دقیقهو در فاصله  طرفاین

وری طشرایط    است.اعتنا  بی  و  ای، خشنای دست دکتری افتاده است که ُعقده ارهیک بیچ
چطور بیهوش    آمده که از همین آدم هم ناراحت است. بیهوشی که معلوم نشد اصالا پیش  

ها ده سال است که فقط جای بخیه  یا  پنب سال  .ها هم عفونت کردکرد؛ شد یا نشد؛ بخیه
یک عمل جراحی ده سال   عذاب  .ه استهایش هم فلب شدبعضی از اعصاب رگ  درد دارد.

نکرده است. هر دو یک انسان هستند؛ برای هر دو یک اتفاق افتاده است؛  رها  است که او را  
 تر بوده باشد. بسا از آن هم ضعیفای
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در شرایطی بود که نتوانست خودش را با مرگ    انسان  قتیباره قرآن بیاناتی دارد که وایندر  
تطبیق بدهد، آنجا به غمرات مرگ گرفتار خواهد شد؛ به سکرات مرگ گرفتار خواهد شد؛  

ها را پیدا هایی خواهد شد که حتی در بعضی روایات که بنده فرصت نشد بگردم آنعذاب 
سال  عذاِب  کنم،  آن  هنوز  دراز  و  طوالنی  اجان های  استکندن  نرفته  در  او  حضرت  .  ز 

سالمی  (السالمعلیه )عیسی که  بیاورند  عالم  این  به  را  خدایی  بنده  یک  های  خواستند 
التماس می بود  به عالم برن  کند که مطوالنی فوت کرده  و   ؛گرداننرا  زیرا هنوز وحشت 

 1کندن از من نرفته است؛ قریب به این مضمون.جان های عذاب لحظه

های بعد است. خیلی هم واضح است؛  ورود به عالم  ،عالمی است  برای خودش دادنجان
؛ پس این قؤه عقل این یک امر است  بینیم که بدون استثناءبدیهی است؛ با تمام وجود ما می

 ها را جدی خواهد گرفت. به همان مقدار این ،است که هر مقدار رشد یافته

 آمادگی برای محرم 
محر ماه  در  آمادگی  کنیمم  برای  مطالعه  دقت  با  را  انقالب  امامین  بیانات  دور  یک    .اوالا 

است دیدگاه   که  فرصت خوبی  و  که  رهنمودها  انقالب  امامین  مطالبات  و  انتظارات  و  ها 
یک نگاه عمیق و تحلیل   را مطالعه کنیم وظهوردهندٔه عاشورا در این انقالب بودند و هستند  

 
اَلُم َأْن ُیْحِیَي َساَم ْبَن ُنوحم َعَلْیِه السَّ   -   1 اَلُم َسَأُلوا ِعیَسی َعَلْیِه السَّ اَلُم َفَأَتی ِنَلی َقْبِرِه »ِننَّ َأْصَحاَب ِعیَسی َعَلْیِه السَّ

  َ ِه َفاْنَشقَّ َاْلَقْبُر ُثمَّ َأَعاَد َاْلَکاَلَم َفَتَحرَّ اَلُم  َفَقاَل ُقْم َیا َساُم ِبِإْذِن َاللَّ  ُثمَّ َأَعاَد َاْلَکاَلَم َفَخَرَج َساٌم َفَقاَل ِعیَسی َعَلْیِه السَّ
ِجُد َلْذَعَة َاْلَمْوِت فِ 

َ
ي أَل ِه َبْل َأُعوُد ِننن ُهَما َأَحبح ِنَلْیَك َتْبَقی َأْو َتُعوُد َقاَل َیا ُروَح َاللَّ اصحاب   ؛ي َجْوِفي ِنَلی َیْوِمي َهَذا«َأیح

از آن حضرت خواستند که »سام بن نوح« را زنده کند. پس بر سر قبر »سام« آمد و    (السالمعلیه)حضرت عیسی
دوباره سخن خود را  (  المالسعلیه)گفت: ای سام! به اذن خدا برخیز که ناگهان قبر شکافته شد و حضرت عیسی

اندن یا برگشتن برای تو  یك از م حضرت مسیح به او گفت: کدام .قبر حرکتی نمود و »سام« بیرون آمد .تکرار کرد 
اس  کندن را هنوز در وجودم احس بهتر است. »سام« گفت: ای روح اهّٰلل! بلکه برگردم؛ چون من رنب مرگ و جان

 . ۲۳۳، ص۴بحار األنوار، ج ؛کنممی
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مان در عاشورا و هم اجرای  هم وظایف  ،هم عاشورا شاءالله از آن داشته باشیم که  درست ان
 .  را بیشتر بشناسیم وظایف در فضای جامعه

آیت حضرت  از  شهادت  فروغ  نام  به  هست  کتابی  سعادتدوم   پرورالله 
. بیانات و  داردکه نگاه معرفتی خوبی برای حرکت عاشورا    (جمیعاا علیهمتعالیاللهرضوان)

حسین امام  آقا  خود  تربیت ان   (السالملیهع)فرمایشات  مسیر  در  که  افرادی  برای  شاءالله 
 هستند، مفید واقع خواهد شد. 

را طوری   ما  مرموزانه جامعٔه  و شیاطین  متأسفانه دشمنان  که  فعلی  در شرایط  اینکه  سوم 
توانیم، باید ؛ ما تا می برود  کشند که به صورت ناخواسته به فضای تعطیلی اجتماعاتمی

بار  آقا  حضرت  که  مجازی  فضای  سالدر  در  داشته ها  تأکید  آن  بر  گذشته  اند،  های 
ها و ابتکارات قوی بتوانیم در فضای مجازی این  هایی را باال ببریم که با خالقیتمهارت

ار  داده است که اگر فکرش را به ک  ی. خداوند به انسان قدرت یمکنخأل فضای حقیقی را پر  
و خداوند عنایت کند، می فرمایش  ببرد  فرصت کند که  به  تبدیل  را  تهدیدها  تواند همین 

ها ها هست، در خود فرصتاست که آنچه در تهدید  (علیهتعالیاللهرضوان )شهید سلیمانی
تر از فضای  های ابتکاری خالقانه در فضای مجازی تولید کنیم که بتواند قویروش   .نیست

و مسئلٔه دیگر که چگونه بتوانیم در این فضاها شعار و شعور را با هم    اشد حقیقی اثرگذار ب
های شعور را از شعار بگیرند و این حرکت   نسل جدید در  خواهند  شیاطین می  .جمع کنیم

خوانی و جشن عروسی تبدیل کنند، آن اثرات معنوی، آن مقدس را به آوازخوانی و آهنگ
آفرین، اثرات استغفار و  اثرات سازنده، اثرات انقالباثرات انقالبی، آن اثرات ساختاری،  

آن پاک  از  را  معنویت  و  را  گناهان  هیئت  انکنندٔه  برای  درستی  الگوهای  ما  های بگیرند. 
  . های منحرف مبارزه کنیمشاءالله با چنین حرکتالگویی درست کنیم و در فضای عمل ان 
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در همینان امام حسینشاءالله  خود  از  بخواهیم که حضرت   (لسالماعلیه)ها هم  کمک 
 فرماید.شاءالله عنایت می ان

 یقظه و بیداری؛ پایه عمل به مسائل تربیتی
  توجه   و  شهیشدن و اصالح اندیقظه و بیدار،  یتیترب  مسائل  به   عمل  و   راه  نیعمل به ا  هیپا

مقدمٔه در  ست؛ لذا  ا  هاعمل   ن یا  محرکه  موتور  و  است  راه  نیا  ضرورت  و  تیاهم  به  یجد
مباحث باز شود    یاقظهی  یو مبان  شهی ر  ه،یپا  نیدر ا  یاست که مدت  نیبر ا  یها سعبرنامه  نیا

یکی  هنوز انگیزه انسان ضعیف است،  چون    .شود  یقو  یشاءالله تعالتا قؤه موتور متحرکه ان 
برنامه و  راه  این  در  مهم  شرایط  راهکاری  از    را   راهش  مدت  کیانسان    .است یقظه  های 

  ک ی  با  رود،یم  شیپ  خوب  ارادهٔ   کی  با  انسان  کند؛یم  را   کارش   وسط،  در  طانیش  و  رودیم
با یک رفیق بد، با  ،رودیم شیپ یجد  عالقهٔ  کی با انسان افتد؛یم کار از زود ساده مشکل

اینگرددیبرم  و  خوردمی  نیزمبینید که متأسفانه  یک وسوسه، یک وقت می عواملی   ها. 
ما یکی از این عوامل را که مربوط به یقظه،   مفصل بحث شود. فعالا  دیشاءالله بارد که اندا 

اندبیدار اصالح  انحرافات  شه،یشدن،  به  ش  یتوجه  واژه   نیاطیکه  قلب   یهادر  ما  معارف 
کرده   خاصیتاند و بی ها را تهی کرده، ایناندمعکوس کرده  را   مهم  اریبس  یاند و معانکرده
 تی به عنا  مانیدرست شود تا از آنجا برا در نتیجه این موتور اولیه  کنیم تا  بررسی میاند  

اان   یجد  یانرژ   کیقؤه حرکت،    کیخدا   ا  یکی  .شود  جادیشاءالله    ن یعوامل هم  نیاز 
شاءالله خدا بخواهد عوامل بعد هم مرحله ان  م؛یدهیم  حیاست که چند جلسه است توض 

توض  مرحله  آن    میبده  حیبه  کنار  در  راستا  ییها بحث  کی تا  با  یدر  مفصالا   دیچه  کرد 
 .داشت میخواه
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  ؛ مواظب باشیم و ناامید نشویم   ،اینکه ما در وسط راه یک وقت زمین خوردیم  اما اجماالا 
شد! کو! من    هاین کامالا طبیعی است. مبادا شیطان بیاید و ما را ناامید کند که آقا نتوانستم چ

طبیعی   کار شیطان است؛ این کامالا   ها همهها را خراب کردم و چنین و چنان. اینهمه این
خواهیم مبارزه کنیم. در عالم طبع  می  ا در عالم بشری و در عالم طبع است؛ چرا؟ چون م

دارد دارد، حمله و ضدحمله  نشیب  و  فراز  دارد،  و خیز  ُافت  مبارزه  کامالا این   ؛بشری  ها 
ما فقط مواظب باشیم که آن موقع شیطان ما را ناامید نکند؛ بلکه بزنیم در    .طبیعی است

خدای من، من را دوست دارد و اگر من را هم زمین    ؛دهان شیطان و بگوییم برو ملعون
که من گمراه بودم، من را به این راه کشانده است؛ چقدر من را دوست وقت  آن   بزنی، خداوند

کند؛ حاال من که  دارد. حاال یک اشتباهی کردم، خداوند چقدر با رحمتش به من لطف می
مثل    وگرنه  ؛ت که من ناراحت شدممتوجه شدم چرا این اتفاق افتاد، این رحمت خداوند اس

را هم میها الابالی و خیلی خوشحال می بعضی جوان این کارها  از  و بدتر  کردم و شدم 
در سایت را هم  ناراحت  ها میعکسش  من  که  است  خداوند  این رحمت  گذاشتم؛ پس 

گویند. ام و با توبه و استغفار، دو مرتبه برگشتم؛ اصطالحاا اسمش را قبض و بسط می شده 
 ، توضیحات کافی داده خواهد شد. «چه باید کرد» هایشاءالله در بحثان
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 لسه دهمج

 ست ا او یعقل در هر فرِد انسان، همان زندگ 

انسان است که خداوند متعال کامل  این  بین موجودات عالم خلقت، فقط  ترین مرتبه  در 
است. افراد انسان به تناسب    البته منظور ما جنس انسان   است؛عطا فرموده    به اوعقل را  
شان متفاوت است و بر این اساس است که ادامه خلقت او را به دست خودش داد  توفیقات

و هم عالم بشناسد  را  راه  آن عقل، هم  با  و هم روش ساختن تا  بشناسد  را  پیش رو  های 
فید  ست. زندگی ما  خودش را و الی آخر. در واقع عقل در هر فرِد انسان، همان زندگی او 

مثالی    هااین بحث  به دلیل اهیمتبخواهیم    ست. اگرا  انسان همان مقدار از طلوع عقل او
شاءالله مبانی  کنیم تا ان مطرح  های گوناگون  عرض کنیم ناچاریم این مطالب را به عبارت

 تر باز شود.  تر و عمیقدرست مقداریک 

آید  شود روز میاگر طلوع خورشید را در نظر بگیریم، از آن لحظه که طلوع فجر شروع می 
رود؛ قرآن هم برای آمدوشد شب و روز خیلی عنایت دارد که باید خیلی رویش  و شب می 

تدّبر کرد. زندگی در این روز یا همان معنای روز به آن مقداری است که به آن درجه آفتاب  



 164 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

کند فقط در حدی که تاریکی شب را پاره  لوع فجر، آفتاب طلوع می کند. در ططلوع می
توانیم آن موقع کاری انجام بدهیم، چیزی را ببینیم،  کند، اما همچنان شب است و ما نمی می

ای باز شود، غذایی چیزی هیچ؛ اما روز هم هست. مثالا کتاب را در قفسه ببینیم، سر سفره 
تاریکی است آن، همان  این طلوع    چون غالب در  ایجاد شده است.  که همچنان فجری 

یواش که طلوع  یواش کند.  شود به همان مقدار روز ظهور و بروز پیدا میهرچه بیشتر می 
، بینیم ن مثالا کتاب را میبینیم که چه اتفاق افتاده است. اآلبیشتر شد به همان درجه ما می

توانیم از آن استفاده کنیم.  نمی  ، امابینیمرا میسفره را و ظروف  توانیم آن را بخوانیم،  نمی  اما
دقیقاا زندگی ما متناسب است با آن مقدار از طلوع خورشید که ظهور و بروز دارد؛ تا جایی 

بلکه درونش را هم  ؛  بینیمخوانیم و میشود، ما نه تنها کتاب را می که این طلوع بیشتر می 
، روزخواهد.  تری میکار، یک روز روشنتوانیم بخوانیم. اما آن روزی که برویم دنبال  می

 به میزان طلوع خورشید، قابل استفاده است.  

مند است.  یک بچه نوزادی که آن مقدار عقلش طلوع کرده، به همان مقدار از زندگی بهره 
فهمد که گریه کند، به همان  فهمد که گرسنه است، به همان مقدار عقل میهمان مقدار می

ر را بخورد، تنفس کند؛ بیش از این بقیه در تاریکی محض است. مقدار عقلش است که شی
اش هم به همان مقدار است. هرچه طلوع عقلش به همان مقدار ظهور کرده است، زندگی 

می  بیشتر  زندگی عقل  بچه  این  می شود  بیشتر  میزان  به همان  هم  شود؛ حاال خودش  اش 
فهمد که ان میزان طلوع عقلش می خورد. به همدارد میرود یک چیزی را برمیخزد می می

می  را  سیب  نمی مثالا  را  کاغذی  دستمال  اما  درحالیخورند،  هم  خورند؛  را  همه  قبالا  که 
خورد. درست به مقدار طلوع عقل است که انسان خیر و شر و ضرر و منفعت و همه  می
گاهی اسا  ها را به همان اندازه طبیعی جدی آشنااین داند  ت. میست و بقیه در ظلمات و ناآ
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می  را  سیب  این  نمی که  اما  چیز  خورند،  فرش،  روی  از  زمین  از  باشد؛  تمیز  باید  داند 
خورد و عین خیالش هم نیست؛ چون عقل کند و می ای بسا گریه میدارد.  میکروبی برمی

این ضرر    آنجا آن مقدار طلوع نکرده تا بفهمد این کار را نباید بکند و این ضرر است. اصالا 
میبیندنمیرا   ولو روز  . یک عقل دیگری  نیست،  آن صبح زود که روشنایی  مثل  خواهد 

خواهد که روشنایی بدهد تا اینکه این کتاب را ما ببینیم هست، یک چراغی المپی برقی می
کامل این طلوع خورشید  وقتی که  آن  تا  بیرونی بتوانیم بخوانیم،  تر طلوع کند؛ یک عقل 

برادر بزرگ، خواهر بزرگ که عقل باالتر او است، نگذارد این خواهد مثل مادر، پدر،  می
ست، تا آنجایی که طلوع  ا  آلوده و میکروبی را بخورد. در مراقبت از اوسیب گلی و خاک 

بیند که  اش به آن حد برسد. آنجا به خودی خود میعقلش از درون باال برود. روز زندگی 
هایم را  شویم، دستمیوه را می   بخورم، خود  خواهمنه تنها من این غذا و میوه را می عجب  

ضدعفونی هم باید بکنم، بهداشت را باید رعایت کنم.    ها را این  ای بسا هم باید بشویم.  
کند، این در واقع همان مقدار طلوع عقل  اینکه به طور خودکار به طور طبیعی احساس می 

به طور طبیعی ظهور میآن ست که  ا  او بالفاصله  بقیه در جهل   ،کندطور زندگی هم  اما 
گاهی است، در تاریکی محض است مثل همان کودک نوزاد است و    !بیچاره  ،است، در ناآ

فهمد که این لقمه حرام دهد، نیست؛ نمیفهمد. فقط بهداشت ظاهری که انجام مینمی
تر از میکروبی است که است یعنی چه؟! فهمیدن اینکه لقمه حرام است خیلی خطرناک 

گل سیب  شدهاین  فوق   است.   آلود  آن  خطرناک از  استالعاده  نمی   .تر  را  خطر  تواند این 
کند. مثل آن  ای بسا تمسخر می شنود،  توضیح هم بدهی انگار فقط یک صدا می   .بفهمد

 دهد. از مادر آن کار را انجام می و یواشکی کندای که تمسخر می بچه
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بیند که اصالا این لقمه  خودی خود میعقل اگر رشد کرد به    .این عقل همچنان ادامه دارد
خورد، ن میداند این سیبی که اآلطور در جهل و تاریکی است. نمیهمان  .باید حالل باشد

افتد به جان این سیب و سبزی  خواهد میگوسفند هم تا دلش می .این با گوسفند فرق دارد
کرد و طلوعش از این افتد به جان گوشت. من انسانم؛ اگر عقلم رشد  و فالن یا گربه می 

دانم ِصرف اینکه حالل است کافی نیست؛ واقعاا حس کنم که این سیب از  بیشتر بود، می 
ن در ساعت چهار و دوازده  ام که اآلها گذر کردهکدام عالم گذر کرده و من از کدام عالم

چه  ای است؟! در نظام آفرینش  دقیقه و شش ثانیه با هم تالقی پیدا کردیم. این چه قضیه
گویند  خورند فوراا می هایی است؟! دو تا چرخ، دو تا آدم یا دو تا ماشین به هم می حرکت

ها راه افتاده،  فرسخ  چه  ای که ازاند؛ اما من با این میوهساعت فالن با هم تالقی پیدا کرده
 ،رودمیخورم. هرچه عقل  باال  زنم، فقط می این احساس را ندارم. فقط مثل گوسفند می 

گاهی  کند. شود و زندگی هم به طور طبیعی تغییر پیدا میها به خودی خود کمتر می این ناآ

، شودنهایت این عقل، تا جایی که ظرفیت این عالم ماده تمام می طور این انسان تا بی همین
می عالم  این  برمی  ماند؛ ]در  را  او  عالم  این  از  جهشی  به طور  دیگر  که  و طوری  دارند 

دیگر ظرفیت وسعت وجودی در این   زیرا ؛ چرا؟  کنندپرت می  هی به عالم بعدیمأمورین ال
تر العاده وسیعاش فوق برود که وسعت وجودی  به عالم بعدی  عالم و شرایط تمام شد و باید

 های بعد. طور عالماز این عالم است؛ همین

 رشد عقل و ایجاد یقظه در انسان
تفاوت هستند و برای رشد  هایی که بیداریم. انسان  مانبنابراین ما نیاز جدی به رشد عقل

بیعقل استشان  این  برای  هستند،  نمی  خیال  عظمتکه  چه  از  چه  دانند  از  و  هایی 
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ن در این اتاق داند همین اآلکما اینکه کودک هفت هشت ماهه نمی  ؛اندهایی محروم نعمت
 ست. از چه حقایقی و جریاناتی بریده است و هیچ عین خیالش هم نی

را   این  اسم  تربیت،  بزرگان  واقعاا  می  «یقظه»لذا  نقطه  یک  بیدارشدن  و  یقظه  این  نامند. 
انسان  سرنوشت بیدار است  سازی است، یک لحظه تحولی در زندگی  انسان یکدفعه  که 

شود و بفهمد همین مقدار که خیر و شر و ضرر و منفعت و لذت و نفرت را و یا بفرمایید 
زیبایی  آن به  که  زندگیقدر  داردکل  دلبستگی  آن    ،اش  عقلش  که  مقداری است  آن  دقیقاا 

مقدار طلوع کرده است. این اگر برایش کشف شود با همه تشنگی و جدیت دنبال رشد عقل  
 خود خواهد شد.  

باید حاال اگر برای کسی این یقظه ایجاد شد و احساس نیاز جدی به رشد عقل پیدا کرد،  
 قل را رشد داد. باید عهایی از چه راه  استفاده کند تا بداند محضر آیات و روایات از

 توجه به عقل بیرونی، عامل رشد عقل انسان
 .پیدا کند، توجه به عقل بیرونی است  شود انسان رشد عقلییکی از عواملی که باعث می

 عرض کردیم انسان به عنوان فرد، عقلش محدود است و به تناسب شرایط محیط زندگی او 
اوصیاا و  انبیا  یعنی  ُکل  عقِل  اما  و    (،السالمعلیهم )ست.  دین  همان  عبارتی  به  و  مطلق 

آمده است.    شریعت، تمام کلمه کلماتش همان عقل است که در مرتبۀ عالی در آنجا همه
حاال بگذریم که این کالم وحی است یعنی چه؛ این کالم خالق عقل است یعنی چه؛ این  

ای که انسان دیگر هیچ احتیاجی به توضیح ترین مرتبهکالم خالق من است یعنی چه؛ پایین
دهد برو به سمت شرع و دین و دستورات انبیا  ندارد این است که همان عقل به او دستور می 

اوصی آنو  که  مرتبا  باالترین  همان  بسته   هها  و  آماده  را  قرار  عقل  اختیارت  در  شده  بندی 
 د. ندهمی
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فهمیدی که همان شیر دارای خوردی، نمیمادر میر  شما همان آدمی هستی که وقتی شی
و کلسیم  و  ویتامین  و  پروتئین  محتواهای  می  ...چه  که  لحظه  آن  از   ،یدخوراست. 

فهمیدی که این شیر تبدیل به  افتد. نمی میهایی  چه اتفاق   تو  فهمیدی که در گوارش نمی
بدن می بافت ایجاد می های  آنجا چه رشدی  و  آن مقدار که عقلت  شود  فقط  کند، هیچ؛ 

گفت گریه کن، تو  کردی و عقلت میاحساس نیاز به شیر میو فهمیدی میطلوع کرده بود 
بعد از اینکه عقلت    .همان مقدار  ؛ فرو ببر  مک بزن،گفت  قلت میبعد ع  .کردیهم گریه می 

می  حاال  کرد  پیدا  استخوانرشد  برای  شیر  این  کلسیم  که  چگویی  می ه  بندی  کند، کار 
 کند. کار میه کند، پروتئین چکار میه ویتامین چ

را که    فرماید نماز بخوان، این نمازفرماید و عقل کل می وقتی شرع می  مفهمن نمیمن اآل
فهمم که نماز در ادامه خلقت من و  شود؛ من همان هستم. نمی خوانم تبدیل به چه می می

هایی برای زندگی  بندی های بعد چیست خدایا؟ چه عظمتی است؟ چه استخواندر عالم
و  فهمم  فرماید که روزه بگیر، من مثل همان هستم که نمی . آن عقل کل وقتی میاست  من

فهمم که این روزه در عالم نفس من  افتد. نمی خورم چه اتفاقی می را میاین میوه  دانم  نمی
سازد؛ بعد که از این جسم و از پوست این مغز جدا شدم، او خواهم شد. چه  ها میچه

گذری فرماید قرآن بخوان، قرآن کتاب عادی نیست که یک نفر کوچهوقتی می   ؟!خواهم شد
لحظه انسان توجه کند اصالا تمام وجودش در یک    .نوشته باشد. کالم خالق هستی است

کلمه میآن  که  میکلمه  تأثیر  روایتخواند  میگذارد.  که  ادعیه  ها  آن  از  گوید 
قندآب را دستم می   (السالمعلیه)معصوم  و  بخوان، من همان هستم که فقط شیشه  گرفتم 

نمیمی  مک چیزی  هیچ  و  میزدم  اتفاقی  چه  که  کلماهمین  ؛افتد فهمیدم  ت طور 
فهمم که . نمیاست  تابی است که انگار مثل کتاب سخنان دیگرانک  (السالمعلیه)معصوم 
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با   ،کنماش دقت می خوانم و به معانیاین را می  و  در این کالم که به صورت این الفاظ آمده
کند و مرتباا را تغذیه مین  ها چه موادی هست که عقل مدر این  ؟ گیرمچه چیزی انس می

ها و سخن و میلیاردها دانشمندان همه یک طرف، یک جمله یلیاردها کتابم  ؟ دهدرشد می
بینی این  این عقل باز شود می  اگر  طرف دیگر.یک از کالم خدا    ،از خلیفة الله  ،از معصوم 

این صورت بسته به  رسیده به دست من  و  بندی شده  چیست؛ یک چیز دیگری است که 
، نه اینکه بگویم این به شرع مراجعه کنم  یگر است. پس از رشد عقل اوالا من با یک دید د

شود ها که اگر حرف آن را گوش کنم از من خوشحال می کالم قدرتی است در اوج آسمان
 شود. و گوش نکنم خشمگین می

ها بندی و بافت را بگویم این همان شیر مادری است که دارد استخوان   شناسی سیستم جهان 
کند. این  ها در عقل تجلی میدهد که همه اینرشد میرا  ن  و مغز و سلسله اعصاب نفس م

 یک مختصری بود که کالم معصوم را بخوانم. 

 رذای عقل است  (السالمعلیهم)ذکر احادیث ائمه
اکرم »می   ( وسلموآلهعلیهاللهصلی )پیامبر  فإنَّ  فرماید:  َتَحّدثوا؛  و  َتلقوا  و  َتذاَکروا 

لٌء للُقلوب    . 1« الَحدیَث ج 

طور هم توجیه  این ها را بشناسد و غذای او را هم بشناسد و  طور قلباینت ندارد  ئجرکسی  
احادیث ، تان را بگذارید که با همدیگر مذاکره کنیدهایفرماید یک مقدار از وقتکند. می

را   خود  وقت  هاساعتعوض اینکه    ؛با همدیگر صحبت کنید  ،ما را به همدیگر نقل کنید
  شما   است.  شده تلف  های بیخودی  ها چه وقت معلوم نیست ساعت  .کنی  بیخودی تلف 

 
 «؛ها اساتکردن دلزیرا حدیث وسایله زالل ؛علم را مورد مذاکره ساازید، با هم مالقات کنید و باز گو کنید»  -1

 .41، ص1الکافي، ج
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و احادیث کالم ما را به هم بازگو کنید که البته در این کالم ما یک جال و    یدقداری بنشینم
 دانی چه خبر است. یک نورانیت و یک زیبایی و یک خواصی است که نمی

می  صریحاا  »قرآن  یُد  فرماید:  َیز  اَل  َو  یَن  ن  ْلُمْؤم  ل  َوَرْحَمٌة  َفاٌء  ش  ُهَو  َما  اْلُقْرآن   َن  م  ُل  ّ
َوُنَنز 

ا اَلّ َخَسارا إ  یَن  م  ال 
ها غذای عقل است. ما باید دیدمان را به قرآن عوض کنیم؛  . این1« الَظّ

معرفتی  مان را به قرآن و اهل بیت عوض کنیم و این نگاه و دید یک خرده با نگاه حسی و  نگاه
 خوانیم خیلی تفاوت دارد.  عمق پیدا بکند؛ آنگاه خواهیم دید که این کلماتی که از قرآن می

َبُعونافرماید: »می   (السالمعلیه)امام رضا نا اَلتَّ َن َکلم  ُموا َمحاس  نَّ الّناَس َلْو َعل  . پس 2« َفإ 
جسم که  نفس  خردساالِن  و  نوزادان  این  مردم،  کردهاین  رشد  نفس  ،شان  کودک  اما  شان 

اگر می  او    ؛ها و چه خاصیتی داردهای کالم ما چه لذتدانستند زیباییمانده،  پیرو  البته 
 رفتند.  بودند و دنبالش می

شنویم یک میوه جدیدی کشف شده از فالن جنگل از فالن جزیره، چهارتا خاصیت  ما تا می
را به هر شکلی پیدا کنیم که برای آن    ،مان را هم بفروشیمشمرند، حاضریم فرش برای ما می

شد دیگر ما به قرآن و روایات  طور باز میاینها هم  ست؛ اما اگر اینا فالن مریضی ما دارو 
انسان  نمی  تنگاه حقار که  است  نگاه حقارت  این  اصلی    اینکردیم.  در حاشیه  امور  را 

 . شونداصل زندگی  های بیخودی که حاشیه هستند بیایند  زندگی خود قرار دهد و آن آشغال

 
را به جز زیان چیزی لیکن کافران   ؛و ما آنچه از قرآن فرساتیم شافای دل و رحمت الهی بر اهل ایمان اسات»  -1

 .82سوره اسراء، آیه  «؛نخواهد افزود
بحار  «؛ شااوندکنند و پیرو ما میمی پیدا ما گرایشه  ب  و شااکوه سااخن ما را دریابند حتماا   ییاگر مردم زیبا»  -2

 .30، ص2األنوار، ج
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 های زمینی هستندمجالس ذکر، بهشت
. قالوا: یا رسوَل  فرماید: »می   (وسلموآلهعلیهاللهصلی )پیامبر اکرم یاض  الجّنة  إْرَتعوا في ر

ْکر   ُس َالذِّ ؟ َقاَل َمَجال  یاُض الجّنة  ، و ما ر  ، حضرت به اطرافیان فرمود که بروید در  1« الّله 
کنباغ بهشت گردش  بهره   ، یدهای  میوه   ،مند شویدآنجا  بخوریداز  لذت  ،هایش  هایش  از 

کوتهبهره  ببینید  نشده!  قیامت  هنوز  بهشت؟  گفتند  کردند  تعجب  شوید.  فهم مند  فکری 
گویم در روی زمین بروید از  معارف و عبارات را! حضرت فرمودند این بهشتی که من می 

ْکر  آن بهره بگیرید و رشد کنید و تغذیه کنید، » ُس َالذِّ ت  به جای اینکه وقت  است؛  «َقاَل َمَجال 
در بیکاری هم    . تلف کنی  بیکارهطرف و  و آن طرف  این  ،ربط و بیخودیهای بی را به حرف 

انسان حمله میآکه خدا لعنت کند شیطان گاهی می به  خیاالت باطل    نوعکند، همه  ید 
اینمی مجازاتآید؛  نمیها  نگاه  معصوم  کالم  به  ما  اینکه  از  است  این  هایی  از  و  کنیم 

کنیم. به جای آن برویم ]به مجالس ذکر . واقعاا این درد  حروم میها خودمان را منعمت
تغییر  مدامهای نورانی و مقدس ما را واژه  انصافیبا همه بی  ر آمدندطوشیاطین چ ست کها

،  درست کردند   یک جلساتی در بعضی جاها به نام ذکر  ،شودتا صحبت از ذکر می   .دادند
یک ادا و اطوارها و یک کارهایی   ،زندبه شکمش میکشد، سیخ را  قدر یاهو یاهو یاهو میآن

آید  تا اسم ذکر و جلسه ذکر می وقت  آن   گوید این جلسه ذکر است.می وقت  آن   آورند، در می
آن  می   فوراا  تبادر  انسان  یاد  به  مهارت]مجالس   با  چقدر  ببین  و  کند.  عجیب  های 

پرسند تو هم  آید می م جلسه ذکر می مان ]دور کردند . لذا تا اسروانشناسانه ما را از حقایق
کالم   ،ستا   م این ذکر کالم قرآن مایگوی خواهی صوفی بشوی؟! یاهو یاهو بزنی؟! میمی

این را به این معنا و شکل درآوردند و    دوباره،  ها را دزدیدند بردنداین  ؛ ستا  اهل بیت ما
 

؟ های بهشاتی کدام اساتآله( باغوعلیهالّلهیپرسایدند: ای رساول خدا )صال  .های بهشات چرا کنیددر باغ»  -1
 .163، ص90بحار األنوار، ج«؛ های بهشتی هستندمجالس ذکر باغ فرمود:
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کار نکردی، دشمن رفته با  قدر تو خوابیدی خوابیدی، کار نکردی  کردند. آن  علیه ما صادر
ن آورده  و این معنا را  اآل  ،سازانه و همه چیز  کردهمهارت کار سیاسی و روانشناسانه و بینش

غلبه داده و این تویی که باید بلند شوی و این حقایق را زنده کنی. در عمل خودت را بسازی  
شود بگوییم ذکری می   و این حقایق را به جامعه برسانی و آن توطئه را بشکنی. وقتی جلسه

از سیره بزرگان    و  شینید از کالم معصوم ن فرماید؛ بمی   (وسلموآلهعلیهاللهصلی)آنکه پیامبر
ها عقل  برای همدیگر بازگو کنید، از نفس نورانی همدیگر بهره تنبه بگیرید، رشد کنید، این

چه کار کند؟ برود  دهد. پس اوالا اینکه عقل انسان بخواهد رشد پیدا کندانسان را رشد می 
 آن را بداند و چه نداند.   به سمت شرع مقدس و عمل به دستورات شرع؛ چه فلسفه و فواید

، عقلش هنوز به آن رشد نرسیده، در خانه پدر و مادری  ستابر اساس اینکه این کودکی  
کند، نه حرف را که گوش می  هاآنهای  حرف  .ها صدها برابر باالتر استکه عقل آنست  ا

  کند که دلسوز و راهنمای او حرف آن عقلی را گوش می؛ بلکه  کندن هیکل را گوش میای
 را.  (السالمعلیهم)ست و هم کلمات ایشانا

 اول عمل به واجبات، سپس مشاهده اثر این عمل
اس  فرماید: »لذا حضرت می  َالنَّ ْتَقی 

َ
أ ْن  م  َتُکْن  ه  

َاللَّ َفَرائ ض   ب  ْعَمْل  نداشته  . تو کاری  1«ا 
دانی؛ تو برو رساله مرجع تقلیدت رو بگیر، شروع کن  دانی یا نمیاش را می باش که فلسفه

ها را بخوان و بفهم  های بعد این با دقت به عنوان یک غذای عقل، به عنوان غذای رشد عاَلم 
 افتد. یواش چه اتفاقی می و عمل کن. عمل بکن بعد ببین یواش

 
 .121، ص74بحار األنوار، ج «؛باشیپرهیزکارترین مردم می به واجبات خدا عمل کن» -1
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فهمیدیم این شیر با من چه یک روز در آغوش مادر نمی  تو و من همان کودکی هستم که
دانستم، اما او اثر خودش را در ساختار من گذاشت  ولو من نمی  ؛خوردمکند. اما آن را می می

شدم و واجبات و محرمات را مثل آن کودِک نفس خودم که هنوز رشد نکرده،   کسی   و امروز
این کالم ص  اینکه از یک منبع مطمئنی  شود، ما در مقام محض اطاعت ادر میبه عنوان 

 والیت فقیه هستیم، با این مبانی فکری ]عمل کنیم . 

داند، در حد یک ریش سفید  یک سیاستمداری که رهبر را در حد دبیر حزب سیاسی می 
می همینکشور  از  مشکلش  می داند،  شروع  نظام جا  مبانی  در  که  نفهمیده  این  شود. 
بالتشبیهاسالمی،   کودکی  ،بالتشبیه،  یک  اطاعت  والیت،  مقام  از  عقل    اطاعت  یک  از 

کند و با اطمینان تمام، در دنیای پر از  است که او کالم خدا را به من بیان می   باالیی در خانه
ها را  جوان  ،بازی، کلک، حقه، فتنه، در دنیایی که شیادانبازی، حزبفتنه، مریدبازی، گروه 

ها را به سمت خود جذب کار باطل خودشان، اینبرای استثمار و استعمار و استخدام اف
ترین نقطه تکیه بزنم. فقط و  خواهم به مطمئنکنند، این جوان عزیز بفهمد که من میمی

ست، او مثل دیگران  ا  ترین مرکز دستور بگیرم. او خودش عبد صالح خدافقط از مطمئن
ز من خودش تسلیم  کند، قبل ادنبال نفس خودش نیست. او خودش هر چه به من امر می

کند. اصالا شود که به من امر میمحض آن امر الهی است. از اطاعت خودش سرریز می 
 جنسش ذاتاا با هم تفاوت دارد. 

های آینده این موانع به فضل الهی خوب باز شوند تا ببینیم شاءالله فرصتی باشد در بحثان
این مبانی والیت یعنی چه؛ اطاعت از ولی فقیه یعنی چه. مباحث سیاسی یکی از آثار خرده 

از مقام   و  ولیریز اطاعت  به قدم  قدم  امر یعنی گرفتن  از ولی  ذره ذرهفقیه است. اطاعت 
های ام از یک مرکز مطمئن برای آینده و ساختار خودم در تمام ابعاد زندگیروش زندگی  
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زمینی و پیاز قیمتش کنم، نه فقط برای اینکه فردا سیب پیش رو. من امر رهبری را اطاعت می
اینکه یکی از صندلی پایین درست شود. من امر رهبری را اطاعت می کنم، نه فقط برای 

کنم  ریزی است. من امر رهبری را اطاعت میها چیزهای خرده بیاید و یکی باال برود. این
اثر او در ساختار من قوی اینکه  تر از شیر مادر در عالم نفس من، در ساختار ابعاد  برای 

 کنم. های بعد است؛ با یک افق دیگر، من اطاعت از مقام والیت میوجود من، تازه در عالم

( ببینم واجبات  علیهاللهحمتریره شهید دستغیب)روم در به در دنبال کتاب گناهان کبمی
من چیست، محرمات چیست. آنجا چه آشپزخانه عجیب و چه باغ عجیبی است که اگر  

این از  با چه  من  با چه رشدی،  قوه عقلم  ندانم،  و چه  بدانم  بکنم، چه  اطاعت جدی  ها 
کند؛  س می قدرتی، وسعتی، در همین دنیا برکات طلوع درجات باالی خورشید را احسا

 های بعد باطنش باز شود.  افتد تا در عالم طلوع ظهر عقل در همین عالم اتفاق می 

 گناه، عامل کاهش رشد عقل
ما افَتَرَض الّلُه َعَلیه  فُهَو  فرماید: »می   ( وسلموآلهعلیهاللهصلی )پیامبر اکرم َمن أَتی الّلَه ب 

الّناس   أعَبد   ن  ای1«م  بروی  نیست که  آن   طرفن . الزم  دیوار   طرفو  و  به در  را  و خودت 
ها را بنایت باشد اطاعت فرماید تو بیا، همه آنچه خدا واجب کرده، همه اینبکوبی. می
تمام. »وقت  آن  بکن،  الّناس  از  می أعَبد   قرار   »« الّناس  گیری.  خیلی  أعَبد   عقل  یعنی   »

َمن قاَرَف َذنباا فاَرَقُه َعقٌل  فرمایند: »ور است، حضرت می طهمینباالیی است. اصلش هم  
ُع إَلیه  أبداا  ال شود، ». اگر از کسی گناهی صادر شود آن مقدار عقل از او جدا می 2«ال َیرج 

 
 «؛هر کس آنچاه خاداوناد بر او واجاب سااااختاه اسااات باه جاای آورد، در شااماار عاابادترین مردماان اسااات»  -1

 .45، ص77بحاراألنوار، ج
، 8ء، جالمحّجة البیضاا «؛هر که گناهی را مرتکب شاود عقلی از او جدا شاود، که دیگر هرگز به او باز نگردد»  -2

 .160ص
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ُع إَلیه  أبداا  مان یم، در عالم قوه، عقل که نوزاد بودوقت آن گردد. ما« دیگر عقلش برنمیَیرج 
گاهی اشتباه   ؛در مرتبه باال بود م،  یم، خطاها کردیها کرد منتها تا امروز هم چقدر از روی ناآ
ن عقلم به چه  ها چه مقدار عقل از من کنار رفت و اآل ها، در هر کدام از آن گناهان، کوتاهی

چه عاملی باعث قت وآن روزگاری افتاده است. این عقل ضعیف من ثمرۀ آن اعمال است؛
نگذاشتند ما از خود عقل    (السالمعلیهم )ر بدبخت شوم؟ دشمنان اهل بیتطوشده من این

ها، استکبار، سالطین ما گرفتار این جهلوقت  آن   .مستقیم استفاده کنیم. ما را محروم کردند
دا کند، گذارند؛ مگر اینکه انسان توفیق پیبینید نمین میها که همین اآلجور، این فرهنگ

 ، اولیای الهی، یک بیداری پیدا کند، بعد توبه واقعی(السالمعلیهم)دست به دامن اهل بیت
حاال آن بحث مستقل  .  آن یک بحث دیگری است که بعد از توبه آن عقل برگردد  کند که

 خودش را دارد. 

 گناه موجب سلب نعمت است
َب ما أنَعَم  فرماید: » می  (السالمعلیه)امام صادق عَمةا َفَسَلَبها إّیاهُ حّتی ُیذن  الّلُه علی عبد  ن 

لَب  السَّ بذلَك  قُّ  َیسَتح  این1« َذنباا  مراقبه.  و  غذاها  است؛  ها  عقل  نقص  خطر  از  های 
ای هیچ نعمتی نداد تا اینکه آن را از او سلب کند. خدا فرماید خداوند متعال به هیچ بندهمی

، چه نیازی دارد؟ بشر نیست که  هلب کند برای چکریم است، نعمت عظیم را بخواهد س
بگوید آقا من دیگر خودم الزم دارم، من اشتباه کردم که به تو دادم. خدا کریم است و به هر  
کسی نعمتی داد دیگر مال او شد، تا اینکه خودش یک کاری کرد که این از او سلب شد. 

کردم که سبب شد دو تا از    عقلی و بازیگوشیخدا به من عضالت قوی داد، من خودم بی

 
 «؛مگر به سابب گناهی که سازاوار سالب آن نعمت شاد ؛ای داد از او نگرفتخداوند هر نعمتی را که به بنده»  -1

 .274، ص2الکافي، ج
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ها دیگر مال خودم  هایم دربیاید، فلب شوم، فالن شوم. اینپاهایم قطع شود، دو تا از چشم
 است. 

عَمةا » « که آن را از  َفَسَلَبها إّیاهُدهد، »اش نعمتی نمی « خدا به بندهما أنَعَم الّلُه علی عبد  ن 
اینکه، »  «حّتیاو سلب کند، » َذنباا تا  َب  از وی صادر شود، »ُیذن  قُّ « یک گناهی  َیسَتح 

لَب   « که خودش کاری کرد که نعمت از او سلب شد. بذلَك السَّ

 غذا و مراقبات در رشد عقل تأثیر حدی دارد.  .پس غذاهای عقل ادامه دارد

و تفصیلی نیست و نیاز دارد باز شود. ست  ا وار  کنیم عمدتاا فهرستمباحثی که ما مطرح می 
تا  که زمینهست  اقدماتی  این مباحث م دوره دیگری عزیزانی که در  های ذهنی را باز کند 

شاءالله آنجا  مطالب رو خوب گرفتند و نیاز است که مطالب به صورت تفصیل باز شود، ان 
مطرح شود. اجماالا در حد تحول و بیداری و در حد توجه که تکان بخوریم ببینیم مسئله  

جدی   کردیمست  اخیلی  مرحله  گرنهو  ؛صحبت  قرار هر  تربیتی  سیر  در  شخص  که  ای 
ای ای اتفاق بیفتد و اگر برای مرحله بعد یقظه نیازمند است که برای مرحله بعد یقظه  گیردمی

های عجیبی از آن  ماند و شیطان چه استفاده اتفاق نیفتد، تا ابد از آن مرحله در جهل می 
کند و همان مقدار رشدی هم که کرده آن را تبدیل به عجب و رضایت از خود و خیلی می

، یک  اندداده  کالن مثالا صد میلیون تومان  ایهدیه  او  مثل کسی که بهکند.  ها میمصیبت
ُکشد وپول را از او ای بسا میگیرد و بیچاره را  قدر با مهارت این را کمین میدزد شیاد آن

اینجا می می به من نمیگیرد.  قبلی گوید کاش این هدیه را  ام را  دادند و من همان زندگی 
کند،  رشدهایی می  ههای اولیافتد شخص در یقظهی گاهی اتفاق می ل تربیت ئداشتم. در مسا

می ملعون  شیطان  میاین  را  او  یافته آید  همان  و  میگیرد  کمین  را  او  زمین  های  به  و  کند 
 طلبد. کوبد. پس یقظه مراحل خاص خودش را می می
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رود واقعاا یدوم اینکه انسان تا لحظه مرگ معلوم نیست که سیری که دارد در مسیر تربیت م
ثابت قدم و پایدار خواهد بود یا شیطان برای او چه طنابی آماده کرده است. لذا بزرگان ما با  

شود؛ چرا؟ زیرا  شان بیش از گذشته می رسند، اتفاقاا ترس میمراحل باالیی  به  وجود اینکه  
پیدا    این ملعون نجات  دادن، آنجا اگر توانست از شّر جانخصوص لحظه  بهتا لحظه مرگ،  

انسان نباید به  پس یقظه در هر مرحله همچنان هست و  .کند، از آن به بعد خوشا به حالش
 به اینکه یک تحول پیدا شد و کار تمام شد. ؛کند قناعت کند میپیدا  ی کهاین مقدار تحول 

دار باشد. هرچه  جهت  دشود بایکند و آنکه دچار یقظه میسوم اینکه آنچه یقظه ایجاد می
گیرد  که در یقظه قرار میکسی    دار باشد، اثرش نافذتر و هرچه استعداد آنه جهتاین یقظ

تر خواهد بود. اما اگر شخص استعداد نداشته  تر و عمیق ، اثرش نافذتر و جدیباشد  باالتر
یا جهت   و  یقظه کم خواهد شد. یقظهباشد  اثر  قطعاا  نباشد،  در جهت مشخصی  دهنده 

اشاره شد اثرات گناه است. گناه استعداد بیداری را از این گرفته  طور که  همان مطلب دیگر  
با دست خودش صحنه را اش، عموزادهو لذا جلوی چشمش، همسایه اش، شهید شده، 

عنایت   ،در غار رفته  با حضرت  .است  بدن پاک خونینش را دیده، اما باز هم بیدار نشده  ،دیده
ت. چه کسی قدرتمندتر از پیامبر خدا؟ چه  بیدار نشده اس  ، اما دیده  خداوند را با چشمش

 باالتر از خدا در معجزه؟  ایهدهندقدرت یقظه

به مکه و مدینه رفت از مهاجرین، تجار و مسافرینی که  نفر  با چند  قرنی  اویس  وآمد  اما 
ایجاد شده! یک چوپان بیابانی ساربان شترچران.  در این مرد الهی  ای  داشتند، چطور یقظه

های ما، خود امام خمینی و حضرت آقا و بزرگان  هزاران سال این جوان  از  ن بعدهمین اآل
این سیاهی کتاب از  ایندیگر، بعد هزار و چند صد سال  حقایق را    های کاغذ و مرّکب، 



 178 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

ست و این جای خودش؛ پس  ا   های اساتید عنایت خدااند. حاال بگذریم که حرفگرفته
 کند. یدا می این چه استعدادی است که این همه توجه پ

های فردی اثر خاص خودش را دارد. و اما اینکه عمیق پس استعداد فرد، اثر گناهان و زمینه
ای از انسان  یقظه پیدا کند یا ضعیف یقظه پیدا کند خیلی مهم نیست. چرا؟ همان که جرقه

، فهمید که  ستا . فهمید که یک راه حقی  ستاهمان یقظه، همان برایش حجتی    ؛سر بزند
حقیقتی  نیاز چنین  به  جلو ستامند  قوی  است،  ضعیف  استعدادش  اگر  مقدار،  همین   ،

های شود. این فضای مجاهده جای این یقظهرود، اما در عوض فضای مجاهده باز مینمی
 کند. ضعیف را پر می

پس ممکن است مثالا بالتشبیه بالتشبیه، حاال مثال است، یک نفر از تهران با هواپیما به  
نشیند؛ یک نفر  ای، یک راست در مشهد می د، در عرض یک ساعت و خرده رومشهد می 

ها با هم که نیستند، آن در عرض یک  شود؛ اینراهی مشهد می  ،هم با ماشین، موتور یا پیاده
چند روز و با چه زحمت به مشهد رسید. هر از  ، این بعد  رسیده  مشهدبه  ای  ساعت و خرده 

به مشهد رسیدند و شاهر دو هدف  ،دو  آن سرعت  با  آن یکی  به مشهد است،  ن رسیدن 
ها را محاسبه کنیم، آن راحتی  دیگری با این زحمت. در مقابل بخواهیم تعادل و معادله این

تر شد؛ آنجا یک امتحانات دیگری روی  و سرعتش زیاد بود، در عوض مسئولیتش سنگین
که او باید آنجا بدهد، این   خواهد داد که معادله برقرار شود. این آقا آن امتحانات سخت را 

دارد می این طرف  را  دارد مجاهده میامتحانات  یعنی  را می دهد،  اولی  اسم  گویند  کند. 
 گویند مجاهده. جذبه، اسم دومی را می 

اتفاق بیفتد، این طرفش مجاهده است، آن طرفش    از حیث معادله  همیقظه    ۀپس همان جرق 
می پس  دارد  مجاهده  با  امتحان  طرفش  این  است.  بزرگی  طرفش  امتحان  آن  دهد، 
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چه  در  و  برسد  آخر  به  و  کند  بازگشت  دوباره  حالی  چه  در  نیست  معلوم  امتحاناتش 
که آن  امتحاناتی! این تعادل در این عالم وجود دارد. مجاهده آثار خاص خودش را دارد  

ندارد. آن امتحانات خاص خودش را دارد که آن ندارد. اما در نهایت وقتی رسیدند به آن  
 شود. حقیقت، آنجا یک تعادل جالبی برقرار می

لنگان،  ، لنگانهخره به راه افتادباأل   .اش ضعیف شدنگران شود که یقظهکسی  بنابراین نباید  
ها نباید او را ناامید کند. همین ها، اینده ها و مجاهبه اصطالح گاهی فراز و نشیب، سختی 

افتاد راه  ویژگی   ،که  البته مجاهده  به حالش.  و شرایط خودش  خوشا  بحث طوالنی    وها 
 شاءالله موفق کند.  خودش را دارد. خدا ان 

ها، تدبر و تفکرمان در اندیشه عاشورا، در راه امام  شاءالله ما سعی کنیم در این فرصتان
با انقالب و رابطه آن با مهدویت، غدیر، کلمات آقا امام    (السالمعلیه)حسین و رابطه آن 
تدبر و شناخت  (السالمعلیه)حسین مان را  در مسیر حرکت، فرصتی بگذاریم یک مقدار 

 تر جامعه قرار بدهیم. بیشتر کنیم و این را در فضای عملیاتی 

را طوری انجام دهیم که   هاهایی ولو یک ساعت در فضای مجازی هست، ایناگر هیئت 
ای بسا هدفمند از   شاءالله حالت الگویی پیدا کند و بتواند به بعضی رفتارهای َسُبک و ان

ای بسا تبدیل به تأثیرات منفی و سوءاستفاده از این مکتب  کنند،  ای که لوث میسوی عده 
می مینورانی  را  این  و  کنندکنند  آن فضاهای شعوری خودش خالی  از  ما یک  خواهند   ،

یک   های الگویی داشته باشیم که بتواند شعار و شعور را همزمان منتقل کند. این خودبرنامه
می  شیاطین  که  شرایطی  چنین  در  است  مهمی  کنند.  مبارزه  سوءاستفاده  این  از  خواهند 

همچنین مطالبات امام و حضرت آقا را مرور جدی پژوهشی داشته باشیم و دقیقاا مطالبات  
ها دربیاوریم و به یک راه  ها را از سخنرانیرا آشنا شویم و با یک کار پژوهشی این   هاو نگاه
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های دانشجویی عملیاتی تبدیل کنیم که این کار بسیار مهمی است که الحمدلله استعداد 
هایی را به کار ببرند.  توانند چنین خالقیتمی   و  ها را دارندفرهیخته ماشاءالله این قابلیت 

فروغ شهادت   پرور)رآیتکتاب  و  علیهاللهحمتالله سعادت  مؤثر  توحیدی  نگاه  ( خیلی 
هم بخواهیم   (السالمعلیه)دارد که آن را هم مطالعه کنیم و از خود امام حسین  یساززندگی 

 شاءالله.  که شفاعت کنند و عنایت کنند ان
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 ازدهمیجلسه 

 عقل، احکام شرع مقدس اسالم است یرذا نیترمهم
ترین غذاهای پاک که یکی از مهمست  اعرض شد که برای رشد عقل و تغذیٔه عقل عواملی  

هر انسانی در درونش   زیرا و مؤثر و بسیار مقوی، همان احکام شرع مقدس اسالم است؛  
تر پناه ببرد  کند که به عقل قویکه عقل دارد، به تناسب مراتب خودش، این عقل حکم می 

دست آورد. پس سنخیتی است بین عقلی که در درون انسان است و  و از او این تغذیه را به
عقلی که در بیرون است که در روایات خواندیم آن همان احکام شرع است از سوی عقل  

هایی عرض کردیم که دیگر از  امل و مطلق، از سرچشمٔه عقل، وحی و خالق انسان. مثالک
 گذریم تا به اصل بحث برسیم. ها میآن

ست، محدود  افرق این عقل ]درون  با آن ]عقل بیرون  در این است که عقلی که در درون 
افراد تناسب  به  و  خیاال  ؛ است  به  آلوده  و  است  متفاوت  آن  درجات  و  و مراتب  باطل  ت 
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گیرد و هر چه هم ای بسا تحت چنگال قدرت هوای نفس و وهم قرار می   .وهمیات است
تواند کلیٔه نیازهای او را در همۀ انسان در مراتب باال قرار بگیرد، باز هم ناقص است و نمی 

عوالم به او نشان دهد؛ و برعکس، عقلی که در بیرون است، یعنی عقل پیامبران خدا و اهل  
الله است. ]آن  جانبنّید مبلکه معدن عقل است و مؤ  ؛عقل کل است  (السالملیهمع)بیت

می ]بیان  روشنی  به  را  انسان  نیازهای  و  عوالمات  تمامی  بیرون   هرگونه  عقل  از  و  کند  
گوید، کامالا اختالطی به وهم و خیال و نواقص دیگر خالص است؛ بنابراین هرچه او می 

گوید و هرچه او میها نیست  غشوش و آمیخته به انواع خلطمطمئن است و مثل عقل فرد، م 
دهد؛ لذا تمام عوالمات پیش  های پایین دارد به او نشان میفراتر از آنکه این انسان در عقل

ها، پس عقل درون عاشق است  کند. با توجه به همٔه این ویژگیرو را به راحتی به او بازگو می 
آموزان دیگر عقلش رشد  آموزی که نسبت به دانشدانش  که دنبال او برود. عرض کردیم مثل

آموز است؛ و یک  ها عقل آن دانشای مثالا از علم فیزیک برده است، و همٔه اینکرده و مزه
دانش عقل  همان  که  مهمی  لذت خاصیت  که   ]عقل،  همان  که  است   این  ]دارد،  آموز 

ال استاد و پروفسور قوی فوق عقل  دهد به دنبفیزیک را بر او چشانده است، به او دستور می 
کار   خودت برو! لذا از دو سه سال جلوتر، شب و روز در به در دنبال این است که من چه

خره خودم را به چنین انسانی یا بفرمایید به چنین عقل  این کنکور قبول شوم، تا باأل  درکنم تا  
 باالیی  برسانم. 

رویم. به دنبال دینی  اند، نمی موهومی القا کرده  ماه  بپس بر این اساس ما به دنبال دینی که  
رویم. به دنبال دینی که ساختٔه یک عده اندیشمند است،  که یک چیز گروهی است، نمی

دروننمی از  بلکه  می عقل  ، رویم؛  آنچه  می مان  دستور  و  برو    که  دهدفهمد  شرع  دنبال 
 با آن نگاهی که عقل کل است.  ؛رویمیم
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 و عمل به دین  سنخیت بین رشد عقل
َلو َلم َینَه الّلُه ُسبحاَنُه َعن  فرماید: »می   (السالمعلیه)این عبارت خیلی جالب است؛ موال

ُل  العاق  َبَها  َیجَتن  َلَوَجَب أن  ه   م  قانون و شرع نمی 1« َمحار  اگر خدای سبحان  و از .  فرستاد 
البته یک انسان عاقل    ؛کردو کثیف نهی نمی  محّرمات خودش هم، از کارهای زشت و گناه

کرد. پس این عقل یک جنسی است که در درون انسان هر مقدار که ها اجتناب می از آن
کند که شرع مقدس به آن تأکید دارد؛ پس شرع در واقع از درون کند، همان را میرشد می

می  او  ادامه وجود  چه  هر  را  همین  است.  ملموس  کامالا  که  است  سنخیتی  یک  جوشد؛ 
کند، احساس خواهد کرد تر دنبال میتر خواهد شد. هرچه جدی این عقل قوی دهد،  می

کند، آثارش را هم حس خواهد کرد؛ به خودی خود از گناه نفرت پیدا که این عقل رشد می
ایستاد، اآلن به راحتی و از خواهد کرد. اگر تا دیروز به زحمت در برابر هوا و هوس خود می

گن آن  برابر  در  آناه مینفرت درون،  این رشد  برکت  به  انسان  این  باال  ایستد. لطافت  قدر 
از درون احساس میمی و دردآور است؛  رود که  گناه چقدر خطرناک  ما کند   اآلن اصالا 

ها جای خودش؛ همین اآلن، در این عالم دردش را  گوییم؛ این بحثبحث آخرت را نمی 
 کند. احساس می 

رسد، چقدر درد را به  هایی که میانسان به لطافت  یک مثالی عرض کنم تا ببینیم که این
کلفتی او است. با این پوست پوستکند، از  کند! اگر دردی احساس نمی شدت لمس می

اما از همین هیزم    ؛جا کرده و یک ذره هم آخ و اوخ نکرده استدستش، یک تن هیزم جابه
شود، حاال بیا! چطور  میآید، یک دانه غبار به چشم او پرت  گرد و غباری که حساب نمی

 
عیون الحکم والمواعظ،    «؛ود که خردمند، از آن اجتناب ورزد کرد، سزاوار باگر خداوند از محّرمات نهی نمی»  -1

 .7082، ح417ص
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مالد تا بلکه دردش را آرام کند؛  طرف؛  مدام چشمش را می آنکشد؛ هیزم را انداخت  داد می
ای  خیر! نگو در آن ]غبار  میکروبی هم بوده و با خودش برده، اآلن برایش حادثهبیند نه می

قدر که آن   یتد برا شد؛ دنبال این دکتر، آن دکتر، درد، عذاب، شب و روز؛ خب، بابا! چه ش
تو که یک تن هیزم را  تابی می بی آن   طرفاینکنید؟  خیر! گوید: نهکردی؟ میمی   طرفو 

اصالا  من،  چشم  ساختمان  لطافت  من،  چشم  من    پوست  دست  پوست  با  مقایسه  قابل 
نیست.  جایگاه لطافت و حساسیت این دستگاه و این سیستم ، سریع این درد را احساس  

 کند.  تابی میقدر بی کند و اینمی

الش هم  خیزند و عین  ها را شانه هم می بسا آن پوست بدنش این همه مو است و ای روی  
به دهانش برود،  و از این مو، در غذایش مترمتر از این مو، یک سانتینیست؛ اما یک میلی

خورد و  مویی هست، دلش به هم می  تار  موقع جویدن غذا احساس کند که داخلش یک  
خورد. مگر اینجا چه شد؟ همان بسا از غذا دلش به هم میریزد، و ایغذا را درجا بیرون می

گوید  خواستی دراز هم بشود. میکردی و میزدی و کیف میقدر به آن شانه میمو است! این
خیر! فضای دهان و لطافت پوست زبان و پاکی درون دهان و جنس آن نظام در آن سیستم،  هن

 کند. تریِن همین تار مو هم سازگار نیست و احساس درد میقدر لطیف است که با کوچکآن

ترین غذایی است که به عقلش تغذیه  انسان هرچه به دستورات الهی جدی عمل کند، قوی 
آمد، اآلن دیگر آن خواهد دید که دیروز از فالن گناه خوشش می  کند و به مرور زمانمی

آید، انگار اسم لجن  قدر باال رفته و رشد کرده است که وقتی اسم آن گناه می نیست. عقل آن 
آید؛ به طور طبیعی! نه اینکه تصنعی، تلقینی، زوری به خودش مدام بگوید که آی و وای! می

ن ]در قبر یا قیامت  یک عقرب و ماری خواهد آمد که م کنم، یک روزیمن این گناه را می
جا این رشد و این لطافت وجودی برایش ایجاد ور نیست! در همینطرا خواهد گزید؛ این 
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کما اینکه دیروز عرض کردیم پنب، شش ماهه بوده و یک سیب    ؛کندشود و توجه پیدا می می
هم نبود؛ اما چند سال که رشد الش  خیخورد و عین  داشت و می آلود برمییا یک غذای گل 

کرد، تحت عقل مادر، بزرگ شد و عقل بیرونی او را بزرگ کرد و تربیتش کرد و مراقبتش 
ان عقل مادر در درون خود او شد، عقل  اش کرد، اآلن آن عقل بیرونی یعنی همکرد و تغذیه

در بیرون  از او تغذیه کرد و دستوراتش را اطاعت   که در درون خودش شد؛ همان عقل پدر
کرد، به احترام پدر و مادر هم که شده آن را رعایت کرد، امروز رشد عقل پدر در وجود  

منتها    ؛دنزی مبسا از مادر هم جلو  خودش شد؛ عقل مادر در وجود خودش شد؛ اآلن ای 
نمی اینجا  که  است  این  امام  و  پیامبر  با  آن فرقش  هم  چقدر  هر  چون  بزند.  جلو  تواند 

دستورات و احکام الهی را ]عمل کند  و بر غذاهای آن پدر و پدر انسان بر فرض بگیریم،  
ها جلو بزند.  تواند از آنکند، و از آن دستوراتش تغذیه کند، هرچه هم رشد کند، نمی تکیه  

که هستند! تا دیروز به عنوان یک هیکل   (السالمعلیهم)هاهای آنفهمد که شخصیتازه میت
 شان چه حقایقی است! بیند که مقامات نوریکرد؛ اآلن مینگاه می

 تأثیر گناه بر عقل
»اِ می به  فرماید:  َفَینسی  الذنَب  ُب  َلُیذن  العبَد  إّن  للَخیرات   َمْمَحَقٌة  فإّنها  الذنوَب  ُقوا    تَّ

َمهُ  لَم الذي کاَن قد َعل  اگر تا دیروز به عنوان اطاعت از این پدر بیرونی و از این عقل    .1«الع 
ها را محو »از گناه پرهیز کنید،  آن  همه خیرات و زیبایی   :گفتمند بود که می بیرونی بهره 

کند که کند«، اآلن به برکت این اطاعِت پیگیر و مرتب، با همٔه وجود آن را احساس می می

 
کند و به سبب آن، دانشی  کند. همانا بنده ]گاه  گناه مییها را محو مد؛ زیرا گناهان خوبی از گناهان دوری کنی»  -1

 .14، ح377، ص73بحار األنوار، ج «؛کندرا که آموخته بود، فراموش می 
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گاهی داشت، از او به فراموشی می »البته بنده گناهی انجام می  رود«؛ دهد، علمی که از آن آ
 شود. این را متوجه می

زَق فرماید: »در روایت دیگر می ي الذنَب َفُیحَرُم به  الرِّ ت 
ْ
»البته مؤمن یک   ؛1«إّن المؤمَن َلَیأ

 شود«. دهد و ]به سبب آن  از رزقی محروم میگناهی انجام می 

رات  فرماید: »می   (وسّلمآلهو علیهاللهصلی )پیامبر اکرم نُکم بالُمَحقَّ َي م  . 2«إّن إبلیَس َرض 
فهمد که یک گناه خیلی کوچک حتی از ذهن هم بگذرد، این  او را به  این ابلیس ملعون می

های ناچیز فرماید این ابلیس معلون حتی به گناههایی وارد خواهد کرد! لذا میچه مصیبت
شود که آن را انجام آورید  راضی است که انجام دهید؛ او خوشنود می که حسابش هم نمی 

 داده باشید. 

ن فرماید: »در جایی دیگر می َرنَّ شیئاا م    إّن الّلَه أخفی َسَخَطُه في َمعصَیته  فل َتسَتصغ 
ما واَفَق َسَخَطُه و أنَت ال َتعَلُم  بَّ ه  فُر کنند  . این شبهۀ کسانی است که سؤال می 3« َمعصَیت 

کلفت و یک مشت الت، ور است، پس چرا یک مشت گردنطآخر، پس کو؟ اگر گناه این
دهند، و تازه به  خواهند انجام می یک مشت الُابالی، کافر و عّیاش در دنیا هر غلطی که می 

شوند؟ جواب این سؤال مفصالا  تر میکلفتشوند، و بیشتر هم گردن بالیی هم گرفتار نمی 
یکی دو جلسه     ، مخصوصیٔ یک جلسه در  شاءالله  باید در یک جلسه توضیح داده شود. نن 

 
 .41، ح349، ص73بحار األنوار، ج «؛شودروزی محروم میکند و به سبب آن، از همانا مؤمن گناه می » -1
 .93، ح363، ص73بحار األنوار، ج «؛همانا ابلیس، به گناهان ُخرْد انگاشته شما خشنود است» -2
براین هیچ معصیتی را ُخرد مشماری؛ زیرا چه بسا  ا در معصیتش پنهان کرده است؛ بناخداوند خشم خود ر »  -3

 .43، ح349، ص73بحار األنوار، ج «؛همراه باشد و تو ندانیکه آن معصیت با خشم خدا 
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غذاهای عقل، و سریع   دربارهگناه بحث کنیم. این جلسه فقط یادآوری است  دربارهرا باید 
 گذریم. می

ها پنهان کرده است«. ممکن است یک نفر پنجاه »خدای متعال عذابش را در بعضی گناه 
می دلش  که  گناهی  هر  می سال  انجام  کلفت خواهد  هم  خودش  و  می دهد   ؛ شودتر 

آن مواجه یک  که خشم خدا در  درحالی با  پنجاه سال یکدفعه  او در  است که  پنهان  گناه 
شود. همان که مواجه شد، دیگر عذاب گرفت! این یک چیز خیلی بدیهی است. شما می

کلفت الت و الُابالی و قلدر پیدا کنید که هنوز بتواند زنده باشد و  در تاریخ یک نفر گردن
ها همچنان هزار ها را پیدا کنید که اینها و صداممه دهد. شما چنگیزها و هیتلر بتواند ادا 

دهند. اصالا هزار سال باشد!  شان را ادامه میهایکلفتی سال و دو هزار سال است که گردن
در پیشگاه خدا    ت،دهد، اصالا هزار سال عددی نیسخواهد انجام مییک التی هرچه می

یک    یا  ،خواهد بیاوردیک میوه یا یک چیزی می   اشچه بپدر برای    یک روز است! مثل اینکه
ماه، یک سال، چند سال طول  ساختمانی بخواهد درست شود تا در آن بنشیند، برایش شش

ددی ناچیز است. بگذریم از عذاب استدراج که در قرآن فرموده عبرای آن پدر    ؛کشدمی
در بحث گناهان که در یک جلسٔه خاص شاءالله  است؛ آنکه دیگر بحث خودش را دارد. نن

 باید توضیح عرض کنیم، آنجا بحث خواهد شد.   

بهشت محروم   از  آنجا  در  قیامت،  روز  در  تا  دادم  انجام  گناه  روزی  اینکه یک  پس حاال 
خیر! همین اآلن در همین عالم به شود که  نهخواهم شد، این عقِل رشدیافته ]متوجه می

انج که  دستوراتی  این  اولیه، برکت  عقل  مقدار  همان  از  مدت،  یک  کرد،  کنترل  و  داد  ام 
بیند که یک گناه که انجام داد، از نعمت بزرگی  جا می همینیواش این رشد کرد، در  یواش
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آن را احساس می  این محرومیت را احساس می محروم شد؛ درِد  این خودش  کند؛  کند؛ 
 دیگر برایش ملموس خواهد شد.

 لزوم استفاده از رذاهای مقوی عقلتوجه به عیوب خود و 
ه  فرماید: »لذا حضرت می  کَبر  ُذنوب  ن أ ه  م  . این انسان بیچاره که در اثر 1«َجهُل الَمرء  بُعیوب 

هایی دارد، این خودش بدترین عیب است؛ متوجه نیست! داند که چه عیبضعف عقل نمی
  ین آشپزخانۀ غذای مقوی و باغ خواهیم بهترمی   در ما ایجاد شود که  چون اگر این انگیزه 

کجامیوه که  کنیم  پیدا  را  عقل  مقوی  می ا  های  تقلیدمان  مرجع  رسالٔه  دنبال  رویم.  ست، 
ها را انجام بده و دنبال این نباش که  دهد که برو آن بگوییم همین عقل موجود من دستور می

تر از عقل من است. ها بیاِن عقل قوی اش چیست. بگو اینست و فلسفهیچها  این  منفعت
گوید که آقا اول فرمول شربت را بگو، وقت نمی هیچرود،  پیش یک پزشک میمریض  وقتی  

گوید این عقلش، تخصص و طبابتش باالتر از عقل  کنم، هرگز! بلکه میبعد من عمل می 
کند، یا پنهان می   مخفیشود. چرا بچه دارو را  ی آن عقل اولیه تسلیم م   هبمن است؛ بالفاصله  

ای  رسد که این غذا یا این دارو برای من چه ]فایده ریزد؟ چون عقلش نمی از مادر بیرون می 
گوید آقا این داروها کند، و می خواهد داشت . چرا آن یکی مریض چند میلیون هزینه می 

دانم که پزشک  گوید من، هم مییرا بده؟ برای اینکه عقلش به آن رشد رسیده است که م
عقلش از من باالتر است و هم، دستور او بر اساس این عقل است و هم، عقل من به آنجا 

است تا آن را بفهمم و هم، چقدر خوشحالم که این غذا را آماده در اختیار من قرار  نرسیده
ن در عرض یک هفته،  کند، به مرور زماها را اطاعت میداد و هم، بر این مبنای عقلی که آن

 
 .95، ح91، ص78بحار األنوار، ج «؛ستا ترین گناهان اوهای خویش، از بزرگنادانی انسان به عیب » -1
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بیند بله ماشاءالله از زمینگیری بلند شد؛ و یک آدم سرحال و سرزنده دو هفته، سه هفته می
 بیند که مطلب یعنی چه. شد؛ اآلن برکاتش را می 

می ما  شهید  اگر  کبیرٔه  گناهان  کتاب  برویم  کنیم،  دنبال  را  عقل  مقوی  غذاهای  خواهیم 
دهیم، اصالا خواهیم ها را جدی انجام می آن  تکتک  دستغیب را با دقت بخوانیم. هرچه

این به مدت کوتاه خواهیم دید که  آن ها عقل را چقدر رشد می دید،  آنجا دهند.  هایی که 
ها از تولیدات شخصی مرحوم دستغیب نیست. همان عقل کل  آورده که حرام است، این

است. خودش عمل کرده و خودش ها را به دست آورده  است که رفته و زحمت کشیده و این
خواهد مرکز غذای مقوی پیدا کند، برود کتاب صحیفٔه  کند. اگر کسی می هم به ما منتقل می 

میزان  سجادیه کتاب  برود  بخواند؛  غررالحکم  کتاب  برود  کتاب بخواند؛  و  های الحکمة 
اش معانیاحادیث بخواند؛ برود مضامین دعاها، دعای ابوحمزه ثمالی را با دقت بخواند و  

 بیند که این عقل چقدر مرتب رو به رشد است. می وقت آن را بفهمد.

 انتخاب رفیق عاقل، از عوامل رشد عقل است
انتخاب رفیق است. انتخاب  دهد و یا ضعیف می عامل دیگری که عقل را رشد می کند، 

و هم  عاقل  رفیق  برکات  آمده است؛ هم  و شرایطش  شده  توصیه  روایات  در    رفیق خیلی 
موال ببینیم  احمق.  رفیق  نَّ »:  فرمایدمی   هچ  (السالمعلیه)خطرات  َفإ  یَر  ر 

الشَّ َتصَحب   اَل 
ُق  ن  َطبَعَك َیسر  ه    م  نَت اَلَتعَلُم   َطبع 

َ
طور  اینشناس عمیقی است که  کدام انسان   .1« َشّراا َو أ

صحبت نباشید. فرماید با آدم شریر همیک مسیر مهم زندگی را در یک خط بیان کند؟ می
بماند توضیحش  حاال  که  دارد  عام  معنای  می  .شریر  توضیح  هم  را  البته علتش  که  دهد 

 
شرح «؛  کندچون طبیعت تو بدون اینکه خودت بدانی از طبیعت او دزدی می،  با فرد شرور مصاحبت نکن»  -1

 .۲۷۲، ص۲۰البالغة البن أبی الحدید، جنهب 
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شوی. مثالا به خیال  شوی، متوجه نمیکه تو باخبر نمیدرحالی  ؛دزدداو می  طبیعِت تو از شّر 
گویی من به خودم اطمینان دارم، من خودم آدم عاقلی هستم، من خودم ی روی مخودت می

روم، به تدریب  من در فالن جلسۀ حرام که می   ،چنین و چنانم، من رفتم او را هدایتش کنم
و آن خواهم در آنمی نفوذ کنم  اینشان کنم؛ درحالیها را هدایتها  ها  که متوجه نیست 

ها را ندزدد ؛ کالم امکان ندارد ]که طبع تو طبیعت آن  دهد،هایی است که شیطان می فریب 
شوی که چگونه دزدد؛ تو اصالا متوجه نمیها را میاست که طبع تو آن  (السالمعلیه)معصوم 

شود، متوجه هرچه ضعیف می  ؛ زیرا شودشود و ضعیف می درونت و عقلت ضعیف می 
دهد کند. اجازه نمی ُپر می   ای او را  جفوراا شیطان    زیرا کنی؛  هایی میشوی که چه اشتباه نمی

شود. هرچه  شان دارد قوی میکه دیگر ]تو بفهمی . آن فهمیدن مال کسانی است که عقل
می  قوی  میعقل  اشتباه شود،  چه  حاال  تا  که  ضعیف فهمد  عقل  هرچه  اما  داشته؛  هایی 

 افتد.  آورد، به سرازیری میشود دیگر بیچاره سر در نمیمی

سؤال بپرسد که آقا! دِر امر به معروف و نهی از منکر، دِر تبلیغات دین، دِر هدایت  شاید کسی  
این جامعه،  در  فعالیت  دِر  بایدجوانان،  که  شود  ها  می می  .بسته  وقتی  ما  گوییم  گوییم 
نکند سرایت  ویروس  باشید  بیمارستانمعنی؛مواظب  دِر  که  است  این  ببندیم؟ اش  را  ها 

زند؟ این علوم پزشکی را تخته کنیم؟ چه کسی این حرف را می معنایش این است که دِر  
اینیک هشدار حضرت است! می ویروس  از  اینکه  ترسی، حواست جمع  قدر میگوییم 

های انحرافات اخالقی است، های اعتقادی است، ویروس تر ویروس باشد؛ از آن خطرناک 
کنیم؟ اینجا هم کار میهای انحرافات گوناگون شهوانی و نفسانی است. آنجا چه ویروس 

شنویم؛ این خودش خیلی برای دهیم و هشدار میکنیم. اوالا هشدار میهمین کار را می
طور اگر این کادر درمانی بزرگوار  آورد. همینکننده است؛ از غفلت بیرون می انسان کنترل 
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ه ویروسی؟! گفتند ویروس فالن باشد دیگر! چدادند، اگر می ها را به جامعه نمی این آگاهی
کند، و خودش را برای آن  ها را متوجه میشود .این هشدار بوده که انسان ]مشکل حل نمی 

خواهد فالن مریضی را در فالن بیمارستان درمان کند،  کند. دوم اینکه اگر کسی میآماده می
ی پزشک  .کشدرود و زحمت میشود که بیاید درمان کند! واقعاا میاز خانه بلند نمی  کدفعهی

سال جلوتر کند، این از سیکه امروز یک مریضی را در بدترین شرایط به اذن خدا درمان می
دنبال کرده، زحمت کشیده خودش   ،ز دوران محصلی دنبال این راه بوده، ادنبال این راه بوده

ده است. شرا رشد داده، تربیت کرده، تخصص پیدا کرده و اآلن آمده به این کار عظیم وارد  
گوییم آقای پرستار! یا آقای بهیار بزرگوار! چون متخصِص فالن مریض  وقت نمیما هیچ

اش را بنویس تا او بیاید، تو خودت سریع نسخه  ،دیر کرده، شب است و تاریک است  کمی
گوییم یک کار حساسی است؛ با یک قرص می  .زنیمو درمانش کن! هرگز چنین حرفی نمی

گوید آخر من دلم م! باید متخصص این را ]درمان کند . مییخفه کنممکن است که او را  
الله سوزد، بسم دلت می  گوییم آقا! اگر واقعاا خواهم ]خدمت کنم . میسوزد، میبرایش می

کن، پیدا  تخصص  برو  بخوان،  درس  برو  بکش،  زحمت  در  وقت  آن  برو  روز  و  شب  بیا 
دلم می بگو من  بله خیبیمارستان بخواب،  اما  لی شخصیت عظیمسوزد.  الشأنی هستی، 
می  دلم  من  که  بگویم  و  بیایم  و همینالکی  می سوزد  کتاب  و  بدون حساب  خواهم  طور 

وقت واجب است  ]کاری انجام دهم، درست نیست . من بروم دین را درست بشناسم، آن 
گاهی  ن  به جوا   مبارزه با دشمنان دین بروم؛ با فاسقین، فّساق، فاسدین مبارزه کنم؛   برایکه   آ

 دانم، بدون حساب کاری انجام دهم . م؛ نه اینکه خودم هنوز ]هیچ نمیبده
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َم َتُقوُلوَن َما اَل َتفَعُلوَن، »...  ن َتُقوُلوْا َما اَل َتفَعُلوَن  ل 
َ
ه  أ

نَد ٱللَّ ا ع   .1«َکُبَر َمقتا

نُفَسُکم...»...
َ
رِّ َوَتنَسوَن أ ٱلب  اَس ب  َتأُمُروَن ٱلنَّ

َ
 . 2« أ

به    واقعاا خود تو  فرماید اگر  خواهد ما را از آن حقایق منع کند؛ میپس این دستورات نمی
دنبال این هستی، همان اندازه خودت هم تربیتت را جدی بگیر، وسایل ایمنی را تأمین کن،  

  . نه اینکه بدون حساب و کتاب   ؛ها مجهز باشماسک و دستکش و واکسن و به تمام این
عقل، چه بخواهد و چه  نشینی با احمق، با گناهکار، با کمم است. هماین مسئله خیلی مه

 کند. نخواهد، عقل را ضعیف می

 عالئم انسان احمق
فرماید: استفاده کنیم. حضرت می   (السالمعلیه)یک چند نمونه از عالئم احمق را از موال

الَفْخر  » ن  م  أعَظُم  ُحمَق  فخرفروشی می 3« ال  دیدیم کسی  این همان . پس هرکجا  کند، 
تر از فخرفروشی  »هیچ حماقتی بزرگ   (السالمعلیه)موالاحمق است. به عالمت فرمایش  

 نیست«. 

 گری غذای حماقت است.کار بیهوده؛ 4« الّلهُو ُقوُت الَحماَقة  فرماید: »می

وری! این همان لهو است. باید  طهمینگوید خب دیگر؛  کنی؟ میاین کار را میچرا  آقا!  
می  را  موضع  این  چرا  باشیم.  نمیپاسخگو  می گیری؟  همه  ایندانم!  هطگویند  من   م ور، 

 
که عمل نمیچرا سخنی می»  -1 که عمل    !کنید؟گویید  بگویید  بسیار موجب خشم است که سخنی  نزد خدا 

 .3و2اتسوره صف، آی «؛کنیدنمی 
 .44سوره بقره، آیه «؛بریددهید و خودتان را از یاد میچگونه مردم را به نیکی فرمان می » -2
 .537، ص1عیون الحکم، ج «؛فروشی نیستتر از فخرگ حماقتی بزر» -3
 52، ص1هوسرانی خوراک حماقت است. غرر الحکم، ج -4
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زنی؟ ]باید  چرا این حرف را می کنی؟  ور! این همان لهو است. چرا فالن کار را نمی طاین
مبنا.   این  به  دلیل؛  این  به  بگوید    »الّلهُو »بتواند  بیهوده،  کار  الَحماَقة  «  غذای  ُقوُت   »

گویی منطقی  مبنا و بدون پاسخحساب و بی معنا و بیحماقت است. هرچه ما کارمان بی
 برد. باشد، بدانیم این کار لهو است که عقل ما را به سمت حماقت می

نیا ُحمٌق « الدُّ ماقت است. حاال  به دنیا کند، ح  دلخوش . انسان خودش را الکی  1« الَفَرُح ب 
 ها باید در جای خودش بحث شود. این

ُر َعیُن الَحماَقة  فرماید: »در جایی می کُبّ بینیم، سریع  . اگر در کسی چنین صفاتی را می2« الَتّ
 از او فرار کنیم.  

یَم فرماید: »طور میایناز قول حضرت عیسی    (السالمعلیه)امام صادق إّن عیسی بَن َمر
ْکَمَه و اْلْبَرَص بإذن   علیه السلم قاَل: داَوْیُت   ، و أْبَرأُت اْل الَمْرضی فَشَفیُتُهم بإذن  الّله 

علی   ْر  أْقد  فَلم  اْلحَمَق  عاَلْجُت  و   ، الّله  بإذن   فأْحَییُتُهم  الَمْوتی  عاَلْجُت  و   ، الّله 
ه   فرماید: »ای مردم  . مطلب خیلی قابل توجهی است! این را حضرت عیسی می 3«إْصلح 

از   های پیسی و کوری و بسیاری ا را به اذن خداوند شفا دادم، این مرضهمن این مریض
های خیلی کثیف و مشمئزکننده را به اذن خدا شفا دادم؛ میت را به اذن خدا زنده  این بیماری

 
 .501، ح31عیون الحکم، ص «؛شاد شدن به دنیا، کم ِخَردی است » -1
 .889غرر الحکم، ح «؛حماقت است عین گردن فرازی،» -2
دادم، کور مادرزاد  شانیمداوا کردم و به اذن خداوند شفاالسالم( گفت: من بیماران را »عیسی بن مریم)علیه -3

شان کردم و در صدد معالجه  را به اذن خدا بهبود بخشیدم، مردگان را معالجه نمودم و به اذن خدا زنده  ی و پیس
 .221ح ص،احمق برآمدم، اما نتوانستم او را اصالح گردانم!«؛ االختصا
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کردم؛ اما این احمق را هرچه خواستم معالجه کنم، نتوانستم او را اصالحش کنم«. این یک  
 چیز خطرناکی است! 

با ن  فرماید: »می   (السالمعلیه )قرامام  م  َنَقَص  إاّل  بر   الک  ن  م  ئ  شيٌء  امر  َقلَب  َدَخَل  ما 
ه    ای است. . کبر تا آمد، عقل را از بین برد، از بین برد! آتش خاکسترکننده 1«َعقل 

»می   (السالمعلیه)موال َضْعف   فرماید:  َعَلی  یٌل  َدل  ه   َنْفس  ب  َاْلَمْرء   ْعَجاُب  ه  إ  اگر  2« َعْقل   .
ها البته توضیحات مفصل دارد؛  ست. اینا  کسی خودش را کسی بداند دلیل ضعف عقل او

 گذرم که این بخش را بتوانیم تمام کنیم. بنده سریع می 

مندی از مجالس علما و دوری  بهره  ؛رذای دیگر برای رشد عقل
 از اهل رفلت
کند که:  طور به خداوند عرض می اینهای رمضان  ثمالی در ماه  حضرت در دعای ابوحمزه 

خواهد بلند شوم و مناجات کنم و نماز بخوانم، اما  شود که من دلم می »خدایا وقتی می 
می  سلب  من  از  نمی توفیق  و  اینشود  که  کردم  کار  چه  خدایا  شدم! توانم!  محروم  طور 

با خدا و عبادت، همه  چیز   محرومیت بسیار خطرناک! همٔه شرایط مناجات، لذت انس 
توانم روم؛ نمیگذارد؛ پیش نمیرا نمین  دانم یک چیزی از درون مفراهم است؛ اما نمی 

رسد به این شمرد تا مییکی مییکی. آنجا حضرت  « عالقه نشان بدهم! حالم کسالت دارد

 
 . 16، ح186، ص78بحار األنوار، ج «؛مگر اینکه از خرد او کاسته شد ؛در دل آدمی چیزی از ِکبر وارد نشد » -1
 . 31ح، 27، ص1الکافي، ج «؛ستا خودپسندی آدمی، نشانگر سستی خرد او» -2
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س  اْلُعَلَماء  َفَخَذْلَتني»  قسمت ْن َمَجال  ي م  َك َفَقْدَتن  ْو َلَعلَّ
َ
در مجالس  را  ن  نکند که م  .1«أ

 طور خوارم کردی!   را اینن علما ندیدی، پس م

می  رشد  را  انسان  عقل  که  عقل  تغذیٔه  عوامل  از  یکی  آن  پس  در  مقوی  غذاهای  دهد، 
شاءالله اگر فرصتی شد، روایات  جلسات علما است که نن ؛ست اآشپزخانه و در آن باغ زیبا  
 دهیم. این را در آینده توضیح می

« 
َ
َك َرأ ْو َلَعَلّ

َ
يأ ْیَتن 

ي َو َبْیَنُهْم َخَلّ یَن َفَبْین  ال 
س  اْلَبَطّ َف َمَجال  ي آل  . یا دیدی من با اهل  2«ْیَتن 

و به عمرشان ارزش قائل   کنندکشی میکنند و وقتبطالت و اهلی که عمرشان را ضایع می
د  را هم رها کردی و دیگر آن استعدادم و آن رش ن  وقت مها شدم و آنشوند، قاطی آن نمی

 ام از کار افتاده است تا لذت مناجات و این حقایق را بتواند بفهمد!   عقلی

ي» آَیْسَتن  َك  َرْحَمت  ْن  َفم  یَن  ل  اْلَغاف  ي  ف  ي  ْیَتن 
َ
َرأ َك  َلَعَلّ ْو 

َ
این3«أ ها مجازات خیلی سختی  . 

حال  وای به  -ها!  ترا در بین اهل غفلت دیدی؛ حاال، اهل غفلن  است. یا خدایا شاید م
 را از رحمتت مأیوس کردی.  ن وقت مآن   -اینکه اهل گناه باشیم

ناگفته نماند که این وقتی بود که ما به اختیار خودمان با یک گناهکار و با یک اهل غفلت و  
ها صحبت باشیم و در جمع آن شین و هم ن هایی که روایات فرمود، همبا یک چنین ویژگی 

ختیار انتخاب کنیم، آنجا این خطرها خواهد آمد. اما  باشیم. این در صورتی است که با ا
با اختیار من نباشد و در شرایط جبری در این فضا قرار بگیرم، آنجا مسئله    اگر جایی مطلقاا 

ها موضع جدی دارند. از ته دل علیه این  نوع   یکهستند؛    نوع   دوتفاوت دارد. آنجا افراد  

 
 164، ص1ندیدی، که مرا فرو گذاشتی. اإلقبال، ج دانشمندانم یا شاید در محفل -1
 164، ص1اإلقبال، ج .یا شاید مرا همدم محافل هرزگان یافتی، که با آنان تنهایم گذاشتی -2
  164، ص1یا شاید مرا در میان بی خبران دیدی، که از رحمتت نومیدم گردانیدی. اإلقبال، ج -3
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برند، از خطرات  ها به خدا پناه می این  ، زود از شّر گیرندها قرار میوقتی ناچاراا در جمع این
آسیب  اینو  آلودگیهای  و  کثافات  از  یعنی یک حالت ها،  کند؛  آلوده  را هم  او  که  هایی 
اوب  جمعیحالت حواس   و  بیداری این همان دست می  ه  است،  واکسن  این همان  دهد؛ 

ع است. حاال ماسک است، همان دستکش است، همان وسایل ایمنی است؛ حواسش جم
کالس باشد، مجبور است با او  در کالس مجبور است با یک التی هم ؛  جبر به هر شکلی

ای به نام استاد با آرایش کاذب و کثیف  ای ندارد. یا یک آدم عوضیتا آخر سال بنشیند؛ چاره 
  ؛ پای تابلو آمده است و من هم مجبور هستم گوش کنم، به ماتیک او و به آرایش او نگاه کنم 

کار کنم؟ درس را تعطیل کنم؟! یک حالت اجبار و    خواهم درس بخوانم. چهچون مثالا می 
شب و تاریک و نصف شب و   رفتیم،جبری است؛ به هر حال مجبورم. یا در اتوبوسی می

که  طگرفتار یک مشت الت شدیم.    و وسط جاده  زمستان آمد  پیش  و    ناچاروری  قوم  با 
هم باشیم. یا نه، الحمدلله خداوند به من   همانی بایای، در یک ممان  در یک جلسه خویش

بینش و  گاهیتوفیق داده  به من عطا کرده و هایی عقلی، رشدی، آ پیدا کردم و خدا  هایی 
ها را هدایت کنم. پس هرجا که جبری خواهم آنخواهم به یک جمع منحرف بروم و می می

زنده و    ،حواسم جمع است  ،برمبه او پناه می   ،که از ته دل به خدا توجه دارم شد، همین  
گردانم، از  ها را پس میخواهد از آن به من بیاید، سریع اینباش هستم، اثری که می آماده

دانید چنین انسانی چه مقامی دارد؟! حضرت  می   ؛ ها هستمدر ظاهر با آن  و  دل نفرت دارم 
در  می که  کسی  غفلت  فرماید:  اهل  و  -بین  جبری  نیست  یادم  بنده  اآلن  حاال 

مواظب است که    اماها هست،  غرض اینکه، در بین آن  -بودنش در روایت باشد  غیرجبری 
آن  رزمندهاز  مثل  او  او، جایگاه  او، عظمت  مقام  نگیرد،  اثر  که جنگ خیلی  ها  است  ای 

این رزمنده  ؛  نگ را ادامه دادسنگین شده و همه فرار کردند، اما این رزمنده فرار نکرد و ج 
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مقام خیلی باالیی دارد. چنین انسانی در بین اهل غفلت است، اما حواسش جمع و خیلی 
 کند.  ها را تبدیل به رشد بیشتر می مواظب است و آن

کار   خدای نکرده دنبال یک بهانه بود که اسمش را بگذارد من مجبور هستم، چه   اما اگر 
نفس بیاید با هزار بهانه به این بدبخت بگوید که رها کند،   ،ست خود من که نیست دکنم،  
 این مبارزٔه از درون را نداشته باشد؛ اینکه دیگر بیچاره است!  اما او

  -جه به احکام الهی به آن معنا که عرض کردیمبعد از تو  -دوم از غذاهای عقل  مورد  پس  
 این رفاقت و رفیق است که خیلی تأثیر دارد.

 شکرگزاری از نعمت عقل، رذایی دیگر برای رشد عقل
دهد، شکرگزاری از آن مقدار عقلی است که کند و رشد میسوم از آنچه عقل را تغذیه می

بهره  آن  خداوند  از  مژدٔه  این  چون  است.  میمند  که  است  »متعال  َشَکْرُتْم  فرماید:  ْن  َلئ 
ُکْم  یَدَنّ ز 

َ
. ببینید چقدر تأکید آورده است؛ هم الم تأکید و هم نون ثقیله که هر دو تأکید  1«َْل

َنّ َعذابي َلَشدیٌد در تأکید؛ » ن َکَفرُتم إ  هر چه باشد، اگر انسان آن را قدردان    «. عقلَوَلئ 
دهد . همان مقدار عقلی که خدا به من داده است، این را جدی باشد، ]خدا آن را رشد می 

قدر باشد که هنوز شرع  انجام دهم؛ دستوراتش را جدی عمل کنم. شاید ضعف انسان آن
کند، صادر می  مقدس برای او شک و شبهاتی دارد؛ اما برای عقلی که از درون برایش حکمی

دانستم این کار خوب است یا تواند بگوید من نمی آنجا دیگر حجت تمام است. آنجا نمی
کند؛خیلی واضح است که اینجا بد. هرگز خودش را از پشت بام ده طبقه به زمین پرت نمی

 
سوره ابراهیم، «؛  تان دهم و اگر کفران کنید، عذاب من بسیار سخت استافزون  اگر سپاسگزاری کنید، حتماا »  -1

 .7آیه
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  گوید آقا! به تو توهینغذای آلوده هرگز. می  زنددهد. عقل از درون فریاد می عقل اجازه نمی 
آید؟ اسرار تو را  آید؟ شخصیت تو را در بین مردم خراب کنند، خوشت می کنند خوشت می 

گوید؛ همین را انجام خیر! این عقل هرگز این را نمیآید؟ نهبیایند کشف کنند، خوشت می 
دهیم؛ همان را جدی بگیریم. دیگر اینجا بحث شرع نیست که بگوییم فالن مسئله را آخوند  

عمی فالن  می گوید،  اینالم  که  قیامتی  معلوم  کجا  از  دارم!  کینه  او  به  هم  من  ها گوید، 
 ! تاریخ ساخته است «نعوذبالله»گویند می

زند که آقا! اگر این کار را  ها که نیست؛ درون خودت در خودت است که دارد فریاد میاین
فهمم نباید  می انجام دهند، ]پس تو هم برای او انجام نده . پس وقتی که    ا توبدوست نداری  

 ای ندارم.   این دیگر هیچ بهانهبرای انجام دهم، چرا انجام بدهم؟ 

؛ اما خود عقل که من اصالا فرض کنیم که قیامت هم نباشد؛ آخرتی، حساب و کتابی، هیچ
می  مجازات  ننرا  است!  خطرناک  خیلی  هم  مجازاتش  مستقل  کند؛  جلسٔه  یک  شاءالله 

و نباید    دار از حرف عقل را که از درون برایش باز استطلبد که انسان چگونه آن مقمی
 آن را به حساب نیاورد، چه مصیبتی برایش خواهد آمد.  ؛انجام دهد، یا باید انجام دهد

پس من دیگر همان را مصمم بشوم و از همین امروز بگویم که دیگر از این به بعد عقلم 
قیمتی که شده، آن را انجام خواهم داد؛  هرچه دستور داد، آن را جدی خواهم گرفت. به هر  

گوید، بگویم مبارزه خواهم کرد. آنجا دیگر هوسم را، آنجا دیگر نفسم را، و هرچه دنیا می
دهد که اگر این  ور باشد یا نباشد؛ قرآن به ما مژده میطگوید که اینمی  نم  کنار برو. عقل
چیزی   ای و هیچ هوسی و هیچهطور جدی انجام دهم و اگر نگذارم هیچ بهانعقل را همین

جلوی آن را بگیرد، خود آن عقل، خودش خودش را رشد خواهد داد. چه غذای مفِت مفتی!  
خدا خیلی چیزهای بزرگی را مفتی به ما داده است! اکسیژن هوا را ببین؛ یا عقل را؛ چقدر  
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را زیاد خواهد کرد. اما  مفتی به ما داده است. اگر شکرگزار باشیم، البته و البته و البته خدا او  
شخصاا بیاید و معجزه را هم نشان    (سّلموآلهو علیهاللهصلی)اگر کفران کنیم، اگر پیامبر اکرم 

را هم تمسخر می  او  به رهبر عظیم   ؛کنمدهد،  برسد  این همه چه  و  را  اگر حقایق  الشأن! 
یز را در گوش من  های انقالب را جلوی چشمم ببینم، بعد چهار تا مغرض، چهار چزیبایی

دانم حاال پشت آن چه خبرهایی مستحق عذابی هستم که نمی  ؛روم شبهه کنند، تلو تلو می
 خواهد شد!  

 فرق بین روح و عقل و نفس  
نیستیم؛ یک حقیقت هستیم بیش  واحد  ابعاد   ؛ ما یک حقیقت  منتها همین یک حقیقت 

مختلف دارد. هر بعدی به تناسب وضعیت او، اسمی پیدا کرده است. مثالا آب یک حقیقت  
واحد است، اما ابعاد مختلف دارد؛ مثالا یک ُبعدش رطوبت است، یک ُبعدش سیال بودن  

ی  است، یک ُبعدش قابلیت انجماد است، قابلیت بخار است، و ابعاد دیگر که باید پیگیر 
رطوبت، سیال، شفاف و زالل،    ؛کندبه تناسب خودش اسمی پیدا می   اهآنکرد. هرکدام از  

 قابلیت انجماد و الی آخر.  

حقیقتی واحد بیش نیست که این، ابعاد    ، شود که حقیقت انساناز آیات و روایات معلوم می 
حقیقتی   آید، ریح یکمختلف دارد؛ یک ُبعدش روح است. از این جهت که روح از ریح می

ست. حاال بذاته  ا  است که هم محرک بذاته است و هم متحرک است به دیگری، و هم ناپیدا
 که عرض کردم، به یک حیثییتی بذاته است، نه بذاته اصیل.   

بیند که پرچمی با چه چین  ای میای در پشت پنجره بینیم. اگر بچه فرض کنیم ما بادی را می 
این بچٔه دوساله از پشت شیشه و در   است.  تماشاییکند، چقدر جالب و  زیبا حرکت می
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ها مال باد است. که همٔه اینحالی رد  ؛بیندتواند باد را ببیند، اما ِنمود باد را می خانٔه گرم نمی 
  ، خود روح جنساا در حرکت است  .هر حرکتی در ما وجود دارد، محرکش همین روح است

خواهیم اینجا بحث روح  لبته ما نمیمحرک است و ناپیدا هم هست. ا  ،خوِد حرکت است
روح، امر خدا است و بخشی    فرمایدکنیم؛ قرآن حکم بحث روح را صادر کرده است. می

 دارند.   یهای مفصلاز آن را به شما اجازه دادیم که بدانید. اینجا بزرگان بحث 

ُبعدی    ؛طورطور؛ عقل هم همینبنابراین نفس هم، همین حقیقت »من« خاصیتی دارد، 
از »ِعقال« می  این حقیقت »من«    .آیددارد که خوِد کنترل است. »عقل«  یعنی هرجا که 

دارد. این ُبعد نفس،    کند که نگهخطری احساس کرد، خودش خودش را سریع کنترل می 
 طلبد. همین خود »من«، کند که باز، آن بحث خاص خودش را میفضای عقل را باز می 

دگرگون دارد؛  دگرگونی  و  سیال  حالت  یک  »من«،  کوچک حقیقت  با  است.  ترین پذیر 
کند، به آن توجه پیدا  کند. به هر سمتی که دگرگونی پیدا می نوسان، تغییر و دگرگونی پیدا می

های استعداد حقیقت کند؛ که اینجا، از این ُبعد از دگرگونیبه آن سمت حرکت می  و  کندمی
کدام، ابعاد    ها هراین  .طورکند که مثل نفس، قلب هم همینعنا پیدا می انسان، »قلب« م

 خودشان را دارند که در جای خودش باید مفصل بحث شود.  

 اریطبق مع ،عقل  دستورات به  عمل
ِصرف اینکه ما عمل کنیم، کافی نیست.   ؛شاءالله در بحث عملیات  عرض خواهیم کردنن

و تفریط گرفتار شویم. خود عمل    دبایاین عمل   افراط  به  روی معیارهایی باشد که نکند 
به دستور عقل    دبایشاءالله بعد از اینکه در ما یک بیداری ایجاد شد که  قواعدی دارد که نن 

  - رجوع کنیم،  ده است،  شبندیطبقه شرع    دستورات که  عمل کنیم، بعد به امر عقل و شرع  
تا از شیطان که از راه افراط و تفریط نفوذ   -شاءالله آنجا مفصل عرض خواهیم کرد  که نن
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اما یک فرمولی عرض کنیم: هر جا عقل دستور داد، اگر مطمئن    .کند، در امان باشیممی
تها  من  ؛شدیم حرف عقل است، آن را حتماا انجام دهیم؛ مثل نماز شب و هر برنامٔه دیگر

شود، آنچنان تحمیلی  د، اگر دیدیم بر نفس تحمیل می بو، بلکه مستحب بودهرجا واجب ن
روی نکنیم؛  مان برسیم، آنجا مواظب باشیم و در امر مستحبی زیادهکه نتوانیم به واجبات 

 توانیم استفاده کنیم که آن خودش غذای عقل است.  اما اگر به واجبی آسیب نزند، هرچه می



 202 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

 

 جلسه دوازدهم 

 یرونیو عقل ب یعقل درون
کند اموراتی اساات که جلسااۀ قبل  در تغذیه عقل، عواملی که عقل را قوی  یا ضااعیف می

عقلی در درون او    ،هاا را عرض کردیم. انساااان باه لحااظ اینکاه خادای متعاالتعادادی از آن
ای از آن برخوردار است  و عقلی در بیرون  مرتبهاز قرار داده  که هرکس به تناسب قابلیتش،  

دارد کاه آن عقاِل تماام و کماال و کلی اسااات کاه در پیاامبر خادا و پیاامبران هر امات آماده، و  
که  (مالسااالعلیهم)بیتکه فوق عقل اساات؛ و اهل (اجمعینعلیهماللهصاالوات)پیامبر ما 

هاا  ]باایاد از هر دوی این عقال؛  آن بحاث علی حادۀ خودش را دارد  و  معادن عقال هسااتناد
 مند شود .بهره 

کند  شاناساد، همان عقل حکم میعقل درونی خود راه زندگی را می باعرض شاد که انساان  
جاری اساات. عرض  در تمام امور مند باشااد؛ این که به عقل بیرون توجه کند و از آن بهره 
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که باید برود یک اسااتاد کاملی را در   فهمدآموز در عقِل سااطوح باال میکردیم یک دانش
کاامال کناد. یاک کودک آن مقادار   ،دارد  او  هاز آن فنی کا  عقال خودش را   بیرون پیادا کناد و

شااود؛ کاه در مناد میهاا بهره ساات، از آنا عقلی کاه دارد، از عقال بیرونی کاه پادر و ماادر او
 ست که به صورت پدر و مادر است.ا واقع این عقِل مرتبۀ باالی بیرونی او

دهد که ای از عقِل درون باشااد، آن دسااتور میبه هرحال عرض شااد که هرکس در هر رتبه
؛ و آن عقِل درون شاودمند بیاید و از آن عقل بیرون که همان شارع مقدس اساالم اسات، بهره 

کند که با آن، عوالمات پیش رو را بشاناساد، راه و روش سااختار آن را بداند و به آن  امر می
 عمل کند. پس عمل به شرع مقدس اسالم با چنین نگاهی یک نیاز جدی است.

د،  وقوی شا  مقداردیگران ندارد که به شارع عمل کند و اگر این عقل یک  انساان هیچ مّنتی به 
خواهد دید که با همۀ نیاز محتاج اساات که برود و با شاارع مقدس اسااالم آشاانا شااود؛  

خواناد، بینااناه خواهاد شاااد کاه مثالا وقتی نمااز مییاک دیادگااه واقع  هم  دیادگااهش باه احکاام
ای دارد؛ العاادههاای بعاد چاه اثرات فوقخواهاد دیاد کاه نمااز در سااااختاار او و در عاالم

؛  فهمد این بچه نمی وای دارد العادهطور که شایر مادر در سااختار اساتخوان او اثر فوقهمین
 طور تأثیر دارد.سایر اعمال هم همان

 های رشد و تغذیه عقل درونیراه 

 عمل به احکام شرع  های رشد عقل،از راه   اول
ترین،  گذشااته این شااد که عمل به احکام شاارع یکی از قویپس خالصااۀ بحث جلسااۀ  

 ترین و مؤثرترین غذا برای رشد عقِل درون است.ترین، پاک مطمئن
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 های رشد عقل، همنشینی با خوبانراه از   دوم
گناهکار و غافل و پساات   ،دوم عرض کردیم که همنشااین و رفیق اثر جّدی دارد. اگر رفیق

اگر   .شاوددزد و انساان خودش هم متوجه نمیی او را میباشاد، اثر جدی دارد؛ نفس، پسات
کند؛ این خیلی مهم است. انساِن حکیم و عاِلم باشد، عقل از او، از همنشینی او تغذیه می

در دعای ابوحمزۀ ثمالی هم مطالبی اسااتفاده کردیم. همنشااینِی با عالم رّبانی یک قدرت  
ْن  ـجا»فرماایاد:  می  (السااالمعلیاه)عجیبی دارد. موال ــُ َك َو َیْحس لمـُ س  العلـماَء َیْزَدْد ع  ل 

َك  ــُ َدُبَك َو َتزُك َنْفس
َ
شااین باش تا علمت زیاد شااود، ادبت زیبا نبا علمای رّبانی هم.  1«أ

 ست پاک شود.ْف نو شود، 

س  الُحَکماَء َیکُمْل َعقُلَك فرماید: »در جایی می َك َو َیْنَتف  َعْنَك  جال  ــُ ُرْف َنْفس ــْ َو َتش
به این صاراحت  (الساالمعلیه). یعنی خیلی صاریح وقتی کالم نور، کالم معصاوم 2«َجْهُلَك 

دهد، ما با همۀ اطمینان باید برویم دنبالش و بدانیم که برکاتش چقدر  دساتوِر راهنمایی می
ْل  ».  اساااتصااریح   اَء َیْکمـُ س  َاْلُحَکمـَ ال  َك  ـجَ َك َو َیْنَتف  َعنـْ ُرْف َنْفســـُ ــْ َك َو َتش َعْقلـُ

سات با شارافت شاود و  ْْ با علمای رّبانی همنشاین باش تا عقلت کامل شاود، نف  ؛«َجْهُلَك 
 جهلت از بین برود. 

ــَتقَبَل الُعَلماَء فَقد   فرماید: »می  (سااّلموآلهوعلیهاللهصاالی)جا پیامبر اکرمدر یک َمن  اس
ــَتقَبَلني، َو مَ  ني، َو َمن اس ــَ ن زاَر الُعَلماَء  فَقد زاَرني، َو َمن جاَلَس الُعَلماَء فَقد جاَلس

 
و درر الکلم،   غرر الحکم  «؛جانت پاکیزه گردد و نیکو ادبتافزوده،   با دانشمندان همنشینی کن تا بر دانشت» -1

 .۳۴۱ص، ۱ج
غرر الحکم و  «؛ ات زدوده شود، همنشینی کن تا خردت کمال یابد، جانت گرامی گردد و نادانیبا حکیمان -2

 .۳۴۱، ص۱درر الکلم، ج
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ّبي ني َفکأنَّما جاَلَس َر ــَ ها فرار نکنید، رم از علمای ربانی اسااتقبال کنید، از آن .1«جاَلس
های دشامنان  ها وساوساههای ابلیس و ابلیسایان و شایاطین اسات، اینها نقشاهنکنید؛ این

ولو اینکاه در روز  ؛هاا ربط بادهیادتوانیاد خودتاان را باا آنربّاانی نورناد، تاا می  یعلماااساات.  
چند دقیقه باشاد. اگر کسای از علما اساتقبال کند، البته از من اساتقبال کرده؛ ببینید چقدر  

فَقد « هرکس که علمای ربانی را زیارت کند، »َو َمن زاَر الُعَلماءَ مطلب روشاان اساات. »
که با علما همنشااین  هر «َو َمن جاَلَس الُعَلماءَ »من را زیارت کرده اساات.   البته زاَرني«

باشاد، البته با من همنشاین شاده؛ و هر کس با من همنشاین شاود، با پروردگار من همنشاین  
 شده است. 

ماا بر ناای  بچون    امااهاایی اسااات کاه جاا دارد کلماه باه کلماه بااز شااود،  هاا بحاثاین
 کنم.ها فقط به ترجمۀ ساده اکتفا میگویی در این گذِر بحث است، بنده از اینخالصه

فوس  فرماید: »می (السااالمعلیه)موال فاُء النُّ ، و شــ    . 2«مجاَلســُة الُحَکماء  حیاُة الُعقول 
 کند. ها شفا پیدا میسْف شود و ناگر انسان با حکما همنشین شود، عقلش زنده می

ها دارد، متوجه نیست  ها دارد، متوجه نیستیم. انسان خیلی مریضی نفس ما خیلی مریضی
آن از  میکه  درد  می   .کشدها  لذتی  احساس  یک  رفت،  درد  و  مریضی  تازه    و  کندوقتی 

 
را دیدار ن م رود، دانشامندان که به دیدار  هر و را اساتقبال کرده اساتن  م رود، دانشامندان هر که به اساتقبال»  -1

نشاایناد، چناان اسااات کاه  من هر کاه باا و نشااسااتاه اسااات من نشاایناد، باا دانشاامنادان کاه باا  هر و کرده اسااات
 .28883کنز العّمال، ح «؛ کرده باشد همنشینی من پروردگار با
، ۱و درر الکلم، ج  غرر الحکم«؛ سااتا هاشاافابخش جان و بخش خردهاهمنشااینی با فرزانگان، زندگی»  -2

 .712ص
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از علمای   دما بای  .کشید. علما نور هستندای عذاب می فهمد که از چه درد و مریضی می
 رّبانی خیلی بهره بگیریم. 

