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 پیشگفتار
که  است ییهانوشته یآورشماست، حاصل جمع یروشیکتاب فطرت که پ

 یگفته شده بود. استقبال عموم زانیاز عز یبعض یبرا یخصوصدر جلسات
به  نید یمباحث معرفت نییبه تب ازیسو و ن کینوع مباحث از  نیاز طرح ا
 اریختکتاب در ا نیشد تا ا باعث گر،ید یاز سو یو با زبان فطر حیطور صح

گفته شده  85و  84 یسالها یمباحث در ط نکهی. به خاطر اردیقرار گ عموم
که در  یافراد یهابه نوشته یسازادهیو متاسفانه ضبط نشده بود، در مقام پ

 یورط یجلسه حضور داشتند اکتفا شده است. مجموع مباحث به لطف اله
 یفاستفاده کا تواندیسع خود مشده است که هر کس در حد و یآورجمع

  خود بدهد. یفطر یهاازیبه ن یرا ببرد و پاسخ

اسبه مح)مقدماتی  هایبرنامه ،کنندرا تمام می کتابعزیزانی که مطالعه این 
 د. مشغول شونرا  (عمر، مراقبه، سالمتی جسم و برنامه روزانه

 .ده شده استآما جزوهدر قالب  «ورود به آستان بندگی»بخش با عنوان این
اگر استاد مطمئن  ،های عمومیبرنامهو عمل به  کتاب فطرتبعد از مطالعه 

عمومی  یتواند مرحلهتا پایان عمر می هابرنامهاین  ،یید پیدا نکردندأو مورد ت
را تامین کند. با این بینش اگر بتوانند به استاد تربیتی مطمئن دسترسی پیدا 

 مند خواهند شد. الله بهرهن شاء إکنند، از مراحل تکمیلی 



، رویکرد کلی مطالب کتاب کتاب حاضر، در شش بخش تنظیم شده است.
 تصحیح بینش و اصالح اندیشه در خصوص عقاید و معارف دینی است.

استخراج شده است تا هم اطمینان  نیز کتابمستندات قرآنی و روایی و... 
االت ؤکه س عزیزانی و هم بیشتر شودقلبی دوستان نسبت به مباحث معرفتی 

ی برای سهولت مطالعه حل شود. ،ی این مسایل دارندو ابهاماتی درباره
 های متن به انتهای هر بخش، منتقل شده است.کتاب، پاورقی

در که کردند تالش می ،اندافرادی که در تدوین این مجموعه کمک کرده
ش ویرایلذا متن در عین اینکه  ؛ویرایش متن، حالت گفتاری حفظ شود

 ولی حالت اولیه خود را حفظ کرده است.  ،شده است

 ،شد و یا خود متن نارسا بودهای مختلفی میدر مواردی از متن که برداشت
ال و دقت نظر قرار گرفت که پاسخها در پاورقی ؤجلسات متعدد مورد س در

  درج شده است. «بیانات شفاهی در ضمن تحقیق»با عنوان 
نکات پیشنهادی خود )در خصوص خواهشمند است از خوانندگان محترم 

در سایت ندای پاک فطرت، « ارتباط با ما»از طریق بخش را مطالب کتاب( 
، رویدیدافزار اننسخه الکترونیکی این کتاب و همچنین نرم بیان فرمایند.

 موجود است. (www.nedayepakefetrat.ir)در سایت ندای پاک فطرت 
 

                                                                          1399 پاییز  - 1442 االولربیع                                                            
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 انواع جلسات اخالق
که در  یقه جلسات اخالیم بود، شبیکه در خدمتتان خواه یاجلسه

اخالق عملی معمواًل  یهاد نخواهد بود. جلسات و روشینیبیسطح شهر م
 به دو شکل هستند:

 یشود، تا صفات خوبیاستفاده م یروانشناس یهان و روشیاز تلق الف:
ك اخالق ین نوع اخالق، یرا از فرد دور کند. ا یالهیرا ملکه کند و صفات رذ

ب ی، آسینامرئ یهابسا از آفتهکه چ یشود. اخالقیروح میخشك و ب
 که خود انسان متوجه باشد. ند، بدون آنیبیم

شود و روش یقت نفس، شروع میبر اساس فطرت و شناخت حق ب:
کند و صفات، از آن بروز یت، رشد میاست که نفس در اثر ترب یتیترب

 1ل شود.یرون تحمیکه از بکند؛ نه اینیم
 

 منشأ اعمال انسان
 راد مؤمن هم بر همین اساس به دو صورت است: منشأ عمل اف
 ها و تعصباتالف( عادت

 یو فطر یو معرفت باطن ینش درونیب( ب
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 د دارد.یهم بر روش دوم، دستور اک3و روایات2خود قرآن
 یالیخ ین و عبادتی که بر اساس فطرت نباشد، عبادت خدایاخالق، تد

 ایمان دند و بایاشتریکه با دست خود، بت م یاست. مشابه اعراب جاهل
 دادند.یمشان قراریهاو حاجت یکردند و محور زندگیپرستش م آن راراسخ 

، ین است که چگونه اعراب جاهلیشود، ایسؤال عجیبی که مطرح م
گونه اند، اینکردند و آنچه را که خودساختهیم ین بزرگیاشتباهی به ا

ها از سنگ، بت م؛ آنیکنین کار را میکه ما هم همدرحالی دند؟!یپرستیم
 4ایم!ال و ذهن خودساختهیساختند و ما در خیم

 و و دعا و قضا یار و عدل الهیمثل جبر و اخت یشه اشکاالت بزرگیر
هست  ییکه خداوقتی5است. یالیخ ین اعتقاد به خدایقدر و ... هم از هم

 6کند.یم ین سؤاالتیو من هم هستم، حتمًا عقل چن
 است و ییم )خدایتوجه دار یالیخ یما به خدا اشتباه از اینجاست که

را  ییشود که خدایداده م یح، وقتیهم هست(. و جواب صح ی«من»
 شناسد.یم که فطرت میبپرست

 
 یفطر یایمان به خدا فرق ایمان به خدای خیالی با

o ست.معنایروح و بیخشك مقدسانه و ب ی، بندگیالیخ یخدا یبندگ 
o ن، یریبخش، شار لذتیدتش بس، عبایمعرفت فطر یخدا یبندگ

 بخش است. دار و تکاملیمعن
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 در حالت اول:
د. شویشتر میشود، ُعْجب)خودپسندی( هم بیشتر میهر چه عبادت ب

و  ینیشود، خودبرتربیشتر میب یو عمل به دستورات اله یزگیهر چه پاک
ر یدانند!( و تحقیهستم و ارزش مرا نم یگران )من آدم مقدسیتوقعات از د

!( کنمین کارها را هرگز نمیگر ایدهد، من دیانجام م کارین چهیگران )ببید
 شود.یشتر میب

  در حالت دوم:
گاه یو ذلت و پست یچیانسان را به ه ت کند. ذلیتر مخودش در برابر خدا آ

شود، یشتر میکند و هر چه عبادت بیتر مخودش را در خودش محسوس
کند یشتر مشاهده میقت را بیبا آن نور، حق شود ویتر مقوی یت درونینوران

شتر مشاهده یخود را ب یهاها و کثافتیها، پستو درحرکت خود، حقارت
 یحت ین را هم ندارد که کسیرود که جرئت ایدر خود فرو م یکند و طوریم

 7اورد.یحساب باو را بنده خدا هم به
د، یکنیف میتوصعنوان خدا د: آنچه شما بهیفرمایصراحت مخداوند به

 تان باطل و پوچ است. یزندگ یت است. پس مبنایخالف واقع
 

 امکان معرفت به خداوند متعال
 رهبااین اصاًل نباید در یا اینکه 8ا محال است انسان، خدا را بشناسد؟یاما آ

 م؟یفکر کنیم، نکند مشرك بشو
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 که ممکن است انسان، خدا را بشناسد و به وصف خدا برسد وا اینی
 رد. یخدا هم قرار بگ یمورد امضا یح هم باشد و حتیف، صحیاتفاقًا آن توص

د. رسیاز راه تعقل، به ذات خدا بخواهد برسد، به کفر م یبله؛ اگر کس
ست. اگر معرفت از راه دل باشد، یاما منبع شناخت انسان، فقط قوه عقل ن

 9رساند.یصفات خدا م یهاتیکشد، بلکه به واقعیتنها به کفر نمنه
 د:یفرمایم« 160و159»آیات  در، «صافات»خداوند در سوره

ا » ِه َعمَّ ِه اْلُمْخَلِص  ِصُفوَن یُسْبحاَن اللَّ  10.«َن یِإالَّ ِعباَد اللَّ
به  یابیست و امکان راهیدهد که دِر معرفت بسته نیه نشان مین آیخود ا

 11ست.ه استثنا زده این آیوجود دارد. چون خداوند در ا یصفات اله
 

 معرفت فطری خداوند متعال
 یگریالبته ارزش عقل باالست، اما در مورد خدا و صفات او، منبع د

ت ین دو منبع، دو نورانیشناخت، الزم است که باعقل، تقابل ندارد. ا یبرا
د به خدا یاست.از راه فطرت با یگری؛ اما منبع، منبع د12جوار هستندهم
ا تواند خدیرساند. مخِلص هم نمین مید. فطرت، ما را به مرحله مخَلصیرس

 13ف کند.یرا توص
 ین است که خداین، از ایهای ما به نام مذهب و دتفریط و شه افراطیر
 ینعی) فًا استیکسی که حنست. اما آنیاست و اعتدال در آن ن یالیما خ

گونه نیست، بلکه ایمانش به خدا و ...( این یو کند یپاك از هرگونه تند
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 ه و در صراط مستقیم است.فطری بود
ندارد. اگر فطرت شکوفا شود،  یاد سودیرا جواب گفتن، ز یشبهه فکر

 14ه حل خواهد شد.یاز سؤاالت، بدون توج یاریبس
استه از فطرت د که برخیگویرا عمل صالح م یك کسانین یقرآن کارها

 ال تو خوب است. یبافی است؛ کار در خخیال مشتباشد؛ وگرنه یک
 فرماید:می« 104و 103»ات یآ« کهف»ر سوره خداوند د

ُئُکْم ِباْْلَْخَسِر » ْعماالا یُقْل َهْل ُنَنبِّ
َ
ِذ  َن أ اِة یاْلَح  یُهْم فِ یَن َضلَّ َسْع یالَّ

نْ  ُهْم یُهْم  ا َو یالدُّ نَّ
َ
 15«ْحِسُنوَن ُصْنعاا یْحَسُبوَن أ

ند کنیبا و جالب کار میز یلیها خکنند که آنیال میکه خدرحالی همآن
َضلَّ دهند. یفالن کار را آن جام م یکنند که چه عالیم یو خودشان را راض

نْ یاْلَح  یُهْم فِ یَسْع  ده و شا تلفین دنیشان در زندگی ایکوشش ا  ا،یاِة الدُّ
 کو دارند.یپندارند که رفتار نمی

شده است، چون تا گر راهش بستهیکه از خودش راضی شد، د یکس
 رود.یدرمان نم احساس درد نکند، دنبال

 فرماید: می« 30»ه یآ« روم»خداوند در سوره 
ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ »

َ
ِت یِن َحنِ یَفأ ِه الَّ اَس َعلَ  یفاا ِفْطَرَت اللَّ ا ال هیَفَطَر النَّ

ِه ذِلَك الدِّ یَتْبِد  اِس ال یُن اْلَق یَل ِلَخْلِق اللَّ ْكَثَر النَّ
َ
 16«ْعَلُموَن یُم َو لِکنَّ أ

د یدانند که بایاز مردم نم یارین است که بسیه، این آیده ادهنتکانۀ نکت
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ن علم که از راه فطرت به آن ید. ای)استوار( رس میّ ن قیاز راه فطرت به د
  شود.یتر از منبع عقل است، اما آن را هم شامل معیاش وسرهیرسیم، دامی

 
 یمان فطریاز ا یهاینشانه
همه مهم افتاد؟ اگر این ین معرفت در دست عده معدودیچرا اسؤال:

 افتادند، پس چرا چنین نشد؟ین راه میشد که همه در ایم ید طوریبود، با
 یخ دخالت کرد و چه عواملیدر تار ین سؤال ماست که چه عواملیاتفاقًا ا

 م؟یباعث شد که به اینجا برس
؟! 17میها، به ارزش علم برساصاًل اشخاص که هستند که ما با تعداد آن

د اشخاص را یب بود. با حق باین علم، در پرده غیها سال بود و اونیلیم
 18که حق را با اشخاص بسنجیم.د، نه اینیسنج

ِه َمْثنی َو ُفرادی» : یمان فطریاز ا یانشانه ْن َتُقوُموا ِللَّ
َ
 20 19«...أ

ند و با آخرین صدا و هنر، آن را یآینفر م 5000ل یکم یبه دعا یوقت
د حالت فرق کند. در ینفر آمد بازهم نبا 3بعد فقط ، اگر دفعه یخوانیم

 و سر راه یرویبه مراسم م ید حالت فرق کند. وقتیو شب هم نبا ییتنها
د حالت فرق کند؛ وگرنه آن یکنند، نبایو مسخره م یکجنفر هم دهن 10

 االت و جّو است.یخ یحاالت بر مبنا
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 آیه فطرت
 ماید: فرمی 30آیه « روم»خداوند در سوره 

اَس َعَلیها ال َتْبِدیَل » ِتی َفَطَر النَّ ِه الَّ یِن َحِنیفاا ِفْطَرَت اللَّ ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
َ
َفأ

اِس ال یْعَلُموَن  ْكَثَر النَّ
َ
یُن اْلَقیُم َو لِکنَّ أ ِه ذِلَك الدِّ  21«ِلَخْلِق اللَّ

 

 22معنای وجــه
 اء، به یكکه در اشیعلت این« وجه هر شیئ، یعنی حقیقت هر شیئ»

است که بیشترین ُبعد حقیقت  گویند، آنقسمت از رویه چیزی، وجه می
 23گذارند.دهد، به همین دلیل نام حقیقت را به جزء آن میآن شیئ را بروز می

 گذارند.()اسم کل را به جزئش می
کند )شامل چای، سفره، ای را حاضر میکه کسی صبحانهمثاًل هنگامی

گوید چایی حاضر است. )چایی جزئی از کل .( میپنیر، نان، کره و ..
در مورد انسان هم، صورت را وجه گویند. چون بیشترین حقیقت  است.(

انسان را )المسه، بینایی، چشایی، شنوایی، بویایی، تفکر و ...( ظهور 
 اند.دهد. یعنی اسم کل را به جزء گذاشتهمی
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خواهی م سمت میصورت را به کجا و کدا (در مفهوم این آیه)وگرنه 
 بگیری؟! 

 24بخش()قوام .حقیقت و موجودیت خود را توجه بدهتمام  :معنی آیه
 

 فرق تمركز و تفکر و تعقل و توجه
ا ها رتعقل و فرق آن ،تفکر ،برای روشن شدن معنای آیه ،معنای تمرکز

 باید دانست تا مطلب، کاماًل واضح شود.
ختلف را بر یك نقطه خاص های ممعنای عاّمی دارد. وقتی حرکتتمركز،

ایم. ما اگر یك سطل را در نظر بگیریم جهت دهیم، بر آن نقطه، تمرکز داده
شود. اگر ها پخش میسوراخ دارد، آب در خروج از سطل به آن 5یا  4که 

ها بیرون بیاید، آب را به ها را بگیریم و آب فقط از یکی از آنهمه سوراخ
گونه اشعه خورشید توسط عدسی در مانایم ؛هیک سوراخ تمرکز دادهآن

 شود.کانون عدسی متمرکز می
ها ها و دیدنیذهنمان را که به جهات مختلف همچون شنیدنیتفکر، در 

یز چسوییککرد، بهو تخیالت و انواع و اقسام چیزهای مختلف حرکت می
های پراکنده آن را حرکت داده و بر روی آن شی واحد تمرکز دادیم؛ حرکت

سوی یك مجهول مشخص جهت دادیم ؛اینجا کردیم و از یك معلوم به جمع
م آن توانیکنیم. وقتی ذهن را به این مجهول تمرکز دادیم ، میداریم تفکر می
 تر دریابیم. مجهول را قوی
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گانه عقل است.که اگر خود عقل را  75خود ذهن و فکر، یکی از ابعاد  
م هست که خود حقیقت وقت هاست. یکتعقلبر چیزی تمرکز دهیم،

 است. توجهدهیم، این خودمان را در خودمان، تمرکز می
ها که در خود تمرکز، قدرت و خاصیتی است که اثرو نمود آن حرکت 

شود. مثل عدسی که در اثر تمرکز اشعه، تخته ایم، چندین برابر میتمرکز داده
ه حرکات ذهن را فهمیم،اگر همای را نمیکه وقتی مسئلهسوزاند.یا اینرامی

تواند مجهول را دریابد. شود و میبر آن تمرکز دهیم،قدرت آن بیشتر می
 تمرکز چنین قدرتی دارد و این روشن است. 

 این است که: « توجه» اما نکته مهم و قابل دقت، در بحث 
یعنی حقیقت انسان؛ توجه این است که حقیقت انسان در « وجه»

 خودش توجه پیدا کند. 
ر و تعقل، با توجه فرق است. در تفکر یا تعقل، یك تفکر کننده بین تفک

، البته توجه بر خود و به فطرت «توّجه»است، یك فکر و یك مجهول. اما در 
خود، توجه کننده خودش است، خود توجه هم خودش است و توجه شونده 
هم خودش است. اینجاست که مطلب خیلی دقیق است. اگر کسی بتواند 

را در خود پیدا کند؛ وقتی تمرکز کرده، اثر آن در تفکر و ...  چنین وضعیتی
همه آثار دارد؛ حال اگر حقیقت انسان، خودش در خودش تمرکز پیدا این

در قکند. آثار این کار، آنشود؟! چه چیزهایی را شناخت پیدا میکند، چه می
 کند!توان گفت که انسان، تولد جدیدی پیدا میزیاد است که فقط می
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 ود. شها رفع نشود، توجه حاصل نمیاما در توجه مشکالتی است که تا آن
شاید در تفکر بتوان با تمرین، این کار را انجام داد. مثاًل بعضی از مرتاضان 

توانند در چیزهایی تصرف برند و در اثر آن، میبا تمرکز ذهن، اراده را باال می
را هم نشناسند. این خیلی انگیز انجام دهند و خدا کنند و کارهای شگفت

مشکل نیست؛ اما توجه به خود، برای هیچ احدی ممکن نیست. فقط از 
ن تواهم این است که با قوانین قرآن و مسیر الهی می راه ممکن است و آنیک

گذارد به آن قدر ظریف است که اشتباهات کوچك هم نمیبه آن رسید.آن
کند؛ نه همه یئی تمرکز میبنابراین در تمرکز، ذهن فقط روی ش برسد.

حقیقت و موجودیت انسان. البته تمرکز ذهن هم قدرت زیادی دارد و 
 و تکنولوژی محصول همان است. همه علوم و فنوناین

، ، امام در تعریف عقل«عقل و جهل» ، باب« اصول کافی»اما در کتاب 
یعنی کسی  25تاست. 75شمارد که ذهن یکی از آن نیرو برای عقل می 75

 کند. کند، یك هفتاد و پنجم عقل خود را متمرکز میکه تمرکز ذهن می
رسد؟! تازه، عقل یکی از ابعاد حقیقت حال اگر تعقل کند، به کجا می

انسان است؛ نه تمام حقیقت او.حال اگر توجه کند، یعنی تمام حقیقت خود 
حرارت ماند. شود؟! دیگر غرور و دماغ باد کردنی نمیرا تمرکز دهد، چه می

سوزاند و او را در آن شعله، حل شعله طوری است که همه منّیتش را می
کند. منابع شناخت و جایگاه هرکدام بحث مهمی دارد که ان شاءالله در می

 جلسات بعد عرض خواهد شد.
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 دین و فطرت در انسان
دین کجاست؟ به کجا توجه «. تمام حقیقت خودت را به دین تمرکز بده»

یقت خودت را به خودت توجه بده، دین در چیزی جدای از کنم؟ تمام حق
 خودت نیست. 

گیریم. همه قطعات این رادیو بر اساس : رادیویی را در نظر میمثال
 هاینظمی خاص، چیده شده و با این نظم و هماهنگی که با قوانین و فرمول

 طبیعت دارد، این ظهور را دارد که امواج الکترومغناطیسی به صدا تبدیل
کند. حال سؤال این است که آیا اول، این قطعات، از کارخانه درآمد و بعد 

هایی در طبیعت وجود دارد؟ اگر کارگاهی فهمیدیم که چنین قوانین و فرمول
طوری است. یعنی یك مکانیك، وقتی با این رادیو این فکر کنیم، بله. مسئله

ین و بعد احیانًا به قوانکند کند و در اثر کار کردن، تجربیاتی کسب میکار می
برد. اما از دیدگاه یك مهندس، دقیقًا های الکترومغناطیس، پی میو فرمول

برعکس است. قباًل قوانین در نظام هستی )عالم مجرد( وجود داشت و این 
آقای مهندس، از آن قوانین، مطالب را گرفته و نمود و ظهور این رادیو را بر 

 اساس آن قوانین ریخته است. 
یعنی قوانین بر پایه رادیو پابرجا نشده است؛ بلکه این دستگاه رادیو بر 
مبنای آن قوانین، پابرجا شده است. اگر هزاران رادیو را هم خردکنیم، قوانین 

ه گونه تغییری در آن قوانین بمجرد، بر ثبات خود ثابت هستند و اصاًل هیچ
ن قوانین وجود ندارد. ها، بر آآید و هیچ قدرت تصرفی در انسانوجود نمی
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از جانب  دسترسییعنی این قوانین، تغییرناپذیر و فوق بشری است و قابل
 26کسی نیست.هیچ

تواند انسان، با رادیو فرقش در این است: رادیو با چنین تشکیالتش نمی
این معنای حقیقت خود را بفهمد. یعنی از یافتن خودش، عاجز است. حتی 

تم یا نه. اما انسان این شعور را دارد که بفهمد تواند بفهمد که من هسنمی
ام. مِن انسان، بر اساس یك سری قوانین مجرد و بسیار دقیق ریخته شده

هایی در عالم مجرد است که خود انسان بر آن قوانین یك سری فرمول
دسترسی ندارد و این انسان بر اساس آن قوانین ریخته شده است. آن همان 

 فطرت انسانی است.
ادیو چه به آن قوانین و ... برسد یا نرسد، واقعیتش همین است و تغییر ر
 ها برسد،کند. اما اگر انسان از این عالم به رهد و به آن قوانین و فرمولنمی

 بیند که حقیقت دین )فطرت( هم همین است.انسان کاملی را می
 گویند: دین، همان قوانینی است که انسان بر مبنای آنها میبعضی

کند و این قوانین، اکثرًا قراردادی است. ولی دین قرآن و خدا از زندگی می
گونه نبوده که انسانی بوده و بعد یك سری قوانین این سنخ نیست، یعنی این
 برای اداره آن آمده باشد. 

که تو، خود را کسی بدانی به شکل آن قوانین ای انسان! دین تو قبل از این
م است و قراردادی ای و آن، دین قیّ شدهآن، آفریده بوده است و تو بر اساس

 رسی.نیست و هرچه بتوانی آن را بیشتر بفهمی و مثل آن شوی به تکامل می
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کند، از ترس کسی که بر جای باریکی حرکت می :27معنای حنیف
طرف بیفتد، به پاها و حرکت خود کاماًل توجه طرف و آنکه نکند ایناین
 28گویند.ف میکند. این را حنیمی

طر ف»رسی که می «هفطرة الل  »وقتی به این دقت و توجه رسیدی، به
ها بر اساس آن انجام نه یك فرد بلکه آفرینش همه انسان«.الناس علیها

 29شده است.
این آفرینش طوری نیست که بشر بتواند آن را دستکاری کند؛ این دین 

معنایی بفهمد، از  پابرجاست و تغییرناپذیر. اگر انسان، از دین چنین
ها نوشته شده، هایی است که در کتابهای خیالی از دین، که واژهمفهوم

فرماید: در حقیقت خود، چیزی است که از خودت خدا می آید.بیرون می
 30تر است.به خودت نزدیک

کند که مغرور نشویم. وقتی بچه اما در عین حال خدا به ما گوشزد می
داشتی و از گریه خودت هم خبر نداشتی و بعد این بودی با آن رادیو فرقی ن

 قدرت شناخت نفس را خدا به تو داد و گرنه چیزی نبودی.
اولین مطلب آیه،  31کند.انسان، به میزان شناختش، آثارش ظهور می

دستور توجه است. خاصیت تمرکز، همین است. مثل تمرکز اشعه خورشید 
 دهد. که آثار خود را نشان می

وف کند. فیلسمسأله رهبری انبیا با دیگر رهبران، فرق می اینجاست که
های مکتبی را بر چه مبنایی ساخته است؟! اما قوانین و سیاستمدار، دستگاه
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انبیا، قراردادی نیست؛ بر اساس سرشت آفرینش انسان است که آن قوانین 
 قبل از انسان بوده است. 

 
 تفاوت دین و فطرت

ی بسیار مهم و در معرفت دینی نقش که بحث فطرت، بحثاز آنجایی
های جدیدی است که بزرگان اساسی دارد، و از طرفی تقریبًا یکی از بحث

ر تفرمایند ، به نظر رسید که یك مقدار دقیقهای اخیر طرح میدر این زمان
 و ریزتر این بحث مطرح شود؛ چون یك مطلب زیربنایی است.

 سوره روم 30 هیدر مورد آها، در مورد فطرت و مخصوصًا بحث لیاوا
ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ »

َ
ِت  فاا یَحنِ  ِن یَفأ ِه الَّ اَس َعلَ  یِفْطَرَت اللَّ  «هایَفَطَر النَّ
 داده شد. یحاتیتوض

چکیده جلسات قبل این بود که باالخره هر موجودی بر اساس 
ها و قوانین، در شده است که این فرمولهای ثابت و محکمی ساختهفرمول

ها ریخته شده است. رد هستند و ساختار موجودات بر اساس آنعالم مج
مثالی عرض کردیم، گفتیم مثاًل دستگاه رادیو یک سیستم مادی است، ولی 
بر اساس قوانین فیزیك، ریاضی، الکترونیك و... ریخته شده است. یعنی 

 صورت یك حقیقت واحد بود؛قبل از بودن آن رادیو، این قوانین در هستی به
طور نیست که هزاران دستگاه رادیو را بسازیم و باز وبسته کنیم و این یعنی

 ها وطرف است یعنی اول فرمولبعد قوانین را ایجاد کنیم. مسئله، از آن
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یزی رقوانین بوده، و بعد قوه عاقله انسان این رادیو را طبق آن قوانین پی
اساس یك قانون ترین موجود است، بر هم که پیچیده حال انسان کرده است.

ند کشده است. افراد انسانی رشد میمجرد  که در نظام هستی است، ساخته
شود، اما آن حقیقت که انسان بر مبنای آن شکل یافته، قبل از و بیشتر می

های ریاضی و فیزیك و افراد انسان وجود داشت؛ همچنان که آن فرمول
 الکترونیك و... قبل از آن رادیو وجود داشت.

یِن »: فرمایدشود و خدا میصحبت از دین می وقتی ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ
َ
 ،«فأ

این دین )اگر دقیق باشیم( همان قوانین ثابت مجردی است که این انسان، 
چیز قراردادی نیست که ما گری شده است. پس دین، یکطبق آن ریخته

 و برای خوشبختی خودمان دنبال آن باشیم و بعد از رسیدن به آن قوانین
ن یی باشد و دینی جدا از ای«ما»ها به خوشبختی برسیم، یعنی پیروی از آن

 ما وجود داشته باشد.
تر از ساختار من است. تنها جدای از من نیست، بلکه عمیقاین دین، نه

 کنم.کنم، به آن حقیقت توجه میوقتی من به دین توجه می
ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ » ای که در مورد آیهشبهه

َ
ِتی فأ ِه الَّ یِن َحِنیفاا ِفْطَرَت اللَّ

اَس َعَلیها رود ایجاد شود، این است که در نگاه اول احتمال می «َفَطَر النَّ
کند، یعنی به این رسد که آیه، دین را همان فطرت معرفی میبه ذهن می

قوانین توجه بکن و ذات وجود تو آن قوانین است.وقتی توجه به آن قوانین 
ور از شود که منظکنی، درنتیجه مشتبه میتوجه به فطرت میکنی، یعنی می
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خواهد، ان اما آنچه توضیح دقیق می  دین، همان فطرت است یا برعکس.
ه خدا کمك کند در حد وسع خود، به عرض برسانیم، این است که شاء اللّ 

 تر از دین است.این دین، فطرت نیست. فطرت عمیق
ها و قوانین هر ایم )حاال آن فرمولهشدقوانینی که بر اساس آن ساخته

ها مدّون گردیدند و دین شدند. اما فطرت، یك جای خود( آنچه هست، به
 تر از این دارد.حقیقت بسیار دقیق

 
 معنا و حقیقت فطرت

پاره کردن و شکافتن چیزی است به طول « َفَطَر »فرمایند ازنظر لغت، می
 .«َفَطَر » شود اك بدهیم، میصورت طولی یکپارچه را چ؛ پس اگر به32آن

اساسًا نوع است. فطرت یعنی نوع « فطرت»ازنظر قوانین علم لغت، 
ای ساختن، که دارای خواصی گونهخاصی از آفرینش؛ یعنی چیزی را به

هایی دارد که در صنع و خلق و ... نیست، این . این فطرت ویژگی33بشود
ظهور پیدا کند، آن طرز  مربوط به فطرت است، اگر یك سری قوانینی از آن

 کنیم:شود. مثالی را عرض میساختن مخصوص فطرت می
مثاًل قطعاتی در کارگاه وجود دارد؛ )البته مثال، خیلی ناقص بوده و در 

دهیم که دارای ها را طوری به هم پیوند میحد تقریب به ذهن هست( این
پس  گیرد ومی شود و صدا و امواجیشود، مثاًل رادیو ساخته میخاصیتی می

کند. همان زیاد کرده و خواصی را پیدا می و دهد، درجات امواج را کممی
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 شود. خاصیت با این ساختار دارای خواصی میقطعات بی
اَس َعَلیها»در معنای فطرت الله   ِتی َفَطَر النَّ ِه الَّ نیز  «ِفْطَرَت اللَّ
از شکافته شدن  شکافد وصورت طولی میفرمایند: خداوند عدم را بهمی

. 34شود فطرت خداوندیکند، این میطولی عدم، موجود ظهور پیدا می
شود و موجودات ظهور پیدا صورت طولی پاره میحاال این عدم که به

. فطرت 35شود. پس فطرت، خود خواص شدکنند، دارای خواصی میمی
ده شها بود که این سیستم روی آن تشکیلنظر تحقق، قبل از آن فرمول از

 کند. شود و این موجود ظهور پیدا میهم طوری که عدم پاره میاست، و آن
 

 فرق فطرت و ابداع
عنوان نوع خاصی از ساختار نگاه کنیم، خواهیم دید ما اگر به فطرت، به

 هم یك آفرینش« بدیع»های دیگر، یك تفاوت اساسی دارد. کلمه که با واژه
چیز به خود این موجود است که یکنوظهور است. اما در این واژه، توجه 

نوظهور است. در بدیع توجه به عدم نداریم، امـا در فطـرت، هــر آن، آن 
آید. مگر چنین چیزی هم به ذهن می یکـجا و بـا صورتعدم بـاوجـود، بـه

شود؟! و اگر باهم به ذهن بیایند چه تأثیری دارند؟! تأثیرش را در قالب می
 وشن کنیم:کنیم ریك مثال سعی می

 شوییم وها را با صابون میشویم و دستفرض کنیم وارد روشویی می
کنیم. اما شوییم و با حوله خشك میها میبعد هم صابون را با آب از دست
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ها صابون که به دستشویم و همینوقت هم هست که وارد روشویی مییک
 ع شدن آببینیم که آب قطع شد. مخصوصًا اگر این قطزدیم، ناگهان می

ها را بشوییم، وضعخواهیم دستچند بار تکرار شود. حال، این دفعه می
کار داشتیم.  و مان غیر از دو روز پیش است که فقط با آِب موجود سر

احساس خاصی داریم؛ یك حالت معلق. « آب هست یا نیست؟»گوییم می
وب کنم. خچرا؟ چون عدم آب و وجود آب را همراه هم در ذهنم توجه می

 افتد.این در زندگی خیلی اتفاق می
در فطرت، عرض کردیم که توجه به شکافته شدن عدم است. تا این عدم، 

 ای نباشد، اصالً شود، موجود است، و اگر لحظهبازشده و پرده برداشته می
موجود دارای مفهوم هم نیست که بگوییم: خوب، عدم رفت و موجود آمد! 

یک حساب شود، اینشود، وجود ظاهر میخود آن لحظه که عدم پاره می
عجیبی است. خوب اگر دقت کنید این انسان )فرد انسان( تا به این دنیا 

شود یك قوه و نیروی ای که وارد عالم طبیعت میآید، اولین لحظهمی
یک ای دارد، حتی در آن لحظه اکسیژن هوا را هم نکشیده است. ایناولیه
 شود و تنفس انجامین حرکت اولیه شروع میای دارد که با آن قوه، اقوه
ها از کند و ...، همه اینها حرکت میکند و ششگردد و قلب کار میمی

نوع حرکت است و این حرکت از همان قوه اولیه است. این قوه اولیه، 
خودش حرکت را ایجاد کرد و این عضالت و تنفس و قلب و ... را به حرکت 

هایی به بدن برده و صورت بستهع این قوه را بهواق درآورد. این حرکت، در
 شود. باتر شده و بر قدرتش افزوده میدهد و آن قوینیروها را به آن قوه می
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حرکت و نیروی اولیه خوِد قوه، این دستگاه گوارش را به حرکت درآورد و 
هضم صورت پذیرفت و از این حرکت دستگاه گوارش، خوِد قوه، قوت پیدا 

آمده، استعداد تغذیه باالتری را در قدرت خودش دستاین قوت بهکرد تا از 
ماه بعد  10ایجاد کند. یعنی آن نیروی جذب غذا و تغذیه در لحظه اولیه با 

 یکی نیست. 
ی باال، استعداد تغذیه را باال برد و قوهدر ظاهر تغذیه، قوه را باال می

کند، نیروی اولیه کت میگذارند اما آنچه حرمی تأثیر هم برد و بر رویمی
برد. کند و نیروی خودش را باال میاست. آن نیروست که غذا را هضم می

یی دهد؛ تا جایابد، قدرت بیشتری را بروز میهرچقدر این نیرو افزایش می
که تفکر و دیدن و شنیدن و شنوایی و ... همه از رشد این نیروی اولیه، بروز 

شود، انسان از درون، استعدادش شکوفا میکنند. پس وقتی و ظهور پیدا می
ها نکند ولی همه ایتناسب شرایط و استعداد، ظهور می تمامی ابعاد انسان به

 ها ابعاد آن حقیقت است. یك حقیقت بیشتر نیست؛ این
تر طور مثال اگر یك درخت را در نظر بگیریم، این درخت هرچه بزرگبه

ه تنها همه یکه به درون نگاه کنیم، اینکند. اما هرچشود، شاخه پیدا میمی
ها ساقه در یك شوند؛ دهها نیز از آن شاخه جدا میبیشتر نبودند. ساقه

گیرد. حتی آن میوه هم تمام حقیقت تنه قرار میها شاخه در یکشاخه، ده
 کند.و موادش، از این تنه حرکت می
از یشتر ببیشتر نیست. اما هرچه ب« من»پس انسان، یك نیرو و یك 

، کند، مانند بینایی. ببینید بیناییهای متفاوت بروز میشود، به صورتمی
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ها و ها و انواع چهرهها، شکلهای مختلف مثل انواع رنگچقدر صورت
پذیرد ؟! اما وقتی برویم به درون، یك حقیقت بیشتر نیست و آن ... را می

تر، درونی یاتصال به تنه بینایی است. و تازه بینایی و شنوایی و ... همه در
دیگر وقتی به درون درخت عبارتشوند و ال غیر. بهتبدیل به یک قوه می

ها مانند قوه هاضمه و قوه تفکر و تنه و قوه شد. این قوهرفت، تبدیل به یک
ود. در شمی« من»شوند که از آن تعبیر به ... همه تبدیل به یک حقیقت می

 36درون دیگر، تفاوتی نیست.
ه های این تنه نسبت بها رسید، شاخهاین تنه وقتی رشد کرد و به شاخه

 چیز بیشتر نیست.هم استقالل و کثرت دارند اما در تنه اولیه چطور؟ یک
جمع شدند. وقتی بتوانیم به این مرحله از شکوفایی « من»ها هم همه در قوه

نرسیدیم،  فطرت توانیم به مرز فطرت برسیم. هنوز بهاستعداد برسیم، آنجا می
برسیم، آنگاه آماده درک « من»طرف وجود هستیم، اگر بتوانیم به در این

 معارف خواهیم شد. 
تواند بفهمد که من قباًل، با رادیو این است که رادیو نمی« من»فرق 

توانم بفهمم که قبل از خاصیت بودم و اآلن من شدم. اما من میقطعاتی بی
 37!که مرا از عدم، به وجود آورد، یعنی چه؟ رب  این عالم طبیعت بودم و آن 

ده است. همچنان که وقتی این معنا را متوجه شد، آنجا به فطرت رسی
هُ »فرمایند:السالم( میحضرت علی)علیه  38«َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقْد َعَرَف َربَّ

َعَرف » همه اسماء الهی حضرت لفظ کنید که در بین اینمالحظه می
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و... را نفرمودند؛ چراکه رسیدن به فطرت با این «َرف باِرَئهَع »، «خاِلقه
 را به همراه دارد. « رّب »روش، معنای 

پس فطرت یك وضعیت خاصی از خلقت است که این نوع خاص 
خلقت، خاصیت آفرین است و اگر این انسان، آن خواصی که روی آن ریخته 

 شود. شده است را بفهمد، معنای دین را متوجه می
 

 ر رسیدن به فطرتسی
اآلن ما که این فطرت را خاموش کردیم، چه کنیم؟ در کتب روایی، 

کند، تا چهار حدیثی قریب به این مضمون هست که: وقتی بچه گریه می
کند، فقط خداوند هست ماه او را نزنید. چرا؟ چون تا چهار ماه احساس می

ه آن احساسش، دهد اما بکه حاجاتش را برآورده کرده و او را پرورش می
گاهی ندارد. چهار ماه که گذشت، این فطرت بیچاره شروع به تاریك  خودآ

کند. البته هنوز هم نورانی است. در این چهار ماه نیز او را نزنید، شدن می
( لهه علیه و آلصلی الواسطه نور پیامبر)کند که خداوند، بهچون احساس می

خواهد که به پیامبر بدهد تا یرساند؛ لذا از خدا محوائجش را به آخر می
کند این رشد واسطه او به خودش برسد. و در چهار ماه سوم، احساس میبه

ا ها بده تکند که خدایا به آنشود و دعا میتوسط پدر و مادر به او منتقل می
 39ها بگیرم. لذا در این چهار ماه نیز او را نزنید.از آن

اند؟! نان وقتی از تنور بیرون خواهد بفهمهای دقیقی را میچه نکته
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 کند.آید، آن گرمای تنور را دارد ولی بعد، فضای بیرون آن را سرد میمی
زند! چهار ماه اول، همه توحید است. چه دقتی رسد که کپك میجایی میبه

 دوماهه را خوب و با دقت نگاه کند.ی یکیخواهد که انسان بچهمی
 ییک چهارده بزرگوار، آن حالت را که درفرمایند که آن در تعریف عصمت می

  40؛ماهگی توجه داشتند، همان حالت تا لحظه آخر حیاتشان باقی بود دو
رفتاری یک گها، به نحوی فطرتشان گرفتارشده است و اینولی بقیه انسان

توانیم از چنان فطرتی برخوردار باشیم که ما عمومی است واز طرفی ما نمی
درست است که اختیارداریم اما اگر آن حالت باشد، را وادار به دین کند، 

 41گذارد گناه را انجام دهیم.فطرت نمی
یِن »:فرمایدره چیست؟ آیه میپس چا ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

َ
طرف الاقل از این «.أ

خود به طرف آن دین، آنگاه خودبهخورده، بیا بههمبیا. حال که فطرت به
طرف آن قوانین. منتها آن یعنی بیا به ای،رسی که از آن جداشدهفطرتی می

گاهی نداشتی اما اآلن  زمان )دوران اول تولد(، به این احساست، خودآ
گاهی هم خواهی داشت و این است که لذت دارد.خود  آ

کنم که فطرت، خود این قوانین نیست؛ خود این دین نیست. بازهم تأکید می
توجه به آن قانون را برای  توجه به دین و نظام آفرینش بکن که فطرت خدا،

 42صورت جبری()البته به .کندتو وادار می
خدا انسان را بر اساس آن فطرت آفرید، نه بر اساس آن قوانین؛ پس 

تر از قوانین شد یعنی رادیو، نه بر اساس قوانین، بلکه بر اساس فطرت عمیق
 شده است. آفریده« فطرت»
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تأثیر تغذیه و قوه اولیه در باال  این فطرت و توجه به دین هم مانند مثال
به  شود، توجهتر میرفتن استعداد قوه چنین حالتی دارد. هرچه فطرت قوی

رساند. اسالم را دین می« رّب »شود و درنتیجه انسان را به تر میدین هم قوی
رساند اما نه خدای خیالی، می« رّب »گویند چون انسان را به توحید می

 43.ولی  اکثر خداها، خیالی استبلکه به خدای فطری؛ 
ان شاء الله از برکات خلقت بهره ببریم، نه از برکات دو کیلو فالن چیز، 

تقاًل که مسـای برای برکات خلقت باشد نه اینکه در حقیقت باید وسیله
 مورد هدف قرار گیرد. 

 
 های فطریمعرفت

در بحث فطرت گفته شد که فطرت، نوع خاصی از خلقت است و آن 
کند و از خزینه وجود، صورت طولی پاره میکه خداوند عدم را بهینا

کنند. پس هر موجودی، فطرت دارد. اعم از موجودات ظهور پیدا می
ها و زمین و هر چه در آن هست، هر موجودات زنده و غیرزنده، آسمان

تواند عنوان موجود، فطرت دارد. منتها این انسان است که میموجودی به
خود برسد و فطرت خود را احساس بکند و راهش همان توجه تام  به فطرت

 «.حنیف»هم باحالت و تمام به دین است؛ آن
 شود؟سؤالی که شاید به ذهن برسد، این است که عدم، چگونه پاره می

وقتی عدم است، پاره شدن چه معنا دارد؟ اینجاست که در ارتباط بین وجود 
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معنای عدم، همراه مفهوم وجود، در تری الزم است. و عدم، دقِت لطیف
کند. همچنان که معنای وجود نیز، در برابر عدم مفهوم ذهن مفهوم پیدا می

کدام، در  شناخت هر «.ُتْعَرُف ااَلْشیاُء ِبَاْضداِدها» که کند چراپیدا می
گذارد. مفهوم تاریکی همراه مفهوم روشنایی در شناخت دیگری تأثیر می

 رعکس.شود و بذهن پیدا می
حال که ضد هم هستند، مطلب دوم این است که این دو مفهوم، درعین

وقت آن مفهوم خود را از دست گیرند، آنوقتی در یك حقیقت باالتر قرار می
عنوان زیرمجموعه یك ها در فضای خود بهشوند. ایندهند، و هالك میمی

 کنند. حقیقت، در برابر هم دیگر ماهیتی پیدا می
شود. وقتی در فضای باالتر قرار ها در فضای این دو مطرح میاین سؤال

گرفت، دیگر مطرح نیست. مانند تاریکی و روشنایی که در فضای خودشان 
هم دیگر تضاد دارند و مفهوم مستقل از هم دارند. اما وقتی به فضای  با

باالتر رفتیم، یعنی فضای وجود، دیگر تاریکی و روشنایی، مفهوم خود را از 
وقتی به «. وجود روشنایی»و « وجود تاریکی»شوند: دهند، میت میدس

خود وجود توجه کنیم، نه مفهوم تاریکی مطرح است و نه روشنایی، بلکه 
گوییم: وجود آییم، میفقط وجود مطرح است. اما وقتی به زیرمجموعه می
 44شود.تاریکی و وجود روشنایی؛ اینجا این وضعیت پیدا می

ل، یک سؤالی برای خود عدم و وجود بود. عدم و وجود، این از باب مثا
کنند اما وقتی باالتر برویم، نه وجود در فضای خود چنین سؤالی را ایجاد می

رسیم، به مقام حضرت احدیت مطرح است و نه عدم. وقتی به خود غیب می
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 ها دررسیم در اسماء الله آنجا دیگر صحبت از عدم و وجود نیست. اینمی
 کنند. ها را ایجاد میخود، این سؤالمیدان 

 

 هیبیقت غیحق
گاهی بدون )ه یعنی به حقیقت غیبیه برسیم وقتی به باالتر از اسماء اللّ 

از  کنیم؛ اما حقیقت غیبیه باالترتوجه به این حقایق، آن مسائل را توجیه می
آنجا دیگر جواب این  45 (همه این فضاهاست حتی باالتر از اسماء الله است

وقتی صحبت از وجود  82خود قرآن در سوره یس آیه  46شود.ؤال حل میس
راَد َشیئاا »: فرمایدشود میمی

َ
ْمُرُه ِإذا أ

َ
ما أ ْن یُقوَل َلُه ُكْن َفیُکوُن ِإنَّ

َ
 «أ

ما»با لفظ  حصر کرده است. یعنی منحصرًا شأنیت خدا این است. « إن 
شیئی را، به آن شئ  که اراده کند)امر، به معنای دستور نیست(. هنگامی

شود که وقتی موجود می یءشود؛ پس شباش و آن موجود می :فرمایدمی
باشد، اراده خدا است،  یءکه شیئی، شدر اراده خدا قرار گیرد. قبل از این

ظ لفکه با یکنه این «یقول»شود. می یءکند، شیئی، شکه تا اراده می
ه ده تعلق بگیرد، فعل ظاهرشدبفرماید؛ بلکه اصاًل این فعل خداست. تا ارا

 47شود.و شیء، موجود می
 

 عوالم توحیدی
اگر کسی به فطرت خود برسد و شناختی را که در مراحل توحیدی است، 

فهمد که موجودات فعل خدا هستند، بنابراین آمادگی برای بکند، میپیدا 
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سد، رکند. اگر بتواند باال برود و به صفات خدا بتوحید افعالی را پیدا می
 شود. توحیدش، توحید صفاتی می

نستعیذ بالله ـ  فقط به خاطر تقریب به  )البته بالتشبیهکنیم: مثالی عرض می
 شود.(ذهن مطرح می

ه ترین چیزی کخواهیم شناخت پیدا کنیم، نزدیکما وقتی به کسی می
کنیم، افعال اوست: حرفی، کاری، فعلی از او صادر شناخت پیدا می

تر از هر چیز دیگر شناخت پیدا افعال او مستقیمًا و سریع شود، ازمی
جهت افعال ظاهرتر از کنیم. یعنی افعال او، ظهور صفات اوست و ازاینمی

شود. وسیله افعال، زودتر فراهم میصفاِت نفس است. بنابراین شناخت به
اما هنوز، حقیقت نفس او برای ما باطن و مخفی است. آنچـه از آن نفس، 

 ر کرده، صفاتی بوده که از آن صفات، این افعال بروز کرده است.ظهو
کند، صفِت علِم نجاری در او هست . ظاهرتر مثاًل کسی که نجاری می

سراید، صفت از آن صفت، کار نجاری اوست و یا شاعری شعری زیبا می
شاعری در او هست ولی شعر او )فعل او( ظاهرتر از آن صفت است. پس 

تر از شناخت صفات اوست و شناخت به افعال، ل، نزدیکشناخت به افعا
که انسان به آن نفس، شناخت پیدا کند. به لحاظ ظهورش زودتر است از این

 کهمنتها هنوز، صفات او و ذات حقیقت نفس او، در غیب است. تا این
تر شود که انسان به صفات آن نفس هم، قدر شناخت به افعال، قویآن

قدر پیش برود که آن نفس و ذات او برای او و بعد هم آنشناخت پیدا کند. 
کی شود، یکه این افعال، هرچه به آن نفس نزدیك میحاصل بشود. برای این
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 48کند.کند، کثرت پیدا میشود و هر چه به بیرون تابش پیدا میمی
وجود دارد ولی وقتی شعاعش به درون « دیدن»شمار بیند، بیوقتی می

چیز است. خود صفت، یک« دیدن»بیشتر نیست و آن رسد یك صفت می
هست و الغیر. شنیدن نیز « بیننده»بیشتر نیست و آن خود شخص 

 هاشمار فعل است، اما اینشنود، خواهد شنید و... بیطور است: میهمین
هایش شد، مانند کند. ظهور شنونده، فعلاز صفت شنونده بروز پیدا می

م ه شود وآنرود، یك صفت میوقتی به باطن میشنود و ... اما شنیدن، می
 طور است.صفات دیگر مانند علم، اراده، قدرت و ... همین«. شنونده»

ود شبه همین شکل اگر به رأس نقطه مرکزی برویم، نفس آن شخص می
و دیگر صفت بینایی و شنوایی نیست، اراده و قدرت و... نیست. همه در 

س، به حقیقت نفس شدند. از این حقیقت نف یك فضای باالتر رفتند و تبدیل
شود. حاال که من صحبت طرف باطن برویم آنگاه یکی میاگر مدام به

که صحبت باشد، صفت گویایی من بود و قبل از آن کنم، قبل از اینمی
فعل، من هستم. با این  بودم. اما قبل از این فعل، من بودم. بعدازاین« من»

ل، من هستم. پس این فعل که ظهور پیدا فعل، من هستم، حین این فع
شود )صحبت کردن(، با یك دید سطحی هم قابل کند و فعل صادر میمی

در باطن این فعل، یك « من»شناخت و ارتباط است، اما درك حقیقت 
 خواهد.معرفت دیگری می

کنم، همچنان که آن فعل روی آن صفت پس بنده وقتی صحبت می
شود. لحاظ آن صفت، این فعل از اسمی صادر می گیرد، بهگویایی انجام می
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صورت فعل، ظهور پیدا کرد اما این فعل از آن صفت در مقام فعلیت فعل به
شود تا به فعلیت برسد. در این آیه هم خداوند بالتشبیه همین اسمی صادر می

 فرمایند.مسئله را می
 

 «هكلمة الل  »معنای 
ما کاررفته است. شبه« هُ »بلکه لفظ را به کار نبرد « هاللّ »لفظ  49در آیه

چیز خالص از هر حرفی است اما با همین کنید، یکرا تلفظ می« هُ »وقتی 
شود. اگر صدا از حنجره نیاید، هیچ حرف است که حروفات درست می« هُ »

اند و از این شده این حروف ساخته« هُ »شود! از همین دیگری ساخته نمی
 اند.ها، کلمه و کلمات به وجود آمدهو از آناند شدهحروف، الفاظ درست

د و معنایی را میآیکلمه، درست است که لفظی است که از دهان برمی
 50یعنی مخلوقات خدا. «هكلمة الل  »اما رساند 

)امر او( یعنی شأنیت خدا این است که تا اراده، ظهور پیدا  «أْمُرهُ »
ف و با طور حنیبتوانیم به کند. پس اگر ماکند، فعلیت هم ظهور پیدا میمی

توجه به این قوانین به فعل الهی توجه کنیم، ما را به توحید افعالی و صفاتی 
گاهی می م نشینیرساند. وقتی به فطرت رسیدیم، نمیرسانده و به آن آ

شود؟ درک این مطالب، ذهنی نیست. مثاًل بگوییم این عدم چگونه پاره می
کنیم؟ آیا در خواب عدم یا وجود را ساس میخوابیم، آیا عدم را احوقتی می
. فطرت همان است؛ الأدریکدام، رفتیم به یك فضای کنیم؟ هیچحس می
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کنیم که چگونه از مخزن وجود، تولید ما اگر به فطرت برسیم، حس می
کند که به شویم؛ توحید افعالی این است. تا به این برسد، آمادگی پیدا میمی

ان انبیاء و اولیاء الهی و بزرگ طوره برسد، و همیناللّ توحید صفاتی و اسماء 
 5152چنین قابلیتی داشتند که به توحید ذاتی برسند.

پس مختصر بحثی بود در برابر این سؤال که چگونه عدم، شکافته 
که شود. ما تا در این فضا هستیم، این سؤال برای ما جوابی ندارد مگر اینمی

و فطرت برسیم. راه رسیدن به فطرت حرکت کنیم و به توحید افعالی 
یِن »کجاست؟ ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

َ
 «.َفأ

اِس الیْعَلُموَن »فرماید:اتفاقًا در آخر آیه می ْكَثَر النَّ
َ
این چه «.َو لِکنَّ أ

شود رسید مگر با رسند؟ اصاًل نمیعلمی است که بیشتر مردم به آن نمی
به این قوانین، که اسمش  توجه تام و تمام و بدون هیچ گرایش خالِف واقع

. خدا شودها برطرف میاست. وقتی به آن فطرت رسیدیم، این شبهه« دین»
ه توفیق بدهد بتوانیم به برکت تربیت نفس، به فطرت برسیم و آن ان شاء اللّ 

ایم، درمان کنیم تا از خاصیت کردهو بی را که با دست خود خراب کرده
 مند شویم.، بهرهبرکات آن، که رسیدن به توحید است

 
 عالمت رسیدن به معرفت فطری

ِذی َفَطَرِنی َو ِإَلیِه ُتْرَجُعوَن »: 22سوره یس، آیه  ْعُبُد الَّ
َ
 53«َو ما ِلی ال أ

o خود به خدایش رسیده است؛ اصاًل کسی که به فطرتش رسید، خودبه



 فطرت  |   48

ای جز این ندارد که تسلیم او شود. یك مسئله ظاهری و تعصبی چاره
مذهبی نیست. اصاًل هر انسانی به فطرتش برسد، و گروهی و 

شود. اگر به فطرتش برسد، هم به خدایش وچرا تسلیم او میچونبی
مشت وقت دیدش نسبت به خودش، یکرسد و هم به معادش و آنمی

 54شود.استخوان نمی
o تواند خدا را عبادت نکند.کسی که به فطرت رسید، دیگر نمی 
o کند که این، بیند و بندگی او را میم میاش را هاین فطرت، سازنده

 بخش است. نجات
o ها حقیقت روم. همه اینکند که من پیش او میخوب مشاهده می

 آور. است؛ نه مفاهیم خشك و عجب
 طرف یا آن در مورد رادیو، مواظب دستگاه هستی که اگر یك جزء این

ستی. ه هطرف بشود، ممکن است دستگاه بسوزد. یعنی تسلیم آن دستگا
این مواظبت در مورد انسان، همان بندگی است. اگر این چیزها را مشاهده 

 گیرد. چیز از بیخ و بن، شکل طبیعی به خود میکند، همه
 

 موانع توجه به فطرت
شود توجه به حقیقت خود بکنیم، تمام یکی از موانع مهم که مانع می

 ام نشده است. اعمالی است که مطابق دین و قوانین آفرینش ما آن ج
شده، ای که ِگلی شده است و آن گل هم خشکبالتشبیه مانند پارچه
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پارچه دیگر امکان باز و بسته شدن ندارد. باید گل را شست و بعد پارچه را 
شده که دیگر حتی خشک قدرباز و بسته کرد. این فطرت، در اثر اعمال، آن
 حرکتی برای توجه خودش به خودش ندارد. 

د تدریج تمیز شاز اینجاست و تمام. اگر روی این، کار شد و بهراه، فقط 
کم آماده شناخت جدیدی و آمادگی برای توجه به خود پیدا کردیم، کم

شویم، که مخصوص فطرت است؛ نه ذهن و نه حتی عقل قدرت رسیدن می
 56قائل است. 55به آن را ندارد. هرچند که قرآن، عظمت زیادی برای عقل

 
 شناخت فطریشناخت ذهنی و 

گانه( به شناخت میرسد. هرکدام از حواس، عقل با ابزار )حواس پنج
هایی را به نفس منتقل میکند که بعدازآن عقل به تحلیل و بررسی صورت

 رسد.ها پرداخته و به شناخت میآن
های  مختلف را به آن میدهیم و معده، ذهن مثل معده است که لقمه

گانه میگیرد و ها را از حواس پنجیا فکر، لقمهها را سیال میکند. ذهن لقمه
های انفـعاالتی انجام میدهد و آن صـورت و ها کار میکند و فعـلروی آن

فرد را به یك مفهوم کلی تبدیل میکند که آن مفهوم برای انسان، محکـم 
 میشود. )البته علم ذهنی نه علم در همه ابعادش(.

د، همان اندازه از رسیدن به پس هر کدام از ابزار شناخت ناقص ش
 حقایق، محروم هستیم. 
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 مثال:  
فرض کنید سه نفر را در اتاقی روی صندلی بنشانیم. اولی َکر و کور 

م ها بپرسیی اینمادرزاد، دیگری کور مادرزاد، سومی یك فرد سالم. از هر سه
گانه که عالم، چه جور جایی است؟ فرد اول که فقط سه حس از حواس پنج

 دارد، تصویری از عالم میدهد که فقط سه ُبعد دارد. را 
تصویر فرد دوم از عالم، چهار بعد دارد؛ و فرد سوم به پنج بعد عالم اشاره 

ها محال است شناخت بیشتری از عالم به ما بدهند. دارد. هرکدام از این
وسیله همان ابزار است. انسان ابزار شناخت دیگری هم یعنی شناخت ما به

که اگر آن ابزار پرورش پیدا کند، چیزهای دیگری را هم از این عالم دارد 
طوراگر میبیند. اگر حس ششم در انسان باشد، بازهم بیشتر میبیند و همین

ُبعد برسد، بازهم انسان  10ها به حس هفتم و ... باشد. مثاًل اگر تعداد حس
منبع  تر از این است. انسان، همان منبع شناخت است. اگر خودوسیع

شناخت، خود را از ابزار شناخت جدا کند و بیرون بیاید، آزاد از ابزار به 
رسد و وضعیت زندگی و اهداف و ... کاًل بر این اساس تفاوت شناخت می

 خواهد کرد. 
ها، سالم و نورانی و پاك در لحظه خداوند این فطرت را برای همه انسان

گاهی که از یك کارخانه مجهز پا گذاشتن به این عالم داده بود. مثل دست
 57هایی میافتد.که کار میکند، به نقصبیرون آمده، اول سالم است، هنگامی

دوران اولیه زندگی،انسان در جهل مرکب و تاریکی مطلق است و نیاز به 
مراقبه دارد. اگر این دوران را گذراند و خودش به خودش رسید، دیگر حّل 



 خدا یفطرت و شناخت فطر بخش اول:    51

آقایی که در دوره کودکی با دستگاهی است. این دوره بسیار حساس است. 
بازی کرده و چیزی به چشمش َپرت شده و چشمش کور شده و دیگر چشم 
سالم ندارد، حاال وقتی می گویی شما یك عضوی داشتی با این 

چیز خیالی خصوصیات، هرچه از این چشم برایش صحبت کنی، یک 
همین چشم  که بااست. حتی داشتن این چشم هم یادش نمی آید؛ درحالی

با آن دستگاه، بازی کرده است و چشمش درآمده است. اما هر چه میگویی، 
مشت خیاالت در ذهن او می آید. چون این حواس ظاهری ما فقط یک

 محسوس است.
وقتی در کودکی براثربی مراقبتی از پنجره داشتم میافتادم و نزدیك بود 

ر گوشه اتاق بیفتم! و سالگی باشم و د 3سالگی هم مثل  20فلج بشوم و در 
فهمیدم،کسی آمده و مرا برداشته تا از پنجره نیفتم، اگر مادر حتی چیزی نمی

 اند. هم نباشد، دیگران )زن همسایه و ...( مراقب
 یک چیز محسوس است.این

ها بیشتر بود، اما اما مسئله فطرت، باوجوداینکه اهمیتش از همه این
مورد مراقبت قرار نگرفته و از همان  چیز نامرئی است، متأسفانهچون یک

لحظه که ما هر کاری را برخالف فطرت آن جام دادیم، آن را از بین بردیم. 
ممکن است خیلی هم باعالقه سراغ آن کار میرفتیـم، اما در حقیقت علیه 
خـودمان بود. محسوسات در اثر مراقبه سالم مانده، اما قسمتی را که 

بدانیم و چه ندانیم، چه در اثر لـج و چه چنین )چه تر است اینحساس
گاهی( در هرحال از بین بردیم. به هر شکلی، درهرحال در نظام خلقت  ناآ
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 اثرش را میگذارد. 
آمد، همان مادر وقتی من در کودکی ُفحش میگفتم و همه خوششان می

اینکه من با چاقو به فطرتم میزدم و باید مراقبم میشدند، اما  یا خواهر، با
یق کرده و حتی فحش یادم دادند تا جلوی دیگران بگویم و دیگران تشو

بازی برادرم را خراب بخندند؛ همان روزی که به خاطر حسادت دو تا اسباب
که این فعل برخالف فطرت از من سر کردم، من که نمی فهمیدم؛ همینمی

طور چشم و گوش و زبان و ها باید جلوی آن را میگرفتند. همینمیزد، آن
 که وقتی بزرگ شدم، دیگر اآلن... همه را چاقو گرفتم و بر فطرتم زدم تا این

 فطرتی باقی نمانده!
 

 معنای شهود
حاال وقتی به من میگویند که تو فطرتی داری که اگر سالم بود با آن 

روزگی ای! میگویند که تو در یکمیتوانستی خدا را ببینی،میگویم کافر شده
یدی. میگویم که یادم نمی آید. مگر شیر خوردنت ماهگی خدا را میدو یک
 58ست؟ایادت 

همه ابزار در بدن من گذاشته که آن را اگر خدا برای دیدن یك ستون این
اندازه دیدن ستون نیست؟!اگر فقط به ببینم، آیا دیدن خدا، اهمیتش به

ْشَهُد »گوییم ییم توجه کنیم، می فهمیم. اگر میگوروز می ترجمه آنچه هر
َ
 أ

ه ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ
َ
ه»یعنی مشاهده میکنم  ،«أ  را. پس کو؟!«اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ



 خدا یفطرت و شناخت فطر بخش اول:    53

اگر این فطرت کور نشده بود، با آن ابزار میدیدی، نه دیدن این چشم. 
اینکه به من میگویند فالن مثل59شهود یعنی ارتباط مستقیم برقرار کردن.

یخورم. آنگاه میگویند: دیدی چیز تلخ است. نخور؛ من توجه نمیکنم و م
تلخ است؟ یعنی به حقیقتش رسیدی و در جاِن وجودت لمس کردی ؟ )این 

تر از مشاهده با چشم است. این شهود یك معنای وسیع شهود است(
تر از همه این اعضا، این فطرت را به ما داده بود. خداوند بیش از همه و مهم

جسم اتصال پیداکرده است. و  انسان حقیقتی دارد که آن حقیقت، در این
َك ِجْرٌم َصغی»این است که حضرت علی )علیه السالم( میفرماید:  ر َاتزعم َانَّ

خیال میکنی که تو تکه گوشت و استخوان »؛«و فیَك ِانطوی العاَلم االْكَبر
 60«شده است.که در تو، عالم اکبر، پیچیده و پنهانهستی؛ درحالی

 
 چیستی انسان
یُتُه َو َنَفْخُت ِفیِه ِمْن ُروِحی...»:میفرماید خداوند در قرآن  «َفِإذا َسوَّ

    61...«زمانی که تسویه کردم او را و دمیدم در او روح خودم را »ترجمه:
یعنی اجزای آن چیز را طوری منظم در ارتباط با هم قرار دهیم تا  تسویه

 62یك نیرو و یك حقیقت لطیف به آن القا شود. کهقابلیت پیدا کند 
 صورتاگر همان مثال رادیو را در نظر بگیریم، قبل از ساخت، رادیو به

هزاران قطعه در انبار موجود بود. مهندس، آن قطعات را طوری دقیق به هم 
خاصیت، وقتی آخرین که همین ابزار بیسازد تا ایندهد و میارتباط می
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 و امواجپیچش را بست و باتری را گذاشت و روشن کرد، همه این القائات 
ه شود. وقتی رادیو بالکترومغناطیسی در اثر آن نظم دقیق، در آن برقرار می

ر شده است. اگ« تسویه»حّدی رسید که سخن گفت، میگوییم این رادیو 
 یك سیمش قطع بشود، با یك قوطی فرقی ندارد. 

های آن در یك نظم ربا را در نظر بگیریم، وقتی ذرات و اتمیا اگر یك آهن
ه چنین کاین محضبهتکه آهن بود( )قباًل فقط یکر کنار هم قرار گیرند خاصی د

 آید. نظمی ایجاد شد، سریع میدان مغناطیسی در اطراف آن به وجود می
یُتُه ... » وقتی من آن انسان را تسویه کردم، یعنی اجزای ماّدی » «َفِإذا َسوَّ

ظیم کردم، آخرین العاده تنرا )سلول و ذرات او را( طوری در یك نظم فوق
 «جزء که تمام شد، روح الـهی در آن القا شد.

ربا را ُفوت کردیم که قوه مغناطیسی حاصل شد؟! در اثر چه، آیا آهن
زمان نبرد. اصاًل بالفاصله نظم همان و ای همظهور پیدا کرد؟ حتی لحظه

چنانی همان ظهور و حضور قوه مغناطیسی، همان. این جرم انسان و نظم آن
 روح خدایی در او بروز کردن، همان. و 

ی ماست. پس ما اگر فرض کنیم که جسم یك میله آهنی است، این ماده
ربایی در همین آهن است؛ اما غیرازاین آهن است. در باطن آن قوه آهن

ر تمداد در داخل یك کیف. باطن انسان حتی دقیق 10است، اما نه باطن مثل 
است. نه در خود ِجرمش، در نظم حاکم بر از وجود قوه مغناطیسی در آهنرب

آن. من اگر این میله آهنی باشم، یك نظمی در من حاکم است که آن نظم 
شده است که قابلیت پیداکرده که تسویه شده است. یعنی طوری حساب
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حقیقت من در من ظهور پیدا کند. پس حقیقت من، غیر این جسم است. 
میبینم، خیال میکنم چشمم دارد  این همان فطرت است. وقتی من دیوار را

ام که خیال قدر از خودم بیگانهکه من دارم میبینم. اما آنمیبیند. درحالی
 63میکنم چشمم دارد میبیند.

فرض کنید که دارید اخبار گوش میکنید.  :مثالی برای اثبات این سخن
لحظه اتفاق سختی در کوچه میافتد که تمام حقیقِت توجه تو، به کوچه یک

رود. بعد که به حال خود برمیگردی از تو میپرسند که در این مدت اخبار می
چه گفت؟ هیچ نمیدانی. هرچند که جسم اینجا بوده و گوش میشنیده. 

 شنود، منم. که میها همه ابزار مادی است و آنبنابراین این
کوهی را در نظر میگیریم که من به آن نگاه میکنم. تصویر این کوه در 

متر است. پس باید کوه را کوچك ببینم. خود کوه هم که ك میلیچشم من ی
متر فاصله دارد. پس تسویه از مرکز بینایی در مغز، به نفس القا میکند  1000

که مغزم متالشی شود. که به آن اندازه از کوه در من به وجود آید. بدون این
که ینکه ا اش در نزد فطرت است. تازه روزی بودیعنی کوه در مقیاس حقیقی

ام و چشمت میبیند، آن را هم نمیدانستی. حتی نمیدانستی که من گرسنه
گریه میکنم. حتی بودنت را هم نمیدانستی که هستی. تازه به اینجا رسیدی. 

 بازهم همان نوزادی هستی که نمیدانی چه هستی.
. غیر از من، نمیتواند من را بشناسد و من هم که دمن را باید من بشناس

 64ام!در الی ِگل است و در حرکات زندگی ام آن را ضایع کرده هنوز
ی تفکر نفس مثل نور است؛ نور، خودش، خودش را نشان میدهد. همه
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توانند من را ها نمیاما این  65و حرف زدن و دیدن را با این ابزار میبینیم.
جام نااهش این است که آن کارهایی که ببینند. من را باید من ببیند. ر

 66…که بدتر استاما آیا خودسرانه؟! این ایم، اصالح کنیم.هداد
 

 های فطرتاصالح آسیب
بیت )علیهم السالم( هیچ جایی از عالم خلقت برای غیر از قرآن و اهل

های فطرت وجود ندارد، منحصرًا داروها و روش طبابت در اصالح آسیب
ن ، ممکمندن این )علیهم السالم( است. آیا سالم کر بیتاختیار قرآن و اهل

 است؟ بله!
همان آهن پوسیده است که وقتی در داخل کوره قرار گرفت و  مثال آن،

حرارت دید و ذوب شد، آهِن اولیه و براق میشود. بعضی از مخلوقات مانند 
طور گونه است. خداوند میتوانسته کاری کند که ایناین است. فطرت هم این

کوره بگذاری نابودتر میشود و  نباشد و مانند چوب باشد که هرچه در
برگشت نیست. اما چون میدانست گرفتار این برهه پوسیدگی آن قابل

میشوی، تو را هم طوری آفرید که وقتی به خودت رسیدی، دیگر هیچ 
 67ای نداری و میتوانی برگردی و آن را به مرحله اولیه بازگردانی )توبه(.بهانه

ی فطرت را میتوانی به آن وضع اولیه شاید این چشم، دوباره درست نشود؛ ول
ه»برگردانی و بتوانی بگویی  ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 «. أ
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ِه »میفرماید: 110ی خداوند در سوره کهف آیه بِّ َفَمن كَاَن یْرُجوْا ِلَقاَء َر
َحَدا

َ
ِه أ ا َو اَل یْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ  68«َفْلیْعَمْل َعَمالا َصاِلحا

در این دنیا مطرح است که یك عده ممکن است نبینند و گرنه در  امید
توان به فطرت رسید ولی ما که هنوز به آن پس می 69قیامت که همه میبینند.

 ت، به خود فطرت برسیم چه میشود؟!گونه اسایم . آثار آن ایننرسیده
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 عوالم خلقت انسان
 خداوند در سوره تین میفرماید: 

ْسَفَل ساِفِلیَن َلَق »
َ
ْحَسِن َتْقِویٍم ُثمَّ َرَدْدناُه أ

َ
ْنساَن ِفی أ  70«ْد َخَلْقَنا اْْلِ

تردید ما انسان را در بهترین قوام خلق کردیم. پس رد کردیم و برگرداندیم بی»
 «های پایین.ترین عالماو را به پایین

 ی دقیق فطری،مثالی می آوریم:برای توجه به یك نقطه
ین کاری هایش. ارا در نظر میگیریم با پیچیدگی ها و ریزه یك ساختمان

د صورت خطوط، وجوای بهکه به وجود بیاید، در نقشهساختمان، قبل از این
تر در قوه عقل هم در ذهن آقای مهندس و از آن قبلداشت. و قبل از آن

که در قوه عقل بود حرکت کرد به ذهن و آقای مهندس وجود داشت. همان
ا ابزار خاصی از عالم مجرد به عالم ماده آمد و بعد ساخت ساختمان بعد ب

شروع شد. این ساختمان قبل از ساخت با تمامی جزئیاتش وجود داشت؛ 
اما در نظامی دیگر. هر نظامی خصوصیاتش مال خودش است. این 

 ساختمان در هر نظامی، از خصوصیات آن نظام تبعیت میکند. 
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ها از آهن و گچ و سنگ و نجره از آهن و ستوندر این عالم ماده، در و پ
ی اند و مجموعهشده... و هرکدام از مواد متفاوت و حتی متضاد هم ساخته

 ها، ساختمان شده است. این
ها بودند. اما نه مثل این عالم، همه ی عقل، همه اینکه در قوهدرحالی
نجا آهن و در و های مستقل، بلکه همه در قوه عقل بودند، و در آدر ماهیت

حال که صورت هرکدام، باهم پنجره و ... همه یک جنس بودند. درعین
دیگر متفاوت است، اما یك جنس بیش نیست و آن نور عقل است. 

ترین فرقی با آنچه در ذهن ساختمانی که در بیرون درست میکنیم، کوچک
است،ندارد. موجودیت این ساختمان، تسلیم نظام این عالم است و آن 

 ساختمان در آن عالم، تسلیم نظام آن عالم است. 
ی باالتر بر این عالم نازل پس این ساختمان عالم مادی، از یك نظام و قوه

شد. اصل، همان است. نظام موجود فرق میکند. آهن اینجا میپوسد و وزن 
ی عقل است. اما دارد و حجم و ... ولی آنجا ندارد. آن ساختمان، در قوه

جدای از آن است. داخل قوه عقل است اما نه مانند داخل حال، درعین
بودن آب در لیوان یا ساختمان در محله. ساختمان، غیر از قوه عقل است؛ 

مثل این عالم نیست. از همه  71چون صورت پیداکرده و عقل صورت ندارد.
که، اول ساختمان در قوه عقل به وجود آمده و بعدازآن به این عالم تر اینمهم
 ل پیدا کرد و شد این ساختمان. نزو

ی عقل به روح آقای مهندس میرویم. همین ساختمان در روح از قوه
اوست، ولی مانند عقل صورت ندارد. هرچه به ِسّر عالم باطن میرویم، این 
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حقیقت ساختمان در آن نظام، یك وضعیت خاص به خود دارد. اما فرق من 
نمیتواند بفهمد که قباًل در روح با این ساختمان در این است که ساختمان 

مهندس بودم و ازآنجا به عالم عقل رفتم و بعد به ذهن و نقشه و درنهایت به 
عالم ماده رسیدم. اما انسان چنین استعدادی دارد که میتواند در خود فرو 

تر فرو برود، بفهمد که من قباًل در عالم دیگری بودم و برود و هر چه دقیق
 72ام.از آنجا فرود آمده

ده شانسانی که در درون ماده زندانی است و به این عالم پست)طبع( نازل
جایی که ازآنجا آمده است و چه است. چه حالی پیدا میکند وقتی برسد به

احساسی پیدا میکند؟! اینجاست که خدا میفرماید: ما اصل حقیقت انسان 
، بهترین صورت یعنی ساختار آفرینش او 73را در بهترین صورت آفریدیم.

و سفید و ...( یعنی تمامی تجهیزاتی  قوام را دارد. )نه این پوست مادی سیاه
اترین هم به زیبایم، آنکه برای برگشتن به این عالم نیاز دارد، تمامًا به او داده

ید( وجه.  مثل یك هواپیما که )البته منظور، جنس انسان است؛ نه آقای َعْمر و ِز
ی پرواز در اختیار اوست و میتواند یك پرواز موفق تمامی تجهیزات الزم برا

 شده است.آن جام دهد. در این حال میگوییم قوام این هواپیما به او داده
 

 انسان در عالم ذر
اعطای این قوام در عالم ملکوت بوده یا در عقل این عالم یا هر اسمی 

 74بگذاریم؛ و بعضی میگویند در عالم ذر.
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چیز بسیار ریز را ذره  یک75سامح شده است.ت« ذر» البته در معنای 
وقتی میگوییم ذر، به تصور می آید که انسان وقتی چنان ریز بود  میگویند.

ه؛ اما شدکه با میکروسکوپ هم دیده نمیشد و بعد این ذره بسیار ریز بزرگ
چنین چیزی اصاًل در عالم ماده نداریم. ریزترین چیز، نقطه است که نقطه 

لم وجود ندارد. نقطه چیزی است که طول و عرض و ارتفاع هم اصاًل در عا
ترین ذره این عالم در نظر عنوان کوچکآیا اتم )اگر اتم را به  76ندارد.

ها که  در مورد نقطه میگوییم نسبی بگیریم( طول و عرض و ... ندارد؟ این
است. یك ساختمان در میان بیابان، نقطه است. اما نقطه در یك کاغذ فرق 

ند. پس نقطه کجاست؟! اگر بگوییم که نیست، محال است. چرا که میک
خط از نقطه به وجود آمده است و سطح و حجم هم به همین ترتیب. از 
نیست که هست نمیشود. اگر هم که بگوییم که هست ما که نیافتیم. بسیار 

ای که ببینیم که نقطه چه منبع انرژی باالیی است که از زیباست آن لحظه
 77و این شئ دارای طول و ... به وجود آمده است.حرکت ا

م که برویپس این ساختمان را هر چه ریز کنیم، بازهم ذره نیست، اال این
تر و قویتر از این عالم، که عالم عقل مهندس است. به عالم باطنی

ساختمانی که هیچ طول و عرض و ارتفاعی ندارد و هر طول و عرض و 
قوه نیست؛ ذره یعنی این. قبل از این عالم، ارتفاعی که دارد، چیزی جز 

عالمی است؛ عالم نور و ... این عالم را نباید با نظام این عالم )ماده( مقایسه 
تن ساختمان در این  5000وقت اگر اشتباه کنیم و بپرسیم که کنیم. آن

جمجمه چگونه جا میشود، این سؤال مربوط به این عالم است. اگر از این 
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ر برویم، اصاًل این سؤال معنی ندارد. طول و عرض مال این عالم عالم، باالت
است وگرنه ساختمان در آن عالم هفتاد طبقه است؛ اما اصاًل طول و عرض 
ندارد. پس جنس انسان در عالم نوری و قوه، حقیقتی بسیار پیچیده و 

یافته است. یعنی تـمام تجهیزات صعـوِد دوباره به عـالم قـوه، در آن قوام
 78شده است.گذاشـته 

فرماید:چنین موجودی را در آن عالم آفریدیم و در آن عالم زندگی قرآن می
ده ها فرستادیم. آنجا حقیقت انسانی آفریترین عالممیکرد و بعد او را به پایین

 79ها در اینجا افراد پیدا کردند و این خاصیت این عالم است.شد. انسان
 : )بالتشبیه(مثالی را می آوریم 

طرف آن نور خورشید میتابد. اما منشوری را در نظر میگیریم که ازیک
 شدههای گوناگونی به وجود میآید که از هم تفکیکدر طرف دیگر رنگ

که قباًل یك حقیقت بیش نبود. حقیقت انسانی وقتی وارد این است، درحالی
ت رکعالم طبع و ماده میشود، خاصیت این عالم، طوری میشود که یا این ح

ْسَفَل ساِفِلیَن »
َ
قدر ادامه می یابد که نزدیك عدم ادامه میگیرد و آن «َرَدْدناه أ

 و یا قوس میگیرد و دومرتبه برمیگردد: 80میشود )به جهنم میرسد(

ِذیَن » ْسَفَل ساِفِلیَن ِإالَّ الَّ
َ
ْحَسِن َتْقِویٍم ُثمَّ َرَدْدناه أ

َ
ْنساَن ِفی أ َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

اِلحاِت...وا آَمنُ   «َو َعِمُلوا الصَّ

 همه ماندگار نشدند. همه آمدند همه بودند
 )افرادی که صعود پیدا کردند(
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 میفرماید:  10خداوند در سوره فاطر، آیه 
اِلُح یْرَفُعهُ » یُب َو اْلَعَمُل الصَّ  81«ِإَلیِه یْصَعُد اْلَکِلُم الطَّ
آن را باال عقیده و کلمه طیب به سوی او صعود میکند )چه چیزی »

 «میبرد؟( و عمل صالـح آن را باال میبرد
در همین عالم با همین جسم مادی به آن معنای اولی میرسند و  یك عده 
هم در اسفل السافلین میمانند. ما در عالم نوری زندگی میکردیم. اما اآلن 
یادمان نمانده ولی این دلیل نمیشود که نبوده است. تازه مدت زیادی از 

عالم نوری میگذرد. حتی در همین دنیا هم در زمان نوزادی  زندگی در
چیز یادمان نیست. حاال که آن زمان یادمان نیست، بگوییم که نبودیم؟! هیچ
 82که دلیل نمیشود. در دعای عرفه امام حسین علیه السالم آمده است:این
وقت که مأمورینت بدن مرا در بدن مادر تسویه میکردند، مرا به خودم آن

گاهی ندادی که با من چه میکنند. این دعا از یك واقعیت خبر میدهد تا آ
فکر ما را باز کند و اصالت و ریشه ما را توجه بدهد که این توجه، بسیار 

 کارساز است. )البته این دعا مضامین عالی دارد و نیاز به شرح فراوان(.
من خداوند قبل از این عالم، تمام وجود مرا ذوب کرده بود، خلق 

 در 83اند.صورت خون بود، این ماده مذاب را مأمورین، با آن نظم چیدهبه
که اآلن اگر یك سلول از بدنم جدا شود، تحمل عذاب آن را ندارم. اگر حالی

آن روز مرا به خودم آشنا میکردی، در چه عذاب و فشاری بودم؟ اما خدا از 
گاهی های بسیار سخت، خودم رروی فضل و کرم، در این دوران ا به خودم آ

 نداد. 
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 چرایی سفر به عالم دنیا
سؤالی که مطرح میشود، ممکن است این باشد که حاال که در آن عالم 
بودیم، چرا آمدیم و حال که آمدیم، برگشتن چه معنایی دارد؟ مثالی میزنیم 

 تا مشخص شود: 
نانوایی را در نظر میگیریم که شب، برای درست کردن خمیر، آب را بر 

همه در این کار زحمت میکشد تا آب را در داخل آرد میریزد. و این روی
همه ذرات آن فروببرد. بعد هم صبح با چه زحمتی همین خمیر را میگذارد 
در تنور و این آب را که خودش ریخته بود، بیرون میکشد. آیا باید بگوییم 

 کامل را طیای انجام میدهد؟! اتفاقًا همین است که مراتب تنانوا کار بیهوده
ای میرسد که در این مسیر تربیت، قوه به فعل میرسد، میکند و به نتیجه

وگرنه نان به این خوشمزگی، در همان قوه میماند. اما این تربیت )فروبردن 
 وسیله آتش( آن قوه را به فعل میرساند. آب و بعد بیرون کشیدن همان آب، به

ر این عالم به فعلیت میرسیم، ما هم وقتی به این عالم می آییم و در تنو
چیز را نمیتوان با آن خود را احساس میکنیم و از آن لذتی میبریم که هیچ

از  84های این عالم، لذت نیستند. رفع َاَلم هستند.مقایسه کرد. وگرنه لذت
مانند 85عذاب درد در عالم خیال رها میشود و خیال میکند که لذت می برد.

ورد و احساس عذاب میکنیم و بعد که َمرَهم که چاقو به بدنمان میخاین
که در خیال لذت میبریم. یا وقتی میگذاریم، احساس لذت میکنیم. درحالی

آب میخورم چه لذتی میبرم؟! خیر از تشنگی عذاب میکشیدم، این عذاب 
 86طور.رفع شده و خیال میکنم که لذت میبرم. غذا هم همین
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از این درد و رنج رها میشود،  اصاًل این عالم، خودش درد و رنج است.
 87فکر میکند لذتی برده است. این عالم اصاًل ظرفیت ظهور لذت را ندارد.

همه انسان را اسیر و تشنه و نوکر و فدایی خود کرده، اگر به این رفع الم، این
 حقیقت لذت برسد، چه خبر میشود؟!

 

 تفکر در فطریات
غیر  و فطرت رسیده باشیماست که از راه  توصیفی درباره خداوند قبول

قبول گیرد، خداوند تنزیه فرموده و آن را که از تخیالت سرچشمه می
کند، . حال ببینیم خداوند چگونه در قرآن با زبان فطرت صحبت میکندنمی

طوری که هر انسانی در هر شرایطی باشد، اگر بنای بر تربیت فطری داشته 
ی به فطرت خواهد رسید. مگر اینکه زودها، بهباشد، در هرکدام از این راه

ی گونه خیرجایی برسد که بسوزد و زغال بشود و هیچلجاجت کند و کار به
 دهد بسیار سهل و آسان است.هایی که قرآن نشان مینداشته باشد. راه

ها همان است که جلسه قبل گفتیم؛ گناهان خودمان را شروع یکی از راه
کنیم، در این صورت عماًل تغییر را احساس ها را ترك به محاسبه کرده و آن

ها )خدا و قرآن و گناه و ...( ای هم به اینخواهیم کرد. حتی اگر عقیده
ایم، خدا نداریم و این عقیده در ما ریشه ندوانیده و در انباری از شك مانده

بازهم راه را باز گذاشته؛ عقل را که قبول داریم. همان چیزها را که عقل، 
ایم جبران کنیم؛ دهد، کنار گذاریم و اگر قباًل انجام دادهجام نمیاجازه ان

 88شود.خود شبهات رفع میخودبه
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ها را کشد و باور دارد، همینیك سری کارها را تمام وجودمان فریاد می
 دهد به همان یقینیات که باورچنگ بزنیم. اگر این شبهات به ما فرصت نمی

ساعت خلوت کنیم و این یقینیات را کشف داریم عمل کنیم. هرروز یك ربع 
کنیم. به عنوان مثال: این عالم بود و من در این عالم نبودم. عدم بودن من 
در این عالم، یك چیز یقینی است. یعنی چه من عدم بودم؟ اآلن اگر یك مو 

کنم، چگونه کل موجودیت من عدم بوده و ناخن من، کم بشود تحمل نمی
و فکر بکنم. و بعد فکر کنم که هستم، در این هم که است؟ در این فرو بروم 

 شکی نیست. مگر بودن چیز کمی است؟
شما را امواجی است که از انسان به عالم و از عالم به انسان ارتباط 

 دهند )امواج که فقط نور و صوت نیست(.می
فهمد؟ این عدم، چگونه هستی انسان کمی در این فرو برود که چه می

دم، حرکتی به سوی هست شده است. آن حرکت چیزی شده؟ پس از ع
جدای از من نیست. چطور شد که این حرکت کننده من بودم اما خودم سر 

اآلن هم حرکت  89آوردم؟! در کجا بودم؟ چگونه حرکت کردم؟در نمی
 کنم، در عین حال هم هیچ احساسی از آن ندارم.می

 کنند. اگر نورانیتاثر میهم  نورانیت ]در اثر ترك گناه و ...[ و تفکر با
ها یعنی چه؟! کنی که این حرفآید و در آخر هم ول مینباشد، هیچ اثری نمی

زمینه نورانیت اگر باشد، تفکر در یکی از واقعیات و یقینات، سرنوشت 
 شود، به عنوان مثال استکند. این یقینیات که گفته میانسان راعوض می

 90است. وخیلی از یقینات دیگرهم این چنین
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 خواب، یك حقیقت فطری
دهد. قرآن در این مطالب ها توجه میتفکر در تذکراتی که قرآن ما را به آن

سواد و چه عالم، چه کودك و چه فطری، طوری صحبت فرموده که چه بی
بزرگ، چه زن و چه مرد و ... در هر نقطه از این جغرافیای عالم که باشند، 

 آموزند.باشند، خیلی چیزها می اگر مختصرًا سالم و سالمت بوده
 کنیم: عنوان نمونه ذکر مییکی از این تذکرات قرآن را به

 تواندمثاًل موضوع خواب و عالم رؤیا، چیزی است که هیچ انسانی نمی
یک چیز عادی است و کنار آورم و بگوید اینبگوید من از این سر درنمی

همد. فخیلی چیزها می بگذارد. هرکسی توجه عمیق به این واقعیت بکند،
احتیاجی به کالس یا تابلو نیست. خودش از درون خودش و با زبان فطرت، 

ی دهد. بقیه بستگکند. قرآن فقط توجه میبه خیلی از حقایق، راه پیدا می
 91به تالش انسان دارد.

یِل َو »فرماید:می 23آیه « روم»خداوند در سوره  َو ِمْن آیاِتِه َمناُمُکْم ِباللَّ
هاِر َو اْبِتغاُؤُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ ِفی ذِلَك َلَیاٍت ِلَقْوٍم یْسَمُعوَن ا  92«.لنَّ

هم خیلی کند؛ آنخداوند در این آیه، خواب را یکی از آیات خدا معرفی می
یِل »، و تأخر آن بر «َو اْبِتغاُؤُكْم ِمْن َفْضِلِه »صریح و روشن.  َمناُمُکْم ِباللَّ

هارِ  شود. قبل به این دارد که بعد از خواب، انسان سرحال می اشاره« َو النَّ
امه خوابی را ادرسید. اگر دو سه روز بیاز خواب نیرویش داشت به صفر می

 93داد، دیگر توان تکان خوردن برای یك جرعه آب خوردن هم نداشت.می
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البته در آن، البته »کنم؟ شود که من قدرت پیدا میدر خواب، چه می
: هر کس بنشیند و بگوید« است برای قومی که حق شنو هستند هایینشانه

م، آوریهایی را از این عالم طبیعت با خوردن به دست میما یك سری انرژی
خورد و ... انرژی به دست خورد، میوه میمثاًل فردی ضعف کرده، عسل می

و آورد هایی است که انسان به دست میها انرژیکند. اینآورد و کار میمی
 فهمد که منبع آن انرژی از کجا بود.خودش هم می

های مادی هم در حکومت آن اما یك انرژی دیگر است که این انرژی
آید. تمام نمیکاربرد دارند. آن انرژی خاصی است که از کباب و عسل در

ها، در زیر حکومت یك نیروی انرژی این گوشت و عسل و ... همه آن
خواب بشود و آن انرژی کنار برود، آن ی بیدیگری است که انسان، وقت

خواب مانده، هر چیز هم که به روز بی 10ها کارساز نیست. کسی که انرژی
تواند آن را هضم کند. کند و نمیاو بدهی، دیگر معده او با کیسه فرق نمی

تواند بشنود و دست بیند، گوش نمیچشم با همه انرژی که دارد، دیگر نمی
ها در زیر فرمان اوست. وقتی به خواب کند. همه این انرژی تواند کارنمی
کنند؟! چه برند و این انرژی را در کجا تزریق میرویم، ما را کجا میمی

 کسی تزریق کرد؟ کی مرا از این بدن بردند و کی مرا داخل کردند؟ 
 ح،هم اشاره به این دارد که بعد از برگشت رو «َو اْبِتغاُؤُكْم ِمْن َفْضِلِه »

فهمم که این روم، خودم میافتد. وقتی به آشپزخانه میچیز به کار میهمه
فهمم. آمده از کجا و چگونه بوده؛ اما این را هیچ نمیدستانرژی به

که من بودم و این تغییرات روی من انجام شد. این مطالب، علمی درحالی
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فطرت  خواهد. خودگرایی نیست و استاد مخصوص نمیبه آن معنای ذهن
فهمد که پرسد و خودش دنبال جواب آن است و خودش میاز خودش می

شود و آن هیچ بودن خودش است. آن منیتی که ای کشیده میسوی نقطهبه
شود. درك این مطالب به قشر و داشتم و این عالم را پرکرده بود، هیچ می

جنس و سن خاصی احتیاج ندارد. هر که نورانیت عقلش بیشتر 
کشد که من هیچم و فقط نمودی د، همان مقدار به آن نقطه میدرخشمی

شود، آنگاه آمادگی پیدا دارم. هر چه به این حقیقت از درون نزدیك می
کند برای درك یك سری معارف نورانی که از راه ذهن نیستند. و در این می

که خواب دست من کند. اینصورت فــطرت را در درون خود حس می
تواند بفهمد و احتیاج به سن و سواد و ها میتمـام فطرت نیست، این را

گوید: راستی خواب در اختیار من نیست و جنس و ... ندارد. با خود می
ا ب -توانند ترین امپراتورها هم نمیهیچ انسانی این قدرت را ندارد. قوی

 َده روز نخوابند. -لشکر خودشان حتی اگر همه را بسیج کنند
دارند. فرد توانند خود را در این عالم نگهناسان هم نمیترین روانشقوی

کند. اما ناگهان نشیند و تمام تالش خود را در این جهت میروی صندلی می
. چه شده داردهم  اش کبود شده و دردبیند که کلهآید و میبه هوش می

و اند و ناگهان از صندلی به زمین افتاده است؟ آری او را از این عالم برده
سرش هم کبود شده ؛اما خودش هم چیزی نفهمیده و وقتی به این عالم 

فهمد که چه اتفاقی افتاده و درد را هم تازه اآلن احساس آوردند، تازه می
 کند. چرا این رفتن و برگشتن را من خودم نفهمیدم؟!می
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کدام دانشمند است که بگوید این در شأن ما نیست. برعکس این چیزی 
فتاده است. ا پاکه بگوید پیشتواند برسد؛ چه برسد به ایننمی است که اصالً 

اینجا  که مرا ازجهت که من انسان، با همه توان و قدرت، در برابر این این از
سوادترین تا به عالمی بردند و صفر شدم، در فهمیدن این معنی از بی

ت رباسوادترین فرد، همه یکسان هستیم. بقیه همه فضل است. آنچه ضرو
ها خاموش بودند و دارد، فهم این معنی است که وقتی رفتم، همه دستگاه

 94افتد.ها  به کار میحاال در یك آن، همه دستگاه
فرد در اتاقی نشسته است و بعد از خستگی کار روزانه وارد منزل شده و 
غذایی را روی اجاق گذاشته تا آماده شود. در این هنگام، ناگهان خوابش 

ها از بو و دود آن کند که همسایهقدر دود میسوزد و آنا میبرد. غذمی
شنود و نه بوی زنند؛ اما او نه میشوند و زنگ در خانه او را میمتوجه می

ه بله بینند کآیند و میکه از باالی دیوار میکند. تا اینسوختگی را حس می
بود که  آقا خوابیده است. همه اعضای آن فرد هم که سالم است. این چه

لحظه دوباره همه به حرکت افتاد؟! چرا همه اعضا ناگهان صفر شد و در یک
ساعت ناگهان هست  10این تحول بزرگ را که من نیست شدم و بعد از 

شدم، خودم نفهمیدم؟ چون فطرت خاموش شده است. فطرت اگر 
اندازد. این مأمور کیست که گردوغبارش کنار برود، انسان را به وحشت می

العاده را دارد؟ یك راننده اگر در شروع حرکت ماشین و ن مهارت فوقای
الج کها، دقت کافی در تنظیم صفحهانتقال قدرت موتور به ماشین و چرخ

لرزد. اما اگر راننده ماهری باشد طوری این اتصال نکند، تمام ماشین می
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اشین فهمد مدهد که سرنشین حتی نمیها را انجام میقدرت موتور به چرخ
قدر قوی و ماهر است که طوری کی به حرکت افتاده است، این مأمور آن

فهمم. دهد، که من نمیاتصال موتور محرك انسان را به بدنش انجام می
حرکت روح که قوه محرك همه ما همین است، آن مأمور با چه مهارتی تنظیم 

دن و شوم. برکند که حتی لحظه آمدن را هم در رختخواب متوجه نمیمی
آوردن من دست قدرتی است و خودم اختیار آن را هم ندارم. پس به چه چیز 

برد و قدر ضعیفم که حتی از درك آن نیرو که مرا میشوم؟! من آنمغرور می
ه یک آیفهمد. اینآورد عاجزم. اگر فطرت یك مقدار پاك شد، بیشتر میمی

 «های خدا خواب شما در شب و روز.از آیه»است، 
کند، همچنانکه حضرت آیه دیگر: زندگی در خواب را بیان می در یك

السالم فرمود: من در خواب السالم به حضرت اسماعیل علیهابراهیم علیه
یا خواب 96 السالمعلیه یا خواب حضرت یوسف95برم.دیدم که تو را سر می

 98یا خواب اصحاب کهف.  97پادشاه مصر
 شود.(لعه اشاره میها فقط مواردی است که فقط برای مطا)این

همه بیانات صریح و روشنی در قرآن دارد، زندگی در عالم رؤیا که این
خواهد چه چیزی را در ما بیدار کند و چه معارفی را به ما بازگرداند؟ ما می

پس چرا « ولش کن خواب است.»گوییم: ارزش را میهمیشه چیزهای بی
از آن فطریاتی است که کند؟خواب همه در این مورد صحبت میقرآن این

تواند به حقایق معاد و توحید و ذلت خودش انسان را خیلی سریع می
 تفکر در همان رؤیا، حقایق زیادی در آن هست. 99برساند.
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ود. شیا زندگی در عالم دیگر، منهای این بدن مادی که سوار بدن دیگر می
که بسـیار لتر نیسـت، بتنها ضعیفنه زندگی آنجا نسـبت به زندگی اینجا

تر هم هست. در تفاسیر روایتی در مورد خواب دیدن است که نشان قوی
های اولیه، اصاًل چیزی به نام های اولیه خلقت و انساندهد که در دورانمی

د، کرخواب دیدن نداشتند و در زمان پیامبری، وقتی قومش معاد را انکار می
اب ببینند. صبح همه خدا در شبی بافضل و رحمت خود اجازه داد تا خو

کردند و برایشان بسیار عجیب بود ؛حاال بیدار شدند و به یکدیگر نقل می
برای ما عادی شده است. پس برای آن قوم از سوی این پیامبر الهی خطاب 

که روح بدن شد که این حجتی از سوی خداست که اثبات کند معاد را و این
 100کند.رود وزندگی میالم دیگر میرود و در عکند؛ اما از بین نمیرا ول می

ی ناچیزی، فطرت را به تواند بفهمد. کافی است ذرههر انسانی این را می
 کاربرد. اگر نتوانست همان عقل را به کار آورد. 

تفکر کند که بدن، به عالم رؤیا رفت. در آن حال، بدن تخته شد. پس آن 
چنان اثرش قوی بود که آنهمه زندگی کردم و نظام چه بود که در آن بدن این

بـخش بوده و ام، هنوز آن عالم برایم لذتاآلن دو سه روز که ازآنجا آمده
اگر نبود و چیزی اتفاق  خـواهم دوباره باشد. اما مگر دست من است؟می

زی چیکنم؟ حتمًایکنیفتاده پس چرا در این عالم با آن خاطرات زندگی می
د، تر باشکند. هر چه فطرت نورانیمیبود دیگر. منتها مراتب هستی فرق 

هم عمیق و تواند بفهمد، فهم آنمباحث فطری قرآن را که هر انسانی می
زند به هدف که: من هیچم و قدرتی بر من دار است. و درست میریشه
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توانم بفهمم، مثل چنان ذلیلم که آن قدرت را هم نمیحکومت دارد و آن
ه تربیت خود علم ندارد. البته یك فرزندی که در آغوش مادر است و ب

چیز احساس ضعیف دارد. و من چگونه از آن نیرو غافلم و خودم را همه
ای که با همه جهل و نادانی، حاضر نیست تحت تربیت دانم؟! مثل بچهمی

 کند! چیز را خراب میزند همهمادر قرار بگیرد و می
 

 حقیقت رؤیا
هر کس با توجه به استعداد خودش کند و قرآن با زبان فطرت صحبت می

گیرد، جدا از مسئلة امتیازات شخصی از ظواهر این عالم که از آن بـهره می
هر کس دارد )هیکل و ثروت و مقام و سواد و ...( ممکن است حتی 

سواد در بیابان، همان خوابیدن را با آن پاکیزگی فطرت خود چوپانی بی
که تمام وجودش صفر و هیچ است و  یابدکند. بیشتر درمیتر توجه عمیق

باسوادی که آن سواد را برای خود  بساکند. ایقدرتی بر او حکومت می
گذارد توجه و دقت به فطرت داند، همین امتیاز دانستن نمیامتیازی می

ی انحرافی شده و نور مستقیم داشته باشد و همین مقدار، مشغوِل زاویه
 و لذا هیچ تأثیری هم برایش ندارد. تابدفطرت دقیقًا بر آن نقطه نمی

 گونه منّیتی نداشته باشد.کند که هیچپس قرآن عاِلمی تربیت می
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 حقایق خواب
 :فرمایدمیخداوند در مورد خواب، 

ِتی َلْم َتُمْت ِفی َمناِمها َفیْمِسُك » ْنُفَس ِحیَن َمْوِتها َو الَّ ی اْْلَ ُه یَتَوفَّ اللَّ
ِتی َقضی َعَلیَها اْلَم  ی ِإنَّ ِفی ذِلَك ْوَت َو یُ الَّ َجٍل ُمَسمًّ

َ
ْرِسُل اْْلُْخری ِإلی أ

ُروَن   101«َلَیاٍت ِلَقْوٍم یَتَفکَّ
اخالق و علم و عقاید و تربیت، همه در همین آیه جمع شده و هر چه 

 یابد. میتر با گوش فطرت، گوش کند بیشتر درانسان عمیق
ای هم مانده همه را بکشی یعنی تا آخرین ذره چیزی را، اگر ذره 102ی:وف  تَ 

 گوییم فالنی دین خودشلیسی و تمام کنی و َنمی هم نگذاری. وقتی میو بِ 
تومان  50025را ایفا کرد، یعنی تمام جزئیات را هم پرداخت کرد. مثاًل دین او 

روی آن بود. یعنی آن پول خرد را هم پرداخت بود و یك صفحه پاکت نامه هم
را هم که روی آن بود پرداخت کرد و یك پر کاهی کرد و حتی آن پاکت نامه 

گوییم فالنی دین خود را ادا کرد؛ یعنی پول وقت میهم باقی نماند. اما یک
 ها و جزئیات را ممکن است رها کند. را پرداخت، اما خرده

طور صریح و روشن، مرگ را با خواب یکی فرموده، در این آیه خداوند به
 شود.ا میچراکه در هر دو، نفس ایف

میرد، روح او خداوند است که وقتی کسی می»]ترجمه مفهومی آیه[:  
 ماند( وهم در بدن باقی نمیای از آنچنین گرفتنی که ذرهگیرد )اینرا می

هایی که نفسشان را میرند و در خوابند. آنهایی را که نمیهمچنین روح آن
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تفاقًا اجلشان در همان هایی هستند که اگرفت، دو قسم هستند: یك قسم آن
گردد. و قسم دوم: دارند و برنمیرسد پس نفس را نگه میخواب فرامی

 گردانند تا آن لحظه که اجل حتمیکسانی هستند که نفسشان را دوباره برمی
آورند. البته که در آن، البته آیاتی است برای برسد، تا برای همیشه بیرون 

 «کسی!(رکنند. )نه برای هقومی که تفکر می
که تمام موجودیت را به این همپس خواب را نوعی موت معرفی فرمود، آن

کند که درآیات دیگر، بحث رؤیا را مطرح می103کند. عالم دیگر منتقل می
مند است. )البته اگر خدا اجازه بدهد، شخص در عالم رؤیا از آن عالم بهره

 همان اندازه که خدا اجازه دهد.( 
 فرماید: می( 102 سوره صافات آیه) علیه السالم ت ابراهیمقرآن از زبان حضر

« 
َ
ی أ ِن 

َ
َری ِفی اْلَمَناِم أ

َ
ی أ  «ْذَبُحَك َفانُظْر َماَذا َتَریَقاَل یا ُبَنی ِإِن 

 «برم پس نظر تو چیست؟من دیدم که در خواب سر تو را می»
م الالسالسالم همان حضرت اسماعیل علیهدر اینجا حضرت ابراهیم علیه

شود انسان در هر عالمی که قرار بیند. پس معلوم میرا در عالم دیگری می
شمار عالم داریم. البته گیرد، بدنی دارد مخصوص نظام آن عالم. بیمی

ند سه عالم گویاند و میبندی کردهطورکلی تقسیمبعضی از بزرگان عوالم را به
 105.مثاًل هزار عالم داریم گویندتر تقسیم کنیم بعضی میاما اگر جزئی 104داریم.

شود، تحت نظام آن عالم زندگی اما اجمااًل روح انسان وارد هر عالم می
کند از این نظام تبعیت کند. وقتی روح من در عالم طبیعت زندگی میمی
شود که از جنس این عالم است و در عالم رؤیا کند و داخل بدنی میمی
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 ت. شود که مخصوص آن عالم اسداخل بدنی می
 توانیم دستمان را پشتمان بپیچانیم.مثاًل بدنی که در این عالم است، نمی

راحتی این قدر وسعت دارد که بهبسا بدن آنکه در عالم رؤیا، چهدرحالی
زمان، که خورد. در این عالم، باید مسیِر مکان را داخل در یکپیچ را می

عالم ضرورتًا  که در آنتحت سیطره هر دو هستیم، طی کنیم. درحالی
بینیم که در مشهد در حال زیارت لحظه در عالم رؤیا میگونه نیست. یکاین

هستیم؛ لحظه بعد در تـهران، در حال ناهار خوردن هستیم. در عالم رؤیا، 
د؛ یک نباشکه هیچتواند تسلیم زمان باشد و هم اینطی مسیر مکان هم می

مسیر بین مشهد و تهران را در نه مکان و نه زمان. مثاًل ممکن است همان 
های طوالنی و با مشقات ها و زمانعالم رؤیا با پای پیاده و پس از طی سال

 فراوان طی کنیم. 
ای است که افتاده در زیر بینید که دوستش مورچهدر عالم رؤیا انسان می

حال آن مورچه فالن شود؛ اما معلوم است که درعینپای مردم و له می
تواند با همچون بدنی قدر وسعت دارد که فرد مینظام آن شخص است. آن

وارد آن عالم شود وزندگی کند. این مربوط به وسعت و لطافت آن عالم 
گونه است. در این عالم اگر چشم درآمد، دیگر درآمد؛ اما بدن آن عالم، این

 هم چشم نیست. چشم فرد، ده بار درآمده است با عذاب و یازدهمین بار باز
 106د. مثل نظام این عالم نیست. دار

در این عالم میله چدنی مثل فنر نیست، یك میله چدنی در اثر ضربه، 
م ه تواند هزار بار ضربه و فشار را تحمل کند و بازشود. اما فنر میخرد می
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قابلیت ضربه و فشار را دارد. در آن عالم جنس بدن طوری است که 
م(. تناسب مثالی که زدی ی دارد )بهتناسب آن عالم است و یك فنریت خاصبه

 آن امری که در این عالم، محال  است، در آن عالم، ممکن و حتی طبیعی است. 
تنها وقتی از این بدن جدا شدیم، از بین نرفتیم، بلکه داخل نظام پس ما نه

 ست.تر از بدن این عالم اتر و پیچیدهو بدنی شدیم که آن بدن، بسیار لطیف
ر بدنی است؟ آن بدن از جنس این اعمال خودمان است. آن بدن چه جو

کنیم و حیوانات وحشی بینیم که در بیابانی زندگی میمثاًل در خواب می
کنند و منظره بسیار وحشتناکی است. این بدن مادی ما جنسش حمله می

از ماده است؛ اما آن بدن از جنس عمل ماست. من در این عالم، گناهی 
ی وحشتناك، درآمده است. صورت آن منظرهگناه، بهکرده بودم که این 

که من وارد آن عالم شدم، اگر اجازه بدهند که باطن عملم را ببینم، وقتی
بینم. این باطن عمل همین اآلن هم با من است اما قابل حس برای من می

نیست. همه حاالت آن عالم انعکاس این عالم است. مثاًل در این عالم، توبه 
بینم که دوستی آمد ها میها و وحشتام، ناگهان بعدازآن عذابدهعمیقی کر

ها از یاد رفت و اثری هم و مرا از آن نجات داد و به باغی برد و کاًل آن عذاب
ام، در آن عالم از عذاب ی ضعیفی کردهکه در این عالم توبهاز آن نماند. یا این

برم اما عذاب آن بیابان می شوم، از باغ لذتشوم و وارد باغ زیبا میرها می
ام اما لذت گناه هم هست. در که در این عالم، توبه کردهیا این هم با من است.

ی وحشتناك آن بیابان هم هنوز با او هست. عالم رؤیا در باغ واردشده اما خاطره
 کند.زمانی است که مقدار بسیار کمی از بطن عمل، نمود پیدا میتازه این
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 ل با رؤیانسبت عالم مثا
عالم رؤیا عالم بسیار پایینی نسبت به عالم برزخ است و لذا نمودی هم که 

که کل حقیقت ماست کند )باطن اعمال( بسیار ضعیف است. نه اینظهور می
 کند. حال آن بدنی که در برزخ است چه اوضاعی دارد؟!که آنجا ظهور می

ی ل و برهان فلسفکنم. استدالیك پرده کنار رفته این احساس را لمس می
اش در خواهد بلکه با همه وجودم، اآلن هم که به این عالم آمدم همهنمی

کند که منهای این بدن مادی، بازهم زندگی هست. یادم است. این روشن می
 تواند بگوید به من ثابت کنید که عالم برزخ وجود دارد؟چه کسی می

صوت ش دستگاه ضبطآزمایش آن دانشمندانی که در قبر فرد پس از مرگ
گویند ما بررسی کردیم، فشار قبر و نکیر و گذارند و بعد میو ... کار می

گانه است. اگر ها، چقدر بچهافتد، این آزمایشمنکر و ... اصاًل اتفاق نمی
گونه است خوب برای خواب هم دستگاه بگذارید و آنچه را که فرد در ایـن

بدهید. فشار قبر و باز شدن دری از  بیند ثبت کنید و نشانعالم رؤیا می
ماند و که میجهنم و دری از بهشت که در این قبر خاکی نیست؛ این

برای این است که از منبع  107گانههای بچهپوسد. این کارها و آزمایشمی
کنند که مرکز شناخت، فقط مغز است. وحی اطالعی ندارند و خیال می

ت. وحی، با اطمینان، واقعیتی خود وحی، مرکز شناخت قوی و معجزه اس
این آیه فهمیدیم که در عالم  از پس فرماید، کوتاه، اما مطمئن و قطعی.را می

ن دهند و ایدیگر )رؤیا( صورت بسیار ضعیفی از باطن اعمال را نشان می
 تواند زندگی کند. دهد که روح منهای بدن میمطالب نشان می
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 یا اشاره دارد:در سوره یوسف به یك صورت دیگر از رؤ
ْمَس َو » َحَد َعَشَر َكْوَكباا َو الشَّ

َ
یُت أ

َ
ی َرأ َبِت ِإنِّ

َ
ِبیِه یا أ ِإْذ قاَل یوُسُف ِْلَ
یُتُهْم ِلی ساِجِدیَن 

َ
 «اْلَقَمَر َرأ

ها به من سجده البته من دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه، دیدم که آن»
ی اتفاق بیفتد؟ اما این در آیا در این عالم ممکن است چنین چیز« کنند.می

عالم رؤیا تحقق پیداکرده است. نظام آنجا طوری لطیف است که خورشید 
 و ماه و ستاره سجده کردند. 

ست که حضرت یعقوب وقتی اتر هم هست، این مطلب دوم که دقیق
 فرماید:کند، میخواب را تعبیر می

یعنی « ماه پدرت است، خورشید مادرت است و ستارگان، برادرانت.»
 ای است بین این رؤیا و عالم ماده.یك رابطه بسیار دقیق و پیچیده

دید که در این عالم هم، اگر انسان، آب را جز در دمای زیر صفر نمی
ه این گفتی کصورت یخ است و مانند سنگ، اگر برای اولین بار به او میبه

را  و حتی دستتواند از یك شیشه بسیار باریك باال رود خود میماده خودبه
گفت این ماده را که اگر توانست بفهمد و میوجه نمیهیچهم بسوزاند، به

هم از خود باال رود، آنافتد. پس چگونه ممکن است خودبهرها کنیم می
بسیار باریك، یا چگونه ممکن است بسوزاند. یعنی در هر نظامی وارد  هشیش

نظام اگر غیر آن شکل شود، تحت فرمان آن نظام است. اما در غیر این 
 باشد، غیرطبیعی است.
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ایم و گونه مسائل در نظام زیر صفر درجه گیرکردهما در فهم این
درجه را با این نظام تحلیل کنیم. و حتی بعضی  100خواهیم نظام باالی می

د. کنننشینند و حقایق آن عالم و قیامت و ... را مسخره میروشنفکرانه می
قیقت عالم و وحی نرسیده، فهم این مطالب برایش کسی که با فطرت به ح

 ممکن نیست. پس تا اینجا نتیجه گرفتیم که: 
ها باهم ارتباط مستقیمی دارند. ارتباط، طوری است که هرکدام وارد نظام

گیرد، یعنی صورت، تحت هر نظامی شد، صورت آن نظام را به خود می
در این عالم برای امتیازات مثاًل فردی  کند.قوانین نظام آن عالم ظهور می

ای است که زیردست و پا له ورزد و عالم رؤیا مورچهخیالی خود تکبر می
شود. بطوریکه مشخص است که آن مورچه چه کسی است و له شدن می

شود و بازهم هم طوری نیست که له شود و از بین برود، بلکه ده بار له می
 ت:آیات در این مورد زیاد اس بدن وجود دارد.