 پوشاندن علم حقیقی توسط استکبار
علم ظلم کردند، علم را شاّقه کردند، علم را در اساتخدام   هبهایی که خدا لعنت کند دسات

علمی که ما در اساتکبار قرار دادند. علم، نور اسات. ما نیاز جدی به علم داریم. حتی این 
اند، اگر آن هم در جهت درسااِت اساارار  خوانیم که از علم حقیقی جدا کردهدانشااگاه می

خواند. یک وقت این علم را شاود همان »علم توحید«؛ ولو علم فیزیک میالهی باشاد، می
خواند  ؛ یک وقت هم می...خواند برای مدرک و استخدام و درآمد و پز دادن و شهرت ومی

خواهم عظمت قدرت  خواهم اساارار قدرت خدا را در عالم بشااناساام؛ من میکه من می
طور پیچیاده، خادا، عظمات علم خادا، عظمات ماأمورین ملکوتی خادا را  کاه این عاالم را این

بیند محبت  رود، میبشاناسام؛ با این نگاه هرچه جلو می  ،ظریف و دقیق خلق کرده اسات
رود فیزیک را بخواند یا در میکروسااکوپ  اه میکند. وقتی با این نگ خدا در دلش فوران می

های کند، آن کارُکنهای ذرات ساالول و برگ و درخت و آب و مواد را تماشااا میوقتی الیه
وقت موقعی که کند؛ آنکند، عقل رشااد میاش فوران میعشااق خدایی  بیناد.میعظیم را 
از ،  کناددا را تمااشااا میکناد، او در واقع توحیاد و آیاات خاشاانااس باه برگ نگااه مییاک گیااه

شااود. البته روزی و زندگی و درآمد و امکانات هم، پشاات ساار او با چنین  توحید لبریز می
 توحیدی همراه خواهد شد؛ مثل کاهی که دنبال گندم خواهد آمد. 

اگر من همین شاایمی را، ریاضاای را، نفهمم خواهند ما را ذلیل و بیچاره کنند که  چقدر می
رسام! توحیدی به عمق بروم، به چه کماالتی می  شاناسای را با این نگاه اسارار خلقتزمین

شااود یک عالم دان میشااود یک عالم رّبانی! همان آقای ریاضاایهمان آقای فیزیکدان می
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شااود! در روح و عقلش باا چاه مناد میهاایی از عاالم هسااتی بهره ربّاانی! از چاه عظمات
اش زنادگی هم،  وقات از لحااظ تاأمین معاکناد! آنای پیادا میالعاادهغاذاهاایی رشاااد فوق

اند. اگر یک نفر همین علوم روز را با ها را از هم جدا کردهاش همراه خواهد شد. اینروزی
 العاده قابل توجهی است.  نگاه توحیدی بخواند، روایاتی که درباره او آمده، روایات فوق

 لزوم توجه به جهت علم بر مبنای توحید
ن ألف  َرکَعة   فرماید: »می   (سّلموآلهوعلیهاللهصلی )پیامبر اکرم الّله  َخیٌر م  م  ب  ن عال  َرکَعٌة م 

الّله ل  ب  ن ُمَتجاه  کشد، همین  دهی خیلی مهم است. انسان همین زحمت را می. جهت1« م 
. یک مثالی کند کند، اگر با جهت توحیدی باشد ]چقدر رشد زیادی پیدا می فعالیت را می

تع چقدر  جهت  که  ببینیم  کنم  با  یینعرض  مادری  یک  است.  بچۀ اسباب کننده  با  بازی 
خندد و  گوید، می کند، میکند، کیف میکند. این بچه بازی میکوچک خودش بازی می

می  را  کار  همین  خودش  بچۀ  با  هم  مادری  یک  بازی  بازیاسباب با    ؛کندتمام!  او  با  ها 
کند، کند؛ ضمن اینکه بازی می دار می جهتها، بازِی  بازیاسباببا همین مدل    اما کند،  می

گوید یک وقت است می   ؟ کنددهد. خب فرقی نمی ها را به او یاد میدر حال بازی، رنگ
گوید  این سبز را بده، این سبز را بیاور. همان  آن را بده، این را بیاور؛ یک وقت هست می 

به آن بچه، چقدر رشدش   دار است. بعد از مدتی این بچه نسبتمنتها این جهت  ؛کار است
گذارد، کور است، شناسد. ده تا رنگ جلوی آن بچه می ها را میانواع رنگ   .باالتر رفته است

جا، فالن گوید در فالن تابلو، در  این بچه تا مادرش فوری می   اما  بیند رنگ یعنی چه!نمی
رده است. دار کدهد . این مادر، بازی را جهت رنگش فالن است، بالفاصله ]تشخیص می 

ای کف دستش بریزد،  تواند فّله دهد. میبه او یاد می هم  کند، اعداد را  دارد با بچه، بازی می 

 
 .28786،ح154، ص10کنز العّمال، ج«؛ ستا یک رکعت از دانا به خدا، بهتر از هزار رکعِت نادان به خدا» -1
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دار  تواند در آن، عدد را هم به او بفهماند، جهت ای بپراند، یا بزند و بازی کنند؛ اما می فّله 
د از مدتی بچه  صورت بعیواش یک را، دو را، و بقیه اعداد را یاد بدهد. در اینکند، یواش 

تر  گیرد، یک مرحله عقلش قویگیرد. هر دانه علمی که این بچه یاد میاین اعداد را یاد می
فهمد که مثالا اینجا بیست و  کند، میاین تا نگاه می   ؛شود. این دو تا بچه یکی نیستندمی

بچه   فهمد. بازی اینبازی دارد. آن طفلکی هیچ چیزی از این مسائل نمی اسباب تا    چهار
استجهت بلد  هم  تفریق  و  جمع  نشده،  تمام  سالش  سه  دو  بچه  این  هنوز  است.   .دار 
بینی این بچۀ  ترین را، کم وزیاد را یاد گرفته است. میتر را، بزرگها را، برتر را، بزرگنسبت

کند. این است، از مدرسه فرار می   هسه ساله انگار یک نابغه است. آن بچه، تازه دوازده سال
 ار بودن ]تفاوت ایجاد کرده است . دجهت

  و هوا   راه  در  فقط را  علم جهت دادند،  قرار خودشاان  اساتخدام در را   علم  که  اول از  نیاطیشا
  و  ظلم  یهااروش   و  راهکاارهاا  راه  در  هاا،یینمااقادرت  راه  در  هاا،یطلبجااه  راه  در  هوس،

 نگااه  باا  را   بچاه  نیا  اول،  هماان  از  ینید  نگااه  اماا  ؛دادنادقرار   هاایبادبخت  نیا  و  ...و اسااتکباار
  خودش یجا  بنده  اساات؛ یطوالن  یلیخ  بحث  نجایا. کندیم  آشاانا  عالم  نیا با یاله اتیآ
 نیاز ا  بناده  م،یفتین  عقاب  بحاث  خود  از  نکاهیا  یبرا   اآلن  و  کردم  عرض  یحااتیتوضاا  کیا

داربودن، ما همان بگذرم که اساااساااا همین علوم اگر در جهت توحیدی شااد، با این جهت
توانیم یااد بگیریم؛ و اگر از علماای ربّاانی علم فیزیاک و ریااضاای و فالن و فالن را هم می

ها از یک روح و روان شااداب برخورداریم، چون دائماا عقل  در دامن پاک آنجدا نشاویم، 
کناد. اتفااقااا همین علوم، همین آزماایشااگااه، همین تحقیقاات را باا یاک نورانیات  میتغاذیاه  

برکااتش و  و    فهمیمبیشااتر باا عمق فهم چناد برابر بیشااتر از آن هوا و هوس دنیاایی می
ُعجب و غرور    عالوه بر این، آثار مخرب او از قبیل  شود.میهایش و آثارش بیشتر  خالقیت
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کند و از برکات برتر و غذاهای  مسااائل، انسااان را پاک می  و خودبرتربینی و از این قساام
 کند که آن دیگر بحث خودش را دارد.مند میباطنی بهره 

تخصاصای دارد، چون  که جنبه  (الساالمعلیهم)های مکتب اهل بیتعالم رّبانی در حوزه
آنجا شاخص دیگری  ؛چیز دیگری اسات (الساالمعلیهم)جایگاه و عظمت علم اهل بیت 

، و » :فرمایدمی  (سااّلموآلهوعلیهاللهصاالی)پیامبر اکرماساات!  الُعَلماُء َمصــابیُ  اْلرض 
، و َوَرَثتي و َوَرَثُة اْلنبیاء    . 1«ُخَلفاُء اْلنبیاء 

د  فرماید: »می (الساالمعلیه)امام صاادق ْلف  َزاه 
َ
د  َو أ ْلف  َعاب 

َ
ْن أ ُل م  ْفضـَ

َ
ٌم أ یک   .2«َعال 

از هزار عابد و هزار زاهد که سارشاان    (اآلن وجود مبارک حضارت آقا را ببینید)عالم رّبانی 
اند و کاری با کسای ندارند، خبری از عالم و سارنوشات مسالمانان و مؤمنان را پایین انداخته

صااد سااال آیندۀ دشاامنان   افضاال اساات. حضاارت آقا در یک سااخنرانی از نقشااۀ  ،ندارند
 کنند.جه مردم را به این بحث جلب میکنند و توصحبت می

اکرم پیامبر  »می   (سّلموآلهوعلیهاللهصلی )حضرت  َیده ،  فرمایند:  ب  د   ُمَحمَّ َنفُس  اّلذي  َو 
َغیر ه  َم ل  ه  و العال  َنفس  َد ل  نَّ العاب  ؛ ْل  د  ن ألف  عاب  ٌد أَشدُّ َعلی إبلیَس م  ٌم واح  . قسم 3« اَلعال 

دهم، یک نفر عالم برای  ست، به آن خدا قسم میا  جان من در دست اوبه آن قدرتی که  

 
 .28677کنز العّمال، ح «؛پیامبران وارثان و من وارثان و جانشینان پیامبران و ندازمین روی هایُعلما چراغ» 1-
 .247، ص75األنوار، ج بحار «؛است زاهد هزار و عابد هزاربرتر از  عالم یک »2-

د باه آن کاه جاان سااوگناد»  -3 تر از سااخات ابلیس یاک عاالم برای وجود هر آیناه سااات،ا  او در دسااات محماّ
، 174، ص10کنز العّمال، ج «؛عالم در اندیشااه دیگران و اساات خویشااتن به فکر عابد اساات؛ زیرا عابد هزار

 .۲۸۹۰۸ح
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تر و ناگوارتر از هزار عابد است؛ زیرا عابد فقط به دنبال خودش است، اما ابلیس، شکننده 
 خواهد دیگران را نجات بدهد.عالم می

از آقا ساید حسان نصارالله یک ]نفر اسات ، اما ببینید ]چقدر مؤثر اسات ! واقعاا ما خیلی  
ها را قبل  اگر انساان این وگرنهمان بعد از انقالب معنی شاد که یعنی چه! روایات و عبارات

شاد. برای تمام اساتکبار یک نفر آقا ساید حسان نصارالله از گفت، درک نمیاز انقالب می
اینجا بحث علم و عاِلم مفصال اسات؛ حاال در  به هر ترتیبهزار عابد ]ناگوارتر اسات . 

 اءالله گفته خواهد شد.شننجای خودش 

 های رشد عقل، احترام به استادراه سوم از  
باال می را  عقل  که  دیگری  استعامل  استاد  به  احترام  اینکه    ؛ برد،  استادی هم ما  ولو    از 

نمیخوش  م  ؛آیدمان  استاد  اینکه  میدولو  تدریس  را  برق  مثل  درسی  اشکال نظر،  کند؛ 
دهد، ما هر چقدر به او احترام کنیم خره وقتی استادی یک علم مثبتی به ما یاد میندارد. باأل

کنیم. در اینجا در احترام استاد باز جا توفیقات پیدا میهمانو احترام او را حفظ کنیم، از  
 « منیة المرید»روایات جالبی هست که در کتابی به نام »آداب تعلیم و تعّلم« ترجمۀ کتاب  

؛ اگر عزیزان  «میزان الحکمه»در کتاب    ر روایات هم البته فراوان داریم، مثالا آمده است. د
هایی داریم مند شدند، آنجا ما برای تحصیل و آموزش و پرورش در نظام دینی روش ه عالق

کنم  که خیلی دقیق و خیلی جالب هستند که چون جایش نیست بنده فقط به منابع اشاره می 
بیند که دین ما چقدر مترقی  . انسان اگر این روایات را ببیند، میو آنجا عزیزان مراجعه کنند

است! چقدر رفتارهای ریزبین شاگرد و استاد را آنجا باز کرده است. وظایف استاد به شاگرد  
چیست؟ این نیست که استاد بگوید چون من استادم، پس هر چه خواستم انجام بدهم!  

ان وظایفی نسبت به استاد دارند. خوِد کالس استاد وظایفی نسبت به شاگردانش، و شاگرد
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نشینی کامالا متفاوت است. کالس اصالا وظایفی دارد. خوِد کالس با جلسات نشسته و شب
ها همه مربوط به تقویت  دارد. به هر حال این  ییک احترام و جایگاه و آداب و فضای خاص 

 غذای عقل هستند.  

 دران دینیهای رشد عقل، رفع حاجات براراه چهارم از  
یکی دیگر از غذاهای عقل که بساایار مفید اساات، رفع حاجت برادر دینی اساات؛ ما آن را 

  (الساالم علیه)ای دارد. امام صاادقالعادهریم. مؤمن در پیشاگاه خدا احترام فوقگیسااده ن
َن َاْلَکْعَبةفرماید: »می ْعَظُم ُحْرَمةا م 

َ
ُن أ احترام به کعبه، اعظم  احترام به مؤمن از    ؛1«َاْلُمْؤم 

 فرمودند: (سّلموآلهوعلیهاللهصلی)است. پیامبر

ْکَرُم  المؤمُن »  ه   عَلی أ
ن اللـّ ه   م  بیَن  ملئکتـ  مؤمن پیش خادا از مالئکاۀ مقّرب   ؛2«الُمَقرَّ

 و احترام ویژۀ خودش را دارد. ،هم بزرگوارتر

هایش گلی  کسای نگاه نکنید که مثالا کارگر اسات. به ظاهر، کسای ندارد؛ یا دسات به ظاهرِ 
و لباساش گچی اسات؛ مؤمن چیز دیگری اسات! اگر حاجتی از مؤمن پیش ما آمد، باید با 

خواهد به ما چیزی  سات؛ و از طریق او میا  این نگاه پیش برویم که رحمتی از ساوی خدا
 ی است. عطا کند. این نگاه خیلی نگاِه مهم

َیطُلُب بذلَك  -َمن َمشی في حاَجة  أخیه  المؤمن  فرماید: » می (السالمعلیه)امام صادق
نَد الّله   ّجة  و ُعْمَرة    -ما ع  ْثَل أْجر  ح  َلُه بذلَك م  حّتی ُتْقضی َلُه، َکتَب الّله ُ عّز و جّل 

کا ، و اْعت  ن أْشُهر  الُحُرم  ین  م  ، و َصوم  َشهَر ؛ و َمن  ُمْبروَرَتین  َفُهما في الَمْسجد  الَحرام 

 
 .27، ص2الخصال، ج «؛تر از کعبه استتمؤمن، با حرم» -1
 .821کنزالعمال، ح«؛ ستا تر از فرشتگان مقّرب اونزد خدا گرامی مؤمن» -2
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ّجة  َمْبروَرة   ْثَل ح  ة  و َلم ُتْقَض َکتَب الّله ُ َلُه بذلَك م  یَّ ن  . اگر یک نفر توجهش 1« َمشی فیها ب 
فقط از محضر خدا برای خدمت به این مؤمن    ،رضای خدا  رایب   ،به این بود که قربةا الی الله

وقت خداوند در نامۀ اعمالش اجر حب و جا بیاورد، آنهبهره بگیرد و بتواند حاجت او را ب
های حرام و اعتکاف در این دو ماه عمرۀ مبروره و مقبوله، و روزۀ دو ماه پشت سر هم از ماه 

؛ و اگر کسی به نیت خدمت به مؤمن قدم بردارد، اما نتواند  دنویسمیدر مسجد الحرام را  
گذارد، و برای او ثواب حب خالی نمیو را دست حاجت او را برآورده کند، باز هم خداوند ا

 کند.مبروره را عطا می 

ن  ُیْکَتُب َلُه » فرماید:می (السااالمعلیه)امام صااادق یه  اْلُمْؤم  خ 
َ
ي َحاَجة  أ ُجل  ف  ُي الرَّ َمشــْ

ُر  َئات  َو ُیْرَفُع َلُه َعشـْ یِّ ُر سـَ َنات  َو ُیْمَحی َعْنُه َعشـْ ُر َحسـَ . اگر کساای در 2«َدَرَجات  َعشـْ
های او را رفع حاجت خدا خواسات حاجتی از ایخدمتگزاری برادر مؤمن قرار گرفت و بر

« که مغفرت«، نه »محو کند؛ »دهد و ده ساایئه از او محو میکند، خداوند ده حساانه می
 کند. می کند و ده درجه به او اضافهای انجام نداده بود، محو میانگار سّیئه بپوشاند؛ اصالا 

 
راه»  -1 در  کااس  باارادر باارآوردن هاار  تااا مااؤماانااش ناایاااز  بااردارد،  ایاان  و) شااااود باارآورده گااام  از 

بارایاشباه   جاّل عاّزو خاداوناد (؛باجاویاد را الاهای ثاواب کاار کاار،  ایان   ۀ یاک عامار و حابیاک   ثاواب پااداش 
اینمااه از مااه دو روزه و پاذیرفتاه، باا اعتکااف  باه   و بنویساااد الحرامدر مسااجاد مااه دو هاای حرام،  هر کس 

  یاک حب ثواب باه پااداش آن، خاداوناد نشااود، باه این کاار قموف  اماا قادم بردارد، او رواسااااختن حااجات نیات
 .194، ص2الکافي، ج د«؛نشان دهی شوق خیررد. پس، در کار دا منظور شده راپذیرفته

رفتن مرد در انجام حاجت برادر مؤمنش برای او ده حسنه نوشته شود و ده سیئه از او محو گردد و ده درجه  راه»  -2
 .194، ص2الکافي، ج «؛از او باال رود
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 لزوم داشتن اخالص در کمک به برادران دینی
یَها َکاَن  :  دیفرمای( مالساالمهیامام صاادق)عل ْحُه ف  یه  ُثمَّ َلْم ُیَناصـ  خ 

َ
ي َحاَجة  أ ی ف  »َمْن َمـشَ

ُه َخْصَمُه« َه َو َرُسوَلُه َو َکاَن َاللَّ  1َکَمْن َخاَن َاللَّ

طلبد که مفصل باز شود. حضرت اینجا کیفیت می ها فرصتی  ! هر یک از این«الله اکبر»
ست! خدمت خالصاا لوجه الله باشد؛  ا  کند! احترام مؤمن چقدر باالخدمت را چطور باز می

نه اینکه با توقعاتی   ،وری که عزت نفس این مؤمن حفظ شود، واقعاا دلسوزانه باشدطهم آن
بنده کند. اگر کسی برای حاجت    باشد که امروز من به او خدمت کنم، فردا او یک تشکری از

برادرش برود، اما در آن رفع حاجت، دلسوزی نکند، در واقع به خدا و رسول خدا خیانت  
کردی؛ عزت نفس این مؤمن در آن مشکلش خیلی  خواستی خدمت نمیکرده است؛ می 

زاند  باید دل بسو رد.مشکل ایجاد ک نوع هزار این خدمت تو به او تر بود تا اینکه اآلن راحت
 و اگر با این نگاه نرود خیانت کرده است. 

شااءالله فرصاتی باشاد تا دربارٔه مؤمن، عظمت مؤمن، خدمت به حاال در این خصاوص نن
بحثی داشااته  ، دهنده اسااتها خیلی تکانمؤمن و حتی خدای نکرده آزار مؤمن که روایت

 باشیم. 

َمْن َرَوی فرماید: »می  (السالمعلیه)صادقخوانم. امام  بنده یک روایت دربارٔه آزار مؤمن می
ُه   ْخَرَجُه َاللَّ

َ
اس  أ ْعُین  َالنَّ

َ
ْن أ َیْسُقَط م  ه  ل  َها َشْیَنُه َو َهْدَم ُمُروَءت  یُد ب  َواَیةا ُیر  ن  ر  ْن َعَلی ُمْؤم  م 

 
یشاای و تالش نکند، هر که در برآوردن حاجت برادر خود اقدام کند و سااپس نساابت به او دربارۀ آن خیراند»  -1

 .363، ص2الکافي، ج «؛چون کسی است که به خدا و رسولش خیانت کرده است و خدا با او طرف است
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َواَلَیة    َلی  إ  ه   ْیَطان  َواَلَیت  َیْقَبُلهُ   َالشَّ ْیَطاُن   َفَل  اک»  .1« َالشَّ برای « برالله  نفر بخواهد  اگر یک   !
ببافد که او را از چشم مردم وری  طمؤمنی پاپوشی درست کند، یک چیزی ببافد و این را  

کند و به  بیندازد و به اصطالح آبرویش را بریزد، خداوند او را از والیت خودش بیرون می 
ْیَطاُن   َفَل َیْقَبُلهُ »  ؛اندازدوالیت شیطان می رسد که  کار این بیچارۀ ذلیل به جایی می  «َالشَّ

 کند! حتی شیطان هم والیت او را قبول نمی

نَّ  فرماید: »روایتی است می  ْعَظَم إ 
َ
اس    أ َلةا   َالنَّ ْنَد    َمْنز  ه  ع 

َیاَمة    َیْوَم   َاللَّ ْمَشاُهْم   َاْلق 
َ
ه     أ ْرض 

َ
ي أ ف 

ه   َخْلق  یَحة  ل  ص  النَّ خدا در روز قیامت خواهد بود، برای ترین مقامی که در پیش  . بزرگ2«ب 
 کردند. ست که در روی زمین با دلسوزی به خلق خدا خدمت میاهایی آن

یه    َقَضی َو َمْن  فرماید: »می   (سّلموآلهوعلیهاللهصلی)جایی پیامبر اکرمیکدر   خ 
َ

ن    ْل    َاْلُمْؤم 
ُه َعزَّ َو َجلَّ َلُه  َقَضی َحاَجةا  َیاَمة  َاللَّ ْلف   َیْوَم َاْلق 

َ
اَئَة أ  . 3«َحاَجة  م 

های ساانگین و سااختی در آن عوالم در بحث عوالم پیش رو باید باز شااود که چه حاجت
داریم. وقتی حااجات یاک بچاۀ در آغوش ماادر فقط خوردن شاایر و قنادآب و تمیزشااادن 

تر هایش چقدر بزرگشااود، ببینید حاجتتر میبزرگهایش اساات، وقتی پنب سااال  لباس
شاود. اگر ده ساال جلوتر بیاید، به بیسات ساال هم شاود؛ صادها حاجت برایش پیدا میمی

 
و مقصاودش این باشاد که او را چرکین کند و آبروی او را بریزد تا از  مؤمنی هر که حکایتی نقل کند بر ضارر»  -1

 «؛هم او را نپذیرد  شاایطان بکشاااند و شاایطان گی باچشاام مردم بیفتد، خدا او را از بسااتگی خود براند و به بساات
 .358، ص2الکافي، ج

ترین مردم در رتبه، روز رستاخیز در نزد خدا، آن کس است که در زمین خدا برای خیرخواهی  به راستی بزرگ»  -2
 .208، ص2الکافي، ج «؛کندخدا بیشتر دوندگی می خلق و نصیحت

 «؛روز قیاامات صاااد هزار حااجات از او روا کناد جاّل  و عّز  خود حااجتی برآورد، خادا مؤمن برادرهر کاه برای » -3
 .192، ص2الکافي، ج
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که سات اهای خیلی ساختی  های بعد حاجتبرساد، هزاران حاجت خواهد داشات. عالم
لم حاجتی از فرماید اگر کسای در این عاها باید در جای خودش باز شاود. حضارت میاین

 کند. برادر مؤمنش رفع کند، روز قیامت خداوند صد هزار حاجت او را برآورده می

یه    َقَضیَمْن  فرماید: »جایی مییکدر   خ 
َ

ن    ْل  َه    َکَمْن َکاَن    َحاَجةا   َاْلُمْؤم  . 1«َدْهَرهَُعَبَد َاللَّ
بازی رفیقهای سیاسی، مریدبازی و  اگر کسی قربةا الی الله، خالصاا لوجه الله، نه برای بازی 

ست،  ا  و مزخرفات این عالم، حاجت یک مؤمن را با این نیت که خدایا این بندۀ خوب تو
فرماید همه عمرش را انگار عبادت  برآورده کند، خداوند می   ،خواهم به او کمک کنممن می

  کرده است.

َعیَمْن  فرماید: »در جایی دیگر می ــَ ي  س یه    َحاَجة  ف  خ 
َ
ن   أ َعَة    َاْلُمْؤم  ــْ س َه ت 

َما َعَبَد َاللَّ نَّ
َ
َفَکأ

ماا َلْیَلهُ  ماا َنَهاَرهُ َقائ  اگر کسی کوشش کند برای برادر مؤمنش تا حاجتی    ؛2«آاَلف  َسَنة  َصائ 
 ست. داری کرده ارفع کند مثل اینکه نه هزار سال شب زنده

َتَقلُّ َو اَل فرماید: »می (الساالمعلیه)در روایتی امام صاادق ُب َما   ُیسـْ َلی   ُیَتَقرَّ ه  إ  ه  ب 
َو  َعزَّ  َاللَّ

قِّ َتْمَرة   َجلَّ  ـش  خالصااا لوجه الله و قربةا  هخدمت به خلق را کوچک مشامار؛ آنچ ؛3«َو َلْو ب 
ولو ظاهر عمل به اندازه    ؛ظاهر امر را نگاه نکن؛ آن عمل خیلی بزرگ اسات  .الی الله باشاد

 نصف خرما باشد. 

 
خود، حااجتی برآوَرد، چناان اسااات کاه هماه عمرش را باه عباادت خادا ساار کرده  مؤمن هر کس برای برادر»  -1

 .1051، ح481األمالي للطوسی، ص «؛باشد
ساات کاه خادا را ناه هزار سااال عباادت کرده کاه هماه را  ا برادر مؤمنش بکوشااد چناانهر کاه دربااره حااجات  »  -2

 .315، ص71بحار األنوار، ج«؛ دارزندهدار بوده و شبروزه
بحاار  «؛  چاه آن چیز نصااف خرماا بااشاادگر  ؛شااود کوچاک شاامرد و نباایاد آنچاه را موجاب قرب باه حق می» -3

 .۲۲۲، ص۶۸ج األنوار،
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 نیت خالص عمل هم فضیلت دارد 
این از  لذا  است،  به مؤمن روایات طوالنی  و خدمت  به مؤمن  بگذریم. مطالب راجع  ها 

بیشتر می را  عقل  آنچه  از  دیگر  یکی  است. پس  و  خیلی مفصل  شدن  جاری   باعثکند، 
رحمت است، این است که از انسان برای مؤمن خدمت جاری شود. البته واضح است که  

ةُ «ها در حد امکان است. ما یک بحثی داریم که  همۀ این یَّ ن    ن  ْفَضُل   َاْلُمْؤم 
َ
ْن    أ ه  م  . 1« َعَمل 

طور خواهد شد. اگر  همیناگر کسی در درون، یک همچون انسانی باشد، قطعاا در برون  
  و   امکان خدمت در او نباشد، خدای متعال همان  را که به هر دلیلی نتوانست انجام دهد

بسا کسی  خواهد، به او خواهد داد؛ لذا ای شرایط آن فراهم نشده، چون از درون و ته دل می 
ها نه تنها این  در درون نیت دیگری دارد، این  اماباشد در ظاهر خیلی هم زیاد خدمت کند،  

ندا این خدمت خالصانه توجه    ؛ ردآثار را  به  از درون  اگر کسی  اما  بدتر هم هست.  بلکه 
 دهد. ها قرار می ردیف آن درداشته باشد، آن مقدار هم که امکانش نیست خداوند 

شود مثالا فالنی آدم مغرور و خودخواهی است، ناگهان چطور میکه  شود  بعضاا سؤال می
دیدیم    لحظه  آدم گنهکار، فالنی آدم التی بود یک  دیدیم اصالا به مقام شهادت رسید! فالنی

بود، آخر هم با یک عقیدۀ انحرافی    ...به مقام شهادت رسید! فالنی اهل مسجد و عبادت و
این رفت!  دنیا  این  نناز  که  است  دقیقی  و  مهم  بحث  یک  بحث ها  از  بعد  های شاءالله 

ت؛ انسان باید دائماا درون را  اش نیسشناسی خواهد آمد که انسان همین رویۀ ظاهری انسان 
گرایی خوب پیش برود، اگر گرایی و واقعگرا باشد. اگر این حقگرا و واقعتوجه کند و حق

، ظهور خواهد کرد؛ اگر ظهور نکرد، واقعاا امکان نبوده است. مثل کپسول گازی بودامکان 
زنی هیچ  که داخلش خالی است، شیرش را هم باز کنی هیچ خبری نیست؛ کبریت هم ب

 
 .206، ص67ج بحار األنوار،«؛ تر و بهتر استیلتنیت مؤمن از عملش بافض» -1
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ترین سوراخی در جایی  اما یک کپسول گازی درونش ُپر است، اگر کوچک  ؛خبری نیست
بینی هیچ خبری نیست، واقعاا حتی امکان  زند. اگر می از آن پیدا شود، به شدت بیرون می 

شاءالله در هیچ سوراخی نیست که این بیرون بزند. این درون یک چیز عجیبی است! نن 
الهی که یک بحث خاص خودش را دارد بیان خواهد شد. حاال چون  بحث نیت و توفیقات  

بحث نیت پیش آمد اشکالی ندارد از یک روایتی استفاده کنیم، بعد در جای خودش بحث  
ةُ فرماید: »می (السالمعلیه)شود. موالمی یَّ َساُس  َالنِّ

َ
 .1«َاْلَعَمل   أ

 
 .56، ص۱غرر الحکم و درر الکلم، جت«؛ نیت، بنیان عمل اس » -1
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 زدهم یجلسه س

 مستحبات  ریعوامل رشد عقل و تأث

برخی از مستحبات آثار خیلی خوبی در رشد عقل دارد و غذای بسیار مقوی برای رشد  
که بود  مستحبات  مواظب  باید  البته  است؛  به عقل  بعضی   انسان  چون  نیفتد؛  افراط 

  ها باشد، شاید شیطان از فرصت که اگر انسان مشغول آن  انگیزی داردمستحبات آثار شگفت
گرایی بکشد و از وظایفش باز بدارد که  سری فضاهای مستحبیکاستفاده کند و او را به  

 جای خود باید بیشتر بحث شود.  شاءالله دران
 افی است: ک درخصوص مستحبات اگر این دو شرط را رعایت کنیم

 به واجبات ما آسیب نزند، مانع وظایف ما نباشد؛   ،اول
   .بریمدوم، آن مقدار از این مستحبات انجام شود که از انجام آن لذت می

هم   مستحبات  از  بعضی  نمونهستهاما  مثل  و  ،  قرآن  محضر  از  جلسه  این  که  ای 
که با   ستفاده خواهیم کرد. این مستحبات به لحاظ ارتباط خاصیا  (السالمعلیهم)بیتاهل

زحمت بیفتیم و تحمل کنیم، اگر آن حال    واجبات دارند، اشکالی ندارد اگر کمی هم به 
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ها استثنائات است؛ مثل  مستحبی را هم نداشتیم به مقدار قابل تحملی زحمت بکشیم. این
 اذان و اقامه و برخی مقدمات نماز، برخی از تعقیبات نماز یا وضو. 

 آثار وضو و باطن آن
ور است. ما بعضی از اعمال را  ن  بات خیلی مفید و مؤثر است، باطن وضووضو از مستح

انجام می منتهالعاده جذاب و لذتقشان فودهیم باطنکه  باز   ابخش است؛  آن باطن  تا 
ها غافل هستیم. َمَثل ما  دهیم و از آن لذتشود ما همان صورت ظاهری عمل را انجام می

دهد، عسلی که  اند که کاری بسیار بزرگ انجام میمعسلی می   به این مستحبات مثل زنبور
کند، هنوز که هنوز است هیچ دانشمندی نتوانسته است مثل آن را درست کند. او تولید می

هایی که کردند، موادی که به دست آوردند، ترکیباتی  با همۀ تحقیقات و آزمایشات و تجربه
عنوان شیره در بعضی جاها استفاده  ه ها اثر سمی هم دارد که بکه حتی تولیدات شبه عسل آن 

ها منتظرند، کنند. همۀ تجار منتظرند که این عسل در چرخۀ اقتصادشان بیاید، مریضمی
انگیزی است؛ اما چیز شگفتحال به هر  داروسازها منتظرند که عسل واقعی حاصل شود.  

 ؛نور است  وضو  دهد. باطنکار بزرگی انجام می  که چه  داندعسل مطلقاا نمی  خود زنبور
ار اوضاعم از همه بدتر است،  کهافرماید، بنده گنها را روایات میآنچنان نوری که البته این

هکار ااین ذکرها عنایتی کند، بنده گنبه خاطر  کنیم که شاید خدای متعال  ها را ذکر میاین
ایند  فرمقدر می گویم و چه خبری در این کلمات نورانی است. آن هم بفهمم چه دارم می

ای است که آثاری هم دارد، صرف اینکه نور است کافی نیست؛  العادهنور، نور جذاب و فوق
 بلکه همین نور دارای آثاری است. 
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؛ فإّنُه  فرمایند:  می  (وآلهعلیهاللهصلی)پیامبر اکرم »إن  اسَتَطعَت أن ال َتزاَل عَلی الُوضوء 
هاَدَة«َمن أتاهُ الَموُت و ُهو علی ُوضوء    َي الشَّ »أن توانی با وضو باش، دائماا  تا می  1ُاعط 

وقتی که با وضو هستی اگر موت تو را بگیرد در  ، دائماا در حال وضو باش؛ البته آن ال َتزاَل«
یَمان«فرمایند: گیری. درجایی میمقام شهید قرار می ْصُف َاْْل    .2»َاْلُوُضوُء ن 

ْدَرَکُه  فرمایند:می  (وآله  علیههاللصلی)درجایی دیگر پیامبر اکرم
َ
ْن أ »َمْن َناَم َعَلی َاْلُوُضوء  إ 

یٌد« ه  َشه 
َاللَّ ْنَد  ع  َفُهَو  َلْیَلة   ي  ف  اگر در آن یکه م  یکس  ؛3َاْلَمْوُت  با وضو بخوابد،  خوابد 

  .شودی م حساب دیخواب، در آن شب موت را درک کند او در محضر خدا شه
َراُشُه »فرمایند:  می  (السالمعلیه)درجایی امام صادق ه  َباَت َو ف  َراش  َلی ف  َوی إ 

َ
َر ُثَمّ أ َمْن َتَطَهّ

ه  د    او   یبرا   بستر  آن  بخوابد،  و  برود  خودش   بستر  به  سپس  رد،ی هرکس وضو بگ   ؛4« َکَمْسج 
 . ثواِب همیشه در مسجدبودن هم در روایات آمده است .شودیم حساب مسجد مثل

ها بیشتر باز شود که مسجد کجا است؟ اثرش چیست؟ و انسان دائم در  اینباز هم جا دارد  
بهره  چه  عمرش  از  باشد  در مسجد  و  خانه  در  است؟  شده  چه  برکاتش  است،  برده  ای 

 رختخواب خوابیده است؛ اما انگار دائماا تا صبح در مسجد است. 

 
توانی همواره با وضاو باش؛ زیرا هر که مرگش در رساد و وضاو داشاته باشاد شاهادت نصایبش شاده »اگر می  -1

 .26066، ح 293، ص 9کنز العمال، ج   ؛است«
 .543، ص 33بحاراالنوار، ج  ؛»وضو نصف ایمان است« -2
بحاراالنوار، ج ؛  آید«»هر که با وضاو بخوابد، اگر در آن شاب مرگش در رساد نزد خداوند شاهید به شامار می  -3

 .183، ص 73
 .182، ص 73بحاراالنوار، ج ؛ »هر که با طهارت در بسترش بخوابد بستر او چون مسجد او باشد« -4



 221 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

َغ »فرمایند:  می   (السالمعلیه)امام صادق َد ُوُضوَءهُ ل  ن َمن َجَدّ َد اللُه َتوَبَتُه م  یر  َصلة  َجَدّ
غفار     کرده  باطل  را   او  یفعل  یوضو  یعامل  آنکه  بدون  کند،  وضو  دی هر کس تجد  ؛1« َغیر  اْست 

 . دیآیم نور یرو ینور انگار باشد،
در یک اتاقی یک المپ روشن است،  شود روایاتی از این جنس فراوان داریم.  معلوم می

شود، ما نور را خاموش نکردیم نور دیگری بیاید، پیوسته نوری روشن مییک وقت دو المپ  
می اضافه  نور  هم  بر  حدیث  در  وضوی  :  فرمایدمیشود.  وضویش  روی  کسی  »اگر 

را   او  قبلی  توبۀ  باشد،  کرده  استغفار  آنکه  بدون  هم  متعال  خداوند  بگیرد،  دیگری 
  گیرد.ای برای او در نظر میبه؛ یعنی بدون استغفار خدا تو«کندمیبرایش تجدید توبه 

ُل »  فرمایند:می(  وآلهعلیهاللهصلی)پیامبر َوّ
َ
یَمُسّ   أ َعْنهُ   َما  یَتَباَعُد  یَطاُن   اْلَماَء  َذا   الَشّ إ  َو 

هُ   َتَمْضَمَض  َر الَلّ َساَنهُ   َقْلَبهُ   َنَوّ کَمة    َو ل  اْلح  صورت صریح اینجا غذای عقل  حضرت به   .2«ب 
دهد. خدا لعنت کند دشمنان  فرماید و نسبتش را هم به خدا میمیکه از آثار وضو است،  را  

چیز ذهنی ها را یکرا، چقدر ما را از این حقایق دور کردند و این  (السالمعلیه)بیتاهل
چیست، حقیقت آب    تمسخرآور قرار دادند. اگر معنای آب درست باز شود که اصالا آب

ترین مرحله  بوده و ترکیباتش، ابتدایی ( O2H)  چیست؟ این مقدار که فرمول مولکولی آب
شاءالله فرصتی باشد از دیدگاه قرآن و روایات و از محضر  ان  ؛از شناخت و باطن آب است

بیرونی  های ها الیهبینیم اینوقت میکالم وحی استفاده کنیم، ببینیم اصالا آب چیست؟ آن 
 از آثار آب است.

 
 ؛واهي او دوباره به او توجه کند«خ»هر که برا  کار دیگر  جز نماز دوباره وضاو گیرد، خداوند بدون آمرزش   -1

 .17 ، ص1ثواب األعمال و عقاب األعمال، ج 
شاود و چون مضامضاه کند خدا دل و زبانش را به حکمت  »اول بار که به آب دسات زند شایطان از او دور می  -2

 .294، ص 9بحاراالنوار، ج ؛ کند«نورانی می
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 وضو؛ دورکننده شیطان و روشنگر دل با حکمت
به آب خورد، ش  یدم  ین»اولفرماید:  این وضو چیست که می  فرار    یطانکه دستش  او  از 

ُل »  ؛کرد« َوّ
َ
یَطاُن   اْلَماَء یَتَباَعُد َعْنهُ   َما یَمُسّ   أ مان، مقدار ها به مقدار نیتالبته این  «؛الَشّ

ها تناسب اثرشان خیلی جالب است. کاش مان بستگی دارد و اینمان، مقدار اخالص توجه
می میفرصت  ما  اندیشمندان  ما،  دانشجویان  ما،  بزرگان  بهشد  یکآمدند  سری  جای 

ها چیست؟ رابطۀ شیطان با  ها را مورد تحقیق قرار بدهند، ببینند اینهای بیگانه اینفرضیه
کند، همین خورد فرار میت؟ و اینکه وقتی دست به آب میوضو و با نیت آن انسان چیس 

چرخاند و که آب را در دهانش می  کند، یک کلمه حرف است دیگر، همینکه مزمزه می
ریزد، این آب غیر آن آبی  ریزد، کدام آب؟ آبی که در هنگام وضو با نیت وضومیبیرون می

بوده است؛ این آب دیگری است. این حال،  ر لیوان، در شیر آب، در کاسه   داست که قبالا 
یک سطل آب بخورد،   ،حال دیگری است. این توجه، توجه دیگری است. این مزمزۀ آب

آن غیر این یک کف دست آبی است که در دهانش با آن نیت، در آن فضا و بر آن جریان  
می میوقت  آن   دهد. قرار  نورانی  حکمت  به  را  او  زبان  و  قلب  متعال،    کند. خدای 

ن »فرماید:  می  (وآلهعلیهاللهصلی)پیامبر م  َخطایاهُ  َخَرَجْت  ُم  الُمسل  الّرُجُل   
َ
أ َتَوَضّ إذا 

» جَلیه  ور  وَیَدیه   وَبَصر ه   ه   چ  .1َسمع  وضو  داد  ینا  یشخص  ی وقت»ست؟  یاین  انجام    ؛ را 
  !چه اثری دارد او«. یاو از گوش، چشم، دو تا دست و دو تا پا  یخارج شد خطاها

 
کنز العّمال،  ؛روند«»هرگاه مرد مسلمان وضو بگیرد، گناهان او از گوش و چشم و دستان و پاهایش بیرون می  -1

 .26031، ح284، ص 9ج
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ْثَبَت  »فرماید:  در جایی می
َ
م  َو ناجاهُ أ ْیل  اْلُمْظل  ي َجْوف  الَلّ ه  ف  د  ّ

َسی  ذا َتَخّلي ب  َنّ اْلَعْبَد إ  إ 
 » ه  ي َقْلب  وَر ف    .1اللُه الُنّ

آن   بیانات خیلی مختصری عرض شد. حاال  کسی که شب، شیرینی خواب  درباره وضو 
ضو بگیرد و قرآن بخواند و نماز بخواند، چه اثراتی دریافت  بلند شود و و  شب را رها کند و

 کند!؟ می

 نماز شب و آثار آن
است.   او  کماالت  و  انسان  عقل  رشد  در  مقوی  بسیار  غذاهای  آن  از  یکی  شب  به نماز 

می قرآن  فرمایش  عین  از  بنده  که  قرآن  میخوانمفرمایش  ن   »فرماید:  ،  ْحَمٰ الَرّ ه  
الَلّ ْسم   ب 

ُل، ّ م  َها اْلُمَزّ ُیّ
َ
یم  َیا أ ح  ،  الَرّ یلا ْنُه َقل  و  اْنُقْص م 

َ
ْصَفُه أ ، ن 

یلا اَلّ َقل  ْیَل إ  ل    ُقم  الَلّ
ّ
ْد َعَلْیه  َوَرت  ْو ز 

َ
أ

یلا  « اْلُقْرآَن َتْرت  یلا ي َعَلْیَك َقْوالا َثق  ا َسُنْلق  نَّ ، إ 
تا اینجا مطلب مورد مثال ما نیست که خدا    2

  یفزا، ب  یمبرآن ن  یااز آن را بر آن بکاه    یمی ن  یا»بلند شو، شب را نصفش  فرماید:  به حضرت می 
نَّا  کرد«؛    یمگران القا خواه  یبر تو گفتار  یزودقرآن را شمرده و با تأمل بخوان، همانا به »إ 

 » یلا ي َعَلْیَك َقْوالا َثق   لیتی بسیار سنگین! مسئوَسُنْلق 
شان جدا کنند و  خواهند انقالب را از معنویت و مبانیهایی که میخدا هدایت کند دست

های ما معرفی  سری افکار التقاطی قاطی آن کنند و با افکار التقاطی انقالب را به نسلیک
مسئولیتی کمرشکن، فرماید قول ثقیل، برنامۀ سنگین،  شان کند. قرآن میکنند، خدا هدایت

 
»هرگاه بناده در دل شااب تار با ساارور خود خلوت کناد و با او به راز و نیااز بپردازد، خدا نور را در دلش ثابت   -1

 .99، ص 38بحاراالنوار، ج   ؛گرداند«
شاب را جز اندکی  !اش همیشاگی، ای جامه بر خود پیچیدهاندازه اسات و مهربانیبه نام خدا که رحمتش بی»  -2

که ویژه اساتراحت اسات، برای عبادت برخیز؛ نصاف شاب را به عبادت اختصااص ده یا اندکی از نصاف بکاه، یا 
زودی گفتاری سانگین به تو  یقین ما بههب  .مقداری بر نصاف بیفزا و قرآن را شامرده و روشان و با تأمل و دقت بخوان

 .5تا  1سوره مزمل، آیات  ؛القا خواهیم کرد«
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وارد کنیم؛ یعنی قرآن را که منشأ و ریشۀ اصلی انقالب است.    خواهیم بر تودر انقالبی می
قول ثقیل است. شما این کار سنگینت با نماز شب    انقالب در اجرای احکام همین قرآن و 
ن دیگر  ها را از هم جدا کنی. اینکه چون متوانی اینو با بیداری شب گره خورده است، نمی

انقالبی هستم، معنویت را چون مال ... ، نعوذبالله چه عرض کنم! این را قرآن صریح بیان 
«،  »ُقمدهد؛  کند، به پیامبر خود دستور میمی یلا ي َعَلْیَك َقْوالا َثق  ا َسُنْلق  نَّ ، شاهد مثال ما إ 

 خواهم عرض بکنم:  این آیه است که می
َ
َي أ ْیل  ه  َئَة الَلّ َنّ َناش  «»إ  یلا ْقَوُم ق 

َ
ا َوأ . 1َشُدّ َوْطئا

َئَة«  ؛مثال ما، بحث ما، شاهد عرض ما در همین قسمت آیه است اینجا همان معنای »َناش 
آید؛ یعنی ها در مینماز شب است. اهل تفسیر بیاناتی دارند که در نهایت، همان معنا از آن

َئَة«  همان قیام آخر شب،   فرمایند یعنی کالا ی دیگر می ر یک جا د  یعنی نماز شب یا»َناش 
های خیلی  برخاستن از بستر که هدفی جز خدا نداشته باشد. ممکن است انسان با نیت

بلند شود، مثالا تشنه است می از بستر  بنوشد، گرسنه است مختلف بخواهد  خواهد آب 
ها  خواهد کولر را روشن کند، پس به انواع علتخواهد غذا بخورد، اتاقش گرم بوده میمی
َئَة«تواند از بستر بلند شود؛ اما در  می الله از بستر برای  لوجه  فرماید آن که خالصاا می  »َناش 

بلند می مثالا  بلند شود.  الهی  امر  نگهبانیاطاعت یک  اآلن وقت  برود،   ٬اش است،شود 
 شود تا یک خلوتی با موقع شب بلند می  مرزدار است، برود آنجا امر خدا را اطاعت کند.

ترین آن نماز شب است، به آن مشغول شود. خدا بکند و در این خلوت ذکر خدا را که قوی
ا« َشُدّ َوْطئا

َ
َي أ ْیل  ه  َئَة الَلّ َنّ َناش  ا«  »؛  »إ  نهادن بر چیزی. در آیات باال وقتی که گامیعنی  َوْطئا

 ،یت کنیفرماید تو مسئولیت بسیار سنگینی داری باید خود را تربخدا به پیامبر خود می
قدر قوی داشته باشی تا  ای آن جان و نفس تو یک تربیت و تغذیه ویژه باید داشته باشد و بنیه

 
تر تر و پاایادارتر و گفتاار در آن اسااتوارتر و درساااتگیرد محکمتردیاد عباادتی کاه در دل شاااب انجاام می»بی -1

 .6سوره مزمل، آیۀ   ؛است«
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ببری  پیش  مأموریت  را در روز  بار سنگین  این  نفس   ؛بتوانی  تربیت  تو در  نهادن  گام   این 
«» َشُدّ
ّ
« کجا؟  أ ْیل  َئَة الَلّ َنّ َناش  که بخواهی   ی ترین اثرقوی ،ترین ساعت و زمان. مناسب»إ 

همان بیداری و نماز شب است.   بگذاری،نهادن برای این کار مهم در تربیت خود  گامدر  
یلا » ْقَوُم ق 

َ
فرمایند یعنی ذکر خدا که اهم آن همان نماز است، خیلی  را اهل تفسیر می  «َوأ

ْقَوُم »کارساز است. 
َ
 بسیار باال و پابرجاتر است.  قوامش اثرگذاری «؛أ

ُهْم  »کنیم:  شب یک آیه استفاده مینماز    درباره َبّ ع  َیْدُعوَن َر َتَتَجاَفٰی ُجُنوُبُهْم َعن  اْلَمَضاج 
ْعُین  َجَزاءا 

َ
ة  أ ْن ُقَرّ َي َلُهْم م  ْخف 

ُ
ُقوَن، َفَل َتْعَلُم َنْفٌس َما أ ا َرَزْقَناُهْم ُیْنف  َمّ ا َوم  ا َوَطَمعا   َخْوفا

َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن    ، کنند یم  یا تجافر  شانیهستند که پهلوها  یخاص   یهاانسانها  آن  ؛1« ب 
هایی ها، ساعتاین ساعت زنند.یکنند و کنار میشان دور مشان و استراحتگاهی از بسترها

را بچشند،   استراحت  دارند لذت  این ساعت  استراحت  است که همه دوست  به همه  در 
تر از آن  تر از آن نیست و شیطان هم که سنگینبخشلذتشان  چسبیده و هیچ شیرینی برای 

اینمی اما  را زمین میکند؛  بلند می ها همان لذت  و  ا »:  شوندکوبند  َخْوفا ُهْم  َبّ َر َیْدُعوَن 
ا    کنند.یزنند و به حالت خوف و طمع دعا می«؛ پروردگارشان را صدا مَوَطَمعا

اند،  عالمه و بزرگان در تفسیر اشاره کرده  نکات بسیار دقیقی در این مطالب است که مرحوم 
های  حاِل این انسان  .کنندها را عزیزان خودشان مطالعه  احتماالا دیگر نتوانیم برسیم؛ اما این

طور جدا کند که چگونه در آن تاریکی شب از لذت استراحتگاه اینخوشبخت را بیان می
 نند.  خوا شوند و پروردگارشان را به حال خوف و رجا میمی

 
که همواره پروردگارشااان را به علت بیم و امید حالیدر  ؛شااودشااان دور میهایشااان از خوابگاه»پهلوهای  -1

داند چه چیزهایی مایه شااادمانی و  پس هیچ کس نمی  .کننادایم، انفااق میخوانناد و از آنچاه آنان را روزی دادهمی
ساوره ساجده،  ؛اند«اند، برای آنان پنهان داشاتهدادهخوشاحالی آنان اسات به پاداش اعمالی که همواره انجام می

 .17و  16 اتآی
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شاهد مثال ما در اهمیت نماز شب این   کنند«.یم  انفاق  می دهیم  را   شانی »و از آنچه روز
َنْفٌس »است:   َتْعَلُم  آمده است. می  «َنْفٌس »اینجا  «؛  َفَل  نفی  اگر  نکره در سیاق  فرمایند 

دهد؛ یعنی هیچ احدی و هیچ نفسی  اسمی نکره بیاید و در سیاق نفی باشد معنای عموم می
ْعُین  »داند.  نمی

َ
گوید اشتباه  زند و میدانم، خدا بر دهانش میهر که ادعا کند که نه، می  «؛أ

دهیم اصالا از جنس این دنیا نیست تا تو  خوان میکنی، آن چیزی که ما به این نماز شبمی
َي َلُهْم »داند،  نمی  «َفَل َتْعَلُم »بتوانی بفهمی که چه خبر است. هیچ احدی   ْخف 

ُ
آنچه   «َما أ

آن برای  است  شده  ْعُین  »ها،  مخفی 
َ
أ ة   ُقَرّ ْن  لذتزیبایی  «م  و  خیره ها  را  چشم  که  هایی 

است مرحوم عالمهمی اشاره   (تعالیاللهرضوان)کنند. خیلی جالب  دقیقی  نکتۀ  به  اینجا 
هم»کنند: خداوند نفرمود می کنند یم یتجاف را  شانیهاکه پهلو ی»همان کسانیعنی  «َاْعُین 

ها است و این لذت ؛ چون این زیبایی برای آندرخشد«یها هستند که چشمشان مو همان
ْعُین  »ها را عموم کرده است.  زیبایی و این خاصیت که خواهند داشت، نه! این

َ
ة  أ یعنی    «ُقَرّ

آن  بر چشم  از شدت خوشحالی چشم هر چشمی عالوه  شود که ما  شان خیره میهایها 
ف اثراتی  می وقهمچون  اما شنیدیمالعاده  نمیاین  ،  تصور  است.  طور  تصور  فوق  کردیم، 

ها هم در آن عالم خیره کننده  بینند، برای آن دیگران هم حتی توجه به آن اثرات و برکات را می
ْعُین  »است.  

َ
ة  أ ْن ُقَرّ َي َلُهْم م  ْخف 

ُ
شوند و نماز  هایی که بلند میاین  «؛َفَل َتْعَلُم َنْفٌس َما أ

د، اثرش نای که دارشان در روز، اثر انفاق از روزی گستردهخوانند و اثر نماز شبب میش
اثرش این است که    ،کننداین است که قول ثقیل را در روز به زیباترین صورت مدیریت می

گوناگون،  ، هاگیری موضعدر   هیجانات  خم  در  و  پیچ  گوناگون،  جاهای  پیچیدۀ  در  های 
در    ،در منافع شخصی  ،های مدیریتدر پیچ  ، در پیچ اقتصاد  ،ریزیدر پیچ برنامه  ،تاریخ

آید، از برکت شان پیش میمنافع گروهی و هزاران مراحل سخت و پیچیده که در روز برای
ها ]تبدیل ها را به زیبایی همچون سردار سلیمانینماز شب و تربیت نفس در دل شب آن
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»او فرمایند این است:  امتیازات مهم شهید سلیمانی را می  که حضرت آقا یکی از  کند می
!  «اکبرالله».  1کرد« ی م  تیرا رعا  یو حدود اله  یاحکام اله  گ،جن  طیشرا   نی تردر سخت

ها باز شوند، گذارند اینهایی داریم که شیاطین نمیما در انقالب چه الگوها و درخشندگی 
می  اینسعی  یکشود  شوند.  دفن  ا  ها  بی بتدایی چیزهای  و  فرعی  نخور، ،  درد  به  ربط، 

های عظیم نظام ما،  باشد که این ریشه ای آنچنان فعالاختالفات جزئی و گروهی و سلیقه
اهل  ما،  اجرای  قرآن  مسئولیت سنگین  بخواهد  اگر کسی  بگیرند.  قرار  حاشیه  در  ما  بیت 

 میاکرده  یمخف  یزیها چ»ما در آنفرماید:  خدا می  ،احکام الهی را در دل شب داشته باشد
طبیعی است که این آثار و برکات در این عالم   .«شودیم  ره یخ  ندیبب  را   آن  یچشم  هر  که

داند چه درست کرده در عالم طبیعت بدون آنکه آن شخص همچون زنبور عسلی که نمی
برایش جلوه خواهد کرد، در همین عالم هم بهره  با   .برداش را میبعد    همان زنبور عسل 

نمی است اینکه  خبر  چه  اماداند  می باأل  ،  گرسنه  وقتی  آن  خره  لحظه  آن  وقتی  را  شود، 
برد؛ لذا یکی دیگر از برکات و آثار این  های خودش را هم از آن می سازد، آن لذت و بهره می

 کند.  است که نماز شب عقل و روح انسان را قوی می
یل   قیاَم  إنَّ »فرماید:  می َبةٌ  اللَّ ، إلی ُقر  یکیالبته که نماز شب نزد  ؛2«اْلثم   عن   َمنهاةٌ  و الّله 

  .است دارنده باز دارد؛یم باز  یگناه هر از و آوردی م خدا به
َتَدْع »فرماید:  در یک جایی می  یاَم  ال  ، ق  یل  َن الَمغبوَن َمن   فإنَّ  اللَّ یاَم  ُغب  یل ق  نماز  ؛  3« اللَّ

   که از نماز شب محروم مانده است. یشب را ترک نکن پس البته مغبون است کس

 
 .1398دی ماه  18العالی در جمع مردم قم، ظلهای مدخامنه الّلهسخنرانی حضرت آیت -1
 .123، ص 84بحاراالنوار، ج  ؛داری مایۀ تقرب به خدا و بازداشتن از گناه است«زنده»شب -2
معانی  ؛ت بدهد«داری را از دسا زندهداری را فرو مگذار؛ زیرا مغبون واقعی کسای اسات که شابزنده»شاب  -3

 .342، ص 1األخبار، ج 
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صادق   امام  آیه  (السالمعلیه)دریک جایی  آن  تفسیر  بین   ایدر  از  را  سیئات  که حسنات 
یل  »فرماید:  داند که میبرد، یکی از مصادیقش را نماز شب میمی ُذُنوب    َتذَهُب   َصلُة الَلّ  ب 

هار  .بردیها را منماز شب آن که داشته ییهاشخص در روز خطاها و گناه ؛ 1« الَنّ

 آثار و برکات نماز اول وقت
از دائم اول مستحب دیگری که بعد  اثر خیلی مهمی دارد، نماز  و نماز شب  الوضوبودن 

وقت است که در صورت امکان فرد نمازش را اول وقت بخواند. اینجا چون وقت رو به  
روایت برای  عزیزان  است  میپایان  و ها  وقت  اول  نماز  برکات  که  حدیث  کتب  به  توانند 

خود علم باید خیلی پیشرفت شناسی،  وقت  دربارهاند، مراجعه بفرمایند.  جماعت را فرموده
اثر زمان و وقت را که در دین ما برای این ساعات اعمال خاصی قرار داده است،  تا  کند 

همیناین زمان  در  ما  کند.  کشف  را  ساعتها  انداختیم،  پایین  را  سرمان  عادی  ها طور 
 آیات و روایاتکه در نگاه  درحالی  ؛روندآیند و میها میگذرد، نهار و شب، ایام، ماهمی
شان آثار خاصی در نظام آفرینش و در راستای تربیت نفس انسان  ها ساعت به ساعتاین

بینیم که چقدر اثرات اوقات دارد. حداقل ما همان نگاه فصول سال را اگر دقت کنیم می
آییم شخمی  وقت ما در یک منطقه که زمستان سختی دارد آنجا نمی هیچ متفاوت هستند. 

دانیم آن ماه، ماهی نیست که چیزی در آن بروید، منتظر  ری بکاریم، چون میبزنیم و بذ
شویم تا ماه فروردین و اردیبهشت و اواخر اسفند بیاید، آن زمان، زمان کاشت است. می

فرمود مسئله اثر زمان خیلی جالب است یکی از متخصصین که ایشان محقق بودند، می 
اگر یک بذری را یک نفر قبل از ظهر و یک نفر بعد قدر مهم است که حتی در همان روز  آن

 
بحاراالنوار، ج   ؛برد«ها را از بین میاید، آنخوانید، گناهانی را که در روز انجام داده»وقتی شاما نماز شاب می  -1

 .154، ص 84
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فرماید از ظهر بکارد، در مرغوبیت این دو بذر تفاوت وجود دارد، چقدر دقیق است! می 
می  مغرب  اذان  ظهر،  اذان  دقیقه  در  اذاندرست  این  چرخش بینید  با  دقیقاا  نمازها  و  ها 

آفتاب تاریکی شب را پاره کرد،  خورشید یک رابطٔه جالبی دارند، در طلوع فجر آن موقع که  
اش دیگر به حداقل رسید، آن لحظه وقت عبادت و نماز خاصی شد؛ آن موقع که ظهر سایه

می  دوباره  که  بزرحاال  به  عبادت  گ خواهد شروع  برای یک  زمان خاصی  کند، یک  شدن 
ای با زندگی ما دارند؟ خود طلوع خاص است، در دم غروب هکذا، این ساعات چه رابطه

غروب خورشید در درون انسان با چه استعدادی در ارتباط است. یک ساعت قبل از طلوع    و
خواهد وارد فجر شود، آنجا زمان چه خاصیتی دارد؟ در ماه فجر، آن موقع که آفتاب تازه می

ید یکی  یکنند، در مفاتیح که دقت بفرمامبارک، پیامبر خدا و ائمه با ماه مبارک صحبت می 
ماه، دعای خاصی برای خطاب به هالل ماه است، اصالا زمان یک زمان  از اعمال هالل  

 ( السالمعلیهم)  بیتخاصی است، اثر یک اثر خاصی است. اگر ما فرصت پیدا کنیم با اهل 
را حتی با نگاه    (السالمعلیهم)بیتانس بگیریم و قلب را پاک کنیم و کلمات نورانی اهل 

دید که چه کنیم، خواهیم  اگر گوش  این  علمی  از  شود. خوب  ها کشف میاسرار علمی 
نمازخواندن و به جماعت هم که باز آثار و برکات خاص خودش را دارد که در روایات اشاره 

   .شده است

 های معنوی و تربیتی با نماز شبرسیدن به مقام
پیدا کند؛ اما زمان    ههای معنویتی و تربیتی را مقامبه  بدون نماز شب سخت است انسان  

طرف طلوع فجر و اذان   شود و هر چه بهفرمایند از نصف شب شروع میشب را می  نماز
شود. اینکه ما عرض کردیم بعضی  تر میتر و پرخاصیتشود، اثرش قویتر میصبح نزدیک

زحمت هم بیفتیم، از جمله مستحبات همین نماز شب است که   مستحبات است که اگر به
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فرمایند حتی اگر نماز شب هم نتوانستیم،  نیم، بزرگان میاگر آن حال هم باشد، اگر هم نتوا 
-در رختخواب بیدار باشیم، در آن حال استغفار کنیم. بیداری آن موقع اصالا یک خاصیت

ای دارد. نماز شب هم مثل نماز صبح خیلی راحت و آسان است. چهار تا دو  های ویژه
توانیم بخوانیم. بعد دو رکعت  میای را خواستیم  کنیم، هر سورهرکعتی نیت نافلۀ شب می

خوانیم و مناسب است که در رکعت اول سورۀ ناس و نماز شفع است که به نیت شفع می
در رکعت دوم سورۀ فلق را بخوانیم و در نماز بعدی که نماز یک رکعتی وتر است. آن هم  

می را  توحید  سورۀ  مرتبه  سه  خواندیم،  را  حمد  اینکه  از  سورۀ بعد  بعد  را    خوانیم،  فلق 
از حمد میمی بعد  تا سوره  پنب  واقع  ناس که در  بعد سورۀ  را هم خوانیم،  قنوتش  شود؛ 
فرمایند که خیلی مهم است، دعا و استغفار آن آثار خیلی خوب خودش را دارد. این می

تواند همان شفع و وتر را بخواند.  خیلی خالصه و تأکیدی است که اگر کسی نتوانست می
ک رکعت وتر را. عرض کردیم در حد امکان الاقل بیدار شدن آن موقع را دو رکعت شفع و ی

 داشته باشیم. 
فرمایند که اهمیت نماز شب طوری است که حال هم نداشته باشیم و با کسالت بزرگان می

ما شب گاهی  اینکه    .کندهای دیگر مستحبی فرق میهم باشد این را بخوانیم. این با نماز
، اتفاقاا خواب  و ممکن است برای نماز شب حال و حوصله نداشته باشیم  خوابیمدیر می

های روحی انسان دارد، در تقویت اعصاب انسان نقش  هایی در وظیفهاول شب خاصیت
ریزی در اختیار خودش باشد، اگر  العاده است. اگر کسی اختیار برنامهدارد که خیلی فوق

بد، خواهد دید لذت و تقویت اعصاب و آرامش  یک یا دو بار امتحان کند که اول شب بخوا 
صبح آن موقع  حال    اش چقدر جالب است و قطعاا خواب اول شب در بیداری سرروحی

می دیر  انسان  اینکه  اما  شد؛  خواهد  مؤثر  غفلت  خیلی  اهل  با  دیگری،  عوامل  یا  خوابد 
طبیعی است   شود،نشیند، گناهانی در طول روز انجام داده که سلب توفیق نماز شب میمی
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کند. وقتی که سلب توفیق آید و او را گرفتار میکه وقتی سلب توفیق شد عوامل مختلفی می
ناخواسته شب را در یک  شود و میمی برنامۀ خاص مشغول شد و  شببیند که  یا  نشینی 

شب نتوانست بخوابد، این سلب توفیق شد. در طول روز یک گناهی    دوازدهیا    یازده  ساعت
ست محروم شود به همین صورت برایش وارد شده است. یا اینکه ا  اآلن که بناکرده بود،  

اعتنایی کرده است و این سلب توفیق را ایجاد کرده است. یک قاعدۀ خود او به نماز شب بی
تری است که ما باید  کلی که عرض کردیم هر کجا مسئله جبری است یا یک وظیفۀ سنگین

ما در شرایط اختیاری است؛ بنابراین یک   شود. بحثا میدنبال آن باشیم، آنجا فضا استثن
ریزی کند یا نگهبانی  نصف شب نخوابد، برنامه  سهدر جبهه مجبور است تا ساعت    رزمنده

نشینی نبود، کار شبگیرد، او در حال عبادت است؛ چون  بدهد، خواب سنگینی او را می
وبیهوده حکم  وظیفۀ  در  سنگینی  مسئولیت  یک  نبود،  میای  انجام  را  هم  اجب  آن  داد، 

در حد یک اثر کافی بود نه در حد یک واجب، یا اینکه مثالا یک وظیفۀ   امستحب بود؛ منته
هایی  این تعارض   .شب را کالا نخوابد و در آن مأموریت برقرار شود  ددیگری پیش آمد که بای

است؛    است که عرض کردیم، آنجا نیتش برای نماز شب است و توجهش برای نماز شب
  ، توانداین دو فضیلت دارد، هم فضیلت عمل به وظیفۀ خودش و هم نیت خودش که نمی

است   آن  فکر  در  «اما  ه  َعَمل  ْن  م  ْفَضُل 
َ
أ ن   اْلُمْؤم  ُة  َیّ باشد  »ن  نیتی  چنین  دنبال  واقعاا  اگر   .

تواند قضا کند. نماز شب یک  طبیعی است که در اولین فرصت یا در همان حال نماز را می 
ماز مستحبی است. نماز واجب نیست که حتماا باید سجاده را رو به قبله باز کرد. در همان ن

حال که امکان نماز نیست، در همان حال که نشسته است، در همان حال که توجهش را 
تواند دیگر پیاده شود، در همان حال تواند بدهد، در همان حال که در اتوبوس که نمیمی

تواند بیرون برود؛ ولو رو به قبله هم نیست، رو به شمال است؛ ولو رو  که در آزمایشگاه نمی
را می باز چشمانش  نیست،  قیام هم  به به  نیمتواند  به حالت  صورت  و  نیت سجده  به  بند 
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  سجده پایین بیاورد و انجام بدهد و این همان است که از درون دنبال اهمیت نماز است، 
عادوقت  آن شرایط  در  که  نمازی  مییهمین  شرایط  آن  با  تمییز  و  را  تر  آن  ثواب  خواند، 

دهند؛ بلکه ای بسا هم بهتر از آن را، به لحاظ استقامتی که در راه خدا از خود نشان  می
 دهد.می

دو صورت دارد؛ یک هم    قضا بخواند  در روزنماز را  و  اگر کسی نتواند نماز شب بخواند  
گوید در روز قضایش را  میدهد و  میهای الزم را نکند، آن اهمیتمیوقت نفس را بدآموز  

خودش یک موضوعیت خاص خودش را  ،خوانم. طبیعی است، عرض کردیم اثر زمانمی
می که  طوری  دارد؛  دارد.  را  خودش  خاص  موضوعیت  اصالا  بیداربودن  موقع  آن  فرماید 

ید اهمیت آن را جدی بگیرد، در شرایطی که به دالیلی موجه نتوانست بنابراین شخص با
 شاءالله.قضایش را بخواند، آنجا برکاتش را خواهد داشت ان

 تعارض و تزاحم
. به عرض خواهد رسیدهای آینده  در بحث  هایی وجود دارد کهقاعده  ،در احکام دینی ما

گویند. وقتی طبق وظیفه در شرایطی  حث تعارض و تزاحم می، بمهم ایهبحثیکی از آن 
شرایط را بسنجیم.   داهم و مهم کنیم، بای  دواقع شدیم که تعارض یا تزاحم پیدا کرد، آنجا بای

ند. اجماالا اینکه ما اگر در اهها قواعدی دارند که بزرگان در جای خودشان توضیح داد این
اول وقت در شرایطی بود که من در اختیار خودم بودم، این    آن لحظه، درست است که نماز

را در بحث رفیق هم عرض کردیم که من با اختیار خودم پیش اهل غفلت نروم. در شرایط 
شود، من با اختیار خودم باید اول وقت نماز را با جماعت در  جبر دیگر وضعیت عوض می 

چه دلیل موجه و    ؛اال به هر دلیلیصورت امکان بخوانم. وقتی در شرایطی قرار گرفتم، ح
حسب ظاهر و   جا دست و پایم بسته شده است، آنجا دیگر بهچه دلیل خاصی که جبراا بی 
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شود؛ اما درونم، نیتم، توجهم وقتی توجه به او است،  مستحبی از من ساقط می  ،فیزیکی آن
یت بعدی اشاره خواهیم  شاءالله این را در بحث نکنم. اناتفاقاا اینجا من دو فضیلت پیدا می

«کرد.   ه  ْن َعَمل  ْفَضُل م 
َ
ن  أ ة اْلُمْؤم  َیّ ؛ یعنی من اولین فرصتی که امکان نماز اول وقت  1»ن 

کنم؛ چون نظم کالس را ام برای خدا عمل میبه وظیفه ،رفتم. حاال که نشد همداشتم، می
اگرچهنمی بزنم.  هم  به  شده،  من    بر  ناچاراا   خواهم  این    اماتحمیل  قانون  شرایط  در  من 

ای جز این ندارم، کالس هم سسه هستم و چاره ؤمدرسه، کالس، دانشکده، دانشگاه و م
خره ربط به سرنوشت من  اختیاری نیست که بگویم، بروم و نروم اختیار خودم است. باأل

گیرم،  رار میحال چون دیگر در شرایط جوی قبه هر  دارد، ربط به شرایط خاص خودم دارد.  
اولین فرصتی که از  در  آن توجه البته    و با  کنمهمان لحظه توجه به خدا، توجه به نماز می

کنم دنبال  کالس آزاد شدم، یا کاری که جبراا دست و پایم بسته شده، اولین کاری که می
نماز بعد  برای  را  شام  و  ناهار  که  باشم  داشته  امکان  اگر  است.  ر  نماز  کار  این  ا  بگذارم، 

شاءالله که ثواب نماز اول  ان  ؛ کنم. اگر امکان داشته باشد اول نماز بعد کارهای دیگرمی
گیرد.برد و آن وظیفه هم در جای خودش انجام میوقت را می

 
 .206، ص 67بحاراالنوار، ج  ؛تر و بهتر است«»نیت مؤمن از عملش بافضیلت -1
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 جلسه چهاردهم

 مراحل و مراتب رشد عقل 
آخرین بندی پاسخ سؤال مربوط به غذاهای مقوی رشد عقل را با بیان  بنده قصد داشتم جمع

های دیگری از غذاهای  بندی کنم؛ اما بخشغذا عرض کنم، و این بخش را تقریباا جمع 
ای از عقل قابل استفاده است و بحث در ها بعد از رشد مرحله تقویت عقل هست که این 

رشد خاصی از عقل    که  مقداری  .ها بحث سنگینی است که باید این غذاها به کار برودآن
آن   گرفت،  مرحله  و  تصویرصورت  بیتآن  اهل  که  باید فرموده   (السالمعلیهم)ای  اند، 

و   قرآن  از  را  باالتر  غذاهای  رشد،  باالتر  مراحل  آنگاه  تا  بگیرد  صورت 
قرآن، عقل مراحل عمیقی دارد که روایات  طبق نظر  استفاده بکنیم.    (السالمعلیهم)بیتاهل

لحاظ رعایت وقت به بعضی از این مراتب    بنده به  است.  آن مراحل عمیق عقل را باز کرده
 ای بوده باشد.   بندی حاصل نشد، برای جلسه بعد مقدمهکنم تا اگر این جمع اشاره می 
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های آن که به عالم ترین نقطهترین مرحله تا عمیقاز ضعیف  ؛عقل دایرۀ خیلی وسیعی دارد
هایی دارد رای اهل تفکر خطابه، بستارود. قرآن در بعضی از ابعاد عقل که تفکر  نور می
ُروَن فرماید: »که می َتَتَفکَّ ُکْم  یا »1«َلَعلَّ ُروَن ،  َیَتَفکَّ ُهْم  این نوع عبارت2« َلَعلَّ از  ها  . هرجا 

سری آیات هست که  یکآیات، مضامین خاص متناسب تفکر را دارد.   آمده، اگر دقت کنیم
ُلوَن نظیر »ست  اها را دارد که آنجا خطاب به عقل  تر از ایننکات دقیق َفَل َتْعق 

َ
ُکْم  ، »3« أ َلَعلَّ

ُلوَن  ُلوَن »  ،4« َتْعق  ْن ُکْنُتْم َتْعق  ُلوَن ، و »5«إ  َقْوم  َیْعق   ل 
. اگر ما در مطالب و محتوایی که 6«آَلَیةا

خواهیم دید که سطح مطالب و محتوا در این آیات یک    به تناسب تعقل آمده دقت کنیم،
ها خیلی  سری مطالب هست که از این یکها  . اما در محتوای برخی آیهستاسطح باالتری  

تر است، سطحی خیلی باالتر دارد؛ آنجا دیگر واژه فکر به کار  تراست، خیلی دقیقعمیق
وُلوا  »   کار برده است نظیر  نبرده، واژه عقل به کار نبرده، ]بلکه  واژه ُلّب به

ُ
الَّ أ ُر إ 

کَّ َوَما َیذَّ
ْلَباب  

َ
مگر    ؛شودبینی، آن توجه به حقیقت انجام نمیها تذکر هستند؛ آن نقطه. این7«اْْل

آیه یا  لب.  صاحبان  آل توسط  سوره  در  از ای  مهمی  بسیار  بحث  یک  از  که  است  عمران 
می  صحبت  آیات  متشابهات  و  ازمحکمات  ْلم  »  کند،  اْلع  ي  ف  ُخوَن  اس  صحبت   8« الرَّ

وقتی خطاب میمی آنجا  دقیق.  و  باال  را  کند، که مطلبی است خیلی  االلباب  اولوا  کند، 
وُلوا  فرماید: »کند، صحبت از یتفکرون و یعقلون نیست؛ آنجا میخطاب می

ُ
الَّ أ ُر إ 

کَّ َوَما َیذَّ

 
 .266سوره بقره، آیه «؛شاید که بیندیشید» -1
 .44سوره نحل، آیه  «؛شاید اندیشه کنند» -2
 .80نون، آیهسوره مؤم «؛گیریدآیا باز هم عقل خود را به کار نمی» -3
 .2سوره یوسف، آیه  «؛شاید تعقل کنید» -4
 .118سوره آل عمران، آیه  «؛اگر تعقل کنید» -5
 .67سوره نحل، آیه«؛  استا هدر این برای گروهی که خردورزی کنند عبرت» -6
 .269سوره بقره، آیه «؛و به جز خردمندان کسی اندرز نگیرد » -7
 .7سوره آل عمران، آیه «؛راسخین در علم...» -8
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ْلَباب  
َ
ي  توانند تذکر پیدا کنند؛ »صاحبان لب می   «؛ این سطح از محتوا را منحصراا اْْل نَّ ف  إ 

ْلَباب  
َ
ي اْْل ول 

ُ
ْکَری ْل  َك َلذ   . 1«َذل 

 های متناسب همان مرحلهلزوم توجه به مراحل عقل و تغذیه
از این مواِد تغذیۀ عقل و تقویت عقل بهره بردیم،   طور نیست که ما در یک مرحلهاینپس  

کند؛  رسیدیم. تازه عقل به رشدی رسیده که به مراحل باالتر توجه پیدا می به آن نقطه نهایی 
مند شود تا به ُلّب برسد. امام  هایی که آمده، بهره تر از این تغذیههایی قویو باید با تغذیه

هُ »:  فرمایدمی  (السالمعلیه )علی نسان  ُلبُّ یعنی آن عقلی که دیگران دارند، اهل    .2« أصُل اْل 
از این ت ها خیلی باالتر است. عقلی خالص،  فکر دارند، اهل تعقل دارند، این عقِل لب، 

مغز عقل، آن عمق عقل که آثار خاص خودش را دارد؛ اصل انسان آن ُلّبش است. در جایی  
ه  فرماید: »می َنفس  ب  َمعر َفُة الَحقِّ  این عقلی که در مراتب پایین هست،    .3« أفَضُل الَعقل  

تا به افضل عقل برسد که آنجا انسان به    آن   .مند استبچه نوزاد هم از آن بهره حتی یک  
از معرفتمعرفتی می آنجا دیگر رسد که  باالتر است،  و تعقل  از طریق تفکر  های عادی 

شناسد. مطلب بسیار بسیار دقیق است؛ و گسترۀ عقل از  مستقیماا حق را به خود حق می
 کند. ترین مرتبه در روایات هنگامه میترین مرتبه تا باالپایین

 تطبیق طلوع عقل و طلوع خورشید
اما اینجا در این فرصت مابقی یک مثالی عرض کنم که این مثال را در گسترۀ عقل تطبیق 

تر توجه  شاءالله خدا بخواهد جلسه بعد آیات و روایات این تطبیق مثال را سریعنن   و بدهیم

 
 .21سوره زمر، آیه  «؛در این مثال تذّکری است برای خردمندان ) از ناپایداری دنیا(» -1
 .82، ص1بحار األنوار، ج «؛ستا بنیاد آدمی، خرد او» -2
 .7، ص75بحار األنوار، ج «؛وسیله خودش تشخیص دهده را ب حق ست کها  بهترین عقل این» -3
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توانیم با طلوع خورشید تطبیق بدهیم.  می   را   طلوع عقل در انسان  و کنیم. این مراتب عقل  
مرتبهپایین می ترین  پیدا  طلوع  خورشید  که  تاریکی  ای  که  است  فجر  طلوع  آن  کند، 

کند؛ یعنی روز شروع شد. البته منظور ما از روز، روز در مقابل می   وحشتناک شب را پاره 
شود. از شب شروع می   دوازدهشب است؛ نه روزی که با تغییر ساعت تقویمی از ساعت  

آمده، هنوز  اما در عین حال که روز  پاره شد، روز شروع شد؛  تاریک  آن لحظه که شِب 
انیم ببینیم؛ این طلوع، آهسته و منظم  تو. ما یک چیزهای درشت را هم نمی ستاتاریک  

توانیم رسد به جایی که چیزهای درشت را هم می شود و می شود، تقویت میدارد تقویت می
می  تقویت  باز  می ببینیم.  هم  را  ریز  چیزهای  میشود،  صبحانه  وقت  ظهر بینیم.  تا  شود 

ع در صبح از لحاظ  ترین طلوبرسد؛ حال و هوای روز در ظهر با حال و هوای آن ضعیف
او   عقل  طلوع  در  را  انسان  ما  اگر  نیست.  یکی  تیرگی  شدت  و  حرارت  طلوع   باشدت 

خورشیدتطبیق بدهیم، نوزادی که به این دنیا آمده، از همان اول، عقل در او طلوع کرده و  
قدر طلوعش ضعیف است که این بچۀ نوزاد فقط حسی منتها این عقل آن   ؛دارای عقل هست

سنگی را حس کند، تشنگی را حس کند، همین مقدار بفهمد که از مادر شیر  دارد که گر
فهمد که باید گریه کند، بقیه همه تاریکی جهل است. این عقل در خورد، همین را میمی

او همین میآید طلوع میطور میمسیر رشد  یواش خودش، یواش کند، حاال  کند، طلوع 
فهمد؛ اما عقل به همین میزان، تعدد، راه و اشیاء را میشود؛ غذاهای مخودش را متوجه می

طور تا به طلوع مراحل باالتر برود که به مراحل تفکر و زندگی هم به همان میزان؛ و همین
تحصیل برسد؛ اما عقل همچنان محدود است، طلوعش ضعیف است. این درجات طلوع 

قابل شدتنهایت، بیتا بی این    شمار مثل درجات نور همچنان  است. درست است که 
، اما نسبت به اصل نور ستاطلوع خورشید در وسط ظهر نسبت به طلوع صبح خیلی قوی  

 تا به نوِر در مرکز کره خورشید برسد، چه فاصله عظیمی دارد!    .خیلی ضعیف است



 238 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

نسابت بیگانگی نوزاد با هیکل خودش، همانند بیگانگی انساان  
 با عالم نفس خودش

رساد، همچنان نیاز دارد این ای از عقل میمند اسات، به هر مرحلهقل بهره انساانی که از ع
طور عمق پیادا کناد. اگر مالحظاه بفرمااییاد این عقال باه مراحال بااالتر تغاذیاه شااود و همین

قدر ضااعیف اساات که فقط در حد  آن نوزاد از همین مقدار عقلی که دارد، این مقدار عقل
تا جایی که حتی خودش از هیکل خودش هم  اساات. زندگی خیلی خیلی ابتدایی کوچک

که یک بچۀ در گهواره اسات، گرسانه اسات، تشانه اسات،   داندبیگانه اسات. خودش نمی
قادر خودش از خودش بیگااناه اسااات. عقال کاه رشاااد خورد؛ اینکناد، شاایر میگریاه می

هایی پیدا  حساااساایتفهمد که هیکلی دارم و این هیکل، اعضااایی دارد و  کند، تازه میمی
رساد که کند. کار به جایی میشاناسای از هیکل خودش پیدا میتا اینکه یک خود .کندمی
ایساتد و یک ربع با کند که جلوی آینه میقدر خودش به هیکل خودش شاناخت پیدا میآن

رود؛ به رنگ لباس خودش، به وزن  لباس خودش، با موی ساار و صااورت خودش ور می
به برکت رشدی که در عقل پیدا  .  ترین تغییر رنگ پوست خودشش، به کوچکهیکل خود

 ها را خودش به خودش آگاهی پیدا می کند. کرد، دیگر همه و همۀ این
ترین شناخت هم پیدا کند، نسبت به عالم نفس خودش همچنان اما از هیکل خودش دقیق

امالا بریده و بیگانه بود، اآلن هرچند  نوزاد است! آنچنان که در مقام نوزاد، از هیکل خودش ک
به هیکل خودش شناخت پیدا کند، به عالم طبیعت شناخت پیدا کند، اسرار طبیعت را با 

ها را ها را از تلسکوپ بردارد، همۀ خالقیتموشکافی از میکروسکوپ در بیاورد، آسمان
سبت به نفس خود، داشته باشد، با همۀ اوجی که عقلش شروع کرده و رشد کرده، همچنان ن

. وقتی که از هیکل خود بیگانه بود، چه  ستامثل آن نوزاد به هیکل خود، بیگانه از خودش 
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از  مقدار  به همان  اآلن  داشت؟!  زندگی خودش  و  به محیط  نسبت  او  زندگی  در  رفتاری 
بیگانگی نسبت به نفس خودش، در زندگی خودش، محروم از ارتباط حقایق نفس خودش 

گاهی خودش به خودش باز می. اگر در گستا شد، در آن وضعیت در  هواره یک لحظه آن آ
کشید! اآلن نسبت کند، چگونه خجالت میگهواره، با آن شناختی که به هیکل خود پیدا می

ها  خیال! با همۀ شرمندگی قدر بی! اینستاخیال خیال بی به وضع نفس خودش چگونه بی
 ها تفاوت از همۀ ایننفس خودش با خودش دارد؛ اما بی  و با همه وضعیت ناگواری که در

 ست. ا
تازه آن     ،شود که این مقدار از غذاهای عقلمان در این قسمت این میبندی بحث لذا جمع

یک مرحله از    ؛ غذاهای صد در صد و کامل و مهمی که در آیات و روایات آمده، نیست
دهد؛ تا آنجایی که ما را توجه بدهد که  میغذاهایی است که یک مرحله از عقل ما را رشد 

ما نسبت به نفس خودمان که بیگانه بودیم، آن بیگانگی کنار برود. این حساسیت جدی در  
مان پیدا  ما نسبت به تربیت نفس خودمان ایجاد کند؛ آنچنان حساسیتی که نسبت به جسم 

آنگاه اگر این مرحله    ؛نیمکترین لکه را در جسم و لباس تحمل نمیکنیم که حتی کوچک می
یک انگیزه جدی پیدا    ،تر از این که در آیات و روایات آمدهباز شد، انسان به غذاهای قوی 

خواهد کرد تا به سوی ُلّب خودش حرکت کند، و از آن مرحله از رشد عقل، و از آن آثار و  
 مند شود. برکات عقل بهره 

خواستیم آن آخرین ندی بسیار مختصری بود از یک بخش از جلسات قبل، که می باین جمع
بخش این قسمت را این جلسه عرض کنیم؛ شاید خواست خدا بیش از این صالح نبود.  

مان عمل کنیم؛ به  هایخواهیم خدا توفیق بدهد به دانستهشاءالله از خداوند کمک مینن
گاهی و ننهایآ از طریق شاءالله تعالی همینمان عمل کنیم؛  طور که خدا وعده داده که 
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شاءالله از آن مرحله  تان خواهیم رساند، ننهای ناب را برایتان ما آن علمهایعمل به دانسته
مند بوده باشیم.   از عقل و حقایق بهره 
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 جلسه پانزدهم 

 بدن نیعقل و مراتب طلوع آن در سرزم

بود که طلوع عقل در سرزمین بدن انسان، شبیه طلوع خورشید  خالصه بحث جلسه قبل این  
ترین درجه که  شمار است؛ از ضعیفدرجات نور خورشید بی  .در سرزمین این عالم است

کند، اگرچه روز تحقق پیدا  عرض شد؛ وقتی که خورشید، تاریکی شب را در فجر پاره می
شود؛ طوری ر تاریکی شب دیده نمی کند، اما انگار شب است و روز در غلبه شب و دمی

بینیم؛ اما به مرور که درجات طلوع  که آن موقع آن دقایق حتی چیزهای درشت را هم نمی 
طور تا وسط روز و  طور و همینشود و همینهای ریز هم دیده می رود، حتی چیز میباال  

سطحی، ما ظهر را باالترین  که با نگاه  درحالی  ؛ظهر و باالترین درجۀ حرارت و نور خورشید
کنیم؛ در عالم واقع درجات همچنان باالتر است؛ تا جایی که حتی اگر کل  درجه تلقی می

کره زمیِن ما در نزدیکی خورشید قرار بگیرد؛ در عزت خورشید، امکان وجود ندارد. گرما  
خواست شود. انسانی که می ان شدتش باال است که اصالا هر شیئی تجزیه مینچنو نور آ

آن در  مرکزی است، اصالا  نور چگونه  و  این حرارت  نقطه  باالترین مرکز  ببیند  و  جا  برود 
به حسب  تجزیه شده  ندارد، موجودیتش  بین رفت  ظاهر  است، اصالا وجود  تا حاال از   ،
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گوییم  بفهمد که ببینم این مرکز خورشید، نور چیست و باالترینش چیست؟ البته اینکه می
بین می میراز  بین  از  موجودش  از    گرنهو  ؛رودود؛ وضع  دیگری  وسعت  به یک  خودش 

 شود.انرژی تجزیه می 

حاال اگر عقل را بخواهیم در این مثال تشبیه کنیم، خیلی این    .است  این امری خیلی واضح
کند در نوزاد است  ای که طلوع میترین درجهضعیف  .انگیزی استشگفتعقل حقیقت  

روزی یا چند ساعتی است که به این عالم آمده و این طلوع خورشید در او که همان چند  
ترین درجه است؛ همان که این  قدر درجه اثر عقل ضعیف است. پایینآن   ؛انگار عقل ندارد

داند که باید گریه کند و کند و میفهمد که وقتی گرسنه شد، گرسنگی را احساس میرا می
ها را در این حدود داند که چگونه غذا را بمکد و همه این ند و میداند که چگونه گریه کمی

ترین درجه و بیش از  پایینها همه به وسیلۀ طلوع عقل است، اما در  کند. اینعلم پیدا می 
بهره  نسیان رفت؛ گریهاین دیگر  به  ندارد. همین که سیر شد، دیگر گرسنگی  به ای  کردن 

ش تشنه  دومرتبه  رفت.  می نسیان  احساس  او  د،  علم  و  احساس  این  است؛  تشنه  که  کند 
 کند. ای از عقل است که در او ظهور میترین درجهپایین

ست که  ا  ست یا پدر اوا   که همان مادر اواست  عرض شد که یک عقل باالتری در این نوزاد  
این  به صورت یک پیکری و هیکلی نمود پیدا کرده است. آن هیکل نیست که پدر و مادر  

داند که نیازهای دهد؛ آن عقلی است که در آن مادر است که او می بچه را دارد رشد می 
داند و  ها را با آن عقل برتر از آن نوزاد می تغذیۀ او چیست؛ مراقبت از خطرها چیست. این

این نوزاد  آن  میبرای  ِاعمال  را  می ها  ایجاد  رشد  و  بیرونی  کند  عقل  یک  واقع  در  و  شود 
هایش را در جلسات قبل مفصالا  برد که این بحثان عقل درونی او را با رشدی باال میچنمه

 مان برسیم. کنم تا به مباحث اصلی ها را عرض می عرض کردیم که بنده سریع چکیده آن



 243 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

ترین مرتبه، هم از بیرون باالترین جا عقل یک چیز جالبی است که هم از درون پایینپس این
دهد. همین که هر مقدار عقل از درون رشد این انسان را از درون و بیرون رشد می  ،مرتبه

گذارد که »خودش« ادامه خلقتش کند؛ دیگر آن عقل بیرونی او را به اختیار خودش میمی
را پیش ببرد. همین که این عقل درونی رشد پیدا کرد، یک علم دیگری در این انسان ظهور  

ن درجه باالتری از عقل در انسان طلوع کرد. اسم این مرتبه باالی علم  کند؛ چوو بروز می 
گاهی می گاهی که دیگر در آن نوزاد نیست؛  را و علم دوم را، خودآ گویند. این علم خودآ

کرد. وقتی  ترین مرتبه طلوع عقل بود؛ آنجا همان مقدار بود که حس می جا ضعیفچون آن 
می تمام  حس  مشرایط  نسیان  ظهور  یشد،  برایش  دیگری  علم  کرد  رشد  وقتی  اما  آمد؛ 

گاهی است.می  کند و آن خودآ

گاهی  خودآ
گاهی که این انسان رشدیافته پیدا کرد با آن نوزاد؛ را در این مثال مان اگر  فرق بین علم خودآ

شویم. در یک باغی شما یک سیبی را مالحظه نیاز میتطبیق بدهیم، دیگر کالا از توضیح بی
گاهی ندارد، فقط از آِب سیبی که آن هم هنگامی که  بفرمایید که این نوزاد چون علم خودآ

ای که رفع تشنگی کرد و تمام شد و  برد، همان چند دقیقه برد و لذت میتشنه شد، بهره می 
گاهی    نسیان؛ اما آن کسی که رشد یافته و عقل باالتر دارد و بفرمایید علم دوم یا همان خودآ

برد، از رنگ سرخ  برد؟ ازتماشای شکل سیب یک لذت میهایی از آن میرد، چه لذترا دا 
شود، از تحریک ها تحریک می َجَود و بزاقکه میبرد، از اینپوستش یک لذت دیگر می

برد  برد، از عطر سیب یک لذت دیگری میها و جویدن یک لذت خاص خودش را میبزاق 
های گویم، آن سیب هایی که شیمیایی هستند را نمیویم این سیبگ)این عطر سیب که می

ها  که عطریات به این صورت قدیم که مواد شیمیایی ندیده بودند، پنجاه سال پیش؛ آن موقع
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گذاشتند؛ بعد یک  ها را در صندوق، الی پارچه میها چند تا از سیبنبود، بعضی از خانم 
خورد و چقدر خوشبو ها میلباسداشتند، عطر جالب سیب به  یها را برممدتی که آن پارچه

اش باقی  ها مزهخورد ساعتهایی که آدم یک دانه میکنم. سیبرا عرض می بود. آن سیب
برد، در سایۀ درخت سیب نشسته و سفره  از درخت سیب یک لذت دیگری می  ،ماند(می

ها که این درخت سیب در آن باغ است لذت   برد، از باغی پهن کرده یک لذت دیگری می
ای که در آن باغ تشکیل شده  برد، از جلسههای دیگر میبرد، از آسمان این باغ لذتمی

بلکه باالتر، صاحب این باغ که شخصیت واالیی است، از اینکه این   ؛بردلذت دیگری می
برای او ارزشی قائل شده، از ارزش کند و آدم را به باغ خود دعوت کرده و از او میزبانی می

ها را ببینید این مرتبه ها است. اینبرد که فراتر از همۀ لذت آن صاحب باغ، یک لذتی می
گاهی او برایش باز شد، از یک سیب چه وسعتی از لذت  ها دوم از عقل که رشد کرد و خودآ

ها را ندارد؛ بهرۀ این نوزاد از یک خودآگاهی است که این نوزاد این  ازها همه  َبَرد. اینمی
 سیب همان چند دقیقه بود که دیگر در گرسنگی خورد و فراموش کرد. 

 نسیان، رفلت و ذکر
ما   هبتوانند عقل را  می   (السالمعلیهم)انگیزی است؛ فقط اهل بیتعقل یک چیز شگفت

باز کند. این علم اول چنین عمیق مسئله را  ندارد دربارۀ عقل اینت  ئجرمعرفی کنند. احدی  
شود »نسیان«. علم دوم که ها هم دارند، اگر رفع شود، میکه نوزاد هم دارد و همه انسان

گاهی است اگر رفع شود، می کند  ای که انسان با نسیان می شود »غفلت«. پس مبارزهخودآ
چنین فعالیتی و  گویند. همکه آن علم اول نرود و یا اگر رفت برگردد، اسم آن را »ذکر« می

گاهی و غفلت از بین برود،  ای که انسان می مبارزه کند که آن علم دوم از بین نرود، آن خودآ
 گویند.باز آن را »ذکر« می
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ذکر یک معنا و یک تعریف علمِی مبنایی دارد. ذکر آن نیست که یک عده مثل بعضی از 
آن را می بخش معارفالفاظ حیات از  خواهند  مان، معنای  پوچ کنند؛ همچنان که خیلی 

واژه لفظ و  میها  را  ما  پرمعنای  اثرات  های  آن  مبادا  تا  کنند،  پوچ  درون  از  خواهند 
د. ذکر آن نیست که تا مثالا اسم ذکر که ومند شها دارند، کسی بهره بخشی که آن واژه حیات

به یاد یک جلسه   آنجا یک عده جمع شده بیاید ما  یا هو    اند،بیفتیم که  یا هو  یا هو  ُمدام 
می می انجام  حرکاتی  یک  و  می کشند  داغ  و  می دهند  شکم  در  سیخ  یک  شوند،  زنند، 

آید، انسان به یاد دهند و بعد بگوییم جلسه ذکر است. تا اسم ذکر می رفتارهایی انجام می 
 ادا و اطواری بیافتد. چنین

محکمی دارد. ذکر، یکی از غذاهای بسیار  ذکر، تعریف علمِی مبنایِی قرآنِی روایی بسیار  
شاءالله توفیق شد از خود روایات خواهیم دید که ذکر در نگاه قرآن  مقوی قوه عقل است. ان 

و روایات چه غذای مقوی و مهمی است. این عقل اگر با آن غذاها ادامه پیدا کند) جلسات  
دهد را عرض کردیم( اگر کند و رشد میقبل، غذاهای مقوی عقل که عقل را تربیت می

رود که یک مرحله از  قدر باالتر میمند شود، رشد عقل آنها را انسان بتواند خوب بهره آن
.  شودبرایش باز می تر آفتاب عقلرود و علم دیگری از تابش قویخودآگاهی هم باالتر می

گاهی است؟ آن علم نفس اآن چه علمی است که قوی النفس، ست؛ علم تر از علم به خودآ
نان که نوزاد از بیخ و بن نچتر از این مرتبه از علوم پایین است. آکه یک علمی خیلی قوی 

، نه داند و نمی نمی گاهی یعنی چه! هیچ خبری از خودش ندارد، مطلقاا داند که علم خودآ
میاین گریه  گهواره  در  نمی که  و  میکند  گریه  که  اینداند  نه  فقط  کند؛  و  که  است  تشنه 

گاهی ندارد، نمی داند که تشنه است یعنی چه؛ نه، باالتر، اصالا به موجودیت خودش هم آ
گاهی،  کند؛ آنن دارد گریه میکه یک موجودی در این گهواره اآل قدر از علم دوم یعنی خودآ
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ای محروم  یعنی علم خودش به خودش محروم است و بر همین اساس هم از چنین زندگی
  است.

گاهی پیدا کرد؛ خودش، جسم خودش، حرکات   این علم دوم بود که انسان به همه اطرافیان آ
ها و زمین، این همه اختراعات، این همه اکتشافات، این همه  خودش، رفتار خودش، آسمان

تغییراتی که در روی زمین انجام گرفته، همه و همه به برکت همین علم است که این انسان  
نگری است که انسان خیال کند باالترین درجه  چقدر سطحی  امااست؛  شده    منداز آن بهره 

گاهی،  خورشید همین ظهر است. خیال کند باالترین درجه علم همین است که از خودآ
بهره این عالم  در  را  ُبن ها  و  بیخ  از  نوزاد همچنان  آن  مثل  انسان هم  این  است.  مند شده 

نمی نمی و  نمیداند  که  علم دداند  از  که  کامالا اند  نوزاد  آن  چطور  است.  محروم  النفس 
تفاوت است؛ این انسان رشد نیافته، همچنان  بیخیال است و از اساس نسبت به علم دوم  بی
مند باشد و به آن نیازمند است. خیال است، از اینکه از علم نفس بهره تفاوت است، بی بی

باز شود؛ وسعتی بس برای او  آن علم  آن نسبتی که در علم سیب توضیح  اگر  از  باالتر  یار 
ای را که شود. بهره دادیم، که نسبت آن کودک به این یکی در این باغ، در باغ هستی، باز می

مند است؛ این انسانی که از  در علم نفس و با علم نفس از عالم هستی و از باغ هستی بهره 
 ر نسیان است. در واقع از آن علم نفس د ،بیخ و بن اطالع ندارد

 النفسهشدار قرآن به انسان دربارۀ علم
انسان هشدار می به  قرآن صریح  َه  فرماید: »دهد. میچقدر  اللَّ َنُسوا  یَن  ذ 

َکالَّ َتُکوُنوا  َواَل 
ْنُفَسُهْم...

َ
أ ْنَساُهْم 

َ
حواس   1«َفأ باشید،  مواظب  کسانی  مبادا،  مانند  که  کنید  جمع  را  تان 

 
 «؛و همچون کسااانی نباشااید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به »خود فراموشاای« گرفتار کرد...»  -1

 .19سوره حشر، آیه
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ها را، خودشان را بر  اش این شد که خدا هم نفس آننباشید که خدا را نسیان کردند و نتیجه 
 النفس چیست؟ خودشان به نسیان انداخت. نسیان چیست؟ نسیان نفس چیست؟ علم

هم   حیوانات  همۀ  حتی  را  اولیه  علم  گرسنه  این  کسی  که  نیست  مهمی  چیز  این  دارند؛ 
شود برود و غذا بخورد؛ کار بزرگی انجام نداده؛ این را حیوانات و حشرات هم دارند. می

های خورد، لذتنشیند، عالوه بر آن غذایی که می این علم دوم است که وقتی سر سفره می 
ان؛ انسان نیازش به علم نفس شود. این خیلی مهم نیست برای انسدیگر هم برایش باز می

چیست، اهدافش    زندگی  است. علم نفس باید باز شود تا ببیند چرا خلق شده، اصالا جنس
 ت؟ سهایی که در آنجاست چیچیست، لذت

شاءالله تعالی این های بعد که ان شاءالله برای فرصتداریم ان النفس را ما نگه می این علم 
عقل، تکمیل شود چون قرارمان در همان اوایل جلسات این    تغذیه  دربارههای قبلی  بحث

وری است که دقت ویژه  ط  ؛ چون مباحثدکننبه ما کمک    شانت بود که عزیزان هم با دق
ان می اهل  طلبد؛  و  بزرگان  که  مطالبی  به  عمل  با  و  دقت  این  با  تعالی  شاءالله 

حرکت  شاءالله در مباحث  با همه وجود ان  و  فرمایند، به طور جدمی   (السالمعلیهم)بیت
پیچیدهکنیم   مباحث  برای  پیشو  که  پیدا    تر  آمادگی  یک  است،  بحث  کنیمرو  پس   .

 گذاریم.های بعد میالنفس را برای فرصتعلم 

دراین فقط  را  جمع   جا  روایاتش  شد،  داده  توضیحاتی  قبل  جلسات  که  عقل  بحث  بندی 
مان از طریق روایات بیشتر معلوم و مراتب و درجات نور عقل برای  خوانیم تا گسترۀ عقلمی
پایین  دشو ببینیم  آن  که  از  انسان  مرتبه عقل که  و  بهره ترین  طور  همینمند است، چیست 

می اآلدرجاتش  که  مطالبی  پس  چیست.  عقل  مرتبه  باالترین  تا  روایات رود  از  بنده  ن 
نیستند، تناقض در روایات نیست. یک وقت کسی تصور کند که  ها تناقض  خوانم، اینمی
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های  طور فرمود! نه، این مراتب و تفاوتطور فرمود، چرا آنجا آن عقل را مثالا این  ،حضرت
گوییم »زمان« یعنی همان شب، شِب میما  که مثالا  این  طولی درجات عقل است. مثل

گوییم »زمان« یعنی همان روز، همان روز یتاریک، این زمان است. در یک جای دیگر م
زنی، یک ساعت پیش گفتی که زمان آقا تو که داری تناقض حرف می   روشن. کسی بگوید

نه عزیز من،   گوییمگویید؟ مین چه شد ضد آن دارید مییعنی همان شب و تاریکی، اآل
دیگری است. هر است. تناقض اصالا چیز   این تناقض نیست؛ این تفاوت مراتب و مصادیق

آن  زمان  وسعت  هستند؛  درست  فوق دو  شب  لعاده  اقدر  تاریکی  در  هم  که  زمان است 
ظهر در  و تواند در وسط روز کند، در مرتبه پایین شخص خودش و هم میمصداق پیدا می 

 ؛ این تناقض نیست. زمان صدق کند ،مرتبه دیگر خودش

اآل مقدمه  این  بیتبا  اهل  ببینیم؛  چ  (السالمعلیهم)ن  عقل  بیان  طدرباره  را  آن  مراتب  ور 
 فرمایند.  می

 ترین درجۀ عقلعقل طبع، پایین
َبة  فرماید که: »جا می  در یک جر  بع  وَعقُل التَّ : َعقُل الطَّ ، عقل دو تا عقل  1« الَعقُل َعقلن 

پایین واقع  در  که  طبع  عقل  خب  تجربه.  عقل  و  طبع  عقل  پاییناست؛  مرتبه  تریِن  ترین 
ن مثالا در یک منتها خیلی ضعیف است. اآل  ؛هر موجودی عقلی داردطبع  شود؛ یعنی  می

می  قبول  کسی  چه  شب،  تاریکی  در  سیاه  است؟ ذغال  خورشید  انرژی  اینجا  که  کند 
می  گویندمی شده   نایگوییم  کو؟  ذخیره  سیاه  ذغال  این  درون  در  و  شما  رفته    با   است. 

شدید  خورشید می  ،آشنا  روز  در  که  همان  بسیار   انرژی  اماتابد؛  با  طیف  خورشید، 

 
 .58، ح6، ص78بحار األنوار، ج  «؛عقل طبیعی و عقل تجربی... ؛عقل دو گونه است» -1
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اند بر اساس روایات و آیات که حتی موجوداتی که ما  ای دارد. بزرگان اثبات کردهگسترده 
ها هم دارای عقل هستند. یک بحث خاک، این  و  سنگ  مثل  آوریمها را به حساب نمیاین

که دیگر بنده سریع بگذرم. یک مرتبه باالتر، عقل تجربه است که انسان  خیلی جالبی است  
 دهد.د؛ در واقع عقلش را رشد می رو میای که دارد پیش با تجربه

علی  موال  دیگر  روایات  »می  (السالمعلیه)در  لم   فرماید:  الع  ب  َتزیُد  یَزٌة  َغر الَعقُل 
ب   جار  گفتیم گربه غریزی بلد است که گفتیم. مثالا می تا حاال فقط اسم غریزه می   .1«َوالتَّ

ند. پرنده  کموش را چگونه بگیرد. موش غریزی بلد است، چگونه از خودش دفاع کند و فرار  
داند که چگونه بپرد یا آن یکی چگونه  به طور غریزی بدون اینکه کسی آموزش بدهد، می  

این کند.  هستند.  شکار  غریزی  همه  میوقتی    نوزادها  طور   شودگرسنه  گریه   غریزی  به 
اما غریزه درواقع همان درجهمی بله غریزه است؛  را غریزه گذاشتیم.  اسمش  از کند؛  ای 

هایش  طلوع عقل است که دارای علم است و اثر علمی دارد که این را عرض کردیم که بحث
 خواهیم مراتب عقل را از روایات استفاده کنیم.مفصل است، فقط می

 وش، فهم، حافظه و علم در سایۀ عقله
طَنُة َوالَفهُم  فرماید: »می   (السالمعلیه)در یک جایی حضرت امام صادق نُه الف  َوالَعقُل م 

لُم  فُظ َوالع  کند، فطنه و هوش، این هوش خودش می ؛ یعنی انسانی که ادعای هوش  2« َوالح 
در واقع مال قوۀ عقل است.  مستقالا چیزی نیست؛ یک شعاعی است از تابش قوۀ عقل،  

 
 .1346، ح52عیون الحکم و المواعظ، ص «؛یابده افزایش میخرد، طبیعتی است که با دانش و تجرب» -1
 .115، ص1الوافي، ج «؛و دانش است  عقل که از هوش، فهم، حفظ» -2
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فهمی که این همه در علم، جایگاه دارد، فهم، هوش، اندیشمندان، دانشمندان، فالن فهیم؛  
 اند.مند شده ای از عقل را در واقع بهره همه مرتبه

فُظ » «؛ رابطۀ علم و عقل یک رابطۀ خیلی جالبی است که این را  علم«، قوه حافظه و »ح 
جلسه  نمی این  در  میشود  عقل  و  علم  اصالا  کرد.  میباز  جهل  و  علم  یا  گوییم، گوییم 

ها بر هم پیشی  چگونه به هم ربط دارد و خیلی جالب است، گاهی اینها  این  ارتباطات
کند. به هر حال  غذیه می  گیرند. گاهی علم وابسته به عقل است، گاهی عقل از علم  می

ذهنی است، نه آن علم به معنای مراتب باال  م  علکه فرموده، همان    یاینجا منظور از علم
ای ها در واقع همان مرتبهکند از علم است، همۀ اینکه هر چه انسان تحصیل از ذهن می

 مند است.ای بهره درجهاز عقل است که از آن 

 عقل، بازدارنده از زشتکاری 
هٌ فرماید: »می (السالمعلیه)جایی موال علی رد الَمعروف  الَعقُل ُمَنزِّ ٌر ب  ، آم   .1« َعن  الُمنَکر 

ای در وسط یک اقیانوس به دنیا بیاید،  یک نفر هم در جزیره   ؛اینجا دیگر بحِث مطلق است
مند  در یک دشتی و صحرایی که هیچ کس او را تربیت نکرده، او از مقدار عقلی که بهره 

منتها   ؛کند که این کار را بکن و این کار را نکناو را راهنمایی می    ،است، از درون، عقل
 مند است. ری است که از آن عقل بهره شناخت او از کار زشت و خوب به آن مقدا

ُب الَحَذَر فرماید: »در جایی می  شود انسان  این عقل است که موجب می  ؛2« الَعقُل یوج 
کسی او را تربیت نکرده، اما آن    ،کوه  آندر    ،از خطر فرار کند؛ ولو در آن جزیره، در آن دّره

 
 .1159، ح46عیون الحکم و المواعظ، ص «؛خواندا میها فرگرداند و به نیکیخرد از زشتکاری دور می» -1
 .210، ح24عیون الحکم و المواعظ، ص «؛خردمندی، موجب هشیاری است» -2
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تکه شود؛ خودش را در  هپرد و تکدهد از صد متری مثالا ب مقدار عقلی که دارد اجازه نمی
ای از عقل  ها همه مرتبهفهمد. اینمی خطر گرسنگی را    ،آتش بیندازد و بسوزاند. گرسنه شد

 مند هستند. ها از آن بهره است که همه انسان 

 رابطۀ علم، قدرت، نور و اراده در کارها با عقل
َتعاَلی  فرماید: »در جایی می   الّلُه  ، َخَلَق  َوالُقدَرة   ، لم  الع  َن  م  َبَعة  أشیاَء:  أر ن  م  الَعقَل 

ي الَمَلکوت   ا ف  ما لم  دائ  الع  ا ب 
ما ، َفَجَعَلُه قائ  مر 

َ
اْل ، والَمشیَئة  ب   .1«َوالّنور 

باال مییواشاینجا   را  مرتبه عقل  این عقلیواش  هایی که حتی یک گربه هم در حد  برد. 
ای است؟ انسانی که مند بود؛ حاال این عقل در چه مرتبه ه خودش به عنوان غریزی از آن بهر

از چهار چیز درست شده است؛ جنس این عقل  او فرماید عقلمیباشد،  عقلش رشدیافته
؛ یعنی اگر کسی دارای چنین  است  علم است، قدرت است، نور است، اراده به هر کاری

باشد،   وجودیاصالا  عقلی  جوهره   در  تا  چهار  هس   این  این تاو  از  انسانی  ببینیم  اگر   .
مند است، هم دارای قدرت و علم است، پاکی، نور و اراده قوی است،  ها فراوان بهره نعمت

 آن عقل است. ازها این

ن  اگر اآل   ، وقتی زندگی حضرت امام را بررسی کنیم  مااین چهار تا در هر کسی وجود ندارد؛  
آقا را   اینجا یک عقل باالیی استمی دقت کنیم؛  مدیریت حضرت  وقت آن   ؛ بینیم که در 

الَمَلکوت  » ي  ف  ا  ما دائ  لم   الع  ب  ا  ما قائ  بحث  یواش«،  َفَجَعَلُه  آن  بحث اصلییواش  که  مان 
مند شد، دیگر پایدار  از چنین عقلی بهره هرکس معرفت نفس است، از این به بعد است که 

 
خرد را مّتکی بر دانش و جاودانه در    دانش، قدرت، نور و اراده کار. پسخداوند، خرد را از چهار چیز آفرید: » -1

 .12، ح98، ص1بحار األنوار، ج «؛ملکوت، قرار داد
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له چون در بحث نفس بحث خواهد شد دیگر از  شاءالدر علم و پاینده در ملکوت است. ان
 این مطلب بگذریم. 

علیهمین موال  عقل  مراتب  در  »می  (السالمعلیه )طور  هُ فرماید:  ُلبُّ نسان   اْل  ، 1« أصُل 
. ما یک میوه داریم، یک پوستش است، یک مغزش است، استدیگر آن مغز عقل    «ُلّب »

رسد به آن عطرش؛ عقل تا برود به  ییک اسانسش است؛ آن دیگر چیز دیگری است، تا م
 «.ُلّب سمت آن »

الَبراَءُة  فرماید: »می   (السالمعلیه )در یک جایی موال علی الَعقل  العفاُف، وَثَمَرُتُه  أصُل 
َن اآلثام     .2«م 

کند؛ این عفت  میَعفاف یا ِعفاف که به معنای پاکدامنی آمده که مثالا کسی حجاب رعایت  
ای از عقل است که انسان  . َعفاف یا ِعفاف آن مرتبهاست  یک مصداق است، اثری از عفاف

َن اآلثام  فرماید: »را از درون می رده آو  «الف و الم »هم جمع آورده و هم با    .«َثَمَرُتُه الَبراَءُة م 
اش سی حس بویاییک  .استاصالا نفرت دارد؛ حتی کسی اسم گناه را به او نگفته    .است

به دم در رسیدهکه غذا می  هنگفت  او  بهقوی باشد، کسی   تازه  با   سوزد،  است، بیست متر 
؛ آخ غذا چه بد جور سوخته! خب کسی نگفته  گویدآشپزخانه فاصله دارد، چیزی ندیده، می

ای رسد به مرتبه. عقل انسان می هفهمد یعنی چاین حس بویایی باز شده است. این میکه  بل
نمی اصالا  که  استشمام  از رشد  کار  آن  از  گندی  گناه است؛ یک  فالن چیز  آقا  که  گویند 

فرار میمی او  از  به خودی خود  از درون  انسان، یک  کند،  این  است.  کند. خیلی جالب 
است،  انگیشگفتموجود   از  زی  در او    شگفتییک بخش  که  است  عقلی  به  مربوط  هم 

 
 .11، ح108، ص75بحار األنوار، ج  «؛ست...ا بنیاد آدمی، خرد او» -1
 .59، ح7، ص78بحار األنوار، ج «؛و میوه آن، دوری جستن از گناهان ریشه خردمندی پاکدامنی است» -2
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گند گناه را به خودی  اصالا  مند شود. عقل همان است،  بهره مراتب باال قابلیت دارد از آن  
 شود.خود متوجه می

ه   فرماید: »می   (السالمعلیه)امام صادق ب  َب  حمُن َو اکُتس  ه  الرَّ ب  َد  ُعب  َما العقُل؟ قاَل: ما 
َي ال یَطَنُة، و ه  لَك الشَّ کراُء، ت  لَك النَّ َیَة؟ فقاَل: ت  ناُن. قاَل: ُقلُت: َفاّلذي کاَن في ُمعاو  ج 

الَعقل   ب  َلیَست  و  الَعقل   ب  روشن  .1«َشبیَهٌة  امروز  که  است  بحثی  همان  مااین    ، فکرهای 
ساز دارند و گرفتار هستیم که باز یک بحث مستقلی است که اگر بحث بعضی مراکز اندیشه

شاءالله، به برکت شاءالله باز شود و غذاهای عقل درست استفاده شود ان ان عقل درست  
کند توجه میتغذیۀ عقل، این مراتب عقل در انسان به مقداری که خودش در خودش رشد 

کری که اسالم ناب مخلوط با بعضی از  فث روشنپیدا کند، آن معلوم خواهد شد که این بح
است  کرمآبی  نفروش  هاینگاه امام قچو  شده  اصالا  است.  کرده  پیچیده  را  کار  در 

الَعقل  فرماید: »می  (السالمعلیهم)صادق الَعقل  و َلیَست ب  َي َشبیَهٌة ب  « َشبیَهةٌ این »  .«و ه 
بنده    ،انسان  ،است که به وسیله آنضرت فرمود: »عقل آن  حکه آمد، این را خیلی دقیق کرد.  

 کند«. شود و مراتب بهشت را کسب میحضرت رحمان می 

کشورداری بلد نیست، سیاست    (السالمعلیه)شایعه کرده بود که علیوری  طچون آن ملعون  
سیاست  چقدر  است!  باهوش  چقدر  معاویه  این  قوی مدندارد.  کشوردار  ار  چه  است!  ای 
   ( السالمعلیه)تا زمان امام صادق  عجیبی است! ملعون این را اصالا در تمام سطح جامعه

اآل بود.  متفرهنگ کرده  و چند صد سال؛ چه معاویهأن هم  هزار  بعد  است   سفانه همین 

 
درباره عقل سؤال کردم؟ حضرت فرمود: عقل آن چیزی است    (السالمعلیه)گوید از امام صادقشخصی می»  -1

گفتم: پس آنچه در معاویه بود    :گویدراوی می .که به وسایله آن خدای رحمان عبادت شاود و بهشات به دسات آید
، 1الکافي، ج  «؛عقل نیست ، اماطنت است. آن شبیه عقل استآن نیرنگ است، آن شی :چیست؟ حضرت فرمود

 .11ص
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صادق امام  زمان  بوده!  در    (السالمعلیه )باهوش  اما  دارد،  فاصله  چقدر  معاویه  زمان  با 
ها هایی که اینور جا افتاده! تازه از اصحاب حضرت است، تازه مسلمان طفرهنگ مردم چ

بیتعلی  اهل  برکت  به  سؤال    (السالمعلیهم)القاعده  برایش  باشند؛  باید رشدیافته  خیلی 
آن عقل نیست،    فرماید؟! حضرت میاست  چه بوده  معاویه  آقا پس عقل  شود کهایجاد می

الَعقل  آن نیرنگ است، نکراء است، آن شیطنت است، آن شبیه عقل است، » «،  و َلیَست ب 
 این عقل نیست.

ه  َلَوَجَب فرماید: »می   (السالمعلیه )علی  در جایی موال م  َلو َلم َینَه الّله ُ ُسبحاَنُه َعن َمحار 
ُل أن  َبَها العاق    .1« َیجَتن 

نمی هم  شرعی  فرض  بر  خدا  ایناگر  اگر  خدا  اعالم  هگنا  فرستاد،  هم  را  منهیات  و  ها 
کند،  شود که از این محارم اجتناب میای از عقل برخوردار میفرمود، انسان از مرحلهنمی

دارد و آلود را برمیگل« خیلی جدی. یک کودک خیلی راحت یک سیب  َوَجَب آن هم »
دارد و در دهانش  خورد. اگر دقت فرموده باشید یک بچه یک پالستیک آشغال را برمیمی
؟! حتی از تماشا هم دلش به هم  هجود؛ اما وقتی عقل به مراتب باال رسید چگذارد و می می
اآلمی اگر کسی  بوخورد.  برداشته  لجن  کاسه  یک  فالنی  که  بگوید  ما  پیش  قاشق  ن  با  د 
 تازه شنیده! این همان عقل است. خورد، فقطن دل انسان به هم میخورد، همین اآلمی

اکرم پیامبر  جایی  »می   ( وسلموآلهعلیهاللهی صل)در  الَحقِّ فرماید:  َرسوُل  این   .2«الَعقُل 
مند است، «، کسی که از این عقل بهره الَعقُل َرسوُل الَحقِّ دیگر یعنی چه خدایا، خدایا! » 

 
نمی»  -1 ازاگر خاداوناد از محّرماات نهی  بود کاه خردمناد،  ورزد  آن کرد، ساازاوار  یون الحکم ع  «؛اجتنااب 

 .7082، ح417والمواعظ، ص
 .354، ح27عیون الحکم والمواعظ، ص «؛خرد، فرستاده حق است» -2
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، استالنفس  بیشتر مراتب علم ها  اینالبته    !شودهایی از عالم عقل خبردار می از چه پیام
 باید بحث شود و باز شود. 

 خلقت عقل در عالم روحانیین در عرش یمین و از نور
کند که عقل از این هم باالتر است. امام  جا مراتب باالتر از عقل را برای ما باز می یکدر  

َن فرماید: »می   (السالمعلیه)صادق ُل َخلق  َخَلَقُه م  إنَّ الّلَه جلَّ َثناؤهُ َخَلَق الَعقَل و ُهَو أوَّ
ه  ن نور  وحانّییَن َعن َیمین  الَعرش  م   . 1«الرُّ

کلمه این را ببیند، چند  کلمهخواهد که  یک پژوهشکده می  . حاال بیا این روایت را فهم کن
بب تا  بیایند  تیم  َثناؤهُ»  البتهینند این یعنی چه؟  تا  اولین   «الّلَه جلَّ  آن  و  خلق کرد عقل را 

ایم که روح هست یا نیست؟! خلقی است از عالم روحانیین. ما در عالم روحانیین مانده
اند. حاال بحث در این است که روح هست  بعضی مغزهای الکلی ما را گرفتار کردهقدر نآ

با   وقتی  نیست؟!  می یا  مواجه  مادی  فوق  کارهای  از  بنبعضی  به  می شوند،  رسند بست 
تغییرات شیمیایی یعنی چه؟ تغییرات شیمیایی    .گویند آن دیگر تغییرات شیمیایی استمی
قوه می باأل نمی خواهد، یک علم می خره یک  تغییر شیمیایی  الکی که  شود. پس خواهد؛ 

 نیم؟ کچطور این تغییر شیمیایی را محاسبه می 

کنند، یعنی این یک نکتۀ  زنیم اینکه تغییر شیمیایی را محاسبه میبا زبان فطرت فریاد می 
مثالا   کاریدقیقی است؛ دنبال یک دستگاه میکروسکوپی الکترونیکی هستم تا این ریزه  

حساب و کتاب است، چرا این ور بیطفالن میکروب را پیدا کنم. اگر این یک چیز همین

 
از ساامت راساات عرش،  خداوند اساات که روحانی موجود نخسااتین آن و خرد را آفریدثناؤه،   جّل  خداوند،»  -1
 . 109، ص1بحار األنوار، ج «؛کرد  خلق خویش نور از
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هستیم؟ لذا یک پژوهشکده   آن  تخصص  دنبالبه  شود و  انجام می  آن  اسبه رویهمه مح
صادقمی امام  اما  کند.  تشریح  را  کلمه  یک  همین  فقط  بدون    (السالمعلیه)خواهد، 

که عالم روحانییون، بلکه اولین خلق  ، نه اینهو چ  هو چ  هآزمایشگاه، بدون دانشگاه، بدون چ
!  «الله اکبر»؟ عقلی که از یمین عرش است؛  ههد، آن هم چددر عالم روحانییون را خبر می

؟  ه تازه یمین در اینجا یعنی چ  ؟ که باالتر از عالم روحانیین است  ست حاال عرش دیگر چی
است که بگوییم سمت راست و سمت    مگر عرش آدم است؟ نعوذ بالله، نستعیذ بالله میز

ای یمین چیست؟  نچپ؟  در  اصالا  جا  بزرگان  معنای عرش، اصالا حیران  عرش چیست؟ 
گونه انسان را  این  (السالمعلیه)مام صادقد. اخواهکنم، پژوهشکده می اند؛ عرض می مانده
میدست برتر  گیری  زندگی  به  برتر،  عقل  به  برتر،  حقایق  آن  به  عالم  این  لجن  از  کند، 

برد، به مقدار ه میبرد، یک ِکرم خاکی هم بهریک مورچه هم در باغ بهره می  گرنهشد؛ وکمی
ه خواهد انسان را  »میوقت آن عقلی که دارد. ن نور   « از نورش باال ببرد!م 

ن نور   فرماید: » می   (وسلمو آلهعلیهاللهی صل)جا پیامبر اکرمیکدر   إنَّ الّلَه َخَلَق الَعقَل م 
ْع  ل 

ه  اّلذي َلم َیطَّ لم  ق  ع  ٌب َمخزون  َمکنون  في ساب  يٌّ ُمرَسٌل و ال َمَلٌك ُمَقرَّ   .1«َعَلیه  َنب 

البته خدای تعالی عقل را خلق فرمود، از یک    .محروم کردند  از این حقایقما را  ور  طاین
ای است پنهان؛ آن هم  نوری که حاال نور دیگر معنایش چیست که گنجی است، خزینه 

خدای متعال؛ آنچنان پنهانی که حتی نبی مرسل هم اطالعی ندارد،  پنهان در علم ازلی  
آن دست  عالم  حکومت  همۀ  دیگر  که  مقرب  نمیا  هاملک  هم  آن  این  ست،  که  داند 

ای که عقل از آنجا از نور خلق شده یعنی چه؟ صندوقچه و خزینه

 
از خاداوناد»  -1 را  کاه در نوری خرد  پیاامبر و بود نهفتاه و انادوختاه او ازلی علم آفریاد  هیچ  و مرساالی هیچ 

 .107، ص1، جبحار األنوار «؛نداشت اطالع آن از مقّربی فرشته
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 جلسه شانزدهم

 ا ی شباهت طلوع عقل با طلوع آفتاب دن

های جلسه گذشته این شد که طلوع عقل در کشور بدن انسان، شبیه طلوع خالصه بحث 
 آفتاب در سرزمین این عالم است. 

ای نور و حرارت و آثار خاص خودش را دارد. دیدیم که طلوع آفتاب مراتبی دارد؛ هر مرتبه 
انگار روز    در طلوع فجر با اینکه آفتاب طلوع کرده و تاریکی شب را پاره کرده است، اما
جا تاریک  نشده است. خیلی جالب است؛ هم به اعتبار طلوع آفتاب، روز است؛ و هم همه 

نمی  دیده  هم  درشت  چیزهای  وحتی  قویاست  نور  اینکه  تا  است.  شب  انگار  تر  شود؛ 
کنیم که رسد، و ما توهم میشود تا به اوج خودش که ظهر است میتر میشود، قوی می

اوج   به  انسان خود رسید؛ درحالیطلوع خورشید  این نگاهی سطحی است. جا دارد  که 
های خورشید برود، تازه بفهمد که گرمای خورشید و نور خورشید  ها تا نزدیکیباالتر از آن

اگر به مرکز کرۀ خورشید برسد، آنجا ]انسان     .یعنی چه! همچنان جا دارد ادامه پیدا کند
نه اینکه   ،ها یعنی چه! اما وجود نداردد و همۀ ایناصالا وجود ندارد تا ببیند نور و خورشی

 گیرد.  تر در خود خورشید قرار می بلکه در یک مرتبۀ وجود وسیع؛ شودعدم مطلق می 
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 مراتب طلوع عقل در انسان  
کند که  است که نوزاد در همین حد استفاده می   این  عرض کردیم که طلوع عقل در نوزادی

کند. همین که سوزن  کند و علم پیدا می خورد، گریه می کند؛ یک سوزنی به او می حس می 
رسد کند که سوزنی هست و دردی هست؛ تا میآید. فراموش میرا کشیدیم، دیگر نسیان می

مشابه همان شروع طلوع خورشید    ،به مراتب باالتر که عرض کردیم. علم اولیه در نوزاد
آن کند، گریه میاست که فقط حس می کند. احساس گرسنگی  ریه میموقع فقط گکند، 

کند؛ علمش همین است. همین که شیر خورد و  احساس گرسنگی می  کهموقع  آن   .کندمی
شود. علمش در یک همچون سطح ابتدایی است،  سیر شد، دیگر گرسنگی هم فراموش می

اما وقتی این عقل رشد کرد، طلوعش به سرعت باال رفت، در این مرحله خوب مراقبت  
ش تغذیه  می شد،  عقل  باالتر  مرحلۀ  به  می د،  داده  او  به  باالتر  علم  و  علم  رسد  که  شود 

گاهی است و همین طور جا دارد این عقل رشد کند تا برسد به یک علم باالتر، مرتبۀ  خودآ
طور تا مرحله  النفس است. باز همینالنفس است، علمباالتر طلوع عقل که آن علم معرفت

طور به آن نوری برود که از آن نور، عقل، ُلّب برود، همین  عقل ادامه دارد، همچنین تا به
 عقل شده است. 

شود. آن  رود، زندگی انسان هم خاموش میها که کنار میعرض کردیم هر کدام از این علم 
گاهی کنار می آید، زندگی آن هم از بین می نسیان که می  رود و  رود. غفلت که آمد، خودآ

هایی را که از آن مرتبه از ض شد که اگر بخواهیم زندگی انسان رود. عردیگر این از بین می
اند، تشبیه کنیم و مثال بزنیم، مثل انسان  مندند که به علم معرفت نفس رسیدهرشد عقل بهره 

 قدر فاصله دارد!داند در علوم باالتر و در عالم چه خبر است؛ ایننوزادی است که نمی
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گاهی نتیجۀ »ذکر«  علم به خودآ
ش میعرض  »ذکر«  را  غفلت  و  نسیان  این  با  مبارزۀ  که  بدهد،  د  توفیق  خدا  اگر  گویند. 

 کنیم.ما در این معنای ذکر است که از محضر آیات و روایات استفاده می شاءالله بحث  نن
کند که آن نسیان را کنار بزند و  کند، در درون خود مجاهده می در ذکر یا انسان فعالیت می

ل برسد؛ یا بفرمایید در علم باالتر، غفلت را کنار بزند که دوباره به آن  دوباره به آن علم او
علم  از  باالتر  مراتب  در  که  علمی  آن  یا  برسد؛  گاهی  خودآ کنار  علم  آن  و  است  النفس 

ها راه دارد، ای از این مراحل و همۀ آن است، دوباره برگردد. چون شیطان در هر مرحلهرفته
 لم را از او بگیرد؛ یعنی آن زندگی را از او بگیرد.خواهد این عبه تناسب او می 

کند تا برگردد، که این حال، ذکر است؛ با ذکر این  است و مبارزه می  پس یا این علم رفته
نهاتفاق می یا  فعالیت میافتد؛  این  از  باالتر  از درون میخیر اصالا  کوشد که اصالا  کند، 

کوشد غفلت به وجود نیاید و این . اصالا می شودنسیان پیش نیاید؛ این هم همان ذکر می
کوشد معرفت نفسش همچنان استمرار پیدا کند و یا علم همچنان استمرار پیدا کند و می 

 ها ذکر هستند. مراتب باالتر؛ همۀ این

 معنای ذکر
بنابراین ذکر آن نیست که ما مدام تندتند فقط لب تکان دهیم، زبان تکان دهیم یا الفاظی  

و اینکه   بگوییم؛  به جای  ندارد. باألخره  این مانعی  البته  بگوییم من در حال ذکر هستم؛ 
این زبان گناه کند، دروغ بگوید، هرزگی کند، لغویات کند، چه بهتر که زبان را به   باانسان  

ذکر این نیست که ما تا لفظ ذکر    امایک کالم نورانی مشغول کند. این کار خوبی است،  
بخش الفاظ خواهند معانی بلند حیات مان برسد. همیشه شیاطین می آید، این به ذهنمی

قدر پایین بیاورند، پایین بیاورند که یک چیز را آن  (السالمعلیهم)نورانی قرآن و اهل بیت
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انه معنای این لفظ  پیش پا افتادۀ هیچ حساب شود و قابل ارزش نباشد. ای بسا حتی متأسف
های مستعد که زمینۀ کنند تا انسان کنند، به یک معنای ضدخودش واژگون می را دگرگون می

شان  و مجالس تربیتی نورانی ندارند، تبادلی که به ذهن  (السالمعلیهم)ارتباط با اهل بیت  
و فایده، یک چیز هیچ و ای بسا خالف عقل شود خودی، یک چیز بیرسد یک چیز بیمی

 از درون فرار کند.  
یک نوع مبارزه از   ،ذکر یک نوع زندگی است  ؛ پس با این مختصر توضیحی که عرض شد

درون است و یک امر بسیار جدی است. اصالا آن مقدار از زندگی انسان که در حال توجه  
این زندگی است، معنا دارد. پس ذکر خاصیت و  این علم  های سازنده و غذای بسیار  به 

 ی رشد عقل است. مقوی برا 

 (السالمعلیه)معنای ذکر در کالم امیرالمؤمنین
«   فرماید:می  (السالمعلیه )موال علی َلح  ْفَتاُح َالصَّ م  ْرَواح  َو 

َ
َاْْل ْکر  ُقوُت  َالذِّ . 1»ُمَداَوَمُة 

کند، استمرارش غذای مقوی و رشددهنده  ذکر حالتی است که وقتی انسان به او توجه می 
تا ادامه  آن غذایی است که انسان روزمره از آن استفاده می   «ُقوت»برای روح است.   کند 

دارد خاصیتی  همچون  ذکر  کند؛  پیدا  که    . حیات  کسی  است.  نفس  اصالح  کلید  اصالا 
و   بخواهد وارد اصالح نفس شود، تربیت  باشد؛ لذا علمای  و کار داشته  با ذکر سر  باید 

 علمای ربانی، آیات و روایات، برای ذکر در مسیر تربیت یک جایگاه خاصی قائل هستند.  

 
 .۷۰۹، ص۱غررالحکم، ج -1
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رِّ َو    فرماید:می  (السالمعلیه )موال علی ي ٱلسِّ ْفَعاُلُه ف 
َ
ْکر  َحُسَنْت أ َدَوام  ٱلذِّ »َمْن َعَمَر َقْلَبُه ب 

است  ؛1«ٱْلَجْهر   آن حیات  به  زندگی  مرکز  که  را  قلبش  کند،    ،اگر کسی  آباد  ذکر  دوام  به 
 کارهای او و افعال او زیبا خواهد شد، چه در آشکار و چه در پنهان.  

خیلی واضح است؛ مثالا یک اندیشمند محققی لذت علم را چشیده و در آزمایشگاهش به  
به ذهنش   آیا اصالا  بچۀ  می شدت مشغول کشف یک حقیقتی است؛  به یک  مثالا  آید که 

کوچک چهار پنب ساله در خانه ُپز بدهد، خودنمایی کند و این را برای خودش یک شأن  
کنم؟ رشد عقل، فکر و زندگی این اندیشمند  بزرگی بداند که این بچه ببیند که من چه کار می

بچه  علوم آزمایشگاه یک جای خیلی بلندی است. زندگی و سطح فکر و شئون زندگی این
پایین برای آن  خیلی  و مثالا  بیاورد  به حساب  اندیشمند او را  این  از این است که اصالا  تر 

رشدی که دارد، به او ُپز بدهد. اینجا دیگر ریا و تزویر و خودنمایی و ُعجب و غرور و به  
ها، تطمیع و تهدید و عوامل انحرافات در جامعه و سیاست و مدیریت و  دنبال این مریضی 

 رود.  ها به خودی خود کنار میینهمۀ ا
فرمایند تمدن نوین اسالمی؛ برای این است که وقتی این ریشۀ انسان از  حضرت آقا که می 

های پایین که برای شود، دیگر این عالم های برتر می کند، وارد عالماین طریق رشد پیدا می 
شکنند،  می هم    ه رأی سر وکلکننده است و ای بسا برای یک العاده مهم و تعییندیگران فوق 

کنند و در سطل آشغال تمیز    را   اصالا برای او یک دستمال کاغذی هم  که با آن یک آشغال
 آید. به حساب نمی  ،بیندازند

رِّ َو َاْلَجْهر  »  (السالمعلیه)به فرمایش موال علی ي َالسِّ زیبایی اعمال و افعال او با توجه    ؛«ف 
در این دوام ذکر، وجود او از یک زندگی برتری برخوردار  به یک معنای باالیی است که  
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شکنند، برای او اصالا ارزشی ندارد  ی که دیگران برای آن سر و کله هم می ااست که زندگی 
کارهایش را برای اشخاص انجام    ،کارهایش را برای دیگران زیبا کند  ،تا بیاید خودنمایی کند

رِّ َو َاْلَجْهر  » ،دهد ي َالسِّ  ها بررسی و مطالعه شوند. قعاا جا دارد این روایتوا «.ف 
علی موال  روایتی  یک  ُظلَمٌة  »  فرماید:می   (السالمعلیه)در  سیاُن  النِّ ُرْشٌد،  َو  ُنوٌر  ْکُر  َالذِّ

اند، ای که آنجا دور هم جمع شده آید، فکرمان نرود به جلسه پس تا اسم ذکر می.  1«وَفقٌد 
و اطواری فقط   ادا  با یک  اینکشند، و می یاهو، یاهو میو  ها را  گویند جلسۀ ذکر است. 

ها بگیرند که  را از دست جوان  (السالمعلیه)های معصوم کنند تا این واژه مرتب ترویب می
عین این  بمانند.  باز  رشد  و  نور  از  ذکر،  از  و  بروند  ذکر  دنبال  موال   مبادا  عبارت 

 است.  (السالمعلیه )علی
می در جایی  ُفوس  »  د:فرماینیک  َالنُّ َرُة  َتْبص  َو  َاْلُعُقول   َداَیُة  ه  ْکُر  َداَیُة ».  2«َالذِّ ه 

حضرت آقا که این همه روی بصیرت تأکید دارد، اصالا با گناه، با خیاالت    ؛«...َاْلُعُقول  
مان الشأن باطل، با وجود رذائل امکان ندارد اتفاق بیفتد. اگر قرار است ما اوامر رهبر عظیم 

را اطاعت کنیم، ]باید به ذکر که موجب بصیرت است، اهمیت دهیم . معنای فرهنگی،  
کنیم! گذاریم، کار فرهنگی میم کار فرهنگی با نشاط میچهار تا کنسرت نیست که بگویی

که  منابعی  آن  به  باید  شود،  اجرایی  جّد  طور  به  آقا  حضرت  اوامر  اطاعت  بخواهیم  اگر 
حضرت آقا به استناد آن منابع، بحث بصیرت را محور قرار داده، برگردیم. به کتاب و سنت 

راهکار بصیرت و عوامل بصیرت را  برگردیم؛ و از آنجا معنای بصیرت و غذای بصیرت و  
عملیاتی کار کنیم.    ، بلکهنه در کاغذ و فرمول و مسابقۀ ظواهر  ،هاآشنا شویم؛ و روی آن 

ُفوس  » ذکر َرُة َالنُّ  است. «َتْبص 
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 (وسلموآلهعلیهاللهصلی)معنای ذکر در کالم پیامبر اکرم 
اکرم پیامبر  جایی  َو »  فرماید:می   (وسلموآلهعلیهاللهصلی )در  َاْلُقُلوُب  َتْحَیا  ه  

َاللَّ ْکر   ذ  ب 
ه  َمْوُتَها ْسَیان  ن  ه»به ذکر    .1« ب   ها کند؛ و اگر نسیان بیاید، مرگ قلبها حیات پیدا می، قلب«َاللَّ

ه  »های فطرت باز شود. نسیان  ها باید در بحثشاءالله اینست. ننا
چه مصیبت بزرگی  «  َاللَّ

 در زندگی است! و آن موجب مرگ قلب است. 

 (السالمعلیه)مراتب ذکر در کالم امیرالمؤمنین
علی موال  حضرت  جایی  الّلُه »:  فرمایدمی   (السالمعلیه) در  أحَیا  ُسبحاَنُه  الّلَه  َذَکَر  َمن 

هُ َقل َر َعقَلُه وُلبَّ   .2« َبُه، وَنوَّ
  « الّله ُسبحاَنهُ »عرض کردیم. اگر کسی به ذکر    «ُلّب »  نایبه مع  در جلسات قبل اشاراتی

هرکدام از این   .کندو خدا عقل او را نورانی می کندمشغول باشد، خداوند قلبش را زنده می 
ها  آثار ذکر است. خود عقل، نور است. این ای از مراتب ذکر است،ها اشاره به مرتبهروایت

از بحث به ترجمه  ما فقط فهرستهای  نکات دقیقی است؛ چون بخشی  وار است، فقط 
کنیم؛ وگرنه جا دارد برای خود همین روایت یک پژوهشکده باز شود؛ که ما در قناعت می 

ها بپرسیم اصالا عقل  دهند، تحقیر نشویم. ما از آن می   زهای غربی که به ما پُ روانشناس برابر  
تواند به ما را برای ما تعریف کنید. اندیشمندترین روانشناس غربی عقل را تا چه حدی می

 اند.طرف گرفتهطرف و آن معرفی کند؟! یک چیزهای تجربی و آثاری از این
ع درون  ذات  حضرت،  اینکه  می با  باز  ما  برای  را  می قل  باز  را  عقل  خلقت  و  کند،  کند 

کند. این چه نکته فرماید که عقل را نورانی میفرماید خود عقل، نور است، اینجا میمی
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قابل توجهی است! این چه نوری است که خود عقل هم به آن احتیاج دارد، با اینکه خودش 
هُ »خاک خورده است!    (لسالماعلیهم )نور است! چقدر این حقایق کلمات اهل بیت ؛  «وُلبَّ

 کند.باالتر، خود ُلّب که مغز عقل است، باز خدا آن را هم نورانی می

 وضعیت ذاکر خدا در لحظه مرگ 
اکرم پیامبر  دیگر  روایت  یک  َیموُت  »:  فرمایدمی  (وسلموآلهعلیهالله صلی)در  أَحد   ُکلُّ 

الّله   َر  ذاک  إاّل  می  .1« َعطشاَن،  که  کس  میهر  عطشان  است؛  میرد،  واضح  خیلی  میرد. 
شود، زخم است؛ عالمی است! سلول بدن کنده میسلولدادن، خون از  باألخره در حال جان

نمی ما  بیچون  است،  احوالی  و  اوضاع  چه  آنجا  چاقو بینیم  تا  چهار  که  آدمی  خیالیم. 
ک اآلن  است!  تشنه  چقدر  برود،  او  از  خون  گرم  چند  حال  بخورد،  در  موجودیتش  ل 

دهد که  های جلو به ما خبر می شدن است . این در شأن حضرت است که از عالم]کنده
قطره  دهد مرتب قطره چه پیش رو داریم. لذا مستحب است و خوب است کسی که جان می

این است.  غنیمت  مقدارش هم  بچکانیم؛ همین  آب  زبانش  دو چشم زیر  با  ما  را  مان ها 
توجه نداریم؟ چرا غافل هستیم؟ چون شیاطین و استکبار در طول تاریخ این بینیم، چرا می

سازی  خودی فرهنگحقایق را برای ما چیزهای خیلی پیش پا افتادۀ خیلی سبک، خیلی بی 
اینکرده انسان یک صحنه  وگرنه  متوجه می اند؛  تماشا کند،  را  تشنگی ها  این  شود خدایا 

رود، همان هم برایش غنیمت ب زیر زبانش میچقدر شدید است! آن لحظه یک قطره آ
فرمایند اگر امکان ندارد الاقل لبش را تر کنید. ببینید که این انسان بیچاره  است. حتی می 

َر الّله  »میرند   چه اوضاعی پیش رو دارد! چقدر غافل هستیم. ]همه عطشان می  «إاّل ذاک 
 ها. خوشا به حال این
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موضوع معاد بحث شود؛ جایش آنجا است. وقتی مؤمن روایات جالبی هست که باید در  
آورند؛ تا آن  دهد، شربتی از بهشت برای او میها جان میها و تشنگیبا آن وضع و مرارت

او برطرف میهای جانخورد، همه رنبرا می از  ایمان دادن  به مراتب  البته بستگی  شود؛ 
کنند؛  آید وحشت می عزرائیل میکنند، تا  مؤمنین هستند که فقط وحشت می  دارد. بعضی

داند اصالا جان داده است. مراتب ایمان در  کند که نمی اما عزرائیل با او طوری رفتار می
 بحث معاد خیلی بحث جالبی است. 

 طوری نیست. پس ذکر یک چیز الکی همین

 وضعیت ذاکر خدا در بین رافلین
اکرم ي ذَ »فرماید:  می   (وسلموآلهعلیهاللهصلی )پیامبر  ف  ل   َکاْلُمَقات  یَن  ل  َاْلَغاف  ي  ف  ه  

َاللَّ ُر  اک 
یَن  جلسات قبل عرض کردیم ناچار است در  )  کسی که در بین اهل غفلت است  .1« َاْلَفارِّ

اما    (،بین اهل غفلت زندگی کند و مجبور شده است؛ با آن شرایطی که توضیح داده شد
آن  است که غفلت  آن مواظب  غبار غفلت  و  آن ها، گرد  لغویات  اثر  ها، نجاست  او  بر  ها 

نگذارد و در درون، توجهش به حال ذکر است، این یک انسان خیلی بزرگی است؛ مقام  
یَن »دهد؛  خیلی باالیی دارد؛ آنجا کار بسیار مهمی انجام می  َاْلَفارِّ ي  ل  ف  ؛ مثل  «َکاْلُمَقات 

قدر زیاد شده که همه فرار  که سنگینی جنگ، سختی جنگ آن  ی است که در جنگارزمنده
  .ها تا آخر آماده برای چنین رزمی استند، این فرار نکرد. این همچون شهید حججیاهکرد

 ست.ا مقام این انسان چنین باال
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 حسرت انسان مؤمن در آخرت 
ن ساعة  َتُمرُّ بابن  آَدَم َلم َیذُکر  الّلَه  ما م  »فرماید: می  (وسلموآلهعلیهاللهصلی )پیامبر اکرم

َر عَلیها َیوَم القیاَمة   ها باید باز شود، شکافته شود؛ واقعاا فقط ترجمه، این  .1« فیها إاّل َحس 
« آدم،  فرماید شخص بنی یک نوع ظلم به این مطالب است. حضرت می  ن ساعة  از .  »ما م 

«این   ن ساعة  فقط یک   .این شخص دائماا در حال ذکر استشود یعنی  معلوم می  »ما م 
اش  گوید من همهساعتی غفلت پیدا کرده است؛ اگر این ذکرها همراه با معرفت باشد، نمی

حضرت   است؟!  عالمی  چطور  عالم  آن  هیچ!  ساعت  یک  حاال  هستم،  ذکر  حال  در 
َر عَلیها َیوَم القیاَمة  »فرماید:  می ؛ در آن عالم، حسرت خواهد خورد که این یک «إاّل َحس 

 ساعت را در حال ذکر نبود. 
است؟ ما چطور باید تربیت شویم؟ معنای ذکر چیست؟    ایذکر چیست؟ چطور زندگانی 

گوید گویند چیست؟! به قول آن بنده خدا که می تازه انسان در معنایش مانده که ذکری که می
باید زندگی کنیم؟! این سؤال ناشی از همان اثرات    اگر ما همیشه در حال ذکر باشیم، ِکی

اند؛  سازی کرده ربط فرهنگ رسوبات شیاطین است که معنای ذکر را به یک معنای خیلی بی
گیرد. مثل اینکه طور سؤاالت از آن نشأت میو هنوز معنای ذکر درست باز نشده است؛ این

گوییم بنده خدا!  بخورم؟! می  تنفس کنم، پس کی غذا  این آدم بگوید که آخر من همیشه
معلوم است که تو هنوز به معنای تنفس غافل هستی؛ یا نسیان داری یا غافلی! یعنی تو تا  

کرده  تنفس  می نمی   اما ای،  حاال  تنفس  داری  که  می دانی  که  تنفس  اسم  در  کنی.  شنوی، 
اقض! شوی، دچار تنوقت دچار تناقض میکنی. آنذهنت یک چیز به نام تنفس درست می

کنیم یعنی ای که ببینی تنفس می این مشکل از خودت است که تا حاال توفیق پیدا نکرده
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می  را  تو  وقت  کجا  این  حیات.  ادامۀ  یعنی  تنها  این،  نه  باشی،  متوجه  عمیق  اگر  گیرد؟! 
شود، ِکی غذا بخورم، کی صحبت کنم؛ بلکه گیرد، غذایم چه می گویی که وقتم را می نمی

ی اگر تنفس این است، مبادا هوا آلوده شود، مبادا این هوا کثیف شود؛ شروع گوی باالتر، می
گویی که من تنفسم چه و چه. این  وقت نمی کردن. هیچکاریکنی یک منطقه را درختمی

این، غفلت است! حاال از نسیان بگذریم. اما    است.  قدر غافل شدهبرای آن است که این
پیدا کرد، شناخت پیدا کرد و نقش او در ادامه حیاتش  وقتی معنای تنفس را فهمید، توجه  

بیند که اصالا تنفس چیز دیگری است. در ادامۀ حیات ما، ذکر از تنفس هم معلوم شد، می
می  تکان  تندتند  زبان،  که  ذکری  این  نه  است!  معنایی باالتر  بگوییم یک همچون  خورد؛ 

آن است که این اشتغاالت و    ها ناشی ازاست، بعد بگوییم پس من ِکی صحبت کنم؟ این
مان را از این معدن حیات  اند که ما اصل حقیقت حیاتهای باطل به ما اجازه ندادهجذبه

وقت این سؤاالت به  مان را برآن اساس قرار بدهیم. آنها آشنا شویم و زندگی بگیریم، با آن
ر؟ ذکری که  رویم؛ کدام ذکشود که هیچ، حاال دنبال ذکر هم میخودی خود منتفی می

 بخشد.فرماید حیات می می
مان را  کنیم اگر بچه یا نوزاد اینجا باشد، اصالا صدای این مطالبی که ما اآلن صحبت می 

ترین مرتبۀ عقل، و فقط در حس است. اما شاید یک  در آن پایین  زیرا شنود؛ چرا؟  هم نمی
خورد.  به گوشش می  جوان هجده ساله فقط صدای آن را بشنود، یک معانی از این معانی

کند این ذکر یعنی فهمد و احساس می شود، میمند میالنفس بهره اما یک فردی که از علم 
 شود یعنی چه!ادامۀ حیات من؛ اصالا متوجه می بودن؛ و قوت یعنیدر حال تنفس

پس ما به مراتب معرفت نفس نیازمندیم؛ منتها مشکل ما غفلت است. کما اینکه یک کودک  
افتادن  احتیاطِی از پنجره ، پنب ماهه، شش ماهه، ده ماهه، غذا و ِگل و میکروب و بیدو ماهه
داند یک عقل کند، ]انسان غافل هم  نمی داند و دائماا خودش را به خطر پرت می را نمی
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گاهی دارد، اما نمیخواهد که این را مدیریت کند؛ نمیباالتری می داند.  داند! ولو علم خودآ
داند یعنی چه! تا این آیات و روایات برای او به  ثل نوزاد است و اصالا نمی هنوز نفسش م

نمی  نشود،  باز  اینعنوان یک زندگی جدی  اینبیند که  نیستند،  تشریفات  او  ها  ها حیات 
 هستند! 

گویم و  النفسی است که بنده حاال فقط میبعضی از ذکرها مربوط به مقام آن علم معرفت
نرفته شاءالله تعالی نونن از این دنیا  تا  آقا امام  ری باشد و خدا توفیق بدهد  به احترام  ایم، 

 مند باشیم. از این مرحله از زندگی و عقل و ذکر و حیات بهره  (السالمعلیه)حسین

 همنشینی با خدا برای ذاکر
علی ُسهُ »فرماید:  می   (السالمعلیه )موال  ُمَجال  ُسْبَحاَنُه  ه  

َاللَّ ُر  این  1«َذاک  به .  مربوط  دیگر 
مراتب باال است. خوشا به حال بزرگان که به آن مراتب رسیدند و با آن زندگی کردند و بهره  

ماندهزندگی  حّرافی  در  هنوز  ما  بردند.  عالم  این  از  را  ُسْبَحاَنُه  »  .ایمشان  ه  
َاللَّ ُر  َذاک 

ُسهُ  سله علل و چه و چه  ام که خدا هست یا نیست! اگر از سلمن حاال در این مانده «.ُمَجال 
ام که طبیعت چیست و الی آخر. حضرت  اثبات شود که خدا هست، من هنوز در این مانده

ُسهُ فرماید در این دنیا آمدید، قرار بود »می «؛ نه اینکه حاال ببینیم خدا هست یا نیست، ُمجال 
شستن؛  ی آفریده است. همنشینی! نه نسکچه  کجا و چه؛ همه چیز را خدا آفریده، خدا را  

تا لفظ نشستن می پا را بگوییم نشستن  آید، جمع همان نشستنی که  و  کردن زانو و دست 
 است. 
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 شناسی معارف ضرورت بازشدن و فهم واژه 
دارد یک دوره واژه بارها عرض شده جا  برای  فقط  این  ای  تا  شناسی معارف گذاشته شود 

تب ذکر است، اما به نوعی معانی خدای نکرده حمل بر شرک نشود. روایت ولو دربارۀ مرا 
معرفی میالیه را  انسان  موال علیهای  الله«؛  اندیشمندان    (السالمعلیه)کند. »بسم  همۀ 

گونه بشناسید.  فرماید همه جمع شوید انسان را اینکند؛ می زند، دعوت می عالم را صدا می 
لکه  دو سه بت، گوییم همۀ این روایاصالا حتی اگر نتوانستید همین روایت را بفهمید، نمی

ای  به ما معرفی کنید که این انسان چطور چندالیه  ،الیه از این روایت را که انسان را باز کرده
 هایش را به ما توضیح دهید. است! الیه

نمی پیدا  آشنایی  حقایق  این  به  جوانی  وقتی  غربی متأسفانه  اصطالح  تا  چهار  با  کند، 
تحقیر عالم است، تحقیرمی شود. چهار تا اصطالح استکباری قلدرهای دنیا که کارشان  

آمد منبع علم و معدن علم  کند که در آنجا چه خبر شده است! اگر میشنود، خیال می می
شد، حاال بیا و ببین چقدر سربلند »هل من مبارز« آشنا می   (السالمعلیهم)را از اهل بیت

گذارند و مشغول به مسابقه میبه  بعضی چیزها    که در  را   های ماطلبد. ای کاش جوان می
  ؛ گذاشتندکنند، یک مسابقاتی در مسابقات تقوا و در مسابقات فهم معارف می لغویات می

ها نیست. خیلی جالب بود اگر چند روز ها از جنس مسابقات آنالبته جنس مسابقات این
را قهرمانان رزمنده در   کرد، رزمندگانپیش که تلویزیون صحبت از مسابقات قهرمانی می 

 برد. آدم واقعاا لذت می .کرد که در هر ُبعدی قهرمان شدندها معرفی میجبهه

 های وجودی انسانزندگی در الیه
کند. های انسان را باز می فرماید، اما در واقع الیهدر روایت بعدی حضرت مراتب ذکر را می

 کند؛ خیلی عمیق است. به نوعی، زندگی هر یک از این الیه را تعریف می
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وح   »فرمایند:  می َالرُّ ْکُر  َاْلَعَناُء َو ذ  َو  َاْلَجْهُد  ْفس   َالنَّ ْکُر  َناُء َو ذ  َالثَّ َو  َاْلَحْمُد  َسان   َاللِّ ْکُر  ذ 
یُم َو  ْعظ  َالتَّ َاْلَعْقل   ْکُر  َفاُء َو ذ  ْدُق َو َالصَّ َاْلَقْلب  َالصِّ ْکُر  َجاُء َو ذ  َالرَّ َو  َو    َاْلَخْوُف  َاْلَحَیاُء 

َقاءُ  ْؤَیُة َو َاللِّ رِّ َالرُّ ْکُر َالسِّ َضاُء َو ذ  یُم َو َالرِّ ْسل  ْکُر َاْلَمْعر َفة  َالتَّ  .1« ذ 
النفس پیدا نکرده، در ساختن خودش، در ساختن آیندۀ  شود که انسان تا معرفتمعلوم می

شود اگر انسان به این معرفت نفس راه پیدا خیال خواهد شد. معلوم میخلقت خودش بی 
کوشی همۀ وجود او را خواهد گرفت.  تفاوت باشد. جهد و سختتواند بیکند، اصالا نمی

شود. تواند آرام باشد. پس مجاهده از اینجا شروع می، دیگر نمیاز آن لحظه که بیدار شد
تا این باز نشود، معلوم است مجاهدۀ الکی است، تشریفاتی است، جوگیرانه است، و تحقق 

کند؛ لذا اثرش هم آن اثر رشدی را ندارد. البته این ناگفته نماند که ما برای اینکه به  پیدا نمی
ناءُ »س باز شود،  طور نفس برسیم و الیه نفآن سان  اْلَحْمُد َو الثَّ ْکُر اللِّ را که اآلن داریم   «ذ 

 امابودن با آن حالت جدی که خواهد شد، تفاوت دارد،  باید جدی بگیریم؛ منتها این جدی
جا به آن نفس برسیم؛ کما اینکه در غذاهای دیگر عقل که در جلسات قبل  ما باید از همین

ها  ن دسترسی داریم. اگر ما همان مقدار ذکر که به همه آنها امکا عرض شد، به همۀ آن
پیدا می او خودش توجه  آن بها بدهیم،  به  نباشیم،  کنیم، جدی بگیریم، در آن شل و ول 

رساند. اگر معرفت نفس به آن معنای جهاد و مجاهده آرام ما را به آن معرفت نفس میآرام
مان خواهد رساند. الیه درون خودم به خودم  با نفس باز شد، ما را به روح خودمان، به خود 

گویند، یک »راء«، »واو«،  باز خواهد شد که من روح هستم یعنی چه! تا حاال »روح« که می
تواند کند؛ اما احدی نمی کنم؛ یا هرکس یک چیزی برای خودش معنا میو »حاء« تصور می 

 ، نه خود روح. شود آثار روح استهایی هم که معنا میروح را معنا کند. این
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جا روشن شده  بار کلید یک خانه را زده، همهمثل اینکه یک نفر از بیابانی آمده، برای اولین
کس  کند یک چیز مهمی کشف کرده است. یا مثالا در یک روستایی هیچ است؛ خیال می 
 کس بلد های تلویزیون را تنظیم کند، آنتنش را درست کند، در آنجا که هیچبلد نیست کانال

کانال است  بلد  آقایی  یک  آقا  نیست،  مهندس!  آقا  بگویند  همه  کند،  تنظیم  را  آنتن  و  ها 
این یک آثاری   ؛کند. این نیستآید درست میگویند پدر تلویزیون می مهندس! همه می 

چون فضا خیلی تاریک است، یک شمع کوچک،   های بیرونی است. مثالا است؛ یک الیه
کس بلد نیست کانال  درخشد. چون آنجا اصالا هیچمی یک شبرنگ در تابلوی جاده خیلی

شود آقای مهندس! چون هنوز نور تلویزیون را تنظیم کند، یک نفر که این کار را بکند، می
به این عالم نورافشانی نشده است، چهار تا اصطالح، علم شده و   (السالمعلیهم)اهل بیت
 کنند چه خبر است!  فکر می 
ببینیم  اگر می  ببینیم معدن علم چه می خواهیم  بیاییم  باید  خواهد  روح و روان یعنی چه، 

های در نفس که وقتی آن  ای در درون نفس است که بعد از مجاهدهروح، الیه  بفرماید. این 
های نفس، این نفس را رشد داد، رشد داد، رشد داد و آن کثافات تمیز شد و این  مجاهده

کنار  عضالت  ضعف  کرد،  رشد  کرد،  رشد  و    بچه  شنوایی  ضعف  بینایی،  ضعف  رفت، 
و ذکر    «َاْلَجْهُد َو َاْلَعَناءُ »ها شد، بعد از  ضعف فهم کنار رفت، یک جوان قوی با آن ویژگی 

کند. آنجا خوف و امید برایش باز خواهد  در نفس، انسان را به الیۀ درونی و روح وارد می 
گوییم ت. اآلن وقتی می شد؛ خوف و رجا که در روایات آمده معلوم خواهد شد که چیس

العاده خشمگین از گناِه من در  خوف و رجا؛ نعوذ بالله، نعوذ بالله یک قدرت خشن فوق
ام، باألخره یک روزی پدر آدم را  کنم که حرف او را گوش نکرده ها تصور میطرِف آسمان آن

شود یها خوف نیست. از این روایت حضرت معلوم مترسم؛ ایندر خواهد آورد؛ از او می
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کاّلا این زندگی    ؛کندوقتی که الیۀ درون نفس انسان باز شد، آنجا تازه خوف معنا پیدا می
 ]حقیقی  است. 

گوییم خدا  گویند که فالنی مریض است، می یک مریضی که در بیمارستان افتاده، به ما می 
ل او را از تمام شد، همه چیز را هم فراموش کردیم. اما حا   و  شفایش بدهد؛ و تمام! نسیان

که شب تا صبح مراقب این مریض بوده، بپرس که فالنی مریض است یعنی چه! تمام    آن
تر بفهمیم که ذکر  وجود او در ذکر، در حال مریضی است یعنی چه! اگر بخواهیم عمیق

پایت،  و  دست  هیکلت،  صبح،  تا  اول شب  از  که  بپرسیم  مریض  آن  خود  از  چه،  یعنی 
ای داشته است؛ آن یک زندگی ز اول شب تا صبح چه زندگیزبانت، گوَشت، همه جا، ا

 ]حقیقی  است. 
َفاءُ » َالصَّ َو  ْدُق  َالصِّ َاْلَقْلب   ْکُر  ذ  کرده«َو  دور  اصلی  مفاهیم  از  را  ما  چقدر  واقعاا  اند! . 

می  گویندمی ادایی  هر  حاال  باشد؛  صاف  قلبت  چه  آقا!  هر  بالله  نعوذ  دربیاور؛  خواهی 
اند! از این آدم  های ما را چقدر بازی دادهبت صاف باشد! ببینید جوان خواهی بکن؛ قلمی

می خواهش  که  که  بپرسید  تو  چیست؟  قلب  که  کن  معرفی  ما  به  را  قلب  دقیقه  دو  کنم 
ماند که کسی  گویی قلب صاف باشد، ده دقیقه درباره قلب صحبت کن. مثل این میمی

رنگ به دستی مسی را نشنیده است، یک چوب  داند آلیاژ یعنی چه، اصالا اسم فلزاصالا نمی
طوری باشد؛ چقدر گوید آهان فلز؛ فلز باید اینمی   ؛فلز است  گویند ایناند، می دستش داده

بشنویم. بعد از اینکه  (السالمعلیه )قلب را باید از موال علی از واقعیت فاصله دارد! تعریف
قلب خودش به خودش توجه پیدا کرد،   ۀالیانسان در الیه خوف و رجا حرکت کرد و این  

فاءآن توجه، »یعنی چه؛ صفا و    صدقتوان گفت ]آنگاه می ْدُق َو الصَّ  « است. الصِّ
یُم َو َاْلَحَیاءُ » ْعظ  ْکُر َاْلَعْقل  َالتَّ از حجاب کنیم، صحبت    ما هزار بار هم بیاییم صحبت  «.َو ذ 

این کنیم،  آداب  از  صحبت  کنیم،  ادب  برابر  از  در  هم  مقدارش  همین  است،  خوب  ها 
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العاده است، اما سؤال این است که اگر ما به این کفایت کنیم، کار درستی  مزخرفات، فوق
ها درجا عفت و حیا و این  نیست. منحصر در این بدانیم، این درست نیست. در این حِد 

 فردا پشیمان خواهیم شد. بزنیم،
یُم » ْسل  َالتَّ َاْلَمْعر َفة   ْکُر  رِّ »  تا آخر که  «َو ذ  ْکُر َالسِّ در روایات آمده است که قلب    . اینجا«ذ 

وقت حضرت  چیست، ضمیر چیست، سّر ضمیر چیست. تازه انسان به سّر راه پیدا کند، آن 
فهمد خواند، میها را میروایت  دهد. وقتی آدم ایندهد، مژده میبه او وعده لقاءالله می 

واقعاا عمرمان را به چه چیزها و چقدر ضایع کردیم! از چه چیزها ما را محروم کردند و چه 
 چیزها را عوضی جایگزین کردند. 

 مقدمات ذکر قلب  
شود، ها باید با رشد عقل در مرحله ابتدایی پیش برود. یعنی هر مقدار عقل قوی می همه این

گاهیما را   کند. همان غذاهای عقل که تا حاال عرض شد،  ها آماده میبرای این نیازها و آ
رساند؛ و عرض  ها ما را به توجه به فضای ذکر می باید جدی دنبال کنیم، به مرور خود آن 

هم عرض خواهیم کرد، مواظب باشیم در این ذکر   های بعدیشاءالله در بحثکردیم و نن
افراط نیفتیم.  افراط  نن   به  است که  تربیتی  تفریط یک مسئله مهم در مسائل  در  و  شاءالله 

کنیم و با آن شویم، لمس میهای آینده عرض خواهد شد. همین مقدار که متوجه میبحث
اذان می  وقتی وقت  مثالا  بدانیم.  قدر  را  این  داریم،  توجه  سروکار  است،  نماز  شود، وقت 

به خودش است؛ این را قدر بدانیم. اگر قرار داریم، این خودش ذکر و توجه به ذکر در مرت
الوضو باشم، این را قدر بدانم. قرار است مراقبه و محاسبه را در همان مقدار که است دائم 

هایی که خدا به من داده، توانایی دارم پیش ببرم، این را قدر بدانم. یعنی موجودِی نعمت
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الله در جای خودش باید مفصل  شاءهمین را جدی بگیرم. بحث توسل هم مهم است که نن
 بخواهیم.   و از خدا مرتب کمک (السالمعلیه)بحث شود، همیشه باید از معصوم 

تدریب به مراتب باالتر ذکر برساند. اگر صبح ها ما را بهشاءالله امید است که مجموعه ایننن
کند؛ اما حرکت میتوانید دقیقاا بدانید در دو دقیقه چطور  حرکت آفتاب را نگاه کنید، نمی

قدر تدریجی است که ما  بینید که سایه از کجا تا کجا آمد. یعنی اینبعد از نیم ساعت می
مرتب در حال طلوع است. رشد عقلی هم    اماکند؛  رد طلوع میکنیم که دا احساس نمی 

تدریب و به طور طبیعی این  طور است. ما مرتب باید مشغول تغذیه عقل باشیم؛ بههمین
ر حال رشدکردن است. البته استعدادها هم متفاوت است و این محسوس نخواهد  د  عقل
شویم؛ بعد از یک رساند و پس از یک مدت متوجه می تدریب به آن رشد می ما را به   ، اماشد

شویم که  یواش متوجه می هفته یواش سال، بعد از دو سال، بعد از پنب ماه، بعضاا بعد از یک 
 کنم. میدر چیزهایی دارم تغییر 
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 جلسه هفدهم

 ذکر  یواقع یمعنا
کنند و شیاطین انسی  طور که بعضی توهم می که ذکر آن  خالصه بحث جلسه قبل این بود

اگر    گویندمی کنند، نیست.  آن را از معنا پوچ می  کنند وو جنی هم در واژۀ آن دخالت می
اش ذکر، ذکر، ذکر؛ پس این  کسی مشغول ذکر شود، پس ِکی مشغول زندگانی شود؟! همه

ن شبهاتی نیبابا کی درس بخواند! ِکی کار کند! کی تجارت کند! کی غذا بخورد! یک چ
اینکه جلساتی را که غالباا انحرافی هستند، آنایجاد می گونه جلسات که از سوی  کنند یا 

نامگذاری    و  خوانندنام ذکر می  به  را   شوندتشکیل می   (السالملیهم )عیتیهای غیر اهل بگروه 
محروم شود.   شود که انسان از یک نعمت بزرگ حیاتیها موجب میکنند. همه و همۀ این

ست. ا  هااگر معنای ذکر درست باز شود، معلوم خواهد شدکه اصالا مسئله غیر از این حرف
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نور است؛ ذکر هدایت است؛ ذکر   بسیار مقوی عقل  بینشذکر  دهنده است؛ ذکر غذای 
 است؛ ذکر رشد است؛ به فرمایش قرآن، ذکر خودش یک معیشت است. 

بای تا معلوم ش  دمعنای ذکر  باز شود  که چنین شبهاتی چقدر سخیف هستند.    د ودرست 
کند، به آن مقدار از طلوِع طلوع   عرض کردیم هر مقدار عقل انسان در سرزمین وجود او

آنجا ظهور می در  علمی هم  قابلیت  دوران  آن،  در  اولین طلوع عقل  که  شد  کند. عرض 
قدر ضعیف است که فقط علمی در حد حس حیوانی در این نوزادی در سرزمین انسان آن 

ین کند؛ همنوزاد وجود دارد. اآلن گرسنه است، اآلن حس گرسنگی و علم گرسنگی پیدا می 
. یا اآلن اگر یک سوزن به دستش خورد رودمی که شیر را خورد، دیگر گرسنگی به فراموشی  

فراموشی احساس درد می  به  به کلی  و درد رفت،  افتاد  فاصله  کند، یک ساعت دیگر که 
 رود. می

 برنده رفلت و نسیان استنذکر، از بی
تر از شود، یک علمی قوی کند و طلوع و تابشش بیشتر میاین عقل هر چه ظهور پیدا می 

شود که با آن علم، این انسان به  علم قبلی که این علم خودآگاهی است برایش معلوم می
گاهی   گاهی به خود، به محیط و همۀ حرکات در محیط، علم  یخودش، آ افته و از طریق آ

سن  که علم به علِم اّولی است. عرض کردیم که اگر این انسان از سن بلوغ و    کندپیدا می 
تکلیف از غذاهای مفید و مقوی عالم نفس، یعنی احکام الهی درست استفاده کند و تغذیه  

کند که نفس آنچنان رشدی پیدا می تابش عقل در او  به وسیله  کند و خوب مراقبت شود،  
قوی دیگری  علم  مییک  بروز  و  ظهور  او  در  علم  این  از  علم تر  آن  و  است. کند  النفس 

ها هرکدام مراحلی دارند که عرض کردیم النفس؛ و اینکند تا حسیطور ادامه پیدا مهمین
 شاءالله.مندی از محضر بزرگان است، نن مربوط به بهره 
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در اثر آن غفلت  )کنار رفته    که دوباره این علِم ست  اکه ذکر در واقع فعالیت نفس    عرض شد
مهمی است دیگر؛ ما با غفلت  گرداند. یک کار خیلی  میرا باز(  یا نسیانی که به وجود آمده

یا با نسیان و کنار رفتن آن علم، به کلی یک زندگی تاریکی داریم، زندگی پر از خطر داریم؛  
کند این علم را برگرداند و این غفلت را پاره کند، ببینید چه نقش مفیدی  وقتی نفس سعی می 

که   ها فعالیتی دارند این  تر است،شان قوی ها که عقل در زیبایی زندگی او دارد! البته بعضی
اصالا این نسیان به وجود نیاید، اصالا غفلت به وجود نیاید تا آنکه فعالیت کند و بکوشد 

کند که  دوباره آن را برگرداند؛ این هم ذکر است. پس کسی که قوه عقلش را طوری فعال می
پاگیر است؟ یا این علم از او نرود، غفلت او را فرانگیرد، کجای این برای زندگی دست و  

دارد! پس در واقع انسان در ذکر به مقدار  برعکس، زندگی را از چه خطرهای عظیمی نگه می 
که آن غفلت پیش نیاید. ما با این نگاِه تعریف ذکر، در زندگی روزمره    کندقوه عقل توجه می 

 فراوان سر و کار داریم؛ یکی دو تا هم نیست.

 اش با ذکرمعنای رفلت و رابطه
گویند خطا  گویند ِکِرخت شده یا میگویند فالنی ُهول شده یا می بعضاا اسمش را می حاال 

خواهید می  هاسمش را هر چ  ؛و اشتباه کرده یا مثالا فریب خورده؛ ما با واژه دعوا نداریم
در زندگی انسان برای فرد فرد انسان این معنا خیلی روشن است که فالنی مثالا    امابگذارید،  

اینکه توجه کسی را به چیزی معطوف کردند تا از توجه به چیز دیگر غفلت کرد،  ُهول شد یا  
 ها در زندگی فراوان است. این

اگر کسی فعالیتی داشته باشد که نگذارد کرخت شود، خطا کند، هُول شود، آیا به این آدم  
 کس!  تواند زندگی بکند؟! یا برعنمیگویند که این آدم دست و پایش بند است؟! دیگر می
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دانند فرماید. پس همه می منتها در فرهنگ قرآن و روایات، اسِم این وضعیت را غفلت می
َسر های سبک یا آدم  ؛ها دو جور هستند انسانکه غفلت چه آثار خطرناک و مخربی دارد.  

 های عاقل و متوجه هستند. هستند یا آدم 
ای  با همه مهارتی که دارد، سی سال هم با آن همه تبّحر رانندگی کرده، اگر راننده   یک راننده

مواجه سبک  جاده  در  پرتگاه  یک  با  یکدفعه  دارد،  که  مهارتی  همه  با  جاده  در  باشد،  َسر 
داند اگر در این شرایط، پدال  شود؛ با اینکه میشود، هُول میشود که در آنجا کرخت میمی

داند باید سریع پا از  داند، با آنکه میا بزند با سرعت بیشتر پرت خواهد شد، این را میگاز ر
داند، انگار  داند، اما با اینکه می ها را میروی گاز بردارد و ماشین را کنترل کند، همه این

را محکم مینمی بردارد، گاز  از روی گاز  پا  آنکه  به جای  و  داند؛  بیشتر  با سرعت  و  زند 
ای  دهد. آن رانندهخودش و چهل نفر دیگر را هم به کشتن می   افتد و می تر به پرتگاه  سریع

کند. این توجه، همان ذکر  که عاقل است، از اول توجه دارد که در جاده چگونه حرکت می
است؛ این توجه، همان کنترل حرکت و مدیریت ماشین است؛ این کجایش دست و پای 

 گیرد؟!  رانندگی را می 
ها از غفلت ناشی شده است. شخصی های اورژانس برویم، بعضی از آن اگر ما به سالن

ای نادانی کرده است، یک غفلتی به وجود آمده است و از این سری کرده است، بچه سبک 
 غفلت، کپسول گاز منفجر شده، ساختمان را ویران کرده یا شخص را برق گرفته است.  

کند، غفلت کند، دستش را این دستگاه درجا قطع می قدار  مداند که یک  یک کارگر ماهر می 
داند؛ تا وقتی که توجه به این کار دارد، کامالا سالم است؛  اندازد، این را میو آن طرف می 

کند، آن توجه آید، ناخواسته توجه او را به خود مشغول میای پیش مییک وقت یک قضیه
 کند.  دفعه دستش را قطع میرود که یکقدر به غیر از این دستگاه میآن
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 رابطۀ بین ذکر و عقل
. پس در تذکر، در ذکر، انسان، عاقل  آمدتا این غفلت آمد، خطر هم پشت سر او و دنبالش  

َسر نیست؛ و از درون به منابع خطر و به سالمتی راه و سالمتی کار و درستی  است؛ و سبک 
منتها عرض کردیم ما    ؛همان اهل ذکرشود  بودن تمام اموراتش توجه دارد؛ این میحق و به  

شاءالله  دهیم، نه ذکر به آن معنایی که ننداریم اهل ذکر را مصداقاا در امور زندگی تطبیق می 
خواهیم معنای لغوی ذکر را روشن کنیم  می   از روایات و آیات استفاده خواهیم کرد. ما فعالا 

می نیست که بگوییم اهل خاص  این یک چیز خاص توهبدانیم که  شود،  که تا ذکر گفته می 
دانه و خاص و برنامه و محل خاصی ذکر دارد! یک اهل ذکری هستند که با تسبیح درشت

و می زندگی  و  کسب  و  کار  اهل  ما  نداریم!  فرصت  ما  نیستیم!  ذکر  اهل  که  ما  گویند! 
 هستیم! این توهم باید از بین برود. این مثال که عرض  ...آزمایشگاه و تحقیقات علمی و

کنیم از این باب است که ذکر یک امر درونی، توجهی و لیاقت و هوشیاری باطنی یک می
یا اینکه یک امری توجه ما    .آدم بازیگوش  ،سریعنی آدم سبک   ؛غیِر اهِل ذکر  .انسان است

کند که توجه ما را از یک چیز دیگر  زا به خود مشغول میقدر به طور جدی و حساسیترا آن
 آید. کند و غفلت به وجود میقطع می

شخصی در خانه نشسته و مشغول مطالعه   های فراوان داریم. مثالا باز ما در زندگی خود مثال 
زنند؛ یک کار می   تلفن  ساعت دوازده شب  .دهدام میتنها کارهایش را انج  ،و کار است

هایش را پوشید و یاعلی  زا و خیلی جدی این شخص را برآشفت و با عجله لباس حساسیت 
بیرون رفت. توجهش آنچنان به آن کار بیرونی معطوف شد که دسته کلید را برنداشت؛ در 

 غافلاو را از این امر    ،کار  داشت؛ اما اآلن توجهش به آنشرایط عادی دسته کلید را برمی
کرد. این آقا رفت و در را محکم بست و قفل شد و رفت؛ دو ساعت دیگر برگشت؛ دست 
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ای داد! من با عجله رفتم، کلید را برنداشته  کرد در جیبش، تازه متوجه شد، تازه متذکر شد که  
موقع  آن  .داندما انگار نمیداند که باید با کلید در را باز کند و داخل برود، ابودم. این آقا می 

داند. حاال اما غفلت که آمد انگار نمی   ست،دانمی آمد، با همه وجود  می که از خانه بیرون  
همسایه و  آپارتمان  در  برگشته؛  سرد  هوای  در  شب  یک  کوچکساعت  صدایی ها  ترین 

شود کرد؛ در، سفت قفل شده؛ هیچ جایی نیست که برگردد؛ در سرمای زمستان چه  نمی
 کشد تا صبح شود و برود کلید و صنعتگر بیاورد تا در را باز کنند.عذابی می 

یا مثالا فرض کنید در یک سیِم برق، برق است، اما آن آدم مثل یک طناب دارد در دستش 
گوید در این برق هست، اما این عایق که به گوییم این برق دارد؛ می می   .کندبا آن بازی می 

نه اینکه از بیخ و بن    .یک چیز عجیبی است  .در اینجا برق نیستآن پوشیده شده، انگار  
برق نیست و مثل یک طناِب نخی است، آن حکم دیگری دارد؛ نه اینکه خود آن برق است 

  ؛ اندازد؛ نه آن و نه این استکه این دستگاه را به کار انداخته و یک کارخانه را دارد راه می
و هیچ فرقی    داند که برق داردشخص آمد، انگار نمی  برق است، اما عایقی که بین آن و این

 داند و در غفلت است. کند با آدمی که نمی نمی
دارد. غالباا هم که شیطان  این توجه به یک چیز، شخص را از توجه به یک چیز دیگر باز می

.  گویندکند، از این جنس، از این بیچارگی است؛ اسم این را »فریب« میانسان را بیچاره می 
خواهد برود، دوست دارد، همانی مییداند که فالن ماید، این بچه میای را دیده بچه   مثالا 

کند، توجهش  اش است، اما مادرش این را به یک چیز دیگری بند می عاشقش است، عالقه
آن، آن نیم ساعت دیگر میرا رها می  شود که آنقدر مشغول میبه  و مادر    پدربیند  کند. 

گویند. توجه انسان را از  و او باید با خواهرش بازی کند؛ به این »فریب و مکر« میاند  رفته
 اش از آن اولی قطع شود.  رابطه تا چیزی به چیز دیگر معطوف کنید
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توجاه انساااان باه زنادگی ماادی و عادم توجاه باه اهمیات اثر اعماال  
 های بعدلمدر عا 

قدر خطرناک است  بحث در این است که غفلت در زندگی این دنیا، در امور این دنیا که این
دهد، دستش بریده  سوزاند، عزیزی را از دست میآورد، خانمان میها به بار میو مصیبت 

را می شود، چشمش در می می یا یک غذای داغی  خواهد در دهان آید، یک آب جوشی 
دهد بدون امتحان آن را زود در دهان بگذارد و  کند، عقلش اجازه نمیط میبگذارد، احتیا

بیاید؛ چرا؟   تا یک هفته نمیتا در دهان بگذارد، زبان می  زیرا غفلت پیش  و  تواند سوزد 
سؤال این است پس هر انسانی، از هر نژادی، از هر زبانی، از هر نقطه  ؛  حرف هم بزند

فهمد  تاریخی، هر که و هر که باشد، معنای غفلت را می جغرافیایی عالم، در هر نقطه از  
َسری سبک د  بایداند که  شکنی را هم می کند؛ و در مقابل، غفلتیعنی چه؛ و با آن زندگی می 

گویند که آقا! اگر شما توجه نکنی و غذا  پس معنا برای همه آشکار است. آنجا نمی ؛  نکند
نمی دیگر  بخوری،  و  باشد  بخورداغ  غذا  می توانی  را  این حرف  عاقل  آدم  کدام  زند؟ ی! 

سبک  آدم  اتفاقاا  را  برعکس،  داغ  غذای  بازیگوش  بچه  یک  یا  دهانش   کدفعهیَسر  در 
گذارد؛ حاال یک هفته باید ناله بزند. او دست و پایش بند آمد، او از زندگی وا ماند؛ نه  می

ست. دستش ا  این دنیا  خره تا پایانها هر چه باشد، باألشیاری. اینواهل توجه و دقت و ه
؛ استعالم    این  قطع شد، پایش قطع شد، زبانش برید، مدتش تا این مقدار است که در

 بعد دیگر تمام شد.   
قدر توجه دارم که غفلت پیش  کاش انسان متوجه باشد من که برای غذاخوردنم اینایاما  

کنم که اگر از این زبان یک کلمه  چرا توجه نمی   ؛یک هفته درِد زبانم توجه دارم   بهنیاید و  
فحش در بیاید، یک کلمه دروغ در بیاید، یک کلمه استهزاء مؤمن در بیاید، یک کلمه غیبت 
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های بعد به بدترین عذاب گرفتارم و راه نجات هم ندارم! انسان در بیاید، برای ابد در عالم
ای که از دهانش داند این کلمهکند! نمیاگر این را متوجه باشد چقدر توجهش را کنترل می

ضرر این غذای    چون.  آوردهای بعدش چه مصیبت بزرگی به بار میآید، برای عالم در می
وقت داند. اگر  غفلت کنار برود، آن را نمی   کند؛ اما آن می   را داند، بالفاصله این کار  داغ را می 

خواهد این زبانم برایم  ود؛ من دلم می شاین عالم چه می از  بعد    من  کنترل دارد که زندگی 
اینکه برای ابدهای بعد زیباییدر عالم داشته باشم. چشم را    هادرد و رنب  ها بیافریند؛ نه 

کند که یک چیزی، سنگی، شنی پرت نشود و به آن نخورد؛ این کنترل و چقدر کنترل می 
کند که به نامحرم نگاه    کند. اگر یک لحظه احساسمراقبه را دارد، چون خطر را احساس می 

کند، به اسرار مردم دقت کند، این لحظه چه بالیی به سرش آورد و چه خطر عظیمی را برای  
آید؛ پیش می توجه آنگاه اهل ذکر یعنی اینجا هم  .ابد و برای همیشه در خودش گرفتار کرد

بادا من اینجا هم کنترل خواهد داشت؛ این توجه را خواهد داشت که این خطر وحشتناک م 
 را گرفتار کند.  

پس این معنای ذکر چیزی نیست که ما توهم کنیم که مشغولیت به یک امر غیر زندگانی 
َمن طاَلت َغفَلُتُه فرمایند: »می  (السالمعلیه)دارد. لذا موالاست که ما را از زندگی باز می

َلت َهَلَکُتهُ   . 1« َتَعجَّ
 زا جنس این عالم، عالم بشری و اصالا غفلت غفلت طبیعی است، ما در این عالم هستیم؛ 

فرمایند اگر انسان برای رفع این غفلت  عالم نور نیست. اما حضرت میکه  اینجا  ست؛  ا
سهل  نگیرد،  جدی  نکند،  پیدا  راهکاری  نکند،  سبک فکری  بکند،  کند، انگاری  َسری 

کند، خیال  داند. فکر میبازیگوشی در این عالم بکند، آنگاه هالک خواهد شد؛ منتها نمی
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داند یش قطع شد، چشمش درآمد؛ نمی کند خطر همان است که دستش قطع شد، پاهامی
 های پیش رو آن خطراتی که هست، هالکت همیشگی است. که در عالم

 دانمدانم، اما انگار نمیهمه چیز را می
َو فرماید: »دربارۀ غفلت، مطالب زیاد است. قرآن می  ْنیا  َن اْلَحیاة  الدُّ م  راا  َیْعَلُموَن ظاه 

لُ  َرة  ُهْم غاف  . در جلسات قبل در بحث نسیان و بحث جهل عرض کردیم  1« وَن ُهْم َعن  اآْلخ 
آمد  واژه غفلت  هر کجا که  اما در بحث غفلت  رفته است؛  کنار  اولیه هم دیگر  آن علم 

تواند بهانه بیاورد و حجت اقامه  وقت نمی هیچداند،  معنایش این است که انسان این را می 
در هیچ عالم، در هیچ شرایطی، در هیچ    هرگز از او قبول نیست؛  .دانستمکند که من نمی

محکمه هیچ  در  سهلمی  .ایمحاسباتی،  و  بازیگوشی  سوی  از  اما  و داند؛  انگاری 
 داند! داند؛ انگار نمیَسری و توجه به چیز بیهودۀ دیگر، انگار نمیسبک 

بیاورد؛ چون تواند بهانه  لذا روز قیامت به هیچ یک از محاسباتی که در اعمالش هست نمی
اما ،  دانستمخیلی واضح است؛ من می  وبیند مطلب درست  می  .آنجا مطلب متمرکز است

دانم. مثالا وقتی من سیم  ابلیس ملعون با من چه کرد که توجه من را از او ُبرید! انگار نمی
  شود، ولو زنم، موتور به کل روشن میبرم به محل کار میبرق را، سیم سیار را از اینجا می

توانم بگویم که این برق ندارد!  کشم، اما نمیطرف میآنو  طرف  اینسیمش را در دستم  
دانی، فقط چرا این  کنی، می تواند این حرف را بزند؛ برق دارد، داری استفاده میکسی نمی

ایق است، انگار اینجا برقی نیست؛ فرق دارد با  عدهی؟ چون  سیم را مثل طناب بازی می
 برق ندارد.  آن سیمی که اصالا 

 
 .7سورۀ روم، آیه «؛ندادانند، و از آخرت )و پایان کار( غافلا فقط ظاهری از زندگی دنیا را میهآن» -1
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شاءالله اگر درست  خواهیم بحث کنیم که خیلی مهم است و نن نکته دقیق بحث ذکر که می 
های دیگر و برای خیلی از شبهات است،  جا بیفتد یک بحث مبنایی برای خیلی از بحث

ُلوَن »  :فرماید]بحث غفلت است . پس هرجا غفلت شد، قرآن می  از این   د«. ما بایُهْم غاف 
ای  انسانی بدون استثناء، از هر زبانی، از هر نژادی، از هر نقطه   واژۀ آیه کشف کنیم؛ پس هر

می  تاریخ  در  عالم  این   دانداز  و  ملعون  ابلیس  این  اما  دارد؛  باطنی  ظاهر،  عالِم  این  که 
نمیکم اجازه  ایجادعقلی  غفلت  نمی  دهد،  انگار  فقط »کرده،  توجهش  َن  داند.  م  راا  ظاه 

ْنیا  دهد. « است؛ این توجه به ظاهِر حیات دنیا اجازه نمیاْلَحیاة  الدُّ
فرض بفرمایید. اگر یک نفر فیزیکدان که هم صورت آن    را   یک میزمثالا  یک سؤال ساده؛  

 آلیاژ است، باطن فلز هم    داند، هم باطن آن میز که یک فلز است، باطنبیند و می میز را می
هم   ا آلیاژ  عنصری  باطنترکیبات  هم    ست،  عنصری  اینترکیبات  است؛  که  ذرات  را  ها 

آیا این آدم دربارۀ این علم، دست و پاگیر شده می ای که فقط  ؟ نسبت به بچه است  داند، 
گرفته، یک    که این میز باطنی دارد؛ یعنی روی فلزی قرار  داندداند و نمیصورت میز را می

داند،آیا واقعاا اول این داند؛ اما چون نمیمی ای قرار گرفته؛ نگرفته، یک ماده   ای قرارتخته
بیند؟! اگر اینجا آهن نبود، اصالا میز وجود نداشت. این شکل  بیند یا میز را می آهن را می

توانیم به این بچه بگوییم که آهن  شده است. ما می شده و برقرار میز، روی این آهن مستقر
نمی  را می را  میز  فقط  اللهبینیم،  بسم  آدم می بینیم؟  به  قاطی کرده که خندند؛ می ،  گویند 

بیند. صورِت میز قائم به این آهن است، به این تخته  بیند، میز را میگوید آهن را نمیمی
شود یک چیزی جنس نداشته باشد و صورتش قائم به  است، به این جنسش است؛ مگر می

ست که کسی بگوید  خود باشد، به خودی خود برقرارشود؟! خیلی واضح است. مثل این ا
گوییم دیگر این خیلی حرف عجیبی است! بینم! میبینم، اما نور را نمی ها را می من رنگ

شکل درآورده    آنو از    های این تابلو را کنار هم چیده گوییم این آقای هنرمند طوری رنگ می
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رفته، انگار دیگر   و رنگ  قدر توجهت به این هنرمند رفته و به این شکلآن  ،و درست کرده
بینی و از دیدن  بینی؛ انگار اینجا هر چه هست، تابلو است. رنگ و شکل را می نور را نمی

بینی؛ چرا؟ برای اینکه اصالا امکان ندارد نور نباشد و نور »غافل« هستی؛ نه اینکه نور نمی
ببینی را  تابلو  در  و شکل  تابلو  ببینی،  را  رنگ  بتوانی  این محال  .شما  کسی   اصالا  است. 

تو خیلی    . بینم هرچه هست ]همین رنگ و شکل استکه نه؛ من نور نمی  تواند بگویدنمی
کنی، توجهت به تابلو است و به چهار تا رنگ کنار  خیلی بازیگوشی می   ،بین هستیکوته

 هم که جذبت کرده است.
است خودش  کار  در  واقعیت  و  واقع  می  .عالِم  محروم  را  خودت  خودت،  بتو  ه  کنی؛ 

ُلوَن کاری، به » ندانم  البته این بحث خیلی   .«غاف  امکان ندارد ]ظاهر بدون باطن باشد . 
است مهمی  را   ؛بحث  ذکرمان  بحث  خود  نرسیم  دیگر  شاید  کنیم،  باز  اگر  فعالا  منتها 

 شاءالله طلب عزیزان در فرصت بعد باشد.  بندی کنیم. نن جمع
َن اْلَحیاة  معنای » م  راا  ُلوَن   َیْعَلُموَن ظاه  َرة  ُهْم غاف  ْنیا َو ُهْم َعن  اآْلخ  چگونه همه    .«الدُّ

ُلوَن که این صریح کالم قرآن است که »یدرحال  ؛ها ظاهر عالم را توجه دارندانسان  «؛ غاف 
 کند.و شیطان هم از همین استفاده می

 ویژگی اهل تقوا در برابر پندار شیطانی
ُهْم » ذا َمسَّ َقْوا إ  ذیَن اتَّ نَّ الَّ ُروَن إ  ذا ُهْم ُمْبص  ُروا َفإ  ْیطان  َتَذکَّ َن الشَّ ٌف م  . اهل تقوا مثل 1« طائ 

گانه و  شان را به چیزهای بچهشان را، فکرشان را و دلکنند که ذهندیگران بازیگوشی نمی
اند! اهل  خودی، با این چیزها مشغول کنند، یکدفعه ببینند در خاک ربط و بی مزخرف و بی 

 
چون با پندار شایطانی برخورد کنند )خدا را( یاد کنند و در دم به بصایرت    ،کساانی که پرهیزکاری پیشاه کردند»  -1

 .201سوره اعراف، آیه  «؛آیند
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خواهد  دقت هستند. لذا وقتی شیطان ملعون این امواج خیاالت موهومی را که میتقوا اهل  
ُرواها »ها مّس کند و پیش بیاورد، اینبرای این که اصالا ارزش ندارد من  توجه دارند «؛َتَذکَّ

  در مهدکودک  ]موهومات  کنم. اگر کارهای مهم را ]فدای آن موهومات کنم و  توجه به آن 
دفتر و قلم همه را    و  هایشبازیاسبابطور  بازی کنیم، همیند بیا توپبچه بگوی   هبکسی  

خواهد برود یک مسئله مهم رود؛ اما یک دانشجوی بزرگوار که میریزد و دنبال بازی میمی
بازی کنیم؛ اصالا درجا را در آزمایشگاه بررسی کند، کسی به او بگوید آقا! بیا برویم توپ

زند، چون به چیز مهمی توجه دارد. پس توجه به چیز نش میشود، درجا تو دهمتوجه می
ُروَن که از توجه به چیزهای پست »  «ذکر»شود  مهم می درجا متوجه و    « بینش دارندُمْبص 

ذاشوند. »می خواند. پس  نمی  با آن غفلت  ذکر یعنی ناگهان، یکمرتبه، بالفاصله؛ این    «َفإ 
ربط توجه لت است، چون به چیز َپست و بی َسر غفاینجا ذکر است؛ در کودک یا آدم سبک 

 .باز بدارد. این ذکر، زندگی است او را  تا توجه به آن از توجه به مسئله بسیار مهم کندمی
اما شیاطین  .یاد بگیریم که ذکر یعنی چه (السالمعلیهم)ها را از اهل بیتما باید بیاییم این

  بیستم شده از فالن نقطه غرب که چاپ  ترجمه گذارند؛ ما برای چهار تا کتاب  نمی   و دشمنان
  ( السالمعلیهم)رسد، چقدر عشق داریم! نصف آن عشق را به کلمات اهل بیتدارد می  آن

آن دربیاوریم ببینیم    نیم، کلیدهای خوشبختی زندگی را ازکبینی کنیم، بررسی  بیاوریم؛ نکته
 فرماید. یشتر نیست، اما کل زندگی یک انسان را اینجا بیان می یعنی چه! آیه یک خط ب
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 های زودگذر دنیا، موجب رفلت آدمیجلوه 
ُب کند: »در دعای عرفه عرض می   (السالمعلیه)امام حسین دي في اآلثار  ُیوج  َتَردُّ إلهي 

ُلني إَلیَك  دَمة  ُتوص  خ   . 1«ُبعَد الَمزار  ، فاجَمْعني َعَلیَك ب 
برای همین است؛ اگر امام    (السالمعلیه)های گریه ما به مصیبت امام حسینعلتیکی از  
می   (السالمعلیه)حسین پیدا  عبارتامکان  این  که  روش کرد  این  این ها،  تربیتی،  های 

ها اآلن کجا بودیم؟! یک مشت  ، ما انسانرساندبها  های فکری و این حقایق را به انسانافق 
ها را به دست گرفتند که ما به این روزگار افتادیم. به انسان عیاش کثیف، حکومت زندگی  

آن وضع باید به شهادت برسد، به چه جرمی؟! جرمش این است که  چه جرمی حضرت با
می را  بینش  »این  بدهد:  انسان  به  ، خواهد  الَمزار   ُبعَد  ُب  ُیوج  اآلثار   في  دي  َتَردُّ إلهي 

ُلني   دَمة  ُتوص  خ  های زودگذر ظاهری این عالم  «؛ خدایا آثارجلوهإَلیَك فاجَمْعني َعَلیَك ب 
را متوجه این ظواهر و این  ن  که خیاالت و وهمیات و شیطان ملعون انسی و جنی آنچنان م

ُب ُبعَد الَمزار  »؛  کنندآثار می که از زیارت تو    شودها، موجب می« این توجه من به اینُیوج 
باز بمانم؛ » تو  به  از توجه  و فکر   «فاجَمْعنيباز بمانم،  این ذهن  بفرما  پس خدا عنایتی 

را، خدایا  ن  را، این رفیِق همبازِی گیب م ن  را، این خیاالت باطل و بازیگوش من  پراکنده م
 را به تو وصل کند. ن وجور کن؛ متمرکزم کن؛ متوجهم کن به یک کاری که م جمع

های سنگین بندگی دارد، تخلفات و  امام عالوه بر اینکه در بندگی خدا خودش مسئولیت
 کشد. های امتش را هم در محضر خدا به دوش میها و بیچارگیضعف

  ، عصر استرفته    گرفتاری و خستگی  بالتشبیه بالتشبیه بالتشبیه پدری صبح دنبال کار و
های ما را شکسته است. مگر پدر گفته که  هگوید بچه شما زده شیشآید، همسایه میکه می

 
ن شاود، پس تمام قوای مها، موجب دوری زیارتگاه )دیدار خدا( میبار خدایا! سارگرم شادنم به آثار و نشاانه»  -1

 .225، ص98بحار األنوار، ج «؛کاری کن که من را به تو برساندرا متوجه 
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های خره تو پدر هستی؛ بازیگوشیگوید باأل همسایه میاما  ها را بشکن؟! نه؛  بچه برو شیشه
اش را پدر به دوش وزر و وبال بچه، مسئولیتش، سنگینی   ست. پسا  بچه هم به دوش تو

شود، مردود می   مدام ند،  کخواند، بازیگوشی میکشد؛ البته در این عالم. بچه درس نمی می
 کشند. اش را پدر و مادر میغصه

ها...فرماید: »قرآن معنای غفلت را چقدر زیبا می  ها مرکز . آن1« َلُهْم ُقُلوٌب ال َیْفَقُهوَن ب 
بله، یک نفر واقعاا کور مادرزاد است،   .دانستمتواند بگوید من نمیفردا نمی   ؛ادراکات دارند

گوید که چرا این کار را کردی؛ را هم بشکند، هیچ احدی نمی   صدمیلیونی  یءبزند یک ش
که فالن جنِس یک قاشق و چنگال را بخرد، مدلش    داندبیند، میاما وقتی که یک نفر می

اما پایش بخورد مثالا یک چیزی بشکند،    ،بینداش را می باشد، یک ذرۀ دکور خانه  هچ  مثالا 
استکان را زیر پایت ندیدی؟! آنجا گذاشتی، همه  گویند آقا!  کنند؛ می همه او را مذمت می 

ها مرکز تفکر «؛ آن َلُهْم ُقُلوٌب بیند! »بیند، اما انگار نمیچون می  شیشه کردی!رده  وخجا را  
هادارند، درک و شعور دارند، اما »  «.ال َیْفَقُهوَن ب 

ها َو َلُهْم آذاٌن ال » ُروَن ب  ْعُیٌن ال ُیْبص 
َ
هاَو َلُهْم أ تواند بگوید من حقایقی «. نمیَیْسَمُعوَن ب 

ها» ؛دیدمدانستم، نمیفهمیدم، نمی را نمی  «. ال َیْسَمُعوَن ب 
ُلوَن » اْلغاف  ُهُم  َک  ولئ 

ُ
أ ؛  َضلُّ

َ
أ ُهْم  َبْل  َکاْلنعام   َک  ولئ 

ُ
اینأ لغت »غافل«  معنای  طور  «. 

اش جای خود؛  جایگاه علمینامه جای خود؛  نامه پیدا کنیم. احترام لغتنیست که از لغت
همه جای خود محترم؛ اما قرآن خودش ادبیاتی دارد. اگر بخواهیم »غافل« را معنا کنیم که  

؛ مراکز درک و ادراک و فهم و  ...یعنی چه، نه اینکه هُول شدم، با عجله رفتم یادم رفت و

 
شاانوناد،  هاا دارناد کاه باا آن نمیبینناد، گوش هاا دارناد کاه باا آن نمیچشاام  کنناد،هاا دارناد کاه باا آن فهم نمیدل» -1
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ها تر؛ آنهم گمراه  هابلکه از آن  ،ارپایانهها حقیقت است، اما انگار مانند چهمه این  ،بینش
ُلوَن »  ها هستند.   ها غافل « همانغاف 

ْن َقْبُل َوَلْم َیُك  فرماید: »دهد. میقرآن هم توجه به ذکر می ا َخَلْقَناهُ م  َنّ
َ
َواَل َیْذُکُر اْلنَساُن أ

َ
أ

ا دانم؛ اگر یک نمی که بگوید آقا من این را    در دنیا یک نفر را پیدا کنید  «!بسم الله».  1«َشْیئا
 ؟نفر را پیدا کردید

کند به این حقیقتی که با همه وجود این را شود و توجه پیدا نمی آیا این انسان متذکر نمی 
که هیچ چیزی نبود، هیچ! درحالی  ؛داند ما او را از قبل آفریدیمقبول دارد، یقینش است، می 

ه هستید یا یک پیرمرد هفتادساله سالبگویید آقا! شما که مثالا یک جوان سی   «!بسم الله»
هستید،   پهلوان جهانی  هستید،  چنان  امپراتور  هستید،  چنین  جمهور  رئیس  یک  هستید، 

شما سیصد سال پیش   یدیهنرمند فالن هستید، هر چه هستید، هر چه هستید، لطفاا بفرما
 دهد؟ پیدا کنید کهدر همین کشور، در همین روی زمین چه چیزی بودید؟ چه جواب می

زبان َبهمان   ؛گویندور میجهایی که زبان فالن دارند، یکست؟! آنا   آیا اینجا اختالف آرا 
میور  ج یکخانم   ؛گوینددیگر  میور  جها  جواب یکآقایان    ؛دهندجواب  دیگر  جور 

یک  ؛دهندمی میباسوادها  جواب  میبی   ؛دهندجور  جواب  دیگر  جور   ؛ دهندسوادها 
گوید من فالن دیگری می  ،گوید من فالن غار بودماختالف آرا هست؟! یکی می  طورهمین

بودم می  ،باغ  دیگری  فالن آن  مثالا  من  بودمگوید  می  ،جا  دیگری  فالن آن  من  جا  گوید 
گویند  شان میبدون استثناء همه با همۀ اختالفات و ادعاهای   «!بسم الله» خوابیده بودم؟  

اَلْم َیُك َش »نبودم«؛ هیچ! »  «.ْیئا
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یک شیئی بودی، اما قابل   .1«َلْم َیُکْن َشْیئاا َمْذُکوراا فرماید: »در یک آیه دیگر هست که می
خواهد ُبعد دیگری از انسان را باز کند؛ آن آیه قبلی اصالا با نگاه دیگر می  اما  .ذکر نبودی

اگوید اصالا نبودی، هیچ نبودی! »می  «. َلْم َیُك َشْیئا
می باعث  چیز  میچه  کسی  چه  کند؟  پیدا  غفلت  ما  علم  این  که  من  شود  بگوید  تواند 

می نمی می دانستم؟  فریاد  را  حقیقت  بچه گوینداین  مثل  تو  می زدیم!  حرف  که  ای  زنی 
گذارد بازی نمیبینم! توجه به این اسباب ها را میبینم، فقط تابلو و رنگ گوید نور را نمی می

توانی بهانه  بازی را. تو تا ِکی میاسباببینم، بعد  بینم؛ اول نور را میبگوید من نور را می
تيبتراشی؟! »

َ
أ َمْذُکوراا   َهْل  َشْیئاا  َیُکْن  َلْم  ْهر   الدَّ َن  م  اهل تفسیر   .«َعَلي اآلنسان  حیٌن 

« تثبیت است؛ تثبیت مطلب است. َهْل « به معنای »آیا« نیست؛ این »َهْل »  فرمایند اینمی
گیرد که با همه وجودت یقین طور نیست؟! یک اقرار میبه طور مسّلم آیا مطلب اینیعنی  

« انسان  برای  که  است  همین  مطلب  که  ْهر  داری  الدَّ َن  م  روزگاری َدهر»  .«حیٌن  به  را   »
گویند؛ یعنی از عالم ازل  یک برهه از زمان را می  «حینگویند که ابتدا و انتها ندارد؛ »می

«؛ برای یک هستۀ  َلْم َیُکْن َشْیئاا َمْذُکوراا برهه زمانی برای انسان پیش آمد که »تا ابد یک  
شد؛ یک چیزی بود، اما چیز قابل ذکر  درخت یک دورانی پیش آمد که درخت حساب نمی

گوییم؟! این اشاره به یک مرحله از خلقت انسان است و نبود. کجا ما به هسته، درخت می
 ک مرحلۀ دیگر دارد. آن آیه دیگر اشاره به ی

 فرق ذکر و مراقبه 
تفاوت   مراقبه  و  توجه  و  ذکر با مختصر  منتها  هایی که در  درواقع همه یک مقوله هستند؛ 

د، آنجا حالت  نای توجه و جهت پیدا کرسیم که هرکجا فکر به نکتهتوضیح بحث به آن می

 
 .1سوره انسان، آیه «؛آیا بر انسان روزگارانی بگذشت که چیزی قابل ذکر نبود؟» -1
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«؛ اما مراقبه با یک ُروَن ُهْم ُمْبص  »  طور که قرآن فرمودهشود؛ همانذکر و بصیرت ایجاد می
بنابراین   ؛کندنگاه، آن حساسیتی است که انسان نسبت به عمل و کنترل عمل خود پیدا می 

دار به باطل، غفلت است؛  ست؛ و فکِر جهتادار به حقیقت  ذکر و توجه، فکر و فکِر جهت 
اینجا فعالیت خود فکر و نفس است؛ اما در مراقبه، به دنبال آن ذکر و یا همراه آن، توجه به  

که مواظب باشد در عمل خطا نکند و عمل منفی از او صادر نشود و تخلفی یا ست  ا عمل  
گیرد.  همه در مراقبه انجام می   هاخطایی یا اشتباهی از او صادر نشود و به حق عمل کند؛ این

 ها از یک جنس با ابعاد متفاوت خودشان هستند. در واقع این

 ها  مراتب ذکر زبانی و ذکر قلبی و رابطۀ بین آن
دهند تا انسان به مرور  بزرگان اهل تربیت ذکر زبانی را بیشتر در مراحل مقدماتی توجه می

ایی پیدا کند، توجهاتش از باطل کم شود، هبه وسیلۀ این ذکرهای زبانی درونش یک زمینه
تا به مرور زمان به ذکر قلبی قابلیت پیدا کند. بعد از آنکه ذکر قلبی انجام گرفت و بیداری  
انجام شد و به فرمایش روایات که ذکر را تعریف فرمودند، توجه و بصیرت و رشد ایجاد 

شود. مثالا فرض  ان جاری می آن به زب   کند و اثرشد، آنجا برعکس خواهد شد؛ قلب ذکر می 
بفرمایید بالتشبیه یک آقای هنرمندی در یک مجلسی، در یک نمایشگاهی، طوری کارش 

کنند؛ در  برد که مردم گریه می برد که با هنر تمام با یک لحنی کلماتی به کار می را پیش می 
 خندد دلش می   در زبانش است و ای بسا دراین آقا    هنر  ۀهمکه  گذارد؛ درحالیاثر می   هادل

این هنرم حتماا    ایگوید َعَجب مردم را سرکار گذاشتم، َعَجب مهارت جالبی دارم، برمی  و
مادر وقت یک  اما یک  داد!  او چه؟  ،  پاداشی خواهند  بدهد،  از دست  اول  آیا  عزیزی  او 

گوید حاال بیایم گریه  میکند، بعد  سازی می چیند، جمالت را عبارت کلمات را به هم می 
زند؛ اثر دل او دارد کلماتی را به زبانش کند؛ دِل او دارد فریاد می دِل او دارد گریه می کنم؟!
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ای به کار شود، از بیرون نیست که ببیند چه کلمه کند. آنچه به زبانش جاری می جاری می 
دل خودش  ؛ببرد از  می   ، بلکه  بیرون  می حالش  کلمات ساخته  تندتند  بیرون  زند،  و  شود 
دلمی از  شد  زند؛  جاری  زبان  خشک    ؛به  بگیرد،  قرار  درست  تربیت  تحت  کسی  منتها 

هایش  های گوناگون ذکری که نمونهمقدسی درنیاورد و اصولی تربیت شود، از جنس روش 
شده حساب کند، چون  ذکر زبانی که استاد تربیتی برای او تنظیم می  ؛را عرض کردیم نباشد

کند تا دل برای  کند و زمینه پیدا می مند است، به مرور توجهات او را از بیرون کم می و قاعده 
 ذکر به حقایق بیداری پیدا کند و بعد از آن دیگر از دل به زبان جاری شود. 
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 لسه هجدهم ج

 رفلت  و انیکردن موانع نسبرطرفذکر و  نیب ۀرابط
کنم در یکی دو جلسه کلیاتی از این بنده سعی می  .بحث ذکر، بحث بسیار مفصلی است

های بعد از تر در دورههای عمیقشاءالله بحثبندی کنیم تا ان بحث را عرض کنم و جمع 
 شاءالله باز شود.های مقدماتی ان دوره

خواهد علمی را که به که ذکر یک وضعیتی است، فعالیتی است در نفس که میعرض شد 
علِم  اینکه  یا  برسد  اولیه  علم  آن  به  دوباره  و  بشکند  را  نسیان  این  شده،  کشیده  نسیان 
گاهی که در غفلت پنهان شده و غفلت مانع ارتباط ما با آن علم شده و آن را از بین  خودآ

گاهی دوباره برگردد. البته مرتبۀ قویکوشد که غفلت را بشکبرده، می تِر این  ند و آن خودآ
فعالیِت نفس این است که اساساا نگذارد نسیانی به وجود بیاید، اساساا نگذارد غفلتی پیش  
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شاءالله معلوم شده  بندی بحث گذشته بود که مطالب انجمعبیاید تا آن را بشکند. تا اینجا  
 است.

باب توجه یک باب بسیار    .توجه است  آن   اسم  که  است  اما در ذکر یک وضعیتی در نفس 
و در هر   در مسائل تربیتی جایگاه توجه چیست  ،ای است که عوامل توجه چیستگسترده
ای از رشد عقل، این جنگ بین جهل و عقل چه  ای از رشد انسان و در هر مرحلهمرحله

الا مفهوم کلی از توجه  آورد و آنجا نقش توجه چیست؟ ما اجمااوضاعی را در نفس پیش می
را که هر انسانی با آن آشنا است به صورت کلی و مفهوم عمومی توجه، با یکی دو مثال 

 بندی برسد. شاءالله این جلسه به جمعکنیم تا ان آوری مییاد
یک دانشمنِد محققی برای کشف یک مسئله یا یک مجهول که بسیار حساسیت دارد، در  

ها و محاسبات دقیق آن آزمایش است. این توجه آن فرمولآزمایشگاهش تمام توجهش به  
ترین شرایط یعنی گرسنگی و  شود که حتی از بدیهیقدر در آزمایشگاه متمرکز میگاهی آن

شود که از  قدر این تمرکز در آزمایشگاه قوی میشود. گاهی آنناهارخوردن هم ُبریده می
ُبری پوشیده  هایی که در آزمایشگاه  وضع لباس های  فقط متصل به آن فرمول  و ده شده  هم 

 بسیار دقیق و حساسش است. 
موقع و آن حالی  خواهد پیروز شود؛ آنیک ورزشکار که در میدان رقابت با تمام وجود می

که تمام توجه، موجودیت او را بر پیروزی خود متمرکز کرده، آن همان حال توجه است. اگر  
غیر این میدان ورزش ُبریده است. انگار نه انگار! هیچ    بینیم این توجه، او را ازدقت کنیم می

دود ها میهای ورزشی در پای خودش است با همینخبری نیست؛ همان موقع که کفش
ها هم از او ُبریده شده است و توجه ندارد که من  ، اما حتی آن کفشطرفن و آ  طرفاین

پوشیده درحالیکفشی  فضا  ام؛  این  غیر  در  خریدکه  کفشا   برای  شاید  ین  چندین  به  ها 
 هایش بوده است. کفش بهموقع توجهش زند؛ آن میسرفروشگاه 
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بچه که  استمادری  بیمارستان  در  دلخراش  حادثۀ  یک  در  او  اآلن    ،اش  توجه  در  تمام 
 شده است.  چیز بریده بیمارستان است و از همه 

 رابطۀ تعادل قوۀ عقل و وهم بر توجه
 به   ،توجه یک همچون حالتی در نفس است که هرچه حساسیت انسان در آن بیشتر باشد 

خود تمرکز افکار و قوای باطنی و شنوایی و گویایی و ذهن و وجود و قوای اراده و    خودی
 موقع از غیر آن به آن کند که قبالا به آن متمرکز نشده و  همه را با نفس، متمرکز در آن نقطه می

شود. درواقع زندگی او را اگر بخواهیم در آن لحظه تعریف کنیم همان  بریده می  خود  خودی
حاالتی است، همان وضعیتی است که در آن فضا منحصر شده؛ شاید در فضای عادی یک 

وجوش و جنبوهوای خاص و  حالحال و هوایی داشت، اما اآلن در میدان رقابت یک  
وهوایی داشت، اما اآلن تمام حالی بیرون یک  متمرکز همان را دارد. آن دانشمند در فضا

وهوای دیگر بریده است. آن  حالوهوای کامالا علمی است. کامالا از  وهوایش یک حالحال
مان بارها این  کند. پس ما غالباا در زندگیوهوای غم و غصه زندگی میحال مادر اآلن در  

 ایم.دهایم و با آن زندگی کرتوجه را تجربه کرده فهوم معنا و م
حاال که با یک مختصر معنایی از معنای خیلی سطحی از توجه آشنا شدیم؛ جهت این  

شان غلبه دارد، شان بر عقل هایی که قوۀ وهمها متفاوت خواهد شد. انسانتوجه در انسان
های بیهوده و پست و موقع این توجه به جهت کارآنکند،  یا کالا  یا در مواردی غلبه پیدا می

بی و  میپوچ  متمرکز  موهومی  و  قطع معنا  عالم حقایق  به  توجه  از  را  او  که  شود؛ طوری 
شان بر  هایی که عقلگویند و در مقابل، انسانکند. اسم این را در نگاه قرآن »لهو« میمی

شود و این همان حال  ها و حقایق متمرکز میبر واقعیت هاآن توجه ،شان غلبه داردقوۀ وهم 
وهوای زندگی که با توجه به عالم حقایق در  لحال تذکر است. در واقع آن حا  »ذکر« است،
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شدت قوۀ  آموزی که مشغول بازیگوشی است و به ست. دانشا   ذکر او   ،کندآن لحظه پیدا می
کند. استاد او، پدر و مادر او، او را  کند، او در لهو زندگی میوهم او را متوجه بازیگوشی می 

های علم،  خواهند توجه او را از لهویات به حقایق برتر علم، ارزش میدهند؛ یعنی  تذکر می
 دهند که او در حال ذکر قرار بگیرد. دهی کنند و به او تذکر میهای علم جهتزیبایی

گسترده معنای  ذکر  کردیم  دانشعرض  آن  است  ممکن  دارد؛  اما ای  نشود،  متذکر  آموز 
و زیباییآموز دیگری بدون تذکر، خودش متوجه فضدانش های علم شود و یک  ای علم 

زندگی علمی دارد. در نگاه قرآنی کسی که مشغول لهو است یعنی تمام توجهش به یک امر  
باشد   لهو خیلی جدی  این  اگر در  است،  به حقایق  توجه  مانع  است که  بیهوده  و  موهوم 

هایی که ثل بچه، متر باشدانسانی که در لهو خیلی جدی  ،از نگاه قرآن  .«شود »لعبمی
تر از قوۀ قوی کودک  قوۀ وهمچون  گویند لعب است، برای این است که می ؛کنندبازی می

برد خیلی جدی جدی با آن زندگی  عقلش است، یک چیز موهومی را که از آن لذت می
دهی تشکیالتی رسمی  یک سازمان  ،انددور هم جمع شده   کودک بینیم چند تا  کند. میمی

شان اخراجش  کنند، از بینطوری که اگر کسی تخلفی کند توبیخش می  ؛انددرست کرده
کنند. با همه  کنند، زد و خورد میکنند، ای بسا رسماا دعوا میپرخاش می  ه اوبکنند،  می

خیلی جدی  خوش و  دلگرم و دل   ،دهی یک کار کامالا بیهودهجدیتی که در قوانین سازمان 
 شود.کنند و تمام میهستند، یکی دو ساعت دیگر خسته و کوفته همه را رها می

ها که بعضی انسان  داریم  ییهابه سمت حقایق و واقعیت   توجهی  لذا در مسئلۀ ذکر، ما آنجا
تر  ها قویگردانند؛ بعضیکنند دوباره آن را برکنند و با شکستن غفلت سعی میغفلت می

نمی این گذهستند،  بیاید.  پیش  غفلت  اصالا  میارند  عرض  ما  که  سرفصلها  و  کنیم  ها 
ها را هم بلد  در مسیر تربیت نفس که علوم تربیتی غرب حتی الفبای اینست  ااصطالحاتی  

این بیتنیست.  اهل  یعنی  تربیتی  و روش   (السالمعلیهم)ها مخصوص معدن علم،  های 
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ها ماتی، بعد از اینکه ذهن ما به این سمتهای مقدکه بعد از این بحثست  اقرآن و عترت  
 ها باشیم. بیت و قرآن باید دنبال راهکارشاءالله از محضر اهل باز شد؛ آنگاه ان 

 روش تربیتی قرآن در زندگی دنیا 
عنوان لهو و لعب معرفی برای همین است که در قرآن زندگی دنیا را در جاهای مختلف به

ه  اْلَح فرموده است: » َي اْلَحَیَواُن َلْو  َوَما َهذ  َرَة َله  اَر اآْلخ  نَّ الدَّ ٌب َوإ  الَّ َلْهٌو َوَلع  ْنَیا إ 
َیاُة الدُّ

، »مالحظه می  .1«َکاُنوا َیْعَلُموَن  ه فرمایید که قرآن با حصر آورده، منحصراا «، اصالا َوَما َهذ 
 مگر فقط منحصراا لهو و لعب.   ؛این زندگی نیست

پس اگر کسی این علم را پیدا کند و به این رشد از عقل برسد و به آن رشدی برسد که این 
 . زندگی حقیقی در دار آخرت استفهمد که می ،علم برایش باز شود

از روش  یکی  تربیتیاما  مهم  و  توجههمان  قرآن    های  به حقایق  تذکر  و  ذکر  دادن، همان 
-ای از زمان و مکان میای از عالم و در هر نقطهست که هر انسانی در هر نقطها تایبدیه

کند؛ منتها به لحاظ توجه به این  فهمد و با آن زندگی میها را بفهمد. اصالا میتواند این
عالم، آن حقایق بدیهی و مهم مورد غفلت واقع شده است؛ نه اینکه قرار است ما برای انسان  

چیز آم یک  یکهایی  خیر،  نه  بداند؛  تا  بدهیم  و وزش  توحیدی  حقایق  بدیهیات  سری 
اینست  ا شناسی  انسان  انسان همۀ  با تمام وجود خود میکه  قرآن و اهل  ها را  داند. فقط 

ها  خواهند تذکری بدهند که تلنگری بخورد و برگردد ببیند که با اینمی  (السالمعلیهم)بیت
 کند و غفلت کنار برود.زندگی می

 
  د«؛ دانساتنعی سارای آخرت اسات، اگر میزندگی واقاین زندگی دنیا چیزی جز سارگرمی و بازی نیسات و »  -1

 .64سوره عنکبوت، آیه
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کل نفی کنیم؛ آموزش   خواهیم آموزش را بهگاه آموزش، بحث خودش را دارد؛ ما نمیجای
در نگاه تربیتی در حد یک چاشنی است؛ اما در نگاه تربیتی قرآن جایگاه تذکر و تلنگر و 

 است.  (السالمعلیهم) العاده جالب و مخصوص قرآن و اهل بیتبینایی یک جایگاه فوق
ای انسان تو در این عالم هیچ بودی، نیست بودی، این را با همۀ   دهد کهقرآن به ما تذکر می

َیُک َشْیئاا توان فهمید. »وجود می َلْم  َو  َقْبُل  ْن  م  َخَلْقناهُ  ا  نَّ
َ
أ ْنساُن  َیْذُکُر اْْل   َو ال 

َ
؛ چه 1« أ

کسی هست که نفهمد که دویست سال پیش در این عالم نبود؟! اصالا به تصور احدی هم  
موجودی در این دنیا خواهد آمد. نیسِت نیسِت هیِچ هیچ بود در این عالم؛   چنینمد که  آنمی

ا» «، در آینده هم باز هیِچ هیچ است، نیسِت نیست است در این عالم. موال  َوَلْم َیُك َشْیئا
اْلَغْفَلةُ »  فرماید:می َعَلْیه   َغَلَبت  َمن  ل  غفلتی ؛  2« َوْیٌل  چنین  و  انسانی  چنین  بر  که    وای 

َدّ گرفتار شده است. این غفلت چیست؟ » حَلَة َو َلم َیسَتع  ّ
َی الر  بیند  «، با همۀ وجود میَفَنس 

چه کسی شک دارد که من   .که دویست سال آینده در این عالم نیست؛ هیِچ هیچ اندر هیچ
بودِن در این عالم را فراموش هیچدویست سال آینده در این عالم وجود دارم؟ این حرکت به  

کرده و با این فراموشی استعداد رشد خود را از دست داده است؛ امکان رشد برای چنین 
گذشته    انسانی وجود ندارد. کسی که یک واقعیت بدیهی و حتمی و بسیار واضح را که در

نان فراموش کند و خودش را کسی بداند و مستقل و  چهیچ بود و در آینده هیچ است، آن
گونه استعداد رشد و کمال را از دست داده است، انسانی هر ثابت و همیشگی بداند، چنین

َدّ »  «. َو َلم َیسَتع 

 
 .67سوره مریم، آیه «؛که چیزی نبودحالیدر ؛مگر همین انسان به یاد ندارد که ما از اول او را آفریدیم» -1
  «؛آماده نسااازد وای بر کساای که غفلت بر او چیره آید و در نتیجه، ساافر ]آخرت  را فراموش کند و خود را  »  -2
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  کردن آخرت در همین دنیا فراموشعذاب  
می قرآن  از  جایی  یک  »در  َعذاٌب فرماید:  َلُهْم  ه  

اللَّ َسبیل   َعْن  وَن  لُّ َیض  ذیَن  الَّ نَّ  إ 
ساب  چرا؟ »؛1« َشدیٌد  ما َنُسوا َیْوَم اْلح  که موجب عذاب شدید  نگمراهی بدتر از ای«. چه ب 

دچار بیماری کسی  منتها متوجه نیست. مثالا    ؛هم خواهد شد؛ اآلن هم در عذاب است
است، مثالا سنگ کلیه دارد از جایش تکان نخورده متوجه درد آن نیست؛ اما نصف شب 

دنبال ماشین  کند؛ شبانه پا برهنه  کلیه ایشان را سوراخ می  ،وقتی سنگ از جایش تکان خورد
احساس درد   اما؟ مگر اآلن این سنگ در کلیه آمده؟ نه، از قبل بوده،  چه شده  است. مگر

 کرده است.نمی
آنجا در عیش و نوش خودش  کودکیک   آمده است،  به دنیا  فلب  پا  از دو  ی که در گهواره 

یک مقدار که جلو رفت و فضای   .شودباز نمی  ، امااست؛ همین اآلن هم در عذاب است
این همۀ  کرد.  خواهد  پیدا  ظهور  عذاب  آنجا  شد،  باز  به  رشد  که  دلیل  این  ها  است 

 اند.الحساب را فراموش کردهیوم 
آیات و روایات فراوان است که در بحث آخرت باید بیشتر    ،بودن در این عالمدر نگاه هیچ

َن اْلَمْوت  ُقْل َلْن یَ فرماید: »باز شود. قرآن کریم می ْن َفَرْرُتْم م  َراُر إ  ؛ این تذکر 2« ْنَفَعُکُم اْلف 
 ای برده باشید. است. امکان ندارد شما از فرار از مرگ بهره 

می جایی  »در  في فرماید:  ُکْنُتْم  َلْو  َو  اْلَمْوُت  ْکُکُم  ُیْدر  َتُکوُنوا  ْیَنما 
َ
َدة    أ ُمَشیَّ ؛ 3« ُبُروج  

دریا ته  باشید،  عالم  حفره هرکجای  در  و  صخره  در  آسمان،  اوج  باشید،  ،  شده  پنهان  ای 

 
سوره ص،    «؛کردن روز حساب دارند!کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی به خاطر فراموش »  -1

 .26آیه
 .16سوره احزاب، آیه ؛«ید، سودی به حال شما نخواهد داشتشدن فرار کناگر از مرگ یا کشته بگو» -2
 .78سوره نساء، آیه  «؛دار باشیدچند که در بناهای استوار و ریشه یابد هرباشید مرگ شما را در میهر جا که  »  -3
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َدة  » جا شما را خواهد گرفت.  همانهای محکم بروید  های قوی، قلعه« به کاخُبُروج  ُمَشیَّ
 تو بعد از چند سال در این عالم نیستی. 