السالم ، خواب پادشاه مصر های حضرت یوسف علیهخواب هم زندانی
 السالم در زندان است و...زمانی که حضرت یوسف علیه

 ای درباره تعبیر خواب:نکته
های السالم در زندان است، دو نفر از هم زندانیوقتی حضرت یوسف علیه

را  م؛ این خوابایگویند که خوابی دیدهالسالم به او میحضرت یوسف علیه
د که تو گویها میالسالم به یکی از آنبرای ما تعبیر کن. حضرت یوسف علیه

 گویداز زندان آزاد خواهی شد و خمر سلطان را خواهی فشرد و به دیگری می
که تو را به دار خواهند آویخت و پرندگان از سر تو خواهند خورد. شخصی 
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ود تو را به دار خواهند آویخت، السالم به او گفته بکه حضرت یوسف علیه
ام. اما حضرت یوسف گوید که من دروغ گفتم و چنین خوابی ندیدهمی

 (41الی  36یوسف، آیات )سوره فرماید: آنچه تعبیر کردم، خواهد شد.میالسالم علیه
های دقیقی در این عالم هست؟! خواب منبع شناخت بسیار مهم چه نکته

ی نیست. اگر پیامبر هم در خواب بیاید البته خواب، حجت شرع 108است.
و بگوید که فالن کار را بکن، حجت شرعی نیست. اما در کشف حقایق و 

 هم مستقیمًا از طرف فطرت.معارف، یك منبع بسیار مهم است؛ آن
 

 های هستیپیوستگی عالم
هایی است که مخصوصًا در های مختلف در نظام خلقت، رابطهبین عالم

کند و وقتی شود، با بدن آن عالم زندگی مید هر عالمی میمورد انسان، وار
تواند این ارتباطات را احساس کند. یکی از گردد، میبه عالم دیگر برمی

 ها، ارتباط عالم رؤیا بود با این عالم واقع که از قرآن استفاده کردیم.آن
های دیگر، محسوس است و هایی که رابطه آن با عالمیکی دیگر از عالم

در زندگی ما تأثیر دارد ،ارتباط عالم قبل است با این عالم بعد که عالم فعلی 
 فرماید:باره میاین ماست. خداوند در قرآن در

ْو ُهَو »
َ
اَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر أ ْمُر السَّ

َ
ماواِت َو اْْلَْرِض َو ما أ ِه َغیُب السَّ َو ِللَّ

َه َعلی ُكلِّ َش  ْقَرُب ِإنَّ اللَّ
َ
هاِتُکْم ال یأ مَّ

ُ
ْخَرَجُکْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
ُه أ ٍء َقِدیٌر َو اللَّ

ُکْم َتْشُکُروَن  ْفِئَدَة َلَعلَّ ْبصاَر َو اْْلَ ْمَع َو اْْلَ   109«َتْعَلُموَن َشیئاا َو َجَعَل َلُکُم السَّ
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 کند ودر این چند آیه، خداوند در انسان یك دیدگاه فکری قوی ایجاد می
های قبل و بعد را با کشد و همه عالملم طبیعت بیرون میانسان را از این عا

 کند.یك پیوستگی بیان می
 تواند مسیر زندگی انسان را تغییر دهد. همان معنای تحت اللفظی آیه می

یك چیز محسوس برای ماست. همان فضای «:َسماواِت َو اْْلَْرض»
ن عالم هستی، که جهت محسوسات آن است. خداوند ضمن توجه به ای

دهد که این عالم یك غیبی هم محسوساِت  مورد شناخت انسان، توجه می
دارد. یك وجه محسوس، یك وجه غیر محسوس هم دارد که با هیچ حسی 

فرماید آن غیب هست. پرده را کنار قابل دریافت نیست. اما قرآن می
دهد. اگر چه یك محسوس مادی نیست؛ اما کشد و ما را به آن توجه میمی

تر این که این مال خداست. یعنی اگر به ب وجود دارد. نکته عمیقآن غی
خواهی تا برسی که این غیب، مال الّله غیب برسی، یك مجاهده دیگری می

 است، یعنی چه؟!
ه »فرمایند: خدا این جا نفرموده عالمه طباطبایی)ره( در این مورد می و لل 

ه »یا « علم غیب السماوات و االرض  «لسماوات و االرضعالم غیب االل 
 110داند. بلکه خداوند مالك این غیب است.یعنی نه این که خدا غیب را می

کند، به مالکیت خدا بر غیب، باید برسیم. بحثی را که از این طرف باز می
کند به میدان وسیعی که برسیم از مسیر مجاهده و سیر الی الّله را وارد می

 این غیب، مال الّله است. این محسوس به غیب و از غیب برسیم که 
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اَعِة ِإاَل  »برد: ای از این غیب را نام میاز طرف دیگر، نمونه ْمُر الَس 
َ
َوَما أ

ْقَرُب  َكَلْمِح 
َ
ْو ُهَو أ

َ
 (77)سوره نحل، آیه « اْلَبَصِر أ

صورت آن لحظه قیامت که صورت مادی عالم، کنار زده خواهد شد و به
م چشیک سرعت؛ آن نیست مگر بهجبری، انسان به آن غیب خواهد رسید

 تر است. هم نزدیكبرهم زدن، بلکه از آن
دهد فرماید: خداوند در این آیه اول توجه میعالمه)ره( در این مورد می

 همفرماید بلکه از آنچشم به هم زدن است، بعد می هاندازکه آن لحظه به
 عظیمی یك چنینتر. این برای ایجاد آمادگی است. یك حادثه اینسریع

ه کند کچنینی دارد. بعد از ایجاد این آمادگی، آمادگی پیدا میسرعت این
ْقَرُب(.هم کوتاهبداند از آن

َ
ْو ُهَو أ

َ
 111تر است، )أ

َه َعلی ُكلِّ َشی»  خواهد(.)بحث مستقل می«ٍء َقِدیٌر ِإنَّ اللَّ
 

 سیر ورود انسان به دنیا
« 

ُ
ْخَرَجُکْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
ُه أ هاِتُکْم َو اللَّ و خدا خارج  :(78)نحل،«مَّ

کند شمارا از بطون مادرانتان. این قسمت توجه به غیب دیگری است که می
با همین عالم رابطه دارد. عالم دیگر، عالم بطون مادران است. این مطالب 
چیزی نیست که فهم آن سخت باشد. با مختصر دقت، یك زیربنای فکری 

کند. بین آن عالم و این عالم چه ارتباط میبسیار محکم برای انسان ایجاد 
اند و نظام حال که این دوعالم، مستقلو پیوستگی وجود دارد؟ درعین
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دارند، هر آنچه را که در زندگی این عالم نیاز داریم، همگی  مخصوص به خود
گفتند شده است. اگر در عالم رحم مادر به ما میدر آن عالم قبلی ساخته

ش که در این عالم خوب درست شود، چراکه اگر این چشمت را مراقب با
ها شوی و تمام وجود تو در عذاب است. این حرفناقص باشد، تو کور می

درک نبود. تازه اگر علم خیلی پیشرفت برای آن جنین در شکم مادر، قابل
کند و جنین این حرف را بفهمد که مواظب باش چشم داشته باشی، تازه 

ی چه. چون دیدن، اصاًل در ظرفیت آن عالم نیست. فهمد که چشم یعننمی
تواند بفهمد، اصاًل درك آن نظام باالتری است. دیدن را نمیدیدن مربوط به

معنی در آن نظام، محال است. اگر هم به او توضیح بدهی که دیدن یعنی چه 
ن شود و تو آو بگویی مثاًل کوه که هزاران برابر توست، در این چشم جا می

گوید نه این اصاًل امکان ندارد. اگر کوه در این بینی و ... ، میا میکوه ر
شود. اگر بازهم توضیح بدهی که چشم جا شود که چشم من متالشی می

دیدن واقعًا به معنای جا گرفتن کوه در چشم تو نیست، بلکه نوری وجود 
ت: شود. خواهد گفآورد و آن باعث دیدن میدارد که آن را به این چشم می

چنین چیزی که مشکل که بدتر شد. خود نور چیست؟! تازه اگر هم
گوید، بشود، اصاًل دیدن یعنی چه؟هرقدر هم بگویی که این دیدن چیزی می

جدای از تو نیست بازهم نخواهد فهمید. چراکه آن نظام با این نظام، کاماًل 
گی پیوست حال،متفاوت است. اصاًل تضاد با نظام این عالم دارد. اما درعین

قدر پیوستگی دارد که چشم باید در آن عالم ساخته خیلی عجیبی دارد. آن
 اش هم در خود شخص است. شود و در این عالم استفاده شود. همه
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چیز مثل همین است. زبان برای درك مزه چشم فقط یك مثال است. همه
ذیه و خوردن و ... . بازهم در آن عالم غذای کودك از طریق خون مادر تغ

شود، اصاًل درک خون برای کودک معنا ندارد و ... . اما هرچه هست می
باید در آن عالم ساخته شود و هر چه شد، دیگر همان خواهد شد. اگر در 
آنجا، چیزی ناقص ساخته شود، اینجا هم در زندگی به همان اندازه که 

چنین ناقص شده از آن محروم است. و به همین ترتیب اعضای دیگر هم این
 شدن، دو چیز بسیار مهم دخالت دارد:است. در این ساخته

 کند. . خون مادر )خون آن عالم( همواره حرکت می1
گیرند و از آن مواد که در . مأمورینی از عالم ملکوت، آن مواد را می2

سازند.آن دانشمندان دانش داخل خون است، اعضای مختلف بدن را می
ها مطالبی است این112ود نور و خود قوه هستند.ها که خود علم، خآفرین، آن

 که غیر از وحی، محال است منابع علوم دیگر بتوانند درك کنند.
السالم است که با توصیف خود، مالئکه را برای ما این امام سجاد علیه

ها را در عالم برای ما شرح فهماند و نقش و کارکرد هر یك از آنمی
 زد.سوند به این عالم پا بگذارند، َپَرش میعلوم ذهنی اگر بخواه 113دهد.می

شود با قبول همه قوانین این عالم که مثاًل استخوان از کلسیم ساخته می
شود و...، این مأمورین ملکوتی و یا مغز از فسفر موجود در خون ساخته می

ریز این بدن  های ریزدهند و تمام دستگاههستند که مهندسی آن را انجام می
ها را گیرند و ایندسین از گردش این مواد به شکل خون میرا آن مهن

گیرد و ها را میسازند. وگرنه خون درحرکت خودش است. آنکه اینمی
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 سازد برای عالم بعد، آن مهندسین ملکوتی هستند. می
ده شفهمیم که این عالم، چقدر دقیق و حساببا فهم این مطالب، تازه می

 ی. حتی بعدازاین که به این عالم آمدیم، )در دورههم مرتبه به مرتبهاست؛ آن
شنود و به عبارتی هنوز در زندگی بیند و نه گوش مینوزادی( نه چشم می

این عالم نیستیم. در برزخی هستیم که آماده این عالم شویم. همچنان که 
ای که کند، کار آن مالئکهکار متخصص زیباست و بر مریض حکومت می

 . کندستند نیز چه زیبا و لطیف است و حکومت میحافظ آن متخصص ه
پس آن مأمور مربوطه در آن دوران کوتاه چنین چیزی ]بدن انسان[ را 

که هزاران سال است متخصصان در شناخت آن، پیش ساخت، درحالی
 ند. ارشته مثاًل چشم یا پوست و هنوز به پایان نرسیدههم در یکروند، آنمی

فهمد که من فهمید، اآلن در این عالم، میلم نمیآن جنینی که در آن عا
کور مادرزادم یعنی چه. کوری چیزی بیرون از تو نیست، خودت هستی. 

ها در خود من است و کیست که مغزت قوی است یا ضعیف یا ... همه این
کند که وجودی این معنا را متوجه نشود؟ اصاًل فطرت با صراحت بیان می

شده است وزندگی بدون این بدن عالم دیگر ساختهکه اآلن داری، همه در 
 شود.شده است[ نمی]که در عالم دیگر ساخته

هاِتُکْم ال َتْعَلُموَن َشیئاا » مَّ
ُ
ْخَرَجُکْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
ُه أ  «:َو اللَّ

گاهی  آنجا که این نظام خلقت را آفرید، در حالتی بود که تو را به خودآ
گاهی  گاهی نداد. حتی لحظه تولد هم آ نداد. حتی در برزخ این عالم هم آ

 ارزد روی این تفکر کند تا چیزی به دست آورد.نداشتم. می
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ُکْم َتْشُکُروَن » ْفِئَدَة َلَعلَّ ْبصاَر َو اْْلَ ْمَع َو اْْلَ  «:َو َجَعَل َلُکُم السَّ
شوی. ما برای تو یك سری ابزار آماده برای رفتن به یك عالم باالتر می

 114دهیم. شنوایی و بینایی و افئده دادیم.شناخت بیشتر می
 تواند حقایقوسیله آن مرکز میآن قسمت از انسان است که روح به فؤاد:

 115این عالم را بفهمد.
ز این تر اها را به تو دادیم تا شما آماده بشوید برای آفرینشی کاملما این

باشد  سانیاش هستیم و هنوز انهای ابتداییآفرینش. تازه اینجا در دستگاه
 وزندگی کند، نداریم. تازه رسیدیم به این مرحله که وارد کارگاهی شدیم. 

ای ساکت نظام این عالم این است که بازهم این عالم، خونی دارد و لحظه
نیست و این خون بازهم در آفرینش است و بازهم این مأمورین، مواد را 

است و اینجا آمدیم  تناسب عالم بعدیسازند که جنس آن بهگیرند و میمی
قدر مهم است که نیاز به عالمی به این عظمت دارد تا آن را بسازیم و این آن

که محافظ آن )محافظ برای دستگاهی است که ارزش آن باالست و محافظ 
خودش ارزشی ندارد( این بدن است که این پیچیدگی را دارد. پس محافظ 

ندازیم است که بعدًا باید بیآن شخصیت باالتر، همین بدن به این پیچیدگی 
 سطل آشغال، پس آنچه چیز است که باید در داخل این ظرف درست بشود؟!
خوب خون ما در این عالم چیست؟ خون ما که آن مالئکه مربوطه، مواد را از 

 116کنند، اعمال انسان است.گیرند و شخصیت عالم بعد را درست میآن می
 م توضیح داده شد.در مثال تسویه و تناسب آن با این جس
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 شخصیت انسان
عمل این انسان دائمًا در حال به وجود آمدن است. ممکن است سؤال به 
ذهن برسد که مثاًل کسی که پنج ساعت است که ساکت نشسته، چه عملی 

دهد. اما از دیدگاه لطیف آن عالم، در همین ساکت بودن هم فرد انجام می
؟ او قبل از ساکت شدن در در حال عمل است. با چه نیتی نشسته است

اعضا، در نیت قصد سکوت کرد و فعلی از او صادر شد، و به اعضا حرکت 
کرد. مطابق نظر برخی از علما، اسم هیکل آن عالم را ]که توضیح داده شد[ 

 117است. شخصیت
اما در نظر عموم، از شخصیت معنای ظاهری بسیار پایینی شده است و 

و برخی اداها را داشته باشد، آدم باشخصیتی  معمواًل کسی که دوزانو بنشیند
است. شخصیت، آن حقیقتی است که در اثر تولیدات حرکت این عالم یعنی 

گیرد و حقیقتی را درست افعال ما که از نیت صادرشده، مأمور مربوطه می
کند که آن حقیقت، طوری لطیف است که امکان درك آن در این عالم، می

علم روزی بتواند آن را بفهمد. تازه اگر بفهمد، وجود ندارد. محال است 
دهم، از بین نرفت. بلکه تواند بفهمد که هر حرکتی که انجام میقدر میاین

بالفاصله گرفتند و از آن چیزی درست کردند. پس این حرکات من در همان 
دهم با هر نیتی، آن فعل فورًا پیکره عضوی شد.خود آنچه که تکان میآن

درک نیست و محال است بتوان آن را فهمید. عالم، قابل هست در این
 توان در عالم رحم مادر فهماند.همچنان که دیدن و نور را نمی
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ها در خودت است؛ اما درك آن همه عذاب و بهشت و جهنم، همه این
قدر به من چون در نظام این عالم هستیم. اما وحی همین 118محال است.

ام این عالم بیرون آمدید و چشم و گوش و افئده که از نظفهماند که همینمی
 دادیم، از این به بعد، اختیار ساخت خودت را به خودت دادیم. 

پس ما در این عالم که قرار گرفتیم، خون این عالم )اعمال من( دائمًا در 
گیرند و چیزی درست ها را میحال حرکت است و مالئکه مربوطه این

 کهکنند اینعف فهم آیات و روایات تصور میکنند. اما برخی به علت ضمی
نویسند، مثاًل کاغذ طوالنی خاصی شده مالئکه اعمال انسان را میگفته

دارند و نوشتن معمولی منظور است. و بعد با این علـوم جـدید آشنـا 
شود که دیـــن را از چشم ما بیـندازند و شبهه شویم و باعث میمی

ال نه به آن معناست؛ بلکه وقتی مثاًل چشم با نیت کنند. این نامه اعمایجاد 
کند، این فعل در شخصیت عالم بعد به میله آهنی تبدیل نامحرم نگاه می

 119آید.می رود و درشود که مرتب به این چشم فرو میمی
نشینند و این حقایق ها میطرف و در مهمانیطرف و آنبعضی هم در این

گویند اگر میله آهنی باشد، َسرم را ه مثاًل میکنند و روشنفکرانرا مسخره می
تواند بفهمد که این چیزی در خودت کشم تا به چشمم نخورد!! نمیکنار می

توانی از آن فرار کنی است؛ مثل کوری مادرزاد که در خودت است. اگر می
فهمی که از این هم فرار کن. این فعل تو در نظام هستی است. در آنجا می

دیگر شد. آن مثال بیابان و باتالق گندیده و تاریك و  جورقضیه یک
چه بوده؟ چیزی جدا از  که گفتیم،وحشتناك و حیوانات وحشی و ... 
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خودت نیست. فالن گناه را انجام دادی، مأمور مربوطه شخصیتی را از تو 
چنین است. یا مثاًل بعد از مدتی توبه کردیم، در آن عالم هم ساخته که این

بینیم که آمد و مرا نجات داد و به باغی ی، دوستی بسیار زیبا میبعد از مدت
کردیم، تا آخر همین عذاب بود. در آن های خودش. اگر توبه نمیبرد با لذت

نمونه  120شویم با یك وضع بسیار عجیبی.عالم تمام اعمال ما، خود ما می
ت ضعیفی اسدهد. تازه این پرده بسیار این را در عالم رؤیا، خداوند نشان می
 فرمایند: الّله دستغیب)ره( میاز عالم برزخ. در مورد پل صراط آیت

ر قدر نازك که دها آنشود و برای بعضیها پهن میپل صراط برای بعضی
کشد و برای بعضی، اصاًل قدر طول میها آنافتند. برای بعضیآتش می

 فهمند کی رسیدند و از جهنم رد شدند.نمی
و... تا اینجا، اختیار در دست من نبود؛ اما از این به بعد در ساختن بدن 

اند. پس تمام واجبات و محرمات و مکروهات و اختیار را دست خودم داده
مستحبات، معنای بسیار وسیع و حقیقتی دارند و قراردادی نیستند. تمام 

شود به یك زندگی ها آجرها و مواد ساختاری ماست که دارد تبدیل میاین
با این  121ی و لطیف، در برابر یك زندگی مجازی و زودگذر که در آنیم.حقیق

د و در کندید فطری اگر به قضیه نگاه کنیم، هرلحظه ارزش خاصی پیدا می
دهد و همان مقدار، اعمال ما هم ما هدف و رشد و توجه و دید بازتری می

 کند.عمق و معنی پیدا می
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 شناخت جایگاه خود در پهنه هستی
سان بتواند دیواره ماده و عالم طبیعت را بشکند و افق فکری اگر ان

های مختلفی را متوجه خواهد شد که هرکدام، خودش را باز کند، عالم
باوجوداینکه نظام و شرایط مخصوصی برای خوددارند، در همین حال باهم 

تی، ای دارند که ما در پهنه هسـشدهدیگر یك پیوستگی بسیار دقیق و حساب
بالتشبیه )مطلب بسیار 122بـاط با این عالم و در آن شناور هستیم.در ارت
تر از این است و فقط جهت تقریب ذهن ( مثل قطعه یخی که این عظیم

حال که خودش نظام قالب یخ در ظرفی در داخل آب شناور است. درعیـن
هایی از قبیل سفتی و انجماد و صورت ثابت مستقلی از آن آب دارد، ویژگی

کند، یکی با حفظ ظاهرًا غیر این آب است. این یخ دو جور شنا میدارد و 
کند و دومی با یك توجه به آب، در این آب موجودیت خود در این آب شنا می

کند. همین یخ در حالت بخار در یك نظام دیگر شود و شنا میذوب می
های مختلف را برود و برگردد و تواند عالماست. یعنی طوری است که می

 نتها در هر نظامی که قرار گرفت، تسلیم قوانین آن بشود. م
 کهتر، بهتر( ضمن اینانسان هم اگر کمی در خود فرو برود )هرچه پاک

های فالن هستم، احساس خواهد کرد که من فالنی پسر فالنی و با ویژگی
کند، آنگاه جایگاه خودش را در حال رابطه باطنی خود را توجه میدرعین

اگرچه  آیدیابد و از این زندان تاریك ماده و طبیعت بیرون میی میپهنه هست
 لحظهبهقدم و لحظهبهکند. اینجاست که قدمدر قالب آن نظام، زندگی می

 ،کند. زندگی، اهدافزندگی پیدا میی زندگی انسان معنای وسیع در پهنه
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هر آن، در شود که شود و متوجه میامیدها و آرزوها و ... همه، دگرگون می
کند فهمد و درك میکه عالم قبلی را میشدن است. هم چنانحال ساخته

شده و به اینجا آمده که صدها سال تحقیقات امروزی هم که چگونه درست
 دیگر در جلسه قبل، در آیه تواند خود این جسم را بفهمد. بعد از آیهنمی

 15ین مطلب از آیه ا 123،کنیمدهد که هنوز شمارا خلق میتوجه می قسوره 
 شود:شروع می

ْن َخْلٍق َجِدیٍد » ِل َبْل ُهْم ِفی َلْبٍس مِّ َفَعییَنا ِباْلَخْلِق اْْلَوَّ
َ
نَس  أ اَن َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

ی  یِد ِإْذ یَتَلقَّ ْقَرُب ِإَلیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِر
َ
َو َنْعَلُم َماُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه َو َنْحُن أ

َماِل َقِعیٌد َمایْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإالَّ َلَدیِه َرِقیٌب اْلُمَتَلقِّ  یاِن َعِن اْلیِمیِن َوَعِن الشِّ
 124«َعِتیٌد َو َجاءْت َسْکَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َما ُكنَت ِمْنُه َتِحیُد 

همه این )این را یادتان بیاورید( با ؟آیا ما از خلق اول، عاجز شدیم
بینی ین میکا که خیلی آسان بود. فقط با یك اراده کن فها، برای مشگفتی

ها اشتباهاتشان در این است که این125که ما درست کردیم و آفریدیم.
کنید ها را لمس میآفرینیم؟ همه اینچگونه خلق جدیدی را می فهمندنمی

هم عاجز که باالخره شد. پس عالم جدیدی را که دنبال آن هستیم، از آن
هم هست. و عالم جدید که این عالم برای  ن اراده کن فیکن بازنیستیم. هما

 آن عالم شبیه رحم خواهد شد، ما از آن عاجز نیستیم. 
فهماند که شما اآلن در یك وضعیت و به بعد همان معنا را می 15از آیه 

اید که همه وجود تو را علم فراگرفته، کنترل کارگاه جدیدی قرارگرفته
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)کلسیم چیز در کنترل خاصی بود ه در عالم رحم، همهفراگرفته، هم چنانک
اآلن هم تکان که های جلسات قبل( شد و ... ، همانند مثالتبدیل به خون می

)مانند خون داخل رحم( خوری در حال کنترل هستی، بازهم سیال هستی می
شدن هستی. اگر چنین مر بیخودی نیست و مرتبًا در حال ساختهو این عُ 

 .تاس بینیم که کارگاه عظیمی در حال ساختته باشیم، میاحساسی داش
 126«کنددانیم آنچه را که نفس او وسوسه میما انسان را آفریدیم و ما می» 

نفس، ذات حقیقت انسان است. پوست و گوشت و استخوان ) 126«کندمی
( آن حقـیقت تو هر ها واسطه مادی هستند.نیست. این و... نفس

وسوسه یعنی هر القای زشتی که فقـط در دانیم. کند ما میای میوسوسه
که آن القا حرکت کند به مغز و بعد به فعل خود آن حقیقت نفسبود، نه این

ر تما نزدیك»دانیم. یعنی برسد. بلکه همان وقت که در ذات توست، ما می
در این آیه، آفرینش، معاد، توحید،  «از شاهرگ حیات تو ،به خودت هستیم.

کند. از آفرینش، ناگهان اباهم دیگر، همه را طرح میهنفس و ارتباط این
ت تر از خودت به خوده نزدیکفرماید: اللّ گردد به توجه نفس و بعد میبرمی

این ماده ساختمان که در  ]جلسات قبل[در آن مثال ساختمان  127است.
عالم قبلی در قوه عقل مهندس بود، اگر با یك دید سطحی نگاه کنیم، چون 

خواهد بگوید)ساختمان( که من چیزی هستم. اما اگر رده، میصورتی پیداک
ود تر از ساختمان به خرسیم که نزدیکتر نگاه کنیم به این نتیجه میدقیق

تر به عقل نگاه کنیم همچنین اگر دقیق ساختمان، قوه عقل مهندس است.
تر از قوه عقل به قوه عقل، روح آن مهندس است. اگر روح نزدیک
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ند ح میگویر برود اصاًل این عقل نیست. روح را برای این رولحظه کنایک
 یعنی متحرکی است که ناپیدا و محرك است. 128است.« ریح»که از ریشه 

ِك ناپیدا ریح میگویند ر همین هوای لطیف را با این تعبی .به این متحرك محرِّ
کند و هم برای مواد ثابت، گویند. چون ناپیداست و هم حرکت میریح می

 ك است. محر
کند خورد و شکل پیدا میپس اگر پرچمی را در نظر بگیریم که چین می

کند، او توجه به خود حرکت پرچم دارد، فکر به آن نگاه میو یك بچه کوتاه
بیند، که آن پرچم را با چه ترش، کاماًل آن محرك ناپیدا را میاما برادر بزرگ

بیند ها، آن را میدر همه اینآورد. امواجی و قدرتی و سرعتی به حرکت درمی
 دیدن نیست.اما نه با چشم سر، با چشم ذهن، با چشم سر که قابل

 
 فرق روح و نفس و عقل

ك  روح که داریم )روح خدایی( اواًل خودش متحرك است، ثانیًا محرِّ
 کنیم،که نگاه میپس زندگی ما، چیزی جز حرکت نیست. همین 129است.

کنند، پس هر حرکتی ها حرکت میرژیحرکت است، چراکه اعصاب و ان
که از چه جهتی به نمود روح است. خاصیت این روح، بستگی دارد به این

 آن نگاه کنیم.
مقایسه با وجه قابلهیچ)بالتشبیه، این آینه بهبرای مثال، آینه حقیقتی است 

کنیم تا مشخص شود که ذهن به هر جهت طرح میروح نیست، فقط مثال را از این
 بستگی دارد از چه جهتی به آن آینه نگاه کنیم: بیند( ثیتی نگاه کند، آن را میحی
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o گوییم مواظب باش میبودن است. میبار توجه ما فقط به شیشه یک
های آن گلو را پاره رود. در غذا باشد، خردهوپا فرو میشکند به دست

ودن ب کنیم از حیث شیشهکند... در این حالت ما به آینه نگاه میمی
 آن.
o گوییم دستمالکنیم، میبار از حیث شفاف بودن به آن نگاه مییک 

 بیاور تا آن را تمیز کنیم تا براق باشد و...
o کند، به آن نگاه باراز حیث انعکاس نور، که صورت پردازی مییک

گوییم مسیر این آینه در جهت نور، چه باشد. محدب کنیم. میمی
 خواهیم؟تصویری می که چهباشد یا مقعر، یا این

های مختلف نگاه کنیم و یعنی ممکن است به یك حقیقت، از حیثیت
اما بستگی دارد که  130،های متضاد از آن ببینیم. روح، حقیقتی استحیثیت

 ها و آثار خاصیجهت، معنیآن ما به چه حیثیتی به آن نگاه کنیم. آن دید از
 131کند. ایجاد می

اگر  132شود.می نفسکند، که توجه پیدا میجهت مثاًل این روح، از این
شود. پس چه روح و چه نفس اماره، توجه به عالم ماده کند، نفس اماره می

حال، روح، باطن نفس اماره است. با شهوت و توجه چیز است. درعینیک
کند. همین روح، به عالم ماده و محبت به این عالم، معنای نفس پیدا می

 133شود نفس، اما نفس مطمئنه.ز هم میکند، باتوجه به خدا می
روح، چیز عجیبی است. یك حیثیتی هم دارد که خودش، خودش را 

 کند. کنترل می
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تواند توجه خودش را از خودش بگیرد. پس شود عقل. یعنی میاین می
چه عقل و چه روح بگوییم یکی است. اما باطن عقل، همان روح است 

 ل از خود عقل.تر است به قوه عقیعنی روح، نزدیک
دهد از مثال: اگر یخ را مالحظه کنیم، با همه تشخصی که به خود می

تر از صفات و ... و جدای از آب هم، خودش را کنار کشیده، اما نزدیک
فهمید که آب به من خود یخ به یخ، آب است. اگر یخ شعور داشت، می

ر  آب نبوده. اگتوان ذره یخی را پیدا کرد که قبالً تر از من است. نمینزدیک
 شده است. شفافیتی هم دارد، شفافیت آب است که به آن منتقل

حرکت کردم. باید  منوپا و ... باید توجه کنیم که قبل از حرکت دست
قدری دقیق توجه کنیم و بفهمیم که این، انعکاس حرکت من است اما به

ین، کند و اکنم که دستم حرکت میاتحاد، شدید است که من خیال می
انعکاس آن است. من نگاه کردم و چشم ،خودش را به آن مسیر تنظیم کرد. 

 توجه« من»ها که به تر از چشم هستم. آنپس من به این جسم مادی نزدیک
کند تا هیکل را آرایش کنند. هزاران خرج مینکردند، توجه به هیکل خود می

که من کدام است؟  بیند. تا برود و ببیندکند. چراکه من را در آن هیکل می
 134قدم جلو رفته و از این هیکل بیرون آمده است.آنگاه تازه یک

ه به خود شما از که اللّ فرماید، اینتر میچیز دقیقاما خداوند یک 
تر تر است. یعنی از خودت )من( هم نزدیکشاهرگ حیاتی شما نزدیک

 رظاههرکه ذهنش کند است و دید تفکرش ضعیف است، فقط به 135است.
ساله بود، حتی به هیکلش هم توجه وقت که بچه سهکند. آننگاه می
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کرد. وقتی پدرش برایش یك کفش نداشت. به پوشاکش توجه می
رفت در کوچه آن را به هزارتومانی خرید، آن روز حتی ناهار هم نخورد. 

داد. جلب زیبایی کفشش شده بود نه حتی هیکلش. من را در ها نشان بچه
دید. اگر از آن جدا کردی هیچ شد و وقتی آن را پوشید، کفش میپیراهن و 

م پوشتر میگوید من لباس ارزانچیزی شد. اما وقتی کمی باالتر آمد، می
را در بدنش « من»اما در عوض، بدن سالم و تنومند داشته باشم )اینجا هم 

به این  ربیند. آنگاه اگتر نگاه کند، حقیقت نفس را میبیند.( وقتی عمیقمی
 هتر از من، اللّ کند تا بفهمد که نزدیکمرحله برسد، تازه آمادگی پیدا می

شود. هایش کاماًل دگرگون میگذاریاست. چنین انسانی، اهداف و ارزش
ده تا فحش به او بگو اگر برگشت و جوابی داد! مهمانی دعوتش نکردی، 

اس بگیرد. اصاًل احسکه انتقام آید تا چه برسد به ایناصاًل به خیالش نمی
 شود. قدر بزرگ میکند، آننمی

حاال دیگر ظرفیت باز شد. قباًل یك ظرفیت تنگی داشت که مانند یك 
 کرد. حال اقیانوسی شدهاستکان کوچك با یك ضربه کوچك تالطم پیدا می

شکند تنها در مشکالت نمیکند. نهکه هزارتا ضربه را هم در خود هضم می
 136شکند.میبلکه مشکالت را 

فهمد مراتبی دارد که حتی اگر در درون حرکتی کند، این اینجاست که می
گاهی و کنترل است.  نَساَن َو »حرکت، مورد آ  َنْعَلُم َما َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

 آورد. در این آیه خداوند صیغه را مع الغیر می «ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه...
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یعنی عنایت به اسباب افعالش هم دارد و « َلُم َاعْ »فرماید نه می« َنْعَلُم »
نَزْلَناُه ِفی َلیَلِةاْلَقْدرِ »آورد مثل مع الغیر می

َ
ا أ که عنایت به خود و « ِإنَّ

نَساَن »فرماید: مالئکه دارد. و یا وقتی می عنایت به خود « َوَلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

گری را هم قراردادیم یعنی موجودات دی« َنعَلم»و مالئکه و مادر و... دارد. 
دانند حتی آن حقیقت کوچکی را که در نفس خود حرکت ها هم میکه آن

یاِن َع »ای.شدهکند. تو در سیطره چنین نیروهایی واقع ی اْلُمَتَلقِّ ِن إْذ یَتَلقَّ
َماِل َقِعید وقتی را که گیرندگان، آن به یاد بیاور آن 137«اْلیِمیِن َوَعِن الشِّ

هر حرکتی  –گرفتند ای که خون را میکه مثل مالئکه – مالئکه و مأمورینی
گیرند از راست و چپ )نه راست و چپ این شود آن دو تا مأمور میصادر می

شود، یا جهت مثبت و نیك دارد یا توصادرمی بدن من، یعنی هر کاری از
گیرند( نگاه، به چه نیتی ها هرکاری از تو صادر شود را میمنفی و بد که این

ود شگیرند. به نیت نگاه به نامحرم شد مثاًل تیر وحشتناکی می، فورًا میشد
صورت زندگی شیرین میخوب باشد بهرود یا به نیت که به چشم فرو می

 بینیم.شود، اما در پرده است و اآلن نمی
تی اما گف «آخ»لفظحتی یک  «َمایْلِفُظ ِمن َقْوٍل ِإالَّ َلَدیِه َرِقیٌب َعِتیٌد »
که لحنی گفتی که شخصیت فالنی خرد شد، همان لفظ نیست مگر این با یك

باش است )به اسبی که آماده حرکت است، مراقبی آنجاست که عتید و آماده
 138 فرس عتید گویند.(
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ید، این رس حاال خلقت تو به انتها رسید و لحظه انتقال به عالم بعدی فرا
ْکَرُة َوَجاءْت َس »کننده هوش انتقاِل بسیار سختی است، مستی آفرین و بی

 «اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ 

تمام حقیقت که از بدن خارج شد، در آن « َذِلَك َما ُكنَت ِمْنه َتِحیُد »
فرماید: این همان شود. میعالم، حقیقت خودت برای خودت کشف می

بینی آنچه را که قباًل همان است که بودی و اآلن پرده را کنار کشیدیم و می
تی ی بسیار سخالسالم لحظه انتقال را لحظهحضرت علی علیه 139را داشتی.

 فرماید:توصیف می
ُکْم َلْو َعایْنُتْم َما َقْد َعایَن َمْن َماَت ِمْنُکْم َلَجِزْعُتْم َو »  َوِهْلُتْم، َو  ِإنَّ

َطْعُتْم، َو  َسِمْعُتْم َو 
َ
یٌب َما یُ  لِکْن َمْحُجوٌب َعْنُکْم َما َعایُنوا، َو  أ  ْطَرُح َقِر
 البالغه(نهج 20)خطبه « الِحَجاُب!

تواند دانی چه خبر است، نمیکه در حال جان دادن است، تو نمیآن
دیدی چه بالیی بر سر کسی صحبت کند و هیچ کار دیگری بکند، اگر می

و توان  گذرد، اصاًل تابآید و چه برایش میمیرد، میکه از شما می
گرفت. آنگاه رفت و وحشت تو را میها میآوردی و جزع تو به آسماننمی

کردی و تمام گوش و چشم و وجودت ی وجود، خودت را کنترل میبا همه
شد. اما این صحنه از شما در پشت پرده است. اما بدان در اطاعت خدا می

ها نزدیك است که کنار برود! لذا توجه به یاد مرگ این حجاب به این زودی
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ه اساتید اخالق برای صعود ما، میاز دستورات بسیار مهمی است ک
ی خودمان در اختیار خودمان باشد. ما موجودی نیستیم که همه140دهند.

چیز تحت کنترل است. نه کنترل پلیس، که کنترل خون و بچه در بلکه همه
شود که در زندگی بسیار ها تبدیل به شخصیتی میرحم مادر! تمام این

درک نیست. اگر تسامح کنیم  بلقا آید که اصالً تر به وجود میحساس
 141توان گفت َمَثل زندگی این عالم َمَثل عالم رحم مادر است. می
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هاپانوشت

فرمایند: هیچ راهی غیر از راه معرفت نفس، موجب پیدایش عالمه طباطبایی )ره( می.1
رفت نفس، راهی نتیجه بخش بوده وموجب حصول گردد اما راه معمعرفت حقیقی نمی

شود. وآن راه این است كه انسان، روى دل خویش را به سوى حق بگرداند معرفت حقیقی می
كه به واز هر مانعی خود راجدا سازد ودل ببرد. وبه خویش رجوع كند وبه خود بپردازد تا آن

نیاز به خداوند سبحان مشاهده خویشتن خویش نائل آید آن خویشتنی كه حقیقتش عین 
كه است. وهركه شأنش چنین باشد مشاهده آن، ازمشاهده مقوم آن، جدا نخواهد بود. چنان

دانستی! پس هنگامی كه خداوند سبحان را مشاهده كرد، ضرورتًا او رابا یك شناخت بدیهی 
خواهد شناخت. سپس خویشتن را حقیقتًا به او خواهد شناخت، زیرا ذاتش عین ربط و 

 بستگی به خداى سبحان است وسپس هر چیزى را با او و از طریق او خواهد شناخت.وا
 (81، ص2ترجمه رساله الوالیه ، ج –)مجموعه رسائل عالمه طباطبائی 

ِه َمْرِجُعكُ .»2 ُكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدیُتْم ِإَلی اللَّ ذیَن آَمُنوا َعَلیُكْم َأْنُفَسُكْم ال یُضرُّ یعًا ْم َجمیا َأیَها الَّ
ُئُكْم ِبما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن. اید، به خودتان اى كسانی كه ایمان آورده) 105ى )سوره مائده آیه«َفیَنبِّ

د. رسانبپردازید. هر گاه شما هدایت یافتید، آن كس كه گمراه شده است به شما زیانی نمی
گاه خواهد كرد.( دادبازگشت همه شما به سوى خداست. پس شما را از آنچه انجام می  ید، آ

تان، مقصود این است كه شما مالزمت كنید نفس خود را از جهت اگر فرمود: بر شما باد نفس
اینكه نفس شما راه هدایت شما است، نه از جهت اینكه نفس یكی از رهروان راه هدایت 

امر است، به عبارت دیگر اگر خداى تعالی مؤمنین را در مقام تحریك به حفظ راه هدایت 
شود نفس مؤمن همان طریقی است كه باید آن را كند به مالزمت نفس خود، معلوم میمی

ود، شسلوك نماید، بنا بر این نفس مؤمن طریق و خط سیرى است كه منتهی به پروردگار می
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رساند. )ترجمه المیزان، نفس مؤمن راه هدایت اوست، راهی است كه او را به سعادتش می

پس طریق آدمی بسوى پروردگارش همان نفس اوست، و خداى سبحان  ( ...243، ص: 6ج
غایت و هدف و منتهاى سیر اوست، و این طریق مانند راههاى دیگر اختیارى نیست، و اصوال 
براى این طریق، شبیه و نظیرى نیست تا كسی یكی از آن دو را انتخاب و اختیار كند، بلكه این 

َك كاِدٌح ِإلی"یا َأیهَ طریق همانطورى كه از آیه  ْنساُن ِإنَّ َك َكْدحًا َفُمالِقیِه"   ا اْْلِ شود استفاده میَربِّ
گاه طریقی است اضطرارى، و چاره اى جز پیمودن آن نیست، طریقی است كه مؤمن و كافر، آ

 (245، ص 6و غافل، و خالصه همه و همه در آن شركت دارند.)ترجمه المیزان، ج
ه: )هر فی الغرر و الدرر، لآلمد.3 ى عن علی)علیه السالم( قال: َمْن َعَرَف نفَسه فقد َعَرَف رَبَّ

 شناسد.(كس نفس خود را بشناسد، پروردگارش را می
ُه ؟ )و فیه، عنه )علیه سی در شگفتم از كالسالم( قال: َعِجبُت ِلَمن یجَهُل َنفَسُه َكیَف یعِرُف َرَبَّ

 د را بشناسد.(تواند پروردگار خوكه خود را نشناخته چگونه می
 هر كسالسالم(: قال: َمْن َعَرَف َنْفَسُه َفَقِد اْنَتَهی ِإَلی َغآیه ُكِلَّ َمْعِرَفٍة َو ِعْلم.و فیه، عنه )علیه

 است.نفس خود شناخت به غایت و نتیجه هر علم و معرفتی رسیده
َة َنفِسِه جاِهٌل ِبُكِلَّ السالم(: قال:ال َتجَهْل َنفَسَك ؛ فإَنَّ الجاِهَل َمعِرفَ و فیه، عنه )علیه

جاهل به نفس خود مباش، زیرا كسی كه جاهل به نفس خود باشد در حقیقت به همه َشیء
 (255، ص 6چیز جاهل است.)ترجمه المیزان، ج

(كلما میزتموه بأوهامكم فی أدق قال اْلمام أبی جعفر محمد بن علی الباقر)علیه السالم. 4
إلیكم و َلَعلَّ النمَل الصغار تتوهم أن لله تعالی زبانیتین  معانیه مخلوق مصنوع مثلكم مردود

فإن ذلك كمالها و تتوهم أن عدمهما نقصان لمن ال یتصف بهما و هذا حال العقالء فیما 
 . یصفون الله تعالی به

آنچه ازصفات كبریائی را در دقیق ترین معانیشان بفهمید، معانی است كه آفریده و مخلوقی 
اى كوچك بپندارد كه براى خدا خورد. شاید مورچهست، به درد خودتان میمثل خود شما ا
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شاخهایی است، چرا كه نهایت فكر او همین است. و گمان كند نداشتن آن شاخها نقصی 

 كنند. است براى كسی كه آنها را ندارد. و همین حال عقالیی است كه خدا را توصیف می
 (293، ص66)بحار األنوار، ج

الم نقل می كند كه فرمود: صفوان . 5 آن كس كه » جمال از موسی بن جعفر علیهما السَّ
گاهی گرفته و خدا را خوب شناخته است  معرفت و شناخت خدا را از راه صحیح و از طریق آ
جا دارد كه رزق و روزى خود را از طرف خدا دیر رس نداند و خداوند را در قضاء متهم نكرده 

 (160، ص: 2، ج68و  67ترجمه جلد  -نوار)بحار اال«  و بدبین نباشد.
می زند، این قدر غرور پیدا می كند، براى « لمن الملك».این كه می بینید این قدر آدم داد 6

ه» این است كه انسان خودش را نمیشناسد.  این را نمی داند «  َمْن َعَرَف َنْفَسه َفَقْد َعَرَف ربَّ
بیاید كه هیچ نیست،هرچه هست اوست،  خودش هیچ است، اگر این رابفهمد و باورش

ه »خودش را باور كند،« هیچ نیست»اگر  .پروردگارش را می شناسد« َعَرَف ربَّ
مشكل این است كه ما، نه خودمان را می شناسیم ،نه خدایمان را. نه ایمان به خودمان داریم 

رمان آمده است كه نه ایمان به خدا. نهباورمان آمده است كه خودمان )چیزى( نیستیم و نه باو
همه چیز اوست، وقتی این باور در كار نبود، هرچه برهان بر آن اقامه بشود فایده ندارد، باز هم 
آنانانیت نفسی در كار هست ، و این كه من چه ، شما چه ! این همه ادعاهاى پوچ براىریاستها 

 .ندسانخودش را می بیو براى امثال ذلك ، براى وجود انانیت است ، انانیت وقتی كه باشد، ان
 (110)تفسیر سوره حمد امام خمینی )ره( ، ص

اِس َدَرَجًة ِإالَّ َحَطْطَتِنی ِعْنَد َنْفِسی ِمْثَلهَ . 7 ٍد َو آِلِه، َو اَل َتْرَفْعِنی ِفی النَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ ا، اللَّ
ةً  ًا َظاِهرًا ِإالَّ َأْحَدْثَت ِلی ِذلَّ د و  َباِطَنًة ِعْنَد َنْفِسی ِبَقَدِرَها. َو اَل ُتْحِدْث ِلی ِعزَّ )بار خدایا بر محمَّ

آل او درود فرست، و مرا در میان مردم به درجه و مقامی سرفراز مفرما جز آنكه پیش نفسم 
مانند آن پست نمائی، و ارجمندى آشكارا برایم پدید میاور جز آنكه به همان اندازه پیش نفسم 

ترجمه و شرح فیض االسالم، ص: -. )الصحیفة السجادیةآورىبراى من خوارى پنهانی پدید 
131) 
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كه شناخت ومعرفت خداوند سبحان اگر هم محال باشد، همانا شناخت و معرفت با این. 8

فكرى و از راه اندیشه و نظر است نه شناخت شهودى و از طریق مشاهده، و تازه به فرض 
احاطی و كامل و معرفت  ند، شناختپذیرش این قول، مقصود ازمحال بودن شناخت خداو

به ُكنه ذات او مراد است. اما معرفت وشناخت خداوند به فراخور توانایی وقدرت امكانی، 
 –مجموعه رسائل عالمه طباطبائی  محال نخواهد بود ]این نكته را خوب تحویل بگیر![ )

 (81، ص 2ترجمه رساله الوالیه، ج
كند كه: قلب مایه شرف و فضیلت انسان قان نقل میمرحوم مجلسی از قول بعضی از محق. 9

شناسد و است كه به سبب آن بر معظم مخلوقات برترى یافته است، به وسیله قلب خدا را می
گردد، پس شود و در آخرت مستعد ثواب و ذخائر الهی میبه صفات جمال و كمال او آشنا می

به سوى خدا و نزدیكی جوینده به در حقیقت قلب، عالم به خدا ، عامل براى خدا ،كوشا 
خداست. و اعضاء و جوارح دیگر بدن پیروان و خدمتگزاران و آالت و ابزارى هستند كه قلب 

فرماید، و خطاب و سؤال و ثواب و عقاب خدا با قلب است آنها را استخدام كرده و كار می
. را شناخته استپس اگر انسان قلب را شناخت خود را شناخته و چون خود را شناخت، خدا 

 (368، ص: 3ترجمه مصطفوى، ج-)اصول كافی
ه است از آنچه در وصف می. 10 (به استثناى بندگان پاكدل 159آورند. )ترجمه آیه: خدا منزَّ

 (160خدا. )
 درباره خدا درست است، دلیلش این است كه:« عباد مخَلصین» و اما اینكه وصف . 11

ا براى خود خالص كرده، یعنی دیگر هیچ موجودى خداى عزوجلَّ بندگانی دارد كه ایشان ر
غیر از خدا در این افراد سهمی ندارد، و خود را به ایشان شناسانده، و غیر خود را از یاد ایشان 

كنند، و اگر غیر از خدا، شناسند و غیر از خدا را فراموش میبرده، در نتیجه تنها خدا را می
ناسند، چنین مردمی اگر خدا را در نفسشان وصف شچیزى را هم بشناسند به وسیله خدا می

كنند كه الیق ساحت كبریایی اوست و اگر هم به زبان وصف كنند، به اوصافی وصف می
دنبال وصف خود این اعتراف را  -هر چند الفاظ قاصر و معانی آنها محدود باشد -كنند
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 شد و زبان بشر الكن استكنند كه بیان بشر عاجز و قاصر است از اینكه قالب آن معانی بامی

، ص: 17از اینكه اسماء و صفات خدا را در قالب الفاظ حكایت كند. )ترجمه المیزان، ج
265) 

فرمایند: )عقل و نقل بعد از وحی و تحت شعاع آن، هر دو منبع . آیت الله جوادى آملی می12
( 24، صكنند.( )منزلت عقل در هندسه معرفت دینیمعرفت شناختی دین را تامین می

توانند معرف احكام اسالم بوده و حجت شرعی در باب فهم مجموع قرآن و روایات و عقل می
 (24دین را بدست دهند. )همان، ص

 (13است. )همان، ص« ما الهمه الله» و عقل  «ما انزله الله» نقل 
 وحی. اند براى شناخت دین وكارند و هریك راهیبنابراین عقل و نقل هر دو درصدد انجام یك

 (61)همان، ص 
از سوى دیگر، عقل نیز در برابر وحی نیست چون معرفت وحیانی از سنخ علم حضورى و با 
عصمت همراه است، آنجا عین الیقین و حق الیقین است. اما عقل در حوزه مفاهیم و از سنخ 

ن یتواند باالتر از علم حصولی راه پیدا كند و از علم الیقعلم حصولی است، عقل كه نمی
بگذرد. بله تا آنجایی كه لفظ، عبارت و مفهوم است، عقل راه دارد ولی به حوزه و دایره وحی 

نشاندن عقل و وحی امرى كه حوزه عینیت و شهود حقیقت است، قطعا راه ندارد. لذا كنار هم
 (50ناصواب است. )همان، ص

دان یا كسانی كه شود یعنی اخالصمنصین كه به كسر الم )اسم فاعل( خوانده می. مخلِ 13
ریا براى خدا انجام دهند. واضح است كوشند دین خود را پاك و خالص و عمل خود را بیمی

اند در خطر نیستند. خطر از این جهت است كه ممكن است كه ما دام كه بر این اخالص باقی
بلغزند و به ناخالصی و معصیت دچار شوند. اما مخَلصین به فتح الم،)اسم مفعول( 

یدگانند كه خداى تعالی آنان را از هر گونه شرك و معاصی پاك كرده است. برگز
 (294،ص :  2اسالمی، جاخالق)علم



 فطرت  |   106

 
. انسان در دو لحظه به یك حالت نیست و بیش از هرچیز تحت تأثیر اعمال خویش است، 14

ا گیرد و او ربخشد و عمل كثیف ظلمانی نور را از انسان مییك عمل نورانی به او نور می
دهد و او را آماده براى پذیرش اندرزها و حق كند. كار نیك به دل انسان نرمش میتاریك می

آورد و گاهی دل نماید، و برعكس اعمال خالف فطرت انسانی، قساوت دل میو حقیقت می
كارش تمام شده و بر دل آنها مهر خورده »كند: شود كه قرآن تعبیر میانسان آنچنان سیاه می

بیند ولی گویی ندیده است؛ مثل اینكه پرده جلو چشمش را گرفته چشم خودش میبه « است
اینها آثار كفر است نه علل كفر، و با این بیان  (7)بقره،« اْبصاِرِهْم ِغشاَوٌة. َو َعلی»است: 

 (134، ص: 26آثار استاد شهید مطهرى، جگردد. )مجموعه مسائل همگی حل می
گاه گردانم؟آیا ش»ترجمه آیه: بگو: . 15 اند [ كسانی(  ]آنان103« )ما را از زیانكارترین مردم آ

دهند. پندارند كه كار خوب انجام میشان در زندگی دنیا به هدر رفته و خود میكه كوشش
(104) 

، به سوى این دین كن، با همان سرشتی . 16 ترجمه آیه: پس روى خود را با گرایش تمام به حقَّ
سرشته است. آفرینش خداى تغییرپذیر نیست. این است همان دین كه خدا مردم را بر آن 

 دانند. پایدار، ولی بیشتر مردم نمی
اَس َقِد اْجَتَمُعوا َعَلی َماِئَدٍة . » 17 ِة َأْهِلِه َفِإنَّ النَّ اُس اَل َتْسَتْوِحُشوا ِفی َطِریِق اْلُهَدى ِلِقلَّ َأیَها النَّ

یل اى مردم در راه راست، از كمی روندگان نهراسید، زیرا اكثریت ) «ِشَبُعَها َقِصیٌر َو ُجوُعَهاَطِو
اى جمع شدند كه سیرى آن كوتاه، و گرسنگی آن طوالنی است.( )نهج مردم بر گرد سفره

 (319، ص: 201البالغة )للصبحی صالح(، خطبه 
َج . » 18 .« اِل اْعِرِف اْلَحقَّ َتْعِرْف َأْهَلهَقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن )علیه السالم( اْلَحقُّ اَل یْعَرُف ِبالرِّ

.( )روضة الواعظین و شود، حق را بشناس تا اهلش را بشناسیحق با رجال شناخته نمی)
 (31، ص: 1بصیرة المتعظین، ج

 46 هیسوره سبأ ، آ ترجمه آیه: دو دو و به تنهایی براى خدا به پا خیزید.. 19
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قیام كنید. الزم نیست كه اول یك اجتماعاتی باشد،  . قیام كنید براى خدا، براى اقامه حق20

 -«مثنی و فرادى» -انسان بعد از اجتماعات قیامی كند. یكی یكی هم این تكلیف هست« ُثمَّ »
هم هست، دوتا دوتا هم هست؛ این دیگر اقل جمعش است. یعنی تنهایی تكلیف « ُفرادى»

ه هست، و  ش دوتاس« اجتماعی»به قیاِم للَّ شود به باال؛ هر چه ت. از دوتا شروع میهم كه اقلَّ
ه»باال رفت. میزان این است كه انسان تشخیص بدهد كه  هست این قیام. براى خدا هست « ِللَّ

ه شد و براى خدا شد، از اینكه تنها هستیم، از اینكه جمعیتمان كم است،  آن قیام. دیگر اگر ِللَّ
ه هست، براى خداست ه هیچ خسران ندارد، هیچ دیگر وحشتی نیست. قیام اگر للَّ ، قیاِم ِللَّ

 (34، ص: 5ضرر توى آن نیست. )صحیفه امام، ج
، به سوى این دین كن، با همان سرشتی .21 ترجمه آیه: پس روى خود را با گرایش تمام به حقَّ

كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خداى تغییرپذیر نیست. این است همان دین 
 دانند.دم نمیپایدار، ولی بیشتر مر

از هر چیز به معناى آن رویی است كه به طرف ماست، و ما به سویش « وجه » كلمه .22
رویم. و اصل در معناى وجه همان وجه آدمی و صورت او است كه یكی از اعضاى وى می

است، و وجه خداى تعالی همان اسماء حسنی و صفات علیایی است كه متوجهین به درگاهش 
كنند، هم چنان كه خوانند و عبادت میشوند، و به وسیله آنها خدا را مییبا آنها متوجه م
ْسماُء اْلُحْسنی» خودش فرمود:

َ
ِه اأْل و اما ذات متعالی خدا به هیچ وجه راهی «َفاْدُعوُه ِبها َو ِللَّ

كنند بدین جهت است كه او اله و بدان نیست، و قاصدان آن درگاه و مریدان اگر قصد او را می
و علی و عظیم و رحیم و صاحب رضوان است و صاحب صدها اسماء و صفات دیگر.  رب

 (417، ص 13)ترجمه تفسیر المیزان، ج
در اصل لغت به معناى عضوى از اعضاى بدن یعنی « وجه» گوید:راغب در مفردات خود می

اُر  َو َتْغشی» و آیه«َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو َأیِدیُكْم » صورت است، و در آیه: به همین  «ُوُجوَهُهُم النَّ
خورد ترین عضوى است كه از انسان به چشم میمعنا است، و چون صورت اولین و عمده

بهمین مناسبت قسمت خارجی هر چیز را هم كه مشرف به بیننده است وجه )روى( آن چیز 
ات ت قرآنی ذو در بسیارى از آیا« وجه النهار: یعنی ابتداى روز» شود:گویند، مثال گفته می

 (142، ص 7تعبیر شده است. )ترجمه تفسیر المیزان، ج« وجه» هم به
 ( مقام عقل و نظر2( مقام لغت و اصطالح 1كلمه وجه دو مقام دارد: .23
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شود، و مجازا در مورد تمام حقیقت شی در مقام لغت ابتدا كلمه وجه به صورت اطالق می

 رود.نیز بكار می
سئله درست برعكس آن است، یعنی ابتدا وجه بر تمام حقیقت ولی در مقام عقل و نظر م

اى از حقیقت انسان است و نسبت به انسان وضع شده و بعد از آن چون صورت انسان آیینه
كند، بالمجاز به صورت نیز وجه گفته گرى بیشترى از حقیقت انسان میسایر اعضاء جلوه

قیقتی شد، یك امر اعتبارى و بالعرض است گر یك حشود. زیرا وقتی یك شیء آیینه و جلوهمی
كند. و در عین حال بین حقیقت شیء و كه از واقعیتی كه تمام اصالت با اوست، حكایت می

 صورت آن دوگانگی وجود ندارد.
پس مطابق عقل سلیم، اسماء بر امور حقیقی و واقعی اطالق شده و بالمجاز به امورى كه از 

 شود.اطالق می كنند نیزآن واقعیات حكایت می
مطلب مورد بحث شبیه مسئله اصالت وجود و ماهیت است كه برخی به علت اینكه انسان با 

باشد، ماهیت است، قائل محسوسات كار دارد و آن چیزى كه در بدو امر، محسوس انسان می
به اصالت ماهیت شدند، در حالیكه با دقت عقلی و فلسفی معلوم است كه آنچه كه خارج را 

 رده وجود است و بس، و ماهیت اعتبار ذهن است.)بیانات شفاهی در ضمن تحقیق(پر ك
روى آوردن به سوى دین، و توجه بدان بدون غفلت از آن « اقامه وجه براى دین» مراد از.24

آورد، و همه حواس و توجهش را معطوف بدان است، مانند كسی كه به سوى چیزى روى می
گرداند. )ترجمه المیزان، چ طرف نه راست و نه چپ رو برنمیكند، به طورى كه دیگر به هیمی
 (267، ص 16ج

ٍد َعْن َعِلی ْبِن َحِدیٍد َعْن َسَماَعَة ْبِن ِمْهَراَن .»25 ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َقاَل: ُكْنُت  ِعدَّ
ِه ع َو ِعْنَدُه َجَماَعٌة ِمْن َمَو  ِه ع ِعْنَد َأِبی َعْبِد اللَّ اِلیِه َفَجَرى ِذْكُر اْلَعْقِل َو اْلَجْهِل َفَقاَل َأُبوَعْبِد اللَّ

الَّ َما اْعِرُفوا اْلَعْقَل َو ُجْنَدُه َو اْلَجْهَل َو ُجْنَدُه َتْهَتُدوا َقاَل َسَماَعُة َفُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك اَل َنْعِرُف إِ 
ِه ع ِإنَّ  ْفَتَنا َفَقاَل َأُبو َعْبِد اللَّ وَحاِنییَن  َعْن  َعرَّ ُل َخْلٍق ِمَن الرُّ َه َعزَّ َو َجلَّ َخَلَق اْلَعْقَل َو ُهَو َأوَّ اللَّ

ُه َتَباَرَك  َعاَلی َخَلْقُتَك َو تَ  یِمیِن اْلَعْرِش ِمْن ُنوِرِه َفَقاَل َلُه َأْدِبْر َفَأْدَبَر ُثمَّ َقاَل َلُه َأْقِبْل َفَأْقَبَل َفَقاَل اللَّ
َجاِج ُظْلَماِنیًا َفَقاَل َخْلقًا َعِظیم

ُ
ْمُتَك َعَلی َجِمیِع َخْلِقی َقاَل ُثمَّ َخَلَق اْلَجْهَل ِمَن اْلَبْحِر اأْل ًا َو َكرَّ
َسْبِعیَن ْمَسًة َو ِل َخ َلُه َأْدِبْر َفَأْدَبَر ُثمَّ َقاَل َلُه َأْقِبْل َفَلْم یْقِبْل َفَقاَل َلُه اْسَتْكَبْرَت َفَلَعَنُه ُثمَّ َجَعَل ِلْلَعْق 

ُه ِبِه اْلَعْقَل َو َما َأْعَطاُه َأْضَمَر َلُه اْلَعَداَوَة َفَقاَل اْلَج  ْكَرَم اللَّ ا َرَأى اْلَجْهُل َما َأ ْهُل یا َربِّ ُجْندًا َفَلمَّ
َة ِلی ِبِه َفأَ  ُه َو اَل ُقوَّ یَتُه َو َأَنا ِضدُّ ْمَتُه َو َقوَّ ْعِطِنی ِمَن اْلُجْنِد ِمْثَل َما َهَذا َخْلٌق ِمْثِلی َخَلْقَتُه َو َكرَّ
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 َأْعَطیَتُه َفَقاَل َنَعْم َفِإْن َعَصیَت َبْعَد َذِلَك َأْخَرْجُتَك َو ُجْنَدَك ِمْن َرْحَمِتی َقاَل َقْد َرِضیُت َفَأْعَطاهُ 

ْبِعیَن  ا َأْعَطی اْلَعْقَل ِمَن اْلَخْمَسِة َو السَّ اْلُجْنَد  اْلَخیُر َو ُهَو َوِزیُر  َخْمَسًة َو َسْبِعیَن ُجْندًا َفَكاَن ِممَّ
هُ  ُه اْلُكْفَر ... َو اْلَفْهُم َو ِضدَّ یَماُن َو ِضدَّ رَّ َو ُهَو َوِزیُر اْلَجْهِل َو اْْلِ ُه الشَّ  اْلُحْمَق اْلَعْقِل َو َجَعَل ِضدَّ

ُه اْلَغَباَوَة ... َفاَل َتْجَتِمُع َهِذِه اْلِخَصاُل كُ  َها ِمْن َأْجَناِد اْلَعْقِل ِإالَّ ِفی َنِبی َأْو ... َو اْلَفْهُم َو ِضدَّ لُّ
اَساِئُر َذِلَك ِمْن َمَواِلیَنا َفِإنَّ َأَحَد  یَماِن َو َأمَّ ُه َقْلَبُه ِلْْلِ و ُهْم اَل یْخلُ َوِصی َنِبی َأْو ُمْؤِمٍن َقِد اْمَتَحَن اللَّ

ی یْستَ  ْكِمَل َو یْنَقی ِمْن ُجُنوِد اْلَجْهِل َفِعْنَد َذِلَك یُكوُن ِمْن َأْن یُكوَن ِفیِه َبْعُض َهِذِه اْلُجُنوِد َحتَّ
َما یْدَرُك َذِلَك ِبَمْعِرَفِة اْلَعْقِل َو ُجُنوِدِه  ْوِصیاِء َو ِإنَّ

َ
ْنِبیاِء َو اأْل

َ
َرَجِة اْلُعْلیا َمَع اأْل ِة َو ِبُمَجاَنبَ ِفی الدَّ

ُه َو ِإیاكُ  َقَنا اللَّ ، ص: 1اْلسالمیة(، ج -)الكافی )ط  «ْم ِلَطاَعِتِه َو َمْرَضاِتِه.اْلَجْهِل َو ُجُنوِدِه َوفَّ
21) 

ى فهم آمده است كه یكی از آنها ذهن است. ذهن مركز ساختار فهم دو مورد از روایت، كلمه
كند است و ذهن قوه ایست كه فهم در آن جایگاهی دارد و مفاهیم در آنجا مراحلی را طی می

عاهاى ماه رمضان هم در مورد ذهن  آمده است كه از خدا در د -تا علم حاصل شود. 
و در مقام كاربرد فرقی ندارند. چون مد نظر مسایل روانشناسی است كه ذهن  -خواهد... می

ت كند استعمال شده اسخیلی مشهور است و بیشتر مورد توجه است و ذهن را سریع تبادر می
 قش و وضعیت  خیلی بهم نزدیك هستند.و با همدیگر فرقی ندارند و از حیث كاربرد و ن

ء و َغِبیُتُه أیضًا، َأْغَبی َغَباَوًة، إذا لم َتفِطْن و تقول: َغِبیُت عن الشی»در معناى غباوه آورده اند: 
تاج اللغة و صحاح العربیة؛  - ء كذلك، إذا لم تعرْفه. )تعرْفه الصحاحله. و َغِبَی َعَلیَّ الشی

                                                                              .(          2443، ص: 6ج
ى ِإَلی اْلَمْفُعوِل ِبَنْفِسِه َو ِباْلَحْرِف یَقاُل )َغِبیُت( األمَر و )َغِبیُت( َعْنُه و )َغِبی( َعِن  )َغَباَوًة( یَتَعدَّ

ْغِبیاُء(اْلَخَبِر َجِهَلُه َفُهو )َغِبی( أیضًا و اْلَجْمُع )ا
َ
)المصباح المنیر فی غریب الشرح الكبیر  أْل

 ( 442، ص: 2للرافعی؛ ج
مِر َغَباَوًة، فهو َغِبی إذا لم یْفُطْن للِخبِّ »یقال: 

َ
ْمر َغَباوة. اللیث: یقال َغِبی عن األ

َ
َغِبیت عن األ

مُر إذا كان ال یفُطن له و ال یعرُفه، و الَغ 
َ
َباَوة المصدر. و یقال: و نحوه. یقال: َغِبی علی ذلك األ

مِر إذا كان ال یْفُطن له. و یقال: 
َ
مور. و یقال: َغِبیُت عن ذلك األ

ُ
فالن ذو َغَباَوٍة أى َتْخفی علیه األ

 (114، ص: 15)لسان العرب؛ ج  «اْدُخْل فی الناس فهو َأْغَبی لك َأى َأخفی لك.
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مخاطبان در برابر فرهنگ غرب كار ذهن است. براى اینكه -لم اعرفه و جهله  –ى اینها همه

 ى ذهن را آورده ایم و نقشكنند، كلمهبیشتر به ذهن توجه دارند و سریعتراز آن فهم را تبادر می
 )بیانات شفاهی در ضمن تحقیق( این دو تقریبا یكی است.

.یكی دیگر از جهاتی كه نشانه هماهنگی تعلیمات اسالمی با فطرت و طبیعت است و به 26
ی و معلولی احكام اسالمی با مصالح و مفاسد وید ماندن میآن امكان جا دهد، رابطه علَّ

بندى احكام از این نظر است. در اسالم اعالم شده كه احكام تابع یك سلسله واقعی و درجه
 باشند. مصالح و مفاسد واقعی است و اعالم شده كه این مصالح و مفاسد در یك درجه نمی

 (193، ص: 3، جآثاراستادشهیدمطهرى)مجموعه
خرى بإْبهامها، و كذلك هو .27

ُ
حنف: الَحَنُف فی الَقَدَمیِن: إْقباُل كل واحدة منهما علی األ

ْدیاِن َأى یِمیُل إلی 
َ
ُف عن األ فی الحافر فی الید و الرجل، والَحِنیُف: الُمْسِلُم الذى یَتَحنَّ

 (57، ص: 9)لسان العرب، جالحق.
است، و ممكن هم هست حال از دین و یا حال از وجه « اقم» حال از فاعل« حنیفا»كلمه .28

است، كه « حنف» تر است، و كلمه مذكور از ماده باشد، اما اولی ظاهرتر و با سیاق مناسب
باشد، و در آیه منظور اعتدال است.)ترجمه المیزان، به معناى تمایل دو پا بسوى وسط می

 (267، ص: 16ج
كند، نوع واحدى است كه سودها و زیانهایش نسبت به می انسان كه در این نشاه زندگی.29

بنیه و ساختمانی كه از روح و بدن دارد سود و زیان مشتركی است كه در افراد مختلف اختالف 
كند. پس انسان از این جهت كه انسان است بیش از یك سعادت و یك شقاوت ندارد، پیدا نمی

تنها یك سنت ثابت برایش مقرر شود، و و چون چنین است الزم است كه در مرحله عمل 
هادى واحد او را به آن هدف ثابت هدایت فرماید، و باید این هادى همان فطرت و نوع خلقت 

 (268، ص: 16باشد.)ترجمه المیزان، ج
وره س َحْبِل اْلَوِریِد. َو َلَقْد َخَلْقَنا ااْلنَساَن َو َنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه  َو نحُن َأْقَرُب ِإَلیِه ِمْن .30

 16ى ق آیه
كند، و ما از شاهرگ ]او[ اى به او میدانیم كه نفس او چه وسوسهایم و میو ما انسان را آفریده

 به او نزدیكتریم.
أفَضُل الَعْقل َمعِرَفُة اْلنساِن َنفَسُه ، فَمن َعَرَف َنفَسُه َعَقَل ، و َمن َجِهَلها » قال علی )ع(: .31

 «َضَلَّ 
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)بهترین عقل انسان خودشناسی اوست. بنابراین كسی كه خود را شناخت خردمندى یافت، و 
كسی كه نادان به نفس خود بود گمراه شد.( )شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و 

 (442ص  2دررالحكم ، ج 
قُّ طوال..32  (640) المفردات فی غریب القرآن، ص:  أصل الَفْطِر: الشَّ
فقط در یك آیه آمده است كه در مورد  -«فعلة»یعنی بر وزن  -با این صیغه« فطرة».لغت 33

ه»انسان و دین است كه دین  داللت بر نوع  ـ یعنی گونه ـ « فعلة»است... وزن « فطرة اللَّ
ی از نشستن. « جلسة»یعنی نشستن، « جلسة»كند. می تی»یعنی نوع خاصَّ ِه الَّ َفَطَر  ِفْطَرَة اللَّ

اَس َعَلیها اى ایم؛ یعنی انسان به گونهیعنی آن گونه خاصَّ از آفرینش كه ما به انسان داده «النَّ
، اگر ما براى «ویژگیهاى انسان»گویند اى كه امروز میخاص آفریده شده است. این كلمه

ان دهد. فطرت انسانسان یك سلسله ویژگیها در اصل خلقت قائل باشیم، مفهوم فطرت را می
 3،455آثاراستادشهیدمطهرى، جل خلقت و آفرینش انسان.) مجموعهیعنی ویژگیهایی در اص

)    
به معناى شكافتن از  -به طورى كه راغب گفته -است، كه« فطر» از ماده « فاطر» .كلمه34

اى بوده طرف طول است  و اگر كلمه فاطر بر خداى تعالی اطالق شده، به عنایت استعاره
رده، و از درون آن آسمانها و زمین را بیرون آورده، بنا بر است، گویا خداى تعالی عدم را پاره ك

ْرِض این، حاصل معناى آیه ـ 
َ
َماَواِت َو اأْل ِه َفاِطِر السَّ ( ـ این 1) سوره فاطر آیه اْلَحْمُد ِللَّ

حمد خدا را كه پدید آورنده آسمانها و زمین است، به ایجادى ابتدایی، و بدون » شود:می
دهد كه كلمه بدیع و مبدع دارند، با این همان معنایی را می« فاطر» هو بنابراین كلم« الگو

تفاوت كه در كلمه ابداع، عنایت بر نبودن الگوى قبلی است، و در كلمه فاطرعنایت بر طرد 
عدم و بر ایجاد چیزى است از اصل، نه مانند كلمه صانع كه به معناى آن كسی است كه مواد 

د، و از آن صورتی جدید )از قبیل خانه، ماشین، و امثال آن( كه كنمختلفی را با هم تركیب می
 (  5، ص: 17كند. )ترجمه المیزان، جوجود نداشت، درست می

شود و آن خواص، همان ظهور هست كه عدم داراى آن شده .یعنی عدم داراى خواص می35
كه  است.  پس فطرت خود خواص شد. خواصی كه عدم را داراى خاصیت كرد و هر چیزى

ى الهی و علم الهی كه آنها عدمی كه آن را كنار در آن شد از فعل الهی، اسماء الهی، اراده
ی خاصیت ى بگذاشتیم، االن خواص را ایجاد كردند. بال تشبیه مثل آینه كه اول مانند شیشهمی

 بود و االن یك گل در آن منعكس شد و این آینه داراى یك گل زیبا شد. واین گل همان چیزى
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دیدیم ولی االن بود كه در حقیقت بود و االن در اینجا ظاهر شد. ما قبال این آینه را هیچ می

بینیم. آن خاصیت و این ظهور و خواص و آن چیزى كه قبال عدم بود و االن گل و زیبایی را می
ظهور پیدا كرد، این همان  چیزى كه در پرده و خزینه بود و االن ظهور پیدا كرد. )بیانات 

 شفاهی در ضمن تحقیق(
ده چه در انسان و چه در نبات و حیوان همه از 36 .قواى دیگر هم چون غاذیه و نامیه و مولَّ

كند. و ما فعال سخن روى شعور و علم و تدبیر است؛ در همه، حیات و حكمت حكومت می
اند و در بود خود داریم كه آیا این قواى مختلف هر یك در هویت و شخصیت خود مستقل

انكه اند و اگر چناند یا در تحت تدبیر و تسخیر دیگرىمچنین هر یك آیا در كار خود مستقله
شخصیت ممتاز داشته باشد انسان را نباید یك شخصیت  هر یك را استقالل وجودى باشد كه

باشد و حال آن كه دانستی او را هویت واحده است. حال كه او را هویت واحده است كه یك 
پس باید این قوا همگی از مراتب و شؤون او باشند و اگر به مثل آن حقیقت  شخص ممتدَّ است

 هاى آن درختند ...به نام نفس را به درختی تشبیه كنیم آن قوى، فروع و شاخه
شاخه  اند یعنیاند كه همه فروع یك حقیقتقواى انسانی نسبت به شجره نفس نیز این چنین

همه آنهاست و افعال آنها همان فعل نفس است. اند و در حقیقت، نفس و برگ یك درخت
این معنی را یكی از حكماى بزرگ اسالم به نام مال هادى سبزوارى به تازى به نظم درآورده 

 است.
 َو ِفْعُلها ِفی ِفعِله َقْد اْنَطَوى الَنْفُس ِفی َوْحَدِته ُكلُّ الُقوى

ى او در فعل خود او منطوى یعنی: )نفس در عین وحدتش همه قواى خود است و فعل قوا
است.( یعنی اصل محفوظ در همه قواى ظاهر و باطن انسان نفس است كه این قوا همه قایم 
به اویند و هیچ یك آنها در وجود خود و فعل خود استقالل ندارند و محض ربط و صرف 

 (103-105اند.)دروس معرفت نفس،عالمه حسن زاده آملی مد ظله العالی متن، ص: تعلق
یابد و عدم نقیض این .به تناسب این عالم عدم مفهوم دارد و عدم در این عالم مفهوم می37

وجود است. در عالم هاى برتر مفهوم، مفهومی دیگر است كه غیر از این مفهوم است كه در 
 این عالم است بنابراین به تناسب این عالم است. 

 (بیانات شفاهی در ضمن تحقیق)
 588كلم، ص: غرر الحكم و درر ال.38
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ِه صلی الله علیه و آله و سلم.» 39 اَل َتْضِرُبوا َأْطَفاَلُكْم َعَلی ُبَكاِئِهْم َفِإنَّ ُبَكاَءُهْم  :َقاَل َرُسوُل اللَّ

ِبی َو آِلِه َو أَ  اَلُة َعَلی النَّ ُه َو َأْرَبَعَة َأْشُهٍر الصَّ َعاُء َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َشَهاَدُة َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّ ْرَبَعَة َأْشُهٍر الدُّ
  «ِلَواِلَدیِه.

 .(10باب فطرت الله عزوجل الخلق علی التوحید حدیث  331)التوحید، ص
رسول خدا )ص( فرمود كه اطفال خود را بر گریستن ایشان مزنید زیرا كه گریه ایشان در چهار 

یغبر و آل آن ماه شهادت به این است كه خدائی نیست مگر خدا و چهار ماه صلوات بر پ
 حضرت علیهم السالم و چهار ماه دعاء است از براى پدر مادرش

.حضرت ختمی مرتبت)ص( مقام قبل از اوان بلوغ، بلكه هنگام طفولیت، از آن جا كه 40
نفس شریف او مستكفی بالذات و بی نیاز از معلم بشرى بود، رشد عقلی در او در ایام صباوت 

كند از آن كه خطوط شعاعیه نوریه بین او و عین ثابت و می در حد اعجاز بود، و این حكایت
ل مربی او در اوان طفولیت  حقیقت اصلیه او در مقام الهوت ظاهر، و عقلی كلی و صادر اوَّ
بوده است. حق تعالی تربیت او را به اسماء حسنی و صفات علیا بر عهده گرفت، و آن چنان 

نفوس كامله،  .خاتم جمیع شرایع الهیه دید سعه روحی در باطن او بهم رسید كه خویش را
خصوصا أب األرواح و العقول، از آن جهت كه سیرشان سیرمحبوبی است، جذبات الهیه آن 
نفوس مقدسه، ال سیما أكمل النفوس، را برق آسا به اصل خود پیوندند؛ و این بزرگواران در 

تنزل از غیب به شهادت، و چه  طی مقامات و درجات به عبادات شاقه نیاز ندارند. چه در مقام
گیرند. )مصباح الهدایه، مقدمة استاد در مقام صعود به اصل خود، از جذبات حق مدد می

 .(161سید جالل الدین آشتیانی ، مقدمه ص: 
تر اند؛ به هر اندازه كه ایمانشان قوى.افراد مردم از نظر ایمان و توجه به آثار گناهان متفاوت41

شود. ر گناهان شدیدتر باشد، اجتنابشان از گناه بیشترو ارتكاب آن كمتر میشان به آثاو توجه
اگر درجه ایمان در حد شهود و عیان برسد، به حدى كه آدمی حالت خود را در حین ارتكاب 

اى را بنوشد، خواهد خود را از كوه پرت كند و یا زهر كشندهگناه حالت شخصی ببیند كه می
الی رود. چنین حرسد؛ یعنی هرگز به طرف گناه نمیگناه به صفر میدر اینجا احتمال اختیار 

نامیم. پس عصمت از گناه ناشی از كمال ایمان و شدت تقواست. می« عصمت از گناه»را 
از گناه برسد یك « معصومیت»و « مصونیت»ضرورتی ندارد كه براى اینكه انسان به حد 

یا شخص معصوم به حسب سرشت و ساختمان،  نیروى خارجی جبرًا او را از گناه باز دارد و
 القدرة باشد. مسلوب
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 (159و158، ص: 2آثار استاد شهید مطهرى، ج)مجموعه 

تر از این دین، نه تنها جداى از من نیست، بلكه عمیق»فرموده اید:  22.در اوایل جلسه 42
آن فطرت  خدا انسان را بر اساس» و در اواخر همین جلسه فرموده اید« ساختار من است

ی كه در بدو امر نوعی تناف« تر از قوانین شد.آفرید، نه براساس آن قوانین؛ پس فطرت عمیق
 دیده میشود . 

: اینها به سطح نگرش مربوط است و اختالفات، اختالفات سطح نگرش و عمق 1جواب 
یِه اِهیَم َعْن َأبِ ْبُن ِإْبَر  َعِلیفطرت همان توحید است. فرمایند نگرش است و اال در عالم واقع می

ِه ع َقاَل: ُقْلُت  هِ  َعِن اْبِن َأِبی ُعَمیٍر َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ ِتی َفَطَر ال ِفْطَرَت اللَّ اَس الَّ نَّ
ْوِحیُد  ، 16.ر.ك: ترجمه المیزان، ج 12؛ ص 2اْلسالمیة( ؛ ج -)الكافی )ط  . َعَلیها؛ َقاَل التَّ

 (279ص: 
خواهد به این اصلی تر است ؛ ولی انسان كه می -عمیقتر بودن فطرت -مسلم است كه آن

فضا وارد شود و چونكه هنوز مستقیم به خود عمق آن وارد نشده است، اول چیزى كه در این 
شود تمامی سطح زود دریافت میكند كه یعنی چه، همان قوانین است. وقتی گفته می

د توانشوند یعنی چه و چه طور میكنند فورا متوجه میام پیدا میموجودات روى یك قانون قو
تواند گویند این قوانین همان دین است سریع میباشد تا اینكه گفته شود فطرت ؛ وقتی می

متوجه شود تا اینكه نگاه عمیق تر شود. مخصوصا در مراحل عملی اگر این استعداد باز شود 
هر چیزى است همان فطرت است .مشابه نور است. وقتی  آن موقع در نهایت خواهد دید خیر!

تی بینیم . حقیقت نور باطنی تر است. حبینیم؟ در حالیكه رنگ را میمیگوییم آیا ما  نور را می
بینیم اینها نور نیستند، رنگ درخشش است و به همه ى اینها در این محل، ما كه رنگ را می

هم به آن وابسته است و با شدت   ]رنگ[ین و این ى لطیف فوق تصور من كه حاكم برااحاطه
است، در واقع نور است؛ پس در نگاه سطحی ما با رنگ آشنا هستیم. این چیزى كه در ظاهر 
است رنگ است و آن چیزى كه در باطن است نور است. وقتی عمق باز شد برعكس خواهد 

ابراین اینها برمیگردد به شد آن چیزى كه در ظاهر است نور است و بعد از آن رنگ است. بن
 اختالفات سطح نگرش تا آمادگی پیدا شود تا آن مطلب حاصل شود.

تواند با این سطح آشنا شود لذا بنابراین در هر مرحله اى كه این من كشف شود،آن مقدار می 
در اول آن من توجه اش به سطح است و به حكومت قوانین است تا به دین و فطرت و هر چه 

بینیدكه مطلب چیست .كما اینكه در لقاى الهی هم اینچنین است شود میر میمن عمیق ت
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، ص: 6فرماید باطنش در ظاهر و ظاهرش در باطن. )ر.ك ترجمه المیزان، جروایاتی كه می

( ُخوب آنكسی كه از معرفت و كمال برترى برخوردار است آن موقع كه لقاى الهی را 134
، ص: 1الحدیثه(، ج -إقبال األعمال )ط  -«ت دللتنی علیكبك عرفتك و ان»]میگوید[بیندمی

ید شود میگواین براى عموم نیست.  هر كسی متوجه من نمی شود. وقتی كه گفته می - 157
؛ و با برهان عرفتك؛ وبا عقل عرفتك. هر دو راست  ]تو را شناختم[من با استدالل عرفتك

 در ضمن تحقیق(             گویند ولی هركس در سطح خودش. )بیانات شفاهیمی
ِه ِإالَّ َو ُهْم ُمْشِرُكوَن » .43 ْكَثُرُهْم ِباللَّ  (106)سوره یوسف آیه «. َو ما یْؤِمُن َأ

گردد، به اعتبار ایمانشان، به این معنا كه اكثر مردم ایمان برمی« ناس» به« اكثرهم» ضمیر در
چند بر آیات آسمانی و زمینی با همه آورنده نیستند هر چند تو از ایشان مزدى نخواهی، و هر 

زیادیش مرور كنند، و آنهایی كه از ایشان ایمان آوردند )كه همان اقلیت باشند( اكثر ایشان 
 ایمانشان آمیخته به شرك است.

و اگر بپرسی چگونه ممكن است آدمی در آن واحد، هم متلبس به ایمان باشد و هم به شرك، 
شوند؟ جواب مقابل همند كه در محل واحد جمع نمی با اینكه ایمان و شرك دو معناى

گوییم: این اجتماع، نظیر اجتماع اعتقادات متناقض و اخالقیات متضاد است، و از این می
نظر ممكن است كه اینگونه امور از معانیی باشند كه فی نفسه قابل شدت و ضعفند، و مانند 

دون اگر مطلق و ب« بعد» و« قرب» ثالشوند، مدورى و نزدیكی، به اضافه و نسبت مختلف می
شوند، ولی اگر نسبی و اضافی لحاظ شوند، اضافه لحاظ شود هرگز در محل واحد جمع نمی

 ممكن است در محل واحد جمع شوند، و با هم مطابقت داشته باشند، ...
 كه حقیقتشان عبارتست از تعلق و بستگی قلب به خضوع و در -ایمان به خدا و شرك به او هم

برابر خدا یعنی ذات واجب الوجود و بستگی آن بغیر او از چیزهایی كه مالك خود و چیز 
دو مطلب اضافی هستند كه به اختالف نسبت و اضافه،  -دیگرى نیستند مگر به اذن خدا،

 (376، ص: 11شوند.)ترجمه المیزان، جمختلف می
ى كه هست از وجود است. .دانستیم كه عدم، هیچ است و از هیچ چیزى نیاید پس هر اثر44

و چون عدم هیچ و ناچیز است واقعیت و حقیقت چیزى نخواهد بود. پس واقعیت و حقیقت 
همه چیزها هستی است كه آن را به تازى وجود گویند و این وجود است كه منشأ و مبدأ همه 

 آثار است.
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ق و ثبوت یعنی در سراى هستیپرسیم كه آیا میاكنون می بیر كه از آن تع شود در موطن تحقَّ

شود یعنی خارج از اعتبار ذهنی ما كه خود ما یكی از حقایق خارجی هستیم، و به خارج می
ق و ثبوت كه خارج از سراى هستی باشد چیزى واسطه میان وجود  یا در بیرون از موطن تحقَّ

ه نو عدم باشد؟ مثال همانطور كه رنگ سرخ نه سیاه است و نه سپید چیزى در خارج باشد كه 
پندارید كه اگر جستجو شود شاید در گوشه و كنار این سراى وجود باشد و نه عدم؟ آیا می

 بزرگ هستی یا بیرون از آن چیزى پیدا شود كه نه وجود باشد و نه عدم؟
فرمایید؟ بهتر این است كه این سؤال تجزیه و تحلیل شود تا در پاسخ این پرسش چه می

 جواب آن روشن گردد:
سراى هستی است هستی است، زیرا كه نیستی در خارج نه بودى دارد و نه نمودى،  آنچه كه در

گیرد موجود خواهد تا كسی بگوید: این نیستی است و آنچه كه در خارج طرف اشاره قرار می
بود. لذا در ظرف خارج صدق آمدن عدم كه گفته شود این عدم است، كذب محض است. 

توان گفت كه این چیز ت موجود است؛ چگونه میگرفپس هر چه كه طرف اشاره قرار
نه موجود است و نه معدوم! و حال این كه چیز همان موجود است. وانگهی از هستی كه 

 بگذریم نیستی است و نیستی در خارج نیست.
چیزى نیست تا گفته شود كه این نه نیست است و نه هست. عالوه این كه بدر « نیست»پس 

پندارى بیش نیست و فقط در وعاء ذهن بیرون از هستی اعتبار  رفتن از هستی در خارج،
پوشی از شود و كم كم به عمق این حرفها با دلیل و برهان خواهیم رسید. و بعد از چشممی

خارج كه نه وجود باشد و نه عدم، از  ایم، گوییم كه: نادرست بودن چیزى در ظرفآنچه گفته
داهت بطالن دعوى واسطه بین وجود و عدم دو دل بدیهیات است و هیچ هوشمند گزین در ب

نیست. و چون واسطه نبودن بین وجود و عدم امرى بدیهی است و فطرت سلیم بر آن گواه 
ایم كه اگر از هستی بگذریم نیستی است و آنچه كه در ظرف خارج متحقق است است، گفته

 (16-15موجود است. )دروس معرفت نفس، متن، ص: 
ه رحمة أو غضب هذه : 2.مصباح 45 ه توجَّ الحقیقة الغیبیة ال تنظر نظر لطف أو قهر و ال تتوجَّ

إلی العوالم الغیبیة، و الشهادتیة، من الروحانیین القاطنین فی الحضرة الملكوت و المالئكة 
ط شی بین الساكنین فی عالم الجبروت؛ بل هی بذاتها، بال توسَّ سماء ء، ال تنظر إلی األالمقرَّ

ی فی صورة أو مرآة؛ غیب مصون من الظهور، مستور غیر مكشوف عن و الصفات و ال ت تجلَّ
 .وجهها حجاب النور؛ فهو الباطن المطلق و الغیب الغیر المبدأ للمشتق
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ذان نسبنا هما إلی هذه الحقیقة الغیبیة لیسا مقابلین للظهور : 3مصباح  البطون و الغیب اللَّ

ذى من الصفات فی مقام  ذى كان من « الباطن»الجمعیة؛ و ال  و الحضرة« الواحدیة»الَّ هو الَّ
ذى من األوصاف القدسیة  هات األسماء الحقیقیة. فإنَّ البطون الَّ ذى هو من أمَّ األسماء اْللهیة الَّ

ران « الباطن»و  ی بذلك المقام؛ و هما متأخَّ ذى من األسماء الربوبیة، كلَّ واحد منها التجلَّ الَّ
وصاف و األسماء لضیق المجال فی المقال. عن تلك الحضرة. بل التعبیر بمثل هذه األ

ر عنها بما كان من  ه إلیها محروم، كیف یمكن أن یعبَّ تی قلب األولیاء عن التوجَّ فالحقیقة الَّ
 :مقولة المفهوم؟ و نعم ما قیل

 أال إنَّ ثوبا خیط من نسج تسعة             و عشرین حرفا من معالیه قاصر
م أبكم، و ال . كما قیل بالفارسیةفاللفظ قاصر، و المتكلَّ  :سامع أصمَّ

 من گنك خوابدیده و عالم تمام كر             من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش
هذه الحقیقة الغیبیة غیر مربوطة بالخلق، متباینة الحقیقة عنهم، و ال سنخیة بینها :  4مصباح 

ولیاء الكاملین نفی و بینهم أصال و ال اشتراك أبدا. فإذا قرع سمعك فی مطاوى كلمات األ
االرتباط و عدم االشتراك و التباین بالذات، فكالمهم محمول علی ذلك؛ و إذا سمعت الحكم 
باالشتراك و االرتباط، بل رفع التغایر و الغیریة، من العرفاء المكاشفین، فمحمول علی غیر 

)مصباح  15: مصباح الهدآیه إلی الخالفة و الوآلیه، النص، صتلك المرتبة األحدیة الغیبی
 (4و3و2

رسد، مگر به فناى از آن مرتبه و بقاى آن كمال اى نمیجا كه آدمی به كمال هیچ مرتبه.از آن46
اى از كمال، بر جمیع انواع فیوضاتی كه بر مراتب مادون آن در همان محل، پس در هر مرتبه

« د ذاتتوحی»ه مقام كه بگردد، تا اینیابد و بدان متحقق میگردد وقوف میمرتبه مترشح می
ه؛ یعنی « رسمی»ماند و نه برجا می« اسمی»جا دیگر نه رسد پس در آنمی و الملك یومئٍذ للَّ

 ملك و سلطنت در آن هنگام تنها از آن خداست.
و این برهان با تمامی فشردگی خویش مشتمل بر تمامی مقامات اولیاء بوده و ازشئون و 

ی كه اهل فهم باشد، كافی و بسنده است. )مجموعه دهد و براى كسمقامات آنان خبر می
 (100-99، ص: 2رسائل عالمه طباطبایی، ج

 كند و.این آیه شریفه از آیات برجسته قرآن كریم است كه كلمه ایجاد را توصیف می47
فرماید: خداى تعالی در ایجاد هر چیزى كه ایجاد آن را اراده كند، بغیر از ذات متعالی خود می
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ببی دیگر نیازمند نیست، نه در اینكه آن سبب مستقال آن چیز را ایجاد كند، و نه در به هیچ س

 اینكه خدا را در ایجاد آن كمك نماید، و یا مانعی را از سر راه خدا بردارد. ...
 خواهد بفرماید:در آیه مورد بحث، شان باشد، یعنی می« امر» و ظاهرا مراد از كلمه

راده خلقت موجودى از موجودات چنین است، نه اینكه مراد از شان خداى تعالی در هنگام ا
كند كه به این معنا باشد، و آن، امر در مقابل نهی باشد، هر چند كه آیه سوره نحل تایید می

كند كه غرض در سه آیه مزبور وصف شان الهی لیكن تدبر و دقت در آیات این معنا را افاده می
خواهد چیزى را نكه بخواهد بفهماند خداى تعالی وقتی میدر هنگام اراده خلقت است، نه ای

« امر» را بر« قول» گوید. پس وجه صحیح همان است كه: ما كلمهخلق كند این كالم را می
به معناى شان حمل كنیم به این معنا كه بگوییم: این كلمه از آن جهت كه خودش مصداقی 

در مقابل نهی حمل كنیم و « قول» را بر« رام» از شان است در اینجا به كار رفته، نه اینكه
ء ـ  وقتی اراده كند ایجاد اذا اراد ایجاد شی» این است كه:«ِإذا َأراَد َشیئاً :»معناى اینكه فرمود

 شود. ...و این معنا از سیاق آیه استفاده می« چیزى را.
ما َأْمُرهُ » خبر است براى «َأْن یُقوَل َلُه ُكْن » و جمله  یش این است كه:و معنا «ِإنَّ

دهد و این هم واضح است كه در این مورد خطاب قرار می« ُكْن » خداوند آن چیز را با كلمه
كه خود آید، براى اینمیان لفظی كه خدا به آن تلفظ كند در كار نیست، و گر نه تسلسل الزم می

 چیزى از خواهد باز آن تلفظ هملفظ هم چیزى است كه بعد از اراده كردن، تلفظ دیگرى می
 (171، ص: 17چیزها است كه محتاج به اراده و تلفظ دیگرى است. )ترجمه المیزان، ج

، وجهة غیبه أشدَّ و .48 كلَّ اسم كان أفقه أقرب من أفق الفیض األقدس، كانت وحدته أتمَّ
ما بعد  أقوم، و جهات الكثرة و الظهور فیه أنقص و عن أفقها أبعد. و علی سبیل التعاكس، كلَّ

كثر. و من ذلك عن حضرت ه و رفض عن مقام قربه، كانت الكثرة فیه أظهر، و جهات الظهور أ
یستكشف علی قلب كلَّ عارف مكاشف و یعرف كلَّ سالك عارف أنَّ االسم األعظم 
المستجمع لجمیع األسماء و الصفات مع اشتماله للكثرات و استجماعه للرسوم و التعینات 

ه عن الكثرة الحقیقیة؛ بل حقیقته كان من أفق الوحدة أقرب. و كان ذلك ا الشتمال بوجه منزَّ
حد مع الفیض األقدس و مقام الغیب المشوب، و اختالفهما بمحض االعتبار، كاختالف  متَّ

ر عنه فی لسان الحكماء ب  ل المعبَّ س مع التعین األوَّ  «لالعقل األوَّ »المشیئة و الفیض المقدَّ
 (  19)مصباح الهدآیه إلی الخالفة و الوآلیه ص

 ى یس است كه ذكر شد.سوره 82ى.مراد آِیه49



 خدا یفطرت و شناخت فطر بخش اول:    119

 
 ُقْل یا َأْهَل اْلِكتاِب » شود و هم بر مفرد نظیر آیه شریفههم بر جمله اطالق می« كلمة».لفظ 50

هَ  َتعاَلْوا ِإلی و در قرآن كریم بیشتر در  (64آل عمران،«)َكِلَمٍة َسواٍء َبیَننا َو َبیَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللَّ
َك اْلُحْسنی» فتار خدا و حكم او استعمال شده مانند آیهگ ْت َكِلَمُت َربِّ یَل َبِنی ِإْسرائِ  َعلی َو َتمَّ

 (137سوره اعراف، آیه «) ِبما َصَبُروا...
و معلوم است كه خداى تعالی تكلمش به دهان باز كردن نیست، بلكه تكلم او همان فعل او 

ما َقْوُلنا ِلَشی»هم چنان كه فرموده:  كند،است و افاضه وجودى است كه می ٍء ِإذا َأَرْدناُه َأْن ِإنَّ
 (40نحل،«)َنُقوَل َلُه ُكْن َفیُكوُن 

كند. از نامیده براى این است كه فعل او بر وجود او داللت می« كلمه» اگر قرآن فعل خدا را
َما اْلَمِسیُح » فرماید:شود، و قرآن كریم میهمین جا است كه مسیح، كلمه خدا نامیده می ِإنَّ

ِه َو َكِلَمُتهُ  شود كه هیچ عینی از اعیان و نیز از اینجا روشن می  «ِعیَسی اْبُن َمْریَم َرُسوُل اللَّ
آید مگر آنكه از این جهت كه بر ذات خداى اى از وقایع به وجود نمیخارجی و هیچ واقعه

اصطالح قرآن كریم مخصوص تعالی داللت دارد، كلمه او است. چیزى كه هست در عرف و 
امورى شده كه داللتش بر ذات بارى عز اسمه ظاهر باشد، و در داللتش خفاء و بطالن و 

 (554، ص: 13تغییرى نباشد.)ترجمه المیزان، ج
هاى خداوند در حق مخَلصین، فانی ساختن آنان از حیث افعالشان و .از مواهب و عنایت51

 اوصاف و ذواتشان است.
بق ط -است و كمترین آن« فناى افعال»رسند به آن می« فنا»ن چیزى كه در مقام در واقع اولی

 شش مورد است: موت، حیات، مرض، صحت، فقر و غنا. -اندآنچه برخی از علما ذكر كرده
بیند اما محرك این بینند؛ همچون كسی كه حركتی را میپس آنان همه اینها را از خدا می

علم دارد، پس خداوند سبحان در مقام فعل، جانشین ایشان  بیند ولی به اوحركت را نمی
و  كافی كه در كتابگردد؛ به طورى كه گویی فعل ایشان فعل خداى سبحان است، چنانمی

جا كه توحید در حدیثی از حضرت صادق علیه السالم بدان اشاره شده است. آن كتاب
) ما را به خشم  «.ا آَسُفونا اْنَتَقْمنا ِمْنُهْم َفَلمَّ »فرماید: حضرت درباره این سخن خداوند كه می

ه تبارك و تعالی ال یأسف كأسفنا، » گوید: آوردند ما هم از آنان انتقام كشیدیم( چنین می إنَّ اللَّ
ه خلق أولیاء لنفسه، یأسفون و یرضون، و هم مخلوقون مربوبون. فجعل رضاهم رضا  ولكنَّ

ه ء علیه، فلذلك صاروا  نفسه، و سخطهم سخط نفسه. و ذلك ألنَّ جعلهم الدعاة إلیه، و األدالَّ
ه كما یصل إلی خلقه، ولكن هذا معنی ما قال من ذلك .« كذلك و لیس أنَّ ذلك یصل إلی اللَّ
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آید، اما خشم او چون خشم ما نیست، و اما او دوستانی یعنی خداند بلند مرتبه به خشم می

ق و تربیت یافته او هستند و خشنودى و براى خویش آفریده است، كه آنان آفریده و مخلو
خشم آنان را خشنودى و خشم خویش قرار داده است و این بدین جهت است كه خداوند 
ایشان را دعوت كننده و راهنماى به سوى خویش قرار داده است و از همین روست كه بدین 

ود شت داده میاند، و چنین نیست كه همان طور كه خشم و انتقام به مخلوق نسبمقام رسیده
 به خدا نیز نسبت داده شود. و معناى آن سخن خداوند نیز همین است.

كه از چنان -كند. اصول این اوصاف... سپس خداوند، اوصاف و صفات ایشان را فانی می
پنج است: حیات، علم، قدرت، سمع و بصر.  -گرددبیت علیهم السالم آشكار میاخبار اهل

 گیرد.چیز جاى آنان را میخوِد خداوند در این پنج 
ه» از ابی جعفر روایت شده است كه فرمود: كافی در كتاب ب  -جلَّ جالله -إنَّ اللَّ قال: ما تقرَّ

ه إلی عبد من عبادى بشی ب إلی بالنافله حتی أحبَّ ه لیتقرَّ ا افترضُت علیه، و إنَّ ٍء أحبَّ إلی ممَّ
ده به، و لسانه الذى ینطق به، و یفإذا أحببته كنت سمعه الذى یسمع به، و بصره الذى یبصر 

اى نیست یعنی خداوند فرمود: هیچ بنده «التی یبطش بها. إن دعانی أجبُته، و إن سألنی أعطیُته.
ب یابد مگر این دارم، پس چون دوستش دارم،   كه او را دوست میكه با انجام نوافل به من تقرَّ

 شوم كه با آنبیند، زبان او میبا آن می شوم كهشنود، چشم او میشوم كه با آن میگوش او می
كند، پس اگر مرا بخواند پاسخش شوم كه با آن حمله میگوید، دست او میسخن می

 آورم.اى داشته باشد بر میگویم، و اگر خواستهمی
گرداند و خود در ... سپس خداوند ذات آنان را نیز فانی ساخته و اسم و رسم آنان را محو می

نشیند و در آخر رساله توحید آمده است كه این برتر از آن است كه با لفظی بیان میمقام آنان 
اى بدان شود و حتی اطالق مقام به آن نیز از روى مجاز است و این همان درى شود و یا اشاره

است از مقامات كه خداوند بر روى پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و خاندان پاك او 
 گشوده است.

گویم كه خداوند سبحان، اولیاى امت محمد صلی الله علیه و آله را و شیعیان فرزندان ن میو م
شمارى بر این معنا داللت دارند. ) رساند و روایات بیاو را نیز به این مقامات و درجات می
 (111؛ ص 2مجموعه رسائل عالمه طباطبائی ؛ ج

و احدى راه ندارد. حضرت امام خمینی در فرمایند : به ذات ا.بزرگان در مورد خداوند می52
الع آن قدرى كه بشر می»فرمایند: تفسیر سوره حمد می س حق تعالی اطَّ تواند از ذات مقدَّ
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ناقص پیدا كند از اسماى حق است. خود ذات مقدس حق تعالی یك موجودى است كه دست 

 .انسان از او كوتاه است
ست، از آن مرتبه ذات كوتاه است. آن مرتبه حتی دست خاتم النبیین كه اعلم و اشرف بشر ا

تواند به آن دسترسی شناسد غیر از خود ذات مقدس. آن چیزى كه بشر میذات را كسی نمی
ه هم مراتبی دارد، بعضی از مراتبش را ما هم  ه است، كه این اسماء اللَّ پیدا كند اسماء اللَّ

م ب توانیم بفهمیم، و بعضی از مراتبش را اولیاى خدا ومی ه پیغمبر اكرم )ص( و كسانی كه معلَّ
 (98)تفسیر سوره حمد، ص«. توانند ادراك كنندتعلیم او هستند می

توان رسید. باشد كه به ذات خداوند میاز طرف دیگر در متن جزوه عبارت موهم این معنا می
 فرمایند:در جواب می

ه حقیقت ذات برسیم این محال توحید ذاتی دو نوع است. گاهی منظورمان از آن این است كه ب
است و چنین اسمی را خداوند براى خودش نگه داشته است و به كسی نداده كه حقیقت ذاتیه 

ات بیند كه ذبیند عینیت صفات با ذات است و میچیست. ولی ذاتی كه در واقع انسان می
توحید  در همان صفات است و این باالتر از توحید صفاتی است و رسیدن به آن محال نیست.

د و بیند كه صفات همان ذاتنبینید ولی در توحید ذاتی میصفاتی انسان فقط صفات را می
 چیزى كه نمی شود رسید حقیقت ذاتیه است.         

 )بیانات شفاهی در ضمن تحقیق(
[ شما به سوى او بازگشت ترجمه آیه: آخر چرا كسی را نپرستم كه مرا آفریده است و ]همه.53
 ؟یابیدمی
و چرا خدایی را كه مرا آفریده » چون افراد یك نوع همه مثل همند، پس اینكه گفت:.54

 «و چرا انسان خدایی را كه خلقش كرده نپرستد» در معناى این است كه گفته باشد:« نپرستیم؟
 گیرد؟و آیا كسی كه انسان باشد غیر از خدا، پروردگار دیگرى می

ِذى َفَطَرِنی» و اگر از خداى تعالی تعبیر آورد به براى این است كه به علت حكم اشاره كرده  «الَّ
و بفهماند كه چون الزمه فطر و ایجاد انسان بعد از آنكه عدم بود، بازگشت همه چیز انسان به 

اش این است كه قیام خداى تعالی است، چه ذاتش و چه صفاتش و چه افعالش، و نیز الزمه
، ص: 17الك آدمی و همه چیز او باشد. )ترجمه المیزان، جهمه چیز انسان به او باشد، و او م

112) 
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.و شما خواننده عزیز اگر در آیات قرآن تتبع و تفحص نموده و در آنها به دقت تدبر نمایی، 55

وت دع« تعقل» و یا « تذكر« » تفكر» خواهی دید كه بشر را شاید بیش از سیصد مورد به 
شود كه با چه دلیلی حق را اثبات و یا باطل را ابطال ر مینموده و یا به رسول گرامی خود یادآو

 (415، ص: 5كند. )ترجمه المیزان، ج
ت.56 ) فضل 1، باب 1) به بحار االنوار، ج جاى هیچ شكَّ و تردید نیست كه كتاب و سنَّ

رجوع شود( در مورد عقل و عظمت آن سخنها دارند و آن را  81العقل وذمَّ الجهل(، ص 
یچ عاقلی، خواه از انبیاء و اولیاء علیهم السالم تبعیت داشته باشد، یا نداشته اند، و هستوده

 تواند به بزرگی آن اقرار نكند.باشد؛ نمی
و اگر در برخی از كلمات معصومین علیهم السالم، و یا اهل معرفت و كمال، فرمایشاتی دیده 

تی دارد كشود كه عقل را در شناخت پروردگار كنار زده ى اند. به شماره خود بیان فرمودهاند، علَّ
 از آنها اشاره می كنیم:

ِه ُسْبحاَنُه َعلی َقْدِر َعْقِلَك، َفَتُكوَن ِمَن الهاِلكیَن .»1 ْر َعَظَمَة اللَّ )و هرگز عظمت .«: َوال ُتَقدِّ
خداوند سبحان را به اندازه عقلت مسنج، تا از هالك شوندگان نگردى.(. )نهج البالغه، خطبه 

 .(125، ص 91
 ]خداوند[ عقلها را.«: َلْم یْطِلع اْلُعُقوَل َعلی َتْحدیِد ِصَفِتِه، َوَلْم یْحُجْبها َعْن واِجِب َمْعِرَفِتهِ .»2

لع نساخته، و ]در عین حال [ آنها را از اندازه الزم و واجب شناختش بر تعیین وصفش مطَّ
 .(88، ص 49محجوب ننموده.()نهج البالغه، خطبه 

همانا عقلهاى كامل از درك احاطه .«: »ْت ِمِن اْسِتْنباِط اِْلحاَطِة ِبِه، طواِمُح اْلُعُقوِل َقْد یِئَس . »3
 اند.(. به او ]خدا[ مأیوس گشته

 .(2، روایت 222، ص 4)بحار االنوار، ج 
ذى َلْم یَتناَه فِ  َفَمْن ساوى. »4 ُه الَّ ُه اللَّ نَّ

َ
نا بَشْی ٍء َفَقْد َعَدَل َبِه ... أل َهبِّ ی اْلُعُقوِل َفیُكوَن فی مَ َربَّ

فاً  ُفوِس َمْحُدودًا ُمَصرَّ یاِت ِهَمِم النُّ )پس كسی كه پروردگار .«: ِفَكِرها ُمَكیفًا، َوفی َحواِصِل َرِو
ما را با چیزى مساوى قرار دهد از او عدول كرده ... زیرا او خدایی است كه در عقلها منتهی 

( تا در محلَّ جریان اندیشه هایشان اندازه گرفته شود، و در نگردیده )عقلها او را درك نمی كنند
، ص 4هاى ]ناشی از[ عزم نفوس، محدود و متغیر باشد.(. )بحار االنوار، ج حوصله اندیشه

 .(16، روایت 277
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از كلمات فوق معلوم شد كه عقل در شناسایی حضرت حق سبحانه عاجز می باشد و تنها 

غرض غایی خلقت است می باشد، زیرا او را جز به او نمی  راهنماى به او و عبودیت او كه
)تو را به خودت .«: ِبَك َعَرْفُتَك »توان شناخت؛ چنانكه در دعاى ابوحمزه ثمالی می خوانیم: 

هِ »شناختم. نیز در حدیث آمده:  َه ِباللَّ )خداوند را به خود او بشناسید. )اصول .«: ِإْعِرُفوا اللَّ
!«: یا َمْن َدلَّ علی ذاِتِه ِبذاِتهِ ».( همچنین در دعاى صباح است: 1 ، روایت85، ص 1كافی، ج 

)اى خدایی كه خود بر ذات خویش رهنمون شدى!( عالوه بر این، عقل مخلوق است، و 
 مخلوق محتاج.

 و فقیر. چگونه می شود با احتیاج و فقرش، غنیَّ علی االطالق را بشناسد؟!.
( در شب معراج با رسولش صلی الله علیه و آله درباره اینجاست كه معناى كالم حقَّ )سبحانه

ُقوَمنَّ َلُه »عامالن به رضایش مفهوم می شود، كه می فرماید: 
َ
ْسَتْغِرَقنَّ َعْقَلُه ِبَمْعِرَفتی، َوأَل

َ
َوأَل

)و هر آینه عقل او را غرقه معرفت و شناختم نموده و خود به جاى عقلش قرار .«: َمقاَم َعْقِلهِ 
ه سبحانه، ص 3)وافی، ج  می گیرم.( .(  یعنی: عقل هم 40، ابواب المواعظ، باب مواعظ اللَّ

ر  در حقَّ فانی می شود، و خدا جاى عقل می نشیند و شناخت خداوند سبحان به خود او میسَّ
 (14-11، مقدمه ص: 5می شود.    )جمال آفتاب، ج

ِه )صلی الله علیه و آله(: .57 ْوُلوٍد یوَلُد َعَلی اْلِفْطَرِة یْعِنی َعَلی اْلَمْعِرَفِة ُكلُّ مَ » َقاَل َرُسوُل اللَّ
َه َعزَّ َو َجلَّ َخاِلُقُه َفَذِلَك َقْوُلهُ  ه -ِبَأنَّ اللَّ ْرَض َلیُقوُلنَّ اللَّ

َ
ماواِت َو اأْل . «َو َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

 (331)التوحید للصدوق، ص: 
شود بر فطرت یعنی بر ( فرمود كه هر فرزندى متولد میصلی الله علیه و آلهرسول خدا )

َو َلِئْن » معرفت باینكه خداى عز و جل آفریننده او است و این معنی قول آن جناب است كه 
هُ  ْرَض َلیُقوُلنَّ اللَّ

َ
ماواِت َو اأْل یعنی ) و هر آینه اگر از كافران بپرسی كه چه «َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ

 است.( ها و زمین را آفریده البته خواهند گفت كه خدا آنها را آفریدهكسی آسمان
ال تضربوا أطفالكم علی و فی التوحید، بإسناده عن عمر قال: قال رسول الله ص: .» 58

بكائهم. فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن ال إله إال الله، و أربعة أشهر الصالة علی النبی و 
 .«أربعة أشهر الدعاء لوالدیه

و در توحید به سند خود از عمر روایت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: كودك را به 
ه است، خاطر اینكه می گرید مزنید زیرا گریه طفل تا چهار ماه گواهی شهادت به ال اله اال اللَّ

  و تا چهار ماه دیگر صلوات بر پیغمبر است، و تا چهار ماه دیگر دعا به جان پدر و مادر است.
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این حدیث مضمون لطیفی دارد، و معنایش این است كه طفل تا چهار ماه احدى را 

خواهد، و كند، و با گریه رفع آن حاجت را میشناسد، تنها و تنها حاجتش را احساس مینمی
كند، و به معلوم است كه برآورنده حاجتش خدا است، پس او به درگاه خالقش تضرع می

 دهد.وحدانیت او شهادت می
فهمد كه ایندو واسطه میان او و رافع شناسد، و میو در چهار ماه دوم پدر و مادرش را می

اند، نه اینكه شخص آن دو را كند كه واسطهحاجاتش هستند، البته تنها این مقدار را درك می
فهمد كه بین او و خدا كه رافع كنم كه در چهار ماهه دوم این قدر میبشناسد، تكرار می

گیرد داند كه آن واسطه كه رحمت و فیض را میاى هست، ولی نمیباشد واسطهمی حاجاتش
اش در چهار ماهه دوم در حقیقت درخواست رساند پیغمبر است، پس گریهو به خلق می

 رحمت است از پروردگارش براى پیغمبر، تا بوسیله پیغمبر به او نیز برسد.
شناسد، و از دیگران با خصوصیاتی كه دارند می و در چهار ماهه سوم پدر و مادر را بشخصه و

خواهد رحمت خدا از مسیر آن دو به اش دعا است به جان آن دو، میدهد، پس گریهتمیز می
ترین اشارتها را در كیفیت جریان فیض از مجراى وى برسد، پس حدیث شریف لطیف

 (281ص:  ،16دقت بفرمایید.    )ترجمه المیزان، ج -كندها بیان میواسطه
 كنیم به حسب.بدان كه از براى شهادت مراتبی است كه ما به بعض مراتب آن اكتفا می59

 مناسبت این اوراق.
اول، شهادت قولیه است. و آن معلوم است. و این شهادت قولیه اگر مشفوع با شهادت قلبیه 

اهد بود. دوم، نشود، و لو به بعض مراتب نازله آن، شهادت نخواهدبود، بلكه خدعه و نفاق خو
شهادت فعلیه است. و آن چنان است كه انسان به حسب عملهاى جوارحی شهادت دهد، 
ه را داخل كند، و  ر فی الوجود االَّ اللَّ مثال، در طرز اعمال و جریان افعال خود حقیقت ال مؤثَّ

ر نداند، نقشه اعمالش نیز چنان باشچنانچه الزمه شهادت قولیه ، داش آن است كه كسی را مؤثَّ
پس، دست احتیاج خود را جز در محضر مقدس حق جلَّ و عال دراز نكند و چشم امید خود 
را به موجودى از موجودات باز ننماید، و پیش بندگان ضعیف اظهار غنا و استغنا كند و از 
ضعف و ذلت و عجز كناره گیرد. و این مطلب در احادیث شریفه بسیار است، چنانچه در 

و اظهار نعمت و غنی نمودن « عزَّ مؤمن استغناء اوست از مردم.»كه  روایت كافی شریف است
ات شرعیه است و طلب حوائج از مردم از مكروهات است. بالجمله،  خود یكی از مستحبَّ

ه را در مملكت ظاهر خود اجرا كند. ر فی الوجود االَّ اللَّ  انسان باید لطیفه الهیه ال مؤثَّ
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ها هادات افعالیه و اقوالیه است، و تا آن نباشد، اینسوم، شهادت قلبیه است. و آن سرچشمه ش

ی كند  صورت نگیرد و حقیقت پیدا نكند. و آن، چنان است كه توحید فعلی حق در قلب تجلَّ
و قلب به سرَّ باطنی خود در یابد حقیقت این لطیفه را و از دیگر موجودات منقطع و منفصل 

ل اولیاء تحقق شود. چهارم، شهادت ذاتیه است، و مقصود شهادت و جودیه است. و آن در كمَّ
 یابد. و در نظر اولیاء در جمیع موجودات به یك معنی این شهادت هست. و شاید آیه شریفه
ُه ال االَّ ُهَو و اْلَمالِئكُة و اولوا اْلِعْلم. اشاره به شهادت ذاتیه باشد، زیرا كه حق تعالی  ه انَّ َشِهَد اللَّ

به وحدانیت خود دهد، زیرا كه صرف وجود احدیت ذاتیه  در مقام احدیت جمع شهادت ذاتیه
ه كند. و این احدیت اول در مرآت جمع، و  دارد و در طلوع یوم القیمة ظهور به وحدانیت تامَّ

. و در اینجا پس از آن در مرآت تفصیل ظهور كند، و لهذا فرموده:َو الَمالِئَكُة و اولُوا اْلِعْلم
هده این اوراق خارج است.) آداب الصالة، امام خمینی )ره(، مقاماتی از معارف است كه از ع

 (131ص: 
 319، ص: 2الوافی، ج .60
.ترجمه آیه: پس وقتی آن را درست كردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سجده 61

 29ى حجر آیهدرافتید.   سوره
م م كنی كه خود قائاى معتدل و مستقیبه معناى این است كه چیزى را به گونه« تسویة.» 62

به امر خود باشد، به طورى كه هر جزء آن در جایی و به نحوى باشد كه باید باشد. و تسویه 
انسان نیز این است كه هر عضو آن در جایی قرار گیرد كه باید قرار بگیرد، و در غیر آنجا غلط 

 است، و به حالی و وصفی هم قرار بگیرد كه غیر آن سزاوار نیست.
شود: وقتی من تركیب آن را تعدیل نموده و صنع بدنش را تمام كردم، و یه این میو معناى آ

سپس روح بزرگ منسوب به خود را كه من میان آن و بدن او ارتباط برقرار كرده ایجاد نمودم، 
 (228، ص: 12شما براى سجده بر او به زمین بیفتید. )ترجمه المیزان، ج

ی در فطرت و خلقت هر كسی یك احساس و تمایلی احساس وجود خدا در انسان هست؛ یعن
كشاند؛ از این جهت َمَثل خدا و انسان َمَثل وجود دارد كه خود به خود او را به سوى خدا می

 (40، ص: 4آثاراستادشهیدمطهرى، جمغناطیس و آهن است.   )مجموعه
َه َفَأنَسئُهْم َأنُف .» 64 ِذیَن َنُسوْا اللَّ ه )سوره حشر آی «َسُهْم  ُأْوَلئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن َو اَل َتُكوُنوْا كَالَّ
19) 
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و چون كسانی مباشید كه خدا را فراموش كردند و او ]نیز[ آنان را دچار خودفراموشی كرد آنان 
همان نافرمانانند. آیه شریفه مورد بحث به حسب لب معنا، به منزله تاكیدى براى مضمون آیه 

وز حساب و جزاء عمل صالح از پیش بفرستید، عملی كه قبلی است، گویا فرموده: براى ر
جانهایتان با آن زنده شود، و زنهار زندگی خود را در آن روز فراموش مكنید. و چون سبب 
فراموش كردن نفس فراموش كردن خدا است، زیرا وقتی انسان خدا را فراموش كرد اسماى 

مستقیم با آن دارد نیز فراموش حسنی و صفات علیاى او را كه صفات ذاتی انسان ارتباط 
برد، قهرا انسان نفس خود را مستقل در كند، یعنی فقر و حاجت ذاتی خود را از یاد میمی

رسد كه حیات و قدرت و علم، و سایر كماالتی كه در پندارد، و به خیالش چنین میهستی می
ر استقالل در تاثیخود سراغ دارد از خودش است، و نیز سایر اسباب طبیعی عالم را صاحب 

 شوند.كنند و یا متاثر میكند كه این خود آنهایند كه یا تاثیر میپندارد، و خیال میمی
حاصل اینكه: علت فراموش كردن خویش فراموش كردن خدا است. و چون چنین بود آیه 
شریفه نهی از فراموشی خویشتن را به نهی از فراموش كردن خداى تعالی مبدل كرد، چون 

تر و مؤكدتر است، و به این هم اكتفاء نكرد كه از فراموش اع مسبب به انقطاع سببش بلیغانقط
ه فینسیكم انفسكم» كردن خدا نهیی كلی كند، و مثال بفرماید: خدا را  )زنهار« و ال تنسوا اللَّ

 برد( بلكه مطلب را به بیانی اداءفراموش نكنید، كه اگر بكنید خدا خود شما را از یادتان می
كرد كه نظیر اعطاى حكم به وسیله مثال باشد، و در نتیجه مؤثرتر واقع شود، و به قبول طرف 

تر باشد، لذا ایشان را نهی كرد از اینكه از كسانی باشند كه خدا را فراموش كردند. ) نزدیك
 (378، ص: 19ترجمه المیزان، ج

و حب و بغض و خوف و .هر چند طبق اعتقاد بسیارى از عوام ممكن است تعقل و تفكر 2
امثال اینها را به قلب نسبت داد، به این پندار كه در خلقت آدمی، این عضو است كه مسئول 
درك است، هم چنان كه طبق همین پندار، شنیدن را به گوش، و دیدن را به چشم، و چشیدن 

ار و ابز را به زبان، نسبت میدهیم، و لیكن مدرك واقعی خود انسان است، )و این اعضاء، آلت
درك هستند( چون درك خود یكی از مصادیق كسب و اكتساب است، كه جز به خود انسان 

 (335، ص: 2شود.)ترجمه تفسیر المیزان، جنسبت داده نمی
.  َو َذلَّ َمْن َلیَس َلُه َسِفیٌه یْعُضُده -َهَلَك َمْن َلیَس َلُه َحِكیٌم یْرِشُدهُ .قال علی بن الحسین)ع(: 66

( )هالك شده كسی كه حكیمی ندارد كه 113، ص: 2مة فی معرفة األئمة، ج)كشف الغ
 راهنمائیش كند و خوار است كسی كه نادانی ندارد كه كمكش كند.(
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ْنِب َكَمْن اَل َذْنَب َله.» 67 اِئُب ِمَن الذَّ جابر  «َعْن َجاِبٍر َعْن َأِبی َجْعَفٍر ع َقاَل َسِمْعُتُه یُقوُل التَّ

الم می فرمود: توبهگوید: شنیدم حض كننده از گناه همانند كسی است كه رت باقر علیه السَّ
 (168، ص: 4گناه ندارد.  )اصول كافی،ترجمه مصطفوى، ج

ترجمه آیه: پس هر كس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید به كار شایسته بپردازد، و .68
 «هیچ كس را در پرستش پروردگارش شریك نسازد.

َك كَاِدٌح ِإلَی  یَأیَها»  .69 َك َكْدًحا َفُماَلِقیهِ  ااْلنَسُن ِإنَّ  (6ى )سوره انشقاق آیه «َربِّ
ًا كه تو به سوى پروردگار خود بسختی در تالشی، و او را مالقات خواهی كرد.   اى انسان، حقَّ

 ترین[ براستی انسان را در نیكوترین اعتدال آفریدیم. سپس او را به پست. ترجمه آیه: ]كه70
 [ پستی بازگردانیدیم ]مراتب

ء هو وجود ماهیة مجردة عن التخصصات و األوضاع و األغشیة و . علمت أن تعقل الشی71
اللواحق للقوة المدركة، سواء كانت مجردة عنها بحسب ذاته فی نفسه أو تجرید الغیر إیاه. و 

عقلیة.)المبدأ و  علی أى حال ال یجوز أن یكون قوة جسمیة، أى قائمة فی مادة، تدرك صورة
 (280المعاد ،صدرالمتالهین،ص

اگر انسان با علم نافع و عمل صالح به خود بازگردد و به حقیقت خود، توجه كند ناگزیر .72
حقیقت و باطن خود و مراتب و موجودات و اسرار آن عالم را مشاهده خواهد كرد. پس روشن 

مقامی برسد كه بتواند حقایقی را  و آشكار شد كه ممكن است انسان در همین عالم مادى، به
. رو خواهد شد، مشاهده كندكه اكنون از او پوشیده و پنهان است و پس از مردن با آنها روبه

 (49، ص: 2ترجمه رساله الوالیه ، ج –)مجموعه رسائل عالمه طباطبائی 
ن این است كه: تمامی جهات وجود انسا« خلق كردن انسان در احسن تقویم» .منظور از73

آن است كه او را داراى قوام « تقویم انسان» و همه شؤونش مشتمل بر تقویم است. و معناى
عبارت است از هر چیز و هر وضع و هر شرطی كه ثبات انسان و بقایش « قوام» كرده باشند، و

جنس انسان است، پس جنس انسان به حسب « انسان» نیازمند بدان است، و منظور از كلمه 
 وام است.خلقتش داراى ق

و نه تنها داراى قوام است، بلكه به حسب خلقت داراى بهترین قوام است، و از این جمله و 
ِذیَن »  فرماید:جمله بعدش كه می سان شود كه اناستفاده می ...«ُثمَّ َرَدْدناُه َأْسَفَل ساِفِلیَن ِإالَّ الَّ

روج كند، و به حیاتی به حسب خلقت طورى آفریده شده كه صالحیت دارد به رفیع اعلی ع
خالد در جوار پروردگارش، و به سعادتی خالص از شقاوت نائل شود، و این به خاطر آن است 
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تواند با آن علم نافع كسب كند، و نیز ابزار و وسائل كه خدا او را مجهز كرده به جهازى كه می

اها َفأَ » عمل صالح را هم به او داده، و فرموده: پس هر « ْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواهاَو َنْفٍس َو ما َسوَّ
وقت بدانچه دانسته ایمان آورد، و مالزم اعمال صالح گردید، خداى تعالی او را به سوى خود 

 (540، ص: 20برد. )ترجمه المیزان، جدهد و باال میعروج می
 ى وكند غیر این عالم ماد.آیات راجع به عالم ذر براى انسانیت، عالمی دیگر اثبات می74

محسوس و تدریجی و آمیخته با آالم و مصایب و گناهان و آثار سوء گناهان. عالمی كه به 
نوعی مقارنت، مقارن این عالم محسوس است، و در عین حال محكوم به احكام مادیت 
نیست، یعنی تدریجی نیست، آمیخته با آالم و مصایب و گناهان و آثار سوء گناه نیست، و از 

شود، و تقدمش بر عالم ما تقدم زمانی نیست، بلكه تقدمش به نوعی میطریق حس مشاهده ن
شود می استفاده« َأْن یُقوَل َلُه ُكْن َفیُكوُن » دیگر از تقدم است، نظیر آن تقدمی كه از آیه شریفه:

، هر دو از مصداق یك هستی براى هر چیز «شودبود مییكون؛ »و« ؛ باشكن» چون دو كلمه
ن مصداق وجود خارجی آن چیز است. چیزى كه هست، این مصداق واحد، دهند، و آخبر می

دو رو و دو سو دارد، یكی آن سویی كه به طرف خداى تعالی است، و دیگر آن سویی كه جنبه 
آنست، و جنبه ربانی  مادیت دارد، و معلوم است كه جنبه ربانی هر چیزى مقدم بر جنبه مادى

ست، و نه زمانی است و نه غایب از پروردگارش و نه هر  موجودى محكوم به غیر تدریج ا
منقطع از او، به خالف جنبه مادیش كه محكوم به آن احكامی است كه بر شمردیم.)ترجمه 

 (153، ص: 10تفسیر المیزان، ج
كه در بعضی از روایات آمده به منظور فهماندن كثرت ذریه « ذر» به « ذریه» .گویا تشبیه 75

اینكه از كوچكی حجم به اندازه ذر بودند، و از آنجا كه این تعبیر در  است، نه خردى آنها و
اند.)ترجمه تفسیر نامیده« عالم ذر» روایات بسیار و مكرر وارد شده از این رو این نشات را

 (422، ص: 8المیزان، ج
پذیر نیست، بلكه به لحاظ چیزى است كه نه تنها از آن جهت كه واحد است، انقسام .نقطه76

باشد، زیرا فاقد ُبعد وامتداد است و در ودش، یعنی موصوف به وحدت نیز قابل انقسام نمیخ
 (403؛ ص 2عین حال داراى وضع است.      )ترجمه و شرح بدآیه الحكمة ؛ ج

بین دو عالم یك عالمی طی شده است كه فوق العاده دقیق است. از باب مثال وقتی یخ .77
ك لحظه، عالم دیگرى طی میكند كه در آن عالم، نه یخ است میخواهد تبدیل به مایع شود، ی

و نه مایع كه این مرحله ى انتقالی است و چون اتحاد این دو میدان خیلی قوى است و فاصله 
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قبال در عالم مجرد  -از باب مثال -اش خیلی ظریف است مورد توجه واقع نمی شود. این میز

المی را طی میكند كه آن عالم نه مجرد محض است بود. از آنجا كه به عالم ماده میآید یك ع
و نه ماده محض كه همان نقطه است. این نقطه از این ماده خیلی قوى تر است كه از آن این 

 بیانات شفاهی در ضمن تحقیق()ماده، باز میشود و ماده، ماده میشود.
ما َأْمُرُه ِإذا َأراَد َشیئًا َأْن یُقوَل لَ » .در آیه شریفه 78 ِذى ِبیِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ ِإنَّ ُه ُكْن َفیُكوُن َفُسْبحاَن الَّ
و نظائر آن اثبات كرده كه این   «َو ما َأْمُرنا ِإالَّ واِحَدٌة َكَلْمٍح ِباْلَبَصرِ » و همچنین آیه   «ءٍ َشی

وجود تدریجی كه براى موجودات و از آن جمله براى انسان است امرى است از ناحیه خدا 
شود، و این وجود داراى دو وجهه است و بدون تدریج بلكه دفعة افاضه می« كن» كه با كلمه 

یكی آن وجه و رویی كه به طرف دنیا دارد و یكی آن وجهی كه به طرف خداى سبحان دارد، 
حكم آن وجهی كه به طرف دنیا دارد این است كه به تدریج از قوه به فعل و از عدم به وجود 

ظاهر گشته و سپس بطور دائم تكامل یابد، تا آنجا كه از این نشات  در آید، نخست بطور ناقص
رخت بر بسته و به سوى خداى خود برگردد، و همین وجود نسبت به آن وجهی كه به خداى 
سبحان دارد امرى است غیر تدریجی بطورى كه هر چه دارد در همان اولین مرحله ظهورش 

قش دهد در آن نیست.و این دو وجه هر چند دو اى كه به طرف فعلیت سودارا است و هیچ قوه
ء واحدى هستند، لیكن احكامشان مختلف است، و لذا تصور آن محتاج به وجه براى شی
 اى نازك بین است.  داشتن قریحه

 (417، ص: 8)ترجمه المیزان، ج
 .براى تبیین بیشتر این بحث كه مربوط به عالم امر وخلق است و اینكه عالم خلق است كه79

(، عالمه طباطبایی )رحمه الله« انسان از آغاز تا انجام» باشد، به كتاب عالم فرق و تفصیل می
 مراجعه فرمایید. 28تا  20صفحات 

اِر َو َلن تِجَد َلُهْم َنِصیًرا.80 ْسَفِل ِمَن النَّ
َ
ْرِك اأْل  (145ى . )سوره نساء آیه ِإنَّ الُمَناِفِقیَن فِی الدَّ

 رین درجات دوزخند، و هرگز براى آنان یاورى نخواهی یافت. آرى، منافقان در فروت
 شد.بخرود، و كار شایسته به آن رفعت میترجمه آیه: سخنان پاكیزه به سوى او باال می.81
َفاْبَتَدْعَت َخْلِقی ِمْن َمِنی یْمَنی َو َأْسَكْنَتِنی ِفی ُظُلَماٍت َثالٍث َبیَن َلْحٍم َو َدٍم َو ِجْلٍد َلْم .» 82

ْرِنی ِبَخْلِقیتُ  م به )تا آنگاه كه آفرینش.« [ َو َلْم َتْجَعْل ِإَلی َشیئا ِمْن َأْمِرىْشِهْدِنی َخْلِقی ]َلْم ُتَشهِّ
مشیتت از آب نطفه فرمودى و در ظلمات سه گانه در میان لحم و دمم مسكن دادى و نه مرا 
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گه ساختی و نه كارى در آفرینشم به من واگذار  كردى.()اْلقبال باألعمال از كیفیت خلقتم آ

 (75؛ ص 2الحدیثة( ؛ ج -الحسنة )ط 
ْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم .»83 حًما لُثمَّ َخَلْقَنا النُّ

ُه َأْحَسُن  آن گاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم.  «الخاِلِقیَن. ُثمَّ َأنَشْأَناُه َخْلًقا َءاَخَر  َفَتَباَرَك اللَّ
[ مضغه گردانیدیم، و آن گاه مضغه را استخوانهایی ساختیم، بعد پس آن علقه را ]به صورت

استخوانها را با گوشتی پوشانیدیم، آن گاه ]جنین را در[ آفرینشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد 
 (14ى .  )سوره مومنون، آیهبر خدا كه بهترین آفرینندگان است

ی َوَضْعُت َخْمَسَة َأْشیاَء ِفی َخْمَسِة َأْشیاَء .84 ُه َتَعاَلی ِإَلی ُموَسی َأنِّ ِه ص َأْوَحی اللَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ
ی َوَضْعُت ِعزَّ ِعَباِدى ِفی َطاَعِتی َفهُ  اُس یْطُلُبوَن ِفی َخْمَسٍة ُأْخَرى َفَمَتی یِجُدوَن ِإنِّ ْطُلُبوَن ْم یَو النَّ

ی َوَضْعُت اْلِعْلَم َو اْلِحْكَمَة ِفی اْلُجوِع َو ُهْم یْطُلُبوَن ِفی  ْلَطاِن َفَمَتی یِجُدوَن َو ِإنِّ ِمْن َباِب السُّ
ی َوَضْعُت اْلِغَنی ِفی اْلَقَناَعِة َو ُهْم یْطُلُبوَن ِفی اْلَماِل َفَمَتی یِجُدوَن  َبِع َفَمَتی یِجُدوَن َو ِإنِّ  َو الشِّ

ی َوَضْعُت ِرَضاى ِفی  ْنیا َفَمَتی یِجُدوَن َو ِإنِّ اَحَة ِفی اآلِْخَرِة َو ُهْم یْطُلُبوَن ِفی الدُّ ی َوَضْعُت الرَّ ِإنِّ
 ُمَخاَلَفِة َهَواُهْم َو ُهْم یْطُلُبوَن ِفی ُمَواَفَقِة َهَواُهْم َفَمَتی یِجُدوَن.

ه علیه و آله فرمود: خداى مت ی اللَّ الم وحی فرمود: من رسول خدا صلَّ عال به موسی علیه السَّ
جویند، كی آن را پنج چیز را در گرو پنج چیز قرار دادم، ولی مردم آن را در پنج چیز دیگر می

 یابند؟می
ت را در خانه سلطان  ت بندگانم را در اطاعت از خود قرار دادم، ولی آنان عزَّ نخست اینكه: عزَّ

دوم اینكه: من علم و دانش را در گرسنگی قرار دادم، و  یابند؟جویند، چه زمانی آن را میمی
نیازى را در یابند؟ سوم اینكه: من بیكنند، كی آن را میآنان در سیرى شكم آن را طلب می

یابند؟ چهارم اینكه: من جویند، كی آن را میقناعت قرار دادم، و آنان در اندوختن ثروت می
د؟ رسنروند، كی به آن میكه آنان در دنیا به دنبالش می آسایش را در آخرت قرار دادم، در حالی

پنجم اینكه: من خوشنودیم را در مخالفت آنان با هواى نفس قرار دادم، ولی آنان در پیروى از 
 جویند، كی به آن برسند؟ هواى نفس می

 703مشكاة األنوار / ترجمه هوشمند و محمدى، متن، ص: 
هد كه دد كه دل، به غیر خدا نبندند، و به آنان این باور را میكنقرآن به پیروان خود تلقین می

تنها مالكی كه مالك حقیقی هر چیز است خدا است، هیچ چیزى جز بوسیله خدا روى پاى 
خورد خورد، و اگر غذا میخورد دواى خدا را میایستد، )چنین كسی اگر دوا میخود نمی
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 و« مترجم» چیز استقالل در تاثیر قائل نیست( خورد، براى دوا و غذا و هیچغذاى او را می

 كند.نیز چنین كسی هیچ هدفی را جز براى او دنبال نمی
ت بیند یا سعادبیند، آنچه می.و چنین انسانی در دنیا چیزى بجز سعادت براى خود نمی85

روح و جسم او هر دو است، و یا تنها سعادت روح او است، و غیر این دو چیز را عذاب و 
داند، بخالف انسان دل بسته به مادیات و هواى نفس كه چنین فردى چه بسا خیال سر میدرد

آورى كرده مایه خیر و سعادت او است، ولی به زودى كند آن اموال و ثروتی كه براى خود جمع
شود شود، و همان سعادت خیالی تبدیل به شقاوت یقینی میبر خبط و گمراهی خود واقف می

كه در هیچ جاى دنیا و نزد هیچ یك از دنیاپرستان مادى، نعمتی كه لذت خالص و عالوه بر این
برند همان لذت توأم با غم و اندوه است،غم و باشد وجود ندارد، بلكه اگر از نعمتی لذتی می

 (16، ص: 3سازد.      )ترجمه تفسیر المیزان، جاندوهی كه خوشی آنان را تیره و تار می
چون وارسی شوند لذت نباشند بلكه دفع دردند چون آدمی هر چه .این لذات تنی پست 86

تر باشد از خوردن لذت بیشتر برد و هر چه درد گرسنگی كم باشد لذت خوردن كم گرسنه
است و ... و ثابت شد كه این احوالی كه لذت جسمی دانند در حقیقت دفع درد و الم باشند 

گرما و سرما است. و چون این لذتها جز و همچنین لذت پوشیدن جامه كه همان دفع آزار 
دفع درد نباشند سعادت نیستند، زیرا حال فقدانشان درد است و حال وجدانشان بیدردى كه 
عدم اصلی است و سعادت و كمال نیست.)آسمان و جهان )ترجمه كتاب السماء و العالم 

 (124؛ ص 5( ؛ ج54بحار األنوارجلد 
متخلق به اخالق خدایی نشده و با ادب الهی بار نیامده  .انسان دنیاپرست و مادى كه هنوز87

داند، و كمترین اعتنایی به سعادت روح و هاى مادى را سعادت میتنها و تنها كامیابی
 هاى معنوى ندارد.كامیابی

كند كه مال بیشتر و فرزندان )دغل كار تر( قهرا چنین كسی هر چه زور دارد در این مصرف می
تر و سلطه و قدرت بیشترى به دست آورد و در آغاز، راه به دست آوردن عو جاه و مقام منی

پروراند كه این امور، تنعم كند، و این خیال را در سر میخالص و بی دردسر آنها را، آرزو می
كند و از نداشتن آن حسرت و لذت خالص است. ما دام كه به دست نیاورده اینطور خیال می

كرده نیست، اگر یك بیند: نه، آن طور هم كه خیال میآورد میمیخورد، ولی وقتی بدست می
پنداشت كامل لذت در آن هست هزار الم و ناراحتی هم همراه دارد، براى اینكه آن طور كه می

به تمام معنا نیست بلكه نواقصی دارد، و رفع همان نواقص، گرفتارى ها دارد، و اسبابی 
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توجه رود مبندد، ولی وقتی به سراغ اسباب مین اسباب میخواهد، در اینجا بشدت، دل به آمی
شود كه آنها هم هیچكاره هستند، در نتیجه یك حسرت دیگر هم از این بابت بر دلش می
نشیند. آرى او مسبب االسباب را نیافته و به وى دل نبسته تا همواره و در هر حال دلی آرام، می

ان خود داشته باشد، لذا در برخورد با هر سببی و در برابر هر مصیبتی تسلیتی در داخل ج
 نشیند.حسرتی دیگر بر دلش می

برند، تا چیزى را ندارند از خبر از خداى ال یزال، در حسرت بسر میپس افراد مادى و بی
یابند باز متاسف گشته و از آن اعراض خورند، و وقتی به آن دست مینداشتن آن حسرت می
جویند، تا بلكه با به دست آوردن آن عطش درونی خود را تسكین را مینموده چیزى بهتر از آن 

دهند، حال افراد مادى، در دو حال )دارایی و ندارى( چنین است.   )ترجمه تفسیر المیزان، 
 (14، ص: 3ج

( فرمود: حجت خدا بر بندگان پیغمبر است و حجت میان السالمهی.حضرت صادق)عل88
 بندگان و خدا عقل است.

مود: پایه شخصیت انسان عقل است و هوش و فهم و حافظه و دانش از عقل سرچشمه و فر
میگیرند. عقل انسان را كامل كند و رهنما و بیناكننده و كلید كار اوست و چون عقلش بنور 
خدائی مؤید باشد دانشمند و حافظ و متذكر و با هوش و فهمیده باشد و از این رو بداند چگونه 

خیر خواه و بدخواه خود را بشناسد و چون آن را شناخت روش زندگی و و چرا و كجاست و 
پیوست و جدا شده خویش بشناسد و در یگانگی خدا و اعتراف بفرمانش مخلص شود و چون 
چنین كند از دست رفته را جبران كرده برآینده مسلط گردد و بداند در چه وضعی است و براى 

-میرود؟ اینها همه از تأیید عقل است.) اصول كافیچه در اینجاست و از كجا آمده و بكجا 
 (29، ص: 1ترجمه مصطفوى، ج

ه امرء أعد لنفسه و استعد .»89 روى عن أمیر المؤمنین )علیه السالم( حیث قال: رحم اللَّ
 (116، ص: 1)الوافی، ج «لرمسه و علم من أین و فی أین و إلی أین.

لسالم( كه حضرت)ع( فرمودند: خداوند رحمت روایت شده از امیرالمومنین امام علی)علیه ا
كند كسی را كه نفسش را آماده كند وبراى قبر آمادگی پیدا كند و بداند كه از كجا آمده و دركجا 

 رود.هست وبه كجا می
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یَقِل َقاَل:.90 َبا َسَأْلُت أَ  َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعْن َبْعِض َأْصَحاِبِه َعْن َأَباٍن َعِن اْلَحَسِن الصَّ

ُر َقاَل یُمرُّ  َر َساَعٍة َخیٌر ِمْن ِقیاِم َلیَلٍة ُقْلُت َكیَف یَتَفكَّ اُس َأنَّ َتَفكُّ ا یْرِوى النَّ ِه ع َعمَّ ِباْلَخِرَبِة  َعْبِد اللَّ
اِر َفیُقوُل َأیَن َساِكُنوِك َأیَن  ِمیَن. َأْو ِبالدَّ ، 2، جاْلسالمیة( -)ط ) الكافی  َباُنوِك َما َباُلِك اَل َتَتَكلَّ

 (55ص: 
الم درباره آنچه مردم روایت میكنند كه:  یك »حسن صیقل گوید: از امام صادق علیه السَّ

 پرسیدم و گفتم: چگونه بیندیشد؟ فرمود: از« ساعت اندیشیدن بهتر از عبادت یك شب است
 را سخناى كه میگذرد بگوید: ساكنینت كجایند؟ سازندگانت كجایند؟ چخرابه یا خانه

 نمیگوئی؟.
یَس ِلاْلنَساِن ِإالَّ َما َسَعی..» 91  (39ى )سوره نجم آیه «َو َأن لَّ

 و اینكه براى انسان جز حاصل تالش او نیست. 
[ روز و جستجوى شما [ او خواب شما در شب و ]نیمهاى ]حكمتترجمه آیه: و از نشانه.92

شنوند، قطعًا یز[ براى مردمی كه میبخشی اوست. در این ]معنی ن]روزى خود را[ از فزون
 هایی است.نشانه

ه» .قابل توجه اینكه اواًل خواب را قبل از93 كه در آیات قرآن به معنی تالش  «ابتغاء فضل اللَّ
شود، چرا كه بدون اى براى آن محسوب میبراى روزى است قرار داده، اشاره به اینكه پایه

ه»خواب كافی  (399، ص: 16ت.      )تفسیر نمونه، جمشكل اس «ابتغاء فضل اللَّ
براى تجدید نیرو و به « موجودات زنده» .این حقیقت بر هیچ كس پوشیده نیست كه همه94

دست آوردن آمادگی الزم براى ادامه كار و فعالیت نیاز به استراحت دارند، استراحتی كه به 
 .ص را ناگزیر به انجام آن سازدطور الزامی به سراغ آنها بیاید، و حتی افراد پر تالش و یا حری

شود كه الزامًا به سراغ انسان چه عاملی براى وصول به این هدف بهتر از خواب تصور می
كند كه تمام فعالیتهاى جسمانی و بخش مهمی از فعالیتهاى فكرى و آید و او را وادار میمی

یه و بخشی از هایی از جسم همانند قلب و رمغزى خویش را تعطیل كند، تنها دستگاه
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دهند آنهم بسیار آرام و فعالیتهاى مغزى كه براى ادامه حیات الزم است به كار خود ادامه می

 آهسته.
شود كه جسم و روح انسان به اصطالح سرویس شود، و با این موهبت بزرگ الهی سبب می

بروز حالت خواب كه یك نوع وقفه و تعطیل كار بدن است، آرامش و رفع خستگی حاصل 
 اى پیدا كند.گردد، و انسان حیات و نشاط و نیروى تازه

شد، و بسیار زود مسلمًا اگر خواب نبود روح و جسم انسان بسیار زود پژمرده و فرسوده می
آمد، به همین دلیل خواب متناسب و آرام، راز سالمت، و پیرى و شكستگی به سراغ او می

 (398، ص: 16ه، جطول عمر، و دوام نشاط جوانی است. )تفسیر نمون
ْعَی َقاَل یاُبنَی  ِإنِی َأَرى.95 ا َبَلَغ َمَعُه السَّ  یَأَبِت َقاَل   فِی اْلَمَناِم َأنیِّ َأْذبَحَك َفانُظْر َما َذا َتَرى َفَلمَّ

ابِریَن  ُه ِمَن الصَّ  (102ى )سوره صافات آیه «اْفَعْل َما ُتْؤَمُر  َسَتِجُدنِی ِإن َشاَء اللَّ
نم كه بی[ میاى پسرك من! من در خواب ]چنین»رسید، گفت: « َسْعی»و به جایگاه و وقتی با ا

اى پدر من! آنچه را مأمورى بكن. »گفت: « آید؟ُبَرم، پس ببین چه به نظرت میتو را سر می
ه مرا از شكیبایان خواهی یافت.  «ان شاء اللَّ

ِبیِه یَأَبِت ِإنیِّ َرَأیُت أَ .96
َ
ْمَس َو اْلَقَمَر َرَأیتُهْم لِی ِإْذ َقاَل یوُسُف أِل َحَد َعَشَر َكْوَكًبا َو الشَّ

 (4ى )سوره یوسف آیهَساِجِدیَن.
[ یازده ستاره را با اى پدر، من ]در خواب»[ زمانی را كه یوسف به پدرش گفت: ]یاد كن

 «كنند.خورشید و ماه دیدم. دیدم ]آنها[ براى من سجده می
ُكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َو َسْبَع ُسنُبَلٍت ُخْضٍر َو ُأَخَر  َأَرى َو َقاَل اْلَمِلُك ِإنیِّ .97 َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن یْأ

ْءیا َتْعبُروَن. ا اْلَمََلُ َأْفُتونِی فِی ُرْءیاَى ِإن ُكنُتْم ِللرُّ  (43ى )سوره یوسف آیه یاِبَساٍت  یَأیهَّ
فربه است كه هفت ]گاو[ الغر آنها [ دیدم هفت گاو من ]در خواب»و پادشاه ]مصر[ گفت: 

[ خشگیده دیگر. اى سران قوم، اگر خواب خورند، و هفت خوشه سبز و ]هفت خوشهرا می
 «كنید، در باره خواب من، به من نظر دهید.تعبیر می
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ُبُهْم ( َو تَحَسبُهْم َأیَقاًظا َو 11َفَضَرْبَنا َعلَی َءاَذاِنِهْم فِی اْلَكْهِف ِسِنیَن َعَدًدا)آیه .98 ُهْم ُرُقوٌد  َو ُنَقلِّ

یَت ِمْنُهْم  َلْعَت َعَلیهْم َلَولَّ َماِل  َو كَلُبُهم َبِسٌط ِذَراَعیِه ِباْلَوِصیِد  َلِو اطَّ َراًرا فِ  َذاَت اْلیِمیِن َو َذاَت الشِّ
نُهْم َكْم َلِبْثُتْم  َقاُلوْا (َو َكَذاِلَك َبَعْثَناُهْم ِلیَتَساَءُلوْا َبینُهْم  18َو َلُمِلْئَت ِمنُهْم ُرْعًبا)آیه  َقاَل َقائٌل مِّ

ُكْم َأْعَلُم ِبَما َلِبْثُتْم َفاْبَعُثوْا َأَحَدُكم ِبَوِرِقُكْم َهاِذِه   اْلَمِدیَنِة َفْلینُظْر ِإلَی َلِبْثَنا یْوًما َأْو َبْعَض یْوٍم  َقاُلوْا َربُّ
ا َأْزكَی  نْ  َأیهَّ ْف َو اَل یْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا)آیه َطَعاًما َفْلیْأِتُكم ِبِرْزٍق مِّ (   َو َلِبُثوْا فِی َكْهِفِهْم 19ُه َو ْلیَتَلطَّ

 )سوره ى كهف( (25َثاَلَث ِمْاَئٍة ِسِنیَن َو اْزَداُدوْا ِتْسًعا)آیه 
پندارى كه ایشان بیدارند، (و می11پس در آن غار، سالیانی چند بر گوشهایشان پرده زدیم. )

گردانیم، و سگشان بر آستانه ]غار[ اند و آنها را به پهلوى راست و چپ میتهدر حالی كه خف
یافتی، گریزان روى از آنها دو دست خود را دراز كرده ]بود[. اگر بر حال آنان اطالع می

كنده از بیم میتافتی و از ]مشاهدهبرمی (و این چنین بیدارشان كردیم، تا 18شدى. )[ آنها آ
روزى »گفتند: « اید؟چقدر مانده»اى از آنان گفت: گر پرسش كنند. گویندهمیان خود از یكدی

، اید داناتر استپروردگارتان به آنچه مانده»[ گفتند: ]سرانجام« ایم.اى از روز را ماندهیا پاره
اینك یكی از خودتان را با این پول خود به شهر بفرستید، تا ببیند كدام یك از غذاهاى آن 

[ ست و از آن، غذایی برایتان بیاورد، و باید زیركی به خرج دهد و هیچ كس را از ]حالتر اپاكیزه
گاه نگرداند. ) [ افزودند. (و سیصد سال در غارشان درنگ كردند و ُنه سال ]نیز بر آن19شما آ

(25) 
ِه ص َتَناُم َعیِنی َو اَل یَناُم َقْلِبی.»99 َكِة َتْخِفیَف َمُئوَنِتَك َعَلی اْلَماَلئِ َو اْنِو ِبَنْوِمَك  -َقاَل َرُسوُل اللَّ

ْفِس ِمْن َشَهَواِتَها َك َعاِجٌز َضِعیٌف  -َو اْعِتَزاَل النَّ  اَل َتْقِدُر َعَلی -َو اْخَتِبْر ِبَها َنْفَسَك َمْعِرَفًة ِبَأنَّ
ِه َو َتْقِدیِرهِ  -ٍء ِمْن َحَرَكاِتَك َو ُسُكوِنَك َشی ْوَم َأُخ اْلَمْوِت َفاْسَتْدِلْل ِبِه َعَلی  َفِإنَّ  -ِإالَّ ِبُحْكِم اللَّ النَّ

ِبیَل ِإَلی ااِلْنِتَباِه ِفیهِ  -اْلَمْوِت  ِذى اَل َتِجُد السَّ ُجوِع ِإَلی ِإْصاَلِح َما َفاَت َعْنَك  -الَّ  «َو الرُّ
رسول خدا )ص( فرمود: چشمم بخواب است نه دلم، خوابت بقصد سبك كردن كار 

بودن از شهواتت، و بدان خود را آزمون كن كه بدانی درمانده و سستی  هایت باشد و كنارفرشته
و بر چیزى توانا نیستی از حركت و سكون خود جز بحكم خدا و تقدیرش زیرا خواب برادر 
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. مرگ است و آن را نشانه مرگ شمار كه بیدارى ندارد و به اصالح هر چه از دستت رفته برگرد

 (120ر االنوار، ص: بحا 73ترجمه جلد  -)آداب و سنن
ْحَمِن َعْن َأِبی اْلَحَسِن ع َقاَل .» 100 اِس َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد الرَّ َبْعُض َأْصَحاِبَنا َعْن َعِلی ْبِن اْلَعبَّ

ُة ِفی َما َحَدَثْت َفُقْلُت َو َما اْلِعلَّ ِل اْلَخْلِق َو ِإنَّ ْحاَلَم َلْم َتُكْن ِفیَما َمَضی ِفی َأوَّ
َ
نَّ َذِلَك َفَقاَل إِ  ِإنَّ اأْل

ِه َو َطاَعِتِه َفَقاُلوا ِإْن  َه َعزَّ ِذْكُرُه َبَعَث َرُسواًل ِإَلی َأْهِل َزَماِنِه َفَدَعاُهْم ِإَلی ِعَباَدِة اللَّ َفَعْلَنا َذِلَك  اللَّ
َنا َعِشیَرًة َفَق  ْكَثِرَنا َمااًل َو اَل ِبَأَعزِّ ِه َما َأْنَت ِبَأ َة َو ِإْن َفَما َلَنا َفَو اللَّ ُه اْلَجنَّ اَل ِإْن َأَطْعُتُموِنی َأْدَخَلُكُم اللَّ

اُر َفَوَصَف َلُهْم َذِلَك َفَقاُلوا َمَتی نَ  ُة َو النَّ اَر َفَقاُلوا َو َما اْلَجنَّ ُه النَّ یُر ِإَلی ِص َعَصیُتُموِنی َأْدَخَلُكُم اللَّ
ْم َفَقاُلوا َلَقْد َرَأیَنا  َأْمَواَتَنا َصاُروا ِعَظامًا َو ُرَفاتًا َفاْزَداُدوا َلُه َتْكِذیبًا َو ِبِه اْسِتْخَفافًا َذِلَك َفَقاَل ِإَذا ِمتُّ

ْحاَلَم َفَأَتْوُه َفَأْخَبُروُه ِبَما َرَأْوا َو َما َأْنَكُروا ِمْن َذِلَك فَ 
َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ ِفیِهُم اأْل َه َعزَّ َفَأْحَدَث اللَّ َقاَل ِإنَّ اللَّ

 َو َجلَّ أَ 
َ
ْم َو ِإْن ُبِلیْت َأْبَداُنُكْم َتِصیُر اأْل َواُح ْر َراَد َأْن یْحَتجَّ َعَلیُكْم ِبَهَذا َهَكَذا َتُكوُن َأْرَواُحُكْم ِإَذا ِمتُّ

ْبَدان
َ
ی ُتْبَعَث اأْل  .«ِإَلی ِعَقاٍب َحتَّ

الم رسیده است كه فرمود: خواب  یدن داز حسن بن عبد الرحمن به نقل از ابوالحسن علیه السَّ
و رؤیا در زمانهاى گذشته و آغاز آفرینش نبوده است و بعدا ایجاد شده است. عرض كردم: 
دلیل آن چه بود؟ در پاسخ فرمود: خداوند سبحان پیامبرى را به مردم زمان خود فرستاد و او 
 آنها را به عبادت و فرمانبرى از خدا فرا خواند. آنها گفتند: اگر چنین كنیم چه خواهیم داشت؟
بخدا سوگند كه نه تو از ما مال بیشترى دارى و نه تبارت ارجمندتر از مایند كه پیرو تو باشیم. 

كند، و اگر از من او در پاسخ فرمود: اگر از من فرمان برید خداوند به فردوس هدایتتان می
 ونافرمانی كنید خداوند شما را به آتش برد. آنها گفتند: فردوس و آتش كدام است؟ او بهشت 

دوزخ را براى آنها توصیف كرد، آنها گفتند: كی ما به آن سو خواهیم رفت؟ فرمود: هر گاه 
ا اند. و بدین ترتیب او رایم كه استخوان و پوسیده شدهمردید، گفتند: ما مردگان خود را دیده

وجلَّ در میان آنها رؤیا و دیدن خواب را  بیشتر تكذیب كردند و سبك شمردند و خداوند عزَّ
گاهی ایج اد كرد، و چون خواب دیدند نزد پیامبر آمدند و خواب و شگفتی خود را از آن به آ

پیامبر رساندند، و او در پاسخ فرمود: همانا خداوند عزَّ و جلَّ خواسته است با این كار بر شما 
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ت آورد و بفهماند چون مردید ارواحتان این چنین به سر خواهند برد، و هر گاه جسمتان  حجَّ

شان برانگیخته شود.    )بهشت كافی، ترجمه روضه شد، جانها در كیفر باشند تا جسمپوسیده 
 (124كافی، ص: 

ستاند، و ]نیز[ روحی را كه .ترجمه آیه:خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامی بازمی101
[ را كه مرگ را بر او واجب كرده كند[ پس آن ]نفسی[ خوابش نمرده است ]قبض میدر ]موقع

رستد. فدارد، و آن دیگر ]َنْفسها[ را تا هنگامی معین ]به سوى زندگِی دنیا[ بازپس میگاه مین
 (42زمر آیه  هایی از قدرت خداست. )سورهاندیشند نشانهقطعًا در این امربراى مردمی كه می

كلمة تدلَّ علی إتمام و إكمال، منه الوفاء: إتمام العهد و إكمال الشرط. و وفی: »وفی:.102
. و یقولون: أوفیتك الشی یت الشیأوفی، فهو وفیَّ استوفیته، إذا  ء وء، إذا قضیته إیاه وافیا. و توفَّ

ه. اه اللَّ ی لم تترك منه شیئا. و منه یقال: للمیت: توفَّ ه، حتَّ ات القرآن )التحقیق فی كلم«أخذته كلَّ
 (161، ص: 13الكریم، ج

ذا معرفة بأنك عاجز ضعیف ال تقدر قال النبی )ص(: ... و اختبر بها نفسك، و كن .» 103
ه و تقدیره، و ِانَّ الَنْوَم أُخ الَمْوِت.علی شی  «ء من حركاتك و سكونك اال بحكم اللَّ

خود را امتحان كرده و متوجه باش كه چگونه  رسول اكرم )ص( فرمود: ... به وسیله خواب
. و همین طورى كه مرگ ضعیف و عاجز و ناتوان بوده، و مقهور تقدیرات و قضاى الهی هستی

مسلط و حاكم بر انسان است خواب نیز چون موت بر انسان فرمانروایی و حكومت داشته، و 
خواه و ناخواه در هر بیست و چهار ساعتی با هر قدرت و نیرویی كه باشد نفوذ و تسلط خود 

 اختیار تسلیم صرف خواهد شد. )مصباح الشریعة، ترجمهرا اعمال كرده، و انسان بی
 (181مصطفوى،  ص: 

 .وجود از سه عالم كلی تشكیل یافته است:104
ها و اعراض، در ماده منطبع ]و آن عالمی است كه در آن، صورت ( عالم ماده و قوه:1

ناپذیر و محال باشند؛ به نحوى كه وجودشان توأم با ماده بوده و انفكاك آنها از ماده امكانمی
 است.[
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باشد، اما آثار ماده را، از قبیل شكل، مقدار، ست كه فاقد ماده میو آن عالمی ا ( عالم مثال:2

وضع و غیر آن دارد ]، البته همه آثار ماده در عالم مثال وجود ندارد؛ مثاًل قوه و استعداد نیز از 
هاى جسمانی، اعراض و آثار ماده است، ولی در آن عالم وجود ندارد.[ در این عالم، صورت

اى كه حامل قوه و استعداد باشد، در آن نیست. نی وجود دارد، اما مادههاى كمالی جسماهیئت
جا كه وسط عالم ماده و عالم تجرد عقلی قرار شود و از آننامیده می« عالم مثال»این عالم، 

 شود.نیز خوانده می« عالم برزخ»دارد، 
گانه یاد هاى سهباشد. عالمو آن عالمی است كه از ماده و آثار آن مجرد می ( عالم عقل:3

ر، ها برتشده در طول یك دیگر قرار دارند؛ بدین نحو كه مرتبه عالم عقول مجرد از دیگر عالم
ا تر است، چرنزدیك -تعالی و تقدس -تر و به مبدأ نخستینتر، از جهت وجودى مقدمقوى

 د.باشكه داراى فعلیت تام و كامل است و وجودش از آمیختگی با ماده و قوه منزه می
به دنبال عالم عقل و در مرتبه پس از آن، عالم مثال قرار دارد، كه از ماده منزه است، اما آثار 

ماده است، كه محل كمبودها، شرور و امكان  باشد. پس از عالم مثال، عالمماده را دارا می
گیرد، مگر از جهت موجود مثالی و عقلی است و علم و ادراك به موجودات مادى تعلق نمی

 (80؛ ص 3كه در ازاى آن قرار دارد. )ترجمه و شرح نهآیه الحكمة ؛ ج
.منحصر كردن عوالم غیرمادى به عقل ونفس ومثال، حصر عقلی و دایر بین نفی واثبات 105

 (179، ص2نیست. )آموزش فلسفه، ج
َما َنِضَجْت ُج .» 106 ِذیَن َكَفُروْا ِبایاِتَنا َسْوَف ُنْصِلیِهْم َناًرا كُلَّ ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغیْرَها ِإنَّ الَّ ُلوُدُهم َبدَّ

َه كَاَن َعِزیًزا َحِكیمًا.  «ِلیُذوُقوْا اْلَعَذاَب  ِإنَّ اللَّ
[ درآوریم كه هر چه اند، در آتشی ]سوزانترجمه:به زودى كسانی را كه به آیات ما كفر ورزیده

ند ند. آرى، خداوپوستشان بریان گردد، پوستهاِى دیگرى بر جایش نهیم تا عذاب را بچش
 (56ى تواناى حكیم است.)سوره نساء آیه

مه امینی نقل می107 ( كه شخصی جمجمه انسانی را نزد 214، ص8كند) الغدیر، ج.عالَّ
ان آورد و گفت كه می  سوزد، در حالی كه دستگویید كافر پس از مرگ در قبر میعثمان بن عفَّ
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كه از پاسخ درمانده بود،  كنم. عثمانمن بر این جمجمه است و حرارتی حس نمی

السالم( را خواست و سپس از آن مرد خواست سؤال خود را تكرار كند و به امیرمؤمنان)علیه
 السالم( گفت كه پاسخش را بدهد.حضرت علی)علیه

ها گاه با به هم زدن سنگالسالم( سنگ چخماقی آوردند؛ آنبه دستور حضرت علی)علیه
ها سالم( به آن مرد فرمود كه دست خود را روى سنگالآتشی جهید و حضرت علی)علیه

كند و وى از جواب عاجز و مبهوت شد؛ بگذار و سپس پرسید كه آیا از آن دو حرارت حس می
 جوشد،السالم( عماًل به وى فهماند كه آتش از درون این دو سنگ میگویا حضرت علی)علیه

ور است، هرچند در یز از درون شعلهكنی. جمجمه كافر ندر حالی كه تو حرارتی ادراك نمی
 شد.) تسنیم،السالم( نبود، عثمان هالك میظاهر سرد است. عثمان گفت كه اگر علی)علیه

 (261صفحه   - 13جلد 
 .رؤیا داراى حقیقت است.108

اى امور پنهانی و یا هیچ یك از ما نیست كه در زندگی خود خوابهایی ندیده باشد كه به پاره
یا حوادث آینده از خیر و شر داللت نكرده باشد، آرى از هر كه بپرسی یا مشكالت علمی و 

 توان حمل بر اتفاقخودش چنین رؤیاهایی داشته، و یا از دیگران شنیده، و چنین امرى را نمی
كرد و گفت كه: هیچ ارتباطی میان آنها و تعبیرشان نیست، مخصوصا خوابهاى صریحی كه 

 اصال احتیاج به تعبیر ندارد.
البته این هم قابل انكار نیست كه رؤیا امرى است ادراكی، كه قوه خیال در آن مؤثر و عامل 

شود كه عمل خود است، و این قوه از قواى فعالی است كه دائما مشغول كار است، بسیار می
دهد، شود ادامه میرا از جهت اخبارى كه از ناحیه حس المسه و یا سامعه و امثال آن وارد می

شود كه صورتهایی بسیط و یا مركب، از صورتها و یا معناهایی كه در خزینه یار هم میو بس
كند، مانند تفصیلی كه در صورت انسان تام الخلقه هست خود دارد گرفته و آنها را تحلیل می

ا بسائط كند، و یگرفته به یك یك اعضاء، از قبیل سر و دست و پا و غیر آن تجزیه و تحلیل می
نماید، مثال از اعضایی كه جدا جدا در خزینه خود دارد انسانی ه تركیب میگرفترا
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كند، و بسیار هم شود كه آنچه تركیب كرده با خارج مطابقت میسازد. حال بسیار میمی
 سر، و یا ده سر بسازد.كند، مانند این كه انسانی بیشود كه مطابقت نمیمی

كه محیط به بدن آدمی است، از قبیل حرارت و  و كوتاه سخن اینكه اسباب و عوامل خارجی
شود از قبیل مرض و برودت و امثال آن، و همچنین عوامل داخلی كه بر آن عارض می

نامالیمات و انحرافات مزاج و پرى معده و خستگی و غیر آن، همه در قوه مخیله و در نتیجه 
ى و یا در خواب( حرارت و یا بینیم كسی كه )در بیدارگذارد. و لذا میدر خوابها تاثیر می

ور و یا برف و سرمایی شدید مشاهده برودت شدید در او اثر كرده، در خواب آتشی شعله
كند، و كسی كه گرماى هوا در او اثر گذاشته و عرق او را جارى ساخته در خواب حمام می

عده ا دچار پرى مبیند، و نیز كسی كه مزاجش منحرف و یگرم و یا خزینه و یا ریزش باران را می
 فهمد.بیند كه سر و ته نداشته، چیزى از آن نمیشده خوابهاى پریشانی می

و همچنین اخالق و سجایاى انسانی تاثیر شدیدى در نوع تخیل آدمی دارد، كسی كه در 
دارد بطورى كه هیچگاه بیدارى دچار عشق و محبت به شخصی شده و یا عملی را دوست می

بیند. و شخص ضعیف او در خواب هم همان شخص و همان چیز را می از یاد آن غافل نیست
النفسی كه در بیدارى همواره دچار ترس و وحشت است، و اگر ناگهانی صدایی بشنود هزار 

شود، او در خواب هم همین سنخ امور نهایتی در نظرش مجسم میخیال كرده امور هولناك بی
ر و طمع و نظائر اینها هر كدام آدمی را به بیند، همچنین خشم و عداوت و ُعجب را می و تكبَّ

دارد، و كمتر كسی است كه یكی از این تخیل صورتهاى متسلسلی مناسب و مالئم خود وامی
 سجایاى اخالقی بر طبیعتش غالب نباشد.

و بهمین جهت است كه اغلب رؤیاها و خوابها از تخیالت نفسانی است كه یكی از آن اسباب، 
خلی طبیعی و یا داخلی اخالقی، نفس را به تصور آنها واداشته است و در خارجی و یا دا

حقیقت نفس آدمی در این خوابها همان كیفیت تاثیر و نحوه عمل آن اسباب را در خودش 
 كند، و بس، و آن خوابها حقیقت دیگرى غیر این حكایت ندارند.حكایت می
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نكار واداشته، و غیر آنچه ما گفتیم دلیل این است آن حقیقتی كه منكرین واقعیت رؤیا را به ا

د،( گذارندیگرى نداشته و بغیر شمردن عوامل مزبورى كه گفتیم )در قوه خیال آدمی اثر می
دانیم منتهی چیزى كه هست باید به مطلب علمی دیگرى ندارند. و ما هم آن را مسلم می

ل ر چه رؤیا هست از این قبیتواند اثبات كند كه بطور كلی هایشان بگوییم دلیل مذكور نمی
 كند كه هر رؤیایی حقیقت نیست،است و حقیقت و واقعیتی ندارد، بله این معنا را اثبات می

 و این غیر مدعاى ایشان است، مدعاى ایشان این است كه همه خوابها خالی از حقیقت است.
ق است و از آرى )همانطور كه گفتیم( خوابهایی در این میان هست كه رؤیاى صالح و صاد

توانیم بگوییم هیچگونه دارد كه هیچ راهی به انكار آن نیست، و نمیحقائقی پرده برمی
 اى بین آنها و بین حوادث خارجی و امورى كه كشف و پیش بینی شده وجود ندارد.رابطه

پس، از آنچه كه بیان شد این معنا روشن گردید كه بطور كلی هیچ یك از رؤیاها خالی از 
یست به این معنا كه این ادراكات گوناگونی كه در خواب بر نفس آدمی عارض حقیقت ن

ها و اسبابی دارند كه باعث پیدایش آنها در نفس و نامیم ریشهشود و ما آنها را رؤیا میمی
د كنشود، و وجود این ادراكات حكایت از تجسم آن اصول و اسبابی میظهورشان در خیال می
است، بنا بر این )صحیح است بگوئیم( براى هر رؤیایی تعبیرى هست، كه اصول و اسباب آنها 

لیكن تعبیر بعضی از آنها عوامل طبیعی و بدنی در حال خواب است، و تاویل بعضی دیگر 
عوامل اخالقی است، و بعضی دیگر سببهاى متفرقه اتفاقی است، مانند كسی كه در حال فكر 

 بیند.مناسب آن می رود و در خواب رؤیاییدر امرى بخواب می
)در آنچه گفته شد هیچ حرف و بحثی نیست و همه در باره آن متفقند( بحث و رد و قبولی كه  

اش اسباب مزاجی هست همه در باره رؤیایی است كه نه اسباب خارجی طبیعی دارد و نه ریشه
وادث و یا اتفاقی است، و نه مستند به اسباب داخلی و اخالقی است و در عین حال با ح

 خارجی و حقائق كونی ارتباط هم دارد. 
 خوابهاى راست
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خوابهاى مورد بحث، یعنی آنهایی كه با حوادث خارجی و مخصوصا حوادثی كه سابقه قبلی 
ندارند ارتباط دارد از آنجایی كه یكی از دو طرف ارتباط امرى است معدوم و نیامده از قبیل 

شود و عینا هم بشود اشكال شده است، كه می بخواب دیدن اینكه پس از مدتی چنین و چنان
معنا ندارد میان امرى وجودى )رؤیا( و امرى عدمی )حادثه نیامده( ارتباط برقرار شود، و یا به 
عبارت دیگر معقول نیست میان رؤیا و امرى كه بوسیله یكی از عوامل مذكور در قبل، از 

شده ارتباط برقرار گردد مثال شخصی حواس ظاهر و اخالقیات و انحراف مزاج وارد بر نفس ن
اى از طال و نقره نهفته است و فالن اى در خواب ببیند كه در فالن محل دفینهبدون هیچ سابقه

خصوصیات را هم دارد و شكل و قیافه ظرف آن هم چنین و چنان است، آن گاه از خواب 
 خصوصیات پیدا كند، چونبرخاسته به آن نقطه برود و زمین را بكند، و دفینه را با عین آن 

همانطور كه گفتیم معنا ندارد میان نفس آدمی و امرى كه به تمام معنی از حواس ظاهرى و 
 باطنی انسان غایب بوده ارتباط برقرار شود.
شود كه نفس اند: این ارتباط از این راه برقرار میو بهمین جهت در جواب این اشكال گفته

ر كند، آن سببی كه فوق عالم طبیعت قرارتباط پیدا میشخص نائم، نخست با سبب حادثه ا
د میان آن شودارد، و بعد از برقرار شدن ارتباط میان نفس و آن سبب، ارتباط دیگرى برقرار می

 و خود حادثه.
 اند:                        توضیح اینكه عوالم سه گونه

كنیم و موجودات در آن زندگی مییكی عالم طبیعت كه عبارتست از عالم دنیا كه ما در آن 
 د.یابصورتهایی مادى هستند، كه بر طبق نظام حركت و سكون و تغیر و تبدل جریان می

عالم دوم عالم مثال است كه ما فوق این عالم قرار دارد، به این معنا كه وجودش ما فوق وجود 
ودات هست اما بدون این عالم است )نه اینكه فوق مكانی باشد( و در آن عالم نیز صور موج

گردد و باز هم به آن عالم شود از آن عالم نازل میماده، كه آنچه حادثه در این عالم حادث می
 كند، و آن عالم نسبت به این عالم و حوادث آن، سمت علیت و سببیت را دارد.عود می
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 عالم سوم عالم عقل است كه ما فوق عالم مثال است، یعنی وجودش ما فوق آنست )نه
جایش(، در آن عالم نیز حقایق این عالم و كلیاتش وجود دارد، اما بدون ماده طبیعی و بدون 
صورت مثالی، كه آن عالم نسبت به عالم مثال نیز سمت علیت و سببیت را دارد. نفس آدمی 
بخاطر تجردش، هم سنخیتی با عالم مثال دارد و هم با عالم عقل، و وقتی انسان به خواب 

دست از كار كشید، طبعا از امور طبیعی و خارجی منقطع شده متوجه به  رفت و حواسش
اى از حقایق آن عوالم شود، و در نتیجه پارهعالم مثال و عقل كه خود، هم سنخ آنها است می

 نماید.را به مقدار استعداد و امكان مشاهده می
درك نموده اسباب  حال اگر نفس، كامل و متمكن از درك مجردات عقلی بود، آن مجردات را

ر سازد، و اگكاینات را آن طور كه هست یعنی بطور كلیت و نوریت در پیش رویش حاضر می
آن مقدار كامل نبود كه بطور كلیت و نوریت استحضار كند، به نحو حكایت خیالی و بصورتها 

كند، آن طور كه خود ما در و اشكالی جزئی و مادى كه با آنها مانوس است حكایت می
كنیم، و مفهوم حكایت می« سریع الحركه» دارى، مفهوم كلی سرعت را با تصور جسمیبی

كلی عظمت را به كوه، و مفهوم رفعت و علو را به آسمان و اجرام آسمانی، و شخص مكار را 
به روباه، و حسود را به گرگ، و شجاع را به شیر، و همچنین غیر اینها را بصورتهایی كه با آن 

 سازیم.و حكایت و مجسم میمانوسیم تشبیه 
این صورتی است كه نفس متمكن از ادراك مجردات آن طور كه هست بوده باشد و بتواند به 
آن عوالم ارتقاء یابد، و گرنه تنها از عالم طبیعت به عالم مثال ارتقاء یافته و چه بسا در آن عالم، 

ن اینكه با تغییر و تبدیل حوادث این عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نماید بدو
 تصرفی در آن بكند.

ق به صدق و صفا باشندو اینگونه مشاهدات نوعا براى نفوسی اتفاق می ، افتد كه سلیم و متخلَّ
 این آن خوابهایی است كه در حكایت از حوادث، صریح است.

نوس است كند با مثالهایی كه بدان ماو چه بسا كه نفس، آنچه را كه در آن عوالم مشاهده می
كند، و افتخار سازد، مثال ازدواج )آینده( را بصورت جامه در تن كردن حكایت میممثل می
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ی را نشیننامی و گوشهرا بصورت تاج، و علم را بصورت نور، و جهل را بصورت ظلمت، و بی

افتد كه در آن عالم هر چه را مشاهده سازد، و بسیار هم اتفاق میبصورت مرگ مجسم می
شود، هم چنان كه در بیدارى هم با شنیدن اسم ثروت م، نفس ما منتقل به ضد آن میكنیمی

 ال اینها.شویم، و امثبه فقر، و با تصور آتش به یخ، و از تصور حیات به تصور مرگ منتقل می
از جمله مثالهاى این نوع خوابها، این خوابی است كه نقل شده كه مردى در خواب دید در 

كند، از ابن سیرین پرسید، در ه با آن دهان و عورت مردم را مهرى میدستش مهرى است ك
 كنند.شوى و در ماه رمضان مردم با صداى تو امساك میجواب گفت: تو بزودى مؤذن می

به،  شوداز آنچه گذشت این معنا روشن گردید كه خوابهاى راست در تقسیم اولی تقسیم می
یا در آن هیچگونه تصرفی نكرده و قهرًا و بدون خوابهاى صریحی كه نفس نائم و صاحب رؤ

شود. و خوابهاى غیر صریحی كه نفس صاحب خواب هیچ زحمتی با تأویل خود منطبق می
از جهت حكایت، در آن تصرف كرده حاال یا به تمثیل و یا به انتقال از معناى خواب به چیزى 

محتاج به تعبیر است تا كه مناسب آن و یا ضد آنست، این قسم رؤیا آن قسمی است كه 
گوید در متخصصی آن را به اصلش كه در رؤیا مشاهده شده برگرداند، مثال تاجی را كه می

ام افتخار، و مرگ را به حیات، و حیات را به فرج بعد از شدت، و ظلمت را به خواب دیده
 جهل، و حیرت را به بدبختی تعبیر كند.

شود به دو قسم یكی آن خوابهایی است كه م میآن گاه قسم دوم به یك تقسیم دیگرى منقس
كند و از آنچه دیده به چیز دیگرى مناسب نفس صاحب خواب فقط یك بار در آن تصرف می

كند، و یا فوقش از آنهم به چیز دیگرى منتقل و یا ضد آن منتقل گشته و آن را حكایت می
 ست.اش دشوار نیشود به طورى كه برگرداندن آن به اصل و ریشهمی

قسم دوم آن رؤیایی است كه نفس صاحبش به یك انتقال و دو انتقال اكتفاء ننموده، مثال از 
آنچه دیده به ضدش منتقل شده، و از آن ضد به مثل آن ضد و از مثل آن ضد به ضد آن مثل، 
و همچنین بدون اینكه به حدى توقف كرده باشد انتقال بعد از انتقال و تصرف بعد از تصرف 

بطورى كه دیگر مشكل است كه تعبیرگو بتواند رؤیاى مزبور را به اصلش برگرداند، كرده، 
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نامند، كه تعبیر ندارد، براى اینكه یا دشوار است و یا می« اضغاث احالم»اینگونه خوابها را

 ممكن نیست تعبیرش كرد.
ابهاى واز اینجا بخوبی روشن گردید كه بطور كلی خوابها داراى سه قسم كلی هستند، یكی خ

صریحی كه احتیاجی به تعبیر ندارد، یكی اضغاث احالم كه از جهت دشوارى و یا تعذر، 
تعبیر ندارد و سوم خوابهایی كه نفس در آن با حكایت و تمثیل تصرف كرده، این قسم از خوابها 

 (367، ص: 11شود.)ترجمه المیزان، جاست كه تعبیر می
ن از آِن خداست، و كار قیامت جز مانند یك چشم ها: و نهان آسمانها و زمیترجمه آیه.109

و خدا شما را از شكم یرا خدا بر هر چیزى تواناست. [ نیست، زبر هم زدن یا نزدیكتر ]از آن
دانستید ـ بیرون آورد، و براى شما گوش و چشمها و دلها در حالی كه چیزى نمی مادرانتان ـ

 (78و  77 هیحل، آ) سوره ناد، باشد كه سپاسگزارى كنید. قرار د
هاى آسمانها و زمین است و آیه شریفه یعنی .و كوتاه سخن اینكه ساعت، یكی از غیب110

ْرِض » آیه
َ
ماواِت َو اأْل ِه َغیُب السَّ ملكیت خداى را نسبت به خود این غیب اعالم فرموده  «َو ِللَّ

لكه مین را دارد بنه ملكیتش نسبت به علم غیب را، خالصه نفرموده خدا علم غیب آسمانها و ز
ِه َغیُب » شود كه جملهفرموده غیب آسمانها و زمین را دارد، و از سیاق آیه استفاده می  .«..َو ِللَّ

اَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر » چینی است براى گفتنتوطئه و زمینه وان گفت تپس می ...«َو ما َأْمُر السَّ
بنا بر این برگشت معناى آیه به این است كه  كه جمله مزبور بمنظور احتجاج آورده شده. و

تواند در آن غیب به هر نحوى خداى سبحان مالك غیب آسمانها و زمین است ملكیتی كه می
تواند در شهادت و ظاهر آن تصرف كند و چگونه كه بخواهد تصرف كند، همانطور كه می

وجودى است ثابت با نتواند؟ با اینكه غیب هر چیزى از شهادتش جدا نیست و غیب آن، م
شهادتش، و خلق و امر هر چیزى كه همان شهادت و غیب آن است ملك خداست، و ساعت، 
یعنی قیامت موعود هم امر محالی نیست تا قدرت بدان تعلق نگیرد بلكه از همان غیب 
آسمانها و زمین است، و همان حقیقتی است از آسمان و زمین كه امروز از فهم بشر مستور 
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تواند در آن تصرف نموده یك روز پنهانش قیامت نیز ملك خداست، و خدا میاست، پس 

 (441، ص: 12بدارد و روزى دیگر آشكارش كند. )ترجمه المیزان، ج
اَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر َأْو ُهَو َأْقَرُب ِإنَّ » شود كه جمله.از همین جا روشن می111 َو ما َأْمُر السَّ

َه َعلی تر از آن است زیرا خدا امر قیامت مانند چشم بر هم زدن و یا نزدیك -ٍء َقِدیٌر َشیُكلِّ  اللَّ
براى این آورده نشده كه اصل قیامت و امكان آن را اثبات كند، بلكه « بر هر چیزى توانا است

براى نفی و انكار دشوارى و مشقت در اقامه آن آورده شده تا بفهماند اقامه قیامت بر خدا 
اَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبَصِر :» ت، و بلكه بسیار آسان است. پس اینكه فرموددشوار نیس َو ما َأْمُر السَّ

شود كه امر قیامت نسبت به خداى تعالی چنین آسان است، و معنایش این می «َأْو ُهَو َأْقَرُب 
ن است گر نه خود خداى تعالی امر آن را عظیم شمرده و با آنكه هر امر خطیرى براى او آسا

اوصافی براى قیامت ذكر كرده كه هیچ امر خطیرى را به آن اوصاف توصیف  ننموده، از آن 
ْرِض :» جمله فرموده

َ
ماواِت َو اأْل و اگر اینجا امر آن را به چشم بر هم زدن تشبیه  «َثُقَلْت ِفی السَّ

 دیدن به معناى چشم باز كردن براى« لمح» كرده خواسته است فوریت آن را برساند، چون
ترین كارها است، پس در حقیقت تشبیه مذكور با ترین و كم مدتاست كه براى انسانها آسان

تر و یا نزدیك -َأْو ُهَو َأْقَرُب »تشبیه بحسب فهم شنونده است، و بهمین جهت دنبالش فرمود:
شود كه از بیان قبلی اعراض شده، گویا خداى از مثل چنین سیاقی فهمیده می« از آن است

 عالی گفته است:ت
امر قیامت در آسانی و سهولت نسبت به من، شبیه چشم گرداندن براى شماست، و اگر آن را 
چنین تشبیه كردم بمنظور رعایت حال و فهم شما است، خواستم تا آسانی آن را به فهم شما 
 نزدیك كنم و گر نه براى ما از این هم آسانتر است هم چنان كه در جاى دیگر در باره آن

پس امر قیامت نسبت به قدرت و مشیت خداى تعالی مانند امر « یُقوُل ُكْن َفیُكوُن »فرموده:
 (442، ص: 12ترین خلق است.)ترجمه المیزان، جآسان
فی البحار، عن اْلختصاص بإسناده عن المعلی بن محمد رفعه إلی أبی عبد الله ع .» 112

 (8،ص 17تفسیر القرآن، ج المیزان فی«)له عز و جل خلق المالئكة.قال: إن ال
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كه در باره  -.و از صحیفه سجادیه حكایت شده كه امام سجاد )ع( در یكی از دعاهایش113

چنین گفته: بار الها! بر حامالن عرشت درود  -حامالن عرش خدا، و هر فرشته مقرب اوست
عبادت تو  آیند، و ازشوند، و از تقدیست به تنگ نمیفرست، كه هرگز از تسبیح تو خسته نمی

دهند، آیند، هرگز كوتاهی كردن در انجام وظیفه را بر جدیت بر امر تو ترجیح نمیبه ستوه نمی
شوند، و به اسرافیل كه صاحب صور شاخص است، و از وله و عشق ورزیدن به تو غافل نمی

ر را وآن كه همواره در انتظار فرمان توست، تا با دمیدن در آن، خفتگان در قبور و گروگانهاى گ
بیدار كند، و به میكائیل، آن فرشته آبرومند در درگاهت كه از اطاعتت مكانی رفیع یافته، و 
جبرئیل كه امین بر وحی توست، و فرمانش در آسمانهایت نافذ است، و نزد تو مكانی دارد، و 

 مقرب درگاه توست، و به روح، كه مسلط بر مالئكه حجابهاست.
تر از آنان، آنها كه ساكنان بفرست، و هم بر مالئكه پایینبار الها! هم بر ایشان درود 

شان خسته بودنآسمانهایت، و اهل امانت بر رسالتت هستند، آنهایی كه دایم در عبادت 
دارد، شوند، شهوتها از تسبیح تو بازشان نمیكند، و از غلبه خواب و خستگی سست نمینمی

آنها كه از عظمت تو دیدگانی افتاده و خاشع  كند،تعظیم تو غافلشان نمی ازو سهو غفلتها 
 هایشان )از شدتكنند، آنها كه چانهدارند و هرگز جرأت سربلند كردن و به تو نگریستن نمی

هاى خضوع( پایین افتاده، و رغبتشان در آنچه نزد تو سراغ دارند طوالنی، و یادشان از نعمت
ت متواضع اند، و آنهایی كه چون جهنم را تو دائمی است، در برابر عظمت تو و جالل كبریائی

خدایا تو منزهی، و ما آن طور كه » گویند:كشد، میبینند، كه بر اهل معصیت، زبانه میمی
 «.باید عبادتت نكردیم

پروردگارا! پس درود بفرست بر ایشان، و بر روحانیان از فرشتگان، و مقربین درگاهت، و 
هاى مختلف از كه بر وحیت امین تو شدند، و دستهحامالن غیب به سوى رسوالنت، و آنها 

فرشتگانت، كه تو آنان را به خودت اختصاص دادى، و با تقدیست، از طعام و نوشیدنیها 
نیازشان كردى، و در باطن طبقات آسمانهایت جاى دادى، و آنها كه در اطراف آسمانهایت بی

 را برچینند.قرار دارند، تا روزى كه فرمانت صادر شود، بساط خلقتت 
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اى كه به خاطر صداى زجر او صداى ناله دار باران و رانندگان ابرند، و آن فرشتهو آنها كه خزانه

هاى باران در هنگام شود، و آنان كه برف و تگرگ را مشایعت نموده با دانهرعدها شنیده می
ها آنها كه موكل بر كوههاى باد به وجود ایشان است، و آیند، و آنها كه قوام خزینهنزول فرود می

هستند، تا فرو نریزند، و آنها كه تو، وزن آبها وكیل آبی كه بارانهاى مفید و مضر مشتمل بر 
آنند، به ایشان شناساندى، و آن فرشتگان كه رسوالن تو به سوى اهل زمین هستند كه یا بالیی 

 آورند، و یا رخایی محبوب.مكروه می
ن كرام نویسنده، و ملك الموت و كاركنانش، و منكر و نكیر و و سفیران كرام بر ره، و حافظا

مبشر و بشیر، و رؤمان كه بازپرس قبور است، و طواف كنندگان بیت معمور، و مالك دوزخ، 
ون دهی بدداران آن، و آن فرشتگانی كه آنچه تو دستور میو خازنان آن، و رضوان بهشت و پرده

گویند: سالم علیكم، این بهشت به ه اهل بهشت میبرند، و آنهایی كه بعصیان فرمان می
 ، و زبانیه كه وقتی دستور»خاطر صبرى است كه كردید، و چه نیك است پایان خوب این سرا

لتشان شتابند، و مهبه سرعت می« رسد كفار را بگیرید و ببندید و به سوى دوزخ بكشیدمی
شدیم، درود فرست، هر چند كه ما به  دهند، خدایا به همه اینها كه به ذكر نامشان ملهمنمی

دانیم به چه كارى موكلند، و به مكان و منزلت یك یك آنها در درگاه تو آشنا نیستیم، و نمی
 ساكنان هوا و زمین و آب و هر كس از ایشان كه موكل بر خلقند.

 هستآید یك سائق با او شان درود بفرست، در آن روز كه هر كسی وقتی میبار الها! بر همه
شان درودى بفرست كه كرامتی بر كرامتشان و طهارتی بر طهارتشان بیفزاید و یك گواه، بر همه

، 50؛ الصحیفة السجادیة، ترجمه و شرح فیض اْلسالم، ص 9، ص 17... )ترجمه المیزان، ج
 .(3دعاى 

ْفِئَدَة لَ » .اینكه فرمود: 114
َ
ْبصاَر َو اأْل

َ
ْمَع َو اأْل ُكْم َتْشُكُروَن َو َجَعَل َلُكُم السَّ  اشاره است به «َعلَّ

مبادى این علم كه خداى تعالی به انسان انعام كرده چون مبدأ تمامی تصورات، حواس ظاهرى 
است، كه عمده آنها حس باصره و حس سامعه است. و آن حواس دیگر یعنی المسه و ذائقه 
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)ترجمه المیزان،    رسند، و مبدأ تصدیق و فكر، قلب است. و شامه به اهمیت آن دو نمی

 (452، ص: 12ج
ُر الَنافِ  الَقْلُب بعد َتَقّلِبِه ِبالَحوادِث .115 ُل َلُه الَتَفكَّ ُع و الَتْجُربیات و ااِلْبتالءاِت َو الَشدائِد یَتَحصَّ

َظُر َو ِفی هذِه الَم  اِلُح ِلُدْنیاه أْو ُعْقباه، َو ِبَهذا النَّ ة یْطِلُق رَتبَ َو الَتَخیُل الُمفیُد َو الَتشخیُص الصَّ
 (11، ص: 9)التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، جَعَلیِه الُفؤاُد.

.انسان، برخالف جماد و نبات و حیوان، شخصی دارد و شخصیتی. شخص انسان )یعنی 116
آید. انسان در آغاز تولد از نظر جهازات بدنی مجموعه جهازات بدنی او( بالفعل به دنیا می

فعل است، ولی از نظر جهازات روحی، از نظر آنچه بعدًا شخصیت مانند حیوانات دیگر بال
ه انسانی او را می ه است؛ ارزشهاى انسانی او در زمینه وجودش بالقوَّ سازد، موجودى بالقوَّ

. انسان از نظر روحی و معنوى یك مرحله از مرحله موجود است و آماده روییدن و رشد یافتن
اندركار آفرینش ساخته و ر رحم وسیله عوامل دستاش دتر است؛ جهازات بدنیبدنی عقب
شود؛ ولی جهازات روحی و معنوى و اركان شخصیتش در مرحله بعد از رحم باید پرداخته می

ا و معمار و مهندس گذارى گردد. از این رو میرشد داده شود و پایه گوییم هر كس خود بنَّ
نسان )برخالف شخص شخصیت خود است؛ قلم تصویركننده و نقاش خلقت شخصیت ا

 او( به دست خودش داده شده است.
 (315، ص: 2آثاراستادشهیدمطهرى، ج)مجموعه

یابیم كه هر موجودى از موجودات عینی و خارجی براى .ما به حس و وجدان خود می117
خود شخصیتی دارد كه از آن جدا شدنی نیست و نه آن شخصیت از او جدا شدنی است، و 

هیچ موجودى عین موجود دیگر نیست، بلكه در هستی از او به همین جهت است كه 
، ص: 1اى دارد. ) ترجمه تفسیر المیزان، ججداست، و هر موجودى براى خود وجود جداگانه

565) 
شخصیت یك انسان به نفس و یا به عبارت دیگر به روح او است، نه به بدن او، در آخرت هم 

د، و نفس و یا به عبارتی روح او را در آن بدن وقتی خداى تعالی بدن فالن شخص را خلق كر
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دمید قطعا همان شخصی خواهد شد كه در دنیا به فالن اسم و رسم و شخصیت شناخته 

 شد، هر چند كه بدنش با صرفنظر از نفس، عین آن بدن نباشد بلكه مثل آن باشد. می
 (430، ص: 20)ترجمه المیزان، ج

َم َلُمِحیَطُة  ِباْلَكاِفِریَن. یْسَتْعِجُلوَنَك ِباْلَعَذاِب َو .118  (54 )سوره عنكبوت، آیه ِإنَّ َجَهنَّ
م قطعًا بر كافران احاطه دارد. و شتابزده از تو عذاب می  خواهند، و حال آنكه جهنَّ

طبق ظاهر آیات قرآن جهنم هم اكنون موجود است و در باطن و درون این دنیا است و به این 
سوره تكاثر نیز به آن اشاره شده:  7و  6و  5اطه كرده است، در آیه ترتیب حقیقتا كافران را اح

ها َعیَن اْلیِقیِن: علم  این چنین نیست اگر َكالَّ َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلیِقیِن َلَتَرُونَّ اْلَجِحیَم ُثمَّ َلَتَرُونَّ
یر دید. )تفسدیكردید سپس آن را به عین الیقین میداشتید دوزخ را مشاهده میالیقین می

 (322، ص: 16نمونه، ج
َظُر َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم ِإْبِلیَس َمْسُموٌم َو َكْم ِمْن َنْظَرٍة .» 119 ِه ع َقاَل َسِمْعُتُه یُقوُل النَّ َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ

یَلًة.  «َأْوَرَثْت َحْسَرًة َطِو
شود. شیطان پرتاب میگفت: تیر نگاه مسموم است و از كمان شنیدم ابوعبدالله صادق )ع( می

، ص: 5اْلسالمیة(، ج -چه بسیار نگاه كوتاه كه حسرت طوالنی ببار آورده است. الكافی )ط 
559 
َقاَل َربَّ  ِلَم  َو َمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِرى َفِإنَّ َلُه َمِعیَشًة َضنكًا َو نحُشُرُه یْوَم اْلِقیَمِة َأْعَمی.» 120

سوره )«نُت َبِصیًرا َقاَل َكَذاِلَك َأَتْتَك َءایاُتَنا َفَنِسیتَها  َو َكَذاِلَك اْلیْوَم ُتنسَی َو َقْد كُ  َحَشْرَتنِی َأْعَمی
 (124-126طه،

[ خواهد داشت، و روز و هر كس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگِی تنگ ]و سختی
ا ابینا محشور كردى بپروردگارا، چرا مرا ن»گوید: می« كنیم.رستاخیز او را نابینا محشور می

هاى ما بر تو آمد و آن را به فراموشی سپردى، همان طور كه نشانه»فرماید: می« آنكه بینا بودم؟
 (126« )شوى.امروز همان گونه فراموش می
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ا َعِمُلوا».آیه 121 كند كه درجات ثابت شده براى هر كسی با داللت می «َو ِلُكلٍّ َدَرجاٌت ِممَّ

ی دارد. ...آنچه انجام داده اس  ت، ارتباط خاصَّ
این نكته روشن است كه اگر درجات حاصل براى هر فردى معلول اعمال وى باشد، نسبت 

ی بین این درجات و اعمال برقرار خواهد بود، چه آن ب  كه علتخاصَّ و معلول یا سبب و مسبَّ
یُهْم َأْعماَلُهْم »را سنخیتی باید. عبارت   اص بین جزا و عملاز مرحله اثبات نسبت خ «ِلیَوفِّ

كه جزا را همان توفیه اعمال دانسته كند. چه آنفراتر رفته، نوعی اتحاد میان جزا و عمل ثابت می
ور مختلفه ص كند. منتهی براى عمل هم در عوالماست. اعمال به نفسها به انسان بازگشت می

ى كه به چشم ظاهر دیده می د نیست، شومختلفی است. حقیقت عمل، همین حركات مادَّ
آید كه همان عمل، بلكه در باطن و باطن باطن انسان و غیر آن به تناسب صورى حاصل می

هتر شود و به عبارت بیعنی مراتب مختلفه آن است. تمام این مراتب به انسان بازگردانده می
ی می گردد.  )انسان از آغاز تا انجام، ص: هر عملی با تمام حقیقت خویش بر انسان متجلَّ

 (319و  299
.این نشئه دنیا از نظر وجودى مسبوق به عوالم دیگرى است كه ارتباطش با آن عوالم به 122

كه سلسله موجودات به حق اول و خداوند سبحان، منتهی نحو علیت و معلولیت بوده تا این
شود كه تمامی كماالت موجود در این نشئه به نحو اعلی و گردد. از این بیان نتیجه گرفته می

در مرتبه و نشئه مافوق، وجود دارد و نواقص و كمبودهایی كه مختص به این نشئه ماده  اشرف
و طبیعت است، در عوالم باالتر راه ندارد.... این عالم ماده، شاغل و حاجب و مایه پوشیدگی 

 عوالم باالتر است. 
 (37، ص: 2ترجمه رساله الوالیه ، ج –)مجموعه رسائل عالمه طباطبائی 

پذیرد و وضع جدید از خلقت انسان، وجود تدریجی او است كه مدام تحول می .و مراد123
گیرد، نه تنها تكوین در اول خلقتش. هر چند كه تعبیر در آیه تعبیر گذشته است، به خود می

ْنساَن  و  -ما انسان را خلق كردیم" ولی از آنجایی كه انسان -چون فرموده" َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
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همان طور كه در ابتداى به وجود آمدنش  -مخلوق دیگر كه حظی از بقاء داردهمچنین هر 

 محتاج به پروردگار خویش است، همچنین در بقاء خود نیز محتاج به عطاى او است.
كه علم خدا در آن  -"َو َنْعَلُم ما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه"اى كه گفته شد، جمله و به خاطر همین نكته

ْنساَن"عطف شده بر جمله -مده كه مفید استمرار استبه صیغه مضارع آ ه ك "َو َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ
"َو َنْحُن َأْقَرُب ِإَلیِه ِمْن َحْبِل به صیغه ماضی آمده لیكن مفید استمرار است. و همچنین جمله

ین اكه آن نیز مفید ثبوت و دوام و استمرار است به استمرار وجود انسان. و معنایش  اْلَوِریِد"
است كه: ما انسان را خلق كردیم و ما همواره تا هستی او باقی است از خاطرات قلبیش 

گاهیم، و نیز همواره از رگ قلبش به او نزدیكتریم.   آ
 (519، ص: 18)ترجمه المیزان، ج

.ترجمه آیات: مگر از آفرینش نخستین ]خود[ به تنگ آمدیم؟ ]نه![ بلكه آنها از خلق 124
اى به او دانیم كه نفس او چه وسوسهایم و می( و ما انسان را آفریده15. )اندجدید در شبهه

كننده از [ دریافت( آن گاه كه دو ]فرشته16كند، و ما از شاهرگ ]او[ به او نزدیكتریم. )می
آورد مگر اینكه [ هیچ سخنی را به لفظ درنمی(  ]آدمی17اند. )راست و از چپ، مراقب نشسته

[ آورد این ( و سكرات مرگ، حقیقت را ]به پیش18كند[. )نزد او ]آن را ضبط میمراقبی آماده 
 (19گریختی! )همان است كه از آن می

َما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشیا َأن یُقوَل َلُه ُكن َفیُكوُن .» 125  (82)سوره یس آیه «ِإنَّ
[ درنگپس ]بی« باش»گوید: خداوند چون به چیزى اراده فرماید، كارش این بس كه می

 شود.موجود می
ترین اصناف علم را ذكر كرده كه عبارت در این جمله خفی«َو َنْعَلُم ما ُتَوْسِوُس ِبِه َنْفُسُه » .126

است از حضور نفسانی خفی، تا اشاره كند به اینكه علم خداى تعالی همه چیز را فرا گرفته 
 (520، ص: 18است. )ترجمه المیزان، ج

خواهد مقصود را با عبارتی ساده و همه كس فهم اداء كرده باشد و گر نه ی.این جمله م127
تر از این و خداى سبحان بزرگتر از آن است، براى اینكه مساله نزدیكی خدا به انسان مهم
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خداى تعالی كسی است كه نفس آدمی را آفریده و آثارى براى آن قرار داده، پس خداى تعالی 

و بین نفس آدمی و آثار و افعالش واسطه است، پس خدا از هر بین نفس آدمی و خود نفس، 
جهتی كه فرض شود و حتی از خود انسان به انسان نزدیكتر است، و چون این معنا معناى 
دقیقی است كه تصورش براى فهم بیشتر مردم دشوار است، لذا خداى تعالی به اصطالح 

ه ما از طناب ورید ب» ء كرده كه بفرماید: دست كم را گرفته كه همه بفهمند، و به این حد اكتفا
َه یُحوُل َبیَن الْ » و یا در جاى دیگر قریب به این معنا را آورده بفرماید:«. تریماو نزدیك َمْرِء َأنَّ اللَّ

 (520، ص: 18)ترجمه المیزان، ج«. خدا بین انسان و قلبش واسطه و حائل است -َو َقْلِبهِ 
در فارسی خیلی تفاوت « باد»، ولی این كلمه با كلمه در لغت عرب یعنی باد« ریح».128

گوییم و از این كلمه دارد یعنی منشأ خیلی چیزهاى دیگر شده است. ما حركت هوا را باد می
ه اند. كلمها ساختهخیلی كلمه« ریح»ایم، ولی در زبان عربی از كلمه لفظ دیگرى نساخته

شود و به وسیله ه چون بو در هوا پخش میاست از همین جا آمد« بو»كه به معنی « رایحه»
آثار اند.  )مجموعه رسد، كما اینكه روح را هم از همین ماده گرفتهحركت هوا به انسان می
 (275، ص: 26استاد شهید مطهرى، ج

یین، روح را فقط به عنوان تشكل و اجتماع و ارتباط مخصوص اجزاء ماده می.129 ند شناسمادَّ
كنند و اما ه عنوان خاصیتهاى مخصوص اجزاء مرتبط ماده معرفی میو خواص روحی را نیز ب

روحیون روح را )كه از حركت و تكامل جوهرى ماده پیدا شده( در عین ارتباط و تعلق ذاتی با 
، ص: 6آثاراستادشهیدمطهرى، جدانند. )مجموعهماده داراى شخصیت جداگانه و مستقل می

142) 
ال با همه اختالف شدیدى كه در باره حقیقت روح دارند، .مردم چه در گذشته و چه در ح130

فهمند، و آن معنا عبارتست از در این معنا هیچ اختالفی ندارند كه از كلمه روح یك معنا می
چیزى كه مایه حیات و زندگی است، البته حیاتی كه مالك شعور و اراده باشد، و همین معنا 

 (303، ص: 12ان، جمراد در آیه مورد بحث است. )ترجمه المیز
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به طورى كه در لغت معرفی شده به معناى مبدأ حیات است كه جاندار به وسیله « روح»كلمه 

 (271، ص: 13شود. )ترجمه تفسیر المیزان، جآن قادر بر احساس و حركت ارادى می
 مفهوم شناسی نفس.131

) لغتنامه دهخدا، َنْفس در لغت به معناى جان، روح، روان و نشان دهنده زنده بودن است.
 (ماده نفس 

نفس، جوهرى است بسیط و روحانی و زنده به ذات و دانا است به »در اصطالح گفته اند: 
ال )جامع الحكمتین ناصر «.قوت و فاعل به طبع و او صورتی است از صورت هاى عقل فعَّ

 (89خسرو قبادیانی، ص 
حقیقت انسان )نفس( لطیفه ربانی است؛ كه جنبه جسمانی و روحانی وى نیز همگی از 

 مظاهر و جلوه هاى آن حقیقت اند.
من » نفس كامل ترین مظهر حق است و پیامبر اكرم )ص( فرمود:  (269) عرفان نظرى،ص

ه؛ هر كه خود را شناخت خداى خود را شناخت  «.عرف نفسه فقد عرف ربَّ
 رابطه میان نفس، روح، جان، عقل، ذهن و فطرت

ره به یك حقیقت، یعنی همان وجود و گاهی منظور از این واژگان یك چیز است و همه اشا
و مانند آن به « من»گویند آن گوهرى كه با لفظ حقیقت انسان دارند؛ چنان كه حكیمان می

شود نام هاى گوناگون دارد؛ مثل نفس، نفس ناطقه، روح، عقل، قوه عاقله، قوه وى اشاره می
دروس )ی و نام هاى دیگر.ممیزه، روان، جان، دل، جام جهان نما، جام حهان بین، ورقا، طوط

 (درس بیست و چهارم  88معرفت نفس ص 
این كاربرد از نظر فلسفی صحیح است چون نفس در عین وحدت و یگانگی با تمام قوا و 

سبزوارى و حكیم صدر المتألهین: النفس فی  مراتب، عینیت و اتحاد دارد؛ به تعبیر مال هادى
 وحدتها كل القوى. 

شود و هر كدام از این واژگان اشاره به مراتب گاهی نیز از این واژگان معانی مختلف اراده می
 و مقامات نفس دارند.

http://islampedia.ir/fa/1390/08/%d9%86%d9%81%d8%b3/#_edn1
http://islampedia.ir/fa/1390/08/%d9%86%d9%81%d8%b3/#_edn1
http://islampedia.ir/fa/1390/08/%d9%86%d9%81%d8%b3/#_edn2
http://islampedia.ir/fa/1390/08/%d9%86%d9%81%d8%b3/#_edn2
http://islampedia.ir/fa/1390/08/%d9%86%d9%81%d8%b3/#_edn3
http://islampedia.ir/fa/1390/08/%d9%86%d9%81%d8%b3/#_edn5
http://islampedia.ir/fa/1390/08/%d9%86%d9%81%d8%b3/#_edn5
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ق به بدن و تدبیر در آن، نفس .روح132 از  گویند و او را با قطع نظرمی انسانی را به لحاظ تعلَّ

نامند.  )دروس معرفت نفس عالمه حسن زاده آملی، درس شصت و چهارم می ن لحاظ عقلای
 (243ص

 شود كه روح و نفس انسانی داراى سه مرحله است:.از قرآن مجید به خوبی استفاده می133
كند، و یعنی روح سركش كه پیوسته انسان را به زشتیها و بدیها دعوت می« نفس اماره»الف( 

بخشد، این همان چیزى است كه همسر عزیز مصر، را در برابر او زینت میشهوات و فجور 
آن زن هوسباز هنگامی كه پایان شوم كار خود را مشاهده كرد به آن اشاره نمود و گفت: و ما 

وِء: اَرٌة ِبالسُّ مَّ
َ
ْفَس أَل  كنم، چرا كه نفسمن هرگز نفس خود را تبرئه نمی» أبرئ َنْفِسی ِإنَّ النَّ

 (.53)سوره یوسف آیه « دهدواره به بدیها فرمان میسركش هم
گاه، هر چند هنوز در برابر گناه مصونیت نیافته « نفس لوامه»ب(  روحی است بیدار و نسبتًا آ

به  كند وشود توبه میافتد اما كمی بعد بیدار میكند. و در دامان گناه میگاه لغزش پیدا می
اره او كامال ممكن است، ولی موقتی است نه دائم، گردد، انحراف در بمسیر سعادت باز می

دهد. گذرد كه جاى خود را به مالمت و سرزنش و توبه میزند، اما چیزى نمیگناه از او سر می
كنند، در بعضی از انسانها یاد می« وجدان اخالقی» این همان چیزى است كه از آن به عنوان

و ناتوان ولی به هر حال در هر انسانی وجود  بسیار قوى و نیرومند است و بعضی بسیار ضعیف
 دارد دیگر اینكه با كثرت گناه آن را به كلی از كار بیندازد.

اى كه به مرحله اطمینان رسیده، نفس سركش را رام یعنی روح تكامل یافته« نفس مطمئنه»ج( 
او  اىكرده، و به مقام تقواى كامل و احساس مسئولیت رسیده كه دیگر به آسانی لغزش بر

ْفُس فرماید: می 28و  27امكان پذیر نیست. این همان است كه در سوره و الفجر آیه  یا َأیُتَها النَّ
ُة اْرِجِعی ِإلی ِك راِضیًة َمْرِضیًة:  اْلُمْطَمِئنَّ اى نفس مطمئنه! به سوى پروردگارت باز گرد، در  »َربِّ

 (281، ص: 25مونه، ج)تفسیر ن« حالی كه هم تو از او خشنودى و هم او از تو.
، و «اینجانب» و« من» دهد به.نفس همان است كه آدمی در طول عمرش از او خبر می134

د كنیابد، همان است كه درك میاست كه انسانیت انسان به وسیله آن تحقق می« من» همین
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هد و بدن دنماید، و افعال انسانی را به وسیله بدن و قوا و اعضاى مادى آن انجام میو اراده می

چیزى به جز آلت و ابزار كار نفس نیست، البته ابزار كار نفس در كارهاى مادى او و اما در 
دهد.  )ترجمه تفسیر كارهاى معنوى، نفس بدون حاجت به بدن كارهاى خود را انجام می

 (175، ص: 10المیزان، ج
)  «ِه َنْفُسُه  َو نَحُن َأْقَرُب ِإَلیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد َو َلَقْد َخَلْقَنا ااْلنَساَن َو َنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِ .»135
 (16ى ى ق آیهسوره

كند، و ما از شاهرگ ]او[ اى به او میدانیم كه نفس او چه وسوسهایم و میو ما انسان را آفریده
 به او نزدیكتریم.

ُس »  ِه َو ِللرَّ ِذیَن َءاَمُنوْا اْسَتِجیُبوْا ِللَّ ا الَّ َه َأیهَّ یْن بَ  یحوُل وِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما یُحییُكْم  َو اْعَلُموْا َأنَّ اللَّ
ُه ِإَلیِه تُحَشُروَن   «اْلَمْرِء َو َقْلِبِه َو َأنَّ

اید، چون خدا و پیامبر، شما را به چیزى فرا خواندند كه به شما اى كسانی كه ایمان آورده
گردد، و كه خدا میان آدمی و دلش حایل می بخشد، آنان را اجابت كنید، و بدانیدحیات می

 (24 ى انفال آیههم در نزد او محشور خواهید شد. )سوره
َض .»136 ی َأْن یَقرَّ ْجِر َلَتَمنَّ

َ
ُه َقاَل: َلْو یْعَلُم اْلُمْؤِمُن َما َلُه ِفی اْلَمَصاِئِب ِمَن اأْل اِدِق ع َأنَّ  َو َعِن الصَّ

 (160، ص: 68)طبع بیروت، ج )بحار األنوار،  «ِباْلَمَقاِریِض.
از حضرت صادق است كه فرمود اگر مؤمن میدانست كه در مصائب چقدر اجر و پاداش دارد 

 قطعا آرزو میكرد كه اى كاش با مقراض بدنش ریز ریز شود.
 گیرند. و منظور از این.یعنی به یاد آر و متوجه باش این را كه دو فرشته عمل انسان را می137

كه به علم خداى تعالی اشاره كند و بفهماند كه خداى سبحان از طریق نوشتن  دستور این است
اعمال انسانها توسط مالئكه به اعمال انسان علم دارد، عالوه بر آن علمی كه بدون وساطت 

 (521، ص: 18اى دیگر دارد.)ترجمه المیزان، جمالئكه و هر واسطه
 (545المفردات فی غریب القرآن، ص .)138



 خدا یفطرت و شناخت فطر بخش اول:    157

 
كند، و ما اى به او میدانیم كه نفس او چه وسوسهایم و میو ما انسان را آفریده: .ترجمه 139

كننده از راست و از چپ، مراقب [ دریافتاز شاهرگ ]او[ به او نزدیكتریم. آن گاه كه دو ]فرشته
 طآورد مگر اینكه مراقبی آماده نزد او ]آن را ضب[ هیچ سخنی را به لفظ درنمیاند. ]آدمینشسته

 گریختی! [ آورد این همان است كه از آن میكند[. و سكرات مرگ، حقیقت را ]به پیشمی
دهد، یعنی .توبه انتخاب كردن راهیست كه انسان را به سوى كمال و سعادت سوق می140

صراط الهی نه راه مادى و دنیوى. و یاد مرگ و توجه به انتقال به عالم آخرت، نقش مهمی را 
كند، زیرا انسان با یاد مرگ از راه مادى و دنیوى منزجر و راط الهی ایفا میدر این مسیر و ص

منصرف گشته، و جریان زندگی خود را به صراط الهی و روحانی تطبیق داده، و مسیر خود را 
كند. حقیقت مرگ عبارتست از پایان سیر مادى، به آخر رسیدن زندگی دنیوى، مشخص می

انی، ظهور اخالق و صفات مكنونه، آشكار شدن حقایق و تمام شدن آمال و آرزوهاى نفس
نتیجه ماندن و منقطع شدن بواطن، تجلی حكومت مطلق و سلطنت تام پروردگار متعال، بی

ها و مجاهدات مربوط به زندگی بدن. و به این اعتبار است كه وارد شده: ها و كوششفعالیت
عیش و عشرتهاى دنیوى. و اما لذات  موت هادم لذات است، یعنی لذات و مشتهیات مادى، و

روحانی: آنها با پیش آمدن مرگ، چند برابر شده، و زمینه براى لذائذ معنوى و حالوتهاى 
 373ترجمه مصطفوى، متن، ص: -روحانی فراهم گردد.    مصباح الشریعة

د طفل از رحم مادر بی141 شباهت نیست. این .انتقال از این جهان به جهان دیگر، به تولَّ
شبیه، از جهتی نارسا و از جهتی دیگر رساست. از این جهت نارساست كه تفاوت دنیا و ت

تر از تفاوت عالم رحم و بیرون رحم است. رحم و بیرون رحم، هر تر و جوهرىآخرت، عمیق
باشند، اما جهان دنیا و جهان آخرت دو نشئه دو، قسمتهایی از جهان طبیعت و زندگی دنیا می

با تفاوتهاى اساسی. ولی این تشبیه از جهتی دیگر رساست، از این جهت كه اند و دو زندگی
 دهد.اختالف شرایط را نشان می

 203، ص: 1آثاراستادشهیدمطهرى، جمجموعه
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 ر و سلوكیمراقبه ركن س
، تحت مراقبه که ما از جهات مختلفقرآن ما را متوجه فرمودند به این

گر یت دیك شخصیل به یلحظه حرکات ما تبدبهم و لحظهید هستیق و شدیدق
ن عالم ی، پس از اتمام دوران ایه در عالم بعداللّ  ةشود و توسط مالئکمی

 یلحظه زندگبه، بر اساس همان کارها لحظهیوجداشدن از بدن ماد
ـش اشاره شـد، یکه جلسه پطور همـان یحت1دهد.یل میرا تشک یادهیچیپ

مأموری  کهشود مگر اینیاز شما صادر نم یچ لفظیـد: هیفرمایقرآن م
ی اعمال، م که منظور از نامهیح دادیکند. و توضیهست که آن را ثبت م

 2ست.یوجود کاغذ و طومار و قلم و... ن
ق و یدق یوستگیچنین باز شود و پ، اینیما، در پهنه هست یاگر افق فکر

یم شیدر ما پ یخود، حالتم، خودبهیها را توجه کنن عالمیار حساس ایبس
ن مطلب در قرآن یم. ایشوید، که ما هم مراقب اعمال خودمان میآ

نا و ربین مراقبه، زیاست. ا یات زندگیاز ضرور یکیصراحت امر شده و به
ن مراقبه، یت ایها، به برکت نورانه مراقبهیروسلوك است و بقیرکن س
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را با هر قدرت  ین مراقبه، هر دستورالعملیا یکند. منهایمباطنشان ظهور 
ت آن، یدا نخواهد کرد؛ چون با نورانیم، آثار آن ظهور پیمجاهده انجام ده

 شود.ها ظاهر میآثار این مراقبه
 ی»د:یفرمایم 18ه یدر سوره حشر آ

َ
ِذ یا أ َه َوْلَتنُظْر یَها الَّ ُقوااللَّ َن آَمُنوا اتَّ

ا َقدَّ  َه َخبِ َنْفٌس مَّ اللَّ َه ِإنَّ ُقوا اللَّ این که فرموده 3«ٌر ِبَما َتْعَمُلوَن یَمْت ِلَغٍد َواتَّ

 ی»
َ
ِذ یا أ هَ یَها الَّ ُقوااللَّ َمْت »ك مطلب است، ی «َن آَمُنوا اتَّ ا َقدَّ  َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ
هَ »گر و یك مطلب دی «ِلَغٍد  ُقوا اللَّ َه َخبِ ال ِإنَّ »مطلب سوم و  «َواتَّ َما ٌر بِ یلَّ

 گر است.یك مطلب دی«َتْعَمُلوَن 
 از اول تا آخر همه درباره مراقبه است.

ای نشده ن وادییکسی وارد چن مؤمنین است، چراکه تابه  اواًل خطاب
ونه مطالب گب باز نشده، اینین عالم با عالم غیا یوستگیاو در پ یو افق فکر

ای که به انند بچهبسا مسخره هم بکند. مست و چهیدرک ناو قابل یبرا
 یشده در کالس را برامطالب مطرح یوستگیتواند پیکالس رفته و چون نم

شده  نیاو، ا یبرا یروزین پین باالترینده ربط دهد، بنابرایسال آ20 یزندگ
صندلی  و زور گفتم کها اینیتازه نشسته است،  یصندل یاست که مثاًل بر رو
زش که در ورا اینین کالس نشستم ویکه در بهترا اینیتازه را من گرفتم، 

ر قددارد، آنیی محدود برمن دورهیرا که در ا یهایلذت یعنیتان شدم. یکاپ
 کند.یخوش مهادلنیکوچک است که به هم
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 ی»اند: مان آوردهیکند که ایرا خطاب م یپس قرآن، کسان
َ
ِذ یا أ َن یَها الَّ

هَ  ُقوااللَّ  کند: یرا دو بار تکرار م یهال یه تقواین آیدر ا. «آَمُنوا اتَّ
 عنی انجام واجبات و ترك محرمات .یوظیفه است انجام یاول

َمْت ِلَغٍد »: دیفرمایپس م ا َقدَّ د نفس به آنچه یبا «َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ
 فرستاده است، توجه کند.

و فطرت  کند به نفسیدا میت پیشه کند، قابلیرا پ یاّول یاگر انسان تقوا 
ر قدآن یعنین نفس توجه کند که من این هیکل نیستم. یو ا خود برسد
 یسخت و ضرور هم که این، مجاهدیم که به حقیقت خود برسیمجاهده کن

 م. هرچه اآلنیاروسلوك شدهیی سوارد آستانهخواهد. اگر برسیم، تازهیم
ه نم، بلکه به چشم توجیبیم که منم که میم حس کنیتوانیم، نمیدهیانجام م

م که بله ییگویم، میبلد باش یرستانین علوم دبیاز ا یکنم، حداکثر اگر کمیم
نوم، شیم، من میگویتوانم بفهمم که من میدر مغز است! اما نم یناییمرکز ب

 4م.یادهیهنوز نرس
 یکیکند. یخ دو جور شنا میك قالب یجلسه قبل مطرح شد که  یمثال

گر دارد و آن ید یك شنایود. اما ریطرف مطرف استخر به آنکه از ایناین
کند که من همان آب هستم. یشود و حس میکه از درون خود، ذوب ماین

م یکه برسم. اما اینیکل خود شناوریم که هنوز درهیخیه همان قالب یما شب
ه کم و اینیرا احساس کن یم و به برکت آن، هستیکه من خود را احساس کن
این صورت سرنوشت انسان عوض  است، در یمن، از جنس همان هست
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دا کرد و آنگاه آن یپ  یمان اولیم، اگر انسان ایاهدیشود. هنوز به آن نرسیم
رد و اگر هم قباًل یبگ یرا در ترك محرمات و انجام واجبات جد یمان اولیا

کرد، همه را شروع به پاک کردن بکند، آنگاه یم یزندگ یسرسر یلیخ
 کند.یدا میپ یآمادگ

که این زجگونه مطالب، بهاین کنیم. باز کردنین باز نمیش از ایب مطلب را
 است و ممکن است! یدنیندارد. رس یادهیك کند، فایالت را تحریتخ

 کمرد، آنگاه کمیبگ یجد یلیاگر انجام واجبات و ترك محرمات را خ
 اریبس یدرازی ندارد. راه و هم راه دور یلیتواند به حقیقت برسد. خمی
قت یبه حق یوقت )وقتآن5م، من را احساس خواهد کرد.یو مستق كینزد

د یان باد انسقت خویحق یعنیدا کند. ید توجه پین نفس باید( اینفس رس
َمْت ِلَغٍد م»توجه پیدا کند که:  ینجا فردا. ا یبه آنچه فرستاده است برا «ا َقدَّ

یمست؟ )یچ یبعد یدارند که: تقوا یانی)ره( بیمرحوم عالمه طباطبای
ل یبرسد و مشاهده کند که اعمال او تبد ین رشدیند(: اگر انسان به چنیفرما

و حساس خواهد  یوقت جدتر و باالتر، آنق حساسیك حقایشود به یم
 6فهمد.ت آن را مییشد، چون اهم

یرا درست م یکاالی یآورند: مثاًل کسیرا م ی)ره( مثالیعالمه طباطبای
کند، که یم یت دارد که دوباره آن را بررسیمقدر اهوقت، کاال آنکند. یک

ن یکند. این به آن نگاه میزبیر یك مشتریداشته باشد. بادید  ینکند اشکال
انًا داشته یکه اح یاصالح نواقص یدوم است. نگاه کردن برا یهمان تقوا

 باشد.
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کند، در رحم یزی درست میدر اینجا هم من توجه خواهد کرد که چه چ
م، اما اآلن ین جسم را نداشتیار دخالت در ساختار ایاختمادر، خودمان 

 یار، دست خودم بود، وقتیا اگر آنجا هم اختیاختیار دست خودمان است. آ
ن چشم و گوش، یکردم، ایکردم، توجه نمیچشم و گوش را درست م

 من کار کند. یعمر قرار است برایک
ره هرطورشد، چند نبودم، باالخ یام من کارهیگوییرحم مادر م هدربار

را  یباییآن عالم، دوست ز یزندگ یشود! اآلن من برایروز بعد، خاك م
قدم بتباوفا باشد، ثا یلید خین دوست باید توجه کنم که ایکنم، بایدرست م

آن عالم درست کردم  یرا که برا یباشد و وسط راه مرا رها نکند و... . باغ
دانم. اگر از یت خودم است و مکنم. اآلن دس یو .... همه را درست وارس

بار م کار خیرانجام دادم و تمام شد! یکیگویگر نمیدم، دین رسیباطن به ا
ن یکنم، نکند آفت داشته باشد، نکند از بیم یر کردم، چند بار بررسیکار خ

 برود و ... .
از عجب و غرور و توّقعات طلبکارانه از خدا و  ین انسانیچن

، کندید مییزی که عمل صالح را، بعداز انجام تهدخودبرتربینی و از هر چ
 به دور است.

َه َخبِ ال ِإنَّ »  اگر  7ما. یی خداست براهم، مراقبه «ٌر ِبَما َتْعَمُلوَن یلَّ
 د:یفرمایند. بعد قرآن میبین مراقبه را بکند، نفسش را میانسان ا

ِذ » َه  َن َنُسوایَواَل َتُکوُنوا َكالَّ نَساُهْم  اللَّ
َ
  َفأ

َ
ْوَلِئَك أ

ُ
 8«ُهُم اْلَفاِسُقوَن  نُفَسُهْم أ
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جه خدا هم ینت که خدا را فراموش کردند، پس در ید مانند کسانینباش و
انداخت.)که تهدید بزرگی  یقت خودشان را از خودشان به فراموشیحق

ن ید به چنیاست که اگر مجاهده کن یی بزرگمقابل، مژده هنقط ( ودراست
ِه  َو » که در بحثن برسد، همچنانیاگر به ا د. چون انسانیرسیم یقتیحق  ِلل 

َماَواِت َواَْلْرِض... ُب یَغ  ت یکه مالکرسد به اینیم 9م،یمطرح کرد «السَّ
د، دیگر خودش را فراموش ین رسیبه ا ن عالم، مال الله است. اگریا

قت خودش را از خودش ید، البته خدا حقینخواهدکرد. اما اگر به خدا نرس
 10کرد.فراموش خواهد

ای که تازه راه رفتن م. بچهیقبل مطرح کرد همثل همان بچه که در جلس
ه گر تمام توجهش به رایخرند، او دیش کفش قرمز میبرا ییاد گرفته، وقت

خورد. یاز خوشحالی ناهار نم ست، به کفش است. آن روز اصالً یرفتن ن
 یش و لباسن جسم هم توجه ندارد. به کفیدور شده که به ا از خودش قدرآن

 یوزر ین بدن هم دورتر رفته است. حتیکند. توجه از اده نگاه مییکه پوش
 یگذاشتیهم م ین را هم متوجه نبود. اگر او را در گهواره طالییبود که ا

 ه کردن خود را هم متوجه نبود. یگر یمتوجه نبود، حت
نَساُهْم »

َ
نُفَسُهْم  َفأ

َ
 یموشقت خودشان را ازخودشان به فرایخدا حق«:أ

ْوَلِئَك »  است. یبت بزرگیانداخته است، این مص
ُ
ها، آن)«ُهُم اْلَفاِسُقوَن  أ

 همانا فاسقند.(
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 ههای نخستین سیر الی الل  گام
د یی سیر الی الله است. پس حداقل دو کار را باشهیل و رمراقبه، اص

 م:یانجام ده
. میکردن بکن م شروع به پاکیاانجام داده همه گناهان خود را که از اول –1

بسا مستحبات از و بعد، ترك محرمات و انجام واجبات، نه مستحبات. چه
زدارد، و با یف اصلیمشغول کند و از وظا یطان باشد و ما را به مستحباتیش

د درحد متوسط یجایی نرسد. انجام مستحبات باده سال هم کار کند و به
 .11شدح داده خواهد یباشد که در جلسات بعد، حدِّ آن توض

م. جلوتر از آن انجام یهرکجا نفس، هوس مستحب کرد، آن را کنار بگذار
خود، آثارش ظهور خواهد کرد و از درون احساس واجبات است. خودبه

 ابد.ییم یخواهد کرد که چه حاالت
آرام ما را به تفکر و توجه کار بعدی تمرکز ذهن است. که آرام – 2
 کند:تمرکز ذهن کار  رساند. فعاًل درمی

م به همان مسائل خواب و رؤیا و ... که در یصبح که از خواب بلند شد
ا ندارم. هر صبح مر یچ قدرتیم که من هیجلسات گذشته مطرح شد توجه کن

ر دایبرند. اگر صبح بیآورند و هر شب هم مین عالم میبه ا یمثل کارگر
 ترباالیار نش نظام بسیآفر یبرا یم که ما هم کارگریم و احساس کردیشد

-یت مأموریت را درك میرم و اهمیگیم میهستیم، در همان رختخواب، تصم
از  ین احساسیشده است و با چن الت خلقت، به ما سپردهیکنیم که تشک

 خدا کمك  خواهیم خواست.
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ه کند و در مراقبیجاد میا یاثر دارد و اصاًل انرژ یلیم صبح خین تصمیا 
م به یرویمهم است، مثاًل صبح م یلیه خیاول ین انرژیا روزانه اثر دارد.