 بودن خود و سراسر نیازبودنهیچتوجه به 
این بینش توجه پیدا کند، خواهد دید که    انسان در گذشته هیچ و در آینده هیچ است؛ اگر به

مثل حبابی است که حباب نه در چند دقیقه پیش وجود داشته نه چند دقیقه بعد وجود دارد. 
ای است؛ داخلش هم خالی از آب است و فقط یک الیۀ نازکی از آب را  در چند ثانیه جلوه

هیچ خواهد بود، اآلن   ظهور و بروز داده است. این حباب چه استقاللی دارد؟ هیچ بوده،
کند، همه تو خالی، فقط یک الیه جلوه می  ،هم که موجود است هیچ آبی داخلش نیست

؟ به چه چیزی وابسته است؟ چه چه مانده است  دیگر از آن.  آن الیه هم خود آب است
گوید؟ به چه اتکایی؟ نه اینکه حباب « میأنا»  ،«أنا»  ،«أنا رجلاستقاللی دارد؟ دارد » 

بلکه حباب نیست که نیازمند باشد، حباب یعنی سراسر    ؛نیازمند آب است که ادامه پیدا کند
 نیاز. 

خیلی فرق است بین اینکه مثالا بگوییم فالنی به یک خیاط نیاز دارد که لباس بدوزد؛ این 
تواند بگوید »من یک کسی هستم«، »تو هم یک فرد نسبت به خیاط موجودیت دارد؛ می

، م ؛نفر هستی« نتها »مِن هستم« به »تو« نیازمند است. اما یک موجودی که تماماا و کماالا
و کالا هرچه هست همه نمود یک حقیقت است، چه چیزی مستقالا دارد که به اختیار   ئاا جز

خودش بخواهد برای همیشه بماند که بماند؟ کدام عضو او؟ کدام بخش او؟ کدام ُبعد او  
ین استقاللی دارد که بگوید ای خدا من به تو نیازمند  نچ  در محضر ارادۀ خدا و خالق خود

هستم؟! نعوذبالله مثل اینکه من به خیاط نیازمند هستم! در برابر یک نانوا من هستم، توی 
اما در محضر خدا یک تار موی خودت مال    ؛ نانوا هم هستی، من اآلن به تو نیازمند هستم
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آن   ساختار  در  اختیاری  هیچ  خودت  نیست،  از خودت  چیزی  یک  شما  نداری.  مو 
موجودیتت پیدا کن که ربطی به خدا نداشته باشد. این خودم هزار سال قبل بودم، هزار سال  
؛ منتها من به خدا نیازمند هستم؛ خدا به من  بعد هم هستم، خودم هستم و خودم مستقالا

. من  طور نیستخورشید بدهد، انرژی بدهد، آب بدهد، گیاه بدهد، اکسیژن بدهد! این 
سراسر نیازمند هستم. حباب چیزی ندارد که نسبت به آب بگوید. مثالا یک کاه باشد که 

حباب اصالا  کردن تو نیازمندم.  خیسرا خیس بکند، به  ن  گوید بله من هستم که آب ممی
 تا بخواهد بگوید که من به تو نیازمندم. ست ا چیست؟ کدام مولکول او مستقل از چیزی 

 ؛ ماید: ای همه هیچ، ز بهر هیچ، به هیچ مپیچ. این بینش وقتی باز شودفرفلذا بزرگوار می 
وقت آن او هیچ  ؛با این توصیف که انسان بفهمد که اگر این عقلش و تذکر، جدی باز شود

او را به رشد خیلی باال   ،عقل  .دهدبلکه او را وسعت وجودی می؛  گیردرا دست پایین نمی
میاتفاقاا    .بردمی قوی  آنچنان  را  او  درون  قوای  باالی استعدادهای  قدرت  یک  با  که  کند 

کنند ذکر و اهل ذکر درواقع  روحی این زندگِی پسِت دنیا را مدیریت کند. اینکه به ما القا می
این دلیل  تواند زندگی کند، به  بندد نمیاگر دائم مشغول ذکر باشد، دست و پای بشر را می

اند. ذکر از دیدگاه قرآن و روایات اصالا  اند و پوچش کردهز او گرفتهاست که معنای ذکر را ا
 زندگی است. 

 همۀ عالم اراده و اذن پروردگار است
ا» یَشةا َضْنکا َنّ َلُه َمع  ي َفإ  ْکر  ْعَرَض َعْن ذ 

َ
آیه صریح قرآن است. حاال کسی این   .1« َوَمْن أ

« و در آینده هم هیچ است؛ در َلم َیک شئحقیقت خیلی بدیهی که در گذشته هیچ بود »
این عالم دیدش باز شد و فهمید که سراسر نیاز است به حضرت حق، به الله تبارک تعالی،  

 
 .124سوره طه، آیه «؛و هر کس از کتاب من روی بگرداند وی را روزگاری سخت خواهد بود» -1
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و حبابی است در ست که وجود پیدا کرده و اا  به خالق هستی، همه و همه اراده او و اذن او
ای به وجود عالم هستی؛ در اقیانوس هستی او یک حباب است چند ساعتی چند لحظه

یَشةا شود؛ اگر کسی این حقایق را توجه نکند »آمده؛ ازل و ابد لحظه هم حساب نمی َمع 
ا گرفتاریَضْنکا مشکالت،  او،  زندگی  تنگی  این  درگیری «  مصیبتها،  دلهره ها،  ها،  ها، 

ها، همه و همه که امروز روانشناسان غربی یک الیه از آن را  ها، خوفاضطرابها، استرس 
تازه آن هم بعد از هزاران تجربیات سنگین و پیچیده چیزی را بخواهند بفهمند و به ما نسخه  

 بدهند، قرآن همه را در یک سطر و نیم سطر ویژه فرموده است. 
درست باز نشود و در توحید خیالی زندگی به زبان فطری    -توحید-بله اگر این ذکر برای ما  

کنیم، آنجا ذکر معنای دیگر خودش را دارد؛ اما اگر این حقایق برای انسان باز شود آنجا  
 یک مبنای جدیدی از زندگی برایش باز شده است.

 مجالس ذکر به زبان فطری، بهشت این دنیا 
َیاض  الَجَنه  فرماید: »می  (وسلموآلهعلیهاللهصلی )در روایتی پیامبر اکرم ی ر   .1«ارَتُعوا ف 

آقا می  (تعالیاللهحفظه) حضرت  نوین اسالمی  تمدن  از  نوین  دائم صحبت  تمدن  کنند؛ 
حضرت آقا زبان گویای پیامبر خدا و اهل بیت است. این   . اسالمی، تمدن نوین اسالمی

مان از  ی باز شود، فکرهای سیاسما از بازیخواهد به ما توجه بدهد. اگر فکر حدیث را می
بازی و غفلتبعضی  را میها  این روایت  آقا  آزاد شود، حضرت  کنند که  ها  بیان  خواهند 

الَجَنه  » َیاض   ر  ی  ف  الله ارَتُعوا  رسول  یا  گفتند  و  شدند  متعجب  عده  یک  «؛ 
یاُض  وما» ؟ ر  ة  «، ما تا به حال شنیده بودیم بهشت بعد از مرگ و برزخ و محشر و  الَجنَّ

 
های یاد د: انجمناند؟ فرموهای بهشاات، کدامهای بهشاات، گردش کنید. گفتند: ای پیامبر خدا! باغ»در باغ  -1

 .42، ح163، ص93بحار األنوار، ج «؛خدا
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  جاهمینفرمایید بهشت  شود، اما شما میخره بهشت میامت و بعد از حساب کتاب باألقی
شما ا ببینیم،  در خواب  را  بهشت  داریم  آرزو  ما  کنیم!  بهشت گردش  در  برویم  ما  ست؛ 

ابوسفیانمی هست  همین  بله!  کن.  گردش  بهشت  در  برو  عالم  همین  در  ها  فرمایید 
ها نگذاشتند که کالم حضرت  ین نگذاشتند، سقیفهها نگذاشتند، شیاطنگذاشتند، معاویه

 درست باز شود. 
ُس الّذکر  حضرت فرمودند: » شود وهوایی تصور میحالآید یک  « تا مجالس ذکر میَمَجال 

تان، با  که متأسفانه درست نیست. شما اگر دور هم بنشینید و به هم کمک کنید با صحبت
های این  تان و توجه به غفلتهای علم الهی روایات، با یافتهتان، با تدبر در آیات و  تذکرهای

که اصالا برای چه خلق  بینید میعالم ماده را بُبرید و توجه به عالم حقایق را باز کنید؛ آنگاه 
این   ،شده بودید؟ در همین دنیا. بحث اینکه ما در این دنیا خلق شدیم برای دنیای آخرت

وار را در همین  عمیق و درستی است؛اما لذت بهشت  یک بحث اساسی و مبنایی و بسیار
حقایق بهشت   وجود این  فرمایند زندگی باچشید. حضرت آقا وقتی در گام دوم میدنیا می

های عمیق و پشت  ولو امکانات هم نباشد؛ ما چقدر روی کالم این مرد الهی تحلیل  ؛است
در این عالم  را  ا مزۀ این بهشت  بریم تها عملیات جدی تربیتی را به کار میسر این تحلیل

ولو با امکانات آنچنانی. این   ؛جهنم است  بچشیم؟ زندگی در این دنیا منهای این حقایق
خیلی جدی    (السالمعلیهم)بیتمان در بازگشت به قرآن و اهل  یعنی چه؟ ما امروز وظیفه

 است.
علی اْلنسان  فرماید: »می  (السالمعلیه )موال  َجهُل  الَجهل   ه    أعَظُم  َنفس  روایات   .1« أمَر 

 دهنده.تکان خیلی مهم و  ؛ستاخیلی جالب  در این خصوص

 
 .2936غررالحکم، ح«؛ ترین نادانی، نادانِی انسان به کار خویشتن استبزرگ» -1
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، آنجا ستاموقعی که توجهش در علم آزمایش  پس ذکر یک زندگی است؛ یک دانشمند آن  
می را  زندگی  مسابقهیک  ورزشی  زندگی  یک  رقابت  میدان  در  ورزشکار  یک  ای گذراند. 

 ند. ها محدودمنتها این  ؛گذراندمیگذراند. یک مادر در آن شرایط یک زندگی را  رقابتی را می
اما مِن انسان زمانی که بفهمم فعِل خالق هستم، فعِل الله هستم و هیچ در هیچ هستم و  

بنابراین سرنوشت او،    ؛هرچه هست ِنمودی از اراده خالق هستی است، این بینش باز شود
-دگی او زیر و رو خواهد شد و نه تنها که با این ذکر خدا کوچکمعنای زندگی او، مبنای زن

بلکه با تولد جدید در یک نظام تمدن نوین اسالمی و با   ؛ترین محدودیتی نخواهد داشت
همۀ   .یک مفاهیم باال و با یک روحیۀ قوی و باال و با یک مبنای خاص زندگی خواهد کرد

عالم حیوانی چه در میدان سیاست، چه در  که غیر اهل توحید فکری در این  یهایگرفتاری
-ها گرفتاریمیدان مدیریت، چه در اقتصاد، چه در میدان آموزش در همۀ میادین و صحنه

دارند الینحلی  نتوانسته  ،های  نیز  اآلن  است.  بینش  این  نداشتن  همۀ  از  کنند.  حل  اند 
گویندگان، معلمین،   ها، نویسندگان،ا، دانشمندان، محققین، دانشگاههسالطین، امپراطور

های بشر آمده و ادعا کرده که مشکل این انسان را حل کنند. امکان  هر قشری از انواع قشر
 ندارد حل شود. 

این می مثاِل  بگوید که این  و  به حال خود رها کند  را مادرش در گهواره  شود که کودکی 
قدر ترس و  شود آنویروسی که دیده نمیرای  خودش مشکالتش را حل کند. شمایی که ب

توانید حل کنید؟ شمایی  توانید ادعا کنید که مشکل انسان را میوحشت دارید چگونه می
-چگونه می  ؛خوریدخورید و به دیوار میلق می  ،تان دیر شودکه اگر چهار ساعت خواب

پرد و  تان میرنگ  ،خواهید مشکالت عاَلم را حل کنید؟ شمایی که اگر دو روز آب نخورید
توانید ادعا کنید؟ انسان باید خجالت بکشد در برابر  چگونه می  ؛کنیدوضعی پیدا میچه  

خواهم  « شود و بگوید من میأنا رجل خالق خودش، قوانین خالق خودش که در برابر او »
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این    گرنهو؛  مشکل انسان را حل کنم؛ این فرد گرفتار است الله رسید به  کسی که به ذکر 
این   اگر به  است.  نه آن معنایی که خیالی و تمرینی و ذهنی )  شود معنایی که توضیح داده می

مان به شاید لقمه را اشتباهی برداریم و توجه  ،بگوییمهم  الله  معنا باشد سر سفره اگر بسم 
با این ذکر همۀ مشکالت انسان در همین عالم حل شده است؛ بلکه جالب! همۀ   (؛آن برود

شهید سلیمانی  وقتی  کند.  ؛ به کماالت تبدیل میکندقدرت باال هضم می  مشکالت را با
این یعنی چه؟   ؛ها نیست«در خود فرصت  ،ها هستفرمایند: »فرصتی که در بحرانمی

کند؛ فلذا هر مشکلی تبدیل به چون در زندگی دیگری است که با ذکر الله دارد زندگی می
ها  آیات و روایات، واژه در  سری مبانی هستند که  یکها  شود؛ بنابراین اینمی  اوج کمال او 

و این مقدار  ست  ا های عقل  باید درست معنا شود. پس به این ترتیب ذکر هم یکی از غذا 
 های عقل چیست در اینجا تقریباا به پایان رسید.  مان در پاسخ به آن سؤالی که غذاعرایض
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 جلسه نوزدهم

 ماده تیرا  و تینها
ست و عالم ماده در نهایت چه خواهد  ا  خره کجا و تا کجانهایت و غایت انسان باأل  اینکه

طلبد؛ سؤال مبنایی ریشۀ توضیح مفصلی مینیز  مبنایی است. سؤال مبنایی    مسئلهیک    ؛شد
مااندیشه اینا   های  مخصوصاا  در  ست؛  مثالا  جمله  از  که  سؤاالت  نظریات،  تشتت  گونه 

هایی  کاریگونه نظریات، شلوغ اینها به بهانۀ علم در  که بعضی  خودش جای بررسی است
 این سؤال یک مقدار بیشتر باز شود. ست اکه نیاز  اندهم کرده

ابعاد این سؤال خیلی گسترده است و در یک جلسه کافی نیست که با چند کلمه، پاسخ این 
بندی شود. بیش از سی جلسه نیاز دارد که ابعاد مختلفی که در این سؤال هست، سؤال جمع

بررسی شود؛ چرا که صحبت از ماده شده است. آیا منظور از ماده همان ماده عالم طبع 
ست؟ یا منظور  ا  هاامتداد، طول و عرض و سطح و ارتفاع و این؛  ستااست که سه بعدی  

از ماده آن است که صورت در آن مستقر شده است؟ چرا که صورت ما فقط همین صورت 
خره بر مادۀ خودش  هایی هست که باألعالم ماده طبع نیست؛ در عوالمات دیگر صورت

جا منظور همان  که اینست  اماده  یا رابطۀ بین انرژی و    .مستقر شده و سه ُبعدی هم نیست
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کار نداریم؛ این با همان واژۀ قوه که   انرژی  مادۀ عالم طبع است. حاال ما با واژۀ فارسی 
 رود.  بیشتر در علوم متعالی آمده است، به کار می

گسترده   بسیار  بحث  یک  خودش  ماده،  و  قوه  علوم رابطۀ  قوه،  خود  شناختن  است.  ای 
اصالا قوه چیست؟ اقسام قوه زیاد است: قوۀ وهم، قوۀ خیال، قوۀ    تخصصی خودش را دارد.

قوۀ   بینایی،  قوۀ  غضب،  قوۀ  اراده،  قوۀ  روح،  قوۀ  قلب،  قوۀ  فکر،  قوۀ  ذاکره،  قوۀ  حافظه، 
ها قوۀ مالئکه که  ها اقسامی دارند و باالتر از آنشنوایی، قوای پنهانی مثل اجّنه که خود آن

ست و خودشان حکومتی برای خودشان  ا  ریت عالم در اختیار او قوۀ مالئکه اصالا دیگر مدی
قوۀ   مثل  عالم  این  قوای  از  بگذریم  دارند.  سلطنتی  و  حکومتی  مراتب  سلسله  دارند؛ 

ها خودش  ها قوۀ امامت؛ اینها و در رأس همۀ اینمغناطیسی برق، قوۀ جاذبه و امثال این
ها حکومت دارند،  شان بر بعضیهایبعضی  حقایقی است که باید باز شود. اما خود این قوا 

در سیستم همین عالم    ند.شان تحت حکومت بعضی دیگر هستهایسلطنت دارند؛ بعضی 
ببینیم ارتباط چه ارتباطی است؟ این ارتباط   ،ای است در این مادۀ سه بعدیطبع که ماده

برقرار شده است؟ وجود  ها مستقل هستند و کدام بر کدامشود؟ کدام اینچگونه برقرار می
یک اصالت ندارد و تابع  یک اصالت دارد و کدام  کدام نیازمند بر وجود دیگری است؟ کدام  

هایی است که باید باز شود تا این سؤال پاسخ داده شود.  ها همه بحث؟ اینستاآن یکی  
نام علم و به بهانۀ  های مبنایی بعضاا به  افکنی شبههها و  کاریچون در این سؤال بعضی شلوغ 

 طور باز کنم.  کنند، لذا بنده ناچارم یک مقدار مطلب را همینعلم ایجاد می 

 حیرانی بشر از چیستی قوۀ عقل
توانیم بشناسیم یعنی چه. قوۀ عقل و  که قوۀ عقل را ما نمیست  ایکی از این قوا، قوۀ عقل  

با  هایی که عرض میهمۀ این بحث امکان    (السالمعلیهم)بیتاهل  کنیم فقط در قرآن و 
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و   کافی  اصول  شریف  کتاب  در  و  روایات  در  عقل  برای  هست.  حقایق  این  با  آشنایی 
آنجا یک کتاب مخصوص هست که کتاب در  های دیگر هم مطالبی هست؛ مخصوصاا 

ای است؟  ! خود عقل حیران است؛ این چه قوه «الله اکبر»است؛ عقل را    «عقل»اسمش  
اوند عقل را از چه جنسی آفرید؟ مراتب عقل چیست که دستور جنس عقل چیست؟ خد

داد برای عقل نزول کند و سیر نزولی کرد، بالفاصله اطاعت کرد؛ بعد دستور داد صعود 
گاه جهل را آفرید؛ جنس جهل از چیست؟  کند، بالفاصله اطاعت کرد و صعود کرد. آن

خدا به جهل دستور    که  طور شدینچگونه این قضیه اتفاق افتاد و در خلقت جهل، جنس او ا
داد که نزول کند، اطاعت کرد؛ اما وقتی دستور داد که صعود کند، آنجا تمّرد کرد، عصیان  

 کرد، اطاعت نکرد.  
گاه خدای متعال برای عقل، هفتاد و پنب سپاه داد. از آنجا دیگر حسادت جهل شروع آن

هفتاد و پنب لشکر یا سپاه هم به او داد شد؛ با تمامی گستاخی به خدا اعتراض کرد و خدا  
و از آنجا جنگ شروع شد. در حرکت قوۀ عقل به سبب اطاعت محض قوۀ عقل، خداوند  

قدر به قوۀ عقل شرافت داده و اجازه داده است که اصالا دارای استعداد خالقیت است. از آن
ه وجود آمد؟ و از وقتی  آن وقتی که قوۀ عقل نزول پیدا کرد، این جهان از نزول او چگونه ب

آید؟  تکامل این جهان با همۀ موجوداتش چگونه به وجود می  ،کندکه شروع به صعود می
های بسیار گسترده و مفصلی است که در یکی از جلسات مباحث علم و عقل  ها بحثاین

که حدود شاید بیش از سی جلسه باشد، اگر عزیزان به سایت ندای پاک فطرت مراجعه 
را دارم که اگر مطلب گسترده باز ای است. بنده خوف این  ایند، بحث خیلی گسترده بفرم

مند باشند، اگر به سایت ندای  هشود، از حوصله جلسه خارج شود. لذا عزیزانی که عالق
ها آمده و توضیح داده شده است و این  پاک فطرت مراجعه بفرمایند، آنجا مفصل این بحث

تا  بسیاربحث   است!  فقط یک وسیع  احادیث،  این همه  میان  از کتاب اصول کافی در  زه 
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این   ،( فقط جنود عقل و جهلعلیهاللهة حمحدیث از کالم حضرت است. حضرت امام )ر
هفتاد و پنب لشکر عقل و جهل را توضیح دادند و به خود عقل ورود نفرمودند؛ فقط خیلی  

 باز کردند.  فشرده نزدیک پانصد صفحه، این جنود عقل و جهل را آنجا 
شان شاید بیش از ششصد صفحه، هفتصد صفحه باشد. دربارۀ بعضی از بزرگان توضیحات 

ها بدین معنا نیست که حقیر چیزی  قوا بحث زیاد است، حاال قوۀ عقل یک قوه است. این
یا ارجاع میبلد هست و چیزی می  به عزیزان توضیح بدهد  اینخواهد  ها همه در  دهد. 

است. بزرگان ما، غواصان این   (السالمعلیهم )کران علم قرآن و علم اهل بیتاقیانوس بی
بی اهل  اقیانوس  مکتب  در  حق  به  واصل  و  عامل  و  عارف  و  فقیه  و  ربانی  علمای  کران، 

سال   (السالمعلیهم)بیت که  هستند  بزرگانی  کشف  هستند.  در  را  عمرشان  سال،  های 
 ست.  هها همه در آثار آن بزرگان  کنند و این یهای این اقیانوس صرف مها و مروارید صدف

های مقدماتی است که با الفبای مان فقط یک بحثهایجا و در این جلسات، بحثاین
انگیزه تا  کنیم  پیدا  توجهاتی  یک  مباحث  این  به  ابتدایی  آثار  خیلی  برویم  که  باشد  ای 

ای است برای آشنایی با اینکه در  مهها مقدمان را ببینیم که در علم چه خبر است. اینبزرگان
کتب حدیث ما چه خبرهایی است؛ آثار حضرت امام چه آثاری است؛ اگر کسی بخواهد  

ماند که خدایا حضرت  حضرت امام را بخواند، در آن فقط حیران می  «مصباح الهدایه»فقط  
حضرت    «والیهال»یا کتاب    «تفسیر المیزان»کند.  امام خلقت عالم را از کجا دارد بحث می

مان، شود. حاال بگذریم از بزرگانکند، در آن اصالا غرق می   1عالمه را اگر کسی برود غور 
ها، بزرگان بزرگان دین ما؛ بگذریم از ها، شیخ بهاییها، از مالهادی سبزواری از مالصدرا 
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ها، و بزرگان دیگر،  ها، شیخ مفیدها و شهید ثانی ها؛ بگذریم از شهید اول سید ابن طاووس 
 صدتا نیست.  ،تاله، یکی دوتا، دهها، ماشاءالشیخ انصاری 

 (السالمعلیهم)بیتررور، سرمنشأ نپذیرفتن علم قرآن و اهل  
قدر دهیم، آنپرداز صفِر مغزالکلی کشور بیگانه مانور میقدر روی یک نظریهافسوس ما آن 

و آزمایشگاه  و  پژوهشکده  و  امکانات  و  می  ...بودجه  ما درحالی  ؛دهیمقرار  بزرگان  که 
میالبمط خاک  اینشان  فرصت  ما  اگر  بتوانیم خورد.  دور  یک  الاقل  نداریم،  را  ها 

اگر کسی کتاب کتاب های شهید مطهری را یک دور  های شهید مطهری را مطالعه کنیم. 
مطالعه کند، تقریباا از تمام شبهاتی که شیاطین، ابلیسان، استکبار، جنود ابلیس، جنود جهل  

ها را تضعیف اعتقادی کنند و اینها را سرگردان میکنند و اینوارد می  بر این جوانان عزیز ما
 کند. کنند، نجات پیدا میبهره میها را از عمرشان بیکنند و اینمی

الفبا و اصطالح یاد گرفته  کاری میها خیلی شلوغ بعضی  تا  کنند، درست نیست؛ چهار 
حدیثی   وقتی  اواست.  آقمی  به  که  امام گویند  علمی،  موضوع  فالن  در  هم  را  این  ا! 

ها که علم نیست،  گوید: »ولش کن، اینفرماید، با دهن کجی میمی   (السالمعلیه)صادق
آخونداین را  پیرمرد ها  به  و حسینیه  مسجد  در  پیرزنها  و  میها  اینها  علم گویند،  که  ها 

ها غرور است،  چه است«. اینجا جای علم است، جای پژوهش است، جای  نیستند! این
برای بعضی مریض  اگر یک وقت در عرایضم  بنده  است.  تعریض میعین جهل  زنم،  ها 

های وارسته اساتید بزرگ دانشگاهی ما، محققین ما، شخصیت  گرنهوها هستند؛  طور آدماین
تر شده،  وی شان قبلکه ایمان  ؛ها را مست نکردهکه این اصطالحات و این علوم تجربی، این

کنند، این علوم دار منتقل می شان این علوم را جهتشان بیشتر شده، به محصلیناعتقادات
ها هم دانشگاه کنند، منظور بنده نیستند. شهید چمرانکنند، با والیت زندگی میرا باز می
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که به جرم    ای ما، شهدای دیگر ما اند؛ بزرگان از این جنس، امروز شهدای هسته را گذرانده 
آنبودنالهی دانشمند   جنایتشان  می کطور  شیمیدان  ارانه شهید  این  فیزیکدان،  این  شوند، 

این ریاضی اینعزیز،  تا اصطالح،  نکرده است، مغرور  دان عزیز، که چهار  را مسموم  ها 
است تواضع  ؛نکرده  در  خشیت بلکه  و  حساب  شان  است،  افزوده  خدا  برابر  در  شان 

 ی دارند.  اجداگانه
شان  بنده با یک استاد بزرگواری مواجه شدم که سرمست بود؛ مدتی در جلسات خدمت 

وآمدی بود. در یک جلسه اتفاقی گفتم آقا امروز ماشاءالله خیلی سرحال هستید. ظاهراا  رفت
بابا من شناسی بود؛ خیلی وقت پیش است، یادم رفته است. می متخصص زیست  گفت 

ها در تحصیالت دورۀ دانشجویی، در آزمایشگاه، ما روی این  ام دیگر! ما سالماندهاصالا  
اش نگاه کردیم، اما انگار ها در کارخانه»برگ« مطالعه کردیم، کار کردیم، با میکروسکوپ

دانم دیروز یک حالی برایم دست داد، تمام این سیستم پیچیدۀ برگ، آن  غافل بودیم! نمی
من یکدفعه یک حالی برایم دست داد که خدایا این چه علمی    .این عالم  کارخانۀ عظیم،

بشر می اآلن کدام  رفته است؟  به کار  برگ  این  است که در روی  به  را  این کارخانه  تواند 
ها، بیشمار  سیستم که به طور طبیعی از این عالم ظهور پیدا کرده است، ایجاد کند! میلیارد

  من   بیدار شدم، تازه قدرت علم خدا در دل  آن  یک دانه  ازتازه  از این در طبیعت هستند؛ من  
کردم خیلی چیز بلد هستم، اما اآلن که در دلم اثر  یک تکانی داد. تا حاال در ذهن خیال می

شناسی است؛ این زیست ولو استاد    ؛عالم ربانی است  اوزیر و رو کرد.  را  ن  مگذاشت، کالا  
گن حقیر  این  است!  ربانی  حساب  هکار  اعالم  به  بزرگواری  استاد  چنین  کفِش  لنگه  یک 

 ها اعتقاد قلبی بنده است.   ها اغراق نیست، اینآید؛ ایننمی
د،  نزنباخته که به مقدسات ریشخند می اگر ما گاهی برای یک مشت مغروِر خودخواِه خود

تا بداند چه  را بخواند و بفهمد،    (السالمعلیه)تواند از روی متن یک حدیث امام صادقنمی



 312 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

ورد،  آمیاش یک حدیث  نامهکند و وقتی یک دانشجو در پایانعلومی در اینجا فوران می
 شودها را کنار بگذار، خشمگین می گوید آقا این علم نیست، اینکشد و می روی آن خط می 

 دلیل نیست. خوریم، بیتأسف می ؛ کندها که نمیاش را چه و نمره 
ا وقت این ها برگردیم، آناست که اگر ما به آن  (السالمعلیهم)هل بیتعلومی در قرآن و 

کنند که در پیدایش ماده، در پیدایش حیات، ادامۀ هستی، انتهای مان احساس نمی عزیزان 
ها همه ریز به ریز مسائلش در علوم اهل هستی و هدف خلقت، تشتت افکار است؛ این

 ها مراجعه کنیم. آمده است، اما به شرطی که به آن  باز شده است. همه  (السالمعلیهم)بیت

 لزوم آشنایی با مبادی علم برای رسیدن به پاسخ سؤاالت
می  فیزیک وقتی  نخوانی،  ریاضی  تا  آقا  که  داریم  قبول  فوراا  بخوانیم،  فیزیک  خواهیم 

بخوانم؛ اسم گوییم بله، راست است؛ باید من قبل از فیزیک، ریاضی  زود می  .فهمینمی
را هم می  داشته باشمآن  باید  را  مبادی  مبادی. یک علوم  فیزیک    .گویند  از  یک    دبایقبل 

عمومیات یا کلیاتی از علم ادبیات، علم قرائت فارسی، علم قواعد ادبیات باید آشنا شوم، 
یک    آنگاه با این علوم بتوانم از فیزیک سر در بیاورم، الاقل بتوانم یک عبارتش را بخوانم،

فرمول را باید بتوانم محاسبه کنم، یک مسئله را حل کنم؛ آنجا زود این را قبول داریم. اما  
خواهیم پاسخ به سؤال هدف خلقت را یا پیدایش ماده وقتی مطرح شود که آقا ما وقتی می 
بیت اهل  از  را  پیدایش حیات  یا  می   (السالمعلیهم)را  بگیریم،  اینیاد  من  آقا  را گویم  ها 

ای جواب را  صله ندارم؛ زود به من کپسولی، ساندویچی، یک چیزی بده؛ دو سه دقیقهحو
! در علم سادۀ مادی تجربی، تو قبول داری که قبل از آن باید  « الله اکبر»بده تا من قانع شوم.  

ای خواهد در انرژی هسته با یکی دو تا علم آشنا شوی تا بتوانی آن را بفهمی. اگر کسی می
خواهم  ها را ول کنید، من فیزیک را می اشته باشد، بگوید من فیزیک بلد نیستم، این اطالع د
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گوییم ای مسائلش را برایم حل کن! میکار، از علوم هستهخواهم چهکار، ریاضی را میچه  
ها باید باز شود، تا آنگاه آنجا مطلب  این علوم به یکدیگر ربط دارند. این  ،امکان ندارد  اصالا 

می مغلطه  دارند  عده  یک  آقا  که  ببینیم  ما  که  باشد  فهم  قابل  راحتی  عده  به  یک  کنند، 
های خودشان دلیل محکم ندارند. تجربیاتی  ها اصالا به اثبات ادعا کنند. اینافکنی می شبهه

شان بعد از صد سال دیگر ]شاید نقض شود . همین آقای دهند، تجربیاتهم که انجام می
 گوید آقا تا اآلن همه اشتباه بوده است.  زند و می آید و یک لگد میر میتجربی دیگ 

شاءالله  جا خیلی مفصل است؛ نن علم وحی علم مربوط به خالق هستی است. بحث، این
عزیزان به منابع فرمایشات بزرگان ]مراجعه نمایند و  آنجا بررسی و مطالعه شود؛ از عهدۀ 

کنم که وقتی  عنوان قاعده عرض می بهاین جلسه ما خارج است. بنده فقط چند تا توضیح  
های ها را هم به کار ببریم، و بعد پاسخ شاءالله اینواجه شدیم، نن با این قبیل سؤاالت م

 شاءالله با این توضیحات فراهم شود.  خاص آن مسائل هم نن 

شادن از  راه رسایدن به جواب ساؤاالت و شابهات، خار   -اول
 زندان ذهن است

در   بخواهیم  ما  اگر  اینکه  معارف  جواباول  الهیسؤاالت  و  هاجواب  ،مانهای  روان  ی 
مان را که در یک معنای خاصی در  راحتی را دریافت کنیم، این است که باید ذهن و فکر

یک لغت و در یک واژه زندانی شده است، باید این زندان را پاره کنیم، بشکنیم. اجازه بدهیم  
 فکر از آن زندان رها شود و آزاد شود. 

تواند  العاده است که حتی میفوققدر  انگیزی است. این قوه آنشگفتقوۀ فکر، قوۀ خیلی 
ها ها را دریافت کند؛ اینهای آن ها برود و ورود پیدا کند و از آنجا صورتبه بعضی عالم 

قوه  فکر چه  قوۀ  فکر،  است. جایگاه  آمده  روایات  قوهدر  این  است!  دانشمندان  ای  که  ای 
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کنند، این یک مراتب پایینی از درجۀ قوۀ فکر است شفیاتی می تجربی با استفاده از قوۀ فکر ک 
اکتشافات و کشفیات   این همه اختراعات،  این همه قدرت دارد و  به وجود  فوق که  العاده 

ها رها شود، این قوه، قوۀ عجیبی است. حاال اگر از بعضی زندان  فکرآمده است. خود قوه  
افراد، زندانی قوه قوه   ای که در شهواِت بعضی  ای که در گناهان زندانی شده،  شده است، 
دهد؛ حاال همه قدرتش را ظهور میهای خاص زندانی شده، این ای که در بعضی معنا قوه

 کند.از عالم خودش منعکس می  ایها آزاد شود، چه حقایق و معانیاگر این قوه از این زندان
این است که وقتی یک صورتی، یک کنیم. چرا؟ مشکل  نمی استبعاد  دیگر ما  وقت  آن ما 

زندانی   خواهیم آن معنا را با این معنایمی  مدامشود، ما  ای مطرح مییک واژه   دربارهمعنایی  
گوییم قانع نشدم؛  کند، میمان تطبیق بدهیم، بعد قانع شویم؛ وقتی با آن تطبیق نمیذهن
 گوییم فکرم زندانی است.  نمی

اند که یک کسی در بیابان، دره یا کوهی که دور از هر تمدنی است زندگی  مَمَثَلش به این می
کنند. وقتی ما با او صحبت  آنجا ثروتمندانش با یک چراغ فتیله نفتی زندگی می  ک کندمی

کند، قبول  کنیم، تعجب می گوییم و توصیف میکنیم، یا از المپ می از مثالا نورافکن می 
جا  قدر زیاد هست که خانه، حیاط، و همه را یکاش آنآنجا روشنایی   گوییم آقاکند؛ می نمی

مخزن نفتی    شود؛ اگر هم باشد، حتماا گوید َعجب! چنین چیزی نمیمی  .کندشبیه روز می
آن زندان ذهنی که از چراغ فقط آن    مدامخواهد  یک دیگ خیلی بزرگی باید باشد. می   ،آن

! البد ستااش به اندازۀ یک پتو حتماا فتیله ؛ دهد و قانع شودرا تلقی کرده، همان را تطبیق ب 
که بتواند چنین نوری بدهد. چون جز این معنا از معنای لغت چراغ  ست  ا یک چیز بزرگی  

  مدام در ذهنش وجود ندارد و امکان مصداقش را هم ندارد؛ چون ذهنش در آن زندانی شده،  
گوید  بگوییم مخزنش بزرگ است، میما  خواهد این توصیف ما را با آن تطبیق بدهد. اگر  می

الا مخزن ندارد، به اندازه یک قاشق هم ندارد، تعجب  شود؛ اما اگر ما بگوییم آن اص بله می



 315 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

 کودک بگوییم یک    .کندبگوییم به اندازه یک نخ هم فتیله ندارد، بیشتر تعجب می  .کندمی
آن را روشن کند، می چهار ساله هم می تو دیگر ما را مسخره کردهتواند  ای، چنین  گوید 

کشد چراغ را روشن کنم؛ آن هم با  می ؛ من ده دقیقه، نیم ساعت طول  ستاچیزی محال  
تواند یک لحظه چشم ببندی و باز کنی چراغ را می  کودک گویی یک  این روشنایی که تو می

، داندشود؟ چون ذهن در این معنا از چراغ زندانی است که میروشن کند. چرا قانع نمی 
گوید بله زندان را بشکند، می  فکری باشد، وگذارد. اگر یک آدم با فهم، باشعور و بانمیآن 

ام، من از این چهار دیواری دره بیرون  توانم، من هجرت نکردهممکن است و من نمی   ،شاید
گویی بروم تا قانع ام؛ شاید هم بشود. من باید حرکت کنم و پیش آن چیزی که تو می نیامده
 شوم.

 ؛ اید محضر ما تا قانع شویمطور نیست که باید پاسخ بی بعضی از سؤاالت هستند که این
 بلکه ما باید زحمت بکشیم، بکوشیم تا برویم محضر پاسخ تا قانع بشویم.  

اینکه اگر ما در فهم این  کنیم تطبیقش برای ما سخت گونه سؤاالت احساس می پس اول 
 مان را باز کنیم. است، باید فکر

راه رساایدن به جواب سااؤاالت و شاابهات، در نظرگرفتن   -دوم
 جوابتناسب بین نظام سؤال و  

کند؛  های متناسب با آن نظام را پیدا میهای مختلف، صورتدوم اینکه هر حقیقتی در نظام
ببینیم در   اگر ما بخواهیم یک عبارتی را، یک معنایی را، یک صورتی را قانع شویم، باید 

  ،در آن نظام  دما بایشود.  کدام نظام از این صورت، از این لغت و از این واژه توصیف می
جواب  را تحلیل کنیم و ببینیم   آن موضوع را و آن مسئله را بررسی کنیم و مطابق آن نظام این

مسئله   می چاین  زندگی  که  نظامی  در  اگر  وگرنه  و یست؛  باشیم  زندانی  آن  در  فقط    کنیم 
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که آن موضوع در نظام دیگر قرار کنیم، درحالیرا در این نظام مطرح می   مسئله   موضوع آن
رسیم. همۀ اندیشمندان  بست قطعی میشویم و به بنگرفته است، دچار تناقض جدی می

ست، چه سحری  اگر ماهری  گوید چه جادو عالم بیایند حتی این جواب را مجسم کنند، می 
در این نظام    و  خواهد در این نظام باشدمی   مدامکند. چرا؟ چون    تواند قبولبه من کرد! نمی

 جواب را دریافت کند. 
اتاق آموزشگاهی خاصی تربیت کنید که او تا به حال ندیده    ر اگر شما کودکی را در غاری، د

است که آب و یخ و بخار چه ارتباطی با هم دارد؛ یخ را همیشه یخ دیده، آب را آب و بخار 
تواند قبول  ، نمی ستاده است؛ اآلن شما هر چه بگویید که باطن این یخ، آب  را بخار دی

را  اتاق  همۀ  است،  کاسه  در  که  یخ  این  بگویید  شما  اگر  است.  محال  امر  برایش  کند؛ 
کنید. چرا؟ چون فقط با این نظام آشنا شده  کند او را تمسخر می تواند پر کند، خیال می می

ف او را در  اما وقتی  و دما را  است.  بیاوریم و حرارت  اوبضای آزمایشات  و   ه  نشان دهیم 
های  بگوییم عزیز من همین یک کاسه آب را به دمای زیر صفر ُبردیم، یخ شد و اآلن ویژگی 

یخ را دارد؛ مثل سنگ است؛ با همۀ سیستم خاص خودش که دارد، اگر بزنی، استخوان آدم 
جا کند؛ یک قطره جوهر به رویش بیاندازی، همانیشکند؛ اگر فرو ببری، گلو را پاره مرا می

همه متضادند. در اینجا ما یک حقیقت بیشتر    ؛شودحل نمی   خورد؛ماند و تکان نمی می
کند، فقط تغییر وضعیت ها تغییر ذاتی نمینداریم و آن حقیقت آب است که آن با این نظام 

ب در نظام منهای صفر درجه قرار  کند؛ فلذا مطلب یک چیز بیشتر نیست. حقیقت آمی
گیرد؛ همان حقیقت در نظام دیگر باالی صفر  گیرد، صورت و وضعیت سنگ به خود میمی

می  قرار  می درجه  خود  به  دیگر  صفات  با  دیگر  صورت  یک  است،  گیرد،  سیال  گیرد. 
کند، برد و کیف می رود آدم لذت میاز گلو پایین میوقتی  ل است،  کننده است، حاّل پاک 
که درحالی  ! در نظام دیگر ضد خودش، یک چیز دیگر شد؛«الله اکبر»کننده است؛  پاک 
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تواند دست به آن  گیرد، آدم نمیاین همان حقیقت است. وقتی در باالی صد درجه قرار می
پر   را  جا  اما حقیقت، یک نکمی بزند؛ همه  است؛  نظام  تا  سه  در  تا وضعیت  سه  این  د. 

طور نیست که ما بگوییم وقتی این صورت یخ از بین رفت، پس  حقیقت بیشتر نیست. این
تر از این است که یخ تر و باالحقیقت آن، قوی جنس  حقیقت یخ چه خواهد شد! هیچ،  

دست نیافتیم. خیلی خیلی مترقی  باشد؛ یخ وضعیتی است از آن حقیقتی که ما هنوز به آن 
آن    های اکسیژن و هیدروژن؛ جنسلگوییم جنس یخ، مولکول است، از مولکوباشیم، می 

 رسیم.   جا می همینشود انرژی؛ تا خیلی جلو برویم می هم 
بیتدرحالی اهل  و  قرآن  اکبر»،  (السالمعلیهم) که  العظیم»!  «الله  الله   ربارهد!  «سبحان 

فرمایند! حتی کسی که هسته اکسیژن را بشکافد و به انرژی هم برسد،  ها میحقیقت آب چه 
شود به حقیقت آب رسید. من به  هنوز به حقیقت آب راه نیافته است. با علوم تجربی نمی

جای اینکه فقط در داخل علوم تجربی بمانم، بیایم در حقیقت علوم و معدن علم قرآن و  
بیت کنم  (السالمعلیهم)اهل  و   سیر  کنم؛  پیدا  آنجا  را  آب  حقیقت  به  رسیدن  راهکار  و 

نین حقیقتی هست حتی اگر به آن نرسم؛ آنگاه برایم آن جواب معلوم چ حداقل قبول کنم که  
ها در ده درجه زیر صفر، پنجاه درجه باالی  خواهد شد که این حقیقت با این تغییر نظام

تر از آن است که شود. این حقیقت قوی جا نمی ها جابه صفر، این حقیقت هنوز با این چیز
کند وضعیت این حقیقت است که حتی ها از بین برود. آنچه که تغییر پیدا می با این چیز 

تواند آن را بفهمد. اگر شما یک مورچه را در دمای زیر ده درجه بگذارید، یک مورچه هم می
یز مهمی نیست! آن چیزی که مهم  خواهد بیرون بیاید. این چزند و می آنجا دست و پا می 

شود. ماده، رفتن خودش در عالم طوری نمیبیناست، این است که حقیقت این ماده با از 
 تغییر وضعیت است.  



 318 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

، در مقابل آن انوار مقدسه که مورد مسخره  (السالمعلیهم)ما باید بیاییم در مکتب اهل بیت
می  نمی قرار  علم حساب  اصالا  و  جسارتگیرند  این  از  بگذاریم،  ادب  زانوی  و  کنند،  ها 

تا ببینیم که حقیقت ماده چیست؛ آنگستاخی  بینیم که یک تغییر  گاه میها استغفار کنیم 
 شود. جا نمیبها جاهوضعیتی است که اتفاق افتاده و حقیقت ماده با آن چیز 

در   این  جوابپس  سریعبه  شبهه  بخواهیم  اگر  سؤاالت  بدهیم گونه  اجازه  شود،  رفع  تر 
مسئله فکر هر  ببیند  برود  موضوعیمان  هر  و  می   ای  بررسی  نظام  کدام  مطالعه  شودر  د، 
 د؛ آنگاه مشکل سریع حل شود. شومی

ررسای عدم و  راه رسایدن به جواب ساؤاالت و شابهات، ب  -ساوم
 وجود در پاسخ به سؤال نهایت ماده 

اصالت ندارد. مثالا شما   سوم اینکه در وجود و عدم، اصالت با وجود است و عدم اصالا 
می  وجود  وقتی  »وجود،  حکم  هفرمایید  یعنی  »هست«؛  که  شد  خودش  حرف  ست«، 

اصل عقلی برای  نقض  تان  را  نیست«، حرف خودتان  بگویید »عدم  اگر  او.  کردید،  بودن 
وقتی که عدم نیست، پس ما روی  .  حرف خودتان را نفی کردید؛ گفتید که »عدم نیست«

کنیم؟ اگر بفرمایید که »عدم هست«، پس چرا این عدم به هستی محتاج  داریم بحث می  هچ
البته   شد؟! این عدم، سراسر نیاز است. وجود است که خودش و خودش مستقل است. 

مستقل   بحثمی وقتی  ما  خدا؛  محضر  در  نه  است،  مخلوقات  به  نسبت  در گوییم،  مان 
شود. دار میمحدوده موجودات است. اگر کسی بگوید »وجود، عدم است« که دیگر خنده 

کنم، اینکه اآلن موجود هستی، بگویی من اشتباه می   ؛گوییم آقا الاقل به خودت رحم کنمی
 کنم! شک می 
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نفر مرآن  یک  به  مبتال شدهقدر  و    ض وسواسی  بود که   رب شیطان  بود  فکرش مسلط شده 
کند، عالم همان است. بنابراین  عالم وهم است؛ هر کس هر فکری میهمه  گفت آقا  می

گویی، الاقل خودت  گوییم دیگر خودت را چه می حقیقتی در عالم نیست، حقی نیست! می
می  هستی؛  هستم؛  که  دارم  شک  هم  خودم  به  من  می گوید  خیال  شاید  نیستم،  کنم  من 

فرماید اگر کار به اینجا برسد، برای هستم؛ در این عالم چنین چیزی نیست! آن بزرگ می
اگر گفت چه ببندید،  پایش را  و  آتشی روشن کنید، دست  کنید، کار می  این مریض یک 

تو که نیستی!   ی؟ زنگوییم چرا داد می می  .کندداد و فریاد می   .کنیمپرتت می  بگویید در آتش
گویی در عالم، حقی وجود ندارد؛ تو که نیستی؛ نیستی در کنی هستی، میتو که خیال می

ها و  اش که در کثافات و گناهان و غفلتکند؟ آنجا آن حقیقت درونیآتش چه فرقی می 
گوید کشد و می شود و یکمرتبه از درون داد میباز می،  های ابلیس پنهان شده بودوسوسه 

 نه، من هستم!   !آخ! وای
ها را به گرفتاری انداخته  های متفاوتی هست که ما انسان کند. وضعیتحقیقت اشتباه نمی 

قدر  شود که وجود آناست. پس وجود، اصل است؛ و عدم، نمود است، نه وجود. معلوم می
آن  و  است  خوشگفتقدر  لطیف  وجود  از  هم  را  ضدخودش  حتی  که  است  دش  انگیز 

 کند.  کند، ضدخودش هم به اتکای به او نمود پیدا می مند میبهره 
گستردهاین خیلی  بحِث  دیگر  عترت  جا  و  قرآن  مکتب  از  واقعاا  اینجا  بزرگان  است.  ای 

کرده مروارید کردهاند، غواصیها کشف  اینها  اگر  که  های ]افق   ،ها درست حل شوداند 
کنیم؟ ما در علوم خیلی شاهکار انجام دهیم،  کار میوم چهشود . ما در علزیادی باز می

کنیم؛ کار مهمی که نکردیم. در هر علمی از علوم مادی،  رابطه موجودات را با هم پیدا می
جا هم ما رابطه موجودات را  کنیم، همان حتی علوم انسانی را هم که با عینک مادی نگاه می 

کنیم. پیش برویم، وضعیت یک موجود را بررسی می  کنیم. خیلی خیلی عمیقبا هم پیدا می 
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توانیم « که میستاکند؛ نور، اول »موجود  دربارۀ نور بحث میمثالا  دان بزرگوار  یک فیزیک
کنیم. های این همه علم را باز  همه اسرار و وضعیت و صفات و ویژگی روی این موجود، این

از   اینایناین وجود است، موجود است. بعد  ما  آن تحقیق    که موجود است،  همه روی 
خواهیم تحقیق کنیم، خب معدن »هست« تا اینکه کنیم. در مسائل دیگر مثالا معدن می می

کنیم. در قوۀ برق، اول  ها را شروع به تحقیق میها و اینها، وضعیتها، چگونگیویژگی 
شما روی این موجود، این همه اسرار قوۀ برق »موجود است«؛ بعد از اینکه موجود است، 

 کنید. این موجود را بررسی می
 . است  شده قطع آخر قیدقا در یصوت لیفا ی]توجه: صدا 
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 ستم یجلسه ب

 ست ین معدوم  عالم در زیچ چیه
  است   ازمندین  وجود  به  خودش  تیموجود  در  هم،  عدم   درواقع  در جلسه قبل عرض شد که

آن   و آنوجود  است،  لطیف  در  قدر  هم  را  ضدخودش  حتی  که  دارد  واسعه  رحمت  قدر 
چیزی در عالم بنابراین هیچ ؛گیرد و ضدخودش هم در وجود خودش قائم به او استبرمی

معدوم نیست به معنای آنچه نیست و نیست و نیست؛ بلکه همه در میدان وجود، از وجود  
کند کند، تنزل می گوییم این است که وجود تنزل می ع این عدم که میمند هستند. در واقبهره 

و در نهایِت تنزلش که بعد از آن تنزلی وجود ندارد، آن به صورت عدم و ضدوجود، نمود  
 کند. پیدا می 

مثالا شما سیبی در نظر بگیرید که این سیب در دست شما واقعیتی است، دارای خواصی  
شما این سیب را   مشهود است.  هارنگ و جرم و... همه ایناست و این خواص از مزه و  
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گیرد. ظرفیت  رود در نظام آینه قرار میدهید تا میدهید، تنزل می دهید، تنزل میتنزل می 
تواند یك بخشی از این سیب را ظهور قدر محدود و ناقص است که فقط مینظام آینه آن

تواند در آن نظام و ابعاد، ظهور و بروز  میبدهد؛ شکل آن و رنگ آن را. دیگر غیر از این ن
ترین درجه از این ظهور  کند تا در نظامی که پاییناین تنزل همچنان ادامه پیدا می .پیدا کند

. این سایۀ سیب آخرین و تقریباا اواخر مرحله تنزل این سیب  گیردباست یعنی سایه قرار  
پیدا کند، حتی شکل هم ناپایدار   ظهورحتی رنگ سیب هم    داردناست که آنجا دیگر امکان  

تواند بزرگ و کوچك شود؛ ممکن است به شکل دیگر هم در بیاید که غیر است؛ مرتب می 
سایه این  است.  حتی سیب  ما  است.  سیب  ضد  اما  است،  سیب  داریم  دیوار  در  که  ای 

مند یب بهره مان را به دیوار بزنیم یا لیس بزنیم که همین اندازه از این ستوانیم نو  زباننمی
شود به آن سیب گفت. حتی شکل آن هم پایدار نیست  شویم. اصالا اینجا به طور کلی نمی

که ما اطمینان پیدا کنیم بگوییم این سیب است. این انتهای نزول حقیقتی است که در واقع 
جایگاه نزول آن نه تنها ضد جایگاِه اوِج »وجود« است؛ بلکه نقیض آن جایگاِه »وجود«  

 گیرد. می قرار 
مان را نسبت به عدم اصالح کنیم. مشکل این  پس بنابراین ما قبل از این مباحث باید نگاه

شود. اگر این حل شود،  سؤاالت از این است که خوِد معنای عدم برای ما درست باز نمی
 شود. همه سؤاالت به خودی خود حل می 

چیزی عدم  یمی گووقتی میهای مختلف است. پس عدم، تغییر وضعیِت »وجود« در نظام
کند و در آنجا از نگاه و حواس ما  شود، یعنی وجود تغییر وضعیتی به نظام دیگر پیدا میمی

 گوییم عدم شد.  شود که ما میبه طور کلی پنهان می
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می  الْ »فرماید:  قرآن  ه  
َلّ ل  َوَبَرُزوا  َماَواُت ۖ  َوالَسّ ْرض  

َ
اْْل َغْیَر  ْرُض 

َ
اْْل ُل  ُتَبَدّ د   َیْوَم  َواح 

ار    .1« اْلَقَهّ
ماده   که  هست  مادی  زمین  توی  هرچه  که  همین  مادی؛  زمین  همین  زمین،  همین 

ْرُض »؛است
َ
ُل اْْل شود. عدم به معنای این نیست که دیگر نیسِت نیست این تبدیل می  «ُتَبَدّ

های . آسمان شودتبدیل می   به یك غیربلکه وجود  باشد؛    (با آن تصوری که ما در ذهن داریم)
همین هم  ماده  َماَواُت »طور،  عالم  آن«َوالَسّ وضعیت؛  این  از  که  نظام  آن  تبدیل   وقت 

ار  »گیرد، شود و در آن نظام قرار میمی د  اْلَقَهّ ه  اْلَواح 
َلّ آنجا برای ما و برای اهل  . «َوَبَرُزوا ل 

کردیم حقیقت ما قائم بر این ر می شود، برای ما که در این جسم مادی تصوزمین آشکار می
شود که مطلب از چه قرار  طور نیست، این حقیقت آشکار میاست، خواهیم دید که این

شود، نعوذ بالله به آن معنا نیست؛ در تفسیر آیه باید مفصل از  است. برای خدا آشکار می 
 اهل تفسیر استفاده کرد.

رفتن و درهم  بین برود، ذهن ما در از بینشود این ماده از  پس این مطلب اول که چه می
عنوان یك مصداق عینی  کما اینکه ما در عالم رؤیا هم به؛  شدن ماده باید اصالح کردپیچیده

عنوان یك مصداق عینی که حقیقت ما قائم به جسم مادی ما  بهکنیم؛  این را مشاهده می
طور نیست؛ بلکه  ه بماند. ایننیست که اگر این جسم مادی کنار برود دیگر این حقیقت آوار

 برعکس است. این ماده است که قائم به این حقیقت و نیازمند به وجود این حقیقت است. 
می  این  به  آن  که  َمَثل  پدرش میکودکماند  از  پول خردهایی  آن ی  و  قلکش گیرد  در  را  ها 

دهد و بعد  می   کند. یك وقت که مثالا پدر توی جیب خود پول خرد ندارد، به اوانداز میپس
دهم، به من احتیاج داری! در عالم بچگی  بینی من به تو پول میگوید می در عالم بچگی می
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این   به لحاظ موردی شاید  است  دارد. درست  توهمی  به  کودک همچون  پول خردهایی   ،
طور نیست. در عالم واقع، کل این  پدرش داد و رفع احتیاج او شد، اما در عالم واقع این

محتاج پدر است. نه اینکه یک یا چند   مهی پول خردهایی هم که داده است، هحت  فرزند
 موردی پیش آمده و این پدر محتاج بوده است؛ این یک توهم بچگانه است.

انسان برای همه  را  متعال حجت  خدای  لذا  از  و  با  که  کنند  توهم  مبادا  که  کرده  تمام  ها 
برچیده شود. این در عالم رؤیا خیلی    شدن جسم مادی، زندگی انسانرفتن و برچیدهبین

ای شده  بدیهی است. باألخره این اتفاق افتاده که بدن انسان توی رختخواب رفته، مثل تخته 
که این انسان به یک عالم  داند و از همۀ این عالم بریده شده است؛ درحالیاست، هیچ نمی 

است! اتفاقاا در   ایزندگی  کند چهدیگر حرکت کرده و به نظام دیگری رفته است و تصور می
  است. تر  ، خیلی هم قوی ه استآنجا این حقیقت در نظام دیگر که از زندان این ماده رها شد 

اگر ده دقیقه توی آب بماند، خفه می آنجا خودش ماهی  اینجا  اما در  د. در  وشمیشود؛ 
کند و خاطرات شیرینی دارد. آنجا  ها زندگی میبیند ماهی شده و در دریا با ماهیخواب می

می خفه زندانی  ماده  عالم  این  در  دوباره  وقتی  نیست.  مطرح  و  شدن  حقیقت  آن  شود، 
گذاشته  خالص  حال  در  که  است  ماشینی  مثل  اینجا  دارد.  همچنان  را  اما خاطرات  ایم، 

ها به این معنی نیست که موتور از کار افتاده کند. سکون چرخمیهمچنان موتور حرکت  
گیرند. ها هستند که حرکت را از موتور میباشد؛ موتور در حرکت خودش است، این چرخ 

 ای پیدا شد.  در فضای خالص، فاصله 
،  این روح، این حقیقت و این نفس از بین نرفت. همه خاطرات در جنس زندان ماده است

همچنان دارد در دریا   نجاایانگیزی است!  حال این انسان چه موجود شگفت  در عین  اما
گشت. با کند ای کاش به همان خواب و به همان صورت برمیکند؛ آرزو می زندگی می 

چشم  مهمی!  آن  به  کار  بدن؟  کدام  با  جسم؟  عالم  هایشکدام  این  متر    در  ده  از  بیشتر 
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می نمی خواب  در  آنجا  اما  ببیند،  به  تتوانست  گرگ  که  ببیند  را  متری  هزار  فاصله  تا  واند 
بیند. چه منتی بر جسم مادی دارد که بگوید مثالا در قبر آید یا دوستش را میسمتش می

این حقیقت در هر عالمی    .طور نیستشود! اینپوسیده شود، انسان در آنجا فقط حیران می
می  آنقرار  متناسب  بدن  در  عالم،  همان  نظام  متناسب  می   گیرد،  ماده  زندگی  این  کند. 

خدمت کرده؛ به پدر  کند  ک خیال میدها است. کو ترین مرتبه از این ظهور و بروز نظامپایین
 انگار چه شده است! مسئله برعکس است.  

های ما را در فهم معارف،  بارها عرض شده که استکبار و سالطین جور در طول تاریخ، نگاه
اند که این معارف درست باز شود. عالم رؤیا خودش اند و نگذاشته درست معکوس کرده

عالم ماده    وبابی در معارف است؛ رؤیا چیست؟ عالم رؤیا چیست؟ تناسبش با عالم برزخ  
انسان  برای  معاد  اثبات  در  خدا  چیست؟  این طبع  است؛  داده  قرار   حجت  را  رؤیا  ها، 

بیند؟ با کدام پا از  شم می افتد، با کدام چهایی که در عالم رؤیا اتفاق می چیست؟ شگفتی
 تواند پایش را تکان دهد. که در دنیا لنگ است و نمی رود؟ درحالیکوه باال می

درهم با  انسان  این  تکلیف  اینکه  هم  بنابراین،  در  اوالا  شد،  خواهد  چه  او  ماده  پیچیدن 
از از این نیکار نیست؛ ثانیاا بر فرض هم در نهایت آن را بگوییم، این انسان بی   پیچیدنی در

 است. 

 است  یبلوغ فکر  ۀنشان  یسؤاالت معارف 
 م، یکن  هیعقل را چگونه تغذ  که  سؤال  نیا  ای  رود،ی و کجا م  ستیانسان چ  تیسؤال که غا  نیا
به نوعی عالمت بلوغ    شود،همه و همه،مطرح می  و  دیآیم  شی که پ  یسؤاالت   نیاز ا  یلیخ  ای

برای  چنین سؤاالتی  اینکه  از  نباید  ما  است.  می فکری  پیش  مدتی  مان  شاید  بترسیم.  آید 
باز میصورت یک دین حداقلی زندگی کرده بودیم، اآلن که یکبه و  مقدار فکرمان  شود 
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ا؟ کند؛ چرکنیم، ابتدا فطرت و عقل ما این سؤاالت را در ما ایجاد میبلوغ فکری پیدا می
خواهیم زندگی موهومی داشته باشیم؛ این خواهیم با واقعیت زندگی کنیم؛ نمی ما می   چون

باز میبینش ما را وادار می بینش که  این  قبول  شود، چون دین را بهکند.  صورت حداقلی 
شویم، مخصوصاا که شیاطین نیز  ایم، لذا به تضادهایی گرفتار میایم و ذهنی پذیرفته کرده

کنند، ما زیر فشار سنگینی از این کنند، القاء می کنند، این را تشدید می اد می شبهاتی ایج
مان  گیریم؛ و لذا برای همین است که اهمیت جلسات تربیتی نفس برای شبهات قرار می 

جلساتی که همه  بلکه    ؛صورت جدی باز شود. نه اینکه فقط این جلسه را عرض کنمباید به
اند و راه  ها کشیدهبزرگان در این راه زحمت.  کندست باز میمکتب اهل بیت را برای ما در 

کرده  باز  اهل  را  در مکتب  تربیت  به  حیاتی  و  نیاز جدی  ما یک    ( السالمعلیهم)بیتاند؛ 
 کند.تر میاین سؤاالت جدی   جوابتر باشد، نیاز ما را به یافتن  داریم. هرچه سؤاالت جدی

ها یافتنی  االت هم دانستنی نیست، بیشتر پاسخ های این سؤباید عرض کنم که بیشتر پاسخ 
نیاز داریم در ا، رسیدنی  است باشد، ما  واقعاا جدی  این سؤاالت  اگر  نه دانستنی.  ست و 

ها آموزشی نیست. یک نفر هرچه  مکتب تربیت شویم، نه فقط آموزش ببینیم. چون پاسخ
نمی باشد،  موتور  تخصص  بفهمد  فوق  یعنیدستتواند  رانندگی  چون    فرمان  چه. 

نیستدست دانستنی  رانندگی،  بنشیند،    ؛فرمان  فرمان  پشت  باید  است.  رسیدنی  بلکه 
بیند رانندگی  خواهد تا مسلط شود؛ آن لحظه میدهد، تربیت میوقت که دنده را تغییر میآن

خورد، تا آن را درست تنظیم طرف میطرف و آندهد و به اینیعنی چه. کالج را که تکان می
ها خواهد. باید دهین انتقال موتور و حرکت را به طرف ساکن تغییر دهد، تربیت میکند و ا

جا کند، تا عضالت پا و تمام حواسش و روح و فکر را متمرکز  بار خودرو بپرد تا درست جابه 
فرمان رانندگی یعنی  کند، کار کند تا تربیت شود تا این معنا برایش باز شود که بفهمد دست

اس تربیتی است. دو دقیقه نیست کهچه. رسیدنی  به پسر    ت،  فوق تخصص خلبان حتی 
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خواهم به تو رانندگی انتقال بدهم! قابل انتقال نیست. باید شخصاا  خودش هم بگوید من می 
ها  خودش در میدان بیاید تا تربیت شود؛ تا استعداد، روحیات، عضالت و فکر، همۀ این 

بیند در یک جاده پیچیده و خطرناک، فرمان را  ب  بایددر طی مجاهده تربیتی به کار بیفتد؛  
گونه سؤاالت اگر به جّد برای ما سؤال این  خواهد تنظیم کند یعنی چه. رسیدن به پاسخمی

می  وادار  را  ما  اهل  باشد،  مکتب  تربیتی  جلسات  در  جّد  به  از   (السالمعلیهم)بیتکند 
م. برای همین است که شیاطین، بین  عنوان یک نیاز بهره ببری بهمحضر بزرگان و آثار بزرگان  

های نخبۀ عزیز ما شبهاتی ایجاد علمای ربانی، بین مراکز حقایق نشر معارف و بین جوان
شان عمیقاا باز شود و شبهات به  ها به آن سمت بروند و این حقایق برای کنند که مبادا آن می

 کن شود. کلی ریشه

 (السالمعلیهم)بیترایت انسان در کالم اهل 
رویم، در محضر قرآن  به هر حال این یک امر رسیدنی است و اینکه ما باألخره به کجا می 

بیت معلوم می اهل  ما کجا میو  امام سجاد شود که  از خدا    (السالمعلیه)رویم؛  دعا  در 
 کند.  خواهد و »کجا« را به ما بیان میمی

آینده  و  بیآینده  را های  انسان  پیش روی  نه کسی می   نهایت  این در هیچ جای عالم  تواند 
با  و  زیبایی، روشن  این  به  نه  و  است  اعتبار  قابل  کند  معرفی  اگر  نه  و  کند  معرفی  چنین 
راهکارهای خاص خودش بیان شده است. آخِر ما کجا خواهد رسید، چه خواهیم شد، 

ْکَرام  »کند:  حضرت  در دعا به خدا عرض می مطلب مهمی است    ؛1« ...َیا َذا َاْلَجَلل  َو َاْْل 
که باید باز شود. ای صاحب جالل و اکرام! اینجا رابطۀ اسم جالل و اسم جمال خدا باید  

 
َة َو َاْلَفَرَج َو َاْلکَ »یَاا َذا َاْلَجاَلِل َو  -1 احاَ ائِاَك َالرَّ ْل ِلي ِفي ِلقاَ اِئي َو ِاْجعاَ اَءَ  َو َأْحبِاْب ِلقاَ ْب ِنَليَّ ِلقاَ ْکَراِم َحبان َرامَاَة«؛ َاإْلِ
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شود. استاین  باز  انسان  حقیقی  نیازهای  َقائ ي»  . ها  ل  ْب  ْحب 
َ
أ َو  َقاَءَك  ل  َليَّ  إ  ْب    ؛ «َحبِّ

انگیزه همین استعدادی،  لیاقتی،  من  به  هم  و  کنم  لقاء  را  تو  من  که  کن  عنایتی  ای،  طور 
 عطا کن تا بفهمم که غایت زندگی من لقاء تو است یعنی چه.  ایای، بیدارییقظه

اَحَة َو َاْلَفَرَج َو َاْلَکَراَمةَ »آنگاه   َك َالرَّ َقائ  ي ل  ي ف  ْجَعْل ل  در یک های عالم  روانشناس   ؛«َو ا 
اَحةَ » کردهَالرَّ گیر  آنگیر کرده  «َاْلَکَراَمةَ »  اند؛ در یک«  به  را اند.  بگویند اصالا کرامت  ها 

می  غریبی  و  عجیب  چیزهای  یک  کن؛  ندارد  اصالا   که  گویندتعریف  کرامت  به  .  ربطی 
بن  «َفَرَج » از  گشایش  چه؛  اهبستیعنی  مکتب  غیر  نگاه  در  چه؟  یعنی  ل ها 

داردبن  (السالمعلیهم)بیت معنا  تربیت دین  ؟ بست چه  نگاه  ما  چطور  در  ؟ اصالا زندگی 
دهد و حقایق را باز  ها است. این غایت انسان چقدر معنا را تغییر میبست و گره دائماا در بن

 کند. می

 ها با اجابت دعوت خدا و رسولپیداکردن از گره   نجات
َها  » ُیّ

َ
یُکْم َیا أ َما ُیْحی  َذا َدَعاُکْم ل  ُسول  إ  لَرّ ه  َول 

َلّ یُبوا ل  یَن آَمُنوا اْسَتج  ذ 
اگر بگوییم یک   .1« اَلّ

حیوان شده، این از بین رفته است؟   گیاهی از حیات گیاهی خودش حرکت کرده، رسیده،
نیست؛ خب،  رفته مثالا شیر گوسفند شده، رفته ماست شده، رفته گوشت شده؛ دیگر گیاه  

تری پیدا کرده است؟ اگر گوشتاین حیوان نابود شده یا یک حیات بزرگ  این حیوان شده، آیا
های او، جزو  ساز سلولی او، در سلول ویک انسان و یک دانشمند رفت، در سوخت در بدن

مند شد، خب، این از بین رفت؟ از بین رفت یا تازه  بدن دانشمند شد و از حیات برتر بهره 
بشری  ]حیا عالم  این  مادِی  بشرِی سیستم  این حیوان  انسان،  این  اگر  کرد ؟  پیدا  برتر  ت 

تربیت شد و یک حیات دیگری پیدا کرد، آنچنان حیات برتری که اآلن این دنیا برایش اندازۀ  

 
 .۲۴آیه سوره أنفال، -1
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خیالی شود، این باألخره ضرر کرده است؟ جوانی که با اعتیاد، با بی النۀ مورچه حساب می 
بی  و حری و  له م غیرتی  و  و سرگردانی  اندیشه شکنی  در  با هزاران  شدن  و غرب،  های شرق 
ها نجات پیدا کند، آیا ضرر کرده است که خواهد از این گره ها میها، با ُپزدادنبافیخیال

ُسول  »بیاید طبق   لَرّ َول  ه  
َلّ ل  یُبوا  قوانین   «اْسَتج  آن زمانی که  اجابت کند؟  را  خالق خودش 

ای است العادهبه آن حیاتی که آنچنان حیات فوق  کند،کجا دعوت می عالم خلقت او را به
خیر؛ چون آنجا  زند که جبهه برود، آیا ضرر کرده است؟ نهکه اآلن در این دنیا برایش پر می

هایی است  های عینی است؛ واقعیت ها واقعیتدیگر یک حیات دیگری پیدا کرده است. این
هزار دو  تاریخ  و  افسانه  دیگر  واقعیت  که  نیست؛  پیش  است؛  سال  ما  زندگی  عینی  های 

 ها و الگوهای عینی زندگی ما است.  مصداق 

 زندگی دنیا، لهو و لعب؛ حیات حقیقی در آخرت 
اَر »کنیم:  فرماید ما کجا حرکت میقرآن می  َنّ الَدّ ٌب ۚ َوإ  اَلّ َلْهٌو َوَلع  ْنَیا إ 

ه  اْلَحَیاُة الُدّ ذ 
َوَما َهٰ

َي اْلَحَیَواُن ۚ َلْو َکاُنوا َیْعَلُموَن  َرَة َله   . 1«اآْلخ 
بلکه به    ؛رودشود، از بین نمیدانست وقتی از این کودکی فانی میای کاش این کودک می

حتی جسمش هم که این جسم مادی بوده، بچۀ سه    .رودرود. از اینجا از بین میجوانی می 
و پنب ساله شده است، جوان سی ساله شده است،  جوان بیست    .ساله و بدن یک بچه نیست

ای رفت. به فرمایش این عزیزمان درهم پیچیده شد، عدم شد، آن بدن نیست، آن بدن ماده
اما نه عدم به معنای اینکه در نقیض »وجود« است، تازه به حیات برتر و باالتر رسیده است.  

تواند دل بکند، زمایشگاهش نمیاآلن این آقای بیست و پنب سالۀ فوق تخصص فالن که از آ
رود، حاال شما بیا دستش را بگیر و  خورد، تشنگی و گرسنگی از یادش میحتی ناهار نمی
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بازی کنیم. هر فوتبالبه زور بگو فالنی بیا برویم مثالا در میدان خاکی فالن صحرا و بیابان  
کند؟ چه وضعی می   کس هم که باخت، بستنی بخرد و به برنده بدهد. این چه احساسی پیدا

بینیم. خیلی بدیهی ها را میها واقعیت است که ما با همۀ وجود داریم اینکند؟ اینپیدا می 
ل است. در مکتب اهل بیت تربیت کند، انسان  شدن نیست، انسان را منزوی نمی شدن، ُامح

ر طول تاریخ  کند. این تحّجرها را استعمار دکند، انسان را آدم متحّجر نمیگیر نمیرا گوشه
آل   نظام  سیستم  کرده  (وسلموآلهعلیهاللهصلی )محمدبر  مرکزی تزریق  حکومت  که  اند 

نداشتیم. تمام موجودیت زندگی ما یک محله از استعمار استکبار بود. تزریق کردند، از دین 
مفاهیمی به این صورت درست کردند که بترسانند. اگر کسی بیاید در مکتب اهل بیت، این  

باز شود، مشاهده می واقعیت   بینِش  برایش  و زندگی  ها  بازیچه است  دنیا  این  کند زندگی 
َیْعَلُموَن »آخرت یک حیات حقیقی است؛   َکاُنوا  باز «َلْو  برایش  گاهی و علم  این آ اگر   ،

دهد و در سرنوشت زندگی مسلمین خیانت او را تکان می  ،آنگاه کدام زر و زور و زیور  ؛شود
او نفوذ میمی انسی و جنی در  با تمام بیکند؟! کدام عوامل شیاطین  او  و  به کند  شرمی 

ها را فهمید، شهیدچمران آید؟! اگر کسی اینها کجا پیش میکند؟! اینمسلمین خیانت می
پس اینکه    دل نبست؛  هابه آن  ی آورد، اماشود، تمام عالم باألخره با همه مدل به او رومی

می کجا  به  خلقت  انتهای  در  اینما  اهل  رویم،  و  قرآن  و  است  رسیدنی  ها 
تربیت (السالمعلیهم)بیت هم  و  داده  نشان  را  راهکارهایش  هم  کرده،  باز  را  افقش  هم   ،
 کند. می
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 اهل علم در مسیر آخرت 
ي  »ید:  فرمامی   (وسلموآلهعلیهاللهصلی)اکرمپیامبر   ْلم  َمْن ُهَو ف  ْهل  َاْلع 

َ
ْن أ َکْیَف َیُکوُن م 

ٌل َعَلی ُدْنَیاهُ ه  َو ُهَو ُمْقب  َرت  َلی آخ  یر ه  إ   . 1«َمس 
کند که من اهل علم هستم، من آدم باهوشم، آدم  چه حالت توبیخی! چگونه کسی ادعا می

ْن »  :فرمایدها را حضرت میبیِن علمی هستم، اینام، آدم عمیِق نکتهنخبه َکْیَف َیُکوُن م 
ْلم   ْهل  َاْلع 

َ
ه  »کسی که    «َمْن «، »أ َرت  َلی آخ  یر ه  إ  ي َمس  با همۀ موجودیتش در حرکت    ،«ُهَو ف 

به سوی باطن این عالم است، به سوی حقیقت این عالم است، چه بداند و چه نداند، چه 
ٌل َعَلی ُدْنَیاهُ» بفهمد و چه نفهمد، ، او تازه برگشته است به سمت این دنیا اقبال  «َو ُهَو ُمْقب 

می باال  او  سن  چقدر  هر  حاال  تازه  است!  مقام،  کرده  تشنگی  مست  رود،  را   کند؛میاو 
جویی، خود برتربینی و... مزخرفات و نجاساتی از این جنس. طلبی، برتری تشنگی قدرت 

تشنه  حاال  می تازه  هم  چه  مثالا  ادعای  است،  شده  آدم  اش  یک  به  َمَثلش  بکند.  خواهد 
ها ماند که سوار قطار است؛ از طرف ابتدای قطار به سمت انتهای قطار در سالنلجوجی می 

رود، او  کند، در جهت خالف مسیر حرکت قطار؛ اگر قطار به سمت شمال میت میحرک
کند که ببینید من کند، بعد هم به شجاعت خودش افتخار می به سمت جنوب حرکت می

می  حرکت  دارم  قطار  جهت  ضد  قطار،  حرکت  ضد  جهت  در  را  چگونه  کار  این  و  کنم 
را خداوند اجازه داده است که داشته   توانم انجام بدهم! درست است؛ اینکه یک چیزیمی

باشد، این درست است؛ این درست است که بچۀ کوچک در بغل پدر مهربان، به سر و 
کند، شاید پدر را  نمایی میکند، قدرتکشد، گریه می کوبد، داد میصورت پدر مشت می

ی وقت باورش شود که ببین من چقدر قدرت قهرمانبه ظاهر حتی تسلیم کند، خب، آن
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ها همه به ظاهر درست است. امتحان خدا از این آورم. ایندارم، دارم پدرم را به زانو در می
این بشود اما در عالم واقع که خیلی بدیهی است، خیلی خیلی    ؛جنس مهلتی است که 

دار است. روایت خیلی  داری است؛ این برداشت خیلی خنده بدیهی است. این حرف خنده 
 دهنده است.   تکان

 رود؟سان به کجا میان
وسلم)اکرمپیامبر   وآله  علیه  الله  :  »فرماید:  می   ( صلی  َمنز الن  وَلُه  إاّل  أَحٌد  نُکم  م  َلیس 

 . 1« أحُدُهما في الجّنة  واآلَخُر في الّنار  
رویم؟ باید بیاییم از کالم وحی و صاحب وحی این را بپرسیم، نه آدمی  باألخره ما کجا می 

  که بوده؛ و صد سال بعد هم چه هست!  ،که صد سال پیش
نُکم أَحٌد«هیچ احدی نیست،   مگر اینکه برای    ؛، هیچ احدی در این عالم نیست»َلیس م 

 یکی بهشت و دیگری جهنم و آتش.   ؛ستااو دو منزل 

 وجود نداشتن تشّتت آراء در بدیهیات
طور نیست. ما اصالا  فرمودند که در پدیده ماده و پدیده حیات، تشتت آراء است؛ هرگز این

های گذشتۀ  در بدیهیات تشتت آراء نداریم. مثالا ما در عالم، احدی نداریم، چه در تاریخ
چند هزار سال پیش و چه در چند هزار سال آینده که خواهد آمد، از هر جنس، زبان، نژاد و  

را قبول    بودن شب را قبول نکند؛ سرمابودن سرمامکان که روزبودن روز را قبول نکند؛ شب 
نکند؛ گرمای سوزنده آتش را قبول نکند؛ هیچ احدی نیست. هیچ احدی نیست که در طول  
ما   آقا  که  بگذارند  سمینار  و  یا جلسه  کنند،  برگزار  کمیسیون  بیایند  گذشته  و  آینده  تاریخ 
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ها خارج کنیم، »بسم الله« پیدا کنید.  خواهیم تصمیم بگیریم که آب را از زندگی انسان می
ام ای که در تیمارستان است که بگوید من تشنه اختالف حتی بین دو نفر، دو آدم دیوانه  دو تا

بدیهیات و می  این  در  دو طایفه  بله  باشد.  قاطی کرده  واقعاا  اینکه  روم خاک بخورم! مگر 
اش کور شده، مثالا در تاریکی محض، در یک اختالف دارند، یکی اینکه آن حس مربوطه

که اآلن روز است یا شب است؛ و دومی اینکه خیلی قاطی کرده و  جایی اختالف دارند  
وقت ما  مریض شده، چاقو را بردارد و خودش را بکشد  که باید دست و پایش را بگیرید؛ آن 

بگوییم که قاعده شد! چون چند نفر پیدا شده و با چاقو خودش را بریده، پس حاال این هم 
اصالا حرفش خارج از بحث است. اما آدم سالم،    کار درستی بوده است! بله، این دو طایفه

کند، هرگز در بدیهیات اختالف ندارد. پس این اختالفات  آدمی که مشاعر او درست کار می
انسان،   انتهای حرکت حیات، پدیده  اتفاقاا پدیده ماده، پدیده حیات،  از کجا ناشی شد؟ 

تر از نقش حیاتی آب و اکسیژن  تر از روز روشن آفتاب است؛ بدیهیها بدیهیهمه و همۀ این
هایی است این اختالفات همان جنایت   .تر استها هم بدیهیبر حیات انسان است؛ از این

ها  این مجازاتی است که این انسان   .که معدن علم را از انسان گرفتند، انسان را محروم کردند
قلدرها    و در برابر  تند( داشالسالمعلیهم)بیتتفاوتی در همت مبارزه با دشمنان اهل  از بی

کربال و  کردند؛  انتخاب  را  تاریک  زندگی  و  شدند  زندان تسلیم  و  عاشوراها  و  های ها 
این مجازاتی است      .اتفاق افتادها  های ملعون و در ادامۀ آن، بزرگان ما، شهید مدرس عباسی 

گرفتار   تحیرها  سختی  در  جانیان،  مشت  یک  سرگردانی  در  تحّیر،  در  باید  انسان  این  که 
بماند؛ وگرنه اگر به برکت این نظام مقدس اسالمی، به برکت شکرگزاری و قدردانی وجود  

مان قدردان باشیم و از این فرصت به کتاب و  الشأنعظیم نعمت این عبد صالح، از رهبر  
برگردیم و بازگردیم و تحت تربیت کتاب و عترت قرار بگیریم، به جای چهار تا آثار    عترت

ها ها جلسات بگذاریم و آن آن  مان را احیا کنیم، و دربارهفالن مغز الکلی، بیاییم آثار بزرگان
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قدر بدیهی  بینیم که مطلب آنوقت می آن  ؛ها را موشکافی کنیمرا حالجی و بحث کنیم و آن
اینجا هیچ تشتت آراء نیست؛ و این تشتت آراء نتیجۀ محرومیت انسان از معدن  است که  

 علم است. 
شاالله خدا توفیق بدهد ادامۀ بحث برای بندی کنیم که ننتقریباا این قسمت بحث را جمع

 جلسات بعد بماند. 

 حقیقت بصیرت 
احادیث اکثر  پیامبر  امروز  از  مناسبت است  (وسّلموآلهعلیهاللهصّلی )اکرممان  این  به   .

کنند بر اینکه بیایید من به شما دهیم، که بشر را دعوت می شاءالله به آن نور پاک قسم مینن
دهیم، استغفار کنم، از خدا طلب مغفرت کنم تا شما زنده شوید؛ ما به آن حقیقت قسم می 

رت شاءالله عنایت کند این کالمی که در اهمیت بصیدهیم که ننبه آن رحمتش قسم می
 فرماید، آن بصیرت را به ما عطا بفرماید. می
کور آن   ؛1« لیَس اْلعمی َمن َیْعمی َبصُرهُ، إنَّما اْلعمی َمن َتْعمی َبصیرُتهُ »فرماید:  می

، حقیقت این است و جز این نیست که کور کسی  کسی نیست که چشم ندارد؛ منحصراا
 است که بصیرتش کور است. 

قدان  الَبصیَرة  »فرماید: می (السالمعلیه)علیدر جایی موال  ن ف   .2« َفقُد الَبَصر  أهَوُن م 
چقدر عبارت طبیبانه، حکیمانه، روانشناسانه، روان، واضح و محسوس! این در اعجاز امام  

طور کل خط سیر سرنوشت انسان را با یک بیان ملموس به زبان فطری به ما  است که این
الَبَصر  »  :یدفرمافهماند؛ چگونه؟ میمی این عالم هست که سختی    «؛َفقُد  چه کسی در 
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توانیم دو دقیقه آزمایش کنیم. کوری این چشم سر را درک نکند؛ احساس نکند؟ ما الاقل می 
در یک جای خطرناک و حساسی که ضرورت دارد با این چشم نگاه کنیم، دو دقیقه این را 

اد بودیم، زندگی چه کنیم؟! اگر از اول نوزادی کور مادرزببندیم؛ ببینیم چه حالی پیدا می
نقش   کوری،  این  درد  کوری،  این  سختی  است؛  واضح  خیلی  اینکه  داشت؟!   معنایی 

خیلی   «،أهَوُن »ها،  ساز این کوری در این زندگی؛ اما با همۀ اینتخریبی واقعاا سرنوشت 
قدان  الَبصیَرة  »شود آسان است، اصالا کوری حساب نمی ن ف  ، در برابر فقدان بصیرت.  «م 

قلن عاقل خیلی راحت می انسا انجام دهد. مثالا  این مقایسه را  نفر  بتواند  ناراحت   یک 
تواند چهار تا پله را به سرعت باال برود، حاال بگویند ِااّل و ِباّل باید کوه دماوند  است، نمی 

یعنی   بالفاصله  اصالا  بروی.  باال  سرعت  به  نمییکرا  فکر  هم  ثانیه  معطل  دهم  کند، 
منتظرنمی مینمی   شود،  بالفاصله  سرعت ماند،  با  را  پله  تا  چهار  که  من  چطور؟!  گوید 
توانم تحمل کنم؟! توانم با این وضعم باال بروم، این را تحمل ندارم؛ آن را چگونه مینمی

فهمم اصطالحاتش چیست؛ این  گوید معارف، سنگین و سخت است و نمیکسی که می
دهد. این حرف را یک ا چه زبان روان توجه میب  (السالمعلیه)موالها  مربی حقیقی انسان 

گوید. اگر کسی به ما بگوید که  آدم سرکوچه، سر راهی، این حرف را یک آدم معمولی نمی
توانم تحمل کنم؛ حرف  گویم چرا! درد این را یک هفته نمیمثالا ناخنت را از ته بتراش؛ می

ریم و ده میلیون هم باید با دست  او اعتبار ندارد. اما یک متخصص بگوید باید دستت را ببُ 
کنم؛ چرا؟! چون حرف آدم عادی نیست. گویم چشم، تشکر می خودت به من بدهی، می

نباشد،   این چشم فرماید اگر  می  (السالمعلیه )است. وقتی موالحق  تسلیم محض    ،انسان
سخت    فرماید آناست. »الله اکبر«! نمی  «أهَوُن »دانی یعنی چی، این  درد و رنجش را می

فرماید آسایی است؛ میتر است! چه کالم معجزه است، نداشتن بصیرت از آن هم سخت
خواهد تر است. اینجا نکته دقیق تربیتی نهفته است. به عبارتی می این نداشتن چشم آسان 
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اما با یک بیان دقیقبفرماید که ]نداشتن بصیرت  سخت تر  تر از ]نداشتن چشم  است؛ 
 آن کسی که بصیرتش را از دست بدهد. تر است از درد و رنبانفرماید که این آسمی

ها آثار سوء این ابلیس ملعون در بدیهیات است که ها تشتت نیست، اینبه هر حال پس این
گرفته از این  ت أنششدن ما از خورشید تابان حقیقت در تاریکی، این اختالفات  با محروم 
 ها است.بیچارگی
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 جلسه بیست و یکم 

 قوه عقل، محور زندگی

های جلساات قبل این شاد که قؤه عقل یک قؤه خیلی عجیبی اسات؛ محور خالصاه بحث
تعامالت او با جهان،   ،شاامل زندگی فردی او، اجتماعی او  .همه امور زندگی انساان اسات

معرفی دوساات و دشاامن،  ،های خودشریزیهآشاانایی با روش برنام  ،با همٔه موجودات
آشانایی با موقعیت موجود  ،های پیش روآشانایی با عالم ،نحؤه تعامل با دوسات و دشامن

های بعد بساازد و احکام  های سااختاری که چگونه خودش را با عالمروش  ،وضاع خودش
 .است مربوط به آن و در واقع نگاه عمیق به شرع مقدس اسالم و عقاید و معارف

 ؛به هر حال هر چه ما این قوه را بشاناسایم، آن مقدار در نحوه زندگی ما تأثیر مساتقیم دارد
بنابراین پیشاانهاد شااد که سااروران در کتاب شااریف اصااول کافی، کتاب عقل و جهل را 
مطالعه بفرمایند؛ کتاب شاارح جنود عقل و جهل حضاارت امام راحل را مطالعه بفرمایند؛  

عقل و علم و معرفت را مطالعه بفرمایند؛ در سایت ندای پاک فطرت  احادیث دربارٔه رابطٔه 
ها مراجعه بفرمایند؛ و باز اگر  شااءالله به آنهایی که راجع به عقل و علم شاده، ننهم بحث

 شاالله در جلسٔه پرسش و پاسخ بحث شود. موارد خاصی الزم شد، نن
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 شدن معلوماترشد عقل، باعث بدیهی
قدر قوی  بیند، گاهی آنیابد و میکند، معلوماتی را که شااخص میهر چه عقل رشااد می

ترین سااؤال و  شااود. دیگر جاای کوچاکشااود، یقینی میشااود کاه برای او بادیهی میمی
که همین بدیهی برای شخص دیگری که از آن رشد ماند؛ درحالیای برایش باقی نمیشبهه

ول اسات و گاهی آنچنان مجهول سانگینی اسات که هر مند نیسات، کامالا مجهعقلی بهره 
چه هم توضایح داده شاود، قابل دریافت و فهم نیسات. این نکته، نکتٔه قابل توجهی اسات.  

شاود. انساان به جای اینکه عقل خودش را رشاد بدهد، جا شاروع میمشاکالت از همین
کند  استفاده میخواهد بر جهل خودش پافشاری کند و اینجا است که ابلیس از فرصت  می

و بادترین راه شاار را برای زنادگی شااخصاای او، خاانوادگی او، محیطی او، پیرامونی او،  
 کند. های آینده فراهم میاجتماعی او و سرنوشت جامعه و نسل

 به کاربردن قوه فکر، راهی برای رشد قدرت علم انسان  
برد که ما فعالا در این جلسه به یکی دو تای آن اشاره  عواملی هست که علم انسان را باال می 

کنیم؛ با اینکه در رشد عقلی هم مطالبی عرض شده بود. یکی به کاربردن قوه فکر است. می
قوه فکری که یکی از سربازان و یا بهتر بگوییم یکی از وزرای عقل است، خیلی قوه جالبی  

گیرد و سنخیت معلوم را با یک مجهول قوه این توانایی را دارد که معلوم را می   است. این
ها، شناسد و بعد با نورانیتی که دارد از آن رابطه به سرعت به سمت مجهوالت، غیبمی

با معلوم کشف ها حرکت میپنهانی این سنخیت  واسطه  به  را  آن مجهول  آنجا  و در  کند 
کند. پس هرچه ما قوه فکر را نورانی کنیم، پاک کنیم، قوی کند و برای شخص معلوم میمی

کنیم، متمرکز کنیم و او را از تعلقات مختلف آزاد کنیم، این خواهد توانست مرتباا مجهوالت  
 را کشف کند و مرتب این قوه عقل را با این معلومات تقویت کند. 
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ْق »فرماید:  می  (السالمعلیه)موال ْر ُتف  ْفک 
َ
به کار ببر تا بیدار شوی. این بیدارشدن  ؛ فکر را  1«أ

خواهد قدرت  فراتر از این اسات که برای انساان مجهولی معلوم شاود. اینجا حضارت می
 کند.فکر را توجه بدهد که در ایجاد فضای روشنایی مجهول، به ما کمک می

یَرُتهُ »فرماید: در جایی می ــ  َنْت َبص ــُ ْکَرُتُه َحس تباا فکر را به کار هر کس مر  .2«َمْن َطاَلْت ف 
بلکه بصایرت زیبایی  ؛شاودببرد و تفکرش را مرتب عمق بدهد، نه تنها دارای بصایرت می

 کند. پیدا می
ر  َقْلَبَك »فرماید: می

َفکُّ التَّ ْه ب 
مفصاال توضاایح داده شااده  «َقْلَبَك » . چون قبالا بحث3«َنبِّ

 گذریم.است، از آن می
ها با اعضاای بدن چه سایساتم  قلب، حواس و همه آنسایساتم جالب حکومتی عقل، فکر، 

  (الساالم علیه)گذرم. موالخوانم و از آن میحکومتی جالبی دارد که بنده فقط روایت را می
ُة َاْلَحَواسِّ َو »فرماایاد:  می مَـّ ئ 

َ
ُة َاْلُقُلوب  َو َاْلُقُلوُب أ مَـّ ئ 

َ
اُر أ ْفکـَ

َ
ار  َو َاْْل ْفکـَ

َ
ُة َاْْل مَـّ ئ 

َ
َاْلُعُقوُل أ

اء  اَ  ْعـضَ
َ
ُة َاْْل مَّ ئ 

َ
برای انساان این سایساتم ارتباطی و حکومتی در عالم نفس یک    .4«ْلَحَواسُّ أ

 سیستم جالبی است که در جای خودش بحث شده است.
لَّ اَل  »فرماایاد: می ه  َعزَّ َو ـجَ

ة  َاللَـّ ْنعـَ ــَ ي ص ر  ف 
َفکُّ التَّ اَدَة کـَ بـَ این مطلاب مهمی نیسااات   .5«ع 

ها را ها آنها و منافع حیوانی انسااانافع مادی و دنیایی و گروهی انسااانها این منکه تازگی
وادار کرده که در صانعت خدا تفکر کنند و در خود صانعت بدون آنکه رابطۀ بین صانعت و  

آورند؛  ها را به دست  الله را توجه کنند، فقط در خود طبیعت تفکر کنند و این همه پیشرفت

 
 .۱۳۰، ص۱غررالحکم، ج -1
 .۶۰۹، ص۱غررالحکم، ج -2
 .۵۴، ص۲الکافي، ج -3
 .۹۶، ص۱بحاراألنوار، ج -4
 .۴۰۱، ص۷۴بحاراألنوار، ج -5
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تمرکز پیدا کند، آنجا چه    طۀ تفکر و صنعت با خدای عزوجلکه اگر انسان روی رابدرحالی
 دهد! آثاری برای انسان ظهور می

زند و از آن زند، عکسش را میهایش را میای فقط گوشای را برداشاته، شامارهمثل اینکه بچه
که اگر این گوشاای دساات یک عاقل باشااد، فقط حالیبرد؛ درکند و لذت میاسااتفاده می

تر، تعامالت مهم  و  بلکه از آن چقدر در ارتباطات مهم، چقدر در ارتباطاتکند؛  بازی نمی
سااز، در تصامیماتی که های سارنوشاتگیری تر، چقدر در تصامیمچقدر در تعامالت مهم

ای بساا به یک نسال ربط پیدا کند، چقدر در کشاف خطر، چقدر در کشاف یک ساود بسایار  
طرف شاناساد. وقتی شاما قندان را یکفقط گوشای را می اما کودک کند؛  بزرگ اساتفاده می

دارد؛ رود گوشاای را برمیراسااات میبگاذاریاد و گوشاای را طرف دیگر بگاذاریاد، یاک
شاناساد، اما این شاناختن تا چه عمقی اسات؟ افتخار نیسات که این گوشای را شاناخته  می

نماز هم شاود »بصایرت«. انساان اگر بیاسات؛ عمق شاناخت مهم اسات؛ عمق شاناخت می
خور هم باشاد، قمارباز هم باشاد، هر کثافتی باشاد، وقتی این قوه فکر را به کار باشاد، عرق

کناد. یاک دزد هم از گاذارد، کمکش میرود، اثر میببرد، این قوه، مثال قوۀ بیناایی باه کاار می
ت، کند، در دزدی او، در بدترین جنایاین قوۀ بینایی اساتفاده کند، قوۀ چشام به او کمک می

کند. یک اندیشاامند هم در آزمایشااگاه خودش از قوۀ  بیند که چه کار میها را میهمه این
دهد که برای  کند؛ کشاافی انجام میکند، قوۀ چشاامش به او کمک میچشاام اسااتفاده می

ها مربوط به اساارار خلقت خدا  ها مفید باشااد. این چیز مهمی نیساات؛ اینحیات انسااان
کنیم. کساای که کنیم، در واقع از خدا میها میما از این قوه اساات. این حمد و ثناهایی که

گویاد چاه میز کناد و میگاذارد و اسااتفااده میمثالا روی یاک میز فوالدین، وزناۀ مهمی را می
محکمی اسات! این توصایف او، تعریف او، توجه او به زیبایی اساتحکام میز، چه بخواهد 

ل آن آهنی اسات که این اساتحکام را دارد؛ میز چه نخواهد، چه بداند چه نداند، در واقع ما
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کنیم، این ها همه مال آهن یک صاورتی اسات. ما هرچه از این اساتحکام میز صاحبت می
که اگر آن میز یک تختۀ پوسایده  حالیکند؛ درنگر این میز را توجه میاسات. انساان ساطحی

ای که های آن قوهتوانسات بیسات کیلو را تحمل کند؟ شاگفتیبود چه؟ همان میز مگر می
طور در انسااان قرار  رود، مال آن قدرتی اساات که این قوه را، این قوه کرده؛ و اینبه کار می

نَعة  الّله  َعزَّ و جلَّ »داده اساات. بنابراین   ر  في صــَ
فکُّ های مادی، قوۀ تفکر را در ؛ آدم«کالتَّ

طه فکر و صاانعت و  کند به راببینند؛ اما حضاارت، انسااان را هدایت میمی  خود طبیعت
کناد؛ لاذا عالوه  برد، عقال را مادام تقویات میهاا علم را بااال میطبیعات باا اللاه عّزوجال.  این

هاا را دارد، یاک رشاااد هاای اختراعاات، اکتشاااافاات و تکنولوژی، هماۀ اینبر اینکاه بهره 
 کند به نام »عبادت«. حده پیدا میعلی

َباَدُة   َلْیَس »فرماید: می  (السااالمعلیه)رضاااامام   َما َاْلع  نَّ ْوم  إ  َلة  َو َالصــَّ َباَدُة َکْثَرَة َالصــَّ َاْلع 
ه  َعزَّ َو َجلَّ 

ْمر  َاللَّ
َ
ي أ ُر ف  َفکُّ  .1«َالتَّ

می کمک  که  عواملی  از  یکی  هم  پس  عقل  نور  و  ببریم،  باال  مدام  را  معلومات  این  کند 
تنها معلوم، بلکه بدیهی و   کند تا جایی که مجهول دیروزی برای ما نهطور کمک میهمین

 به کاربردن درست قوه تفکر است.  ؛یقینی شود

 گرفتن امر و نهی عقل، راهی برای رشد قدرت علم انسانجدی
  (الساالم علیه)مام باقرا  ،دهدگذارد و رشاد میآن عامل دیگری که در قدرت علمی اثر می

َما َیْعَلُم  »فرماید:  می َل ب  ُه َما اَل َیْعَلُم َمْن َعم  َمُه َاللَّ دوم اینکه انسان هر آنچه از علم  ؛  2«َعلَّ
و عقل بهره ببرد و عقل به او نشان دهد که این کار را بکن و این کار را نکن، اگر آن را جدی  

 
 .۵۵، ص۲الکافي، ج -1
 .۳۰۱، ص۱أعالم الدین، ج -2
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بگیرد، علم همچناان باال خواهد رفت؛ این عالوه بر آن علومی اساات که انسااان از طرق  
آورد. این دیگر علمی اسات که خواندن به دسات میمرین و کتابنوشاتن و تمطالعه و مشاق

بیند آن عقل  رسد که میرود و به جایی میدهد. تا جایی که این علم میخدا آن را به او می
گفته اسات درواقع همان شارع بوده و شاارع مقدس هرچه بفرماید در واقع  ساالم هرچه می

نم از این باب اسات که ممکن اسات کهمان عقل ساالم اسات. عقل ساالم که عرض می
عقل در انسااان گرفتار قوه وهم و خیال و اساایر هواها باشااد و کور باشااد و نتواند بین این 

ها ای داشته باشد، اآلن در عایقها خاصیتش را ظهور بدهد. یک سیم هرچه برق قویعایق
دهد، هیچ میزند و بازی دار میگرفتار شاده اسات. یک بچه هم دساتش را به سایم روپوش 

 شود؛ این به این معنا نیست که آنجا برق نیست.طورش هم نمی
کنیم کاه هر چاه بخواهاد؛ بلکاه وقتی کاه عقال ساااالم  فلاذا ماا هر عقلی را هم عرض نمی

دهد، آن را جدی  ها. عقل هر مقدار به انساان دساتور میباشاد، ساالم از وهمّیات و هوس 
 افزاید.انجام بدهد، خدا بر علم او می

کناد تاا اینکاه خیلی چیزهاا کاه باه کناد، رشاااد پیادا میاین علم پس همچناان رشاااد پیادا می
ها گرفتار هساتند، برای او بدیهیاتی اسات که یک آرامش دیگران مجهول اسات و در فهم آن

دهد؛ جنس او با دیگری تفاوت  دهد و یک زندگی از جنس باالیی به او میعجیبی به او می
 دارد.

ساه ضاربدر چهار مسااوی دوازده، برای یک ریاضایدان اصاالا بدیهی اسات؛ از مثالا عدد 
اما همین ساه ضاربدر چهار  ؛تواند بر آن شاک وارد کندیقینیات او شاده اسات؛ احدی نمی

گوییم سه تا، او  برای یک کودک دو سه ساله اصالا جهل اندر جهل است. وقتی ما به او می
تا چه رساد جمع را، تا چه رساد  ،رساد چهار تا را بفهمدتا چه   ،داند که ساه تا یعنی چهنمی

شااود، تا بفهمد که این حساااب در زندگی او چه  اش دوازده میتا بفهمد نتیجه ،ضاارب را 
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شاان در ها جهل اندر جهل اسات. هر دو انساان هساتند؛ فقط فرقتأثیراتی دارد؛ همه این
رای آن یکی جهل اسات.  شاان اسات. چیزی که برای او خیلی بدیهی اسات، برشاد عقلی

خواهم ساه ضاربدر چهار را ثابت کنم، ببین به چه  اآلن به یک ریاضایدان بگویی آقا من می
داری اسات؛ توضایح واضاحات اسات. مثل اینکه افتد! اصاالا برایش یک چیز خندهحالی می

بینی در دهاانم گویاد مگر نمیخورد، باه او بگوییم غاذا بخور! میکساای دارد غاذا می
 َوم! َج می

 رفلت، مانع آشکارشدن بدیهیات
بیند که بدیهیات رسااد؛ یعنی بدیهیات را میکند، به بدیهیات میپس وقتی عقل رشااد می

های متوساط ها در عقلتقریباا به همه انساان ،آیدفقط اینجا یک مشاکلی که پیش می .اسات
مند هسااتند، اما ها از آن بهره کامالا بدیهی اساات، پس ما بدیهیاتی داریم که اکثر انسااان

کناد غفلتی اسااات کاه او را از بادیهیاات محروم  چیزی کاه این را باه اصااطالح محروم می
 کند.می

ت. یک آدم به اصطالح متوسط مثالا اینکه عقل دارای مراتب است، این خیلی بدیهی اس
بیند که مراتب عقل یک بچه، با عقل یک بیند که عقل دارای مراتب است. میکامالا می

گر است، خیلی بدیهی  نوجوان، با عقل یک دانشمند خیلی بدیهی است. اینکه عقل مقایسه
هم   اشکند. یک لباسی خریده، زود پاره شده؛ حتی همسایه است؛ اصالا با آن زندگی می

گوید این پارچه را ببر، خیلی  خریده، در تن او دیده که پاره شده است. اآلن آقای بزاز می 
خواهم. مگر چه شد؟ چون  گوید نمیارزان است، رنگش خیلی زیبا است؛ بالفاصله می 

اینجا عقل سریع مقایسه کرد و گفت این پارچه همان پارچه همسایه است که خیلی زود 
اقدام می کند، حکم صادر میگیرد، مقایسه میتصمیم می پاره شد. بالفاصله   کند، کند، 
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گر است. این همه علوم از قیاس مقایسات عقل با فعالیت قوۀ فکر  کند؛ مقایسهعمل می
گری است. اما این غفلت شود؛ خیلی بدیهی است که عقل یک قوۀ مقایسهمدام کشف می 

کور می را  عقل  این  که  است، یکوقت جهکند. پس یکاست  در ل  است.  غفلت  وقت 
 جهل، طرف قاصر است، اما غفلت خیلی سخت است.

ظرف بسیار قیمتی ارزشمندی را که درون آن یک محتوای خیلی قیمتی    یک کودک مثالا  
شکند؛ کسی  افتد و می گذارد که یک دقیقه بعد میبوده، مثالا آن را کنار یک میز طوری می

گویند این بچه کنند؛ می مت کند، خود او را مذمت میکند. اگر کسی مذاو را مذمت نمی
شکند و چه! این اصالا از بیخ و بن برای  افتد و می داند که اینجا بگذارد، میاست؛ چه می

این موضوع و مسئله، جاهل است. اما یک آدم رشدیافته همین کار را بکند، آن غفلت بوده 
است. حاال به هر دلیلی توجهش  است. حساب او مثل حساب بچه نیست که جهل بوده  

به جای مهم دیگری رفت، هول شد، متوجه نبود، به هر دلیلی غفلت کرد، اآلن اگر آن بیفتد 
کنند، حتی خودش هم خودش را  و بشکند، عالوه بر اینکه دوست و دشمن او را مذمت می 

 کند، چرا؟ چون جهل نبود،کند، خودش خودش را بیش از هر کس مذمت میمذمت می
جا آتش بگیرد، کسی بیفتد و روشن کند همه  ساله  کودک یککبریت دست یک    غفلت بود.