م ینیبیم؛ میرویهم م یو سوم یم که بسته است. سراغ دومینیبی، مینانوای
 م ویگر حوصله نداریم، دیم برویخواهیکه م یاند. به چهارمبستههم هاآن
وریم و دنبال چهارمی و پنجمی خیت میسکویگر مثاًل بیم امروز دیگوییم

 یاول یاش را در حّد نانوایطوری شد؟ چون صبح، ارادهینم. چرا ایرونمی
یگر حرکت صفر شد. اما همان فرد صبح میگرفته بود. بعد از مسافتی، د

کند، یرا در عضالت ُپر م یپیمایی بروم. انگار انرژخواهم به کوهید: میگو
لومتر هم پیادهیك کیغذاست، از عالم روح است.  یر از انرژی، غین انرژیا

 شود. یچ خسته نمیروی کند، ه
س یافتد و خیدهی، ناگهان در جوی آب مرا سرزده ُهل می یا مثاًل کسی

راده فتد. چون ایمتر بپرد تا در جوی نیتواند چند سانتینم یشود. حتیم
کند، اگر ی پرش میاراده یالزم را نداشت. اما فرد وقت ینکرده بود و انرژ

ر یَدمد که غیمکد و در عضالت خود میم را یهاییخوب دقت کند، انرژ
طرف جوی پرد و یک متر آنید  میآیرود عقب و مغذاست. می یاز انرژ

 شود.هم نمی یچ طوریپرد و هیهم م
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 اهمیت تمركز و اراده در مراقبه
د فرد در یپس با12شود.یمهم است، اگر نباشد، نم یلیه خیی اولاراده

صبح، به عالم رؤیا و به  یداریمان اول با نشسته، درهیده یحالت خواب
اش را جمع کند که من تا ی ارادهچیز بودن خود بیندیشد و سپس همهبی

هم در عالم سازم که آنیرا م یادهیچیالعاده پد و فوقیك عالم جدیشب، 
از  رد و آنگاهیگیم یرد و انرژیگیم میدیگر خودم خواهد شد. لذا تصم

 یلیشود که آن حالت توجه، خیدا میك حالت توجه پیشود. یدار میخواب ب
گذارد و انسان خودش در خودش جمع یکم اثرش را مب است و کمیعج

ن شکل که یابد. اول سخت است، به اییروزانه ادامه م هشود، و مراقبیم
ت. اس یل بدآموزیهم به دلکند که آنیجاد میا یا خستگیکند و فراموش می

  شود.جاد نمییهم ا یرود و خستگیقه فراتر میچند دق کم توجه ازاما کم
کند که یجاد میانجام واجبات و ترك محرمات هم از درون، استعداد ا

ا انجام ن کار ریم ایتوانیراحتی م به کمم، کمیاوریگر برای توجه فشار نید
 13کند.یت و کمك میطرف هم تمرکز آن را تقوم، از آنیده

شود. اصاًل یم یامت و غوغاییکند، چه قیرکز مفرد در خودش تم یوقت
 شود.یدوباره متولد م
شود تحول یجمع م ید در کانون عدسیاشعه خورش یکه وقتهمانند این

ك پرده را یساعت  10که در مدت  یدیکند. اشعه خورشیجاد میرا ا یمیعظ
ی هتخترسد که یکمی جایی، بهیکرد، با تمرکز در نقطه کانونیهم گرم نم

 شود.یچ میگر هیپخش شد د یسوزاند، اما وقتیکلفت را هم م
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طرف و نبود تمرکز از درون، خودش را پخش  یک از گانهحواس پنج
ن تمرکز کردن اولیه، مجاهده یکند. ایچ میکند و از همان اول صبح هیم
ن یا یم برایاصاًل خلق شد14است، دستور قرآن است. یخواهد اما شدنیم

ن ن است که آیگانه است. تنها فرقش ابچه یاین راه، واقعًا زندگ از راه، غیر
هردو از  یگر ولیچیز دبچه به آن کفش قرمز مشغول است و من هم به یک

 خبریم! قت خود بییحق
 

 پیوستگی ملک و  ملکوت در انسان
ار یسب یام، مراقبهیتحت مراقبه هست یخاص یروهایقًا زیر نظر نیما دق

ت یل به شخصین حرکات ماتحت کنترل و ضبط و تبدیتریق. و جزئیدق
ن است که خودمان و اعمالمان و آن یا یمشکل اصل 15گر است.ید یباطن

ها را جدا از هم شود، اینیی اعمال که ساخته ممراقب و آن نامه یروهاین
ر ین مدیر دارد و ایك مدیم که یکنیتصور م یاه کارخانهیم. شبیکنیتصور م

ن هم یکنند و آن مراقبیم یگذاشته که بازرس ینیه کارخانه، مراقبادار یبرا
ها دهند و همه اینیاند و مسائل را ثبت کرده و گزارش مگذاشته یدفتر

ها جدا از هم هستند و دهند. همه اینیل میك مجموعه را تشکیباهم، 
 هم هستند. یك مجموعه منظمیحال درعین

ن من یها و من و مراقبن اینیم که بیاس برسن احسیم به ایکه بتواناما این
 جدا اصالً  کهطوریبسیار شدید هست به یوستگیك پیو نامه اعمال و.... 
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 گذارد.یما م یساز برارات سرنوشتیستند، تأثیاز هم ن
ور سواد محض که ـ  دور از حضیو ب یابانیك فرد بیکه مثاًل به ه اینیشب

کل با وزن هفتاد هشتاد ین هیه اشود، کین جمع ـ  چیزی سرش نمیا
. بر جسم تو جاذبه زمین یرویست جز نین یزید، چیکه شما دار یلوییک
ن جاذبه و وزن خود را درك کند. یب یوستگیتواند مطلب را و پین فرد نمیا

د و کنیگو بداند، آنگاه فکر ماگر هم به ما اعتماد داشته باشد و ما را راست
تواند رابطهیآورد، نمیم ندارد. اما هرچه فشار مکند و اعتراض هیقبول م

آورد درمی هم سؤاالتی ین، جاذبه آن و وزن خودش را درك کند. گاهیی زم
ن یچه جاذبه و زم یعنید یگویآورد و مدارد و مییپرسد. سنگ را برمیو م

 و وزن و سنگ و... .
، میچه ندانم و یاکنون، چه بدانکه هم ین چقدر از درك قانون مسلمیبب

 ین قانونین است که محکوم چنیت ایواقع محکوم آن هستیم، عاجز است.
و  کندید میناقص تول یالت ذهنیك تخیت مسلم، ین واقعیاست. از چن

گر، ین گرفته تا مسائل دیکند، از درك شناخت زمیها هم حرکت مآن یرو
 ش سخت است.یچقدر برا
ه یم، شبیو ... را هرچه فکر کن ن آن مالئکه و اعمالمانیب یوستگیماهم پ

 ك موجود مستقل تصوریم. مالئکه را یم درك کنیتوانینم یابانیب یآن آقا
ك طومار جداگانه. یك موجود مستقل و نامه را هم یم و خود را هم یکنمی

را  یم، چه قدرتیقت من و اعمال من و ... را درك کنیم آن حقیاگر ما بتوان
 کند؟یجاد میمن به خودم ا یمراقبه یدر توجه من برا
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به معنا،  باالتر مطرح خواهد شد، اما از باب ردّ  یهابحث مالئکه در دوره
ا ن دعیم. ایکنیعرض م یاه را اشارهیفه سجادیسوم صح یاز دعا یقسمت

کند و هر صنف و یم یاست و در آن مالئکه را صنف بند یطوالن یلیخ
ذ»د:یفرمایان میرا بشان را و...یکارها یَن َو َقبآِئِل اْلَمآلِئَکِة الَّ

راِب ِبَتْقدیَوَاْغنَ  اْخَتَصْصَتُهْم ِلَنْفِسَك  عاِم َوالشَّ  «ِسَك یَتُهْم َعِن الطَّ
هایی از مالئکه که به خودت اختصاص فرستم( به آن قبیلهی)صلوات م»
 «یکرد یس به خودت از غذا و شراب مستغنیها را با تقدای و آنداده

س خداست! هرچه یها، تقده آنیهستند که تغذ یوجوداتها چه ماین
 است در عالم یاهیشوند، چه نوع تغذیه میطور تغذکنند، همانیس میتقد

 م؟یه داریاز تغذ ین عالم، چه تصوریملکوت؟ و ما در ا
در  ی)و آنها را ساکن کرد«َاْطباِق َسمواِتَك، ْسَکْنَتُهْم ُبُطوَن اَ  َو »

حاِب،»ها(طبقات آسمان یهاباطن اِن اْلَمَطِر َو َزواِجِر السَّ ) صلوات «َو ُخز 
 داران باران و کشندگان ابرها هستند.(نهیکه خز یهایفرستم به آن مالئکهیم

مثبت و  ید ما در آن ارتباطات ابرهایدارد؟ باران که در د ین چه معناییا
ه دیرس به آن یو... و آن چه که علوم حس یجاذبه مولکول یروهایو ن یمنف

 ییوهاری، صحبت از نیرد. اما امام علیه السالم با استفاده از وحیگیشکل م
ها نهیو.... است، صحبت از خز یکند که فوق مسائل جاذبه مولکولیم
 اند، درستن مسائلی که علوم کشف کردهیشود که ایکند. پس معلوم میم

ها در ان کنند. اینیب خواهدیباالتر را م یقتیهستند اما امام علیه السالم حق
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به خانه ما آمد،  یم فالنیگوییم یندارند. وقت یطول هم هستند و تعارض
 ن شد و آمد.یسوار ماش یم، فالنیندارد با این که بگوی یتعارض

راند و بایگفتند خدا باران را میم، آن زمان مین است که فکر کنیاشتباه ا
و  یکیاکنون ما انتقال بار الکترکردند. اما ین فکر میعوام )نعوذبالله( چن

م و تمام شد و رفت! شما چند تا الفبا یو... را کشف کرد یجاذبه مولکول
تو را مغرور کند، که در واقع فقط خود را  ی، مبادا غرور علوم حسیدیفهم

 .یکنیساقط کرده و ناقص م
ْلِج َو اْلَبَردِ ی  َو ُمَش » یکشد و میجاذبه م یروین برف را نیاگر ا«ِعی الثَّ
 یعنیع ییکنند.( تشیع مییکشد، اما )مالئکه برف را تشیم بله جاذبه میگوی

 ع جنازه.ییکند، مثل تشیاین که پشت سر او حرکت م
ه آنها اللّ  ةدارد در عالم ملکوت که مالئک ین برف و تگرگ، چه احترامیا

ب یرکتك نظام بود، وقِت یدر ابر بود در  ین برف وقتیکنند. ایع مییرا تش
گر، ِگل بود )مخلوط با خاك در یگر بود و در وقت دیك نظام دیشدن، در 

ان، مخصوص برف ین جریا ایدند. آیاهها و... از آن رویین( و بعد گیزم
همه موجودات که  یهااست از حرکت ین، نمود حسیا این که ایاست 
 ن آنها انسان است؟یکاملتر

 بارد،یهر قطره باران که م یعنی «ذا َنَزَل َن َمَع َقْطِر اْلَمَطِر اِ یواْلهاِبط»

ل َو »د.یآیهمراه آن م یامالئکه صلوات  «َن ِباْلِجباِل َفالَتُزوُل یاْلُمَوكَّ
 زند.یها تا این که کوهها نرکه موکل هستند برکوه یابفرست بر آن مالئکه
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ا علم است، نه علم غرور آور بلکه نور معرفت. همه یك دنیها همه این
ه است که محدود ب یمعلومات یك سریم، یاوریرا هم ب یشناسنیزم یابحثه

ن مالئکه باالتر از این ید که ایفرمایم علیه السالم حواس است. اما امام
هستند؟  یها چه موجوداتهستند. این یو علل ماد ین شناسیزم یبحثها

 فرستند.یچه مقدس هستند که امام علیه السالم برآنها صلوات م
َمَرُهْم، َو یَن ال یِذ َو الَّ »

َ
َه ما أ  16«ْؤَمُرونیْفَعُلوَن ما یْعُصوَن اللَّ

شود، و انجام یکنند در آن چه به آنها امر میان نمیکه اصاًل عص یهایمالئکه
 شود.یدهند آن چه را که به آنها امر میم

 ك لحظهینطور است  اگر یم که برق هم همیگوئیمثاًل ما در مورد برق م
جود ندارد و یریا جلوگیگر فرصت جبران یرد دیو برق تو را بگ یکن اشتباه

م مالئکه همان یگوییاست. پس ما م یجد یلیت خود خیدر مامور یعنی
به او  یی مادی است، که از خدا امرقوه است؟ نه. مالئکه فوق آن قوه

 دهد.یانجام م یرسد، فوریم
اِن اْلَهوآِء َو ااْلَْرِض َواْلمآِء » وآن  «، َو َمْن ِمْنُهْم َعَلی اْلَخْلِق،َو ُسک 

ن، آب و هر آن چه که خلق یکه ساکن هستند در هوا، در زم یامالئکه
 ، با آنها همراه هستند.یکرد

م، ات یاست، چون حت یفیار لطی، مطلب بس«یهر آن چه که خلق کرد»
ن لوله یگر است و ... ؛ همیاتم هم خلق د ین مدارهایب یخلق است، فضا

اء یم، اشیه کنیك شیء است. اما هرچه تجزی، ید سطحیك دیکروفون، با یم
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گر است. یز دیچ یك شیء است، رنگ نقره اید. رنگ لوله یآیرون میب
گر یم، اتم دیگوئیگر است و... . در مورد اتم میز دیك چی یقلیسطح ص

 ك شیءیاء است، مدارش ین شیء است، در حالی که خود اتم، اشیزتریر
گر است. اگر فضا نباشد، اتم هم یك شیء دین دو مدار یب یاست، فضا

گر است، و همراه یز دیك چیشود یکه از آن اتم، جدا م یشود، هر نورینم
 ك مالئکه است.یهرکدام 

ك خلق یدن ید است. بلعیك خلق جدیدن، یجو لقمه، هر در مورد هر
، یتملکو یروهایت من در نیم، تمام موجودیاگر دقت کن 17د است.یجد

 ت،ن من و مالئکه اسید بیار شدیوسته و بسیی پك رابطهیشده و ذوب و حل
عالم ملك است  ین شناگرید خود راکمی باز کند، تازه ایاگر انسان، د 

 در عالم ملکوت.
کند، با دخالت عالم یرد و پخش میگیکروفون امواج را میکه ماین

ته است. در جواب یسیالکتر یم با دخالت انرژیگوییملکوت است. ما م
د یگوید، میفهمیکه آن را هم نم ی، کسیادهیم بله شما تا اینجا رسیگوییم
کجا  رد ویگیته دستش کجاست، چگونه میسیالکتر ین انرژیچه ا یعنی
ته و ... یسین ارتباطات الکترید من ایگویم کند.یبرد و چگونه پخش میم

است،  عتین عالم طبیتو در اات ین کشفیم، باالتریگوییرا کشف کردم. م
 کنند.یگر شنا میك عالم دیها خودشان در ین ارتباطات و انرژیا

ن ین مراقبه هستم، پس ایپس من چه بخواهم و چه نخواهم، تحت ا
را که من و مالئکه و واجب و حرام و... هرکدام،  ینش سطحیك بیدگاه ید
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 .ید واقعیك دی کند بهیل میبرد و تبدین میم، از بیجدا از هم هست
ن یا م نکن،یگوییشکند و به او میای هسته بادام را با دندان مبچه یوقت
کند و درد و... آن یکند و بعد عفونت میر در ساختمان دندانت میکار تأث
ند توام و نمییگوییاو م یم برایطوری دارن را ما همینیکند ایال میبچه خ

م و یاست چه ما بگوی یست و واقععمل او یعیی طبجهین نتیبفهمد که ا
پدرش  یقتن وین خلقت را درك کند بنابرایا یوستگیتواند پیم، نمیچه نگوی

یجدا از خود تصور م یزیشکند. چیتا بادام با دندان م 10 یست، پنهانین
-ید، اثر خودش را مید و چه نگویتواند بفهمد که چه پدر بگویکند و نم

د و این زیریخ نزن، شیداغ نزن،  یدانت غذام به دنیگوییم یوقت گزارد.
م حاال یست که بگویین ینامه رانندگنیه آئیها شباد و... نزن، اینیترش ز

ت اس ینین، قوانین قوانین بچه ایا یکند. برایم یشب چه فرق12ساعت 
امبر و واجبات و محرمات یم پیکنیال مینش اوست. ماهم خیکه در آفر

 18و.... جدا از هم هستند.
که م نظام خلقت در کار خودش است، همینیوقت است که بداناما یک

کند. به همین خاطر مالئکه خدا را یکار از من صادر شد، کار خودش را م
که از من صادر شد واجب است او کار خودش  یکنند. اگر کاریان نمیعص

ن آدگاه غیرازیب. آنجاست که دین ترتیا حرام است به همیدهد یرا انجام م
 یجعل ین قراردادیك قوانیگر ین، دیخواهد شد. آنجاست که احکام د یاول

 ن رفتار کنم.ینخواهد بود و من تالش خواهم کرد که مطابق قوان
تنها هم باشد،  ید، آنگاه شب هم اگر تنهایبچه هم اگر قانون را فهم
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خودش  یعنیزند، یرود مسواك میخورد و اگر خورد فورًا میخرما نم
 خودش است. مراقب

من امری  یکند که زندگیگونه نگاه نمن اینیگر به دین را بداند دیفرد اگر ا
گر یباشم! اینجا د یکه آدم خوبمن تا این یه زندگیجداست و دین هم در حاش

 یگر برایخوانم، دیکه من نماز متش در خودش است. و اینیتمام موجود
 ین احساسات و القایر دنبال اگینند و... دیگران ببین نخواهد بود که دیا

ود شیزها آزاد میچ یلیرود. از خگر کنار مییزها دین چیست و ایطان نیش
 و در خلوت خودش هم با تمام وجود مراقب خودش است.

 
 چیستی مراقبه

را  است که انسان یالله، مراقبه است. مراقبه حالت یر الیاز ارکان س یکی
 یهم همچو حالت ی. در زندگکندیبه خودش و عمل خودش متمرکز م

م که چگونه انسان، خودش در عمل خودش، یتوجه نکرد یآمده ولپیش
 کند.یدا میتوجه پ

 ك ساختمانیشود که یدر شب داخل م یك ساختمانیبه  یك آقاییمثاًل 
چندطبقه ناآشناست و برق هم روشن است. راحت و بدون دغدغه ، راه 

شود. یمحض م یکیشده و تارق قطعرود. دوتا پله نرفته بود که بریم
احتمال هرگونه خطر هم هست. او در این حالت متوجه پا و دست و ... 

شود؟ یدا میدر او پ یو احساس یاست. چون خودش هم ناآشناست. چه حال
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 .یی مقدماتآن حالت و احساس همان مراقبه است البته مراقبه
. ستین بار که نی، دوممین عالم آمدین بار است که به ایاول یما هم برا

یجا مم را کیم که پایگر متوجهیم دیهست یکیم که در تاریمتوجه شو یوقت
م کم به خودشود و کمیگذارم. تمرکزم، اول به کارم میگذارم، دستم را کجا م

است. سالك الی الله که اهل مراقبه  ییک مطلب بعدرسد، که اینهم می
 ُیخِرُجُهم ِمَن » تعبیر قرآن است ،تاست، این حقایق را متوجه است. ظلما

ورِ  ُلماِت ِإَلی الن  ن است که  چگونه انجام دهد، یشه در ایفکرش هم «الُظ 
که مطابق آن واجب باشد. چگونه انجام دهم که مطابق آن حرام نباشد. پس 

بسا از ، واجبات و محرمات را کامل بشناسم. اییك سرید یفهمد که بایم
محروم بمانم؟  یقینداشته باشم و از چه حقاو جهل، توجه  یکوتاه
 کند.یف مرا مشخص میرا مطالعه کنم که وظا یهایکتاب

 
 هابیراهه

ریب و غعجیب  یبه تا کارهایاشتباه است که بروم دنبال فالن علوم غر
ك دعا بلد است که اگر یباش،  یند مواظب فالنیانجام دهم و مثاًل مردم بگو

ر اجنه. یکه برود دنبال شناخت جن و تسخا اینی !یشویبخواند، تو فلج م
ا یر اجنه بکند و اسرار مردم را بداند و یگذارد تا تسخیسال عمر م10حال 
یم مرا در قبر یم. وقتیشان را بگویند و من دزد کاالیند و بگویایمثاًل ب

 ا از اعمال من؟!یپرسند یر جن میگذارند، از تسخ
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جهالت، در حق پدر و  یرم تا مبادا از رویگاد بیام را ینیف دیبروم وظا
اگر  یاست و حت یم: آقا پدر و مادر از من راضیگویم 19کنم. یمادرم کوتاه

ت یکه بدتر است. از نهارند. خوب اینیگیر کنم دنبالم را میقه دیدق 10
 نیکنند، ایپوشی مها چشمیکنند و از کوتاهیبه من محبت م یبزرگوار

بدهد و من انجام  یست که او دستوریده است. بنا نب دایمحبت مرا فر
م. انم که انجام دادهید ببیاز من بخواهد، با یزیکه چدهم. بلکه قبل از این

 ف نسبت به خودم.یوظا یف برادر و ارحام و زن و شوهر و حتیوظا
خواهم اصاًل سرما بخورم، یف خودم به خودم مربوط است، میآقا وظا

یکند و ختم میهفته در جمکران اتاق اجاره م 40ود ریعجب! مثاًل فرد م
ه و ند. مگر طلحیرا بببف( یالله فرجه الشر)عجلکه امام زمان رد تا اینیگ

دند، چه شد که من امام زمان را یامبر اسالم صلی الله علیه و آله را دیر، پیزب
زمان از  اماماینکه ا ینم، اصل است یامام زمان را بب آیا 20نم که چه بشود؟یبب

امبر اسالم صلی الله علیه یکه پ یس قرنیکار کرد اوچه21بشوند؟ یمن راض
ادند و ستیایمن میامبر صلی الله علیه و آله رو به ید، اما پیو آله را اصاًل ند

 کنم.یبهشت را استشمام م یگفتند : بویم
 ست. از درون،یگویی نو غیب یر و سلوك، شعر و اصطالحات علمیس

سلوك را  ی، معنایخدا به مدد اله یاست. در بندگ یات الهیعنا یمشاهده
زده بپرد به آن مراحل، نشود و شتاب یطاین مراحل تا  د.یم فهمیخواه

دند یکه تا اسم اعظم هم رس یهم داشته باشد. بودند بزرگان یبسا خطراتچه
 22ن خوردند که االغ بلعم باعورا از خودش هم باالتر رفت!یچنان زماما آن
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 چگونگی  و كیفیت مراقبه
ه کم به اینیدیی مراقبه بود، رسقبل که در مورد نحوه یهادر ادامه بحث

ن خودمان و اعمال و افعالمان و آن یب ید و قویار شدیبس یوستگیاگر پ
نش ین در نظام آفریکه در د یی مأمور در ساختار خلقتمان و دستوراتمالئکه

م، یگر احکام هست، احساس کنیدعنوان واجبات و محرمات و ما به
ی اول به شود، که در مرحلهیجاد میك حالت مراقبه ایخود در ما خودبه

 ی باالتر به خودمان، اثر خواهد گذاشت.فعل و در مرحله
 یروین اثر نیب یوستگیتواند پینم یابانیم که شخص بیمثالی عرض کرد

 یك جداییتوجه شود و کند، میجاد مین و جرم خودش که وزن را ایجاذبه زم
 یاجاذبه یرویکند. برفرض اگر قبول کند که نیکاماًل مجزا از هم تصور م

رم، ج یوستگین پیخواهد کرد؟ ا یت برسد، چه احساسیهست و به آن واقع
 دارد؟ یچه اثر خاص به در معادالت برخورد ما با اشیاوزن و جاذ

. ا اثر خواهد گذاشتدر م بین اعمال و ... یوستگیچنین توجهی به پاین
د، یای خواهد رسن حالت توجه و مراقبهیبه چن یعیطور طبانسان به

 اتفاق افتاده است. یاز مسائل زندگ یلیهمچنان که در خ
 شود،یوارد آن م یکیدر همان مثال ساختمان ناشناخته که شخص در تار

ت لن حایم که مخصوصًا اگر خطر انفجار و افتادن و ... باشد، در ایگفت
شود. یزند، تمام وجودش در خودش جمع میانسان  به هرچه که دست م

صد ند، اما یک دریبیوان پر از آبی را میای که لار تشنهیك شخص بسیا ی
ك یشود با یك درصد باعث میباشد، همان  یدهد که آب سماحتمال می
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 کشیده،شود سالك دو سه سال زحمتیم یگاه آب را بنوشد. یدقت خاص
اش غلط شود که تمام مراقبهیکند و متوجه میاز دو سه سال توجه م بعد

 که با تمام وجودش باشد.بوده است، فقط در ذهنش بوده، نه این
 یقو اریاست، که آثار بس یی مقدماتی توجه به فعل خود، مرحلهمراقبه

کند که قباًل رها و یی اول به ذهن خود متمرکز مدارد. انسان را در مرحله
قدم  یکند که به مرحله بعدیدا میت پیآرام قابلخاصیت شده بود، آرامبی

 دا کند. تازه اینجا آمادهیبگذارد، یعنی مراقبه در خودش و توجه به خودش پ
کند و اینجاست که استاد  یو سلوک ریی سشود که قدم بگذارد و مراقبهیم

 هم وجود دارد. یبعد یهاخواهد، تازه مرحلهیم یواقع
ن تمرکز در خود، انسان را یدارد. هم یر مرحله از مراقبه، آثار خاصه
ف و حواسی یرساند و به لطایشتر میکند و به شناخت بیوجور مجمع

ب به شناخت ین ترتیگانه است و به همرسد که غیرازاین حواس پنجمی
ش از شناخت جهان، همان مقدار یهارسد. چون انسان، روزنهیشتر میب

 یگریکرو کور مادرزاد ، د یکیواس دارد. )مثال سه شخص، است که ح
که  یسالم، که در جلسه سوم مطرح شد.( حال، کسان یکور مادرزاد و سوم

داست که یشود ، پیاز شناخت جهان باز م یگرید یهاها روزنهآن یبرا
 ما خواهد بود. یر از زندگیاو غ یزندگ

ور ند، بر محیتورالعمل بفرماخواهد به ما دسیم یاینجاست که استاد، وقت
کار استاد، سخت است و هرکس است. پس یدستورالعمل اصلآن  یجنب
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کاری خودسرانه و با خواندن چند کتاب اخالقی، بخواهد فطرت را دست
 آورد؟!کند، خطرات عظیمی به دنبال می

 
 زدگی در مراقبهپرهیز از شتاب

 یی اصلاز مراقبهو فکری و ذکری و... استاد، بعد  یدستورات جنب
شناسند که در چه وضع و یاش ماست. اصاًل سالك را با مرحله مراقبه

زدگی شود. شتابیزده نمدن به مراقبه، باعجله و شتابیاست. رس یاوضاع
د یر وسلوك بایمضّر است. حرکت در راه س یلین راه خیدر ا یهم مانند تنبل

اگر  ن قاعده درست است ویا، اهتیوسته باشد. البته در تمام تربیآهسته و پ
 بسا دچار ضرر خواهد شد.ت نشود، چهیرعا

ای که در عالم قوه است، زمینه یقیکه آن حقااین یعنی یت در هر بعدیترب
ك یکت حر ینه است برایجاد زمیا یعنیم تا به عالم فعل برسد. یرا فراهم کن

ن است. یهمها، مطلب تیی تربدر همه 23از عالم قوه به عالم فعل. یش
کند تا بتواند از عالم قوه یم یرا ط یهایدارد و ظرافت یریك مسین، یپس ا

ر یبه مس یخواهد. آشناییست، علم مین یدا کند. زورکیبه فعل، ظهور پ
 ی. زدگو شتاب یجه خواهد رساند، نه تنبلیحرکت قوه به فعل، ما را به نت

 یمثاًل درگذشته برا م،یسه کنیمقا یامروز یهام با نمونهیاگر بخواه
گذاشتند تا یزدند و حدود ده ساعت میر ُمخّمر میدرست کردن نان، به خم

ط مناسب روشن یم و شرایمال یکرد و بعد هم تنور را با دمایمخمر اثر م
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ی خواص گندم به کرد که همهیرا درست م یژگین کارها، آن ویکردند. ایم
ر شده تا صد متنان پخته ی، بوشدمیل دیده ین دلیفعلیت برسد. به هم

تا باالی کوه هم  یخوردیرفت.  چند لقمه که از آن نان میطرف تر هم مآن
ه به نان اضاف یاییمیك ماده شیجای مخمر ، اما امروز بهیبرو یتوانستیم
ك تنور با حرارت باال، در یآورند و بعد هم در یع نان را َور میکنند و سریم

ون ها در خد که انواع مرضینیبیکنند و میدستگاه رد م ریمدت کوتاهی از ز
 آورد.ید میو گوارش و ... پد

خواهد از عالم قوه به عالم فعل برسد، هرقدر یای که مدانها یکیو 
رچه شود و هیشتر حفظ میم که خواص آن بینیبید، میآیتر بار میعیطب

 شود.یشتر باشد، بدتر میجا بیهای بدخالت
قه و قبل از نرمش و یخوب، هرگز رزمجو را در مدت چند دق یك مربی

گیرد. یها مچهیکند، چون همه ماهیسازی بدن، وارد فن خاصی نمآماده
 اشد، بااین ب از پس زودتر شروع کن، اگر غیر ید تو برادر منیتواند بگوینم

 سازد.یتربیت نم
 که حوصله د حاالیعکس مطلب هم به این شکل است، مثاًل نانوا بگو 

 رود.یزند و از بین میطور بماند، اگر بماند کپك مر همانیندارم، خم
خواهد یت دارد، پس روح که میهمه اهمحاال که دانه و بدن و جسم، این

 یهاد توجه داشت که  اواًل راهیت باالیی دارد؟ پس بایت شود، چه اهمیترب
ست؟ و ثانیًا استعداد یها چجاد اینیی است؟ نحوهیدن قوه به فعل چیرس

ا دیانسان در خودش، استعدادهای متفاوت پ یسالك متفاوت است، حت
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داد گر استعیت دیك استعداد، و در وضعی یتیك وضعیکند. مثاًل  در یم
 ات است.یاز ضرور یکیدارد. پس توجه به استعداد،  یگرید

ند ت نشود، و خودسرانه عمل شود، مثلش مانیها اگر رعای اینمجموعه
ه فالن دارو را ید که همسایکند، بگوین است که کسی که سرش درد میا

ه از چه یخورد و فورًا خوب شد، پس من هم بخورم. خوب سردرد همسا
 رد.یمیخورد و میکه م ینیبیبود و سردرد تو ازچه است؟ م

 
 فرق مراقبه خیاالت و خیال مراقبه

ن یاست، مشکل ادرست  یاخالق یهای احادیث و مطالب کتابهمه
ساعت  3شنوم که عارفان، یهستم. مثاًل م یاست که من در چه استعداد

گونه خواهم اینین عالم داغونم، من هم میخوابند. آنگاه من که در فشار ایم
که مرا دچار ُعجب و طان باشد تا اینیها از شن درخواستیبسا اباشم! چه

الت یتخ ین فردیچن و بعد هم در 24خاص کند یهابتیها و مصمرض
 هایند، اما همه، صورت پردازییبیفهمد و میشود، چیزهایی میت میتقو
 25کند.یداد میر و سلوك، بیال در راه سیخ هال است. قویی خقوه

، از ن صورتیکند. حال اید میصورت به آن برسد، اثر تول ینفس، وقت
 یلیلش خیی تخنهیك بچه که زمیخواهد باشد. مثاًل در مورد یهرکجا م

 یکیارم، مثاًل او را در تیشتر کنیها را بنهین زمیم ایاییشتر است، ما هم بیب
جاد ینه ایا زمیم و یا او را تنها بگذاریم یساکت قرار ده یا در جایم یقرار ده
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م یگذاریقه تنها میدق 10وقت بچه را وار دزد آمده است، آنیم که از فالن دیکن
ده هوش شم که بچه بیینیبیم، میم، تا برگردیرویه میی همساو به خانه

خواست مرا با ید دزد آمد و میگویم چرا؟ چه شده است؟ میپرسیاست. م
 ت داردیوقت است که واقعت نداشت. یکیکه واقعچاقو بکشد، درحالی

جاد یدهد و آن، ترس ایا روح میرد و به نفس یگیت را میحواس واقع یعنی
ل آن صورت را درست کرده و به روح یم است که تخوقت هکند. یکیم

 26داده است.
ر م که اگیخوانین است. مطالبی را میه ایما شب یهااضتیاز ر یبعض

جاد یل هم ایفراوان تخ یهااضتی، فالن اثر را دارد و در اثر ریانجام ده
 .بردیطان هم هست، راه را در دست گرفته و جلو میشود، و از طرفی شیم

ه ک یگریست واقعًا رفته و دیکه جلو رفته، معلوم ن یکین راه، یدر ا
ز ر ایرو سلوك غیا نه، اصاًل سیمانده ست واقعًاعقبیمانده معلوم نعقب

 کشف و کرامات است. )در جلسات بعد بحث خواهد شد.( 
 27شود.یبسا انسان متوجه نمآورد و اییزدگی به روح ماللت مشتاب

یچنین مهم یطور تنبلکند. همینیکار خود را م یها در پنهانن ماللتیا
 شود.یخواهد، بدون مجاهده نمین راه مجاهده میا 28کند.
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 لزوم آهستگی و پیوستگی در مراقبه
 علیه السالم است: ین مطلب کالم خود حضرت امیرالمؤمنین علیشاهد ا

که ادامه داشته  یکم29«ر َممُلول ِمْنُه.یٌر ِمْن َكثِ یِه َخ یٌل َمُدوٌم َعلَ یَقلِ » 
 است که ماللت از آن حاصل شود. یادیباشد بهتر از آن ز

 یشود، اما بدون تنبلیطور است. از کم شروع مر و سلوك هم همینیس
 30بلکه با مداومت.

قه یدق20شود و یدار میك ساعت قبل از طلوع فجر بیکه اول کار  یکس
دارد.  یاها مزهوهین احساسات است. مستحبات مثل میهم قنوت دارد، ا

 م،یشویدهد. اول متوجه نمیَسر، روح کار دستمان م م، آخریاگر آن را نچش
. میم نماز واجبمان را بخوانیحوصله ندار یحت یك موقعیم که یرسیاما م

باشد، بلکه  یتنبل یالبته نه این که نماز شب طوالنی نخواندن، از رو
م و اگر کنیت نماز شب شروع ممثال با سه رکع متناسب با استعداد نیست.

ازده رکعت ین سه رکعت آخر را ادامه بدهم و نگذارم قطع شود، استعداد یهم
 اگر عمرم یل شود، حتینگذارم، تعط یطیکند. اگر در هر شرایجاد میهم ا

 کند.یهم تمام شود خدا بعد از مرگ عطا م
ئاا یَب َش َمْن َطلَ »ند: یفرمایم 386السالم در حکمت علیه یحضرت عل
ْو َبْعَضهُ 

َ
پس مجاهده همان طلب است که اگر ثابت باشد ما را به  31«َناَلُه أ

 یِه ارجیٌل تُدوم َعلَ یَقلِ »ند: یفرمایم 278ا در حکمت یرساند. و یهدف م
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 یم که دستورالعمل، از خود حضرت علینیبیم 32«ر َمْمُلول ِمْنُه.یِمْن َكثِ 

َواِفُل : »ندیفرمایم 279ا درحکمتیالسالم است. علیه ِت النَّ َضرَّ
َ
إَذا أ

تو را از انجام واجب  یمستحب یدیاگر د 33«باْلَفَراِئِض َفاْرُفُضوَها.
انجام واجبات  ینکن. برا یگذارد، آن را رها کن، خشك مقدس بازیوام

ا کتاب یل، رساله احکام یض و طویمستحبات عر یحساس باش. به جا
 ره را بخوان.یگناهان کب

و ستون  یت به واجبات است، پس واجبات و ترك محرمات، پیهماول ا
ف که سق ینیبین آن است. میساختمان است و مستحبات به منزله تزی

یم زانیآورد و آویم یون تومانیلیك میك لوستر یزد و فرد یریساختمان م
خواند و آنگاه یث قرب نوافل را مین است که فرد، حدیکند! مثل هم

 که همه نوافل را انجام دهد!رد یگیهوسش م
 وسته است. او هوسین راه، آهسته و پین شد که ایپس در مسئله مراقبه ا

کند که عمرت طان هم وسوسه مییی نوافل را انجام دهد و شکند که همهیم
که کند اینیخواند و فکر میث توبه را می، حدیدیجایی نرستمام شد و به

ا ده آب کن تیرا که از حرام روئ یند گوشتاالسالم فرمودهعلیه یحضرت عل
وبه، ث تین شخص است. مسائل حدیپوست بر استخوان بچسبد، برای ا

ن است، آن جا که انسان در معرض یطان کارش همیدارد. ش یمراتب خاص
م و یکنیکشاند که مقاومت هم نمیسوی گناه مچنان ما را بهگناه است، آن

ی توبه در انسان به وجود آمد، انسان را به هنیبعد که کار از کار گذشت و زم
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 یافتد و کسیم یضیوقت، فرد به وسواس و مردارد، آنمید وایی شدتوبه
، ترك گناه یتوبه کن یخواهیکند! اگر واقعًا م یخواهد که از او پرستاریم

که دو ماه  ین را داری. اگر توان ایکن و اراده کن که هرگز گناه نکن
 یاور و گناهت را ترك کن. کارهایدهم آن را فشار بیکبگیری، روزه

سازی، ساختن عضالت و بدن یآورد. وقتید میخودسرانه مشکالت جد
 خواهد؟!یا روح، آن نظم و نظام را نمیفرمول دارد، آ

م یم گرفتیم تصمیدفعه بگویست که یکیطور نپس در مرحله مراقبه، این
ل ن راه مایست، ایکار تو نن راهیا یدید: بله، دیگویطان هم میو نشد. ش

 هاست! یلیمقدس اردب
اول  یم و مثاًل مراقبهیریگیتر میم جدیك تصمیم نشد، یگوییبلکه ما م

ك ربع یم و مثاًل یریگیتر میم جدیك تصمید. یقه هم طول نکشیدق 10 یحت
استمرار پیدا کرد و مجاهده شد،  یجد یهامیتصم یم. وقتیکنیمراقبه م

 34عد از مدتی در تمام طول روز مراقبه خواهی داشت.ب
 حالتابه یاند، دوچرخه است که فردنه زدهین زمیکه بزرگان در ا یمثال

 به او یده باشد، وقتیحال ندسوار آن نشده، مخصوصًا اگر دوچرخه تابه
کجی ، ابتدا دهنیبر آن سوار شو توانیاست که می یالهین وسیکه ا یبگوی

خواهد مرا ببرد؟! اما یافتد چطور میکنی مله را که ولین وسیاکند که یم
که مانه یعنیند که سوار آن دوچرخه شد و رفت، یرا بب یآن کودك، کس یوقت

ید تا سوار شود وبرود، میآیشود. مکند که مییجاد شد، باور میمصداق ا
رکزش را در افتد. اما در هر دفعه تمیشود و دوباره میافتد. دوباره سوار م
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قدر باال تواند، اواخر، تمرکزش آنیروز نم10 یکند. گاهیشتر میخودش ب
-یفشار مها را به همفهمد. فقط دندانینم یش بزنیرود که وقتی صدایم

ن روح است که بر آن دوچرخه تسلط ی، اواقع کند. دریدهد و کار خود را م
ه کتا این بردرسد، زمان میدرجه از تمرکز بکند. اما تا روح به آن یدا میپ

پس از  یجیتدر یهامیکه تصماینرد. یگیاد میباالخره سوارشدن را 
 .شودمی عرض اً کند، بعدیها در ساختار انسان مها، چه معجزهشکست

 
یجی مراقبه  مراحل تدر

دا کند به فعل یاست که انسان توجه پ یعرض شد که مراقبه حالت
ست که انسان نتواند درك یگونه نودش. و اینتر شد به خیخودش، و اگر قو

تفاق ا یکند، بلکه بارها در زندگیا فعلش توجه میکند که چگونه به خودش 
ن یخود چنخودیشود، بهیدا میپ یا خطر جدیك منفعت یکه افتاده، همان

 ست.ین یب و ناآشناییز غریشود و چیجاد میا یحالت
تر است، این است که در فین ضعمان مسائل، مراقبهیکه در اعلت این

ین امور را حس نمیم، اما خطر ایکنی، خطر را خوب حس میامور حس
ه زان کیمان محسوس باشد، به همان میی مالئکه و... برام. اگر مراقبهیکن

ن را در مقابل ما یدورب یتر خواهد شد. مثاًل وقتم، مراقبه هم قوییحس کن
 ن ثبتین دوربیم که حرکات ما را ایدار نصورت چون باوریگذارند، در ایم
( اآلن با توجه یمدادیال انجام میخیمان را )بااینکه قباًل بیکند، کارهایم

 رد، بلکه موجب باال رفتنیگیوپا را نمتنهادستن توجه نهیم. ایدهیانجام م
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ه باشد. وستید آهسته و پین مراتب، بایدن به ایاما رس شود.یت کار میفیک
 یتزدگی و سسوتفریط و شتابقبل، عرض شد که چگونه از افراط)جلسه 

 م.(یزیشدت بپره، بهیو تنبل
 ی خاص خود،م، در آن مرتبهیکنیم ین بود که در مراتبی که طیخالصه ا

کاری نداشته باشیم که آنجا چه خبر  یم و به مرحله بعدیباش یجد یلیخ
مراتب  اوریم تا بهیفشار ن روی نکنیم وم و زیادهیاست؟ و حواس را پرت نکن

 میکه هست یاجای آن، در مرحلهباال زود برسیم، چراکه خطرناك است. به
م، یای که هستچون در آن مرحله ؛میکن یم و در آن، مجاهده را قویباش یجد

چون در حد ظرفیت ،35ستیاضت، مضر نیم، آن ریاضت بدهیهرچه ر
  .خودمان است و افراط هم نیست

م. یتوانیم نمیآوریم اما هرچه فشار میم توجه به خود کنیخواهیمثاًل ما م
ست. پس قبل از آن، ین در حد ما نیم، خود ایقه توجه داریحداکثر چند دق

 م.ید توجه به فعل خود بکنیبا
-تهم که نشسیکنوقت است که توجه میم، اما یکیاجا نشستهنیمثاًل هم

ما م، ایقه انجام دهین را هم چند دقیاد یکند. شایجاد مین کار تمرکز ایم، ایا
م یمفهیکم مم. کمیفراموش کرد یم که کیفهمیبعد، تا آخر جلسه اصاًل نم

وجه تباالتر از آن ده ساعت نشستن بی یلیقه، ارزشش خین چند دقیکه ا
تر. گناهان گذشته، توانم توجه کنم، خوب بروم عقبیهم نم است. اگر باز

ا یاند. هرچه با توجه و ند و استعداد مرا از من گرفتهافطرت مرا منجمد کرده
صورت  به خوددا کنم و کارکنم، خودبهیله را پیدقت، گناهان و صفات رذ
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 یا کتابیالقاء کند  یکه کس، بدون این36فطرت شکوفا خواهد شد یعیطب
م یجای توجه به فعلمان، به آن واجبات و محرمات توجه کنبخواند.پس به

، یصورت کلبه یعنیم، یگر توجه به کار خود نکنیك نشود. دتر یکه کار
ن صورت یاز من صادر شود، در ا ین نکته است که نکند حرامیتوجه به ا

ن را به وجود خواهد آورد که به فعل خودم توجه کنم، که یتدریج استعداد ابه
 ن در درونش لذت و آثاری دارد، چه برسد به توجه به خودش.یخود ا

 یاصل یاست. مراقبه یمقدمات یهامراقبه ها،نیا یتازه همه
کوچك که هرز  یهایجو نیا کهیمراحل است. وقت نیاز اپس روسلوك،یس

در مقابل آن بسته شد، آنگاه  یجمع شد و سد شد،یپخش م ابانیشده و در ب
 روسلوكیس یدستورات اصل یو برا دیفهم میخودمان، خودمان را خواه

 شد. میخواه هاستاد آماد
 

 معنای مجاهده در سیر
محال جلوه  یکند و کار را بزرگ و حتید و وسوسه میآیطان میاینجا ش

یقه به کار خودم توجه کنم، پس اصاًل نمیتوانم پنج دقیدهد، من که نمیم
، رساند. البته درست استیم یدیکم به نااموقت کمن راه را بروم، آنیتوانم ا

راه  نیخواهد اکه می یر بزرگان در مورد کسیکار، بسیار مشکل است، تعب
طرف َکند تا به آنین است که با پلک چشم خود کوه را میکند، ا یرا ط

ها را تحمل یهمه سختخواهد به َخلق برسد، اینیم یبله، آدم وقت 37برسد.
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کند یست سال تالش میخواهد؟! فرد، بیکند، به خالق رسیدن تالش نمیم
الش دن به خالق، تیمثاًل متخصص مغز و اعصاب شود، رس هکتا برسد به این

ن خلق )متخصص مغزواعصاب( یخواهد به خالق ایم یخواهد؟ کسینم
 ینیسخت به آن سنگ یخود قرآن کارها یست. حتین ین سادگیبرسد، به ا

-یبا نفس م یریکار، به درگ ید، اما وقتیفرمایم« مقاتله»دان جنگ را یم
ن ُجهد و ُوسع ید آخریبا یعنی 38برد.یرا به کار م« مجاهده»رسد، لفظ 

کار،  است. یی بعدرسد، مرحلها نمییرسد خود را به کار بیندازد، اینکه می
ن یلطف و کرم خودش، ا یست. خدا از رویبسیار سخت است اما محال ن

 م.یتوانم، بلکه مییقرار نداده که نتوان یرا طور یسخت
دهد، مثاًل یاد میرا به رزمجو  یك فنیه ک یآموزش رزم یك مربیمثاًل 

 یضخامت سنگ را طور یتکه سنگ مرمر را بشکند. مربخواهد یکیم
ن را یکند که اصاًل سنگ نشکند و رزمجو تربیت نشود، و نه ایانتخاب نم

زند بشکند و دوباره یقدر نازك باشد که تا مکند که آنیانتخاب م یطور
ك مرز نشکستن است، یاست که نزد یت نشود. ضخامت سنگ طوریترب

سختی کند که بهیم میتنظ یکه نشکند. متناسب حال شاگرد، طوراما نه این
تواند بشکند. اگر نتواند بشکند، آن شاگرد یشکند، اما حتمًا میسنگ را م

ن یراشکند، بنابیرا داده که اگر بزنم دستم م یکند که استاد سنگیتصور م
ینکه برند اما نه ایر، فرد را تا مرز کشته شدن میمیدان ت ا دریشود. ید میناام

ارد گذیبرد اما نمیشنا، شاگرد را تا مرز غرق شدن م یا مربیکشته شود و 
 غرق شود.
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خواهد زحمت ی، نمید چون دوست منیگواز طرف دیگر استاد نمی
ن یت اوقا در حوض راه برو، هیچیکبریت را بشکن، ، چوبیت را بکشیترب

، او را تا مرز غرق شدن خواهد برد اما یداند که مربیکند. فرد میار را نمک
 کشد.یاو را نم

قرار داده است که مقاومت سخت است،  یخداوند، شرایط گناه را طور
 ین رفت. خدا خودش برایچ شد و از بیند گناه هیبیاما اگر مجاهده کند، م

ست ین یگر، طوریز طرف دقرار داده اما ا یطرف سختت نفس، از اینیترب
کندن کوه با پلک چشم  یکه نشود انجام داد، درست است که مانند سخت

 ست که گردوغبار آن، چشم را کور کند.ین یاست، اما طور
ه در یترین سرماشود. بزرگیدا میسالك پ یبرا یدیك امین حالت، یدر ا

ی باالتر د است. مطمئن باشد که به مرحلهین امین راه، همیا یهایسخت
ت، یل خواهد شد. عناید، اگر اینجا نشد، در عالم برزخ تکمیخواهد رس

، دا شودید پین امیگر است. اگر ایك حرف دیادش یا زیاست، کم  یحتم
د را از او یطان امی،ش یترین شکستتواند راه برود ،اما اگر در کوچکیم

 کهه اینتوجه ب د است وی، توجه به امیه اصلیتواند برسد. سرمایرد، نمیبگ
ته د داشیطان است. اگر امیر خالص شیچنان خطرناك است که تآن ناامیدی

جا اگر در یتم و حیلنگان برواگر لنگ یم، حتیم برسیاگر نتوان یم، حتیباش
 ت، شامل حالمان خواهد شد.یم باالخره فضل و عنایبزن
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 اهمیت امید در سیر و سلوک
 د: یفرمایوسف میره سو 87د در آیه یی امقرآن درباره

ُسوْا ِمن یا َبنِ ی» خِ ی اْذَهُبوْا َفَتَحسَّ
َ
ُسواْ یِه َواَل تَ یوُسَف َوأ

َ
ْوِح الل   أ ِه ِمن رَّ

ُه ال ِه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَکاِفُروَن ییَ ِإنَّ ْوِح الل  ُس ِمن رَّ
َ
 39«أ

 داند.یهای اهل کفر مرا از ویژگی یدیه خداوند، ناامین آیدر ا
ِه یَقاَل َوَمن »د:یفرمایم 56ه یحجر آا در سوره یو  ْحَمِة َربِّ ْقَنُط ِمن رَّ

وَن  آلُّ  40«ِإالَّ الضَّ

ِذ  یا ِعَبادِ یُقْل » د:یفرمایم 53ه ین در سوره زمر آیهمچن ْسَرُفوا َن یالَّ
َ
 أ

َه  ِه ِإنَّ اللَّ ْحَمِة اللَّ نُفِسِهْم اَلَتْقَنُطوا ِمن رَّ
َ
ُنوَب َجِم یَعَلی أ ُه  اعا یْغِفُر الذُّ ِإنَّ

ِح  ُهَو   41«ُم یاْلَغُفوُر الرَّ
ر و ید را در همان خشت اول سیم خداوند امین همان است که گفتیا

دهد. خودش هم با لفظ یها(، قرار مسلوك )پاك کردن خود از گذشته
تأکید است، عالوه بر آن  یبرا «ان  »ام، آورده است، یعنی بنده«عبادی»

تمامی گناهان، و بعد هم  یعنیاست  یاستغراق «الذنوب»در کلمه  «ال»

 ین! برایباالتر از ا یدیآورد. چه امیرا م «عاا یجم»شتر، کلمه یتأکید ب یبرا
 ی، عمدیاند، حال به هر شکلکه خودشان را ضایعکرده ی؟ کسانیچه کسان

 یوجور کنند. در دعاهاخواهند خودشان را جمعیا غیرعمدی، باالخره می
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 42م.ید داشته باشیدهند که امیاد مین هم به ما ماه شعبان و رجب و رمضا
 یکسانیی جوش و ذوب درجه اشیاء مثل آب و سرب و آهن و...

ها د. انسانیایی جوش خودش برسد تا به جوش بد به آن درجهیندارند. با
بطه م، بلی، غیسه کنیگران مقاید خودمان را با دیما نباطور هستند. هم همین

در  یکیم. یسه نکنیها مقات، اما خود را با آنبه اهل معرفت، خوب اس
ل ك ماه طوی، یکیرسد، یبه معرفت م ك هفته و بعد از غسل توبهیعرض 

ل هم ده سا یکیّله الزم است تا به آنجا برسد و هچند تا چ دیگریکشد، یم
ده بود. یك هفته رسیرسد که همان فرد اول، در یجایی مکشد و بهیطول م

 گذارد.یها را کنار مکند و وسوسهیاشته باشد، کار خود را مد دیاما اگر ام
 

 مقایسه
سه ین مقایگران است. در اثر ایسه با دیطان، مقایهای نفوذ شاز راه یکی

م که راه از یدهید را از دست میام یم و طوریکنیدا میاز خود پ یتوقعات
 رود. یدست م

 
 توجه به عمل و استعداد خود

د یبان نیم. همچنیی مربوط به استعداد خود، توجه کنهفید به وظیما با
م با مجاهدهیال نکنیم. خیها، داشته باشا مجاهدهیاعتماد به اعمال خود 

م! همه از فضل یدهیم و خدا را تحت تأثیر قرار میرسجایی میخود به یها
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م که اآلن هم هرچه دارم از فضل خدا دارم و خدا از ی، توجه کن43خداست
خواهم، بدهد، یکه م یزید داده است. بنا باشد با درك خودم، چفضل خو
 ست.ین یگریز دیچ یجز نابود

 
 نتیجه گرایی

ن یم، با ایکنیدستورات مرحله استعداد خودمان را عمل م یپس ما وقت
فه را یست. اگر وظیجه با من نیم، نتیکنیمان عمل مفهیتوجه باشد که به وظ
فه را انجام دهم و یاست. اما اگر وظ یحتم نیشوم، ایعمل نکنم، ساقط م

اند، اگر فالن کار را ن هم که گفتهید از خدا طلبکار شوم. ایباال نروم، نبا
رسی، از فضل خدا است. اگر دنبال آتش یجه میانجام بدهی، به فالن نت

. اما اورمیله بین وسید از اید دنبال چوب باشم و سوختن را بایهستم، با
دا توانم طلبکار باشم که چرا نشد؟ خیگر نمیآتش نسوزاند، د دنبالش رفتم و

اگر  44!یاز خدا نتیجه را بخواه یستین یاست! تو کارهیر تو نیکه تحت تأث
. ولی از طرف دیگر یندار ی، حق طلبکاریکشیشب و روز زحمت م

 .یدیرسینم یکردیگونه است که اگر نماین
، فالن اثر را دارد. یروز انجام بدهکه اگر دعایی را چهل  یخوانیمثاًل م

 یحق طلبکار یست، اما اگر انجام دادیآنگاه اثر هم ن یاگر انجام نداد
فمان را انجام یدهد. پس ما وظای، خدا اگر بخواهد از فضل خود میندار

 وقتم، آنیفمان را انجام دادیم. وظایشویم، ساقط میم چراکه اگر ندهیده
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قت وم. آنیست، منتظر فضل خدا هستیهم ند میا نرسید یرس یزیاگر چ
 دهد. اصالً یبکند، خدا اگر بخواهد، خودش م یتواند کاریطان نمیگر شید
یزحمت م یسال است کس 3که  ینیبیقه جلوتر را خبر ندارد، میك دقی

 ند.یبینم یاجهیچ نتیکشد، اما ه
 

 توجه به موانع مراقبه
 یکیش، یکنم. چند سال پیوش نمن خاطره را هرگز از آن بزرگوار فرامیا

یای حاصل نمد، نتیجهیکشیزانی که مشغول بود، هرچه زحمت میاز عز
ن راه را نرود، کجا یدانست که اید. اما میدیك خواب هم نمی یشد. حت

ه ش بزرگان کیگرفت. بنده هم طبق فرمایجه نمیآمد ولی نتیبرود؟ مدام م
اش هگذشت در جه نگرفت، احتماالً یتتالش کرد و ن یفرموده بودند اگر کس

بار یک کن، یتر بررسقیات را بازهم دقگفتم که گذشتهیدارد، به او م یرادیا
شده بود، بازهم نزد من ق اعتکاف حاصلیزمان اعتکاف بود و برایش توف

آمد و گفت : من باالخره چه کنم؟ عرض کردم فالن برنامه را انجام بده و 
بار است، یک یگذشته، فرصت خوب یبررس یم بران اعتکاف هین ایهمچن

ن آمد ش میپ یکن. بعد از اعتکاف، با خوشحال یات را بررسگر گذشتهید
ن یان کرد. ابتدا فکر کردم، اثر تلقیجه گرفتم و حاالتش را بیو گفت که نت

؟  یااست که خوانده است. گفتم فالن دعا را خوانده یهای دعاهایعبارت
ان کرد یم بیشتر برایام. و بعد، از حاالتش بدهین را هم نشنگفت اصاًل اسم آ
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؟ یار کردکست. به او گفتم چهین نیده است و تلقیجه رسیدم که به نتیو د
در  گریك دقت دیگر به تنگ آمده بودم، گفتم یگفت در زمان اعتکاف، د

ه عدفها را جبران کردم. یکی ایندم که بله همهیاعمالم بکنم، دقت کردم و د
ا به من ظلم کرده بود و دلم ر یادم افتاد که درگذشته کسیدا شد و یپ یحالت

ا من او را یشکسته بود و مرده بود. دلم به حالش سوخت، گفتم خدا
د یقه نکشیا او را آزاد کن. چند دقیدم، او اآلن در عذاب است، خدایبخش

چیزهای یک آلنده بودم اما ایهایی که دهیکه قرآن را باز کردم و از همان آ
 شد. یحاصل م یرفتم معارفیطور که راه مفهمم. همینیرا م یگرید

ی اصلی در این واقعه، این است که شخص مذکور که معتکف )توجه: نکته
کرد که منّیت اوست بوده، از این جهت، آن ظالم را بخشیده است که احساس می

، او را بخشیدم. نه اینکه َمنا گوید: برای مبارزه بمی لذا .کندکه دارد ظهور می
 انظالم و پذیرش ظلم را بخواهد اثبات کند(

کرد به آنجا یاست. اگر سه سال مجاهده نم یی جالبنمونه یلین خیا
یک جرقه است. در طول آن سه سال در حال حرکت بود، اما د، اینیرسینم

 80و  70رود یباال م جوشد. دمانمی مرتبهآن لحظه ظهور کرد. آب که یک
ست که او را ییک درجه نست. آنیدن نیاز جوش یرود اما اثرهم می 99و تا 

 ن صد درجه بجوشد.یدرجه استمرار داشته است تا در ا 99جوشاند، 
م یم و بگوییی جوش مواد مختلف، متفاوت است، آهن را بگذاراما درجه
ی رجههم دن اشتباه است، آنید؟ ایآیدرجه به جوش نم 100که چرا در 

 م،یی جوش خود داشته باشجوش خودش را دارد. اگر توجه به درجه نقطه
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یم یم کیدانیم، نمیبریاندازیم و دما را باال من مییفقط سرمان را پای
ها شِب همان غسل توبه یبعض جوشد.یم باالخره میدانیجوشد، اما م

ین که ا از ها بعد از غسل توبه و بعدیشوند. بعضیم یقیمتوجه حقا
 ها همیشوند، و بعضیم یقینماز را شروع کردند، متوجه به حقا یقضاها

 یستند که هرکسی برایرسند، چراکه متوجه نیروند اما نمیچند سال م
ند مانع من از کجاست؟ اشتباه از یگویها میدارد. بعض یخودش مانع

ا د تیایش بیها پدرگیری قدرم، آنید خودمان برویجاست. ما باهمین
 م.یخودمان را کشف کن

راد ین ایچ ماشیك پیکند، یم یسال است فقط رانندگ 20که  یامثاًل راننده
 د که یک سال استینیبیك فرد میتواند خودش ببندد. اما یدا کند، نمیپ

دا یپ یکند. برایم یشود، خودش بازرسیدا میپ یبیکند، اما تا عیم یرانندگ
دا یا پب ریکند تا عیست قسمت را باز میب د که ده،ینیبیب، میك عیکردن 

 فهمد کهید، میایب یبعد از یک سال، خودش تا صدای ین کسیکند. چن
گفتند که مشکل من از یآمدند و میها مین از کجاست؟بعضیمشکل ماش

ی مشکل حل شود اما ریشهید تا حل شود. مشکل حل میکجاست؟ بگوئ
 رسد.یشود و به کمال نمینم
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 عاشقانه برای رفع موانع نجوای
 ْدِننی ِمْنَك یَوِاْن كاَن َقْد َدنا َاَجلی َوَلْم »م:یخوانیه میدر مناجات شعبان

ْنِب ِالَ  ك شده و یاگر مرگم نزد»«َلتییَك َوسیَعَملی َفَقْدَجَعْلُت ااِلْقراَر ِبالذَّ
به  شیله خویناچار، اقرار به گناه را وسك نکرده، من بهیعملم مرا به تونزد
 را نداشته باشد؟! ین دردیست که چنیک« دهمدرگاهت قرار می

یجه نمیدهم و نتیرا انجام م یسال است همان دستورالعمل مقدمات 5
ست. چقدر بروم، ین ین راه اصاًل راهیر ایدانم غیطرف هم مرم. اما از اینیگ

 سال؟! 50سال؟! 10
ْنِب ِالَ َفَقْد »  اما «ْدِننی ِمْنَك َعَملییَوَلْم »بله  َك یَجَعْلُت ااِلْقراَر ِبالذَّ

ه قدر مرا در کوردانم. آنیله، مرا گرفتار کرده؟ نمیکدام رذ را دارم. «َلتییَوس
. و آن مانع معلوم بشود یلحظه مرا به نقطه انفجار برسانتا یک یسوزانیم

ا داز خ ین، دِر هرگونه طلبکاریدهم. ایله قرار می! اقرار به گناهم را وسیآر
 بندد.یرا م

 ئیَمعی َوال َتْقَطْع ِمْنَك َرجاْب َط یِالهی ال َتُردَّ حاَجتی َوال ُتَخ »
کار  ید و فضِل خدا داشت، نه عمل خود. گاهید توجه به امیبا «َوَاَملی

گ جایی برسد، به تنتواند بهیگر نمیکه درسد که سالك از اینیجایی مبه
است. دعا کلی ما را کنار زده ه خدا بهرسد، کیم آخر مید و کار به سیآیم

خواست و مرا دوست یم. اگر نمین را حق نداریدهد که ایبه ما نشان م
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امبر یکرد. مثل ابوجهل که پیت نمین راه هدایداشت، مرا اصاًل به اینم
 تواند درك کند.یرا با آن عظمت، نم 9اسالم
 «َحتی َلْمُتعاِفنییْو َاَرْدَت َفضِالهی َلْو َاَرْدَت َهوانی َلْم َتْهِدنی َولَ »
رسوا  مرا یخواستیواگر م یکردیتم نمی، هدایمرا پست کن یخواستیاگر م

 .یکردی، مرا معاف نمیکن
نی فی حاَجٍة َقْد َاْفنَ » َك َتُردُّ  «ِمْنَك  ُت ُعْمری فی َطَلِبهایِالهی ما َاُظنُّ

ت یداخواهم که نور هیتوم.فقط از ین برسیتا به ا ید فنا کنیبله، عمرت را با
، معرفت را به من یو مرا ازگناهان، عصمت بده یرا به من بچشان

 45ام.دهیکوش ی،چرا که عمریبفهمان

ْظَتنی َق یِتَك ِاال  فی َوْقٍت اَ یُکْن لی َحْوٌل َفاْنَتِقَل ِبِهَعْن َمْعِص یِالهی َلْم » 
ِتَك  اه بردارم،مگر این که ندارم که دست از گن یا من چنین قدرتیخدا«ِلَمَحبَّ

ا خواهد مریطان مین حال که شیدر ع یعنی مرا به محبت خودت. یدار کنیب
 کنم. یم یاله یب دهد، توجه به نعمتهایفر

ْن َتْبُلَغنِ »
َ
ْهٌل أ

َ
ْبُلَغ َرْحَمَتَك ، َفِإَن  َرْحَمَتَك أ

َ
ْن أ

َ
ْهال أ

َ
ُكْن أ

َ
 «یِإْن َلُم أ

د به رحمت خداون یتیچ اهلی، که هیدین وسوسه رسید که اگر به ایفرمایم
 رد.یت دارد که تو را بگی، توجه کن که رحمت خدا اهلیندار

رخه ی قبل دوچن شد که جلسهیم و خالصه ایدیان بحث مراقبه رسیبه پا
ب ك شب و دو شیت روح، یه( که تربیم )البته بالتشبیسوار را مثال زد
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القه شود، با عیفقط با آن نم د، امایآیابتدا عشق و عالقه به وجود م ست.ین
تر یی قون خوردن، ارادهیخورد، و در هر زمین میدهد و زمیو توجه ادامه م

 یکیاست. دهیکند. اما اراده به آن نقطه جوش و تسلط نرسیجاد میدر خود ا
با ده،  یگریرد، دیگیاد میرا  ین خوردن، دوچرخه سواریدر چهار بار زم

 ك درجه به تسلط و ارادهین خوردن، یاما در هر بار زمگیرد. ست بار یاد مییب
ك درجه است اما اثر یی آخر کند، تا به آن نقطه برسد. آن درجهیاضافه م

یك وقت میست، یهوده نی، بیقبل یهان ارادهیصد درجه را خواهد کرد. ا
را  تریرود. اگر ارادة قوید که راه مین، ناباورانه خواهد دیآخر هد با ارادینیب

د که اصاًل گناه یخواهد د« ها اللّ ی»و « یا علی»ك یك روز با یادمه بدهد، 
 ست.ین

 
 الزامات مراقبه

روسلوك است ین شد که مراقبه، رکن سیها در مورد مراقبه ابحث هدیچک
شناسند، که کدام سالك در کدام یو مراتب سالك را از مرتبه مراقبه اش م

است و  یتیود که حالت او در چه وضعشیی مراقبه است. معلوم ممرحله
 یاتیهر دستورالعمل استاد، به تناسب مراقبـه است و مـراقبه نـقش حـ

ت ید خارج از وضعیو عـرض شـد کـه در مراقبه، نبا 46دررشد انسان دارد.
مر د کیم، بایکه هست یاگر در مرحلهیم، و از طرف دیکن یخود، شتابزدگ

م و برای رسیدن به یا، به خرج بدهن کوشش خود ریم و آخریهمت ببند
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م. یوجه کنت ید حتیموارد، نبا یدر بعض یم وحتید عجله کنیمراحل باالتر نبا
 آورد.یها مسه، آفتیباالتر خوب است اما مقا یغبطه به عرفا

دارد  یادیار زی، اثرات بسیه صبحیاول هدر مراحل هم عرض شد که اراد
ود م، بلکه به صورت خیکه زود برسم ید انتظار داشته باشیو عرض شد نبا

 دید ناامیم، نباین بخوریخواهیم رسیم. و هرقدر هم زم یعیبه خود و طب
است.  طانیر خالص شیطان، بلکه تیمسموم ش یرهایاز ت یدیم که نا امیشو
رکز تم یتوانیقه هم نمیگوید، تو دو دقطان که مییش یهارغم وسوسهیعل
قه یم که خوب، حاال که دو دقید بگوییبا ،یشویو بعد از آن غافل م یکن

شوم، چکار کنم؟ اگر این راه را نروم کجا یتوانم و بعد از آن غافل میهم نم
خوانم، توانم بینم یاضیمن ر یست که بگویین یدرس هن مثل رشتیبروم؟! ا

 یواهخی، می. رها کنیفن یبرو یرا ول کن یا تجربی یتجرب یبرو یول کن
ا یست، یشتر نیردن همان و ساقط شدن همان! دو تا راه ب؟ رها کیکجا برو

د از یم. پس بایافتیم و در چاه میکنیا ول میم، یروین چاه باال میاز ا
رشته را  نیم، ایپسرفت هم بکن یم، حتیم. اگر در جا هم بزنیبترس یدیناام

م که استعدادها مختلف است یو گفت دهد.ین ما را نجات میم که اینگه دار
 چه؟  یعنیفهمد که خود مراقبه ب سال 5بسا بعد از  ید عجله کرد. اینبا و

م، یخ، حرارت بدهی یحاو یگریشامل آب و د یکیمثاًل اگر به دو ظرف، 
ه م کیگوییخ میم، به ظرف یدو ظرف نگاه کن یبه دما یاگر بادید ظاهر

 ترعمیق دیك دیرود. اما با یش باال نمیای ندارد و اصاًل دماحرارت فایده
 کند.یخ را آب مین حرارت در عالم واقع، اثر دارد. در عالم واقع، حرارت یا
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ن ید و اانسوخته و پانسمان کرده ید تمام بدن فردیمثالی دیگر، فرض کن
ا ن پانسمان رید ایند، بایگویشده است، به او مپانسمان هم مانده و خشک

ر کندن آن پانسمان هم سخت است. مخصوصًا اگر مأمو یلین خیم و ایبکن
َکند و یقه میحساب دارد، در عرض دو دقباشد که با آن فرد خرده یاریبه

ید که به آن فرد میریرا در نظر بگ یشود. اما حالتیش بدتر هم میهازخم
سه  آرام تان و...، آرامین آب مقطر و بتادیا با ایار خودت بیند، با اختیگو

ها را بَکن. درست است ن پانسمانیودت اد، خیآیار میگر که بهیساعت د
ن یتوانی اآراممید کنده شود. خودت آرامیهم دارد، اما باالخره با یکه عذاب
تحمل باشد. که عذابش قابل یهم انجام ده یو طور یها را بکنپانسمان

عت کنده شود و چاره و بروبرگرد هم ندارد و ین عالم طبید از این جان بایا
 ن عالم، قبل از فراید، خودت از ایای تا آن مأمور مربوطه بد بکند. حاالیبا

 47دن مرگت کنده شو.یرس
خواست کسی را یکه م 48السالم( هست)علیهیسیان حضرت عیدر جر

ز اورد. چراکه این عالم برگرداند. او خواهش کرده بود که نیکه مرده بود، به ا
ندن، تمام نشده بود! وقتی که مرده بود، تا اآلن هنوز عذاب لحظه جان کآن
کندن دوباره خواست برنگردد. چون تاب جان یقدر وحشت داشت که مآن

ن یرا نداشت. اما خوشا به حال آنان که در این فرصت، خودشان جان را از ا
عت. ین عالم طبیکندن جان از ا یعنیر و سلوک یَکنند. سیعت میعالم طب

 یچ جاییاست اصاًل به هد انجام شود. آقا من چهار سال یدرهرحال با
م؟ ولو اگر تا آخر عمر هم به یم برویخواهیم، به کجا میدم، اگر رها کنینرس
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.. ُت ُعْمری.یَقْد َاْفنَ »م که یخواند ی قبل در دعاهام. جلسهیدیجه نرسینت
ر یم. به تعبین راه را بروید ایاند که باهرحال فرمودهبه...« َقْد َدنا َاَجلی...و 

م، یدیاگر هم نرس 49م.ین چاه کنده شوین است که از ای)ره( مهم اینیامام خم
که در حال سکون باشد،  یبه حال کس یوا یرسانند؛ ولیدر عالم برزخ م

او در عالم برزخ هم در حال سکون خواهد بود. اما اگر در حال حرکت 
 50باشد، در آن عالم هم به حرکت ادامه خواهد داد.

ن یت است، اما تفاوت این تربیالم برزخ همل وجود عیاز دال یکیاصاًل 
ت آن ین عالم است و تربین عالم، تحت نظام ایت ایت تربیفیاست که ک

. ستین یدیو ناام یچ نگرانیه یعالم، تحت نظام آن عالم است . پس جا
 بندی بحث مراقبه بود که عرض شد.ن جمعیا
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 محاسبه
ر از یغ 51مراقبه است، واقع متمم و مکمل که در« محاسبه»بحث 

داشته هن ذ م، بلکه حضوریسین را ننویم، ایسید بنویمحاسبه عمر است که با
ف را ا تکالییم یم که به فالن گناه پشت پا زدیکنیاد میم، اواًل هرچه یباش

م که به خاطر کمک خداست که صبح درخواست کرده یانجام دادیم، بدان
 ام.که من خودم انجام دادهبودم نه این

 
ه به عجب در محاسبه  توج 

اعمال خوب سالك و عموم مؤمنان،  هرحم و سم کشندیاز قاتالن ب یکی
ا یك قطره خون یپزند، یم یریگ بزرگ، شیك دیمثاًل در  52 است. عجب

رون ریخت. مقدار عمل حساب یاش را باید بزد، همهیشیء نجس بر
برد. اش را میمهك عجب آمد، هیراه خدا،  در یوپا هم بدهست؛ دستین

طرف خراب کند، چون از اینیجاد نمیت ایم که اعمال ما نورانینیبیلذا م
م. ین معنا توجه کنیتر به اقیك مقدار دقین توجه مهم است. یلذا ا م.یکنیم

 ینعیدانستم چشم یدارد؟ آن زمان که من اصاًل نم ییم: خدا چه عظمتیبگو
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اد. مگر من چه کرده بودم که چه؟ خدا به من چشم د یعنیدن یچه؟ د
 مستحق چشم باشم؟! همه را از فضل خودش داده بود. 

که کاری زد، اینیریرون مین هنر را بیمثاًل ذوقی که هنرمند دارد و ا
کند، در حقیقت فضل خداست که یهنر را درست م مخلوق کهنیست. 
 کند نه طلب و استحقاق مخلوق.یدرست م
نداشتم. حاال خدا  یچ دخالتین دارم که هیقی که خدا چشم داد، منوقتی
ن چشم بدهد، یتری به اخواهد خلقت کاملیی خلقت خودش مدر ادامه
گونه درست کن. نیی خلقت را اارش را هم به من داد، که ادامهیخدا اخت

یدهم، او به من داده و من فقط انجام مین دستورات را که من انجام میا
دن و... یشود. دیانگیزتر هم متر و شگفتبیجی خلقت، عدهم. ادامه
طور، او شدم. زبان هم همین یك واسطه مادّ یست، من فقط یدست من ن

چه و چه جور صحبت  یعنیدم زبان یفهمیکه من اصاًل نم یداده است. زمان
ك مأمور ساخته است، در یکنم، او برای من داد. منتها، تا اینجا را یم

 یاگر خودم کارهیها توجه کنم، دبه این یدارم. وقت اش من هم دخالتادامه
کند ُعجب را از خود دور یم ی، انسان سعیستم. اینجاست که به هر شکلین

 کند.
که خدا او از این 53بد را از شر و لغزش خودش بداند. یبرعکس، کارها

قرار داده و او نرفته و خلقتش را خراب کرده است، استغفار کند.  یرا در راه
هم،  یومسا یهامیم. تصمیریگیتر میم قویك تصمیگر دوباره تکرار شد، ا

 ن حرکت است.ی، ایتر از قبلیقو یهامیمسخره کردن خداست! اما تصم
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 زمان محاسبه
ك یم، یم نصف کنیتوانید، میآیادمان نمیم که از صبح تا شب یدیاگر د

م، سه وقت یك محاسبه در شب. اگر باز هم نتوانستیمحاسبه در ظهر و 
ر و سلوك، نظم خودش ین داشته باشد. در سیوقت مع د یکیم. اما بایکنیم
ای دارد که عالوه بر اثر خود آن دستورالعمل است. حدهك اثر علیی

طوری است که محاسبه ما وقت مشخصی ندارد؛ اما وقت وقت اینیک
 فیم، جزو وظاخوانیدارد. قرآن م یاژهیك اثر ویا دو بار، یبار  ن، یکیمع

ن، اثر خود را دارد. پس یك مکان معین و در یوقت معمن است، در یک
 م. یدهیط انجام مین شرایمحاسبه را با ا
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  ها:پانوشت

 [دنیوى .]استشهاد به چند آیه براى اثبات تبعیت حكم حیات اخروى از حیات1
خواننده خودش داورى كند، كه از ظاهر آن آوریم، تا ... چند آیه را بعنوان نمونه در اینجا می

ایم زندگی آخرت تابع حكم زندگی دنیا هست، چه استفاده میشود؟ آیا همانطور كه ما فهمیده
 آید كه جزاى در آن زندگی عین اعمال دنیا است؟یا نه؟ و آیا از آنها بر نمی

ما ُتْجَزْوَن ما ُكْنُتْم َتْعَم » امروز دیگر عذر خواهی مكنید، چون بغیر  ،ُلوَن ال َتْعَتِذُروا اْلیْوَم ِإنَّ
ی ُكلُّ َنْفٍس ما َكَسَبْت »،  «هاى خود پاداشی داده نمیشویدكرده ه سپس به هر كس آنچ ،ُثمَّ ُتَوفَّ

اُس َو اْلِحجاَرُة،» ،  «را كه خود انجام داده، بتمام و كمال داده میشود ِتی َوُقوُدَها النَّ اَر الَّ ُقوا النَّ  َفاتَّ
باِنیةَ » ، «اش مردم و سنگندگیرانهپس بترسید از آتشی كه آتش س باشگاه پ َفْلیْدُع ناِدیُه َسَنْدُع الزَّ

یْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس ما َعِمَلْت »،  «زنیمخود را صدا بزند و ما بزودى مامورین دوزخ را صدا می
هر كس آنچه را كه از خیر و شر انجام داده  روزى كه ِمْن َخیٍر ُمْحَضرًا، َو ما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء،

اَر،»،  «یابدحاضر می ُكُلوَن ِفی ُبُطوِنِهْم ِإالَّ النَّ آنها كه مال یتیم را میخورند جز آتش در  ما یْأ
ُكُلوَن ِفی ُبُطوِنِهْم نارًا،»،  «كننددرون خود نمی ما یْأ خورند در شكم خود آتش آنها كه ربا می ِإنَّ

 «.كنندفرو می
َلَقْد ُكْنَت ِفی َغْفَلٍة ِمْن » اى نبود بجز آیه: و بجان خودم اگر در قرآن كریم در این باره هیچ آیه

را  اتتو از این زندگی غافل بودى، ما پرده هذا، َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك، َفَبَصُرَك اْلیْوَم َحِدیٌد،
لغت غفلت در موردى استعمال كافی بود، چون « كنار زدیم، اینك دیدگانت خیره شده است

میشود كه آدمی از چیزى كه پیش روى او و حاضر نزد او است بی خبر بماند، نه در مورد 
چیزى كه اصال وجود ندارد، و بعدها موجود میشود، پس معلوم میشود زندگی آخرت در دنیا 

بردارى از  اى میانه ما و آن حائل شده، دیگر اینكه كشف غطاء و پردهنیز هست، لكن پرده
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، بیند، در دنیا نباشدچیزى میشود كه موجود و در پس پرده است، اگر آنچه در قیامت آدمی می

صحیح نیست در آن روز بانسانها بگویند: تو از این زندگی در غفلت بودى، و این زندگی 
 شت.گات را بر داشتیم، و در نتیجه غفلت مبدل بمشاهده برایت مستور و در پرده بود، ما پرده

و بجان خودم سوگند، اگر شما خواننده عزیز از نفس خود خواهش كنید كه شما را به بیان و 
عبارتی راهنمایی كند، كه این معانی را برساند، بدون اینكه پاى مجازگویی در كار داشته باشد، 

كند، مگر بعین همین بیانات، و اوصافی كه قرآن كریم نفس شما خواهش شما را اجابت نمی
 دان نازل شده.ب

 (142؛ ص 1)ترجمه تفسیر المیزان ؛ ج
یَلَتَنا َما ِلَهَذا اْلِكَتاِب اَل .» 2 ا ِفیِه َو یُقوُلوَن یاَو َو ُوِضَع اْلِكَتاُب َفتَرى اْلُمْجِرِمیَن ُمْشِفِقیَن ِممَّ

َك َأَحًدا یَغاِدُر َصِغیَرًة َو اَل َكِبیَرًة ِإالَّ َأْحَصئَها  َو َوَجُدوْا َما َعِمُلوْا  )سوره  «َحاِضًرا  َو اَل یْظِلُم َربُّ
 (49ى كهف آیه

شود، آن گاه بزهكاران را از آنچه در آن است بیمناك [ نهاده میو كارنامه ]عمل شما در میان
اى است كه هیچ ]كار[ كوچك و بزرگی را اى واى بر ما، این چه نامه»گویند: بینی، و میمی

اند حاضر یابند، و آنچه را انجام داده« همه را به حساب آورده است.فرو نگذاشته، جز اینكه 
 دارد.و پروردگار تو به هیچ كس ستم روا نمی

اى باشد آید كه جمله مورد بحث مطلب تازهاز ظاهر سیاق برمی«َو َوَجُدوا ما َعِمُلوا حاِضراً » 
ه آنچه را آید ك. و بنابراین، از آن برمی«ال یغاِدُر َصِغیَرًة َو ال َكِبیَرةً » نه عطف تفسیر براى جمله

شود یابند خود اعمال است، كه هر یك به صورت مناسب خود مجسم میحاضر نزد خود می
ِذیَن َكَفُروا ال َتْعَتِذُروا » نه كتاب اعمال و نوشته شده آنها، هم چنان كه از امثال آیه یا َأیَها الَّ

ما ُتْجَزْوَن ما ُكْنتُ  ، 13شود. )ترجمه المیزان، جنیز همین معنا استفاده می «ْم َتْعَمُلوَن اْلیْوَم ِإنَّ
 (452ص: 
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اید، از خدا پروا دارید و هر كسی باید بنگرد كه براى ترجمه آیه: اى كسانی كه ایمان آورده.3

فردا ]ى خود[ از پیش چه فرستاده است و ]باز[ از خدا بترسید. در حقیقت، خدا به آنچه 
گامی  ه است.كنید آ

كند این است كه حقیقت نفس حق مطلب بنا بر آنچه برهان و تجربه، ما را به آن هدایت می.4
شود، امرى است كه در جوهره تعبیر می« من» كه همان قوه داراى تعقل است و از آن به كلمه

ذاتش مغایر با امور مادى است، و بر خالف تصور عامیانه انواع و اقسام شعور و ادراكاتش 
عنی حس و خیالش و تعقلش همه از این جهت كه مدركاتی است در عالم خود و در ظرف ی

وجودى خود داراى تقرر و ثبوت و واقعیت است، بخالف آنچه كه ادراكات بدن و احساسات 
شود كه در حقیقت ادراك و احساس نیست بلكه خاصیتی است طبیعی از عضوى نامیده می

ی چشم و گوش و سایر حواس بدنی هیچیك درك و شعور قبیل فعل و انفعالهاى مادى یعن
شنود بلكه وسیله دیدن و شنیدن را براى نفس آماده بیند و گوش نمیندارند، چشم نمی

 (281، ص: 6سازد.)ترجمه تفسیر المیزان، جمی
َك ال َتحَتِجُب عن خلققك االَّ ان َتحُجَبهم االعماُل .5  وانَّ الراِحَل الیك قریُب المسافه وانَّ

 دوننك
و هركه به سوى تو سفر كند راهش بسیار نزدیك است و تو از نظر بصیرِت خلق پنهان نیستی 

اْلقبال جز آنكه اعمال آنها حجاب از شهود جمالت گردیده است.)دعاى ابوحمزه ثمالی، 
 (158؛ ص 1الحدیثة( ؛ ج -باألعمال الحسنة )ط 

از خدا امر نموده، و با امرى دیگر دستور در این آیه شریفه مؤمنین را به تقوى و پرواى .6
فرستند. و متوجه دهد كه در اعمال خود نظر كنند، اعمالی كه براى روز حساب از پیش میمی

فرستند صالح است، تا امید ثواب خدا را داشته باشند، و یا طالح باشند كه آیا اعمالی كه می
 ی توبه نموده نفس را به حساب بكشند.است. و باید از عقاب خدا بهراسند، و از چنان اعمال
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اما امر اول، یعنی تقوى، كه در احادیث به ورع و پرهیز از حرامهاى خدا تفسیر شده، و با در 

ود شنظر گرفتن اینكه تقوى هم به واجبات ارتباط دارد، و هم به محرمات، ال جرم عبارت می
 مات.از: اجتناب از ترك واجبات، و اجتناب از انجام دادن محر

فرستد، امرى و اما امر دوم، یعنی نظر كردن در اعمالی كه آدمی براى فردایش از پیش می
دیگرى است غیر از تقوى. و نسبتش با تقوى نظیر نسبتی است كه یك نظر اصالحی از ناحیه 
صنعتگرى در صنعت خود براى تكمیل آن صنعت دارد، همان طور كه هر صاحب عملی و 

 كند، ببیند آیا عیبی دارد یا نه، تا اگر عیبیرده و آنچه ساخته نظر دقیق میهر صانعی در آنچه ك
اى غفلت كرده آن را جبران كند، همچنین یك در آن دید در رفع آن بكوشد، و یا اگر از نكته

مؤمن نیز باید در آنچه كرده دوباره نظر كند، ببیند اگر عیبی داشته آن را برطرف سازد.)ترجمه 
 ( 376، ص: 19المیزان، ج

َه َخِبیٌر ِبما َتْعَمُلوَن » و در جمله.7 َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ براى بار دوم امر به تقوى نموده،  ،«َو اتَّ
َه َخِبیٌر ِبما َتْعَمُلوَن »گویم از خدا پروا كنید این است كهفرماید: علت اینكه میمی او  «ِإنَّ اللَّ

مر به تقوى به اینكه خدا با خبر از اعمال است، خود كنید. و تعلیل ابا خبر است از آنچه می
دلیل بر این است كه مراد از این تقوى كه بار دوم امر بدان نموده، تقواى در مقام محاسبه و 

ُقوا »فرمود:نمود، و مینظر در اعمال است، نه تقواى در اعمال كه جمله اول آیه بدان امر می اتَّ
هَ   (378، ص: 19. )ترجمه المیزان، ج«اللَّ

ترجمه آیه: و چون كسانی مباشید كه خدا را فراموش كردند و او ]نیز[ آنان را دچار .8
 خودفراموشی كرد آنان همان نافرمانانند. 

 مطرح شده است. 7این مطلب در ابتداى جلسه .9
سبب فراموش كردن نفس فراموش كردن خدا است، زیرا وقتی انسان خدا را فراموش كرد .10

ی و صفات علیاى او را كه صفات ذاتی انسان ارتباط مستقیم با آن دارد نیز فراموش اسماى حسن
برد، قهرا انسان نفس خود را مستقل در كند، یعنی فقر و حاجت ذاتی خود را از یاد میمی

رسد كه حیات و قدرت و علم، و سایر كماالتی كه در پندارد، و بهخیالش چنین میهستی می
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خودش است، و نیز سایر اسباب طبیعی عالم را صاحب استقالل در تاثیر خود سراغ دارد از 

 شوند.كنند و یا متاثر میكند كه این خود آنهایند كه یا تاثیر میپندارد، و خیال میمی
كند، با اینكه باید بر پروردگارش اعتماد نموده، امیدوار اینجا است كه بر نفس خود اعتماد می

، نه امیدوار به اسباب ظاهرى، و نه ترسان از آنها، و به غیر پروردگارش او و ترسان از او باشد
 تكیه و اطمینان نكند، بلكه به پروردگارش اطمینان كند.

ند، و كو كوتاه سخن اینكه: چنین كسی پروردگار خود و بازگشتش به سوى او را فراموش می
شود كه خودش ه همه اینها این میكند، نتیجاز توجه به خدا اعراض نموده، به غیر او توجه می

را هم فراموش كند، براى اینكه او از خودش تصورى دارد كه آن نیست. او خود را موجودى 
داند.      ترجمه مستقل الوجود، و مالك كماالت ظاهر خود، و مستقل در تدبیر امور خود می

 379، ص: 19المیزان، ج
ار گذاشت تا سر از فرمان بركشد، بلكه باید همه اى عزیزان من! نفس را نباید زیاد در فش.11

لذایذ را به طور اعتدال به او داد و در اولین قدم، لذت شرك جلی و معصیت خدا را از او قطع 
نمود تا كم كم پس از مدتی رام شود، سپس كم كم دست به امور دیگر زد، اما باید بدانیم كه 

رى است بس مشكل، اما چون به تدریج انجام این كار نه امرى است به صورت آسان، بلكه ام
 شما باشد. گیرد كار به جایی رسد كه نفس در اطاعت

واجب و ترك  اى فرزندان من! در امر شیطان هم همین موضوع را مراعات كنید و به اطاعت
معصیت بپردازید، چون قدرى به قدرت معنویتان افزوده شد به مستحبات و ترك مكروهات 

 (25كذا...  )پند نامه سعادت، ص بپردازید و ه
َو َلَك یا َربِّ َشْرِطی َأالَّ َأُعوَد ِفی َمْكُروِهَك، َو َضَماِنی َأْن اَل َأْرِجَع ِفی َمْذُموِمَك، َو َعْهِدى .»12

 «َأْن َأْهُجَر َجِمیَع َمَعاِصیَك.
ت كه در م آنسو شرط و قرار من با تواى پروردگارمآن است كه بناپسند تو باز نگردم، و ضمانت

نكوهیده تو رجوع ننمایم )دوباره گناهی بجا نیاورم( و پیمانم آنست كه از همه گناهان تو 
 «209الصحیفة السجادیة،ترجمه و شرح فیض االسالم، ص . »دورى نمایم
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هاى پیغمبر اكرم این است كه عبادت را آن قدر انجام دهید كه در عبادت، جزء توصیه.13

دهید. وقتی یك مقدار دارد یعنی عبادت را با میل و رغبت انجام میروحتان نشاط عبادت 
عبادت كردید، نماز خواندید، مستحبات را بجا آوردید، نافله انجام دادید، قرآن خواندید و 

كنید اآلن این عبادت سخت و سنگین است یعنی به زور بیدار خوابی كشیدید، دیگر حس می
فرمود: دیگر اینجا كافی است، عبادت را به خودت تحمیل كنید. دارید بر خودتان تحمیل می

شود و گویی عبادت را نكن. همینقدر كه تحمیل كردى، روحت كم كم از عبادت گریزان می
كند. همیشه كوشش كن اى. آن وقت یك خاطره بد از عبادت پیدا میمانند یك دوا به او داده

 عبادت داشته باشد. به جابر فرمود: در عبادت نشاط داشته باشی و روحت خاطره خوش از
یَن َلَمتیٌن َفأْوِغْل فیِه ِبِرْفٍق َفانَّ اْلُمْنَبتَّ ال اْرضًا َقَطَع َو ال َظْهرًا اْبقی»  .«یا جاِبُر انَّ هَذا الدَّ

ه فرماید: )چاى جابر! دین اسالم دین بامتانتی است، با خودت با مدارا رفتار كن. بعد می
كنند با فشار آوردن بر روى خود و سخت گیرى ر! آن آدمهایی كه خیال میتشبیه عالیی!( جاب

آن  رسند. َمَثل آنها َمَثلكنند، اصاًل به مقصد نمیرسند اشتباه میبر خود زودتر به مقصد می
كند هرچه به این اند كه از شهرى به شهرى برود؛ او خیال میآدمی است كه مركبی به او داده

ق رسد. چند منزل اول را با یك منزل به یك روز بزند و فشار بیاورد زودتر می مركب بیشتر شالَّ
شود كه حیوان بیچاره را زخمی كرده و حیوان از راه مانده و رود ولی یك وقت متوجه میمی

جابجا ایستاد؛ به مقصد نرسید، مركبش را هم مجروح و ناقص كرد. فرمود: آدمی كه بر روى 
ه كند زودتر بكند خیال میئد بر استعداد خویش بر خودش تحمیل میآورد و زاخود فشار می

شود كه زخم برداشته رسد؛ روحش مثل مركبی میرسد، او اصاًل به مقصد نمیمقصد می
طور است.  دارد. نسبت به مردم هم همینماند و دیگر قدم از قدم بر نمیباشد، از راه می

 (158 ، ص:16آثاراستادشهیدمطهرى، ج)مجموعه
َمْت ِلَغٍد » اینكه فرمود:.14 خطابی است به عموم مؤمنین، و لیكن از آنجا  «َو ْلَتْنُظْر َنْفٌس ما َقدَّ

كه عامل به این دستور در بین اهل ایمان و حتی در بین اهل تقوى از مؤمنین در نهایت قلت 
دى كه از آنان توان گفت وجود ندارد، براى اینكه مؤمنین و حتی افراد معدواست، بلكه می
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اهل تقوى هستند، همه مشغول به زندگی دنیایند، و اوقاتشان مستغرق در تدبیر معیشت و 
اصالح امور زندگی است، لذا آیه شریفه خطاب را به صورت غیبت آورده، آن هم به طور نكره 

كلیف تكند نظر بیفكند. و این نوع خطاب با اینكه و فرموده: نفسی از نفوس باید كه بدانچه می
در آن عمومی است، به حسب طبع داللت بر عتاب و سرزنش مؤمنان دارد. و نیز اشاره دارد 
بر اینكه افرادى كه شایسته امتثال این دستور باشند در نهایت كمی هستند. )ترجمه المیزان، 

 (377، ص: 19ج
كه در آن شب معراج چون به بهشت وارد شدم دیدم زمین مسطحی را .رسول خدا )ص(: 15

ها در آن بقعه بزرگی میساختند یك خشت از طال و یك خشت از نقره و دیدم گاهی مالئكه
میسازند و گاهی میایستند )گوئی منتظراند( پس سؤال كردم از آنها چرا گاهی میسازید و گاهی 
توقف میكنید؟ گفتند: توقف میكنیم تا اینكه مصالح آن برسد. گفتم مصالح آن چیست؟ 

ه اكبر،ن است كه بگوید: گفتند ذكر مؤم ه و اللَّ ه و ال إله إالَّ اللَّ ه و الحمد للَّ هر  و سبحان اللَّ
 (195، ص: 1كنیم. )ارشاد القلوب، ترجمه مسترحمی، جگاه نگوید توقف می

ِذیَن َءاَمُنوْا ُقوْا َأنُفَسكُم سوره تحریم:  6.اشاره دارد به آیه16 ا الَّ اُس َو َأْهِلیكُم َناًرا  یا ََأیهَّ َوُقوُدَها النَّ
َه َما َأَمَرُهْم َو یْفَعُلوَن َما یْؤَمُروَن.  َو الحَجاَرُة َعَلیْها َمَلئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد الَّ یْعُصوَن اللَّ

اید، خودتان و كسانتان را از آتشی كه سوخت آن، مردم و سنگهاست اى كسانی كه ایمان آورده
نان [ اند. از آنچه خدا به آ]و[ سختگیر ]گمارده شده[ فرشتگانی خشن حفظ كنید: بر آن ]آتش

 دهند.كنند و آنچه را كه مأمورند انجام میدستور داده سرپیچی نمی
ُه َخَلَقُكْم َو ما َتْعَمُلوَن(]معنی و وجه اینكه فرمود خدا اعمال شما را خلق كرده .17  [)َو اللَّ

ا هم نسبت داده، فرموده:" خدا شما را و و اگر خلقت را به اعمال انسانها و یا مصنوع انسانه
د كناعمال شما را و یا مصنوع شما را خلق كرده" عیبی ندارد، براى اینكه آنچه انسان اراده می

كند به اراده خداى سبحان نیز دهد، هر چند با اراده و اختیار خود میو بعد از اراده انجام می
خواهد و به اختیار خود انجام دهد، و این نوع هست، یعنی خدا خواسته است كه انسان آن را ب

اثر مانده، در نتیجه عمل او یك  شود كه اراده انسان باطل و بیاز اراده خداى تعالی باعث نمی



 فطرت  |   216

 
عمل جبرى و بی اختیار شود، و این خود روشن است )پس خدا هم خالق ما است و هم 

امثال آن و چه اعمال بدنی(.     ترجمه  خالق آثار و اعمال ما، چه اعمال فكرى از قبیل اراده و
 227، ص: 17المیزان، ج

ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َفِفیِه َصاَلُح اْلِعَباِد قال علی بن موسی الرضا)ع(: .18 ا َوَجْدَنا ُكلَّ َما َأَحلَّ اللَّ ِإنَّ
ِتی اَلیْسَتْغُنوَن َعْنَها  ْشیاِء اَل َحاَجَة ِباْلِعَباِد َو َبَقاُؤُهْم َو َلُهْم ِإَلیِه اْلَحاَجُة الَّ

َ
َم ِمَن اأْل َو َوَجْدَنا اْلُمَحرَّ

 ِإَلیِه َو َوَجْدَناُه ُمْفِسدًا َداِعیًا اْلَفَناَء َو اْلَهاَلك
ایم آنچه را حق تعالی حالل كرده در آن براى بندگان صالح بوده و بقایشان وابسته این طور یافته

شته و مستغنی از آن نیستند و آنچه را كه حرام كرده بندگان به آن است و جملگی به آن نیاز دا
باشد.)علل الشرائع، ترجمه ذهنی به آن محتاج نبوده و موجب فساد و فناء و هالكتشان می

 (883، ص: 2تهرانی، ج
ا یْبُلَغنَّ  َو َقضَی .19 َك َأالَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ ِإیاُه َو ِباْلَواِلَدیِن ِإْحَسًنا  ِإمَّ ِعنَدَك اْلِكبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما  َربُّ

ُهَما َقْواًل َكِریًما.  (23 )سوره اسراء، آیهَفاَل َتُقل لُهَما ُأٍفَّ َو اَل َتنَهْرُهَما َو ُقل لَّ
و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستید و به پدر و مادر ]خود[ احسان كنید. اگر یكی از 

 مگو و به آنان پرخاش« اوف[ »نار تو به سالخوردگی رسیدند به آنها ]حتیآن دو یا هر دو، در ك
 مكن و با آنها سخنی شایسته بگوى.

ت ترین واجبات اسشود مسئله احسان به پدر و مادر بعد از مسئله توحید خدا واجبمعلوم می
ه ست، و بهم چنان كه مسئله عقوق بعد از شرك ورزیدن به خدا از بزرگترین گناهان كبیره ا

همین جهت این مسئله را بعد از مسئله توحید و قبل از سایر احكام اسم برده و این نكته را نه 
تنها در این آیات متذكر شده، بلكه در موارد متعددى از كالم خود همین ترتیب را به كار بسته. 

 (110، ص13)ترجمه المیزان، ج
)سوره  «َمُعوْا َو َتَرئُهْم ینُظُروَن ِإَلیَك َو ُهْم اَل یْبِصُروَن اَل یْس  َو ِإن َتْدُعوُهْم ِإلَی الُهَدى.»20

 (198 اعراف،آیه
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گرند نبینی كه به سوى تو میشنوند، و آنها را می[ هدایت فرا خوانید، نمیو اگر آنها را به ]راه

 بینند. در حالی كه نمی
ه علیه نوشته آمده  اى امام ما ارواحنا فداه به شیخدر كتاب احتجاج در نامه.21 مفید رحمة اللَّ

است كه اگر شیعیان ما كه خدا آنان را در راه طاعت خود موفق بدارد دلهایشان را با هم مجتمع 
نمودند از بركت دیدار ما محروم ساختند و به این عهدى كه از آنان گرفته شده وفا میمی

 (496افتاد. )أسرارالصالة،صشدند و این دیدار بتأخیر نمینمی
ِذى آَتیناُه آیاِتنا » .علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود در ذیل آیه22 ..« .َو اْتُل َعَلیِهْم َنَبَأ الَّ

گوید: پدرم از حسین بن خالد از ابی الحسن امام رضا )ع( برایم نقل كرد ( می175)اعراف،
كرد و خداوند میكه آن حضرت فرمود: بلعم باعورا داراى اسم اعظم بود، و با اسم اعظم دعا 

كرد، در آخر به طرف فرعون میل كرد، و از درباریان او شد، این ببود تا دعایش را اجابت می
ه گشت، عبورش بآن روزى كه فرعون براى دستگیر كردن موسی و یارانش در طلب ایشان می

ود سوار غ خبلعم افتاد، گفت: از خدا بخواه موسی و اصحابش را به دام ما بیندازد، بلعم بر اال
شد تا او نیز به جستجوى موسی برود االغش از راه رفتن امتناع كرد، بلعم شروع كرد به زدن 
آن حیوان، خداوند قفل از زبان االغ برداشت و به زبان آمد و گفت: واى بر تو براى چه مرا 

؟ بلعم این نیخواهی با تو بیایم تا تو بر پیغمبر خدا و مردمی با ایمان نفرین كزنی؟ آیا میمی
را كه شنید آن قدر آن حیوان را زد تا كشت، و همانجا اسم اعظم از زبانش برداشته شد، و قرآن 

یطاُن َفكاَن ِمَن اْلغاِویَن، َو َلْو ِشْئنا َلَرَفْعناُه ِبها َو » اش فرموده:در باره َفاْنَسَلَخ ِمْنها َفَأْتَبَعُه الشَّ
ْرِض 

َ
ُه َأْخَلَد ِإَلی اأْل َبَع َهواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلیِه یْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه یْلَهْث  لِكنَّ  «َو اتَّ

 (440، ص: 8ترجمه المیزان، جاین مثلی است كه خداوند زده است. )
ه در یك تربیت عبارت است از پرورش دادن، یعنی استعدادهاى درونی.23 اى را كه بالقوَّ
ها به معنی شكوفا كردن ست به فعلیت درآوردن و پروردن. ... این پرورش دادنء موجود اشی

استعدادهاى درونی آن موجودها است كه فقط در مورد موجودهاى زنده صادق است. و از 
باید تابع و پیرو فطرت، یعنی تابع و پیرو طبیعت و سرشت  شود كه تربیتهمین جا معلوم می
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ء شكوفا بشود، باید كوشش كرد همان استعدادهایی كه در ك شیء باشد. اگر بنا باشد یشی

ء نیست، بدیهی است آن چیزى آن هست بروز و ظهور بكند. اما اگر استعدادى در یك شی
، 22آثاراستادشهیدمطهرى، جشود آن را پرورش داد.)مجموعهكه نیست و وجود ندارد، نمی

 (552ص: 
الم فرمودند: .24 توانید شیطان را از خود دور كنید، مگر .. شما نمی.امام صادق علیه السَّ

دهد. ... از كند و مردم را فریب میآید و چگونه وسوسه میاینكه بدانید شیطان از كدام راه می
سرگذشت شیطان پند بگیر و بنگر او چگونه خودخواهی كرد و تكبر ورزید و خود را گمراه 

دت زیادش او را بفریفت و علم و بصیرت و ساخت، اعمال او وى را به عجب واداشت و عبا
نمودند، او با استدالل و عقل خود از راه منحرف  اش او را از راه بیرون كردند، و گمراهشنظریه

شد. ... شیطان شما را فریب ندهد و طاعات را برخ شما نكشد، شیطان نود و نه در را براى 
هنگام گشودن در صدم بر شما پیروز گشاید ولی در رسیدن به خیر و سعادت بروى شما می

گردد، اینك راه او را ببندید و او را مسخره كنید، تا از شما دور شود. ایمان و كفر )ترجمه می
 (373، ص: 2،ترجمه عطاردى، ج 64كتاب اْلیمان و الكفر بحار األنوار جلد 

ش ق سبحانه پیخواهیم او سبحانه را با خیال خویش بیابیم، در حالی كه حضرت حما می.25
از خیال و با خیال و بعد از خیال آشكار است، و خیال ما است كه مانع از دیدن اوست. )راز 

 (263دل، ص 
خطا  سخن خطا بود، در تحلیل نهایی این و فرضًا این« دزد به خانه آمد»مثاًل اگر گفتیم: .26

د كسی به خانه آمده، ولی دز به یكی از دو طرف قضیه )یا به هر دو( باید برگردد نه به حكم، یا
 ایم كه به دروننبوده؛ مثاًل برادرمان بوده نه دزد و ما خطا نموده و دزد را به جاى برادر گذاشته

گذاشتیم. یا از هر دو جهت اشتباه « از دم درگذشت»را به جاى « آمد»خانه آمده و از این روى 
ایم یا غیر محمول را به جاى تهكردیم و در نتیجه یا غیر موضوع را به جاى موضوع گذاش

 ایم.ایم؛ یعنی موضوع و محمول را عوضی گذاشتهمحمول، یا هر دو كار را كرده
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در حقیقت دیده بودیم كه كسی بلند قامت و پر موى و سیاه پوش  علت خطا در این است كه

 به خانه آمد، این تصویر خیال در ذهن است و این اوصاف مشترك هم در ظرف تخیل ما
)و این حكم صواب است( و حكم كردیم كه این اوصاف، متحد با اوصاف دزد است؛  هست

[ و این حكم نیز صواب است و یعنی دزد و برادر یكی است؛ یعنی در مشخصات ]ظاهرى
[ كه دزد و برادر را یكی كرده بود در مورد قضیه كه دیده ]خیال پس از آن به نیروى همین قوه

خانه  دزد به»امت و پر موى و سیاه پوش به خانه آمد، این چنین گفتیم: بلند ق بودیم كسی
و این حكم نیز از همین قوه صواب است؛ ولی اگر مقایسه با مشاهده حس بشود، خطا « آمد

 خواهد بود.
چنین در جایی كه غیر محمول را به جاى محمول گذاشتیم، حال از همان قرار است؛ وهم

ع حقیقتًا دزد بوده؛ ولی از راه خانه تا دم در خانه آمده و گذشته و ما مثاًل در مثال باال موضو
اشتباهًا گفتیم؛ داخل خانه شد و در حقیقت تا دم در خانه آمده و گذشته و ما اشتباهًا گفتیم 
داخل خانه شد و در حقیقت حركت در راه و رسیدن به دم در را دیده بودیم كه مشترك فیه 

 شد و این حكم صواب است.بامی« مرور»و « دخول»
پس از آن گفتیم: رسیدن به دم در و مرور است و با دخول اتحاد دارد و این حكم نیز صواب 
است، پس از یكی كردن دخول و مرور، دخول را به جاى مرور گذاشتیم و این حكم نیز صواب 

 رصه حكم حساست، ولی در عرصه فعالیت این قوه )خیال( كه دو تا را یكی كرده بود نه در ع
[ حكم قوه خیال به قوه عقل داده شده است، در حالی كه این نقل و انتقال ]و مشاهده خارجی

ها و حكمی را كه مال ها، محمولجا كردن موضوعباشد؛ بنابراین، خطا در جابهاشتباه می
 نهگودیگرى است به جاى دیگر منتقل كردن و بردن است و گرنه حواس هر چیزى را به همان

را « دخول»را دخول و « مرور»نماید. این قوه خیال است كه كه باید ادراك كند احساس می
جایی محمول و موضوع، غلط از آب خروج فرض كرده و احكام صادره بر اساس جابه

 (303، ص: 1آید.)تحریرى بر اصول فلسفه و روش رئالیسم، جدرمی
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دم را، در حقیقت، شتابزدگی به هالكت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: مر.27

افكنده است. اگر مردم آرام و از شتاب كارى به دور بودند هیچ كس هالك نمی شد.)ترجمه 
 (3485صفحه  7میزان الحكمه ج

 امام علی علیه السالم : با شتابزدگی، لغزشها زیاد می شود. )همان(
است، مگر در فرصتهاى كار خیر. امام علی علیه السالم : درنگ كردن بهتر از شتاب كارى 

شتابزدگی در هر كارى نكوهیده است، مگر براى دور كردن بدى.)غررالحكم و درر 
 (3487الكلم،همان صفحه 

امام محمدباقر )علیه السالم(: از تنبلی و كم حوصلگی بپرهیز كه كلید هر شرى است، .28
ماند )براثر ابت نمیكند و كم حوصله بر هیچ حقی ثآدم تنبل هیچ حقی را ادا نمی

كشد.(... تنبلی به دین و دنیا زیان حوصلگی بمحض اندك ناراحتی از حق دست میبی
 (480و473رساند. )تحف العقول، ترجمه جنتی، متن، ص: 

َواِنی َو اْلَعْجِز ُأْنِتَجِت اْلَهَلَكُة.  ـ بحار األنوار )ط َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن )علیه السالم(: ِفی التَّ
 342، ص68بیروت(، ج

الم فرمودند: در سستی و تنبلی و ناتوانایی هالكت می  آید.امیرالمؤمنین علیه السَّ
 (554، نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص 444.)حكمت 29
اًء َغَدًقا(.)30 ْسَقیَناُهم مَّ

َ
ِریَقِة أَل ِو اْسَتَقاُموْا َعلَی الطَّ  (16ى )سوره جن آیهَو َألَّ

 در راه درست، پایدارى ورزند، قطعًا آب گوارایی بدیشان نوشانیم.  [و اگر ]مردم
 544،  نهج البالغة )للصبحی صالح(، ص: 386.حكمت 31
 525.همان، ص 32
 525.همان، 33
)تصنیف غرر الحكم و  َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن )علیه السالم(: اْمِلُكوا َأْنُفَسُكْم ِبَدَواِم ِجَهاِدَها..34

 (241ص درر الكلم،
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مالك شوید نفسهاى خود را باین كه همیشه در جنگ باشید با آنها یعنی از براى این كه آنها را 

 بفرمان خود در آورید و مانع شوید آنها را از خواهشها و هوس آنها.
ْكِر َحُسَنْت َأْفَع  رِّ َو َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن )علیه السالم(: َمْن َعَمَر َقْلَبُه ِبَدَواِم الذِّ اُلُه ِفی السِّ

 (189)تصنیف غرر الحكم و درر الكلم،ص اْلَجْهر
 هر كه آباد گرداند دل خود را بدوام یاد خدا نیكو باشد افعال او در نهان و آشكار.

اى عزیزان من! از افراط و تفریط در تمام امور باید بپرهیزید تا بتوانید در هر مقصدى .35
 مقضی المرام باشید.

من! چنانچه سابقًا گفته شد باید از افراط و تفریط در این امر )عبادات( هم حذر  اى عزیزان
كرد، عبادات را به اقتضاى حال به جاى آورد مگر این كه عبادت واجب ]باشد[، و وقت هم 

[ اقتضاى حال را منظور نداشت و عمل و عبادت وسعت نداشته باشد كه باید ]در این صورت
 را به جاى آورد.

ه آن باشد كه حركتی اى ع زیزان من! در عین این كه باید به اقتضاى حال كار كرد تا عمل را قوَّ
ا باید این را هم دانست كه دست شیطان قوى و نفس تنبل ]می باشد[ گاهی به شما دهد، امَّ

[ چون وارد آن شوید حال پیدا شود ]و[ معلوم گردد كه مانع شود حال عبادتی نباشد ]ولی
 (43و  28)پند نامه سعادت، ص:  [ بوده.]چه
ترین حجابهایی كه مانع ظهور كماالت فطرى انسان است، حجاب گناهان، غفلت اصلی.36

ى است. )جمال آفتاب جلد ها و آلودگی  (5، مقدمه، ص: 1هاى مادَّ
گذارد بندگان الهی به فطرت هاى عالم طبیعت است كه نمیها و حجاباین گناهان و غفلت

اَس َعَلیها؛ِفْطَرَت اللَّ  ِتی َفَطَر النَّ ى مردم را بر آن سرشت.( )همان سرشت خدایی كه همه ِه الَّ
ُكْم؟!؛ َو َأْشَهَدُهْم َعلیتوجه داشته باشند و عهد ازلی   )و آنان را بر خودشان َأْنُفِسِهْم: َأ َلْسُت ِبَربِّ

 َشِهْدنا؛ )بله گواهی ز َبلیگواه گرفت كه آیا من پروردگار شما نیستم؟!( را به یادآورند و با
ْرِض؛دهیم.( گویند می

َ
ماواِت َو اأْل ُه ُنوُر السَّ ها و زمین )خداوند، نور آسمان و شاهد اللَّ
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ُه ِلُنوِرِه َمْن یشاءُ است.(  فرماید.( ؛ )هر كس را كه بخواهد، به نور خویش هدایت میو یْهِدى اللَّ

 (312، ص2باشند. )نور هدایت، ج
راه عشِق حضرت جانان، طریق سهل و آسانی نیست )و به فرموده یكی از بزرگان: پیمودن .37

در این راه عجایبی است و هر قدم، خارهایی، و هر منزل، «( این راه، با مژه كوه كندن است.»
مشكالتی در پیش دارد كه شیر دالِن این وادى را كوچكترین نامالیمات مانع از سیر می گردد. 