کنند. اما اگر بزرگی غفلت کند،  داند؛ بزرگ را مذمت میکند، او چه میرا مذمت نمی   او
کبریت را روشن کند، جایی بگذارد که حاال حواسش پرت بوده یا به هر دلیلی یکدفعه آتش 

آورد.  کنند؛ چون این غفلت است، نه جهل. غفلت هالکت میذمت میبگیرد، همه او را م
گر دانیم بدیهی است که عقل مقایسهآورد. لذا همه میآورد؛ عذاب میغفلت پشیمانی می

است، بدیهی است که عقل دارای مراتب است، بدیهی است که عقل در زندگی انسان اثر  
 محوری دارد.  
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ایم؛ برای چه؟ یک عضاو خانواده یکی از عزیزان  ر شادهگفت ما گرفتایک بنده خدایی می
گوییم پیش گفت تا میکرد. میزد، ناراحتی میدیوانه شاده بود، قاطی کرده بود، همه را می

ام؟! من را دیوانه حسااب  گویید من دیوانهگفت یعنی میشاد و میبرویم، ناراحت میدکتر 
داند. کننده در زندگی میهم عقل را تعیین شااد که دیوانه اساات. بازکنید؟! ناراحت میمی

هاای عقال  اعتناایی کناد، باه آساایابچیز خیلی بادیهی اساات. کساای کاه باه رشااد عقال بی
 سوزاند.اعتنایی کند، در واقع ریشه خودش را میبی

دین از  بحث  ما  بیت  ،فعالا  اهل  از  بحث  قرآن،  از  خدا  (السالمعلیهم)بحث  از  بحث   ،
که    نداریم؛ است  انسان بحثی  همه  به  انسان مربوط  همۀ  است.  درک  ها  را  بدیهیات  ها 

شود، من این را گویی، من زود فهمیدم که پاره میگوید فالن پارچه را که میمی   .کنندمی
وقت جای سؤال است اینکه حاال چطور شد خود خواهم؛ آنخواهم، پارچه بادوام مینمی

گوید من نفهمیدم، کار شوی! میتی پودر میبلکه بعد از مد  ؛شویتو که نه تنها پاره می
دانم یعنی چه؟ کسی سختی است، مطلب مهمی است، باید برای من اثبات کنید، من نمی

همچون .  تواند چنین جوابی بدهد؟! تو یک روز خودت در خودت پودر خواهی شدمی
ر یک چیز  تان ندارید! معلوم است که این عقل در غفلت و د آن روز زندگی  ازای  مقایسه

 دیگری گرفتار شده است. 
خواهند کنار بزنند. همین که آن کنار رفت، انسان  در مسائل تربیت نفس، این غفلت را می

ها پودر شاود؛ از قریب اسات من تمام هیکلم و اینگوید که عندارد! میرا وحشات برمی
 حاال در فکرش باشم.

این عالم را به کلی از انسااان پنهاان دادن و جدایی از های جاناگر خداوند متعاال سااختی
توانم بفهمم؛ اما خدای مهربان یک مرحله از کرد، انساان جا داشات که بگوید من نمیمی

دهد، هم در دادن به انسان نشان میدادن و جدایی از این عالم را در قبل از جانعالئم جان



 346 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

ی اسات که جداشادن از خودش و هم در دیگران؛ تا عقل او مقایساه کند. برایش دیگر بدیه
 این عالم یعنی چه! خیلی بدیهی شد؛ جلوی چشمش دید.

ها یک ما به عیادت پدر یکی از دوساتان رفتیم. فقط اساتخوان و پوسات بود، گوشات و این
بار بود که ما زیارت ایشان  وضع خیلی بدی داشت؛ انگار یک کودک آنجا افتاده بود. اولین

کرد کاه چاه کساای بود، یاک پهلوان از پادرش تعریف می  فرمود ورساایادیم. آن بزرگوار می
رفتنش و هیبتش چه بود، هیکلش چه  رفت اصااالا راهبود، چه قدرتی داشاات، وقتی راه می

هاایش، از کاارهاای عجیبش؛ اماا آن  پیمااییکرد، از کوههاایش توصاایف میبود. از قادرت
کساای نگوید چطور دهد که فردا  ساات؟ خداوند متعال نشااان میا قدرت موقع مرگ کجا

ها را از دسات بدهد؛ دیگر شاود یک آدم قوِی چنین و چنان و فالن، مثالا یک وقت اینمی
 تواند انکار کند. او نمی

شاود، فهماند که چگونه انساان از این دنیا جدا میمقایساۀ عقل بدیهی اسات؛ قشانگ می
یدن از او گرفته شااود؛ شاانرسااد، چگونه دیدن از او گرفته میچگونه قوایش به صاافر می

شااود؛ چگونه حتی  خوردن دساات هم از او گرفته میرفتن، حتی تکانشااود؛ نه تنها راهمی
شاود؛ چگونه حتی  آمد، آن هم از او گرفته میخورد، فقط یک صاوت میزبان که تکان می

ها را بنده از گیرند که اساام پساار بزرگش را هم نشااناسااد! ایناش را طوری از او میحافظه
گفت تو کیسااتی؟ تا آمد کنارش، میک دیدم. یک بناده خدای بزرگواری پساارش مینزدیا

گفت، پساار بزرگت و فالن و فالن؛ دائماا هم پساارش آنجا داد؛ اساامش را میتوضاایح می
دادن و جداشادن از ای از آثار جاندهد. یک نمونهها را خدا نشاان میکرد. اینخدمتش می

فرمایند انگار خوانیم که مید و رنجی! وقتی در روایت میدهد؛ چه دراین عالم را نشان می
گوید چطور کنند، میاش میتکهدادن با هزار ضااربه شاامشاایر تکهانسااان در موقع جان

شاود مثالا با هزار ضاربه شامشایر ُخردُخرد شاود؛ کو؟! چرا ما ندیدیم؟ پس شامشایرش  می
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را خون نریخت، چرا همه جا  کردن. شامشایر چه بود، چکند به مساخره کجا بود؟ شاروع می
اش را ندیدید برداریم کباب کنیم! شاروع  تکه شاد، شاما یک تکهرا خون برنداشات، چرا تکه

ها را داشاته باشاد. چون کافی اسات قبل از تواند اینکردن. این دیگر نمیکند به مساخره می
وقتی یک گیرد،  گیرد، ساارطان اسااتخوان میدادن ببیند مثالا وقتی ساارطان خون میجان

ها، شااود؟ کدام سااوزنگیرد، کدام رختخوابش خیس از خون میمرضاای از این جنس می
 گوید آی سوختم؟ زند میکنند؟ چرا ناله میتکه میکدام خارها، کدام شمشیرها آن را تکه

وقت ده دوازده ساال پیش مریضاِی خیلی ساختی گرفت، واقعاا تبش یک بزرگواری بود یک
ا یکی از بزرگواران عیاادتش رفتیم. گفات فالنی، من شاااب فقط غیرقاابال تحمال بود. با

ساوزاند؛ من این گفتند که جهنم از درون، انساان را میساوختم. تا حاال  در روایات میمی
را نفهمیده بودم یعنی چه؛ آخر انساان چطور از درون بساوزد و خاکساتر شاود و دوباره مثالا  

گفت؛ من کنایتاا توضایحش را ته به این عبارت نمیالب) .زنده شاود؛ این روایت برایم باز شاد
من جهنم را امشاب دیدم؛ در عمرم چنین تبی به این شاکل نکرده   .(کنمطور عرض میاین

گوید  ها برای همین اساات که فردا کساای نگوید و تمسااخر نکند که روایت میبودم. این
  .کند ن عقل مقایساه میکند. ایات میتکهدادن، انگار هزار ضاربه شامشایر تکهموقع جان

 شود.برای عقل بدیهی است که این می
جلسات قبل رسیدیم به این معنا که خداوند یک عقلی در درون گذاشته که متناسب افراد  
و نور خالص   پیامبران، آن عقل کامل و خالص  بیرون است که  است، یک عقلی هم در 

فرمایند آن دیگر عین خود حقی  ی م  (السالمعلیهم )هستند؛ لذا هرچه پیامبران، انبیا و ائمه
تر که در بیرون است،  است که آنجا بیان شده است. عقل درون با همه وجود به آن عقل قوی 

شود؛ مثالا در آزمایشگاه، در پزشکی، شود. چطور شاگرد به استاد خود تسلیم می تسلیم می 
گوید چشم؛ چرا که  ی گوید، آن هم م در بیمارستان، در نجاری، در تعمیرکاری؛ هر چه می 
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تر بیند عقل او از من برتر است. شاید هیکل شاگرد از هیکل استاد هم دو سه برابر قویمی
بیند که مثالا این استاد، متخصص و فوق تخصص  و تنومندتر باشد؛ اینکه هیکل نیست. می

چون    ؛کندگوید آن را قبول میدر رشته فالن، در آزمایشگاه، در علوم است، لذا هرچه می
بیند باید من او را اطاعت  بیند عقل او باالتر است. این از بدیهیات یک عقل است که میمی

کنم. این بدیهیات یک عقل است که وقتی فهمید یک عقل کامل، عقل مطلق، عقل خالص  
بیت اهل  و  خدا  پیامبر  می   (السالمعلیهم) یعنی  چه  واقع،  هر  عالم  در  دیگر  آن  فرمایند، 

ین منم که برای من جهل است، مجهول است و جاهل هستم. اما همین بدیهی است. ا
کند تسلیم او باش. یا الاقل الاقل کنجکاو باش؛ دنبالش  مقدار عقل هم به من حکم می

دارد اهمیت  دارد، چقدر  بدیهی است همین مقدار عقل چقدر لذت  برایت  تو که    ،برو. 
افتضاح می  از دستش برود، چقدر  اینکه در هر مرتبهشهمین مقدار عقل  از عقل ود.  ای 

گوید پس اگر این مقدار عقل با اطاعت از این کند؛ می بدیهی است. این عقل مقایسه می
قوی  مرتبه  چند  خالص  عقل  و  آنقوانین  برود،  باال  لذتتر  چه  زیباییها  و  و ها  ها 

بار  ای اولینهایی است! آیا کسی هست که مثالا تا حاال با نور شمع زندگی کرده، برعظمت
ای است که بیست برابر، چهل برابر نور شما است، بگوید نه  بگویند که آقا یک چراغ فتیله

فهمد. فهمد یعنی چه، مقایسه بیست برابر را میخواهم! چون نور شمع را مینه من نمی
خواهم. اگر به او بگویند که ما یک قوۀ برقی  گوید نمی ها بدیهیات است؛ احدی نمیاین

بیند خواهم. میگوید من نمی خواهیم که هزار برابر این است، هیچ وقت نمی تان می ایبر
هزار متری بدهیم،  با دید  لذتش را دیده، اهمیتش را دیده است. اگر ما به یک نفر دوربین  

می بگوییم  او  به  است،  جالب  چقدر  احدی  ببیند  هیچ  بدهیم،  تو  به  تلسکوپ  خواهیم 
نمینمی من  می  خواهم.گوید  عقلش  میبالفاصله  را  همان  من  دنبالش  گوید  خواهم، 

 هستم. 
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هاا هسااات کاه روز قیاامات انساااان خودش  هاا بادیهیاات عقال اسااات. اینپس بناابراین این 
گفات. بهااناه  گویاد عقال من این را میخودش را محکوم خواهاد کرد. آنجاا بهااناه نادارد؛ می

زنادگی می فالن جزیره  مثالا در  بگویم  کاه  من کردمنادارم  بود،  مقادار  این  مثالا  ، عقلم 
فهمد که آن یک بحثی اساات؛ آن قاصاار نفهمیدم چیساات. بله یک وقت از بیخ و بن نمی

اساات. یک وقت کساای آمد برایش یادآوری کرد، توجه داد، ای بسااا به عنوان یک الگوی 
ود، من دانستم، چنین و چنان بتواند بگوید که نمیزندۀ عینی نشان داد؛ این دیگر فردا نمی

های مثالا عاشاق اسات، مساخره هم بکند. تمام ها سااخته یک مشات آدمخیال کردم این
 بیند. وجودش آنجا می

 مراتب عقل در مراتب رشد انسان
تر کند، علم قوی پس به طور کلی بدیهی است که عقل مراتب دارد. هر مرتبه انسان رشد می 

می می رشد  عقل  به  با عمل  علمی  هر  و  شود.  می کند؛  باالتر  هم  جایی  عقل  به  تا  رود، 
بدیهیمی که  مخفیرسد  که  او  بدیهیات  مخفیترین  بدیهیترین  بود،  او  برای  ترین  ها 

آید. چه  بدیهیات برای او باشد. اینجا دیگر یک نقطۀ عطفی در این روند تکامل به وجود می
ت و در غفلت  چیز است که در عین اینکه خیلی بدیهی است، برای انسان خیلی مخفی اس

آن نفس انسان است. نفس انسان هم یکی از عجایب عالم است؛ این  پوشیده شده است؟ 
کند! حاال بحث خاص  های خلقت است که خدای متعال اینجا چه میهم یکی از شگفتی 

کوچک    نوزادهایی را در این  خودش را دارد. خدای متعال از روی لطف و کرمش حجاب 
ا نشناسد، خودش خودش را نفهمد، خودش از خودش بیگانه پیچانده که خودش خودش ر

های باشد تا بتواند وضع موجودش را که یک وضع ضعیفی است تحمل کند. محرومیت 
از عذاب آن آن است،  تا یک مدتی است. سختی که گرفتار  این  باشد؛ منتها  امان  ها در 
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ده تا در آرامش زندگی  هایی پوشانخدای متعال از روی رحمتش تا یک مدت او را در حجاب 
هایش را تر  کند، خودش از خودش بیگانه باشد، راحت در آغوش مادر شیر بخورد، لباس

خشک   راه و  و  بلندشدن  توان  اگر  باشد.  راحت  نباشد،  عذاب  در  از  کنند  و  ندارد  رفتن 
آناین  ،های توانمندی عضالت در زندگیلذت و  محیط و همه چیز راحت    ،طرفطرف 

هایی که تماشایی  شنود و در پرده است، از لذتبیند، گوشش نمیمش نمیباشد. تا چش
دهد، راحت باشد. خدا از روی لطف و  خطرهایی که اضطراب سنگین برایش می  ت،اس

بیگانه  از خودش کامالا  تا خودش  داد  قرار  اندر حجاب  را در حجاب  او  رحمتش مدتی 
اینکه بدن استقامت خودش را پیدا    باشد؛ اما این همیشگی نیست؛ یک مدتی است. بعد از

نهایی   به غایت  پا  شنیدن،  نهایی  غایت  به  دیدنش، گوش  نهایِی  آن هدف  به  کرد، چشم 
به سن بلوغ رسید،   زدن، عقل به فکرکردن، و در نهایترفتن، زبان به غایت نهایی حرف راه

حجاب باید  این  دیگر  بعد  به  این  ایناز  باشد.  اینشکن  عالم طبیعی  که  ها در  بوده  طور 
  ؛ شان باشند شان باشند و تسلیم محض اوامر خالقها در سن بلوغ آمادۀ زندگی فطری انسان 

رفتن، عبد خدابودن باشد. اما این ابلیس ملعون و  مُمردن و از این عال که  یعنی بدیهی است
انبیا مقابل  در  پادشاهان  و  سالطین  اهل  (السالمعلیهم)این  دشمنان  این   ،

در طول تاریخ و آن قلدرهای عالم، سالطین و استکبار با هدایت ابلیس   (السالمعلیهم)بیت
یستادند و نگذاشتند انسان بهره بگیرد و از این ( االسالمعلیهم)در برابر شاگردان اهل بیت

دارد، مند باشد. لذا شخص مدرک تکمیلی فالن و چند تا رشتۀ بهمان  زندگی طبیعی بهره 
عوض اینکه عقل به کار رود، فطرت باز شود، تازه حجاب اندر حجاب و بدتر از یک کودک  

کند، این برای یک چیز بدتر از پالستیک، چرا؟ است. کودک برای یک پالستیک گریه می
کردن یک  ظلم  اما برای اوکند، خودش هست و خودش. چون پالستیک به کسی ظلم نمی

ها، از کاریالا یک صندلی بگیرد و بازی کند و از ظلم، از کثافت هنر شده است که برود مث
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ها لذت ببرد. روزگار انسان! اینجا است که  کردنها، از حق ضایعتخلفات، از حیله و حقه 
 گیرد.را به دل می( السالمعلیهم )انسان چطور کینۀ دشمنان انبیا و اوصیا

رفت ، درسات و طبیعی رشادش پیش میپس وقتی عقل رشاد کرد و اگر از سان بلوغ به بعد 
و اساایر این مزخرفات نبود، یک نقطۀ عطفی در زندگی و مساایر او بود که نفس او برای او  

 قدر پنهان. بدیهی بود، نه آن
ُه...»فرماید:  می  (الساالمعلیه)موال علی ان  َنفـسَ نـس ُل الَعقل  َمعر َفُة اْل  ُل . »1«أفـضَ أفـضَ

ُه َعَقَل »  کند.اشااره میمراتب عقل   به باالترین  ؛ حضارت«الَعقل   ها . این«َفَمن َعَرَف َنفـسَ
 ها باید گرفت. است. حقایق را از این خزینه (السالمعلیه)معصوم فقط در جرئت 

هُ »فرماید:  درجایی حضارت با تعجب می کسای که   ؛2«َکْیَف َیْعر ُف َغْیَرهُ َمْن َیْجَهُل َنْفـسَ
ترین بدیهیات که خودش در خودش اسات، عاجز اسات و به آن جاهل  از آشانایی با بدیهی

 شناسم؟!شناسم، غیر را میکند که من دیگران را میاست، چطور ادعا می
ْيء  »فرماید:  جایی می  ُکلِّ شــَ ٌل ب  ه  َجاه  َمْعر َفة  َنْفســ  َل ب  نَّ َاْلَجاه  َك َفإ 

 .3«اَل َتْجَهْل َنْفســَ
 ها تهدیدی است.ها هشداری است، ایناین

اگر کسی یک َنمی از نفس خودش به خودش توجه پیدا کند    .4« َمْن َعَرَف َنْفَسُه َجاَهَدَها»
می متوجه  را  خودم  خودم  اول  من  کیستم،  من  هستم،  من  را که  و...  دیگران  بعد    ؛ شوم، 

بی  «َجاَهَدَها» میدیگر  نقص  تابی  این  تا  است  دنبال مجاهده  وجود  با همۀ  دیگر  کند، 
 برایش کشف شود. 

 
ُل الَعْقل    -1 «؛ عیون الحکم والمواعظ،  »أفضااَ لَّ ُه َعَقَل، و َمن َجِهَلها ضااَ ُه، فَمن َعَرَف َنفسااَ َمعِرَفُة اإلنساااِن َنفسااَ

 .2557، ح115ص
 .۵۱۸، ص۱غرر الحکم، ج -2
 .۷۵۵، ص۱غرر الحکم، ج -3
 .۵۸۳، ص۱غرر الحکم، ج -4
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ْهَمَلَها»
َ
ُه أ َل َنْفـسَ فهمد که من هساتم و منم، همه چیز از من هر کس هنوز نمی .1«َمْن َجه 

ْهَمَلَها»کند و جاهل به نفس باشد،  به زندگی تراوش می
َ
 کار است؛ در تربیتاین اهمال «أ

 خیال است.تفاوت و بینفس خودش بی
َد »فرماید: در جایی می ُه َتَجرَّ اگر کسای خودش به خودش کشاف شاود،  .2«َمْن َعَرَف َنْفـسَ

از ، شااودها مجرد میاز آن ،شااوداز همۀ ارتباطات این عالم طبِع تاریِک ظلمانی جدا می
شاود؛ کما اینکه اآلن ما از دوران نوزادی مجرد شادیم.  ها آزاد میشاود و از آنها رها میآن

کدام یک از ما حال و هوای نوزادی داریم؟ اآلن یک پساتانک در دهان ما بگذارند، چطور 
کشاایم. در یک میهمانی مثالا کساای یک پسااتانک بیاورد، از خجالت عرق  خجالت می

یاا ماا بخواهیم چهاار   .این چاه کااری بود  ریزیم کاه این چاه توهینی بود کاه باه ماا کردناد،می
دسااات و پاا بخزیم و مثالا یاک چیز را برداریم؛ اصااالا انگاار کالا از آن حاال و هوا مجرد 

وقت این زندگی حیوانی ایم. حاال اگر کسای نفس خودش به خودش کشاف شاود، آنشاده
شود. آید! از آن مجرد میبرایش چطور عجیب و غریب می

 
 .۵۸۳، ص۱غرر الحکم، ج -1
 .۴۵۲، ص۱عیون الحکم، ج -2



 353 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

 

 دوم جلسه بیست و 

 لزوم توجه به بایدها و نبایدهای عقل 

می  باز شود. ان کنیم  سعی  جدیدی  تا فصل  کنیم  را جمع  عقل  این جلسه بحث  شاءالله 
های گذشته این شد که دشمنان قرآن و شرع مقدس اسالم، با  خالصه و چکیده همه بحث 

اند؛ بلکه با زبان  افکنی کرده قدر علیه حقایق نورانی و پاِک دینی ما شبههتمام گستاخی آن 
تمسخر و تحقیر و تهدید با این اعتقادات نورانی آن هم از جایگاه به اصطالح علم برخورد  

دل ما در تشخیص راه حق، سخت در تحیر و سرگردانی  اند که برخی از جوانان سادهکرده
ه و برند؛ البته منظورم عزیزان حاضر در جلسبرند و از این خأل دردناک رنب میبه سر می

راه بینش  و  با بصیرت  الحمدلله  نیست. شما  انتخاب کردهامثال شما  را  تمام تان  با  و  اید 
 جدیت دنبال مراحل رشد و کماالت باال هستید.  

تحقیر دشمنان احساس    دلیلها که گرفتار هستند و به  اما اگر شما با بعضی از این جوان
؛ بگویید که ما اصالا صحبتی از دین،  ها توجه بدهیدکنند برخورد کردید، به آنحقارت می

کنیم؛ ما همان عقلی را که خودت به وجود آن نمی  (السالمعلیهم)بیتقرآن، اسالم، اهل  
کنیم. بدین معنا که خودت که با همه وجود این عقل را  کنی، همان را عرض می افتخار می 
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های عقل  ها و نباید دکنی، از خودت بپرس که چرا من به بایپذیری و به آن افتخار می می
دیگر   که  حقی  مقدار  هستید، همین  تحیر  از  نجات  دنبال  واقعاا  شما  اگر  نباشم؟!  جدی 

ها و دنبال نجات از گرفتاری هستید، به همان مقدار از باید  اگر واقعاا   ،تان ثابت استبرای
های عقل، اطاعت جدی بکن. اگر شخص قبول نکند، به خودش مربوط است؛ اما  نباید

گر کسی همین مطلب عاقالنه را بپذیرد و بیداری را جدی دنبال کند، خواهد دید که همین  ا
قدر رشد دهد. آنمقدار اطاعت از عقل و جبران اشتباهات گذشته، خود عقل را رشد می

می می رشد  میدهد،  رشد  عینی  دهد،  معلومات  به  ذهنی  معلومات  فضای  از  که  دهد 
 رسد. می

 معلوم عینیتفاوت معلوم ذهنی و  
معلومات ذهنی با معلومات عینی چه فرقی دارد؟ یک مثالی عرض کنم تا مطلب روشن  

اند که  دانند، در یک شرایطی قرار گرفتههای یکدیگر را اصالا نمیشود. مثالا سه نفر که زبان 
گویند که آن چیزی  کنند، هر سه نفر می خواهند. هر سه با هم اختالف می هر سه نفر آب می 

شان  رود و برای داند، میها را میخواهم تهیه بکنیم؛ اما یک نفر که زبان اینکه من می  را 
آنآب می  متوجه میآورد.  و می وقت  را می شوند  تا  گویند من که همین  خواستم. هر سه 

می کنار  را  اختالف  لحظه  می همان  متحد  سه  هر  آب  گذارند.  عین  چون  چرا؟  شوند. 
شان را به هم حرف  ،شان، در الفاظ. قبالا در ذهنآب مواجه شدند شان آمد و با عین  برای

می  لغات منتقل  و  بفهمند  را  همدیگر  زبان  با  اینکه  داشت.  مشکالت  خیلی  که  کردند 
با توجه به اینکه ذهن یکی کند است، ذهن آن دیگر سریع است،    ،همدیگر را درک کنند

د. اما عین آب، یعنی خوِد آب وقتی  ذهن یکی نورانی و دیگری تاریک است، کار سختی بو
آن میز  و روی  عبارات  و  الفاظ  با  که  بود  ذهنی  معلوِم  اولی  شد.  تمام  چیز  همه  آمد،  ها 
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خواهیم یک چیزی را بفهمانیم؛ دومی معلوم عینی است. یعنی خوِد  استدالل و برهان می 
 خوِد آن معلوم حضور دارد.  

احدی  قیامت  روز  که  کرد  خلق  طوری  را  انسان  الراحمین  ارحم  خدای  مهربان،  خدای 
نخواهد توانست بهانه بیاورد که من نفهمیدم مطلب چیست و حق و باطل چیست؛ همین 

دهد قدر رشد می عقل گریبان او را خواهد گرفت. اگر این را رعایت کرد، همین عقل او را آن 
ها،  ها، همۀ نژادرساند. در این عالم، همۀ زبانمات علمی میکه از معلومات ذهنی به معلو

همۀ اعصار، احدی بر سر اینکه مثالا آفتاب چیز دیگری است، اختالف ندارد. هر کسی  
آب،   دربارهشاید با یک لغت از آفتاب یاد کند؛ اما خوِد عین آفتاب را کسی اختالف ندارد.  

اینهوا، درخت، میوه، ماه و... هم همین آن معلوماتی  طور است. چون که همه  ها عین 
 است که انسان با آن آشنا است و هیچ اختالفی در آن نیست.  

 رساندتوجه به عقل انسان را به معلوم عینی می
رسد. آنگاه به اعتقادات و حقایق معلوم عینی می   ؛اگر کسی کامل از عقلش اطاعت کند

شود؛ قبالا برایش سؤال بود که  رایش معلوم میطور عینی بخیلی خوب مسئله خلقت بشر به
خره در نهایت به چه چیزی  مثالا سرانجام کجا خواهم رفت و چه خواهد شد؟ این عالم باأل

ها مربوط به معلومات ذهنی بود. در شود، چون که اینها دیگر رفع میخواهد رسید؟ این
خواهد وجه است که کجا می کند و مت معلومات عینی این مسائل را خیلی خوب مشاهده می 

بلکه صفات خداوند برایش معلوم   ا؛البته نه ذات خد؛  ست. خدای برود و هدف از خلقت چ
شود و دیگر برایش سؤال نیست که ببینم خدا هست یا نیست؛ خداوند که همه چیز را  می

گونه سؤاالت عجیب و غریب که  اینآفریده است، پس خدا را چه چیزی آفریده است و از 
میش ذهنش  در  نمییطان  پیش  برایش  را  ریزد،  عالم  این  که  نیست  این  سؤال  دیگر  آید. 
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ها دیگر نیست. خوِد معلوم به صورت عینی  طبیعت خلق کرده یا خدا خلق کرده است! این
می اصالا  است.  معلوم  نمی برایش  چه؛  یعنی  است«  »خدا  که  بگوییم فهمد  خواهیم 

کشاند؛ ط نشود؛ چون آن، انسان را به شرک و کفر می بیند، خلچگونگی ذات خداوند را می 
در اینجا هم  .  شودعینه معلوم میه  بیند. قرآن برایش بعینه میه  بلکه صفات خداوند را ب

هایی که قبالا در رابطه با قرآن در ذهنش  منظورمان ذات قرآن نیست؛ بلکه آن سؤاالت و شک
برایش  بود رفع می قرآن  و عین  بیتشومی  معلوم شود  اهل  ، لذت اهل  (السالمعلیهم)د. 

شود. دیگر اینکه آیا مرگ  ، آخرت، مرگ و همه و همه معلوم عینی می(السالمعلیهم)بیت
شود شود؛ چرا که مرگ برایش روشن می آخر زندگی است یا اول زندگی برایش سؤال نمی 

گویند؛  بیداری میها را یقظه و  گوید چطور خودم را برای مرگ و آخرت آماده کنم؟ اینو می
 ش را تغییر داد.  ایک بیداری به او دست داد که زندگی 

 بینش و بیداری حاصل از رشد عقل
نوٌر فرماید: »می  (السالمعلیه)موال ْبَصاٌر ؛ »1«الَیَقَظُة  ْست  ا  بینشی   .2«َاْلَیْقَظُة  واقع یک  در 

شود؛  شود. وقتی به آن معلوم عینی رسید، خودش هم برای خودش معلوم می برایش باز می
گوییم به طور صد در صد تا ذات خودمان؛ حتی البته هر کسی در مراتبی قرار دارد؛ نمی

بشود، کل سرنوشتش   عینی  صورت  به  ذات خودش  متوجه  انسان  َنمی هم  مقدار  به  اگر 
 د.شوعوض می

 
 .21، ص1غرر الحکم، ج «؛تبیداری، روشنایی اس » -1
 . 24، ص1غرر الحکم، ج «؛یافتن است یقظه )بیداری( بصیرت » -2
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ْم فرماید: »قرآن می  ه  ْنُفس 
َ
ي أ ُروا ف  َوَلْم َیَتَفکَّ

َ
گفتند، تو یک حقیقتی داری، قبالا وقتی می   ؛1« أ

آورم؛ خیلی مطالب سنگین است. هر چه  ها؛ من سر در نمی گفت یعنی چه این حرف می
می میفکر  متوجه  را  هیکلم  فقط  اماشوم کنم  »اآل  ،  ْم ن  ه  ْنُفس 

َ
أ ي  متوف  جه  « خیلی خوب 

شود. ولذا قوۀ فکرش در حقیقت خودش فرو خودش است و نفس خودش را متوجه می
ْرَض َوَما َبْیَنُهَما رود؛ »وقت همه شبهات کنار میرود و آن می

َ
َماَوات  َواْْل ُه الَسّ َما َخَلَق الَلّ

 ّ
اْلَحق  ب  اَلّ  آسمان   «؛إ  بودن  برایش روشن میحق  و زمین  از همه که  شود؛ درحالیها  قبالا 

 ها معلوم عینی شده است. بودن اینحقن ها تصور ذهنی داشت؛ اآلاین
ُروَن » َفَل ُتْبص 

َ
ُکْم أ ْنُفس 

َ
ي أ یَن َوف  ن  ْلُموق  ْرض  آََیاٌت ل 

َ
ي اْْل یعنی سرنوشت عوض شد؛    ؛2« َوف 

؛ معلوم بیندن آیه می اآل  ؛دیدها یعنی جنگل، درخت، آسمان و حیوانات را میقبالا همه این
همین شد.  عیبعینی  می طور  کشف  خودش  چیز های  خیلی  برای  شود؛  قبالا  که  را  ها 

می امتیاز  می خودش  شد،  عینی  معلوم  خودش  برای  خودش  که  حاال  چه دید،  که  بیند 
هایی دارد؛ چه  هایی، چه رذائلی و چه نقص بیند که چه عیب کاری کرده است. می افتضاح

 شود. ها دارد برایش محسوس میی است. اینموجود ضعیِف سراسر نیازمند
ُعُیوُبهُ فرماید: »می   (السالمعلیه)موال َعَلْیه   َتْخفی  اْلَمْرء  اْن  ْن اَشدِّ ُعُیوب   ؛ بدترین 3«م 

های به این های خودش به خودش پنهان است. عیبعیب شخص این است که هنوز عیب
دش برای خودش معلوم عینی نشده آشکاری برای خودش پنهان است؛ چرا؟ چون هنوز خو

 است. فعالا بیشترین شخصیتی که برای خودش قائل است، همان ظواهر است. 

 
سوره   «؛ست، جز به حق نیافریده استا هاها و زمین و هر چه میان آن اندیشند که خدا آسمانآیا با خود نمی» -1

 .8روم، آیه
عبرت»  -2 یقین  اهل  برای  زمین  در  خودتاو  وجود  در  نیز  و  است،  نمیهایی  آیا  ذاریات،    «؛بینید؟ن.  سوره 

 .21و20آیه
 . 9290غرر الحکم، ح «؛هایش بر او پوشیده باشدهای آدمی این است که عیبیکی از بدترین عیب» -3
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»می   (السالمعلیه)موال هفرماید:  ُذنوب  أعَظم   ن  م  ه   ُعیوب  ب  الَمرء   همه    .1« َجهُل  این  انسان 
نمی  اما  دارد،  و نقص  نمیبیند. چرا؟ چون غفلت عیب  وقتی مریض مها  شود، ی گذارد. 

شود او را از پا بیند. یک ویروسی که حتی با چشم دیده نمی ناتوانی خودش را به چشم می 
فراموش میمی را  وقتی که خوب شد، همه چیز  اما  دوباره خودخواهیاندازد؛  و  کند.  ها 

خودامتیازبینیخودبرتربینی و  می ها  شروع  خودش  ها  عینی  معلوم  به  چون  چرا؟  شود. 
وقت دیگر آن  ؛به معلوم عینی رسید  (السالمعلیهم)بیتطبق کالم اهل    نرسیده است. اگر

از چند  و  را بخوانم  از شرق و غرب  فیلسوف  ترجمه فالن  بروم  نیست که من  این  دنبال 
تا    .ها تاریکی است، موهومات و خیاالت استبیند که آن اصطالح لذت ببرم. قشنگ می

ها برایش محسوس  ها فریب است. ایناند و اینانداخته ها دست  ن بشریت را با این چیزاآل
خره ها هم باألگوید نه، آن ن چون معلوم ذهنی است، میشود. اآلشود و معلوم عینی می می

  ( السالم علیهم)بیتآدم هستند و فکر دارند و حرف دارند. اما وقتی این عقل باال آمد و اهل  
 شود .  ]نظر و بینشش عوض می  ،عینی شدبرایش معلوم  ( السالمعلیه)معصوم و کلمات 

 ، ثمرۀ رشد عقل(السالمعلیه)بردن از کالم معصوملذت
َبُعونافرماید: »می  (السالمعلیه)رضاامام  نا اَلتَّ َن َکلم  ُموا َمحاس  نَّ الّناَس َلْو َعل    .2«َفإ 

شود. باز میبرد و لذت کالم حضرت برایش وقتی کالم معصوم معلوم عینی شد، لذت می 
دادند که ارثش  قبالا مثل یک بچه کوچک بود که اگر چک چند میلیاردی را به او نشان می 

بوده و برایش در بانک نگه داشته بودند، برایش مثل یک کاغذ پاره بود؛ در واقع این چک  
انداز دادند که این مال تو است، پس برایش یک معلوم ذهنی بود و هر چقدر هم توضیح می 

 
 .279، ص1کنز الفوائد، ج «؛ترین گناهان استهایش، از بزرگخبرِی انسان از عیببی » -1
 .13، ح30، ص2بحار األنوار، ج «؛کردنددانستند، از ما پیروی میمیهای گفتار ما را ، زیباییاگر مردم» -2
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، چک برایش معلوم هو این عقل رشد کرد هن که بزرگ شدآورد. اما اآلاست، سر در نمی تو 
انداز در بانک یعنی چه. کتاب حدیث را وقتی پیش  بیند یک میلیارد پسن می اآل  .عینی شد

اند و اند، مطلب نوشتهگوید یک کتاب است؛ همه سخنرانی کردهگذارند، می رویش می
گوید همه یک کتابی بیند، می البالغه را که میاند. نهبرا فرموده  امام صادق هم این مطالب

امام علینوشته و  این نهب  (السالمعلیه )اند  به معلوم هم  اما وقتی  البالغه را نوشته است. 
خواهد  کند. دائماا میکند که دیگر آن را رها نمیقدر توجه میعینی رسید، به یک حدیث آن

قع مست شده است که خدایا امامان معصوم چه کسی هستند؟ با حدیث، کار کند؛ در وا 
سال چهارصد  و  هزار  هم  آن  کالم،  این  بشر،  صورت  جاهلیت  ، در  آن  در  هم  های  آن 

وحشتناک منطقه عرب، این چه مطالبی است خدایا! هر کلمه به کلمه را همین امروز تمام 
ها  به آن آورند. ایندانشمندان این عالم جمع شوند، عمق مطلب حضرت را سر در نمی

 گردد.معلوم عینی برمی
ْنَیا إ  فرماید: »قرآن می 

ه  اْلَحَیاُة الُدّ ذ 
َي اْلَحَیَواُن ۚ َوَما َهٰ َرَة َله  اَر اآْلخ  َنّ الَدّ ٌب ۚ َوإ  اَلّ َلْهٌو َوَلع 

َیْعَلُموَن  َکاُنوا  می  .1«َلْو  شود،  باز  عینی  معلوم  این  این  اگر  است.  فانی  دنیا  این  که  بیند 
 فرماید. به ما می (السالمعلیه)دستورالعمل را امام صادق

 (السالمهیعلصادق)امام  یتیدستورالعمل ترب 
  نفس،   ت یترب  ریمس  مهم  یهاراهکار  از  یکی  هستند،  یتیترب  یهابرنامه  دنبال  که  یزانی عز

را   هاآن   ما  چه  هر.  بدهد  رشد  را   عقل  و  اوردیب  قظهی  انسان  یبرا   که  است  یمقدمات  دنیفهم
خود(السالمهی)علصادق  امام  دستور  نیا  م،یبده  انجام  قیدق رو  یبه  را  اثرش  ما    یخود 

 
است»  -1 زندگانی  سرای  آخرت  سرای  بدانند،  اگر  نیست.  لعب  و  لهو  جز  چیزی  دنیا  این  سوره  «؛  زندگانی 

 . 64عنکبوت، آیه
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ْفس   »:  دیفرمایم(السالمه ی)علصادق  امام.  گذاردیم ي النَّ َهَوات  ف  یُت الشَّ ْکُر اْلَمْوت  ُیم  ذ 
ْعَل 

َ
ُر أ ْبَع َو َیْکس  قُّ الطَّ ه  َتَعاَلی َو ُیر 

د  اللَّ َمَواع  ي اْلَقْلَب ب  َت اْلَغْفَلة  َو ُیَقوِّ َم َو َیْقَطُع َمَناب 
ْنَیااْلَهَوی َو   ُر الدُّ ْرص  َو ُیَحقِّ ُئ َناَر اْلح   یروز  حضرت  دستور  طبق  می؛ اگر ما بتوان1«ُیْطف 

 ی عنی  م؛ی برو  فرو  مطلب  عمق  در   ینیع  معلوم   با  کامالا   م،یکن  یخلوت  ک ی  قه یدق  ده  ای  پنب
  از   صحبت  یوقت   ناآل مثالا .  رسدی م  فرا   من   مرگ  لحظه  زود  ا ی  رید  خره باأل  که  م یکن  احساس 

و تمام    م ی شنوی م  قهیدق  کی.  است  یذهن  معلوم   کی  ما   یبرا   آن  شود،ی م  ی جراح  اتاق  کی
گوییم خدا شفا بدهد و تمام شد!  شنویم که فالنی را جراحی کردند؛ می شود؛ مثالا می می

اما یک وقت قرار است خوِد انسان برای یک جراحی سنگین به اتاق جراحی برود؛ در این  
شد یک چیز ذهنی بود و  صورت همان بیمارستانی که قبالا اگر ده بار هم از جلویش رد می

یعنی اگرچه هنوز به اتاق جراحی  ؛  شودن برایش معلوم عینی میدید، اآل نمیگاهی اصالا 
نرفته است، اما انگار هر دقیقه با همۀ وجود در عالم احساس درونی خودش به اتاق جراحی  

گردد. چرا؟ چون برایش معلوم عینی شد، با خود اتاق جراحی کار دارد و  رود و برمی می
کند؟ چه حال و  واهد گرفت. معلوم عینی با او چه کار میخودش در اتاق جراحی قرار خ

رود، به او نگاه آورند، بالفاصله کنار او میهوایی دارد؟ یک کسی را از اتاق جراحی می 
 شود.بیند. معلوم عینی میکند و خودش را می می

ود. شرود، مرگ برایش معلوم عینی می عقل انسان تکامل پیدا کرد، وقتی قبرستان می وقتی  
های شده با بینش کنند، افکار التقاطی، افکار آمیختهدیگر مزخرفاتی که شیاطین القاء می

های  های خطرناک دنیا، بینشهای پیچیده سازمانمارکسیستی و لیبرالیستی و انواع سیستم 

 
های خدا وعدهکن می کند و دل را با  های غفلت را ریشهمیراند و رویشگاه های نفس را مییاد مرگ، خواهش  -1

سازد شکند و آتش آزمندی را خاموش می های هوس را در هم می سازد و پرچم بخشد و طبع را نازک می نیرو می 
 133، ص6کند. بحار األنوار، جو دنیا را در نظر کوچک می
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قدر رشد کند. دیگر مرگ برایش ذهنی نیست؛ عقلش آنصهیونیستی و انگلیسی را باور نمی
آخرت دیگر برای او  مرگ و    رود،ای بیست دقیقه به قبرستان می که وقتی هفته کرده است  
 .سازی عجیبی استقبرستان یک کارگاه انسان شود. می معلوم عینی

 ثمرات یاد مرگ در زندگی
صادق امام  فرمایش  این  می   السالم()علیهلذا  جان  تمام  با  کسی  اثر  را  رویش  و  شنود 

او  می برای  مرگ  که  آنگذارد  باشد.  بوده  عینی  می معلوم  امام  وقت  که  فهمد 
»السالم()علیهصادق بودند.  کسی  ْفس  چه  النَّ ي  ف  َهَوات   الشَّ یُت  ُیم  اْلَمْوت   ْکُر  البته  ذ  «؛ 

منظور از ذکر در اینجا، گفتن زبانی نیست؛ بلکه یعنی با تمام وجود و با معلوم عینی در 
دقیقه در هر روز اتفاق بیفتد، تمام شهوات از بین معنای مرگ فرو برود. اگر این حالت چند  

 « الف و الم »هم به صورت جمع آورده است و هم همراه با    ،رود. در اینجا شهوات را می
فرمایند در زبان عرب اگر اسمی جمع بیاید و همراه با  آورده است. علمای ادبیات عرب می 

َهَوات  »  کند،باشد افادۀ عموم می  « الف و الم » هایی که در نفس ، یعنی همه شهوت«الشَّ
 ُکشد. است را می 

َت اْلَغْفَلة  » ها مگر چیزهایی نیست که ما گرفتارش هستیم؟ قرار نیست  «، اینَو َیْقَطُع َمَناب 
که دستورالعمل حتماا به صورت ختم و ختوماتی باشد که کل روز ما را مشغول کند. چه  

َو  تر از این؟ »؟ چه دستورالعملی مطمئن(السالمهعلی)تر از امام صادققوی   ایاستاد تربیتی 
اْلَغْفَلة   َت  َمَناب  می َیْقَطُع  قمع  و  قلع  را  غفلت  اینکه  نه  قطع   ؛کند«  را  غفلت  ریشۀ  بلکه 

 .  «سبحان الله»کند. می
ه  َتَعاَلی»

د  اللَّ َمَواع  ي اْلَقْلَب ب  ابلیسیان «؛ ]یاد مرگ  همین قلبی را که دائماا شیطان و  َو ُیَقوِّ
برد و بلکه بدتر، این را پاک  اندازد و به معلومات ذهنی میدرون و برون در آن شک می
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میمی قوی  میکند،  ایجاد  دل  این  در  قدرتی  یک  کهکند،  ه  »  کند 
اللَّ د   َمَواع  علمش ب   ،»

شود که یک بچه یک پشم شود. چطور میهای خداوند یک علم عینی می نسبت به وعده 
گوید که فالنی پشت سرت یک عقرب سیاه راه گیرد و به من میعقرب اشتباه می سیاه را با 

آوریم و  مان را در میگذارد. فوراا کترود؛ حرف یک بچه پنب، شش ساله در ما اثر میمی
این عکسمی ما صادر میترسیم. چرا  از  اعتنا  العمل  بچه  آن  به حرف  اینکه  برای  شود؟ 
 کنیم. می

ها را انجام بدهی، در عالم بعد مار وحشتناک  فرماید که اگر فالن گناه یچرا وقتی روایت م
می تو  به  عذاببزرگی  بدترین  و  می پیچد  مسخره  داشت،  خواهد  تو  برای  را  کنیم؟ ها 

ه  ها را گفت؟ »گوییم، چه کسی از عالم بعد بلند شد و آمد و این حرف می
د  اللَّ َمَواع  «،  ب 

هایی  اگر بفرماید که اگر فالن اعمال را انجام بدهی، زیبایی  وعده و وعید خداوند حق است.
ها در این عالم بیاید همۀ اهل عالم از لذت آن  در آن عالم است که یک ذره از آن زیبایی 

خواهد جا ُمد شده است که هر کسی میهمهن در  کنیم . اآلشوند، ]باور نمیبیهوش می
می که  کاری  اولین  بزند،  اسحرفی  این  شخصیتکند  که  را  ت  شیعه  تاریخ  بزرگ  های 

کوبد. کوبد، بحاراالنوار را میالمعارف دین را میکوبد، دایرة کوبد، منابع حدیث را میمی
اند و به اسم علم این  های مختلف آمدههایی هستند که به صورتها صهیونیستهمه این

سبک زندگی ما را از بین    های مکتبی و اعتقادی وکنند و ریشهها را ایجاد میشک و شبهه
 برند. می

اگر یاد مرگ معلوم عینی شود، قلب  حضرت می  این کلمات نورانی و تحتفرماید  تأثیر 
ْبَع شود. »حقایق، قوی می قُّ الطَّ  کند. «، طبع انسان را رقیق میَو ُیر 

میبعضی خیال  میها  و  خبردار کنند  همه  بیاید  من  اسم  دارم،  قاطعیت  من  که  گویند 
تواند انجام دهد، دهند، فالن کار را که احدی نمی شوند، من دستور بدهم همه انجام مییم
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ها روزی چه بالیی  داند که این منیتدهم. آن بدبخت نمی من در عرض ده دقیقه انجام می
ما   بود مدیریت  بنا  اگر  توحیدی یک چیز دیگری است؛  آورد. مدیریت  به سرش خواهد 

شد . مدیریت والیت، مدیریت  ه ]دیگر مدیریت توحیدی نمیمدیریت رضاخانی باشد ک
است؛  بینش   رشد  دلمدیریت  بر  خدا  قدرت  تزریق  مدیریت  است،  نه دهی  است،  ها 

است که طبع انسان رقیق    ایدهیها. مدیریت توحیدی، بینشمدیریت »من« بر دل انسان
تا قابلیت درک و دریافت رحمت الهی را پیدا کند. ا ین روایت اصالا کلید و لطیف شود 

 پرسد من چه کار کنم، بهتر است انسان با یک نگاه عمیق به مرگ بنگرد. است؛ کسی که می 
ْعَلَم اْلَهَوی»

َ
ُر أ شکند. هر کجا که چراغ سبزی به  های هوا و هوس را می « پرچمَو َیْکس 
می  اول  انسان  همان  در  مرگ   ]یاد  شود،  تحریک  انسان  هوس  و  هوا  که  را آن دهند  ها 

شکند، نه اینکه انسان عادت کند و بعد نداند که چه کار شکند؛ در همان اول هم میمی
نگه می  را جمع  انسان  یاد مرگ حواس  ْرصدارد. »کند.  اْلح  َناَر  ُئ  ُیْطف  در  َو  «، حضرت 

ْرصاینجا » کند. این چه آتشی است؟ یاد مرگ آتش حرص را به عنوان آتش معرفی می  «ح 
قرآن، آخرت، اهل بیتخاموش می  را خاکستر به جای  که شیاطین   (السالمعلیهم)کند. 

میاین تحقیر  ما  روی  پیش  را  انسانها  آن چیزی که  بر عکس  می   کنند،  دنیا حقیر  بیند، 
ْنَیا»؛ است ُر الدُّ  . «َو ُیَحقِّ

 تعریف عاقل و نوع نگاه عاقل به دنیا 
ُل إالّ فرماید: »میالسالم()علیهموال َرة  ما العاق  لّدار  اآلخ  َل ل   . 1« َمن َعَقَل َعن  الّله  و َعم 

شود. این عقل باید رشد پیدا کند، رشد پیدا  هایی که ما داریم، عقل حساب نمی این عقل

 
بحار    «؛مگر کسی که خدایی بیندیشد و از نافرمانی باز ایستد و برای سرای آخرت کار کند  ؛خردمند نیست»  -1

 . 280، ص74األنوار، ج
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معلوم عینی   «الله»کند تا به اینجا برسد که بشود عقل. عاقل نیست مگر کسی که درباره  
نیست؛   قرآن  یا  و  ذات حق  منظور  اینجا  در  کردیم  کند. عرض  خدای   بلکهپیدا  صفات 

است. چون که صفات آن انوار مقدسه السالم()علیهمعصوم متعال، صفات قرآن، صفات  
مثل صفات میوه و یا صفات ما نیست که این، بحث خاص خودش را دارد که از آن بگذریم.  

 تعقل کند و به آخرت عمل کند.  «الله»مگر کسی که درباره  ؛عاقل نیست
امام زین به دنبال معلوم (السالمعلیه)العابدیندر جایی  به کسی که  عینی دنیا و آخرت   ، 

َرُة َیْقَظٌة َو َنْحُن َبْیَنُهما أْضغاُث اْحلم  فرماید: »طور میاین ،است َنٌة َو ااْلخ  ْنیا س   .1« الدُّ
اگر کسی بگوید من به عقل رسیدم، به کمال رسیدم، به مدرک فالن رسیدم، پنجاه جلد  

العا این کالم حضرت زین  نوشتم، هزار جلد کتاب خواندم،  را   السالم()علیهبدینکتاب 
جلوی چشمش بیاورد که آیا نسبت به دنیا چنین معلوم عینی پیدا کرده است یا کالم حضرت  

َرُة َیْقَظةٌ چرخد؟ همان مقدار فاصله دارد به اینکه عاقل باشد. »فقط در ذهنش می «،  َو ااْلخ 
است. انسانی که یایی ؤربیداری در آخرت است. زندگی ما، یک زندگی به صورت خواب 

فهمد که  دادن برایش تبدیل به یک معلوم عینی شد، آنجا می جان عقلش رشد پیدا کرد و  
 ها یک مقدماتی بود و زندگی حقیقی جای دیگری است. همه این

 
 

 
خواب »  -1  ، دو  این  میان  فاصله   ]در  ما  و  بیداری،  آخرت،  و  است  خواب  میدنیا  آشفته  تنبیه    «؛بینیمهایی 

 .24، ص2الخواطر، ج
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 درمان مشکالت روحی و روانی با ذکر آخرت 
فاءٌ فرماید: »میالسالم()علیهموال کُر اآلخرة  َدواٌء و ش   .1« ذ 

اند. اند و دست انداخته های روحی و روانی اسیر کردههای ما را در اضطرابچقدر جوان
  وست  ههایی که ای بسا گناه هم  گیرند و چیزیک ویزیت و یک نسخه با قیمت کالن می

کنند و اسمش را هم درمان غیرتی تزریق میکنند و به او بی هایی را به جوان القاء میچیز
گویند مبادا به این مسائل کنند و بعد میت جوان را با قوه عقلش قاطی میگذارند. خیاالمی

 خیال باش.فکر کنی، بی 
می  آن  از  که  است  زیاد  مطلب  باب  این  در  مصیبت حاال  چه  چه گذریم.  و  هایی 

این جوانان سادهسوءاستفاده  از  این جوانان گرفتاریدل ما میهایی  و  ها، نگرانیکنند.  ها 
کند، نه ازدواج، نه مسکن و نه  هایی دارند که نه اشتغال این اضطراب را رفع میاضطراب

از نوع دیگر را    ایها خودشان گرفتاری ها هم برسد، آن مقام و پست؛ حتی اگر به همه این
هایی پیدا  به او وارد خواهند کرد. شاید یک عده با تلقین و یا به صورت خیالی دلخوشی 

گوییم، منظور پنب، ده دقیقه های موقت که دلخوشی نیست. موقتی که میکنند؛ دلخوشی 
نهایت قابل مقایسه  نیست؛ بلکه پنجاه سال؛ یک دلخوشی موقت پنجاه ساله با دلخوشی بی

مصیبت ریشه  برویم.  حقیقی  آرامش  دنبال  به  باید  ما  آرامشنیست.  ما،  ما،  های  های 
مانگرانی مااضطراب  و  های  خودخ   ؛های  خودبرتربینیواهیاز  از  ما،  از های  ما،  های 

های ما و از توجهات بیش از حد ما به دنیا و از عدم علم به معنای معلوم عینی است. تمنیّ 
 تواند این مطالب را به جرئت بیان کند؟ چه کسی می 

 
 .370، ص1غرر الحکم، ج «؛یاد آخرت دارو و درمان است، یاد دنیا بدترین درد و بیماری» -1
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 ا: »فرماید( میالسالمعلیه)موال
ُ
نیا أْدَوأ کُر الدُّ فاٌء  ذ  کُر اآلخرة  َدواٌء و ش  این    .« ْلدواء  ذ 

« 
ُ
نوعی کرونا بگوییم، بیماری ریه است؛ بدترین نوع  مثالا  « نوعی بیماری سل است،  أْدَوأ

 ها است. از این بیماری
بندی کنیم، این است که این شاءالله خداوند توفیق بدهد تا جمعانماحصل این بحث که  

راه حل آن هم خیلی    ،رسدمی  اتب پایین، علم ذهنی است؛رشد عقل که به علم که در مر
های آن هم ذهنی  ساده است. ما به جای اینکه خودمان را درگیر شبهات کنیم که باز جواب

شاءالله مراقبه و عمل به واجبات و ترک  انشاءالله از این زندان ذهن آزاد شویم،  اناست،  
و اگر شبهات از ما جداشدنی نیستند، توجه به   ]داشته باشیم   محوریوظیفهمحرمات و  

یواش شاءالله وقتی به معلوم عینی رسیدیم، اینجا یواشانهای عقل انجام دهیم.  باید و نباید
دهد. قرآن اسم آن منبع  عقل مأموریت خودش را تحویل به یک منبع دیگری در انسان می 

می فؤاد  نمی را  کنیم،  جمع  هم  را  عالم  تحقیقاتی  مراکز  تمام  اگر  حتی  در فرماید.  تواند 
ساز و مهم دست پیدا کند که آن منبع  شناخت انسان به چنین منبع پیچیده و بسیار سرنوشت 

پیدا کردیم، ما را  فؤاد است. عقل از آنجا به بعد که ما را به معلوم عینی رساند، ما اگر توفیق  
افتد؟ به معلوم دهد. در فؤاد چه اتفاقی می به یک منبع بسیار مهمی به نام فؤاد تحویل می 

های بعدی است. رسیم که سرفصل بحث برای بحثحسی می 
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 جلسه بیست و سوم 

 علم ذهنی، عینی و حسی در انسان 

حسی داریم؛ البته    علم عینی داریم، یک علم    عرض شد که ما یک علم ذهنی داریم، یک
مان به این شود. علم اقسام فراوانی دارد. حاال ما در بحثعلم بر این سه قسم تقسیم نمی

می اشاره  قسم  جزیره سه  از  میوه  یک  درباره  مثالا  که  کردیم  عرض  اطالع کنیم.  ما  به  ای 
ان آن را  مایم و در ذهن کنیم؛ اما این علم در ذهن ما است، شنیدهدهند و علم پیدا میمی

در   ، ای هستفالن میوه  ایم. این علم قابل تزلزل است. اگر صد نفر بگوینددرست کرده
اند، چنین چیزی نیست! گویند و تو را دست انداختهدروغ می  همان حال یک بچه بگوید
رود؛ چون این  شود. آن اطمینان ما به چنین چیزی از دست میفوراا این علم مخدوش می

ت شده است. اگر آن میوه را روی میز در بشقاب بگذارند، ما به این معلوم علم در ذهن درس 
دهیم. هر چه شک بیندازند،  شود. به این سادگی ما این را از دست نمینگاه کنیم، عینی می

آقا این هنرمند از یک گچ، از    افتیم. شاید چند درصدی بگویندبه این راحتی به شک نمی
ای درست کرده و در بشقاب قرار داده است، ای چنین میوهانهیک پالستیک، به شکل هنرمند

میوه چنین  واقع  دارد یک درصددر  احتمال  نیست.  بدهیم.    از   ای  از دست  را  اعتقاد  این 
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شدن است.  نسبت به علم ذهنی خیلی قوی است؛ اما درصدی باز قابل تزلزل و مخدوش 
دیم، بو کردیم، عطرش را استشمام  مان گرفتیم، لمس کراما وقتی ما این میوه را به دست

کردیم، بعد خوردیم، لذتش را چشیدیم، بعد انرژی او اثراتش را در وجود ما گذاشت؛ اینجا  
ما به آن میوه یک علم حسی پیدا کردیم. همه بیایند و بگویند که چنین چیزی نیست؛ دیگر  

ها درباره این بحث  امکان تزلزل در اعتقاد ما وجود ندارد. انسان یک موجود عجیبی است.
 حیوانات و موجودات دیگر چنین چیزهایی نداریم. دربارهانسان است، 

 کردن حقایق با فؤادحس
متعال می َوَجَعَل  »فرماید:  خدای  ا  َشْیئا َتْعَلُموَن  اَل  ُکْم  َهات  َمّ

ُ
أ ُبُطون   ْن  م  ْخَرَجُکْم 

َ
أ ُه  َوالَلّ

ْبَصاَر 
َ
ْمَع َواْْل ُکْم َتْشُکُروَن َلُکُم الَسّ َدَة ۙ َلَعَلّ ْفئ 

َ
  .1« َواْْل
آیه،   این  در  ما  مثال  َدةَ »شاهد  ْفئ 

َ
ْبَصاَر »  و  «أ

َ
َواْْل ْمَع  است که چیزی خیلی واضح   «الَسّ

دانستید. خدا به شما مراکزی داد، وقتی که از مادر متولد شدید، هیچ چیزی نمیاست. آن 
ترین این مرکزها، فؤاد است که با این فؤاد حقایق را حس  داد که یکی از قوی ایابزار حسی 

کنید. پس نفرمود برای شما ذهن دادیم تا تشکر کنید؛ حتی  تان حس میکنید. نه در ذهنمی
 « دادیم؛ یعنی این حقایق برایُفَؤاُد فکر؛ البته عقل جایگاه خاص خودش را دارد. به شما »

 واهد شد.این انسان محسوس خ
ٰی »فرماید:  در سوره نجم می

َ
شاید ذهن چیزی را بداند، اما بعد   .2« َما َکَذَب اْلُفَؤاُد َما َرأ

تکذیب شود. حتی فکر یک چیزی را تفکر کند، به چیزهایی برسد، اما بعد ای بسا دروغ  
، محسوس  او دیگر در وجود تو  «َما َکَذَب »  طور نیست؛« اینُفَؤاُد بوده و ناقص باشد. اما »

 
 .78سوره نحل، آیه -1
 .11نجم، آیهسوره  -2
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تو است، معلوم تو است. آنجا دیگر هیچ دروغی از هیچ جهت نیست آنچه را که رؤیت 
 کند. نکتۀ قابل دقتی است. می
ها به یک سر فصل جدیدی  شاءالله آرام آرام در ادامۀ بحثها شروع بحثی است که ان این

 شویم. وارد می
تا شاید مطلب روشن شویم. گرسنگی  ا گرسنه می تر شود. مثالا میک مثالی عرض کنیم 

ندارد. ویژگی ندارد، رنگ  اشیاء مادی، شکل مادی  آن میمانند  با  به یک هایی که  توانیم 
خواهیم علم پیدا کنیم؛  ها را ندارد. ما هر چیزی را میکدام از اینچیزی علم پیدا کنیم، هیچ

کنیم. فرق  ا میآید و بر اساس آن علم پیدصورت آن، شکل آن، تصویر آن در ذهن ما می
پیدا می به راحتی علم  آن  مادی  به وسیلۀ صورت  را  با صندلی  میز  آخر. بین  الی  و  کنیم 

پیدا میدرحالی علم  به گرسنگی  و  گرسنه هستم  وقتی من  مادیکه  ای  کنم، چه صورت 
دارد؟ به چه شکلی است؟ کروی است؟ بیضوی است؟ مکعب است؟ خطی است؟ اصالا  

مادی شکل  هیچ  به اچیست؟  من  که  است  این  جالب  اما  هیچ.  چه؟  رنگش  ندارد.  ی 
کنم، شاید در  گرسنگی علم دارم و علم من هم خیلی دقیق است. اگر به میز علم پیدا می

متر اشتباه کنم، در وزنش چند گرم اشتباه کنم، در خیلی از چیزها  طول و عرض چند میلی 
اما این مقدار گرسنگی، دقیقاا به چه گ رسنه هستم، چه مقدار گرسنه هستم، اشتباه کنم؛ 

ها یکجا در نفس من معلوم  است و جالب این است  چگونه گرسنه هستم، همه و همه این
شد،  فؤاد   که اگر همۀ عالم بخواهند من را به شک بیندازند، راه ندارد؛ چرا؟ آنچه معلوم 

  اطمینان تمام است. ای نیست؛ بلکه  رؤیت کرد، در آن دورغی نیست. جای شکی، شبهه
 این، مطلب مهمی است.



 370 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

 کردن  تفاوت رؤیت با نگاه 
کردن با چشم سر تفاوت دارد. رؤیت آن علمی است که در پس رؤیت از نگاه قرآن با نگاه

بچه! به این غذای داغ دست    گوییم ای میآید. مثالا به بچهدرون نفس خودش به وجود می
دارد و همین که غذای  کند، قاشق را برمیش نمیبازیگوش گو  ۀبچسوزد.  نزن، دهانت می

می دهانش  در  را  می داغ  تاول  زبانش  می گذارد،  لبش  و  فریاد  زند  و  داد  و  زند. می سوزد 
    دیدی! گویدمادر میوقت آن

این »دیدی«، غیر از آن دیدن است. دهان که چشم نیست، پلک و ابرو نیست که بگوید 
کنی که »داغ  یدی« یعنی اآلن با همۀ وجودت حس میدیدی آنجا غذا داغ است. این »د

 گوید می خیلی تند است.   آقای فالنی فلفل را نخور، خیلی  گوییداست« یعنی چه؟ مثال می
بیند گلویش خورد میام. وقتی می ها خوردهبابا شوخی نکن، ولش کن، من خیلی از این

عنی با همۀ وجود اآلن این هایش پر از اشک شد. دیدی گفتم تلخ است؛ یتاول زد، چشم
 تلخی در نفست معلوم است. 

آنچنان ملموس ما باشد که   ؛دشومی گیرد. به عبارت دیگر محسوس ما  در رؤیت ما قرار می 
های  راه ندارد اعتقاد ما را مشکوک کند، مخدوش کند. رؤیت شده است. مطلب به صورت

کنم دیگر از خودم چیزی  مقدمه سعی میمختلف در قرآن و روایات آمده است، بنده با این  
شاءالله این مطلب مهم را و این نیاز حقیقی  نگویم، فقط از خود قرآن و روایات و ادعیه ان 

 شاءالله استفاده کنیم. را ان
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 فؤاد در قرآن
ُه...»فرماید:  خب قرآن به صراحت می   َتاب  َمْکُنون  اَلَیَمُسّ ي ک  یٌم ف  ُه َلُقْرآٌن َکر  َنّ ببینید    .1«إ 

ُروَن »  در سورۀ واقعه چقدر صریح است؛ اَلّ اْلُمَطَهّ ُه إ 
و در سیاق   اینجا نفی کرده  .2«اَل َیَمُسّ

دهد. البته آن قرآنی که دست شما است کاغذ و  نشان میرا    حصر استثنا زده است. این،  
باشد،  است. قرآن آن است. این نازل شدۀ آن می   «َمْکُنون  »  ها، آن در کتاب مرکب و این

کند، لمس کند، حس کند، نه   تواند آن را مّس ای در دست ما آمده که کسی نمییک سایه
، نخیر؛ مگر » ُروَن اینکه مطلقاا « مگر کسانی که این فؤادشان آماده شده، فعال شده  اْلُمَطهَّ

 است. 
میآن کاوقت  دنبال  صبح  که  مطهری،  شهید  میشود  اینر  کوفته،  و  خسته  طرف، رود، 
سفره پهن شود یا بعد از  و گردد؛ تا ناهار حاضر شده طرف، مجاهده، مبارزه، ظهر برمیآن

 شود.  اش رفع می گیرد، خستگیآن وقتی با قرآن انس می
.  رودیآن م  اتیکه به دنبال عمل  کندیم  دایپ  یکه از قرآن آنچنان فهم  ینیامام خم  شودیم
 (.هیعلیتعال اللهعالمه)رضوان شودیم

ُه اْلَحُقّ ۗ  » فرماید:جا میدر یک َنّ
َ
َن َلُهْم أ ٰی َیَتَبَیّ ْم َحَتّ ه  ْنُفس 

َ
ي أ ي اآلَْفاق  َوف  َنا ف  ْم آَیات  یه  َسُنر 

یٌد  ّ َشْيء  َشه 
ُه َعَلٰی ُکل  َنّ

َ
َك أ ّ

ب  َر َوَلْم َیْکف  ب 
َ
های  نفسمان را در آفاق و در  به زودی آیات  .3«أ

ها آشکار هستند. توجه شما به عالم طبیعت، به هوا  آوریم. اینخودتان به رؤیت شما درمی
دادن که این انقطاع به طور کامل گذارد رؤیت کنید. موقع جان تان نمیزندگیهای  هوس و  

ها آیات الهی بودند. حتی  از همۀ توجهات ایجاد خواهد شد، آنجا خواهید دید که همۀ این

 
 .79تا  77سوره واقعه، آیات  -1
 .79سوره واقعه، آیه -2
 .53سوره فصلت، آیه -3
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ْم »تر  به خودت هستی، آیۀ خدا بودی؛  خودت که از همه نزدیک ه  ْنُفس 
َ
ي أ وقت دیگر آن«.  ف 

تان روشن خواهد شد. آیا کافی نیست که پروردگار تو در هر چیزی مشهود است، حق برای 
گذارد خیلی آشکار است، مشهود همه چیز است. اما این توجهات نفسانی و حیوانی نمی

 دادن به طور جبری، روشن خواهد شد.  شود؛ اما موقع جان که این مطلب، روشن
فرمایند که انسان در همین عالم بنا است طوری تربیت شود که فؤاد او طوری بزرگان می

ای که بود یعنی چه؟!  فعال گردد که قبل از اینکه جبراا انقطاع حاصل شود؛ ببیند همین آیه
ه؟! قبل از این به طور جبری این رشد را پیدا رابطۀ موجودات و رابطۀ خودش با خدا یعنی چ

 شود. کند، »آیه« ببیند. اصالا زندگی دیگر عوض بکند و هر چه نگاه می

 زندگی در تمدن اسالمی
خواهند این آیه در واقع می  ،زندگی در تمدن اسالمی نیز که حضرت آقا روی آن تأکید دارد

عام،   مخاطب  با  آقا  حضرت  منتها  بگویند؛  میرا  صحبت  ناس  عموم  شما  با  کند. 
ان  که  هستید  بهره فرهیختگان  از  بهره شاءالله  الهی  علوم  نفس  تربیت  تخصصی  مند های 

تان در راستای  کنم. حتی اگر علم فیزیک شوید. علوم الهی به معنای عامش را عرض می
آن قرار بگیرد،  به عالم، نگاهبینید که نگاهوقت میتوحیدی  به طبیعتتان  به  ، نگاهتان  تان 

تان به زندگی، به محیط، به آسمان، به زمین، به کلی عوض تان به شیمی، نگاهریاضی، نگاه
آیه نگاه  شد،  آن خواهد  شد؛  می ای خواهد  دیگر  چیز  یک  گفتارتان  رفتارتان،  شود. وقت 

می پیدا  بروز  و  ظهور  آنجا  از  اسالمی  است، تمدن  نشده  حاصل  رؤیت  این  تا  اما  کند. 
گیریم،  ما در تزلزل است. با چهار تا شبهۀ یک شیطان فوراا تحت تأثیر قرار می   داتاعتقا

 کنیم. فوراا دلهره پیدا می
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َك »فرماید  قرآن به صراحت می  ي َنْفس  َك ف  َبّ رّبی که توی ذهنت دنبالش هستی،    .1« َواْذُکْر َر
َك »ها؛ کجا و کجا؛ نه،  ها، پشت کهکشانها، پشت آسمانتوی آسمان ي َنْفس  آن هم   «ف 

َك »  وقتی   «َواْذُکر»  یعنی اینجا  «.َواْذُکر» ي َنْفس  شد دیگر اینجا لب در کار نیست، زبان   «ف 
ای است که آنجا در درونت با تمام  در کار نیست. بالتشبیه؛ بالتشبیه؛ بالتشبیه مثل تشنگی 

این    ؛هام« یعنی چکنی که »اآلن من تشنهوجودت حس می اینکه در موارد دیگر ما  کما 
شود. این دهیم آرام میکند تا کمی آب میگریه می  احساس را داریم. مثالا وقتی یک بچه

بچه از کجا فهمید که توی این اتاق آب هست؟ چه کسی به او آموزش داد؟ چه کسی به او 
های این حرفچیزی گفت؟ چه کسی به او گفت تو وقتی گرسنه و تشنه شدی، گریه کن؟ 

ها دارند این حرکات را در  نانگیزی است؛ آنظام در سیستم نفس، خیلی سیستم شگفت
اش. یعنی چه؟ یعنی چون کنند. از کجا فهمید؟ از غریزۀ حیوانیسیستم نفس به او وارد می

از آب است این وجودش  از  از آب است  ،مقداری  او  از موجودیت  آب    ؛درصدی  وقتی 
ند، اینجا دیگر نوزاد با پهلوان فرقی ندارد. موجودیت خودش است. وقتی  ککمبود پیدا می

کند که چیزی که من را ساخته  زند. چرا؟ چون حس میکند، ناله میدرصدی کمبود پیدا می
تواند تحمل کند. این بحث، بحث بود، وجودم وابسته به او بود، کمی از من جدا شد. نمی

زند. نفس او دارد  ه روزه باشد. وجود او دارد ناله میوجود است؛ ولو یک بچۀ ده، دوازد
دهی که  به او می  ی شود. یک چیزی، شیردهند، آرام نمیشود. هر چه آب میگرسنه می

 زند. غذا داخلش هست، آن مواد ساختار بدِن او فریاد می

 
 .205سوره اعراف، آیه -1
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 تشنگی نفس سالم به »رّب«
طور از تشنگی ناله کند، اینمیوقتی فاصله پیدا    ؛از آب است  انسان  درصدی از موجودیت

تقال میمی فعل  زند،  او که  او رفع شود، کل موجودیت  مریضی  این  اگر  او    »َرّب«کند، 
«رود؟ کل موجودیتش از فعل  می  »َرّب«است، آنگاه چطور دنبال   او است. بله بچه    »َربَّ

اما یک قطره  میرد،  نباشد، یک پهلوان باشد؛ اگر گوارشش مریض باشد، از تشنگی دارد می
خواهد بخورد. خب مریض شد دیگر. بحث ما انسان سالم است. قلبی که  آب هم نمی 

ها، به شهوات، به گناهان مریض شده، این بیچاره مریض شد، فؤادی که به هوا و هوس 
خواهد که  های باالیی میداند در چه مصیبت بزرگی واقع شده است. خیلی مجاهدهنمی

 ها برایش معلوم شود.انسان ذبح شود و این واقعاا این نفس حیوانی

 شدن در آخرالزمانرربال
کنم،  کنم، روایت را معنا میبنده هم مثل بعضی عزیزان گرفتار هستم. دارم آیه را معنا می 

زنم به دلیل هایی که بنده میفرماید. این حرفطور میفرماید، اهل بیت این طور میدعا این
شاید خدای متعال به برکت جمع نورانی شما عزیزان، به برکت ذکر این نیاز خودم است که  

آیات و روایات؛ ولو یک روز، یک ساعت به آخر عمرمان مانده، این حس شکوفا شود. تا  
شدنی شویم؛ غربالکی ما بگوییم مالئکه، مالئکه؟ امتحاناتی خواهد آمد همه غربال می

ها هم بریزند.  ها هم بریزند. آنضعف است، آن  ای در اعتقاداتشخاص. تا هر که حتی ذره
شوید، امتحاناتی است  قدر غربال مینچه روزگاری پیش رو داریم؟ در یک روایتی است آ

ها هم بریزند. شکافند؛ همچون تیزبین؛ از آنهایی که باهوش هستند، مو را میکه حتی آن
 فرماید؟ چه میشوند؛ روایت برای ظهور حضرت، شیعیان، خالص خالص نمی
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لم  » که ]انسان صبح خود   هایی خواهد آمدبه زودی فتنه  .1«إاّل َمن أحیاهُ الّلُه تعالی بالع 
کند و شب که فرا رسید، به کفر افتاده است، مگر کسی که خداوند متعال  را با ایمان آغاز می

ها  ر اینکه اینشدن. مگ او را به دانش و آگاهی، زنده کرده باشد.  زنده، یعنی مرکز حسی 
شان باشد؛ وگرنه خطرها پیش رو  شان، در این سطح محسوس شان، اعتقادات معارف دین

اند. نگذاشتهمان را به صورت حسی قرار دهیم، دشمنان  توانیم اعتقاداتاست. اینکه ما نمی
بیت)علیهم اهل  دشمنان  کند  لعنت  و  خدا  واقعیت  ما  برای  بود  قرار  آنچه  که  را  السالم( 

چیزهای ذهنی و نسیه شده را و آنچه ذهنی و موهومی است، برای ما    وس شود، آنمحس
 واقعیت و نقدشده نشان دادند. 

ها نسیه است، من اآلن دنبال  بهشت، این  و  گویند اعمالهایی که مینگوید آشخص می
تی  های سیاسی و مدیری آوردند. بعد از آن، شیطنتها را عوضی بار  نقد هستم. چقدر بینش

نفوذ پیدا کند؛ وگرنه اگر معارف درست باز شود، ما در مکتب اهل   تواند در یک جامعهمی
مریضی بیت)علیهم و  برویم  درست  را  راه  این  این  السالم(  و  شود  طبابت  فؤاد  این  های 

و برای این  حقایقی که آشکار است  پنهان بوده است،  آیهما  و  آشکار شود  ها،  بودن آنها 
 کنیم.  با ما و عالم روشن شود، اصالا بهشت را در همین عالم احساس میها رابطۀ آن

 خط سیر گام دوم انقالب
خواهد گزاف بگوید. حکیم است.  الشأن ما نمی»نعوذ بالله«، »نستعیذ بالله«، رهبر عظیم 

این گام دوم انقالب، کلمه کلمۀ فرمایش حضرت آقا یک خط سیری است، یک نقشۀ راهی  
فرماید که با معنویت و درک این حقایق، آینده جوان مؤمن انقالبی است. وقتی آنجا میبرای  

 
ُجُل فیها ُمؤمنا وُیمسااي کافرا ، ناّل َمن أحیاُه الّلُه تعالی بالِعلِم«؛ کنز العّمال، ج  -1 َتُکوُن ِفَتٌن ُیصااِبُح الرَّ ، 11»سااَ
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شود؛ حتی اگر امکانات هم نباشد؛ یک مطلبی است که باید روی آن  زندگی بهشت می 
ای تشکیل بدهند.  مندان والیت یک پژوهشکدهرود عالقه تحقیق و پژوهش شود. انتظار می

ادعیه است که حضرت آقا در این عبارت شاهکار کرده است؛   چکیدۀ تمام روایت و آیات و
شاهکار بیان. کل مسائل را در یک کلمه آورده است. اگر این نباشد، زندگی جهنم است؛  
سخنرانی   یک  آقا  حضرت  تا  است.  جدی  خیلی  مطلب  باشد.  امکانات  آن  همۀ  اگرچه 

کنیم، تقطیع  گوشه در بیاوریم،  خواهیم چهار تا مطلب از این گوشه، از آن  ما زود میکند  می
بعضاا روی آن هم مانور دهیم، بعد هم تمام شد و رفت. این پیام باید بیاید و پیرامون آن کار  

پژوهشکده شود،  انجام  کلمات  کارشناسانه  بگیرد.  صورت  نیروها  تربیت  شود،  زده  ها 
روایات   محکمات حضرت آقا آورده شود، مستندات کالم حضرت آقا آورده شود، آیات و

آورده شود و در معرض تحقیق و پژوهش قرار بگیرد، نه فقط صرفاا علمی و نظری که صد  
جلد کتاب شود، بلکه یک قدم عملی و تربیتی رشدی برداشته شود؛ تا آنگاه ببینیم این آیات  

 فرماید.و روایات چه می
ا َذااْلَجلل  ی»کند  کند؟  به خدا عرض میاین دعای ابوحمزه است. به خدا چه عرض می

قآئي... ْب ل  قاَئَك َوَاْحب  َليَّ ل  ْب ا  َواْجَعْل »  شاهد مثال ما این قسمت است .  «َوااْلْکرام  َحبِّ
َك الّراَحَة َواْلَفَرَج َواْلَکراَمةَ  قآئ     .«لي في ل 

ما این دعاها را چه کار کنیم؟ ای کاش به جای یک روانشناس دورافتادۀ از آن عالم که خدا 
اند و با چه  ها ریخته هایی در اندیشۀ آنچه سمو    چه افکار انحرافی نماها  فیلسوف داند  می

دهند؛ ای کاش، ای کاش،  کنند و به آن دستورالعمل میخط سیری روان انسان را بررسی می
این همت را مییکای کاش   السالم( را  آوردیم؛ همین یک تکه فراز معصوم)علیهمدهم 

 کردیم.  کاربردی می
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 سه گمشده زندگی بشر
شود. بله لقاءالله در عالم بعد به معنای قیامت فرماید با لقاءالله بهشت میحضرت آقا می

هست، در اینکه هیچ بحثی نیست. چون آنجا برای همه لقاءالله هست. یزید ملعون هم  
تربیت   آنجا برایش لقاءالله باز خواهد شد؛ منتها جالل الله. اینجا است که باید نفس طوری

ام بده به  خواهد خدا برایم دوست بدار لقای خودت را به خودت. اجازهشود که از خدا می
جنس    ، بلکهنه راحتی«؛ الّراَحةَ »لقای تو بیایم. تا چه اتفاقی بیفتد؟ قرار بده در این لقائت 

د، کنید، جنسش را با این لقاء به دست خواهم آورراحتی را، هر چه در آن راحتی تصور می
. امروز این سه تا گمشدۀ «اْلَکراَمةَ »َ  جنس گشایش،  «َواْلَفَرَج »بقیه همه متفرقات است.  

نمی  همچنان  زمان  یزیدیان  است.  بشر  معاویهزندگی  همچنان  گذارند،  زمان  های 
السالم( گذارند تا این حقایق، روشن شود. اآلن هم، طور دیگر کلمات معصوم)علیهمنمی

فوج فطرت بشر دنبال همین  فوجوقت مبادا این حقایق،روشن شود. آنکنند که را شهید می
 هستند.  

کند پر از  یک جوانی که فوق لیسانسش را گرفته، دکترایش را هم گرفته، اما تا صحبت می
بی از  پر  شبهه،  از  پر  نگرانی،  از  پر  است،  است. چرا؟ چطور اضطراب  زندگی  انگیزگِی 

در بدترین شرایِط وضع جنگ، در جبهه، دور از خانواده، شود یک جوان شانزده ساله  می
ها، در یک جای ها، موقعیتزندگی، رفاه، راحتی، مقام، ازدواج، مسکن، شغل، بارک الله 

بیند، اما آنجا غربت و غریبی که هر آن ممکن است ذغال شود، جلوی چشمش همه را می
ها حقایقی است  افسانه نیست. این هابینید. اینکند. خاطراتش را میدر بهشت زندگی می

که ای کاش به جای اینکه ما عمر خودمان را به چیزهای بیخودی متفرقه ضایع کنیم بیاییم  
این حقایق، سیستم به خدا عرض  در  باشیم. در دعا  تربیتی، کارگاهی داشته  های جدی، 
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«، َیا َرّب »قدر بگو  نفرماید آکه اینجا است می  «َیا َرّب ». جالب این است  «َیا َرّب »کند  می
 که نفست قطع شود. این چه رمزی دارد؟ الله اعلم، الله اعلم.    «َیا َرّب «، »َیا َرّب »

وقت چه بگوید؟  کند؟ آنخواهد نفس قطع شود، انسان چه توجهی پیدا می آن لحظه که می
َك َعَرْفُتَك »کند  چه معرفتی پیدا کند؟ عرض می گاه به تو، تو را، نه    «ب  اینکه عالم شدم، آ

شدم، علم پیدا کردم، با استدالل اثبات شد که بله تو هستی؛ بلکه معرفت پیدا کردم یعنی 
علیه( مرتب اللهبه تو، تو را حس کردم. خدایا در این دعاها چه معنایی است؟ امام)رضوان

اینمی اینها خزینهفرمودند که  اما چقدر گوش شنوایی که  باند؛  را جدی  البته ها  گیرد؛ 
 کنند.  بزرگان به فضل الهی در قم مرکز نشر علم ]پیرامون این مباحث کار می

های دهان من نیست، من  ها حرفام اینگوییم؛ بنده بارها عرض کردهها را به که میاین
السالم( برای عزیزان  ها را فقط برای یادآوری و ذکر از محضر دعا و کالم معصوم)علیهاین

ای ایجاد شود، یک حساسیت ایحاد ای بخورد، کنجکاوی شاءالله جرقهکنم تا ان مطرح می
جا این حقایق به دنیا نشر خواهد شد و نشر  شود تا بیاییم محضر بزرگان، مرکز قم که همین

شود و نشر شده است؛ منتها همین مراکز نورانی هم از تخریب، از توطئه در امان نیست.  می
المعارف شیعه،  تخریب بزرگان دین ما، در منابع مستندات دایرة هایی که در  چه مصیبت

َك َعَرْفُتَك » کنند.رحمانه میبیهای تخریب  .  «ب 
خورید، حاال به میوه، میوه را حس کردید؛ وگرنه قبالا با شنیدن از راه  وقتی که شما میوه می

ای هست. با نگاِه  فالن میوهگوش علم پیدا کرده بودی و در ذهنت آمده بود که فالن جزیره 
دیدی؛ اما وقتی میوه را  چشمت در آن کاسه در آن ده متری روی میز مثالا یک میوه را می

بود  قرار  شناختی.  را  میوه  میوه،  خود  به  چه.  یعنی  میوه  این  فهمیدی  حاال  کردی،  حس 
 مند کند. ، از چنین بینشی بهره ایالسالم( ما را از چنین زندگی معصوم)علیه
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ای بخورد که ما را چقدر محروم  ساز است. باید جرقهبه هر حال مسئله خیلی سرنوشت
بار است. ما برای رسیدن به  ما واقعاا چقدر از محرومیت این حقایق رقت  اند. زندگی کرده

   کنیم.تابی میآن زندگی تمدن واقعی و بهشت حقیقی در همین دنیا بی
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 جلسه بیست و چهارم 

 سیر محدود عقل  

های نهایت است و الیههای جلسات قبل این بود که انسان موجود بیخب چکیدۀ بحث 
اش متناسب  گذراند و زندگی ای که رشد پیدا کرده عالمی را می بیشماری دارد و در هر الیه

 آن عالم است. 
کنندۀ جدِی خاص خودش را دارد و العاده تعیینفوق ها، یک اثر  و عقل در سیر این عالم 

و    کندای از عقل در انسان درواقع زندگی آن مرحلۀ از عالم او را معنا می مراتب هر مرتبه 
های دهد و هم نحوۀ ساختار خودش به عالم های بعد را به او توجه میاین عقل، هم عالم

 خود یک حد معینی دارد.  ها و قدرتش در سیربعد را. عقل هم با همۀ شگفتی 
ْلَحَد » فرماید:  السالم( میموال علی)علیه

َ
أ ه  

َاللَّ ي َذات   َر ف  َتَفکَّ اگر کسی در ذات    .1« َمْن 
 شود. خدا تفکر کند ملحد می 

 
 .۴۴۹ص ،۱عیون الحکم، ج -1
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روا في ذات  »فرماید:  آله( میوعلیهاللهپیامبراکرم)صلی  َتَفکَّ َو ال   ، ُکلِّ َشيء  روا في  َتَفکَّ
در هرچیزی جز ذات خدا، قوۀ فکرت را به کار ببر و بهره بگیر؛ اما در ذات خدا   ؛1«الّله  

 مبادا تفکر کنی. 
اگر کسی توجه    ؛2« َمن َنَظَر في الّله  َکیَف ُهَو َهَلَك »فرماید:  السالم( می امام صادق)علیه

 شود. کند به اینکه خدا چگونه موجودی است، او هالک می 
َك فرماید: »السالم( میهالعابدین)علیامام زین    ؛ 3« َعَجَزت  الُعقوُل َعن إدراك  ُکنه  َجمال 

 ها، همۀ مراتب عقول، از ادراک ُکنِه جمال تو. همۀ عقل «الُعقوُل »ای خدا! عاجز است 
 خب نفرموده جمال تو، چون عقل برای جمال اجازه دارد، اما برای ُکنِه جمال عاجز است. 

صاُل َعن  الفاني »فرماید: السالم( برای عقل می در جایی موال علی)علیه نف  َحدُّ الَعقل  اال 
الباقي صاُل ب  تِّ  . 4«َواال 

داد می ادامه  را  وقتی سیرش  انسانعقل هم  به جایی که دیگر  فانی جدا    رسد  از عالم  را 
شود. عقل تحویل  کند. اینجا دیگر مأموریت عقل تمام می کند و به عالم باقی متصل میمی
دهد به یک سیستم دیگری، به یک ُبعد دیگری که از آن به بعد این سیر مشغول زندگی  می

 متناسب آن فضا است. 
وقتی انسان در معارف،   دهد، قلب است.خب یکی از آن مراکزی که عقل به او تحویل می 

قلبش شکوفا شد و از آن طریق فطرتش شکوفا شد، آنجا دیگر معارف، حالت حسی پیدا  
شود. قبالا معلومش، معلوم عقلی بود و عقل، اثبات این حقایق را کند، معلوم حسی می می

 
 .106، ص3کنز العّمال، ج -1
 .93، ص1الکافي، ج -2
 .۱۳۸، ص۹۱بحار األنوار، ج -3
 .4905غرر الحکم، ح -4
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؛   ها مثال استکرد. اما این حقایق یعنی چه؛ آنجا عقل عاجز است. بالتشبیه دیگر اینمی
هایت  گوید آقا باید از استخوان کند، می بار است مراجعه می یک دکتری به مریضی که اولین

عکس بگیری، بعد  جوابش را بیاورید تا ببینیم که چه هست. این بزرگوار نشنیده »عکس  
نشیند، بعد دستش  رود و در نوبت عکاسی میجایی میبگیرید« یعنی چه؟ خب این یک

این عکس بگیر!! خب تعجب میکند می را دراز می از  آن  گوید دکتر گفته  کنند؛ چرا که 
نمی  جواب  میسیستم  کار  خاصی  امواج  یک  با  سیستم  آن  دستگاهش  دهد.  طور  کند، 

سیستم  اما  است،  »عکس«  اسمش  دو  هر  است.  است.  هایدیگری  متفاوت  کامالا  شان 
دست  گویندمی آدرس،  فالن  را بروید  عکسش  تا  بگذارید  را  ما  بر  تان  امواج  این  دارد. 

بتواند امواج خورشیدی را که در اتاق افتاده است بگیرد،   العاده باشد، نهایتاا هرچقدر فوق
رود، از پیراهنت اگر با همین نور هم بخواهم عکست را بردارم از پوستت هم داخل نمی

ی بردارد. رود تا چه رسد که بخواهد به مغز استخوانت برود و از آنجا عکسهم داخل نمی
 سیستم این یک سیستم دیگری است. 

اینکه ما بفهمیم که معارف الهی از طریق عقل ]به مراکز حسی انسان از جمله قلب وارد  
امواج نوریمی کند؟  العاده است. چه کار میاش و قدرتش فوقشود، مهم است.  عقل 

اسمی از یک  کند که یک همچون حقیقتی هست. خودش خیلی مهم است. تا من  ثابت می
کنم. برای او جهل  ام، اصالا از بیخ و بن حرکت نمیمیوه از فالن جزیره، فالن جنگل نشنیده 

آید به من اثبات  گذرد که به سوی او حرکت کنم. عقل می ام نمیمرکب دارم. اصالا از مخیله
ع شرو  ؛ العادۀ جالب و مؤثر هستای با خواص فوق قا یک همچون میوهآ  گویدکند. می می
گوید. این کار مهمی است. خیلی ارزشمند  کند، صفات آن را میکند به من اثبات میمی

 است، این پایه است. 
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شود از فاصله هفتاد  خواهد مثالا وارد هواپیما شود، با پای پیاده که نمیخب یک کسی می
ند آورد. خیلی مهم است، ارزشمکیلومتری تا فرودگاه رفت! یک ماشین سواری او را می 

ماشین سواری هشت سیلندر هم   این  بگوییم حاال  نیست که  معنا  این  به  این  اما  است؛ 
العاده، آخرین سیستم دومیلیاردی قوی چه و چه، بگوییم آقا دیگر رهایش کن!  باشد، فوق 

رویم! نه، ارزش ماشین که هیچ، یک دوچرخه هم باشد ارزش دارد. این با خود هواپیما می 
اند، اما در جایگاه خودش. اآلن اگر قرار است سوار یک خودشان مهمها در جایگاه ارزش 

 سیستم دیگری بشود، آن را در آسمان ببرد، آن دیگر جنس خودش را دارد. 
در کشور پهناور عمر انسان، در بدن انسان، زندگی انسان در این عالم، خب عقل کار بزرگی  

مالئکة که  کرد  اثبات  هست،  خدا  که  کرد  اثبات  و  وحی  کرد  که  کرد  اثبات  هست،  الله 
انگیز  هست، اثبات کرد که آخرت هست، اثبات کرد که ای انسان تو یک موجود شگفت

های مختلف مقایسه کرد و خیلی  زندگی انسان را در مرحله   هستی، تو دارای ابعاد هستی، 
از آثار و برکات بیشمار عقل را برشمرد. اما اینکه »مالئکه یعنی چه؟« این دیگر عقل از آن  

ها دیگر اینجا دیگر عاجز است. آخرت، مرگ، این  «الله یعنی چه؟ اسماء»عاجز است.  
مان ما زندگی   ،السالم( نبودبیت)علیهمهل کلمات ااگر  مال یک سیستم دیگری است. واقعاا  

نداشت؛ متفکر  می   معنایی  مغز  ادعای  دارد،  جهان  کل  بر  ریاست  ادعای  دیگر؛  بینیم 
بینید با یک پلنگ تفاوتی ندارد، با یک گربه، موش و... که میمدیریت عالم را دارد! درحالی

ت. همۀ مراکز تحقیقات در  السالم( اس بیت)علیهمتفاوتی ندارد. چرا؟ چون محروم از اهل
می  اشاره  یک  با  است،  اختیارش  در  قدرت  همۀ  است.  حکومتش  هرگونه اختیار  تواند 

ای، علمی، پژوهشی، دریایی، آسمانی، ُکرات ]را برای خود فراهم  امکانات فلسفی، اندیشه
ن با یک  السالم( ندارد، زندگی ایبیت)علیهمای دارد؟ چون ارتباط با اهلکند ، اما چه فایده

از  چرا؟  است.  بیشتر  او  از  پشه  یک  آرامش  بسا  ای  ندارد.  تفاوتی  آنچنان  گربه،  مشت 
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آید، نه غصۀ مسکن دارد، نه غصۀ حکومت آید، از تخمش بیرون میدانی بیرون میآشغال
بشود،  دارد،مثالا  انتخابات چنین  برای  فردا  اگر  که  باشد  اندیشه  این  وضعیت من چه   در 

اندازند؛ موقعیتم، جایگاهم و... چه خواهد شد؟ تمام  از صندلی می  را ن  خواهد شد، م
ها را ندارد. آراِم  کدام از اینشود؛ پشه هیچها را داشته و لذا مریض میاضطرابات و نگرانی

موقع هم که  آید. باألخره آنرود، میخواهد میآرام در لذت خودش است. هرکجا دلش می
صدم ثانیه هم شاید نکشد،  کش یکبا یک پشه   -ند مردکه همه خواه-خواهد بمیرد  می

خوشبخت چقدر  پشه  یک  واقعاا  رفت.  و  شد  تمام  از  راحت  که  است  انسانی  از  تر 
السالم( محروم است و گوشش به این حقایق نخورده و ادعای تمدن هم بیت)علیهماهل
 کند. می

شاءالله این حقایق به دست سربازان  تمدن اسالمی که حضرت آقا روی آن تأکید دارد ان  
خزینه  از  مؤمن،  اندیشمندان  مؤمن،  جوانان  حضرت،  اهلخالص  کالم   بیتهای 

آنگاه    ؛ها بخورد و انسان خودش را پیدا کندالسالم( استخراج شود، به گوش انسان )علیهم
نی چه.  بیند که زندگی یعآن استعدادهای باطنی انسان، فطری انسان،شکوفا شود؛ آنگاه می

طور حد نهایی آن را بیان کند و بعد هم ادامۀ راه این چه کسی جرئت دارد برای عقل این
السالم(؟ ما  جز موالعلی)علیه   ؛ها را برای انسان روشن کند انسان را توضیح بدهد و این

علی)علیه  زورخانهمتأسفانه  در  فقط  را  یادالسالم(  یاهو    ها  در  ندادند.  اجازه  گرفتیم. 
السالم( در مرکز علم و در مرکز  ها یاد گرفتیم. اگر کلمات علی)علیههای بعضی گروه یاعلی

 السالم( چگونه شخصیتی است. علیه شود موال علی)حقایق بیاید، آنگاه ]معلوم می
کنیم و بنده دیگر خیلی  مان در این جلسه استفاده میشاءالله ما از آیات و روایاتو لذا ان 

نمی چیزی  خودم  نمی گاز  حّرافی  و  بهویم  که  کنم،  راه  این  در  بیچاره  نیازمند  یک  عنوان 
خوریم ِکی این بیچارۀ گنهکار عقلش به آن رشدی برسد تا ما را هم تحویل دل  حسرت می 
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شاءالله به برکت این آیات و روایات شنویم، حس هم بکنیم. بلکه انهایی که میبدهد و این
 مان برسیم. شاءالله به آرزویای عباد صالح انگونه جلسات نورانی و به دعو این

 شدن معلومات عقلیمسیر حسی
رو چنین استعدادی داریم، این معارف عقلی ما با همۀ اعتقادی  لذا برای اینکه ما در پیش

کنیم از خود  که داریم و قبولش داریم، در ما تبدیل به زندگی بشود و حسی بشود، سعی می 
 استفاده کنیم. کلمات نور 

َلْت ُقُلوُبُهْم »فرماید: قرآن می  ُه َوج  َر اللَّ ذا ُذک  ذیَن إ  ُنوَن الَّ َما اْلُمْؤم  نَّ  . 1« إ 
مان پیش آمده است؟ ما خدا را قبول داریم اما تا اسمی از خدا  آیا یک همچون حالی برای 

دهد یا  دست می   اش را ازخورد؟ یک مادری، وقتی فرزند جگرگوشهمان تکان میبیاید، دل
بیند بالفاصله  وقتی در یک سفر خطرناک، خبری از او نیست، تا یک نشانی از فرزندش می 

شود. دیگران کفش ِگلی او را هم ببینند،  خورد؛ یک حسی برایش ایجاد میدلش تکان می
شوید. اما او همین کفش رود دستش را می گیرد، می اندازند. دستش نمیسطل آشغال می

َلْت ُقُلوُبُهْم »خورد؛ بیند دلش تکان میمی گلی را   «.  َوج 
َلْت » َلْت « یعنی چه؟ منظور از »َوج  اند؟  « چیست؟ چه حالی است که بزرگان فرمودهَوج 

ُهَمّ اْرُزْقنا«. این را قرآن   آیا اصالا در عمر ما یک لحظه همچون حالی پیش آمده است؟ »اللّٰ
ن   »فرماید.  گوید، بلکه قرآن می النی میفرماید، دیگر کسی نیست که بگوییم فمی

ْ
َلْم َیأ

َ
]أ

 ّ
َن اْلَحق  ه  َوَما َنَزَل م 

ْکر  الَلّ ذ  ْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ل 
َ
یَن آَمُنوا[ أ ذ 

َلّ  . 2«ل 

 
 .2سوره انفال، آیه -1
ُبُهْم ِلِذْکِر    -2 ِذیَن آَمُنوا َأْن َتْخَشَع ُقُلو ِذیَن    الّله»َأَلْم َیْأِن ِلَلّ ُأوُتوا اْلِکَتاَب ِمْن َقْبُل َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحِقّ َواَل َیُکوُنوا َکاَلّ

ُبُهْم ۖ َوَکِثیٌر ِمْنُهْم َفاِسُقوَن«؛ سوره حدید، آیه َمُد َفَقَسْت ُقُلو
َ
 . 16َفَطاَل َعَلْیِهُم اأْل
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ن  »
ْ
َلْم َیأ

َ
ن  » خورد.  واقعاا این آیه پتکی است که بر سر آدم می  «أ

ْ
َلْم َیأ

َ
؟ آیا وقتش نرسید؟  «أ

بچه کودکم،  بگویم  یک مدت  ِکی؟  نمیپس  که  ام،  بگویم  وقت  بازیگوشم، یک  فهمم، 
گویم که خب سنم دیگر اآلن حوصلۀ  شهوات جوانی، حال و هوای آنجا، یک وقت هم می 

ن  »ها را ندارد، فهم این
ْ
َلْم َیأ

َ
 فرماید،هایی که ایمان دارند، قرآن تأیید می ؟ کجا؟ کی؟ آن« أ

یَن آَمُنوا»کنند؛  نه اینکه ادعا می  ذ 
لَّ اعتقاد دارند که واقعاا خدا هست، قیامت هست. با  «  ل 

ْکر  »ها وقتش نرسیده است؟  فرماید: آیا برای همیناین توصیف می ذ  ْن َتْخَشَع ُقُلوُبُهْم ل 
َ
أ

ه  
شان بخورد  وش به گ»الله«  ها اسمی از »الله« بیاید، در دعایی اسمی از  وقتی پیش آن «  اللَّ

خورد؟ این مسئلۀ دل افتد؟ تکان نمیشان به خشوع نمیبه هر دلیلی، به هر نوعی، آیا قلب
 شود. به آنجا که رسید؛ معلوم عقلی، محسوس می

َتین  »  فرماید:وسلم( می وآلهعلیهاللهپیامبراکرم)صلی  َعبد  َخیرا َفَتَ  َعیَنیه  اللَّ ذا أراَد الّلُه ب  َفإ 
الَغیب  َعَلی الَغیب  في َقلب   ، َفآَمَن ب  الَغیب  ما ما َوَعَدهُ ب  ه  بَصَر ب 

َ
 . 1« ه  َفأ

گشاید. آن  فرماید اگر خداوند اراده کند به یک عبدی خیر برساند، دو چشم دل او را می می
چشم مثل چشم سر نیست. امواج خاص خودش را دارد دیگر با این امواج خورشید، آن  

نیست،   این  به  انسان میمربوط  وقتی یک  دارد.  را  تواند دو مدل دستگاه سیستم خودش 
آن از  یکی  که  حدی  تا  کند  درست  مختلف  جنس  دوتا  با  استخوان  عکاسی  داخل  ها 

را  کوچک دستگاه  این  انسان  خود  در  متعال  خدای  آیا  بدهد،  نشان  را  سلول  تکان  ترین 
السالم( نبودند، بیت)علیهمگذارد؟ این کدام سیستمی است که اگر پیامبرخدا و اهلنمی

داد؟ تا کدام گوش شنوا برای این کالم حضرت  آیا کسی همچون سیستمی را به ما توجه می 
کند با آن حساس باشد و به دنبال آن حساسیت حرکت کند؟ اگر این باز شد، بینش پیدا می 

 
 .42، ص2کنز العمال، ج -1
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با چهارتا   کند.دو چشم به آنچه خدا برای غیب وعده داده است. دیگر حقایق را مسخره نمی 
نمی غرور  ایناصطالح  بگوید  تا  استگیرد  باطلی  حرف  که    .ها  هست  جاهایی  در 

کنند؛ جهل  درواقع خودشان را مسخره می   ؛کنندهایی که پیامبر را مسخره می فرماید آن می
 ؛ کنندکجی میکنند. کسانی که به حقایق معارف الهی دهنخودشان را بیشتر اظهار می

می اظهار  را  خودشان  جهل  بینشدرواقع  این  پاکدل  عزیز  جوان  یک  اگر  اما  را  کنند.  ها 
کند به آنچه  بیند که آن شخص، چقدر آدم پستی است. بینش پیدا می وقت می بفهمد، آن

ها نتیجه است دیگر، اگر این بینش  « پس درنتیجه، اینَف خدا به غیب وعده داده، آنگاه »
آنگاه دیگر  ؛ پیدا شد و رنگ و رو و عطر و خواص از عالم غیب، از عالئم او برایش باز شد

  خورد و ایمان او به غیب، به خود غیب است، نه به عقل. آنجا دیگر این میوه را خودش می 
شناسد. این شناخت، یک شناخت دیگری است. صد جلد کتاب  با خود میوه، آن میوه را می 

بخواند، هزار نوع فیلم و عکس و سخن و... خوب هستند، ایمان آورد، اما این چیز دیگری  
است که به خود میوه، خود میوه را بشناسد. وقتی که این حس باز شد از عالم غیب هدایت  

بازارهایی است که اآلن وجود فرماید غیر از آن دکانیب که حضرت می شود؛ این عالم غمی
دارد، این را در جای خودش توضیح دادیم. این پیچیدگی انسان اصالا برای همین است که 

مشابهت یک  وهم  قوۀ  از  ملعون  میابلیس  درست  خیال  قوۀ  با  اینهایی  که  یک  کند  ها 
سری سری الهامات شیطانی، یکاندازد. یکاه می هایی است که انسان را به اشتبسازیشبیه 

اشتباه  به  پاکی نفس روشن خواهد شد  از طریق  این حقایقی که  با  را  انعکاسات وهمی 
کنند بعد از اینکه انسان قابلیت مسائل تربیت اندازد. اینجا است که بزرگان توصیه میمی

ستفاده نکند، آثار هر کسی را  نفس را پیدا کرد، مطالعاتش را مواظب باشد، از هر کتابی ا
نخواند، گوش به هر کسی که مدرک دارد کافی نیست، مطمئن باشد، آثار بزرگانی را که 

آن برای حقیقت  بزرگان  اطمینان صددرصد  باشد.  داشته  وسواس  کند،  مطالعه  ها هست 
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ه  تأکید دارند اگر کسی صفای باطنی پیدا کرد و یک چیزهایی، تمثالتی متوجه شد نباید ب 
اینآن کند.  اعتنا  آن ها  فریب  اینکه  برای  لذا  است.  دزد  راهزنی  محل  نخورد،  ها  را  ها 

این و  بکند  قوی  بندگی خدا  بر  را  است که در جای خودش مفصل اعتقادش  ها مطالبی 
ی از غیب به او استشمام شد دیگر به غیب، با غیب ی آنگاه وقتی عطر و بو  ؛عرض شده است

 آورد. ایمان می
گوییم ملکوت می  کننداآلن وقتی صحبت از ملکوت    .فراوان استآیات و روایات    از این

َوَلْم َیْنُظُروا »کند تا ملکوت را تماشا کنیم؛  که  قرآن ما را دعوت میدیگر چیست؟ درحالی
َ
أ

َشْيء   ْن  م  ُه  الَلّ َخَلَق  َوَما  ْرض  
َ
َواْْل َماَوات   الَسّ َمَلُکوت   ي  تنها نهها،  آسمانتنها  نه.  1«ف 

«زمین، هرچیزی،   ْن َشْيء  هرچیزی را ما در این عالم ببینیم، ملکوت دارد. آیا نشد که    »م 
پاییناین به  کنند،  تماشا  ملکوت  این  به  مرتبهها  اینترین  بکنند؟  دقت  قرآن اش  را  ها 
کوت،  زند ملفرماید. اینکه دیگر محل اختالف نیست برای این و آن. قرآن بارها فریاد می می

«» ْرض 
َ
َماَوات  َواْْل ه  َمَلُکوُت السَّ َید  ْرض  ، ب 

َ
َماَوات  َواْْل  . «»َمَلُکوُت السَّ

اند،  همان دقت، همان اعتناکردن، همان  بزرگان که یک چیزهایی متوجه شده  خوشا به حال
جهت همان  درونهمت،  قوای  زندگی دادن  هدف  و  سمتمان  آن  به  را  همین مان  وسو، 

رو داریم بر   هایی که پیشساز مؤثری در آن گردنهالعاده سرنوشترکات فوق مقدارش هم ب
 ما خواهد داشت که همین مقدارش قابل توصیف نیست.

ْرَض  »فرماید:  در جایی قرآن می 
َ
َماَوات  َواْْل ُه الَسّ ْم ۗ َما َخَلَق الَلّ ه  ْنُفس 

َ
ي أ ُروا ف  َوَلْم َیَتَفَکّ

َ
أ

ا  ب 
اَلّ ّ َوَما َبْیَنُهَما إ 

 . 2« ْلَحق 

 
 .185سوره اعراف، آیه -1
 .8سوره روم، آیه -2
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ها  ها را، ویروس را، سلولها، با میکروسکوپ میکروب ها، ماهکاش به جای اینکه ساعتای
ها را تماشا کنم، یک لحظه هم به خود بیایم بگویم عجب! تو چطور موجودی را، مولکول

بیند تا با میکروسکوپ چه  هستی؟ گاو با آن همه چشم بزرگش اصالا میکروسکوپ را نمی
رود. شتر با آن همه هیکلش، عقاب با آن همه  شکند، اصالا میزند، میند؟ لگد میرا ببی

های سر به فلک کشیده، دریاها و  های پانصد ساله، کوهها، درختغرور پروازش، جنگل 
میکروسکوپ، اقیانوس  این  از  بتواند  که  نیست  موجودی  هیچ  عالم  در  پرهیبت،  های 

کشف کند. بعد اختراع، اختراع درست نیست،   میکروسکوپ درست کند، میکروسکوپ را 
چه  میکروسکوپ  از  بعد  است.  کشف  همه  کشف اختراع،  آن  از  کند،  کشف  چه ها    ها 

کنم که کل عالم حتی از تصور این عاجز است؛  ها را مِن انسان می هایی ببرد. همۀ اینبهره 
چند کیلو گوشت و   انگیزی! مگر اینگویم چه موجود شگفتبار هم نمیاما مِن انسان یک

کند. شهر زار را شهر میکند. یک زمین شورهاستخوان چیست؟ کل عالم را دارد دگرگون می
را تسخیر کرده را، دریا  اندرون، زندگی کوه  اندرون در  در  اندرون  پیچیدۀ    را یک فضای 

این چند کیلو گوشت. »  است. انسان مسخر کرده است،  این  َوَلْم  ُکرات را 
َ
ي أ ف  ُروا  َیَتَفکَّ

ْم  ه  ْنُفس 
َ
ها وقتی خواهد شد که ما بتوانیم به قرآن بازگشت کنیم. خب بازگشت کنیم «. اینأ

اما    ؛فرمایدیعنی این آیه را هزاربار هم در ماه مبارک بخوانیم، حاال نگویم حدیث چه می
را به هم    کند، تمام وجودشدارد. مست میبازگشت کنیم، همین یک آیه انسان را نگه می

 افتد که این انسان متنبه شود؟ کند. آیا این اتفاق نمیریزد. خدا توبیخ میمی
آزمایش؛ یکهمه تلسکوپ، در  بگوید در درون خودم اش در میکروسکوپ، در  بار هم 

قدر قوی  کند عضالتم آن تفکر کنم، در حقیقت خودم تفکر کنم. آن آقا وقتی افتخار می
بار هم بگوید که من کیستم؟ یک  دارم یکا چهار انگشت برمیاست که پنجاه کیلو را ب

قطره نجس، چطور این مراحل رشد را گذراند؟ چه کسی این دوره را گذراند؟ آیا برای ابد  
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هم همین خواهم بود؟ خیلی بدیهی است. این تفکر در حقیقت خود است. تا انسان تفکر  
دهد. بالفاصله ، خداوند مژده می در حقیقت خود پیدا کند، جهت تفکرش عمق پیدا کند

ها و زمین و هرآنچه در آن دوتا فهمد که خلقت آسمانوقت میفرماید. آناش را میوعده 
َوَما  »خیلی معنای وسیعی است. فقط  «َوَما َبْیَنُهَما»این  »الله اکبر«!است، به حق است. 

  ؛ « ما َبْیَنُهَما»وسفندها و حیوانات.  ها و گها و دریاها و آدم را خیال کنیم آن درخت  «َبْیَنُهَما
ای که آمد روی پوست من اذیت کرد و برگشت، آنجا یک خلق  عام است. این پشه   ی«َما»

شد، یک وضع دقیقی آنجا به وجود آمد. همین هم حق است. حاال تا چه رسد خود پشه.  
آقا این پشهخوانیم زود آزمایشگاه میتا این آیات را ما می ببینم به چه دردی   ها را رویم، 

خورد، دارو است، خداوند حتماا برای آن خلق کرده تا من از آن دارویی درست کنم.  می
 خورد.  مورچه را بیاورم ببینم از یک دارویی به چه دردی می 

جا است. چرا در انتخابات سردرگم هستیم؟ چرا در انتخاب یک  مشکل اساسی از همین
شویم؟ چرا در انتخاب یک  تخاب یک رفیق سردرگم میشویم؟ چرا در انمدیر سردرگم می 

بینش سردرگم می کتاب سردرگم می  انتخاب یک  در  اول شویم؟ چرا  اینکه  برای  شویم؟ 
خود حق را باید بشناسم؛ آنگاه با حق محاسبه کنم، با حق تطبیق بدهم. سردرگمی ندارد. 

متر و ده سانت است، هر  شوم که آقا این دوبروم یک جایی مثالا چیزی بخرم متوجه نمی 
سانتش هم یک میلیون تومان قیمتش است. خب اینجا سردرگمی ندارد. کسی که دستش 

گوید کند. می مترش هم آنجا خیلی خوب حساب می دارد، تا میلیمتر هست، متر را برمی 
میلی دو  و  متر  این چیز، یک  میلی آقا  هر  از  قیمتش هم  است،  است. متر  مقدار  این  متر 

خواهد ما را توجه دهد که خود حق یافتنی است، خود حق  ی ندارد. قرآن مدام می سردرگم
ها و معیارهای فراوان در  قابل شناخت است. اصالا شأن تو این است که حق را بشناسی، راه

مسیر تربیت قرار دارد تا حق را، عالئمش را، راه رسیدن به آن را بشناسی. اصالا به تحقیق  
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یعنی همان دیگربرای چه »تحقیق« می  مباحث علمی   امنته  ؛گوییم؟ تحقیق    از بس در 
گوییم که تازه اگر به حق برسیم، تاریخ مصرفش تا کجا باشد به آن  ، آنجا می تکرار شده

 رسیدیم.
َن »های گوناگون، قرآن در جاهای متعدد به عبارت ی َیَتَبیَّ   «.َحتَّ

ّ َما َخَلَق »فرماید: در یک جایی می
اْلَحق   ب 

اَلّ ْرَض َوَما َبْیَنُهَما إ 
َ
َماَوات  َواْْل ُه الَسّ   .1« الَلّ

 های گوناگون در اینکه این حقایق حسی هستند، به سمت حسی باید برود.  و عبارت 
یَن »فرماید: قرآن می  ه  اْلُمْخَلص 

َباَد الَلّ اَلّ ع  ُفوَن،إ  ا َیص  ه  َعَمّ
 . 2« ُسْبَحاَن الَلّ

قرآن همۀ توصیف توصیف آیه صریح است.  این  را رد می چقدر  گوید:  کند. میکنندگان 
ه  »

اللَّ از خدا می «ُسْبَحاَن  این توصیفی که  باألخره  باشی،  باالی عقل هم  مال .  این  کنی 
یَن »توصیف عقل تو است؛   ه  اْلُمْخَلص 

َباَد اللَّ الَّ ع  یَن ». به غیر آن بندگانی که  «إ    «ُمْخَلص 
ها را خالص کرده است. انسان قرار است به کجا برسد؟ از این عمر  باشند؛ خدا خودش این

بهره  بگیرچه  به  هایی  سنش  که  بعد  نیست،  متوجه  است  گهواره  در  کودک  انسان  تا  د؟ 
می چهل حسرت  چقدر  رسید  میسال  یادش  به  سالگی  خورد،  هشت  هفت  در  من  آید، 

توانستم این استعدادها را در فالن قسمت به کار ببرم، نشد کسی ما را بیدار کند. این می
ها م، نشد کسی فکر من را باز کند. اگر آن توانستم در دوازده سالگی به کار ببر استعداد را می 

که   نگفت  من  به  کسی  بود؟  چه  حاال  داشتم  من  فالن مثالا  را  آسیب  با  نکن،  بازی  چیز 
فهمم که من عضالتم، استعدادم،  ام استعدادم را می ام. اآلن بزرگ شدهبینی. آسیب دیدهمی

ت ورزشی قهرمان جهانی  توانستم در یک رقابقدر قوی است که میام اینبندی استخوان 
این غفلت  فالن  در  وجود  همۀ  با  را  استعداد  این  اما  در شوم،  دارم  کردم.  فلب  طوری 

 
 .8سوره روم، آیه -1
 .160و  159سوره صافات، آیات  -2
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می  زندگی  اینرختخواب  آنکنم.  را  نمیها  در موقع  جبر  به  کرد  رشد  که  بعد  فهمید، 
کند. ما به این دنیا آمده  های باال آمد، حاال چه حسرتی است؟ با حسرت زندگی می عالم

اینبود است. می یم،  قرآن، کالم حق  باشی. چه کار ها کالم  تو مخَلص  بود  قرار  فرماید 
های  توانیم، الاقل در این راه بتوانیم قرار بگیریم که خود این در عقبهکنیم؟ اگر اآلن نمی 

ه  اْلُمْخ »گشا است. رو خیلی مشکل  پیش
َباَد الَلّ اَلّ ع  ُفوَن،إ  ا َیص  ه  َعَمّ

یَن ُسْبَحاَن الَلّ  «. َلص 
ي آَدَم »فرماید:  پیامبرخدا به این آشکاری می درد ما را   حضرت  .1«َیُحوُموَن َعَلی ُقُلوب  َبن 

  کند؟ فرماید. ما باید بنشینیم یک خلوت کنیم که این شیطان با من چه کار میمی
َیهُ » ْن َیْهد 

َ
ُه أ   .2«َفَمْن ُیر د  الَلّ

انسان که می آن  این میگوید علوم  َمثل  به  نیاز نیست،  با  ماند که مینظری  آقا من  گوید 
به  ماشین نمی آنجا  از  و  بردارد  از خانه  قرار است هواپیما من را  فرودگاه بروم،  به  خواهم 

شب   آسمان ببرد. این چقدر تمسخرآور است. چه کسی گفته که وقتی من اهل دعا و نماز
های ها مال آدم، علوم عقلی ندارم، اینو معنویت شدم، دیگر احتیاج به علوم نظری ندارم 

طور است. تا چهار تا مسئلۀ علمِی نظری را متوجه تنبل است؛ عکسش هم متأسفانه همین
فهمد که کند دیگر به همه عالم رسید. نمیکند، خیال می شود، لذتش او را مست میمی

هر دو علم الزم است.  خواهد به آنجا برساند.  این هنوز یک موتوری بیش نیست که تو را می 
آن سوار شویم بر آن علم دیگر، آن نوری است   آن علم به ذهن، اما این علمی که ما باید از

 اندازد که اراده کرده او را هدایتش کند. که خدا بر قلب کسی می 

 
َیاِطیَن َیُحوُموَن َعَلی ُقُلوِب َبِني آَدَم َلَنَظُروا ِنَلی َاْلَمَلُکوِت«؛ بحاراألنوار، ج»َلْو  -1  .۵۹، ص۶۷ اَل َأنَّ َالشَّ
 .125سوره انعام، آیه  -2
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صادق)علیه میامام  نشان  راهکار  این؛  دهدالسالم(  که  است،  حاال  َرْدَت  »طور 
َ
أ ْن  َفإ 

ْلَم. زیبایی  .1«..َاْلع  این  هستی،  علمی  همچون  دنبال  که  عظمتحاال  این  این  ها،  ها، 
خواهیم دنبالش برویم شنویم می ها را که حاال از روایات و آیات میها، این لذتشگفتی

ة  » یَّ َاْلُعُبود  یَقَة  َحق  َك  َنْفس  ي  ف  الا  وَّ
َ
أ َفاْطُلْب  ْلَم  َاْلع  َرْدَت 

َ
أ ْن  به   «.َفإ  این هستی،  دنبال  اگر 

دفعه با یک دفعه با یک نگاه کاربردی نگاه کن، اینخودت بازگرد، به آیات و روایات این
آن نگاه کن،  و...  و راهکاری  و راهبردی  ببین که حضرت می نگاه عملیاتی  فرماید: وقت 

ة  » یَّ یَقَة َاْلُعُبود  َك َحق  ي َنْفس  الا ف  وَّ
َ
  «.َفاْطُلْب أ

 
 .۲۲۴، ص۱بحار األنوار، ج -1
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 جلسه بیست و پنجم

 بودن معارف محسوس درک و 
های جلسات گذشته این شد که معارف الهی و دینی طبعاا قابل حس و قابل  خالصۀ بحث

اهل  ستالمس   دشمنان  کرده  (السالمعلیهم)بیت.  کاری  بشریت  دشمنان  با  و  که  اند 
از اهل  محروم  با فرهنگ  (السالمعلیهم)بیتکردن بشریت  این هایی که کردهسازیو  اند، 

و  معارف بلند را در فضای ذهنی زندانی کردند. این معارف در حد خواندن، نوشتن، گفتن
ها را لمس و  شود، اینحاال استعدادهای خاصی پیدا شد و پیدا می   شنیدن محدود شد.

هر چیزی مطلوب انسان باشد، برای   ؛ زیرا ودش را داردکند؛ آن، داستان خاص خحس می
کند؛ حاالتی در  شود؛ انعکاس پیدا می ایجاد می کند، فعل و انفعالآن حساسیت پیدا می 

می وجود  به  یک   آوردانسان  زندگی  درواقع  وضعیت  و  و  حاالت  همان  مجموعۀ  انسان، 
کار جنایتکارانه، زندگی  این با اینبنابر ؛دهدست که زندگی او را معنا می ا روحِی نفسانی او 
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خواستند حذف کنند و دین صرفاا ابزاری برای امیال حکومتی  الهی را از جامعۀ بشری می
توان خیلی از  بنابراین این امری بسیار مهم و قابل توجه است که نمی   ؛سالطین جور باشد

 آن ساده گذر کرد.

تحقیقاتی که دربارۀ شعله دارد، اما آن لحظه بینید که یک شیمیدان با همۀ علم و  شما می 
کشد! کشد! چه فریاد می زند! چه داد میخورد، چه ناله میکه شعلۀ کبریتی به دست او می

دانید که وقتی یک فیزیکدان قوۀ جاذبه را مثل خمیر  کند! شما می چه حال دیگری پیدا می 
یراتی در مواد، حرکت مواد، با همۀ  همه تغی  کند، با آنطرف میطرف و آندر محاسباتش این

افتد، آن چند لحظه که جاذبه  این علم نظری که دارد، اما وقتی از باالی ده طبقه به زمین می
زند! چه زند! چه دست و پایی می ای می کشد! چه ناله کند، او چه فریادی میرا حس می 
داخل ماشین علم دارد و  کسی که در    کند؟! مثالا پرد! چه حال و هوایی پیدا می رنگش می

مطمئن است که بعد از یک ساعت به فالن نقطه خواهد رسید، با همۀ این علم قطعی هفتاد  
تر قرار گذاشته است؛ اما در ماشین راحت خوابیده است؛ در این حال با  طرف   فرسخ آن 

خورد، آن یک ثانیه احساسی که یک نیش ترمز ماشین که محکم به صندلی و به شیشه می 
 ست. ا ست، یک حال و هوا و یک زندگانی دیگری اا چه سرعتی در حرکت ب

 لزوم توجه به حقایق برتر
تان کند که کاری کنید این حقایق برای به هرحال آیات و ادعیه فراوانی، ما را مدام دعوت می 

ست؛ ا  ن قوۀ جاذبه در متن زندگی ما، محسوس زندگی مامحسوس باشد. آن مقداری که اآل
علم   نقش  آن مقداری که  ؛ستا  محسوس ما ری که نقش قوۀ برق در زندگی ما،آن مقدا

ها علم فیزیک، علم ریاضی، آن مقداری که نقش آن  ست؛ا   شیمی در متن زندگی ما پیدا
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این حقایق و معارف در زندگی ما، الاقل   نقش؛ چه مقدار  ستادر زندگی ما محسوس ما  
  است؟!نصف همین حساسیت در زندگی ما جاری 

کنیم. روایات و آیات  شود؛ یک چیز ذهنی تصور میمی  «توکل علی الله»وقتی صحبت از 
چند درصد در متن زندگی   «توکل علی الله»را گفتیم و شنیدیم و خواندیم؛ تمام شد؟ این  

کنندۀ زندگی جاری است؟! اگر به ما بگویند  صورت نقش تعیین  ما به صورت حسی، به
آن به حساب   و  تانبرای اهدایی ریختند،  میلیون  ما محسوس  تان، صد  قدر که در زندگی 
گشایی زندگی  ریزی ما تأثیر جدی دارد، در گره گذارد، در برنامهدر حال ما اثر می  شود،می

اثر دارد اینکه  یک  حتی  .ما و حاالت ما  الله»هزارم آن در  ات چه در زندگی  «توکل علی 
حتی   دارد،  آنیکنقشی  در هم،    هزارم  که  مقداری  آن  نیست.  ما جاری  زندگی  متن  در 

طور  شویم که اگر اینمان، اگر یک درجه از گونیای دیوار قائمه نباشد، نگران میساختمان 
می سرمان  دیوار  این  دارد،  برود،  نقش  جاذبه  قوۀ  در  یکریزد،  من  مثالا  اینکه  آن،  هزارم 

گذاشتزندگی  خواهد  تأثیری  چه  بگویم،  دروغ  گناه می.  ندارد  نقشی ؛ام  »دروغ  گوییم 
متن زندگی من و ببینم چه نقشی دارد. اگر آن مقداری  در  ست«؛ آیا تمام شد؟ این بیاید  ا

ها به  های مغناطیسی، امواج صوتی، برق و تبدیل انرژی که  نقش برق و این قوا را، انرژی
کنیم، فوراا دنبال  کنیم و به آن توجه پیدا می هم، در گوشی تلفن ما، در زندگی احساس می 

ما چیست؛ به همان اندازه دعا در زندگی    کنیم نقش او در زندگیتعمیراتش هستیم، حس می 
 واقعیت در متن زندگی جاری نیست. یکعنوان بهما نقشی ندارد! 



 398 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

 نقش استکبار در حبس معارف توحیدی در طول تاریخ
. این شیاطین کاری کردند  1«َمن َصَبَر عَلی الّله  َوَصَل إَلیه  فرماید: »می (السالمعلیه)موال

ها ل نرویم؛ اگر کسی از این حرف ئرا نکنیم، اصالا دنبال این مساکه حتی تصور این کارها 
خون او هدر رفت. نیامدند بگویند که منظور از   بزند، فوراا بگوییم کافر شده، مشرک شده؛

شود، یعنی چه؟ نیامدند این حدیث را برای ما تبیین کنند که اگر  اینکه به خدا وصل می 
شود، این یعنی چه؟! لغات را طوری زندانی می   هرکس برای خدا صبر کند، به خدا وصل

کردند تا این حقایق بلند، این معانی بلندش هم بیاید در حد الفاظ لغوِی ساده معنا شود و 
وقت بوی شرک از آن دربیاید. طواغیت و قلدرها آنچنان خفقان آوردند که حتی بزرگان  آن

 ن انتقال دهند. شاها را با زبان رمز به شاگردان ما مجبور شدند این

صال  فرماید: »می  (السالمعلیه)صادقامام   ن  اتِّ روح  الّله  م   ب 
صاالا َشدُّ اتِّ

َ
ن  َْل إنَّ روَح الُمؤم 

ها مس  ب   . 2« ُشعاع  الشَّ

های حیاتی و غیرقابل  این روایات خاک خوردند. در نظام اسالمی انقالب، یکی از نقش
اگر   حداقل  که  است  این  انقالب،  این  عظمت  کسی    دربارهدرِک  حقایق  و  روایات  این 

زمینه فراهم شده    .کنندبخواهد صحبت کند، به بهانۀ اینکه این کافر شد کسی را اعدام نمی 
این اهلش  بفهمدکه  را  آن   ها  ما،  ما، رزمندگان  دانشمندان  مثل شهدای  و و  بفهمند  را  ها 

 
 .95، ص68بحار األنوار، ج  ؛خدا شکیبایی ورزد، به او می رسد«»هرکه برای ]وصال به   -1
»الُمؤِمُن أخو الُمؤِمِن َکالَجَسِد الواِحِد ؛ نِن اشَتکی َشیئا ِمنُه َوَجَد أَلَم ذِلَك في ساِئِر َجَسِدِه. وأرواُحُهما ِمن    -2

صاِل ُشعاِع   َشدح اتنصاالا ِبروِح الّلِه ِمِن اتن
َ
مِس ِبهاروحم واِحَدةم ، وننَّ روَح الُمؤِمِن أَل مؤمن، برادِر مؤمن است؛    ؛الشَّ

می چهم خود  اعضای  سایر  در  را  آن  درد  دردمند   ]شخص  بنالد،  آن  از  عضوی  اگر  که  پیکر  یك  و  ون  بیند، 
الکافي،   «؛تر از پرتو خورشید به خورشید استشان از یك روح است. روح مؤمن به روح خدا پیوسته ها روح 

 .166، ص2ج
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زندگی را در آن قرار دهند. روح مؤمن البته از حیث اتصال به روِح الله، اتصالش شدیدتر 
ست ا  است؟! چه حقایقیها چه عبارتیاست از اتصال شعاع خورشید به کرۀ خورشید. این

 اری شود.  گذارند در متن زندگی ما جها نمیاین که

 کنندگانمژدۀ خداوند به استقامت
ُم  فرماید: »این آیۀ قرآن چه صریح می َعَلْیه  ُل  َتَتَنزَّ ُثمَّ اْسَتَقاُموا  ُه  َنا اللَّ بُّ َر َقاُلوا  یَن  ذ 

نَّ الَّ إ 
ي ُکْنُتْم ُتوَعُد  ت 

ة  الَّ اْلَجنَّ ُروا ب  ْبش 
َ
الَّ َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُنوا َوأ

َ
َکُة أ ي اْلَمَلئ  َیاُؤُکْم ف  ْول 

َ
وَن َنْحُن أ

ُعوَن  یَها َما َتدَّ ْنُفُسُکْم َوَلُکْم ف 
َ
ي أ یَها َما َتْشَته  َرة  َوَلُکْم ف  ي اآْلخ  ْنَیا َوف   .1« اْلَحَیاة  الدُّ

چه صریح! آن مقدار که خاصیت یک دارو، نقش شیمی در این داروسازی و در متن زندگی 
قوۀ مالئکه، مأموریت مالئکه در    ؛کندنقشی ایفا می کنم چه  من نقش دارد و احساس می 

که  هزارم همان احساس را دربارۀ مالئکه ندارم؛ درحالییکجامعه، به اندازه    و   زندگی انسان
و   انفعاالت  و  فعل  پیشینی،  قوانین  این  که  است  مالئکه  همان  مدیریت  برکت  به 

از فالن ترکیب، فالن اثر در فالن   ها، فالن داروبه مدیریت آن .کندتحقق پیدا می  ترکیبات،
اما اینکه مالئکه   ؛کنیمما نقش این را احساس می  .شودمیایجاد  سلول، در فالن میکروب

 یعنی چه، چیز ذهنی است!

به صراحت می  اعتقادتان که رّب قرآن  این  اگر  پیدا کند،  فرماید  استقامت  است،  الله  تان 
ُم » ُل َعَلْیه  ُل «؛ »َتَتَنزَّ ها، شنوی یعنی مثل باران از آسمان، کبوترها، مثل گنجشک تا می  «َتَتَنزَّ

 
نازل  گفتند: پروردگار ما خداوند یگانه است! سپس استقامت کردند،  به یقین کسانی که  »  -1 آنان  بر  فرشتگان 

است. ما یاران  ترسید و غمگین مباشید و و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شدهن شوند کهمی
بهشت فراهم است و هرچه  هد در  اتان بخوو مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هرچه دل

 .31و30ات سوره فصلت، آی «؛شودطلب کنید به شما داده می 
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ُل ریزند. اجازه ندادند معنای »تندتند پایین می بگویند فالن دما،  اگر  شرح داده شود.   «َتَتَنزَّ
ن مثالا پایین آمد، پایین آمد، دمای ده درجه شد؛ زود  آهن دویست است، اآلحرارت  مثالا  

فهمیم که مثالا فالنی  . زود آن را می کنیمزود قبول می   و  پایین آمدفهمیم که درجه  آن را می 
اش پایین آمد، پایین آمد، ضعیف در  ن قوهصحت بدن داشت، قوی بود، پهلوان بود، اآل

افتاده »  است؛  بستر  ُل آنجا  میپایینرا،    «َتَتَنزَّ احساس  را  واژه چگونه آمدن  این  اما  کنیم. 
 ؟ چیست عنوان یک واقعیتمالئکه بهست؟ اآمدنی پایین

فریاد می َتْحَزُنوازند »قرآن  َواَل  َتَخاُفوا  الَّ 
َ
در    . «أ از محورهای جدی  و حزن یکی  خوف 

واضح چطور  است.  انسان  هر  صحبت  زندگی  ما  با  فطری  زبان  با  قرآن  باشد،  این  از  تر 
وید اگر این تلقینات را گطرف دنیا، یک مغز الکلی، می   کند؛ اگر فالن روانشناس در آنمی

غصه  و  غم  میکنی،  برطرف  چه ات  تلقیناتی،  چه  که  نیست  معلوم  مدل،  هزار  شود. 
آن    کنیم تا اسم یک مارک مثالا فالن، روی ما آن را در متن زندگی احساس می چیزهایی؟!  

 بزنند. 

گفت  یک جوانی بود که می   .ستا   ماشاءالله رشدشان باال  های عزیز، عضی از این جوان ب
ها به من گفت تو افسرده هستی؛ به من تجویز گناه کرد. گفت  جایی، یکی از اینرفتم یک
غیرتی و گناه و چه و چه را ترویب  بی   خیال؛ها را کن، برای تو اشکالی ندارد، برو بی فالن گناه 

 .فرار کردم کترگوید ترسیدم و از مطب دکند، به بهانۀ اینکه افسردگی برود. میمی

فرماید که اگر این بینش که رب، الله است در شما شکوفا  قرآن می ها صریح قرآن است.این
ها که آن نای، شود، یعنی چهشود و در آن پیش بروید، خواهید دید که مالئکه بر تو نازل می

  قطعی دهند به بهشتی که  گویند خوف نداشته باش، غمگین مباش و مژده میبه شما می 
کار  فرماید ما اصالا در همین زندگی دنیا، دوستان شما، اولیای شما، کمک ست؛ بلکه می ا



 401 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

ها فقط  برای ما یک چیز ذهنی درست کردند که این حرفم.  شما و پشتوانۀ کار شما هستی
!  حاال آن هم که معلوم نیست یک نسیه است  گویندآخرت هم می  دربارهدر آخرت است،  

 .میلیارد سال دیگر باشدچند شاید 

ْنَیاگوید »قرآن می   ي اْلَحَیاة  الدُّ زده که با خاک  زنگقدر این آهن  آن آیند.  «، مالئکه می ف 
یک آهن براق برگشت، آنچنان براق که  تا کوره رفت و ذوب شد هکرد؛ توبه کرد، بفرق نمی 

خورشید نوری در او   طرف آسمان، از کرۀ یک خردۀ از آن که روی خاک افتاده است، از آن 
درخشد، در این بیابان به آن وسعت، این سیم آهن می درخشد. آن خورشید، آن نور،  می

درخشد کند و او می شود بر روی این، در بین این همه خاک با او ارتباط برقرار مینازل می 
 کند. ها یک فضای دیگری پیدا میو از میان خاک 

خودش را شناخت و در این راه استقامت   «رب»دش را و  خو «اله»مالئکه با این انسان که  
ْنَیاآیند، »میکرد و قابلیتی پیدا کرد   ي اْلَحَیاة  الدُّ َیاُؤُکْم ف  ْول 

َ
«. این انسان از توجهات  َنْحُن أ

برد، او پشتیبانی خودش را در ها میبه این عالم حیوانی که موهوماتی بیش نیستند، از این
انسانی  افتد؟!  وقت ببینید در زندگی چه اتقافی می کند. آن احساس میزندگی، در آن مالئکه  

کند؛ انرژی آن را در عضالت احساس خورد، احساس می که یک ذره شیرینِی عسل را می
کند؛ کند، نقش او را در زندگی احساس می احساس می  خوردکند؛ یک لقمه نان که میمی

الله با   ةمالئککند؛ اگر ببیند که  ژی احساس می یک شربتی را می نوشد، قدرت آن را در انر
 ست، احساسش در زندگی چه آثاری دارد؟  ا او
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کالم   در  خداوند  از  توحیدی  بینش  و  بیداری  درخواست 
 (السالمعلیه)سیدالشهدا

ُب ُبعَد الَمزار  : »کندعرض می   به خدا دي في اآلثار  ُیوج  خدایا من این حالت   ؛1«إلهي َتَردُّ
ه بیداری برایم دست داد، فهمیدم، این بینش در من ایجاد شد که عامل دوری من از تو، توج 

 .ست. این را فهمیدم که هر مقدار به غیر تو توجه کردم، توجهم به تو قطع شدا  من به غیر تو
ُلني إَلیَك » دَمة  ُتوص  خ  ن رّب ما، ذهنی شده؛ تا ای قدر مسئلۀ خدا،«. آن فاجَمْعني َعَلیَك ب 

می عبارت را  زندگی می  شنویمها  ِکی  پس  کنم  خدا  به  توجه  اگر  من  آخر    گوییم 
زندگی کنم؟  تا  کنم  توجه  خدا  غیر  به  میمجبورم  ببرم.  پیش  را  از ام  مشکل  این  گوییم 
می ا  جهمین شده،  درست  ذهنت  در  خدا  آن  توجه  است.  او  به  ذهنم  در   .کنممی گویی 

، ممفهکنم و فوراا می دار که سالمتی را احساس می مق»خدا« هنوز در متن زندگی من آن
 جاری نشده است!  

ات کنی، توجه به سالمتی را قطع نکنی؛ مدام  اگر به آقای راننده بگویم که توجه به سالمتی 
گوید وقت نمی فهمد یعنی چه! هیچزود می   ؛ ات باشدتا آخر هدفت، حواست به سالمتی 

وقت این وقت ِکی دنده بکشم؟ کی کالج بزنم؟ کی فرمان؟ کی تابلو؟ هیچکه آخر من آن 
 سین و الم و»فهمد سالمتی یک چیز ذهنی نیست که  چون می زند! چرا؟ ها را نمیحرف 

 
د  ِفي اآلثاِر یوِجُب ُبعَد الَمزاِر ، َفاجَمعني َعَلیَك ِبِخدَمةم توِصُلني ِنَلیَك ، َکیَف ُیسَتَدلح َعَلیَك    -1 ِبما  »ِنلهي َتَردح

هوِر ما َلیَس َلَك َحّتی َیکوَن ُهَو الُمظِهُر َلَك ! َمتی ِغبَت َحّتی  ُهَو في ُوجوِدِه ُمفَتِقٌر ِنَلیَك ؟ أَیکوُن ِلَغ  یِرَ  ِمَن الظح
ام میان آثار،  خدای من! چرخش اندیشه ؛َتحتاَج ِنلی َدلیلم َیُدلح َعَلیَك ! وِبَك َأسَتِدلح َعَلیَك ، َفاهِدني ِبُنوِرَ  ِنَلیَك 

اش به تو  را به تو برساند. چگونه چیزی که در هستین  ن که مموجب دوری دیدار است. پس به خدمتی وادارم ک 
کننده تو باشد؟! کی نهان شدی د که تو نداشته باشی تا آن، ظاهرنیاز دارد، بر تو داللت کند؟ آیا غیر تو، ظهوری دار

نورت به خود  را با  ن  تا نیازمند دلیلی باشی که بر تو داللت کند؟! ... به خودت بر تو استدالل می کنم. پس م
 .225، ص98بحار األنوار، ج «؛رهنمون شو
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یچانم. سالمتی با همه  پ؛ توجهم به او باشد و ندانم که فرمان را به کجا می«میم و ت  الف و
موجودیت من همراه است. توجه به سالمتی یعنی توجه جدی به همۀ شئونات رانندگی.  

 تمرکزهای تابلوهای جاده. توجه به سالمتی یعنی  کاریتوجه به سالمتی یعنی توجه به ریزه
بیشتر به حرکت در این فضای پیچ و خم جاده. آنجا   معجحواسیک قدرت باال، یک ارادۀ  

گوید که من ِکی زندگی  گویند توجه به خدا، می آید. اما تا می هیچ وقت این سؤال پیش نمی 
؟ مجبورم به غذا دقت کنم؛ به غیر خدا دقت کنم تا غذایم را  ...کنم؟ ِکی غذا بخورم؟ ِکی

 ست. ا جابخورم !! مشکل از همین

وصل به خدا، تمام  فهمیدیم که توجه به خدا،  شد و می اگر این معارف درست شکوفا می
همه برون،  و  درون  از  من،  زندگی  من،  حیات  پیدا  شئوِن  معنایی  چه  راستا،  آن  در  اش 

َکیَف ُیسَتَدلُّ َعَلیَك  کنم، »ای نجات پیدا میاتفاقاا از چه جهلی، از چه تاریکی کند،می
ٌر إَلیَك  ه  ُمفَتق  ما ُهَو في ُوجود    من اثبات کند؟ دنبال«؟! من دنبال چه کسی بروم که تو را به  ب 

بروم؟ سک  چه درخت ی  دارند بروم  نظم  چقدر  ببینم؟  را  جنگل  .ها  منظم  این  چقدر  ها 
کند؛ پس یک ناظمی هست؛ پس یک خدایی هست. این خدا را به من اثبات می   . هستند

آن یک مقولۀ دیگری است. این   کند. اما اینکه من را به خدا برساند،وجود خدا را اثبات می 
إَلیَك م صغیر است؛ »خودش ه ٌر  ُمفَتق  ه   ُهَو في ُوجود  ما  آنب  این خودش  قدر صغیر  «؛ 

کند، تا چه رسد که بخواهد من را به خدا  دارد او را تربیت می  فهمد باغبانی است که نمی
 کند. تازه اگر عقلم را درست به کار ببرم.برساند. او وجود خدا را اثبات می

 ور توحیدیرسیدن به فطرت با عنایت به ن
َلَك » َر  ُهَو الُمظه  َلیَس َلَك حّتی َیکوَن  ؟ ما  هور  َن الظُّ م  َغیر َك  ل  دنبال  که  !« من  أ َیکوُن 

کند زند، کفایت میکه این تکه گوشت زبانم دارد حرف می اثبات خدا نیستم! اصالا همین
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کند بیند، اثبات می که این قسمت از حدقۀ چشمم می همین ثابت کند که خدایی هست.
هست خدایی  می  ،که  کنداین  ظاهر  من  به  چیزی  جنود   ؛خواهد  و  ملعون  ابلیس  آنچه 

را پست ن  کردن من به مزخرفاِت این عالم حیوانی، ممشغولماندن من، با  عقبابلیسی با  
ها و زمین بر این فطرت من نگه داشت. آن فطرت من که قرار بود باز شود و آن نور آسمان

و   را خیره گرمای  بتابد  آن  را، لذت  آن  زیبایی  را،  اسم رب  آن  را حس کنم  کننده  آن  ، من 
 خواهم. می

هور  » الظُّ َن  م  َغیر َك  ل  َیکوُن  حیأ  از  باشد،  ظاهر  که  تو  از  تصویری  یک  آیا  اینکه ؟«،  ث 
تو قوی  از  تا مظهورش  به تو آشکارن  تر باشد،  امکان دارد    را  آیا اصالا  کند، وجود دارد؟ 

من بخواهم    که  خیلی ابلهانه استنشان دهد؟ اینکه    و  تاریکی یک چیزی را آشکار کند
ها را خاموش  چراغ  ،خوردمان می، پایافتاد  ام روی زمینن سوزن خیاطیبگویم مثالا اآل

چنین آدمی پیدا شده است؟ چرا بگوید که تاریک باشد؟  آن را پیدا کنم! آیا تا حاال  کنید تا
ها تواند چیزی را آشکار کند؟! کتاب را باز کنید، چراغ چون زود پیدا کنم؟! مگر تاریکی می 

  تا   تاریک باشد گذارد بتوانم ببینم،نور نمیخواهم درس بخوانم؛  را خاموش! چرا؟ چون می
؟! چیزی را نشان دهد  تواندتاریکی کجا می حات کتاب را به من نشان دهد!!تاریکی صف

توانند زندگی کنند،  ها میها در تاریکیاگر کسی مغلطه کند یا شبهه کند که بعضی پرنده
با آن امواج    ،کندامواجی که ساطع میبا    زیرا   ؛بیش نیست  روشنایی نه! این یک مغلطه در

می  نیست!آن  .کندحرکت  خورشید  نور  فقط  که  نور  هستند.  نور  خودشان  نور  ها  هم  آن 
متناسب خودش است. آیا چیزی در عالم هست که از حیث ظهور، از حیث شدت وجود 

 باشد؟   تراز تو قوی

لی َدلیل  َیُدلُّ َعَلیَك » بَت َحّتی َتحتاَج إ   «؟ َمتی غ 
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در زندگی ما جاری  قرار هست و قرار بوداز این دعاها، از این روایات و از این آیات فراوان 
بینید که ؛ اما نگذاشتند. می زندگی کنیم  شود و ما با آن با آن پشتوانه، با آن نور، با آن لذت

عزیزان، کاروان  ، امثال این (علیهتعالیاللهرضوان)هازادهگذارند! شهید فخری ن هم نمی اآل
کاروان   ها؛طهری مها، شهیدها، شهیدبهشتیها، شهیدحججی ها، شهیدسلیمانیاین انسان

ها که این آیات را گرفتند و این حقایق را حفظ کردند و از شهادت، خوشا به حال آن نور از
ْم ُیْرَزُقوَن ن در » شان را بردند و اآل انقالب بهره  ه 

بِّ ْنَد َر . آدم گاهی یک  کنند« زندگی میع 
کردیم؛ بیند آخر یک روز ما در این دنیا، با هم بودیم؛ زندگی میکند، میلحظه دقت می

بیش غالی  ذخندیدیم؛ خاطرات داشتیم؛ عجب! معلوم است من یک تکه  گفتیم؛ می می
نبودم؛ او یک قطعه طال بود. در تاریکی با هم بودیم، اما تا روِز روشن شد، او درخشید و  

 ین قابلیت را نداشتم!امِن خاک 

 انگیزی در دین و معارف توحیدیتالش دشمن برای فتنه
کند که شفاعتی  داریم  امید  تلنگرها  به همین  فتنه   .حداقل  گرداب  مدام در  دنیا  این  های 

این انقالب را از مسیر نورانی و الهی و معرفتی و کماالتی و غرض اصلِی این خواهند  می
ها شکوفا شود، عبودیت تحقق پیدا کند، معارف در انقالب که »آدم« درست شود، فطرت 

معارف  خزائنی از  ،کشفیاتی از این دعاهایی که داریم شود  متن زندگی انسان جاری شود،
  دعای کمیل کشف شود، در متن جامعه   و  فرازهای ابوحمزه  . اگر یکی ازجدا کنند  ،و حقایق

مشرکین،   و  هاتمام اختراعات، اکتشافات آن   صورتدر آن  ؛ در فضای علمی تبیین شود  و
آور ربط و گاهی کودکانه، خیلی مسخره سفانه این اشتغاالت بی أمت  منتها؛  شودرنگ میکم

خواهم به نام خره من میطرح را باألگوید فالن  است؛ یک مسئول با همۀ آن ادعایش می
کند، حاال در فکر این است  آنجا مشکالتش اذیتش می من و به نام مدیریت من باشد! ملت
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جوان مؤمن »فرماید  . وقتی حضرت آقا  می در این جامعه کردیمما  بگوید فالن کار را  که  
نریشه،  «انقالبی آن  با  باشد؛  مؤمن  جوان  این  اول  که  است  این  از  آن اش  با  و  شاط 
برویم معیارهای انقالب را در    یدهای جوانی، انقالب را از این نگاه بشناسد. ما باقابلیت

نامۀ امام را که وصیت  دبای .صحیفۀ نور امام پیدا کنیم؛ اگر بخواهیم بدانیم انقالبی کیست
کنیم عنوان کتاب درسی باز  بهبرویم آن را  ؛  کندمیمطرح  حضرت آقا به عنوان »شاخص«  

و با آن تطبیق بدهیم تا آن مؤمن انقالبی که حضرت آقا انتظارش است اتفاق بیفتد.پیرامون  
ترکیبی    این؛  بیانات حضرت آقا کار کنیم، فهم بیانات حضرت آقا یک فهم آدم عادی نیست

بازی نشویم. استعدادهای برکات  . درگیر چیزهای کودکانه و گروه است  هااز انواع تخصص
کند! مسئولیت خیلی بینیم دشمن با مغزهای متفکر ما چه کار میمی شهدا که  شهدا، راه  

سنگین است. خوشا به حال شهدا که این حقایق را حفظ کردند و با آن پشتیبانی و پشتوانه  
ْم ُیْرَزُقوَن به » ه 

بِّ ْنَد َر ب  از مدل غر  هگانهرسیدند. ما هنوز در کارهای خیلی جزئِی بچ  1«ع 
 گرفتار هستیم. 

 از کجا باید شروع کنیم؟
این حقایق معلوم شد، یک  آرام به ذهن میال  ؤسآرام وقتی اهمیت  باید کرد؟«  آید.  »چه 

ایناینحاال که   از کجا    وساز  سرنوشتقدر  طور است؛ وقتی مطلب  مهم است، پس ما 
کنی آستانه مقدس شروع  برویم  باید  فرمودند.  را خودشان  شان  م؟! »از کجا شروع کنیم« 

این و  از بزرگان دینخاک بخوریم  و  از جنایتمان  ها را بفهمیم  بزرگ های  بپرسیم. یکی 
المعارف دین ما را،  ة دایرها و  استکبار و افکار التقاطی این است که بزرگان دین ما را، خزینه

 
ِهْم ُیْرَزُقوَن؛    -1 ا َبْل َأْحَیاٌء ِعْنَد َربن ِه َأْمَواتا ِذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَّ هرگز کسانی را که در راه خدا کشته  »َواَل َتْحَسَبنَّ الَّ

 .169ه سورۀ آل عمران، آی«؛  شوندداده می  نزد پروردگارشان روزیو اند بلکه زنده ؛اند مرده مپندارشده
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را   سنت  و  میکتاب  پس  تحقیرمدام  مدام  عظمتمی  زنند،  آن  درخشندۀ  کنند.  های 
ماخیره  ادعیۀ  ما،  حدیث  منابع  ما  ،کنندۀ  برکات  ؛بزرگان  زندگی آن  شان، هاینامهشان، 

. چیز  ستا   ست، به ما »چه باید کرد« را خیلی خوب نشان دادها آثارشان که تماماا راهگشا
ها همه موجود است. باید ؟ چگونه عمل کنم؟ اینبگوییم حاال کجا بروم   که  مبهمی نداریم

ببینیم امام باقر، امام کاظمآستانۀ بزرگان دینی  فرماید؟  چه می   (السالمعلیهم)مان برویم. 
سَتزاَد الّلَه ، وإن  فرماید: »می ا ا  َل َحَسنا ن َعم  ب َنفَسُه ُکلَّ َیوم  ، َفإ  ّنا َمن َلم ُیحاس  َلیَس م 

ستَ  ا  ا  ئا َسیِّ َل  إَلیه  َعم  نُه وتاَب  م  الّلَه  در  1« غَفَر  است  و مراقبه یک »ریل«  . مسئلۀ محاسبه 
زندگِی آن  کسی که دنبال »چه باید کرد« است! بعد از اینکه بیداری ایجاد شد، حساسیت 

طور است، من به طور جد از کجا شروع کنم؟ قرآن  ایجاد شد که حاال که وضعیت این
کند. من چون اول جدی دنبالش نبودم، شاید این  اهنمایی میدهد؛ او را ردستور او را می 

ن این بینش در محضر بزرگان پیدا شود اما اگر اآل گذشتم؛خواندم، میآیه را صدها بار می
 کنند.صورت خواهیم دید این آیه را به ما چگونه معنا میآندر 

 مراقبه و محاسبه، تنها راه رسیدن به نور توحید
یٌر َیا  » َه َخب  نَّ اللَّ َه إ 

ُقوا اللَّ َغد  َواتَّ َمْت ل  َه َوْلَتْنُظْر َنْفٌس َما َقدَّ ُقوا اللَّ یَن آَمُنوا اتَّ ذ 
َها الَّ یُّ

َ
َما    أ ب 

 .2«َتْعَمُلوَن 

 
از ما نیست کسی که هر روز، به حساب اعمال خود رسیدگی نکند تا اگر دید کار نیك کرده است، از خداوند  »  -1

کند توبه  او  به درگاه  و  بخواهد  از خداوند آمرزش  آن  برای  بد کرده،  کار  اگر  و  بخواهد  ،  2الکافي، ج  «؛بیشتر 
 .453ص

بنگرد که برای فردا]ی خود  از پیش چه  ی که ایمان آورده ای کسان»  -2 باید  اید از خدا پروا دارید و هر کسی 
گاه استخدا به آنچه می ت در حقیق  .فرستاده است و ]باز  از خدا بترسید  .18هسورۀ حشر، آی «؛کنید آ
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هَ دو تا »قرآن  اینجا   ُقوا اللَّ هَ . »است  « فرمودهاتَّ ُقوا اللَّ هَ «، »اتَّ ُقوا اللَّ «. این قابل دقت است. اتَّ
هَ در رابطۀ این دو تا » یسته است یکی دو جلسه مفصل این آیه باز شود؛شا ُقوا اللَّ   ا «؛ منته اتَّ

 .ستا مان در این بحث، اختصار بنای سخنان  فعالا 

هَ اینجا با یک معنای خیلی خیلی ابتدایی، بخواهیم این دو تا » ُقوا اللَّ یعنی   ؛« را معنا کنیماتَّ
آید؟  پیش می  بیشترکجا  حواست را جمع کن اشتباه نکنی. این    ،دقت کن  ،مواظب باش

می معموالا   پیش  اتفاقی  چنین  ساختاری  جاهای  شما در  اگر  را   آید.  یک   تعمیرات  پیش 
کند. آنجا دقت  یک چیزی را درست می  دقت کرده باشید؛ او یک مرحله  صنعتگر محترم

مطابق قوانین ساخته   ،ودنقص ساخته شبی ،  کند که آن چیز خوب ساخته شودکاری می
کند که غیراستاندارد نباشد. این یک همۀ قوانین الزم در ساختار آن شیء را دقت می   ،شود

شدن و پایان کار  ساخته بعد از  هم  دقت است، یک مراقبت است، مواظبت است. یک دقت  
عتگر اگر یک صن  .کنددوباره بررسی می  ،کندست؛ وقتی این را ساخت و تمام شد، رها نمی ا

دقیقی باشد که به کار خودش حساس است و مواظب است که کارش خراب نشود، مشتری 
مرغوب   کارش  همیشه  و  نگیرد  باشد؛  همهایراد  مشتر  دفعهاین  مشتریان  نگاه  آن    ی با  به 

جا  توجهی کند و اگر یکبیدهد که آنجا  کند. در وارسی به خود اجازه نمی دستگاه نگاه می 
مالی  طوری ماسترا اشتباه درست کرده است، ناقص شده است، ضعیف شده است، همین

کند. اجازه  کن!! نه؛ این را دقت میبگذارد و بگوید ولش  کند به این صورت که روکشی  نمی
خواهم نداند، اما  می نگوید این مشتری شاید اآلش آنجا توجیهش کند. میدهد نفسنمی

شش ماه آن قطعه خراب شد؛  از یک کاری کنم که این جنس بیست سال کار کند؛ اگر بعد  
 خواهم کارم تمیز از آب دربیاید.  میمن هرگز به این راضی نیستم. من 
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عیب و   که  کندمشتری کنجکاوی می مواظبت دوم، مواظبت وارسی است. دومرتبه با نگاه  
کند. کار را تمام کرد،  کند. چند بار آزمایش میایراد این را دربیاورد. از دقت نظرش رد نمی

زند؛ دوباره هایش را بست و پوشش هم گذاشت، همه چیز که تمام شد دوباره به برق میپیچ
گرداند؛ دوباره شود؛ برمیفوراا کنجکار می ،دهدصدا می  یک ذره  اگر دستگاه  .کنددقت می

 کنند. ست که کار ساختاری می ا کند. این دوتا مراقبت و مواظبت مال کسانیباز می

 گیرد نهایت شکل میساختار انسان در این دنیا، در بی
هَ دو تکرار » ُقوا اللَّ هَ که در » « عرض کردماتَّ ُقوا اللَّ « اول، هشداری است برای خود عمل:  اتَّ

! از خدا بترس؛ یعنی قانون خدا را دقت کن؛ مراقبت کن. تو در نفست ساختاری منؤمای 
می مقایسه  درست  قابل  اصالا  برقی  دستگاه  یک  با  است.  مهم  خیلی  ساختار  این  کنی، 

ْر َنْفٌس َما  َوْلَتْنُظ نهایت تو نقش دارد. این را دقت کن، »نیست. ساختاری است که در بی
َغد   َمْت ل  نفس، به آنچه پیش    گوید به، میفرماید که فالنی به اعمالت نگاه کن«. نمیَقدَّ

َغد  فرماید به آخرت، به قیامت، به محشر؛ »هم نمیفرستی نگاه کن، دقت کن؛ آنمی   «ل 
آنچه شما فکر می  اینیعنی  به قول بعضی مشرکین »تازه  م  ، معلوستا ها نسیه  کنی حاال 

َغد  »  ؛نهنیست ِکی و کجا اتفاق بیفتد! یک هزار سال بعد؟!«   قدر نزدیک است؛ « فردا؛ اینل 
است که    «قریبم َعن»بینی. آن قیامت کبرایی که هست  ست؛ تو خیلی دور میا  فرداانگار  

دادن برای جان آن قضایا را قرآن فرموده است؛ یک نمونه از آن روایات داریم که در حال  
 شود.  انسان مشاهده می 

آید، در قیامت چطور  های انسان درمیمثالا وقتی جان از استخوان  ؛نداهبزرگان مطالبی گفت
توان متصور ای برای جان دادن می شود؛ یک همچون صحنه پاشد، پودر میمی   ها از همکوه

شود. خورشید چه ینور مخورشید بی  کند.شد؛ عالم برای او یک همچون فضایی باز می 
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  «!الله اکبر»خواهد در بیاید.  های مغز میدادن از سلولجانوقت  آن  کند؟!وضعی پیدا می
قیامت  آید، چه عالئمی از  از خونش در می  وقتی جان  .شودنور میخورشید بی  انگار که

طور نیست که بعد از میلیاردها سال ست. اینا  شود؟ از گوشتش؟ یک قیامتیبرایش باز می
همین خدا  قیامت  در  آن  البته  دید؛  خواهد  را  صحنه  سایهآن  یک  اما  است،  یک  طور   ،

چه  بیند. این  دهد میانعکاس، یک نوع از آن وضعیت را انسان در این عالم که جان می 
َغد  »؟  موقع است هَ »«. آنگاه  ل  ُقوا اللَّ مراقبت کردی   ؟ مواظبت کردی  دقتت را کردی؟   «،َواتَّ

شود مطابق از تو صادر میفعلی  که زبانت، ذهنت حتی، فکرت، دلت، دست و پا و هر  
ُقوا »خواهی بخوابی  ؛ اما شب که می یک چیزی ساختی   خودت  ی قانون الهی باشد؟ تو َواتَّ

هَ  تو را    سابلی  و   و در این وارسی دقت کن. این نفس حیوانیدوباره وارسی کن    « در آنجااللَّ
طور گفتم. طور گفت، منم اینطور کردم. فالنی اینطور شد منم اینکند. آخر اینن  توجیه

می  ایجاب  سیاست  اینفالن  منم  کنم؛کرد  مصلحِت   طور  ایجاب فالنآخر  را  این  چیز 
فهمد؛ مصلحت اسالم را، مصلحت نظام ای؟! مصلحت را فقیه می کرد. آخر تو چه کارهمی

 فهمد.  میرا فقیه 

ام به هر  کارهای نظر دهد. من چهدهد، او اجازه دارد در یک محدودهکسی که فقیه اجازه می
شود؟ سر چه  چیزی برای انجام قانون خدا یک توجیهی بیاورم؟! اگر توجیه بیاورم، چه می

گذاشته  کاله  بیفتد،  ام؟!  کسی  اتفاق  وقتی  یک  باألآن اگر  بترسم.  باید  این  وقت  اگر  خره 
توبه و استغفارش را انجام   ،، جبراش نکنمنکنم  محاسبه ناقص باشد، اگر حاال اصالحش

 ندهم، در پیش رو محاسبه خواهم داشت. 

بینم حق  فالنی من این محاسبه عمری که کردم، یک کسی را می   گفتیک بزرگواری بود می
و این کالم    توانم خودم را بشکنم، از او حاللیت بگیرم. این عبارتمن نمی  امابا او بوده،  
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توانی بشکنی؛  نمی برای حاللیت  ن خودت را  فالنی! تو که اآل  ، به او گفتم دیاد بنده افتا  بزرگ
مفسده  اگر  می بله،  پیش  مفسده   آید؛ای  یک  سرش هست؛  پشت  ناراحتی  پشت  یک  ای 

سرش هست، امکان این حاللیت نیست، این یک حرفی است؛ آن را خدا خودش اجازه  
توانم گوید من نمیاعمال خیر هدیه کنی تا جبران شود. اما می  ،در حق آن آدمکه    داده است

یک جایی، آنچنان پاسخش این بود که اشکالی ندارد؛ اما یک لحظه در    را بشکنم!خودم  
وقت ما دوام آن شکستن را رسد؟ آنداند صدای آن به کجا مید که خدا می نشکنمیما را  

خواهم بشکنم؛ یک یم؟! چه اختیار داریم که بگوییم من نمی هست نداریم! ما چه کارۀ عالم
ا در  توانیم توجیه کنیم. هرچه ما اینجدوام نداریم؛ نمی  ماوقت  آن  .شکنندروزی ما را می

 های بعد، به بدترین صورت!  ماند در برزخ، در عالمها می این ؛محاسبه کم بیاوریم

َما َتْعَمُلوَن » یٌر ب  َه َخب  نَّ اللَّ «. تو چه این دقت را بکنی و چه دقت نکنی، ماأمورینی وجود  إ 
آن  رأس  در  و  فرصتی دارد  است.  خبیر  خدای  که ا   ست، یک رحمتیا  ها  برای شما  ست 

خودت به خودت حساب پس بدهی. این آیه را بزرگان در اثبات اهمیت مراقبه و محاسبه،  
های بعد در موضوع »چه  توفیق دهد از هفته  به ما  شاءالله خدااند. انخیلی مهم بیان فرموده 

باید کرد« از محضر آیات و روایات بیشتر استفاده کنیم. 





 

 

 بیست و ششمجلسه 

 مقایسۀ مکتب انقالب با سایر مکاتب دنیا
با همۀ مکتب ها، باید چند چیز را مورد مقایسه و مطالعه قرار در مقایسۀ مکتب انقالب 

دهیم؛ رهبری آن مکتب، مبانی آن مکتب که آن مکتب بر اساس آن مبانی قرار گرفته است،  
 آن مکتب و خروجی آن مکتب.  آن، اهداف آن، محتوای تمام احکام آن، روش مدیریتی 

ها را در بین مکاتب دنیا مقایسه کنیم، امتیاز آن مکتب، ارزش و عظمت آن مکتب اگر ما این
شود. مثالا خروجی مکتب انقالب اسالمی، شهدایی هستند که به خودی خود معلوم می 

 ها، شهیدچمران   ها، شهیدحججی  ها، شهیدزادهفخری   ها، شهیدسلیمانی   شهید  ؛بینیممی
ها،  ها و تا شهید سلیمانیها، هفتاد و دو تنها، شهید بهشتیطهری م  ها، شهیدصیاد شیرازی
خورشید   و تمام شهدایی که ( علیهتعالیاللهرضوان)هایزدی  اللههایی مثل آیتتا شخصیت 

دات درخشانی در برابر تمام زندگی دنیاپرستان هستند. مبانی این مکتب همان مبانی و اعتقا
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مذهب حقۀ شیعه است که جا دارد به طور گسترده در ارزش، اهمیت و حقانیت این مبانی  
و   قرآن  آنچه  تمامی  مکتب،  محتوای  حقیقت  شود.  بحث   ( السالمعلیهم)بیتاهل شیعه 

 باشد.فرمایند، می می

 تعریف ولّی 
که جا  ست  ااما بحث ما در این جلسه، مقداری بسیار گذرا دربارۀ ویژگی رهبری مکتب  

فقیه است. ابتدا  ها جلسه فقط دربارۀ همین موضوع بحث شود. رهبری مکتب، ولیدارد ده
 .که ما با معنای ولی، کمی از نظر لغت آشنا شویمست امناسب 

ها از جنس َولی هستند. ولی، یعنی  ۀ این، توالی، همه و هم، َوالیت، ِوالیت، متوالیولی 
. هیچ چیز  ندها فقط خودشان هستکه فاصلۀ بین آن   ندقدر به هم نزدیک هستدو چیز آن 

دیگری بین خود آن دو مانع نیست. بنده برای اینکه مطلب بیشتر روشن شود، چند تا مقدمه  
شد، به امید خدا    ما در این مقدمات روشن  شاءالله عمدۀ بحثکنم که اگر ان عرض می 

 بندی کنند.  توانند جمعخود عزیزان هم می 

 تفاوت بین رابطۀ طولی و عرضی بین دو چیز
یک رابطۀ َعَرضی و عرضی دارد،    ؛گوییم ارتباط دو چیز، رابطۀ این دو با هم دو نوع استمی

ام  یک رابطۀ طولی دارد. در رابطۀ عرضی، این دو چیز با همدیگر استقالل دارند، هر کد
 اند.  در تعارض   ماهیت خود را دارد و تا آخر هم در حفظ ماهیت خود، جدی است و با هم

ای است، آنجا  که جلوه   طور نیست؛ در طول همایناما دو چیزی که در طول هم هستند،  
بیند و ندارد تا ببیند. مثال عرض کنیم تا  چیز دوم با توجه به چیز اول، ماهیتی در خود نمی 

از این قسمت مقدمه سریع بگذریم. مثالا در یک خانه میز هم انبا مثال   شاءالله بتوانیم 
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هست، قندان هم هست، قند هم هست، چای هم هست، در و پنجره، فرش، آدم، همه 
اند، شخصیت ها تک به تک از هم مستقل چیز؛ اگر ما در این خانه نگاه کنیم، تمامی این

خود را دارند و به راحتی جدایی خود را از دیگران   معین و مشخصی دارند، هر کدام ماهیت
  ب که هر کدام جدا از هم هستند، درست  ا کنند. قندان و لیوان روی میز مشخص  آشکار می

به میز کامالا مشخص است، شخصیت، صفات، ویژگی او مشخص  نسبت  ها و ماهیت 
ها تا آخر از همدیگر جدا هستند؛ حتی مثالا اگر ما قند را بیاوریم و در چای  است و این

کند و آب هم سیالی خود را حفظ  بریزیم، همچنان در آنجا قند شیرینی خود را حفظ می 
 کند.می

در همین اتاق ما شعاع خورشید   .طور نیستاینر طوِل هم هستند،  اما دو چیز دیگر که د 
خره اشعۀ خورشید در اینجا یک چیزی است، برای خود اسمی دارد، نسبت به  را داریم، باأل

گوییم های مخصوص خود را دارد؛ چون وقتی می چیزهای دیگر ماهیت هم دارد، ویژگی 
شماریم، این هم نسبت به اشیای دیگر یمیز، صندلی، پرده، شیشه، اشعۀ خورشید را هم م

اسم و ماهیتی برای خود دارد، اما نسبت به خورشید چه ماهیتی دارد؟ چه استقاللی دارد؟  
تواند در برابر گوید مِن نور خورشید، توی شیشه، اما آیا می در برابر در و پنجره و شیشه می 

قال با زبان حال، زبان  بزند؟  یا هر زبانی    ، زبان حقیقتذات کرۀ خورشید چنین حرفی 
ای  اشعه برای خودم؟ اگر لحظه  خورشید برای خودت، مِن   یتواند بگوید توبخواهد، آیا می 

این اتفاق بیفتد، اصالا تابش خورشید و اشعۀ خورشیدی نیست؛ کل موجودیت او وابسته  
این هم یک نوع رابطۀ دو   او هست.  تابشی از  به هم   یء شبه کرۀ خورشید است،    نسبت 

 است. 
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 تعریف فاصله و قرب بین دو چیز
فاصلۀ بین اما  فاصلۀ مکانی، صفاتی و خیلی چیزها.    ؛مقدمۀ دیگر مربوط به فاصله است

با هم کامالا متفاوت    ءست، با فاصلۀ بین دیگر اشیااای و طولی  دو چیز که شعاعی، جلوه 
می حرکت  آشپزخانه  تا  مغازه  فاصلۀ  از  صدمتر  را  قند  یک  ما  میدهاست.  و  و یم   آوریم 

می وقت  آن چای  استکان  تا  فاصله  متر  می پنب  هم  استکان  بغل  هم  گذاآوریم،  به  تا  ریم 
منتها این لیوان هنوز فاصله و مانعی بین قند و ؛  بینیم که فاصله از بین رفتبچسبانیم و می 

زیم و  تر کنیم، بیاوریم داخل چای بریخواهیم فاصله را از این هم نزدیکچای است. ما می 
بینیم  تر است؟ به صفر رسید؛ اما باز هم میای از این نزدیکحل کنیم، دیگر چه فاصله 

خواهد ماهیت خود را حفظ کند، قند، آنجا با شیرینی خود اصرار دارد که من هستم، می 
با وجود   . گوید من هم هستمگوید من هستم و آب هم با سیالیت و رطوبت می چای می 

ها، همچنان له را از بین بردند، اما باز ماهیت، انانیت، انیت و من مِن ایناینکه این همه فاص 
خواهند خود را در برابر دیگری حفظ کنند؛ در  در آنجا در دعوای عجیبی است، همه می

 ام را حفظ کنم.  گوید من باید شیرینی با وجود این می اماآب حل شده است، 
قرب   و  نزدیکی  نوع  یک  همستااین  دیگری  است  ،  دیگر  کرۀ   .نوع  به  خورشید  شعاع 

خورشید چه قربی دارد؟! قرب آن چقدر شدید، حاد و قوی است! قرب این دو با قرب آن  
گوید هرچه تواند من بگوید، میدو چقدر فاصله دارد! شعاع خورشید در اینجا هرگز نمی 

جا آمدم  هست، تابش خورشید است، من هم با محرک انرژی خورشید حرکت کردم و به این
ام با او قطع شود و این قرب کنار برود، من ای رابطهو در اتاق شما قرار گرفتم؛ اگر لحظه

ای وجود ندارد، غیر از یک چیز که آن  اصالا نیستم تا بگویم چنین و چنان هستم؛ فاصله 
اظهار وجود در مرکز ذات  هکرۀ خورشید، ذات خورشید و ذات نور است که هیچ احدی را 
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ندارد می  .خورشید  من  کند  ادعا  کسی  پودر  اگر  خورشید  مرکز  عزت  در  تنها  نه  توانم، 
گوید  شود. اما این شعاع خورشید میبلکه نیست می  ؛شودسوزد و تجزیه می شود، میمی

رویۀ اول من به سمت ذات خورشید    ؛من جلوۀ او هستم، نسبت به دیگران دو رویه دارم 
ت که آنجا هیِچ هیِچ هیچ است؛ رویۀ دوم من به سمت غیرخورشید است، به سمت  اس

کنم و خودم که هیچ، همه چیز را هم آشکار ها و ضد نور است که آنجا جلوه می تاریکی
است، من هم یک چیز   اوا شخصیت هر چیزی مال خود  جاین   .کنم و اینجا ماهیت دارم می

 معنای قرب است.  هستم؛ پس این هم یک مقدمۀ دیگر در

 نحوۀ قرب و اتصال انسان با عالم
تواند به این قرب متصل باشد؟ یک رویۀ انسان  ست که انسان چگونه میامقدمۀ دیگر این 

ست، یک رویۀ او به سمت عالم حقیقت است. باز یک مثال عرض ابه سمت عالم بشری 
لله به اصل مطالب آیات و  شاءاتر بتوانیم بحث مقدمات را جمع کنیم که ان کنیم تا سریع

 روایات برسیم.
مثالا شما یک پزشک را در نظر بگیرید، این پزشک پروفسوِر فوق تخصص، اولین دانشمند  

یک رویۀ او به    ؛ دو رویه دارد  .ستاآید، اینجا یک پدر  کرۀ زمین باشد، اما وقتی به خانه می 
آید، در به خانه می سمت علم طب است، یک سمت او به سمت عاَلم خلق است. وقتی  

کند. زندگی  ها بازی می کند، خیلی ساده با بچهاینجا پدر است، با زن و بچه زندگی می 
کند که او در  دهد، اگر کسی بیاید، خیال میای دارد، کارهای خانه را انجام میخیلی ساده 

ایگی دارد ها رابطۀ همسوآمد دارد، با همسایهرفتاینجا نوکر است، خیلی خاکی! با اقوام  
 کنند، این یک رویه است. و خیلی راحت در کارها به همدیگر کمک می
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ها است، در آنجا هر کس  رود و در کنار مریضرویۀ دیگر وقتی است که به بیمارستان می 
بیند، آنجا یک رویۀ دیگر باز شد. همه  بیند، عاِلم دانشمند میکند، طبیب میبه او نگاه می

ار محترم، بهیار بزرگوار، همه و همه منتظرند، اآلن ساعت هشت  منتظرند، مریض، پرست
آید، توجه دارند؛ نه به اینکه یک پدر، یک همسایه، پسر یا چیز  است و همه به طبیب که می

تر از او هم  که اگر کسی با هیکل درحالی  ؛دیگر است؛ توجه، توجه به طب و طبیب است
 ؛ کندبیاید، کسی اعتنا نمی   ی ترمند کند؛ اگر فرد ثروتنمیه  جدر آنجا بیاید، کسی به او تو

 ها به طبیب است؛ این یک رویۀ دیگری است.ه اینج هر کس با هر قدرتی بیاید، تو 
خود طبیب چطور؟ طبیب    امابینند، یک نگاه بسیار باالیی دارند،  اما همه او را طبیب می  

 بیند هنوز در کشف یک ویروس عاجز است.میرود، واقعی وقتی به آزمایشگاه خود می
ایشان بودیم، التماس    یکی از اساتید بزرگوار دانشگاه، متخصص دارو که یک روز خدمت 

، گفتمی رسید التماس دعا  کرد، خیلی! به هرکس میای وای می   ، ، ای وایگفتدعا می
الا تمام کارهای . یک مدت اص گفترسید، التماس دعا می به هرکس از دوستان و رفقا می 

او در اضطراب عجیبی بود. ما کنجکاو بودیم بپرسیم که چه شده است. خود او گفت که 
ام، یک چیز مهمی قرار است کشف  فالنی! من یک سال است که در یک آزمایش گیر کرده

، کنم، یک سال است، هنوز به جایی نتوانستم برسم؛ بخشی از آزمایشات جواب داده است
به    اما نرسیدهنوز  می اه نتیجه  او  از  و  بود  او  حکومت  دنیا  تمام  اگر  اعتراض م.   ی گرفتیم، 

آید، همۀ خود علم بود. وقتی به کالس می  و  برابر علم  ،ضعف  و  فقر  و  نداشت؛ با تمام ذلت
آید، وقتی در  ها اسم او می شوند، وقتی در رسانهها به احترام او تمام قد بلند می دانشجو

هستند؛ اما    شوند، همه منتظر بوده و در برابر او خاضعهمه خبردار میرود،  بیمارستان می
نهایِت علم داند در برابر علم، در یک دریای بیکران و در یک فضای بیخود این طبیب می
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طب قرار گرفته است؛ باور دارد که اگر همۀ اندیشمنداِن محقِق نخبۀ عالم جمع شوند و 
بخواهند به انتهای این علم راه پیدا کنند، همگی زبونانه، ذلیالنه  دست به دست هم دهند و  

ایم! بیمارستان نهایت گم شده ای از این فضای بی کنند که ما در گوشه و فقیرانه فقط اقرار می 
، یک رویۀ آن مربوط به حقیقت  بینند. این دو رویه استنیست که ما را باالترین قدرت می

د هیچ است، فقر، هیچ! در برابر رویۀ مردم و عالم طبیعت قرار  بینعلم است، در آنجا می
 گیرد، آنجا شخصیت و ماهیت دیگری دارد. می

تواند به پس انسانی که این قابلیت را دارد که با علم، رویۀ او به سمت علم باز شود، می 
بی  شیمی،  سمت  فیزیک،  علم  کردیم،  عرض  مثال  را  طب  علم  حاال  شود.  باز  نهایت 

روانشناسی جامعه زمینشناسی ،  همین،  هم  بگوییدشناسی  شما  هرچه  است.   ؛طور 
زیست گیاه روان شناسی شناسی،  بی،  آن  بگوییم،  بخواهیم  را  علمی  هر  و  نهایت  شناسی 

بیند که کند، اما می ترین سرعت، حرکت و قدرت خود شنا می است و انسان در آن با قوی 
شود. حاال اگر انسانی بخواهد به سمت مجموعۀ  تر میرود، تازه، فقیرتر و ذلیلهرچه می

شود؟ در یک  دیگر چه می وقت  آن   این علوم حرکت کند، رویۀ او به همۀ این علوم باشد،
نشأت   او  از  علوم  همۀ  که  علم  حقیقت  به  بخواهد  اگر  است،  گم شده  شده،  صفر  علم 

داشته برای علم طب    هرچه همبیند که دیگر هیچ است؛  گیرد برسد چطور؟ واقعاا میمی
بوده است، نه مِن طبیب؛ فاصله در اینجا قرب است. اگر این توجه به علم طب در آقای  

پیدا می  پیدا می طبیب  قربی  آقای همسایه؛ شود، یک  آقای پدر خانه،  آقای زید،  نه  کند، 
 . بلکه »آقای طبیب«؛ به این دقت شود

بیند اگر پدرم  آن قرب این است که می کند و  »آقای طبیب« یک قربی به علم طب پیدا می 
کردم، آمدم و این علوم را از طب اخذ نمیگذاشت و به دانشگاه نمیمن را به مدرسه نمی
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من همان عوام بیابانی بودم؛ پس هرچه هم دارم ]از علم طب است ، این رویۀ بشری من 
تجلی    تاریک و جهل محض است و این طب من هرچه هست از علم طب است که در من

قدر مجاهده کردم تا یک سنخیتی به این قرب، به این علم طب پیدا کردم.  کند؛ منتها آن می
 شاءالله به خود مطالب برسیم. در اینجا این مقدمات را جمع کنیم و ان 

 ه کیست؟الّل   ولّی 
کم اگر معنای ولی معلوم باشد، کم   .نیستولی فقیه    دربارهبحث ما فعالا  ه یعنی چه؟  ولی اللّ 
آن انسانی است که    الّلهکیست؟ ولی    الّلهتواند روشن شود. ولی  می ولی فقیه    دربارهمطلب  

با یک اندیشۀ عمیق، با یک مجاهدۀ جدی، پاک، زالل و نورانی، از رویۀ بشری به رویۀ 
که این توجه به    کند. اگر انسانی قابلیت پیدا کرده میج العالمین توخالق و حضرت رب 

رویۀ عالم حقیقت را پیدا کند و این معنا درست برای او معلوم شود، آنجا دیگر در برابر آن  
 بیند. نمی حقیقت مطلقه هیچ ماهیتی برای خود 

دارم، آدم بینم که من یک آدم قوی هستم، با یک دست پنجاه کیلو را برمیبا رویۀ بشری می
قوی هستم، یک آدم دانشمند، استاد اساتید، فقیه فقها صاحب تدبیری با مدیریت آنچنان  

عجب! قدرت چیست که    مبین، میمکنه به آن حقیقت مطلقه می ج و... هستم؛ اما وقتی تو
از قدرت مطلق و از حقیقت   کنم قدرت دارم؟! کجاست؟ این قدرت یک جلوهمن خیال می

حواس خودت را جمع    ،شنوم من می  شنوم؟ فالنیگویم که من میقدرت است. چه می 
شنوم« چیست؟ مطلق  یکه چه شود؟! اصالا »م  ؛امکن، من یک ضبط مخفی هم گذاشته 

بینم، تمام حرکات  ام، من میبینم! دوربین مخفی در دستگاه گذاشته من می فالنی شنوایی. 
بینایی«  نهایِت »حقیقت  بینم« دیگر کجاست؟! این َنمی از فضای بی بینم، این »می او را می 

کنم« چیست؟ هر چه دارم یک سایه از آن حقیقت  دانم« چیست؟ »اراده میاست. »می
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نمی  نمانده شود گفت. میمطلق است، حتی »جلوه« هم  بیند عجب! دیگر هیچ چیزی 
 بینانه.  ت و یک زندگی توهمی بود، نه یک زندگی واقعاست، همه منیّ 

داند؛ کند، دیگر آن لحظه خود را کسی می میه با پدر و مادر لب  چاید که وقتی یک بدیده
کند؛ این، زندگی در عالم چیز را فراموش می  کند، همهشکند، ابراز قدرت میمی  ،زندمی

که واقعیت این است که این پدر و مادر وقتی اراده کردند، دست و پای درحالی  ؛توهم است
برند، بچه ای می کنند و در منطقه گذارند، سوار ماشین میبندند و در بغل او میبچه را می

بوده است. مثل آدمی که    کند و در مدیریت اتاق هیچ کارهبیند که در اینجا زندگی می می
دزدد، احدی هم  کشد، می زند، میکند، میآورد، اذیت میبازی درمیدر یک بیابانی لوتی

داند این درۀ کوه  مین  .کندت اعتراض به او ندارد، آنجا در زندگی توهمی زندگی میئجر
برابر کشوری که مدیریت مرکزی دارد، یک وجب هم حساب   در  است  ناچیز  یک جزء 

بندد و در گیرد، میشود. یک سرباز صفر  بیست ساله را بفرستند، دست و پای او را می نمی
تواند اندازد که حتی نمی برد در یک زندان کوچک تنگ و تاریک میاندازد و می ماشین می

بخواهد،  درس  هم  آب  لیوان  یک  بخوابد،  و  بنشیند  و  کند  باز  را  خود  قد  حسابی  و  ت 
ترین وضع، تواند؛ عجب! این زندگی توهمی کجا رفت؟ بعد از یک ماه هم با این ذلیلنمی

بیند هیچ چیز! همه توهم  زند، میمی حلقه را به گردن او زدند و آویزان کردند و دست و پا  
 یت او بود.بود، یک قدرتی تحت مدیر

و   انبیا  الهی،  اولیای  تربیت  برکت  به  و  نفس  تزکیۀ  برکت  به  انسان  فطرت  وقتی 
شود و از زندگی توهمی که دیگران  باز شد، رویۀ حقیقی او باز می  (السالمعلیهم)اوصیا

کند؛ اسم این را  آنگاه دیگر هیچ »من« از منیتی در خود احساس نمی   ؛دارند، آزاد می شود
می  خودش  گوینعبد  در  چیزی  هیچ  خورشید  شعاع  مثل  که  انسانی  چنین  یعنی  عبد  د. 
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نمی  میاحساس  عبودیت کند.  زندگی  این  به  است.  مطلقه  قدرت  آن  از  همه  که  بیند 
 نه زندگی توهمی ما.  ؛زندگی عبودیت است ،گویند. زندگی حقیقیمی
آیات استفاده    و  (السالمعلیهم) این مقدمات که عرض کردیم، حاال از محضر اهل بیتبا  

 کنیم.

 الّلهعبودیت، مشخصۀ ولی  
پیامبر خدا می به  اینقرآن  به  ما  ها بگو: »فرماید  اّل  إ   

َو الَضّراا َنفعاا  َنفسی  ل  ُک  مل 
َ
أ ُقل ال 

نَی السوء إن أنا إاّل َنذیٌر َو   الّلهشاءَ  یب َو ما َمسَّ َن الغ  یب َلکَثرُت م  عَلُم الغ 
َ
َو َلو ُکنُت أ

مون قوم  ُیعل  آی مردم! درست است که من یک حکومت مرکزی قوِی قدرتمنِد    .1«َبشیٌر ل 
جهانی، بلکه جهان هستی دارم، اما رویۀ جسمی بشری من را نگاه نکنید، نگویید تو که  

و هر کاری که دلت بخواهد می   حکومت انجام  داری  را  این کار  انجام دهی، چرا  توانی 
طور نیست، من مالک نفسم نیستم، هیچ  اینطور کردی؟  دهی؟ چرا فالن کار را ایننمی
ای از سود و زیان را مالک نیستم؛ مگر آنکه خدا بخواهد، من تسلیم او هستم. نگاه نکن  ذره

ست که به من داده است و اگر من علم غیب  ا   ه هست، قدرت اوکه من قدرتی دارم، هر چ
خواهد که در عالم بشری بروم و کردم. من هم دلم میبرای خودم کاری میوقت  آن   داشتم،

خواهد که در من هم دلم می   .استراحت کنم، لذت ببرم، باغات داشته باشم، گردش کنم
گرسنه نشوم، درد نگیرم، دشمن  نکند، مریض نشوم،  مّس  عالم بشری هیچ سوئی من را  

ها  طور نیست، اینها را داشته باشم؛ اما ایننداشته باشم، همه من را احترام کنند و همۀ این 

 
دانستم بر خیر خود بسی  مگر آنچه خدا بخواهد. و اگر علم غیب می ؛بگو من مالك سود و زیان خود نیستم» -1

نمی می من  به  شری  هیچ  و  بیم افزودم  کسی جز  من  مژدهرسید.  و  نیستم دهندهدهنده  مؤمنان  برای  سورۀ    «؛ای 
 .188اعراف، آیۀ 
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شما اشتباه  این  .ستا  برداشت  ظواهر  قدرت  و  بشری  بخش  نکنیدبه  نگاه  هیچ    .ها  من 
من اصالا   .هیچ است« به معنای  إناینجا »  . «، من هیچمإن أنامالکیتی از خودم ندارم، »

نیستم، من هیچ هستم؛ من فقط یک کار و مسئولیت دارم، آن هم نذیر و بشیربودن به قومی 
 که قوم مؤمنون است. 

ُب َو َمْمُلوُکَک فرماید: »یحضرت در مناجات شعبانیه م  یُف اْلُمْذن  ع 
َنا َعْبُدَک الَضّ

َ
ی أ َله  إ 

یُب  لی کوتاه بخواهم اشاره کنم؛ باالترین معرفی  و ادامۀ دعا که مفصل است و خی  1«اْلُمن 
می شهادت  نماز  در  ما  و  هست  خدا  پیامبر  برای  است،  که  حضرت  عبودیت  آن  دهیم، 

ا َعْبُدهُ َو َرُسوُله» دا َنّ ُمَحَمّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 «.  َوأ

 تفاوت امام با سایر رهبران دنیا 
ب نشسته بودند که  با اصحا  (السالمعلیه )روایتی هست که خیلی جالب است؛ امام هادی

« یکمرتبه  ُعوَن حضرت  َراج  َلْیه   إ  َنّا  َوإ  ه  
َلّ ل  َنّا  امام    2«إ  پدرم  اآلن  که  فرمود  بعد  و  گفتند 

هم    (السالمعلیه)جواد با  اینجا  شد،  چطور  که  کردند  تعجب  اصحاب  فرمود.  رحلت 
فرمود: نشسته  این خبر را گفتید؟ حضرت  و  داد  این حال دست  ایم، یکدفعه چه شد که 

ْعر ُفَها»
َ
ُکْن أ

َ
ه  َلْم أ

لَّ ٌة ل  لَّ ي ذ  ُه َتَداَخَلن  نَّ
َ

؛ من تا حاال، قبل از امامت، طبق تربیت آبا و 3«ْل 
محضر خدا ذلت داشتم، پیش خدا عبد بودم، ذلیل بودم، در نمازهایم،  اجدادم و قرآن در  

ن در دلم جاری شد که تا حاال یک در حاالتم، اما این ذلت یک ذلت خاصی بود که اآل
 همچون ذلتی ندیده بودم؛ این همان نور امامت بود. 

 
 .96، ص91ر، جبحار األنوا  «؛کننده به پیشگاهتم، و مملو  توبه أخدایا، من بنده ناتوان گنهکار تو » -1
 . 156بقره، آیۀ هسور «؛گردیمما از آن خدا هستیم و به او باز می » -2
 .۳۸۱، ص۱الکافي، ج  «؛کردمیک خضوع و ذّلتی برای خدا در دلم افتاد که پیش از آن در  نمی » -3
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مندتر هستم؛  قدرت گوید من از همه قلدرتر و  افتخار شیعه در همین است، رهبر دیگران می 
حرف، حرف من است؛ من از همه سیاستمدارتر هستم و از همه با تدبیرتر هستم؛ این من، 

ن فرماید با همۀ آن ذلتی که داشتم، اما ذلتی که اآلاز همه باالتر است؛ اما امام شیعه می
ه  لَ دارم یک ذلت خاصی در محضر خدا بود، »

لَّ ٌة ل 
لَّ ي ذ  ُه َتَداَخَلن  نَّ

َ
ْعر ُفَهاْل 

َ
ُکْن أ

َ
 .«ْم أ

ست. این »َمن َمن«ی که دیگران ا   گوید رهبر الهی من عبد خداافتخار شیعه این است، می 
طور من خودسر نیستم، این  گوید من اصالا این را ندارم،گویند باالترین هستم، این میمی

ش جای او  به حال او، ای کا گویند خوشا کنید قدرت دارم، همه مینیست که شما فکر می 
هایی است که ها برای آن کردیم؛ اینمی دادیم، چنین و چنان  می بودیم، مثل او چنین دستور  

دستور   قرآن  که  است  همین  برای  خداییم.  عبد  ما  نیستند،  خدا  عبد  شما می هنوز  دهد 
حواست را جمع کن، مبادا دیگران حتی تو را مجبور    .مأمورید فقط امر خدا را اطاعت کنید

کنند، تحریک و تحریص کنند که یک لحظه در برابر امر خدا تابع هوای دیگران باشی، ولو  
 .همۀ مردم

 ویژگی رهبر الهی  ،پیروی از حق
َما فرماید: »در قرآن می ْهَواَءُهْم ۖ َوُقْل آَمْنُت ب 

َ
ْع أ ب 

ْرَت ۖ َواَل َتَتّ م 
ُ
ْم َکَما أ َك َفاْدُع ۖ َواْسَتق  ل 

َذٰ َفل 
ْنَزَل 

َ
ُکْم  هاللّ أ ُبّ َنا َوَر ُبّ ُه َر َل َبْیَنُکُم ۖ الَلّ ْعد 

َ
ْرُت ْل  م 

ُ
َتاب  ۖ َوأ ْن ک    .1«م 

 
به کتابی که خدا  شان مرو و بگو  ها ای پایداری ورز و از پی خواهش برای آن دعوت کن و چنانکه فرمان یافته»  -1

اند که در میان شما به عدالت رفتار کنم. خدای یکتا پروردگار ما و  نازل کرده است ایمان دارم و به من فرمان داده 
 .15هشوری، آی هسور «؛ستا پروردگار شما
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در سیستم نظام اسالمی، هدف اصلی از نظام اسالمی، انقالب اسالمی و بعثت انبیا این 
ُکْم ست که ما بفهمیم »ا ُبّ َنا َوَر ُبّ َر ُه  این معنا باز شود، بقیه هر چه هست برای این،    .«الَلّ

 مقدمه است. 
هوس  و  هوا  از  هستی.  مأمور  که  آنچنان  کن  اطرافیان، استقامت  این  مردم،  این  های 

ها و انواع و اقسام فضاها پیروی نکن؛ فقط آنچه مأموری را دنبال بازیسیاسی   فضاسازی 
من به آنچه خدا فرستاده ایمان دارم بگو موضع من این است که    .کن و موضع خود را بگو

 حقیقت عدالت است.  و مأمورم تا آن را به شما جاری کنم که همان
خواهی، اول باید معنای عدالت را درست بشناسد، تعریف درست از عدالت  در عدالت

کردند و بعد هم وقتی  ها بودند که به نام عدالت، انقالب می ها خیلی پیدا کند، در انقالب 
یک    (السالمعلیهم)انبیاشد. عدالت در راه  رسید، همه چیز فراموش مینافع انسانی می به م

این که  دارد  مهمی  بسیار  و  ویژه  شودمعانی  معنا  درست  باید  ُکْم »  ؛ها  ُبّ َوَر َنا  ُبّ َر ُه    . «الَلّ
طور نیست که رهبری الهی با حرف دیگران کار کند، امروز یک چیز بگویند و فردا چیز  این

ست و تمام توجه رهبر الهی به این است که امر خدا چیست ا   ؛ رهبری الهی عبد خدادیگری 
 و چارچوبی که خدا فرموده است، چیست.

َنّ » یه  ْرُض َوَمْن ف 
َ
َماَواُت َواْْل ْهَواَءُهْم َلَفَسَدت  الَسّ

َ
َبَع اْلَحُقّ أ ؛ در سورۀ مؤمنون  1«َوَلو  اَتّ

دیگر ج رهبران  با  را  الهی  رهبر  می ویژگی  اجرا شود، دا  عالم  در  که حق  است  قرار  کند. 
کودکیاین از  الهی  رهبر  شود.  هوس  و  هوا  و  باطل  پیرو  و  بیاید  حق  که  نیست  در    طور 

های گوناگون، ها، در میدان در تبعیدگاه  های ساواک، های سخت، در زیر شکنجهریاضت
میدان است که عبد صالح    و  های علمدر  تربیت شده  آنچنان  به  تقوا  او  نگاه  است.  خدا 

 
ون،  سورۀ مؤمن «؛شدست تباه میا  هاها و زمین و هر که در آنرفت، آسمانشان میها اگر حق از پی هوس » -1
 .71هآی
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او می  اگر کل قدرت عالم جمع شود،  بیند که دربرابر قدرت  حقیقت مطلق عالم است، 
آید، او متصل به یک قدرت دیگری است، او حضرت حق، اصالا ذره غباری به حساب نمی 

نمی آدم تحریک  نفر  تأثیر چند  است، تحت  به حق  آنمتصل  یا  شود که حاال  طور شود 
ها، کلمات دنبال اجرای حق است. برای ها، دستورات، برنامهگیری موضعدر  طور شود؛  این

مسئولیت مینسل  احساس  دنیا  آینده  فقط کشور؛ میهای  نه  که  کند،  کند  اثبات  خواهد 
« نیفتد،  اتفاق  این  اگر  شود،  جاری  باید  صورت  چه  به  حق  تنها َلَفَسَدت  اجرای  نه   »

 شود.ت، به فساد کشیده میساها و زمین، بلکه هرچه در آن آسمان 
فرماید که در والیت فقیه دیکتاتوری نیست، این به این معنا نیست  وقتی حضرت امام می  

 خواهند انجام دهند، این بدین معناکند که همه هرچه میکه از ترس مردم طوری رفتار می
آن مسیر مدیریت  های این و  ست که ولی فقیه با اتصال الهی، نیاز ندارد که با هوا و هوس ا

را عوض کند. اگر همۀ دنیا بگویند که سوریه نباید برویم، اگر تشخیص دهد که امر خدا  
می  دنبال  را  آن  است،  این  به  در  او  باشد،  نباید  کار  فالن  که  بگویند  مردم  اگر همۀ  کند؛ 

کند. این بحث جمهوری که رأی مردم محترم است، در جایی که خواست خدا نگاه می
حک اینمخالف  شود.  َخلط  نباید  است  خدا  بحثم  که  ها  است  دقیقی  و  ظریف  های 

 طلبد تا روشن شود.جلسات مفصلی می 

 حکومت براساس عبودیت در نظام اسالمی
آنچنان   او  فطری  توحید  و  عبودیت  است که رویۀ ملکوتی،  ولی خدا کسی  در هر حال، 

در خود ست؛ بنابراین  ا   ست، و او عبد اوا  اوبیند هرچه هست،  شکوفا شده است که می
 تواند دلخواه خود عمل کند.  بیند که بخواهد خودسر باشد و نمی چیزی نمی 
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،  فرماید: »در قرآن به صراحت می ین  اْلَیم  ْنُه ب  َخْذَنا م 
َ
، َْل یل  َقاو 

َ
َل َعَلْیَنا َبْعَض اْْل َوَلْو َتَقوَّ

ْن  ْنُکْم م  یَن، َفَما م  ْنُه اْلَوت  یَن ُثمَّ َلَقَطْعَنا م  ز  َحد  َعْنُه َحاج 
َ
؛ ای مردم! پیامبر خدا که قدرت 1«  أ

مرکزی دارد و با یک اشارۀ او هزاران انسان عشق به شهادت دارند و با یک اشارۀ او صلح 
ویۀ بشری رها  شود، بدانید همۀ این قدرتافتد، ملکیتی از کسی اضافه و کم می اتفاق می 

ارد حتی یک کلمه چیزی از خود به نام »ما« بگوید؛  ت ندئجرست، اما رویۀ عبودیتی او  ا   او
ین  چنین کاری کند »اگر   اْلَیم  ین  »  -«ب  گیریم و او را می  -« در اینجا یعنی با قدرت تمامَیم 

کنیم، سپس رگ حیات او  کنیم؟ او را رها نمیکار میکنیم. بعد از مؤاخذه چه مؤاخذه می 
یَن را، » نیم؛ آنگاه اگر همۀ شما هم جمع شوید، هیچ احدی  ک« رگ حیات او را قطع میاْلَوت 

 کار ما شود. قدرت ندارد که مانع این
عنوان یک ریش سفید محل و کشور نیست، درگیر یک  بهمقام والیت    ،پس در نظام اسالمی

ها مربوط به غرب است، چون غرب والیت ندارد. یک  حزب سیاسی نیست؛ این صحبت
هر سرگردان،  فیلسوف روز    موجوداتی  یک  نظریهدنبال  یک  دنبال  روز  هر  پردازی نمایی، 

از یک مدت هم می می برای همین  روند، بعد  بینند که گرفتار عجب سرابی شده بودند؛ 
فقط برای این کشور و تعدادی مردم اینجا مدیریت    (تعالیالّلهحفظه) است که حضرت آقا

جهان    ؛سند رهبری الهی یعنی چهخواهد جهان را مدیریت کند تا جهان بشناکند، می نمی
های رهبران ها و فلسفه همۀ مزخرفات، بینشجهان    ؛با یک الگوی درخشنده مواجه شود

بشناسد  آن انسان   ؛را  فطرتی که همۀ  به لحاظ  توحید هستند، یک  جهان  فطرت  آن  بر  ها 
ینکه جامعۀ  ها در جهان متحول شود تا اها بیفتد و فطرت انسان ای از توحید در دل آنبارقه

این شود.  آماده  حضرت  ظهور  برای  تصمیمی  بشری  آقا  حضرت  وقتی  که  نیست  طور 

 
 کردیمسپس رگ دلش را پاره می   گرفتیم،بست، با قدرت او را فرومی ای سخنان را به افترا بر ما میاگر پیامبر پاره»  -1

 .47تا  44سورۀ حاقه، آیات  «؛و هیچ یك از شما را توان آن نبود که مانع شود
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گرا، یک ُمشت جناحی، یک ُمشت سیاستمدار مدام نق بزند که  گیرد، یک ُمشت گروه می
آقا این این  ؟ طور نگفتطور نکرد؟ چرا آن چرا حضرت  ها عالمت جهل  چرا فالن شد؟ 

ایم. حزبی اشتباه گرفته ا با یک حکومت بشرِی ظاهرِی رئیسر  است از اینکه ما هنوز ولّی 
دهند های مختلف اجازه نمی شوند و به شکلها مانع آن میمسئلۀ تربیت نفس که بعضی

فهمند تا مبادا این معرفت نفس در فضای جامعۀ بشری باز شود، به این علت است که می
ها از لجن این عاَلم  یفتد، دیگر این انساناگر تربیت نفس با نگاه تزکیه برای بشریت اتفاق ب

کنند به جای اینکه جذب شوند و طمع پیدا کنند و به وسیلۀ آن طمع فریب ماده تنفر پیدا می 
 شود.بخورند، یک زندگی دیگری باز می

 رابطۀ بین امام و امت در نظام اسالمی
این آیه آمد:   اشکه در شااأن امیرالمؤمنین و خانواده اطعام مسااکین، یتیم و...،در قضاایۀ 

ا» ُکورا ْنُکْم َجَزاءا َواَل شــُ یُد م  ه  اَل ُنر 
َوْجه  الَلّ ُمُکْم ل  َما ُنْطع  َنّ َنا  ؛ چرا؟ »1«إ  ّ

ب  ْن َر ا َنَخاُف م  َنّ إ 
ا یرا ا َقْمَطر  ا َعُبوسا  .2«َیْوما

دهد، می  با آن همه قدرت و عظمت، وقتی به یک مسکین و یتیمی طعام  (السالمعلیه )علی
ه  گذاریم، ما »ت نمی فرماید مطمئن باشید، ما بر تو منّ می

َوْجه  الَلّ « این کار را کردیم، هیچ  ل 
بمنّ  می   رتی  هم  تشکر  شما  از  حتی  نداریم،  »شما  خدا  برای  ما  ه  کنیم. 

الَلّ َوْجه   کار  ل   »
سختی  ترسیم، در روزی که آن روز شدت و دشواری از پروردگارمان می چون ما  ؛  کنیممی

دهد، دیگر به این عالم  دارد. وقتی رهبری الهی این نگاه را به یک عاَلم حقیقتی توجه می 
کند تا مردم او را به حکومت انتخاب کنند. بله، وظیفه دارد  نیازی ندارد که بیاید فریبکاری 

گاهی و رشد فکری دهد، اما این مردم هستند که باید به آن  که به مردم بینش دهد، مردم   را آ
 

انسان،    هسور  «؛خواهیم نه سپاسیپاداشی می کنیم و از شما نه  جز این نیست که شما را برای خدا اطعام می»  -1
 .9هآی
 . 10 هانسان، آی هسور  «؛ترسیم، در روزی که آن روز عبوس و سخت و هولنا  استما از پروردگار خود می » -2
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ای رابطۀ بین امام و امت یک همچون رابطه  ؛رشد برسند که در به در به دنبال امام بدوند
 است. 

می  هم  قرآن  لذا  »و  َما  فرماید:  َنّ
َ
أ َلَيّ  إ  ُیوَحٰی  ْثُلُکْم  م  َبَشٌر  َنا 

َ
أ َما  َنّ إ  ٌد ُقْل  َواح  ٌه  َلٰ إ  ُهُکْم  َلٰ إ 

یَن  ْلُمْشر ک  ُروهُ ۗ َوَوْیٌل ل  َلْیه  َواْسَتْغف  یُموا إ  یک   ؛؛ به این مردم بگو که من دو رویه دارم 1« َفاْسَتق 
رویۀ من بشری است، من هم مثل شما بشر هستم، شما هرچه در عالم بشری دارید، من 

َلَيّ ُیوَح هم همان را دارم؛ اما یک رویۀ دیگر من » طور شد، من عبد « است، حاال که اینٰی إ 
هٌ منحصراا »  .بلکه بیشتر از شما  ؛هستم و در بشریتی مثل شما مطیع او هستم َلٰ « شما همان إ 

هٌ » َلٰ ها شما را  این، پس به سوی او استقامت کنید. شیطان، ابلیس، غفلت و  ستا « واحد  إ 
وگرنه هرکس برای خود زندگی    ؛ استغفار کنیدد، به سوی او  ی گرفتار نکند و اگر اشتباهاتی دار 

یَن خواهد کرد » ْلُمْشر ک   «. َوَوْیٌل ل 
َم  فرماید: »می  (السالمعلیه)بن جعفرامام موسی  إّن القرآَن َلُه َظْهٌر و َبْطٌن، َفَجمیُع ما َحرَّ

ُر، و   . و َجمیُع ما أَحلَّ الّله ُ تعالی الّله ُ في القرآن  ُهَو الّظاه  َك أئّمُة الَجور  ن ذل  ُن م  الباط 
َك أئّمُة الَحقِّ  ن ذل  ُن م  ُر، و الباط  تاب  ُهَو الّظاه  ؛ این قرآن ظاهری دارد و باطنی؛ 2« في الک 

ها همه ظاهر هستند و باطن آن ائمۀ جور همۀ آنچه در قرآن به عنوان حرام آمده است، این 
ها ظاهر است و باطن آن امامان  آنچه در قرآن به عنوان حالل آمده است، ایناست. همۀ  

امامت و رابطۀ بین امت و امام در اینجا یک    ، حق هستند که رابطۀ بین اجرای شریعت، دین

 
تان خدایی است یکتا. پس بدو روی آورید و  بگو: من انسانی هستم همانند شما. به من وحی شده که خدا »  -1

 .6 هسورۀ فصلت، آی «؛هید. و وای بر مشرکاناز او آمرزش بخوا
ها پیشوایان ستمگرند قرآن ظاهری دارد و باطنی. تمام آنچه خداوند در قرآن حرام کرده، ظاهر است و باطن آن »  -2

الکافي،    «؛ها امامان حق هستندو همه آنچه خداوند در کتاب خود حالل شمرده همان ظاهر است و باطن آن
 .۳۷۴، ص۱ج
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طور به  که این مباحث باید بیشتر باز شود. رهبر الهی اینست ا ایکنندهبحث مهم و تعیین
 .داردتوجه امر خدا 



 

 

 لسه بیست و هفتمج

 معنای صحیح ولّی 

ان   که  ماند  ناقص  گذشته  جلسۀ  در  مطالبی  انقالب،  مکتب  بحث  ادامۀ  اگر   الّلهشاءدر 
 .ندی برسیمبع در این جلسه به جم ،خداوند توفیق بدهد

ای جز  قدر نزدیک باشد که فاصلهعرض کردیم که »ولّی« یعنی یک چیزی به چیز دیگر آن 
های مکانی و زمانی ممکن است هرچه خودش با آن نبوده باشد. عرض شد که این در قرب 

بسا جدا از هم باشند و فاصلۀ خیلی  هم نزدیک باشد، باز به اعتبار وجودی و ماهیت ای 
 عرض کردیم که فرض بفرمایید شن با تخته هرچقدر نزدیک هم زیادی داشته باشند. مثالا 

بودن.  عرضهم باشند، صد سال هم کنار هم باشند، همچنان جدا از هم هستند؛ از حیث  
ترین چیز  لیوان آب به آب خیلی نزدیک است؛ در روی میز از همۀ چیزهای در اتاق نزدیک

هر کدام ماهیت خودشان را دارند؛ اگر ها  به آب همان لیوان است؛ اما از حیث ماهیت این
»آب« را هم جدای از خودش در نظر    .گوید »مِن شیشه«صد سال هم بماند آن شیشه می

 .گیردمی
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تر است و آن قربی است  ها نزدیکاما عرض کردیم یک قربی هم هست که آن از همۀ این
در   باشد،  قوی  هم  چقدر  هر  نور  شعاع  خورشید؛  ذات  به  نور  شعاع  ذات مثل  محضر 

کند. با همۀ موجودیتش که نسبت به دیگران جلوه دارد، خورشید هیچ احساس ماهیتی نمی
با همۀ امتیازاتی که نسبت به دیگران دارد،    ؛عظمت دارد، حرارت دارد، اثر دارد، برتری دارد

اما به ذات خورشید که رویۀ آن سمت وجودی او باشد، آنجا با تمام موجودیت هیچ است. 
بین شعاع هرچه   است  تفاوتی  بله! یک  است.  ذات خورشید  از سوی  تشعشعات  هست 

خورشید با ذات خورشید و آن اینکه شعاع خورشید ذات خورشید نیست؛ اما در عین حال  
که ذات خورشید نیست یک غیریتی دارد، غیریت نه مثل غیریت شن با تخته؛ نه غیریت به 

 خودش را نگهداشته است.  کدام استقالل هرم؛ بلکه معنای تعارض با ه
اَلّ ُهَو فرماید: »و لذا در آن سوره می  َه إ 

َلٰ اَلّ ُهَو حاال قرآن خودش »  .1« اَل إ  َه إ 
َلٰ « را معنا  اَل إ 

الَّ َوْجَههکند یعنی چه. یعنی: »می ٌك إ  اگر نگاه معرفتی قرآنی شکوفا شود،   2«کلُّ َشْيء  َهال 
پایین نگ می از  بینیم؛ حتی شعاع  کنیم، هر چیزی را مستقل می اه میفرمایند که ما وقتی 

در غار زندگی کرده و بیرون نیامده و اصالا ندیده خورشید یعنی چه،   که  کسی  .خورشید را 
ست که در غار ابیند. این فهم کسی  تابد، آن را مستقل می در آن دهانۀ غار که آفتاب می 

کند. عالم واقع چیز دیگری است. در عالم واقع این آفتاب با تمام وجودش فریاد  زندگی می 
 دهم؛ بلکه هرچه به دهانۀ غار نیامدم و روشنایی نمی   زند که من خودم به خودی خودمی

« است.  خورشید  ذات  مدیریت  َهال كهست  َشْيء   را  کلُّ  چیز  هر  ما  واقع  عالم  در   »
الَّ َوْجَههبینیم. »ظاهر خیال مستقل می   بینیم، به می است. لذا    الّله «؛ هر چه هست وجه  إ 

 
 .88هسورۀ قصص، آی«؛ هیچ خدایی جز او نیست» -1
 .88هسورۀ قصص، آی «؛مگر ذات او ؛هر چیزی نابودشدنی است» -2
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ُه »  :کنیممی عرض    (السالمعلیه)معصوم به امام  در دعای ندبه   َلْیه  َیَتَوجَّ ي إ  ذ 
ه  الَّ

اْیَن َوْجُه اللَّ
َیاء ْول 

َ
 معرفت امام است. و این شناخت  .1«اْْل

 رابطۀ مستقیم بین شکوفاشدن فطرت توحیدی و فهم والیت
»امام« با فهم    و   ها باید روشن شوداین  الّلهشاءهای اعتقادی ان های بعد و بحثدر بحث

توحید -تا »توحید« برای ما درست روشن نشده باشد    .گرددما مکشوف  درست توحید بر  
گوییم بله! ها که میبینیم مثل دیگر انسانامام را هم یک هیکلی می  -فطری مد نظر است

این هم یک هیکلی دارد مثل من یا فالنی؛ اما اگر نگاه توحیدی شکوفا شود، خواهیم دید  
اما    ،اش به سمت خلق استطرف روحیهاست که یک  ها آن انسانیکه امام در بین انسان

 است.  الّلهاست که وجه  روحیۀ توحیدِی مقام معرفتی او یک مقامی
باقر ْمس  »  فرماید:میالسالم()علیه امام  َالشَّ َن  م  ْنَوُر 

َ
أ یَن  ن  َاْلُمْؤم  ُقُلوب   ي  ف  َمام   َاْْل  َلُنوُر 

َهار   النَّ ب  یَئة   وجه    حاال  .2« َاْلُمض  که  امام  امام  منین  ؤمشد،    الّله خود  از  را  خود  نور  هم 
 د. نگیرمی

کم تا  کنیم  عرض  مثال  ولّی یک  معنای  آینهجمع  کم  شما  شود.  اتاق بندی  یک  در  را  ای 
بفرمایید آینهوقتی    ؛مالحظه  به  نور را  تابدمی   از خورشید  به  منعکس میکننده  خیره ،  کند 

تا هم آینه   ا دوازدهت  دهاتاق تاریک. آینۀ دوم در اتاق بعدی. آینۀ سوم در اتاق آن یکی. اینجا  
های بعد همه شان همان نور است. اینجا اگر ما آینۀ سوم را قطع کنیم، آینه باشند، نورهای 
رشید غروب کند ها تاریک است. اگر خوآینه اول را برداریم، دیگر آینهاگر  تاریک است.  

هم در شعاع نور قرار بگیرند تا آن    اها بآینه  اگر  آینه هم تاریک است و با سنگ فرقی ندارد.

 
 .303، ص1زاد المعاد، ج «؛آورندکجاست آن وجه اللهي که دوستان خدا به جانب او رو  مي» -1
 .276، ص1الکافی، ج «؛تر استروز، روشننور امام در دل مؤمنین از نور خورشید تابان در » -2
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انتقال می نور را  از دیگری  با کرۀ خورشید اتاق هفتم و هشتم یکی پس  اینکه  دهند؛ ولو 
کنند.  کس می شان را منعها به همدیگر جلوه مستقیماا در ارتباط نیست؛ اما به وسیلۀ آینه این

. روز هرقدر هم  است در روز  و تر از خورشید نورانی در ظهرنور امام در قلب مؤمن نورانی
 تر است. تر و روشن کننده باشد، نور امام بر قلب مؤمن از آن گرمخیره 

الشریف( در  فرجهتعالیالّلهسلم( دربارۀ آقا امام زمان)عجلوآلهوعلیهالّلهپیامبر اکرم)صلی 
عوَن فرماید: »ان غیبت میزم َینَتف  و  ه   نور  ب  یؤوَن  َیسَتض  إنَُّهم   ، ة  ُبوَّ النُّ ب  َبَعَثني  اّلذي  إي و 

ه   َغیَبت  ه  في  آن قدرتی که م  ؛1« بَوالَیت  به  آن امام  ن  قسم  پیامبری مبعوث کرد، شیعیان  به  را 
می  سود  او  غیبت  در  او  والیت  از  میمعصوم  منتفع  بهره برند،  نور شوند،  و  هستند  مند 

 گیرند. می
ها معارفی است که ما خلق شدیم به این رشد برسیم؛ به این بینش برسیم. وقتی صحبت این

ای از عظمت  باشد که در چه مرتبهشود، معلوم  الهی میولیشود، صحبت از  از امام می
رسانیم، دیگر این خودمان را می  ،کنیم و به چه عظمتی از خلقتمعرفت پیدا می  ،خلقت

 ؛ رویمتنها دنبالش نمیبینیم که نهگانۀ حیوانی پستی که رهبران دنیا دارند، ما میهکارهای بچ
اتصال قوی است که با یک  قدر این  بینیم که چقدر گند است. پس با یک نگاه، آنبلکه می

گوییم،  خدا می به  و  با یک نگاه    «الّلهولی  »گوییم  السالم( می نگاه به حضرت علی)علیه 
 ؛ چقدر جالب است. «منینؤالم ولّی »

 
شوند و از نور  مند میرا به پیامبری برانگیخت، آنان در زمان غیبت او از وجودش بهره ن  آری، به خدایی که م»  -1

 .93، ص 52بحار األنوار، ج «؛گیرندوالیتش روشنی می
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 رابطۀ بین ولی فقیه و والیت معصوم
پس در اینجا فقط یک چیز آن ظهوِر جلوه موجودیتش را دارد؛ آن هم نسبت به دیگران و  

تر از  غیر خدا؛ اما آن رویۀ عبودیت آنچنان در ارادۀ خدا ذوب است و هیچ است که شدید 
وقتی  ،  شودوقتی صحبت از ولی الهی می   جا دارد  .استوضعیت نور خورشید به خورشید  

فقیه یک صورت پایینی از بحث حکومت در عالم ظواهر است؛  گوییم، ولی  ولی فقیه می 
چنین در عبودیت به خدا نزدیک است و به امام معصوم « است که این»ولّی   ،ترقبه نگاه عمی

این   و  که نزدیک است  مثل آن آینه  ؛ اگر بخواهیم مثال بزنیماستالسالم( نیز نزدیک  )علیه
مربوط به خودش نیست و این هرچه هست، تحت    کنندگی آینه در آن اتاق تاریک هیچ خیره 

 خودش در خودش ندارد.   است که آن چیزیثیر أت
 بندی شود. حاال بنده سریع این عبارات و روایاتش را بخوانم تا این بحث جمع

ام و تو را به دانی چرا من اجازۀ مناجات به خودم دادهآیا می»خدا به حضرت موسی فرمود:  
»رهبر«   کرده خلقم،  کرد:  «اممبعوث  عرض  موسی  حضرت  من  ،نه»؟  پروردگار   .«ای 
ها کشیدم و در بین همۀ  من بندگانم را زیر و رو کردم و امتحاناتی از آن»خداوند فرمود:  

پس آنگاه دوست داشتم که تو  ؛تر ببینی، ندیدمبندگانم اینکه تو خودت را در برابر من ذلیل
ان  هایی که خودشهای شکسته هستم؛ نه دلاینکه در دلبرای  خلقم.  را برترت کنم در بین  

ها برای  . این«بینندصاحب امتیاز و قدرت و فکر و علم و زرنگی و مدیریت و قدرت می  را 
 بیند.ها را در خود نمیمشرکین است؛ عبد الهی این
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خدا امر  تسلیم  هست  می ا   هرچه  عرض  عرفه  دعای  در  حضرت  لذا    کند: ست؛ 
ي» َله  ْغن   إ 

َ
يأ یر َك  ن  َتْدب  ي ب  ي َعْن  ل  یر  ي َتْدب  َیار  ْخت  ا  َعن   َك  َیار  اْخت  ب  آنچنان  ؛1« َو  به من  خدایا 

یا در این معرفتی که به نگاه دیگری عطا کردی م قدم بدار که را ثابتن  معرفتی عطا کن 
تدبیر کنم.  بفهمم به تدبیر تو بر من هرچه هست به آن غنی باشم از اینکه خودم، خودم را  

شود، حکم آن از تدبیر به خودم مستغنی باشم؛ ببینم هرچه از آن مرکز ربوبیت صادر می
یاری خواهد. »است؛ نه آنکه دل من می َک َعن  اْخت  یار  اْخت  را از اختیار خودم ن  « خدایا مَوب 

 نیاز کن بر اختیار تو بر من.  بی

 دنیا   تفاوت نگاه ولی الهی با دیگر رهبران و حکمرانان
»می  (السالمعلیه)علیموال    َغیُر  فرماید:  َمقَصٌد  َلُه  کاَن  َمن  در  2«الّلهضاَع  کس  هر   .