، 4هو از شیر فرار می كند، دراین طریق، شیر از آهو می رمد. )جمال آفتاب، جدر بیابان اگر آ
 (164ص
المجاهدة استفراغ الوسع فی مدافعة العدو و الجهاد ثالثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر، .38

، 16المیزان فی تفسیر القرآن، ج) و مجاهدة الشیطان، و مجاهدة النفس كذا ذكره الراغب.
 (152ص: 

لقتل إزالة الحیاة. و الموت یصدق بعد زوال الحیاة، فیقال قتله فمات. والیقال أماته فقتل. إنَّ ا
ق الممات. آن )التحقیق فی كلمات القر فانَّ مرتبة الممات بعد القتل، فالقتل عمل به تتحقَّ

 (193، ص: 9الكریم، ج
رد له فقط در موشود این است كه لفظ مقاتبنابراین آنچه از لغت واستعماالت استفاده می

شود اما لفظ مجاهده در معناى اعم از دشمن ظاهرى جنگ با دشمنان ظاهرى استعمال می
 شود ولی استعمال غالبی در مجاهده بانفس است.و باطنی استعمال می

ترجمه آیه: اى پسران من، بروید و از یوسف و برادرش جستجو كنید و از رحمت خدا .39
 شود.كافران كسی از رحمت خدا نومید نمی نومید مباشید، زیرا جز گروه

 «شود؟چه كسی جز گمراهان از رحمت پروردگارش نومید می»ترجمه آیه: گفت: .40
اید از رحمت خدا روى روا داشتهاى بندگان منكه بر خویشتن زیاده»ترجمه آیه: بگو: .41

 ه مهربان استآمرزد، كه او خود آمرزندنومید مشوید. در حقیقت، خدا همه گناهان را می
)اى خدایی كه براى هر نیكی به تو امید  یا َمْن َأْرُجوُه ِلُكلِّ َخیر.دعاى هرروز ماه رجب: 42
 (211، ص 3اْلقبال باألعمال الحسنة )ط، الحدیثة(، ج( )بندممی
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اِغِبیَن دعاى حضرت صادق علیه السالم در هر روز ماه رجب:   ... )درگاهت  َباُبَك َمْفُتوٌح ِللرَّ

 (209، ص 3ج... (  )همان به روى مشتاقان گشوده است
ِنی ِإال اْلَجِمیَل مناجات شعبانیه:  ِإَلِهی َكیَف آیُس ِمْن ُحْسِن َنَظِرَك ِلی َبْعَد َمَماِتی َو َأْنَت َلْم ُتَولِّ

 (296، ص3)همان جِفی َحیاِتی
ه در زندگی جز نیكی خدایا چگونه ناامید شوم از حسن التفات تو پس از مردنم، با اینك

 ام.ازتوندیده
یال َكِثیرا ِإنَّ َلَنا ِفیَك َرَجاًء »دعاى ابوحمزه ثمالی:  یا َربِّ ِإنَّ َلَنا ِفیَك َأَمال َطِو

 (162، ص1ج)همان،«َعِظیماً 
 اى پروردگار، ما در درگاهت آرزوى بسیار و دراز داریم زیرا ما به تو امید بزرگ داریم

ِه َعَلیُكْم َو َرْحَمُتُه َلُكْنُتْم ِمَن اْلخاِسِریَن  َفَلْو ال َفْضُل ».43  (64ى ى بقره، آیه)سوره«اللَّ
مًا از زیان یافتگان بودید.  پس اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، مسلَّ

ِه َعَلیُكْم َو َرْحَمُتُه ما َزكی»...   (21ى ، آیهى نور)سوره«ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد َأَبداً  َو َلْو ال َفْضُل اللَّ
 گردید.و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، هیچ گاه هیچ یك از شما پاكیزه نمی

شود كه تا خداوند درهاى فضل خود را بر بندگانش ها استفاده میاز تمام آیات فوق و شبیه به آن
قادر نخواهد  نگشاید، آنان بر انجام وظایف ظاهرى و باطنی و معنوى فطرى به تمام معنی

 (454، ص 2بود. )نور هدایت، ج
ا یْفَعُل َو ُهْم یْسُلوَن .»44 شود آورد، مورد سؤال واقع نمی)او از آنچه به جاى می «اَل یْسُل َعمَّ

 ( 23 گیرند.( )سوره انبیاء آیهدر حالی كه بندگان مورد پرسش قرار می
طلب  منظور چه حاجتی است كه یك عمر مورد طلب گرفته است؟  جواب: مقصود.45

( )مغفرت دامنه ى وسیع دارد و شامل 335مغفرت است. )درمحضر عالمه طباطبایی،ص
سوره محمد  یكی از نعمت هاى بهشتی شمرده  15شود . از این رو در آیه رفع حجاب نیز می

 شده است( )همان(
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ى احوال است . مراقبه؛ یعنی توجه باطنی انسان به خدا و روى نگرداندن از آن در همه.46

رساند، مراقبه این است راقبه كمالی است كه انسان را به مقصد نزدیك ،بلكه به مقصد میم
كه انسان در اوقات بیدارى از اول صبح تا هنگام خواب از یاد خدا غافل نباشد و تمام گفتار 
و كردارش براى خداوند متعالو جلب رضاى او باشد . او را همه جا حاضر و بر كارهاى خود 

ك َتراه، فان » د و خوشتن را در محضر او بیابد. در روایت آمده است: ناظر بدان ُاعبُدالله كانَّ
ه یراك   بینی و اگر تو او را نمی)خدا را آن گونه عبادت كن كه گویی او را می« لم تكن تراه ،فانَّ
 بینی، او تو را میبیند.(

ورات ى كارها و دستبقیهكلید اشیاء در مراقبه است، تا مراقبه نباشد و درست صورت نگیرد 
 (331،ص «ره»در سیر و سلوك، هیچ و بی اثر است.)در محضر عالمه طباطبایی

ه علیه و آله و مضمون آن این است كه: نور الهی .47 ی اللَّ مروى است از حضرت پیغمبر صلَّ
شود آید و وسیع و روشن میهر گاه داخل شد در دل مؤمن، دل مؤمن از تنگی و تاریكی بر می

نشانه آن نور، پهلو خالی كردن او است از سراى غرور دنیا، یعنی: قطع عالقه از دنیا كردن و 
از  پیش« موتوا قبل ان تموتوا»نمودن، و به مقتضاى « كه آخرت باشد»و رجوع به دار خلود: 

نزول موت، استعداد از براى موت داشتن. )شرح مصباح الشریعة، ترجمه عبد الرزاق گیالنی، 
 (5ص
ْن َذَكَرُه َرَفَعُه َقاَل: ِإنَّ َأْصَحاَب ِعیَسی ع َسَأُلوُه َأْن یْحیی َلُهْم .»48 ِد ْبِن َأِبی ُعَمیٍر َعمَّ َعْن ُمَحمَّ

ِه یا َساَم ْبَن ُنوٍح َقاَل َفاْنَش  ُر ُثمَّ قَّ اْلَقبْ َمیتًا َقاَل َفَأَتی ِبِهْم ِإَلی َقْبِر َساِم ْبِن ُنوٍح َفَقاَل َلُه ُقْم ِبِإْذِن اللَّ
َك ُثمَّ َأَعاَد اْلَكاَلَم َفَخَرَج َساُم ْبُن ُنوٍح َفَقاَل َلُه ِعیَسی َأیُهَما َأَحبُّ ِإَلیَك  َقی  َتبْ َأَعاَد اْلَكاَلَم َفَتَحرَّ

ِجُد ُحْرَقَة اْلَمْوِت َأْو َقاَل َلْدَغةَ 
َ
ی أَل ِه َبْل َأُعوُد ِإنِّ ِفی َجْوِفی  اْلَمْوِت  َأْو َتُعوُد َقاَل َفَقاَل یا ُروَح اللَّ

 (233،ص14)بحار األنوار )ط، بیروت(،ج «ِإَلی یْوِمی َهَذا.
اند براى اینكه دست انسان را بگیرند و از این چاه عمیقی كه در آن افتاده همه انبیا آمده.49

در آورند و جلوه حق را  -است آن چاهی كه از همه عمیقتر است، چاه نفسانیت انسان است
 (113ن بدهند. )تفسیر سوره حمد، صبه او نشا
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كند؟اگر استكمال در برزخ فرض شود، هرچه انسان آیا نفوس در برزخ استكمال پیدا می.50

شود؟مگر این كه تخم محبت و معرفت در ماده كسب كرده ، همان مرتبه از كمال را دارا می
ه دنیا بذر تكامل را كاشتكند . بنابراین اگر در را در وجودش بكارد كه نخلش در برزخ ظهور می

یابد، مانند این كه اگر سنت حسنه و یا بناى خیرى در دنیا باشد ،در عالم برزخ پرورش می
 (229بنیان نهاده باشد، ثوابش به روح او عاید می شود. )در محضر عالمه طباطبایی، ص 

الم در تفسیر خود از پدران بزرگوارش علیهم السَّ .51 ان الم و آنامام حسن عسكرى علیه السَّ
ه علیه و آله روایت فرمود كه: زیرك ی اللَّ الم و ایشان از پیامبر صلَّ زیركان  تریناز علی علیه السَّ

كسی است كه نفس خود را به پاى حساب كشد و براى بعد از مرگ خویش كار كند، مردى 
 ندكعرض كرد: اى امیرالمؤمنین! چگونه از نفس خود حساب كشد؟ فرمود: هر گاه صبح می

شود به نفس خود مراجعه كند و بگوید: اى نفس من! این    روزى بود كه سپس وارد شب می
ن پرسد كه چگونه آگردد و خداوند از تو در باره این روز میبر تو گذشت و دیگر هرگز باز نمی

را گذراندى و چه كارى در آن انجام دادى؟ آیا خداوند را یاد كردى یا ستایش نمودى؟ آیا در 
ین روز نیازهاى مؤمنی را بر آورده ساختی؟ آیا از مؤمنی اندوهش را بر طرف نمودى؟آیا در ا

نبود مؤمنی در میان خانواده و فرزندانش او را محافظت كردى؟ آیا بعد از مرگ مؤمنی در میان 
كه  ات دست بر داشتی[ او را محفوظ داشتی؟ آیا از غیبت نمودن برادر دینیبازماندگانش]حقَّ 

داند به یاد آورد لمانی را یارى كرده باشی؟ در این روز چه كردى؟ پس هر آنچه از خود میمس
پس اگر به یاد آورد كه خیرى از او صادر شده خداوند را سپاس گوید و او را بر توفیقی كه به 
وى بخشیده تعظیم كند و اگر به یاد آورد كه گناهی یا كوتاهی كردنی از او سر زده از خداوند 

لب مغفرت كند و تصمیم بگیرد كه دیگر به آن گناه باز نگردد. )جهاد النفس وسائل ط
 (352الشیعة،ترجمه افراسیابی، ص: 

ٍد َو .دعاى امام سجاد )علیه السالم( در دعاى مكارم االخالق: 52 ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ اللَّ
ْدِنی َلَك َو اَل ُتْفِسْد ِعَباَدِتی ِبا بار خدایا بر   (92)الصحیفة السجادیة؛ ص ْلُعْجبآِلِه،... َو َعبِّ
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د و آل او درود فرست، ... مرا براى )بندگی( خود رام ساز و عبادتم را به ُعجب و  محمَّ

 .خودپسندى )از درجه قبول( تباه مگردان
ْفِسَك .»53 ِه  َو َما َأَصاَبَك ِمن َسیَئٍة َفِمن نَّ اِس َرُسواًل   َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَّ   َو َأْرَسْلَناَك ِللنَّ

ِه شِهیًدا َو َكَفی  « ِباللَّ
 «سوره نساء 79 آیه»

رسد از خود توست رسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو میهر چه از خوبیها به تو می
 و تو را به پیامبرى، براى مردم فرستادیم، و گواه بودن خدا بس است.
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 ایا و زندگی دنیدن تعریف
 یلیخر سالك است، این است که یار درگیسب یابتدای یهامرحله آنچه در

 ن عالمیا عبارت است از همیشود. دنیا، خلط میا با دنیدن یها زندگوقت
نسبت به همه  یو جبروت یباال و نور یهان عالمیعت که در بیخلقت طب

، ینظر درجه وجود است اما از یك عالمیهاست. ترین آنها، پستآن
ند، در برابر عالم ملکوت. یگوین عالم را، عالم ُملك میست. اتر اپست

 یهاار مقدس است. خداوند عبارتیا، فعل خداست و بسیباالخره دن
 د:یفرمایان میف و شناخت دنیا بیدر تعر یجالب

َماء َواْْلَْرَض َوَما بَ »: 27ی هیسوره ص آ َنُهَما َباِطالا یَوَماَخَلْقَنا السَّ
ِذ َذِلَك َظنُّ ا ِذ یَن َكَفُروا َفَو یلَّ لَّ ارِ یٌل لِّ ن یها و زمن آسمانیا 1«َن َكَفُروا ِمَن النَّ

 م.یهاست، ما باطل خلق نکردن آنیو آنچه ب
  :44 آیهسوره عنکبوت 

َماَواِت َواْْلَْرَض ِباْلَحقِّ ِإنَّ فِ » ُه السَّ ْلُمْؤِمنِ  یهَذِلَك َل یَخَلَق اللَّ  2«َن یلِّ
 یهان، نکتهیست. این یاك مطلب سادهیحق است، ها که خلقت آناین
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درك  تیقابل ین نکته، باالست و باارزش، که هرکسیقدر ادارد و آن یفراوان
ن آسمانها، به حق یفهمند که ایها که مؤمن اند، من نکته را ندارد. فقط آنیا

ن، لذت مییها و زماند. فقط مؤمنان، از خلقت به حق آسمانخلق شده
آب، پشه،  ید، ماه، جویکنند، فقط خورشینگاه م یگران وقتیبرند. د

ود شیمدهید یهوا به سخت د دریمقابل نور خورش ك غبار که دریپرمگس، 
 نند.یبیه مین، آینند. اما مومنیبیها را مو... این

 یونیلیك بچه دو سه ساله، چك ده میبه  ید که وقتیامالحظه فرموده
اندازد. اما یکند وآن طرف میند و راحت پاره میبیك کاغذ مید، فقط یبده

ز یچ كیکه  یچه؟ در حال یعنی یونیلیند که آن چك ده میبیتاجر، قشنگ م
یصورت را م یعنیم، ینیبیا و... میك ستون و دریاست. خوب ما االن 

 است:  یاهین آید که در ایفرمایم، اما خدا مینیب
َماَواِت َو  ْقَناَوَماَخلَ » : 39و  38ه یسوره دخان آ َنُهَما یبَ  َما اْْلَْرَض َو  السَّ

ْكَثَرُهْم اَل  َن َماَخَلْقَناُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ َو یاَلِعبِ 
َ
 3«ْعَلُموَن یَلِکنَّ أ

 همه چیز. یعنیهاست. ن اینیهر آن چه که ب یعنیَنُهَما:یبَ  َما َو 
، میافلن معارف غیتاسف دارد که از ا یهم جا یب است، گاهیعج یلیخ

شود که هر چه بر استعمار و در رأس آنها دشمنان ین جاست که معلوم میا
 یم، بازهم کم است و اثر آن در بعضین بکنیو ثالث، نفر یو ثان ین و اولید

 4ست.یاز حاجتها، کم از صلوات ن
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-یه میش سرماین همه رویدا کنند، ایپ یادر گوشه یك تکه کاغذیاگر 
ص ك شخیه ین فقط فرضیباشد. تازه ا یزیذ، چن کاغید ایگذارند که شا

ه ید هم نرسند. قرآن فرضیبرسند، شا یست که به جاییاست و معلوم ن
م. یرویکند، اما اصال دنبالش نمیم یق مسلمیست، صحبت از حقاین

 م.یق را کشف کنین همه حقایم و ایارزد که برویخوب، م
ْكَثَرُهْم اَل  َماَخَلْقَناُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوَلِکنَّ »

َ
 «ْعَلُموَن یأ

 یاست. آن چه که در بحثها یدنین حق، چشیست؟ این حق اصاًل چیا
م، ین که مزه ندارد. همان مثال را که مطرح کرده بودیشود، ایمطرح م یذهن
)اگر خود شناسدیکند و آب را میخ در آب، شنا میك وقت است که یکه 

 چشد.یفهمد و میآن وقت م اما اگر ذوب شود،داشته باشد(  یاحساس
خ منجمد است. پس از ین همان یشناسد، ایانسان، حق را در ذهن م

 چشد.ین که ذوب شد و خود حق شد، آن وقت میا
ن عالم یهست، هم یکه ازنظر درجه وجود ین عالمیتربنابراین پست

د یمارفیکند و میم یه معرفیعنوان آم که قرآن، آن را بهین را هم گفتیاست و ا
ا در یند یخداست. و گفتیم که زندگ یله بندگیقابل ارزش و وس یلیکه خ

 ست؛ در درون انسان هست. یرون و خارج نیب
گل هست و  یگریرا که دریکی آب هست، در د یمثاًل چند تا حوض

-ضربه كیها، این یما به هر سه تا یم. وقتیریگیخ است، در نظر می یگرید

کسان یها ها به درون حوضن ضربهیچه شدت ااگر م،یکنیی واحد وارد م
شود، یها حاصل مکه در درون آن یامواج یرات و چگونگیاست، اما تأث
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هاست. اگر انسان را آن حوض و محتوا را آن آن یت محتوایتناسب وضع به
ها این یکه در محتوا یامواج یت و چگونگیفیم، آن کیروح حساب کن

سی هرک یاوست پس زندگ یرد، آن همان زندگیپذیر میشود و تأثیجاد میا
ارد، معنا ند یرون، زندگیت روح اوست که در درون دارد، در بیبسته به وضع

 است. یرون هست، آن دنیهرچه در ب
 

 آیات آفاقی خداوند
ق یات خداست و حقایعت، آین عالم طبین است که ایدگاه قرآن اید

 :میکنینه اشاره معنوان نموهابهاز آن یاست. ما به بعض یمقدس
ماواِت َو اْْلَْرِض َلَ یِإنَّ فِ »د: یفرمایم 3 آیهه یدر سوره جاث اٍت یالسَّ

ن لفظ ید: ایفرمایه مین آیی )ره( درباره ایعالمه طباطبا .5«َن یِلْلُمْؤِمنِ 
ن و یست که در زمین ین معنیبه ا یعنی 6ست.یظرف ن یبه معنا« یف»

ها و ن آسمانیاصاًل خود ا یعنیاست که ن یبلکه منظور اها و ...،آسمان
 ن با ابعاد گوناگونش آیه است.یزم

ك یست که ین معنا نیبه ا« ی است.یهاتیدر آب خاص»م: ییگویمثاًل م
هم باشد که درون آب  ییهاتیك خاصیعنوان ظرف باشد و داریم که بهآب

ر نظباشد و آب مورد« آب»و « کاسه»ت مثل یکه آب و خاصطوریاست، به
ن مثال، آب مورد نظر یت، موردنظر باشد. بلکه در اینباشد و فقط خاص

 اتش.یه خصوصیاست با کل



 یا و زندگی دنیابخش سوم: دن   233

 كین صورت، یات خداست. در این، آیها و زمم آسمانییگویوقت میک
 شود.یه میآ

 یشمارین، ابعاد بیا« ن ... یها و زمدر آسمان»م:ییگویوقت هم میک 
ا و ... با تمام ابعادش منظور است. حال هشود که کل آسمانیرا شامل م

 «.نیمؤمن» یاست برا یاتیها آد: اینیفرمایقرآن م
ٍة یَخْلِقُکْم َو ما  یَو فِ » د:یفرمایه میسوره جاث 4ی هیا در آیو   ُبثُّ ِمْن دابَّ

ن یها عاجزند از اینکه ای انساندر واقع همه یعنی 7«وِقُنوَن یاٌت ِلَقْوٍم یآ
 کند. یها را مشخص مق هستند، آنیها که الند. آنات را بفهمیآ

ُه ِمَن یَو اْخِتالِف اللَّ »د: یفرمایه بعد میدر آ ْنَزَل اللَّ
َ
هاِر َو ما أ ِل َو النَّ

ْح 
َ
ماِء ِمْن ِرْزٍق َفأ  اٌت یاِح آیِف الرِّ یا ِبِه اْْلَْرَض َبْعَد َمْوِتها َو َتْصِر یالسَّ

، «نیقیاهل »بود که  یایک نمونه( این5 آیه، هی. )جاث8«ْعِقُلوَن یِلَقْوٍم 
 چه؟ یعنیاست،  یاتیفهمند که آیم« نیمؤمن»و« عقال»

ماواِت َو اْْلَْرِض یَو ِمْن آ»د: یفرمایم 29 هیآ یدر سوره شور اِتِه َخْلُق السَّ
ةٍ یَو ما َبثَّ فِ   اِتِه یَو ِمْن آ»د: یفرمایم 25 ها در سوره روم آییو  9«ِهما ِمْن دابَّ

ْمِرهِ 
َ
ماُء َو اْْلَْرُض ِبأ ْن َتُقوَم السَّ

َ
که قوام عالم به امر اوست، این یعنی.  10«أ

 است.  یاهیقت، آین حقیدر ا
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 معنای آیه
گر. یچیز داست از یک یاند که نشانهیگویه هر آنچه را میچه؟ آ یعنیه یآ

ار یسب یف است و گاهیار ضعیبس یك نشانه است، گاهیه که ین آیمنتها ا
آن  یك معماریدهد که یابان، نشان میك ساختمان در بیهست. مثاًل  یقو

ان م که نشینیبیوار میرا در د یوقت هم مثاًل رطوبترا ساخته است. اما یک
بت تر است نسیار قوین نشان دادن بسیکند. ایاز یکجا نشت م یدهد آبیم

ثاًل ا میم است. ییک رابطه مستقبه رابطه آن ساختمان و معمار، چراکهاین
شود، یبلند م یند مسافر مثاًل از صندلیبیکند و مینه نگاه میك راننده به آی

تر از آن یقو یلین نشانه خیدهد، ای نشان ممایه که مستقییک آاین
 ساختمان است. 

تواند یکه در باطنش است، م یتیاندازه روحش و نورانپس هر کس به
د، نین و تمام موجودات و ...( ببیده )آسمان و زمرا که قرآن فرمو یاتین آیا

ن یراهبا ب یند. یک کسیها بباین وسیلهدارد که چگونه خدا را به یبستگ
هم مثل  یکیند، اما یبیت و ... می، مثل برهان نظم و برهان علیفلسف

 ییاالار بیبس یك معنایه، یگر آیند. اینجا دیبیکند، میکه نگاه م یهااین
که تنهااینم، نهیه برخورد کنید آیا، به دین دنیکند. اگر با ایدا میپ

با ین و زیریقدر مقدس و شست، بلکه آنین نیدر ا یترین نفرتکوچک
جا، خدا را در حد مراتب و تناسب خود خواهد شد که انسان از همین

 11مشاهده خواهد کرد.
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 هانه خداست. آیرون هر چه هست، آیست. بین یرون، زندگیپس در ب
ه با شکوفا کنند ک که به برکت پرورِش نفس، توانستند استعداد را در خود

ق، حرکت کنند، اینجاست یسوی آن حقاق برسند و بهین حقایمشاهده به ا
ن در باط یزندگ) مذکور یشود. با توجه به معنایم یشان، آخرتیکه زندگ

اش یزندگشود، یا مین دنی، هر چه توجهش به ایحاال روح انسان (است
 دا کند،یقت پین عالم، توجه به حقیشود و هر چه با مشاهده ایم ییایدن

 12.یآخرت یشود زندگیاش میزندگ
 

 حقیقت دنیا
ه السالم هم بعلیه یان، امام علیمتق یاند که موالرا بزرگان فرموده یمثال

ش یزماعنوان آا ... را بهی یمتر 15ك سالن یاند. مثاًل شما گر، فرمودهینوع د
سه  طرف همشده است و در این یبندنهیش، آیوار جلوید که دیریدر نظر بگ

دم رشد آ یکیفکر، کوته سالهی دوسهبچه یکیاند. نه نشستهینفر رو به آ
وار یطرف دن سه، بهیال است. ایخیك فرد بیهم  یکییافته و تیزهوش، 

ها پشت سر این ز،یم یتوجهی را رو چیزقابلاند. از پشت در، یکنشسته
 یفکر، با مشاهدهی کوتهد، آن بچهیآیش میالعمل پگذاشتند. سه عکس

ك هوس یرود و با ینه میسرعت به سمت آنه، بهیز جذاب در آن آیآن چ
ن، یتواند بفهمد که ایخواهم بخورم. نمیرود که مثاًل اآلن میب هم میعج

و  یمان درك سطحقت پشت سر. به هیك حقیاست از  یاهیانعکاس و آ
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مل العرون است، اما عکسیدر ب یقتیك حقیوه یکند. میاحساسش عمل م
آن بچه است که در درون او هست. آن بچه،  یوه در درون بچه، زندگیآن م

جلو بزند  یچیز را هم قبول ندارد و اگر هم از کسرود و هیچیآخرسر هم م
نه یکه با سرعت به آنشود! تا ایتر مینه، خوشحالیدررفتن به سمت آن آ

چیز هم شود و به هیچآلود میشکند و سرش سراسر خوننه مییخورد و آمی
 رسد! ینم

نه، یمحض توجه به آاست که به یاریالعمل دوم، آن آدم هوشعکس
رود و به یگردد و میدرجه برم 180قت، پشت سر است. یفهمد که حقیم

  ت بود.یسوی خود واقعبه یدگن زنیبرد. ایرسد و لذت هم میت میواقع
 نیاز ا یاشکند و نه بهرهیاست، نه سرش م یتفاوتیکه آدم ب یسوم

 نعمت دارد.
ست یا توجه کند، متوجه نین دنیکه به خود ا یه است. کسیا آین دنیحاال ا

قت باالتر. اینجا، صورت است نه خود یك حقیاست از  یا، صورتین دنیکه ا
ك عده یافتند. یاشتباه م ها بهینجاست که انسانقت. ایقت و تمام حقیحق

هم  یروزیبسا احساس پشوند و اییافتند و جذب آن میا میبه خود دن
ن یق است. ایسوی صورِت آن حقاکنند و تمام توجه درونش و نفسش بهیم

ه دارد. باالخر ییدهایها و امیروزیها و پاست. لذت ییایدن ی، زندگیزندگ
دارد. در لحظه مرگ  یین سالن درازایال... اما باالخره اس 60سال،  50

چ یال است و پوچ، و هیفهمد که همه، خیسالن( م یدن به انتهای)رس
 ست. ین یخبر
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ن، صورت و یفهمد که ایند، میبین عالم مین، هرچه را در ایزبیاما آدم ت
 ییهارطرف باالست. کاار باال، توجهشان به آنیق بسیاست از حقا یانشانه

د، ا ندارنیبه دن یك عده هم، کاریق برسانند. یها را به آن حقاکنند که آنیرا م
 یاعده كیها فتند. اینیا بزنند، به جهنم بیترسند اگر دست به دنیچون م

صاحب  یهاهستند، اما آدم یخوب یهاهستند که در حد خودشان، آدم
ا یالبالغه در مورد دننهج 82السالم در خطبه علیه یمعرفت نیستند. امام عل

 ند:یفرمایبا میچه ز
ْبَصَر ِإلَ »

َ
َرْتُه َو َمْن أ ْبَصَر ِبَها َبصَّ

َ
ْعَمْتهُ یَمْن أ

َ
در قسمت اول،  13«َها أ

 یعنی« هایال»له قرار دهد و در قسمت دوم یکه آن را وساین یعنی« بها»
 طرف آن. به

ار له قریآن را وس یعنی«. بها»کنند، اما یا نگاه میك عده به دنی یعنی
در  یقتیك ابزار که چه حقیعنوان ق باالتر. بهیدن حقایفهم یدهند برایم

کند. ینش میبقتیکند و حقینا میا او را بین دنیب است. آنگاه همیعالم غ
ن یکه فوق ا یقیسوی آن حقادرجه روی برگردان، به 180کند که یمتوجه م

فهمند اصاًل چه خبر ینگاه نکنند نم کنند، تایعالم است. هر دو نگاه م
د کنیا چنان کورش مین دنی، ا«الیها»سوی آن نگاه کند است. اما هرکس به

رود، از حقیقت یطرف آن مرسد بلکه هر چه بهیتنها به آن نم که نه
 رد. یکه بمشود تا اینیدورم

ه وجلحظه انعکاسات درون را توجه کند، خودش را متبهاگر انسان، لحظه
 سازد.یحقایق م
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قدر بحث کافی است که  ها مسائل توضیح دادنی نیست، همیناین
ما را به کجا  منظور از دستورات خودسازی و پاك کردن نفس چیست و

های سیر و سلوکی را بشناسیم. دستورالعمل که اهمیتخواهد رساند؟ و این
راهی است  یک بازی نیست؛ بلکهعرفان، راه دکان بازاری  و شعبدهگرنه و

 مبتنی بر قرآن و سنت که باید رسید و توضیح، کافی نیست. 
 م:یآوریم یاز باب اشاره فقط مثال

م یهست یم که ما موجودیفهمیم، اواًل مینیبیها را موهیم یمثاًل ما وقت
هایی وجود دارند که ما از م که نعمتیفهمیًا میم. ثانیبریها لذت مکه از آن

نه  وه است؛یاز م یهمه، صورتم که اینید بفهمیم. ثالثًا بایبریها لذت مآن
 قتش. یخودش و حق

 
 های دنیالذت

الم ن عیدر ا یم، هر لذتیکنین عالم صحبت میما درباره بهشت و ا یوقت
ر گیاست که در نظام د یزیاز آن چ یست، بلکه صورتیم، اواًل لذت نیدار

 14هاست.از آن ییهاصورت هااست که لذت دارد. این یقیاست و حقا
تار گرف یفرد، به رنج و درد یعنیاست.  )درد( ها رفع َاَلمن لذتیًا ایثان

گاه ل آنیبسا به دلاست که ای  شود،یآن الم برطرف م یندارد. وقت یهم آ
 یگریز دین، رها شدن از آن درد است. لذت چیکند. ایاحساس لذت م

لم ماده آلوده بشود، اصاًل لذت ها، با عاقت آن لذتیحق یاست که وقت
ك یدارد؟  یکنید، چه لذتن را با خاك و نمك مخلوطیریندارد. قند ش
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ن یقًا به ایك صاحب معرفت، عمیست. یدارد، اما باالخره لذت ن یرینکیش
از لذت است، لذت  یان ذرهیشود که ایکند. باورش میدا میمعنا توجه پ

ن کجا و لذت یکه فقط رفع الم است. ا هم به آن معنا ال. آنیذهن در حد خ
آن  برم که آبیرنج م یست، از تشنگیبرم لذت نیاز آب لذت م یوقت کجا؟!
ن ین را هم باور دارد که در ایبرم. اما ایکنم لذت مدارد. خیال مییرا برم

دانم. یعالم لذت هست. لذت شراب طهور، آن شراب طهور چیست؟ نم
خود یزند. قرآن، بیرون میاز آن ب یان اشارهن دارم که هست. چویقیاما 

عنوان نعمت ... را بهر درختان ویاز ز یجار یها و رودهاست که باغین
 شمارد.یبهشت م

 
 ضرورت مراقبه آخرتی

نم، خواهم عبادت کیخدا م ید من فقط برایکه کسی ابتدای کار بگواین
د من یگویا میست. ل ایو تخ یاش تندروها همهخواهم، اینیبهشت را نم

ام، چطور از که هنوز نشناخته ییکنم. خدایاز ترس خدا و خجالت گناه نم
خواهم به عشق یام، چگونه مرا که نشناخته ییکشم؟! خدایاو خجالت م

 او عبادت کنم؟!
م و بعد َادای او را یرا بخوان یك صاحب معرفتیی نامهیکه زندگاین

طور که در جلسات گذشته عرض همان ار خطرناك است.یدربیاوریم، بس
ی ما م که اصاًل در مرحلهیرا انجام بده یشود کارین کار باعث میشد، ا
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ن توبه یدارد و امیطان ما را به آن وایم که شیکنیم یك توبه سختیا یست. ین
 م ویشویض میرسد که مریجایی مکم کار بهست. کمیاصاًل در سطح ما ن

 م.یی نماز صبح خواندن هم نداراًل حوصلهم که اصینیبیم یروز
 یراکه ب یراهنمایی استاد باشد و استاد مطمئن شود که آن حالت د بایبا

ه یوجه به آت ییی ابتدان مرحلهید در ایست. پس بایال نیآمده، خشاگرد پیش
ن آیه یست، این آتش که سوختن نیم آتش، اییگویم یم. مثاًل وقتیداشته باش

 تن است. و نشانه سوخ
ب را نشان بدهد؟ حداکثر یك سیقت یتواند حقینه چطور میك آیمثاًل 

 نیدهد، فقط در اینه به ما نشان میتواند شکل آن را نشان بدهد. آنچه آیم
 دیآن، با از ب است. اما بعدین سین باور را بدهد که ایحّد است که به ما ا

 به سمت آن حرکت کرد. 
 یاصطالح روشنفکربه ن برداشتیست که چنبار اار تأسفیها بسیبعض

ا ین همان بمب اتم است و یند جهنم، ایگویکه مگویند: اینکنند و میمی
 است! یزیك همچنین چی

 ست.یش متالشی بشود، بازهم آن جهنم نیهان عالم اگر هستهیتمام ا
 ییهاکند، برخوردیدان ماده است. آن آتِش جهنم صحبت میچون اینجا، م

دارد؟! درخت  ین خواصین عالم چنیدر ا یها دارد. کدام انرژیهنمبا ج
 15کند. اصاًل عالم، عالم شعور است.یصحبت م یبهشت

آن  که اگر گفتند دراست از این ین نشانیست. ایآتِش دنیوی که آتش ن
که حرام را در شکم خود پر  یوقت کسسوزاند، آنیاست که م یعالم، آتش
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 انکار نکند.کند، آتش جهنم را یم
گاه از پس وقت ك خورده تکان خورد، آنیکه فطرت، ها، همانیاین آ

از  یبیبه بهشت و ترس عج یبیشود که عشق عجیدا میپ یدر انسان آمادگ
 کند. دا یجهنم پ

ماه رمضان و... هست.  ید و در دعاهایفرمایم 16ن را قرآن و سنتیا
شتر یم تا بین مرحله بگذریاز اد یت دارد، پس بایها، واقعپس وحشت از این

 ها هست، چراکه خداوند فرموده است. م. اینیاحساس کن
این مرحله، افعال و صفات خدا  از ت باال رفت، تازه بعدیمنتها اگر نوران

و  17م.یرسیآن به خود صفات و افعال خدا م از کند و پسیرا احساس م
ا هم گر رید دو سه مرحله دیو بعد با یصورت ذهن که از درون برسد نه بهاین

که فعل خدا وقت برسد به این همه ما بکند( تا آن یکند )که خدا روز یط
ت. ن بهشت فعل خداسیکه ابرسد به این یعنیداشتنی است، چقدر دوست

ب و ین سین رابطه مثل رابطه بّنا و ساختمان نیست، بلکه رابطه بیاما ا
م که ینیبی. حاال میارد و باطند یظاهر یعنینه است، یب در آیر سیتصو

 چه؟ یعنیه اللّ  یر الیچه؟! س یعنی، «است یالیخدا در ما خ»
ا و یزندگی دن ا وین دنیا و رابطه بیبود درباره دن یی مطلبن خالصهیا

م. اتفاقًا در یندار یچ مذمتیا. و تا اینجا هیو ارزش و قداست دن ییبایز
ها هرچه مذمت شده این 18است.ا یدرباره دن ییهافیالبالغه، تعرنهج

تناسب است که در درونمان به ییایدن یست؛ آنچه مذمت شده، زندگین
 خودمان پیداشده است.  یط روحیشرا
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 و ارزش و قداست دنیا ییبایز
ن عالم، یکه ام به اینیدی، رسییایا وزندگی دنین دنیبحث فرق ب هدر ادام

نفس، هر چه  یبرکت پاکی حقایقی است که اهل معرفت، به دهندهنشان
 کنندیشوند و مجاهده میقت آن مینند، متوجه به حقیبین عالم میکه در ا

ت، ین نورانیدا کند و این مجاهده، قدرت پیقت برسند. اگر ایتا به آن حق
ا ر یچیز مستقلن عالم، هیچیگر در ایرسد به آنجا که دیبشود، م یقو
ه در ند، نیبیند، در نور میبیه را مند و هر چیبیعنوان موجود مستقل نمبه
نگاه کند،  ین است. اگر فرد، سطحیهم هم یظاهر یهانهینه. در آیآ

ند یبیتر باشد، مقید، عمیند. اما اگر دیبینه میند، در آیبیرا که م یریتصو
ت و یخاصیشه، بیند که آن شیبیند و میبیند، در نور میبیکه آنچه را که م

 ست. آنچه هست، در نور هست. ین شیب یجسم َکدر
چیز ن عالم هیچینند که در ایبیرسند، میتری میقو یهایی که به پاکآن

 یمودك نیمستقلی وجود ندارد بلکه تابِش نوِر وجود است بر عدم و از عدم، 
ه را مثال زد که کاماًل محسوس است یتوان سایدرك، م یشود. برایدا میپ

ب یجار عیچیز بسه، یکین سایکند و ایه میجاد سایکه چگونه نور در عدم، ا
ه و یقدر قابل دقت و توجه است که قرآن، مخصوصًا در مورد سااست. آن
و جهنمی، در نقش 19یبهشت یهاهیدر مورد سا یمختلف حت یهابه صورت

 ار قابل دقت است.یفرموده که بس یه، مطالبیه و شناخت سایسا
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 نور و ظلمت
 

 هیسا یهایشگفت
 دارد که یبیعج یهایم، شگفتیآوریه که ما به حسابش نمین سایهم

ُه »د: یفرمایسوره نحل م 81 آیهکند. در یقرآن ما را به آن، رهنمون م َو اللَّ
ا َخَلَق ِظالالا   . «َجَعَل َلُکْم ِممَّ

مرحوم « ی فراهم آوردهیهاهیده، به سود شما سایآنچه آفر و خدا از»
ه ین آیدر ا «َجَعَل »)ره(، در مورد به کار بردن لفظ  ییعالمه طباطبا

ه ک ییزهایه را خلق کرد؟ بلکه فرمود در آن چیچرا نفرموده سا»د: یفرمایم
 است یك امر عدمیه یکه بفهماند که ساداد، برای این ه قراریخلق کرد، سا

 20د، نه خلق مستقل.یآید میگر پدیست و به خلق موجودات دین یو خلق
 یك امر عدمیمحض،  یکیم، واضح است که تاریهم دقت کن خودمان
محض  یکیه، خود آن تارین سایگر، ایعدم نور. و از طرف د یعنیاست، 

محض.  یکیشود گفت و نه تاریست. نه به آن نور میست و نور هم نین
نمود  هیمحض، آن سا یکیچیزی است که به برکت تابش نور بر آن تاریک
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دارد.  یك وضع خاصیست. یتش، مستقل نیه، موجودین سایکند و ایدا میپ
الد بیکند و میت میّ کند، اظهار َمنیمحض، اظهار وجود م یکینسبت به تار

 چیشده و عدم و هشود، سرشکسته یکه متوجه نور مکه من هستم. اما همان
 ه کجا، نور کجا؟!یفهمد. سابودن خود را می

دا یپ هیبه نام سا یك نمودی محض، یکیتار یپس، از تابش نور به فضا
محض، نمود دارد و اظهار وجود و استقالل و  یکیشود که نسبت به تاریم

کند. اما نسبت به نور، برعکس، عدم و هیچ بودنش و ذّلتش کاماًل یت میَمن
چیزی در ظاهر باشد، اما در عالم واقع شود یکیمحسوس است. پس م

 است.  یبیز عجیه، چین ساینباشد. ا
 د:یفرمایه میدر مورد سا (46و  45)سوره فرقان، آیه گر یی دهیاوند در آخد

َك كَ »  َلْم َتَر ِإلی َربِّ
َ
لَّ َو َلْو شاَء َلَجَعَلُه ساِكناا ُثمَّ َجَعْلَنا یأ َف َمدَّ الظِّ

ْمَس َعلَ   «راا یِس ینا َقْبضاا ی. ُثمَّ َقَبْضناُه ِإلَ لا یِه َدلِ یالشَّ

ك حرف یه است. قرآن به آن عظمت که یه ساه، فقط دربارین چند آیا
 .دیفرمایان میه بیه را فقط درباره ساین چند آیگوید، اهم نمی یاضاف

و اگر  دیه را کشین ساید قدرت پروردگارتان را که چگونه اینیبیمگر نم
اه شد و نه کوتیده می)نه کشداد، یصورت ساکن قرار مخواست البته آن را بهیم
 یم،ل قراردادیش دلید را برایسپس خورشکه ثابت است(.  یواریشد. مثل دیم
مان سپس ما هه، وجود نداشت(. یبه نام سا یزید نبود، چیاگر تابش خورش یعنی)

 وصدا. سریار آسان و بیبس یم، قبض کردنیم و قبض کردیه را گرفتیسا
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ث حن بیت است و ایه[ در مورد هداین دو آی، ]قبل از ایقبل یهاهیالبته آ
ه، بحث ین قسمت آیدارد. اما در ا یاار گستردهیبس ینور و ظلمت، معنا

 کند. یموجود و وجود را مطرح م
ان طرف خودمبه یآن را طور یعنی «راا یِس ینا َقْبضاا یُثمَّ َقَبْضناُه ِإلَ »

ال ین، در ظاهر امر است. شما خیم. اما ایچ و نابود کردیم که هیدیکش
ت را د معرفیبا یلیه تمام شد. خیو هنگام شب، سان رفت ید که از بیکنیم

ن ید. همد که تمام شییایفکرانه دربف و کوتهیدگاه ضعین دید و از ایباال ببر
هم مالیم و آن «راا یِس ینا َقْبضاا یِإلَ »ش ما یه، آمد به سمت ما، پیسا

و  ستیم نییم به آن معنا، که بگویز عدم نداریسروصدا. کجا رفت؟ چیب
 ین عالمین عالم َمد شده، همین عالم ماده، همیند: همیفرمایم 21د.نابود ش
ك موجود مستقل یو طول و عرض پیداکرده، به نظر ما  یدگیکه کش

نه است، آنجا فقط یر در آین تصویم که ایکنیال میما خ 22د.یآیحساب مبه
دا یبر عدم مطلق تابش کرده و موجود نمود پ ید نور هستیفرماینور است. م

 ین نور درجاتیم که البته ایدار یك نوری، یکند. پس ما در عالم هستیم
ماواِت َو اْْلَْرِض »دارد.  ُه ُنوُر السَّ  23«اللَّ

ف جوشن یشر یاند. در دعافرموده یباره مطالب مفصلاین بزرگان در
 24م.یدر مورد نور دار یر هم بند مخصوصیکب
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 حقیقت نور
چیزی، م که یکیه که ما متوجه باشقرار داد یه را طورین سایخداوند ا

ت یت و ابراز شخصیرسد، اظهار نورانیو عدم نور م یکیبه تار یچگونه وقت
 یکیارو ت یی ذلت و سرشکستگکند، با همهیتوجه به نور م یکند و وقتیم

ًا است که ذات یقتیك حقیسه با نور را هم ندارد. و نور، یت مقایقابل یحت
ن یو ا 25هم هست یگریًا ظاهر است، بلکه مظهر دتنها ذاتظاهر است و نه

ت یدارد. هدا یاز انواع محسوِس نورهاست. نور، درجات مختلف یکینور، 
، عالم ملکوت و عالم امر، 28مان، عقلی، ا27، علم26ك نوع نور است. قرآنی

ك ین نورها، خودشان یه نور هستند. اك نوع نور هستند. اسماء اللّ یهرکدام 
از نور است  یخودشان دارند. وجود هم نوع یبرا یاصقت خیت و حقیوضع

تناسب نور  به یکیض آن، عدم است. و هر تاریی مقابل آن و نقو نقطه
ع، ك نویك نوع، کفر یشب  یکیمخصوصی است. تار یکیمقابلش، تار

است.  یکیك نوع تاریك نوع. وجود که نور است، عدم هم یو... هم  یگمراه
 :استن ی( چن47ر )بند یکبجوشن  ین معنا در دعایا

َر النُورِ یا نُوَر النُوِر ی» ر نو یی، روشنایآنکه نور را نور کرد یا «.ا ُمَنوِّ

َر النُورِ یا خاِلَق النُوِر ی»ن کدام نور است؟( ی)ا یرا به آن نور، داد  «.ا ُمَدبِّ
کند. یست، کارها میسروصدا نیقت بیك حقین نور، خودش صرفًا یهم

 . ر استیتحت تدب
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َر النُوِر، ی» کل نورها و «.ا نوراا َقْبَل ُكلِّ نُورٍ یا نُوَر ُكلِّ نُوٍر، یا ُمِقدِّ
ن یاست که قبل از همه ا یگریك نور دیطرف، اما مراتب و اقسام آن، یک

 نورهاست. 
 «َس َكِمْثِلِه نُوٌر یا نُوراا لَ یا نوراا َفْوَق ُكلِّ نُوٍر، یا نُوراا َبْعَد ُكلِّ نُوٍر، ی»

ه که هم ینور یاست. ا ینقطه قابل دقت یلید؟! خیفرمایگر چه مین دیا
از  ین قسمتیست. ایست. نور است، اما آن نور نیکدام مثل آن ننورها، هیچ

از  د. پسیشود فهمیق را با ذهن نمین حقایر است. ایجوشن کب یفراز دعا
 یقیحقا كیق را به ما بفهماند. ین حقایخواهد ایخاص، م یهایزگیپاک

 شود به آن گذاشت. ینم« هست»است که اصاًل اسِم 
ِباْسِمَك اْْلَْعَظِم اْْلَْعَظِم اْْلََجلِّ »م: یخوانیهرروز ماه رجب م یدر دعا

ِذ  ْكَرِم الَّ َضاَء َو َعَلی اللَّ  یاْْلَ
َ
َهاِر َفأ ْظَلَم یَوَضْعَتُه َعَلی النَّ

َ
به حق  29«.ِل َفأ

، روشن یبزرگوارت که آن اسم را بر روز نهاداسم اعظم اعظم و با جالل و 
ب، در ش یکینور و تار ییروشنا یعنیك گشت. یتار یشد و بر شب قرار داد

دهند. نه صحبت از یگر رنگ خود را از دست میك مجموعه باالتر، دیر یز
مه ن هین دو نسبت به هم دیگر ایروز. ا ییشب است و نه روشنا یکیتار

رند، آن جا یگیك قسم باالتر قرار میدر  ید. اما وقتجلوه و مرز، با هم دارن
 م: یزنیتر مك مثال روشنی ست.ین یاصاًل مرز

م، یکنین نور میما توجه به ا ین نور عالم ماده )آفتاب(، وقتیدر مورد هم
ك مفهوم مشخص دارند )عدم نور، یکند و هر کدام یدا میمفهوم پ یکیتار
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الشعاع نور وجود ( در تحتیکی)نور و تارها این یاست(. اما وقت یکیتار
 مفهومی ندارند، درحالیکه نسبت یکیو نه آن تار ییرند، نه روشنایگیقرار م

 یکیهست، آن تار یین روشنایم اییگویم یبه خود استقالل دارند. وقت
م، آن جا چه یرسیبه هست م ین معنا را دارند، ولی وقتیهست، این جا ا

 ییهستند. آن جا نه روشنا« هست»و در شعاع نور هر د یکینور و چه تار
، این شد« هست»توجه به  یم. وقتینیبی، فقط هست میکیاست و نه تار

 اشییروشنا« هست»در شعاع  یین روشنایجا نه شب معنا دارد و نه روز. ا
 را از دست داد. 

،  «هست»، نسبت به خود «هست»است، نوِر  یك نوری« هست»خود 
دا یپ یبحث از وجود است، عدم معن یکند. وقتیدا میپ« ستین»مفهوم 

 ند.کیدا میم، عدم مطلق توجه پیکنیبه وجود مطلق توجه م یکند. وقتیم
ن یکه ا یگریم به عالم دیرسیم، میدر ادامه عمق عالم، توجه کن یاما وقت

گر هست و یالشعاع آن عالم است. آن جا د، تحت«ستین»و « هست»
 یاست. آن جا اسم« یال اسم»م ندارد. آن عالم، عالم ست اصاًل مفهوین
 30ست؛ ال اسم است.ین

کروفن اآلن ین میست مطلق... مثاًل این مفهوم هست مطلق و نیا
است. انتهای رتبی این عالم  ین عدم، نسبیست. ایش نیهست، دو سال پ

نوری است که در آن هست و نیسِت  -مراد رتبی مکانی و مادی نیست -
معنی ندارد تا اینکه ما بگوییم این عالم موجود هست یا موجود  این عالم

م انتهای یدار یعالم ینیست یعنی چه؟ در محضر حضرت رّب و اسماء اله
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دهد. یت را از دست میآن جا اسم ین عالم، عالم ال اسم است. هر اسمیا
 یمثل آن، نور»که  یم... تا این که برود به آن نوریکردیکه ما توجه م یهست

 «.ستین
ن است. یاگرچه سنگ ؛است یار خواندنی، بسةیکتاب مصباح الهدا

 31کرده است. الله علیه(، در اینجا، چراغ مطلب را باز ةمرحوم امام )رحم
م با یخواهند بکشند؟! ما موجود هستیه، ما را به کجا ماللّ  یر الیدر س

ن یضامم، تازه میدیفهم ییزهایخرده چباال. اگر یک یی وجودك درجهی
 یدان نور هستیچه؟ حاال بحثمان چون در م یعنید یم فهمیه را خواهیادع

ن ین شناخت، ایم. بعد با ایکنیك مقدار از کالم خود قرآن استفاده میاست، 
« ییایدن اتیح»ست؟ بحث یا چیم دنینیم تا ببیکنیعت را نگاه میعالم طب

 این بحث است. از بعد
 

 موجود فرق وجود و
. ستیشتر نیك نور بیت نور، همان نور وجود است. وجود، از درجا یکی
اد است. یکند. موجود زیدا میکند، موجود، نمود پیبه عدم تابش م یوقت

هستند که از نور  ییهاهیشمارند. موجودات، همچون سایموجودات ب
 32اند.کرده وجود، نمود پیدا

 یکی یهست ؛ نوریم نور هستیم، بگویییدیگر، نور وجود نگوعبارتبه
دا یپ یك موجودیم یتوانیشمارند. پس ما نمیها، بست؛ اما هستیش نیب

چیزی  میتوانیم که مستقاًل خودش باشد، بلکه نمود وجود نور است. نمیکن
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آن، همان  یباشد، منها« هست»، یتابش نور هست یم که منهایدا کنیپ
 سبت به تابششود. کاغذ، نسبت به عدم نمود دارد، اما نیست میلحظه ن

 که خودش، هست شده است؛ نه اینیندارد؛ به داللت نور هست ینور، هست
مطلق است،  ین نه عدم و نه نور هستیوجود مستقل داشته باشد. و ا

م و احساس ی«هست»خود ما نسبت به عدم «. هست»که شده درحالی
 م. تمامیستین« هست»م، اما مطلق یهست یئیك شیم، باالخره یکنیوجود م

م نور وجود را از موجود، یطورند. پس اگر بخواهموجودات عالم هم همین
 ست. یدر کار ن یشود و در آن لحظه موجودم، معدوم مییریبگ

اند، شده ، از عدم کندهیکه در اثر تابش نور هست ین موجوداتیپس ا
ت. در سوی ماسشوند و قبضشان، بهیها قبض مستند، اینیشه ثابت نیهم

خودش را بفهمد،  یتواند ذات نورین انسان است که میموجودات، ان ین ایب
اش هیه دارد و سایکه سا ین ستونیگر از درك آن عاجزند. ایموجودات د

ه دارد و تازه بزرگ و کوچك یفهمد که سایچ نمیشود، هیبزرگ و کوچك م
ارد، از درك آن عاجز د یتنها ستون، بلکه درخت نیز که روحشود. نهیهم م

وانات که یح یکه از درك وجود خود هم عاجز است. حتاست، همچنان
ن معنا عاجز هستند. نه از یها هم از درك ادارند، این یباالتر یدرجه وجود

گاه است و نه از « نور وجود بر من تابش کرده»ت خودش که یموجود آ
من در صبح،  یهاعجب! س»فهمد: ین انسان است که میی خودش. اهیسا

ست شد و یگر بود و شب، نیجور دبود، ظهر و عصر و ... یک جورییک
گاهیاگر به ا که  ت خودشیتواند به موجودیدا کند، میپ ین موضوع بتواند آ
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 ببرد. یام، پمن از تابش نور به عدم، موجود شده
 اشهیتر بشود، ساکه هرقدر به نور نزدیکگر اینیقت دیك حقیو 

فهمد که من یه خود نور برسد. اما مکه ب ییشود؛ تا جایتر مکمرنگ
، دارم. انسان یهم باشم، باالخره تا به خود نور برسم، فرق هین سایترکمرنگ

عدم  یکیتار یك شده و کمرنگیتواند به نور نزدیگر، میبرخالف موجودات د
 را احساس کند. 

د. داشته باش یست که گرما و اثرات ظاهرین نور وجود، نور آفتاب نیاما ا
شود، موجود هم نسبت به آن به درجه یتر میرچه درجات وجود، قوه

ه ن بیدارد که سنگ ندارد، ا یزیکه نبات چرسد. اینیباالتری م یوجود
تر ی، هرچه قویابعاد وجود یعنیخاطر همان تابش نور وجود است. 

کند که در سنگ و کلوخ نبود. یدر آن ظهور م یگرید یهایشود، شگفتیم
ه را ندارد. پس هرچ یاز ابعاد وجود یلیوان، خیاه، نسبت به حیگ نیو همچن

در آن ظهور  یکند، ابعادیدا می، در آن موجود، شدت پیی وجوددرجه
 ست. ین یگریکند که در دیم

اه، اگر تشنه هم باشد، یکند اما گیرا حس م یوان، تشنگیك حیمثاًل 
آب  یشد و وقتکی، عذاب مین حس تشنگیکه از اکند. اینیحس نم

اه ندارد. یاست که آن گ یگریچیز دن لذت، یکیبرد؛ ایخورد، لذت میم
شود، آن آثار، یتر میاست از آن وجود که هر چه قو یها، درجاتاین هرکدام

 ست. ا یار شگفتییک تفاوت بس، اینیقیدید تحق با33شود.یتر میقو
اما  اًل اینجا سرد است.فهمد که مثیمثل شتر، م یوانیم که حینیبیمثاًل م
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د. شویفهمد که اگر در را ببندد، اینجا گرم میسال هم در سرما بماند، نم 50
هم دارد! و هزاران سال هم از نسل او گذشته است،  یتازه چشِم به آن بزرگ

ها تواند بفهمد. اینیك بچه هم مین را یکه افهمد. درحالییاما بازهم نم
ه یرود، سایباال م یی وجودهرچه درجهاست.  یی وجودآثار درجه

 شود. یمحض جدا م یکیشود و از تاریتر مکمرنگ
 

 حركت از ظلمت خود به سمت نور محض
جهت، در عدم است و از الله، انسانی که از یک یسلوك ال و ریدر س
ی هکند درجیم ی، وجود پیداکرده، سعیگر، در اثر تابش نور هستیطرف د

، انسان را چهارپا و بلکه یاتیکه در آتر کند. پس اینیوجودی خودش را قو
خرجهم من یو »گر مؤمن را نور ید یو در جا 34کندیم یتر معرفنییپا

ن یدارد.  یعنی ا یی وجودیک رابطه با درجه، این35«النور یالظلمات ال
 است.  یر مختلف به خاطر تفاوت در درجه وجودیتعاب

ا ر یکه خود هسترود تا اینیباالتر م شود،یتر مهرچه به نور نزدیک
 یی هسترا در پهنه ید و عاشق آن شد، زندگیرا فهم یهست یبفهمد و وقت

؛ نه یی هستدر پهنه یشود، زندگیم یبیعج ی، زندگین زندگیکند. ایباز م
 36ها.در محدوده موجودات و هست

د وجو ت بهین است که از موجودیه، االلّ  یر الیگر از برکات سید یکی
با  یکیکند؛ یخ، دو جور در آب شنا میم که یمثال زد 37شود.یك مینزد
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تی دارد با آب. اما یك دوئیخ بودن خود، که یت و قالب یحفظ موجود
 یکند، این وقتیت خودش شنا میخ، در موجودین یوقتی هست که ایک

که من خود آب رسد به اینیشود؛ میشود و خود آب میاست که ذوب م
سان ن انیاست. ا یگرییک شنای دکند، اینیقت خود شنا میم؛ در حقهست

وقت است که به کند و یکیی موجودات حرکت موقت در پهنههم یک
ا ِإلَ »وقت است که خود آن وجود که نمود آن است، برسد. آن ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ ِه یِإنَّ

 کند. یدا میمعنا پ «ال إلَه إال  الله»و « راِجُعوَن 

 
 ز ذكر لفظی تا حقیقت ذكرا

م یخواهیم «ال إلَه إال  الله»م که ختم یدار یلفظ یاین که ما معنا
ها همه شود؛ اینین و چنان میچن ییتا بگو 10000ا ی 1000م، مثاًل یریبگ

 یرود و معنایباال م یی وجودروسلوك کرد، درجهیس یاست. وقت یذهن
خواص  «ال إلَه إال  الله»ن حالت یدر اکند. یدا میمعنا پ «ال إلَه إال  الله»

 38دارد. یبیعج
کرد یاز اهل معرفت، از خاطراتش نقل م یکیخدا روحش را شاد کند؛ 

 را «ال إلَه إال  الله»کردم. گفتم که به من ذکر یاستفاده م یکه از استاد

، بعدًا را بگو «هالل  »ن ی، فعاًل ایتو توانش را ندار»؟ استاد فرمود: ییگویم
ه نماها مخلوط شدعرفان یهاین مسائل با شکلك بازیم. متأسفانه ایگویم
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 د به آنجا برسد تا معنا را بفهمد. یست، بایها ناست. این
گ ر »که کند، اینیرا احساس م یو تشنگ یگرسنگ یوانیك حی یوقت

 چه؟ اصالً  یعنید یاه بگویست که به گین« یت ش ن گ »و « یس ن گ 
است. اول  یست. اصاًل وجود الفاظ بعد از وجود معانست، معنایلفظ ن

الفاظ  است. یز محسوسییک چبود، بعد الفاظ پیداشده است. این ییمعنا
ش درد گرفته و آن را ید، اول پایگویم« آخ»که  یاست، کس یبعد از معان

 «. آخ»احساس کرده، بعد گفته است: 
ز یاد استغفارکنید، چید زیگویم یکه استادطور است. اینذکر هم همین

ساعت  12ن است که یکردم عرفان اید من فکر میگویست. فرد مین یکم
نم و بعد آن نور محو شود و بعد نور قرمز یبب یم و ... و بعد نور آبیذکر بگو

ن ییاو را پا یی وجودن گناه، درجهیند ایبیکه م یاما انسان نم و ... !یبب
ن دارد، اینجا ذکر استغفرالله و ... اثر شود و قصد جبرایمان میآورده، پش

مرتبه استغفار  70امبر اسالم با آن عظمت، بعد از جدا شدن از مردم، یدارد. پ
 39کرد.یم

 
 درک فقر خود

م و ارزش یدانیم یم، خودمان را کسین درجات، محرومیهرچه از ا
ر شود. اگیم یجا ناشنیها از همیم. گرفتارینیبیم و مستقل میگذاریم
ماواِت َو اْْلَْرِض » ُه ُنوُر السَّ م و تمام یشویم، شکسته میرا بفهم «اللَّ
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دن به شم. البته شکسته یگذاریها را کنار مینیبها و خودبزرگبافیخیال
اورم و آدامس بجوم یابان َادا اطوار دربین معنا نیست که بروم در وسط خیا

فه دارد یمؤمن وظست. یها نن حرفیزم، ایت خودم را بریکه شخص
ن غیر از یمؤمن بودن خود، حفظ کند، البته ا یت خود را به معنایشخص
م که من ید از درون برسیبا 40است که باید شکسته شود. یوانیت حیشخص

 . بالدیای که وجود ندارد به چه مهین سایچ و عدم هستم، بنابرایه و هیسا
ه ین ادعیسازد. همیدوباره مزد و یریپود انسان را به هم م و ه تاریلذا ادع

وان عنست که بهیند الزم نیفرمایماه رجب و شعبان و رمضان. لذا بزرگان م
 یم رویتوانیم و هر چه میروز رجب را بردار یم. دعایعمل روز انجام ده

دارد،  یخوانرا که باحالمان هم ییهام و مخصوصًا آن عبارتیآن تفکر کن
از  یعنیم؛ یم ما موجودینیم به آن لحظه که ببیسشاءالله برم. و انیتکرار کن

ن معناست. یبه ا 41«یالفقُر َفْخر»ایم. به عدم، نمود پیداکرده یتابش هست
 یدر دعا  42گران فخر باشد.یازمند به دیباشم و ن یدستیکه آدم تهنه این

 43در این زمینه وجود دارد. یقابل دقت یلیخ یهاعرفه هم عبارت
م یبدان کهسلوك است. و این و ریشتر راه سین بییبت یها بران بحثیا

ها البالغه و قرآن با دکان بازیم و فرق عرفان نهجیم کجا برویخواهیم
ت عرفان اس ین معناییتب ین جلسات، برایست و چقدر فاصله دارد. ایچ

 44ی عرفان. عرفان، کار بزرگان است. نه جلسه
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 اسم اعظم
م که حضرت یالم در قرآن کریم دارالسمان علیهیه حضرت سلیدر قض

تواند یم یس چه کسیم شدن بلقید: تا تسلیفرمایمعلیه السالم مان یسل
 اورد؟یمن ب یتخت او را برا

 یفوظمح یبود که در جا یار بزرگیدرگذشته، تخت بس یتخت سلطنت
ادشاه بود و پ یار بزرگ مسقف بود و در آن صندلیتخت بسقرار داشت. یک

 نشستندیدر آن تخت م یران تراز اول کشورینشست و مدیم یدر آن کرس
. بوده است یز بزرگیشود چیگرفتند. معلوم ممات را در آنجا مییو تصم

 حکومت دست اوست. پس یعنیافتاد، یم ین عرش، دست کسیاگر ا یعنی
دسترسی نباشد. وجود دارد که قابل یدارد و کنترل قو یادین زیمأمور
 (بود ب ذهنیتقر ییک مقدمه برا)این

به عرش، حضرت  یدسترس یر براین استحکام نفوذناپذیحاال با چن
تواند قبل از اینکه خواهد که: چه کسی مییمان در عرش خودش میسل

ـم یلس بر قدرت خدا تسیاورد تا بلقیبلقیس را بیاورند، آن تخت را اینجا ب
 ست. ین یشود و بداند که قدرت من، عاد

که کند قبل از اینیو قدرتمند بود، ادعا م یقو یلیه خاز اجنه ک یتیعفر
مان یاورم. )حضرت سلیمن بیتوانم آن را از یجلسه تمام بشود، من م

ا دو ساعت قبل از اتمام جلسه یك ی یعنین بود.( یالسالم در فلسطعلیه
ف ك حری ش او بود )ظاهرًا یاز کتاب، پ یکه علم یك کسیآورم. در اینجا یم

طور که آورم و همانینی آن را میك طرفة العیتاب(، ادعا کرد در ن کیاز ا
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 کند:یان میگونه بن داستان را اینیقرآن ا ادعا کرده بود، آن را آورد.
 یقاَل »

َ
 یا أ

َ
تِ یُکْم ی  َها اْلَمَلُؤا أ

ْ
ْن  ینِ یأ

َ
ُتونِ یِبَعْرِشها َقْبَل أ

ْ
 «َن یِم ُمْسلِ  یأ

ند، یایش من بیم پیآنکه به حال تسل تواند قبل ازییک از شما مکدام یعنی
 (38من بیاورد. )سوره نمل،  یتخت او را برا

َنا آتِ یقاَل ِعْفِر »
َ
ْن َتُقوَم ِمْن َمقاِمَك َو ِإنِّ یٌت ِمَن اْلِجنِّ أ

َ
 یَك ِبِه َقْبَل أ

مِ  یِه َلَقِو یَعلَ 
َ
د من آن را قبل از تمام شدن یگویعفریتی از اجنه م «ٌن یأ

ن یآورم که اواًل قدرت آن رادارم که در ایم ین آن را طورآورم و میجلسه م
ن هستم؛ که معلوم مییًا امی( و ثانیَلَقِو ك خراش هم برندارد، )ی یراه حت

 بوده است. یمتیز قیشود چ
ِذ »  مانیحضرت سل یك کسی از وزرای«ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِکتاِب  یقاَل الَّ

 ست؟!( گفت:ید، )حاال کتاب چاز آن کتاب بو یك علمیکه در نزد او 
َنا آتِ »
َ
ْن یأ

َ
نی آن یقبل از طرفة الع یعنی«َك َطْرُفَك.یْرَتدَّ ِإلَ یَك ِبِه َقْبَل أ

 آورم. یرا م
اند که: َطرف ه فرمودهین آیدر مورد ا )ره(یین نکته را عالمه طباطبایا

رف ط . اما ارتدادیزیدن چید یچشم را برگرداندن برا یعنینگاه کردن،  یعنی
 45شود.یگردد و در نفس منتقل میآن نگاه تو برم یعنی

 پلك به هم زدن. یعنیند یفرمایها اشتباهًا میبعض
م. نگاه کردن همان است که یدن داریك دیم و یك نگاه کردن داریما  یعنی
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ن یا م.یکنیم، مینیم ببیخواهیرنده چشم را متوجه آنچه میگ یهادستگاه
د شود و بعانجام می یماد یمغز، کارها یینایمرکز ب است. در« العینطرفه»

و در این  بنددیگیرد و آنجا نقش م، انتقال به نفس صورت مییینایاز مرکز ب
 رد. رد طرف اینجاست.یگیدن انجام میهنگام د

د که امروز، ییفرمایان کند؟! مالحظه میخواهد بیز را میه چه چین آیا
( حرکت کند، ین نور مادیسرعت نور)همبا  یزیعلم ثابت کرده که هر چ

ا ت که دارد، فرد بین سرعت نور با آن وضعیشود. حاال ایم یل به انرژیتبد
 رسد.یروح و باالتر م یهایکند و با آن سرعت به انرژین نور نگاه میهم

ر ین ستون، تصویکنم به ایم: تا من نگاه میك محاسبه انجام دهیحاال 
ا مثاًل با سرعت الف. اما تا اراده یبه چشم من آمد، ن ستون با سرعت نور یا
ْن » ن سرعت یوار، این دیکنم نگاه کنم به ایم

َ
 نیاست. ا« ْرَتدَّ یَقْبَل أ

د من تخت ملکه سبأ را در یگویرد؟ آن شخص میگیم یسرعت چه زمان
 دن آن باشد. یی نگاه کردن و دکنم که کمتر از فاصلهمدتی نزدت حاضر می

الت با آن عظمت تازه با سرعت نور اگر یك تشکین است که یاسؤال 
کرد. اما بدون یر غوغا میشد و در مسیم یل به انرژیآمد، تبدیم

ده ن عالِم مایا یفوق انرژ یقتیك حقیبه  یعنیآمد.  یترین خراشکوچک
اشد، تواند بیم ین چه نوریآمد. ا ین نور مادیفوق ا یك نوریل شد و با یتبد

د و یآنجا عدم شود و اینجابه وجود آید.نه با سرعت نور خورش ین کهغیرازا
تر از نور ین نور وجود چقدر قوینه نور ذهن. بلکه با سرعت نور وجود.ا

، وجود را آنجا عدم کرد، و اینجا عدم، ین فاصله زمانیذهن است که در ا
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قرار گرفت که هم  ین عدم و وجود، تحت شعاع چه اسمیا46وجود شد.
تواند یشعاعش است و هم وجود؟! که تحت شعاع آن، هم وجود معدم 

 47باشد و هم برعکس!
جای چاقو، از فالن اشعه استفاده به یامروزه در فالن عمل جراح

رد بُ یتر از آن چاقو است. آنچه مقیتر و دقتر و سریعفیشود. چون لطیم
له وسی به م، با آنچهیکشیك خط که با دست میز است. ما یتر و تمصاف

 ست.ین یکیم، یکشیوتر میکامپ
ن عالم یاورد، با حرکت ایخواست بیم یلی امروزیآن تخت را اگر تر

شد. قرآن از چه یطرفش مثاًل تق و لق مد یکیدیدیآمد و میم یماد
 48ك علم دست او بود.یاست که  ین کار کسیدهد!؟ تازه ایخبر م یقیحقا

د و عدم، توانست وجود را عدم و عدم را تحت شعاع اسم باالتر از نور وجو
از موجودات عالم طبع بود. کل  یکین عرش بلقیس، یوجود کند. خوب ا

با  ی بنده خداشدهن انسان تربیتین است. پس ایموجودات وضعیتشان ا
که اسم، لفظ ن کار را انجام دهد. نه اینیاز آن اسم توانست ا یریگبهره

 50ده و خودش آن اسم شده است.یرسبلکه خودش به آن اسم  49بوده،
ها ی رنگعرض شد که موجودات، امواج نور وجودند. همچنان که همه

مختلف،  یایهای مختلف از اشموجهمان نورند. اما در انعکاس طول
مًا یها مستقاًل و مستقد. اینیآید میو قرمز و ... پد یمختلف آب یهارنگ

 نور قرمز.  یمنها یم نور آبییوجود ندارند. محال است بگو
د، کنیدا میکنند. هرچه کثرت پیاد میها را زم تعداد رنگینیبیامروز م
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ن مهندس کامپیوتر هرچه کثرت رنگ را یا یعنیاست.  ییک شاهکاراین
 شود، ضعف است. یاست و هرچه کم م یدهد، قدرتیوسعت م

مطلب در عالم ماده و موجودات مادی نیز که امواج نور وجودند، همین 
قسم پروانه بودن،  30ك قسم پروانه بود با یوجود دارد. بنابراین اگر در عالم، 

قسم از امواج نور وجود، تفاوت دارد. چراکه صورت وجود یک  30 یعنی
ن عالم به کثرت یهای نور وجود، باز نشده است. هرچه در اموجپروانه، طول

 دهد.یم، عظمت را نشان میرسیم
ست. هر نور، درجاتش یوجود، مثل درجه نور آفتاب نمنتها درجات نور 

ست که یی آفتاب نت خودش را دارد. درجات وجود مثل درجهیوضع
 ینگرزیك تینفس در انسان  یفهم باشد. اینجاست که به برکت پاکقابل

ن به یچه، ا یعنین درجات مختلف یم ایم بفهمیتوانیشود. اگر نمیجاد میا
 د شد.نفس حاصل خواه یبرکت پاک

م صورت را از ماده جدا کن؛ ییکه کندذهن است اگر بگو یك کسیمثاًل به 
ن ی ام مثالً ییگویتر شود. مم تا کار راحتیزنیم یچه؟ مثال یعنید یگویم

م مثاًل صورت ییگویچه؟ م یعنید یگویی آن جدا کن. مکاسه را از ماده
در ذهن  یاهر کاسهتواند. یاور بدون ماده. اصاًل نمیماده را در ذهن ب

ن صورت جدا یتواند از ایو ...( را اصاًل نم ینیل، چیآورد، ماده آن )استیم
ن صورت یتواند جدا کند. ایخواهد ماده را کنار بزند، نمکند. هرقدر می

را  یزیت یهاکه شما ذهنشود. درحالییی آن کاسه جدا نمکاسه با ماده
باشد، فقط خود صورت ماده را  یاماده کهد که اصاًل بدون اینیکنیدا میپ
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نفس برخوردار باشد، اصاًل  یکند. اگر از پاکیخود ماده تصور م یمنها
کند )از باب مثال(. اینجا هم یند که ماده را از صورت جدا میبیخودش م

 ن رنگ، صورت نور است. یتواند رنگ را از نور جدا کند. چراکه ایم
از ماده وجود داشته  یورت کاسه جدادر عالم ماده محال است که ص

از نور باشد، چون شعاع آن  یا در عالم ماده، محال است رنگ جدایباشد. 
اگر باالتر  رنگ تصور کند. یرا منها یتواند نوریاست. اما در عالم ذهن، م

. البته در عالم طبع یچ موجودیکند بدون هیرا توجه م یرود، خود هست
توان تابش خود نور وجود را ندارد. عالم ماده  و بمحال است. اصاًل ماده تا

 صورت موجوداتف شده تا بهیضع ی، هِ ین عالم است. نور هستیترپست
، مینیبیم خود وجود را نمیکنین عالم هرچه نگاه میآمده است. در ا مادی در

ا دیم. اما اگر نفس پاك شد، خود وجود را توجه پینیبیفقط موجود را م
فهم  ین توجه برسد، آنگاه آمادگی. اگر به ایگونه موجودن هیچکند، بدویم

وقت به حرکت افتاده و کند. آنیدا مین عالم و موجودات آن را پیآیه بودن ا
ها جناب از آن یکیکند. که یخود، تالش م یباالتر بردن درجه وجود یبرا
ق یست، بلکه حقاین عالم قابل مذمت نیتنها ابود. پس نه« آصف»

در محدوده  یوانیح یهان لذتیی ااند و حق نما هستند و از همهیدسمق
ستند و آنچه یچ مذموم نیاند و هشرع مقدس اسالم، تا باالتر، همه مقدس

ست، بلکه از یکند، امر بیرونی و خارج از خود نسالك با آن مبارزه می
عد ب مبارزه خواهد کرد که جلسه ییایدن یزندگ یعنیرات آن در درون، یتأث

 شاء الله عرض خواهد شد.ان 
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 ایدن یزندگ
م که به برکت معرفت نفس، در یدی، به این رسیشناسجهان یهادر بحث

ر یشود که در تمام ابعاد روح او تأثیدا میپ یخاص یك لطافت روحیانسان 
ن عالم، یه او را در ایکند و قدرت تجزیزتر میدارد. ازجمله ذهن او را ت

 ق را که باهم متحد هستندیاز حقا یلیتواند خیکند و میتر میتر و قوقیدق
 ملهج ند و ازیطور جداگانه ببگران سخت است، بهید یها براك آنیو تفک

با موجود  یکه با مشاهده موجودات، بتواند خود وجود را که اتحاد قواین
 که در ذهنقت را حس کند؛ نه اینین حقیتواند ایك کند و میدارد، تفک

کند، چگونه مثل شعاع نور با منبع یوجود شنا م یایبفهمد که چگونه در در
را  عتین طبی، مرز ماده و ایدگاهین دینور در ارتباط است و به برکت چن

دا یپ تغییراو هم یزندگ یشود، آنگاه چگونگیق میشکند و وارد عالم حقایم
ت یما کفا یبراد ین مقدار شایدارد و هم ین بحث، رشته درازیکند. ایم

ت اس ییایدن یم و قسمت دوم را که زندگیکنیکند و اینجا، مطلب را ختم م
 م. یکنیبه لطف خدا از محضر قرآن استفاده م
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ت. عت اسیرون، طبیست. بیرون نیدر ب ییایدن یعرض شد که زندگ
است که در اثر  یدر درون هرکس است؛ آن، همان امواج ییایدن یزندگ

 شود.یجاد میا یلم، در درون هرکسن عایبرخورد با ا
ربهك ضیم. یریگیخ را در نظر میم که سه ظرف آب، گل و یقباًل مثال زد

 یتناسب چگونگن سه ظرف، بهیم. امواج در ایکنیی واحد به هر سه وارد م
 خ، اصالً یمثل  یدر برخ یست. حتین یها مساوآن محتوا است و امواج این

 م، چندگونه انسان را دریق بدهین مثال تطبیهم شود. اگر بهیجاد نمیموج ا
گذارد. یم یرات مختلفین نفرات تأثیم، که به اینیبیك حادثه واحد میبرابر 

 جانیبه ه یکه از شدت آن حتطوریکند، بهیشدت خوشحال مرا به یکی
 افتد. یم

به  یشود و حتناراحت می یگریشود. دیخوشحال م یمقدار یگرید
جان یو ه یتفاوت است. خوشحالیاصاًل ب یگریافتد. و دیم یمیوضع وخ

است،  یك حادثه مادیست. آنچه در بیرون اتفاق افتاده، یرون نیو غصه در ب
است که در  یها هرکدام امواجهست. این یو اما آن حاالت درونی، زندگ

ه ب یبستگ یکند. پس زندگیشود و فرد آن را احساس میجاد میدرون، ا
 نیدر درون انسان و لطافت و... او دارد و هم یکیت و تاریراننو یچگونگ

زندگی  آورد ویرات را در خودش به وجود میاست که انواع و اقسام تأث
 شود.یم

 ییایدن یکند، زندگی او، زندگیعت توجه میانسان به عالم طب یوقت
. پس یآخرت یشود زندگیقت باشد، مین توجه به عالم حقیا یشود و وقتیم
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 ها متفاوت است. ین عالم، زندگیی اك موضوع و حادثهیدر 
 د با ادات حصریرا خداوند متعال در سوره حد ییایدن یزندگ یهایژگیو

نبال ست. دین نین است و جز ایا ایدن یقت زندگیحق یعنیکند. یان میب
 د. یگر نروید یزهایچ

َما ا»د: یفرمایم 20ی هید آیدر سوره حد نَّ
َ
نْ یْلَح اْعَلُموا أ ا َلِعٌب َو یاُة الدُّ

ْمواِل َو اْْلَْوالدِ  یَنُکْم َو َتکاُثٌر فِ یَنٌة َو َتفاُخٌر بَ یَلْهٌو َو ِز  انگار  51«.اْْلَ
ه فرمود و یو مواد آن را تجز هختیآزمایش ر ك لولهیا را در یدن یخداوند زندگ

هم  نیر بنت، تفاخیفرمود: لـهو، لعب، ز یها را جداگانه به ما معرفتمام آن
. اگر است ییایدن یزندگ یهایژگیها ون اموال و اوالد. اینیدیگر و تکاثر ب

ست ا ییایما، دن یا زندگیم آیفهمیم، میکن یها را در مراقبه خود بررسنیهم
 ؟یاو هرکدام در چه درجه یا آخرتی

ه را ب یم مطلب مهمیبخواه یکند. وقتیدار میما را ب اْعَلُموااول با لفظ 
 هایت رابازکن، دقت کن وم: توجه کن، گوشییگویم، ابتدا مییبگو یکس

ار مهم است. معلوم است که اگر ما یفهمد که مطلب بسیبفهم. شنونده م
 مشکل است. صرف یلیم، فهم آن خیرا نداشته باش ین توجه و تمرکزیچن

 سیدرآن را ت یا حتیام ر خواندهیجلد تفس 10م ییکه بگوا اینیخواندِن ترجمه 
خواهد. هنوز یم ین، ظرافت خاصیست. فهم ایام، کافی نهم کرده

 یخواهد. وقتیست، علم خاص و توجه خاص میم مطلب چیادهینفهم
ات یم حیتوانیم، اصاًل نمیرا نفهم« اْعَلُموا»تا « ْعَلُمواا»فرماید: یقرآن م
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د که کنالت و شیطان در آن دخالت مییقدر تخم. آنیا را متوجه بشویدن
َما»آن دقت، با لفظ  از پس م.یم متوجه شویتوانینم حصر  ا رایات دنیح« إن 
ی آن شهین است؛ ریاند، االبالغه مذمت کردهکند، که آنچه قرآن و نهجیم

هم داشته باشد.  یاست ولو ظاهر اله ییایدن یها باشد، زندگاگر از این
ا ین دنیاست نه خود ا ییایدن یصحبت از زندگ«. ایاُة الُدنیاْلح»د: یفرمایم

 ن نظام مقدس و پاك. یو ا
 

 معنای لعب و بازی
کند و یرا انتخاب م یاگر انسان هدف»ند: یفرمایم 52چه؟ یعنی« لعب»

ن یآن را ول کند، ا یدن به آن بکوشد، اما پس از مدتیرس یبرا یجد یلیخ
ن کار در یا ك کار لعب است. ویسازد، یعنی ینم یزیرهمه برنامهآن کار با
تنهایی، ا بهیشود. چند نفر زودتر محسوس می یلیها خبچه یکارها

 ن باشد و اگریکنند که چنیم یگذارکنند و قانونیچیزی را انتخاب میک
د و کننیبر سر آن دعوا م یگاه یم. حتیکنیاخراج م ین نباشد، از بازیچن

چیز اما باالخره همه کنند،یآن کار م یزنند. چند ساعت رویهم دیگر را م
 رود. کنند و هرکسی دنبال کار و خانه خودش مییرا ول م
 یاست. بلکه کارها یها بازبچه یست که کارهاین نیلعب ا یمعنا

د لعب ق کنین کاری تطبیبا چن یتیاست. هر فعال یق بازیها از مصادبچه
 شود. چه آن فرد ثروتمند یا دانشمند باشد و یا یک کودک.یم
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 ات انسان در زندگی دنیادرج
 یعنیاست، لعب است.  یباز –ا ینه دن -ا یدن ید زندگیفرمایقرآن م

ازآنجاکه  یعنیدارد.  یشود، حالت بازیجاد میکه در درون انسان ا یامواج
قت وجود را، بر سر ینند نه حقیبین هستند و فقط موجودات را میبکوته
روند، یدنبال آن م یجد یلیشوند و خیم یمتک یاهیپایچیز بیک

طرفش ن جهان را که یکینداشته است. ا یکه در عالم واقع اساسدرحالی
به وجود آمده و مستقل  یاتناسب آن، جلوهه بهیعدم است و مانند سا

ه نند و درنتیجه توجهشان فقط بیبین عالم را مستقل میا، ایست، اهل دنین
 53گیرند.می یجد یلیا خآن حاالت خودشان ر ین موجودات است و رویا

 یهمار میبس یهاار مجهز را که دستگاهیشگاه بسیك آزمایتر؛ مثال ساده
 یکیم. یکنیامتحان وارد آن م ید. چند نفر را برایریدر آن است، در نظر بگ

 یزهایفقط دست به چساله است. دوسهفکری در حدود انسان کوته
 یگر که کمیك انسان دی برد.یزند و به همان نسبت لذت میمختلف م

و هم ا دارد. یبیعج یزها، درخشندگیند که چیبیتر مقیتر است، عمبزرگ
 ند. یبیچیز نمتر از آن هیچقیبرد و عمیها لذت میاز آن درخشندگ

ها و یها و برآمدگیها و منحنگر باالتر باشد، شکلیك خورده دیاگر 
به همان مقدار که عمق در باست. یز یلیند که خیبین ابزار را میصورت ا

ر تقیعم یشود. وقتیتر میتش قویکند، جدیدا میك دستگاه پیهمان 
رد و بیتواند قطعاتش را مثاًل باز و بسته کند، از آن لذت میشناسد و میم

ن برخوردها را مثاًل با آن یهاست. ما همه اجدًا دنبال باز و بسته کردن آن
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دارد؟ عالوه بر شکل  یشمند چه برخوردك دانیم. حاال یکروسکوپ داریم
گر یات شگفت دیند. و کشفیبیو ... کاربرد آن را م یو منحن یو درخشندگ

ه فرق یکند، اما برخورد او با بقیدهد. او هم از آن استفاده میبا آن انجام م
تی که یاست، با همه جد یگر، کارشان بازیکند. آن سه چهار نفر دیم

ی که داشته و جذبه یاده و شناخت و بهرهخوددارند. چون استفا
را و ست، گذیش نیب یاچهیی آن دانشمند بازایجادشده، در مقابل استفاده

کروسکوپ به آن کودك یتر از مز درخشندهیاگر چ یعنیپوچ است در آخر. 
 طرف آن کروسکوپ را اصاًل ین میرد و ایگیم، آن را میفکر نشان دهکوته

قت و یساده، به حق ییلویوسیله آن ابزار چند کنشمند بهکند. اما دایپرت م
 برد، که دیگران از آن خبر ندارند. یم یزهایی پیباطن چ

ا ی یابکب یم. کسیق بدهیمان تطبساده سر سفره ین زندگین را با همیا
ا القابی بسا بن آقا اییبرد. ایا مزه آن لذت میند و صرفًا از بو یبیرا م یبیس

دارد؟! او هم حس استشمام او را  یك گربه و گوسفند چه فرقیا که دارد، ب
آن گوشت را  یگری، وقتیبرد. اما کس دیکند و از مزه آن لذت میجذب م

ا گوشت، یوه ین میخورد، توجه به خواص آن دارد، با کاربرد و خواص ایم
خورد توجه به خواص آن دارد؛ یدارد و میب را برمین سیا یآشناست. وقت

ا ن بیفرق دارد. ا یلیبرد، اما با آن فرد خیکه از عطر و مزه لذت من اینضم
یکی هستند. امواج لذت این یها، زندگفاصله گرفت. این یلیگوسفند خ

گاه زند و لذا یدر درونش موج م یگریك حاالت دیها، یآقا، به خاطر آن آ
 گر است. یاش جور دیزندگ
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د، نیبیکند، فعل خدا را در آن میه مبه آن غذا نگا یوقت ییك آقایحاال 
چشد. عالوه یبیند، مزه خدا را مه را میمظهر اراده خدا و مظهر اسماء اللّ 

ك ین فرد با یکرد، اشناس از آن استفاده میغذا یکه آقا یبر خواص کاربرد
که از عطر و مزه و... لذت قت آن توجه دارد. ضمن اینیبه حق یگریعمق د

شود یجاد میدر او ا یگریهای دموجك امواج و طولیحال برد، درعینیم
است،  یکیرون یهاست؛ بها همه در درون انساندارد. این یگریوزندگی د

 کنند. یاما امواج درونی فرق م
زه افتند، تایرند، در مبارزه با گناه میگیر معرفت قرار میها که در مسآن

جاد یا یاو زندگ یمًا برایصاًل مستقبوده، ا یبیز عجین گناه چیفهمند که ایم
که  یاندازه شناختم، هرکس بهیکنین عالم نگاه میبه ا یپس ما وقت کرد.یم

بافی که در ذهنش خیالنه این -کند، ین عالم مشاهده میاز هدف خلقت ا
 کند. یبه همان اندازه از آن درك م -کندیم

ده یند خچالیحال که تابهد یریدورافتاده را در نظر بگ ییك روستایمثاًل 
 ییان روستید است چنی، بعیاست )البته امروز به برکـت انقالب اسـالم

 یبه روستا یخرد و با چه زحمتین هم کمد است. میکند ایال میباشد.( خ
گذارد. با یرا در آن م یدهد و چه لباسیگران پز مید یبرد و برایخودش م

 یبرا یهمه کار جداین یعنیـچه است. ـیك بازین کار ین کارها، ایی اهمه
را در آن  ییك متخصص، داروهایکه اساس است. درحالییك هدف بی
دهد. تالش آن روستایی یها را نجات مها جان انسانگذارد که با آنیم

اند را خچال را درست کردهین یکه چرا ادرست نبوده است چون هدف از این
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چه ین تالشش بازیی درست کرده، بنابراالیخودش هدفی خ یداند و براینم
ن یاند، در شناخت افتادهیر معرفت نیکه در مس ییهامثل آن انسان است.

خورد، یوه میخچال است. میاز آن  ییعالم، مثل همان شناخت آن روستا
ود شین میند و ایبیکند و ... اما فقط صورت را میاز ساختمان استفاده م

مثاًل کشاورزی را در نظر  نند.یبیرا م یگرید زی. اما اهل معرفت چیباز
ت و صادرات را داشته باشد، اما آخرش یفین کیخواهد بهتربگیرید که می

ها ا روزنامهیزه دادند یون جایلیم 10خواهد به اینجا برسد که مثاًل یچه؟ م
ها بود؟! ، اینیند کشاورز نمونه است. مگر هدف از خلقت کشاورزیبگو

ك یست. یها نچ خبر از اینیخواهد بدهد، هیرا م یچه معان هاهر برگ آن
 : دیفرمایند و از باطن آن غافل است. قرآن میبین عالم را میاز ا یصورت

نْ یْعَلُموَن ظاِهراا ِمَن اْلَح ی»  54«ِخَرِة ُهْم غاِفُلوَن ا َو ُهْم َعِن اَلیاِة الدُّ

کره را که ن« ظاهراً »ینجا ند: در ایفرمایمه یالله علرضوان ییعالمه طباطبا
ك ی، یهست یاین دریاز ا 55کند.یر مین است که آن را تحقیا یآورده، برا

ها که آندانند و درحالیین مقدار میها هم، اینی، صورتیموجودات، امواج
 خبرند. یقت آن و آخرت آن، بیا، از حقیاز باطن این دن

 د: یفرمایم 64ه یا در سوره عنکبوت آی
نْ یهِذِه اْلَح َو ما » اَر اَلِْخَرَة َلِه یاُة الدُّ واُن یاْلَح  یا ِإالَّ َلْهٌو َو َلِعٌب َو ِإنَّ الدَّ

ندگی ز ست، ویچه نیا جز سرگرمی و بازین زندگی دنیا «ْعَلُموَن یَلْو كاُنوا 
 56دانستند.کاش میسرای آخرت است ایقی همانا یحق
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 اهل دنیا
ید توضیح بدهیم این است که ا بایات دنیمطلب دیگری که درباره ح

ست که بگوییم شخصی چون فالن آپارتمان را دارد، ین نیحیات دنیوی فقط ا
ن علم را دارم، واقعًا احساس ید من ایگویشود.. گاهی کسی ماهل دنیا می

ن علم را دارم، این هم حیات دنیوی است. در یا« من»کند که اصاًل یم
سال قبل از مرگ، حافظه  5 ی. گاهرودیها کنار ملحظه جان دادن این

 ید، نه آن معلوماتیآیم یگریشده است. بعد از مرگ، معلومات دکاماًل پاک
 57که در ذهن وجود دارد.

ر پا یزشت و گناه و... را ز یهاپس اگر انسان در ابتدای راه، عادت
دار است. و ین عالم، صورت ناپایکه صورت ارسد به اینیبگذارد، م

وقت به گذشته که نگاه ندارند. آن یگر اصالتیموجودات، د فهمد کهیم
ر یفهمد که چقدر عمر خود را در لعب صرف کرده است. و غیکند، میم
ست، هرچند صد جلد معارف و صد جلد فلسفه ین یگرین راه، راه دیا

است. بنابراین حاال که  یچیز علمهایکس کند، اینیبخواند و اصاًل تدر
د چرا یارزد که شخص بگویساز است، ممه سرنوشتهن حقایق اینیا

 ا را که دریدن یشاءالله راه باز شود و نفرت از زندگ؟ انیانگارهمه سهلاین
 انسان بفهمد. 58ات است،یروا
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 لهو یمعنا
 هی ما، بلکه جامعی اهل مجلس، جامعهشاءالله، همهخداوند متعال ان

له فرجه الشریف( قرار دهد و با تکامل ق ظهور آقا امام زمان)عجل الیرا ال یبشر
ها، خداوند در ظهور آن حضرت، نفس در انسان یی پاکو توسعه یعقل بشر

ومت حک یهامناسبت دارد که در مورد بحث د.یختم کن ید، صلواتیل فرمایتعج
مطرح شود. اما چون بحث، فشرده است،  یآن حضرت و در آن محور، مطالب

از خود حضرت، ما همان بحث گذشته را ادامه شاءالله با کسب اجازه ان
 م. یحضرت، واقع شو ید تا مورد رضایت فرمایشاءالله خداوند عنام. انیدهیم

سوره حدید، عرض شد  20بر اساس آیه  ییایدن یزندگ یی معنادر ادامه
قت یدهد، که حقهم با ادات حصر توجه میکه خداوند با لفظ اعلموا، آن

ت، نیچیزی جز لعب، لـهو، ز ییایدن یست که زندگینن ین است و جز ایا
ن اموال و اوالد نیست. لعب عرض شد که ین هم دیگر و تکاثر بیتفاخر ب

کند و آخر آن را ول کند. یعنی غرض  یزیچ یچیز را فدایعنی انسان، همه
ند یفرمایها میکه بعضالبته این صحیح و عقالیی از انجام آن نداشته باشد.

ق توجه یاگر دق 59،بندی کرده استانسان را تقسیم یدوران زندگه، ین آیا
نت و ... یق زنده دوران لـهو و لعب و زیعنوان مصادن مراحل بهیم ایکن

ن مراحل مشخص باشد. یقرار داده که ا یرا طور یاست و خداوند زندگ
راد از اف یلیکند و در خیق نمیاز افراد تطب یلین معنا، در خیه در ایچون آ

ن یگونه است، اعنوان مصداق، معمواًل اینم بهییالف آن است، اما اگر بگوخ
 تر است.گفته کامل
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ك یشود و از یاست که انسان مشغول و سرگرم انجام آن م یلـهو آن کار
 60شود.یدن به آن محروم میماند و از رستر از آن بازمییتر و عالهدف مهم

را بداند و به گوشش  ی اهداف باالتربسا انسان، اجماالً ن لـهو، اییپس در ا
 د که از آن غافل شود و از آن محروم شود.یش آیپ ییهابخورد؛ اما غفلت

ار روشن باشد و یبس ینظر معنا و ترجمه، مطلب ن مطلب ازید ایشا
بتوان در لغتنامة کتاب دوم، سوم  یقدر آسان است که حتدن آن آنیفهم
رصد م چند دیم و بدانیکه ما آن را کشف کننآن را نوشت؛ اما ازنظرای ییابتدا
 م، سخت است.یمان به حالت لـهو افتاده، و آن را محاسبه کنیزندگ

ش ن هفته چند درصدیند و فکر کند که مثاًل امروز یا ایمثاًل انسان بنش
به  یلـهو بود و چند درصدش را نگذاشتم لـهو باشد. متأسفانه انسان وقت

شود که خود آن یطان میگرفتار ش یطور رسد،یمحض م یمسائل ذهن
ن معنا از فالن کتابخانه یترشود لـهو. فالن مطلب را بگردم، درباره نابیم

را خداوند توضیح داده ن خود، لـهو است. عوامل لـهو یدا کنم. ایمطلبی پ
 د:یفرمایدر مورد لـهو م، 3 سوره حجر،آیهدر  است. مثالً 

ُكُلوا َو یَذْرُهْم »
ْ
ُعوا َو َتَم یأ َمُل َفَسْوَف یتَّ   61«ْعَلُموَن یْلِهِهُم اْْلَ

 یها داراین یو برا یهمه که خودت را خسته کردها را ولش کن. ایناین»
ان شیالیها به خوردنشان و به تمتعات خ، بگذار اینیبرین میخودت را از ب

 «. ها را به لـهو بکشاند، پس خواهند دانستادامه دهند و آرزو، آن
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 وامل ایجاد لهوع
 یخطرناک یهاروسیاز و یکیآرزو،  یعنی« امل»د یفرمایپس قرآن م

السالم( اندازد. دانشجو است، طلبه امام صادق)علیهیاست که به لـهو م
خواند، هم می یقو یلیخواند، خیاست، کارمند یا صنعتگر است، درس م

 ها لـهو است.ناش فالن باشد، بعد فالن بشود، ایاما برای اینکه سابقه
جایی برسد. تواند بهین نمیدانشمند هم باشد، تا آخر عمر در لـهو است. ا

ه که ده است. آن لحظیجایی رسا بهیدگاه دنیجایی برسد، از دد هم اگر بهیشا
ها و دست زهیهمه جاد که عجب! اینیجان خواهد داد، خواهد فهم

 بود. آرزو  یها، همه لـهو بود، چون بر مبنادنیبوس
 

 تجارت، بیع و یاد خدا
ِه یِهْم ِتجاَرٌة َو ال بَ یِرجاٌل ال ُتْلِه »  (37 آیه)سوره نور،  62«.ٌع َعْن ِذْكِر اللَّ

 یهاانسان یعنیند، نه از نظر ذکورت. یدار را گورجال، مردان استخوان
کند، چه یاد خدا غافل نمیها را از ع آنیکه تجارت و ب یمحکم و بااراده قو

 اشند و چه زن. مرد ب
 یبار است، معنع یکیب یجهت که استمرار است ولتجارت را از این اگر

د توانیك معامله هم نمی یمستمر و حت یهاتجارت یعنیت دارد. یم اهمیکن
جهت که تجارت، سودش  این ند ازیفرمایا میها را از خدا غافل کند. این

 یدارد و طمع آور است و قونقد سود ع معمواًل نقد بهیپادرهواست، اما ب
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را  ع هم که انسانیب یحت یعنیکند. یتر مع مطلب را حساسیاست. باز ب
ك هدف یتواند مشغول کند و از یها را نمکند، اینیزود مشغول به خود م

 63ار باال که همان ذکر خداست، محروم کند.یبس
ن وز و فصاحت و بالغت و یلغو ید معنایم به دیباز اینجا اگر بخواه

ند یایا بیدن یهادانیقیم که موسیدا کنین را پیم و مثاًل اوزان ایو... نگاه کن
که  مینیم ببینیبار هم بنشها همه محترم است، اما یکشوند، اینمبهوت 

ز م. در اینجا خدا ایع با ذکر خدا جمع کنین تجارت و بیم بیچقدر توانست
 د جمع کنند. تواننیها ماین نفرمود، چراکه یتجـارت، نه

 
 اهمیت استقامت و استمرار در سیر

ود. سخت ب یلیفرمودند: اوایل خیم، میزان که خدمتشان بودیعز یبعض
ساعت  4شدم، یمشغول کار م یماندم. وقتیکردم از کار میمراقبه م یوقت

باتر یز یهاییبایاست. تمام ز یعمل هك نسخیها رفت. اینیادم میمراقبه از 
م، معلوم خواهد یریو فصاحت و بالغت را هم در نظر بگ یقیساز اوزان مو

 هم دارد.  یگریها، مزه در از آنیه غین آیشد که ا
مع بتوانند مراقبه را با آن ج یق پیداکرده بودند که پس از مدتیبعدًا توف

 یهاراهنمایی قرآن زحمت بکشد، و به قدرت با یکس یبکنند. خوب وقت
م یگر خواهد شد. اگر بتوانیك سبك دیخوانی با نوقت، قرآبرسد، آن یدرون

کار به  نیشود. البته همیدا میدر انسان پ یبیعج یم، استعدادهایجمع بکن
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 یم و مشکلیز را جمع کردیا چند چیروزمره اتفاق افتاده، دو  یکّرات در زندگ
 م. یتوانیم، اما اآلن میتوانستیاول نم یامده است. روزهایش نیپ

ردد گیبرم یاد گرفته، اسمش را صدا کنی یسوارتازه دوچرخهك آقا که ی
دهد. اما ترین توجه، تعادلش را از دست میخورد. با کوچکیو زمین م

اد یم که ینیبیکشد، میکه م یباذوق و عالقه و لذت ین آقا پس از مدتیهم
خورد. ین نمیکند و زمیدستش را هم ول م لو بار دارد. یکیک 20رد و یگیم
 که مسلط یوپاست. آنن همان دستیست که مسلط شده، ایپا ن و ن دستیا

ت روح بود. چون لذت آن محسوس یهم جمع کرده، ترب ن دو را بایشده و ا
ا یدن یکه ما در کارهاد. علت اینیتر گرفت و بـهش هم رسیاست، جد

ع و تجارت سودش ین بیم، چون سود آن محسوس است، چون ایترموفق
آن ذکر  یم و سودهایکشد. اگر رشد کنیتر به خود میت، قومحسوس اس

 توانیم جمع کنیم.یم که آن دو را هم مینیبیم، میرا هم بچش یاله
کند. هم مسافرها یت مین را رعایکند، هم قوانیم یك راننده، هم رانندگی

دنده را  یوقت یك روزین آقا یخورد. همیم ییند و هم چایبینه میرا در آ
شد. چون سودش محسوس ین خاموش میکرد و ماشید، اشتباه میشکیم

ت کرد. پس ما یطورجدی دنبالش را گرفت و روحش را ترببود، به
 یتوان باکارها جمع کرد. کار سختیم. مراقبه را میندار یجهت مشکلازاین

 .طان استیاست، اما شدنی است. اینکه بگوییم ولش کن، این حرف ش
د بزرگ هم اجازه ینجا مطلب باز شود. و اساتتناسب ندارد که ای

د اجازه یپردازند، اساتین مطالب میبه ا یلیها که خن کتابیدهند. اینم
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ود د باز بشیها نباستند. اینین یراض ییهان کتابیدهند و از چاپ چنینم
 یکی م.ید خودمان برسیدارد. با یکه مثاًل فالن دستورالعمل، چه آثار و لذات

بهش نشان  یا، اشارهیك خوابی، در یسال زحمت جد 2ان پس از زیاز عز
 یاست که با همان لذت زندگ یداده بودند که در آن چند سال نبود. و مدت

ها که واقعًا آن 64ن است که اسرار را پشت پرده نگه دارد.یکند. اراده خدا ایم
گاه توانند از آنکنند، فقط میشان را اثبات مییعاشق هستند و بندگ ها آ

ن یاطیظهور کند، ش ییها، لذتیشوند. وگرنه اگر قرار باشد قبل از بندگ
 تر هستند. زرنگ یلیخ

اند. در را فرموده ییهاوانش نکتهیه( در دیعلاللهجناب حافظ )رضوان
 یلیاند که خرا باز کرده یالله سعادت پرور نکات، آیت65کتاب جمال آفتاب

را  یزیا! تو دورادور چیکه خدان است یمهم است. مخلص کالم ا
. همه یزنیخواهم تکان بخورم، همه را کنار می. بعد من تا میدرخشانیم

 یلی، اما نه خیبکن یخواهیم یزیشوند! مرا متوجه چهیچ و تاریک می
خواهم دنبال یم یهست، از طرف یزیدانم چیطرف م. از اینیروشن و قو

خواهم خسته بشوم، یست. تا مجا سخت و مشکل ام، ولی همهیایتو ب
 درخشد.یچیزی منم یکیبیم

کنار پرتگاه خطرناك رفته و هرلحظه امکان سقوط  یااینکه بچهمثل
ه او ب یافتد. اما شکالتیجهد و میم، میطرف او برودارد. اگر با نردبان به

ر یند تا به او برسند و مسیآیطرف او م به آرامدهند و بعد آرامینشان م
کنند که یمرتبه پرت نمکنند. شکالت را یک یط یعیر طبیخطرناك را با س
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م. بلکه از همان دور یایند هم که بمان، من بیگویطرف نما بخور. از اینیب
 د. یایدهند تا بیرا نشان م یزیدورها، محل امن، چ

ن راه چگونه است؟! خوب، عقل را یفهمم اید: آخر من نمیگویانسان م
ده و یسیم؟ ما لیگذاریچیز را کنار م، همهیچطور در مطالب علم م.یآوریم

عقل را از هر بند و دزد سر  یعنیم. یکنیان، به خود آن مطلب توجه میعر
 م. یکنیجدا م یانهیراه و هر ک

 یدیم، الاقل در مسائل توحین مسائل برسیم به ایخواهیم یما هم وقت
که  یانه و شبههیعقل را از هر ک یمیك و شیزیاندازه فبه یو معارف اله

م. اگر ما خوِد خود عقل را یکنمی یشود، خالیالت میموجب وسوسه و تخ
قه با عقل خالص یدق 10م و یز که دور و برش را گرفته، آزاد کنیاز هر چ

م، یریبگ یدرخشد؟ اگر همان را جدیم چگونه مینیوقت ببم، آنیشیندیب
وقت لذت کشد. آنیعارف، درونمان را مد که عشق به میم دیاصاًل خواه

رفت و شیم. پیاست. ما به دنبال سود یتر از لذت مادیار قوین سود، بسیا
 ا هم به خاطر سود است. ین دنیت ایموفق
که د به اینی، خواهد رسیشاءالله به برکت قدرت نظام اسالما انیدن
 با سرعت یلم، در فالن رشته عییاین نبود که به خاطر سود دنیاش اهمه

د که بو یگرید یهازید که چیست. خواهد رسین نیم؛ فقط ایتمام جلو برو
 که ما غافل بودیم.شد؛ درحالی، آشکارتر مییرفتیاز درون، هرچه جلوتر م

این دو قرن  یشرفت مادیآید مثل پدر آن صورت، سودی که به دست می
 هاست.اخیر نیست، بلکه بسیار باالتر از این
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خواهد گرفت. نمی یها را جددگاه نگاه کند، دستورالعملین دیااگر از 
طور فردا فردا بکند. خواهد شد و همین یگوید امروز که نشد، فردا مهمان

کرده است. در آن داده، عجب عمر را تلفرا ازدست ید که عجب لذتیفهم
ن دستورالعمل فراموش یشود، که نگذارم ان مییا یچیز فداصورت همه

ر ا، دیدهند. در رؤیبه او م ییزهاییواش چگرفت، یواش یجد یوقتشود. 
 نماز، در قرآن خواندن و...