فهمد. همۀ داند و نمیاست؛ نمی  شد، ضایع شدهاب  هر چه  زندگی به غیر حکم خدا دنبال
 ها.  ها، این افسوس دادن باز خواهد شد؛ این حسرت جاندادن و بعد از  جانها در موقع  این

ین  فرماید: »ور میطدر این آیه این  ودر قرآن   ا َلُه الدِّ صا َه ُمْخل  ْعُبَد اللَّ
َ
ْن أ

َ
ْرُت أ م 

ُ
نِّي أ وُقْل إ 

ین م  َل اْلُمْسل  وَّ
َ
ُکوَن أ

َ
ْن أ

َ
ْرُت ْل  م 

ُ
رهبر الهی با  اساسی  این نگاه رهبر الهی است؛ فرق    .3« َوأ
سالطین،  رؤ پادشاهان،  دنیا،  جمهوری  و  سای  ؤرسای  سیاسیون  حزب،  دبیران  حزب، 

َلُه »  :ها در این آیه است؛ به این مردم بگودیپلمات  ا  صا َه ُمْخل  ْعُبَد اللَّ
َ
أ ْن 

َ
ْرُت أ م 

ُ
نِّي أ إ  ُقْل 

ین ست آن را اجرا کنم، هر چه  ا   این است که هرچه حکم خداموریتم  أمتنها  نه« من  الدِّ

 
بحاار األنوار،    «؛نیااز گرداناختیاارت از اختیاارم بیرا از تادبیرم و باه  ن  م  ،خادایاا باه تادبیرت نساابات باه من»  - 1

 .216، ص95ج
 .16، ح426غرر الحکم و درر الکلم، ص «؛کسی که مقصدی جز خدا داشته باشد، گم شود» -2
اند که نخسااتین  مودهرا فرن  و م .ام که خدا را بپرسااتم و برای او در دین اخالص ورزم بگو: من مأمور شااده»  -3

 .12و11ات رۀ زمر، آیسو «؛مسلمانان باش
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ْن  »  :بگو  و  هم بکنکید  أتو    به آن توجه دارم   آن هم خالصانه  ،ستا  رضایت او
َ

ْرُت ْل  م 
ُ
َوأ

ین م  َل اْلُمْسل  وَّ
َ
ُکوَن أ

َ
ها  شدۀ در این امر مهم، ای پیامبر در این آیه به این«. اولین تسلیم أ

اهُ  بگو: » یَّ  إ 
الَّ الَّ َتْعُبُدوا إ 

َ
َمَر أ

َ
ه  أ

لَّ الَّ ل  اس  اَل  إن  اْلُحْکُم إ  ْکَثَر النَّ
َ
نَّ أ ُم َوَلک  یُن اْلَقیِّ َك الدِّ َذل 

« به معنای »نیست«  إن  شکند. اینجا ». ای وای در این قسمت آیه، کمر آدم می1«َیْعَلُمون
؛ هیچ احدی در این عالم  الّله« شرطیه؛ حکمی نیست در عالم مگر حکم  إن  است، نه »

  کنم؛ حکم، حکم او ندارد که ادعا کند که من حکم می عرضه، لیاقت، شایستگی و قابلیت  
میا صادر  دستور  عالم  قلدرهای  که  لحظه  آن  در  اگر  از  نکنست.  یکی  لحظه  همان  د، 

های مغزش آنجا فلب شود، همان مشت و همان بازوی حیوانی او در همان فضا مویرگ
اده است، یک بحث  افتد. حاال اینکه خدا مهلت دزمین می  ی جا به روخشکد. از همان می

به او. این    مگر منحصراا   ؛ست که بندگی نکنیدا  خاص خودش را دارد. هرچه هست امر او
هم   مردم،  به  را  قیم  دین  این  دارد  مأموریت  الهی،  رهبر  الهی،  حاکم  است.  محکم  دین 
هدایت کند، هم مدیریت کند، هم راه را نشان بدهد و هم اجرا کند. خودش چیزی از خود  

د. ندانکن اکثر مردم این حقیقت بدیهیه و آشکار، آشکارتر از آن خورشید را نمی ندارد؛ ول
 بیند. در غار که چند ساعتی آفتاب به دهانۀ آن آمده فقط مستقالا همین دهانه را می  مثل آدمی

 
اید و خدا حجتی هایی خواندهها را به نامتان آنپرساتید ساوای خدای یکتا، مگر بتانی را که خود و پدراننمی»  -1

ها نازل نکرده اسات. حکم جز حکم خدا نیسات. فرمان داده اسات که جز او را نپرساتید. این اسات بر اثبات آن
 .40هسورۀ یوسف، آی«؛ دانندنمیبیشتر مردم  امادین راست و استوار، 
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 (السالمعلیه)عبودیت در حضرت ابراهیم
ُه  » بُّ یَم َر ْبَراه  ذ  اْبَتَلی إ  ي َوإ  ت  یَّ ْن ُذرِّ ا َقاَل َوم  َماما اس  إ  لنَّ ُلَك ل  نِّي َجاع  ُهنَّ َقاَل إ  َتمَّ

َ
َمات  َفأ َکل  ب 

ین  م  ال 
ي الظَّ  . 1«َقاَل اَل َیَناُل َعْهد 

به اذن   دبایبخواهد در آن مقام خاص والیت که  ی  سک  ر نظام اسالمیدطور نیست که  این
ا میدان مسابقات نیست؛  جآن  مسابقه بدهد. مکر و حیلهبا هزار  ،خدا و اذن ولی خدا باشد 

  کنم عرض نمی   رعایت وقت  دلیله  بآنجا مجازات سختی دارد که حاال بنده    میدان مسابقاِت 
اند بدون شایستگی طمع کنند، چه بالها  خواسته و بلکه در نظام آفرینش که در طول تاریخ

  ی برا   را   او  ،میابراه  رب  :فرمایدل می اند. امتحاناتی که خدای متعاو مجازات سختی دیده 
در یکی از تفاسیر نزدیک سی تا امتحان سخت حضرت    .آزمایش کرد  سخت  امتحانات  آن

قصه شنیدن  حتی  ما  که  است  آمده  آن  ابراهیم  از  نمییکی  تحمل  هم  را  این  ها  کنیم. 
دید هیچ چیز نیست که خودش  ها حضرت ابراهیم می ها، این بالها، اما در همه آنمصیبت

تَ » ای کند؛ در برابر همۀ این بالها و اراده خدااراده
َ
ُهنَّ َفأ ای «؛ در این امتحانات چون ذرهمَّ

نداشت   یانفعالدانست و بنابراین در برابر خدا  ای برای خودش نمیخودی، امتیازی، اراده 
آنهمهو   پایان رسید.  به  زیبایی  به  قرار  اش  بر مردم »امام«  را  تو  وقت خدا فرمود که من 

بندگی خدا و اینکه این راه ادامه پیدا به عشق ، دهم. حضرت ابراهیم با یک نگاه از خدامی
هم را  بعد از آن، چنان عاشق عبودیت در روی زمین بود، آنچنان عاشق بود که مردم    ؛کند

کلُّ َشْيء   شان باز شود و این حقیقت نورانی آشکار را ببینند که »چشم  کرد که دعوت می
ٌك   «؛ این خیلی آشکار است. َهال 

 
و پروردگاار ابراهیم او را باه کااری چناد بیاازمود و ابراهیم آن کاارهاا را باه تماامی باه انجاام رسااانیاد. خادا گفات:  » -1

ساورۀ بقره، «؛ فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من ساتمکاران را در بر نگیرد   :من تو را پیشاوای مردم گردانیدم. گفت
 .124هآی
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 ولّی الهیت در رفتن کامل منیّ بیناز  
بیند که یک المپ از سقف  مپی از یک جایی آویزان است، یک بچه میالن  بالتشبیه اآل

بیند این سیم از بیخ پوسیده است؛  آویزان است و آنجا ایستاده است. اما یک نفر باهوش می
یک لحظه احتمال دارد این پوسیدگی قطع شود، این المپ نایستاده است؛ حاِل المپ در  

واقع افتادن است؛ من اشتباه نکنم که این سیم، المپ را روی سقف نگه داشته است. عالم  
می بودآنگاه  آویزان  آسمان  در  سیم  این  به  نیاز  بدون  مستقالا  که  شده  داشته  نگه   ،گفتیم 

وابسته و محتاج    قدر به این سیمآسمان مستقل است. چیزی که آن  این در  ،گفتیم بلهمی
تکه خواهد شد، کجای درجا زمین افتاده تکه ،ه این سیم قطع شودصدم ثانیاگر یک  ،است

چه  به  استقاللی؟  چه  به  چیز؟  چه  کجا؟  است؟  شده  آویزان  سقف  در  آسمان  در  این 
ای بریده شود، یک دقیقه آنجا بایستد که بگوییم حداقل یک دقیقه بدون  اعتمادی؟ لحظه

صدم ثانیه هیچ، حال او با تمام  ، یک نیاز به این سیم اینجا ایستاده است. یک دقیقه هیچ
.  اگر من را محکم نگه داشته به آن سقف، مزند که »من« اینجا هیچ هستوجود فریاد می 

« است.  سیم  ٌك این  َهال  َشْيء   تمام  کلُّ  با  موجودی،  هر  و  انسان  دریا،  دشت،  کوه،  «؛ 
این اینکه  نه  شد،  روزی هالک خواهد  اینکه یک  نه  است.  سیم یک   موجودیتش هالک 

شود  کند. برای یک کور هم معلوم میظهور پیدا میوقت  آن  افتد؛شود و می روزی پاره می
که صدای یک چیزی آمد؛ مثل اینکه یک چیزی زمین خورد؛ مهم نیست. مهم آن است که 

که همان هالک است؛   انسان زبان حال و زبان حقیقت موجودات از جمله خودش را ببیند
شود. امام امت به چنین  روشن می  الّلهمعرفت وجه  وقت  آن  ؛الّله، مگر وجه  الّله وجه  ااّل 

کند؛ کسی که دیگر گوید ولّی یعنی کسی که این مقام را درک میرسیده است؛ می   مقامی
قدر دنبال  اینکه مردم بیچاره    است  هایینیاز از مردم و همۀ آنبیند؛ کسی که بی خودی نمی
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ابراهیم  حضرت  هستند.  مردم  آن  بین  در  بینش  این  که  بود  این  مردم  شودباز    عاشق   .
بدبختبیچاره من،  اند،  حکومت  من،  قدرت  بگویند  کی  تا  کنند  پیدا  نجات  بیایند  اند، 

حزب من، سیاست من، تا چه زمانی این بیچاره در این آتش بسوزد؟ بیاید بیدار شود؛ لذا  
ي  را بده. خدا فرمود: »با آن عشق از خدا خواست که به ذریۀ من همین قدرت   ال َیَناُل َعْهد 

ین م  ال 
هایی که ظالم باشند. ظالم این ذریه تو؛ اما نه آن   بر  ای کردمبله من چنین اراده   .«الظَّ

نیست که ما بگوییم یک چاقویی بردارد و شکم کسی را پاره کند، حق کسی را ضایع کند؛ 
بزرگ  این ظلم  یک  اول  است.  بزرگ  ظلم  یک  اثر  ترکشها  این  بعد  و  این    ،هایشافتاده 

اینظلم قرآن خودش  را  بزرگ  ریز است. ظلم  و  کند: حضرت  طور معرفی میهای خرد 
نصیحت می فرزندش  به  وقتی  می لقمان  ْرَك  فرماید: »کند،  الشِّ نَّ  إ  ه  

اللَّ ب  ُتْشر ْك  اَل  ُبَنيَّ  َیا 
یم ای به تو بدهم، چه  از جانم، چه تحفه. آی فرزند عزیزم، دلبندم، ای عزیزتر  1« َلُظْلٌم َعظ 

ست؟ آنکه به تو بفهمانم به الله شرک نورزی؛ ا ترین سودهاارثی به تو بگذارم که پرمنفعت
 بزرگ است.البته شرک به خدا ظلمی  

 بودن دنیا در چشم ولّی الهیارزشیب
ست از شعاع ای او امروز به برکت آن مکتب انقالب که آینه  (السالم علیهم)مکتب اهل بیت

بیت این  (السالمعلیهم)اهل  در  بیچارۀ گرفتار  بشر  این  بر  انقالب  این  امامین  به وسیلۀ   ،
 یک فرصت است.  و این کندهدایت می ،اوضاع

این رهبر الهی نه به مردم، نه به پولش و نه به احترامش نیاز ندارد. از حضرت امام است که 
مردم )حاال قریب به این مضمون؛ بنده عین   طور کهاینفرماید: ببینید  به شهید بهشتی می

 
که: ای پسار  من، به خدا شار  میاور، زیرا شار  ساتمی اسات  -دادو او را پند می-و لقمان به پسارش گفت »  -1

 .13ه سورۀ لقمان، آی «؛بزرگ
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کنند، اگر به من مرگ بگویند برایم مساوی  عبارت را زیاد خاطرم نیست( برای من دعا می 
ای است که دل امام امت، دل امام انقالب که امروز حضرت آقا  کالم همان آینهاست. این 

نیازی خودش را از این دنیا در تمام این قضایا است به شکل خیلی خیلی واضح دارد بی
می بروز  و  آینهظهور  این  موالیدهد،  که  خورشیدی  همان  از  است  شان ای 

ه  َلُد فرماید: »می   (السالمعلیه )علی
ي َوالَلّ یر ف  ْنز  َراق  خ  ْن ع  ي م  ي َعْین  ْهَوُن ف 

َ
ه  أ ْنَیاُکْم َهذ 

قدر به جان هم  این دنیایی که شما آن   الّلهکند که قسم به  خودش قسم یاد می  .1« َید  َمْجُذوم
ها ها و خطاها و چهآن اشتباه رای  تان شیرین و جذاب است، این همه بقدر برای افتادید، آن 

تر است از یک استخوان خوکی که آن هم در  ارزش در پیش من خیلی بی کنید،  میها  و چه 
 آور است.  باشد؛ چقدر نفرتدست یک جذامی  

نجس    جیفۀ  نسبت به این  (السالمعلیهم)کلمات معصوم   شودیک روز فرصت    الّلهشاءان
عالم این  تا می  را   پست  توحیدی  آوریم  بینش  واقعی  اش  انسان  شودبه طور  »باز  م الّله. 

د چیست و یعنی  نفرمایکه می  ییهاخداوند به ما هم روزی بدهد که این عبارت   «،الرزقنا
 چه.

می معراج  حدیث  »در  َوَیُصوُم فرماید:   ، ْرض 
َ
َواْل مآء   السَّ ْهل  

َ
أ َصلَة  الَعْبُد  ی  َصلَّ َلْو 

ْثَل الَملئ   عام  م  َن الطَّ ، َوَطوی م  ْرض 
َ
مآء  َواْل ْهل  السَّ

َ
یاَم أ باَس العاری،  ص  َس ل  ، َوَلب  َکة 

ها، ال   یَنت  ز ْو 
َ
أ ها  ت  ُصبَّ ْو 

َ
أ ها  یاَست  ر  ْو 

َ
أ ها  ُسْمَعت  ْو 

َ
أ ةا  َذرَّ ْنیا  الدُّ ُحبِّ  ْن  م  ه   َقْلب  فی  ری 

َ
أ ُثمَّ 

تی ه  َمَحبَّ ْن َقْلب  ُرنی فی داری، َواَلْنَزَعنَّ م   . 2« ُیجاو 

 
سوگند»  -1 خدا  خو  به  یك  استخوان  از  من  نظر  در  شما  دنیای  بیکه  جذامی  دست  در  استارزش      «؛ تر 

 .236البالغه، حکمتنهب
ها و زمین نماز بخواند و روزه بگیرد و همچون فرشاتگان دسات از طعام بدارد و  اگر بنده به اندازه اهل آسامان»  -2

و    ای از دوساتی دنیا یا میل به شاهرت آن یا ساروری و ریاساتش یا چربهاما به قدر ذر ؛چون برهنگان جامه بپوشاد
 «.گیرم همسایگی من محروم خواهد شد و محبتم را از دل او برمیشیرین و زر و زیورش در دل او بیابم، از 
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اسالمی  توحیدی  نظام  و  این  ماهوی  فرق  اسالمی است.  انقالب  انقالب   ذاتی  و  با  ها 
مقام  حکومت با رهنمودهای  را  انقالب  مبانی  و  بینش  این  اگر مردم  است.  این  دنیا  های 

از  کردند،  توجه  هم  امام  محکمات  به  کردند،  تحلیل  درست  گرفتند،  درست  امامت 
نکردند، سوءاستفاده  نظام    اگر  وقتآن   متشابهات  شود،ماهیت  که    باز  دید  این خواهیم 

کند و اگر ناشکری شود و ماهیت انقالب و مبانی انقالب درست  انقالب در دنیا چه می
ای را به اصطالح فعال نشان  گانههتبیین نشود و شیاطین، امور فرعی، جزئی، زودگذر و بچ

باز شود،   این حقایق درست  نگذارند  و  زیاد نخواهد شد.   بدهند  ما  بر  خداوند  ]نعمت 
 کنم. کنید، زیاد می قرآن فرموده که من آن مقدار که شکر نعمت میخودش به صراحت در 

فرماید: اگر  قدر خطرناک است که در حدیث معراج میبازی آنریاست  در نظام اسالمی 
ها و زمین باشد،  های اهل آسمان که نمازهایش مثل نماز  بندگی کند  شخص آنچنان به خدا

گیری بکند، آنچنان از  های اهل آسمان و زمین، آنچنان گوشهنان روزه بگیرد مثل روزه چآن
گیری کند که به ظاهر انگار  ها، آنچنان از دنیا گوشهغذاخوردن خودداری کند مثل مالئکه

ای این حب دنیا وجود داشته اگر در قلب او ذره  هاگیری آدم عریانی است، با همۀ این کناره
می   -باشد   باز  خدا  معراج  حدیث  در  را  چیستدنیا  منظور  که  ها»  -کند  از  ُسْمَعت   »

زیباییطلبی رفاه از  ریاستش،  از  فریبنده هایش،  آنهای  به  قرب اش،  به  من  بدهد،  دل  ها 
 َکنم.دهم و محبتم را از قلبش می خودم اجازه نمی 

سااااااخاااناااان  هاااا ویاااژگااای در  آخااارالااازماااان  ماااان  عاااالاااِ ی 
 السالم(م)علیهمعصومین

رهبر الهی از این امتحانات گذر کرده است. رهبر الهی آن موقع که معلوم نبود این انقالب 
پیروز خواهد شد، حکومتی هست یا نیست، از این امتحانات گذر کرده است. ما نیاز داریم 
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تحانات سختی که این مرد الهی در طول یک دور زندگی حضرت آقا را دقیق بخوانیم و ام 
 ؛های مختلف داشته است، این امتحانات را در زندگی این مرد الهی ببینیمعمرش به شکل

آنگاه بینش ما برای یک رهبر الهی باز شود که این مرد کسی نیست که به هوا و هوس این و  
َبَع اْلَحقُّ  آن پیروی کند. » نَّ َبْل َوَلو  اتَّ یه  ْرُض َوَمْن ف 

َ
َماَواُت َواْْل ْهَواَءُهْم َلَفَسَدت  السَّ

َ
أ

ْم ُمْعر ُضوَن  ْکر ه  ْم َفُهْم َعْن ذ  ْکر ه  ذ  َتْیَناُهْم ب 
َ
. حق کسی که مزه حق را فهمید، زیبایی حق  1«أ

شود؛ چون اگر های این و آن نمی وقت تابع احساسات و هوس هیچاین است که را فهمید، 
شود و به فساد فاسد می ست ا ها ها و زمین و هرچه در آنن اتفاقاتی بیفتد، تمام آسمانچنی

 شود. کشیده می 
ها را هم های آندر زمان غیبت اختیار مؤمنین را دست علمایی داده که ویژگیخدای متعال  

است: » فرموده  اْلُعَلَماءُ معرفی  ه   َباد  ع  ْن  م  َه  اللَّ َیْخَشی  َما  عالم2«انَّ در    .  که  است  کسی 
 لرزد.  آید، دلش میمحضر خدا، اسم خدا، حکم خدا، امر خدا پیش می 

الُعَلماُء َمصابیُ  اْلرض  و ُخَلفاُء اْلنبیاء  و َوَرَثتي و  فرماید: »در جایی پیامبر خدا می
اْلنبیاء   انساناین  3« َوَرَثُة  هدایت  برای  هستند  زمین  چراغان  علما  جانشینان  گونه  و  ها 

 پیامبران و وارث من هستند و وارث همۀ پیامبران هستند.  
یک عثمان  وسیلهبهجا  در  بن  محمد  زمان    ،جناب  امام  خاص  نائب 

»می   (الشریففرجهتعالیاللهعجل ) ُث فرماید:  اْلَحَواد  ا  َمّ
َ
أ ُع   َو  َفاْرج  َعُة  َلی  اْلَواق  إ  یَها  ف  وا 

 
ولی ماا   ،شااادسااات تبااه میا  هااهاا و زمین و هر کاه در آنرفات، آسااماانشاااان میهاا اگر حق از پی هوس » -1

 .71ه سورۀ مؤمنون، آی«؛ ها از اندرزشان رویگردان شدنداندرزشان فرستادیم و آن
 .28سورۀ فاطر، آیۀ«؛ ترسندهر آینه از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می» -2
حجات من بر    ناد و جاانشاایناان پیاامبران و وارثاان من و وارثاان پیاامبران. زیرا آنااناهاای روی زمینُعلماا چراغ» -3

 .2014، ح580نهب الفصاحه،ص «؛شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم
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َنا یث  ْم  ُرَواة  َحد  ه  َعَلْیه 
ُة اللَّ َنا ُحجَّ

َ
ي َعَلْیُکْم َو أ ت  ُهْم ُحجَّ نَّ ای شیعیان! هر کجا حوادثی  1«َفإ 

ها حجت من هستند  ، به رّوات احادیث ما رجوع کنید که البته آن پیش آمد  در زندگی شما
شنیدید و حرف من است و من هم حجت  ها گفتند، انگار از من  بر شما؛ یعنی هرچه آن 

آن  بر  آن  ؛ها هستم خدا  را  همچنان که  این  که  از کجاست  خدا  این حکم  دارند  دقت  ها 
نگری است و یکی هم به اصطالح استنباط کنند؛ فقیه یعنی همین. فقیه یکی به معنای ژرف

خدا را از تواند حکم  این است که یک قابلیتی پیدا کرده، یک تخصصی پیدا کرده که می
قرآن و سنت و سیرۀ معصومین و کالم معصوم و حاال آن ادلۀ اربعه و آن دوتای دیگر که  

 جای خودش، استنباط کند. 
و زحمت بکشد  بَکندها را ها پنهان است و یک کسی باید آنچطور دیدیم که آب زیر شن 

بیاورد. حکم خدا در تا به عمق برود و از الی زمین و از چاه آن آب زالل را بکشد و بیرون  
فطرت    هاانسان های زندگی  الیه با  پاک  پنهان است؛ چون شیطان نگذاشت که همچنان 

هایی پیدا شدند که تمام عمرشان اما انسان  .های گوناگون پوشیده شدانس بگیرند. در الیه
بتوانند    ای برخوردار باشند ورا فدا کردند تا لیاقتی یافتند که توانستند از فنون تخصصی ویژه

های جهل این عالم دفن شده و پنهان است، زاللی فطرت را کشیده  حکم خدا را که در الیه
 این فقیه است. و بیرون بیاورند. این کار هرکسی نیست؛

 فقیه  یهای ولخالصۀ ویژگی
هایی داشته باشم؛ معرفی فقیه، بحث  دربارهشود بنده قصد داشتم  حاال دیگر وقت تمام می

زند حکم امام  که فقیه است و حرفی که می   اما همین مقدار معنای فقیه شاید کفایت کند
کند و آن  کند، حکم شارع را کشف می معصوم را، حکم شارع را، خودش شرع درست نمی

 
 .484، ص1شیخ صدوق، ج «؛آید به راویان حدیث ما مراجعه کنیدو اما در رخدادهایی که پیش می» -1
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ند و تر عمل ککند و هم بر خودش واجب است که از این هم جدیرا هم خودش عمل می
حرف اوحجت است بر شما. چرا؟ وقت  آن  منان حکم کند؛ این فقیه است وؤهم به دیگر م 

تی گوید؛ بنابراین »گوید، حرف ما را دارد به شما می چون حرف خودش را نمی  ُهْم ُحجَّ نَّ َفا 
ْم  َعَلْیه  الّله   ُة  َوَاَنا ُحجَّ آن َعَلْیُکْم  بر   ها؛ من هم« و من هم حجت هستم و حجت خدا 

گویم، هر چه هست امین حکم خدا  گویم، من هم از خودم چیزی نمیحرف خودم را نمی 
فرماید: درست است بر کشف حکم خدا متخصص است، فن حکم  هستم. در جایی می 

های خاص خود را دارد که او بر شما حق حکومت  فهمد؛ اما نه هر کسی. ویژگی خدا را می 
ا  ه فن استنباط حکم او را دارد کافی نیست. »پیدا کند، حق حجت پیدا کند. صرف اینک َمّ

َ
َفأ

ه   َنْفس  ل  ناا  َصائ  اْلُفَقَهاء   َن  م  َکاَن  ظاا  َمْن  َحاف  ه  ،  ین  د  َهَواهُ،  ل  ل  فاا  َمْواَلهُ ،  ُمَخال  ْمر  
َ

ْل  یعاا  ُمط 
ُدوهُ ّ

ُیَقل  ْن 
َ
ّ أ

ْلَعَوام  یَع َو    َفل  ّ
ُفَقَهاء  الش  اَلّ َبْعض   إ  َك اَل َیُکوُن  مَذل  ه  یع  . فقیه شاید 1«ة  اَل َجم 

دست ما  که  کسی  اما  است؛  تخصصی  امر  یک  چون  باشد،  او  زیاد  دست  به  را  مان 
اوج می در  قدرت،  اوج  در  دارد،  نفس  صیانت  آنکه  فقها  میان  از  باید  فقیه  این  سپاریم، 

ینید که  ببروید،  اش می مندی از این دنیا، وقتی به خانهحکومت، در اوج امکانات و بهره 
 اش چقدر ساده است. زندگی 

شیخ   بودند؛  که  ما  بزرگان  ببینید  تا  باشید  داشته  مطالعه  دور  یک  را حتماا  بزرگان  زندگی 
ها، شیخ مفیدها،  ها، سید رضیها، سید بن طاووس ها که بودند؛ مقدس اردبیلیانصاری

ه  »  ؛که بودند ما الّلهها. ببینیم علمای بها، شهید ثانیشهید اول َنْفس   ل 
ناا ه   َصائ  ین  د   ل 

ظاا «  َحاف 
اگر ها  این دارند.  خیلی عجیبی  دینی  غیرت  دلش    بچه  یک  چطور  بخورد،  سرما  دیگران 

 
موالیش بسااتیزد و مطیع فرمان اما هر فقیهی که خویشااتندار و نگاهبان دین خود باشااد و با هوای نْفسااش  »  -1

 «؛هاها را تنها برخی فقهای شیعه دارا هستند، نه همه آن، بر عوام است که از او تقلید کنند و البته این ویژگيباشد
 .88،ص 2بحار األنوار،ج
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دهد برای اسالم،  احتمال می برای فقیه همین که    ؛آیداآلن چه بالیی سرش میلرزد که  می
نقطه در  جایی،  در  او،  دین  خدشه به  عالم  این  از  می ای  شدت  ای  از  شود،  وارد  خواهد 

نمی  شب خوابش  »ناراحتی  کند.  فدا  را  چیزش  همه  است  حاضر  و  ه  برد  ین  د  ل  ظاا  «؛  َحاف 
َهَواهَُحاِفظاا از هر ُبعدی. »  ل 

فاا ها را  . شما ایناندشان را ذبح کرده« اصالا هوای نفسُمَخال 
که ببینید  و  آقا  حضرت  با  بدهید  یعاا  »  تطبیق  َمْواَلهُ ُمط  ْمر  

َ
داشت،ْل  را  ویژگی  این  اگر   »  

ُدوهُ» ّ
ْن ُیَقل 

َ
ّ أ

ْلَعَوام  سواد بیابانی؛ بلکه  « واجب است که عوام )عوام اینجا نه به معنای بیَفل 
هرکس که امکان تخصص از حکم خدا و از دین خدا ندارد، این عوام است؛ ولو فیلسوف 

علم باشد، هر کس و هر طور باشد(   باشد، پزشک باشد، پروفسور باشد، متخصص چند
تواند و اجازه ندارد که حکم خدا را از ادلۀ اربعه در بیاورد، این باید چون فقیه نیست و نمی 

 . (السالمعلیه) تقلید بکند به امر امام معصوم 

 توجه خاص به سخنان ولی فقیه  ملزو
هفرماید: »میالسالم()علیهامام رضا نا ُمَتشاب  ه  الُقرآن  ، و ُمْحَکما  إنَّ في أْخبار  ا کُمَتشاب 

ها   هها ُدوَن ُمْحَکم  عوا ُمَتشاب  ب 
ها ، و ال َتتَّ َهها إلی ُمْحَکم  کُمْحَکم  الُقرآن  ، َفُرّدوا ُمَتشاب 

ّلوا  .1«فَتض 
فرمان    ؛که ادعای اطاعت از امر مقام والیت را دارند  یهمۀ سیاستمداران  بهای است  این نکته

های محکم و متشابه دارد، فرماید: همچنان که قرآن آیهاست که می  (السالمعلیه)رضاامام  
سخنان ما هم متشابه و محکم دارد؛ پس هر وقت با سخنان ما مواجه شدید، متشابهات 

 
اخبار متشااابه ما را به محکمات آن ارجاع  آن، محکم و متشااابه وجود دارد. پسدر اخبار ما نیز، همچون قر»  -1

، 1عیون اخبار الرضااا، ج ید«؛شااوه محکمات آن از متشااابهاتش پیروی مکنید که گمراه میدهید و بدون توجه ب
 .290ص
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عوا »  ها را تطبیق دهید.ارها اینسخنان ما را به محکمات سخنان ما بزنید. با این معی ب 
ال َتتَّ

ها هها ُدوَن ُمْحَکم  « این متشابهات را نگیرید. در یک ساعت سخنرانی آقا بگردم و  ُمَتشاب 
پیدا کنم و بعد به استناد او شروع کنم    طرفشطرف و آن ایناش دو تا کلمه از  بین سخنرانی 

ها گمراهی است. اگر با ناآگاهی  « اینّلوافَتض  و قیل و قال راه بیندازم؛ سندسازی کنم. »
این کار را بکنیم دیگران را به گمراهی   و عامداا   این کار را بکنیم، خودمان گمراهیم و اگر عالماا 

کشیم که خیلی خطرناک است. غرض این است که با حساسیت تمام، چطور ما یک  می
نظر دکتر   ،چه گفت  تر دقیقاا خره دک حساسیت داریم که باأل  خواهیم بخوریم هزاردارو می

 برم می   ها را بگوید، یک بار دیگر هم خیلی حساسباشد! حتی داروساز و داروخانه هم این
خره این فرمانی تر ما باید حساس باشیم که باألتا دوباره خود دکتر ببیند! از این هم جدی 

می امت  امام  واقعاا که  را   فرماید،  مطلب  همین  بود؟  همین  نیت  بود؟  همین  مطلب 
که فرموده   خواهد؟ در دو تا سخنرانی جلوتر، در یک سال جلوتر، این صحبت محکمیمی

ت آن  روی  را  أو  مطلب  همین  آیا  که  ببینیم  و  بدهیم  تطبیق  آن  با  را  این  اآلن  داشته،  کید 
خدامی حکم  غرض  چون  بدهد؟  تطبیق  خود  ا  خواهد  کمااینکه  در ست؛  آقا  حضرت 

شان این دقت را دارد که آیا حکم خدا است یا خیر. طبق قوانین نظام مبانی حکومت  بیانات
 الهی. 

، یک تفاوت ستاهای دیگر که در دنیا  های دیگر و حکومتپس مکتب انقالب با مکتب
 چه هدف امام، رسیدن به امر خدا ذاتی دارد و آن اینکه در این حکومت، چه هدف امت و

ن  آبر این اطاعت نیازمندیم و از مخالفت با    های بعد به شدتست. برای اینکه ما در عالم ا
وحشت داریم. همین دنیا در برابر آن دنیا چیزی نیست که انسان خودش را به آن گرفتار  

کند. 





 

 

 بیست و هشتم  جلسه

 عقل، زبان مشترک در شروع محاسبۀ عمر

های گذشته به این قسمت رسیدیم که اگر اصالح اندیشه در انسان صورت بگیرد  بحثدر  
بلکه در متن زندگی انسان    ؛سری حقایق ذهنی نیستو بینِش به این حقیقت که معارف، یک

او در مسیر بی  اگر چنین  محسوس بوده و حیات و جوهرۀ زندگی  باز شود؛  نهایت است 
افتاد، از درون یک احساس شود و آن این است: پس حاال که نیاز جدی پیدا می   اتفاقی 

ساز است، چه باید کرد؟ از کجا باید شروع کرد؟ چگونه قدر مهم و سرنوشتمسئله این
های مفید و مؤثری که بزرگان برنامۀ زندگی را در ریل این قوانین تنظیم کرد؟ یکی از برنامه

اشتباه فرموده چون  است؛  عمر  محاسبۀ  گذشاند،  کرده های  ایجاد  نفس  در  رسوباتی  ته 
ایجاد کرده است که نمی است، عایق از عالم حقایق هایی  استعدادهای گیرندۀ  آن  گذارد 

 مؤثر باشد و عمل کند. 
عرض کردیم این محاسبۀ عمر، هرکس از آن وضعیتی که از درون احساس دارد، از آنجا  

توحیدی و آخرتی برای او خوب باز نشده  باید شروع کند؛ مثالا کسی که هنوز آن اعتقادات 
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تواند احکام شرع به آن معنای ترک واجبات و انجام محرمات که است، به طور جدی نمی 
خره عقل را قبول دارد،  انجام داده است را واقعاا از اعماق دل محاسبه کند. همین فرد باأل

ساقط شده است، آن    خالف عقل انجام داده است، همین مقدار  فهمد که آنچهخره میباأل
کند، اهمیت آن بر هر انسانی، تحت هر فکری، مکتبی، هر ادعایی، از هر  را دیگر حس می

نژادی، از هر زبانی واضح است، عقل یک زبان مشترک است؛ از آنجا شروع کند، هرچه  
خالف عقل کرده است، هر کجا به دستورات عقل عمل نکرده است، محاسبات آن را از 

دی در توفیقات و رشد او اثرات زیادی خواهد داشت جمقدار توجه  ند. همینآنجا شروع ک
 تواند مشاهده کند، احساس کند. که خود او هم می 

 نحوۀ محاسبۀ عمر
ای است که برای واجبات و محرمات  الحمدلله خدا توفیق داده است و فهم شخص به اندازه 

از    ؛بودن حساب الهیجدی حساس است، حاال بیداری پیدا کرده است، مسئلۀ آخرت،  
باال رفته است، الحمدلله،   اگر دقت کسی خیلی  همان واجبات و محرمات شروع کند. 
استعدادهای او شکوفا شده است، فطرت او فعال شده است، حتی کارهای ریزتر را هم 

منتها    ؛داد؛ محاسبه را در آن کیفیت انجام دهدباید انجام می   و ه است که اشتباه بوده  ج متو
لوتی کند و کاغذ و قلم هم بردارد، برای  خساعت  رای اینکه به وسواس نیفتد، هر روز ربعب

کند، با این همه زحمت اشتباهات خود را خود را حساب می  خره یک عمر زندگیاینکه باأل
می یاد  کند ، به  فراموش  است  ]ممکن  بعد  که  است  طبیعی  نکند،  یادداشت  اگر  آورد، 

خواهد، اگر یادداشت کند ممکن است که کاغذ دست کسی  مشخصاا یادداشت هم نمی 
تواند رمزی بنویسد، غرض این است که بعد از آن  بیفتد، اسرار او ]دست کسی بیفتد ، می 

 همه زحمت، فراموش نکند و بتواند جبران کند. 
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النفس و آن  ، حق الّلهالناس، حق از همان روزهای اول زندگی شروع کند، در سه محور حق 
بیند که این خالف بوده است و نباید ای که واقعاا دیگر میی که عرض شد. در هر مرتبهترتیب
داد. خاطرات دوران کودکی را به یاد بیاورد،  کرد، این وظیفه بوده است و باید انجام می می

سال به  برود  نیست  اگر  کند،  یادداشت  است،  اشتباهاتی  دبستان، اگر  دورۀ  بعد،  های 
بستان و اگر یک ربع تمام شد، دیگر تمام، فکر خود را آزاد کند، رها؛ های بعد از د سال

را انجام    را باز کند و ادامۀ محاسبه   خیلی به خود فشار نیاورد. فردا باز هم دوباره پرونده 
فردا د. پسوربع تمام شیکطور ادامه دهد تا دهد؛ به همین ترتیب تا دورۀ دبیرستان، همین

 خره به زمان حال برسد.دهد تا باألرا ادامه  بقیه

 شناخت نفس خود با تمرکز بر آن
کند، در درون وجود وقت که انسان یک خلوتی میاین محاسبه خیلی مهم است. اصالا آن 

ة  دارد. حاال بگذریم از اینکه مالئکثر ؤمرود، خود این آثار رشد طبیعی بسیار خود فرو می 
 کنند.در حرکت تالطمات درون می در آن حال به او چه عنایتی  الّله

هایش، بینید چقدر آشغالخواهید یک پتوی خاکی را محکم تکان دهید، میوقتی شما می 
می میغبارهایش  تمیز  می ریزد،  تمیز  خوب  چقدر  بشویید،  اگر  خصوصاا  شود، شود، 

  شود؛ نفس هم چنین حالتی دارد، خصوصاا که با یک مادۀ شوینده بشویید، چقدر براق می 
 افتد.  میکند، دیگر به حرکت این محاسبه را که شروع می 

ْنساُن َعلی»  :فرمایدقرآن می  ْلقی  َبل  اْْل 
َ
یَرٌة، َو َلْو أ ه  َبص  یَرهُ  َنْفس  ؛ اگر انسان تمرکز  1«َمعاذ 

بیند که پیدا کرد و با یک حساسیتی اشتباهات خود را بررسی کند، به خوبی خود او می 
های ایستد، ریزترین عیب روی آینه میت؛ یعنی آنچنان که انسان روبهوضع خود چگونه اس

 
 .14هقیامت، آی  هسور «؛هرچند به زبان عذرها آورد شناسد، بلکه آدمی خویشتن خویش را نیک می» -1
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های درون نفس  تواند لکهکند، از آن بیشتر میبیند و دقت می لباس و صورت خود را می
 خود را مشاهده کند.  

اند، علم انسان در نفس خود است؛  هایی که بزرگان ما در مراتب علم فرمودهیکی از علم
منتها چون در عالم بیرون مشغول شده  ؛تر از علم انسان در ذهن استقویاین علم خیلی 

تر شده و از آن علم ضعیف شده است. انسانی که گرسنه است است، توجه به این علم قوی 
فهمد که گرسنگی یعنی چه تا آنکه بفهمد مثالا موتور ماشین فالن مدل چه خیلی بهتر می 

کمد مدل جدید چگونه میزی است؛ این علم با آن علمی  سیستمی دارد، مثالا فالن میز و  
اصالا   ،اینکه به چه چیز گرسنه است  به اینکه گرسنه است و  کندکه از درون احساس می

قابل مقایسه نیست، این در درون وجود خود فرد است. مگر اینکه به یک چیز مهمی مشغول  
شغول تعمیر فنی بسیار حساس  شود، مثالا مشغول یک آزمایشی است، در این آزمایشگاه م

آن در  اصالا  یا  استاست  بازی  مشغول  دیدهبچه  .موقع  را  و ها  بازی  گرم  چقدر  که  اید 
کند که وقت ناهار است، سفره باز است، اصالا اند؟! مادرشان هم صدا می لغویات شده 

  قدر مشغول بیرون باشد که وضعیتانسان آن  .انگار نه انگار! آن یک بحث دیگری است
ربعی که بنای بر این تمرکز یکخیلی آشکار را در درون خود نتواند ببیند، اما در آن تمرکز  

نَساُن َعَلٰی بیند که در درون خود چه خبری است، »وقت میپیدا کرد و از بیرون ُبرید، آن  اْْل 
یَرةٌ  ه  َبص   «.  َنْفس 
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 ساز محاسبه در زندگی انساناثر وضعی و سرنوشت
ساز است، در روایات تأکیدات خاصی بر آن شده است. امام  ی سرنوشت این محاسبه خیل
ب َنفَسُه فی ُکل  َیوم   فرمایند: »می   (السالمعلیهما )باقر، امام کاظم   ّنا َمن َلم ُیحاس  َلیَس م 

َلیه نها و تاَب ا  َئةا اسَتَغَفر الّلَه م  َل َسیِّ ّن َعم  سَتزاَد الّلَه َو ا   ا 
ل َحَسَنةا ن َعم   .1«َفا 

ّنا» م  «، خیلی تهدید بزرگی است! ما هر کار اجتماعی، سیاسی، خدماتی، علمی،  َلیس 
نفس درون  از  اما  دهیم،  انجام  بخواهیم  که  و...  مذهبی  دینی،  خودمان تبلیغی،  به  مان 

ام؛ نفس، ما را در پشت این گرفتار  برنگردیم، این نوعی فریب است که خودم خودم را داده
فرماید اصالا از ما نیست، ادعای پیروی امامت ما را نکند، تازه  رت می کرده است، لذا حض

سَتزاَد الّلهَ »  ا 
ل َحَسَنةا ن َعم  «، اگر کار نیک انجام داد، از خدا زیادی آن را  فی ُکل  َیوم  َفا 

نها  »  بخواهد، این غذای او است، این سرنوشت او است، َئةا اسَتَغَفر الّلَه م  َل َسیِّ ّن َعم  َو ا 
َلیه  ای انجام داده است، استغفار کند و به سوی خدا توبه کند. «، اگر سیئه و تاَب ا 

موال روایتی  یک  »می  (السالمعلیه)در  َو فرماید:  ه   ُعُیوب  َعَلی  َوَقَف  َنْفَسُه  َحاَسَب  َمْن 
اْلُعُیوَب  ْصَلَ  

َ
أ َو  ُنوَب  الذُّ اْسَتَقاَل  َو  ه   ُذُنوب  ب  َحاَط 

َ
این2« أ در  ؛  اثر قدر  انسان  زندگی 

عیبتعیین به  اصالا  پیدا شود،  در شخص  اگر حال محاسبه  دارد!  واقف کننده  های خود 
کند؛ ببینید چقدر فرق دارد! یک آقایی به تصور های خود احاطه پیدا میشود، بر گناه می

او بگوید تو کجا خدمت  زاینکه خّیر است، خدمتگ  به  نفر  اگر یک  اما  به مردم است،  ار 
رسانی؟! انگار او را آتش زدید! چرا ناراحت شد؟ پس معلوم ی؟! کجا به مردم نفع میکنمی

 
کرده، از خداوند، بیشتر  از ما نیست کسی که هر روز به حساب اعمال خود رسیدگی نکند تا اگر دیْد کار نیک  »  -1

 .453، ص2الکافي، ج «؛بخواهد و اگر کار بد کرده، برای آن از خداوند، آمرزش بخواهد و به درگاه او توبه کند
گاه شود و به گناهانش پی ببرد وهر که به محاسبه نْفس خود پردازد به عیب»  -2 گناهان را جبران کند و    هایش آ

 .۶۴۸، ص۱م، جغررالحک «؛ها را برطرف سازد عیب
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به  می به خواستۀ نفس حیوانی نرسید. خدمت  آن نرسید،  به  شود که نفسی در کار بود و 
دیگران ابزاری بود تا به آن هوس خود برسد و چون نتوانست برسد، آتش گرفت، ناراحت 

عقده  کرد؛  شد،  قهر  شد،  منت  ای  و  ریخت  را  همه  بود،  کرده  خدمت  هرچه  عوض  در 
گردد به اینکه از اول معلوم  ها برمیهمۀ این  .اری کردزگذاشت، رفت و به دشمن خدمتگ 

است و این پنهان بود و  کرده  خودنمایی، شهرت، ریا و...    را برایبود که این کارهای خوب  
باد کرد، یکدفعه وقتی دید    متوجه نبود و درشت شد، درشت شد و درشت شد، باد کرد و

ه  خواست نرسید، ترکید و لجن او همه جا را گرفت، »که به آنچه می ُذُنوب  َحاَط ب 
َ
 «.  أ

قرار گرفت و به خودی خود به نفس خود یک بصیرتی پیدا   اما وقتی که در محاسبۀ درون 
از گند  کنی. خود او  طلبی می شهرت گاه برعکس؛ الزم نیست کسی به او بگوید  آن   ؛کرد

تواند از دست این خواهد بفهمد که چگونه میطلبی خود در عذاب است؛ مدام میشهرت
کند؟ ربع چه مییکرذیله رها شود، به برکت محاسبه؛ این اصالا اثر وضعی دارد. نگوییم  

ُنوَب  اْسَتَقاَل  است، »شکند، ناراحت  گاه میآن  ؛ببخشیم اثر دارداگر ما آن را استمرار   الذُّ
ْصَلَ  اْلُعُیوَب 

َ
شود که این احساس خیلی طبیعی  «، یک احساسی از درون این باز میَو أ

است، تحمیلی نیست. دین ما یک دین تحمیلی نیست. هر مقدار که عقل انسان رشد کرد، 
بیند که اصالا به طور طبیعی از کار خالف نفرت دارد و به کار صالح عشق  به خوبی می

ْصَلَ  اْلُعُیوَب کند »ها میع به جبران کردن آن دارد. شرو
َ
ُنوَب َو أ این حال    ،«اْسَتَقاَل الذُّ

 برای او طبیعی است.
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س« در مکتب اهل بیت  (السالمعلیهم)شناخت معنای »َکِیّ
عسکری   حسن  امام  روایتی  یک  »می  (السالمعلیه)در  َمن  فرماید:  یَن  س  الَکیِّ أکَیُس 

ما َبعَد الَموت  حاَسَب نفَسُه و  َل ل  یَن ؛ »1« َعم  س   . «أکَیُس الَکیِّ
معناهایی که دشمنان بشریت برای    ها را درست بفهمیم، باید از شّر خواهیم این واژه اگر می 

اند، از معناهای اصلی خود منحرف  اند، جاگیر کرده سازی کردههای زیبا فرهنگ این واژه 
برگردیم. دیگر وقتی پدری    (السالمعلیهم)بیتباید به مکتب اهل    .خالص شویم؛  اندکرده

ن این هستم که اهل مسجد، نماز، دعا، انقالب و خدمت به اسالم است، نگوید من نگرا 
فرزندم »بچۀ روز« نشد، زرنگ نشد، بچۀ فالنی خیلی زرنگ است، چرا؟ چون همه کلک  

کشی است، همه خودنمایی است، همه ُپز دادن است؛  است، همه دروغ است، همه حق
 این بچۀ امروزی است.

با همۀ  آشنا شده بود و    (السالمعلیهم)های عزیز که با حقایق دین و اهل بیتیکی از جوان  
بود،   وجود او  مقابل  نقطۀ  درست  که  داشت  برادری  یک  بود،  نفس  پاکی  دنبال  حقیقتاا 

بازی، فراری از درس؛ متأسفانه پدر او همان بچه را دوست داشت  الابالی، اهل الت و لوت
طور است. حاال یک  و از این فرزند خود خیلی ناراحت بود، نگران بود که فرزند من این

ها در روز قیامت از  اند؛ واقعاا این واژه گرا گذاشته اند، اسم آن را درون رده اسمی هم پیدا ک
کرد که پدر من دست این جنایتکاران شکایت خواهند کرد. خود آن آقای بزرگوار نقل می

ریزند، قدر از دست من ناراحت بود که یک روز با آن یکی پسر خود، یک طرحی میاین
خواهد و شیطان القا  های هرزه که دلت میکن و از آن فیلم   گویند این را سوار ماشینتمی

 
و احمق زیر  »  -1 کند  کار  از مرگ  برای پس  و  بکشد  نفس خود حساب  از  که  ترین ترین زیرکان، کسی است 

،  70بحاراألنوار، ج  «؛احمقان، کسی است که خود را پیرو نفس خویش گرداند و از خدا هم، آرزوها داشته باشد
 .69ص
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کرده است هم بردار، بعد از اینکه مقداری از جاده گذر کردید و از شهر بیرون آمدید که 
نانی را به او  چهای آنهای اینچنینی، صحنهتواند پیاده شود، او را ببر و این فیلم دیدی نمی 

کنی پای کتاب، مطالعه، د. هر وقت نگاه می شوانه  نشان بده، کمی تکان بخورد و بچۀ زم
 بسیب، پایگاه است. این بزرگوار هم خیلی باهوش بود. 

گوییم که جاهلیت یعنی در جاهلیت عرب  کند! ما فقط می ! دشمن چه دارد می«اکبرالّله»
،  شنویم مثالا یک عرب جاهل چند تا دختر خود را زنده به گور کرد، اصالا تا اسم آن را می 

رحم! اما آن جاهل، چون عقل او به آن رشد نرسیده  گوییم عجب! چه وضعی! چه بی می
گفت من چه زرنگ هستم، دارم چه  کرد، میگفت من چه زرنگ هستم! افتخار میبود، می

که در جاهلیت امروز، ها؛ درحالیاز اینگیرم کنم، سبقت می شاهکاری در میان عرب می 
گوید من چه زرنگ  دهد، اما باز هم شبیه همان جاهل میجام میرحمی را انبدتر از آن بی

ریزد که او را در یک صحرایی ببرم و به دست  هستم. فرزند خود را با دست خود طرح می 
برادر خود او چاقوی برندۀ آغشته به بدترین سم کشندۀ عقل، کشندۀ پاکی، کشندۀ عفت،  

تر است؟ خودت را بُبر؛ کدام جاهل   رادربکشندۀ علم را به دست او بدهم، بگویم برو سر  
 گذارند.وضع کدام یک بدتر است؟! اسم آن را هم زرنگی می 

معاویه  اسالمی، سیاست  سیاست  نظام  مبنای  است.  کرده  قاطی  اسالمی  نظام  در  را  ای 
 اند! ها را چقدر معکوس کردهها با هم تفاوت دارند، این واژه علوی است، این

حقیقی چیست؟ »کین   معنای  می  (السالمعلیه)معصوم مکتب    س«  تعریف  ما  کند، به 
َل ها چه کسی است؟ » ترین َکِیس»َکِیس« چه کسی است؟! َکِیس َمن حاَسَب نفَسُه و َعم 

ما َبعَد الَموت    .کسی است که محاسبۀ نفس داشته باشد، «ل 
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 گر استخود وجود انسان محاسبه
می  را  کودکی  برمییک  را  مویی  و  ِگلی  سیب  یک  که  میبینید  و  هم  دارد  کیف  خورد، 

و  می بگذارم  چرتکه  مثالا  که  نیست  این  فقط  محاسبه  چطور؟  شد  بزرگ  وقتی  اما  کند، 
محاسبه یکی انسان  وجود  خود  بیاورم،  کاغذ  روی  و  کرده  حساب  همین یکی  است.  گر 

مۀ کامالا تمیِز خوشمزۀ جالبی را در دهان خود گذاشته  ن لقکودک وقتی که رشد پیدا کرد، اآل
کند مثل اینکه یک تار مویی جود، احساس می است، در اوج لذت که در دهان خود می

بیند بله، یک مویی الی لقمه  کند، میچسبد، یک تار مو! وقتی بررسی می مدام به زبانم می
خورد، سریع به حیاطی،  هم میه  ل او بتواند خود را سر سفره نگه دارد، حااست؛ اصالا نمی

شاید نتواند ادامۀ غذا را باز از   .حال او بهم خورد  .رود تا لقمه را کالا بیرون بریزدجایی می
 گویند. آن کاسه بخورد؛ به این »محاسبه« می

حسابگر است. بالفاصله یک موی بیگانه را در الی آن غذای تمیز احساس کرد، توجه پیدا  
بیند هوا گرد و غبار است، به خودی که می«. همین حاَسَب نفَسهُ یدا کرد، »کرد، نفرت پ

گیرد؛ این بندد، چرا؟ چون اگر یک غبار به چشم او فرو برود، درد می خود چشم خود را می 
 همان محاسبه است.

 رابطۀ زرنگی و محاسبه
استفاده کنیم. وقتی  محاسبه با مراقبه یک رابطۀ جالبی دارد که حاال در ادامۀ احادیث باید  

»این آدم زرنگ است« به این معنا نیست که کلک بزند، زرنگی این است که    شود:گفته می
جا، فالن  فهمد که من در فالن کند و می مواظب است، دقت دارد یک وقت محاسبه می 

نفس    رایدم، اینجا حقه زدم، حیله زدم، آنجا بزصحبت، فالن رفتار را داشتم، اینجا کلک  
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رای اسالم نبود، ب  برایدم واقعاا هم  زخودم فالن کار را کردم، فالن حرف را که در آنجا می
 کند.طلبی خودم بود؛ نفس به خوبی این مو را، این غبار را توجه پیدا می جاه

ما َبعَد الَموت  اثر آن این است که » َل ل  دارد که کارهای او بعد از موت چگونه  «؛ توجهَعم 
رود، یک کودکی را که رشد نیافته است، اما سن او، سن تحصیل است و مدرسه می است. 

کنیم، در آنجا هماهنگ ام و با هم خوب بازی می به چه عشقی؟! در آنجا دوست پیدا کرده
بازی   مثالا  برویم  کالس،  از  بعد  که  بچه  فالنشدیم  با  بازیگوشی کنیم؛  هم  دیگر  های 

شلوغ می میکند،  ری کاری  میاستکند،  میبازی  هم  لذت  او کند،  از  بچه  تا  ده  که  برد 
 برند، لوتی کالس شده است، کجای این زرنگی است؟! ترسند و حساب می می

آموزی است که عقل او رشد کرده است؛ قبل از اینکه استاد به کالس بیاید،  زرنگی آن دانش 
ای بوده است که تشنهآید، انگار یک  دربارۀ درس یک تعمقی کرده است، وقتی استاد می 

خواهد آب گوارا و شربت گوارا از دست استاد بگیرد، بعد هم با عشق تمام، تمرینات  می
خود،  خواهد این هم مثل دایی دهد، چرا؟ چون می خود را عاشقانه و نه تحمیلی انجام می 

رنگ  های واال باشد؛ زمند از فالن ارزش مثل عموی خود برود فالن محقق علمی شود، بهره 
و  »،  ریزدهای آن را از حاال می کند، پایهاین است که برای مابعد دبستان و دبیرستان فکر می 

ما َبعَد الَموت   َل ل   «.  َعم 

 حسابرسی بندۀ مؤمن از خود 
اکرم »می   (وسلموآلهعلیه الّلهصلی)پیامبر  َب فرماید:  ُیَحاس  ی  َحتَّ ناا  ُمْؤم  َاْلَعْبُد  َیُکوُن  اَل 

د  َعْبَدهُ یِّ یَکُه َو َالسَّ یك  َشر  ر 
ْن ُمَحاَسَبة  َالشَّ َشدَّ م 

َ
 .1«َنْفَسُه أ

 
رسی شریک از شریکش و خواجه از غالمش، از نْفس تر از حسابمگر آنگاه که سخت  ؛بنده، مؤمن نباشد»  -1

 .۷۲، ص67بحاراألنوار، ج «؛خود حساب بکشد
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خوانم، این جلسۀ نورانِی عزیزان را یک  ها را در درجۀ اول برای خودم می بنده این روایت
واقعاا آدم یک چنین  دهم که فرصتی باشد، یک تذکری برای خود بیچاره باشد.  بهانه قرار می

ّنا»فرماید بنده مؤمن نیست، چه عبارتی! شبیه  پیدا کند. می  توفیقی « است؛ تا وقتی َلیَس م 
خود حساب   از شریک  شریک  یک  اینکه  از  شدیدتر  بکشد،  آنچنان حساب  خود  از  که 

بیند پولی که به یک تاکسی آژانس هم داده  کشد. اگر یک شریک سختگیری باشد، می می
ده است، پول یک چای را هم در آنجا آورده و حساب است را آورده و در اینجا حساب کر

 حد دقیق حساب کرده است.   کرده است، تا این
رعیتی بود، افتضاح بود، افتضاح! عزیزان الحمدلله اهل مطالعه -های قدیم که اربابزمان

این و  بنده دانید، میها را میهستید  از  ارباب چگونه  اش حساب  دانید چه اوضاعی بود، 
انگار پوست کارگر بیچاره را میکشیدمی این کارفرماها هستند که  از  َکند، مثالا . بعضی 

زحمت کشیده است و کاشی کرده است، خیلی زیبا، کامالا تمیز، اصالا چطوری در این 
همه سالن، یک گوشۀ فالن کاشی که گل آن در کنار هم تنظیم نشده است را پیدا کرد؟! 

که ُگل اینجا با آن یکی ُگل تنظیم   طوری درست کنیاید اینگوید این را بَکن، دوباره بمی
 نشده است، یک گوشۀ آن اشتباه است. 

قدر که ما در مسائل ]دنیوی حساس هستیم، در مسائل آخرتی نیستیم ؛ یک بزرگوار این
مؤمنی به یک ماشینی برخورد کرده بود، هیچ چیزی هم نشده بود، هیچ چیز! با چه دقتی  

شد فهمید را پیدا  شین خود نگاه کرد، یک خراش خیلی جزئی که با دقت می آمد و به ما 
ه شد؟! بله، چون با دقت تمام توجه کرد، دید، دیگران  ج کرد؛ واقعاا چگونه آن را در آنجا متو

گویند این است، اینجا خراش برداشته است، چرا؟ برای اینکه  کنند و می آیند دقت میمی
اید مثالا پشت ماشین شد. شما مالحظه فرمودهمتوجه نمی   گرنه و  ؛ُبرددقت را در اینجا باال  
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یک کسی ِگلی شده است، یک کسی از کنار آن رد شده است، اصالا ماشین را ندیده است، 
ه ندارد  ج چون مثالا یک مریضی در بیمارستان دارد و تمام توجه او در آنجا است، دیگر تو

بیند و با انگشت  آید و می است که از صد متری می  قدر حساسکه آن را ببیند؛ یک کسی آن 
 قدر توجه دارد. محاسبه این است.را تمیز کنید، اینن نویسد که لطفاا مخود می

شود، حاِل »چه باید شود و یقظه و بیداری پیدا می پس به مقداری که انسان حساس می 
ما را    گرنهو  ؛دۀ مؤمن استفرماید این بنده، بنوقت حضرت می د، آنوشمی کرد« در او پیدا  

های سختی خواهند گذراند تا اینکه پاک شویم و آمادۀ آن توفیقاتی شویم که در از گردنه
 محشر و بعد از محشر باید پیدا کنیم.  

آنگاه   ؛ها جمع شدبنابراین اگر مسئلۀ محاسبه خوب انجام گرفت و بعد از چند روز این
القعده یک غسل و  در مفاتیح در اعمال ماه ذیدهد.  مرحلۀ جبران و حال توبه دست می

کنند؛ ای است که خیلی مفید است. بزرگان اصالا این را در پاکی گناهان توصیه مینماز توبه
تعالی وقتی محاسبه کردیم   الّلهشاءچهار رکعت است، خیلی ساده و خیلی آسان است. ان 

ال دلشکستگی، پشیمانی،  های ما برای خودمان روشن شد، یک حو با چنین دقتی عیب 
آنگاه در آن حاِل توبه، آن غسل، وضو  ؛ ن عمرمان برای ما معلوم شددکرنفرت از خود، تباه 

 دهیم.انجام می الّلهشاءو نماز توبه را ان

 انجام ذکر و عمل با قصد ورود  
این را هم به عنوان یادآوری باید عرض کنیم که هر ذکری، هر عملی اگر ورود داشته باشد   

عین همان را انجام دهیم، اما اگر ورود نداشته باشد و    دو ما به قصد ورود انجام دهیم، بای
می  بخواهیم  هرطور  ندارد،  اشکال  نیست،  ورود  قصد  کسی  به  مثالا  دهیم؛  انجام  توانیم 

خواند، اگر به قصد زیارت عاشورا بخواند، چون زیارت عاشورا با صد  می  زیارت عاشورا 
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طور که وارد شده  آن  دتوانیم این را کم و زیاد کنیم، بایلعن و سالم وارد شده است، ما نمی
ب من  نه،  وقت  اما یک  بخوانیم،  را  عاشورا  زیارت  فرازهای  هاست  از  زیارت  مطلق  عنوان 

می خوشم  عاشورا  جهت  آید،زیارت  خیلی  ُپرمعنا،  نورانیخیلی  است، دهنده،  بخش 
ها عرض سالم بگویم، این دیگر به قصد ورود  خواهم موالیم، حضرت را با این عبارت می

نشد، به قصد مطلق زیارت شد، آنجا هیچ اشکال ندارد، شما اصالا نصف زیارت عاشورا  
دیگر   بار بگو، اصالا نگو، اینو، یکرا بخوان، دو فراز از آن را بخوان، لعن سالم را ده بار بگ 

است زیارت  این  ؛مطلق  البته  وارد شده.  عاشورای  زیارت  آن  فقهای عظام  نه  شأن  در  ها 
البته    -تواند به ما بفرماید کهتواند در این قضایا دخالت کند. یک فقیه میاست، احدی نمی 

ینجا منظور از صد لعن و  در ا  -الشرایط با آن شرایطی که در روایات آمده استفقیه جامع 
ها است و منظور از این چه سالم، صد تا خود لعن و سالم است یا صد تا کلمۀ آخر این

می  انجام  را  عاشورا  زیارت  آن  اساس  بر  ما  دیگر  است؛  بدعت  چیزی  آن  از  غیر  دهیم. 
  ست. اگر من یک زیارت عاشورایی بخوانم که مثالا فالن فرازها از آن ه شود و حرام هم  می

که کار تخصصی پیرامون آن صورت نگرفته است، این حرام است. درحالی  ؛حذف است
آید، بنده خواستم در یک پرانتز  این مقدمه بود، چون در خیلی از موارد این سؤال پیش می

 این را عرض کرده باشم.
در روز ن آن غسل و نماز توبه را به قصد ورود بخوانیم، ورود این  طبق این قاعده اگر ما اآل

بخواهیم آن عمل را انجام دهیم، حق نداریم آن را در   ما  اگر  .القعده استیکشنبه ماه ذی 
روز دوشنبه بخوانیم، حق نداریم آن را در غیر از آن ماه به نیت ورود آن عمل به آن معنا  

نداریم که  )  .بخوانیم است کهعرض میحق  دلیل  این  به  به تخصص  این  کنم  مربوط  ها 
فقهی ذی  مسئلۀ  مرجع  عنایت  با  می   ربطاست،  می عرض  بنده  اینکه  نه  حق  کنم،  گویم 
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خوانم، خوشم اما به قصد مطلق غسل توبه و نماز توبه می  (نداریم به معنای صددرصدی
طور  خواهد من اینبینم چه برکاتی دارد! چه اثری دارد! دلم میکنم، می آید، استفاده می می

را با آب پاک مطلق   مدر غسل آن باطن خودم را، ظاهر خود  به محضر خدا بروم و توبه کنم،
خواهم نفس خود را، افکار باطل خود را، اشتباهات خود را، کنم و می حالل تمیز پاک می

و نماز اشکال   این مطلق غسل  تمیز کنم، غسل دهم؛  با آب زالل توحید، توبه، استغفار 
 یم.خواهیم بخوانندارد، برکات دارد، هر زمانی که می

 نحوۀ توبه و جبران
است، نمازهای قضا،    الّلههایی که مربوطه به حقها باز مشخص است. آن خب جبران این

هایی کنم. جبران آن ریزی میهای قضا و از این قبیبل اشتباهات که برای جبران آن برنامه روزه
هایی که  گناه   بعضی  الّلههایی که خودم به خودم، نعوذبگناه)  النفس استکه مربوط به حق

استغفار و توبه است و تصمیم جدی بر    (،شودخود انسان نسبت به خودش مرتکب می
 مراقبۀ از این به بعد.

خره باید به خود  الناسی که مالی است، مالی را ما باألیک حق  ؛الناس دو نوع استو اما حق
فوت کرده است طرف برسانیم، مبلغ، شرایط، وضعیت خسارت را توافق کنیم، اگر نشد و  

به وراث او برسانیم و الی آخر. اگر نتوانستیم پیدا کنیم، مشکل است، امکان ندارد، مثالا در  
اآل و  زدم  به کسی ضرری  یا یک جایی  مسافرتی  این یک  کنم،  پیدا  را  آن  ندارد  امکان  ن 

المالک این نیست که مالک ندارد، نه مالک این دیگر ولی امر المالک شد؛ مجهولمجهول
ای که در هر شهری ایشان اجازه بریم به محضر ایشان یا هر نمایندهمسلمین است. ما می

گوییم من چنین رسیم، میبریم و محضر ایشان میدارند، در امور مالی نمایندگی دارند، می
است، او ن  ایخسارتی در یک جایی زدم، چنین بوده است، چنان بوده است، مقدار مالی  



 463 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

تواند تواند مصالحه کند، اگر امکان مالی ندارید، میمیم بگیرد، میتواند تصهرطور می
کنید، قرضی، یک پولی را شما از یک جایی پیدا می  ؛گردان کندتواند دستحالل کند، می

کنید، دوباره گیرد و تسویه حساب میکنید و او تحویل میآورید و پرداخت میامانتی می
این   دهد، هروقت شد، هربه شما قرض می  ایشان  با  به هر حال دیگر شما  شرایط شد؛ 
 .کنیدمسائل را حل می 

این به معنای آن نیست که مثالا ما صدقه دهیم یا در حق آن آدم، خیری انجام دهیم، این 
الناس حیثیتی به کسی آسیب  الناس حیثیتی. در حقالناس دیگری است؛ یعنی حق مال حق

خره حیثیت او  ام، باألبت او را کرده غی ام، مثالا آسیب زده   او  ام، به نوعی به حیثیتمالی نزده
ام، او را تمسخر کجی کردهام، دهنام، ادا و اطوار او را درآوردهآسیب دیده است، تهمت زده

ام که دل او شکسته است، حیثیت او خراش برداشته است؛  خره یک کاری کرده ام، باألکرده
باید جبران کنم؟ اگر امکان حاللیت است که باید ن چگونه  این خیلی خطرناک است. اآل 

بروم و دل او را به دست آورم، این دل شکسته باید جبران شود، باید آن شخصیتی را که  
ام درست  این تخریب را که دربارۀ کسی کرده  دام ترمیم کنم؛ بایخراش ایجاد کرده  برایش

فالنی! برداشت من اشتباه بوده است،    کنم، پس بگیرم، بگویمتقبیح  بروم و کارم را    دکنم، بای
نبوده است، متو این ج این حرف من درست  ایجاد     طور نیست.ه شدم که  آن خراشی که 

حرف  وقتی پیش آقای زید  ام،  خراب کرده زید  را پیش آقای  َعمرو  ام، شخصیت آقای  کرده
تعالی   الّلهشاءشود و انآن ترمیم می کنم،  تقبیح می گیرم و یا کار زشتم را  خود را پس می

 کند.خدا آن حاللیت را قبول می 
ام، مثالا یک شرایطی بوده است که اصالا این قضیۀ من به گوش فرد  اما اگر دل او را نشکسته 

استادی خوشم نمی از یک  مثالا  او بشکند،  تا دل  است  او در کالس نخورده  وقتی    ، آمد، 
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می بغلدرس  رفیق  به  من  دهنگفت،  خود  میدستی  را  استاد  را  کجی  او  ادای  کردم، 
خره شخصیت آن بزرگوار  گفتم که باألداری میگفتم، یک چیز خنده آوردم، متلک می درمی

خره حرف اثر دارد، ما هرچقدر هم بگوییم این  چون باأل.  م نرا پیش آن رفیقم مخدوش ک
کند، نخیر! بشر هستیم،  دم خیلی مؤمن است و به او اثر نمیآدم خیلی باتقوا است، این آ

کردن هم حرام است، وقتی کسی غیبت، افترا و تمسخر  فرماید گوش برای همین است که می 
این هم گناه دارد   ،شودتر میکند و او جری کند و کسی به آن گوش میشخصیت مؤمنی می 

داند، مشغول استاد هم اطالع ندارد، نمی   اما این  .که بعضاا گناه آن هم کمتر از او نیست
تابلوی درس است، مشغول کار خود است، دل او نشکسته است؛ در اینجا دیگر الزم نیست  

ه شود، دل  ج که من بروم از آن استاد حاللیت بگیرم، درست هم نیست، چون تازه اگر متو
تقبیح ام کار خود را  سیشکند؛ من غیاباا باید جبران کنم، مثالا بروم و پیش آن همکالاو می 

خره هرکسی ام، اشتباه کردم، عقلم نرسید، باألکنم، بگویم فالنی من چه کار زشتی کرده
کنم، آن  میتقبیح  بوده است، به من یک حرفی یاد داده است؛ وقتی اشتباه و کار خود را  

 ود.شوقت توبۀ من قبول میآن ؛شودخراشی که در پیش او ایجاد شده بود، ترمیم می 
مثالا در اول دبیرستان، در   بینمتوانم می یا اینکه اصالا امکان ندارد، نه آن بنده خدا را می  

ابتدایی کرده  چهارم  نادانی  آن    امیک  یا  نیست  پیدایش  یا  است  کرده  فوت  استاد  آن  یا 
خره امکان نیست و شناسم، یادم رفته است که چه کسی بوده است، باألهمکالسی را نمی

ن روحیات شخص در حالت مریضی  شود، مثالا اآللیت بگیرم، مفسده ایجاد میاگر حال
هدیه  خیری  عمل  یک  غیاباا  دیگر  اینجا  ندارد؛  امکان  و  است  خاصی  شرایط  در  است، 

خوانم، هر عمل خیری، خوانم، قرآن می دهم، یک نماز مستحبی می ای می کنم، صدقه می
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کنم یا اصالا مخصوص به نیت او  ل شریک می خدمت به مردم و آن بندۀ خدا را در این عم
 شاید خداوند این کار من را ببخشد. الّلهشاءدهم تا ان انجام می

 





 

 

 جلسه بیست و نهم

 یقظه؛ عامل توجه به عالم باالتر 

ای حس مرتبهای حاصل شد، بیداری حاصل شد و به هر  پس از اینکه برای یک انسان یقظه 
گاهی پیدا   کرد که واقعاا عالم پیش رو عالمی بسیار سخت و پیچیده است؛ نه اینکه فقط آ

]پیچیده و عجیبی  رو خیلی عالم    بلکه یک احساسی برایش پیش آمد که عالم پیش  ؛کرد
 رو داریم.  دهد، چه قضایای سختی پیشبه ما خبر میالسالم()علیه، موالاست 

نَّ فرماید: »می ْن إ  ْفَظُع م 
َ
َي أ ْلَمْوت  َغَمَرات  ه  َل َعَلی ُعُقول     ل  ْو َتْعَتد 

َ
َفة  أ ص  ْن ُتْسَتْغَرَق ب 

َ
أ

ْنَیا ْهل  َالدُّ
َ
هایی است که آن، خیلی دشوارتر است از اینکه در البته برای مرگ سختی  ؛1« أ

حظات چه  وصف بگنجد؛ خیلی دشوارتر است از اینکه به عقل اهل این دنیا برسد که آن ل
 لحظات سختی است. 

 
بحار    «؛یده شاودهایی اسات دشاوارتر از آنکه در وصاف گنجد یا با خردهای مردم جهان سانجمرگ را ساختی»  -1

 .437، ص74األنوار، ج
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نهُ فرماید: »می   (سلموآلهوعلیه الّلهصلوات)پیامبر خدا   ؛1« ما َرأیُت َمنَظرا إاّل و الَقبُر أفَظُع م 
مگر اینکه قبر از آن منظره ترسناک،    ؛من هیچ منظرۀ ترسناک و خوفناکی را در عالم ندیدم

 است.   ترتر و خوفناک ترسناک 

ُب و ما ُهو  فرمود: »  السالم()علیهموال علی ُب و الَحقُّ ال الَکذ  ع 
دُّ ال اللَّ فإّنُه و الّله  الج 

الَموُت  خدا  ؛2« إاّل  به  امر جدی  ،قسم  امر،  حقی   ایاین  این یک  نگیریم.  بازی  است؛ 
 است؛ مسلم، شدنی، حتمی؛ دروغی در آن نیست و آن نیست مگر مرگ.  

می جایی  »در  یف  أدنی  فرماید:  بالسَّ َبة   َضر ائة   م  بَمنزَلة   الَموت   ترین پاین  ؛3« َجَبذات  
شدن از این عالم و بین ماندن در  درجه و مرتبه کشاکش مرگ که شخص در آنجا بین کنده 

 این عالم است، به منزلۀ صد ضربه شمشیر است که با آن درگیر است.  

اکرم »فرمایدمی   (سلموآلهوعلیه الّلهصلی)پیامبر  َمَلك   :  َلُمعاَینُة  ه   بَید  َنفسي  واّلذي 
ن الّدنیا   ه  ال َتخُرُج َنفُس َعبد  م  . واّلذي َنفسي بَید  یف  َبة  بالسَّ ن ألف  َضر الَموت  أَشدُّ م 

یاله   نُه علی ح  رق  م  َم ُکلُّ ع  ست؛  ا   قسم به آن حقیقتی که جان من در قدرت او  ؛4«حّتی َیَتألَّ
می  الموتهمین مشاهدۀ ملک او  به  هزار ضربه شمشیر  اینکه  از  تر  زنند، سختشدتش 

 
 .159، ص11شرح نهب البالغه ابن أبی الحدید، ج  «؛تر استر اینکه قبر از آن ترسنا مگ ؛ای ندیدممنظره » -1
نهب   «؛ساوگند به خدا که این جّدی اسات نه شاوخی و راسات اسات نه دروغ. منظورم چیزی جز مرگ نیسات»  -2

 .190البالغه)للصبحی صالح(، ص
 .176نهب الفصاحه، ص «؛های مرگ، چونان صد ضربه شمشیر استکمترین کشش» -3
تر از هزار ضاربه شامشایر اسات. ساوگند الموت، ساختسات، مشااهده ملكا ر دسات اوساوگند به آنکه جانم د»  -4

 «؛کشاندهای او درد میمگر اینکه یکایك رگ  ؛رودای از دنیا نمیسات، جان هیچ بندها  به آنکه جانم در دسات او
 .556، ص15کنز العمال، ج
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-ای جانی کنده نمیست از هیچ بندها است. قسم به آن حقیقتی که نفس من در قدرت او
 افتد، در برابر آنچه مواجه خواهد شد.رگ او به درد میاینکه رگ تاشود، 

ْسلین  في مَ فرماید: »در جایی می ُم  َلو أنَّ َدْلوا ُصبَّ من غ  نُه َجماج  طَلع  الّشمس  َلَغَلْت م 
ها ب  َمْغر  في  از چرکین  ؛1« َمن  در مشرق خورشید،  اگر یک سطل  عالم  آن  دوزخیان  های 

-مشرق زمین، محل طلوع خورشید ریخته شود، کسانی که در مغرب زمین هستند جمجه
 آید.شان به جوش میهای

یع  َقَطرْت في َشراب   فرماید: »می  (السالمعلیه)در جایی امام صادق ر َلو أنَّ َقْطَرةا من الضَّ
ها نیا لَماَت أهُلها من َنْتن  اگر یک قطره از گیاهان جهنمی آن عالم، فقط یک   ؛2« أهل  الدُّ

قطره در آب اهل دنیا ریخته شود؛ در آب تمام اهل این عالم، یک قطره از آن، اهل همۀ این 
 ند. میرعالم از بوی تعّفن آن می

فرماید توجه  ای که حضرت می خواهم به این بیداری و یقظهعباراتی فراوان که بنده فقط می 
 دهم، این را شوخی نگیرید و این حتمی است و شدنی است. 

 
اثر آن، جمجمه کساانی که در غرب اگر یك ساطل از چر  و خون دوزخیان در شارق عالم ریخته شاود، بر »  -1

 .3، ح82، ص77بحار األنوار، ج «؛آیداند، به جوش میعالم
ااا فرمود:   (آلهوعلیهالّلهصلی)به پیامبر خدا  (السالمعلیه)ئیلاااا در بیان گفته جبر (السالمعلیه)امام صادق»  2-

بحار    «؛بمیرند  هبچکد از بوی گند آن همای از ضاریع )خار خشاك ساّمی( در آب آشاامیدنی مردم دنیا  اگر قطره 
 .280، ص8األنوار، ج
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 ها در دنیا و آخرت ها و لذتتفاوت عذاب
نیاکند: »حضرت در دعا به خداوند عرض می ي الدُّ ، وأَنا  إلهي َقد َسَترَت َعَليَّ ُذنوبا ف 

نَك  ي ااُلخری أحَوُج إلی َستر ها َعَليَّ م  خدایا در این دنیا به من خیلی لطف کردی،   ؛1«ف 
های  تر هستم که گناههای فراوانی را پوشاندی؛ اما من در آخرت از این دنیا محتاجه چه گنا

نیست؛   را بپوشانی. عذاب و لذت آن عالم قابل مقایسه با ناراحتی و ناگواری این عالمن  م
های تمام این عالم قابل مقایسه نیست.  ها و زیباییهای آن با لذتها و زیباییکمااینکه لذت

هایی که در این عالم به تمام اوجش برسد؛ یعنی  برم؛ نه، لذتهایی که من میلذت  کهنه این
ا  هایش را که باالترین لذت ممکن تصور کنیم، آن رهایش یا لذتاگر در این عالم، عذاب

 مقایسه کنیم با لذت و یا عذاب آن عالم، حضرت فرمود که اصالا قابل مقایسه نیست. 

ای تَرک برداشته، صورت ماند که آینهبالتشبیه اگر بخواهیم مثالی عرض کنیم مثل این می 
انسانی که آنجا افتاده، تصویر آن چند تکه شده؛ آنگاه چقدر این درد دارد؟ خیلی ناچیز،  

شود، همین مقدار. این است که چرا این صورت من در آینه زشت دیده میفقط دردش در  
گوییم با  اما حاال به خود این صورت یک دانه سوزن فرو ببرند، فقط یک دانه سوزن، نمی

تک را  صورت  عذابهچاقو  کنند.  این  که    یتکه  میصورت  که انسان  صورتی  آن  با  کشد 
آن را مقایسه کنیم؟ به چه عددی ضرب کنیم    تکه شده، اصالا چگونهتصویرش در آینه تکه

تکه شده را و اینکه فقط یک سوزن فرو رفته، اصالا آنجا به  آن عذاب در آینه را، صورت تکه
 نهایت ضرب کنیم. دوباره قابل مقایسه نیست.آید تا ما آن را به بیحساب نمی

 
 «؛ترم هاا در آخرت محتااجراسااتی تو گنااهاانی را در دنیاا بر من پوشاااانادی کاه من باه پوشاااانادن آنه خادایاا با » -1

 .مناجات شعبانیه
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تکه بریده،  خاکستر کرده یا با قیچی تکه   ،آمده دستکش یک نفر را در آتش سوزانده  یک بچه
چقدر این دستکش عذاب دارد؟ این اصالا عذابش نزدیک صفر است. فوقش مثالا انسان 
ناراحت بشود بگوید حیف شد. آن هم تازه این انسان ناراحت بشود، مال خودش باشد،  

ا مقایسه کنید با عذابی که یک چاقو انگشت این  گوید حیف شد. حاال این عذاب رمی
این دست،   نه همه  آن عذابی که یک  بلکه  دست،  با  این عذاب  ببرد.  را  او  انگشت  نوک 

کند؟ آید. این دستکش چه عذابی احساس میدستکش در آنجا افتاده، اصالا به حساب نمی
باطن آن صورت در  در برابر آن عذابی که در خود حقیقت دست و باطن آن دستکش و یا  

می وجود  به  عذاب  این  شیرینیآینه  و  لذت  نیست.  مقایسه  قابل  اصالا  هم آید؛  هایش 
 است. طور همین

آبشاری   آبی است، یک  نفر خیلی تشنه است، در یک کاغذ عکس مثالا جوی  خب یک 
حاال این کاغذ را بریزد که   است؛است، شکل یک آب خوشمزه در یک لیوان بلور قشنگی 

خواهد رفع تشنگی کند، چقدر از لیسیدن یک لیوان آب در یک عکس  تشنه است، میمثالا  
یک قاشق، یک استکان از این آب در عالم   اما  برد؟ حاال هزار بار آن را بلیسد؛لذت می

 آن لذت با این لذت اصالا قابل مقایسه نیست.   ؛واقع بخورد

إنَّ أدنی أْهل   فرماید: »طور مین ای  السالم()علیههای آن عالم امام صادقدر مقابل لذت
خورند، تا جایی بهشتی که مراتب باال دارد تا جایی که همه به مقام شهدا غبطه می  .1« الَجّنة  

امام   مقام  به  هم  شهدا  ابوالفضل(السالمعلیه)حسینکه  حضرت  غبطه    السالم()علیه، 
همینخورندمی پایین.  پایینطور  درجه،  آنترین  کتریِن  آستانۀ  تهه  هایی  دِر  دِم  آن  ماندۀ 

 
همه را از خورا  و آشااامیدنی   ،ترین فرد بهشاات چنان اساات که اگر جّن و انس میهمان او شااونددون پایه»  -1

 .120، ص8بحار األنوار، ج «؛شود!کند و از آنچه دارد چیزی کم نمیپذیرایی می
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َعُهم   أدنیریختۀ لذت بهشت » نُّ و اْلنُس َلَوس  أْهل  الَجّنة  َمنز الا َلو َنزَل به  الّثَقلن  الج 
نَدهُ َشيٌء  ّما ع  ها و همه اجنه در « تمام اهل عالم، همه انسانَطعاما و َشرابا و ال َیْنُقُص م 

کنند و از    ا سکنهمان بیایند،  یاش مترین درجهبهشت، پایینهای آن  یک منزلی از آن منزل
آنآن پذیرایی شود؛  و ها  از طعام  دارد که  دارد، ظرفیت  وآن بهشت وسعت  منزل  آن  قدر 

نَدهُ َشيءٌ مند شدند »ه شرابی که این همه موجودات بهر ّما ع  « نکره  َشيءٌ «، »و ال َیْنُقُص م 
 شود.های آن منزل و آن بهشت کم نمیای از این همه نعمتآورده؛ هیچ ذره

 آثار توجه به تربیت نفس در عالم آخرت 
عَددُت    قاَل الّلهُ فرمایند: »می  (سلموآلهو علیهالّلهصلی)حاال حضرت پیامبر اکرم

َ
َتعالی: أ

ت
َ
یَن: ما ال َعیٌن َرأ ح  َي الّصال  باد  ع  َعت َوال َخَطَر َعلی َقلب     ل  ُذٌن َسم 

ُ
خدا    ؛1«َبَشر  َوال أ

بودهفرمایدمی خودشان  مراقب  عالم  این  در  که  صالحم  بندگان  برای  من  مواظب :  اند، 
بوده فریب جذبهخودشان  را نخوردهاند،  این عالم  فریبنده  را در خط  های  و خودشان  اند 

هایی که  هایی، زیباییام؛ لذتها آماده کردهمن چیزهایی برای آن،  عبودیت الهی قرار دادند
ها از کند که اینهیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر دل هیچ احدی خطور نمی

 ها هستند. ها و لذتچه جنس زیبایی

ّیا اَلسَتَقلَّ  فرمایند: »می   (سلمووآلهعلیهالّلهصلی )پیامبر اکرم َرُجل  َعَمُل َسبعیَن َنب  َلو کاَن ل 
ة  ما َیری َیومَ 

دَّ ن ش  [َعَمَلُه م  یاَمة  کسی در همین عالم، تمام عمرش    .2«ئذ  ]َیعني َیوَم الق 

 
ام که نه هیچ چشاامی دیده و نه هیچ ام، چیزهایی آماده کردهخدای بلندمرتبه فرمود: برای بندگان شااایسااته»  -1

 .168، ح191، ص8ج بحار األنوار، «؛و نه بر دل بشری گذر کرده است  گوشی شنیده
بیند، اگر انساان، عمِل هفتاد پیامبر را ]با خود  داشاته باشاد، از ساختی آنچه در آن روز )روز رساتاخیز( می»  2-

 .82، ص74بحار األنوار، ج«؛ شمارد باز اعمال خود را اند  می
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بندگی آن  مشغول  بیاورد؛  جا  به  را  پیامبر  هفتاد  باشد، عمل  آن  خدا  قیامت  روز  در  وقت 
آنصحنه دید،  خواهد  که  صحنههایی  این  عبادتقدر  این  همۀ  است،  عجیب  او  ها  های 

ام فرماید من چیزهایی را آماده کردهمیآید. خب اگر خدا هم  خیلی ناچیز به حساب می
از فضل خودش خواهد    را ها  برای بندگان صالحم که هیچ چشمی ندیده و الی آخر، همه این

 .داد، نه اینکه در برابر عمل او بدهد

باره مطلب زیاد است. بنده فقط از باب نمونه برای کسانی که  مخلص کالم اینکه در این
دند که این دنیا فقط برای خلقت زندگی آخرت است و غیر از این بیداری پیدا کردند و فهمی

 هایی عرض کردم.؛ نمونهدنیا هیچ ارزشی ندارد

ن ُدنیاك َنصیبافرماید: »میالسالم( )علیه موال علی َك م  َرت  خ   . 1«اجَعْل ال 

جایی   »فرمایدمیدر  َفاعَمل:  َرة   آلخ  ل  َمخلوٌق  َلم    َلها  إنََّك  َفازَهد إنََّك  نیا  لدُّ ل  ُتخَلق 
ات را به آن سمت جهت بده، این دنیا تو مسلماا برای آخرت خلق شدی! زندگی  .2« فیها

 دل از این دنیا بَکن.  و آن کار کنی. پس سعی کن  براینیست، در این دنیا خبری نیست که 

 ارزشی دنیا در نزد مؤمنبی
نَد الّله  عز  فرمایند: »می   (سلموآلهوعلیهالّلهصلی )پیامبر اکرم ُل ع  نیا کاَنت َتعد  َلو أنَّ الدُّ

َر  ن ماء    و جل َجناَح َبُعوَضة  ما َسَقی الکاف  َبةا م  نها َشر َر م  این دنیا که شما ؛  3« َو الفاج 

 
 .203، ح144غرر الحکم و درر الکلم، ص «؛ای برگیراز دنیای خویش برای آخرتت بهره »-1
 «؛ای. پس از دنیا دل برَکنای. پس برای آن کار کن. تو هرگز برای دنیا خلق نشدهتو برای آخرت آفریده شده»  -2

 .3811و 3810غرر الحکم، ح
ای هم نیسات، هرگز در آن، یك جرعه آب نیز به کافر و فاجر  اگر نبود اینکه دنیا در نزد خدا برابر با بال پشاه»  -3

 .17مراقبات ماه رمضان، ص «؛نوشاندنمی
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انسانبینید، اهل دنیا اینمی برای  برای  طور  اگر ارزش پز میمنین  ؤمها و  این دنیا  دهند، 
آوریم،  ای. ما خود پشه را به حساب نمیۀ چقدر؟ اندازۀ پر مگسی، پر پشهداشت؛ به انداز

می َپرش. حضرت  به  برسد  خدای  چه  داشت،  ارزشی  دنیا  این  اندازه  همین  اگر  فرماید: 
مند ه داد بهرمتعال به کافر و فاجر )از این دنیا( یک جرعه آب هم از این عالم اجازه نمی

هایی که ها آن نعمتتر از این هستند که برای آنتند، نجستر از این هس ها کثیفند. آنوش
آن نصیب  مگسی  پر  اندازۀ  است،  مؤمنین  شأن  کوتاه  در  مدِت  همه  این  در  اگر  شود.  ها 

هایی که  ای فراهم شود تا انساندهند، برای این است که خدا خواسته زمینهعمرشان پز می
 ها جدا شوند. ناز آ  ،از درون عاشق حق هستند

ها، شهید  ها، شهید چمرانخب شما همان سردار را و این کاروان نور را از شهید حججی
ها ببینید. خیلی واضح است، خیلی روشن است که اگر ها، شهدای محرابصیاد شیرازی

 کند.  ها را چیزی حساب نمیانسان چنین توفیقی بدهد دیگر این هبخدا 

ن َهوان  الدنیا علی الّله  أّنُه ال ُیعصی إاّل فیها و ال فرماید: »میالسالم(  )علیه موال علی م 
ها از پستی این عالم در محضر خدا همین مقدار بس که در این    ؛1« ُیناُل ما عنَدهُ إاّل بَترک 

دارد وجود  عالم  هزاران  که  عوالماتی  این؛  همه  همه  بین  خدا  فقط  ها،  در  به  دنیا  این  در 
کشودمیمعصیت   این  می.  بر  فایت  عالمپست کند  در  عالم.  این  چنین  بودن  دیگر  های 

ها کند اینکه »وضعی وجود ندارد. در پستی این عالم کفایت می «  ال ُیناُل ما عنَدهُ إاّل بَترک 
به آنچه در محضر خدا است برسد و از آن بهرمند باشد راهی ندارد، خواهد  می کسی    اگر

 
شااود و جز با تر  دنیا به  که جز در دنیا معصاایت او نمی  شاای دنیا نزد خداوند همین بسارزدر خواری و بی»  -1

 .385نهب البالغة، الحکمة «؛توان رسیدست )بهشت و رضوان الهی( نمیا آنچه نزد خدا
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شود  «. کسی به آنچه در محضر خدا است نائل نمیا عنَدهُال ُیناُل م مگر به ترک همین دنیا »
ها»  «، به ترک این دنیا. إاّل بَترک 

َق فیها عاَلٌم َکثیٌر  فرماید: »جناب لقمان به فرزندش می نیا َبحٌر َعمیٌق َقد َغر  یا ُبَنيَّ إنَّ الدُّ
الّله   َتقَوی  فیها  َسفیَنُتَك  د؛  1«َفلَیُکن  یک  دنیا  عزیزم!  فرزند  غفلت  ای  از  عمیقی  ریای 

است، از لغزش است؛ اگر یک ذره انسان از مراقبه و محاسبه و کنترل و توجه، غفلت کند 
-اند. اگر می«. مخلوقات بسیاری در این دریای عمیق غرق شدهقد غرق فیها عالم کثیر»

 قرار بده.    الّلهات را تقوای خواهی نجات پیدا کنی، کشتی

ای پیدا کرد، در او حال مراقبه به خودی اگر کسی چنین بیداریاین همان بحث ما است که  
ها  شود؛ چون این مراقبه و محاسبه یک وضعیت نفسانی است، در همۀ انسانخود پیدا می

تر باشد، مراقب وجود دارد. هر کجا انسانی خطری احساس کند و هرچه این خطر جدی
ست؛ اگر انسان سودی، لذتی را  طور ااست که گرفتار آن خطر نباشد. عکسش هم همین

کند، مراقب است که چیزی مانع او نشود و آن لذت و سود برسد. این حال مراقبه  طلب می
این بستگی   اها و در زندگی ما فراوان است؛ منتهو محاسبه یک حالتی است در همۀ انسان

ع را دارد که انسان خطر را چقدر احساس کند و در چه عمقی احساس کند و سود و نف
آخرت را احساس کرد، خطر  مؤمن  چقدر احساس کند و در چه عمقی احساس کند. وقتی  

غلتد او را له گناه را احساس کرد، بیش از کسی که یک صخره سنگ بزرگی از باالی کوه می

 
اند. پس باید کشاتِی تو در آن، تقوای الهی گشاتهپسارم! دنیا، دریای ژرفی اسات که خلق بسایاری در آن غرق »  -1

 .1737، ح493الدعاء للطبراني، ص «؛باشد
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کند، چگونه به طور جدی مراقب است که به آن نخورد؛ از این خطر بیشتر گناه را احساس  
 کند.می

»می  ( وسلمآلهوعلیهالّلهصلی )اکرمپیامبر   تحَت  فرماید:  نَُّه   
َ
َکأ َذنَبُه  َلَیری  المؤمَن  إّن 

ه  ی َر َیری َذنَبُه کأّنُه ُذباٌب َمرَّ علی أنف  . آن کسی که  1«َصخَرة  َیخاُف أن َتَقَع عَلیه  والکاف 
بزرگی  بیند؛ کأّنه یک صخرۀ بزرگی، تخته سنگ  بیدار شد، آن مؤمن گناهش را طوری می

دیگر کور   که است یقدر موجود بدبختکافر هم آن  .فتدامیاآلن هست که از باال به سرش  
کند که انگار یک مگسی است که از جلوی بینی او  گونه تصور میاینگناه را    است،  شده

َء   إّن الَعَمَل بیند که »آمد و رد شد. مراقبه چقدر در مؤمن محسوس است؟! مؤمن می الَسـيِّ
حم    أسَرُع في ین  في اللَّ کِّ َن السِّ ه  م  ب  اگر کنیم؛  پوست میکه  را    چطور یک میوه  2« صاح 

کنیم؟ با یک غفلت چاقو تیز باشد، چقدر دقت می مقدارسفت باشد، چاقو هم یک  کمی
 گذارد.تر بر انسان اثر میگناه از آن سریعفرماید مید. کنمیگوشت را پاره 

 ربیت نفس و مراقبه و محاسبه بزرگانکیفیت ت 
های بزرگان های بزرگان خیلی دقیق است. حاال دیگر فرصت نیست که بنده از مراقبهمراقبه

پرور  بزرگ  ها را بخوانم که ببینیم مراقبه حضرت چگونه است.بنده یکی از روایت بگویم.  
بَعَة بما  و  فرماید: »می  (السالمعلیه)همه بزرگان، موال علی یُت اْلقالیَم السَّ الّله  لو ُاعط 

یَرة  ما َفَعلُتهُ  َي الّلَه في َنمَلة  أسُلُبها ُجْلَب َشع  ها علی أن أعص  . قسم یاد  3« َتحَت أفلک 

 
ترسااد به روی او بیفتد و کافر، بیند که میمؤمن، گناه خود را چونان تخته ساانگ بزرگی بر باالی ساارش می»  -1

 .3، ح77، ص77ج بحاراألنوار، «؛شوداش رد میبیند که از جلوی بینیگناه خویش را مانند مگسی می
 272، ص2جالکافي،  «؛سرعت تأثیر کار بد در آدمی از سرعت تأثیر کارد در گوشت بیشتر است» -2
به خدا سااوگند اگر هفت اقلیم را با هر آنچه در زیر افال  آن اساات به من دهند، بدین شاارط که با گرفتن »  -3

 .224 هخطب نهب البالغة، «؛نخواهم کرد پوست جوی از دهان موری نافرمانی خدا کنم، هرگز چنین 
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همه ست اای را که در تحت افالک گانهکند به لفظ جالله خدا که اگر همه اقالیم هفتمی
کوچک کنم و آن    هاینکه درخواست کنند که گناهی به همین اندازرا به من ببخشند در برابر  

 .کنمای یک پوست جو را به ظلم بکنم، این کار را نمیاینکه از دهان مورچه

جمهورهای دنیا،  رئیسعقل فقط حیران است، حیران است.    دهنده است!!تکانها  چقدر این
چگونه چنین   ند و بگوی  ندبیای ، هارؤسای دنیا، پادشاهان دنیا، مدیران عالم، صاحب قدرت

 شان دارند.ای در زندگی و در حکومتمراقبه

فرماید: »او در شرایط جنگ سردار سلیمانی می  دربارهاین خیلی جالب است، حضرت آقا  
در مراقبه، آنجا هم حدود الهی را مراقب بود.«   ،هم که واقعاا شرایطی بسیار سخت است

گذاری کرد؟ به اندازۀ یک چسب کوچکی از  ؟ سرمایهسردار چقدر از خودش توصیف کرد
کنند تا خودشان را به دنیا و به جامعه  بنرها و پوسترهای انتخاباتی که میلیاردی هزینه می

این کشور کسی  ربرای    و   برای شهرش   ؛معرفی  کنند  وستایش که معرفی کند من هم در 
  درچسبانند، این مرد بزرگ  که میهستم، به اندازۀ یک چسب ریزی از یک گوشۀ آن بنر هم  

تعریف خودش تبلیغ نفرمود. خودش را اثبات نکرد؛ اما این چه قدرت و ارزشی است که 
افتد جز به این دلیل که در تمام لحظات ها انداخت؟ این اتفاق نمیخدای متعال در دل

عبد هست اینکه من مخلوق هستم، من  کنترل  و محاسبه،  مراقبه  بود؛  امامش  من پیرو  م، 
ام را ها بندگیخالقی دارم که همه این امکانات و استعدادها را به من عطا فرمود تا از همین

 نباشد. راه به او اثبات کنم. بقیه همه استفاده بیجا است اگر در این 

هم که دیگر قضایای خیلی طوالنی است.  (السالمعلیهم)حاال زندگی انبیا و اوصیا و اولیا
َهل َتدري ما َذنُبَك إليَّ حیَن أصاَبَك البلُء؟  ناب ایوب خطاب کرد: »خدای متعال به ج
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مَتین   ْرَعوَن َفداَهْنَت في َکل  حضرت  به  ای!!  هچه مراقب  .1«قاَل: ال. قاَل: إّنَك َدَخلَت علی ف 
دانی چرا من تو را به این فرماید: »ای ایوب میمعصوم می  و  ایوب آن شخصیت عبد صالح

بتال کردم که  مصیبت تو، گرفتاری تو زبانزد همه خلق عالم شد؟« عرض مصیبت بزرگ م
به نرمی صحبت   با او  به فرعون وارد شدی، دو کلمه  فرمود: »تو وقتی که  نه خدایا.  کرد 

 کردی.«

د؛ آیا اصالا این وخطایی ب و چنین اشتباه برایها خب البته شاید سؤال کنند که این مصیبت
پیامبر بوده و خالف آن عصمت است؟ یا اینکه بالهایی که    گناه است؟ حضرت ایوب که

ها بیاید که  بعضی  شاید به ذهنال  ؤسبه معصومین و بزرگان بیاید مگر اثر آن است؟ این  
در جای خودش بحث   الّلهشاء. اگر هم الزم شد اناست  قبالا پاسخ آن مفصل داده شده 

 شود.می

َرُة  فرماید: »می   باره آیهدر  السالم()علیه خیلی مراقبه دقیق است. موال علی اُر ٱْلٓخ  لَك ٱلدَّ ت 
َفَسادا َواَل  رض  

َ
ٱْل ي  ف  ُعُلّوا  یُدوَن  ُیر  اَل  یَن  ذ 

لَّ ل  آیه را دربارۀ زندگی   .2«َنجَعُلَها  این  قرآن 
این لذتآخرت می  این دنیای عالم،   است  ها و زندگی آخرت برای کسیفرماید.  که در 

بلندمرتبهبزرگی نفروشد.   نرودای در مخیلهعلّو،  ایندر خیال  .شان  از    شان  است که من 
های آخرت، مال  ها و لذتزیبایی  ،دیگری برتر هستم. بله، اگر این دو تا صفت در آن نباشد

 ها است.آن

 
دانی گنااه تو نزد من، چاه بود کاه بال باه تو رساایاد؟ گفات: ناه. فرمود: تو نزد فرعون رفتی و در دو کلماه،  آیاا می» -1

 .11، ح347، ص12بحاراألنوار، ج ؛سازش به خرج دادی«
جویی هساتند و نه خواهان  ن برتریایم که در این جهان نه خواهااین سارای آخرت را از آن کساانی سااخته»  -2

 .83سوره قصص، آیه «؛فساد
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إّن الّرُجَل  فرماید: »فرماید! میچه میالسالم(  )علیه موال علیوقت  آن  خیلی جالب است
ه  فَیْدُخُل في هذه  اآلیة   راُك َنْعل  ُبُه ش    .1« َلُیْعج 

خوانم تا شاید به برکت این جلسۀ ها را میهکار، بیچارۀ ضعیف؛ این اپناه بر خدا! بندۀ گن
آخرین لحظۀ   ما در  بگذارد که  اثری  نورانی ذکری شود که  کلمات  این  برکت  به  نورانی، 

 ها. مراقبگیبریم از این بیمیمان پاک از این دنیا برویم. پناه مرگ

فرماید: »شخص به همین مقدار که بند کفشش از بند کفش دیگری، یک مقدار  حضرت می 
جلوه بیشتری داشته باشد، نسبت به آن احساس برتری کند که من مثالا بند کفشم خیلی  

ن جالب است، مثالا براق است، مثالا جنسش از فالن چیز گرانقیمت است؛همین که به آ
هایش به  « جزء کسانی است که آخرت و آن زیباییَیْدُخُل في هذه  اآلیة  سرخوشی کند »

 جویی کرد. قدر احساس برتری همیناو نخواهد رسید. در این دنیا 

 ای برای رشد روحیۀ مراقبه و محاسبه در انسانیقظه مقدمه
ها را که خداوند طور غفلتاینها در مباحث اصول اعتقادی مفصل عرض شده که  البته این
قدر ما را فشارها خواهند داد، تا آن  دادن، در برزخ، در قبر آندادن، قبل از جان جاندر حال 

ها کالا تمیز ها کالا آب شود. آنمان که در این عالم پیش آمده، آنجوییمزۀ موهومی برتری 
 .ها پیدا کنیمقابلیت به آن زیبایی شود تا اینکه

دهد که آن شخص را به ای میای و محاسبهیک روحیۀ مراقبه  ،بنابراین بیداری برای انسان
های زندگی، سیاسی، اجتماعی،  کند. در تمام صحنهوجور میخودی خود در زندگی جمع

 
مجمع  «؛شااودی بند کفِش آدمی او را ساارخوش کند، مشاامول آیه »آن ساارای آخرت ......... « میاگر حت»  -1

 420، ص7ج،  البیان
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زندگی، یک حالت  مدیریتی، خانوادگی، اقتصادی، حزبی هرگونه از انواع و اقسام در این  
رو و خالصه   های پیشنفس، یک حالت خوف از آن لحظهشکستگی، یک حالت ذلت دل

دهد که ای روی میکند. اگر این حاالت پیدا شد، برای انسان حال توبهانسان را صاف می
 این حال توبه با حاالت مراقبه و محاسبه او متناسب است. 

 یرناامیدنشدن از رحمت خداوند در این مس
نَّ فرماید: »قرآن می ۚ إ  ه 

حَمة  ٱللَّ ن رَّ م اَل َتقَنُطوْا م  ه  نُفس 
َ
سَرُفوْا َعَلٰیٓ أ

َ
یَن أ ذ 

َي ٱلَّ َباد  ع  َیٰ ُقل 
ُکم بِّ َلٰی َر یُبوْٓا إ  ن 

َ
یم َوأ ح  ُهۥ ُهَو ٱلَغُفوُر ٱلرَّ نَّ اۚ إ 

یعا ُنوَب َجم  ُر ٱلذُّ َه َیغف   .1« ٱللَّ

کند که این شهوات نفس بر انسان وارد  هایی سیر می رویزیادهها و  در غفلت  انسان  خره باأل
فرماید: از رحمت خدا کند و میخطاب می  «بندگان خودش»عنوان  بهکرده است؛ اما خدا  

البته که  خدا » نشوید  ُنوَب ناامید  ا  ٱلذُّ یعا است! ذنوب جمع است؛    .«َجم  خیلی جالب 
ها. دوباره  کند؛ یعنی همۀ  گناهادۀ عموم میآمده است، اف  «الف و الم ». بعد اولش  هاگناه

ا»یک تأکید هم آورده،   یعا . دیگر در زندگی انسان چه ماند! هرچه تصور کنیم در این  «َجم 
یُم کنیم »هرچه تصور می   . همۀ گناهان جمیعاا است  سه عبارت آمده ح  ُهۥ ُهَو ٱلَغُفوُر ٱلرَّ نَّ «  إ 

 البته که او غفور و رحیم است. 

 

 

 
زیرا خدا همۀ گناهان   ؛اید، از رحمت خدا مأیوس مشویدبگو ای بندگان من که بر زیان خویش اسراف کرده»  -1

 .53سوره زمر، آیه «؛ست آمرزنده و مهربانا او .آمرزد را می
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 جلسه سی ام

 توصیف حال توبه و انابه

ای دست داد و متوجه شد که با گناهان چه  بحث دربارۀ این بود که اگر به کسی حال یقظه
متومصیبت است،  کرده  وارد  خود  بر  را  سنگینی  گرفتاریجهای  چه  که  شد  و ه  ها 

یک حال   ؛هایی را که فهم آن غیرقابل تحمل است، برای خود ایجاد کرده استمحرومیت
افتد؟ توبه یک حالتی از نفس است  دهد. در توبه چه اتفاقی میتوبه و انابه به او دست می

خواهد دوباره به آن  که وقتی شخص فهمید چه نعمت بزرگی از دست داده است، دلش می 
ای  حال قبلی بازگردد؛ این یک حال عجیبی در انسان است. مثالا یک شخصی در یک حادثه

افتاده و بدون هیچ عکساست، بی   بیهوش  و تفاوت، ساکت، ساکن  العملی دراز کشیده 
کنار جاده افتاده است؛ اما همان که به هوش آمد، از آن لحظه تاب و تب عجیبی دارد، تقال  

کند که ای کاش به آن حال سالمتی و صحت  و کوشش عجیبی دارد، با همۀ وجود آرزو می
 .قبلی خود بازگشت کند
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کوشد؛  تواند بازگردد، آنجا میصورت دارد؛ یک وقت امیدوار است که می  این بازگشت دو 
افتد. اگر پزشکان به این شخص امید دهند یک وقت ناامید است، آنجا سست و افسرده می 

خود را هم    در این راه ماشین  است افتد، حتی حاضر  که قابل بازگشت است، به تقال می 
تقال و ؛  سا خانه را هم بفروشدبقرض بردارد، ای بفروشد، وسایل خانۀ خود را بفروشد،  

کوشش تا این حد! اما اگر پزشکان او را ناامید کنند، بگویند فایده ندارد تا یک هفتۀ دیگر 
 دهد؟دست می  اوشدنی است، چه حالی به  تمام

 کنندۀ امید و ناامیدی در توبهنقش تعیین
از بیدارشدن، کسانی که حقیقتاا بیدار شدند و با این گناهان چه   بعد  حقیقتاا فهمیدند که 

اند و این بیداری و هوشیاری ایجاد شد، آنجا امید خیلی بالی سنگینی به سر خود آورده
مثل اینکه یک نفر مثالا میز او    .کننده است که اساساا امکان بازگشت است یا نیستتعیین

ه وضع اول را ندارد، اما  تختۀ پوسیده است، این تخته دیگر برای همیشه  امکان بازگشت ب
تواند به وضع قبلی برگردد،  یندی دوباره میا اگر از آهن باشد، امید دارد که این میز طی فر

ها دهد و برای این بازیافتبه بازیافت می  .اندازدامیدوار است، این را مثل آشغال بیرون نمی 
د، یک کوشش و فعالیتی آورنکنند، یک کار و اشتغالی را به وجود مییک انباری درست می 

 شود.  برند، چون امید است که این بازیافت میرا به کار می
موقعی هم که دهد، آنوقتی که انسان استعداد گناه دارد به گناه ُهل می شیطان در اینجا، آن 

دهد و لذا مسئلۀ امید و ناامیدی یک  خواهد توبه کند به ناامیدی هل می بیدار شد و می 
ْسَرُفوا فرماید: »دی در مسئلۀ توبه است، لذا قرآن میمسئلۀ بسیار ج

َ
یَن أ ذ 

َي اَلّ َباد  ُقْل َیا ع 
اْلَغُفوُر   ُهَو  ُه  َنّ إ  ا  یعا َجم  ُنوَب  الُذّ ُر  َیْغف  َه  الَلّ َنّ  إ  ه  

الَلّ َرْحَمة   ْن  م  َتْقَنُطوا  اَل  ْم  ه  ْنُفس 
َ
أ َعَلی 
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یُم  ح  طور که در این آیه رحمت خدا از اول آیه تا آخر آیه  شاید نشود در آیات دیگر این  .1«الَرّ
های گوناگون و به تأکیدات فراوان سرازیر است، پیدا کرد، تا این امید در آن لحظۀ  به عبارت

خواهد انسان را در آن بازگشت به آن فطرت رحم میساز که شیطان بیحساس سرنوشت
 ی هر انسان بیدارشونده و بیدارشده است به او بازگردد. وزپاک اولیۀ خود که آر

َي » َباد  ع  َیا  آن را به خود میُقْل  این یک رحمت بزرگ است. «، نسبت  بندگان من  دهد، 
ْسَرُفوا»

َ
یَن أ ذ 

لغت رقیقی به کار برده است،  «، قرآن این را ظلم به کار نبرده است، با یکاَلّ
ْم شان. آنگاه این اسراف هم »اسراف بر خودشان، نه ظلم بر خود ه  ْنُفس 

َ
خود شما،    «،َعَلی أ

  ؛ ها و استعدادها را از خودتان دور کردید کردید، بیچاره کردید، تمام نعمتن  اداغخودتان را  
ه  ناامید نشوید » «،اَل َتْقَنُطوابا این وضع »

ْن َرْحَمة  الَلّ  «.  م 
ه  این »

ْن َرْحَمة  الَلّ تر و  است که از آن خیلی غلیظ   «اَل َتْقَنُطوا« یک عبارت دیگری از »م 
هَ »  امیدوارتر است. َنّ الَلّ َنّ «، »إ  ، ذره  «إ  ای جای شک و تردید در آن نداشته  به تحقیق، حقاا

هَ باشید، به طور قطع، حتمی، » ُر ست که »ا  « خداالَلّ طرف حساب شما    .بخشدمی  «َیْغف 
تواند به خدا بگوید چرا بخشیدی؟ این یک نکتۀ ادبی دقیقی  هیچ احدی نمی  .ستا  خدا
هَ توانست بفرماید »می .دارد ُر الَلّ هَ «، اما »َیْغف  ُر » .« را اول آوردالَلّ َه َیْغف  یعنی منحصراا   ؛«الَلّ

هَ » هَ « است، محققاا »الَلّ  ممکن است   الّلهبخشد، هیچ نگران نباشید. غیر  « است که میالَلّ
یک موردی پیدا شود، حداقل اقل از اینکه محذور دارد ببخشد، یک مانعی دارد ببخشد، 

دهد که  خره یک محذوری اجازه نمی خواهد ببخشد، اما باألولو دوست دارد ببخشد، می
، آن حقیقتی الّلهاست.    الّلهبخشد،  کس که تو را میببخشد، چون اختیار مطلق ندارد؛ اما آن

ت ندارد به او چرا بگوید، هرچه بخواهد خودش است و ئدر عالم جراست که هیچ احدی  

 
اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان  ن من که بر خود اسراف و ستم کردهبگو: ای بندگا»  -1

 .53سوره زمر، آیه«؛  زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است ؛آمرزد را می
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ُنوَب ارادۀ خودش. » آورده است؛ یعنی همۀ    «الم   الف و»«، هم جمع آورده است، هم با  الُذّ
خواهید تصور کنید، همه  گناهی که می ها، هرگونه گناهی، شما اصالا در ذهن خود هرگناه

ا»  فرماید،می   بخشد؛ دوباره باز تأکیدو همه را می یعا ُنوَب «، تأکید بر »َجم  «؛ دوباره الُذّ
هُ » َنّ را از    «هُحاال در اینجا »  «،هُ»  این بیان، بیان حقی است؛   .حقیقت مطلب این است  «،إ 

اْلَغُفوُر  «، همان او، همان او است »ُهَو »  .ضمیر بحث خود را دارد  نظر معنا چه بگیریم،
یُم  ح  فرمایید که سرتا سر این آیه همه امید و رحمت برای بخشش گناه و  «؛ مالحظه می الَرّ

 توبه است. 
 کند. فوران می واقعاا مسئله در روایات و دعاها  

رضا امام  محضر  در  حضرت  اصحاب  از  موال (السالمعلیه )بعضی  با  که  را  کسانی  آن   ،
ن کردند. چقدر مطلب دقیق  جنگ کرده بودند، لع   (السالمعلیه) حضرت امیرالمؤمنین علی

مهربان امام  چه  دقیقیاست!  مربی  امام  چه  اهل  الّله !  ی!  تربیت  در  انسان  اکبر! 
ُقْل إاّل َمن  در آنجا بالفاصله تذکر داد، فرمود: »  حضرت  .حیران است  (السالمعلیهم)بیت

أْصَلَ   و  َمن  »،  1« تاَب  الّلُه  َلعَن  یقوُل  ه   أْصحاب  بعَض  َع  َسم  قد  علیه  و  علّیا  حاَرَب 
این لعنی که گفتید، استثناء کنید،    «؛ُقْل إاّل َمن تاَب و أْصَلَ  »  «؛ حضرت فرمود:السلم

بگویید مگر کسانی که توبه کردند و این جنایت خود را اصالح کردند؛ البته امکان اصالح  
این   .ه کار بردندرا به تمام معنا ب   ها به دنبال اصالح شدند، وظیفۀ اصالح که نیست، اما آن 

موارد دیگری نیز هست. مثالا   ها دیگر جزء لعن نیستند.ها قبول شده است، اینتوبه برای آن

 
ُه َمْن َحاَرَب َأِمیَر َاْلُمْؤِمِنیَن َعَلْیهِ   -1 اَلُم َبْعَض َأْصَحاِبِه َیُقوُل َلَعَن َاللَّ َضا َعَلْیِه السَّ اَلُم َفَقاَل َلُه ُقْل ِنالَّ »َسِمَع َالرن  السَّ

َف َعْنُه َو َلْم َیُتْب َأْعَظُم ِمْن َذْنِب َمْن َقاَتَلُه ُثمَّ َتاَب َمْن َتاَب َو َأْصَلَح ُثمَّ َقاَل     ( السالمعلیه )امام رضا  ؛َلُه َذْنُب َمْن َتَخلَّ
فرمود: بگو    ،جنگیدند  (السالمعلیه)گوید خدا لعنت کند کسانی را که با علیوقتی شنید که یکی از اصحابش می 

ته انجام دادند. گناه کسانی که آن حضرت را تنها گذاشتند و توبه نکردند،  جز آنان که توبه کردند و کار شایسه  ب
 .۳۱۹، ص۳۲بحاراألنوار، ج «؛تر از گناه کسانی است که با او جنگیدند، اما بعد توبه کردندبزرگ 
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 - شود جنایتی را با آن سطح در نظر گرفتدر عالم نمی   -  وقتی قاتل جناب حمزۀ سیدالشهدا
اما  کند، حضرت قبول می آید و توبه میدر محضر حضرت می  فرماید که دیگر  می کند؛ 
توبه چیست    توانم تو را ببینم، تحمل آن را ندارم، به طرف شام برو.پیش من نباش، من نمی

کند؟ این آهن هرقدر هم کثیف باشد، هرقدر هم زنگ زده باشد، پودر باشد، کار می و چه
 آید؟ اما اگر به کوره برود و بازیافت شود، چه چیزی از آن در می 

 نفوذ شیطان به هنگام توبه   نحوۀ برخورد با 
  . شناسی مطالبی بحث شوددربارۀ شیطان  باید توفیقی باشد، حداقل یک جلسه   الّلهشاان

ملعون   شیطان  کوچکاین  کجا  نفوذ  هر  آنجا  از  فوراا  کند،  پیدا  سوءاستفاده  سوراخ  ترین 
فهمد، توبۀ گناه میکند تا نگذارد انسان راه درست را برود. وقتی شخص این امیدها را در  می
د، چرا؟ ود، بر انجام گناه شل شووقت در حال توبه، در طمع گناه شاید دوباره شل شآن

بخشد، توبۀ  این بزرگی را می  ه گوید کاری ندارد، خدای به این مهربانی! گناهان بچون می
این   .کندکند تا نفوذ  ها را پیدا میهمان است که شیطان آن سوراخ سمبهی! این راحتبه این  

شود که توبه تحقق  وقت اصالا معلوم میبدین معنا نیست که ما طمع گناه داشته باشیم، آن 
 پیدا نکرده است. 

خواهد دیده، حقیقتاا می حادثهبیدار شد، مثل آن مریض    انسان  توبه حالتی است که وقتی
ه است. این یک آنگاه بله، توبه تحقق یافت  ؛به حال قبلی برگردد، تحقق توبه انجام بگیرد

خواهد  موقع که شیطان میدارد. آنحالتی است که انسان را در حال خوف و رجا نگه می
خوف را فعال کند و بگوید بله، توبه  دبایاین همه برکات توبه طمع گناه بیندازد، آنجا  برای
یک   .بخشد، اما به شرطی که تحقق پیدا کندطور است، حتی قاتل جناب حمزه را می این

دهد و شیطان وقت که حال خوف به انسان دست میدهد. آنال خوف به انسان دست میح
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خواهد نفوذ پیدا کند، آنجا حال امید را فعال کند، بگوید من در درون خود طرف میآناز  
کنم که چقدر حقیقتاا برای این گناهم ناراحت و متأسف هستم، حقیقتاا از این احساس می 

 تا نگذارد شیطان بیاید و آن طمع را ایجاد کند. وضع خود ناراحت هستم؛

 ه به عقوبت و رحمت خدا در اعمالجتو
اکرم  »می   (وسلمآلهوعلیهالّلهصلی )پیامبر  نَد  فرماید:  ع  ما  المؤمُن  َیعَلُم  ن    الّلهلو  م 

َع في الَجّنة  أَحٌد     .1«الُعقوَبة  ما َطم 
ُر کند. »بلکه کالا بهشت را طمع نمیخیلی باالتر از این، نه اینکه یک گناه،   َوَلْو َیْعَلُم الکاف 

َحٌد 
َ
ه  أ ت 

ْن جنَّ ، َما َقنَط م  ْحَمة  َن الرَّ ه  م 
َند اللَّ لو َیْعَلُم  فرماید: »ور میط«؛ روایت اینَما ع 

ُن  َن الُعُقوَبة  »  ، اگر مؤمن بداند  «،الُمْؤم  ه  م 
ْنَد اللَّ « عقوبت خدا چقدر سخت است،  َما ع 

 قدر سخت است!  چ
زندانی خود یک کلمه گفت که من را هم به هم  (السالموعلیهنبیناوآله علی )حضرت یوسف

یک کلمه    .به یاد آن پادشاه بینداز که به زندان انداخته است، بگو که فالنی هم اینجا است
تماماا توجه او   دبایگفت؛ این یک کار عرفی و طبیعی است، اما از مقام حضرت یوسف که  

هم نیست، ترک اولی هم نیست،  به خدا باشد، ]قابل قبول نیست . یک چیزی است که گناه  
یک کار عرفی است، یک امر خیلی طبیعی است؛ اما مطلب چقدر دقیق است! چقدر دقیق  
است! چه بالیی بر سر حضرت یوسف آمد؟ آن شخص که مدتی از یادش رفت و رفت که  

ها بدتر شد،  زندانیهمتر شد، وضع  رفت، ظاهراا زندان برای حضرت یوسف هم سخت 

 
َبِة ما َطِمَع في الَجّنِة أَحٌد، وَلو    -1 حَمِة ما »لو َیعَلُم المؤمُن ما ِعنَد الّلِه ِمن الُعقو َیْعَلُم الکاِفُر ما ِعنَد الّلِه ِمن الرَّ

گاه بود، هیچ کس  ؛َقَنَط ِمن الَجّنِة أَحٌد  ت  بست و اگر کافر از رحمامید نمی   ی به بهشتاگر مؤمن از کیفر خدا آ
گاه بود، هیچ کسی از بهشت  .139، ص3کنز العّمال، ج «؛شدنومید نمی   خدا آ
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(؛  شدن حضرت یوسفزندانی اگر دقیق یادم باشد در قضایای  )  زندان بدتر شد  ظاهراا خیلی
آنگاه که خدا اراده فرمود که حضرت یوسف از زندان دربیاید، الزم نبود یک کسی به یاد آن  

ارادۀ خدا است پادشاه در  اراده کند، تمام موجودیت  اگر خدا  بیندازد؛  نه    .پادشاه  آن هم 
در خواب، آن قضیۀ خواب را ببیند، پادشاه را به سوی    ؛پادشاه بیفتدطوری به یاد  اینکه همین

است،   خدا  قدرت  در  خواب  است،  خدا  قدرت  در  همه  کند.  نیازمند  یوسف  حضرت 
 . نان حکومت هم در قدرت خدا استچدیدن هم در قدرت خدا است، َقَدر قدرت آنخواب

 واهد.نیازمندانه به سوی حضرت یوسف رفتند؛ آنگاه که خداوند بخ
امام    می   (السالمعلیه )حسینببینید  پناه  خدا  به  خدا  عقاب  از  چطور  دعاها  برد، در 

برد. جا دارد که مسائل توحیدی درست باز  ، از عقاب خدا به خدا پناه می (السالمعلیه)موال
خدا   با  همیشه  دارد،  ذهنی  صورت  ما  توحید  تا  آنبهشود.  در  قدرت  یک  طرف عنوان 

بندۀ گناهکار و بیچاره   .شودمشکل اساسی ما از آنجاها شروع می  .داریمها مالحظه  آسمان 
کنیم تا چه زمانی از آن عبارات  افی می ای که هنوز حّر برد به خدا از چنین عقیدههم پناه می 

 قرآن و رویات یک َنمی بچشیم و با این آرزو از این دنیا نرویم.
فرماید اگر کسی بفهمد عقوبت خدا چیست،  می عقوبت خدا یعنی چه؟ توحید یعنی چه؟  

َحٌد »
َ
أ ه   ت 

بَجنَّ َع  َطم  نمی ما  بهشت  طمع  احدی  هیچ  پیدا  «،  بهشت  به  امید  اصالا  کند، 
می نمی نمی کند،  بهشت  به  دیگر  من  »گوید:  َن روم.  م  ه  

اللَّ َند  ع  َما  ُر  الکاف  َیْعَلُم  َوَلْو 
ْحَمة   رفتن بهشت خدا، رحمت خدا چیست، هرگز از    «، اگر کافر هم بفهمد که در محضرالرَّ

 شود. ناامید نمی
فرماید: می  ش است کهبه فرزند عزیز خود  (السالمعلیه )صادقامام    از وصایای  در جایی

ْئَتُه بُذ » َه َرَجاءا َلْو ج  َبک َو اْرُج اللَّ َقَلین  َلَعذَّ ْئَتُه ببرِّ الثَّ یَفها َلْو ج  َه َعزَّ َو َجلَّ خ  ُنوب َخف  اللَّ
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َمک َقَلین  َلَرح  ؛ ازخدا بترس، اگرچه نیکی تمام انس و جن را به جا بیاوری، کارهای  1« الثَّ
َرَجاءا خوب انس و جن را داشته باشی که خدا تو را عذابت دهد. » َه  به خدا    «َو اْرُج اللَّ

ا به تو ای، البته خدامیدوار باش آنچنان امیدی که اگر گناه همۀ انس و جن را به جا آورده
 رحم کند. 

هایی است که ظاهراا بحث در خوف و رجا است، اما در باطن یک خداشناسی  ها بحثاین
خواهد طلبد تا انسان از بحث جبر و اختیار که شیطان می و معرفت توحیدی خاصی را می

آید، همه مربوط به  پیش می  بارههر سؤالی در این  .به ذهن انسان القا کند، در امان باشد
عف معرفت توحیدی ما است که به جای اینکه سنگینی کالم ما را در تحیر بیندازد، به  ض 

پیدا کن تنبهی  بهتر است یک  آن  اینیجای  اینکه چرا توحید ما  بر  قدر ناقص و ضعیف  م 
 است. 

 توبۀ حقیقی با شکوفایی نفس لوامه
کرده باشد. انگیزۀ توبه  پس این امیدها در اینجا به معنای این نیست که انسان طمع گناه  

، فرماید: »همان است که در انسان نفس لوامه فعال شود؛ لذا قرآن می  َیاَمة  َیْوم  اْلق  ُم ب  ْقس 
ُ
اَل أ

اَمة   َوّ ْفس  الَلّ الَنّ ُم ب  ْقس 
ُ
؛ اگر انسان تحت تربیت تزکیه و تهذیب نفس قرار گرفت، این  2« َواَل أ

وامه رسید، انگار قیامت او برپا شد. سیاق اینکه رسد. اگر به رشد لنفس به رشد لوامه می
نفس لوامه با یوم قیامت در ردیف هم آمده است و به هر دو قسم یاد شده است، این فریاد  

زند که انسان، انسانی که گرفتار نفس اماره است و شیطان او را در جهنم غفلت پوشانده  می

 
از   ؛، و اْرُج الّلَه رَجاءا َلو ِجْئَتُه بُذنوِب الّثقَلیِن َلرِحَمَك ُه بِبرن الّثقَلیِن لَعّذَبَك ةا َلو ِجْئتَ »َخِف الّلَه عّز و جّل ِخیَف   -1

خداوند عّز و جّل چنان بترس که اگر نیکِی جّن و انس را نزدش آوری ]باز گمان کنی که  تو را عذاب کند و به او 
 .۶۷ص ،۲الکافي، ج «؛نس را نزدش ببری، تو را خواهد بخشیدچنان امیدوار باش که اگر گناهان جّن و ا

 .2و 1سورۀ قیامت، آیات  «؛خورم به نفس مالمتگرخورم به روز قیامت و قسم میقسم می » -2
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قیامتی شود و این مسائلی که دربارۀ    کند بعد از میلیارها سال چه زمانیاست و خیال می
است آمده  گناه  «الّلهنعوذب»  ،قیامت  کیف  و  کنیم  رها  را  نسیه  قرآن   را   ما  بچسبیم.  نقد 

خواهد بفرماید که اگر انسان کمی بیدار شود، نفس لوامۀ او فعال شود، قبل از مرگ،  می
ای است که اگر تحقق  شود. این توبه، توبهیک نوعی از قیامت در نفس و درون او برپا می 

 شود.آنگاه هر گناهی از او صادر شده باشد، آمرزیده می  ؛یافت
بیند که دورشدن از خدا چقدر دردآور  افتد؟ انسان می اگر این نفس رشد کند، چه اتفاقی می  

شود به مجازات این گناه که او را از  قدر درآور است که حاضر می است، چقدر دردآور! آن 
اثر گناه که او را از خدا دور کرد به حالت قبلی خود  خدا دور کرده   است، برسد، اما آن 

هایی در این آیات و روایت است! چون انسان که در قیامت از گناهان خود بازگردد. چه نکته
است که می عذاب می  این  او  بدترین عذاب  واقع  از خدا دور شده  کشد، در  بیند چقدر 

 است! 
کند کند و برخالف قوانین بهداشتی عمل می اگر یک نفر اشتباهی می   ،بالتشبیه، بالتشبیه

تنومند است، دردی از نقص  و رعایت نمی کند، به صحت جسم بیخیال است، جوان و 
می  تذکر  او  به  هرچه  است،  ندیده  می سالمتی  لب    گوید دهند،  بیشتر  هم  کمی  بیخیال! 

ع شد، اینجا یک درد این است که  کند؛ به تدریب، به تدریب وقتی دردهای آن عضو شرومی
کند، یک درد این است که از آن سالمتی کامل، تنومندی و زندگی آنچنانی  آن عضو درد می

 محروم شد. درد محرومیت از آن بیشتر از این درد عضو است. 
ها باید بیشتر در بحث معاد باز شود، حاال بحث ما به این  البته این  -مثالا فرض بفرمایید

امکانات یک نفر در زندگی زیاد است. چهار نوع شربت    -کنیم، دیگر مطرح میسمت آمد
می  است،  خاص  رنگ  و  زیبایی  خاص،  عطر  و  مزه  دارای  هرکدام  اآلکه  یک نوشد؛  ن 
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آن بیماری تب کرده   دلیلگلودردی گرفت که امکان فروبردن یک قطره آب را هم ندارد. به  
می  درون  از  و  آن است  از  ت سوزد،  هم  اینطرف  از  دارد،  شدید  امکان  شنگی  هم  طرف 

از   فروبردن یک قطره آب را ندارد؛ عذاب تشنگی برای این فرد یک عذاب است، اما چون 
نوع عذاب را    خواست در اختیار او بود، بریده شد، چهاروقت می  نوع لذتی که هر  چهار

اختیار داشت،   گوناگون در کند. اگر کسی ده نوع شربتعالوه بر عذاب تشنگی تحمل می
 کشید. ده نوع عذاب می

ای از کرد که جز از آب خنک و زالل چشمه بهره اگر یک نفر در بیابانی، کویری زندگی می 
هایی است. موقع  ها واقعیتکرد. اینچیزی نداشت، او همان یک نوع عذاب را تحمل می 

کنید، برای  تر می   قدر سنگین است که حتی وقتی لب او را همدادن انسان، تشنگی آن جان
رو داریم. پناه بر   هایی که در پیش! پناه بر خدا از این لحظه«اکبرالّله »او ارزشمند است،  

مان نیست، از این توهمات زندگی؛ آنگاه این تشنگی  هایی که عین خیالخدا از این غفلت
اینا  برای شرایط دنیایی و جسمی او باید در بح   بارهست. روایاتی در  و  است که  ث ذکر 
اینکه برای انسان باز خواهد شد که  ها یکبحث معاد باز شود. این عذاب طرف، عذاب 

و چقدر از معرفت خدا دور بوده است، چقدر از حقیقت وجود او ست  اچقدر از خدا دور  
که فعل و ارادۀ خدا بود، دور بوده است، یک طرف؛ تشنگی توحید که در آنجا برای او باز  

 اب دیگری است. خواهد شد، یک عذ

 ویژگی شکوفاشدن نفس لوامه در انسان
بنابراین اگر نفس لوامۀ کسی در این عالم شکوفا شد، یک نوعی از قیامت او برپا شد، توبۀ 
او از این جهت نیست که من گناه کردم و اثر وضعی گناه این خواهد شد که مثالا به فالن  

البته همین مقدار   ؛این، آن توبه نیست  ؛کندمرض گرفتار شوم و از ترس این مرض توبه می
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شود ای می هم خوب است، همین مقدار هم خیلی برکات دارد، همین مقدار هم یک مقدمه 
آن توبه، آن است که وقتی این نفس لوامه باز شد، وقتی    .شدنپاک برای حرکت به سمت  

رب   حضرت  و  حق  معرفت  از  او  محرومیت  باعث  گناه  این  که  آن  می فهمید  و  شود 
حاضر   ؛محرومیت یک محرومیتی است که از شدت درد آن حاضر است مجازات شود

آن  به  دوباره  و  کند  پیدا  تحقق  او  توبۀ  این  تا  کند  عذاب  را  او  گناه  اثر وضعی  این  است 
 عبودیت، رحمت حضرت رب و آن فطرت خود بازگردد.

 ُتوُبوا إلی الّله  فرماید: »این توبه چیست که پیامبر خدا با آن عظمت، اول خلق عالم می  
 . 1« في ُکلِّ یوم  مائَة َمّرة   فإّني أُتوُب إلی الّله  

اگر ما مسائل تربیت نفس را فقط کشف کرامات بدانیم، عمل به یک دستوراتی بدانیم که  
ید با آن آشنا شویم و در کنار کارهای دیگر خود  ای از مسیر زندگی است که بامثل یک دوره

آن نفس هستیم،  تربیت  که درحال  کنیم  و خیال  بگیریم  یاد  ذکر  دهیم، چند  وقت  انجام 
ها را گذراندم، محاسبۀ عمر هم  بگوییم من تا چه زمانی باید استغفار و توبه کنم؟ من این

های ن انتظار دارم یک برنامهم، اآل کردم، جبران هم کردم، غسل و نماز توبه را هم انجام داد
، دنبال ذکرها و ختم و ختومات هستم که من را کنماالرض  دیگری به من بدهند که من طی

کسی که در این راه    گویند هرام که میالدعوه کند، به من علم غیب دهد، شنیده مستجاب 
دارد، هرچیزی بخواهد می قدرت  اشتبیاید،  نگاه  با یک  متأسفانه  باهی روایاتی که  شود؛ 

می معنا  را  است  برای آن  ؛کندآمده  بشکند،  را  نفس  همین  اینکه  برای  دقیقاا  وقت 
خواهد راه سیر و سلوک را وسیله قرار دهد، به خیال اینکه بار هم میترشدن آن، اینکلفت

مند باشد. این نمایی که دارد، بهره از آن اثرات ظاهری و مادی که دارد، از مقامات قدرت 

 
 .206، ص4کنزالعّمال، ج «؛کنمبه درگاه خدا توبه برید که من روزی صد بار به درگاه او توبه می» -1
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های کاذبی که در این  آن عرفان  دلیلاشتباه بزرگی است که انسان در معنای تزکیۀ نفس به  
که اگر نفس لوامۀ کسی شکوفا شود، اصالا  اند، دچار شده است. درحالیقضایا وارد کرده

های آنچنانی که من را به  در حال و هوای اینکه به دنبال کرامات و ذکرهای سنگین، ختم 
 استغفار است.ست، هنوز در همان توبه و کجا برساند، نی

و برنامۀ   «الّلهسیر الی  »«، به سوی خدا بازگردید. این  ُتوُبوا إلی الّلهفرماید: »حضرت می 
این نکنید،  قاطی  غرب  روانشناسی  با  را  نفس  طیتربیت  با  را  و  االرضها  کرامات  ها، 

روز صدبار به سوی خدا توبه    کشفیات قاطی نکنید؛ به سوی خدا بازگردید، البته من هر
  « الّله سیر الی  »کنم. همین یک کلمه فرمایش حضرت در راستای روش تربیتی انسان در  می

همۀ آن توقعات ناشی از   و  پیدا کند «الّلهسیر الی »انسان تعریف روشنی از کافی است که  
  برود.نفس پیچیدۀ انسان از بین 

 برکات توبۀ حقیقی در آیات و روایت
حَمةَ فرماید: »می   (السالمعلیه)موالچنینی  توبۀ ایندرباره  آنگاه   ُل الرَّ وَبُة َتْسَتنز  ؛ توبه،  1« التَّ

 کند. رحمت را نازل می
می  جایی  »در  الَحْوَبةَ فرماید:  ُط  ُیسق  وَبة   التَّ و  2«إْخلُص  کند  توبه  خالصاا  کسی  اگر  ؛ 

دور   از خداوند  را  او  گناه  این  اینکه  پیدا شد، همۀ    کردهبفهمد  این  اگر  یعنی چه،  است، 
ُر الُقلکند. »گناهان این فرد را ساقط می  وَبُة ُتطهِّ نوَب التَّ ُل الذُّ ها ؛ توبه قلب 3«وَب وَتْغس 

 شوید.  کند و گناهان را می را پاک می

 
 .۴۳، ص۱الحکم، جعیون «؛آورد توبه، رحمت را فرود می » -1
 .۶۸، ص۱غررالحکم، ج«؛ زدایدتوبه خالصانه گناه را می» -2
 .۷۳، ص۱غررالحکم، ج «؛شویدگناهان را می کند وها را پا  می توبه دل» -3
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یَن فرماید: »قرآن می  ر 
ّ
ُبّ اْلُمَتَطه  یَن َوُیح  اب 

َوّ ُبّ الَتّ َه ُیح  َنّ الَلّ ؛ گناهی که انسان را از خدا  1«إ 
گوید می   بود و بیند که جنایت بزرگی مرتکب شده  دور کرده بود، وقتی انسان بیدار شد می 

واقعاا می  واقعاا می آیا  آیا  برگردم؟  پاک خودم  فطرت  آن  به  دوباره  شود که من  شود که من 
شود من آنچه در عالم  دوباره خالق خود را احساس کنم؟ رب خود را احساس کنم؟ آیا می

 آیا  ؛کنم تو رب من هستیکنم که مشاهده میکنم، خدایا! اقرار میذر گفتم که مشاهده می
آیا امکان دارد که من از آن زندگی بهره می مند شود که من باز هم به همان حال برگردم؟ 

اینجا فرد می ا  شوم؟  امید در  بارقۀ  اینست که  اگر احساس  او دست داد، دمد،  به  چنینی 
 است.  ! دیگر شروع او قطعی خوشا به حال این انسان

»می ُیحَرم  فرماید:  َلم  وَبَة  التَّ َي  ُاْعط  ُیحَرم     َمن  َلم  ْغفاَر  االْست  َي  ُاْعط  َمن  و  الَقبوَل، 
َرةَ  کنند.  ؛ اگر چنین توفیقی برای کسی حاصل شد، او را از قبول توبه محروم نمی2«الَمغف 

اگر    .کننداگر چنین توفیقی برای کسی حاصل شد، او را از مغفرت استغفار محروم نمی
 کنند. توفیق استغفار پیدا کرد، از رحمت مغفرت محروم نمی 

 کم عرایضم جمع شود. این دیگر اوج برکات توبه است. این روایت را هم عرض کنم تا کم
بيِّ علی نبّینا و  فرماید: »می   (السالمعلیه)صادقامام    أوحی الّله ُ عّز و جّل إلی داووَد النَّ

ن ذلَك  آله  و عَلیه  الّسلُم: یا داووُد، إّن َعبدَي المؤمَن إذا أْذَنَب َذنبا ُثّم َرجَع و تاَب م 
نب    .3«الذَّ

 
 .222هسورۀ بقره، آی «؛کنندگان و پاکیزگان را دوست دارد هر آینه خدا توبه » -1
شود و به هر کس ]توفیق   استغفار عطا گردد از داده شود از قبول آن محروم نمیبه هر کس ]توفیق  توبه  »  -2

 .۶۸، ص۷۵بحاراألنوار، ج «؛ماندآمرزش محروم نمی 
بين علی  -3 : یا داووُد، نّن َعبدَ  المؤمَن نذا أْذَنَب َذنبا  نبّینا و آلِه و عَلیِه الّسالمُ »أوحی الّله ُ عّز و جّل نلی داووَد النَّ

نِب و اْسَتحیی ِمّني عنَد ِذْکِرِه َغَفْرُت َلُه و أنَسْیُتُه الَح ُثّم  ، و ال ُابالي و  َفَظَة و أْبَدْلُتُه الحَسَنةَ  َرجَع و تاَب ِمن ذلَك الذَّ
خداوند عّز و جّل به داوود پیامبرا که بر پیامبر ما و خاندانش و بر او درود بادا وحی کرد: ای   ؛أنا أْرَحُم الّراِحمیَن 



 494 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

ْکر ه رسد؟ » مراتب توبه به کجا می ّني عنَد ذ  ای.  چنین توبه  «م الرزقناالّله»   . «و اْسَتحیی م 
میَن َغَفْرُت َلُه، و أنَسْیُتُه الَحَفَظَة و أْبَدْلُتُه الحَسَنَة، و ال ُابالي و  » «؛ وقتی  أنا أْرَحُم الّراح 

های این قیامت در درون، نوعی از قیامت در درون ایجاد شد و واقعاا فهمید که با این جنایت 
وقت از باب این گناهان خود، از خدا  خود چقدر از حضرت حق محروم شده است، آن 

توفیقاتی پیدا کرد و فهمید که تاب و توان آثار وضعی این گناهان را ندارد، گناه   ،حیا کرد
باعث شد روزی او کم شود، باعث شد که عقل او کم شود، باعث شد به بالهایی گرفتار 

و بی برود  بین  او از  آبروی  و  قابل تحمل نیست، باعث شد حیثیت  این  شود که  از  شمار 
ست و چه زمانی، کجا و چگونه اتفاق ا ام یک در انتظار اوهایی که معلوم نیست کدعذاب 

افتاد؛ کم  اینخواهد  توبه می.  کندفهمد، توبه می ها را می کم دارد  او را جوّ قبالا که    کرد، 
بود، دعای کمیل می  توبه می دید که همه گریه می رفت، میگرفته  یا حسین کنند،  کنند، 

 . گفتگویند، این هم می می
قدر سخت شود، آنبیند عذاب آنچه از قرب خدا محروم میکند و میدا میاما رشدی پی

البته  )  کم که این معنا برای او باز شدآید. کماست که عذاب جهنم پیش آن به حساب نمی 
که من عرض میاین بیتهایی  اهل  فرمایشات  در  ا  در دعاها  (السالمعلیهم)کنم،  ست، 

خداوند    الّلهشاءکنیم تا ان ای دیگر که ما ذکر میدعاه  دعای کمیل، ابوحمزه، عرفه و در
بفرماید عنایت  را  توبه  آن  این  (معرفت  او  برای  کردم،  دیگر  گناه  بگوید  که  نیست  طور 

ندارد، خدا می  ای   .بخشداشکالی  آن لذت گناه کرده و  برای گناه خود  های خیالی را  بسا 
ست و  ا  بیند که در محضر خدان می کند؛ خیر! حاال دیگر رشد کرده است، اآلمی   تصور

 
آن گناه از من  داوود! هرگاه بنده مؤمن من گناهی کند و سپس از آن گناه برگردد و توبه نماید و به هنگام یادکردن از 

از این کار    و  کنمبرم و آن را به نیکی بدل میآمرزم و آن گناه را از یاد فرشتگان نگهبان اعمال میشرم کند، او را می
 .۷۴، ص۱۶الشیعة، جوسائل  «؛انمترین مهربانباکی ندارم که من مهربان
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است خدا  محضر  در  خطاها  و  اشتباهات  این  گناهی   .همۀ  یک  او  ذهن  از  وقتی  حتی 
می می ْکر ه کشد، »گذرد، خجالت  ذ  عنَد  ّني  م  اْسَتحیی  می و  او  یاد  به  تا  احساس  «  آید، 

 کند. خجالت در محضر خدا می 
بخشم، ثانیاا یک مأموری را  «، اوالا او را میَغَفْرُت َلهُ مند شد، »ای بهره اگر از چنین مرحله

کنم که او را از گناه حفظ کند، طوری که گناه دیگر حتی به ذهن او هم نیاید، با او مأنوس می
کنم؛ آنگاه  کنم و باالتر، آن گناه او را هم تبدیل به حسنه می یک مصونیتی برای او ایجاد می

کسی   اعت  ئجرچه  من  به  امام دارد  راه  که  کسی  تو  خدا!  ای  که  کند  تراض 
را بست، یکی از عوامل در آن قضیۀ عاشورا شد و این جنایات آنچنانی (  السالمعلیه)حسین

دارد این حرف را بزند؟ چه ت  ئجررسانی؟! چه کسی  را مرتکب شد، به مقام شهادت می
العاده آنچنان عظیم، آنچنان فوق دارد به من بگوید که بلعم باعور، آن مقامات  ت  ئجرکسی  

«، من باکی ندارم. دست من بسته نیست، ال ُاباليد؟ »وتر شبیفتد و از االغ خود هم پست
چنین توجه او به  چنین بیداری پیدا کرد و ایناگر بخواهم گناهان چنین گناهکاری را که این

«، آن را تبدیل به حسنه کنم،  و أْبَدْلُتُه الحَسَنةَ سوی من بازگشت، تبدیل به حسنات کنم، »
میَن که » «؛ چونَو ال ُابالي»  ترینم. «، در عالم من مهربانأنا أْرَحُم الّراح 

»می  (السالمعلیه)موال وَبة  فرماید:  التَّ َن  م  أنَجُ   َشفیَع  شفاعت1«ال  هیچ  ای کننده ؛ 
با توبه بتواند نجات پیدا کند.کارسازتر از توبه نیست که انسان 

 
 . ۴۱۱، ص۶۶بحاراألنوار، ج «؛شفیعی کارآمدتر از توبه نیست » -1





 

 

 جلسه سی و یکم

ساختن جهانی نو با شناخت نوری حضرت 
 (علیها الّلهسالم)زهرا 

فاطمه   »می  (علیهاالّلهسالم ) زهرا حضرت  ،  فرماید:  ه  باَدت  ع  َص  خال  الّله   إلی  أْصَعَد  َمْن 
ه   َوَجَلّ َلُه أْفَضَل َمْصَلَحت   . 1«أْهَبَط الّلُه َعَزّ

اجتماعی،    اگر زندگی  ابعاد  همۀ  پیروزی  رمز  بگیرد،  قرار  دقت  مورد  حضرت  کالم  این 
هرگونه بعدی از ابعاد زندگی انسان را شامل  ؛انسان  سیاسی، اقتصادی، فردی، خانوادگی

او، نفس   هدف زندگی   -عبادت به معنای عام خودش-  شود. کسی که خالِص عبادتمی

 
ست ا هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترین چیزی را که به صالح او» -1

 .108، ص2الخواطر، جتنبیه «؛برایش فرو فرستد
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« یعنی توجهش  أْصَعَد إلی الّله  دگی خدا قرار گیرد، »او خالصانه در راستای بن  نفس زندگی
و   این عالم، هیچ حرکتی و هیچ فعل  باز شود که در  او  برای  معنا  این  و  باشد  او  به  فقط 
انفعالی جز بندگی به سوی او وجود ندارد، اگر به فرمایش حضرت این درست باز شود، 

او سرازیر می به  او را  ارزشمندترین مصلحت  اگر همۀ خداوند هم  کند. مصلحتی را که 
اندیشمندان عالم هم بخواهند جمع شوند تا تشخیص دهند که صالح من در پهنۀ هستی 

که خدای متعال  هستند که چنین مصلحتی را درک کنند؛ درحالی  چیست، عاجزتر از این
 کند. آن را به او سرازیر می

اینکه اگر ما بر این حقیقت  در مقام نوری و خلقت نوری آن حضرت جا دارد بحث شود و
درآوردی که مراکز گوناگون آنگاه همۀ معیارها، مبانی و اصول من  ؛نورانی شناختی پیدا کنیم

 .شودمی ریزد و یک جهان دیگری ساخته کنند، همه به هم میمی  ءبرای بشر امال

ت از  رابطۀ بین عاشورا و مهدویت، یکی از رمزهای تحقق آن، فهم درست و شناخت درس 
 ست.  ا این حقیقت نورانی

کنیم، در واقع  آن بحث می   بارهدر این جلسات در  -خدا توفیق دهد  -هایی هم کهاین بحث
هایی است که استعداد شناخت آن حضرت در انسان باز ها زمینهها مقدماتی است، ایناین

، وسیلۀ  در محضر بزرگان و صاحبان والیت و اهل معرفت، این جلسهما    ههمشود؛ آنگاه  
 .شودشفاعت ما در محضر آن حضرت 

 محوری اصل مجاهده در وظیفه
بحث محرمات  در  ترک  و  واجبات  انجام  در  اساساا  اینکه  به  رسیدیم  قبل  جلسات  های 

طوری که از آیات، روایات و سیرۀ بزرگان  گونه سستی، تنبلی و کوتاهی مجاز نیست و آن هیچ
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محوری، انسان هرقدر هم سختی  حرام و وظیفه   شود، در انجام واجب و ترک می   استفاده 
تر، فداکارتر باشد و جا دارد که بیشتر مجاهده انجام بکشد، باز جا دارد از آن هم سختکوش 

بگیرد. مگر آن واجبات و ترک حرامی که شارع مقدس، مجاهدۀ آن را محدود کرده و مرزی  
وقتی که به جسم ضرری نزند،    فرماید روزه واجب است تاقرار داده است. مثالا وقتی می 

اما در جایی که محدودۀ مجاهده را معین نفرموده است،   د.اگر به جسم ضرر زد، آن را بخور
ای داد. مثل نماز که هیچ محدوده  آنجا تا جایی که ممکن است باید این مجاهده را ادامه

، خوابیده، خوابیده توانیتوانی، نشسته، نشسته نمیندارد که تعطیل شود. اگر ایستاده نمی
انجام بده، در دریا  را  به هر طریقی که امکانت هست، از آن طریق طبق مباحث فقهی آن  

ای، در هرحال، در هر شرایط،  شوی، در میدان جنگ هستی، در راه جاده را گم کرده غرق می 
تعطیل نیستاین  وظیفه  ؛پذیر  و  حرام  ترک  و  واجب  انجام  در  مسبنابراین  لۀ  ئمحوری 

 هده، یک اصل است. مجا

با و  فرماید: »می   (السالمعلیه)موال ُمغال  لها  أبدا  َتزاُل  أْن ال  َك  َنفس  ُمجاَهدة   َکَفاَك في 
با ها ُمحار  َیت  کند که پیوسته، تا ابد، تا ؛ بر مجاهدۀ بر نفست، همان کفایت می1« علی أْهو 

های نفس و در  افکنی بر خواهشپنجهآخرین نفسی که در این عالم جان داری، در حال  
 حال جنگ با آن باشی.

هافرماید: »در جایی می  هاد  َدوام  ج  ب  کوا أنُفَسُکم  مل  ؛ این نفس چموش را به چنگ 2« ا 
 خودت دربیاور، به دوام مجاهدۀ با او.  

 
با  »  -1 پیکار  خواهشدر  با  و  درافکنی  پنجه  آن  با  همواره  که  بس  همین  را  تو  باشینْفست  ستیز  در   «؛ هایش 

 .۵۲۳، ص۱غررالحکم، ج
 .۱۵۰، ص۱غررالحکم. ج «؛ها را در اختیار بگیریدهای خود، آنبا پیگیرِی مبارزه با نفس » -2
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ترین آن  ؛ ارزشمندترین اعمال بازحمت1«أفَضُل اْلعمال  أحَمُزهافرماید: » در جایی می
 عمل است.  

ْکَرْهَت َعَلْیه  َنْفَسَك فرماید: »در جایی می
َ
، َما أ ْعَمال 

َ
ْفَضُل اْْل

َ
؛ ارزشمندترین اعمال  2« أ

 آن است که نفس خودت را بر آن مجبور سازی.  

  موُت فرماید: »در یک جایی در حدیث معراج، دربارۀ صفت اهل خیر و اهل آخرت می 
م و مخاَلَفة    ه  ، و یموُت أحُدهم في کلِّ یوم  سبعیَن مّرةا من مجاَهَدة  أنفس  الّناُس مّرةا

م ه  ُعروق  في  َیجري  اّلذي  الّشیطان   و  بحث    .3« َهواُهم  است!  صریح  چقدر  دیگر  این 
ندارد. می انجام واجب و ترک حرام حد و حدودی  با نفس در  اگر مردم  مجاهدۀ  فرماید 

میرند به جهت مجاهدۀ با نفس خود ها هر روز هفتاد بار میرند، اما این انسانمیبار مییک
 دارد.  ها جریانهای آنو مخالفت با هواهای آن و شیطانی که در رگ

های سبک قدر محوری است و پایۀ برنامهلۀ انجام واجب و ترک حرام، اینئپس اهمیت مس 
است   انسان  اسالمی  این  کهزندگی  حضرت  مستحبات،  به  نسبت  را  آن  طور  اولویت 

باَدَة َکأداء  الَفرائض  فرماید: »می  ؛ اصالا عبادتی مثل به جا آوردن واجبات نیست. 4«ال ع 

صادق »می   (السالمعلیه)امام  قَ فرماید: 
َ
أ َمْن  اس   َالَنّ ْعَبُد 

َ
َض أ َاْلَفَرائ  بخواهیم  5« اَم  اگر  ؛ 

بگوییم عابدترین مردم در عالم چه کسی است، کسی است که فرائض و واجبات را به جای  
 

 .191، ص70بحاراألنوار، ج «؛ستا هابرترین عمل، استوارتریِن آن» -1
 . ۲۱۸، ص۶۸بحاراألنوار، ج «؛دادن آن به سختی وا داریتریِن کارها، کاری است که خود را بر انجام بر» -2
بار می»  -3 یك  نْفسآن  اما  ،میرندمردم  با  مبارزه  اثر  بر  با خواهشها ها  مخالفت  و  با  ها شان  ستیز  و  شان 

 . ۲۱، ص۷۴بحاراألنوار، ج «؛میرندمی شان جریان دارد، روزی هفتاد بار شیطانی که در رگ و ریشه 
 . ۲۰۸، ص۶۸بحاراألنوار، ج «؛هیچ عبادتی، چون انجام واجبات نیست» -4
 .۲۹۹، ص۱کنزالفوائد، ج «؛عابدترین مردم، کسی است که واجبات را به پا دارد » -5
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َما اْفَتَرَض   الّلهَمْن أَتی  فرماید: »می   (وسلموآلهعلیهالّلهصلی )بیاورد. در جایی پیامبر خدا ب 
اس   الَنّ ْن أْعَبد  جا آوردن    اگر کسی واجبات خود را به جای بیاورد، در به؛  1«الّلُه َعَلیه  َفُهَو م 

 واجبات جدی باشد، او از عابدترین مردم است.

 دو شرط انجام مستحبات در روایات
و حدودی  ئحال در مسبه هر   و سختکوشی، حد  ترک حرام، مجاهده  و  انجام واجب  لۀ 

اما   این  دربارهندارد.  نیست.  مستحبات  می  دربارهطور  را  مستحبات  دو شرط  این  فرماید 
رعایت کن. با این دو شرط هر مستحبی شد انجام بده و اگر این دو شرط نباشد، اصالا آن  

صادق امام  بزن.  کنار  را  »می(  السالمعلیه)مستحب  ُکُم  فرماید:  ْنُفس 
َ
أ َلی  إ  ُهوا  ّ

ُتَکر  اَل 
َباَدةَ  ُخُذوا  فرماید: »؛ نفس خود را بر این عبادات مستحب وادار نکن. در جایی می2«َاْلع 

یُقوَن  ؛ از عبادات مستحب آن مقدار که طاقت داری، آن مقدار انجام  3«من العبادة  ما ُتط 
جایی   در  کن.  رها  را  طاقت  از  خارج  »میبده،  ت فرماید:  أَضَرّ إذا  ل   واف  بالَنّ َبَة  ُقر ال 

ای ندارد، اثری ندارد، نوافلی که به فرائض ضرر بزند، آسیب بزند.  فایده  ؛ اصالا 4«بالَفرائض  
الَفرائ ض  َفارُفُضوهافرماید: »در جایی حضرت می ُل ب  واف  ت  الَنّ َضَرّ

َ
؛ اگر امر دایر 5« اذا أ

محوری را انجام دهید یا اینکه یک عمل محوری و وظیفهشد بین اینکه واجبات، تکلیف
بزند، » فرائض ضرر  آن  بر  که  را،  جایی  َفارُفُضوهامستحب  در  بزن.  کنار  را  آن  اصالا   ،»

 
الخصال،   «؛خداوند بر او واجب ساخته است به جای آورد، در شمار عابدترین مردمان استس آنچه هر ک »  -1

 .125ص
 .۸۶، ص۲الکافي، ج «؛های خود تحمیل نکنیدعبادت را به نفس » -2
 . 29، ص3کنزالعّمال، ج «؛ای که توان دارید، برگیریداز عبادت به اندازه » -3
لطمه »  -4 باعث  مستحّبات،  واجبات  هرگاه  به  نگردندخوردن  به خدا  نزدیکی  مایه  ،  ۱غررالحکم، ج  «؛ شوند، 

 .۷۷۱ص
 . ۳۰، ص۸۴بحاراألنوار، ج «؛حبات به واجبات لطمه زنند، مستحبات را کنار بگذاریدهرگاه مست» -5
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ْدَبَرْت فرماید: »می
َ
َذا أ ل  َو إ  َواف  ُلوَها َعَلی الَنّ ْقَبَلْت َفاْحم 

َ
َذا أ ْدَباراا َفإ  ْقَباالا َو إ  ْلُقُلوب  إ   ل 

َنّ   إ 
َها َعَلی اْلَفَرائ ض   ُروا ب  ها دو حالت است: یک وقت از مستحبات لذت  ؛ برای قلب 1«َفاْقَتص 

ها سبب تقویت انجام واجبات او  یابد، آنها رشد می کند، از آن ها را هضم می برد، آن می
نکند و  وقت به سوی آن برو؛ اما اگر دل ادبار کند، برای آن سخت باشد، هضم شود، آن می
کند، مشغول کند، توجه تو را به خود مشغول کند که از وظایف خود غافل    قدر تو را خسته آن

 وقت آن را کنار بزن و بر همان انجام واجبات کفایت کن. باشی، آن 

مقایساۀ جایگاه انجام واجب و ترک حرام با انجام مساتحبات در  
 ساخت زندگی انسان

آنئمس  ترک حرام  و  واجبات  مقایسه  قدرلۀ  روایت یک  در  است که حضرت  ای  حساس 
تومی قابل  خیلی  که  اکرمج فرماید  پیامبر  است.  فرماید:  می  (وسلموآلهعلیهالّلهصلی)ه 

ْلف   »
َ
ْتق  أ ْن ع  َلُه م  ْلف  َسَنة  َو َخْیٌر 

َ
َباَدة  أ ْن ع  َلُه م  َلی َاْلُخَصَماء  َخْیٌر  إ  َاْلَعْبُد  هُ  َیُردُّ ْرَهٌم  د 

ُعْمَرة    َرَقَبة   َو  ة   جَّ ح  ْلف  
َ
أ ْن  م  َلُه  َخْیٌر  تو2« َو  حدی  ج ؛  تا  وظیفه  به  اگر  است  ه  حتی  که 

الناس را به صاحب حق ادا کنی،  درهم حق گردنت هست و این یکر بالناس درهم حقیک
این بهتر است از اینکه هزار سال عبادت کنی، بهتر است از اینکه هزار برده بخری و آزاد  

 بهتر است از اینکه هزار بار به حب عمرۀ مستحبی بروی.کنی، 

 
ات وا دارید  ها را به انجام مستحبگاه روی آورند، آنوردنی است و روی گرداندنی. پس هرآها را روی همانا دل»  -1

 .۳۰، ص۸۴بحاراألنوار، ج «؛ها بسنده کنیدآنو هر گاه پشت کردند، به انجام فرایض از سوی 
گرداَند، برای او بهتر از هزار سال عبادت و بهتر از آزادکردن هزار بنده  هر درهمی که آدمی به طلبکاران برمی» -2

 .۲۹۵، ص۱۰۱بحاراألنوار، ج «؛ر از گزاردن هزار حّب و عمره استو بهت
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  ک یو    می اصل دار  کی  یامور زندگ  ۀواضح است. ما در هم  یلیهم خ  یاز نگاه عقل  نیا 
  ما   بدن  در.  هست  نیامور ا  ۀ. فرع قائم به اصل است، نه اصل قائم بر فرع؛ در هم می فرع دار

  نند، یبب  بیآس  هان یا  اگر  قلب؛  مثل  مغز،  مثل  هستند،  بدن  یاصل   یاعضا  اعضا،  ی سرکی
العاده  چه هم قوی باشد، هر چه هم فوق   ! هرخورند؟ یم  ی درد  چه  به  بدن   یاعضا  یۀبق

باشد، حتی اگر انسان    باشد، مغز قوی   خورد. اما اگر یک قلب خیلی قوی باشد، به درد نمی
های قطع دو  حتی سختی تواند  تواند زندگی را ادامه دهد. می از دو پا فلب باشد، باز هم می 

پا را با قوت قلبی که دارد، آنچنان تحمل کند که انگار اصالا پای او قطع نشده است، با آن  
یکی  آن  و  پنجره  در،  است،  اصل  ساختمان،  ستون  و  پی  باال.  قرار قدرت  آن  بر  فرع    ها 

اند. مطلب از نظر عقلی خیلی بدیهی است. ستون ساختمان یک نفر شکسته است،  گرفته
می  ساختمان  میپی  حاال  کاغذریزد،  را  دیوارها  آن  دردی    آید  چه  به  این  بزند،  دیواری 

لوستر و زینت چند ده میلیونی در  خورد؟! این بیاید پنجره، در و بقیه را از طال بسازد،  می
 خورد؟!  به چه دردی میساختمان استفاده کند، 

بندی و  های اصلی و استخوان ها پایهایناین خیلی بدیهی است؛ واجبات و ترک محرمات،  
ها ناقص باشد،  های بعد است. اگر اینستون و پِی شخصیت آن خلقت نفس او برای عالم 

شد. مستحبات، زینت   های بعد با مشکل مواجه خواهددر اصل آن حیات او در زندگی
زیبایی و  او  ساختار  پایهساختماِن  آن  تکملۀ  و  او  ب های  که  است  اصلی  وسیلۀ های  ه 

 شوند. مستحبات کامل می 
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 اعتنایی به مبانی، ریشۀ مشکالت اجتماعیبی
َساب  َاْلَحَسَنات  فرماید: »حضرت می  ْکت  ن  ا  ْوَلی م 

َ
َئات  أ یِّ َناُب َالسَّ ْجت   .1«ا 

امر  ها مصیبتاین برای یک  آن هستیم.  گرفتار  در جامعۀ خود،  امروز  ما  که  است  هایی 
کنیم، خیلی عجیب است، خیلی! ُپرکن چه کارها که نمیچشم    مستحبی، ظاهربینانه و

آدم اوقات  آن  ،بعضی  با  مواجهۀ  در  افراد،  بعضی  برنامهاز  درخصوص  های  ریزیها، 
د این نگوی بیند که واقعاا جای تأسف است. میاجتماعی، سیاسی، مدیریتی، چیزهایی می

آن را   گویدمی  اما او  مه مبنایی است؛برنامه مهم است، این برنامه زیربنایی است، این برنا
  فالن   مثالا .  دیایب  چشم  به  باشد،  ُپرکن  چشم  که  شود  تیفعال  یورط  دیرها کن، در کارها با

  هم   تو  دی گوی م  و   ندارد  توّجه  خود  نماز  به  ،رودیم  شیپ  دارد  یکار  کی  که  ند یبب  مجموعه
 درست  ، احکام نماز شد  درست  قرائت  شد،  درست  سوره  و   حمد  حاال  ،اوریدرن  یبازمقدس 

گوییم ای  ست. می ا  ن جامعه منتظر توشد، شد، نشد برو فالن کار را زود انجام بده، اآل
بی ثمرۀ همین  در جامعه هست،  که  این مشکلی  مبنابیچاره!  این  به  ثمره ا  اعتنایی  ست، 

اینبی َمَثل  است.  محرمات  ترک  و  واجبات  انجام  به  آدماعتنایی  اینطور  طور  ها، 
کند، دودکش آن ماند که یک بخاری دود می ، به این میها در بعضی تشکیالتریزیبرنامه

گوید آن را رها کن، آید و می زند. این فرد میاز جای خود درآمده و مرتب دود را به خانه می 
گوییم این کثافت آینه از همین ریشه دارد. بیا آینه را تمیز کن؛ چه چیز عجیبی است! می 

ای  به طور قطع، اول باید بروید سراغ آن ریشه  خواهید آینه واقعاا تمیز شود، اصالا ا اگر می شم

 
 .۸۱، ص۱غررالحکم، ج «؛ستا هاخوبي ها برتر از انجام  کردن از بد دوری » -1
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مان ای برای گیرد. تا ما به مبانی توجه نکنیم ]ادای فرعیات، فایده که این از آنجا نشأت می
 نخواهد داشت . 

می دوم  گام  در  آقا  فعالیتچرا حضرت  می فرماید همۀ  هر چه   ، مطلقاا باشد،  ها،  خواهد 
،  اجتماعی، سیاسی، نظامی، تفریحی، تجاری، علمی، هر چه فعالیت می  دبایکنیم، مطلقاا

بیاید در محوریت اخالق و معنویت قرار بگیرد. حاال حضرت آقا چون در مقام رهبری، 
تربیت بیان می   همۀ جامعه را دارد  قابل کند،  باید  به لفظ    شان  و لذا  فهم عامۀ مردم باشد 

له را کمی درست  که اگر بخواهیم فرمایش معظمدرحالی  ؛دهندمی   جهاخالق و معنویت تو
شود همان توجه جدی به مبانی ت کنیم، اصالا اخالق و معنویت می قباز کنیم و دقیق د

اعتنایی به اینجا،  چون مشکالت ما از بیه جدی به همان واجبات و محرمات؛  ج نظام، تو
انگیز هم که  ُپرکن شگفت  شود. تا ما بازگشت نکنیم به این مبنا، هر برنامۀ چشم شروع می 

 بریزیم، درون آن پوچ است، درون آن ُعجب است، درون آن خودخواهی است. 

 ه به نیت و خلوص عمل به جای کثرت عملجتو
در    (السالمعلیه)موال خوب  میچقدر  عبارت  »این  ل   فرماید:  َفَضائ  ب  ْشَتَغْلَت  ا  ن   إ  نََّك  إ 

ُعهُ  ُتَضیِّ َفْرض   ب  ُبُه  َتْکس  َفْضٌل  َیُقوَم  َفَلْن  َاْلَفَرائ ض   َداء  
َ
أ َعْن  ل   َواف  به  1« َالنَّ آنچنان  تو  اگر  ؛ 

ها کارهای خوب هستند، ارزشمند هستند،  کارهای خوب مشغول شوی به حساب اینکه این
ن که شما را از ادای فرائض باز بدارد، پس هیچ ارزشی یا فضیلتی از آن فرائضی که به آنچنا

این کردید.  که ضایع  واجبی  آن  برابر  در  شد  نخواهد  آوردید، حاصل  سری  ها یکدست 
قواعدی است که ما در فضای مدیریتی و در سبک زندگی اسالمی جامعۀ خود، ضرورتاا 

 
آوری اگر با پرداختن به فضیلت مستحبات از به جا آوردن فرایض باز مانی، هرگز آن فضیلتی که به دست می » -1

 .۲۶۶، ص۱غررالحکم، ج «؛کندکنی برابری نمی ای که ضایع میبا ]گناه  آن فریضه 
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بینیم این های آن باشیم که می دنبال سبک زندگی غرب و فرمول باید توجه کنیم. کمتر به  
های مشرکین  خورند، یک مبدلی در وسط بچسبانیم، به زور روش ها به هم نمیپیچ و مهره 

های اسالمی مونتاژ و جمع کنیم و بخواهیم یک چیزی درست کنیم،  و غرب را به سیستم 
فرمول  آن  به  ما  تا  بیاوریم.  در  اهل  هایی کیک چیزی  و  قرآن  آن    (السالمعلیهم)بیته  به 

ُپر تأکید دارند برنگردیم و به آن نرسیم، امکان ندارد که ما از کار کن  های خوب و چشم 
ست، درون  ابینی  برتر   ها ُعجب و خودست، درون ایناها پوچ  ای برده باشیم. درون این بهره 
عواماین است.  ها  لوجه  اگر  فریبی  نباشد،  و    الّلهکار خالصاا  معرفتی  تربیتی عمیق  مبانی 

ا»  است. 1«َهَباءا َمْنُثورا

َن اْلَعَمل  فرمایند: »ست که میا  (السالمعلیه)علی  این کالم موال  یُة اْلَعَمل  اَشدُّ م  ؛  2« َتْصف 
منیّ  از  انجام  تاینکه ما کار را خالص و صاف  و نفسانیات  طور که خانم دهیم، همانها 

َن  دهیم، این »  صعودعمل را به سمت خدا  فرمودند خالِص  (لیهاعالّلهسالم )فاطمه اَشدُّ م 
 . تر استهایی دارد، سخت«، از خود عمل که سختیاْلَعَمل  

کسی که بخواهد یک مراسم سنگینی را اجرا کند، کسی که بخواهد یک برنامۀ سنگینی را  
او را متوجه به    ،تر از آن، این است که ببیند چقدر این کارفضایی اجرا کند، سنگیندر یک  

ست؟ زمانی که تشویق ا  های او در درون متوجه خداوقت انگیزهکند و چه سوی خدا می 
شد، دیگر نکردند، اگر اطراف ما را نگرفتند، دست و پای ما سست  نکردند، فیلمبرداری  

 آنجا حال و حوصلۀ کار نداریم.

 
ا»َوَقِدْمَنا ِنَلی  َما َعِمُلوا ِمْن َعَملم فَ   -1 پردازیم و همه را چون ذّرات خا  باند  و به اعمالی که کرده  ؛َجَعْلَناُه َهَباءا َمْنُثورا

 . 23سورۀ فرقان، آیۀ  «؛بر باد دهیم
 .۱۸، ص۸الکافي، ج «؛تر از خود عمل استگردانیدن عمل، سختخالص » -2
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َوُفَراَدی » َمْثَنٰی  ه  
َلّ ل  َتُقوُموا  ْن 

َ
آنجا که خالصاا 1«أ فرد   الّلهلوجه    ؛  و  بروند  اگر همه  است، 

انگیز وجود  آفرین، نشاط ست، آن انگیزۀ حرارتا   ه به سمت اوج تنهای تنها بماند، چون تو
شان، برای همین است که دشمنان با همۀ اتحاد و اتفاق   .دارد، همین کار همچنان باقی است

بین از  برای  و  شیعه  علیه  راه والیت  همگی  نسل کوشیدهبردن  کراند،  بدترین  دهکشی  اند، 
بلکه با قدرت و نشاط حتی    ؛اند؛ اما به فضل الهی، نه تنها از بین نرفته استها کردهجنایت

قدر پایدار پیش رفته است که امروز موفق شده است که یک حکومت با یک نفر در تاریخ آن 
به زده کرده است؛ این  مرکزی تشکیل دهد، آن هم آنچنان حکومتی که همۀ عالم را شگفت

 ست.  ابرکت تصفیه عمل 

َص فیه  » فرماید:در جایی حضرت می  ُه َهباٌء إاّل ما ُاْخل   .2«الَعمُل ُکلُّ

ُه َهباءٌ » خواهد  خواهد صادر شود، در هر حجمی که می«، از انسان هر عملی که میُکلُّ
آن  اند، بر باد رفته است؛ مگر  خواهد صادر شود، همه هیچصادر شود، با هر کیفیتی می

برای او  بعد دادن، در عالمبوده است. همان مقدار موقع جان الّلهلوجه  مقداری که خالصاا 
 خورد.  معلوم خواهد شد که آن به درد او می 

خرید، با چه خوشحالی ظاهر میوه را هم نگاه همان عزیزتان می یای را از بازار برای ممیوه
ست، پوچ، نارس، پوسیده است؛  ادرون آن پوک  بینید  برید، می کنید، تا با چاقو آن را می می

احساسی می  درد  انسان چه  به  و  است  که رسیده  مقداری  آن  مقدار میکند؟  خورد ]چه 
 ست.  اه ج همه عمل! روایت خیلی قابل تواست ؟ این 

 
 .46 هسورۀ سبا، آی«؛ یك برای خدا قیام کنیددودو و یك » -1
 .۷۵، ص۱غررالحکم، ج «؛مگر آنچه از روی اخالص باشد؛ اعمال، همه بر باد است» -2
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 برندۀ عملنبی  ُعجب، از
کار  کسی  چقدر هم    ؛ هر1«َمْن َدَخَلُه َاْلُعْجُب َهَلَك فرماید: »می السالم(  )علیهامام صادق

«، خالِص عمل،  أْصَعَد إلی الّله  زیادی انجام دهد، اما همین که برای او ُعجب آمد، این»
انگیزی انجام دادم، این ه پیدا کرد که من چه کار شگفتج عکس شد. وقتی به خود تو بر
 ه همان و هالکت همان.ج تو

عجفرمایند: »می  (السالمعلیه )موال علی نها،  إّیاَك واْل  ُبَك م  ما ُیعج  َقَة ب  َك، والثِّ َنفس  اَب ب 
ن  م  َیکوُن  ما  یَمَحَق  ل   ، ه  َنفس  في  یطان   الشَّ ُفَرص   أوَثق   ن  م  َك  ذل  نَّ  َفإ   ، طراء  اْل  وُحبَّ 

نیَن    .2«إحسان  الُمحس 

«، الخطر! الخطر! مواظب باش! مواظب باش از اینکه به خودت نمره دهی؛ بگویی إّیاَك »
آن  آنفالنی  بهمانی  این  ،طور طور،  کارمن هم  هر  طور  و  علم  مفید، خدمت،  زیبا،  های 

هایت اعتماد کنی، خیال کنی که کار بزرگی انجام چیزی از هر نوع. الخطر! از اینکه به کار
ماند، ها بر روی زمین میماندند، اگر نبودی، کاردادی، کسی بودی، اگر تو نبودی مردم می 

وُحبَّ ان کردی، تو آمدی و کار را پیش بردی، همه عاجز مانده بودند. »تو آمدی و کار را رو
طراء   شوی و جایی که تو را  شوی، پر انرژی میحال میشوی، سر وقتی که تشویق می  «،اْل 

شوی؛ مواظب باش!  زنند، در آنجا افسرده می آورند، به سر و صورتت میبه حساب نمی 
ْن  » م  َك  نَّ ذل  ه  َفإ  َنْفس  ي  ْیَطان  ف  ْوَثق  ُفَرص  الشَّ

َ
ها برای ترین فرصت«، این همان مطمئنأ

 
 .۳۱۳، ص۲الکافي، ج «؛به هر که خودپسندی راه یابد، نابود شود» -1
تماد کنی و شیفته ستایش خود اع  ، گرددبه آنچه موجب اعجاب تو از آن می  از خودت خوشت بیاید ومبادا  »  -2

نابود کندرین فرصتت؛ چرا که این از محکم گردی  آثار نیکی نیکوکاران را  تا  بحاراألنوار،    «؛های شیطان است 
 . 611، ص33ج
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بیند که تو را زمین خواهد کوبید؛ آن  داند، میست. شیطان دیگر با اطمینان باال میاشیطان  
کرد که نباید  ه  ج توهای محسنین را بر باد خواهد داد. چقدر باید به این نکته  احسان و زیبایی 

 کنیم.  ر اعتماد به خدا، اعتماد به کار خوددر براب

 ابزارکردن عمل و دین برای نیازهای نفسانی
َقٰی » فرماید:قرآن به صراحت می  َمن  اَتّ ْعَلُم ب 

َ
ْنُفَسُکْم ۖ ُهَو أ

َ
وا أ  . 1«َفَل ُتَزُکّ

دهم که شاید به برکت نورانیت شما خودم تذکر می هاین آیات را ب بنده پناه بر خدا! در واقع
ما را    (علیهاالّلهسالم )عزیزان، به برکت نورانیت این کلمات نور، به احترام خانم فاطمه زهرا 

این خطراتی که در نفس هست حفظ کند که این خطرات بیشتر از خطراتی است که    از شّر 
ْنُفَسُکْم َفَل در بیرون هست؛ خودش عنایت کند و نجات دهد. »

َ
وا أ خودتان را پاک «،  ُتَزُکّ

َقٰی تان را موفق ندانید، به خودتان نمره ندهید؛ »نبینید، خود َمن  اَتّ ْعَلُم ب 
َ
«، حقیقت امر  ُهَو أ

داند که چه کسی پاکیزه است. انسان حتی خود را هم نتوانسته  ست، او می ا   در محضر او
آنجا پنهان شده و در ظاهر امر انسان به آن    ای که نفس درهای پیچیدهبشناسد، چه الیه 

که  درحالی   ؛ست که برای خدا انجام داداخوش  ست که عمل خوب انجام داد، دلاخوش  دل
کند تا از این طریق به شهرت  ست که او را تحریک میاهای نفس هنوز خود نفس  در الیه

خأل برسد،  موقعیت  به  برسد،  ریاست  به  پربرسد،  را  خود  روحی  و   های  درد  از  کند، 
اینکه خالص   گرنهست، نجات پیدا کند؛ واهای گوناگون گرفتار آن  کمبود  برایهایی که  رنب

َقٰی داند، »های درون او است و خدا می برای خدا برای باشد، این در الیه َمن  اَتّ ْعَلُم ب 
َ
 «. ُهَو أ

 
 . 32سورۀ نجم، آیۀ  «؛شناسدار را بهتر میک ست که پرهیزا دانید. اونگناه خویشتن را بی » -1
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و پنهانی،  مرموز  نفس  این  از خطرات  ما  که  باشد  این  بر  فرض  اگر  یروس خطرناک  تازه 
نجات پیدا کنیم، بر فرض! بر فرض به ما یک عالمتی، یک قرائنی نشان دهند که کار ما 

است، نبوده  من  مال  کار  این  فرض!  بر  است،  بوده  خدا  رضای  ه   »  مورد 
الَلّ َفْضُل  َوَلْواَل 

هَ  الَلّ َنّ  ک 
َوَلٰ ا  َبدا

َ
أ َحد  

َ
أ ْن  م  ْنُکْم  م  َزَکٰی  َما  َوَرْحَمُتُه  یٌع   َعَلْیُکْم  َسم  ُه  َوالَلّ َیَشاُء ۗ  َمْن  ي  ّ

ُیَزک 
یٌم  این فضل خدا بوده است، عنایت خدا بوده است، رحمت خدا بر شما بوده است.  ؛  1«َعل 

ا اگر این فضل و رحمت نباشد، » َبدا
َ
َحد  أ

َ
ْن أ ْنُکْم م  هرگز تا آخر، هیچ احدی    «،َما َزَکٰی م 

نمی پیدا  تزکیۀ نفس  توفیق  این عالم  نمی در  پیدا  پاکی  َمْن »کند؛  کند،  ي  ّ
ُیَزک  َه  الَلّ َنّ  ک 

َوَلٰ
 کند. ست که این زمینۀ پاکی را عطا میا توفیق خدا«، َیَشاءُ 

ُم اّلتي َیعَملونَ »فرماید:حضرت در روایتی می  ه  لوَن َعلی أعمال  ل  العام  ک  َیتَّ َثوابي  ال  ها ل 
غیَن في  یَن َغیَر بال  ر باَدتي کانوا ُمَقصِّ فإنَُّهم َلو  اجَتَهدوا و أتَعبوا أنُفَسُهم أعماَرُهم في ع 
رفیع  َو  ناتي  ج  في  عیم   النَّ َو  َکراَمتي  ن  م  ندي  ع  َیطُلبوَن  فیما  باَدتي  ع  ُکنَه  م  ه  باَدت  ع 

َجواري  في  الُعلي  بالتشبیه    .2«الّدرجات  مبالتشبیه،  اهداف ییک  با یک  مهمی  همانی 
همه   .کنمگوید من پذیرایی می بسیار بلندی در حال برگزاری است که کودکی آن وسط می 

 
،  دیدپاکی نمی بود، هیچ یك از شما هرگز روی و اگر فضل و رحمتی که خدا بر شما ارزانی داشته است نمی » -1

 .21سورۀ نور، آیۀ  «؛سازد و خدا شنوا و داناستخدا هر کس را که بخواهد پاکیزه میاما 
َأنُف   -2 َوَأتَعُبوا  اجَتَهُدوا  َلِو  ُهم  َفِإنَّ ِلَثواِبي،  َیعَمُلوَنها  ِتي  الَّ َأعماِلِهُم  َعَلی  العاِمُلوَن  ِکُل  َیتَّ ِفي  »ال  )َأعماَرُهم(  َسُهم 

ُکنَه ِعباَدِتي ِفیما  ِعباَدتي باِلِغیَن ِفي ِعباَدِتِهم  ِریَن َغیَر  ِعیِم ِفي َجّناِتي، َیطُلُبوَن ِعنِد  ِمن َکراَمِتي، کاُنوا ُمَقصن َوالنَّ  ،
رجاِت الُعلی ِفي ِجواِر َوَرِفیِع  ِنلی ُح لَیِثُقوا، َوَفضِلي َفلَیرُجوا، َوَلِکن ِبَرحَمِتي فَ  الدَّ ا ، َفِإنَّ  نن ِبي َفلَیطَمِئنح سِن الظَّ ، َو

ُغُهم ِرضواِني َرحَمِتي ِعنَد َذِلَك ُتدِرُکُهم ، ي ُیَبلن ِبَذِلَك َوَمنن ِحیُم َو حمُن الرَّ ي َأنا الّلُه الرَّ ، َوَمغِفَرِتي ُتلِبُسُهم َعفِو ، َفِإنن
یُت  کیه کنند؛ زیرا اگر همه عمرشان را در  آنان که برای پاداش من کار می کنند، نباید به کردارهای خویش ت ؛َتَسمَّ

شان به عمق بندگی من و اند و در عبادتعبادت من بکوشند و خویشتن را به زحمت اندازند، باز تقصیر کرده
، 2الکافي، ج  «؛رسندطلبند، نمیهای بهشتم و درجات بلند در جوارم که از من میهای باغ کرامت من و نعمت

 .71ص
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می  را خراب  را میچیز  درون سفره میکند، ظرف  کثیف  پای  با  یکدفعه یک  ریزد،  رود، 
  ر جوّ کند، فقط تحت تأثیفهمد که دارد خرابکاری میشکند. اصالا نمیافتد می چیزی می 

برند، آن هم به شوق افتاده است و دارد در این  آورند، می بیند همه میقرار گرفته است و می 
  الّله کند و در عالم کودکی هم انتظار دارد که به ایشان بارک  کند، کمک می پذیرایی می  جّو 

او را های  گوید و همۀ خرابکاریمی  الّلهبگویند. وقتی یک فرد بزرگواری هم به ایشان بارک  
بالد که مثل اینکه من در اینجا کاری انجام  وقت بیشتر به خود می کند، آن هم اصالح می 

همانی کجا که با آن هدف تشکیل شده است  یدهم؛ این کجا و اهداف و اغراض بلند ممی
همانی به دنبال یای است برای آن اهدافی که در آن مای است، مقدمهو این پذیرایی هم زمینه 

 ، چقدر فاصله دارد! این فاصله اصالا قابل فهم نیست. آن هستند

کند، به  های خود پیدا میدهد که اعتماد به این کارچنین اعمالی انجام میکسی که این 
قدر ها آنها ثواب، اجر، پاداش، ارزش ]کسب خواهد کرد  و اینحساب اینکه از همۀ این 

قدر کوشانه، آنقدر سخت ن«، آَلو  اجَتَهدوا و أتَعبوا أنُفَسُهم أعماَرُهم»سنگین باشد که  
طور  ، در سراسر طول عمر خود همین«أعماَرُهمخود را فدا کند، »سرسخت که حتی جان  

آن برسد، » به  تا  انداخته است  به درد و رنب  غیَن خود را  بال  َغیَر  یَن  ر آن  ُمَقصِّ به  «، هرگز 
نخواهد رسید. آن آثاری که قرار است به آن برسد، نیست، همه را خراب کرده است. اگر  

ه پیدا کند، اگر تحت تربیت درست قرآن و عترت ج ، اگر توبینایی پیدا کند، بصیرت پیدا کند
کشد، چه خجالتی! خجالت از اینکه من کارهای خوب را  قرار بگیرد، تازه خجالت هم می

 های نفس خودم ابزار قرار دادم.بر خواهش

آورد، چاقوکشی و  بازی درمیگری، لوتیرود در یک کوچه و خیابانی الابالییک کسی می
است. کند تا بفهماند که من آدم مهمی هستم؛ این فرد چاقو را ابزار قرار داده  یکشی متیغ
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زنند تا توپ نفس میریزند، نفسکنند، عرق جبین می یک توپی را دنبال می  یک مجموعه
کنند؛ برای اینکه پرد و همه هم با او خوشحالی میرا به دروازه بزند و از هیجان به آسمان می

ی این شهرتنشان دهد من  با  قوی هستم.  آدم  قیامت میبازیک  بیند که یک  ها در روز 
 ... طلبی وکردن نیازهای حیوانی و درونی خود، مثل جاه بپالستیک و توپی را برای سیرا 

ابزار قرار داده است. این کار سخت است یا اینکه در روز قیامت ببیند که قرآن، روایت، 
های نفسانی خود ابزار  ا برای رسیدن به آن خواستهجهاد، خدمت به خلق، دین و والیت ر

نگران وحشتناک،  خطرناک،  کار  کدام  است؟  داده  سوزناک قرار  آن  حسرت  و  تر کننده 
ي چنین اعتماد نکنند. »فرماید: اهل عمل بر عمل خود، ایناست؟! لذا می َرحَمت  ن ب  َوَلک 

الظَّ  ُحسن   لی  َوإ  َفلَیرُجوا،  ي  َوَفضل  ُقوا،  َك  َفلَیث  َذل  نَد  ع  ي  َرحَمت  نَّ  َفإ   ، وا  نُّ َفلَیطَمئ  ي  ب  نِّ 
حمُن   الرَّ الّلُه  نا 

َ
أ نِّي  َفإ  ي،  َعفو  ُسُهم  ُتلب  ي  َرت  َوَمغف  ي،  ضوان  ر  ُغُهم  ُیَبلِّ ي  َوَمنِّ ُکُهم،  ُتدر 

یُت  َك َتَسمَّ َذل  یُم َوب  ح    ، با سختکوشی، اما عدم 1نفس  اتعاب«؛ کار را با مجاهدۀ تمام، با  الرَّ
نان جدی باش،  چها نیست. بر حسب انجام وظیفه آنآن  هاعتماد به آن انجام بده. اعتماد ب

اما اینکه آیا این عمل من مورد قبول خدا شد و یا نشد، در آنجا اعتماد به رحمت و فضل  
پس اطمینان پیدا کند بر اینکه رحمت من او را درک   .من کن، حسن ظن به من داشته باش

من به او خواهد رسید و مغفرت من به او لباس عفو خواهد    ّن مَ ان من با خواهد کرد و رضو
یُم پوشانید؛ پس البته من » ح  حمُن الرَّ یُم « هستم، »الّلُه الرَّ ح  حمُن الرَّ نا الّلُه الرَّ

َ
نِّي أ  «.َفإ 

 
 نفسانداختن زحمت به  - 1
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 شیوۀ عمل اهل تقوا در برخورد با عمل خود 
می  (السالمعلیه)موال  متقین  صفت  بیان  »در  ن فرماید:  م  و  موَن  ه 

ُمتَّ م  ه  نُفس  ْل  َفُهم 
قوَن  م ُمشف  ه  اند، به برکت شناختی که از  ؛ اهل تقوا به برکت معرفتی که پیدا کرده1«أعمال 

اند،  اند، به برکت اعتمادی که به رحمت خدا پیدا کرده کثافات نفِس درون خود پیدا کرده
لوجه الله نیست و    زنند و خود را به اینکه عمل من خالصاا می  همیشه به خودشان تهمت 

شهرت خودخواهی،  شرک،  به  اینآلوده  و  می  طلبی  متهم  است،  »رذائل  ن کنند؛  م  و 
قوَن  م ُمشف  ه  « و از اعمال خود ترس دارند که مبادا یک زمانی همین عمل خوب من،  أعمال 

ست که  اودم ابزار قرار دهم و این خوف  یک ابزاری بوده است که دین را برای هوای نفس خ
ُقوااو را به رجا و امید به رحمت خدا و همان که فرمود: » ي َفلَیث  َرحَمت  ن ب  رساند. « میَوَلک 

آید و در نتیجه در یک حالت معلق بین خوف و رجا  از این خوف، آن امید به وجود می
 کند. یطان و نفس حفظ میکه او را از خطرات شست اکند و این خوف و رجا زندگی می 

 
 .۳۴۱، ص۶۴بحاراألنوار، ج  «؛های خویش هراسانندسازند و از کردهخود را مّتهم می» -1





 

 

 و دوم  سیجلسه 

 رجب، شعبان، رمضان؛ حقایق زمانی برای تزکیۀ نفس 

فصل   یک  واقع  در  ماه  سه  این  داریم.  قرار  رمضان  شعبان،  رجب،  مبارک  ایام  آستانۀ  در 
های مخصوص خودش را دارد ویژگی خاصی است برای تربیت نفس و تزکیۀ نفس و آثار و 

البته ساعات و ایام و ماه  های دیگری هم در سال دارای اثر هستند؛ مانند چلۀ از اول  که 
منتها   ؛دیگر  الّلههای جمعه و یا روز جمعه و ایامالحجه و یا شبالقعده تا دهۀ اول ذی ذی

برای درک شب که مقدمه هستند  ماه  این سه  برای  قددر روایات  ویژگیهای  های ر، یک 
 خاصی آمده است.  

آید؛ اما یک حقیقت عجیبی است.  ست و به چشم نمی ااساساا زمان که به ظاهر لطیف  
توانیم پیدا کنیم که در ظرف زمان نباشد.  زمان ظرف هست برای فعل. هیچ فعلی ما نمی 

مثالا  ندارد؛  ارتباط خاصی  زمان  با  دیگر که  کلمات  و  اسم  سن  برخالف  گ،  اسم شیشه، 
گوییم درخت شکست، همین که فعل شکست  درخت، به زمان ربطی ندارد؛ اما وقتی می 
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شکند  ن می شود که در زمان گذشته شکست یا اآلآمد، فوراا یک زمانی در آن به ما بیان می
 یا در آینده خواهد شکست.  

. گیردزمان یک سیال و یک حرکتی است که در درون حرکت خود، فعل هم در آن قرار می 
خیلی عجیب است! زمان در عین اینکه یک حرکت ثابت خودش را دارد؛ اما نسبت به افراد  

یک ساعت معین یک   بینیم متناسب حال او، سرعت کم و یا سرعت زیاد دارد؛ مثالا می
پیچد، این یک ساعت برایش شاید به مریض بسیار بدحالی که از شدت درد به خود می 

ست. این انتظار برای او  امنتظر  .ا اینکه پزشک معالب او بیایداندازۀ یک ماه طوالنی باشد ت
است طوالنی  نوش    .خیلی  و  عیش  در  که  دیگری  شخص  برای  ساعت  یک  همان  اما 

شود. این زمان از حیث انگیزی قرار گرفته است، انگار یک دقیقه هم حساب نمیهیجان
 اینکه یک وقت ثابتی هم هست. عین    در؛مدتش ]تفاوت داردمدتش، کوتاهی افراد، طوالن

 زمان در قرآن
ي فرماید: »در قرآن دربارۀ آن پیامبر که ظاهراا جناب عزیر بیشتر مشهور است، می ذ 

ْو َکالَّ
َ
أ

َماَتُه اللَّ 
َ
َها َفأ ُه َبْعَد َمْوت  ه  اللَّ ي َهذ  نَّی ُیْحی 

َ
َها َقاَل أ َیٌة َعَلی ُعُروش  َي َخاو  َیة  َوه    هُ َمرَّ َعَلی َقْر

اَئَة َعام    ْثَت م  ْو َبْعَض َیْوم  َقاَل َبْل َلب 
َ
ا أ ْثُت َیْوما ْثَت َقاَل َلب  اَئَة َعام  ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َکْم َلب  َفاْنُظْر  م 

إ   َواْنُظْر  اس  ۖ  لَنّ ل  آَیةا  َنْجَعَلَك  َول  َك  َمار  ح  َلٰی  إ  َواْنُظْر  ْه ۖ  َیَتَسَنّ َلْم  َك  َوَشَراب  َك  َطَعام  َلٰی  َلی إ 
ّ َش 

َه َعَلٰی ُکل  َنّ الَلّ
َ
ْعَلُم أ

َ
َن َلُه َقاَل أ ا َتَبَیّ ا ۚ َفَلَمّ ُزَها ُثَمّ َنْکُسوَها َلْحما َظام  َکْیَف ُنْنش  ْيء   اْلع 

یٌر   . 1«َقد 

 
از کجا خدا این مردگان    :های بناهایش فروریخته بود. گفتیا مانند آن کس که به دهی رسید. دهی که سقف»  -1

ای؟ گفت: یك  چه مدت در اینجا بوده اش کرد و گفت:  را زنده کند؟ خدا او را به مدت صد سال میراند. آنگاه زنده
و    م و آبت بنگر که تغییر نکرده استای. به طعا روز یا قسمتی از روز. گفت: نه، صد سال است که در اینجا بوده 

م و  زنیمی پیوندها را چگونه به هم  خواهیم تو را برای مردمان عبرتی گردانیم، بنگر که استخوانبه خرت بنگر، می
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هایش،  که دید آن قریه سقفدرحالی  ؛کردکرد، از کنار آن گذر میای عبور میقریه  زکه ا  آن
خراباتی    آنهایش ریخته، یعنی حاصل  هایش، دیوارهایش بر روی سقفسقف ساختمان 

وحشتناک  آناست  شده  بسیار  ظاهراا  بود .  وحشتناک  بود،  حادثه،  قدر  افتاده  اتفاق  ای 
گذرد می   یکنجکاو  این پیامبرخدا از دلش  بود.  های مردم آنجا در وضع ناگواریاستخوان 

بعد از   ،کندریخته را زنده می همهای پوسیده و به خدا چگونه این خرابات و استخوان که  
گیرد و اند؟ درجا خداوند جان او را می دلخراش افتاده طوراین مرگ افتضاحی که اینجا این

فرماید چه  کند و بعد می گذرد؛ سپس او را زنده می میراند. صدسال از مدت موت او می می
ْو َبْعَض َیْوم  کند »در این قریه توقف کردید؟ عرض میمدتی است که  

َ
ا أ ْثُت َیْوما «. َقاَل َلب 

تحقیقات علمی   آن  حاال یک روز شد یا کمتر از یک روز. چقدر جالب است! جا دارد روی
و قواعد گوناگونی از آن استخراج شود؛ یک قصه نیست. چه اسرار و چه حقایقی در   شود

م اهمین عالم   بعد خیال می ست. صدسال  است،  اینجا  رده  در  از یک روز  کند که کمتر 
 توقف داشته است. 

های  یا یک مطلبی دربارۀ زمان که باز خیلی قابل دقت است، این است که قرآن از این آدم
بین که هنوز نتوانستند قدرت خدا را در این عالم ببینند و همۀ حوادث این  گرا و کوتهمادی

ْن َجَعَل  فرماید: »ها می پرسد و به آن ها می کنند، از آنعالم را مادی تفسیر می  ْیُتْم إ 
َ
َرأ

َ
ُقْل أ

َفَل َتْس 
َ
َیاء  أ ض  یُکْم ب  ت 

ْ
ه  َیأ

َلٌه َغْیُر اللَّ َیاَمة  َمْن إ  َلی َیْوم  اْلق  ا إ 
ْیَل َسْرَمدا ُه َعَلْیُکُم اللَّ ، َمُعوَن اللَّ

َعَلیْ  ُه  اللَّ َجَعَل  ْن  إ  ْیُتْم 
َ
َرأ

َ
أ یُکْم  ُقْل  ت 

ْ
َیأ ه  

اللَّ َغْیُر  َلٌه  إ  َمْن  َیاَمة   اْلق  َیْوم   َلی  إ  ا 
َسْرَمدا َهاَر  النَّ ُکُم 

 
سورۀ  «؛  ستا  دانم که خدا بر هر کاری توانا پوشانیم. چون قدرت خدا بر او آشکار شد، گفت: میگوشت بر آن می

 .259ه بقره، آی
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ُروَن  َفَل ُتْبص 
َ
یه  أ َلْیل  َتْسُکُنوَن ف  ْیُتْم . »1«ب 

َ
َرأ

َ
کنید؟ «؛ به من خبر بدهید یا چه فکر می ُقْل أ

هد، خیلی قابل توجه کنید؟ اگر خدای متعال شب را تا روز قیامت ادامه دچه تصور می
طور شب بماند، چه کسی است و کدام  است؛ یک شب نه، این شب تا روز قیامت همین

شبرای  که  ست  اخدایی   روز  و  بیاورد  نور  قیامت  واو  روز  تا  را  روز  خدا  اگر  اینکه  یا  د؟ 
طور روز نگه دارد، چه کسی است غیر او که شبی بیاورد تا شما آرامش پیدا کنید؟ آیا  همین

طور تصور کنید؟ فقط همینحقایق بصیرت پیدا نمی   از این  شنوید؟ آیا  این حقایق را نمی
آید؟ یک حرکتی که  کنید که شب و روز از گردش زمین، از تابش خورشید به وجود می می

هایی دارد. این مقداِر زمان را که شما آشنا شدید، این این حرکت  بینید،در همان حد می 
در قرآن و زمان  شود که  یک نگاه بسیار سطحی تعریف و شناخت از زمان است. معلوم می

  ای یقرآن  آیات  چند جلسه فقط از  جا دارد که  .برای خودش یک جایگاهی دارد  روایات اصالا 
از زمان شده آن در زندگو    که صحبت  انساننقش  و  این،  ی  تدبر ظاهری  فقط یک  را  ها 

ْلف  این »  کند.انسان را در حیران و تحیر عمیقی وارد می   .می نکابتدایی  
َ
ْن أ َلْیَلُة اْلَقْدر  َخْیٌر م 

ْلف  َشْهر  یعنی چه؟ این یک شب »  2«َشْهر  
َ
ْن أ ْلف  َشْهر  ست؟ »ی«؛ این شب چَخْیٌر م 

َ
«،  أ

ست که در یک شب قرار دارد و از این یک شب ااین هزار ماه که در این ماه آیا شب و روز  
آن روزها و شب اساز همۀ  بهتر  و  ماه  تها خیر  این  این شب یا خود  ها چه هستند؟ در 

 ست؟  یتاریک چ

 
ست که شما را ا  تان را تا روز قیامت طوالنی سازد؟ جز او کدام خداشب  الّلهکنید اگر  بگو: چه تصور می »  -1

روزتان را تا روز قیامت طوالنی سازد؟ جز    الّلهاگر  کنید شنوید؟ بگو: چه تصور می روشنی ارزانی دارد؟ مگر نمی 
 . 72و71ات سورۀ قصص، آی  «؛بینید؟ست که شما را شب ارزانی دارد که در آن بیاسایید؟ مگر نمی ا او کدام خدا

 .3هقدر، آی هسور «؛شب قدر بهتر از هزار ماه است» -2
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 های قمریتأثیر بازشدن اهمیت زمان در درک بهتر ماه 

مان درست استفاده کنیم، نگاه  (السالمعلیهم)بیتاهل ، اگر ما از محضر آیات و  حالبه هر  
که از گردش شب و روز، از گردش زمین و خورشید،  است  تر از این نگاهی  عمیق  «زمان»به  

خواهیم دید که چیزی فراتر از آن    .شودحاصل می وآمد شب و روز،  رفتنور خورشید، از  
از عمرمان   وقت حتی یک دقیقهآن  کند؛وقت مدیریت زمان برای ما معنا پیدا میست. آنا

اینجا دیگر بحث دقیقه نیست، بحث مدیریت زمان  مان معنا پیدا می برای ست که  اکند. 
 یک نگاهی فراتر از این دقیقه و ساعت است.  

کند، با هالل ماه می  کند، رؤیتمشاهده می   را   هالل  حضرت  ،در ماه مبارک رمضان  وقتی
سازی  صحبتی! انگار یک شخص عاقل قدرتمندی، سرنوشت کند؟ چه  چگونه صحبت می

طور ست، ایناطور  کند ماه را که اینکنند، توصیف میاند با هم صحبت میرو نشسته هروب
شود. این گویند ماه، یعنی همان که در آسمان دیده میشود. وقتی به ما میطور میشد، این

 ها چه هستند؟  برای ماه رمضان اینکند هایی که می صورت ماه است؛ اما حضرت خطاب
ثیر  أزمان در نگاه اسالم یک حقیقتی است که چگونگی مدیریت آن در سرنوشت انسان ت

دارد. این نگاه اگر باز شود، آنگاه معنای ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان یک وضعیت 
مان را  ، آمادگیبینیمهای شمسی چون اثر آن را به ظاهر میکند. ما در ماهخاصی پیدا می

رسد، فوراا درست است که  گویند که زمستان میکنیم. تا به ما می برای آن ماه توجه پیدا می 
وسایل   دفهمیم که این زمان یک زمانی است که بایگوییم دی، بهمن، اسفند؛ اما میمی

ارد،  ای ندهای گرمایشی تهیه کنم، کشت و زرع در این ماه فایده گرمایشی تهیه کنم، لباس 
 هایی در این سرما ممکن است پیش بیاید. ها و مریضی ویروس 
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گویند، توجهم درست است به فروردین و اردیبهشت است؛ اما آثار آن ماه را  وقتی بهار می 
 کنیم. کنیم و متناسب آن یک حال و هوایی پیدا میاحساس می 

ها پیش خودمان  وقت از مدت شد، آن مان معلوم میهای قمری برایاگر معنا و خاصیت ماه
هایی  بال آن ماه شعبان؛ نیمۀ شعبان چه خاصیتآید، دنکردیم که ماه رجب میرا آماده می

نمی ما  آخر.  الی  و  معصوم  دارد  از  که  اعمالی  و  دعاها  برویم  باید  سردربیاوریم.  توانیم 
ها را ها وارد شده است، آن ها، در این روزها، در این ساعتدر این شب  (السالمعلیهم)

آن ساعات  و خواص  م تا خاصیت  ها را برویم عمیق رویش تدبر کنیبرویم پژوهش کنیم، آن 
آنگاه نیازهای   ؛را از آن عبارت حضرت که متناسب آن دعا در آن ساعت است کشف کنیم

 ها به دست بیاوریم. خودمان را در ساختار تربیتی نفس از آن

باه برنااماه تربیتی در مااه دقات و توجاه ویژه  هاای رجاب،  هاای 
 شعبان و رمضان

ما را توفیق بدهد    الّلهشاءرسد، از خدا کمک بخواهیم که انمیبه هرحال این ایام که دارد  
مند باشیم  بتوانیم بهره   الّلهشاءکه از برکات خاص و سریع در تربیت نفس این ایام و لیالی ان

کنند که در  مان، لذت آن را بچشیم. فلذا بزرگان توصیه میو از رشد حاصلۀ از آن در زندگی
برنامه  اوالا  ماه  سه  کنیم.  هاین  توجه  گذشته  ایام  از  بیشتر  کیفیت  و  دقت  با  را  تربیتی  ای 

مراقبه برنامه محاسبه های  را،  دائم مان  را،  اذکار  و  دعاها  را،  استغفارمان  را،  الوضو  مان 
توانیم، توجه  مان را، کنترل از گناه را ]تا می مان را، توجه مان را، دقتمان را، نماز شب بودن

ها  ها سعی کنیم صوری نگذریم و بیشتر با تدبر به آناعمال این ماه  از   کنیم  و دوم اینکه
بار بخوانم، به جای طوری صوری دهفالن دعا را قرار است همین  توجه کنیم. هر روز مثالا 
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بار و بلکه سه بخش آن را به صورت درس روی کلماتش آن مقداری که خدا توفیق آن یک
 ایق را تدبر کنم و کشف کنم.  بدهد از آن ادعیه در آن ساعات، آن حق

به طور طبیعی    آنگاه اصالا   ؛بعد اگر یک چیزهایی باز شد و فهمیدم درحد ظرفیت خودم 
بهتر    بار بخوانم و لذت ببرم، صدبار بخوانم و لذت ببرم؛ اما ابتدائاا هخواهد آن را ددلم می

ن ایام مخصوصاا در ماه  است که ما آن تدبر را در فهم آن دعاها داشته باشیم و همچنین در ای
مبارک رمضان اموات را زیاد یاد کنیم و اگر امکان شد و دسترسی داشتیم در این ایام هر  
استفادۀ   قبرستان  از  روز  هر  که  است  مبارک  ماه  مخصوص  البته  برویم.  قبرستان  به  روز 

 تنبهی و تربیتی داشته باشیم. خب این مطلب اول.  الّلهشاءان
  ا به فجرآفرینان انقالب، مسئولیت اصلی خودشان را انجام دادند و  مطلب دوم این است ک

انقالب ن  أالشعظیمای که رهبر  مدیریت زیبای مقام والیت ما به اینجا رسیدیم؛ اما از بیانیه
برای گام دوم ترسیم فرمودند، این احتیاج به یک تربیت فجرآفرینانی است که ادامۀ آن راه 

سری مباحث اخالقی و  رو جلسات ما صرفاا این نیست که یکگیرند. از اینمی را به عهده  
های اخالقی و معرفتی که  های تربیتی و فردی فقط بوده باشیم. برنامهمشغول به یک برنامه

دهند، یک نگاه جامع بر همۀ امور  بزرگان ما و خصوصاا امامین انقالب برای ما نشان می 
کنیم، برای این است  ئل تربیتی فردی را با دقت تمام پیگیری میزندگی ما است. اگر ما مسا

ای است که ما را در متن جامعه و در متن وظایف سنگین نظام اسالمی، رشد که خمیرمایه
ام درست نیندیشم و این خمیرمایه را بدهد و درست رشد بدهد؛ چون اگر به تربیت فردی 

خورم، ضایع  های سیاست شکست می در میدانهای جامعه و  نداشته باشم، در فراز و نشیب
امتحاناتمی ندارم   شوم، در  فراز و نشیب   تا  بنیه  آن در  از  بتوانم  ها بهرۀ رشد های جامعه 

شوم. آنچه انسان را در این خطرات  ها له میها و انواع و اقسام فتنه خودم را بگیرم؛ در فتنه 
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فردی، خمیرمایۀ آن را گرفته و توجه  کند، آن تقوایی است که در تربیت  گوناگون حفظ می
و    ها و امتحانات گوناگونپیدا کرده و از طرفی اگر این اتفاق بیفتد، آنگاه این فراز و نشیب

آدمفتنه  کارگاه  یک  و  فضا  یک  و  بستری  و  محمل  یک  گوناگون،  مؤمنهای  سازی سازی 
نوین اسالمی را در سازی بسیار مفید و مؤثری خواهد شد که به برکت آن، تمدن  انقالبی

 فضای جامعه ظهور و بروز خواهد داد. 
بنابراین در این نگاه تربیتی که همان جدایی دین از سیاست که دشمنان اسالم سعی کردند 
در طول تاریخ، اسالم را منزوی کنند و علمای ربانی ما را منزوی کنند و محروم کنند و  

ن را بریدۀ از این سیاست کنند، در مسائل  حکومت و میدان سیاست را از محتوای دینی و دی
آماده میتربیت نفس هم همین تربیت نفس در واقع ما را  به همۀ طور است. در  کند که 

هشداردهندۀ   توجه  خیلی  آیه  این  دیگر.  بعضی  و  بعضی  به  نه  باشیم؛  ملزم  دین  احکام 
»می؛  دارد  ایجدی  َوتَ فرماید:  َتاب   اْلک  َبْعض   ب  ُنوَن  َفُتْؤم 

َ
َمْن أ َجَزاُء  َفَما  َبْعض   ب  ْکُفُروَن 

َشدِّ اْلَعَذاب  َو 
َ
َلی أ وَن إ  َیاَمة  ُیَردُّ ْنَیا َوَیْوَم اْلق  ي اْلَحَیاة  الدُّ ْزٌي ف  الَّ خ  ْنُکْم إ  َك م  َما  َیْفَعُل َذل 

ا َتْعَمُلوَن  ل  َعمَّ َغاف  ُه ب 
در  . خب درست است که اینجا منظور از کتاب، تورات است و  1«اللَّ

آید؛ اما این کتاب از این جهت که فرامین خدای متعال  ای اینجا این آیه پیش می طی قضیه 
شان، هایکند که ما به بعضیاست برای اهل کتاب، نمونۀ کامل آن در قرآن مصداق پیدا می 

می قرآن  آیات  بعضی  از  صحبت  ]ایمان تا  تمام  توجه  یک  با  و  تمام  دقت  یک  با  شود، 
زنیم و با تفسیر  میخواند، آنجا پس  به بعضی دیگر که با منافع دنیایی ما نمیآوریم ؛ اما  می

 کنیم. میاستفاده از متشابهات آیات، بدتر از انکار آن آیه با آن آیه رفتار به رأی و با سوء 

 
کنید؟ پاداش کسای که چنین کند در دنیا جز انکار میآورید و بعض دیگر را  آیا به بعضای از کتاب ایمان می»  -1

  «؛کنید غافل نیسااتشااود و خدا از آنچه میترین وجهی شااکنجه میخواری نیساات و در روز قیامت به سااخت
 .85هسورۀ بقره، آی
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نکنید،می رعایت  و کماالا  تماماا  و  کامل  به طور  را  اگر کتاب خدا  منتظر  وقت  آن  فرماید 
مگر رسوایی در زندگی این دنیا. در روز قیامت هم به اشد عذاب    ؛شما نیستباشید. جزای  

گاهی هایدهید غافل نیست و خدا از دلشوید. خداوند از آنچه انجام میبرگشته می  تان آ
دارد که آیا این آیه را، این روایت را، این عبارت را، دین را برای خودت ابزار کردی و این  

هر چقدر هم که مشکالت  زنی یا اینکه واقعاا قدر به سینۀ میاین کتاب خدا را برای خودت
 زندگی برایت پیش بیاید و منافع دنیایت هم از بین برود، تسلیم امر خدا هستی. 

که جا دارد این مباحث در مباحث بصیرتی درست   است   این بحث، بحثی بسیار طوالنی
   .باز شود
آنویژگی  اعتقادات های  و  التقاطی  افکار  اقسام  و  انواع  دارند،  التقاطی  افکار  که  هایی 

شدۀ  اسالم التقاطی با اسالم ناب و اسالم تربیت   آنالتقاطی، منشأ اعتقادات التقاطی، فرق  
در ما  که  اسالمی  فطری،  توحید  و  صحنه   طول  فطری  در  اآلن  تا  مختلف،  تاریخ  های 

چگونه زندگی    ،هایی که اسالم ناب و اسالم فطری داشتندالگوهای روشنی داریم که آن
ها، در رخا، در مشکل، چگونه رفتار کردند و هایی داشتند و در سختی کردند، چه ویژگی 

ها همه هم معیار  ناینکه در اسالم التقاطی در طول تاریخ در قضایا چگونه رفتار کردند. ای
جریان   ها درهای معلومی دارد و باالتر از همۀ ایندارد، هم مبانی مشخصی دارد، شاخصه 

صدرها هم دیدیم.  ها هم دیدیم و در بنیشان را در شهیدبهشتی هایهمین انقالب، ما نمونه
 ست؛ اما جریان قواعد ثابت خود را دارد. ااو یک شخص 

 لحظۀ زندگیبرنامۀ اسالم برای لحظه  
بعدی نیست. اخالق، تربیت، معنویت یک بعد از اسالم نیست. اسالم  ما به دین یک  نگاه

به همۀ ذرات لحظه به لحظۀ زندگی ما از فردی، خانوادگی تا اجتماعی، تفریحی، رخا،  
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َتاب  ُمب  فرماید: »می  توجه دارد.  ها، همه و همهشدت  ي ک  الَّ ف  س  إ  . 1« ین  َواَل َرْطب  َواَل َیاب 
ماند در زندگی شما حتی زندگی باطنی شما، حتی  ای باقی نمی هیچ تر و خشکی، هیچ ذره 

که از خیالت گذر   ای که از ذهنت رد شد، زندگی  ایکه از دلت رد شد، زندگی   ایزندگی 
زندگی  حتی  نداشت،  عالم  این  زندگی  این  در  هم  بروزی  و  ظهور  هیچ  که  که    ایکرد 

روی، برای آن هم ما آدابی داریم برای خود خوابیدن که خوابی و از این عالم کالا میمی
می توجه  هرچه  ما  بخوابی.  برای چگونه  که  آنچنان  ما  دین  تمام  است  کنیم،  واجب  مان 

،  سگرفتن، آنچنان هم واجب است مبارزۀ با ظلم. فروع دین ما هم نماز دارد، هم خمروزه
حاال  ؛  ها واجبات استف و نهی از منکر، هم تولی، هم تبری. همۀ اینهم امر به معرو

 مراتب واجبات که جای خودش.
تواند  در میدان جامعه و در متن جامعه میاخالق و تربیت معنوی    بنابراین یک بخش مهم

 معنا پیدا کند و ظهور و بروز پیدا کند.  

 مجاهده با نفس بدون حد و مرز
شود که ما در انجام واجبات و ترک  مان از جلسات قبل این می ض بندی عرایجمع خالصه و  
. آنجا اصل بر  حد و مرزی نداریم  هادر مجاهده و سختکوشی و تحمل سختی   ،محرمات

اندازۀ عمل به آن واجب را   جایی  در مجاهده است. مگر   معین   که شارع مقدس خودش 
در روزه خود شارع مقید کرده بر اینکه این را انجام بدهید، مگر اینکه به   ؛ مثالا است  کرده

 ، مآبی دربیاوریم و بگوییم نهجسمت آسیب بخورد. خب آنجا دیگر ما حق نداریم مقدس 
اما در برخی جاها بلکه در    .خواهم سختکوشی کنممریض هم بشوم باید روزه بگیرم، می 

 
سورۀ «؛ جز آنکه در کتاب مبین آمده است  ،های زمین و هیچ تری و خشکی نیستای در تاریکيو هیچ دانه»  -1

 .59هام، آیانع 



 525 ■سی و دو گفتار در معارف الهی 

 

طور نیست که من  در نماز. این  ت؛ مخصوصاا مثالا خیلی از جاها قیدی معین نفرموده اس
یا مثالا برایم  بگویم چون نماز   از من ساقط شد،  نمی  ضرر دارد  بایستم، دیگر نماز  توانم 

ما واجب بر طور نیست. تا آخرین نفس به هر سختی و کوششی حتی در میدان جنگ، این
سخت تحملش  م بگوییم که  توانیما نمی  ست این را انجام بدهیم. یک حرامی پیش آمد،ا

نمی  من  است،  گرم  هوا  است،  تابستان  است، است،  سرد  هوا  است،  زمستان  توانم؛ 
باید نمی شده  که  هم  فشاری  و  سختی  هر  به  دیگر  برخورد،  حرامی  به  که  همین  توانم. 

 مجاهده کرد. 
َك أْن ال فرماید: »می   (السالمعلیه )در جایی موال علی  َتزاُل أبدا َکَفاَك في ُمجاَهدة  َنفس 

با ُمحار  ها  َیت  أْهو  علی  و  با  ُمغال  کفایت   ؛1« لها  نفس همین  با  از حیث مجاهدۀ  تو  برای 
 کند که پیوسته، تا ابد، باید با نفست دست و پنجه نرم کنی و بر هواهای آن بستیزی.  می

می  جایی  »در  هافرماید:  هاد  ج  َدوام   ب  أنُفَسُکم  کوا  مل  کنترل  می  ؛2« ا  نفست  بر  خواهی 
است؛   آن  با  مجاهدۀ  دوام  به  نفست  کنترل  باشی،  سستی  داشته  با  بازی،  ول  و  شل  با 

 شود. نمی
یموُت الّناُس فرماید: »در جایی در حدیث معراج از صفات اهل خیر و اهل آخرت می

م و مخاَلَفة  َهواُهم و   ه  ، و یموُت أحُدهم في کلِّ یوم  سبعیَن مّرةا من مجاَهَدة  أنفس  مّرةا
م ه  میرند، اهل مجاهده، اهل  ار میباگر دیگران یک   ؛3« الّشیطان  اّلذي َیجري في ُعروق 

 
میزان  «؛هایش در ساتیز باشایدر پیکار با نْفسات تو را همین بس که همواره با آن پنجه درافکنی و با خواهش»  -1

 .334، ص2الحکمه، ج
 .333، ص12میزان الحکمه، ج «؛ها مسلط شویدتان بر آنها از طریق جهاِد پیگیر با نْفس» -2
سااتیز با   شااان وها شااان و مخالفت با خواهشها بر اثر مبارزه با نْفسها  آن، اما میرندمردم یك بار می»  -3

 .333، ص2میزان الحکمه، ج «؛میرندبار میشان جریان دارد، روزی هفتادشیطانی که در رگ و ریشه
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شان و مخالفت و جنگ با شان و مخالفت با هواهایآخرت، از سختی مجاهده با نفس
 ها رابطه دارند.میرند. اینست، هر روز هفتاد بار میا هاشیطانی که در عروق آن 

 شدن در اثر مجاهده با نفسشناسابلیس
فهمد این ابلیس ملعون چه شگردهایی دارد تا  میکند،  اگر کسی با نفس خود مجاهده می

درگیری  در  که  مجاهده  این  از  بدهد.  فریب  را  می   ،من  را  ابلیس ابلیس  شناس  شناسد، 
مشود؛ خیلی نکتۀ جالبی است؛ »می ه  «. ابلیس را فقط و الّشیطان  اّلذي َیجري في ُعروق 

ها برای ما راهنمایی خیلی  ها خواند و شنید؛ خوب است، اینها و فیلم شود در کتاب نمی
شناس آن است که در درون خود با ابلیس درون، با شیطان درون خوبی است؛ اما ابلیس

خواهد سرش کاله بگذارد؛ کجا چه  بیند این ابلیس کجا میکند، قشنگ می که جنگ می 
ست. در این درگیری در  اهای رنگارنگش چگونه  خواهد بازی کند؛ کجا فریبیشگردی م

آنگاه شیاطین انسی که    ؛شناسدرحم خطرناک را میرحمی این دشمن ملعون بی، بیدرون
 شناسد.  ها را می ها مبارزه کند، آنخواهد با آن در بیرون می

می آمریکا  به  وقتی  امام  از حضرت  را  سیاستش  امام  حضرت  بزرگ،  شیطان  فرماید 
ها یک همچون شناختی پیدا  های آنفرمول های رشتۀ سیاسی دنیا اخذ نکرده که از  دانشگاه

های این شیطان بزرگ در طول تاریخ  ها و حیلهاز حقه  ،هایی داشتهکند. امام اگر پیشگویی 
شناخته و جنس  شگردهای او را می   ،رو، از شیطان درون خودش که در درگیری با آن  پیش

ای دارد. اگر  و چه حیله  ه حقهشناخته که او در کجا چاو را آشنا بوده و شیطان بیرونی را می
ای که شش ماه بعد،  ن ما دنیا را مبهوت کرده که آخر چطور در فالن نقشه أالشرهبر عظیم 

خواهند مطرح کنند، اجرا کنند، پیش بیاورند،  یک سال بعد، شیطان بزرگ یا شیاطین دنیا می
  ست؟ ا دهد، این نبوغ از کجاآقا در سخنرانی یک سال جلوتر هشدار می 
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ها  های افکار التقاطی سیاسیون، از غربگراها در مکتب آنحضرت آقا این نبوغ را از دانشگاه
در مبارزۀ با شیطان درونش، شیطان را شناخته و شیطان بیرونی را    است.   به دست نیاورده

ور  طگیرد، اینور موضع میطکند، اینور رفتار میطزند، اینور حرف میط داند که اینمی
آن شیطانی که  ی سکوت م از  است  در    و  هادر مجاهده کند، همه کپی و صورت دیگری 

د و در این  وشمیالبته کسی که با شیطان درون درگیر    است؛  هددرگیری درون با آن آشنا بو
، به برکت این مجاهده از تأییدات خاص  دشومیرد و زنده می هفتادبار میدر هر روز  درگیری  

های دنیا و  شود و به تأییدات الهی همۀ شیطانمند می م بهره الهی و الهامات خاص الهی ه
ها  های آن ها و حیلهتواند به این زیبایی و به تنهایی در برابر همۀ دنیای آناسان دنیا را می خنّ 
، طور مدیریت کند. »این اس  ك  النَّ ، َمل  اس  َربِّ النَّ ُعوُذ ب 

َ
یم  ُقْل أ ح  ْحَمن  الرَّ ه  الرَّ

ْسم  اللَّ   ب 
ة   نَّ َن اْلج  ، م  اس  ي ُصُدور  النَّ ُس ف  ُیَوْسو  ي  ذ 

، الَّ اس  ْن َشرِّ اْلَوْسَواس  اْلَخنَّ ، م  اس  َله  النَّ إ 
اس   این سوره را عمیق، در نگاه تربیت نفس، رابطۀ بین تربیت فردی جا دارد انسان    .1«َوالنَّ

دشمنان توجه پیدا کند تا آنگاه معنای  های رزم و جنگ با انواع  نفس با تربیت نفس در میدان 
 داند، باز شود.ها را منوط بر آن میمعنویت و اخالق که حضرت آقا همۀ فعالیت

 گری در عمل به مستحباتعدم افراطی
هر می حالبه  مستحبات  در  اما  است؛  مجاهده  بر  امر  واجبات،  انجام  در  پس  فرمایند  ، 

این بیاوریم و یکطور است که مثل واجبات نیست کفرمول  به نفس فشار  سری ه خیلی 
سری فروعاتی خودمان را درگیر  هایی کنیم، تحت عنوان مجاهدۀ با نفس به یک گری افراطی 

ها یک چیزهایی هم بفهمیم و به اشتباه بیفتیم که ما داریم اخالق به دست کنیم که از آثار آن
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ل   رماید: »فکنیم. برعکس واجبات است. میآوریم و اخالق درست می می واف  َبَة بالنَّ ال ُقر
الَفرائض   ت ب  اگر یک کار مستحبی بر کار واجب تو ضرر بزند، آن مستحب   ؛1« إذا أَضرَّ

 ای و هیچ اثر مفیدی برای تو نخواهد داشت. هیچ فایده
می جایی  »در  فاْرُفضوهافرماید:  بالَفرائض   ُل  واف  النَّ ت   أَضرَّ که  2«إذا  دیدی  هروقت   .

واجباتت ضرر میمستحبات   »به  آن مستحب  فاْرُفضوهازند  بینداز.  کنار  را  آن  اصالا   ،»
 ات باز بدارد.  خواهد تو را از واجبت و از وظیفه نیست؛ آن شیطان است که به آن صورت می

 قبض و بسط
که بحث شد    ایبا آن مبانی   الّلهشاءها که گفته شد و ان به همین مقدار برنامه  عزیزان اگر  

این کنیم،  سلمان  عمل  جناب  دیگر  هفته  چند  عرض  در  کنیم  تصور  که  نیست  طور 
و  می فراز  ما  نفس،  با  مبارزۀ  میدان  در  طبع،  عالم  بشری،  عالم  لحاظ  به  نخیر!  شویم؛ 

محل نفوذ شیطان است که باید    ها دائماا هایی خواهیم داشت که این فراز و نشیبنشیب
 نشویم. مواظب باشیم و ناامید 

شان را خوب  هایشان پیش آمد که گاهی نتوانستند برنامه اگر عزیزان حاالت قبضی برای
شان پیش آمد  سخت شد یا دلتنگی برای   شانبرای   گناه   ترک در بعضی مواقع  انجام بدهند یا  

یا گاهی برعکس، حال قبض رفت و حال بسط آمد، توفیق عمل پیدا کرد، گناه در پیش او  
 وآمد دارد.  تها، این حال قبض و بسط رف داد، حال نشاط پیدا کرد و همۀ اینیک بوی لجن  
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دی قبض و بسط و چگونگی مدیریت این حاالت قبض و  سی عزیزان به    مکنپیشنهاد می 
در سایت ندای پاک فطرت مراجعه بفرمایند و آن فایل قبض و بسط را گوش کنند و   بسط

مایند. در نهایت ما هرچه توفیقاتی پیدا کنیم، این را از  گونه مواقع آن را مدیریت بفردر این
فضل خدا باید بدانیم و اگر از خودمان، از استعداد خودمان تصور کنیم، خداوند تمام آن  

 کند. توفیقات را از ما سلب می
آزاد   به آنجا که وقتی خرمشهر  این است که ما برسیم  تربیتی توحیدی  این مسائل  غرض 

ذب، امام مزکی، امام امت، امامی که در تربیت نفس خودش به توحید امام مه  ؛شودمی
، فریاد برآورد که خرمشهر را خدا آزاد کرد. این هرسیده و توحید را در زندگی جاری کرد

انسان و ما در همۀ موفقیتا  هاانقالب، تحول فطرت خدایی  باید توجه کنیم که  ست  ها 
ای است که یک عجبی بیاید، مثل جرقه   و  کنیم  ای از خودمان تصورتوفیق خدا بود. لحظه

ن کرد. اگرچه به ظاهر جرقه هیچ قدرتی اجا را داغمخزن کپسول گازی را منفجر کرد و همه
یا مانند یک فضلۀ موش به یک دیگ غذای برنب معطر    .نداشته؛ اما انفجاری ایجاد شد

ها از آن در قبض و بسطاین خطر بزرگی است که شیطان  .همۀ آن را نجس کرد کهای پخته
توسل به والیت    ا و ب (السالمعلیهم)معصوم به  توسل    اتعالی ب  الّلهشاءکند که ان استفاده می 

گریه   (السالمعلیهم)معصوم  ذلیالنه،  فقیرانه،  باید  زاریکه  آستانه کنان،  در  شان  کنان 
دست مبارک والیت به ما عنایتی شود. تا با فضلش اجازه بدهد  با بخواهیم تا خدای متعال

 به طور عمیق باز شوند.   دبایدر دورۀ بعد  الّلهشاءهایی هستند که ان سری بحثها یکاین
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