تواند جمع کند. مطلب یها من اینید که بیگرفت خواهد د یجد یوقت
کشد مثل یز سودآوری که به خود میع و تجارت، رمزی است. هر چیب

 دارد.تواند او را از ذکر الهی بازگران و ... نمییق دیتشو
د تا یکشیك سال زحمت مییک هنرمند مخصوصًا در زمان طاغوت، 

 نشستند ویان میکرد و همه درباریان اجرا میرا در برابر دربار یکه کاراین
ر د اگیفرمایهم سود داشت. خداوند مبرد. آنیگفتند، او هم لذت میبه مبه

ع، نقد یکند. بله بچیز را رها میدارد، همه یانسان بفهمد ذکر خدا چه سود
 یکه ذکرن اآلن است. نه اینیهم نقدتر است. هماست، ذکر خدا از آن

نم. یبیجه را میشود و آنجا نتیم یامتیك قیاردها سال بعد یلیم و میگویم
کند، بلکه تحت کنترل خود یتنها ول نمن است که نهیریقدر شآن

 حت مراقبه الهی.کند اما تیع می. ب«ِهْم یال ُتْلِه »آورد، یدرم

ِرجاٌل »ه یگرفت، آ یها را جدن دستورالعملیکه اشاءالله همینان
ِه یِهْم ِتجاَرٌة َو ال بَ یُتْلِه ال ن یتواند در عید، انسان میفرمایم «ٌع َعْن ِذْكِر اللَّ
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ع را با تسلط تمام انجام دهد. بدون ین تجارت و بیمراقبه، در محضر خدا، ا
گر از ید یکیغفلت کند. پس لعب و لهو  یاحظهخدا ل هآنکه از مراقب

 است.یدن یزندگ یهایژگیو
 

 تکاثر
کاُثُر » ْلهاُكُم التَّ
َ
 (1 هی)سوره تکاثر، آ 66«أ

در  یبه هم دیگر است؛ حت یها، کثرت فروشروسیگر از وید یکی
ر است. اینجا یخ ین کارهاین جلسات، مشکل ما همیر، در ایخ یکارها

نفر  76ئت ما یکه خوشحال شدم ه؛ همینیر تکاثرست. هیکه قماربازی ن
کاثر که تا را پر کند. همینیات ما دنینفر. یا مثاًل نشر 70 یئت فالنید، هیآیم

احساس کردم  که از بزرگان، همین یکیش یچیز شد لـهو. به فرماآمد، همه
که من همین. ماه، تمام شد؛ شد لـهوی، دو فالنو  سال جبهه رفتمسه من 
میلیون، تمام شد. تمام یک یون خرج کردم، فالنیلیم 10راه خدا  م درگفت

ن ین است؟ ایما ا یم چند درصد زندگینیم. ببیکن یرا بررس یامور زندگ
 ست. ین یزیدن که چین لغت را فهمیا یسخت است؛ وگرنه معنا

بار هم قضا نشده، شد سال است که یک 10م. بله، یخوانینماز شب م
 یاست. زندگ یق و روانیچیز دقاز شب نشد. لـهو یکگر نمیلـهو، د

 مییاست که بگو ین مقدار کافیت روح ماست، در درون ماست. همیوضع
 خدا بود.  یتوان گفت براینم
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ینت بودن دنیا  معنای ز
دگاه قرآن رسیدیم که فرمود: یا از دیدن یف زندگیبحث، به تعر هدر ادام

 نت و ... است.یز ا، لعب و لـهو ویدن ید که زندگیبدان
دا ی، لطافت پیکه ازنظر روح یدر جلسات قبل عرض شد که کس

ق یتواند حقایبرخوردار است و م یخاص ینیزبیك قدرت تیکند، از یم
ما اگر مو  67ه کند.یها را تجزف را مشاهده کند و متوجه شود، بلکه آنیلط

ها مو را م، آنینیبینند. ما اگر مو را میبیچش مو را میها پم، آنینیبیرا م
 یفیقت لطینت حقینت است. زیف همان زیاز آن لطا یکیشکافند. یم

 یه و ناقصیز کرینت، همراه با چیقابل دقت است. اگر ز یلیاست که خ
که دارد، کراهت آن را تحت  یاتیپوشاند. و با جزئیباشد، کراهت او را م

ل و توجه درکشش د یبیك لطافت عجینت یدهد. زیشعاع خود قرار م
 است؟! قابل دقت است. ین کشش به کجا متکیانسان دارد. منتها ا

اء یم که تمام اشیشویم یا فروشگاهیك کارگاه یمثال ساده: مثاًل ما وارد 
د آنجا یآیکه دل آدم نمطوریافتاده به یار بدیت بسیریخته، به وضعهمآن به

ار یاء را به طرز بسین اشیك انسان باذوق و هنرمند و با دقت، ایستد. اما یبا
م و یشویند. پس از چند روز وارد میچیم یقیار دقیجالب و بانظم بس

که  یخواهد تماشا کند. طوریقدر جذاب است که انسان مم که آنینیبیم
درجه  180ز اضافه شد که یخواهد اصاًل عکسش را بردارد. چه چیم

هم  یك پر کاهی ی؟ حتن صحنه، متفاوت شدیت انسان در برخورد با ایوضع
ز چیطرف خود بِکشد. فقط یکقدر انسان را بهآنجا اضافه نشده تا این
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 کنار هم قرار گرفت یاء بانظم خاصین اشیی اکه رابطهاضافه شد و آن این
ماده اضافه نشد. در رابطه  یاست. ذرهیکه آن نظم، اصاًل از جنس ماده ن

تر شیب ییبایشتر، زیکه هرچه نظم، بها نظم، اضافه شد. و جالب اینن آنیب
کند، یکه ما را به خود جذب م ییباین زیت، کمتر. ایو هرچه کمتر، جذاب

شد،  یکاء متین اشیگر به نام نظم در بیقت دیك حقید، پس به یربایدل را م
ت، نظم نین زیم، در باطن اینبود. اگر با دقت نگاه کن یزیخودش مستقاًل چ

 ش اصالً یچهارساله، براك بچه سهیاند، فراد متفاوتم. ایکنیرا مشاهده م
ند. یبی، آنجا نمییبایبه نام ز یزینکرده و اصاًل چ یوضع اول و دوم فرق

 یهاان. انسییباین زیبرند؛ اما از خود ایمرتبه باالتر، لذت میک یهاانسان
 ها همکه از آن یشوند. و کسانیروح باالتر، جذب نظم آن م با مرتبهیک
 شوند. یمند به آن انسان هنرمند ممرتبه باالتر هستند، عالقهیک

ده یواسطه لطافت، به آن کشها بهست. دل انسانین یبحث برهان علم
را  یبردن. شما کس یدن و پیشود. بحث احساس است؛ نه مسئله دیم
 شمند است،ین فالن اندیند ایگوید، بعد میکنید، اصاًل به او اعتنا نمینیبیم

 د، این احساس است.یشوین شخص میمند به اخودعالقهخودبه
 

ینت  انواع ز
 یکیوجود دارد.  ینتیکه در عالم واقع، زاین یکینت دو صورت دارد: یز
بست، نقش ینتیشود. اگر در نفس زیال ساخته میخ هکه در قواین
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ن است که این یشود. مشکل، ایده میسوی آن کشخود انسان بهخودبه
 یوقت قوهوقت در عالم خارج است، و یکشود؟ یکید میکجا تول زینت

ال یی خبندد. قوهیفرستد و آنجا نقش میسازد و به نفس میال میخ
کند یدات خود را به نفس صادر میدارد، و ازآنجا تول یبیصورت پردازی عج

 ال.یا در قوه خیشده رون ساختهیکند که در بینم ینفس هم فرق یو برا
نقش  ـ یال  ـ چه مثبت و چه منفیگذارد. قوه خیه اثر خودش را مبلک
 در انسان دارد.  یبیعج

در  د.یریرا در نظر بگ یاتوان در نظر گرفت. بچهیرا م یاش سادهیآزما
 ِك یك مکان تاریساالن است. او را در تر از بزرگال حساسیها، قوه خبچه

ن او یکند. همچنیشتر فعال میبال را یهم قوه خ یکید. تاریك قرار دهیتار
 بین وضعیت، ضرید. ایقرار ده ییرا در سکوت محض و در خلوت و تنها

کند و یه میشدت گرد که بچه بهینیبیکند. میل را چند برابر میقدرت تخ
د چه شده یپرسیشود. از او مهوش میبسا از شدت ترس افتاده و بیای

دم. خوب یبه من حمله کرد و من ترسد و یوار پریاز د ید دزدیگویاست؟ م
ال یها را قوه خنبوده است، بلکه این صورت یزیدر عالم واقع که همچنین چ

چنین د کرد و به نفس فرستاد و اثرش را گذاشت. اگر در عالم واقع همیتول
را داشت. پس نفس انسان، آنچه را که به آن  ین اثریبود، چن یزیچ
 رد.یگیفرستند، میم

 یبندند و برایرا م یند چشم دو اعدامیگویش مشهور که میماا آن آزی
و  را بازکرده یگریکنند و چشم دیرا باز م یکی یآورند. آنگاه بازویاعدام م
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ن یرود و ایزنند و خون میرا م یگریآن د یدر مقابل چشمان او رگ بازو
کنند و چشمش را یطور من را هم همینیکند. سپس ایهم تماشا م

ده شده استفاحساب یلیجای رگ زدن ازسرم و آب ولرم خندند. منتها بهبیم
کنند. از آن لحظه که آب، روان یك ضربه وارد میکنند. به رگش هم یم

ر قدشود و آنید میل تولیرون بوده، در تخیاست، آن صورت که در عالم ب
ی ثر قوها ینعیاین فرد هم افتاد و مرد.  ینیبیرود که باالخره میل باال میتخ
 یزیرون چیکه در باست، درحالی یال و صورت پردازی آن، خیلی قویخ

 نبوده است. 
است، خوب  ییبایواقعًا جمال و ز ین صورت است. گاهینت به ایز
 ها را درستنتین زیال انسان ایی خوقت قوهاست. اما یک ییک مطلباین

ن دو را از هم جدا یا روشن یلیکند. قرآن خیچاره میکند و انسان را بیم
 د: یفرمایطان مینظر گفتار ش کرده است. از

ْغَو »
َ
ْجَمِع یاْْلَْرِض َو َْلُْغِو  یَننَّ َلُهْم فِ یَْلَُز  یَتنِ یقاَل َربِّ ِبما أ

َ
ُهْم أ  ِإالَّ َن ینَّ

 (39ـ 40 آیه)سوره حجر، 68«َن یِعباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِص 

تواند بکند. یاند بکند و چه نمتویداند چه کار میطان که خودش میش
اه که مرا گمرپروردگار من! به سبب این یا»کند: یطوری اظهار منه را اینیک

 لیکجا؟ به قوه تخ« ن خواهم کرد...ین البته تزییزم ی، من هم در رویکرد
تواند یدانش کجا مین میست. در زمیطان که خالق نیاشاره دارد، خوب ش

داند یها را هر چه هست اغوا خواهم کرد. اما مباشد؟! با همان جذبه، آن
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دهند. آنجا یطان نمیال را دست شی، قوه خ69که بندگان مخَلص خدا
ن، همه را یصر از مخلَ ید است. غیتواند اصاًل نفوذ کند و لذا از آن ناامینم
 کنم. یاغوا م یو جّذاب ینتیچیز زوسیله یکبه

 د: یفرمایف مسوره مبارکه که 8و  7آیات  ن دریهمچن
ا َجَعْلنا ما َعَلی اْْلَْرِض ِز »  یِإنَّ

َ
ا ی  َنةا َلها ِلَنْبُلَوُهْم أ ْحَسُن َعَمالا َو ِإنَّ

َ
ُهْم أ

 70«داا ُجُرزاا یها َصِع یَلجاِعُلوَن ما َعلَ 
ن انسان، تا یا ینت قراردادیم براین است، زیزم یما آنچه را که بر رو»

ن یپس ا« کنند؟یکو عمل میم نم که کدایش کنیها را آزماکه آناین
و کنترل  یش است. تا انسان اراده روحیی آزمالهی، وسیالیخ یهاجذبه

 نفس خودش را نشان دهد. 
 ب نخوردند.یدند و فریك عده فهمیی جذبه بود، وسیلهکه به ییهاهمان

ها فهمند، ما همان جذبهیم یا به هر شکلیروند یا مین دنیوقتی که از اآن
 ( 8ه ی)مفهوم ترجمه آ71م.یدهیزار قرار من و شورهیك و زمرا خا

دهد که یرا به خودش نسبت م ینتیسوره اعراف، ز 32خداوند در آیه
 نت است:یقت زین، حقیا

َم ِز » ِت یُقْل َمْن َحرَّ ِه الَّ ْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّ  یَنَة اللَّ
َ
ْزِق ُقْل هِ یأ  یباِت ِمَن الرِّ

ِذ  نْ یاْلَح  یفِ  َن آَمُنوایِللَّ ُل اَلْیْوَم اْلقِ یا خاِلَصةا یاِة الدُّ اِت یاَمِة َكذِلَك ُنَفصِّ
 72«ْعَلُموَن.یِلَقْوٍم 
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داده، حرام مین یها را که خدا به مؤمنییبایها و زنتین زیست که ایک»
ها را کند. ما خودمان اینها محروم میخودش را از این زینت« کند؟

ها را به ییبایها و زها و نعمتهمه لذتد اینیگویم یقراردادیم. چه کس
ها را چه ن بدعتیه نفس و... به خودش محروم کند؟ ایبهانه زهد و تزک

م، ید حواسمان را جمع کنیم و مواظب باشیآورده است؟ آنچه با یکس
د و دلش یرا د ینکرده نامحرموقت که خدایاست. آن یلیتخ یهانتیز

را  یك انسانیوقت که ا آنیطان است. یکه از شلحظه به او رفت، بداند یک
 طان است. یبا نگاهش یا فکرش، به خودش مشغول کرد، بداند که از ش

او در  یا ابرویك مو از سر یها محو جمال بوده، اگر ن آقا که ماهیهم
ناکرده،  خدای کهاز این یگذارد. البته جدایفتد، غذا را کنار میش بیغذا

ر آن کثافات را هم حاض یقدر باال ببرد که حتآن یر کسالت را دیطان تخیش
مو  نینداند ا ین است که وقتیاست. مهم ا یگرین بحث دیباشد بخورد؛ ا

 دارد.  یمال اوست، چه رفتار
د و از یکند که ازدواج کنیب میاما در مورد ازدواج، خداوند ترغ

خص د. در این صورت دیگر نباید شیمند شوبهره یاله یهاموهبت
طور خواهم کنترل کنم. غذا هم همینید من میکند و بگو یمآبمقدس

 د: یفرماینت را حرام نکرده است بلکه میطورکلی خداوند زاست. پس به
ِذ  َی هِ » نْ یاْلَح  یَن آَمُنوا فِ یِللَّ  «اَمِة.یْوَم اْلقِ یا خاِلَصةا یاِة الدُّ
ن ی، بااینکه مخلوط به امیرا که ما با آن در این دنیا سروکار دار ینتین زیا

کند. ین، انسان را عاشق بهشت میقدر جذاب است. خود اعالم است، این
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که خوِدخود دارد. درحالی ییهمه دلربامخلوط به عالم ماده است، این یوقت
 یچ نقصیهایی که مخلوط به هدارد؟! زینت ینت در آن عالم، چه لذتیز
 ن است. ییامت مخصوص مؤمنها در عالم قاست؟ این یست. آنچه لذتین

َب ِإلَ »د: یفرمایم 7ه یخداوند در سوره حجرات آ َه َحبَّ ُکُم یَو لِکنَّ اللَّ
َه ِإلَ  یَنُه فِ یماَن َو َز یاْْلِ  اَن یُکُم اْلُکْفَر َو اْلُفُسوَق َو اْلِعْص یُقُلوِبُکْم َو َكرَّ

اِشُدوَن. ولِئَك ُهُم الرَّ
ُ
 73«أ

ت نیتان زیهاان دوست دارد و آن را در قلبتیمان را برایالبته خداوند ا»
ت نیهمه جذبه که دارد، ز این با ینت مادیشود که زیازاینجا استفاده م« داد

جمال  ییبایفتد، زینماز ب ییبایچقدر دلرباست؟ اگر در دل انسان، ز یمعنو
طور نیا که یگذارد؟ زینت مادیم یفتد، چه اثراتیاسماء الله ب ییبایالله، ز

 چطور است؟  ی، معنوباشد
را  یبه لذت معنو ین انتقال از درك لذت مادیتواند، ایم یاما چه کس»

ه اصاًل یبق یبرا« اند.افتهیها که رشد فرماید: آندرك کند؟ در پاسخ می
 ست. یدرک نقابل

ه افتد کیال، اتفاق میاز جوانان، در اثر فعال بودن قوه خ یبعض یبرا
ن است که ازنظر قد و قواره و ظاهر یواج، مالک اازد یهنگام انتخاب برا

ها گرفتار ل او باشد. و به خاطر آن مدتیو... مطابق م یو جذبه ماد
او  طانی، باز شیصحبت بکن یمعنو یهاییبایاو از ز یشود. هرچه برایم

افته، اصاًل حس یکه رشد به برکت این ید جوانیدهد. اما شایب میرا فر
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موردتوجه  یمعنو یهاییباینظر ز انتخاب کند که ازرا  یکند که کسیم
اِشُدوَن »توجه نباشد.  افه، اصاًل موردینظر ق باشد، ولو از ولِئَك ُهُم الرَّ

ُ
 «أ

از عواملی که انسان را مشغول خودکرده و هرلحظه و هرزمانی  یکیپس 
ه است؛ چ یالیخ ییهاییباین زیکند، امشغول خود می یانسان را با امواج

. اگر انسان یاش و چه در تمام ابعاد زندگی، چه در ابزار زندگیُپز ظاهردر 
 یکین، یفهمد که چقدر راحت شد. و اها، با مراقبه رها شود، تازه میاز این

 .شودیاست که موجب امواج در درون انسان م ییایگر از عوامل زندگی دنید
م، ینیان را ببیم که کراهت کفر و فسوق و عصیجایی برسشاءالله بهان

 ییماخودن ینامحرم یکه وقتاین جایبه یعنیم. یواقعًا مشمئز بشو یعنی
که احساس ب بدهد، دلم مشمئز بشود، نه اینیطان مرا فریکند، شیم

 ییباین زیچاره است؛ ایض است، کمبود دارد، بینم که او مریحقارت کنم. بب
مئز پز بدهد، فورًا مش یکیکند که می یگر، کارکه فالن عشوهست. وقتیین

خواهد کمبود خود را جبران یم یزیچاره با چه چین بیبشوم، فورًا بفهمم که ا
ن یزودی از بفاتی که امروز در جامعه است، بهین تشریشاءالله اکند. ان
ها را هم کند، آنید میخوب را هم تهد یهاکم دارد آدمه کمین رویبرود. ا

 اگر من وضعم چنان باشد، بهتر است.  کنند،دهد که فکر مییب میفر
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 تفاخر و تکبر
م و دیدیم که چگونه در یدر جلسات گذشته از محضر قرآن استفاده کرد

 واضح فرمودند. تا یفیروشن و تعر یمیا، ترسیدن یف زندگیمورد تعر
ی از یعنی یک «.َنُکْم یَو َتفاُخٌر بَ »ند: یفرمایم به این قسمت که میدیرس

د و سروران، ین هم دیگر است. اساتیدنیوی تفاخر ب وجوه زندگی
فر از دو دو ن یعنین است، یثنن االیمستحضرند که تفاخر از باب تفاعل ب

ن فخر، همان کبر درون انسان است که یفروشند. و ایطرف باهم فخر م
 شود.یش فخر میکند، معنادا مییدر اعضا و جوارح انسان ظهور پ یوقت

بزرگان  74کند.یدا میفخر پ یرون زد، معنایب یست؛ وقتپس در درون، کبر ا
 یالتك حیدارد، یعنی  یالیاز قرآن اینگونه استفاده کردند که کبر منشأ خ

 ندارد.  یتیو واقع یال است و وجود خارجیاست که منشأ آن در قوه خ
 ند:یفرمایات است که مین آین بزرگان به ایاستناد ا

َه ال »  ( 18 )سوره لقمان، آیه 75«.لَّ ُمْختاٍل َفُخورٍ ِحبُّ كُ یِإنَّ اللَّ

َه ال » .یِإنَّ اللَّ  ( 36 )سوره نساء، آیه 76«ِحبُّ َمْن كاَن ُمْختاالا َفُخوراا
، یکه از نظر لغو یکند. در حالیکه تکبر م یکس یعنیند یفرمایمختال م

ش یدهد؟ بنا به فرمایتکبر م یپس چگونه معنا 77ال است.یشه آن خیر
گران، ید و تکبر به ینین خودبرتربیاین که ا یر و لغت، برایر اهل تفساکث
 .گران برتر باشمیست که واقعًا من از دینطور نیست. ایال نیجز خ یزیچ

است که صورت پردازی  یاال، قوهیخ هدر جلسه قبل عرض شد که قو
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، فرستد و نفسیکند، بدون آنکه درواقع چیزی باشد. و ازآنجا به نفس میم
دهد. سپس انسان بنا به یشود، بروز میجاد میرا که از همان حالت ا یموج

ك یا ن مطلب را بیا گران برتر است.یشود که از دین قوه باورش میدات ایتول
 :کنیمیشود، عرض م یبندع جمعیکه سر یمثال

هم  یلوحك شخص سادهیدارد و  ینیسنگ یلیکه وزن خ یك آدمیبه 
براثر  یعنیست! ی، مال تو نیکه تو دار ینیزن سنگن ویم: اییگویهست، م
ها آن تواندین نمیبن وزن و جرم ایجادشده، شخص کوتهیکه ب یدیاتحاد شد

ول کند تواند قبیست و نمین باورش نیند. و ایبیم یکیند و یرا از هم جدا بب
ند یبیکند، وزن خود را میکه جرم از وزن جداست. به جرم خودش توجه م

ست، ه یکیم در خأل ، وزنت با َپر کاه ییپندارد. اگر بگویم یکیدو را و هر 
ن وزن من است. یشود. تمام توجهش به خودش است که ایاصاًل باورش نم
ه یها را از هم تجز، اینیذهن یقات باالیتوانند با تحقیم یاشخاص خاص
زن ن شخص، ویکه اافراد عادی مشتبه است. حاال، این یکنند و اال برا

ست ال ایا این ساخته قوه خیچنین است ا در عالم واقع همیند، آیبیخود را م
ن یواقع اصاًل چن ند؟ وگرنه دریبیکند، آن را وزن میبه جرم نگاه م یکه وقت

 ست. ین
اگر این شخص مثاًل از طبقه چهارم ساختمانی پرت شود، از آسمان که 

کند! یکند، آنجا حس میم ن با او چهیند جاذبه زمیبیم یافتد، وقتیم
فهمد تفاوت وزن و یباره نخوانده باشد. آنجا ماین در چیزی هیچ اگرچه

 78چه؟ یعنیجرم 
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اشتباه انداخته است؟! چقدر سخت است که ال چقدر او را بهیقوه خ
ده، همان حس را داشته باشد که هنگام پرت شدن یدر رختخواب خواب یوقت

 از مرتبه چهارم دارد. 
ال یم، قوه خیکنیتوجه به خود م ین است. وقتیت، همیما هم وضع یبرا

هستم. « من»ك موجود مستقل هستم و ی« من»م که یکنید و باور میآیم
ستم، یتنها مستقل و بزرگ ننه« من»گذارد بفهمم که یل است که نمین تخیا

چقدر «! اوست»ن من، هرچه هست، یا یستم، بلکه حتین« من» یحت
ه است ین همچون ساین را حس کند؟! تا بفهمد که ایاهد تا اخویزحمت م

از آن نور  یپیداکرده، تجل یاز خود ندارد. بلکه هرچه تجل یچ نوریکه ه
هستم « من»کند اصاًل یال میال، چقدر کارکرده که خیی خن قوهیاست. ا

ن شخص خود یگرانم! همچنان که ایکند که من برتر از دیاحساس م یو حت
 ییوداند و اگر بگیرا از خود م ینین سنگیداند و ایگران میتر از دنیرا سنگ

 تواند بفهمد.ی، نمیندار یدر خأل، تو ازنظر وزن، با پر کاه تفاوت
 نیال انسان را به ایف است. قوه خیچقدر ظر« مختال فخور»پس این 

د و کنشده انسان به خود توجه باعث  یعنیاشتباه بزرگ انداخته است، 
آن  خودش بافته که اثر یبرا یالیت خیك شخصیند، یرا مستقل بب« نم»
چ است، از خودش یکه خودش هشده است. اگر انسان برسد به این« فخر»

تر و از گناه دورتر شود، م که هرچه درون، پاكیکند. عرض کردیشرم م
ند و یرا بب فیق لطیشود که حقاشود و باعث مییشتر میاو ب ینیزبیقدرت ت

 کند. ه یها را تجزکه آنبل
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چ است. خوشا ید که خودش هیی جان دادن، خواهد دانسان در لحظه
ر برسانند، د یصورت جبرکه جان بدهند و بهکه قبل از این یبه حال کسان

! شود؟ین عالم غفلت، به این مقام برسند. چه میار، در همین عالم اختیهم
، در یکه در زندگ ییهاان انسانزد. همیریرا برهم م یتمام معادالت زندگ

 کنند. یچ بودن خود را احساس میمختال بودن و فخرفروشی بودند، ه
 گناه را درك یدگیو گند یك مقدار مراقبه، زشتیها در اثر انسان یوقت

 جادیا ییهاتیماند که مرض، در او حساسیم یضیها به مرکنند، َمَثل این
 ك فرد،یکند. مثاًل یجاد میا یاو آثار ن َمرضی دریکرده، به حّدی که کمتر

کسی نداشته باشد؛ اما آن یچ احساسیروز در آب بماند و ه 10ممکن است 
تنها آب، بلکه حتی اگر جورابش نم باشد، درد باال سم دارد، نهیکه رومات

 د خشك و گرم باشد. یتنها خشك، بلکه بارد، و جورابش نهیگیم
ك قاشق ی یگ غذا اگر حتیك دیارد. در که مثاًل زخم معده د یا فردی
اش درد فهمد، اما او فورًا معدهیکس اصاًل نمزند که هیچیلیموبرآب

اند، خودشان ن مرحله رسیدهین عده از اهل مراقبه که به ایرد. ایگیم
 د.پردازنکنند و با آن به مقابله مییترین گناه و بدی را احساس مکوچک

 
 مبارزه با رذیله تفاخر

 یعنیار سخت است. یار بسین مختال بودن در درون، بسیکن کردن اشهیر
هم نکن کند، آشهیتواند رین را مین مراتب ایند انسان در آخریگویبزرگان م



 فطرت  |   292

ت من سروکار دارد. ما که یکن شود. چون با تمام موجودشهید اگر ریشا
 م.ب ندهییرم که خودمان را فیی شبانه بدانم، حداقل در محاسبهیتوانینم

-مهندس می یتوانند درست کنند. دنبال آقایرا نم یمثاًل دستگاه

اند و منتظر او هستند و ند همه جمع شدهیبید میآیاو م یفرستند، وقت
وجه که تتواند دستگاه را درست کند. همینمهندس فقط می یند آقایگویم

 باقی است.« من»کند، یعنی هنوز یدا مین پیبه ا
 

 به طبیب عشق عرضه مرض
نم کیروسلوك بوده که من جسارت نمیاز بزرگان س یکیکنند: ینقل م

ده بودند، ظاهرًا فکر مییمراتب باال رسبه یشان وقتیاورم. ایاسمشان را ب
ها، ها با آن ذلتن رفته است. خوب آن نماز شبیاز ب ینیکنند که خودب

کند، استاد یمبه استادش عرض  یکند که من راحت شدم. وقتیال میخ
ح یگر توضیشود. در مراتب باال دیزند و کار تمام میدار میك لبخند معنی
ك ند. سالیفرمایاستاد با اشارات کالمشان، دستورالعمل م یست. گاهین

تواند یال هنوز نمین بزرگوار گرفت. اما در اثر قوه خیز باشد. خوب اید تیبا
 یتند وقیفرمایشان میگردد. ایرمکه به شهر خودش بکامل درك کند، تا این

ان جمع قرار یاند. وقتی در مبه استقبالم آمده یدم، دیدم اهالیبه شهر رس
ر ها دن معانقهیاز ا یو خوشحال یك شادیلحظه احساس کردم، گرفتم، یک

ن ملعون زهر یکن نشده است. اشهیدم که هنوز ریجاد شد. تازه فهمیمن ا
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 ت.سین ین سادگیلبخند استاد افتادم که به ااد یخت. تازه به یخود را ر
ست. اما الاقل آن لحظه که پوستمان باد کرد، ین ین سادگیبله! به ا

 ن ِکبر حفظ کنند.یم، استغفار کنیم، تا ما را از ادامه خطر ایبفهم
به هم دیگر 79د؛یف نکنیتعر یخودیدیگر را بیکند؛ یفرماید میلذا اسات

-م و به هم عالقهیخواهیًا اگر هم دیگر را مد. واقعیرمعمول نکنیتعارف غ

ه کم.  علت اینیمندیم، از ته دل هم دیگر را در مظان استجابت دعا، دعا کن
الِق ر شین است که نفس، در زیتوانند این راه را تحمل کنند، ایها نمیبعض

د رود. چون استایکند و میاورد و ول میتواند دوام بیاستاد، نم یشکننفس
ن یخاصی که ا ، البته بامهارت80کند که نفس ما را بشکند یواهد کارخمی

ن کار را یم ایما حرام است، چون ما ممکن است درست نتوان یکار دارد. برا
او شویم و این خود گناه  یختن آبرویا ریم و موجب شکستن دل مؤمن یبکن
کالس مرا بشکند. « مِن »ن است که یتمام هّم و غّم استاد ا 81ره هست.یکب

 ن. یست؛ همیدرس ن یمفصل و طوالن
 

 تفاوت كبر و اختیال و فخر
 شود.می« فخر»رون ی، و در ب«مختال»شود یکبر در درون م

م، یداشته باش ی، انسان را به خود مشغول کرده است. اگر آمارین زندگیا
ما،  یهاتشرفین پیشتریما و ب ین درصد زندگیشتریم که بینید ببیشا

هم  یو مسابقه است. در ظاهر وزندگی ماد یفخرفروشاش همان شهیر
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 است. ی، همان فخرفروشیشه اصلیکنند، اما هدف و ریشرفت میپ
م یندا کیها را پها را فرموده است. اگر اینشهیقرآن ر؛«َنُکْم یَو َتفاُخٌر بَ »

ن مسائل از یخود اخودبه –شده و نه خودسر البته حساب –م یو معالجه کن
 ند: یفرمای( معلیه السالمامام صادق) رود.ین میب

َة َمْن فِ یاَل » ٍة ِمْن ِكْبٍر  یْدُخُل اْلَجنَّ  82«.َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرَّ
 کی ن است که ازیشود اای که از این حدیث استفاده میکنندهنکته نگران

ی ااندازه سنگینی ذرهفرمایند: هر که به( میعلیه السالمطرف امام صادق )
م مؤمن ییگویطرف هم مشود و از آنر دلش باشد، وارد بهشت نمیتکبر د

ه سر ب ییامت، بالهایشود که قبل از قبه بهشت خواهد رفت. پس معلوم می
 83ن برود تا داخل بهشت شویم.یت هم از بیما خواهد آمد تا آن ذره من

داشت. خدا کار او را  یکه جوان بود و قدرت فراوان ینیبیوقت میک
رسد که  از زن و دختر و پسر یم یتیبه وضع یریرساند که در پیی مجایبه

گیری فشار میوهوه در آبیقدر او را مانند مآن 84کشد.یخود هم خجالت م
زد. در لحظه جان دادن و برزخ هم یِکبرها بر نیدهد که تمام ایم

 ند: یفرمایالسالم( مامام صادق)علیه 85طوراست.همین
ِر ِإنَّ اْلُمَتکَ » رِّ  یْجَعُلوَن فِ یَن یبِّ ی یُصَوِر الذَّ اُس َحتَّ ُهُم النَّ

ُ
أ ْفُرَغ یَتَوطَّ

ُه ِمَن اْلِحَساِب   86«.اللَّ
شوند یامت محشور میصورت مور در روز قها که متکبرند، بهالبته آن»

  «.ها فارغ شودخداوند از حساب آن شوند تایمال مین مردم مرتبًا پایو در ب
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شتر یخت. هرچه بین بادها از دماغ خواهد ریا یك روزیباالخره 
 تر. تر آنجا راحتتر ؛ هرچه اینجا آمادهقدر سختهمان

م ینیبی، میکیك دستگاه الکترونیق است! یچقدر دستگاه عالم واقعًا دق
ن یچنین است، بباین یز مادیسوزد. حال که چکه با مختصر غفلت، می

 انسان چگونه است؟
کن هم نشود، حداقل به شهیشاءالله، اگر آن مرض ران م،یاگر مراقبه کن

گاه می ن ماه، خداوند از فضل و کرم یشاءالله به برکت اشویم. انخودمان آ
 هاست، رفعیماریاز ب یاریشه بسی، که ریضین مریت کند که ایخود عنا

 ید به فشارهایکه ماه رمضان است، خودمان را نباعنوان اینبشود. به
قت روزه هم همان است، یم. بلکه ترك گناه که حقیوارد کن یوحو ر یجسم

یکماه در  در این ییگو 88م.یاد کنیاد یاموات را ز 87تر است.از همه مهم
له را هم انتخاب کرده و یاز صفات رذ یکیم. یزندانم، همه اعضا را کنترل کن

 م.یآن مجاهده کن یالعاده روو فوق یجد یلیخ
 

 تیمال و مالک
 یشود. با توجه به معنیمانده بود که عرض مدر مورد اموال باقی یانکته

رون یا، معلوم شد که حیات دنیوی در درون انسان است و در بیات دنیح
ل یست. پس آنچه بیرون هست، عبارت است از اموال، یعنی اموری از قبین

است.  یات الهیها هم آن و آپارتمان و... . عرض شد که اینیاط و ماشیح
ن حس یا یت؛ وقتیعنوان حس مالکاست به یدرون انسان، حس در



 فطرت  |   296

کاثر، و ت یرونیرون که عبارت است از توجه به اموال بیشد، اثر آن در ب یقو
د یآیبه وجود م یکه قرآن فرموده، وقت« تکاثر»پس این   89شود.یجاد میا

م یکند که بفهمیت میترب یشود. قرآن ما را طور یت قوین حس مالکیکه ا
ها ا ریات دنیو مطلق خداست. این معنا اگر حاصل شود، از ح یقیمالك حق

 شده است.طور که در قرآن اشارهم شد، همانیخواه
 

 توجه به مالکیت مطلق خداوند متعال
 د: یفرمایسوره حدید م 5خداوند متعال در آیه 

ماواِت َو اْْلَْرِض َو إِ » ِه ُتْرَجُع اْْلُ َلُه ُمْلُك السَّ  90«ُموُر َلی اللَّ

ُقوُلوَن َمتی هَذا اْلَوْعُد یَو »د: یفرمایم 49و  48ات یونس آیا در سوره ی
ْمِلُك ِلَنْفِس  نیِإْن ُكْنُتْم صاِدقِ 

َ
هُ  یُقْل ال أ ا َو ال َنْفعاا ِإالَّ ما شاَء اللَّ  91.«َضرًّ

؟ هست ین عذاب الهی کین که به استهزاء گفتند زمان ایدر جواب آن مشرک
قدر ستم. همینیمالك نفع و ضرر خودم ن یها بگو: من حت: به آنقرآن فرمود

َجُلُهْم َفال »د که: یبدان
َ
َجٌل ِإذا جاَء أ

َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِخُروَن ساَعةا َو یِلُکلِّ أ

ْ
ْسَتأ

ن است که لحظه اجل که یمهم اونس(. یسوره  49ه ی)ادامه آ«ْسَتْقِدُموَن یال
 د.یرسان خواهد یت هم به پاین احساس مالکیبرسد، ا

ُذوْا ِمن دُ »د: یفرمایم 3ه یدر سوره فرقان آ َخُلُقوَن یوِنِه َءاِلَهةا اَل َو اتخَّ
ا َو ُهْم یَش  ا َو اَل یْخَلُقوَن َو اَل یئا ا َو اَل َنْفعا نُفِسِهْم َضرًّ وَن ْمِلکُ یْمِلُکوَن ِْلَ
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ا َو اَل َح  ایَمْوتا  92«وةا َو اَل ُنُشورا
ت از خدا یکه در مالک ییهادهند و آنیك قرار میها که برای خدا شرآن

اند که اند و آن را به حّدی رساندهدهیاند و... بدانند، آنچه از خدا بردهیبر
ست تا چه رسد یمالك خودش هم ن یبرای آنان در حد اله شده است، آن حت

اا ْمِلکُ یَو ال »آن حساب باز کنید:  یکه شما روبه این ْنُفِسِهْم َضر   «وَن ِْلَ
ت است، یکه در مورد مالک یات متعددیات و آین آیبا توجه به اخوب 

خدا را  تیتواند مالکین انسان نمیم که اینیبیم، میم توجه کنیاگر ما بخواه
تواند یکند که میال میارش است، خیاحساس کند و خود را و آنچه در اخت

 93اش بکند.درباره یهر کار
ده یش خریبرا یرش خودکاراست که پد یان انسان مثل بچهیَمَثل ا
 یقتو یکند و حتیت مین بچه نسبت به آن خودکار، احساس مالکیاست و ا

در خود پ یدهد. حتیسد، نمید بده برادرت هم با آن خودکار بنویگویپدر م
با آن عالم  یعنیدهد. یسم، نمیبنو یزیلحظه بده با آن چد یکیگویم

ن است که من مالك یدش باورش اکه دارد، با همه وجو یو عالم پست یکودک
ن پدر بود که خودکار را به من داد. فکر ین اآلن ایفهمد که همیهستم و نم

پدر هم بخواهد آن را  یتواند آن را درك کند، حتیقدر کوتاه است که نمآن
 کند.یرد، داد و بیداد میبگ

 یفتر است. کانییچاره واقعًا طرز فکرش از آن کودك هم پایاین انسان ب
لحظه فکر کند که این هفت هشت ساعت را که تا صبح خواب است یک
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همد تواند بفیساله نمك بچه سهیچیز را از من گرفته بودند. مثل بودم، همه
کهاگرچند لحظه فکر کند، ها را به من دادند. درحالین اآلن اینیکه هم

ی علم و دار شدم، با همهین اآلن که صبح از خواب بیابد که من همییدرم
 5ها صفر بود. در ساعت ی اینصبح، همه 5ام، تا ساعت ینبوغ و استاد

بودند  آور به من دادهها را به من دادند. اگر قرص خوابه همه اینیثان 10و 
ها را داشتم؟ اگر این 8ا مثاًل ساعت یخواب بودم، خوب آ 12و تا ساعت 

ا را مرتب هرروز صبح به هچ بودم. اینیمن همان ه 8نداده بودند، ساعت 
 ستم.یمالك خودم هم ن یکه من حتدهند، درحالییمن م

ام و منتظرم که مال شگاه گذاشتهیمن که هنرمند هستم و هنرم را در نما
ن یها از اا کشف و اختراع من، همه اینیبالم، من برنده شود و به خود می

دهند، یه من مز شکسته را بیك میدانم. یاست که من، خود را مالك م
 ام.کنم واقعًا مالك آن شدهیاحساس م

ذره فکر کند که من بودم که فالن دستگاه را ساختم، یکیاگر فخر م
ن مغز را چه ین را مغز من نساخته است؟ خوب ایکند که آخر مگر اینم

است که اگر من تصادف کنم و مغز  یمغز ن همانیبه من داده است ؟ ا یکس
نم و خواهم خودم را ناقص کیگوشتی مبا پیچ یوانگیاثر دند، در یب ببیآس

 رند. یب رساندن من به خودم را بگیآس یند و جلویایگران بیباید د
انه ی، موریمتر 200د: من چشمانم از یگویم ین است که فالنیا مثل ای
چشمم  یکنیکه افتخار م یند. آخر مگر چشم را خودت درست کردیبیرا م
 ند؟!یبیگونه ماین
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مورد است که اگر خود یمورد، هم همان توقعات بیب یهاتیعلت عصب
اْعَلُموا »د: یفرمایه که مین آیشود. پس این میم، آخرش ایبدان یزیرا چ

َما اْلَح  نَّ
َ
نْ یأ ْمواِل  یَنُکْم َو َتکاُثٌر فِ یَنٌة َو َتفاُخٌر بَ یا َلِعٌب َو َلْهٌو َو ِز یاُة الدُّ اْْلَ

لم از به عین نیم. ایفهمیم مییست که ما بگویقدر هم آسان ن. آن«َو اْْلَْوالدِ 
گاه باشی)بدان« اْعَلُموا»د: یفرمایدارد. لذا م یخاص  د(ید، آ

ها مطلبی را وقت یفهمد. اما بعضیشنود و میشه با گوش میانسان هم
کند و ما هم آن را یف میرا تعر یافهیلط یفهمد. مثاًل کسیبا گوش جان م

 یفه را برایم. اما در خانه همان لطیشویم و رد میفهمیم و میشنویم
م. آنگاه یدهیخودمان هم گوش م ییم و به آن بازگویکنیخودمان بازگو م

ده ق بویپرمعنا و عم یلی، خین کوتاهین مطلب، در عیم که ایفهمیتازه م
د یشا رد.یگیاش مفهمد که از ته دل تا چند روز خندهیم یاست. لذا طور

جور که اآلن با گوش ده است؛ اما نه اینیش شنین مطلب را دو ساعت پیا
دش خو یزند. شب آن حرف را برایم یبه او حرف یکه کسا اینید. یجان شن
فهمد که یدهد. تازه میخودش هم گوش م ییکند و به آن بازگویبازگو م

اًل هم آن به من کرده است! قب ینین حرف خود چه توهیبا ا یعجب! فالن
  د:یفرماید اما نه با گوش جان. لذا قرآن میحرف را شن

ِذ َو ال»  21سوره انفال، آیه «ْسَمُعوَن یَن قاُلوا َسِمْعنا َو ُهْم الیَتُکوُنوا َكالَّ
 دند.یشنیقت نمیدر حق ی؛ ول«میدیشن»د که گفتند: ینباش یو مانند کسان
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س یها را تدرکردیم، اصاًل آنق یش تحقیم اصاًل رویدیها را شنبله! ما این
نفس  تین از راه تربید. و اید، با دقت بشنویطور نباشم. نه، اینیاهم کرده

 شاءالله به برکت ماه رمضان و ... حاصل شود. است که ان
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 ها:پانوشت

نچه را كه میان این دو است به باطل نیافریدیم، این گمان كسانی است و آسمان و زمین و آ.1
 اند.[ اند، پس واى از آتش بر كسانی كه كافر شدهپوشی كردهكه كافر شده ]و حق

 [ براى مؤمنان عبرتی است.خداوند آسمانها و زمین را به حقَّ آفرید. قطعًا در این ]آفرینش.2
آنها را جز به حقَّ . ایمه میان آن دو است به بازى نیافریدهو آسمانها و زمین و آنچه را ك.3

 دانند.ایم، لیكن بیشترشان نمینیافریده
گاهی لعن به كسی كه مستحق و سزاوار آن است عبادت است مانند صلوات و درود بر .4

كسی كه شایسته آن میباشد، و چنانكه درود گوینده را ثواب و پاداش است همچنین لعن كننده 
پاداش میدهند هر گاه لعن او بجا و براى بدست آوردن خوشنودى خدا باشد، و لعن كردن  را

خداى عز و جل در آیات بسیار از قرآن كریم و امر بلعن در بعض آنها بر این مطلب داللت 
 دارد. 

 (366)الصحیفة السجادیة،ترجمه و شرح فیض اْلسالم، ص: 
 هایی است.ن، براى مؤمنان نشانهبه راستی در آسمانها و زمی .ترجمه آیه:5
این است كه اصال آسمان و « در آسمانها و زمین عالمتها هست.»مراد از اینكه فرمود: .6

كنند، نه اینكه آیتها چیز دیگر زمین آیاتی هستند كه بر هستی پدید آورنده خود داللت می
دید چرا آسمانها و زمین را باشند، و در ظرف آسمانها و زمین قرار داشته باشند. ... حال باید 

 ظرف آیت دانسته، با اینكه خودش آیت است؟
گوییم: این بدان عنایت است كه بفهماند جهات وجود آسمانها و زمین مختلف در پاسخ می

است، و هر جهت از جهات آنها خود آیتی است از آیات، و اگر خود آسمانها و زمین در نظر 
ثال بینیم مد كه همه آنها را یك آیت بگیریم، در حالی كه میاى جز این نبوشد، چارهگرفته می

ْرِض آیاٌت ِلْلُموِقِنیَن » زمین را به تنهایی آیات شمرده و فرموده
َ
و اگر خود زمین در «َو ِفی اأْل
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و  «و األرض آیه للموقنین؛ زمین آیتی است براى اهل یقین» فرمود:شد باید مینظر گرفته می

فهمانید كه در هستی زمین جهاتی است كه هر شد، و دیگر نمیمی آن وقت آن منظور فوت
 (236، ص: 18یك از آن جهات به تنهایی آیتی است مستقل. )ترجمه المیزان، ج

گرداند، براى [ جنبنده ]ها[ پراكنده میترجمه آیه: و در آفرینش خودتان و آنچه از ]انواع.7
 هایی است.مردمی كه یقین دارند نشانه

و ]نیز در[ پیاپی آمدن شب و روز، و آنچه خدا از روزى از آسمان فرود آورده و جمه آیه: .تر8
[ آن، زمین را پس از مرگش زنده گردانیده است و ]همچنین در[ گردش بادها ]به هر به ]وسیله

 هایی است.اندیشند نشانهسو،[ براى مردمی كه می
[ جنبنده فرینش آسمانها و زمین و آنچه از ]انواع[ اوست آهاى ]قدرِت ترجمه آیه: و از نشانه.9

 در میان آن دو پراكنده است.
 هاى او این است كه آسمان و زمین به فرمانش برپایند..ترجمه آیه: و از نشانه10
.بسیارى از آیات قرآن كریم، مسأله لقاى حقَّ را مطرح كرده است. این لقا، اختصاصی به 11

این مسائل شكوفاتر و بارزتر است؛ زیرا خداى سبحان در پایان  قیامت ندارد. بلكه در قیامت،
لت، خود را این چنین معرفی كرد كه )َسُنِریِهْم آیاِتَنا ِفی اآلَْفاِق( مرحوم عالمه رضوان  سوره فصَّ

فرمایند: براى آنها روشن دهند و میضمیر را به خداوند ارجاع می« رسالةالوآلیه»الله علیه در 
ُه َعَلی ُكلِّ َشْی  شود كه خدامی َك َأنَّ ا ٍء َشِهیٌد( رحق است. آنگاه این آیه مباركه: )َأَوَلْم یْكِف ِبَربِّ

نه شاهد. خداى سبحان مشهود باالى « مشهود»یعنی « شهید»كنند كه این چنین معنا می
ل خدا را میجمیع اشیاء است. هر چه از انسان می له ء را؛ چون جمبیند بعد آن شیبیند، اوَّ

گذارد. براى هر چیز درجاتی است، اگر از درجه ، جایی براى ظهوِر غیر نمی«ُهَو الظاهر»
ل خدا را می ه بیند، بعد چیز دیگر را؛ باولی گذشتیم و به درجه ثانیه رسیدیم، باز انسان اوَّ

شود كه انسان درجه سوم كه رسیدیم باز خدا مشهود است، بعد چیز دیگر. قهرًا معلوم می
بیند، آیات الهی است. ... لذا دیگران هم جز آیات الهی نخواهد دید و هر چه می چیزى

اند، منتها با حفظ مراتب و درجات وجودى؛ و اگر توانند ببینند آنچه را انبیاى الهی دیدهمی
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مسأله لقاى حق در قیامت مطرح است، در دنیا هم به خوبی براى مؤمنین مطرح است. طریق 

 ، نقل مترجم از آیت الله جوادى آملی مد ظله54لة الوآلیه(، ص عرفان)ترجمه رسا
.ابتالى انسان به خودش از همه ابتالها باالتر است. ... همه اینها زیر سر خود من است، 12

. این عالم ُمْلك، این عالم طبیعت یكی از هستم به خارج هیچ مربوط نیست، دنیا من
هاى خداست. تعلق به این عالم اى از جلوهلوهمخلوقات خداست، و این عالم طبیعت هم ج

ك كند. ممكن است یشود كه انسان را ُمْنَحط میطبیعت، تعلق به این دنیا، این اسباب این می
كسی به یك تسبیحی آن قدر تعلق داشته باشد كه یك كس دیگرى به یك سلطنت این تعلق را 

 ب نفس بر خودش و بر همه چیز، این اهلنداشته باشد. ... اگر انسان سیطره پیدا بكند به حس
دنیا دیگر نیست و لو اینكه همه دنیا هم داشته باشد، مثل حضرت سلیمان و امثال او. و اگر 
این سیطره نباشد و انسان در این غفلت كه ما داریم باشد، این آدم اهل دنیا هست و دنیاى 

كه ما وقتی تعلق به او داشتیم عالم  َدنیَّ پست. دنیا و آخرت، خدا و دنیا، اینها دو چیزى است
شود دنیا، این دنیاى من است. من وقتی تعلق به این داشتم و تحت نفوذ او بودم، ملك می

تحت نفوذ و سیطره او بودم، تحت نفوذ ریاستها، تحت نفوذ مقامات بودم، همه اینها دنیاست 
 11، ص: 14و من خودم اسیر است.  صحیفه امام، ج

 106ة )للصبحی صالح(، ص .نهج البالغ13
تمامی كماالت موجود در این نشئه به نحو اعلی و اشرف در مرتبه و نشئه مافوق، وجود .14

دارد و نواقص و كمبودهایی كه مختص به این نشئه ماده و طبیعت است، در عوالم باالتر راه 
دنیا، مانند  توان آورد چنین است: كماالت موجود در اینندارد. مثالی كه در این خصوص می

مزه و نوشیدن آشامیدنی گوارا و دیدن چهره زیبا و مانند آن كه خوردن غذاى خوش لذت
ه در دهند، نخستین نقصان و عیبی كهاى این نشئه را تشكیل میترین و بیشترین لذتبزرگ

ن اكه این لذات به هزارگیرى و همانا ناپایدارى آنهاست، دیگر اینآنهاست كوتاهی زمان بهره
هاى اجتماعی آمیخته شده كه اگر یكی از آن آفات در این آفت طبیعی و ناكامی و درگیرى

 دهند.لذات راه یابد، زیبایی و گیرایی خود را از دست می



 فطرت  |   304

 
جویی و هاى زودگذر و نیز خود لذتها و خوشیگونه لذتجویی، به وسیله اینپس لذت

اند كه اگر یكی از آن عوامل ت قرار گرفتهلذت جویان، همگی بین هزاران هزار عامل ضد لذ
برد. باتأمل كافی، سازد و از میان میها راه یابد، آنها را تباه میتلخ سازنده لذات، در خوشی

ها و دردها، همچون نواقص خلقت یا گردد كه ریشه و خاستگاه تمامی این كاستیروشن می
اى نیست، هیچ یك از این جا كه مادهآنبه طور مستقیم و یا غیر مستقیم، تنها ماده است و 

مجموعه رسائل عالمه طباطبائی، نواقص و مصائب و آالم مربوط به آن نیز در میان نیست. )
 (37، ص: 2، جترجمه رساله الوالیه 

ِت َو َتُقوُل َهْل ِمْن َمِزیٍد » .15 َم َهِل اْمَتََلْ خطابی است از خداى تعالی به  «یْوَم َنُقوُل ِلَجَهنَّ
 دهد.جهنم، و پاسخی است كه جهنم به خدا می

ش اند: خطاب و پاسخاند، ... بعضی هم گفتهمفسرین در حقیقت این گفتگو اختالف كرده
به همان معناى ظاهرى است، و دلیلی هم نداریم كه این خطاب و جواب را جائز نداند، 

ز سخن گفتن دستها چطور ممكن است جائز نباشد با اینكه خداى سبحان در كالم مجیدش ا
صحیحی است، و ما در تفسیر سوره فصلت  و پاها و پوست بدنها خبر داده. و این وجه وجه

هم گفتیم كه علم و شعور در تمامی موجودات جارى و سارى است.  )ترجمه تفسیر المیزان، 
 (529، ص: 18ج

ْجَزاءِ .»16
َ
وَن َأْقَداَمُهْم َتاِلیَن أِل یَل َفَصافُّ ا اللَّ ُنوَن ِبِه َأْنُفَسُهْم َو  َأمَّ ُلوَنَها َتْرِتیاًل یَحزِّ اْلُقْرآِن یَرتِّ

َعْت ُنُفوُسهُ  یٌق َرَكُنوا ِإَلیَها َطَمعًا َو َتَطلَّ وا ِبآیه ِفیَها َتْشِو ْم ِإَلیَها َشْوقًا یْسَتِثیُروَن ِبِه َدَواَء َداِئِهْم َفِإَذا َمرُّ
َها ُنْصَب َأْعیِنِهْم  وا َأنَّ وا َأنَّ َزِفیَر َو َظنُّ ِبِهْم َو َظنُّ یٌف َأْصَغْوا ِإَلیَها َمَساِمَع ُقُلو وا ِبآیه ِفیَها َتْخِو َو ِإَذا َمرُّ

ِهْم  ُكفِّ َم َو َشِهیَقَها ِفی ُأُصوِل آَذاِنِهْم َفُهْم َحاُنوَن َعَلی َأْوَساِطِهْم ُمْفَتِرُشوَن ِلِجَباِهِهْم َو َأ َو  َجَهنَّ
ِه َتَعاَلی ِفی َفَكاِك ِرَقاِبِهمُرَكِبِهْم َو َأْطَرا  «ِف َأْقَداِمِهْم یْطُلُبوَن ِإَلی اللَّ

ر و اندیشه  پرهیزكاران در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند، قرآن را جزء جزء و با تفكَّ
اى برسند كه یابند. وقتی به آیهخوانند، با قرآن جان خود را محزون و داروى درد خود را میمی

آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روى آورند، و با جان پر شوق در آن خیره تشویقی در 
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 اىهاى بهشت برابر دیدگانشان قرار دارد، و هر گاه به آیهبرند كه نعمتشوند، و گمان می

سپارند، و گویا صداى بر هم خوردن رسند كه ترس از خدا در آن باشد، گوش دل به آن میمی
شان طنین افكن است، پس قامت به شكل ركوع خم كرده، پیشانی و هاى آتش، در گوششعله

م می طلبند. )نهج البالغة، دست و پا بر خاك مالیده، و از خدا آزادى خود را از آتش جهنَّ
 (404ترجمه دشتی، ص: 

مرحوم استاد عالمه طباطبائی رضوان الله علیه »ند: ایفرممیالله جوادى آملی مدظله آیت.17
ز این مبنا كه ممكن است انسان، حقیقت وجودى را بدون مشاهده َقیم و قیوم او با استمداد ا

گویند اگر كسی نفس خود را مشاهده كند، حتمًا خداى سبحان را مشاهده مشاهده كند، می
خواهد كردو این بهترین راه براى والیت و براى شهود جمال و جالل حق است. اگر انسان 

ان بنابراین وقتی انس ...آن است كه به عجز و فقر خود پی ببرد بخواهد خود را بنگرد، راهش 
بیند كه خداى سبحان ذات خود را این چنین دید، افعال خود را فانی در فعل فاعل مستقل می

كدام استقالل ندارند و چون شود كه از دیگر موجودات نیز هیچاست و برایش روشن می
انسان وقتی به مقام توحید ... خداى سبحان است.  استقالل ندارند، فعل آنها، فانی در فعل

العالمین دهد كه بگوید: عالم زیر پوشش ربوبیت ربَّ افعالی رسید، به خودش اجازه می
هایی از افعال و اوصاف فعلی خداى سبحان به است. خود او و افعال او و اوصاف او، مهره

عالی نام دارد گذشت، به توحید صفاتی و وقتی از توحید افعالی كه فناى اف... روند. شمار می
رسد كه فناى صفاتی نام دارد انسان تا صفت خود را و اوصاف دیگران را فانی در اوصاف می

د راستین نیست، زیرا اگر خدا داراى اوصاف كمالی است  خداى سبحان مشاهده نكند، موحَّ
گنجد )ولو یو آن اوصاف نامحدود است، دیگر در كنار صفت نامحدود، صفت دیگر نم

انسان از این مرحله كه باالتر رفت، در حقیقت به باطن عالم و به باطن دین ... محدود(. 
شود و آن فناى ذاتی رسید، از آن باطن هم باطن و عمق دیگرى براى او مشهود و روشن می

است كه براى هیچ ذاتی استقالل و هستی جدا قائل نباشد. ... وقتی نفس به اینجا رسید كه 
توحید ذاتی نصیبش شد، یعنی همه ذوات را فانی در ذات حق دید، كه از آن به عنوان فناى 
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 كند. چونترین سیر والیت را نصیب خود نموده و مشاهده میكنند، آنگاه عالیذاتی یاد می

نگرد و آن خداى سبحان است و بیند، تنها یك ذات را میبراى خود و دیگران، هیچ ذاتی نمی
 (67ذاتی است.طریق عرفان)ترجمه رسالة الوآلیه(، ص این فناى 

َد ِمنْ ».18 ْنیا َداُر ِصْدٍق ِلَمْن َصَدَقَها َو َداُر َعاِفیٍة ِلَمْن َفِهَم َعْنَها َو َداُر ِغًنی ِلَمْن َتَزوَّ َها َو ... ِإنَّ الدُّ
ِه َو مُ  اِء اللَّ َعَظ ِبَها َمْسِجُد َأِحبَّ ِه َو َمْتَجُر َداُر َمْوِعَظٍة ِلَمِن اتَّ ِه َو َمْهِبُط َوْحی اللَّ ی َماَلِئَكِة اللَّ َصلَّ

َها  َة َفَمْن َذا یُذمُّ ْحَمَة َو َرِبُحوا ِفیَها اْلَجنَّ ِه اْكَتَسُبوا ِفیَها الرَّ  ...«َأْوِلیاِء اللَّ
زى نیاهمانا دنیا سراى راستی براى راست گویان، و خانه تندرستی براى دنیا شناسان، و خانه بی

گاه دوستان خدا، نمازگاه گیران، و خانه پند، براى پندآموزان است. دنیا،سجدهبراى توشه
فرشتگان الهی، فرودگاه وحی خدا، و جایگاه تجارت دوستان خداست، كه در آن رحمت خدا 

كند؟ )نهج البالغة، را به دست آوردند، و بهشت را سود بردند. چه كسی دنیا را نكوهش می
 (131، حكمتترجمه دشتی

ِقیَن فِی ِظاَلٍل َو ُعیوٍن .» 19  (41)سوره مرسالت، آیه «ِإنَّ اْلُمتَّ
هاى آن است، كه اهل چشمه« عیون»هاى بهشت، و مراد از كلمهسایه« ظالل» مراد از كلمه

، ص 20نوشند.)ترجمه المیزان، جها میها استفاده نموده، و از آن چشمهبهشت از آن سایه
250) 

 455، ص 12مه المیزان، جرك؛ ترج.20
و باال  این است كه ما با تاباندن خورشید «ُثمَّ َقَبْضناُه ِإَلینا َقْبضًا یِسیراً »معناى اینكه فرمود:.21

بریم و جهت اینكه از بین بردن را، قبض نامیده، آن آوردن آن، به تدریج آن سایه را از بین می
سان توصیف كرد خواست تا بر كمال هم قبض به سوى خودش و آن قبض را هم به قبض آ

قدرت الهی خود داللت كند و بفهماند كه هیچ عملی براى خدا دشوار نیست و اینكه فقدان 
رود موجودات بعد از وجودشان انهدام و بطالن نیست، بلكه هر چه كه به نظر ما از بین می

 (312، ص15گردد.)ترجمه المیزان، جدر واقع به سوى خدا باز می
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تی عالِم ماده، ظل و سایه شد، همان حكم سایه را دارد. چطور سایه هم نور است و وق.22

هم تاریكی و از طرفی نه نور است و نه تاریكی مطلق، عالم ماده هم نه نور هستی مطلق است 
و نه تاریكی عدم مطلق، پس عینا حكم سایه را دارد. اینجا این نور مادى است و ضدش 

دهد، این عالم ماده هم نه نور هستی است و نه تاریكی عدم كه یل میتاریكی كه سایه را تشك
كند. ثم قبضنا الینا قبضا یسیرا در مورد خود آورد و حكم سایه را پیدا میموجود را به وجود می

 (َو ِإَلیِه یْرَجُعوَن رویم كه آیات)افتد و ما دائما به سوى الله میاین عالم هم هر لحظه اتفاق می
ا ِإَلیِه راِجُعوَن )83عمران آیه سوره آل ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ ِه اْلَمصیُر ) 156( سوره بقره آیه ىِإنَّ ( َو ِإَلی اللَّ

 )بیانات شفاهی در ضمن تحقیق(به این مطلب اشاره دارند. 28سوره آل عمران آیه 
 35 .سوره نور آیه23
وِر یا َخالِ : 47.شماره 24 َر النُّ وِر یا ُمَنوِّ وِر یا ُنوَر ُكلِّ یا ُنوَر النُّ َر النُّ وِر یا ُمَقدِّ َر النُّ وِر یا ُمَدبِّ َق النُّ

)المصباح  .«ُنوٍر یا ُنورًا َقْبَل ُكلِّ ُنوٍر یا ُنورًا َبْعَد ُكلِّ ُنوٍر یا ُنورًا َفْوَق ُكلِّ ُنوٍر یا ُنورًا َلیَس َكِمْثِلِه ُنوٌر 
 (253للكفعمی )جنة األمان الواقیة( ص

ها اى روشنی بخش نورها اى آفریننده نور اى نظام بخشنده نور اى اندازه اى نور روشنی
بخشنده نورها اى روشنی هر نور اى نور پیش از وجود هر نور اى نور بعد از هر نور اى نور 

 فوق هر نور اى نورى كه بمانند او نورى نیست
ه ظاهر بذاته مظهر لغیر.25 یَّ نوع واحد، حقیقته أنَّ ور الحسَّ ه، وهذا المعنی متحقق فی أنَّ النَّ

ة، علی كثرتها و اختالفها؛ ة واألظلَّ  جمیع مراتب األشعَّ
باشد، و ، نوع واحدى است كه ذاتا روشن است، و روشنی بخش دیگران می«نور حسی»

حقیقتش جز این چیزى نیست. این ویژگی در تمامی مراتب شدید و ضعیف نور، با همه 
 (81، ص 1دارد.    )ترجمه و شرح بدآیه الحكمة، ج كثرت و اختالفی كه در آن هست، تحقق

ِبین.»26 ِه ُنوٌر َو ِكَتاٌب مُّ َن اللَّ  (15 سوره مائده، آیه.«)َقْد َجاَءُكم مِّ
ِه ُنوٌر َو ِكتاٌب ُمِبیٌن » مراد از نور در ، 5. )ترجمه المیزان، جقرآن مجید است«َقْد جاَءُكْم ِمَن اللَّ

 (398ص 
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اِدُق .27 ُه َتَعاَلی ِفی  َقاَل الصَّ َما ُهَو ُنوٌر یْقِذُفُه اللَّ ِم َو ِإنَّ َعلُّ )علیه السالم( َلیَس اْلِعْلُم ِبَكْثَرِة التَّ

ُه َأْن یْهِدیه  (167منیة المرید، ص ).َقْلِب َمْن یِریُد اللَّ
امام صادق)علیه السالم(: علم به زیادى آموختن نیست، بلكه علم نورى هست كه خداوند 

 دهد.ر كس كه بخواهد هدایتش كند، قرار میدر دل ه
ُق ِبِه َبیَن اْلَحقِّ َو .28 ِه )صلی الله علیه وآله وسلم( اْلَعْقُل ُنوٌر ِفی اْلَقْلِب یَفرَّ َقاَل َرُسوُل اللَّ

 اْلَباِطِل.
عقل، نورى است در قلب كه بسبب آن انسان میتواند فرق بگذارد بین كارها و سخنهاى حق 

 (282، ص:2د القلوب، ترجمه مسترحمی، جو باطل. )إرشا
 215، ص 3إقبال األعمال )ط ـ الحدیثه(، ج.29
و نه خبرى از اسم « الظاهر»و غیب الغیوب نه نشانی از اسم « غیب مغیب»در مقام .30

، و دیگر اسماء منتشئه «واحد»و « احد»بود؛ حكم ظهور در بطون مندمج، و اسم « الباطن»
اهر اسمائیه در غیب ذات مستهلك بود. نه خبر از اسم و رسم، و نه رایحه از این دو، با كلیه مظ

شد. نه از عینیت اسماء و صفات نسبت به ذات، و نه تعینی از وحدت و كثرت استشمام می
نشانی در میان بود. حقیقت غیب « امكان»و « وجوب»اى بود، و نه از از غیریت اسماء زمزمه

« بعنقاء مغر»شت، و نه نظر قهر. لذا از غیب هویت تعبیر به الغیوب نه نظر لطف به غیر دا
 اند.     نموده« مجهول مطلق»و 

 (11)مصباح الهدایه، مقدمة استاد سید جالل الدین آشتیانی ، مقدمه ص
ل از حكماى .31 یكی از آثار نفیس در مبحث نبوت و والیت، به طریقه محققان از عرفا و كمَّ

آیه إلی الخالفة و الوآلیه اثر سید سادات و ماجد العرفاء و اسالمی، رساله مصباح الهد
الفقهاء، قدوة الحكماء المتألهین، استاد محقق در حكمت متعالیه، مرحوم مبرور، حضرت 

ه تربته، می باشد. مرحوم امام خمینی كتاب سرَّ الصالة، كه بحق اثرى امام خمینی، سقی اللَّ
كه لسان خاص این قبیل  -حاضر را به زبان عرفان نظیر، و شرح دعاء السحر، و اثراست بی
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از آثار است و جز خامه كمل از ارباب عرفان هیچ قلمی را توانایی آن نیست كه اثرى قابل 

 اند.تصنیف فرموده -عرفانی را ادا نماید به وجود آورد دوام و كتابی كه حق مطلب
 (9مقدمه ص:  )مصباح الهدایه، مقدمه استاد سید جالل الدین آشتیانی ،

 هدر ذیل آی به نظر عرفانی، عالم و وجودات خیال است، چنانكه شیخ عبد الرزاق كاشانی.32
لَّ  َأ َلْم َتَر ِإلی» َك َكیَف َمدَّ الظِّ ی هست»گفته است:  «َربِّ  نماست، مثل سایهوجود منبسط ظلَّ

گیرد سایه دیده وقتی نور دور چیزى را می«.  شود كه چیزى استكه هیچ است و خیال می
شود، نه اینكه سایه هم چیزى باشد، بلكه سایه عدم است ولی نه عدم بحت بسیط، بلكه می

عدمی كه مربوط به آن نور بوده و اضافه به آن دارد. تقریرات فلسفه امام خمینی)ره()آیه الله 
 (10، ص 2سید عبد الغنی اردبیلی، ج

اى مراتب و درجات، شعور و ادراك نیز از همان طور كه حقیقت وجود حقیقتی است دار.33
امورى است كه مراتب و درجات دارد و هر موجودى متناسب با مرتبه و درجه وجودى خود 

 (109، ص: 7آثاراستادشهیدمطهرى، جاى دارد.     )مجموعهعلم و شعور و اراده
ْنِس 2 َم َكثیرًا ِمَن اْلِجنِّ َو اْْلِ َلُهْم ُقُلوٌب ال یْفَقُهوَن ِبها َو َلُهْم َأْعیٌن ال یْبِصُروَن .َو َلَقْد َذَرْأنا ِلَجَهنَّ

ْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأولِئَك ُهُم اْلغاِفُلوَن.
َ
)سوره اعراف  ِبها َو َلُهْم آذاٌن ال یْسَمُعوَن ِبها ُأولِئَك َكاأْل

 (179آیه
د و فهمنست كه بدان نمیبراى جهنم بسیارى از جن و انس را بیافریدیم. ایشان را دلهایی ا

شنوند. اینان همانند بینند و گوشهایی است كه بدان نمیچشمهایی است كه بدان نمی
 تر از آنهایند. اینان خود غافالنند.چارپایانند حتی گمراه

 16 ى مائده آیهسوره.35
ه و مظهر كامل36 یات حقَّ است، می.انسان كه خلیفة اللَّ گیرد  ى قراراتواند در مرتبهترین تجلَّ

مند شود، به ، به طور كامل، از آن منزلت نورانیت بهرهوجودى ى ظرفیتكه به حساب سعه
ه به  شرط آن كه هیچ حجابی میان او و منزلت نورانیت وى ـ از جهت قذرات طینت، و یا توجَّ
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 واش از آن مقام، به حساب غلظت مندىعالم طبیعت ـ  حاصل نشده باشد؛ وگرنه میزان بهره

 (25رقَّت حجاب است. )فروغ شهادت آیت الله سعادت پرور، ص
تواند آن ذات را پایین بیند كه نمیتا مقام ذات را دارد و چون می انسان قابلیت رسیدن.37

شود و بدین ترتیب در عرفان مقام رود و او میبیاورد و ذات را خودش كند، لذا خودش باال می
روم و آنرا بدست توانم به طرف وجود میركجا كه میگوید: تا هشود. میفنا مطرح می

آورم. ... عارف معتقد است طاقت بشرى داراى مقام الیقفی است، لذا نفس ناطقه انسانی می
تواند موضوع عرفان را موجود در مقام قابلیت خود در هیچ حدى توقف ندارد، در نتیجه او می

و خودش او بشود.)شرح نهآیه الحكمة ،  بما هو موجود یعنی وجود آنگونه كه هست بیابد
 (86ص
سه ال ِإلَه 38 .ابن الكواء از امیر المؤمنین علی علیه السالم پرسید: ثواب كسی كه كلمه مقدَّ

هُ  ه فرمود كه هر كه از روى اخالص بگوید كه ال اله  ِإالَّ اللَّ بگوید چیست؟ حضرت ولی اللَّ
ه چنانچه برگ درخت در ایام خزان ریزان گردد و هر كه گناه از بدن آن كس ریزان شود  االَّ اللَّ

م بگوید كه ه در مرتبه دوَّ از روى اخالص ابواب سموات مفتوح گردد و صفوف  ال اله اال اللَّ
مالئكه ایزد سبوح چون استماع این كلمه طیبه از جهت عظمت و جاللت حضرت ربَّ العزَّ 

هبتقدیم رسانید چون مرتبه سیم بنده مؤمن از روى   عرش اخالص بگوید: كه ال اله االَّ اللَّ
بحركت آید و شروع در اهتزاز نماید در آن زمان حضرت ایزد سبحان گوید كه: اى عرش 
ت و جاللت من كه سمیع بصیرم گوینده كلمه طیبه را آمرزیدم با  ساكن شو و آرام گیر به عزَّ

ه ه قایل الالَه االَّ اللَّ ، ص 2ترجمه غفارى مازندرانی، ج-باشد.)احتجاج هر گناه كه در ذمَّ
490) 

ی 39 ُه َلیَغاُن َعَلی َقْلِبی َو ِإنِّ .روى عن سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: ِإنَّ
ًة.    َه ِفی ُكلِّ یْوٍم َسْبِعیَن َمرَّ ْسَتْغِفُر اللَّ

َ
 أَل

ی شرح نم. )روضة المتقین فپرده تاریكی دلم را فرا میگیرد و هر روز هفتاد مرتبه استغفار میك
 (37، ص 13القدیمة(، ج -من ال یحضره الفقیه )ط 
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.اساسًا اسالم به هیچ وجه مجاهده با نفسی را كه انسان تن به خوارى بدهد را قبول ندارد. 40

گوید نفس مؤمن، عزیز و محترم است؛ مؤمن باید از شرافت خود دفاع كند. ولی اسالم می
ه انسان تا این حد نفس خود را خوار و تحقیر كند و به آن توهین كند، دهد كاسالم اجازه نمی

 چرا؟ راز مطلب اینجاست.
د باید گوینآید، میرسیم كه وقتی صحبت نفس پیش میما در اسالم از یك طرف به جایی می

اره بالسوء چنین و چنان است. از  با این نفس مجاهده و مبارزه كرد و آن را میراند و نفس امَّ
ن و بلكه بیش از ای -بینیم به همین اندازهرسیم، میرف دیگر در اسالم به جاى دیگرى میط

ت نفس و كرامت نفس است؛ صحبت از این است كه  -اندازه صحبت از عزت نفس و قوَّ
نفس مؤمن عزیز است، نفس مؤمن محترم است و حتی همه اخالق اسالمی بر اساس توجه 

ن. دار نكگوید: شرافت نفس خودت را لكهفسش است، میدادن انسان به كرامت و شرافت ن
گوید گوید مجاهده با نفس كن و از طرف دیگر میشود كه اسالم از یك طرف میچطور می

دار نكن؟ مگر دو نفس وجود دارد كه باید با یك نفس مجاهده كرد شرافت نفس خود را لكه
 و نفس دیگر را محترم شمرد؟.

به معناى اینكه دو شخص باشد وجود ندارد. یك نفس وجود  جواب این است كه دو نفس
دارد، ولی یك نفس است كه هم درجه عالی دارد و هم درجه دانی و پست. نفس در درجه 

كند، نه عالی خودش شریف است و وقتی در درجه دانی خود پایش را از گلیمش درازتر می
، 23آثاراستادشهیدمطهرى، جمجموعهاینكه بگوییم پست است اما باید جلو او را گرفت.    )

 (238ص
ِبی ص اْلَفْقُر َفْخِرى َو ِبِه َأْفَتِخر.41  (55، ص 69بیروت( ، ج-. )بحار األنوار)طَقاَل النَّ

ه علیه و آله فرمود: فقر افتخار من است و به آن افتخار می  كنم.رسول اكرم صلی اللَّ
كه فخر است، فقر الی الله و احساس خالص .براى مطالعه بیشتر وفهم اینكه مراد از فقرى 42

ود شنیاز میباشد و منظور از فقرى كه در روایت است كه موجب كفر مینیاز به خداوند بی
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عبارت است از آنكه انسان همواره خود را بدون توجه به خدا محتاج به مردم بداند. )رک؛ به 

 ( 131، ص7سفینة البحار، ج
ُكوُن َفِقیرا ِفی َفْقِرىَلِهی َأَنا اْلَفِقیُر  ِ.43  1مة( جالقدی -إقبال األعمال )ط    ِفی ِغَناى َفَكیَف ال َأ

 348؛ ص
 .اى خداى من در وقت غنا و ثروت فقیرم و به تو محتاجم تا چه رسد به هنگام فقر و بینوایی1

 (348؛ ص 1جهمان ؛ ) «َكیَف یْسَتَدلُّ َعَلیَك ِبَما ُهَو ِفی ُوُجوِدِه ُمْفَتِقٌر ِإَلیك.» 
 چگونه من به آثارى كه در وجود خود محتاج تواند بر وجود تو استدالل كنم

ِذى ِبُجوِدَك أَ »  ِذى ِفی اْلُفَقَراِء َأَقْمَتِنی َأْم َكیَف َأْفَتِقُرَو َأْنَت الَّ  «َنیَتِنیْغ ِإَلِهی َكیَف الَأْفَتِقُر َو َأْنَت الَّ
 (350؛ ص 1همان ؛ ج)

و مسكین نباشم در صورتی كه توام در میان فقیران گماشتی،و چگونه فقیر  اى خدا چگونه فقیر
 نیاز گردانیدى و تویی آنكه جز تو خدایی نیست.باشم با آنكه تو به جود و كرمت مرا بی

جهت آشنایی بیشتر با مشخصات عرفان اصیل و استاد تربیتی به جزوه شرح حدیث عقل و 
 ه شده مراجعه فرمایید.جهل كه در راستاى  همین جلسات گفت

ارتداد »اند: به معناى نگاه و چشم برگرداندن است وبه طورى كه گفته« طرف» كلمه.45
افتد، در نفس نقش بندد و به معناى این است كه آن چیزى كه نگاه آدمی به آن می« طرف

آدمی آن را بفهمد كه چیست، پس مقصود آن شخص این بوده كه من تخت ملكه سبأ را در 
كنم كه كمتر از فاصله نگاه كردن و دید آن باشد. )ترجمه المیزان، تی نزدت حاضر میمد
 (518، ص: 15ج

.مرحوم عالمه طباطبایی )رحمه الله علیه( در ذیل بحث روایی، وجوه مختلف نحوه ى 46
آوردن تخت بلقیس را بیان كرده و در وجه پنجم، عدم شدن و به وجود آمدن آن را قبول نمی 

 آوریم.                          توضیحاتی در این مورد را بعد از كالم عالمه میكنند. 
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گفته است: در  " َقْبَل َأْن یْرَتدَّ ِإَلیَك َطْرُفَك"در مجمع در ذیل جمله»كالم عالمه)رحمه الله(:  

ز امعناى این جمله چند وجه است ... پنجم اینكه زمین برایش درهم پیچیده شد، و این معنا 
 امام صادق)ع( روایت شده .    

مؤلف: آنچه وى روایت كرده در باب در هم پیچیده شدن زمین مغایرتی با روایت قبلی كه از 
 آن به خسف تعبیر كرد ندارد.

و اما اولین وجه از آن وجوه كه ما پنجمش را نقل كردیم ـ این است كه: مالئكه تخت را نزدش 
را آورده باشد. سوم اینكه: خداى تعالی حركاتی متوالی در آن  آورده باشند. دوم اینكه: باد آن

تخت خلق كرده باشد. چهارم اینكه: در زمین فرو رفته باشد و در پیش روى سلیمان سر از 
زمین درآورده باشد. پنجم اینكه: خدا آن را در جاى خودش معدوم و در پیش روى سلیمانش 

 اعاده كرده باشد. 
اند و آن این است كه: به یگرى هست كه بعضی از مفسرین آن را گفتهالبته در اینجا وجه د

شود و وجود آن اول، در آن طور كلی وجود موجودات لحظه به لحظه از ناحیه خدا افاضه می
دوم باقی نیست و خداى تعالی هستی را در آن اول افاضه كرد براى تخت آن زن در سبا، سپس 

ن در نزد سلیمان. و این وجوه در ممتنع و محال بودن مثل در آن بعد افاضه هستی كرد براى آ
، ص: 15ترجمه المیزان، ج« باشند.:اند و در دلیل نداشتن، مانند بقیه وجوه میوجه پنجم

528 
توضیحات:نظر حقیر این نبود كه در آنجا واقعیت امر، اینگونه است كه عدم شود و بعد از آن، 

ز این عمیق تر است. حتی در مباحث دیگر صراحتا این را عدم  وجود پیدا كند. بلكه مطلب ا
شوند عرض كرده ایم كه اصال ما عدم و وجود نداریم. اینها در یك قدرت باال مدیریت می

وآنجا اصال عدم و وجود مفهوم ندارد. با توجه به این عرایض كه عرض شد به این جمع بندى 
ه عدم وجود شد، این فراتر از این مطلب است. رسیم كه: بله در نفس االمر اینگونه نیست كمی

شود. این در بیان و سطح مخاطب جلسه است كه مطلب را بلكه مشیت الهی كه شد، می
خواستیم مقدارى قریب به ذهن باشد. مانند بحث قانون و فطرت و دین است كه تقریب به 
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ه شده تا برسد به ـ دریافت قانون چون سریع تر است،گفت 12پاورقی  22ذهن شود ـ جلسه 

این در میان توجه به جو مخاطب است و اال مطالب این نیست كه حتما  -ى فطرت مرحله
آنجا عدم شد و اینجا وجود. چونكه اراده الهی و عالم امر فراتر از این است و در اراده ى الهی، 

ان مكل وضعیت یكجا تحقق پیدا كرده است و اصال اینجا بحث عدم و وجود نیست. منظور
 این نیست كه حتما عدم شده و بعدا به وجود آمده است. )بیانات شفاهی در ضمن تحقیق(

فرماید: چون سلیمان تخت را در نزد خود دید؛ گوید: تخت را آورد، بلكه میقرآن نمی.47
یعنی پس از این مكالمه و گفتگو با كسیكه داراى علمی از كتاب بود، ناگهان تخت را مستقرَّ 

 یافت. و این قسم آوردن، به طیَّ االرض بوده است. در نزد خود
ل، و احضار و ایجادش  تلمیذ: آیا طیَّ االرض عبارت است از اعدام جسم و بدن در مكان اوَّ
در مكان مقصود؟ آیا طیَّ االرض این نیست؟ بطوریكه صاحب طیَّ االرض با اراده الهیه و 

د را در محلَّ منظور احضار و ایجاد اى كه به او إفاضه شده است، در آِن واحد خوملكوتیه
 كند؟

مه: گویا همینطور باشد.  عالَّ
 تلمیذ: گویا اینطور است، یا واقعًا چنین است؟

مه: واقعًا اینطور است. )مهر تابان ) طبع جدید (، متن، ص:   (377عالَّ
در كتاب بصائر به سند خود از امام باقر )ع( روایت كرده كه فرمود: اسم اعظم مركب از .48

دانست، و همان یكی را به كار هفتاد و سه حرف است، و آصف از همه آنها تنها یكی را می
برد و در یك چشم بر هم زدن فاصله سرزمین خود وكشور سبا را در هم نوردید و تخت بلقیس 
را بدست گرفته نزد سلیمان حاضر كرد و دوباره زمین بحال خود برگشت، ولی در نزد ما از آن 

حرف هفتاد و دو حرف است فقط یك حرف نزد ما نیست، و آن هم مخصوص  هفتاد و سه
اى نیست خدا است و خداوند آن را براى علم غیب خود نگهداشته و )با همه اینها( حول و قوه

 (475، ص 8مگر بوسیله خداى علی عظیم. )ترجمه المیزان، ج
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اظ و یا مفاهیمی باشد كه محال است اسم اعظمی كه در هر چیز تصرف دارد، از قبیل الف.49

كند، بلكه اگر واقعا چنین اسمی باشد و چنین آثارى در آن باشد ال الفاظ بر آنها داللت می
 شود، خالصه: آن اسمبد، حقیقت اسم خارجی است، كه مفهوم لفظ به نوعی با آن منطبق می

 (518، ص15حقیقتی است كه اسم لفظی اسم آن اسم است.   )ترجمه تفسیر المیزان، ج
كه  تعین بودن آن استپنهان بودن اسم اعظم و برگزیدن آن در علم غیب، تنها به سبب بی.50

گردد كسی به آن دست نیابد، مگر درصورت فناء؛ و درآن صورت، دیگر نشانی از موجب می
هِ »مخلوق نیست:   (78)رسائل توحیدى، ص  «اْلُمْلُك یْوَمِئٍذ ِللَّ

 463، ص: 8اسم اعظم، رجوع شود به  ترجمه تفسیر المیزان، جبراى توضیح بیشتر در مورد 
 74و رسائل توحیدى، ص: 

.ترجمه آیه: بدانید كه زندگی دنیا، در حقیقت، بازى و سرگرمی و آرایش و فخرفروشِی شما 51
 جویی در اموال و فرزندان است.به یكدیگر و فزون

حا.  المفردات فی غریب القرآن، ص: .َلِعَب فالن: إذا كان فعله غیر قاصد به مقصدا صحی52
741 
به معناى عملی است كه با نظمی خاص انجام بشود، ولی غرضی عقالیی « لعب» .كلمه 53

هاى بر آن مترتب نگردد، بلكه به منظور غرضی خیالی و غیر واقعی انجام شود، مانند بازى
اش و خسارت، كه همهها كه جز مفاهیمی خیالی از تقدم و تاخر و سود و زیان و رنج بچه

 (364؛ ص 14مفاهیمی فرضی و موهوم است، اثرى ندارد.  )ترجمه تفسیر المیزان ؛ ج
 7 آیه روم، شناسند، و حال آنكه از آخرت غافلند.ترجمه: از زندگی دنیا، ظاهرى را می.54
 236، ص 16.رجوع شود به  ترجمه المیزان، ج55
 فرمایند: آیه می .عالمه طباطبایی)رحمه الله( در ذیل این56

اى است كه انسان را از كار مهم و مفیدش باز ، به معناى هر چیز و هر كار بیهوده«لهو» كلمه 
بدارد، و به خود مشغول سازد، بنا بر این یكی از مصادیق لهو، زندگی مادى دنیاست، براى 
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قی و دائمی اینكه آدمی را با زرق و برق خود و آرایش فانی و فریبنده خود از زندگی با

 كند.دارد، و به خود مشغول و سرگرم میبازمی
، به معناى كار و یا كارهاى منظمی است با نظم خیالی و براى غرض خیالی «لعب» و كلمه

ها، زندگی دنیا همان طور كه به اعتبارى لهو است، همین طور لعب نیز مثل بازیهاى بچه
اى بچه با حرص كه بازیها این طورند، عدههست، براى اینكه فانی و زودگذر است، هم چنان 

كنند، و خیلی زود از آن سیر شده و از هم جدا و شور و هیجان عجیبی یك بازى را شروع می
 شوند.می

، كشنداندازند، و پنجه بر روى هم میها بر سر بازى داد و فریاد راه میو نیز همان طور كه بچه
جز وهم و خیال چیزى نیست، مردم نیز بر سر امور دنیوى كنند با اینكه آنچه بر سر آن نزاع می

موال، كنند، از قبیل اجنگند، با اینكه آنچه این ستمگران بر سر آن تكالب میبا یكدیگر می
ها، خدمتگزاران، یاران، و امثال آن همسران، فرزندان، مناصب، مقامها، ریاستها، مولویت

رسد، و انسان هستند كه از دور آب به نظر می چیزى جز اوهام نیستند، و در حقیقت سرابی
 شود، مگر در ظرف وهم و خیال.منافع مذكور را مالك نمی

به خالف زندگی آخرت، كه انسان در آن عالم با كماالت واقعی كه خود از راه ایمان و عمل 
كند، و مهمی است كه اشتغال به آن آدمی را از منافعی صالح كسب كرده زندگی می

دارد، چون غیر از آن كماالت واقعی واقعیت دیگرى نیست، و جدى است، كه لعب و بازنمی
لهو و تاثیم در آن راه ندارد، بقایاست كه فنایی با آن نیست، لذتی است كه با الم آمیخته نیست، 
سعادتی است كه شقاوتی در پی ندارد، پس آخرت حیاتی است واقعی، و به حقیقت معناى 

ْنیا ِإالَّ َلْهٌو َو َلِعٌب »فرماید:عناى اینكه خداى تعالی میكلمه، و این است م َو ما هِذِه اْلَحیاُة الدُّ
اَر اآلِْخَرَة َلِهی اْلَحیواُن   (224، ص: 16)ترجمه المیزان، ج«َو ِإنَّ الدَّ

َهاِتُكْم اَل َتْعَلُم .همه ما حدوثًا عوام بودیم: )57 ُه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأَمَّ (] سوره وَن َشیًئاَوالَلَّ
ی و منكم [، ممكن است بسیارى از ما بقائًا هم عوام بمیریم: )78نحل، آیه  و منكم من یتوفَّ

، آیه من یردُّ ِالی َارذِل الُعمِر لكیال یعلَم مْن بعِد علٍم شیئًاو...   .[5( ] سوره حجَّ
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ه ایم كندانی را دیدهبرند. شاید همه ما سالمبعضی در دوران فرسودگی، همه چیز را از یاد می

پس از سالها تحصیل و تدریس، از خواندن یك سطر عبارت فارسی عاجزاند. منظور از عالمی 
.[، كسی است كه عاِلم 34، ص 8كه در قیامت حق شفاعت دارد]ر.ك: بحار االنوار، ج 

ز زندگی كرد، عاِلم ُمرد، عاِلم به برزخ رفت و عاِلم مبعوث شد؛ نه كسی كه تنها حجمی ا
اى از علم خود معلومات را جمع كرده است. از كسی كه در دنیا عاِلم بود؛ اما در آخرت بهره

ن مگیرد؛ )ندارد، امید شفاعت نیست. از نظر قرآن هر كس كار خوب بیاورد، پاداش نیك می
 [89(. ]سوره نمل، آیه جاء بالحسنِة فله خیر منها

ظات خود را فراموش كند؛ حال آیا فشار شود كه انسان محفوبسیارى بیماریها موجب می
 گذارد؟!مرگ، علوم حوزوى و دانشگاهی براى ما باقی می

ماند و شد، تا مدتی می« ملكه»است، رفتنی است؛ علمی كه براى انسان « حال»علمی كه 
ا اگر علم بعد می م هویت»رود؛ امَّ ماند كه آن نیز با بحث و انسان باشد، باقی می« فصل مقوَّ
سازد. یابد یا هویت او را میشود، بلكه با عمل در درون انسان هویت میاصل نمیدرس ح

شویم، عاِلم در قیامت حاضر میریم، عاِلم وارد برزخ میتنها در این صورت، ما عاِلم می
ه یوم »اى آمده است: رویم. به همین دلیل در مورد عدهشویم و عاِلم به بهشت میمی بعثه اللَّ

[، پس باید از خالفت طرفی ببندیم، تا چنین علمی 49ص  1]الكافی ج «ًا فقیهاالقیامة عالم
بیابیم. خداى سبحان در قرآن كریم به ما امر كرده است: سعی كنید آنچه براى شما معلوم 

 شده است، مشهود شما شود.
ه( همواره میمرحوم عالمه طباطبایی)قدس  فرمود: همه تالش و كوشش ما این است كه بهسرَّ

ا آنچه نصیب ما می شود، تنها مفاهیمی ذهنی است. اگر معلوم در جایی معلوم برسیم؛ امَّ
گردید: شد، متالشی میماند، چرا كه اگر این قرآن بر كوه نازل میظهور كند، آدم باقی نمی

ًعا ِمْن َخْش  ِه َو... (.]سوره حشر آیه )َلْو َأْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلی َجَبٍل َلَرَأیَتُه َخاِشًعا ُمَتَصِدَّ یِة الَلَّ
 (62[ )نسیم اندیشه دفتر اول، آیت الله جوادى آملی)مد ظله(، صفحه21
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وا .58 ه ِ َعزَّ وجلَّ ما َمدُّ اُس ما فی َفضِل َمعِرفِة اللَّ ادُق )علیه السالم( : َلویعَلُم النَّ اْلماُم الصَّ

ه ُ ِبِه األعداَء ِمن َز  َع اللَّ نیا وَنعیِمها ، وكاَنت ُدنیاُهم أَقلَّ ِعنَدُهم أعیَنُهم إلی ما َمتَّ هَرِة الَحیاِة الدَّ
َذ َمن َلم یَزْل فی َروضاِت  ذوا ِبها َتَلذُّ ه ِ َجلَّ وعزَّ ، وَتَلذَّ ا یَطؤوَنُه ِبأرُجِلِهم ، وَلَنِعموا ِبَمعِرفِة اللَّ  ِممَّ

ه ِ َعزَّ وجلَّ  ه. إنَّ َمعِرفَة اللَّ ُانٌس ِمن ُكلِّ َوحَشٍة ، وصاِحٌب ِمن ُكلِّ َوحَدٍة ،  الِجناِن َمَع أوِلیاِء اللَّ
ٌة ِمن ُكلِّ َضعٍف ، وِشفاٌء ِمن ُكلِّ ُسقٍم.  )الكافی )ط ـ اْلسالمیة(، وُنوٌر ِمن ُكلِّ ُظلَمٍة ، وُقوَّ

 (247، ص 8ج
دانستند كه شناخت خداوند عزَّ وجلَّ چه فرمایند: اگر مردم میامام صادق )علیه السالم( می

رزشی دارد، به زرق وبرق زندگی دنیا ونعمتهاى آن كه خداوند دشمنان را از آنها بهره مند ا
ساخته است چشم نمی دوختند ودنیاى آنان در نظرشان كمتر از خاك زیر پایشان بود واز 

ت میمعرفت خدا متنعم می بردند كه همواره در باغهاى بهشت شدند وچونان كسی از آن لذَّ
ان خدا باشد. شناخت خدا، مونس هر تنهایی است ویار هر بی كسی با اولیاء ودوست

 وروشنایی هر تاریكی ونیروى هر ناتوانی وشفاى هر بیمارى.
ه( نقل شده كه گفته است: این پنج خصلتی كه در آیه شریفه .59 و از شیخ بهایی )رحمه اللَّ

 چون تا كودك است ذكر شده، از نظر سنین عمر آدمی و مراحل حیاتش مترتب بر یكدیگرند،
بندیش محكم رسد و استخوانحریص در لعب و بازى است، و همین كه به حد بلوغ می

شود، و پس از آنكه بلوغش به حد نهایت رسید، به ها میمند به لهو و سرگرمیشود عالقهمی
پردازد و همواره به فكر این است كه لباس فاخرى تهیه كند، مركب آرایش خود و زندگیش می

جالب توجهی سوار شود، منزل زیبایی بسازد، و همواره به زیبایی و آرایش خود بپردازد، و بعد 
ند، كرسد آن وقت است كه )دیگر به اینگونه امور توجهی نمیاز این سنین به حد كهولت می

د، و چون افتو برایش قانع كننده نیست، بلكه( بیشتر به فكر تفاخر به حسب و نسب می
شود. )ترجمه د همه كوشش و تالشش در بیشتر كردن مال و اوالد صرف میسالخورده ش

 (289، ص: 19المیزان، ج
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ی»لهو: مشغول شدن. چیزیكه مشغول میكند .60 جل بالشَّ این مشغول شدن « ء: لعبلها الرَّ

 توأم با غفلت است.
ه.راغب میگوید:  ا یعنیه و یهمَّ ْهُو: ما یشغل اْلنسان عمَّ ست كه انسان را از یعنی لهو آن ا اللَّ

 (211، ص 6خورد مشغول نماید. )قاموس قرآن، جآنچه مهمَّ است و بدردش می
.ترجمه آیه: بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو]ها[ سرگرمشان كند، پس به 61

 زودى خواهند دانست.
ود مشغول .ترجمه آیه: مردانی كه نه تجارت و نه داد و ستدى، آنان را از یاد خدا به خ62

 دارد.نمی
استعمال شود، از نظر عرف استمرار در كسب « بیع» وقتی در مقابل كلمه« تجارة» .كلمه63

و شود. پس فرق بین این دشود، ولی از بیع، فروختن براى یك بار فهمیده میاز آن فهمیده می
ارت با اینكه جكلمه فرق بین یك دفعه و استمرار است. بنا بر این معناى نفی بیع بعد از نفی ت

ها نه تنها تجارت استمرارى از شود این است كه اهل این خانهبا نفی تجارت بیع هم نفی می
 كند.كند، بلكه تك تك معامالت هم ایشان را بی خبر نمیخدا بی خبرشان نمی

 ی كرده،را هم نف« الهاء بیع» ،«الهاء تجارة» اند: وجه اینكه بعد از نفیبعضی از مفسرین گفته
گیر است، ولی در تجارت دو هوا و این است كه سود و ربح معامله در بیع، نقدى و چشم

 اش این نیست كه بیعمشكوك است، بنا بر این اگر تجارت از خدا بی خبرشان نكند، الزمه
هم از خدا بی خبرشان نكند، چون ربح بیع نقدى است و در بی خبر كردن انسان از خدا 

 كند، فرمود بیع هماز آنكه فرمود تجارت ایشان را از خدا بی خبر نمیمؤثرتر است، لذا بعد 
را تكرار كرد، تا نفی را بهتر یادآورى « ال» كند، و به همین جهت كلمهاز خدا بی خبرشان نمی

 (176، ص: 15نماید و مطلب را تاكید كند، و این وجه وجه خوبی است. )ترجمه المیزان، ج
به كتاب و سنت، هر دو با هم مراجعه كند، از مسلمات خواهد  گوییم، براى كسی كه.می64

اى است كه بر ما پوشیده است و جز خدا و هر بود كه در آن دو، معارف و اسرار و علوم خفیه
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داند. كتاب خدا مشحون و سرشار از این كس كه خدا بخواهد و بپسندد، كسی آنها را نمی

 (29، ص 2ئی ،ترجمه رساله الوالیه ، جمطالب است. )مجموعه رسائل عالمه طباطبا
رجات»و آن نیز از كتاب « اختصاص»از كتاب « بحاراالنوار»و در كتاب  بر از جا« بصائرالدَّ

 :كند كه حضرت باقر علیه السالم فرمودنقل می
ا َأْظَهْرنا َلُكْم!» ْكَثُر ِممَّ  «یا جابر ما َسَتْرنا َعْنَكْم َأ

ایم بیش از آن چیزى است كه برایتان آشكار نهان نمودهترجمه: اى جابر! آنچه از شما پ
 (35ایم! )همان ص ساخته

جلد( اثر آیت الله سعادت  10.جمال آفتاب و آفتاب هر نظر؛ شرحی بر دیوان حافظ )65
 پرور)رحمه الله(

خواجه حافظ از نوادر عارفانی است كه به اوج مقام انسانیت رسیده و شیفتگان بحر مواج 
 (395ا اشعار دلنشین خود بیدارى بخشیده است. )رسایل عرفانی صفحه ربوبی را ب

 هگیرى از آیات، روایات و ادعیو بهره« تفسیر حافظ به حافظ»این اثر كه با استفاده از روش 
هاى ادبی و عرفانی، از منظر معارف توحیدى به شرح پردازىمتناسب و به دور از اصطالح

ن گشاید و بدیشیراز باز می ى مقاصد و اشارات خواجهاز چهرهغزلیات حافظ پرداخته و نقاب 
شفـاف قرآن و احادیث به تماشاى لطایف و معانی  سازد تا در آینهسان، خواننده را قادر می

لیه این اثر، محصول جلسات خصوصی اخالقی ـ عرفانی  نغز اشعار حافظ بنشیند. بنیاد اوَّ
فروغ اند. )ده سالیانی دراز از این جلسات فیض بردهمرحوم عالمه طباطبایی است كه نویسن

 (478شهادت صفحه 
 .ترجمه آیه: تفاخر به بیشتر داشتن، شما را غافل داشت.66
.یكی از اثرات مهمی كه در قرآن مجید براى تقوا ذكر شده، روشن بینی و بصیرت است 67

َه »فرماید: از سوره انفال می 29كه در آیه  ُقوا اللَّ هی یعنی اگر تقواى ال «یْجَعْل َلُكْم ُفْرقانًا.اْن َتتَّ
 دهد.داشته باشید خداوند براى شما مایه تمیز و تشخیص قرار می
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م است در اسالم. بعضی  باید بگویم تنها این یك آیه قرآن نیست، این خود یك منطق مسلَّ

ى كه از ائمه آیات دیگر قرآن هم هست كه اشعارى بر این مطلب دارد.در اخبار نبوى یا اخبار
 اطهار رسیده زیاد روى این مطلب تكیه شده است. 

َبُكُم اْلِحْكَمُة. جاِهدوا اْنُفَسُكْم َعلی»در كالم رسول اكرم است:  یعنی با  «اْهواِئُكْم َتُحلَّ ُقلو
 هاى نفسانی مبارزه كنید تا حكمت در دل شما وارد شود.هوا و هوس

هاى آن را دیده باشم یست در كتب حدیث عین جملهحدیث دیگرى است نبوى كه اآلن یادم ن
َمْن اْخَلَص » ولی نقل این حدیث در سایر كتب، خیلی معروف و مشهور است و آن این است:

ِه اْرَبعیَن َصباحًا َجَرْت ینابیُع اْلِحْكَمِة ِمْن َقْلِبِه َعلی یعنی هركس چهل روز خود را .« ِلساِنهِ  ِللَّ
هاى حكمت از زمین دلش به مجراى زبانش جارى هد، چشمهخالص براى خدا قرار د

 شود.می
ٌر فی َلْوال َتْكثی»كند كه رسول اكرم )ص( فرمود: در تفسیر المیزان از كتب اهل تسنن نقل می
یعنی اگر زیاده روى در  «َو َلَسِمْعُتْم ما اْسَمُع. َكالِمُكْم َو َتْمریٌج فی ُقلوِبُكْم َلَرایُتْم ما ارى

دیدید و هرچه بینم شما میگفتن شما و هرزه چرانی در دل شما نبود، هرچه من می سخن
 شنیدید.شنوم میمی

یاطیَن یحوموَن َحْوَل ُقلوِب »فرماید: در حدیث دیگر امام صادق علیه السالم می َلْوال انَّ الشَّ
مواِت. َبنی آَدَم َلَنَظروا الی ین در اطراف دلهاى فرزندان یعنی اگر نبود كه شیاط «َمَلكوِت السَّ

 كردند.كنند، آنها ملكوت آسمانها را مشاهده میآدم حركت می
م  پس، از لحاظ دین اسالم و از لحاظ فرهنگ اسالمی این مطلب یك اصل مسلَّ

 (708، ص: 23آثار استاد شهید مطهرى، ج)مجموعه است.
ی، من ]هم گناهانشان را[ در پروردگارا، به سبب آنكه مرا گمراه ساخت».ترجمه آیه: گفت: 68

( مگر بندگان خالص تو از میان 39آرایم و همه را گمراه خواهم ساخت، )زمین برایشان می
 (40« )آنان را.
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.مخَلصین آنهایند كه پس از آنكه ایشان خود را براى خدا خالص كردند خدا آنان را براى 69

صیبی ندارد، و در دلهایشان محلی خود خالص گردانیده، یعنی غیر خدا كسی در آنها سهم و ن
كه غیر خدا در آن منزل كند باقی نمانده است، و آنان جز به خدا به چیز دیگرى اشتغال ندارند، 

هاى خود را در دل آنان بیفكند همان وساوس سبب هر چه هم كه شیطان از كیدها و وسوسه
كند. ایشان را به خدا نزدیك میسازد شوند، و همانها كه دیگران را از خدا دور مییاد خدا می

 (243، ص 12)ترجمه المیزان، ج
ترجمه آیات: در حقیقت، ما آنچه را كه بر زمین است، زیورى براى آن قرار دادیم، تا آنان .70

( و ما آنچه را كه بر آن است، قطعًا بیابانی 7را بیازماییم كه كدام یك از ایشان نیكوكارترند. )
 (8گیاه خواهیم كرد. )بی
.در این دو آیه، بیان عجیبی در حقیقت زندگی بشر در زمین ایراد شده، و آن این است كه 71

هرگز مایل نبوده كه به زمین دل  -كه در اصل جوهرى است علوى و شریف -نفوس انسانی
ببندد و در آنجا زندگی كند، ولی عنایت خداوند تبارك و تعالی چنین تقدیر كرده كه كمال و 

نه او از راه اعتقاد و عمل حق تامین گردد، به همین جهت تقدیر خود را از این سعادت جاودا
راه به كار بسته كه او را در موقف اعتقاد و عمل نهاده، به محك تصفیه و تطهیرش برساند و تا 

اى برقرار مدتی مقدر در زمینش اسكان داده میان او و آنچه كه در زمین هست علقه و جذبه
وى مال و اوالد و جاه و مقام شیفته گردد. این معنا را از این جاى آیه استفاده كند و دلش به س

فرماید: آنچه در زمین هست ما زینت زمین قرارش دایم. و زینت بودن مادیات كردیم كه می
فرع بر این است كه در دل بشر و در نظر او محبوب باشد، و دل او به آنها بستگی و تعلق یافته 

ت و آرامش یابد.  آن گاه وقتی آن مدت معین كه خدا براى سكونتشان در زمین در نتیجه سكون
خواست از فرد فرد آنان به عمل مقرر كرده به سر آمد، و یا به عبارتی آن آزمایشی كه خدا می

آورد و تحقق یافت، خداوند آن عالقه را از بین آنها و مادیات محو نموده آن جمال و زینت و 
شود، آن گیاه میگیرد، و زمین به صورت خاكی خشك و بیرا از آن میزیبایی كه زمین 



 یا و زندگی دنیابخش سوم: دن   323

 
كوبد، كند، و نداى رحیل و كوس كوچ را براى اهلش میسرسبزى و طراوت را از آن سلب می

 روند، در حالی كه چون روز تولدشان منفرد و تنها هستند.از این آشیانه بیرون می
نش در زمین و زینت دادن زمین و لذائذ مادى این سنت خداى تعالی در خلقت بشر و اسكا

آن است تا بدین وسیله فرد فرد بشر را امتحان كند و سعادتمندان از دیگران متمایز شوند. و به 
آورد و متاعهاى زندگی را كه در زمین همین منظور نسلها را یكی پس از دیگرى به وجود می

گذارد تا آزمایش تكمیل اختیار خود وا می دهد، آن گاه آنان را بهاست، در نظرشان جلوه می
گردد. بعد از اتمام آن، ارتباط مزبور را كه میان آنان و آن موجودات بود بریده، از این عالم كه 

، 13كند. )ترجمه المیزان، ججاى عمل است به آن نشاه كه سراى حساب است، منتقلشان می
 (332ص
را كه خدا براى بندگانش پدید آورده، و ]نیز[  زیورهایی».ترجمه آیه: ]اى پیامبر[ بگو: 72

این ]نعمتها[ در زندگی دنیا براى كسانی »بگو: « روزیهاى پاكیزه را چه كسی حرام گردانیده؟
این گونه آیات ]خود[ را « باشد.اند و روز قیامت ]نیز[ خاصَّ آنان میاست كه ایمان آورده

 (32م. )كنیدانند به روشنی بیان میبراى گروهی كه می
داشتنی گردانید و آن را در دلهاى شما .ترجمه آیه: لیكن خدا ایمان را براى شما دوست73

اند[ بیاراست و كفر و پلیدكارى و سركشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت. آنان ]كه چنین
 (7یافتگانند. )ره

ر و بالیدن بر آنها.74 ر در نفس آدمی و فخر اظهار و شمردن اسباب تكبَّ  ست. )قاموستكبَّ
 (155، ص5قرآن، ج

 دارد.ترجمه آیه: خدا خودپسنِد الفزن را دوست نمی.75
ر و فخرفروش است دوست نمی.76  دارد.ترجمه آیه: خدا كسی را كه متكبَّ
به معنی كسی است كه با یك سلسله تخیالت و « خیالء» ، و«خیال» از ماده« مختال.»77

 بیند.پندارها خود را بزرگ می
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» فاوتكند )تبه معنی كسی است كه نسبت به دیگران فخر فروشی می« فخر» ماده از« فخور» 

در این است كه اولی اشاره به تخیالت كبرآلود ذهنی است، و دومی به « فخور» و« مختال
 (54، ص 17اعمال كبر آمیز خارجی است(. )تفسیر نمونه، ج

دانند دو را از یك كمیت می كنند، هر.اغلب وقتی افراد در موضوع وزن و جرم صحبت می78
كنند، در صورتی كه وزن و جرم دو كمیت متفاوت هستند و و با واحد كیلوگرم مشخص می
 تفاوت آنها در موارد زیر است:

 الف( جرم كمیتی است عددى و وزن كمیتی است بردارى.
 ، كیلوگرم و یكاى وزن نیوتن است. SIب( یكاى جرم در 

ی آن جسم است، ولی وزن جسم به جرم جسم و میدان ج( جرم هر جسم از خواص ذات
 گرانش بستگی دارد.

 كند.د( جرم جسم ثابت است ، ولی وزن تغییر می
 N 100كیلوگرم است، ولی وزن آن كه در سطح زمین  10مثال جرم جسمی ثابت و تقریبا 

. است N31كیلومترى  5000و در ارتفاع  N75كیلومترى زمین ،  1000است، در ارتفاع 
هر چه از سطح زمین دورتر شویم ، اثر جاذبه زمین كمتر و وزن جسم به همان نسبت كمتر 

 www.roshd.irشود.می
 .روایاتی در مورد مذمت مدح و ستایش دیگران79

راَب  اِحیَن التُّ ه ِ صلی الله علیه و آله أن َنحُثَو فی ُوجوِه الَمدَّ . ترجمه میزان أَمَرنا رسوُل اللَّ
 5471فحه ص 11الحكمه جلد

 رسول خدا صلی الله علیه و آله به ما فرمود كه به صورت مدح گویان خاك بپاشیم.
بی )صلی الله علیه و آله(، فقاَل )صلی الله علیه و آله(:  ُرِوى أنَّ رُجاًل َمَدَح رُجاًل ِعنَد النَّ

یَحَك ! َقَطعَت ُعُنَق صاِحِبَك َلو َسِمَعها ما أفَلَح. ُثمَّ قاَل: إن كاَن  ال ُبدَّ أحُدُكم ماِدحا أخاُه  َو
ة  ُه كذلَك.المحجَّ ه ُ إن كاَن یرى أنَّ ه ِ أَحدا، َحسیُبُه اللَّ ی عَلی اللَّ َفْلیُقْل: ُاِحبُّ ُفالنا و ال ُاَزكَّ

 .283، ص5جلد  البیضاء :
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روایت شده كه مردى در حضور پیامبر صلی الله علیه و آله مردى را مدح كرد. حضرت فرمود: 

ردن رفیقت را بریدى. اگر این مدح تو را بشنود، رستگار نمی شود. سپس فرمود: واى بر تو! گ
اگر یكی از شما ناگزیر خواست برادرش را بستاید، بگوید: فالنی را دوست دارم. ولی از باطن 
 و عاقبت هیچ كس خبر ندارم، حسابش با خداست، اگر برادرش را خوب و شایسته می بیند.

ِه)صلی ا یٍن ُمرَهٍف كاَن َخیراَلُه ِمن عن رسوُل اللَّ لله علیه و آله(: َلوَمشی رُجٌل إلی رُجٍل بِسكِّ
ة البیضاء : جلد  أن یثنی عَلیِه فی َوجِهِه.  .284ص ، 5المحجَّ

ان به مردى حمله كند، براى او  پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : اگر مردى با كاردى تیز و ُبرَّ
 او را بستاید. بهتر است تا این كه رو به رویش

ةِ  هَو و یدنی ِمن الِغرَّ . تصنیف غرر الحكم و  عن االمام علی علیه السالم : اْلطراُء یحِدُث الزَّ
 466درر الكلم ؛ ؛ ص

امام علی علیه السالم : ستایش مبالغه آمیز ]در ممدوح [خودپسندى پدید می آورد و به فریب 
 )غفلت( می كشاند.

ا یقاُل َلُه ، فیقوُل  عن االمام علی علیه السالم ـ ی أَحٌد ِمنُهم خاَف ِممَّ قیَن ـ : إذا ُزكِّ فی ِصَفِة الُمتَّ
ُهمَّ ال ُتؤاِخْذنی بما  ی بَنفسی! اللَّ ی أعَلُم بی ِمنَّ : أنا أعَلُم بَنفسی ِمن َغیرى ، و َربَّ

وَن،واغِفْر لی ماال یعلموَن  ا یُظنَّ  .  یقولوَن،واجَعْلنی أفَضَل ِممَّ
 193الخطبة  305صبحی صالح(، ص: نهج البالغة )لل

ـ فرمود : هرگاه فردى از آنان به پاكی ستوده شود،  ـ در وصف پرهیزگاران  امام علی علیه السالم 
از آنچه درباره اش می گویند هراسان می شود و می گوید: من خود را بهتر از هر كس می 

چه می گویند بر من مگیر و مرا شناسم و پروردگارم مرا بهتر از خودم می شناسد! بار خدایا! آن
 برتر از آنچه می پندارند قرار ده و آنچه را ]از گناهان من[ نمی دانند، بر من ببخشاى و بیامرز.

ُه، و غاِلْبها .80 ه ِ ُمجاَهدَة الَعُدوِّ َعُدوَّ اْلماُم علی علیه السالم: جاِهْد َنْفَسَك َعلی طاعِة اللَّ
ُه؛ فإنَّ  دِّ ِضدَّ اِس َمن َقِوى علی َنْفِسِه. ُمغالبَة الضِّ  أْقوى النَّ



 فطرت  |   326

 
امام علی علیه السالم : در راه طاعت خدا، با نْفس خود مبارزه كن همچون مبارزه دشمن با 
دشمنش، و با آن گالویز شو همچون گالویز شدن حریف با حریفش، زیرا نیرومندترین 

 مردمان كسی است كه بر نْفس خویش چیره آید.    
 242و درر الكلم ؛ ؛ ص تصنیف غرر الحكم

ه ُ تبارَك و تعالی : َمن أهاَن لی َولیا فقد أْرَصَد .81 عن رسول الله صلی الله علیه و آله : قاَل اللَّ
 351، ص: 2اْلسالمیة(، ج -الكافی )ط ِلُمحاَربتی .

خداوند تبارك و تعالی فرموده است: هر كه به یكی از دوستان من تحقیر و توهین روا دارد براى 
 جنگ با من آماده شده است.

 310، ص: 2اْلسالمیة(، ج -.الكافی )ط 82
ِبی اْلُمَطاِع َأْو .83 ِة ِبَشَفاَعِة النَّ ُكْم ِفی اْلَجنَّ ا ِفی اْلِقیاَمِة َفُكلُّ ِه )علیه السالم(: َأمَّ  َقاَل َأبوَعْبِد اللَّ

ُف َعَلیُكْم ِفی  ِه َأَتَخوَّ ی َو اللَّ ِبی َو َلِكنِّ  اْلَبْرَزِخ َوِصی النَّ
ه  از امام صادق )علیه السالم ی اللَّ است( كه: قیامت تمام شیعیان به شفاعت پیغمبر اكرم)صلَّ

 .علیه و آله( و اوصیاء گرامش داخل بهشت میشوند ولی من از عالم برزخ برایتان میترسیم
 242، ص 3اْلسالمیة(،  ،ج  -الكافی )ط 

ن َضْعٍف .84 ِذى َخَلَقُكم مِّ ُه الَّ ٍة َضْعًفا اللَّ ًة ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوَّ ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ
 َوَشیَبًة  یْخُلُق َمایَشاُء  َوُهَو اْلَعِلیُم اْلَقِدیر

ت بخشید، سپس بعد  خداست آن كس كه شما را ابتدا ناتوان آفرید، آن گاه پس از ناتوانی قوَّ
ت، ناتوانی و پیرى داد. هر چه ب سوره  54ىآیه» آفریند و هموست داناى توانا. خواهد میاز قوَّ

 «روم 
دهد، كه خدا خلقت شما را از ضعف ابتداء كرد، یعنی شما در ابتداى آیه چنین معنی می

 اول طفولیت -آیدبه طورى كه از مقابله بر می -خلقت ضعیف بودید. و مصداق این ضعف
شد. و مراد از قوت بعد از ضعف، رسیدن است، هر چند كه ممكن است بر نطفه هم صادق با
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طفل است به حد بلوغ، و مراد از ضعف بعد از قوت، دوران پیرى است.      ترجمه المیزان، 

 307، ص: 16ج
ی  َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن )علیه السالم(.85 یَعِة َعْبٌد یَقاِرُف َأْمرًا َنَهیَناُه َعْنُه َفیُموُت َحتَّ َما ِمَن الشِّ

هَ ی ی یْلَقی اللَّ ا ِفی َنْفِسِه َحتَّ ا ِفی َوَلٍد َو ِإمَّ ا ِفی َماٍل َو ِإمَّ ُبُه ِإمَّ ُص ِبَها ُذُنو َعزَّ َو َجلَّ  ْبَتَلی ِبَبِلیٍة ُتَمحَّ
ی ُه َلیْبَقی َعَلیِه الشَّ ُد ِبِه َعَلیِه ِعْنَد َمْوِته.َو َما َلُه َذْنٌب َو ِإنَّ ِبِه َفیَشدَّ  ُء ِمْن ُذُنو

الم( فرمود: هر یك از شیعیان كه مرتكب گناهی شود و یكی از ام یر المؤمنین )علیه السَّ
ه در شود كمنهیات را انجام دهد قبل از اینكه مرگش فرا رسد گرفتار مصائب و مشكالتی می

گردد. این مصائب ممكن است در امور مالی باشد و یا یكی از اثر آن گناهانش پاك می
بدهد و یا خود بیمار گردد، این گونه افراد هنگامی كه به جوار رحمت فرزندانش را از دست 

روند گناهی ندارند، و اگر در زندگی گناهی از آنها بماند آن هم در هنگام مرگ با جان حق می
 رود.      دادن سخت از بین می

؛  1ج ترجمه عطاردى ؛ (64ایمان و كفر ) ترجمه كتاب اْلیمان و الكفر بحار األنوار جلد 
 116ص
 311، ص: 2اْلسالمیة(، ج -.الكافی )ط 86
ِبی )صلی الله علیه و آله( ِفی َفْضِل َشْهِر  َعْن َأِمیِراْلُمْؤِمِنیَن )علیه السالم(.87 ِفی ُخْطَبِة النَّ

ْعَماِل ِفی َه 
َ
ِه َما َأْفَضُل اأْل ْهِر َفَق َرَمَضاَن َفَقاَل )علیه السالم( َفُقْمُت َفُقْلُت یا َرُسوَل اللَّ اَل َذا الشَّ

ْهِر اْلَوَرعُ  ْعَماِل ِفی َهَذا الشَّ
َ
هِ  َمَحاِرِم  َعْن  یا َأَبااْلَحَسِن َأْفَضُل اأْل  َعزَّ َو َجل. اللَّ

از امیرالمؤمنین در مورد خطبه پیامبر اكرم )صلی الله علیه وآله( در فضیلت ماه رمضان روایت 
ه كدام عمل در این ماه بهتر شده كه حضرت فرمودند: من برخاستم و  عرضكردم یا رسول اللَّ

است فرمود اى أبوالحسن بهترین عمل در این ماه ورع از محارم خداى عزوجل است. 
 (95اى، ص)األمالی للصدوق،ترجمه كمره

از جامع االخبار نقل است كه: بعضی از صحابه از حضرت رسول صلی الله علیه و آله .88
مود: هدیه بفرستید براى مردگان خود. پس گفتیم كه چیست هدیه نقل كرده كه آن حضرت فر
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آیند هر جمعه به آسمان دنیا مقابل ها؟ فرمود: صدقه و دعا و فرمود ارواح مؤمنین میمرده
كنند هر یك از ایشان به آواز حزین با گریه، اى اهل من و ها و منزلهاى خود و فریاد میخانه

و خویشان من مهربانی كنید بر ما به آنچه بود در دست ما و  اوالد من اى پدر من و مادر من
كنند: خویشان خود را عذاب و حساب او بر ما است و نفعش براى غیر ما و هر یك فریاد می

اى كه خداوند بپوشاند شما را از جامه مهربانی كنید، ما را به درهمی یا به قرص نانی یا به جامه
الله علیه و آله و گریه كردیم ما و آن جناب از زیادى بهشت. پس گریست رسول خدا صلی 

گریستن قدرت بر سخن گفتن نداشت. پس فرمود اینها برادران دینی شمایند كه خاك پوسیده 
گویند كنند به عذاب و هالكت بر جانهاى خود و میاند بعد از سرور و نعمت، پس ندا میشده

ر دست ما بود در طاعت و رضاى خداوند محتاج كردیم آنچه را كه دواى بر ما اگر انفاق می
ید صدقه كنند زود بفرستگردند با حسرت و پشیمانی و فریاد مینبودیم بسوى شما. پس برمی

 (942الجنان، باب فضیلت زیارت قبور مومنین، ص مردگان را.)مفاتیح
، و مرءوسیت زندگی دنیا جز در خیال حقیقتی ندارد ، جاه و مال و تقدم و تاخر و ریاست .89

و سایر امتیازاتش همه خیالی است، و در واقع و خارج از ذهن صاحب خیال حقیقتی ندارد، 
به این معنا كه آنچه در خارج است حركاتی است طبیعی كه انسان به وسیله آن حركات در 

دهد هر كه كند، حال فردى كه این حركات را از خود بروز میاى از مواد عالم تصرف میماده
خواهد باشد، آنچه در خارج تحقق دارد از اینكه مثال یك انسان رئیس است، انسانیت او یم

است، و اما ریاستش جز در خانه خیال و وهم تحققی ندارد، و همچنین لباسی كه یك انسان 
به تن كرده آنچه از این لباس در خارج هست خود لباس است، اما مملوك بودنش براى او در 

ا در وهم و خیال صاحب لباس است، و بر همین قیاس است تمامی شؤون خارج نیست، تنه
 (175، ص: 2زندگی دنیا. )ترجمه تفسیر المیزان، ج

[ كارها به سوى [ آسمانها و زمین از آِن اوست، و ]جملهترجمه آیه: فرمانروایی ]مطلق.90
 شود.خدا بازگردانیده می
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( بگو: 48« )گویید، این وعده چه وقت است؟اگر راست می»گویند: ها: و میترجمه آیه.91

تی را زمانی » براى خود زیان و سودى در اختیار ندارم، مگر آنچه را كه خدا بخواهد. هر امَّ
[ تأخیر كنند و نه پیشی ]محدود[ است. آن گاه كه زمانشان به سر رسد، پس نه ساعتی ]از آن

 (49« )گیرند.
كنند و خود اند كه چیزى را خلق نمیى خود گرفتهترجمه آیه: و به جاى او خدایانی برا.92

اند و براى خود نه زیانی را در اختیار دارند و نه سودى را، و نه مرگی را در اختیار خلق شده
 دارند و نه حیاتی و نه رستاخیزى را.

.وجود انسان و تمامی موجوداتی كه تابع وجود آدمی هستند، چه قواى او و چه افعالش، 93
به ذات خداى عزیزى هستند كه انسان را آفریده و ایجاد كرده، پس قوام ذات آدمی  همه قائم

به اوست و همواره محتاج او، در همه احوالش به اوست، و در حدوثش و بقاءش، مستقل از 
او نیست. و چون چنین است، رب او و مالك او هر گونه تصرفی كه بخواهد در او میكند و 

مالكیتی ندارد و به هیچ وجه مستقل از مالك خود نیست، مالك  خود او هیچگونه اختیار و
 حقیقی وجودش و قوایش و افعالش.

گویند فالنی و اگر هم هستی او را و نیز قوا و افعال او را به خود او نسبت میدهند، مثال می
 وجود دارد قوا و افعالی دارد، چشم و گوش دارد، و یا اعمالی چون راه رفتن و سخن گفتن و
خوردن و نوشیدن دارد، همین نسبت نیز به اذن مالك حقیقی اوست كه اگر مالك حقیقیش 

اى نداده بود، همه این نسبتها دروغ بود، زیرا او و هیچ موجودى دیگر مالك چیزى چنین اجازه
ها را ندارند، براى اینكه گفتیم: به هیچ وجه استقاللی از خود نیستند، و هیچیك از این نسبت

 د، هر چه دارند ملك اوست.ندارن
كند، كه ضرورت زندگی اجتماعی ناگزیرش )چیزى كه هست آدمی تا در این نشئه زندگی می

كرده ملكی اعتبارى براى خود درست كند و خدا هم این اعتبار را معتبر شمرده و این نیز باعث 
حان دارد لذا خداى سبواقعی ملكش بپن شده كه رفته رفته امر بر او مشتبه گردد و خود را مالك

اِر، ملك امروز از آن كیست؟ از آن خداست ِه اْلواِحِد اْلَقهَّ ، واحد در آیه: ِلَمِن اْلُمْلُك اْلیْوَم ِللَّ
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فرماید: بزودى اعتبار نامبرده لغو خواهد شد و اشیاء به حال قبل از اذن خدا قهار(. می

مگر براى خدا و بس، آن وقت است  برمیگردند، و روزى خواهد رسید كه دیگر ملكی نماند،
 پنداشت، بسوى خداى سبحان برمیگردد.كه آدمی با همه آن چیزها كه ملك خود می

شود ملك دو جور است، یكی ملك حقیقی كه دارنده آن تنها و تنها خداى پس معلوم می
 سبحان است، واحدى با او در این مالكیت شریك نیست، نه هیچ انسانی و نه هیچ موجودى
دیگر، و یكی دیگر ملك اعتبارى و ظاهرى و صورى است، مثل مالكیت انسان نسبت به 
خودش و فرزندش و مالش و امثال اینها، كه در این چیزها مالك حقیقی خداست و مالكیت 

 انسان به تملیك خداى تعالی است، آنهم تملیك ظاهرى و مجازى.
آن ملكیت را نسبت به خود حساب پس اگر آدمی متوجه حقیقت ملك خداى تعالی بشود و 

شود كه این ملك بیند كه خودش ملك مطلق پروردگارش است، و نیز متوجه میكند، می
شود و از آن جمله ملك انسان نسبت ظاهرى و اعتبارى كه میان انسانها دست به دست می

ش گاربخودش و مالش، و فرزندانش و هر چیز دیگر، بزودى باطل خواهد شد و به سوى پرورد
شود كه خود او اصال مالك هیچ چیز نیست، نه ملك رجوع خواهد كرد، و باألخره متوجه می

 (531؛ ص 1حقیقی و نه مجازى.)ترجمه تفسیر المیزان ؛ ج
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 دعا و عبادتن سؤال، یرابطه ب
 شود. ه بحثیادع یاز فرازها یرسد در بعضین جلسه، به نظر میا
ك یدعاها، درباره خود دعا  یح فرازهایعنوان مقدمه و قبل از توضبه 

ا به م تیدا کنیپ ینه ذهنیاز دعاها زم ید معرفتیشود، تا در دمقدار بحث می
در قرآن 1م.یکنم با دیدگاه معرفتی از دعاها استفاده یلطف خدا بتوان
 :2فرموده است ی، خداوند درباره دعا، مطالبیدرجاهای مختلف
َلَك ِعبادِ »د:یفرمایم 186ه یدر سوره بقره آ

َ
 ٌب یَقِر  یَفِإنِّ  یَعنِّ  یَو ِإذا َسأ

ِج 
ُ
اِع ِإذا َدعاِن َفلْ یأ ُهْم  یْؤِمُنوا بِ یَو لْ  یُبوا لِ یْسَتِج یُب َدْعَوَة الدَّ َلَعلَّ
 3.«ْرُشُدوَن ی

 است. از سوره یقیدق یهاك رابطهین سؤال، دعا و عبادت یاین آیه ب در
ُکُم اْدُعونِ »د:یفرمایکه م 60ه یمؤمن )غافر( آ ْسَتِجْب َلُکْم ِإنَّ  یَو قاَل َربُّ

َ
أ

ِذ  َم داِخِر یَس  یْسَتْکِبُروَن َعْن ِعباَدتِ یَن یالَّ استفاده می 4«َن یْدُخُلوَن َجَهنَّ
 . 5دعا را عبادت فرموده است ی، معناشود که خداوند به صراحت
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است. بلکه دعا درواقع  ین عبادت و دعا، رابطه خاصیم، بینیبیپس م
بندگان »و از جهت سؤال هم فرمود که  6همان مغز و اصل عبادت است

 تی؛ سؤال و عبود«یعباد»بلکه  «المؤمنون» یا حتی «الناس»نه « من
 دارد.  یك رابطه خاصی

ند: یفرمایف سؤال میزان در تعریر المیه( در تفس)ر ییعالمه طباطبا
ن یا یعنی 7«از به زبان آوردن و گفتن نداردیاست که ن یسؤال، آن درخواست»
خواهد، البته اگر به زبان هم آمد، ی موجود میزهیاز را خود فطرت و غرین

م، سؤال یاوریکه فطرت نخواهد و ما بر زبان بآمده است. اما برعکس آن
 کند.یصدق سؤال نمست و ین

 دهد کهیحال و وضع او نشان م یگرسنه است، وقت یابچه یمثاًل وقت
شود، یغرق م یکس یند. یا وقتیگوین حالت سؤال میاو گرسنه است، به ا

اد یقت او فریاز به نجات دارد؛ حقیدهد که نیت او نشان میفطرت و وضع
ؤال س ین معنایاورد؛ ایبان بد، اما شاید نتواند به زیزند که مرا نجات بدهیم

 است. 
ن است که دعاکننده چیزی را یدعا ا یند: معنایفرمایدر تعریف دعا م

که نظر آن دعا شونده را به خودش متوجه کند، ز را؟ اینیخواهد. چه چیم
ك سؤال. در دعا، دعاکننده یم و یك دعا داریدعا. ولی  یشود معناین میا
خودش متوجه کند؛ درنتیجه سؤال کند. پس  شونده را بهکوشد نظر دعایم

 8خواهد.یم یزیکند، بعد فطرتش چیجه دعاست. اول دعا میسؤال، نت
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َلَك ِعبادِ »
َ
ِج یَقِر  یَفِإنِّ  یَعنِّ  یَو ِإذا َسأ

ُ
اِع ِإذا َدعاِن یٌب أ ُب َدْعَوَة الدَّ

ُهْم  یْؤِمُنوا بِ یَو لْ  یُبوا لِ یْسَتِج یَفلْ   یتد نفرمود وقخداون«.ْرُشُدوَن یَلَعلَّ
را آورده است. اواًل «عباد»بخواهند؛ بلکه لفظ « نیمؤمن»ا ی« مردم»

ت لطف خودش یخواهد نهایم« عباد»شود که خداوند با لفظ یاستفاده م
د که خداونترین واژه برای اینها را برساند. چراکه نزدیکی انسانرا به همه

 .است« عباد»لفظ  9انسان بفهماند، یلطفش را برا
ت یبودعت عیآورد؛ طبیت، سؤال مین است که اصاًل عبودیتر اقینکته دق

است و « رب»خواهد، خودیکه م یآورد و سؤالیو عبد بودن سؤال م
تش یوضع یکه در آن شدت گرسنگ یاست. مثل بچهیاجی به زبان نیاحت
کند و به یخواهد لذا توجه مادر را به خود جلب میر میفهماند که او شمی

کند یر مادرش را سؤال میرد. پس شیر بگیکه شاین یکند برایادر دعا مم
تش یت، خاصیکند. اما عبودیو مادر را برای سؤال و حاجت خود دعا م

 است. « رب»خواند و سؤالش هم خود را می« رب»ن است که یا
کند و یقرارگرفته که توجه مادر را جلب م یطیك شرایوقتی بچه، در یک

ت خاص و در غربت و یك وضعیوقت، در مادر است و یک ریسؤالش ش
 یعنیخواهد. یوحشت تمام افتاده و در آن حاِل وحشت، او  خوِد مادر را م

این نوع  یکند. کِ یخواند و خود مادر را سؤال مکند و مییمادر را دعا م
که به حالت غربت و وحشت بیافتد. سؤاالنجام خواهد گرفت؟ وقتی

ن یبخواند و در اکند که او خدا را یجاب میو عبد بودن، ات یعت عبودیطب



 فطرت  |   336

 10خواهد.یدعوت، خود رب را م
عت یطب یهاین زندگیاز ا یباالتر یبه زندگ یه چه توجه خاصین آیدر ا 
 شود؟!یك داده میتار

له شود و فاصیدا مین احساس پیبالفاصله هم یعنی «:ٌب یَقِر  یَفِإنِّ »
ت که خدا را در وحشت و تنهایی ین احساس عبودیی همجهیندارد ؛ اصاًل نت

ب است! و من یکند که قرخواهد، این است که با تمام وجود درک مییم
ت که سی. مادر بچه نیدا کنیو پ یست که بگردین یزیك تو هستم، چینزد

 . شنودیها، صدای او را نموارها و فرسنگیزند و او از پشت دیاد میبچه فر
ِج »
ُ
اِع  ُب َدْعَوةَ یأ د؛ نیبیدا کند، اجابت را مین دعا تحقق پیاگر ا «:الدَّ

 است.  یدا کند، اجابت حتمیکه دعا تحقق پ یزمان
ُهْم  یْؤِمُنوا بِ یَو لْ  یُبوا لِ یْسَتِج یَفلْ » جابت پس باید مرا ا«:ْرُشُدوَن یَلَعلَّ

د است یکنند ام یین دعایاورند. اگر چنیمان بیقت این حقیکنند و باید به ا
 رساند. ین نوع دعا کردن، انسان را به رشد میه به رشد برسند. اک
 

 و دعا« رب»ارتباط اسم 
ك جایگاه ی، یت، در بین اسماء الهیدر رابطه با عبود« رب»ن اسم یا

از کند و بعد از فریرا طبابت م یضیکه وقتی مر یدارد. مانند دکتر یخاص
ض هر وقت آن دکتر یند، مرکیفراوان، باالخره او را درمان م یهابیو نش
ك یمارستان هم یکادر ب ید برایدارد. شا یند، احساس خاصیبیرا م
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ك یا مثاًل یدارد.  یاژهیك احساس ویدکتر  یداشته باشد، اما برا یاحساس
گذراند، یرا م یسخت رزم یها، آن صحنهیتحت نظر مرب یکار، وقتیرزم
 ت چون در تمامیصاًل ربوبنسبت به او دارد. ا یك احساس خاصیازآن پس

 دارد.  یذرات وجود اوست، احساس خاص
از دارد. اما آن یم، رحمان و... نیعبد درست است که به اسم رازق، عل

 یدارد. فرزند هم در ارتباط با پدر و مادر، برا یك حساب خاصیت، یربوب
دارد؛  یك حساب خاصیکه در درون اوست،  یتیمادر به لحاظ ربوب

 شتر لمس کند. یرا ب یت مادریربوب مخصوصًا اگر
ن را گفت که من را یعبد، رب تو ا ید؛ ایفرمایرا م ییخداوند اسم آشنا

ا د که توجه من به شمیکن یکار یعنیدعا  یف معناید، طبق تعریدعوت کن
ْسَتِجْب َلُکْم »د یکنید، اجابت را احساس مین کنیباشد. اگر چن

َ
ن یو ا. ت«أ

خواهد. ین را میانجام ندهی ، فطرت و خلقت تو، اکار را انجام بدهی یا 
 . حقیکنی، استکبار میرویکند، اما تو خالف آن را میخلقتت دعوتت م

 ن بود: یا ی، اصاًل خلقتت برایت خود را درك کنین بود که عبودیا
ْنَس ِإالَّ لِ »  11.«ْعُبُدوِن یَو ما َخَلْقُت اْلِجنَّ َو اْْلِ

د. حاال تو برخالف یقت برسین حقیم تا به این عالم آوردیشمارا به ا
ت خودت ی. اگر از احساس عبودیکنی؛ استکبار میکنیفطرت حرکت م

ت یعبود ین است که وقتیعت ایم طبیگفت  یاستکبار بکن «یَعْن ِعباَدتِ »
ن چند ی؛ هر چه دلت خواست در همیآزاد هست یآیدو فکر بکنآمد، دعا می
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َم داِخِر یَس »ن، یجه ای؛ نتیدهیا انجام میروز دن خواهد  «َن یْدُخُلوَن َجَهنَّ
وارد « النهیذل» یك روزی، یشد. اگر زمانی دماغت را پر از بادکرده بود

 . یشویجهنم م
م ند: شما آدیگویکرده، با احترام به او م یرا که کار خالف یوقت کسیک
 یم خاصك احتراین با ید زندان؛ اید، برویگوی، اما قانون میهست یمحترم

ن یر لگد به زندان ببرند؛ ایوقت هم هست که او را با کتك و زاست. اما یک
خودش  یکه برا یش از خود زندان برای او عذاب دارد. مخصوصًا کسیب
ن یسخت است. ا یلیگر خیاو د یبافته باشد، برا یالیت خیك شخصی

د خودش کمتر از عذاب جهنم یگیرد شاتحقیری که در قیامت صورت می
انه در داخل زندان را تحمل کند، یکه حاضر است صد تاز یباشد. مانند کسن

 ش بدتر است.یانه از کشتن هم برایدان شهر، ده تازیاما در م
َه ُمْخِلِص »د: یفرمایم 14ه ین در سوره غافر آیهمچن َن َلُه یَفاْدُعوا اللَّ

ن یالصانه. همچنکند که خدا را بخوانید ولی خباز در این آیه امر می «.َن یالدِّ 

ِه اْْلَْسماُء اْلُحْسنی َفاْدُعوُه »: دیفرمایم 180ه یدر سوره اعراف آ َو ِللَّ
، خدا را یها؛ پس با آن اسماء حسنن اسمیکوتریخداست ن یبرا «.ِبها

د. یتوجه او را به خود جلب کن «:َفاْدُعوهُ »تان: باز توجه یعنید. یبخوان
شده است و در طور پراکنده مطرحماء بهوسیله آن اسماء که در بحث اسبه
 شاءالله خواهد شد. ان ینده بحث مستقلیآ
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ِذ »د: یفرمایز مین 28ه یدر سوره کهف، آ وَن ْدُع یَن یَو اْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَّ
ُهْم ِباْلَغداِة َو اْلَعِش   یبخواه ییهان انسانی. همراه چن12«ُدوَن َوْجَههُ یِر ی یَربَّ

 یسانها چه ک. آنید نفست را به صبر واداری؛ بایت بکشاضید ری، بایباش
ن حقیقت دعا برسد، یاگر به ا «.ُدوَن َوْجَههُ یِر ی»؟ خواهندیهستند؟ چه م

 م، اجابت نشد و...ید خدا را هم خواندیگویگر نمید
ند: بابا خدا هم حرف ما را گوش یگوین افرادی که میستند چنیکم ن

دار است؟ شهیگر افتادیم. اشتباه چقدر رید کند، از نماز و قرآن همینم
ال  م حایگویحقیقت دعا یعنی استکبار نکن؛ این در حالی است که من م

که مرا به دربار پادشاه عالم، قبول نکردند، من هم از فردا داخل حزب 
 مخالف او خواهم شد! 

م که توجه خدا به ما یکن یقت، کاریاست که در آن حق یقتیپس دعا حق
ست و ق اینجا ایك نکته دقیق، یات و حقایات و روایالبته با توجه به آ شود.

ست که، با انجام کارهای خاصی توسط یطور ناین که، خدا نعوذباللهآن این
 یر کارهایر قرار بگیرد، یعنی خداوند در اثر تأثیشخص دعاکننده، تحت تأث

د را متوجه یوحرساند که هنوز تین دیدگاه و عقیده میاو متوجه او شود. ا
ك یم، الاقل یامقدمات را گذرانده ین جلسات که مقداریم. در ایانشده

م یکن یم: کارییکه بگوست. اینیرون از ما نیمقدار متوجه شدیم که خدا در ب
ر یتأث تحت یخدا توجهش به ما باشد، اشتباه بزرگ بلکه کفر است. خدا حت

که خدا هنگامی ی؛ حتن استیت خدا همی. مش13ردیگیخودش هم قرار نم
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ن است که فالن بشود، اگر اصاًل هم نشد، یمسلم من ا ید قضایفرمایم
تواند و یکه نمکند؛ اما نه اینیم خدا نمییگویست. میخلف وعده ن

شد، خدا آن را عوض  یآمد و حتم یوقت یاله یکند، بلکه قضانمی
 15ست.یت خدا محدود نیوگرنه مش 14کند.ینم

ر یل را اسید که فیرا تصور کن یاد در ذهن خود، مورچهیوانتیمثاًل شما م
 کند ولیید که فیل مورچه را له میلحظه برعکس کنخود بکند. همان را یک

ل در مقابل ید. فید بکنیخواهیرود. در ذهن خود هرچه مین نمیمورچه از ب
ن یای تا آخر آن مورچه، ام گرفتهیتواند بکند؟ تصمیکار متصمیم شما چه

ردد. گیبرم یو هر وقت بخواه یام گرفتهیل را از پا درآورد؛ اما تو تصمیف
ن است که یتر است. افیهم ضعن عالم خلقت، نسبت به خدا از آنیا

دهد که اگر در روز یل به ما درس میکم یالسالم( در دعا)علیهیحضرت عل
توانم بکنم؟ یکار مکه برو جهنم، چه یالسالم( گفت)علیه یامت به من علیق

 16ن کار را نکنی.ید دارم ایاما ام
ه توجه ک دیکن ید کاریفرمایدا کند، خدا نمیدعا تحقق پ ید، وقتین دیبا ا

ن دعا توجه خدا را جلب یکه ا یعرف یبه همان معنامرا به خود برانگیزید ]
اراده خداست. همان  ، بایکنیکه توجه به خدا مهنگامی یکند[ بلکه حتیم

کنم تا خدا به من توجه  ی، که من کاریافتیر مین خط و مسیبه ا لحظه که
که مند شدن از توجه خدا به تو است. اینن حرکت، بهرهیکند، خود هم

، خود این، یریر توجه خدا قرار بگیخواهی در مسکه می یامتوجه شده
 نوعی بـهره از توجه خدا به خود است. 
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بالله، مطلب  ذیبالتشبیه، نستع -تابد یکران میب یدر فضا یآفتاب وقت
ن یرود، ایبام من به پشتیرزمیکه از ز یکس -ن استیار باالتر از ایبس

که  ین تو هستید گفت که اید را متوجه خود نکرده، بلکه بایشخص، خورش
نفتی که هر  که مانند چراغای نه اینخود را در معرض تشعشعات قرار داده

 دهد. یبه تو نور م ،یکنروشن  چراغ راو  یوقت تو اراده کن
 

 سر  استجابت دعا
م که در یم گرفتیکه تصمشود، یعنی همینیلّب مطلب م «یعباد»پس 

م و استجابت حاصل شد؛ پس یدیم، به خدا رسیریمعرض توجه خدا قرار گ
خواهم، دعا تحقق پیدانکرده است هرچند نذر یکه من غیر خدا را میتا زمان

 یاجیزاده به نذر من احتزاده بدهم؛ امامه فالن امامکنم همه امالکم را ب
کند یك نفر ده تا صلوات نذر مین علت است که یندارد. به خاطر هم

م ه یکند و کسین ، کارش را مین توجه برساند و همیکه او را به اطوریبه
دا نکرده یشود؛ چون دعا تحقق پیچ نمیکند، اما هینصف مالش را نذر م

ُهْم »وقت دعا، م؛ آنین است که ما، خدا را بخواهیدعا ا . تحقق17است َلَعلَّ
ست که مشکل من حل شود، بلکه ین معنا نیشود. رشد به ایم«ْرُشُدوَن ی

کند و اگر ید و شکرش را مید، از او رسیاین کار فعل خداست. اگر رس
شکر  همآن یکند و در مرتبه باالتر براین صبر میید، در مرتبه پاینرسید، نرس
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ن یاسئلك صبر الشاكر یاللهم أن»همچون ییهان است که دعایکند. ایم
زار بت شکرگیمص یزد. آنگاه برایریالت انسان را به هم میکل تشک 18«لك

 شود. ید شکرگزار مید و نرسیشود؛ رسیم
است که او را  یشوم، مانند کسیت میاذ« من»رسد، ین فشارها که میا

رفی ند و از طیبیگران را میند و اهانت دینشینم م یجابرند و در یبه زندان م
 یوقت که از شدت خستگار ناراحت کرده اما آنیفکر پرونده و... او را بس

ا بازهم ین رفت، آیاز ب« من»م ساعت چون احساس ین نید، در ایخواب
از این « من»از پرونده را دارد؟! با رفتن  یاحساس فشار و عذاب و نگران

 حیصر یلیها جلوتر از او رفتند. پس در مورد دعا، خداوند خاین عالم، همه
ها پس دستورالعمل«. رسانمید من شمارا به رشد میاگر دعا کن»د: یفرمایم

را از باطن متوجه  ییزهایم تا خدا کمك کند چیریبگ یشاءالله جدرا ان
 د.یم تا معانی این معارف به دست آیشو

 
 رابطه بندگی و دعا

ه بحث دعا عرض شد که خداوند دعا را درآیات مختلف قرآن در ادام
 ک رابطه ظاهر و باطنیعنی دعا با عبادت یکند؛ ان مییعنوان عبادت ببه

 دا کند، بندگی ظهوریدارد و دعا درواقع، مغز عبادت است و اگر دعا تحقق پ
دا کند، در باطنش دعا وجود دارد. مطالبی یکرده است و اگر بندگی تحقق پ

سوره بقره به مقدار الزم بحث شد و در  186ه یلسه قبل مخصوصًا در آج
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َلَك ِعَبادِ »:فرمایدمورداستفاده از این آیه که خداوند می
َ
 یَعنِّ  یَوِإَذا َسأ

ِج یَقِر  یَفِإنِّ 
ُ
اِع ِإَذا َدَعاِن َفلْ یٌبأ  یبِ  ْؤِمُنواْ یَولْ  یُبوْا لِ یْسَتِج یُب َدْعَوَة الدَّ

ُهْم  کنند، م که در اینجا کسانی را که دعا مییعرض کرد 19«وَن ْرُشُد یَلَعلَّ
 کند.بیان می« عباد»عنوانبه

که عنی اینیفرمایند: دعا م که بزرگان مییثانیًا معنای دعا را هم گفت
انسان، کاری کند که توجه دعا شونده به دعاکننده جلب شود و عرض شد 

وجه گوییم دعا یعنی تیگیرد! و اگرمکه خداوند تحت تأثیر کسی قرار نمی
ر م که دیکنیدعا شونده به دعاکننده باشد به این معنا است که کاری م

 م وگرنه که توجه خدا همیشه شامل است.یریمعرض توجه خدا قرار گ
زی هر موجود است که یاز فطری و غریعرض شد که همان نسؤال هم

ت، این رسنه اسان توسط زبان ندارد؛ مانند کودکی که وقتی گیاج به بیاحت
ر مادر در درون خلقت و یاز به غذا و شیاحساس نیاز و آثار گرسنگی و ن

رفًا عتش نباشد و صیند. پس اگر در طبیگون را سؤال مییطبیعت اوست، ا
عت کودک، غذا را یگویند. اما اگر طبمی ن را سؤالنیبه زبان بخواهد، ا

د، و رد و بخوابیحالی بگاگر با بی یاورد و حتیبخواهد هرچند به زبان هم ن
دارم، اج به شیریزند که احتاد مییت او فریه هم نکند، اما چون تمام وضعیگر

ر یرد و شیگد بهانه مییندارد و شا یازیاین سؤال است ولی اگر وجودش ن
کند تا توجه مادر را به یم یبچه کار یوقت ست.ین سؤال نیخواهد؛ ایم

مادر، یعنی دعوت مادر است.  یبرا ن حالت دعا استیخودش جلب کند، ا
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ازاین که توجه مادر را به کند، پسیپس بچه، اول مادر را دعا و دعوت م
خواهد و آن سؤال یخود جلب کرد و در شعاع توجه مادر قرار گرفت، از او م

ست. پس سؤال کردن، غرض از دعا اش ین حرکات، دعایش است و ایغذا
 طلب شود. رد تا سؤالیگیاست، دعا انجام م

شود که خود دعا شونده، خودش، مورد یم یم که گاهیعرض کردبعد هم
-یوقت گرسنه است، مادر را دعا مگیرد. بچه یکدعاکننده قرار می سؤاِل 

ن است که یوقت هم اخواهد. اما یکیاش را مکند و پس از توجه، خواسته
واهد، خیر نمیانگیزقرارگرفته است، دیگر شط خاص و وحشتیك محیدر 

کند، توجه مادر را به یخواهد، خود مادر را سؤال میبلکه خود مادر را م
ن محل وحشتناك و پراضطراب، یخواهد؟ در اکند. چه مییخود جلب م

َلَك »د یفرماین را میه هم خدا همین آیخواهد. در ایخود مادر را م
َ
َوِإَذا َسأ

از ید، چون عبد، نیگویرا م« بدع»ن همه الفاظ ی؛ در برابر ا«یَعنِّ  یِعَبادِ 

والش ازش و سین یعنی «یَعنِّ »، از من یعنی: «یَعنِّ ».ن استیعتش ایو طب

 یکه کار یهنگام یعنیکنم، یرا اجابت م كنندهمن هستم. دعوت دعا 
جه یاست. پس نت یدن قطعیرد، به جواب رسیکند در توجه من قرار گیم

ثمره  ن است که به رشد برسد و اینید، اکه فرمو یبین ترتیه با چنین آیا ینهای
 دعا است.
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 دعا از خدای خیالی
که  یگرید یازهایم. پس نیخواهین شد که ما خود خدا را میمبنا بر ا

گر ین دیاز باشد، ایاز خدا هستند نه مستقاًل. اگر مستقاًل نیم، در شعاع نیدار
شخص  است که یو ضاللت و گمراه یك نوع خود خواهین یست. ایدعا ن

ه بدون ک یك انسان سرگردانیرود. مثل یبه دنبالش م یطانیالقائات ش یرو
گاه  زند.یم یار به هر دریو معنا و مع یحساب و کتاب و آ

 خود، یوانیات و غرض حینفسان یدارد، رو یدیشد یضیکه مر یکس
د: نیگویکوبد، به او میم یخودش است و به هر در یضیبه دنبال رفع مر

 ندیگویخورد. میداند و آن را میرا بخور، مستقال آن را درمان ماه یفالن گ
رود. فالن شراب را یداند و میفالن جا مراجعه کن، مستقال آن را درمان م

داند! یخود را در کثافت و نجاست م یخورد و شفاینعوذ بالله بخور، م
ا، آن را ش خدیند برو پیگویداند. میکند آن را مستقاًل درمان میهرچه م

گر دعا نشد که! به ین دیکند. ایند نذر بکن، آن را هم میگویکند؛ میهم م
تواند توقع داشته باشد. تو که یگر نمین شخص دیزند. ایم یسر یهر در

کند که خدا یه هم میدا نکرده است. تازه گالی! دعا که تحقق پیدعا نکرد
 کند!یگر به من توجه نمیهم د

گار یم سیدیم که در ماه رمضان دیداشت یگفت دوستیان میاز آشنا یکس
قدر خواهم بِکشم، آنیم گفت :میبه او اعتراض کرد یکشد، وقتیم

خواهم دل خدا را هم بسوزانم، چرا خدا به حرف من ام که مییعصبان
ش هم با آن یش و دعاین معرفت، خداین فرد با ایکند؟! خوب اینم یتوجه
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 ندارد! یابان، فرقیب یاه دارویگ
که از خدا بخواهد و ثانیًا خود این ف کرده است: اوالً یخداوند دعا را تعر

خواست خود خداست که  یوقت آن حوائج هم در راستاخدا را بخواهد، آن
است.  یدا کرد، استجابت حتمیط تحقق پیاو را به رشد برسانند. اگر شرا

ن یغلط از ب و یها و توقعات شخصف از دعا، برداشتین توصیپس با چن
 یاز دعاها ین برداشت در جلسات بعد، فرازهاییرود. با ایم

 یازهایکه ن یم کرد؛ دعاهاییالسالم( را مطرح خواهن)علیهمیمعصوم
مثل نیازهای بچه. چراکه خودمان  یازهاییکنند؛ نیما را هم گوشزد م یفطر

 یکاف ث از اصولیست! در ادامه بحث، چند حدیمان چیازهایدانیم نهم نمی
 تر شود. م تا بحث روشنیآوریم

 
 درخواست از فضل خداوند

َوَجلَّ ِمْن یَمْن َلْم »:دیفرمایالسالم( مامام صادق )علیه َه َعزَّ ِل اللَّ
َ
ْسأ

م، توجه یدهد که وقتی سؤالی داریاد میاین حدیث  20«َفْضِلِه َفَقِد اْفَتَقر
حت م که خدا را تیکن یم کاریکه بتوانم نه اینیخواهیم که از فضل خدا میکن

در  توانیست که میطور نم که اینیم. جلسه قبل اشاره کردیتأثیر قرار ده
طا تش را درنتیجه کوشش ما عیخدا تأثیر گذاشت و بعد بگوییم که خدا عنا

کند از فضل ت مییست. خدا هرچه عنایطور نفرمود؛ مطلقًا و هرگز این
 یضل خودت عطا کن نه از روکند. خدایا از آن فیت میخودش عنا
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ام، درنتیجه سهم مرا باید بدهی. من کرده یامن، که با تو معامله یطلبکار
نم که تو از فضل خود، به یبی، میبا تمام َشرم و حیا و احساس ذلت و زبون

و خبر ندارم؛  یدهیکه من خبر نداشتم؛ اآلن هم م یزهایی دادیمن چ
م ینکیال میکنم و ازطرفی خیکه فکر م ستین چند تا نیاز، همیشمار نبی

 گرهمه مشکالت حل خواهد شد. یاگراین نیازها برآورده شود د
 ن خوب شود،یم اگر ایگویم یناراحت یاستخوانم شکسته است، از رو

شمار فضل خدا قطع شود، ین لحظه، آن بیشوم. اگر در همیگر راحت مید
یهایی که من اصاًل سر درنممترود و چه نعیادم میاصاًل آن شکستن پا از 

 .چه یعنیچشم  دانستمینم بچه بودم، اصالً  آورم.
ن را به من داد؛ تا چه رسد ی؟! آن روز استیدانستم اسمش چنمی اصالً  

ن چشم است. یم تمام مشکل من همیکند، بگواآلن چشمم درد می کهبه این
ش یسال پ 50ا ی 30، 20کند که همچنانکه یم میات، تفهیات و روایآ

گرت، یصدها سال د ین اآلن هم برایچه، هم یعنیفهمیدی آن چشم نمی
 چه؟ یعنی یفهمیم که اآلن هم نمیدهیم یزهاییچ

مأموران بدنم  یا تو آن روز که دستور دادید: خدایفرمایعرفه م یدر دعا
ا یدند، خدایچیها و... را مها و استخوانوقت که رگنند، در آنیرا بچ

گاه نکرد کهاین  یامروز وقت 21، فضل خودت است.یآن موقع، مرا به خودم آ
، یوتوان تحمل آن را ندارم؛ در عالم قبلشکند، تابك استخوانم میی

دم یفهمیکرد و اگر آن موقع میهیکل من ذوب بود و در خون حرکت متمام
ن فشارها را یداشتم؟! ما ا یهستم، چه احساس یکه در چه عذاب دردناک
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ن یدر هم یفضل خود، ما را توجه نداد حت یم اما خدا از رویسر گذاشتپشت 
گاهیداشت یا در قنداق چه فشارهاییدن  نداد. یم؟ اما خدا آ

م و همان خدا در ادامه خلقت، یفضل خدا هست یما ظهور و تجل 
 ین زمان به بعد، مقداریرساند. اما از این خلقت را به تکامل میطور اهمین

از  ین راستا، مرا به بعضیخلقت را به من داده است و در ا از اختیار آن
گاه یساختارها گاهیدهد و ایم یخلقتم آ یهمه بداده این ین مقدار که آ

ن افکار و اعمال و نّیات، در حال ساختن یدانم که همیکنم و نمیم یتاب
یدن او که خمیرمایه اوست، آنچه میهستند. چشم را داده، حاال د« من»

نده، چه خواهد شد. زبان یدن در آین دیدانم اید بسازد؟ امروز هم نمخواه
 طور. و گوش و... هم همین

 یازهایم، انسان صاحب معرفت، نیتوجه دار یان نکتهیدر دعاها، به چن
ه کی خدا شد، قبل از اینبنده یدهد. وقتیاز قرار میآن ن یخود را در راستا

خواهد؛ انسان اهل عبادت یود خدا را مخ« ت بدهیا مرا عافیخدا» بخواهد 
خواهد بلکه توجه به خدا دارد و از یت را مستقیمًا نمیو بنده خدا، خود عاف

نداشته  ین معرفت و حالیخواهد. اگر چنین فعل خدا را میفضل خدا ا
چاره یاست. اگر به آن خواسته هم برسد، ب یاچارهین آدم بیا« اْفَتَقر»باشد، 

بسا رد، اییبه خدا داشته باشد، اگر لذت آن توجه، او را بگاست. اگر توجه 
تواند او را ینم یکه از شدت درد، کس یان برود، مانند بچهیاز هم از بیآن ن

رد که اصاًل درد را هم فراموش یگیدر بغل م یآرام کند، اما مادر، او را طور
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 مندمادر بهره از آغوش ین ارتباطیشود. اما اگر از چننیاز میکند و بییم
اش را جواب بدهی، بازهم آرام دهی، هرچند خواستهنباشد، به او هرچه می

طور است، در ارتباط باخدا چقدر در ارتباط با بشر، این یشود. وقتنمی
خدا باشد، آنگاه توجه به فضل  یاست؟! اگر انسان، سؤالش در راستا یقو

مشکل حل شود و چه ده است، چه یخدا دارد و درهرحال، به آرامش رس
برد، یشود که از خود خدا لذت میم ینشود. در مراتب باالتر هم طور

َمْن » ق بود کهیچقدر دق شود. عبارتیکه همه دردها، فراموش م یطور
َه َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َفْضِلِه َفَقِد اْفَتَقریَلْم  ِل اللَّ

َ
 «ْسأ

 
 لزوم دعا در گشایش

َعاَء فِ »:دیفرمایم یگریث دیحدالسالم( در امام صادق )علیه  یِإنَّ الدُّ
َخاِء  بال و در بی کهحالی آنکه در یعنی22«اْلَباَلء یْسَتْخِرُج اْلَحَواِئَج فِ یالرَّ

کند.چه یآرامش است، دعا کند، آن دعا در هنگام بال، مشکل را برطرف م
ز اکه  یکند؟ کسیرا به خدا م ین دعاییدر حال رفاه و بدون بال، چن یکس

ش خود خداست. یکه سؤال و دعا یفضل خدا توجه به خدا دارد و کس
شود، یش مستجاب میدر حال بال هم اگر دعا کند، دعا یچنین آدماین

د. یایش خدا بینبوده که پ یده است. در حال رفاه جبریچراکه به رشد رس
قدر شخص باید اثر دعا را فرمود که انسان را باید رشد بدهد وگرنه آن
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گر غم و غصه ین مشکلم حل شود، دیاگر ا»فکر باشد که بگوید:هکوت
گر مشکل ید یچاره! برفرض مشکلت حل شد، تا چه مدتیآخر ب«. ندارم!

سال که کل  80سال؟! آخر پس از  80ا یسال  50سال، 2ك سال، ی؟! یندار
 است.  یکه حتم؟ اینیت تو متالشیخواهد شد؛ آنجا چیموجود
ابا د: بیگویبه پدرش م یان است که بچهیه ایبچنین دعا کردن، شاین

 یخواهم! خوب برفرض بستنیم یك بستنیخواهم فقط یمن از تو چیزی نم
است شما  ین چه حرفیم ساعت مشکل شما حل شد. اید و تا نیرا خر

که  یدار یگر... مشکالتیك هفته دیگر، یك ساعت دیزنی؟! شما می یدار
را  یوقت هم هست که من بستنود. اما یکریادت مین مشکل از یاصاًل ا

 ین بابا که اصاًل توجهینم که ایشود که ببیاز باعث مین نیخواهم و همیم
 ینعید آن را بابا بخرد؛ یکنم که بایاز را حس میکردم، اآلن حاِل نیبه او نم

دگاه ین دیاگر ا باالتر. یزهایچ یلیخ یشود برایم یی رشدلهیوس یبستن
 رد و عاشقیگین خواهد شد که ما را از خود میا ن برکتشید، اولدعا باز شو

دا یپ یمعن السالمملیهع نیمعصوم یدعاها یکند و آنگاه فرازهایخدا م
 خواهد کرد.

 
 توجه در  دعا

َه َعزَّ َو َجلَّ اَل »د:یفرمایالسالم( مامام صادق )علیه ُب یْسَتِج یِإنَّ اللَّ
ْقِبْل ِبَقْلِبَك ُثمَّ اْسَت  ُدَعاءا ِبَظْهِر َقْلٍب َساهٍ 

َ
َج یَفِإَذا َدَعْوَت َفأ  23«اَبةِقْن ِباْْلِ
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 ؛کندلب غافل باشد را استجابت نمیق یخداوند متعال، دعایی که از رو
ی وجودت توجه به خدا بکن. ، با همهیدعا بکن یخواهیکه م یپس زمان

ند تا توجه شکیرا م یزیمثل حرکات بچه که آرام و قرار ندارد و اصاًل چ
ن حرکات او دعا است؛ اما عرض شد که در یمادر را به خود جلب کند، ا

من  خودش. یست حتیچیز نست، خدا تحت تأثیرهیچیطور نمورد خدا این
 ین وقتیرم؛ ایتوجه خدا قرار گ یکنم تا در راستا یکار یعنید توجه کنم یبا

 ن دعاکننده، توجهش به خدا باشد.یخواهد شد که خود ا
، آن را در مقابل نور یك عدسیدا کردن کانون یپ یکه براانند اینم

دا یتا درست در آن نقطه ظهور پ یکشیطرف مطرف و آناین قدرد آنیخورش
تا کانون  یکشیطرف مطرف و آناین قدرد را آنیکه نور خورشکند، نه این

تباط تا نقطه ارم یکنیم میق تنظیقدر دقدلمان را آن ی. ما هم عدسیدا کنیرا پ
گر حل است. یطور شد، داین کهرد، همینیش قرار گیتوجه خدا، در راستا

ست بلکه این دعاکننده یِکشد اما خدا که مادر نیسوی خود مبچه مادر را به
 کند که دقیقًا به شعاع توجه خدا برسد.یم میتنظ یاست که طور
ْقِبْل ِبَقْلِبَك...»:دیفرمایدر ادامه م

َ
کن، اگر  نیقیاور و یقلبت رو ببا «َفأ

ن دارم اگر بتوانم یقیاست.  ین دل در آن مدار قرار گرفت، اجابت حتمیا
ن کن! لذا حضرت یقیشود؛ یقلب را در آن مدار قرار دهم، اجابت حاصل م

َعاُء َمَفاتِ » د:یفرمایالسالم( م)علیه یامیرالمؤمنین عل َجاِح َو یالدُّ  ُح النَّ
َعاِء َما َصَدَر َعْن َصْدٍر َنقِ یِح َو َخ ُد اْلَفاَل یَمَقالِ   24«یَو َقْلٍب َتقِ  یُر الدُّ
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ه کند. هر مقدار که یر خدا تنقید خودش را از تمام واردات غیقلب اواًل با
، اگر دستمان ید مادیگذارد. در تابش خورشیر خدا است، نمیتوجه به غ

ود، شیانون خارج مشود و از کیلحظه نوسان کند، نمرا گرفته یک یکه عدس
خواهد دعا محقق یل دل، چطور میض و طویحاال با آن نوسانات عر

رف ز کند و از طیرا تم یر خدایین توجهات غیطرف، اکه ازیک یبشود؟! قلب
م یقدم است تا تنظو ثابت  یتوجه نگه دارد، تق یگر خود را در آن راستاید

 .تحقق پیداکرده است ن دعایمحقق شود، اگر به این شکل انجام شد، بهتر
  

 رابطه اشک و دعا
ن آثار، تریاز مهم یکیشود؟ یحال ببینیم آن دعا با این شرایط آثار آنچه م

 یزد. قطره اشك چه ارتباطیریرون میاشك ب یان است که از چشم، قطرهیا
حدقه چشم پر از اشك  یاست که بزرگان دارند گاه یبااتصال دل دارد؟ بحث

کند؛ اقسام یس میها را خفقط پلک یزد، گاهیرین نمرویشود اما بیم
 د:یفرمایالسالم( محضرت امام صادق )علیه ها هم ارتباط با آن دارد.اشك

ُموُع َفِإنَّ اْلَقْطَر یٍء ِإالَّ َو َلُه كَ یَما ِمْن َش » َة ُتْطِفُئ ِبَحاراا ٌل َو َوْزٌن ِإالَّ الدُّ
 25«ِمْن َنار

است(  یبیز عجیرد مگر اشك چشم، )چدا یله سنجشیوس یزیهر چ
کند. یآتش را خاموش م یایاست که در یقدر قوك قطره اشك قدرتش آنی

ها از اشك یست. اما کدام اشك است ؟ گاهیکالم معصوم است اغراق ن
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ان طیش ینماز شب و به القا یشود برایبیدار مطان است؛ شبیطرف ش
د تا او خوشحال شود که س شوید که سجاده خیایقدر اشك بآن بساای

 ده شدم و دچار عجب شود.یبخش
 

 اركان دعا
کند نظر دعا شونده را به یم یعرض شد که در دعا، دعاکننده سع

ا یزه یا غریاست که فطرت  یازیخودش متوجه کند و عرض شد سؤال آن ن
زبانی  از به گفتنیکند، بدون آنکه نیگر اظهار میز دیا هر چیعت انسان و یطب

ند، کیبچه گرسنه است، مادر را صدا م یم که وقتیعرض کرد ی. مثالباشد
 کند که توجه مادر را به خود جلب کند. یم یکار یعنی

ن عرض شد که یتوجه مادر، دعاست. همچنت بّچه در جلبین فعالیا
که گرسنه است، مربوط به نیاِز طبیعت، سؤال، درواقع هدف دعاست؛ این

یتوجه مادر، سؤال را بعد از دعا مبا جلب و 26غریزه و یا فطرت اوست
د، به یاگر بچه مطلقًا گرسنه نباشد و صرفًا با زبان بخواهد بگوخواهد. پس 

کند، اما در صورت اول، چون طبعًا گرسنه است، ین، سؤال صدق نمیا
 کند. یاگرچه در زبان اظهار نکند ولی به آن سؤال صدق م

شود. یم یکیا شونده و سؤال، شود خود دعیم یم که گاهیعرض کرد
جه مادر ت، تویط هولناك قرارگرفته و در آن وضعیك شرایمانند اینکه بچه در 

ن است که خود مادر یکند و سؤال او هم ایکند؛ دعا میرا به خود جلب م
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 یعنیدا کند؛ یخواهد از وحشت نجات پیدن به مادر، میخواهد و با رسیرا م
 د: یفرمایه سوره بقره خداوند میل است. در آن آخود دعا شونده، مورد سؤا

است  یکند و سؤالش هم من هستم، اجابت آن حتمیمرا دعا م که یکس
 و در آخر فرمود:

ُهم» ن عبادت است و اگر یع ین دعاییم چنیعرض کرد. «دونرُش یَ  َلَعلَّ
 ن فرق که دریشد؛ با ا ن خواهدیش چنیت خدا برسد، دعایانسان، به عبود

مورد  ، اما درردیر قرار گیکند تا دعاشونده تحت تاثیم یدا، انسان کارر خیغ
 یرد و این جا توجه خدا بر هستیگیقرار نم یزیر چیثأخدا، خداوند تحت ت

کند تا در شعاع توجه خدا قرار یم ین انسان است که کاریموجود است و ا
 رد.یگ

م که یکردرا عرض  ین قرار است و مثال عدسیه از ایم قضیعرض کرد
 جلب ید را تکان داد و توجه او را به کانون عدسیست که خورشینطور نیا

کند یم میرا آن قدر در نوسانات، تنظ ین شخص است که عدسیکرد، بلکه ا
 رد.ید قرار گیدر معرض حرکت نور خورش قاً یتا دق

ك یعا م که دیرسیجه مین نتیجلسات قبل به ا یهاح بحثیپس با توض
تا انسان خود را در معرض  یق عدسیه حرکت دادن دقیباست ش یحرکت

دا یتوجه خدا قرار دهد و همانکه در معرض توجه قرار گرفت، دعا تحقق پ
 کرده است.

دا خواهد کرد که ین توجه، تحقق پیا یی مهم این است که زماننکته
ر او نباشد و سؤالش هم خود خدا یانسان، توجهش فقط به خدا بوده و به غ
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 یکه انسان دارد، به تناسب درجه وجود یهایازها و سؤالیه نیپس بقباشد. 
ِر یشود و اینها در ظاهر به صورت غیجاد مین سؤاالت ایها، اانسان

اش  به یازها در انسان، به تناسب درجه وجودین احساس نیخداست. ا
ن انسان آن قدر پست و غافل و دور از معرفت خدا باشد ید. اگر ایآیوجود م

ر خداست. اما اگر به معرفتی یرخدا باشد، سؤالش هم غیه تمام توجهش غک
 یازین نیر از خدا دارد، اما در واقع ایغ یصورت یازیبرسد که بفهمد هر ن

هرچند که  ین شخصیچن یرساند، این جا دعایاز به خدا را میاست که ن
 صورتًا مانند همان دعاست، اما باطنًا متفاوت است. 

ا یر یل تحریاز وسا یزیکه به چدارد و وقتی یازیکودك ن كیاینکه مثل
ن یار پدر در ایاز حکومت و اخت یکند، جدایدا میاج پیره احتیا غی یخوردن

کند و اصرار یم یخواهد و تحکم و زورگوییاز خودش را میخانه، مستقاًل ن
 بتاز او نس یازیچ نی، هیتین وضعیاز خودش تأمین شود و در چنیدارد که ن

رسد یجایی می رشد یافته، فهمش بهك بچهیشود. اما به پدر احساس نمی
خود، احساس  یاز شخصیخواهد، از نیم یچیز ضروریک یوقت یکه حت

 شود.یاز به پدر را متوجه مین
 

 آداب دعا
ی هه آن بچیها که از معرفت خدا دور هستند، کارشان شباز انسان یبعض

اجابت او  یمن حل شود. معنا هکه خواستن است ینادان است، اصرارش ا
 یراب شود، اگر من توانستم حرفم را به کرسین است که هوس او سیاز دعا ا
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م ید که دعایگویم اجابت شده است و اگر محقق نشد، میبنشانم، دعا
 شود،یدتر میازش شدیك صاحب معرفت، هرچه نیاجابت نشده است. اما 

 یاو اصاًل معنا یاز دارد و اجابت، برایکند که به خدا نین را احساس میا
ه از بیر که از نیاز به غین نیفهمد ایرسد که میجایی م دارد. او به یگرید

طرف خود ق خدا بود که او را جبرًا هم که شده بهیتر بود، توفخدا محسوس
ن دعا تأمین و به اجابت یو توجه به خودش)خدا( بکشد و هرچند ا

م ینیشود. حال ببیشتر میازه ارتباطش باخدا برسد، به همان اندنمی
 ند.یفرمایان مین مطالب را چگونه بیالسالم( ان )علیهمیمعصوم

َه َعزَّ َو َجلَّ »السالم(: قال ابوعبدالله )علیه ِد اللَّ ْن َتْدُعَو َفَمجِّ
َ
َرْدَت أ

َ
ِإَذا أ

ْثِن َعلَ 
َ
ْلُه َو أ ْحُه َو َهلِّ بِ ِه َو َص یَو اْحَمْدُه َو َسبِّ ٍد النَّ َو آِلِه ُثمَّ  یلِّ َعَلی ُمَحمَّ

 27«َسْل ُتْعَط 
د یگونه دعا کن؛ اول خدا را تمج، اینیخواهی به خدا دعا کنمی یوقت

به  یعنیکن، به مجد و عظمت خدا توجه بکن، بعد خدا را حمد کن، 
ور طرا که به خاطر آن این یازین نیهایی که خدا به تو داده توجه کن و انعمت

چه  ن دریو بب یا، توجه کن که در نعمت خدا فرورفتهیاوپا افتادهه دستب
کرده،  تیطور اذك ناخن، تو را اینی؟ حال که مثاًل شکستن یهست یتیوضع

یالکل م یفالن یکه بگوی؛ نه اینیتوجه کن که همواره در نعمت خدا هست
 ینگشتم الن است و من نماز شب خواندم و ایخواند و چنیخورد و نماز نم

ك ناخنم شکسته ید توجه کنی که عجب! ین شد؛ بلکه بایدرماند و چن
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 شد؟!یشکست چه میهایم مطوری شدم، اگر تمام استخواناین
حهُ »د: یفرمایبعد م تی به بدان که وق یعنیح کن ییعنی خدا را تسب «سب 

 ست، آن کسی کهی، خدا آن نیخواهیالت از او میو در خ یکنیخدا توجه م
ست بلکه او از فهم توخیلی باالتر است. ی، خدا نیخواهیدر ذهنت از او م

او کن و  یت خدا کن و ثناییعنی توجه به الوه «لهُ لِّ هَ »د: یفرمایبعد م
ت یامبر و آلش بفرست، سپس حاجتت را بخواه که  آن وقت برایصلوات بر پ

ما قرار  ریت تاثست که خداوند تحین معنا نین عطا به ایکنند. حاال ایعطا م
و بعد  یکنیم یك پادشاه مغرور که چاپلوسیذ بالله مثل یرد؛ نستعیگیم

نطور شد، من ید حاال که ایگوی، پادشاه میخواهیرا م یزیوقتی از او چ
قرار  ریست که تحت تاثینگونه نیدهم؛ خداوند ایدو برابر خواسته ات را م

 رد.یگ
را که به او خواهد داد،   یزیچ نیکه خدا خواهد کرد و بهتر ین عطاییا

او را که از آن جدا  یقیحق یکند. زندگن است که او را از غفلت جدا مییا
و، ا یکند. همان مقدار  توجه به نعمتهاشده بود، به همان زندگی متصل می

رسد، یرتر به او میاز او که هوس اوست، دیاوست و هرچه آن ن یهمان عطا
که عطا را اشباع هوس خود  یشود. اما کسیم شتریدهد که عطا بینشان م

داند که عطا همان است که از غفلت جدا شده باشد. در یداند، نمیم
ا یدن یمقامات ظاهر یخواند که نماز شب برایت و اثرات نماز شب میاهم

خواند و ید است و مرتب نماز شب می... مف و یت ذهن و روزیو تقو
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رد کیال میکند که خین از اول اشتباه میزی حاصل نشد؛ ایند که چیبیم
ن که نماز شب نشد! یا. رسدیها من نمازها را بخواند، به آن خواستهیاگر ا

ن فرد نماز شب را آلت دست خود کرده است در حالی که نماز شب آمده یا
ز آن ا یده شود؛ وقتیها برها ببرد، آمده تا فرد از آن هوساست تا تو را از این

 رود. ین شخص، راِه غلط میدهند. ایده شد، آنگاه به او میرازها بین
 

 دعا؛ عشق بازی با محبوب
ُه َع یْدُعو فَ یِإنَّ اْلَعْبَد لَ » د:یفرمایالسالم( مامام صادق )علیه زَّ ُقوُل اللَّ

ِح  یِن َقِد اْسَتَجْبُت َلُه َو َلِکِن اْحِبُسوُه ِبَحاَجِتِه َفِإنِّ یَو َجلَّ ِلْلَمَلکَ 
ُ
ْن بُّ أ

َ
 أ

ْسَمَع َصْوَتُه َو ِإنَّ اْلَعْبَد لَ 
َ
ُلوا َلُه یْدُعو فَ یأ ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلی َعجِّ ُقوُل اللَّ

ْبِغُض َصْوَتُه. یَحاَجَتُه َفِإنِّ 
ُ
 28«أ

کند، پس یجاد میکند، توجهش را به خدا ایهمانا بنده به خدا دعا م
او را اجابت  هد من خواستیفرمایخداوند عز و جل به آن دو ملك مراقب او م

د و یر من است، آن را به او ندهیرا که غ یکردم اما آن سؤال و حاجت
او را بشنوم )دقت فرمایید که  یکه من دوست دارم صدااین ید، براینگهدار

از یوقت انسان به خدا معرفت دارد، اما احساس نن عطاست(. یکیخوِد ا
دا ها خیدا کند. اما بعضیه خدا پشود توجه بیغیر خدایی که دارد باعث م

گر ید برود، دید زود حاجت این را بدهیفرمایکنند و خدا میرا دعا م
 او بغض دارم که بشنوم.  یش را خفه کند، من اصاًل از صدایصدا
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کند و به یکند! هرچه صدا میان میق بیمطلب را چقدر دق، این روایت
 م.ین عالم آمدین به ایهم یهم برا دهد و مایخدا هم توجه دارد، او را رشد م

 
 تأخیر در اجابت دعا

بِ 
َ
اٍر َقاَل: ُقْلُت ِِل ِه ) یَعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ  ( َقاَل:السالمعلیهَعْبِد اللَّ

َعاُء ُثمَّ یُ   ُجِل الدُّ ُر َقاَل َنَعْم ِعْشِر یْسَتَجاُب ِللرَّ .یَؤخَّ  29َن َسَنةا
دعا کند اما خداوند  یشود مردیا میالسالم( گفتم آبه امام صادق )علیه

سال حاجتش را به  20ندازد؟ فرمود بله ممکن است یر بیاجابت او را به تأخ
 ندازد.یتأخیر ب

بِ  
َ
بِ یُعَم  یاْبُن أ

َ
ِه ) یٍر َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعْن أ  ( َقاَل:السالمعلیهَعْبِد اللَّ

َوَجلَّ َقْد یَكاَن بَ   ِه َعزَّ ِج َن َقْوِل اللَّ
ُ
ْخِذ ِفْرَعْوَن یَبْت َدْعَوُتُکما َو بَ یأ

َ
َن أ

ْرَبِع 
َ
.یأ  30َن َعاماا

السالم( از خدا خواستند و هارون علیهما یامبر )موسین دو پیکه ا یزمان
شما اجابت شد اما چه وقت  یدند که دعایکه فرعون را هالك کند، شن

اتفاق اتفاق افتاد؟ چه مدت بعد؟ یک سال؟ دو سال؟ نه؛ چهل سال بعد 
ن مشکل بزرگ یهم در مورد اامبر خدا هستند و آنیها دو پافتاد. دعاکننده

مشت آب، آن بال را سرش جامعه؛ خداوند چهل سال بعد بود که با یک
 31آورد.
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 اشتیاق خداوند به دعاكننده
دهند یم یزیها به خدا، چه چن توجهیانسان اگر بداند که در هرلحظه از ا

م یك از دعاهایچ یای کاش هکند کهیمد( آرزو مفهامت که میی)در ق
 مستجاب نشده بود.

بِ 
َ
اٍر َعْن أ ِه ) یَعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ ُعو ْد یِإنَّ اْلُمْؤِمَن لَ  ( َقاَل:السالمعلیهَعْبِد اللَّ

َه َعزَّ َو َجلَّ فِ  ُروا ِإَجاَبَتُه َشْو یَحاَجِتِه فَ  یاللَّ خِّ
َ
َوَجلَّ أ ُه َعزَّ  قاا ِإَلیُقوُل اللَّ

ُه َعزَّ َو َجلَّ َعْبِد یْوُم اْلقِ یَصْوِتِه َو ُدَعاِئِه َفِإَذا َكاَن   یَدَعْوَتنِ  یاَمِة َقاَل اللَّ
ْرُت ِإَجاَبَتَك َو َثَواُبَك َكَذا َو َكَذا َو َدَعْوَتنِ  خَّ

َ
ْرُت  یفِ  یَفأ خَّ

َ
َكَذا َو َكَذا َفأ

ُه َلْم یفَ  ِإَجاَبَتَك َو َثَواُبَك َكَذا َو َكَذا َقاَل  نَّ
َ
ی اْلُمْؤِمُن أ ْعَوٌة ْسَتَجْب َلُه دَ یَتَمنَّ

نْ  یفِ  ا یالدُّ َواِب.یا ِممَّ  32َری ِمْن ُحْسِن الثَّ

کند. خداوند یشود و دعا میدا میاو پ یبرا ی، حاجتیك بنده خدایی
او را  یدن صداید چون من شوق شنیندازیر بید اجابت او را به تأخیفرمایم

 ید: ایفرمایرود، خداوند میها کنار مشود و پردهیامت میق یدارم. وقت
انداختم، یر میکردم و تأخیو من اجابتت نم یکردیبنده  آنجا که دعا م

خواستی و من ز را هم مییها ثواب آن توجهات به من است و فالن چاین
فرماید: آن مؤمن هاست. حضرت مین هم ثواب آنیانداختم، ایر میتأخ

یا به اجابت نمیمن در آن دن ییک از دعاهاکاش هیچکند که اییآرزو م
د و یدیاند. در عالم ماده نمها به او دادهند چهیبیجهت که مآن د، ازیرس
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د یکشیطرف نفس معت عالم ماده، آن را بهیهم طب یدانست و از طرفینم
 هد شد. ل خوایها به خدا به چه تبدن توجهیداند که ایهم نم یو از طرف

ن است که توجه یاز دعا، ا یز هست که هدف اصلیگر نیت دیك روایدر 
ا وحشت یبه خود خدا باشد. در جلسه قبل عرض شد که بچه از درد 

تواند او را ساکت کند، اما مادر او را یهم نم یکند و کسیه میشدت گربه
گین سنکند و به خوابیرد که درد را هم فراموش میگیچنان در آغوش م

 یایزهیرا داشته باشد، آنجا چ ین توجهیرود. اگر در دعا بتواند چنیفرو م
رود. واقعًا اگر یاد میش از یهافهمد که همه خواستهیم

 م و دركیدیفهمیالسالم( نبودند، چطور اسالم و خدا را من)علیهمیمعصوم
 م؟!یکردیم

 
 ها درتوجه به محبوبمحو خواسته

بِ د: یافرمیگر مید یتیدر روا
َ
ِه  یَعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعْن أ َعْبِد اللَّ

َه َعزَّ َو َجلَّ »( َقاَل: السالمعلیه) َعْن  یُقوُل َمْن ُشِغَل ِبِذْكِر یِإنَّ اللَّ
َلِت 

َ
ْعَط  یَمْسأ

َ
ْعِط یأ

ُ
ْفَضَل َما أ

َ
َلنِ  یُتُه أ

َ
 33«یَمْن َسأ

بخواهند  یزیها که آمده بودند از من چید: بعضیفرمایعزوجل م یخدا
گر آن یشد که به خود من مشغول شدند و د یتوجهشان به من قو یاما طور

ر از شتیها ببرسند، به آن یسؤال رفت و فراموش کردند، اگر به همچون حال
 دهم.یکسی که سؤال کرد و عطا کردم، مآن
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بِ روایت دیگر: 
َ
هِ  یَعْن أ  َقاَل: السالم()علیه َعْبِد اللَّ

َوَجلَّ فَ یلَ  ِإنَّ اْلَعْبَد » ِه َعزَّ َناِء َعَلی الیُکوُن َلُه اْلَحاَجُة ِإَلی اللَّ  ِبالثَّ
ُ
ِه ْبَدأ لَّ

ی  ٍد َحتَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ اَلِة َعَلی ُمَحمَّ ُه َلُه یْقِض یْنَسی َحاَجَتُه فَ یَوالصَّ  َها اللَّ
ْن یِمْن َغ 

َ
َلُه إِ یِر أ

َ
 34«اَهایْسأ

آورد، ستایش خدا یش خدا میرا پ د، آنیآیش میپ یش حاجتیبرا یابنده
، دیرس ین دعاییانسان به چن یشود حاجتش را فراموش کند؛ وقتباعث می
 کند. یخواست، حاجتش را برآورده میکه او از خدا م یاز آن راه غیر خداوند به

 
 ن دعایبهتر

بِ 
َ
ِه ) یَعْن أ هِ السالم( علیهَعْبِد اللَّ  ه(:و آل )صلی الله علیه قال َرُسوُل اللَّ

َعاِء ااِلْسِتْغَفاُر یَخ »  35«ُر الدُّ
زها یچ یلین دعا آن است که انسان از گناهانش استغفار کند. خیبهتر

 یلیخ یدم که فردیم. بنده خودم به چشم خودم دیستیهستند که ما متوجه ن
 ك روز شوهر خواهریداشت.  یالت فراوانیثروتمند بود، باغ و مغازه و تشک

اهرًا ست؛ ظیطور برخورد کردن درست نتذکر بده که این ینن آمد که به فالیا
ده بودند. یها چوه از باغ اینیم ین فرد آمده بود و مقداریا یچند مهمان برا

ط ین فرد، دلش شکسته بود. در آن شرایکرده بود که ا ین چه برخوردیحاال ا
ش هرتوانستم به او تذکر بدهم که از شوهر خوایبود که نم یهم وضعش طور

ن آقا ورشکست شد. ینگذشت که خبر آمد که ا یت بطلبد. چند ماهیحالل
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چیزش را فروخت و جارو ن فرد همهیبردار پولش را برده بودند. اچند کاله
 ت را گفت. بنده بازیش من آمد و وضعیپ یابان شد. روزیی بکرد و آواره

د یشا او گفتم خورد. بهیش میشتر نیم، بیدم اگر در آن حال به او بگویهم د
را شکسته باشد؛ برو با توجه، گناهانت را  یانسان متوجه نباشد و دل کس

ار کرد و بعد از استغف یکن و هزار مرتبه استغفارکن. رفت و بررس یبررس
شود؛ هر چیزی یحل من راهیاز ا یکه هر مشکلمشکل حل شد. البته نه این

ار یش در بیالسالم( را از جاح امام رضا )علیهیا ضریب یدارد. حاال ه یراه
ست. ا یبیعج یر که مشکلم حل شود! استغفار، دعایو ختم و ختومات بگ

ن یخواهد از ایها، از همان گناهانمان است که خدا میاز گرفتار یلیچون خ
 . 36راه ما را پاك کند

از  یکیکه شرح آن گفته شد( به انسان دست بدهد، ) ین دعاییاگر چن
نده بحث یدهد، که در آیه دست میت که به انسان، گرن اسیش ایهاعالمت

 خواهد شد.
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  ها:پانوشت

ناسب شود به ت.خوانندگان محترم توجه داشته باشند كه مستنداتی كه در این بخش دیده می1
ث در تفسیر شریف المیزان مورد توجه قرار بحث آورده شده است ولی الزم است كل مبح

 كند و انشاءالله درگیرد چرا كه ربط بعضی از فقرات در فهم معناى دقیق از عبارات كمك می
 متن جزوه نیز این دقت مد نظر قرار گیرد.

ی َلْو ال ُدعاُؤُكْم .»2 اَعُة، ُقْل َأ َرَأیَتُكْم ِإْن َأتاُكْم َع (» 1«)ُقْل ما یْعَبُؤا ِبُكْم َربِّ ِه َأْو َأَتْتُكُم السَّ ذاُب اللَّ
ِه َتْدُعوَن ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقیَن، َبْل ِإیاُه َتْدُعوَن َفیْكِشُف ما َتْدُعوَن ِإَلیِه ِإْن شاَء، َو َتْنَس  َن ما ْو َأ َغیَر اللَّ

یُكْم ِمْن ُظُلماِت اْلَبرِّ َو الْ » ( و آیه شریفه: 2«)ُتْشِرُكوَن  عًا َو ُخْفیًة ُقْل َمْن یَنجِّ َبْحِر، َتْدُعوَنُه َتَضرُّ
یُكْم ِمْنها، َو ِمْن ُكلِّ َكْرٍب، ُثمَّ َأنْ  ُه یَنجِّ اِكِریَن، ُقِل اللَّ ُتْم َلِئْن َأْنجانا ِمْن هِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّ

 ( و....3«. )ُتْشِرُكوَن 
 «77سوره فرقان آیه » ( بگو اگر دعاى شما نباشد پروردگار من به شما اعتنایی ندارد.1)
( بگو به من خبر دهید: اگر عذاب ناگهانی خدا، و یا قیامت به سراغتان آید، باز هم غیر 2)

خدا را خواهید خواند؟ اگر در دعوى شرك خود راستگو باشید باید آن روز هم غیر خدا را 
اهد عذاب را از خوانید و اگر او بخوخوانید، بلكه تنها خدا را میبخوانید، در حالی كه نمی

 (41) سوره انعام آیه دارد، آرى آن روز دیگر شرك یك عمر خود را فراموش خواهید كرد.شما بر می
هاى خشكی وآن گاه كه خدا را به تضرع و را از ظلمت( از ایشان بپرس چه كسی3) 

 نجات دهد از شكرگزاران خواهیم بود، نجاتگوئید: اگر ما را از اینخوانید، و میمی
دهد، و وقت خودت در پاسخ بگو: شما را از آن ورطه و از هر بالئی نجات میبخشد، آنمی

 (64ورزید.) سوره انعام آیه شما دوباره شرك می
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.ترجمه آیه: و هر گاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، ]بگو[ من نزدیكم، و دعاى 3

[ باید فرمان مرا گردن نهند كنم، پس ]آناناجابت می -به هنگامی كه مرا بخواند -دعاكننده را
 و به من ایمان آورند، باشد كه راه یابند.

مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم. در حقیقت، كسانی ».ترجمه آیه: و پروردگارتان فرمود: 4
 «آیند.ورزند به زودى خوار در دوزخ درمیكه از پرستش من كبر می

دهد، و هم عالوه بر این كند، و هم وعده اجابت میا می.این آیه شریفه، هم دعوت به دع5
ه كنند، بلكه بفرماید كسانی كه از دعا به درگاه من استكبار میخواند، و نمیدعا را عبادت می

كنند. و با این بیان خود تمامی عبادتها فرماید كسانی كه از عبادت من استكبار میجاى آن می
اگر منظور از عبادت، تنها دعا، كه یكی از اقسام عبادت است خواند، براى اینكه را دعا می

آورد بلكه منظور ترك مطلق عبادت است كه استحقاق آتش باشد ترك دعا، استحقاق آتش نمی
 ها دعایند )دقت بفرمائید(.شود مطلق عبادتآورد، پس معلوم میمی

 (47، ص 2)ترجمه المیزان، ج
َعاُء ُثمَّ َقَرَأ صَأْفَضُل ِعَبادَ  َقاَل النبی ص ِتی َبْعَد ِقَراَءِة اْلُقْرآِن الدُّ اْدُعوِنی َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ  ِة ُأمَّ

َم داِخِریَن  ِذیَن یْسَتْكِبُروَن َعْن ِعباَدِتی َسیْدُخُلوَن َجَهنَّ َعاَء ُهَو اْلِعَباَدُة.الَّ حار )ب .َأ اَل َتَرى َأنَّ الدُّ
 (300ص  ،90األنوار )چاپ بیروت(، ج

فرمودند: بافضیلت ترین عبادت امت من بعد از قرائت قرآن دعا )صلی الله علیه و آله( پیامبر اكرم 
 دانید كه دعا همان عبادت هست.سوره مومن را خواندند و فرمودند آیا نم 60هست، سپس آیه 

ِبی ص.6 َعاُء  َقاَل النَّ َعاُء.َو َقاَل: الدُّ )إرشاد القلوب،ترجمه  ُمخُّ اْلِعَباَدِة.َأْفَضُل اْلِعَباَدِة الدُّ
 (169،ص2مسترحمی، ج

ه علیه و آله و سلم فرمود: بهترین عبادت دعا كردن است، و فرمود: دعا  ی اللَّ پیامبر اسالم صلَّ
 مغز عبادتست.

.چون دعاى حقیقی آن دعائی است كه قبل از زبان سر، زبان قلب و فطرت كه دروغ در 7
چرخد، به دروغ و راست و اهد نه تنها زبان سر، كه به هر طرف میكارش نیست آن را بخو
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بینید خداى تعالی تمامی حوائج شوخی و جدى و حقیقت و مجاز. بهمین جهت است كه می

َو آتاُكْم ِمْن » انسانی را هر چند كه زبان درخواست آن را نكرده باشد سؤال نامیده، و فرموده:
اٌر  ُكلِّ ما َسَأْلُتُموُه، َو ِإْن  ْنساَن َلَظُلوٌم َكفَّ ِه ال ُتْحُصوها ِإنَّ اْْلِ وا ِنْعَمَت اللَّ كه به حكم این  «.َتُعدُّ

اند، بلكه از شمردنش آیه انسانها در نعمتهایی هم كه نه تنها به زبان سر درخواستش را نكرده
هم عاجزند، داعی و سائلند، چیزى كه هست به زبان فطرت و پیشین خود دعا و سؤال 

ماواِت »یابند، و نیز فرموده:كنند، چون ذات خود را محتاج و مستحق میمی یْسَئُلُه َمْن ِفی السَّ
ْرِض ُكلَّ یْوٍم ُهَو ِفی َشْأٍن 

َ
مه تر است. )ترجو داللت این آیه بر آنچه گفتم ظاهرتر و واضح «َو اأْل

 (45، ص2المیزان، ج
دعا كننده نظر دعا شده را به سوى خود و كلمه )دعا( و )دعوت( به معناى این است كه .8

جلب كند، و كلمه )سؤال( به معناى جلب فائده و یا زیادتر كردن آن از ناحیه مسئول است، 
تا بعد از توجیه نظر او حاجتش برآورده شود، پس سؤال به منزله نتیجه و هدف است براى دعا 

خوانی، تا روى خود زنی، و میمیرود صدا )مثل اینكه از دور یا نزدیك شخصی را كه دارد می
پرسی تا به این وسیله حاجتت برآورده شود.( )ترجمه را برگرداند، آن وقت چیزى از او می

 (42، ص 2المیزان، ج
 ترین و زیباترین معنا را براى دعا دارد..این آیه در افاده مضمونش بهترین اسلوب و لطیف9

چنین و چنانم( قرار داده، نه غیبت )خدا چنین و چنان اواًل: اساس گفتار را بر تكلم وحده )من 
است(، و نه سیاقی دیگر نظیر غیبت، و این سیاق داللت دارد بر اینكه خداى تعالی نسبت به 

 مضمون آیه كمال عنایت را دارد.
ن و این مردم( و یا تعبیرى دیگر نظیر آ:بندگانم(، و نفرمود )ناس:ثانیًا: تعبیر فرموده به )عبادى

 رساند.یز عنایت یاد شده را بیشتر مین
ثالثًا: واسطه را انداخته، و نفرموده: )در پاسخشان بگو چنین و چنان( بلكه فرمود: )چون 

 گیرند من نزدیكم(.بندگانم از تو سراغ مرا می
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كید را می رساند مؤكد كرده و فرموده: )فانی و رابعًا: جمله: )من نزدیكم( را با حرف )ان( كه تأ

 ب( پس به درستی كه من نزدیكم.قری
وم( شو خامسًا: نزدیكی را با صفت بیان كرده و فرموده: )نزدیكم( نه با فعل، )من نزدیك می

 تا ثبوت و دوام نزدیكی را برساند.
كند تعبیر به مضارع آورد نه ماضی، تا تجدد و سادسًا: در افاده اینكه دعا را مستجاب می

 ند.اجابت و استمرار آن را برسا
كنم دعاى دعا كننده( را مقید كرد به قید )اذا و سابعًا: وعده اجابت یعنی عبارت )اجابت می

در صورتی كه مرا بخواند( با اینكه این قید چیزى جز خود مقید نیست، چون مقید  -دعان
خواندن خدا است و قید هم همان خواندن خدا است و این داللت دارد بر اینكه دعوت داعی 

ه و این هفت نكت« اْدُعوِنی َأْسَتِجْب َلُكْم » چ شرطی و قیدى مستجاب است نظیر آیه:بدون هی
 همه داللت دارد بر اینكه خداى سبحان به استجابت دعا اهتمام و عنایت دارد.

به  اىاز طرفی در این آیه با همه اختصارش هفت مرتبه ضمیر متكلم )من( تكرار شده، و آیه
 (43و 42، ص 2صر به همین آیه است. )ترجمه المیزان، جچنین اسلوب در قرآن منح

.عبد عبارت است از انسان و یا هر صاحب عقل و شعور دیگرى كه ملك دیگرى باشد، 10
 شود نظیر ملك منسوب به او است.در نتیجه عبد وقتی به خدا نسبت داده می

دعا و بین حقیقت و و ملك خداى تعالی با ملك دیگران فرق دارد، فرقی كه بین واقعیت و ا
مجاز است، براى اینكه خداى تعالی كه مالك بندگان خویش است، ملكش هم طلق است، 
و هم محیط به همه نواحی و جوانب بنده است، بندگان او نه در ذات خود مستقل از اویند، و 
 نه در توابع ذاتشان، از صفات و افعال و هر چیز دیگرى كه منسوب به ایشان است، از قبیل

دانیم چون همسر و اوالد و مال و جاه و غیره، و جان كالم آنكه آنچه را كه ملك یك بنده می
بینیم به نحوى از انحا نسبتی به آن بنده دارد، حال چه اینكه این نسبت حقیقی و به طبع می

باشد، مثل نسبتی كه میان او و جان و بدن و گوش و چشم او و عمل و آثار او هست، و یا 
وضعی و اعتبارى باشد مانند نسبتی كه میان او و همسر و مال و جاه و حقوق او هست، نسبت 
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ها به وسیله خدا میان او و ما یملكش برقرار این ملك را به اذن خدا مالك شده، و این نسبت

گشته، حال ما یملكش هر چه باشد خداى عز اسمه به او تملیك كرده، او است كه جان بندگان 
اش فرمود: جان تو و جسم تو و گوش تو و امثال ا به آنان نسبت داده، و به بندهو جسم آنان ر

ْل قُ » شد، هم چنان كه فرمود:اى موجود نمیكرد اصال بندهآن، و اگر این نسبت را برقرار نمی
ْفِئَدةَ 

َ
ْبصاَر َو اأْل

َ
ْمَع َو اأْل ُكْم َو َجَعَل َلُكُم السَّ ِذى َأْنَشَأ سی است كه شما را ایجاد و او ك»  «ُهَو الَّ

َو َخَلَق ُكلَّ »و نیز فرموده:« 23سوره ملك، آیه » كرد، و برایتان گوش و چشم و دل قرار داد.
َرُه َتْقِدیراً َشی » رد.گیریش كداند اندازههر چیزى را او بیافرید و به نوعی كه كس نمی»  «ٍء َفَقدَّ

 «.2سوره فرقان آیه 
 [بندگان، مقتضاى مالكیت مطلقه الهی و عبودیت عباد است]نزدیك بودن خداى سبحان به 

پس خداى سبحان میان هر چیزى و خود آن چیز حائل است، و میان آن و تمامی مقارنات آن 
از فرزند و همسر و دوست و مال و جاه و حق او حائل است، پس خداى تعالی از هر چیزى 

یب علی االطالق است، هم چنان كه تر است، پس او قركه فرض شود به مخلوق خود نزدیك
از شما به آن كس كه دارد جان »  «َو َنْحُن َأْقَرُب ِإَلیِه ِمْنُكْم َو لِكْن ال ُتْبِصُروَن » خودش فرموده:

َو َنْحُن َأْقَرُب » ( و نیزفرموده: 85سوره واقعه آیه « ) بینید.دهد نزدیكتریم و لیكن شما نمیمی
َه ( و نیز فرموده:16ما از رگ قلب به او نزدیكتریم.) سوره ق آیه »  «ِریِد ِإَلیِه ِمْن َحْبِل اْلَو  "َأنَّ اللَّ

( و 24كه خدا میان هر كس و قلب او حائل است.) سوره انفال آیه » «یُحوُل َبیَن اْلَمْرِء َو َقْلِبهِ 
 مراد از قلب همان جان آدمی و نفس مدركه او است.

سبحان نسبت به بندگانش به مالكیت حقیقی، و بنده  و سخن كوتاه آنكه مالك بودن خداى
بودن بندگان براى او باعث شده كه او بطور علی االطالق قریب و نزدیك به ایشان باشد، 

تر از هر چیزى كه با او مقایسه شود، و نیز این مالكیت باعث شده كه هر تصرفی و به نزدیك
ون اینكه دافعی و مانعی جلو تصرفاتش را هر نحو كه بخواهد در بندگانش بكند جایز باشد بد

كند به اینكه خداى سبحان هر دعاى دعا كننده را اجابت بگیرد، و این جواز تصرف حكم می
خواهد باشد و با اعطا و تصرف خود حاجتش را برآورد چون مالكیت او عام و كند هر چه می
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است. )ترجمه المیزان، اش بر جمیع تقادیر و بدون هیچ قید و اندازه سلطنت و احاطه

 (43و  44،ص2ج
 56 سوره ذاریات آیه.11
خوانند ]و[ خشنودى او را ترجمه آیه: و با كسانی كه پروردگارشان را صبح و شام می.12
 خواهند، شكیبایی پیشه كنمی
.حضرت آیه الله سعادت پرور در شرح دعاى معراج در ضمن توضیح فقراتی از دعا درباره 13

تی نیست.»فرمایند: جمله تاثیر خودش نیست میاینكه خدا تحت  ت من علَّ اشاره  «براى محبَّ
ها به حضورى بودن صفات جمال و جالل پروردگار و كماالت الهی و غیر حصولی بودن آن

دارد. به عبارت دیگر صفات پروردگار هرگز وابسته به اكتساب از خارج ذات نیستند، تا موجب 
ر و انفعال در ذات خداوند ، زیرا -طور استچنان كه در آفریدگان این -متعال باشد تكثَّ

 خداوند سبحان در ذات و صفات احدى است و صفاتش با ذاتش یكی است.
ت من نسبت به دوستان در رضاى خدا حتمی »كه خداوند فرموده است: بنابراین، این محبَّ

ت خداون« است. به ایشان  د نسبتبه این معنی نیست كه دوستی بندگان با یكدیگر، علت محبَّ
شده و خداوند تحت تأثیر این دوستی قرار گرفته باشد؛ چرا كه ذات مقدس پروردگار از تأثیر 
ه از آن  ا است. پس معناى واقعی این جمله این است: ذات پروردگار منزَّ ه و مبرَّ و انفعال، منزَّ

 است كه فضل و كرمش، دوستان در راه خدا را فرا نگیرد.
مورد توجه واقع شود این است كه محبت خداوند متعال نسبت به دوستان  نكته دیگرى كه باید

تی است  در راه خدا، هرگز اجبارى نیست، بلكه این عنایات نتیجه فضل و كرم پروردگار و منَّ
ی ر و انفعالی واقع نمی كه بر بندگان دارد و حتَّ ت چنین تأثَّ ود؛ شخود آن ذات مقدس نیز علَّ
ر و انفعال است. با تدبر و تأمل در فراز زیرا مقتضاى غناى ذاتی پ روردگار، دورى از هر نوع تأثَّ

ا »فرماید: ذكر شده از دعاى عرفه كه می شود كه به خوبی روشن می...« خدایا رضاى تو مبرَّ
م و پاكدالن در بهشت را به از همین روست كه خداوند سبحان جاودانگی تیره دالن در جهنَّ

َك »وده و فرموده است: اراده و مشیت خود منوط نم كه خداى تو ؛ )مگر آن«ِإالَّ ما شاَء َربُّ
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م و پاكدالن را به بهشت وعده داده و  بخواهد.( در حالی كه خداوند متعال بدكاران را به جهنَّ

لی فرموده است:  اٌل ِلما یِریُد »در ادامه وعده اوَّ َك َفعَّ چه اراده كند، ؛ )خداى تو بر آن«ِإنَّ َربَّ
، )این بخششی قطع «َعطاًء َغیَر َمْجُذوذٍ »ت.( و در پایان وعده دوم فرموده است: توانا اس

 (95-97، ص 1جناشدنی و دائمی است.( )سراالسراء، ترجمه
روشن است كه خدا تحت تاثیر خودش هم واقع نمی شود، زیرا خداوند صرف الوجود است 

 ر باشد.و دوئیتی فرض نمی شود تا یك طرف موثر و طرف دیگر متاث
.در روایات تصریح شده است كه دعا قضاى مبرم خداوند را تغییر میدهد سوال اینكه آیا 14

قضاى خداوند تغییر میكند؟ و نقش دعا در این مورد چیست؟ حضرت آیه الله جوادى 
فرمایند: دعا از اجزاى تأثیر كار الهی است؛ یعنی كار خدا در )مدظله العالی( در این باره می

ه طبق قابلیتها و استعدادهاى افراد است و یكی از شرایطی كه در تحقق نصاب استعداد این نشئ
 سهم دارد، دعاى داعی است.

.[ واجبات و هر كار خیرى كه 35.] سوره مائده، آیه )وابَتغوا إَلیِه الَوسیَلَة( خداوند امر فرمود:
ی ٍء أحب إلن عبادى بشیو ما یتقرب إلی عبد م»انسان را به خدا نزدیك كند، وسیله است: 

[، گرچه بعضی از وسایل، مانند اعتقاد به ربوبیت 352، ص2]الكافی، ج« مما افترضت علیه
ل إلیك بربوبیتك»خدا:  الجنان، دعاى كمیل.[  ؛ مفاتیح778]مصباح المتهجد، ص «ویتوسَّ

فقد »اه: . [ و اقرار به گن23، ص25]بحار ااَلنوار، ج« ونحن الوسیلة إلی الله»و والیت: 
نب إلیك وسیلتی الجنان، مناجات شعبانیه.[، منصوص بوده و  ]مفاتیح« جعلت اْلقرار بالذَّ

تر است.مقدار تأثیر وسایل نیز طبق اصلی كلی مشخص شده كه خدا از بعضی دیگر قوى
ویا من ال »دهد: اى مسیر حكمت او را تغییر نمیكند و هیچ وسیلهبراساس حكمت كار می

ل حكمت ]صحیفه سجادیه، دعاى سیزدهم.[، پس اگر حكمت خدا متوجه « ه الوسائلتبدَّ
توان مسیر آن را با دعا، توسل، صدقه، صله رحم و... تغییر داد، بنابراین، سه امرى شد، نمی

 نكته باید مورد توجه قرار گیرد:
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، كالم 404، ص6.اجابت دعا به مقتضاى حكمت است. )رك: الحكمة المتعالیه، ج14
 نا در تعلیقات.(سیابن
.اگر چیزى به نصاب علیت تامه رسید، با هیچ چیز تغییر پذیر نیست. وقتی مقتضاى 14

شود و تقدیم و تأخیر در آن محال حكمت به نصاب علت تامه برسد، قضاى مبرم محقق می
.[، زیرا 49]سوره یونس، آیه )إذا جاَء أَجُلُهم َفال یسَتأِخروَن ساَعًة والیسَتقِدمون(  است؛ مانند:

كند. گیرنده قابلیتش را از دست داده است و فاعل هم فیض را مطابق با استعداد قابل عطا می
ی الله علیه وآله در این صورت، دعا اثر متوقع را ندارد، هرچند دعاى حضرت رسول اكرم )صلَّ

م( باشد:  َه الیهِد )َسواٌء َعَلیِهم أسَتغَفرَت َلُهم أم َلم َتسَتغِفر َلُهم َلن یغفِ وسلَّ ُه َلُهم إنَّ اللَّ ى َر اللَّ
.[ همه درهاى توبه در زمان حیات به روى مشركان باز 6. ]سوره منافقون، آیه الَقوَم الفاِسقین( 

رو بعد از مرگ، استغفار و دعاى بود و آنها به سوء اختیارشان آنها را مسدود كردند، از این
م( نیز براى آ ی الله علیه وآله وسلَّ اثر نان اثر ندارد، گرچه دعا براى خود داعی بیپیامبر)صلَّ

 نیست.
. اگر چیزى شرایط تحقق آن حاصل شده ولی موانع آن برطرف نشده باشد، یعنی در حدَّ 3

ت تام، غیرمبرم است و دعا، صدقه، صله رحم و... درباره آن كاماًل اثر دارد.     اقتضا باشد، نه علَّ
دهد: یات آمده است كه دعا قضاى مبرم را نیز تغییر میبا توجه به این سه نكته، اگر در روا 

عاء یردَّ القضاء و قد نزل من السماء و قد ُأبرم إبراماً » [، معنایش 469، ص2]الكافی، ج« إن الدَّ
این است كه قضا هرچند در حدَّ اشراف به علت تامه هم برسد و به سرحدَّ تمامیت نصاب 

ام ابر« و قد ُأبرم إبراماً »غییر دهد. قهرًا ابرام در جمله تواند آن را تنزدیك شود، دعا همچنان می
نسبی است؛ یعنی در ُشُرف كمال ابرام. شاهد این مطلب و وجه جمع میان روایات، روایت 

عاء لله و الطلب إلی الله یردَّ البالء و »السالم( است: امام كاظم)علیه علیكم بالدعاء! فإنَّ الدَّ
ر و ُقضی و لم یبق إالَّ  ( و سئل، صرف البالء صرفةقد ُقدِّ وجلَّ . « إمضاؤه، فإذا ُدعی الله )عزَّ

   428-427-426صفحه   - 9[ تسنیم، جلد 470، ص2]الكافی، ج
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طبق بیانات باال فرض در بحث یا به نحو قضاى مسلمی است كه به نحو علت تامه نرسیده و 

ِهٌة َلْو كَاَن ِفیِهَما َءالباشد همچنانكه در آیه شریفه  یا فرض بحث بصورت فرض امتناعیه می
ِه َربَّ  ُه َلَفَسَدَتا  َفُسْبَحاَن اللَّ ا یِصُفوَن  ِإالَّ اللَّ  باشد.( طبق این سیاق می22)سوره انبیاءاْلَعْرِش َعمَّ

فرمودند: البته مطلب از اینها هم وسیعتر است. یعنی هر چیزى كه در تكمیل مستندات می
كنیم حتی از سخن خود خداوند ،آیات و روایات، رداشت میدر این موارد در مورد خداوند ب

آوریم و با همه اینها سبحان خداوند از اینها منزه است. چون ما اینها را در ُبعد مفهومی می
 الله العظیم. )بیانات شفاهی در ضمن تحقیق(

اقر ع البروایات نیز به این مسئله تصریح دارند: و فی كالم اْلمام أبی جعفر محمد بن علی  
معانیه مخلوق مصنوع مثلكم  بأوهامكم فی أدق حیث قال كلما میزتموهإشارة إلی هذا المعنی

مردود إلیكم و لعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالی زبانیتین فإن ذلك كمالها و یتوهم أن 
المه ك عدمها نقصان لمن ال یتصف بهما و هذا حال العقالء فیما یصفون الله تعالی به انتهی

 (292، ص66صلوات الله علیه و سالمه. )بحار األنوار )چاپ بیروت(، ج
 آید. اند كه بعد از كالم امام خمینی )رحمه الله علیه( می.توضیحاتی فرموده15

مرتبه اعالى اراده، و اراده از اظالل مشیت است. و آن چه به فیض اقدس در تعین « مشیت»
شود كه در حضرت علمیه ت؛ و شامل امورى نیز میشود متعلق مشیت اسثانی ظاهر می

همیشه مستور و از قبول وجود عینی ابا دارند. و اراده تعین و تنزل همان مشیت است. و هر دو 
ل، و همهظل ذات اند. و از تضاعف اظالل نوبت ظهور حق در مجالی و از اظالل تعین اوَّ

ه حركت انعطافی بعد از طی درجات مظاهر عالم ماده و استعداد رسید؛ و آن نقطه سیال ب
، به عروج تركیبی روى آورد. و به بیان دیگر، حقیقت مطلقه وجود، «معراج تحلیلی»عروج، یا 

یا حب و عشق، در صورت ظاهرى و لباس مظهرى تنزل به صورت بسایط عنصریه نمود؛ و 
 :همان رقیقه عشقیه پنهان در بسایط میل به طرف تركیب نام گرفت كه

 جز كشش كارى ندانند             حكیمان این كشش را عشق نامند طبایع
 (17)مصباح الهدآیه إلی الخالفة و الوآلیه، ص 
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شود یعنی امضا شد و قطعی شد و اجراى قدر و انجام و تحقق و ظهور آن قضا وقتی واقع می

ت الهی قطعی شده است. و اراده رابطه دارد با قطعی شدن؛ قطعی شدن در واقع ظهور مشی
كند. بنابراین هر قضایی مشیت الهی كند یا نمیى الهی است كه قطعی میاست. چونكه اراده

شود همان قضا شود و یا اگر محو میشود كه قضاى الهی میكند و اعمال میدر آن ظهور می
ى اینها تحت حكومت مشیت است. )بیانات كند و همهمشیت الهی است كه آن را محو می

 ضمن تحقیق( شفاهی در
 آوریم. .عبارت مطابق مضمون فرازى از دعاى كمیل هست كه در ذیل می16

َخاَلَفِتِه [ ِفیَها ِبُم َأَفُتَراَك ُسْبَحاَنَك یا ِإَلِهی َو ِبَحْمِدَك َتْسَمُع ِفیَها َصْوَت َعْبٍد ُمْسِلٍم ُسِجَن ]یْسَجُن 
َبیَن َأْطَباِقَها ِبُجْرِمِه َو َجِریَرِتِه َو ُهَو یِضجُّ ِإَلیَك َضِجیَج َو َذاَق َطْعَم َعَذاِبَها ِبَمْعِصیِتِه َو ُحِبَس 

ُل ِإَلیَك ِبُرُبوِبیِتَك یا َمْوالى َفَكیَف یْبَق  ٍل ِلَرْحَمِتَك َو یَناِدیَك ِبِلَساِن َأْهِل َتْوِحیِدَك َو یَتَوسَّ ی ُمَؤمِّ
اُر َو ُهَو یْأُمُل َفْضَلَك َو َرْحَمَتَك ِفی اْلَعَذاِب َو ُهَو یْرُجو َما َسَلَف ِمْن ِحْلِم  َك َأْم َكیَف ُتْؤِلُمُه النَّ

َت َتْعَلُم َأْم َكیَف یْحِرُقُه َلِهیُبَها َو َأْنَت َتْسَمُع َصْوَتُه َو َتَرى َمَكاَنُه َأْم َكیَف یْشَتِمُل َعَلیِه َزِفیُرَها َو َأنْ 
ِقَها َو َأْنَت َتْعَلُم ِصْدَقُه َأْم َكیَف َتْزُجُرُه َزَباِنیُتَها َو ُهَو یَناِدیَك یا َضْعَفُه َأْم َكیَف یَتَقْلَقُل َبیَن َأْطَبا

ْه َأْم َكیَف یْرُجو َفْضَلَك ِفی ِعْتِقِه ِمْنَها َفَتْتُرُكُه ]َفَتْتُرَكهُ  نُّ ِبَك َو ال َربَّ [ ِفیَها َهیَهاَت َما َذِلَك الظَّ
َك َو ِإْحَساِنَك اْلَمْعُروُف ِمْن َفْضِلَك َو ال  ِدیَن ِمْن ِبرِّ اْلقبال باألعمال    ُمْشِبٌه ِلَما َعاَمْلَت ِبِه اْلُمَوحِّ

 335؛ ص 3الحسنة )چاپ الحدیثة( ؛ ج
.سؤال فطرى از خداى سبحان هرگز از اجابت تخلف ندارد، در نتیجه دعائی كه مستجاب 17

د است و آن دو چیز همان است رسد، یكی از دو چیز را فاقشود و به هدف اجابت نمینمی
اِع ِإذا َدعاِن"كه در جمله:  ، به آن اشاره شده."َدْعَوَة الدَّ

اول این است كه دعا دعاى واقعی نیست، و امر بر دعا كننده مشتبه شده، مثل كسی كه اطالع 
كند، یا كسی كه اش نشدنی است، و از روى جهل همان را درخواست میندارد خواسته
كرد، مثال اگر خواست درخواست نمیداند، و اگر بداند هرگز آنچه را میا نمیحقیقت امر ر

دانست كه فالن مریض مردنی است و درخواست شفاى او درخواست مرده زنده شدن می
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كند، و اگر مانند انبیا این امكان را در دعاى خود احساس است هرگز درخواست شفا نمی

كند از استجابت شود، ولی یك شخص عادى كه دعا میمی كند و مرده زندهكند، البته دعا می
دانست كه بهبودى فرزندش چه خطرهایی براى او در پی دارد دعا مایوس است، و یا اگر می

شود.دوم این است كه كرد، حاال هم كه از جهل به حقیقت حال دعا كرده مستجاب نمینمی
ند، به این معنا كه به زبان از خدا خوادعا، دعاى واقعی هست، لیكن در دعا خدا را نمی

كند، ولی در دل همه امیدش به اسباب عادى یا امور وهمی است، امورى كه توهم مسئلت می
كرده در زندگی او مؤثرند.پس در چنین دعائی شرط دوم )اذا دعان، در صورتی كه مرا بخواند( 

خدا را نخوانده  وجود ندارد، چون دعاى خالص براى خداى سبحان نیست، و در حقیقت
كند كه شریك ندارد، و خدایی كه كارها را با شركت چون آن خدایی دعا را مستجاب می

دهد، او خداى پاسخگوى دعا نیست، پس این دو طایفه از دعا اسباب و اوهام انجام می
كنندگان و صاحبان سؤال دعاشان مستجاب نیست، زیرا دعایشان دعا نیست، و یا از خدا 

 (46-45، ص 2رند چون خالص نیستند.  )ترجمه المیزان، جمسئلت ندا
. شیخ در مصباح فرموده معلی بن خنیس از حضرت صادق )علیه السالم( روایت كرده 18

اِكِریَن َلَك ...كه فرمود: بخوان در ماه رجب  ی َأْسَأُلَك َصْبَر الشَّ ُهمَّ ِإنِّ مفاتیح الجنان، دعاى ) اللَّ
 رجب( سوم از اعمال مشتركه ماه

.ترجمه آیه: و هر گاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، ]بگو[ من نزدیكم، و دعاى 19
[ باید فرمان مرا گردن نهند كنم، پس ]آناندعاكننده را ـ به هنگامی كه مرا بخواند ـ اجابت می

 و به من ایمان آورند، باشد كه راه یابند.
ز فضل خداى عزوجل درخواست نكند .حضرت صادق علیه السالم فرمود: هر كه ا20

 (212، ص4نیازمند و فقیر گردد. )أصول الكافی، ترجمه مصطفوى، ج
َفاْبَتَدْعَت َخْلِقی ِمْن َمِنی یْمَنی َو َأْسَكْنَتِنی ِفی ُظُلَماٍت َثالٍث َبیَن َلْحٍم َو َدٍم َو ِجْلٍد َلْم .21

ْرِنی ِبَخْلِقی  َو َلْم َتْجَعْل ِإَلی َشیئا ِمْن َأْمِرى [ُتْشِهْدِنی َخْلِقی ]َلْم ُتَشهِّ
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تا آنگاه كه آفرینشم به مشیتت از آب نطفه فرمودى و در ظلمات سه گانه در میان لحم و دمم 
مسكن دادى و نه مرا از كیفیت خلقتم آگه ساختی و نه كارى در آفرینشم به من واگذار كردى. 

 (75ص ، 2)اْلقبال باألعمال الحسنة )چاپ الحدیثة(، ج
الم فرمود: دعا در حال راحتی و آسایش نیازمندیهاى در 22 .حضرت امام صادق علیه السَّ

حال بال را برمی آورد )یعنی گرفتاریهاى آن زمان را برطرف میكند.( )أصول الكافی،ترجمه 
 (220، ص 4مصطفوى، ج

دل .حضرت صادق علیه السالم میفرمود: خداى عزوجل اجابت نكند دعائی كه از روى 23
غافل باشد، پس هر گاه دعا كردى بدل توجه كن و یقین داشته باش كه اجابت شود. )أصول 

 (222، ص 4الكافی،ترجمه مصطفوى، ج
رستگاریست، و  هاى.امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود: دعا،كلیدهاى نجات و گنجینه24

ول الكافی، ترجمه بهترین دعا، آن دعائیست كه از سینه پاك و دلی پرهیزكار برآید. )أص
 (214، ص 4مصطفوى، ج

.حضرت صادق علیه السالم فرمود: هیچ چیزى نیست جز اینكه پیمانه و وزنی دارد جز 25
 (233اش دریاهائی از آتش را خاموش سازد. )همان، صگریه كه یك قطره

.آیا كلمات طبیعت، غریزه، فطرت به معناى یكسانی اراده شده است یا از حیث معنایی 26
 ق گذاشته شده است.؟فر

این همان مراتب است چون در واقع طبع عمق اش  به غریزه ختم میشود و عمق غریزه فطرت 
شود و اینها جدا از هم هستند.  اینها مراتب هستند. بعضی ها به حسب یا سرشت یا خمیره می

ه كفهمد كه طبع هم آنجا جارى است. بعضی ها كند بعضی به حسب غریزه میطبع درك می
فهمد نمی تواند به حسب فطرت بفهمد. پس فرض كنید كسی كه گرسنه به حسب غریزه می
توانیم بگوئیم به حسب طبع خورد، هم میخورد یا آب میخورد، غذا میاست و صبحانه می

گوییم آب طبع وجودیش رطوبت است و وجودى خودش ؛ خب این مثل این است كه می
دهد كه این هم درست است. پس غریزه این كار را انجام می هم میتوانیم بگوییم كه از باب
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خورد یا به كند كه آب مییا از باب جامد و یك جسم مطلق نگاه كنیم و طبع این را وادار می

خورد و لی اگر كنیم  كه غریزه باعث شده است آب میعنوان اینكه حیوان است نگاه می
گیرد و در است كه بر حسب فطرت انجام میمعرفت باال برود همه ى اینها كار توحیدى 

م كند و به حسب غریزه ابیند كه من تشنه ام و فقط تشنگی را احساس میمراحل معرفتی می
بینم كه خداوند مرا وآب را چنین خلق كرده  تا این فعل و انفعاالت است اما یك وقت است می

ینجا مراتب معرفتی هركس را بیان كند. پس اایجاد شود و اینجا با دیدگاه توحیدى نگاه می
 )بیانات شفاهی در ضمن تحقیق(كند.می
.حضرت صادق علیه السالم فرمود: هرگاه خواهی دعا كنی پس خداى عز و جل را تمجید 27

كن، و سپاسگزار و او را تسبیح و تهلیل بگو و او را ثنا گوى )و ستایش كن( و بر محمد )ص( 
كن تا به تو داده شود. )أصول الكافی، ترجمه  و آل او صلوات فرست سپس درخواست

 (238، ص 4مصطفوى، ج
الم فرمود: همانا بنده.28 اى دعا كند پس خداى عز و جل بدو فرشته حضرت صادق علیه السَّ

)كه موكل بر انسان هستند یا دو فرشته دیگر( فرماید: من دعاى او را باجابت رساندم ولی 
اى هم هست كه وست دارم آواز او را بشنوم، و همانا بندهحاجتش را نگهدارید، زیرا كه من د

دعا كند پس خداى تبارك و تعالی فرماید: زود حاجتش را بدهید كه آوازش را خوش ندارم. 
 (245، ص 4)أصول الكافی، ترجمه مصطفوى، ج

اسحاق بن عمار گوید: به حضرت صادق عرض كردم: )ممكن است( دعاى مردى .29
ولی بتأخیر افتد )و اثر استجابت آن همان زمان ظاهر نگردد؟ فرمود:  مستجاب شده )باشد(

 آرى تا بیست سال )ممكن است تأخیر افتد(. )همان(
.حضرت امام صادق علیه السالم فرمود: میان گفته خداى عزوجل )كه بموسی و هارون 30

« ت رسیدهر آینه دعاى شما به اجاب»در مقابل تقاضاى نابودى فرعون و پیروانشفرمود:( 
)أصول الكافی،ترجمه ( و میان نابودى فرعون چهل سال طول كشید.89)سوره یونس 
 (245، ص: 4مصطفوى، ج
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كند، دعایی كه متضمن عذاب فرعون .آیه شریفه اجابت دعاى موسی و هارون را ذكر می31

اى به و درباریان او و موفق نشدن آنها به ایمان آوردن است، و به همین جهت در آیه بعدى وف
كند. و در دعاى موسی )ع( چیزى نبود كه این وعده را با خصوصیاتی كه در آن بود ذكر می

داللت بر فوریت و یا تاخیر در نازل كردن عذاب داشته باشد، آیه بعدى هم كه اجابت و قبول 
دهد، اى هم كه از وقوع حتمی آن وعده خبر میدعاى موسی را متضمن است، و همچنین آیه

ر این باب ندارد و روایات هم مطابق با آیات است. صاحب مجمع البیان از ابن جریح چیزى د
روایت آورده كه گفت: فرعون بعد از نفرین موسی )ع( چهل سال زندگی كرد آن گاه اضافه 
كرده كه این معنا از امام صادق )ع( روایت شده، و در احتجاج  همین روایت را از آن جناب 

كلینی در كافی  و عیاشی در تفسیر  خود آن را از هشام بن سالم از آن نقل كرده و همچنین 
اند، و در تفسیر قمی  از پدرش از نوفلی از سكونی از امام صادق )ع( همین جناب نقل كرده

 (172، ص10)ترجمه المیزان، جمعنا را روایت كرده است. 
الم فرمود: همانا مؤمن خداى عزو32 جل را درباره حاجت .حضرت امام صادق علیه السَّ

خود بخواند و خداى عز و جل فرماید: اجابت او را بتأخیر اندازید بخاطر شوقی كه بآواز و 
دعاى او دارم، پس چون روز قیامت شود خداى عز و جل فرماید: اى بنده من تو مرا خواندى 

ست، و باز اكنون ثواب و پاداش تو چنین و چنان ا )و دعا كردى( و من اجابت را پس انداختم
در باره فالن چیز و فالن چیز مرا خواندى )و دعا كردى( و من اجابت تو را بتأخیر انداختم و 
پاداش تو چنین و چنان است، فرمود: پس مؤمن آرزو كند كه كاش هیچ دعائی از او در دنیا 

 بیند.  )أصول الكافی،ترجمه مصطفوى،شد براى آنچه ثواب و پاداش نیك كه میاجابت نمی
 (247، ص 4ج

.حضرت صادق علیه السالم فرمود: همانا خداى عزوجل فرماید: هر كه به سبب ذكر من 33
از درخواست و پرسش از من سرگرم شود )به طورى كه درخواست و حاجت خود را فراموش 
كند( به او بدهم بهتر از آنچه میدهم به آن كس كه از من درخواست كند. )و ذكر من او را 

 (261، ص 4ه(. )أصول الكافی، ترجمه مصطفوى، جسرگرم نكرد
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اى بخداى عز و جل حاجتی دارد، و به ثناء و .حضرت علیه السالم فرمود: همانا بنده34

ستایش بر خدا و صلوات بر محمد و آل محمد شروع كند تا اینكه حاجت خود را فراموش 
 آنكه در باره آنبرآورد بی كند )و سرگرم ثناء بر خدا و صلوات شود( پس خداوند حاجت او را

 (261، ص 4درخواستی كرده باشد.)أصول الكافی، ترجمه مصطفوى، ج
 504، ص 2. الكافی )چاپ اْلسالمیة(، ج35
 . احادیثی از امام علی )علیه السالم( در مورد استغفار و آثار آن؛36

ِل ااِلْسِتْغَفار. َوسُّ ل شدنَأْفَضُل التَّ ل یعنی متوسَّ ردن بخدا و او را وسیله خود ك افزونترین توسَّ
 .طلب آمرزش است از او

َجاُة َو ُهَو ااِلْسِتْغَفار. تعجب دارم از كسی كه نومید شود و حال آنكه َعِجْبُت ِلَمْن یْقَنُط َو َمَعُه النَّ
 .با اوست رستگارى و آن استغفارست

مرزش، یعنی خوب وسیله است خوب وسیله است استغفار و طلب آِنْعَم اْلَوِسیَلُة ااِلْسِتْغَفار.
د  از براى رفع گناهان هر گاه با توبه و پشیمانی باشد، و هرگاه باشد كه بعضی از گناهان بمجرَّ

 (378، ص 2) شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر الكلم، جاستغفار نیز بخشیده شود. 
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 رابطه ذكر و دعا
است که در  یازین شد که سؤال، نیجلسات قبل ا یهاخالصه بحث

ه باشد، ب یظاز به اظهار لفیوانات بدون آنکه نیزه حیا غریفطرت انسان 
کند تا نظر دعا شونده را به یم ید، و دعا آن است که انسان کاریآیوجود م

خود  یخود جلب کند و سؤال را از او بخواهد و عرض شد که گاه
 نه. یشونده، خوِد مطلوب است و گاهدعا 

م یکن یست که ما کاریطور نن عرض شد که در مورد خدا اینیهمچن
ن یشه هست و ایم، بلکه توجه خدا همیود کنتوجه خدا را معطوف به خ

طرف خدا جلب کند و اگر کند که توجه خود را به ید کاریانسان است که با
د که سؤال او هم خود ین کانون را در توجه خدا قرار دهد، خواهد دیبتواند ا

را هم از  یاتیخواست و رواید که خود خدا را میخداست و خواهد فهم
از من بخواهد و مشغول حمد  یم که اگر کسیفاده کرداست یکتاب اصول کاف

ادش برود و فراموش کند، من بهتر یاو از  یکه آن دعاو ثنا و... شود تا این
 از خواسته او را که فراموش کرده، به او خواهم داد.
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از)سؤال( از قبل بوده یم که در مورد انسان، نیشویدر اینجا متوجه م
گاه یاست، اما انسان وقت عا سوی دبه وقتکند، آنیدا میاز پین نیبه ا یآ

گاهیحرکت م  1.کندیاز، ما را به دعا وادار میاز ن یکند پس توجه به سؤال و آ
 

 انسان؛عالم یا جاهل؟
دعا  یهم به معنا یذکر است که ربط یآنچه قابل دقت است، در معنا

بعدی است ن مورد، دو نظر متضاد وجود دارد که هر دو نظر، یکیدارد. در ا
ند: انسان، از اول به یگویك عده میو در مورد انسان، محدود است. 

گاه بر همههمه االن که به  چیز بوده وچیز علم داشته و از فطرت خود، آ
گاه یزیچ است که داشته است  یزیآن چ یادآوریواقع  کند، دریدا میپ یآ
 انسان از اول، عالم بوده است. یعنی

ن عالم وارد شد، در جهل یکه به اه انسان همانن است کیگر، اینظر د
 وکه بهره برده  یماتیند و به مقدار تعلیم ببید تعلیبود، لذا با 2مرکب

که در نفسش نقش بسته، علم به وجود آمده و عالم  یهایصورت
دارند و  یخود استدالالت ین دو نظر هم برایهرکدام از طرفداران ا3شود.یم

ن نحو مطلق که یکه به ااند، درحالیات کردهیواات و ریاستناد به آ یحت
دانسته، کاماًل یچیز را مهمه کها اینیدانسته و یچیز نمم انسان هیچیبگوی

سان م انین خواهد شد که اگر بگوییده، این عقیجه و ثمره ایمردود است. نت
انسان  یادهین عقیاست، چن یادآوریاز اول، عالم بوده و االن فقط ذکر و 

 یبیبافی عجدارد و انسان را به خیالم بازمییتعل یهایاز تحمل سخت را
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ر افتاد طود: بر دلم اینیگویاندازد و پیوسته میم یتحت عنوان واردات قلب
 یم و آموزش، چندان توجهیت تعلیاهم یبرا یعنیطور عمل کردم! و من این

 یقین بحث عمیاگذارد. البته یم یواردات قلب یرا رو یعلم یندارد و مبنا
 یهایی که واقعًا به واردات قلباند؛ آنآن تأکید داشته یاست که بزرگان، رو

 حق ی وصول بهای دارند و در مرحلهالعادهات فوقیاند، خصوصدهیرس
د: ما به لقمان، یگویدن به آن مرحله میاند که قرآن در مورد رسواردشده

د: یفرمایدهد و میه خودش مخداوند استناد آن علم را ب 4م.یحکمت داد
تواند موردبحث ما یبرجسته است و نم یان نقطهیم که ایما حکمت داد

 یهان حرفیوقت ان مرحله برسد، هیچیبه ا یباشد، تازه اگر کس
ها را در طول واردات شمارد، بلکه آنیرا مردود نم یعلم یهایموشکاف

دهد و آن یجهت م یات قلبدهد و همان علوم را با واردیخود قرار م یقلب
بزرگان، مشهود است. در  یدهد و این معنا در زندگیعلوم خشك را معنا م

مثل مالصدرا، عالمه  یم افرادیم نام ببریر اگر بخواهیاخ یهادوران
 یبیالهامات غ یوقت ادعا)ره( بودند که هیچینیو امام خم )ره(یطباطبای

اند که از معنا کرده یرا طور یرن علوم ظاهیحال، ااند اما درعیننکرده
 اند.داشته یاند و برکاتت خشك خارج کردهیوضع

طور مطلق ند انسان، جهل مرکب داشته است، بهیگویها که ماما آن
بول ن هم موردقیند به همان اندازه علم دارد، ایم ببیند هر چه انسان تعلیگویم
ز اول داشته است و را دارد که ا یاز علوم حضور یلیست. چون انسان خین

 ، محسوس است.یج آن در زندگینتا
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 معنای ذكر
م یشاءالله بتوانشود و انیات استفاده میات و روایآنچه حق است و از آ

ای که رویهن است که البته انسان، در یکیم، این جلسات عرض کنیدر ا
گاهشهیعلوم و ر یك سریدارد، از اول خلقت از فطرت خود، از   یی علوم آ

ها حرکت کند که دوباره آن ید طورین عاَلم بایاشته است و عالم بوده و در اد
ا هکند که دوباره آن ید کاریها را فراموش کرده و باآن یعنیکند،  یادآوریرا 

به  یت خاصیم. در قرآن هم عنایگوییشوند که به آن، ذکر م یادآوری
 م ندارد.یاج به تعلین علوم، احتیذکرشده است. ا

ندارد و در جهل مرکب است. اما  یچ علمیگر، انسان هید هویریک
ن یاز ا یهایگانه، صورتتواند به کمك حواس پنجیدارد که م یاستعداد علم

د.اما دا کنیرون، به آن منتقل شود و در آن نقش ببندد و علم ظهور پیعالم ب
 هیترین علوم و رومهم همعلم است آن یاش دارارویهچگونه انسان، یک

 م شدن را دارد؟ ر، جهل مرکب است اما استعداد عالِ گید
 د:یفرمایخداوند در قرآن م

َم َءاَدَم اْْلَسْماَء كَلَها» انسان، علم  ی( خدا برا31)سوره بقره،  «َو َعلَّ
تنها خلقت خودش خلقت را، نه یاصل مبنا یعنیهم علم اسماء را؛ آن5داد،

ی علم رویهپس انسان یک 6ست.بلکه خلقت عالم، که بر اساس اسماء ا
د یشده و باد خلقت است که فراموشیکه کل یهاین علمیهم چندارد آن

ُمُکم ی»د:یفرمایکند ولی قرآن درآیات دیگر م یادآوری ا َلْم َتُکوُنوْا َعلِّ مَّ
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ك ی م.یدانستید، به شما دادآنچه را که نمی یعنی( 151)سوره بقره، «َتْعَلُمون
سوره نحل  78 آیهح است، خداوند در یصر یلیه خگر هست کید آیه

َهِتُکْم اَل َتْعَلُموَن َش »د: یفرمایم مَّ
ُ
ن ُبُطوِن أ ْخَرَجُکم مِّ

َ
ُه أ ئا َو َجَعَل یَو اللَّ

ُکْم َتْشُکُرون فِئَدَة  َلَعلَّ ْبَصاَر َو اْْلَ ْمَع َو اْْلَ  7«َلُکُم السَّ
د، اصاًل چیزی ین عاَلم آمدیبه ا ین است که شما وقتیاش اخالصه

م؛ بدین یه بدانکم تا اینیریاد بگید یه، ما باین آیبر اساس ا یعنید یدانستینم
ده و بر ذکر کر یاریبس یهام و یادگرفتن، ثوابیتعل یمنظور قرآن و ائمه برا

 اند.د کردهییادگرفتن تأی
ات روح انسان است که در یخصوص یت، مربوط به چگونگین وضعیا
 یگر، در جهل است؛ مثاًل گاهیی درویهاست و در یکرویه، عالم یک

زده است و در درون حوض، آب حوض یخ یك حوض، روید در ینیبیم
ك قطره یدارد: مانند اینکه اگر  یاتیوجود دارد. آب درون حوض خصوص

ال بودن دارد. یت سیرد ؛ خاصیگیجا را مم، همهیندازیجوهر در داخل آب ب
ی آب نجس ل باشد( همهیآن بیافتد )اگر آب قلك قطره اگر نجس داخل ی
ر صفر درجه است، خصوصیات یط صفر و زیخ که در شرایشود؛ اما یم
 گر جاهایصورت موج به دگر بهیکه اثر ضربه، ددارد، مانند این یگرید

ال یرسد، سیگر نمیجای دد، بهیدر آن وارد کن یاشود. اگر مزهیمنتقل نم
ن یه با این رویا یعنیماند. یجا م ، همانمیزیست، اگر جوهر برین

 .ات متضاد داردیگر، خصوصیه دیات است و رویخصوص
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ر صفر قرار یط زیخ در شرایاند. چون ك حقیقتیی رویه اما هر دو، دو 
ت صفر اس یم درجه، باالیگر، در نیی دهیگرفت، تحت نظام آن است و رو

م یکن ست. اگر فرضیر نشتیقت بیك حقیدارد، ولی  یگریات دیاما خصوص
خ داشته، چوب هم دارد. اما یکه  یاتیآب باشد، تمام خصوص یبر رو یچوب

 خ،یتر باشد، ولو خ هم نازكیست ولو از یگر، آب نیآب د ین چوب رویا
گر آب حساب یی دهیتر هم باشد؛ چوب هرقدر هم نازك باشد، روسفت

 ن آب استیگر ایه دیم و سفت باشد، رویخ، هرقدر هم ضخیشود، اما ینم
ك یکرده است.  ات را پیداین خصوصیگرفته و ا قرار یط خاصیکه در شرا

 چنینی.لو با صفات متضاد این قت، با دورویه ویحق
 

 تفاوت فهم در حیوان و انسان
ط آب را دارد و مثل یگر آب است، استعداد آن شرایرویه دخ، چون یکی

بوده، آن انسان، در آن  یکه در عالم نور یانسان یعنیست. یتخته ن
َهاَو َعلَّ »تیوضع ان انس یاز به آموزش ندارد. اما وقتین «َم َءاَدَم اْْلَسْماَء كلَّ

گر انسان یة دیگر شد و مانند آب منجمد شد، این حالت رویداخل فضای د
ن نظام، در جهل مرکب است یعت است که در ایاست که محکوم به نظام طب

اد ن است که تخته، استعدیخ در ایدارد. فرق تخته و  منتها استعداد آن علم را
تر میخ، اگرچه از تخته هم ضخیال شدن و موج گرفتن و... را ندارد، اما یس

رار ق یطیاگر در شرا یعنیات آب را دارد، یاستعداد خصوص باشد، اما ذاتاً 
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ق با یا در وضع موجود تطبیم، ین وضع موجود در بیاوریم که از ایده
 د.یآیت در میم، از آن وضعیبده استعدادش
ك یم، یکنیرا عرض م ی؛ بازهم مثالیم به استعداد علمیرسیحال م

 یك گوسفند را آورده و برایك گربه و یم. یریگیش ساده را در نظر میآزما
ن گربه، یم. ایگذاری باطراوت و مخصوص و خوشمزه میونجهیگربه، 

اگر مشام گربه هم  یندارد، حت ونجه راین یافت ایدر یبرا یاستعداد علم
ن یافت آن را ندارد. ایص دهد، روحش استعداد دریونجه را تشخیبتواند آن 

 ین است؛ همچنانکه برایتخته هم که استعداد آب شدن ندارد، مثل هم
اند آن را تو ین گوسفند نمیم، ایاوریها بن گوشتیگوسفند هم اگر از بهتر

 تواند هریست و مین یر به چیز خاصافت کند. اما روح انسان، منحصیدر
 نطور است.یو... هم هم یناییدر ب یرد. حتیدو را بپذ

ن یاین که امروز ا8است. یوانات دارند، ادراکیهم که ح یهاین علمیا
 واناتیم و به حیق کردیکشند که ما آن قدر تحقیها شاخ و شانه میاروپای

رود از فالن یم، و میاندازیوان میگردن ح یم که مثال سبد را رویاد دادی
و اجداد ما، هزار  ءست. آباین یزین چیخرد. خوب ایمغازه گوشت را م

را از باغ خودش بار  ید که االغیدیدیکردند. مین کارها را میش، ایسال پ
برد. آن قدر ادراکات یآورد و میك راه میك کوچه و یزند و مرتب از یم

ر گیبست؛ بعدها، دیرد که در او نقش مکین کار، تقویت میوان را با ایح
انه ا خیوان خودش از باغ تا محل انبار یاورد. حیوان را خودش بیالزم نبود ح

ن علم دارد؟ یوان، خودش به ایا حیستاد. اما آیایآمد و در مقابل آن میرا م
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وانات، یت همه حیوان و تربیاست در ادراکات ح یست؛ نقشین علم نیا
ر گیرا در شهر د یست؛ انسان، آدرسینطور نیانسان ا نطور است. امایهم

 نیدا کن و... خودش اولیفالن عالمت را پ یدیرد. که فالن جا رسیگیم
استعداد روح انسان  یعنیکند، یدا میرود و آدرس را پیعلمش م یبار رو

 کند.یل به علم میآن را تبد
 

 نقش روح در ادراكات بشر
آب حوض  .ز عالم استیت پاك، به هر چو در فطر یانسان در عالم نور

نسان ا .ردیگیط خاص آن نظام را میانجماد قرار گرفت، شرا یدر فضا یوقت
 ین نظام، فراموشیت ای، خاص(ی)البته از نظر نظام نورمنجمد شد  یوقت

را ندارد، بلکه از نو  یآورادیبه آن معنا که استعداد  یاست؛ اما نه فراموش
 تواند به آن علم برسد. یم نمیداد، بدون تعلم ید به انسان تعلیبا

م، نسبت به این که در فالن قاره و در فالن جنگل، یامثاًل ما این جا نشسته
م و اگر یات فالن وجود دارد، جهل مرکب داریوه، با مزه و خصوصیفالن م

م. اما یرسیم، به آن نمیبه آن برس یمقدمات یم با نماز شب و پاکیمثال بخواه
 یوه را بدهد، وقتیك دانه از آن می یم. این جا کسیآن را دار ید علماستعدا

م یوه آشنا بودیم، حاال انگار ما با آن میافتیم و مزه آن را دریبه دهان گذاشت
ه وه کین میبه ما آموزش داد که از ا ید از آن لذت ببریم. چه کسیکه مثال با

د یادهد که بیاد میا به م یست که کسینطور نی؟ اید لذت ببری، بایخوریم
م، الزم یم، جهل مرکب داشتیدید! پس تا به آن نرسیاین میوه خوشتان بیاز ا
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در من نقش بگذارد. اگر  یاییو بو ین ماده به من برسد و چشاییبود که ا
ن یت است اما حاال که به اید کند، خالف واقعیتول یزین چیاالت، چنیخ

 ینعیاست  ین استعداد علمیبود، اد، انگار از اول خلقت، با آن آشنا یرس
رون شد، ین فضا بیکه از ا ین استعداد را دارد که آن مقداریروح من ا

دن به حق، مرا به آن علم رساند و یدا خواهد کرد. رسیت آن آب را پیخاص
 اگر نبود، علم، محال بود.

ند غذا که وارد معده یگویکنند، میك عده که نقش روح را انکار می
دهد یانجام م یکند و خودش حرکاتیعده خودش آن را هضم مشود، میم

ك ین معده یکرد، اید توجه کرد که اگر این جا روح حکومت نمیاما باو... 
گندد. درست یم یزیك قطره آب هم اگر در آن بریش نبود و یب یاسهیک

ن معده آن را یم و ایختیوه را رین میم ما ایگوییاست که در صورت ظاهر م
گرفت. آن وقت آنها یانجام نم یکرد اما اگر حکومت روح نبود، هضمهضم 

کند ین کار را میند خوب حاال که روح ایگویکنند، میکه روح را انکار م
ن کار را یتواند ایم روح چگونه مینیم تا ببیزیریما اصال غذا در معده نم

گر یبت دك صحید، ید لجاجت و عناد کنیخواهیم شما اگر میگوییبکند؟ م
م معده یم، ما گفتیزیبر یزین معده چید به ایم که بایکنیاست، ما انکار نم
 910ن کار را ندارد.یمستقال استعداد ا

ك قطره غذا زنده نگهدارد؛ یخدا قدرت دارد که انسان را بدون  ه،البته بل
غذا زنده ماندند، اما اراده خدا  یاو نه سال بدون ذره صدیاصحاب کهف س

ده که ماده و فوق یآفر ین حرفهاست. نظام خلقت را طوریاز ا ریغ یزیچ
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ن یماده در آن دخالت داشته باشد. البته هر کدام در نظام خودشان تا درا
ن کار یعت مستقاًل اینه این که نظام طب یدا کند ولیپ یدیحرکت، خلقت جد

 کند.یرا م
 ن شد که: ین خالصه بحث ایبنابرا

ن م، ولش کیاج به علم و آموزش نداریم احتییطور است که ما بگونه این
م یویکه بگشود و نه اینیو برو چند رکعت نماز شب بخوان به قلبت الهام م

ه هم م. هر دو بیم به آن برسیتوانیم یلفظ یهاو علم یهای تجرببا آزمایش
اج به ید باشد تا انسان بتواند به علم برسد. پس ما احتیخورده و هر دو باگره
 یم، اما نه مستقاًل. بلکه برایدار یهای سخت آموزشو ریاضت یمیم تعلعلو
ت. م که آنجا ذکر اسیق عمل به علوم برتر برسیکه ما را آماده کنند تا از طراین

 ند. کیه ماست اما در باالتر فرق میك نوع تغذی، ین علوم آموزشیدر ابتدا ا
 

 زندگی بدون ذكر
ند دات درك علوم را نمیی، اهمیه ابتدایای در مدرسن است که بچهیمثل ا

را  ن علومیتواند لذت بهره اکند و نمییم یبا لهو و لعب زندگ یو در بچگ
سالگی از د در چهاردهینیبیفهمد، مین را میکه ارزش ا یببرد. اما کس
ها را از درک ارزش علم گرفته است، همه لذتشده است؛ اینکنکور قبول

در حال  یواریك چهاردیك دانشمند که در یز است. سا ین اصاًل زندگیا
 کند. یم ین هم زندگیش هم نکنند، ایخواهد صدایق است و اصاًل میتحق
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از  یادآوریباالتر وجود دارد و آن  ی، زندگیاز این مراحل زندگپس 
عب لهو و ل یهم نسبت به آن زندگ یعلوم ذهن ین زندگیا یخودش است، حت

 د:یفرمایمقرآن شود. محسوب می
ْعَرَض َعن ِذْكِری َفِإنَّ َلُه َمِع »

َ
َمِة یْوَم اْلقِ یَشةا َضنکاا َو نَحُشُرُه یَو َمْن أ

ْعَمی
َ
 11«أ

دن ی؛ بلکه همان رس یلفظ االاللهالالهکه هر کس از ذکر من )نه این یعنی
آن  م کهیکن یکار یعنیشده است. ذکر م و فراموشیکه داشت یقیبه حقا

 یگر کند( دورید یایدن به آن علم ما را وارد دنیبرسد و رس حقایق به ظهور
د انسان، احساس یاست. شا یشت تنگیاو مع یو اعراض کند، البته برا

الن که در ف یاست. کس یتنگ یك زندگین است که در یت اینکند، اما واقع
ترین جشن او دو تا چراغ ده است، در بزرگیقاره، اصاًل اسم برق را هم نشن

هم  یلیاست؛ اما چون در جهل مرکب از برق است، خ یز هم اضافگردسو
 است.  یکند که چه جشنیافتخار م

برد، یکند و از آن لذت هم میم یدر فاضالب زندگ یکه سوسکا اینی
 ن استیت ایا واقعیبرد اما آیقدر پست شده که اصاًل از آن لذت مروح او آن
 بخش است؟! ذتاو ل یبرد، پس زندگین لذت میکه چون ا
 ین حالتید نه، من چنیبگو یه ممکن است کسین آیطور در مورد اهمین

ت یك واقعیه، خبر از ین آیهم خوشحالم، اما ا یلیکنم؛ خیاحساس نم
ت یست. اهمین یبه آن معنا، اصاًل زندگ ی، تنگ است؛ حتیدهد که زندگمی
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م یکنیاشاره م یاهیم، فقط به آیکنیم یدر جلسه بعد بررس یذکر را در زندگ
 جلسه بعد بماند. یه برایتا بق
 َو اَل »د: یفرمایقرآن م 

َ
ا َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل َو َلْم یأ نَّ

َ
ُك یْذُكُر ااْلنَساُن أ

ایَش  د از خودمان یم کرد که چگونه ذکر بای. جلسات بعد عرض خواه12«ئا
ه در چگونبرسد و خواهیم گفت که  شروع کنیم تا مقدمه شود و به ذکر رّب 

 م؟یدار یاتیاز حین ذکر، نیهم به ا یمتن زندگ
 

 فرق علم و ذكر
قتًا علم است و در یاش حقرویهن شد که انسان ،یکیخالصه بحث ا

م و آموزش را دارد و خداوند یداند ولی استعداد تعلچ نمییگر، هیی دهیرو
و  بنددیعالم در نفس نقش م یهاکه قرار داده، صورت یوسیله حواسبه

سوره  78ه یشود، آیکه به آن استناد م یاتیاز آ یکیشود. یعلم حاصل م
ن ُبُطوِن »فرمایند:نحل هست، خداوند در این آیه می ْخَرَجُکم مِّ

َ
ُه أ َوالل 

َهاِتُکْماَل َتْعَلُموَن َش  مَّ
ُ
ُکْم یأ ْمَع َواَْلْبَصاَر َواَْلْفِئَدَةَلَعلَّ ا َوَجَعَل َلُکُم اْلسَّ ئا

د زمانی که از مادر متولد شدید، یفرمایصراحت مخداوند به «َتْشُکُروَن 
ها نآ ترینشما ابزار علم قراردادیم که مهم ید و ما برایدانستیچیزی نمهیچ

گاهآن وسیلهها و قلب است که بهگوش و چشم  د. یرسیها میها به آن آ
لم عکه به  یهای فراموشم که ذکر این است که بخواهیم پردهیعرض کرد
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ذاریم اصاًل نگ کها اینیده شده است را کنار بزنیم و به آن علم برسیم و یکش
 ای است از آنده شود؛ پس درهرحال، ذکر استفادهیبر آن کش یپرده فراموش

 دارد.ا آن را نگه مییرسد و یکه مجددًا به آن مطوریعلم، به
 

 مراتب ذكر
 ت که داشته است. از باباس یتناسب آن علمن ذکر، طبعًا مراتبش بهیا 

ك نفر صورت خانه دوستش را در یم: مثاًل یکنیرا عرض م یمثال، مورد
 یذهن و نفس داشته و آن را حاال فراموش کرده است. دوباره پرده فراموش

است که  ی، درهمان حدیادآورین یآورد؛ شأن ایزند و به یاد میرا کنار م
ده یا در یون، حادثه وحشتناکیزیودر تل یك کسیا یآن علم را داشته است. 

آن را فراموش کرده  یقی بر او گذاشته است، بعد از مدتیاست، و اثر عم
 یدآورایتر از اثر قیاست که اثر آن، عم یعیآورد، طبیاد میاست، حاال که به 

ن فرد یی آن دوست است که فراموش کرده بود. همچنعلم به آدرس خانه
ا در همان لحظه زلزله در یبوده مثاًل در جبهه که در خود آن حادثه  یگرید

 گذرد ویم یدا نکرده است، مدتیون علم پیزیآن مکان و شهر بوده و از تلو
د و یآیرود، اما دومرتبه که به خاطرش میادش میروزمره، از  یدر اثر زندگ

. حاال است یتر از آن دو حادثه قبلقیار عمیبس یادآورین یگردد، اثر ابرمی
 او حادثه یکسی که برابا آن یم که رابطه وجودیریگیرا در نظر م یکس

است  یق باشد که فراتر از حواسیقدر عمعلمش آن یعنیاتفاق افتاده دارد؛ 
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با او داشته باشد؛ مثاًلجگرگوشه  یده بود، اصاًل رابطه وجودیکه به آن رس
گذرد و یم یرا از دست بدهد، مدت یك مادر مهربانیا یخود را، فرزندش را 
. اما اندازندیم یاو را به فراموش یطیك شرایکنند و در یرفقا سرش را گرم م

کنار  یگردد و تمام اسباب فراموششب به همان خانه خلوت برمی یوقت
ر و تقیار عمیافتد، اثر بسیاد آن جگرگوشه میقًا به یعم یرود، وقتیم

دهد که یم یه به علماد و ذکر، توجین یکه ااین یدارد، برا یسوزناک
وقت ذکر آن و اثر با او داشته است. هیچ یجگر اوست و ارتباط وجودپاره

 که انجام یست. پس ذکریشده نآن حادثه، مثل ذکر آدرس خانه که فراموش
گاه یرد، بستگیگیم  . بوده است یاش در چه عمقیدارد که انسان، علم و آ

 
 منشأ عشق ومحبت

که به  ین، در ارتباط با آن عالقه و محبتکه انساگر اینیمطلب د
 رونین محبت نسبت به موجودات بیموجودات دارد، اگر توجه کند، عمق ا

ال یاز خود، درواقع محبت به خودش است، اما از آن نکته غافل است و خ
رود یبه بازار م یکند موجودات خارج از خود را دوست دارد. مثاًل کسیم

ك کارگاه ابزارفروشی خانه یبخرد، لذا دنبال  یاخواهد در و پنجرهو می
خواهد، بلکه خانه را ین شخص، در و پنجره نمیگردد، اما درواقع ایم
هاست؛ در حقیقت، خواهد و چون در و پنجره در خانه است، دنبال آنیم

با در دارد، این محبت  ین خانه، رشته ارتباطیخانه را دوست دارد، اما چون ا
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ن هم دقت کند، یتر از اقیه و آن را هم دوست دارد. اگر عمانتقال پیداکرد
کند که خانه یال میخانه را دوست ندارد و درواقع خودش را دوست دارد؛ خ

از خود او به خانه انتقال پیداکرده  یی ارتباطرا دوست دارد؛ چون چند رشته
 ، درکه خانه را دوست دارداست، خانه را دوست دارد و توجه ندارد که این

 هم یتر است، دوستیزان که ارتباط، قویواقع خودش را دوست دارد. هر م
هم  یلیخواهد که خیرا م یوقت است که درشود. یکیشتر منتقل میب

جاد یا یخانه زیاد ضرورت ندارد و چندان مشکل یست و برایمهم ن
شتر دنبالش است؛ یشتر است و بیکند؛ اما ربط خانه با دِر کوچه بینم

 شتر دوستیتر باشد، آن را بین من و خانه، ارتباط قویطور هرچه بنهمی
 خواهم داشت و برعکس. 

د خودش را دوست یرود، خواهد د تر فروقیطور اگر در خود، عمهمین
ن او و رب خود، از یاست ب یرا دوست دارد، اما چون ربط ندارد، بلکه رّب 

که انسان، پس این 13رد.کند که خود را دوست دایال میاو غفلت کرده و خ
گاهییلذت م یزیچ یاز دوست از  یااش در هر مرتبـهبرد اگر دقت کند، آ

ك ی یشود. برادرک عمـق آن باشد، ارزش انسـان هم در همان مرتبه می
م یرنگ قرمز را دسـت دارد، هر چه بگوی با بازیك اسبابیبچـه کوچك که 

فهمد، هرچه یزی را، اصاًل نمبان اسبابینه ا یکه تو خودت را دوست دار
واقع امواج نور را دوست  ست، بلکه تو درین یزین رنگ قرمز چیم ایبگوی

ند که یکنیم و بباگر چراغ را خاموش یفهمد؛ حت، بازهم اصاًل نمییدار
که ست، بازهم در ذهن خود همان رنگ قرمز است، درحالییگر رنگ نید
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 طورتر باشد، توجهش بهر کوتاهوجود ندارد. هرچه فک یگر قرمزیاصاًل د
ده و ند که هرچه بوده، نور بویتواند ببیرون، بیشتر است، نمیمستقل به ب

 چون رفت، قرمز هم قبل از آن رفته است و به باطن امر توجه ندارد. 
گاهییا  تر متوجهقیها را عمشود و رابطهیشتر میاش بن انسان، هرچه آ

 تر، عشق به رّبشقیخودش بوده و از آن عم ها عشقند که اینیبیشود، میم
کند. قرآن هم مراتب یدا میبوده است. این جاست که ذکر و مراتب آن معنا پ

 ن مراتب آن توجه دهد:یق ترید، تا ما را به عمیفرمایذکر را م
« 
َ
ا َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل َو َلْم یَو اَل  أ نَّ

َ
ن یهمچن 14«ئایُك َش یْذُكُر ااْلنَساُن أ

َل اْذُكُروا یِإْسرائ یا َبنی»د: یفرمایم 122و  47، 40ر سوره بقره، آیات د
ت یِنْعَمِت  ْنَعْمُت َعلَ  یالَّ

َ
دهد، یرون میر، توجه به بیه اخین آیدر ا 15«ُکمیأ

رون ین، چون توجه به درون ندارد ،قرآن توجه به بیباسرائیل کوتهن قوم بنییا
این که  از، دهد، پسه خلقت خودش می، توجه بیه قبلیدهد؛ اما در آیم

 واقع خودم را دوست دارم. درفهمد( )مین آب را دوست دارم، ید من ایفهم
م و کمبود جس ی، نتواند گرسنگیضیباشد که به خاطر مر ید کسیشا

ض است، ید خبر دهد، مریکه با یهای عصبکه سلولخود را بفهمد، چون
 نیندارد، اما همان لحظه که ا یدر برابر گرسنگ یچ احساسیدرنتیجه ه

کند که تمام یدا میپ یچنان احساس گرسنگبرطرف شد، آن یضیمر
تر از آن آدرس است چون قیار عمی، بسیادآورین یگیرد. اوجودش را فرامی

قدر توجه او به باجانش در ارتباط است. در آن لحظه که دنبال آب است، آن
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ه من به خودم است که فقط رود که اصل توجیادش میرون است که یب
 ضیبین و مرکوته قدرانسان آن یاز آن در توجه به آب است. گاه یمقدار

د: یفرمایکند و میدار میشود؛ منتها اینجا خدا بهم غافل میشده که از آن
 را که من دادم. ینعمت )اذكروا(یاد کن 

 
 یاد حقیقی خداوند

َك فِی َنْفِسك»برد: ین هم باالتر میمرتبه ذکر را از ا در یکجا، بَّ  16«َو اْذُكر رَّ
 ی؛ پس از این که از توجه به نعمتهایتی را که دارین واقعیاور ایاد بیبه 

که من در حقیقت نفس خودم را دوست  یدیوفهم یدا کردیرون، رشد پیب
و عاشق  یدارم، از آن به رّب خود منتقل شو؛ تو چون در ارتباط رب هست

آن جا « كواذكر رب  » ین توجه برسیبه ا یوقت. البته یرّب خود هست

 یك نفسیو  یدار یك ربّ یست که ینطور نیگر اید «نفسك یف»یمعنا
به رب منتقل شود که نفس،  یشود طورموجب می یادآورین ی؛ ایدار

م یگوییك وقت است که میت خودش را از دست بدهد. از باب مثال یموجود
م رطوبت در داخل یگوییکه م ك وقت استیدر داخل آب است و  یك ماهی

 یکند؛ در مثال اول، آب برایدا مین )در داخل آب( دو مفهوم پیآب است، ا
در داخل آب است، ولی در مثال دوم، آب ظرف  یعنی، ظرف است یماه

مام ت یقت رطوبت است و رطوبت به معنایتمام حق یست، آب به معناین
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َك » پس معنای حقیقت آب است. بَّ ت که سینطور نیا «فِی َنْفِسك َو اْذُكر رَّ
ذ بالله( یدر ظرف نفس من قرار گرفته باشد )نستع که رّب  یدار یك نفسیتو 

م ذکر را در نفس یا این که بگویین محدود کردن خداست و شرك است؛ یا
دن به خود آن علم است یم که ذکر، رسیخودم به رب توجه دهم؛ عرض کرد

ر د یزیم، در اثر عشق و توجه، چیسم که اگر به خود علم بریو عرض کرد
ی م، در حقیقت با همه وجود به مرتبهینفس نمانده که ما آن را توجه بده

 ی»د: یفرمایقرآن م دارد. یترقیعم یم. ذکر معنایامنتقل شده رب  
َ
ا یأ هَّ

ِذ  َه ِذْكراا یالَّ ایَكثِ  َن َءاَمُنوْا اْذُكُروْا اللَّ  17«را

ه ه است، تا اینکاز اسماءاللّ  یکیه شده بود، ه قبل به آن اشاریکه در آ رب  

ابد تا یین ادامه میاست، همچن هالل  که خود  یرسد به جاییدر این آیه م

ْذُكْرُكم» که یرسد به جاییم
َ
رسد که یم یاذکر به مرحله 18«َفاْذُكُرونِی أ

 ست و همه ذکر از او است.ینده، خودش نیند ذکر گویب یم
 

 رابطه ذكر و معرفت
گاه یاتب ذکر، بستگمر رار د قیر توحیدارد، که در مس یبه همان مراتب آ
ق یعم یانسان هم معنا یرسد، زندگین ذکر، به عمق میم و هرچه ایاگرفته

گاه یکس19کند. یدا میپ یتر کسی که علم داشته، با آن یك آدرسیبه  یکه آ
د، اثر فتیش بادیداده، اگر هر دو به داشته که آن را ازدست یبه فرزند دلبند
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شود، در یتر مقیست؛ هر چه عمین یکیاو  ین دو ذکر در حاالت و زندگیا
ن یر اکه دده به اینیکس که رسکند. پس آنیدا میتری پ، اثر عمیقیزندگ

 یکند، زندگیرا م های خدا را یاد کند، باآنکه ذکر رّب مرحله از ذکر، نعمت
ه معرفت ب یست؛ پس وقتین یکی ن دو نفر،یا یش و شادابین دو سالك و عیا

شود و در یخدا محروم م یهاست که از نعمتیطور نرسد، اینیم یاله
ه قدری بن فرد بهیشود، ایچیز مانده مچاره، از همهیك آدم بیای، گوشهیک
ه یاو شب ین عالم، برایرسد که اصاًل استفاده از این عالم مینیازی از ابی

ر آید دچاره است، نمیین آقا، چقدر بیند ایگویها میشود؛ بعضیزندان م
 ها ازبخند و فوتبال و ... شرکت کند، اما اصاًل توجه ندارند که آن و بگو

ها زها در مقابل آنین چیدارند، که ا یهایبرخوردار هستند و لذت یهاینعمت
ن مردم، ید و در بیآیتنها لذت ندارد، بلکه زندان است. اگر ماو نه یبرا
عنوان برد بلکه بهیها لذت مجهت است که از ایناین کند نه ازیم یندگز
فه، کارها یعنوان وظ شرکت کند و به ید و در امور اجتماعیاید بیفه بایك وظی

 راه کند.  به را رو
 

 اهل ذكر در عرصه سیاست و اجتماع
ی که کس با ،کسی که صاحب ذکر است و استاندار شدهن آنیفرق است ب

ن در استاندار بودن، یشده است؛ اك اداره کوچکیس یست و رئیذکر ن اهل
و را توانند اینم یاسیس یهاییک از بازپس هیچ .چیزی ندارداز به هیچین

ك اداره کوچك، یبسا در ی غیر اهل ذکر، ایچارهین بیدهند اما ا یباز
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 شماری دارد.مشکالت بی
 ایامام خامنه یعظم رهبرمقام م ین انقالب، به رهبریکه اپس این 

وم ت معصیاز وال یفقیه، شعاعوالیت یکند و رهبری)حفظه الله( حرکت م
ت، اسین برسد که سیا به معنا ایخواهد حرکت بدهد تا دنیواقع م است، در

ست ایاست جداست و نه سین از سیکه هدف باشد؛ نه دله است نه اینیوس
ت وارد شد و اگر باسیاست وارد د باسیاسین معنا که باین، نه به ایاز د
 است و اداره امور جامعهیس یعنید بلکه یافکری شدهك آدم کوتهید، ینشو

 .ینیگر دیف دیفه است؛ مثل وظایك وظیت اهل ذکر، یریدر مد
ذکر  یر ندارد و همه را در راستایمد یبرا یترین لذت نفسانکوچک 

سوی کند بهیا آماده مند و رنگ ذکر و اثر ذکر را دارد و جامعه ریبیم
ت الله و لذا در دوران حکومت و یت معصوم و حکومت والیحکومت وال

در نظام عالم، اثر خواهد داشت؛  یظهور حضرت، برکت آن حکومت، حت
ت است که حضرت یکه در روا یاین اثِر حکومت بر اساس ذکر است. طور

)عجل الله فرجه  السالم( فرمودند در زمان حکومت آقا امام زمان)علیه یعل
ما  یاندازه ده روِز روزهاقدر دراز خواهد شد که بهالشریف(، روزها آن

د که چطور یپرس یطور. راوها هم همینها و سالها و ماهخواهد بود و هفته
 یکند که حرکت افالك، طوریشود؟ فرمود: خدا امر میم یزین چیچن

ند در زمان حکومت یگویکه ما اینی 20افتد.ین اتفاق میشود که ایآهسته م
که  یزمان یعنی، 21کنندیم یآن حضرت، گرگ با گوسفند در یکجا زندگ

 22گذارد.یعالم اثر م یدر فضا ،عوض شد انسان
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ا، در یدن یامروز ین زندگیاست که ا یزمان حکومت آن حضرت فضای
 یکه مثاًل خاك را وقت یشود، طوریعصر َحَجر حساب م یبرابر آن، زندگ

و  میا سینند یبیمختلف گاز و آب و ... را م یهایزنند ولوله کشیم کنار
مانده بودند و ها چقدر عقبچارهینند، خواهند گفت بیبیالمپ و ... را م

 کردند. یاستفاده م یهای ابتداین روشیاز ا
اد جیعت ایتشکیل شد، تحول در نظام طب یجامعه از افراد اله یوقت

ر دارد، دیگ یگریاگر بر اساس ذکر شود، لذت د یهرحال، زندگشود. بهیم
در برابر  یماد یهانخواهد بود، لذت یهای مادن لذتیوابسته به ا یزندگ
شوند؛ اصاًل وضع ذکر الله و رب و ...، اصاًل لذت حساب نمی یهالذت
 ین زندگیاز ا یشود. حاال اگر امروز، افراد خاصیم یگریز دی، چیزندگ

 ین زمان، همه از آن برخوردار خواهند بود. پس دورنمابرخوردارند، در آ
است. از خدا  یار روشن و واالییبس یك دورنمای، ین انقالب الهیا
همه کرامات این ن و دشمنان انقالب را که بایاطین شیم که ایخواهیم

لجاجت  یو از رو یات را از شدت کورین جنایتوانند بفهمند و انمی
سالم الن علیهمایین عسکریفین شریت انفجار بمب در حرمیا)اشاره به جن کنندیم

چشم دشمنان، در ظهور آن  یشاءالله نابود کند و به کوران در سامرا(
 د.یل بفرمایحضرت تعج
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 اشاره به معنای ذكر
که در نفس انسان نقش بسته  یعلم یعنین شد که ذکر یخالصه بحث ا

را کنار بزند و دوباره به آن علم  ده شده، پردهیان و جهل بر آن کشیو پرده نس
ان یکه دارد، پرده نس یا باالتر، اساسًا انسان مواظب باشد که آن علمیبرسد و 

ن علم، یعرض شد که ا .از ذکر است ین همان حالتیده نشود، ایبر آن کش
تر نقش ببندد، به همان اندازه آن ذکر هم اثرش قیهرچه در نفس انسان، عم

که در خاطرمان  یك دوستیم که آدرس یعرض کردهمتر است. مثال قیعم
 یك ذکریم، یآوریاد میدوباره آن آدرس را به  یم، وقتیبوده و فراموش کرد

ك یون صحنه یزیاز تلو یا مثاًل فردیاست، اما اثر آن در حّد آن علم است، 
ك حادثه یا یا طوفان( یند )مثاًل جنگ ، زلزله ، و یبیخراش را محادثه دل

یند، ب، با همه لطافت و طراوت آن را میسرسبز یند مثل جنگل و فضایخوشا
که خودش در آن حادثه  یا مثاًل کسیتر است. قین حادثه، عمیاما اثر ذکر ا

که از درون  یا کسیتر است؛ قیو صحنه جنگ بوده، اثر ذکر آن بازهم عم
داده را داشته است، مثاًل فرزند دلبند خودش را ازدست یك علمیوجود، 

ها تیکه در اثر مشغولکنند تا اینیاو را مشغول م یان به هر نحویاست، اطراف
 شود و عواملیخلوت م یرسد. اما شب وقتیم یبًا به حالت فراموشیتقر

ار ین ذکر، بسیگردد. اما اثر ارود، دوباره به آن علم برمیین میاز ب یفراموش
 آب از بدنش ی، مقداریماریبطور که در بستر تر از بقیه است. همانقیعم

ش به یان برای، نسیماریرفته است، آب جزء وجودش است، اما در اثر ب
برطرف شد و  یماریکند، اما اگر بیوجود آمده و کمبود آب را احساس نم
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کند، همان ذکر یکه در وجودش احساس م یدیشد یادش آمد، آن تشنگی
مان اندازه تر است، ذکرش هم به هقیاست. پس هرچه علم، عم

 ساز است. سرنوشت
شت یك معیعنوان م که خداوند ذکر خود را در قرآن، بهیعرض کرد

ی تن خود را از دست که پارهم، وقتییطور که قباًل گفتفرموده است. همان
م، آن مقدار که مربوط به وجودمان است، یافتیاد آن میم و دومرتبه به یداد

ت ما چه خواهد یا که ذکر خود موجوددارد. تا آنج یشتریذکرش هم اثر ب
تر است از خود ما به قت خود ما که نزدیکیم که سرِّ حقیشد؟ تا آنجا برس

 ساز خواهد شد؟!  یخود ما، ذکر او چقدر زندگ
 

 اثرات ذكر در نامالیمات
 : دیفرمایسوره بقره م 200ه یخداوند در آ

َه َكِذْكِرُكْم »  َفاْذُكُروْا اللَّ
َ
َشدَّ ِذْكرَءاَباَءُكْم أ

َ
 23«اا ْو أ

درصد بود،  15ك آدرس کوچه، در عمق ی یاگر عمق اثر علم ما برا یعنی
طور درصد باشد، اگر همین20تواند درصد خواهد بود و نمی15اثر ذکرش هم 

درصد بوده، اثر ذکرش  70که اثرش در نفس او  یم تا فرزند دلبند مادریبرو
ابد، آنجا یکه خودش، خودش را دردرصد خواهد بود تا برسد به این 70هم 

ده است تا چه رسد یدرصد است چون با تمام وجودش رس 100گر اثرش ید
تر از ذکر خودش به خودش است، قیگر عمیدا کند، آنجا دیکه علم به خدا پ
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 درصد خواهد بود. 100ش از یآنگاه ذکر او ب
د؛ ینکیکر ماینکه پدرانتان را ذد مثلیفرماید: پس خدا را ذکر کنقرآن می

ود شیتر است، پس چطور مقیبدان که اثر خدا در وجود تو، از پدر و مادر عم
ن یق هم ایاندازه آدرس رفبه ی؛ حتیخورینم یچ تکانیکه در ذکر خدا ه
م که یگویین را میاندازه ذکر پدر و مادر؛ اکند، چه رسد بهذکر در تو اثر نمی

از علم خودت به خودت  یت و حتن اسی. اصاًل ذکر خدا فوق ایمتوجه شو
م که در سوره طه که جلسه قبل آن را ینیبیتری دارد، فلذا مهم اثر قوی

ْعَرَض َعن ِذْكِری َفِإنَّ َلُه »داند: یشت میم، اصاًل آن را معیخواند
َ
َو َمْن أ

 ( 124)سوره طه، آیه 24«َشةا َضنکایَمِع 
 یه هرچه ناگوارم کیشویجلسات قبل، متوجه م یهابا توجه به بحث

 یرسد؛ فالنیرون به ما میم از بیکنیال میم، خیکنیاحساس م یدر زندگ
کنم، فالن یخورم و تالش میاست، هرچه تکان م یق بدیمن رف یچقدر برا

همه  م،یم، چون خدا را فراموش کردیر، باید بگوییرود، نه خیتر مکارم عقب
کند. مثاًل فالن کس یدا میهور پها ظن بهانهیبه ا یاز فراموشی خدا است ول

یکی که آن کهلرزد، درحالییدرجه هم م15 یخونی دارد، در دماکه کم
شود، یاد دارد، برعکس در همان هوا، گرمش میو قند و فشارخون ز یچرب

کند. هوا، همان است یف هم میکشد و کیچهار درجه، نفس م یدر هوا
ده، یکه به ذکر خدا رس یسکند. کیکه هرکس در درون خودش احساس م

رسد به آنجا که با همه یدارد تا م یگریاو حساب د یبرا یمشکالت زندگ
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ا در مجلس ی 25«را از ما قبول کن ین قربانیا ایخدا»د: یفرمایمشکالت، م
یُت ِإالَّ َجِمیال»د: یفرماید، آن حضرت میزی

َ
 یاز خوب غیر ما به.«َما َرأ

اند، یگریا را میکه دن یهایبتیدهد، مصیان ما را تکین حرف، دنیا. میدیند
 ست که او در ذکرین نیجز ا .میدیند یباییچیز، جز زد ما هیچیگویولی م

باعث شد فالن جور شد، اما خدا  یم که فالنیکنیتراشی مخداست؛ ما بهانه
 گونه شد. د اینیگردان شدد: چون از ذکر من، روییفرمایم

 َو اَل » :فرماید: به خودت ذکر بکنآیات می یدر برخ وندخدا
َ
ْذُكُر یأ

ا َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل َو َلْم  نَّ
َ
ن ی( ما ا67م، آیهی)سوره مر26«ئایُك َش یااْلنَساُن أ

م و خدا ما را یزی نبودیم که ما چیزنیاد میم و با همه وجود فریعلم را داشت
َك فِی َنْفِس »د: یفرمایا میخلق کرد و  بَّ ( 205)سوره اعراف،  27«كَو اْذُكر رَّ

، ذکر ن نفسیباشد و در داخل ا یست که نفسین معنا نیبه ا« یف» در اینجا
قت ذکر نفس، همان ذکر یتر از آن است، بلکه حقرب باشد، نفس ناقص

قت یست، بلکه تمام حقیرب است و برعکس. مثل وجود آب در کاسه ن
همان ذکر نفس آب، رطوبت است و تمام رطوبت همان آب است؛ ذکر رب 

در  م،یبرسد که بشود ذکر رب. عرض کرد یانفس، به مرحله یعنیباشد، 
ْذُكْرُكْم » شود یمراتب باالتر مصداق این آیه م

َ
)سوره بقره،  28«َفاْذُكُرونِی أ

اءالله یکند که در حد اولیم که او ما را ذکر میکنیاحساس م یعنی( 152
 است.
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 ذكر یعنی زندگی
م حضرت ینیم تا ببیکنیرا استفاده م یر نکاتاز مناجات خمس عش

َلْو اَل اْلَواِجُب ِمْن َقُبوِل  یِإَلِه »کند: یباز م یعنوان زندگچگونه ذکر را به
ْهُتَك ِمْن ِذْكِر  ْمِرَك َلَنزَّ

َ
نَّ ِذْكِر یإِ  یأ

َ
 29«اَل ِبَقَدِرك یَلَك ِبَقَدرِ  یاَك َعَلی أ

کردم تو را از ذکر خودم؛ یلبته منزه متو را ذکر کنم، ا یاگر نبود که امر کرد
قت تو را ذکر کند، اما چون خودت امر یتواند حقچراکه مقدار من نمی

 کنم. ی، من از باب اطاعت امر، تو را ذکر میفرمود
َعِم َعلَ »د:یفرمایدر ادامه م ْعَظِم النِّ

َ
اُن ِذْكِرَك َعَلی یَنا َجْر یَو ِمْن أ

ْلِسَنِتَنا، َو ِإْذُنَك لَ 
َ
ن تریاز بزرگ «ِحكیِهَك َو َتْسبِ یَنا ِبُدَعاِئَك َو َتْنزِ أ

و اجازه  یاکرده یما جار ین است که ذکر خودت را بر زبانهایها انعمت
عمت ك نین اجازه، ما را به یم، و با ایح کنیه و تسبیکه تو را دعا و تنز یداد
 .یار بزرگ بهره مند کردیبس

تر نیتر و سنگار بزرگیبسا بساده که ایزبان د وانات همین حیا یخدا برا
ت سین زبان نیاز زبان ماست، اما خدا اجازه نداده که بتواند نطق کند، پس ا

 .ما است در وجود یقتیکند؛ نطق حقیکه نطق م
 یم، درواقع پشت آن بلندگو کسیشنویرا از بلندگو م یصدای یوقت

ل از کند، پس قبین مسخ ین بلندگو انشایکه خود اکند، نه اینیصحبت م
 هان دستگاهیکند و اید میم را تولیکند و مفاهیقت من نطق میحنجره حق

شان متحد است که با سرعت فوق تصور ما ق و حساس و رابطهیقدر دقآن
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د ینیبیمثال معنوانکند؛ بهیم که زبان نطق میکنید و ما تصور میآیبه زبان م
که د بدون اینیگویرا م ی، حرفکه دچار اختالل حواس شده است یکس

ن را یفهمد که من ایکرده بود و م یفهمد که قاطید، بعدًا میبخواهد بگو
 یان جارگفت و بعد به زب یك کسیم، پس او نگفته، بلکه یخواستم بگوینم

د یگویواقع با زبان خود سخن نم د که درینیبیرا م یا مثاًل مادر داغداریشد. 
ان ید وزندگی را در قالب الفاظ بیگویباطن خود سخن مبلکه قبل از آن، در 

ه ن ذکر را بگویید، جنبیاند زبانًا هم ابزرگان فرموده یکه بعضکند. اینیم
ست که ین شود وگرنه زبان نیکم تلقدارد مخصوصًا در مقدمات تا کم ینیتلق

 رن بود که ذکیها بر من اترین نعمتحضرت فرمود: از بزرگ 30گوید؛ذکر می
 . یکرد یرا در زبان من جار

 
 رابطه عقل و ذكر

ْلِهْمَنا ِذْكَرَك فِ  یِإَلِه »د: یفرمایدر ادامه م
َ
 ِل یاْلَخاَلِء َو اْلَماَلِء َو اللَّ  یَفأ

ْسَراِر، َو فِ  ْعاَلِن َو اْْلِ َهاِر، َو اْْلِ اء یَو النَّ رَّ اِء َو الضَّ رَّ در واقع تمام «السَّ
دهد؛ در ادامه یل میانسان را تشک یذکر کل زندگرد، یگیرا در بر م یزندگ

ْكِر اْلَخفِ » د: یفرمایدوباره م د همان ذکر رب در نفس یشا «یَو آِنْسَنا ِبالذِّ

ِبَك َهاَمِت اْلُقُلوُب اْلَواِلَهُة، َو َعَلی  یِإَلِه » رسد به این که: یباشد، تا م
دهکه واله ش یمعبود من! قلبهای یا «َنهیَمْعِرَفِتَك ُجِمَعِت اْلُعُقوُل اْلُمَتَبا
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ن عشق تو و توجه توست که آنها واله در تو هستند، سرگشته هستند یاند، ا
ران شده است؛ یچد، سرگشته و حیپیداند سرش کدام طرف میو اصال نم

ن یافتند، تلقین راهها میدر ا یبینیم به صورت افراطکه می ید کسانیشا
ن یدانم؛ اینم یزیام که چعاشق خدا شده ند: آنچنانیگویکنند و میم

َو َعَلی َمْعِرَفِتَك ُجِمَعِت »د: یفرمایاست، چرا که بعدش م یالبافیخ
ن حال، یدارد، در ع یتین خاصین این که چنیدر ع یعنی« َنهیاْلُعُقوُل اْلُمَتَبا

کند، به عقل، ین را جمع و جور میمتبا یهااندازد و عقلیعقل را به نظم م
ن انسان، در یکند که ایم میتنظ یدهد، عقل را طوریم و قدرت و غذا منظ

 شود. یم ی، موجود خاصیقیك نظم دقی
از  یگذرد، طوریچ میك پیاز  ید که وقتیادهیاز موتورسوارها را د یبعض

 یکیماند و یرود که از راه میز از مرکز، آهسته میگر یرویشدت ترس از ن
شود، با تمام سرعت زی نمیید چیگویاست که مهم از بس به خود مغرور 

ود رك موتورسوار ماهر، با تمام سرعت مییزند؛ اما یق مچد و ده تا معلّ یپیم
 است. یقیك همچون خط دقیشود، یحال پرت نمو درعین

ند زیم یبیعج یهایوانگیام و دست به دد عاشق خدا شدهیگویم یکی
بزرگان ما هم که در جوار خدا بودند،  .به عشق خدا ندارد یکه اصاًل ربط

و  ترها از همه دقیقآوردند، بلکه عقل اینها درنمیبازین دیوانهیتنها از انه
نی، ه( با آن اوج عرفایعل یالله تعال)رضوان ینیامام خم یتر بود؛ زندگمنظم

 گونه بود.این
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 لذت ذكر
ْسَتْغِفُرَك ِمْن ُكلِّ »د: یفرمایدر ادامه م

َ
ٍة ِبَغ  َو أ چه  «ِر ِذْكِركیَلذَّ

ره یکنم؟ از استمرار فالن گناه صغیره استغفار مید؟! از فالن گناه کبیفرمایم
 ر لذتیکه غ یکنم از هر لذتید استغفار میفرمایکنم؟ نه، میاستغفار م

کارها که لذت، به خاطر لذت، چه یم برایکنیم یتوست. خوب ما زندگ
برم، یرسم از ذکر آب، لذت میام، به آب متشنه، یم؛ حاال هر لذتیکنینم

گناه  نی، ایدگاه معرفت الهینم، در دین لذت را مستقاًل از خود آب ببیاگر ا
ن یا ین لذت آب را منهایتوانست ایدم این باشد که خدا میاست، اما اگر د

له ین وسین اقتضاء کرده که از ایآب به من بدهد، اما حکمتش چن یگوارای
رود یم ید صحیح هست. مانند مأمور بانك که کسین دیه من برساند، اد بیبا

اند، این ختهید: حقوق را نریگویرد و مأمور بانك میاز او حقوقش را بگ
اینجا  د ازیکند. درست است که باین صورت با او دعوا نمیشخص در ا

م، بریکه م یر باشد. پس هر لذتین مسین است که از ایرد، اما نظم برایبگ
 کند. یدا میپ یگرید ین معنایوقت ازی ندارد، آنیدانم که از خودش چیم

ْنِسكیَو ِمْن ُكلِّ َراَحٍة ِبَغ »
ُ
 ید لذت ببرد اما همراِه راحتیخوب شا «ِر أ

 یبرد اما راحتیخورد و لذت مید که باعجله چلوکباب مینیبینباشد، م
لِّ َو ِمْن كُ »ر بخورد. ین و پننا یحت یکه با راحتکند اینیندارد، اما فرق م

ها ناهن گیر قرب تو به من برسد، از ایکه از غ یاز هر شاد «ِر ُقْرِبكیُسُروٍر ِبَغ 
 کند.یاستغفار م
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 یباز یابا بچه ید که فردینیبیم «ِر َطاَعِتكیَو ِمْن ُكلِّ ُشُغٍل ِبَغ »
داست، اما حال در حال طاعت خکند اما درعینیکند و او را خوشحال میم

 کند. یست و از نماز شب، استغفار میدر نماز شب، در حال طاعت ن
 م: ید عرض کنیبندی بحث ذکر بادر جمع

 ح حل شود. یو بدون توض ید از راه عملین است که بایبزرگان ا روش
که برفرض تشنه است و احساس  یکنم، مثاًل کسیرا عرض م یاریمع
اد یکند، به یخودش به هرچه نگاه م کرد و کمبود را احساس کرد، یتشنگ
اد آب یند، به یبیافتد؛ کوه را میاد آب میند به یبیافتد، پارچ آب را میآب م

ردد و که بگافتد؛ تا اینیاد آب میند و ... به یبیافتد؛ چشمه خشك را میم
 یگر مفهوم تکراری وجود ندارد، در زندگیدا کند. اینجا دیخود آب را پ

ند و از آن آب یبیست؛ ده سال است که پارچ را میدر کار ن یار، تکریذکر
که فرزندش از  یا مادریکند یرا احساس م یدیخورد و هر بار لذت جدیم

در  هم ندارد و یچ ارزشیند که هیبیی کفش او را ملنگه یوقتا رفته است، یدن
اصاًل تکرار، داشته است و دارند، اما آن را نگهندازد، برنمییسطل آشغال هم ب

 :میگوییه را در حسن ختام مین آیخورد و لذا ایندارد؛ دل دائمًا تکان م یمفهوم
ِذ » َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ُه َوِجَلْت ُقُلوبُهْم َو ِإَذا ُتلِ یِإنَّ ِهْم یْت َعلَ یَن ِإَذا ُذِكَر اللَّ
ا َو َعلَی یاُتُه َزاَدتُهْم إِ یَءا ِهْم  َمانا ونیَربِّ  31«َتَوكلُّ

، دیی جدشود؛ هر لقمه و جرعهیخسته نم یژن هوا، کسیاز تنفس اکس
با  یار دستمان باشد؛ جلسات علمیشود که معید است. میجد یك زندگی
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بود که اهل  یهمه تفاوت دارند. قبل از انقالب کس، اینیجلسات ذکر
له شاءالمطالعه و شناخت فلسفه شرق و غرب  و... بود؛ اگر زنده است، ان

ن فرد هر وقت فالن کتاب را نشان یچاره است، به ایتش کند، بیهدا خدا
ها را گفت بابا همه اینیکرد و میکجی مدهن یکردیف میو تعر یدادیم

 ست! ین یزیکه چدانم، اینیام و ممن خوانده
 

 فرق جلسه علمی با محفل ذكر
لذا احساس ندارد،  یزیجز غرور و عجب چمحض، به یدگاه علمید

د را یز جدیاندازد. چیخواند، کنار میك کتاب را میکند، تا اّوِل یرار متک
خواند. اما اهل ذکر، برعکس، ید بداند، میز جدیکه چاین یهم فقط برا

تا احساس  ین شخصیداده، هستند؛ چنمانند آن مادر که فرزندش را ازدست
است،  یحبتاو ص است، از امام او، از ولّی  یاو صحبت یکند که از خدایم

ر از یبرد. جلسه ذکر، غن بار هم همان لذت خاص را مییصدم یاصاًل برا
 یاد کالم دوستان او هر بار لذت خاصیاد کالم او، از یاست، از  یجلسه علم

ایاُتُه َزاَدتُهْم إِ یِهْم َءایْت َعلَ یَو ِإَذا ُتلِ :» دیفرمایه میبرد. آیم مثاًل  ینعی «َمانا
مان یا یادیك زید و یك لذت جدین بار، یازدهمی یم؛ برایادهیده بار آن را شن

 ن جلساتین خوب است که چند نفر باهم چنیشود. بنابرایجاد مید ایجد
 م. یدهل یذکری تشک
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 برخی آفات ذكر
ت مسئله ذکر، آفاتی در کنار آن وجود دارد که نباید غافل یبا توجه به اهم

با آن  یرا که ازنظر علم ذهن یمطلب یدر ما هست که گاه یك آفتیشد؛ 
م ین را بلدیکند که ما ایطان و نفس به انسان القا میم، شیکنیدا میپ یآشنای

ل شه دنبایك بعد، روح انسان همیم. از یریاد بگیم مطلب تازه یخواهیو م
شود و احساس ماللت ید است و از تکرار مطلب، زود خسته میق جدیحقا

ات اوست، تکرار معنا یکه مربوط به ح یقیحقاموارد،  یکند، اما در بعضیم
است  یها، معارف الهاین ید است و ازجملهیك لذت جدیندارد و هر تکرار 
تش ن ذکر، لذیخودش را به ما برساند، آنگاه با تکرار ا یاتیکه اگر آن لذت ح

 شتر خواهد بود.یهم ب
شود یث مشود، باعیدگاه که انسان، لذت ذکر را متوجه نمین دیغالبًا ا

که سازنده باشد، از انسان چنانت به جلسات معارف، آنیق اهمیکه توف
م یخواهیدو جلسه است که م یکین بحث، یت ایسلب شود. به خاطر اهم

م یم تا اگر خدا کمك کند، بتوانیتر توجه کنقیات قرآن استفاده کرده و عمیاز آ
ده، به بو یحیتوض اگر تا حاال یعنیم، یصورت ذکر توجه کنبه جلسه، به

باشد که از درون و بدون  یف، طوریت در انجام وظایبرکت عمل و موفق
 یقیم حقایصورت ذکر بتوانات، بهیه و روایح، در برخورد با ادعیاز به توضین

از آن، کنار رود.  ین احساس تکرار و احساس خستگیم تا ایرا متوجه شو
است که به ما  یعالمتك یم، خودش یکنین احساس را میتا زمانی که ا

ی هجیم نتیاها نتوانستهها و برنامهفهماند ما هنوز در انجام دستورالعملیم
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اعمالمان  م نواقصیم، برگردیدن باشیکه دنبال شنجایاینم. بهیریکامل را بگ
شتر یم و دومرتبه و سه مرتبه با دقت بیت مرور کنیت و کمیفینظر ک را از

 یات و... ذکرش، حالت خستگیجا که دعاها و آم به آنیم تا برسیشروع کن
 اشد.ك نوع تنفس بی یات معنویاز تکرار نباشد و بلکه خودش نسبت به ح

ك نوع یاهان، یات خودشان است؛ گیتنفس موجودات، متناسب با ح 
اگر  کنند،یمکند و تنفس میها مرتبًا آب را میا مثاًل آبزیتنفس دارند و... 

شوند. همچنانکه ما در یمحروم باشند خفه م ن تنفسیزمانی از ایک
م، یم و اگر در آب برویکنیتناسب وضع خودمان تنفس مم، بهیهست یخشک

ترك م. آنچه مشیمًا تنفس کنیژن را مستقید اکسیم و بایشویدر آنجا خفه م
 دین تنفس بای، ایاست، خود تنفس است چه در آب باشد چه در خشک

ات، ضرورت دارد؛ اگرچه هرکدام از یدر ادامه ح مرتبًا تکرار شود و تکرارش
 ت خود را دارد.  یها، تنفسشان، وضعاین

 تنفس روح با تکرار ذكر
 یهست که برا ین است که تنفسیات و... ایاز خواص دعاها و آ یکی

الزم است، همچنان که در تنفس موجودات است؛ انگار  یات معنویادامه ح
که از ذکر، را دارد. این یتیهمچون وضعك یانسان،  یات معنویذکر، در ح

م و همچنان یشویم خفه میمان داریات معنویم، انگار در حیشویمحروم م
ات ین تنفس ربط دارد، حیمًا به ایما، مستق یما و رشد زندگ یکه تمام آباد

را به کار  ین تنفس، ابزار آبادیطور است، اگرچه با اهم همین یمعنو
ه یادع که ازین تنفس دارد. پس تا زمانیکت ما ربط به ابریم، اما اصل حرنمی
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ه ذکر، ایم. البتم، معلوم است به ذکر نرسیدهیرا نکرد ین احساسیات، چنیو آ
گر آن را یست و ابعاد دیژن نیهم دارد و فقط مثل اکس یگریخواص د

ه م کیکنیه و آیات استفاده مین جلسه، از ادعیند. پس در ادامه ایفرمایم
م که در ینیم و ببید توجه کنیدهند که فقط بایرا توجه م یقیار دقیبسنکات 

 م!یاافتهیذکر خود را درن یم که حتیت، هستیاز محروم یاچه درجه
 

 محرومیت از ذكر
ِذ » ْع یالَّ

َ
ُعوَن یْسَتِط یاٍء َعن ِذْكِری َو كَاُنوْا اَل نُهْم فِی ِغَط یَن كَاَنْت أ

اا  ای است از ذکر من و شان در پردهیهاهستند که چشم یکسان «سْمعا
 (101سوره کهف، آیه )  دن ندارند.یاستعداد شن

است؛ ما تصور  یااست که مشاهده یقتیك حقیدارد؟! ذکر،  یچه ارتباط
ك ین، ید که ایفرمایه مین آی، قرآن در ایداریا شنیاست  یم، گفتاریکردیم

ستند که ه یان کسانیاست که با چشم ارتباط دارد؛ جهنم یقتیحق
ده شده و یو حجابی به ذکر من کش چشمشان از ذکر من در پرده فرورفته

 دن حق، عاجز شده است.ی، از استعداد شنیچنین انسان
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 بصیرت افزایی ذكر
ا »د: یفرمایخداوند م َك ِمَن الشَّ یَو ِإمَّ ُه ینَزَغنَّ ِه ِإنَّ َطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباللَّ

ْم َط یِذ ٌم ِإنَّ الَّ یٌع َعلِ یَسِم  َقْوْا ِإَذا َمسهُّ َن الشَّ اَن اتَّ ُروْا َفِإَذا َط یئٌف مِّ اِن َتَذكَّ
 32«ْبِصُروَن ُهم مُ 

طان، یاز ش ید: اگر نزغیآیات به دست مین آیاز ا یقیار دقیجه بسینت
اند، فتهگ یادیز ینزغ معناها یندازد، به خدا پناه ببر. برایوسوسه در دلت ب

د، نیگویرا نزغ م یبیهای تخرن است که دخالتیاترین معناها اما مناسب
 34ندیگویم 33نزغکند، یطان میای را که شن وسوسهیند: کمتریفرمایا می

ُه َسم» مین پناه ببریقید با ید پناه ببر به خدا، ما بایفرمایقرآن م یوقت ٌع یِانَّ
 د نکن، مطمئن باش که خدا می شنود. یشك و ترد« ٌم یَعل

طان آن قدر یش یعنیکند، را ذکر می (طواف کننده)ئف بعد، طا آیهدر 
کند، یرا طواف م یاهل تقو یطان وقتیدا کند؛ شیپ یچد تا راه نفوذیپیم

ند، پس همان موقع که متذکر شدند، همان یگویذکر م و شدهآنها متوجه 
 35دارد.رت یم با بصیهم ارتباط مستق کنند. بازیدا میرت پیزمان بص

 
 معنویغفلت یا تعفن 

ی در جهنم، در حجاب از آن است و یهاست که چشم انسانیاین ذکر چ
شود، چقدر متعّفن یاند؟ آن که از ذکر جدا مرا از دست داده یاستعداد شنوای
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که از  یدهد که کسانیجست که خدا دستور م ید از او دوریشود که بایم
ض که مرض یمرك آدم ید. ما از یذکر ما اعراض کردند، از آنها اعراض کن

م که خطر دارد و انسان به طریقی یکنیم یخطرناك دارد، دور یُمسر
که از ذکر، محروم باشد،  یکشد، کسیکنار م ین موجوداتیخودش را از چن

که از  ید؟ خوب؛ کسید از او اعراض کنیفرمایدارد که خدا م یچه وضع
 یت که وقتاس یزیشود؛ تنفس، چیم یل به موجود متعفنیفتد، تبدیتنفس ب

..، کردند و.یگذاشتند و احترامش میکه پشتش متکا م ینباشد، همان کس
دانند چگونه خود یکنند و اگر دو روز بماند، نمیند و دفنش میآیبا عجله م

ی َعْن ِذْكِرنا َو َلْم » د:یفرمایند. لذا میرا از او دور نما ْعِرْض َعْن َمْن َتَولَّ
َ
َفأ

نْ  اةَ یِرْد ِإالَّ اْلَح ی ( پس اعراض کن از آنکه رو بر 29)سوره النجم، « ایالدُّ
 خواهد.یا نمیات دنیر از حیغ یـزیگرداند از ذکر ما و چیم

د که اهل یخواهد بفرمایسوره اعراف خداوند م 201و200 آیهپس در 
ا دانند؛ بیها راه عالجش را مد، آنیایها بطان به سمت آنیش ی، وقتیتقو

شوند؛ یطان را متوجه میها طواف شاین کنند. اوالً یرها مك ذکر، خود را ی
ر م، اگیکنیکه از بزرگان استفاده م یروسلوکیس یهاما در دستورالعمل

ش یاهدهین فایتراز مهم یکیها باال برود، ن دستورالعملیت ایت رعایفیک
ع شوند، تا خواست شروید، سریع متوجه میایطان بیش ین است که وقتیا

ن ید، ایایروند و تا شیطان بیکنند و دنبال دارو میفورًا احساس مشود، 
ان طیحساس شده که تا ش یگر متوجه است. روح شخص باتقوا، طورید
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داند و آن، ذکر یکند و دارو را هم مید، احساس میایخواهد دور و برش بیم
، ندات کردهیها را رعاکه خوب دستورالعمل یزانیاز عز یاست. هستند بعض

اد خدا را یکنند، تا ید، با همه وجود، توجه به خدا میآیم یوقتی  گناه
چ شد؟ یرفت و ه یست و کیاز شیطان ن یند اصاًل خبریبیآورد، میم

ن است و اصاًل یریبخش و شلذت یلیداند. آن لحظه، خخودش هم نمی
 رند اصاًل مانع، حل شد. چطویبیشود و میچ میال، هیگناه و وسوسه و خ

شده و باز قفل یایم، مثاًل درکه گرفتارشده یماد یشود که ما در کارهایم
دفعه است، یک یبیعج یبست و گرفتارك بنیم و یشود و عجله هم دارنمی

 یك احساس خاصیدارد؟  یم باز شد، چه احساسیدیافتاد که د ید، طوریکل
، معلوم نبود آن شدیاگر مثاًل مشکل نبود و از اول، راحت باز م یعنیدارد. 

ر یك مقدار، با مشکل درگیاما آنکه بود.  یچیز عادلذت را داشته باشد، یک
ا مثاًل وسط یاست.  یك احساس خاصیخواهد آن مشکل حل شود، یشد، تا م

ن یطرف ماشطرف و آناین یافتاده و با خانواده مانده است، ه کار ن ازیجاده ماش
ده م، پاره شیك سیشود یلحظه متوجه مکند و گرفتار است، یکیم یرا بررس

له د و حمیایخواهد بیم یا مثاًل دشمنیافتد. یبندد و راه میاست، آن را موقتًا م
ی ظهلحهایکفتد و نتواند حمله کند، همه اینیر کند و بیش گیکند، ناگهان پا

چ بشود، آن لحظه یدفعه، هد، یکیایخواست بیکه م یاست. آن گناه یخاص
 یك زندگیشود، یکه حاصل م یرتیاست؛ عالوه بر آن، بص یظه خاصهم لح

ن است که انسان، از چنان یر و سلوك، ایس یهاینیریاز ش یکیاست.  یگرید
 دهد احساس تکرار کند.آن، اجازه نمی یهاشود که لذتیمند مبهره یزندگ
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 اهمیت شنیدن ذكر
د ان اگر بتواناست تا خواندن، انس یبیدن، قدرت عجیمخصوصًا در شن

د، اثر گران بخوانید یکه براتنظیم کند که بشنود تا این ین معارف را طوریا
ت که از ن اسیشان ایهاقهیاز سل یکیب است؛ فلذا بزرگان، یعج یلین، خیا
ها را تین روایند و ایبنش یصندل یکنند تا رویاز شاگردان، دعوت م یکی

گاهیی اهن فرد، با همیبخواند تا استاد بشنود. ا ع اینکه از مراج ها و باین آ
د یگویکند، به شاگردش میم یها را موشکافتین رواید است و همه ایتقل

 وقت احساسگر هیچید، دیکه لذت ذکر را فهم یکه بگو تا من بشنوم. کس
 شود.یکند و خسته نمیتکرار نم

 
 آبادگری ذكر

 ان فرمودهیرا ب یمختلف یهال، حضرت درباره ذکر، عبارتیکم یدر دعا
سه  یوقت «ا ربِّ یا ربِّ یا ربِّ ی» کند:یها: به خدا عرض مآن جمله که از

ها این السالمعلیهم نیکند )در کلمات معصومیرا تکرار م بار اسم رّب 
انتخاب نوع حرف کلمه بامعنای آن ارتباط دارد(  یمرتبط هستند، حت

! مثل یظیهم چه قسم غلخواهد، آنیست؟ سؤالش را با َقَسم میحرفش چ
قسم، نشانگر شدت  یظین غلیکه در حال غرق شدن است؛ خود ا یکس

ك»،از استیبودن ن یاتیاز و حین ُلَك ِبَحقِّ
َ
ْسأ

َ
؛ قسم به خود حق خدا «أ

ْعَظِم »،به آن قداست خودت «َو ُقْدِسَك »،ن استیسنگ یلیمطلب خ
َ
َو أ
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ْسَماِئك
َ
ها نآ تریناء تو، به باعظمتدر صفات و اسم یعنی «ِصَفاِتَك َو أ

ْوَقاتِ »، دهمیقسمت م
َ
ْن َتْجَعَل أ

َ
َهاِر ِبِذْكِرَك َمْعُموَرةِل َو ایِمَن اللَّ  یأ « لنَّ

از به ی)انسان در تمام اوقات شب و روز، نا! یتمام شب و روز من را خدا
ُه » :دیفرمایا میتمام اوقات من را به ذکر خودت، آباد کن. تنفس دارد(  مَّ اللَّ

ُب ِإلَ  یِإنِّ  َتَقرَّ
َ
تو  م بهیجویم یکیمن ! البته من نزد یخدا یا «َك ِبِذْكِركیأ

 .وسیله ذکر توبه
 

 الهام ذكر
ْن َتْجَعَلنِ » د: یفرمایه میا در مناجات شعبانی

َ
ْن  یأ را م «ُم ِذْكَركیِد یِممَّ

ا ید. خواهیدهند؛ دوام ذکر را میقرار ده که ذکر تو را ادامه م یاز کسان
ْلِهْمنِ » د: یفرمایم

َ
الهام کن به من ذکر خودت «َوَلهاا ِبِذْكِرَك ِإَلی ِذْكِرك یَو أ

ت ن اسیرا. تا انسان استعداد الهام نداشته باشد که الهام، معنا ندارد، مثل ا
چشمم را بازکن؛  یعنیا ! خودم را به من نشان بده، ید: خدایگویم یکه کور

ن ذکر یفته باشد که از ایچنان شکه آنیخواهد بطوریالهام ذکر را از خدا م
 ن ذکر برود.یبه آن ذکر و از آن ذکر به ا

ر و یبخش سار لذتیاز ثمرات بس یکید که ذکر، یفرماییپس مالحظه م
م، به همان اندازه یبریم از ذکر، لذت میکنیسلوک است. هرچه احساس م

ذت ست، لیعمل مهم ن یادیم. فلذا زیکنیدا میپ یقاتیر خدا، توفیدر مس
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ك یرسد به آنکه آن مهم است؛ صد رکعت نماز بخواند اما نمی یذکر
 یازهایحاالت و ن یذکرش را بفهمد. بعض «میالله الرحمن الرحبسم»

ك کودك پاك و ساده یکند به یشود، مثاًل انسان نگاه می، اصاًل الهام میذکر
نه و... راحت است اصاًل یله و نفاق و کیو صاف چندماهه که چقدر از ح

شود، ید میبچه در آدم تجد یکند و حال او و آن صفایانسان، احساس م
، گر استید یهایاز هرگونه آلودگ یباصفایی را که عار ینه زندگیمثل آ

خواهد یخودش از خدا م یکه با همان زبان مادرطوریدهد، بهینشان م
 ن همانیکند، ایآن را تکرار م یو هافتد یبه دل م یگونه کن. ها مرا اینیخدا

ن یشود و در حاالت مختلف، ایم یکی، با ذکر یکاًل زندگ یعنیذکر است. 
دهد و وضع او را احساس یجان م یند کسیبیکند. مثاًل میدا میذکر را پ

کند و در وجود یکند که چگونه به حال انقطاع افتاده است، او را نگاه میم
چه؟ آن حالت را احساس  یعنیند که انقطاع یبیومکند ین، انعکاس میا
م دیست که من به آنجا رسین نیکند. پس مشاهده ایکند وآن را مشاهده میم

 نم. فالن رنگیبید که من میگویل میزور و با تخبه یدم! حتیکه اجنه را د
ن است که انقطاع را در یر؛ مشاهده ایرفت و فالن رنگ قرمز آمد! خ یآب

است و به انسان  یبیك حالت عجیند. پس ذکر، یبیآن مؤمن ممرض موت 
اال دهد. حیم یرت، استعداد شنوایین بصیدهد و در ایرت میبص یدر زندگ

است  نید در محضر بزرگان استفاده کرد. اجمااًل ایدارد، با یفیچه نکات لط
 م که در عمل، خود را بهیگر بعد از چند سال، از خدا کمك بخواهیکه ما، د

م و یده لیا پنج نفر، ولو دو نفر، جلسات ذکر تشکیم، ولو چهار یذکر برسان



 بخش پنجم: ذکر  421

ن یشاءالله از ام و انیه کنیم از آن تغذیخوانیت و دعا را که میه و رواین آیا
نهایت که  م که دوام ذکر و کثرت ذکر را و دریمرحله به بعد، از خدا بخواه

ِقِم »: فرمودمورد نماز  خداوند در ذکر خداوند هست ما را، مرحمت کند.
َ
َو أ

الَة ِلِذْكر ( نماز را بخاطر ذکر من به پادارید، حاال 14 آیه)سوره طه،«یالصَّ
بحث اینجاست که ذکر در حال نماز، در آن صورت کامل تمثلی است که 

 .کندیدا میپ یگرید یم، آنجا معنایشویوارد نماز م
 

 ذكر؛ تنفس معنوی
اج به تنفس یسب نظام خودش، احتتنابه یهر موجود که عرض شد

ك ی، یك نوع؛ موجودات خشکی، یك نوع؛ موجودات آبیاهان، یدارد. گ
سبب  ست ویرد و تکراری در آن نیگیانجام م ن تنفس، مرتبًا و دائماً ینوع؛ ا

که از دعاها در جلسات  یااست. و عرض شد، استفاده یات وزندگیح
ت که ه تنفس اسیذکر، شب یهاتیاز خاص یکین بود که یم ایقبل، بهره برد

را ادامه  یات معنویدهند و با آن تنفس، حیاهل معرفت، مرتبًا آن را انجام م
م که یهاست. و عرض کردات آنیدهند و اگر از آن غفلت کنند، مرگ حیم

ات و ین است. اساسًا با آیاز خواصش ا یکیدارد و یالبته ذکر ابعاد مختلف
که انجام  یات است و آن توجهیو ح یود زندگم که ذکر، خیدیادعیه، رس

، ردیانجام گ یرد، همان ذکر است و این توجه، به هر چیز و به هر عملیگیم
 عرض شد.هم یهاین مورد، مثالی، همان است و در ایمزه و رنگ زندگ
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 نشینی با شیطانغفلت یا هم
 م: یکنیبندی مم و عرایض را جمعیکنیبحث در ذکر را تمام م

ْحَماِن ُنَق یَمن  َو » ا َفُهَو َلُه َقِر یْض َلُه َش یْعُش َعن ِذْكِر الرَّ   «نیَطانا
ش یما برا ،گرداندیکه از ذکر رحمان دلش را م ید کسیفرمایخداوند م

 (36 هی)سوره زخرف، آنشین است. م که با او همیدهیقرار م یطانیش
 یار زندگینشین، بسدهد که اثر همینشین مك همیه ما را توجه به ین آیا

 دیکه مؤمن را تهد یاز خطرات یکیساز است. مخصوصًا در دوران آخرالزمان 
که انسان آن یده است. قرآن و روایات براینسنج یهاکند، معاشرتیم

کند و در برابر آن یخود را از آن خطرات نجات دهد، آفات را گوشزد م
مًا حت بزرگان مؤمنینات و سفارش یدهد. بر اساس روایت قرار میمسئول

م، یاهشنهاد کردیهم باشند؛ آن جلسات را که پ ك جلسه در هفته، باید ولو یبا
های منظم خود که مشغول عمل برنامه یزانیبرهمان مبنا بوده است. آن عز

را از  یزهاییشاءالله به برکت عمل، خدا کمك کند که خودمان چهستند، ان
 م ویتوجه دهد، خودمان به آن برس یسکه کاین م و بدونیدرون متوجه شو

برنامه  نیید اأیت ین هدف است. بنده باز برایاین جلسات در طول هفته با ا
 م.یکنم تا متوجه شویت عرض میچند روا
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 اهمیت مجالس ذكر
 یف اصول کافیالسالم( در کتاب شررا از امام موسی کاظم )علیه یتیروا 

 کنم:یزان عرض میخدمت عز
بِ 
َ
َبا اْلَحَسِن ) یَعْن أ

َ
ٌء یَس َش یلَ »ُقوُل: ی( السالمعلیهاْلَمْغَراِء َقاَل َسِمْعُت أ

ْبلِ  ْنَکی ِْلِ
َ
ْخَواِن فِ یَس َو ُجُنوِدِه ِمْن ِز یأ ِه َبْعِضِهْم ِلَبْعٍض َقاَل َو ِإنَّ  یاَرِة اْْلِ اللَّ

َه ُثمَّ یاِن فَ یْلَتقِ یِن یاْلُمْؤِمَن  ْهَل اْلَب ْذُكَراِن فَ یْذُكَراِن اللَّ
َ
ْبَقی َعَلی یِت َفاَل یْضَلَنا أ

ی ِإنَّ ُروَحُه َلَتْسَتِغ یَوْجِه ِإْبلِ  ُد َحتَّ ِة َما یَس ُمْضَغُة َلْحٍم ِإالَّ َتَخدَّ ِجُد یُث ِمْن ِشدَّ
اُن اْلِجَناِن فَ  َماِء َو ُخزَّ َلِم َفَتُحسُّ َماَلِئَکُة السَّ ی اَل یِمَن اْْلَ ی ْبَق یْلَعُنوَنُه َحتَّ

ٌب ِإالَّ َلَعَنُه فَ َم   36«راا َمْدُحوراا یَقُع َخاِسئاا َحِس یَلٌك ُمَقرَّ

 یلیت، خین نیهم به اارت هم بروند و آنیبه ز ینیکه برادران دت اینیاهم
 یتر باشد براست که زخم زنندهیچیز ند: هیچیفرمایاد است. حضرت میز

ز یخدا نه چ یرافقط خالص ب ینیکه برادران دان او از اینیس ولشکریابل
م ك سال هی یگر هست که اگر حتیت دیدر رواارت هم بروند، )یگر، به زید

زیادی برایش وجود  یهایلتیخدا برود، فض یطول بکشد وصرفًا برا
اندازند، سپس یاد هم میرسند پس خدا را به یبه هم م یمؤمنین وقت37دارد(
خورد که ین زخم مچناس آنیکنند، ابلیم یادآوریبیت لت ما اهلیاز فض

ك یده شده )چون صورت یصورت او از شدت درد، انگار جو یهاگوشت
شود، در یدا میا جن پیکه در انسان  یدرد یدارد از چگونگ ینمود واضح
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که  ید( تا آنجا که روحش از شدت آن دردیفرمایاینجا شدت درد را م
که و خزان ن هنگام، مالئیافتد، پس در ایکند به استغاثه میاحساس م

که او را لعنت ماند مگر ایننمی یکند و هیچ ملکیبهشت، او را لعنت م
 بار،ت ناگوار حسرتین وضعین او بشود، با ایکند و او که آمده بود تا قریم

 رانند. یرانند( او را مین را که میوان نجس العیگونه )حاین
 خوانیم: می یگریث دیدر حد

بِ 
َ
هِ  یَعْن أ اءا یاَرِتُکْم ِإْح یِز  یَتَزاَوُروا َفِإنَّ فِ » ( َقاَل:السالمعلیه) َعْبِد اللَّ

َحادِ یِلُقُلوِبُکْم َو ِذْكراا ِْلََحادِ 
َ
ُف َبْعَضُکْم َعَلی َبْعٍض َفِإْن یِثَنا َو أ ُثَنا ُتَعطِّ

َخْذُتْم ِبَها َرَشْدُتْم َو َنَجْوُتْم َو ِإْن َتَرْكُتُموَها َضَلْلُتْم َو َهَلْکُت 
َ
َها َو ْم َفُخُذوا بِ أ

َنا ِبَنَجاِتُکْم َزِع 
َ
 38«ٌم.یأ

 ارتید، پس البته در زیارت هم دیگر برویکند که به زیحضرت امر م
است و ذکرو یادآوری  یشما زنده بودن یهاقلب یکردن هم دیگر شما، برا

زها نقل یگران چیقدر که از دبیت است. متأسفانه ما آناحادیث ما اهل
د زمان د با مُ یم، شایث را بگویین حدییم  تا جایی که اگر اترسم مییکنیم

ا هم بگذارد، ام یم تأثیر منفیان کنیام کنند یا اگر بد و مسخرهیایجور ن
 هاید: زیارت همدیگر، انسان را به اشتباهات و کسالتیفرمایحضرت م

 ههایی را که در طول هفتو آفت هاو تاریکی هاعت، نقصیطب یاز زندگ یناش
 ث  ما را توجهین احادیکند، ایشود متوجه میدا میدر اثر معاشرت با جمع پ

 د، بهین کار را انجام دهیرسید، اگر شما ایارت هم میبه ز یدهد که وقتیم
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 ید، به گمراهیشود و اگر ترك کنید و این باعث نجات شما میرسیرشد م
ن و عملو تشویق ث و یادآوری آین احادید. به ایشوید و هالک میافتیم

 ن نجاتین است و من، به اید که نجات شما در ایها، توجه بدهب اینیوترغ
ن کار یدارم؛ ا ید، من هم سرکشیستیدانم؛ تنها نیم میشما، خودم را زع

 رد.یگیقرار م یاله ینوران یك رهبریتحت 
تأثیر  همان باعث نوشته و را در دیوار یثیخالصانه، حد یاتفاق افتاده کس 
شفته ار آیام بسیکرد که وضع زندگینقل م یك نفر شده است. بزرگواریدر 

ن کردم. به مسجد آیم یوعیال زندگاهل رفته بودم و با یگریبود. به شهر د
م. رسم امام جماعت آن مسجد این بود که بعد از نماز، یمحل رفته بود

 یثی، حدبارگفت یکیکرد؛ میکرد و چند کلمه معنا میرا نقل م یثیحد
 ام عوض شد. یگفت وآنچنان در من اثر کرد که کل زندگ

( المالسهی)علجلسات را حضرت  نیدارد و زعامت ا یتینوران جلسات، نیا

ْخَواِن َمْغَنٌم َجِس » .ردیگیخودش به عهده م وایِلَقاُء اْْلِ  39«ٌم َو ِإْن َقلُّ
فر ن حدیث که هرچند دو یا سه نین جلسات مصداقی است برای ایا

ار یمت بسیغن ین لقائینگونه مالقات کنند، چنیهستند، ولی اگر هم دیگر را ا
 ن مباحثیحسن ختام ا ین عرض برایاست. ا یتیپراهم ار بزرگ ویبس

 ی»د: یفرمایم 200ه یاست. خداوند در سوره آل عمران آ
َ
ِذ یأ َن َءاَمُنوْا یَها الَّ

ُق  ُکْم ُتْفِلُحوناْصبِروْا َو َصاِبُروْا َو َراِبُطوْا َو اتَّ َه َلَعلَّ  «وْا اللَّ
 دیگر را بههم د وید، استقامت داشته باشیمان آورده ایکسانی که ا یا
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د یه کنشیتقوا پ د ویدیگر ارتباط محکم داشته باشبا هم د ویصبر وادار کن
 د.ید که رستگار شویشا

یوب یبا دشمنان قو یریه مربوط به درگین آیند ایفرمایم یالبته بعض
رزم محکم  ین معنا که شما خود را برایرا به ا «رابطوا»ی کلمه م است ورح

کنند، شما هم استقامت یآنها هم استقامت م یعنیرند؛ یگید، میآماده کن
 40د.یکن

ها آن نیگیرد که بدتررا نیز در برمی ین آیه دشمنان داخلیهرحال ا در یول
 هااالت و آفتیخ یهاید. در تنیتنها راه نرو یعنیو  41نفس و شیطان است

. روش دیه کنید وهم دیگر را توصیهم باش د. بایراه برو راحتیگذاردبهنمی
ك جلسه را در هفته دارند و به یمراجع و بزرگان  ین است حتیبزرگان هم ا

ند خوانیالسالم( را مو روایات ائمه)علیهم آیندند و مییگویشاگردان خود م
 ثین احادیلو ا دارد، و یتأثیر خاص هااز اینشنود. هرکدام و این مرجع می

یه م و بقیاز ما بخوان یکیدارد که  یم. چه اشکالین بار خوانده باشیرا چند
دیگر است، جلسه هم ی ذکر و یادآورین جلسات، جلسهیگوش کنند؟ ا

ن یه اک یزانیاز عز یم. بعضیدانین مطالب را میم ایست که بگویین یعلم
 ن جلسات اذعان دارند. یاند، به برکات اجلسات را شروع کرده

 
 عالمت نیل به معارف توحیدی

ط از راه فق .ستیح نین راه، با توضیشرفت در ایم که پیقباًل اشاره کرد
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م و یفهمیم و چه میرویش میمنظم هست که چگونه پ یهابرنامه عمل و
ه چراک م تا اصالح شود،ید بازگو کنیرا با میرسیکه به آن م یهایآن فهم

م ی، ما هستن به بعدیالت است و مقداری آثار اعمال است. از ایمقداری تخ
ها، آن ناسبتم تا اصالح شود و بهیان بکنیدمان بیکه باید حاالتمان را به اسات

 م. یش برویپ
در آن  ،یبعد یهام تا در برنامهیکنیبندی مو این جلسات را تقریبًا جمع

اه اما در ادامه ر در خدمتشان  باشیم. یمقتض شده، به نحوتقسیم یهاگروه
ما را  یم، آفت خطرناکیدیفهم یزهاییم وان شاءالله چیکه وارد عمل شد

م یدار یزهاییم کرد چیکه احساس خواهاین د خواهد کرد و آنیتهد
در  ست که بزرگانیق نیها، آن حقام که اینید توجه کنیم، آن موقع بایفهمیم

ه ک یزهاییاست. چ یهم مراحل مقدمات باز هانیند، ایفرمایسلوك، م و ریس
 و ریها تازه، خود آثار سم، اینیشویمتوجه م یداریا بیابتدائًا در خواب 

توجه م یزیم که چیم تا متوجه نباشیش برویقدر پد آنیست. بایسلوك ن
. میآوریم و آثاری را به دست میرویم و پیش میفهمیم و چیزی میشویم

ه م کیشویالله م یو سیر ال یدیتوح ینوران یآرام وارد وادآرام آنجاست که
 ت کند.یان شاءالله خدا عنا

 
 تکیه به فضل خدا نه عمل خود

ماند که ین میم اما َمثلش به ایشویمتوجه م یزهاییدرست است که چ
رد ید بگایدست گرفتن و خط نوشتن را به، قلمیدر کالس اول ابتدای یابچه
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ق هم بکنند، واقعًا باورش یرد ومخصوصًا اگر تشویت هم بگسیو نمره ب
 و امال ها وکه اگر قلم گرفتن وحرفشود که باسواد است درحالیمی

 درس یند در ابتداییگویهم م رد، تازه بازیاد بگیضرب و... را هم جدول
 یند در مقطع ابتداییگویم اما میرویش میخواند. درست است که پیم

د. قبول مطرح شوك علم قابلیعنوان ست که بهیبه آن معنا نم و این یهست
 م ویفهمیم یزهاییم که چیکه متوجه باشم، تا وقتییش برویهرچه پ

نستیم دانمی م، درست است که نسبت به آن زمانی که اصالً یکنیپیشرفت م
 یم، اما فعاًل در مقطع ابتداییاشرفت کردهیپ یلیچه، خ یعنیالله  یر الیس

م که آنچه را یم. احساس کنیستیچ نیم ما هیکه، بفهمم به اینیم تا برسهستی
جه همت من، یها از طرف خداست و فضل خداست نه نتنیم، ایفهمیکه م

ی من. م که هرچه هست، فضل اوست نه مجاهدهیو کاماًل احساس کن
ه ست. هرچیفهم نمان قابلیم، برایم فکر کنیاآلن ما هرچه بخواه کهدرحالی

م یفهمیدر درون نم« ن فضل خداست.یم اینه! ما باور دار»م: یم که بگویه
ن، مشاهده شود، ید ایبا شود که هرچه هست، فضل خداست.یکه چگونه م

ام را هفید وظیکه هرچه هست، فضل خداست و من هم بام به اینیبرس یعنی
 م.ستیانجام بدهم، وگرنه مستوجب عذابم و اگر هم انجام دهم، طلبکار ن

 یدیتوح یمعلوم شد، قدم به زندگ یاصورت مشاهدهن معنا، بهیا یوقت
 :کندیم که ما را به کجا متوجه میکنیاز قرآن استفاده م م.یگذاریم

ِه َعلَ َو َلْو » ا َو  کُم َو َرْحَمُتُه َما َزكَی یاَل َفْضُل اللَّ َبدا
َ
َحٍد أ

َ
ْن أ ِمنکُم مِّ
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َه  ُه سِم   َشاُء یَزكیِّ َمن یَلِکنَّ اللَّ  (21 هیسوره نور آ) «میٌع َعلِ یَو اللَّ
شد، پاك ه نمیییک از شما تزکاگر  فضل و رحمت خدا نبود، هیچ

الم نبود در ع یاکرد، لحظهدا نمییاالبد په نفس را الییق تزکیشد، توفنمی
ت که ن الله اسیدا کند و اما ایپ یقین راه، توفیك نفر بتواند در ای یکه حت

ت یکه قابلداناست. این یکند و خدا، شنوایه میخواهد تزکیمهرکسی را 
ی فهیکوشش ما، وظتالش و ن یم، ایدهیم و خود را حرکت میکنیدا میپ

 م. یکنیه میواقعًا ما تزک کهماست نه این
کشی شده برق جاو همه رفته کاربه یکاری منظمبرق ك کارخانهیدر 

 زند و درین کارخانه را میتمام ا د و کلیدیآیم یك آقاییاست، حاال 
 ید برایایکند؛ حاال بلحظه، همه آن کارگاه و یا کارخانه را روشن مییک
و  ن من چه قدرتیند، ُپز بدهد که ببیبیم یزین چین بار چنیکه اول یکس

ن یکه ان کار را بکنم،درحالییتوانم ایك انگشت میو فضیلتی دارم؟ با  امتیاز
مه که ك دکیکشی، ن سیمیکش بود. اگر نبود اسیم یکشی، هنر آقاسیم

. هرچه یتوانستی یک المپ را روشن کننمی یکردیچ؛ ده روز هم کار میه
مان ه. ما وظیفید را بزنیکه کل یفه داشتیافتخار هست، مال اوست شما وظ

ست که ما را یها نن دستورالعملیم. ایها را انجام دههست که دستورالعمل
داند که ما شنود و مییکند، بلکه فضل و رحمت خداست. خدا میه میتزک

 هین ما را تزکیم اما ایدهیفه را انجام میم، ما وظیه هستین تزکیدنبال ا
ی کوشش را م، ما وظیفهیدهید زدن را انجام میی کلفهیکند، ما وظنمی
 کند.یه میست که ما را تزکین کوشش نیم، اما ایدار
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 د: یفرمایم 49ه یساء آن سورهخداوند در 

ِذ » َلْم َتَر ِإَلی اَل 
َ
ُه یَن یأ ْنُفَسُهْم َبِل الَل 

َ
وَن أ  «الا یِت ْظَلُموَن فَ یَشاُء َواَل یَمْن  یَزِك  یَزُك 

ه یکسانی که خودشان، خودشان را اهل تزکبینیدآنا نمییب من ! آیحب یا
ن یند و در اکیه مین خداست که هرکسی را بخواهد، تزکیدانند؟ بلکه ایم

هایی که خود را شود. پس آنل هم ظلم نمییاندازه فتبه یها حتامر به آن
ا هاند و تزکیه آنها خودشان به خودشان ظلم کردهدانند، آنیه شده میتزک

 ه را خدا خودش خواهد کرد. یست. تزکیقبول نقابل 
حساب قدر کوچك است که بهند که آنیگویرا م یزهاییل آن چیفت
ای که در داخل هسته خرماست که ند: پردهیفرمایها میآورند. بعضنمی

د که نیرا گو یند: فتیل، چرکیفرمایها میآید، و بعضحساب نمی به یچیه
 42شود.یها مناخن یوارد ال

 
 تفاوت تزكیه نفس با علم تزكیه

د و به یفرمایه میرا در باب تزک یخداوند در سوره عبس، نکته خاص
ا  دگاهش ریخته و تذکری داده تا انسان دیها، آب پاکی رانسان یهدست هم

ادی، و اقتص یح کند. و این را باکارهای علمیه نفس، تصحیدر مسئله تزک
ت شرفیرد، پیگیها هرکس کار و استعداد به کار مرد که در آنیاشتباه نگ

ه من ک ستین نیست، با ایطور نه، اینیفهمد؛ کار تزکیتر مکند و عمیقیم
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ن د فالیهستم، با یلیا فالن مدرك تحصیفالن پست و مقام،  یچون دارا
 کهرسد، اینیسواد به فالن جا مبی یك آقایاورم، و چطور ینمره را ب

 د:یفرمایم3 یال 1 اتیآ ،خداوند در سوره عبس شود!نمی
ی َعَبَس َو » ْن َجاَءُه اْْلَْعَمی َتَوَل 

َ
هُ یْدرِ یَما  َو  أ یی َك َلَعَل  َك   «َز 

ن یر ایرد. به تفسیگیه، تمام باد دماغ انسان را مین آیاکبر! اصاًل همالله
ند که خود حضرت، از شدت یفرمایم یم، بعضیخواهیم وارد شوات، نمییآ

ن اشراف یا یخواست به هر نحویت مردم داشت، میهدا یای که براعالقه
حل  یزیمسائل بدون خونرنند و یبنش یاند و در جلسهیایها( بن بدبختی)ا

ا دهند که متناسب بیب میای ترتهاجلسهاین ید خاص، براین دیشود و با ا
 بسا یها باشد. حضرت تازه صحبت را شروع کرده واخود آن یالیشأن خ

دوار یها داشت، به جلسه امت آنیای که به هداحضرت هم از شدت عالقه
ام به ن یرمرد کوریپ یآقا دندیدبخش است؛ دیظاهر، امبه هستند و جلسه

جاست؟ گوید او کامبر است و مییزنان دنبال پ ، عصایابانیك آدم بیعبدالله، 
گویند خود حضرت، چون شدت عالقه هامیدو قول است: بعضی اینجا

 امیه،از بنی یکیند: یگویبرای هدایت اشراف داشت عبوس شد، و یا م
 د: یفرمایخداوند م 43م.یندار یهرحال، کارعبوس نشسته بود، به

است  ین جلسه، جلسه مهمیکه اال اینی!)به خ یکه عبوس شدآن یا
که با آن یخ اسالم، اثر خواهد داشت( ایبسا در تاررد، اییجه بگیکه اگر نت

که  یلیبه هر دل چنان، و ن ویازات چنیامت و دیپلماسی و یمحاسبات ظاهر
دا، ش خود خیاست پ یه، رمزیکد! تزیبریه میاز تزک ید بهره ایکنیال میخ
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، آن جا هر ی، این جا خودش مانع است. برخالف مسائل علمیازیهر امت
کجا انجام یسه، چهار کار را  یشرفت است. مثاًل کسیاز عامل پیامت

دارد و... هر  یبه سه، چهار زبان دارد، به فالن فن آشنای یدهد، آشناییم
ر این جا، درست برعکس است. شرفت است، اما دیپ یك قدم برایاز، یامت
ك یش شکست، یك پایازم، آهان! ین امتیا ینکه احساس کرد من دارایهم

نکه احساس کرد که من دارم یه نفس، همیدر خود تزک یبالش افتاد، حت
 .د وپس رفت کردین کوبین احساس او را محکم به زمیکنم، همیشرفت میپ

 «كیدریما »:طرف انداختآن  ،با یك عتابه، خداوند، همه را ین آیا در
ه؟! همان، اهل یگه کین دیا یگویید همان کسی که می؟! شایفهمیتوچه م

 ه باشد.یتزک
ث بح اتیو آن مطالب مقدم داشت و نظری یتا حاال جلسات، جنبه بحث

ل هم اه ناقابیسرو مان، این ن است که یکایکیبر ا ین به بعد سعیاز ا .شد
م را از یفهمیهر چیزی که مم و یش برویکدام با عمل خود پطور، هرهمین

، اتیروا یعنیدارد،  یم؛ جلسات هم، جنبه ذکریخواهیم ید راهنماییاسات
اول، در  یهالذا در احساسدهد آن َمدنظر است. یکه به درون م یآن حال
م یت تا برساس یها همه مقدماتم، اینیدی، اگر چیزهایی فهمیداریا بیخواب 

 من.  یهها از فضل خداست نه مجاهدنیم اینیکه ببنبه ای
له علیه امبر اکرم)صلی الین مطلب، تبرکًا باز از پیرا در تأکید ا یتیك روای

 م:یکنیعرض م (مان و کفریکتاب ا) یف اصول کافیو آله( از کتاب شر
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ی الله عل» ِه )صلَّ  :ُه َتَباَرَك َو َتَعاَلی( : َقاَل اللَّ ه و آلهیَقاَل َرُسوُل اللَّ
ِت یاَل  ْعَماِلِهُم الَّ

َ
ِکِل اْلَعاِمُلوَن َعَلی أ ُهْم َلِو  یْعَمُلوَنَها ِلَثَوابِ ی یتَّ َفِإنَّ

ْعَماَرُهْم فِ 
َ
ْنُفَسُهْم أ

َ
ْتَعُبوا أ

َ
ِر  یِعَباَدتِ  یاْجَتَهُدوا َو أ َر یَن َغ یَكاُنوا ُمَقصِّ

َو  یِمْن َكَراَمِت  یْطُلُبوَن ِعْنِد یَما یفِ  یِعَباَدتِ  ِعَباَدِتِهْم ُكْنَه  یَن فِ یَباِلِغ 
ِع  اتِ  یِم فِ یالنَّ َرَجاِت اْلُعَلی فِ یَو َرفِ  یَجنَّ  یَو َلِکْن ِبَرْحَمِت  یِجَوارِ  یِع الدَّ

نِّ بِ  ْرُجوایَفلْ  یَو َفْضلِ  ِثُقوایَفلْ  وا یَفلْ  یَو ِإَلی ُحْسِن الظَّ  یِإنَّ َرْحَمِت فَ ْطَمِئنُّ
ُغُهْم ِرْضَوانِ ی یَو َمنِّ ْم َذِلَك ُتْدِرُكُه ِعْنَد   یُتْلِبُسُهْم َعْفِو  یَو َمْغِفَرتِ  یَبلِّ

ِح  یَفِإنِّ  ْحَمُن الرَّ ُه الرَّ َنا اللَّ
َ
 44«ُت یَو ِبَذِلَك َتَسمَّ  ُم یأ

کنند به خاطر یهایی که عمل مد که خدا فرمود: آنیفرمایحضرت م
ا یمل خودشان اتکال نداشته باشند)ها به عکه به ثواب من برسند، آناین

ن یآخر یعنیها اگر جهد کنند)جهد کنند ( پس البته که آناتکال نمی
، ندازندیسختی بکوشش( و نفسشان را در طول عمرشان در عبادت من به

توانند طلبکار باشند، تازه هنوز قرض دارند  یها بازهم مقصر هستند ونمنیا
نه عبادت خواهند به کُ یآنچه م هانیاند، اندهها را به صفر نرسایو هنوز بده

ا کنند، تیمن برسند و با رسیدن به کنه عبادت من، آنچه را که از من طلب م
 هانیزها به این چیرسند؛ با اهانمین درجات وجنات من برسند، اینیبه ا

مت من د به رحیکه بان، انسان را به اینیتوانند بکنند؛ تازه انمی یدسترس
ازه ن جهدها تیبود. تمام ا یی ابتدایدوار باشند برساند، تا اینجا مرحلهیام
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وثوق داشته باشد و باید  ید به رحمت الهیرساند که بایانسان را به آنجا م
، ن را بفهمند که با حسن ظن به منید اید به فضل او داشته باشد و تازه بایام

کند و یها را درك من آنطور شدند، رحمت ماطمینان داشته باشند، اگر این
ها را در و عفو من آن رسد و مغفرتیها ماز طرف من، رضوان من به آن

 .امن نام نامیدهیو رحیم هستم و خود را بد گیرد، پس من الله رحمانبرمی
ان ن زبیداده شده است. مثاًل هم ها از فضل خدانیم که ایباید متوجه باش

وقت زبان چه؟ تازه آن یعنیفهمیدم زبان مین زمانی به من داده که اصالً  را
ن مرحله، ین را هم خودش داده، تا ایرا داده بود. اآلن دوباره نطق را داده، ا

ن شکل بوده و این زبان، خلقتش ادامه دارد، تا اینجا فضل خدا به اینجا یبه ا
 ن گفتار زبان را، به زندگییداده که ا یرسانده، واالن در آن گفتار هم خواص

ك موقع، مستقیمًا ینش خودش است؛ یکند. او در آفریل میتبد یگرید
ك قسمت از خلقت زبان را مستقیمًا به من یزمان هم، توسط مالئکه و یک

ل ین گفتار که از زبان آمد، چه شد و به چه چیز تبدیدانم که اداده، من نمی
ه خود وقت که زبان را به من داد، من در جهل نسبت بشد؛ همچنانکه آن

 یخواهد لذتیبرم، فضل و رحمت او مین لذت که از زبان میزبان بودم. ا
ن فضل و رحمت اوست که در نظام ین را به من بدهد، بنابرایباالتر از ا

 دیفه، آن را در آن نظام بایك وظیعنوان کند، و ما هم بهیخلقت، حکومت م
از فضل خداست که من  م، واقعاً یم به آنجا که مشاهده کنیم تا برسیقرار بده

تعارف  یکنم. ممکن است که ازلحاظ ذهنکنم و این کار را نمیین کار را میا
م و ید برسیال است. باین، خیم و بگوییم: بله! فضل خداست، اما ایکن
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 یکه بعد از آن، دستورات سلوکم که از فضل خداست تا اینیمشاهده کن
را « میفهمیم یزیچ»ن آفِت یام که یم و مواظب باشید را استفاده کنیاسات

م، آثار یفهمیم یزین مقدار که چیم که همیم و متوجه باشیاز خود دور کن
 زند. ین میدارد و انسان را به زم یمنف یلیخ

ْن اَل »ند:یفرمایالسالم( محضرت امام صادق )علیه
َ
ِه  أ ِن  ِبالَل  ُحْسُن الَظ 

َه َو اَل َتَخاَف إِ  ن است که به یحسن ظن به خدا ا 45«اَل  َذْنَبَك َتْرُجَو ِإاَل  الَل 
ر از گناهانت، ترس یچیز غو ازهیچ ید نداشته باشیر از خدا امیچیز غهیچ

 یالسالم( در سحرهاامام سجاد )علیه ین از دعاهایهمچن .ینداشته باش
 ماه مبارك رمضان است که:

ِذ » ْحَسَن اْسَتْغَنی َعْن َعْوِنَك َوَرْحَمِت  یاَل اَل 
َ
ِذ أ   یَك، َواَل اَل 

َ
َساَء َواْجَتَرأ

َ
أ

 46«ْرِضَك َخَرَج َعْن ُقْدَرِتَك یَك َوَلْم یَعلَ 
دهد، از عون و رحمت تو، یکسی که کار نیکو انجام م ا آنییعنی خدا

ن رحمت یکو را انجام داد، این کار نیست که ایست و او نیاز نینیب و یمستغن
کند؛ واینچنین نیست کسی که گناه ین استعداد، ظهور میتوست که در ا

س پ کند وجرأت بر تو دارد و از تو راضی نیست خارج از قدرت تو باشد.می
د ن به بعیصورت صحبت بود و از ان شد که جلسات، بهیخالصه بحث ا

م، یاالت رها شویم تا از خیها را ارائه دهم وآنیبرس یزهایید به چیخودمان با
م و با یمتوجه شو یزهاییی زودگذر عمر، چحظهن چند لیشاءالله در اوان

 م.یآن فهم، وارد عالم برزخ شو
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 ن ذكرینماز؛ برتر
 یهآحات، خداوند تحقق ذکر را در نماز فرموده و در ین توضیبا توجه به ا

ُه اَل ِإلَ » السالم( فرموده:)علیه یسوره طه به حضرت موس 14 َنا اللَّ
َ
نِی أ  َه ِإنَّ

َنا َفا
َ
َلوَة ِلِذْكِریِإالَّ أ ِقِم الصَّ

َ
 ی، به حضرت موستمام  با تأکید «ْعُبْدنِی َو أ
ن را یست، پس حاال که ایجز من ن یه و هیچ الهتوجه داد که منم اللّ 

ل من است و تمث یاش همان بندگجهی، نتیدین اتصال رسی، و به ایدیفهم
ان، ین بیبا ارد. پس یکه ذکر من تحقق پذآن، اقامه نماز است، تا این یظاهر
 است.  یك نوع زندگینماز 

ه، است و حالت توج یمعنو یزندگ ی، ذکر نوعیقبل یهابا توجه به بحث
ن نماز، یه تحقق آن با نماز است، پس این آیکند و طبق ایجاد میآن را ا

ست بلکه نماز، پابرجایی حالت ذکر است؛ یای نچنددقیقه یحرکات ظاهر
، ید با عرض مثالید اقامه شود. شایاست که با ین نماز ما، تمثل آن نمازیا

ر د یارا در کارخانه یتر شود. دستگاهمطلب، به موضوع بحثمان نزدیک
شده است و روی آن ب در آنجانصبیالت عجید که با تشکیرینظر بگ

شده است و از گذاشته یهایقیاست، عا یگ و کوره بزرگیدستگاه که د
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، ا شدت فشارین شدت گرما یر است؛ است که چه خبین یدرون کوره، خبر
ت؛ نمود پیداکرده اس یاصورت عقربهبا دستگاهی ارتباط برقرار کرده و به

 یگ، چه خبرهاییاند که در درون دینماین عقربه، قشنگ به ما میا یعنی
دهد که ید و آن عقربه نشان میکنیهست. مثاًل شما به آن عقربه، نگاه م

 شود؛ دما و فشار بهید منفجر میگ را کنترل نکنیدگر یقه دیدق10مثاًل اگر 
را  یط خاصیك شرایع با یك صحنه وسیده است، عقربه از یفالن جا رس

که خود آن عقربه، داغ است و آتش است. حاال فرض دهد. نه اینینمود م
درجه بگذراد که 100کند و با دستش عقربه را در  یبا شما شوخ ید کسیکن

گ، اصاًل سرد سرد یکه دشود درحالییرد منفجر مگ دایدهد دینشان م
آن است که آن عقربه،  از م، غیریاست.اینکه با دست عقربه را تکان بده

 ت باطن آن دستگاه باشد.ینمود وضع
 

 فرق نمازخواندن با اقامه نماز
 یاست؛ قوام ذکر خدا، در طول لحظات زندگ یك زندگیپس اقامه نماز، 

ایم، شده ، آن است و برای همان آفریدهیاًل زندگاست؛ اص یك زندگیانسان 
نشان  ی، نمودینیك عقربه، در ساعات معید و با یآیحاال آن زندگی م

ن نماز ما، مانند با یاگر آن نباشد، ا یعنیدهد و نمود آن اقامه نماز است. یم
ن یرد، مسلمًا ایدست تکان دادن آن عقربه است. اگر اقامه نماز انجام گ

تکان خواهد خورد؛ اما اگر ارتباط قطع شود، ممکن است که همان عقربه 
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 ست. ین درون آن نیدرجه را نشان بدهد؛ اما ا
م اما اقامه نماز یرا انجام ده یپس ممکن است ما همان آداب ظاهر

 که بحث از نماز است، صحبت از اقامه نماز به یاتیلذا در تمام آنباشد؛ 
 :دیفرمایم 3آیه ، هاست. در سوره بقر یعنوان زندگ

ِذ » ا َرَزْقَناُهْم یقِ یِب َو یْؤِمُنوَن ِباْلَغ یَن یالَّ َلوَة َو مِم  « ننِفُقویُموَن الصَّ
 کنند. یآورند و نماز را اقامه میب میمان به غیکسانی که اآن

مان یب است؛ اگر ایمان به غیآن ا یبالواسطه ن اقامه، اثر بالفاصله ویا
 47ست.یای جز اقامه نماز نب باشد، چارهیبه غ

م، جرقه همان و شعله هم ی، متراکم کنیك بطریرا در  ینیمثاًل اگر بنز
شت با دا یتیك وضعی یبطر ین، محتوایهمان؛ قبل از ارتباط جرقه با بنز

ت خودش را داشت؛ اما ینمود وضع یعنیخواص و بو و رنگ و... خودش، 
دهد؛ یودش را از دست مت موجین، وضعیکه جرقه خورد، اینجا بنزهمان

و بو و... را از دست داد و شعله،  ت و رنگیالیّ ات سیگر همه خصوصید
ن جرقه به آن بخورد، اگر استعداد اشتعال ینور، حرارت و انرژی شد. تا ا
ها به ن جرقهیدا خواهد کرد؛ اما هرچه از ایداشته باشد، بالفاصله ظهور پ

ت خودش را یّ ت منی، همان وضعد، چون استعداد اشتعال نداردیسنگ بزن
طورند، ها هم همیناند. انسانمتفاوت کند؛ پس موجودات باهمیحفظ م

 رد. یگینماز صورت م هدا شد، اقامیب پیکه اتصال با غهمان
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 فرق ایمان و عقیده
من»، از «مانیا»شة کلمه یر

َ
د در معرض خطر و آفت یاست؛ عقا« أ

ل به انحراف شود، یهمان، تبد و دا کندیممکن است ضاللت پ یاست، حت
گر از آن خطرات و یده، در دل داخل شد، آنجا دین عقیکه ااما همین

مان یست؛ فلذا به آن ایش نیبرا یانحرافات در امان است و هیچ خطر
 شودای است که از ذهن و عقل، در دل داخل میمان، عقیدهیا 48.ندیگویم

ن عالم یچه در ا یآن از خطرات فعلایمان عالوه بر  49دهد؛یت میو آنجا امن
منون ؤی»:دیفرمایدهد. پس اینکه میت میهم امن یبعد یهاو چه در عالم

که در  یچون موجودات 50ب در مقابل شهود و حضور استی، غ«بیبالغ
عت هستند و چون در حضور موجودات به لحاظ حس، متناسب یعالم طب

ات عالم حضور، وضع خودش که دارد، محسوس است، در مورد محسوس
طرف و باراهنمایی ال از درون انسان، ازیکیوجود ندارد، اما قوه خ یمشکل

ق یکنند که امکان ندارد انسان، حقایگر به انسان القاء میطان، از طرف دیش
ان میو محسوس ا یق مادین حقایطور که به اباالتر از عالم محسوسات را آن

، مژده یل در دل شود، فلذا علم وحند، ایمان آورده و داخیبیآورد و میم
 د، ممکن است؛یال و شیطان را نخورین خیست، گول ایطور ندهد که اینیم

منون ؤی» نیایم. پس اشده همان خلق یاصاًل برا است و بلکه یو بلکه حتم
ن یدهد تا دنبال ایما جهت م یبه زندگ کند ویدوار میما را ام« بیبالغ

 م.یضرورت باش
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 بین به غمایعالمت ا
 یهمان جرقه وقت یعنیست؟ اقامه نماز است. یب چیمان به غیعالمت ا

رد و این همان اقامه صالة یگیت او را از او میاز عالم باال به او بخورد، من
ت یاز مالک یچ احساسین است که انسان، مطلقًا هیا است. پس اقامه صالة

تاء زکاة یت سرش افرموده، پش ةکه اقامه صلو یاتی؛ فلذا اکثر آ51ندارد
 گذارد ما انفاقکه نفس نمیفرموده است، این دو پشت سر هم هستند؛ این

ت داریم، به همین ین است که منیـ  به خاطر ا یزیم ـ حاال از هر چیکن
حال م و خوشیر بدهیست که ده تومان به فقین نیتوانیم. انفاق اخاطر نمی

م و بعد هم مثاًل بروم یکرد یریر را دستگین فقیم که امروز هم ما ایباش
م یت بگووقمارستان ببرند؛ آنیز بُخورد و بیفتم و مرا به بیو پایم ل طرفآن

 کند! یکار مو چه کارکند و چهگفتند که صدقه دفع بال مییآخر پس م
 

ت  نشانه وجود منی 
ت یثیح که اشتباه کردم و یك جایین است که در ینشانه وجود منّیت ا

ت ید بروم از او حاللیآیدار کردم، حاال عارم ما لکهر یقوم شخص و
زان یها، به آن منیت دارم. تمام ایدهد که من هنوز، منین نشان میبخواهم، ا

 یرا برا یت کاذبیت قائلم وشخصیخودم، اصالت ومالک یاست که برا
قَ » 52:ندیفرمایارت میام. این که در زخودم قائل شده

َ
َك َقْد أ َن 

َ
ْشَهُد أ

َ
ْمَت أ

اَلَة َو آتَ  َكاةَ یالَص  گوسفند نبود  کربال که کشمش و یدر آن صحرا 53«َت الَز 
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 یالسالم( کارالسالم( زکاتشان را بدهند؛ اما امام )علیهن )علیهیکه امام حس
دند، یعنی اگر تمام یت را دیکرد که همه عالم را تکان داد وعدم احساس من

چ یا بود. حضرت، از خود هت خدیم، همه، مالکینیحرکات حضرت را بب
ك هزارم، احساس یت، یاگر در آن وضع یعنیکرد،  یاحساس نم یتیمالک
ن صورت ین حوادث به ایگذاشت ا یت بود، همان اندازه نمیت ومنیمالک

ن بود یخود قائل نشد واثر آن ا یبرا یتیچ مالکیدا کند؛ حضرت، هیتحقق پ
ر از ین غیزکات بود. ا اق وداد، انفیخودش را م یهایکه هرچه از وابستگ

خودش مالکیت قائل شود. البته از آثار وبرکات  یك انسان برایآن بود که 
 ان پر رونق شد.یعیش یها مخصوصا بران بود که نمازها وزکاتیآن ا

 
 دوام نماز

ُه الَخ » ا َو ِإَذا َمسَّ رُّ َجُزوعا ُه الشَّ ا ِإَذا َمسَّ ُر یِإنَّ ااْلنَساَن ُخِلَق َهُلوعا
ا ِإالَّ اْلُمَصلِّ  ِذ یَمُنوعا  (19-23)معارج،  54«َصاَلتِهْم َدائُموَن  َن ُهْم َعلَی یَن الَّ
 یعنیبه چه معناست؟  «صالتهم دائمون یعل»د یفرمایاین که درآیه م

ات ن حرکیدر ا دائماً  گذاشته و یشب را تا صبح سجاده بازکرده و مهر بزرگ
السالم( است؛ لیهمن)عیره معصومیح سین برخالف صریاست؟! ا

و...  یوعلم یاسیس یتهایفعال جنگ و یهادانین، در آن میمعصوم
در حال صاله باشند، به آن معناست که  شه حضور داشتند؛ پس دائماً یهم

 آن است.  یعقربه ،ن صالة با آداب خاصیا عرض شد و
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ُه ِإنیِّ َمَعُکْم  لَ »د:یفرمایسوره مائده م 12 آیه در َقْمُتُم َو َقاَل اللَّ
َ
ئِن أ

َلوَة َو َءاتَ  َه یالصَّ ْقَرْضُتُم اللَّ
َ
ْرُتُموُهْم َو أ َكوَة َو َءاَمنُتم ِبُرُسلِی َو َعزَّ ُتُم الزَّ

ا ا َحَسنا ن یا یگر وقتیت من با شماست. دید اصاًل معیفرمایم 55«َقْرضا
آن، به  م کهیقت آتش را داریك حقینطور می شود. ما ین، شعله گرفت، ایبنز

نزین ت آتش با بیکه شعله گرفت، مع ین وقتین بنزید، اما ایآ یعالم نمن یا
 دا کرده است.ین عالم تجلی پیدهد که شعله، در ایرا نشان  م

 
 خشوع در نماز

ا َلَکبِ یَو اْسَتِع » َلوِة َو ِإنهَّ بْر َو الصَّ  « نیَرٌة ِإالَّ َعلَی الَخاِشِع یُنوْا ِبالصَّ
ن است یسنگ ماز والبته آن نماز، سخت ود از صبر و نیاستعانت بجوی و

 (45ی بقره، آیه )سوره خاشعان. یمگر برا
خود را هم  م ویم متر کج کنیست که سرمان را در نماز نین نیخشوع ا

 ریم که ُشرُشر اشك از چشمانمان سرازیم وعدس و... هم بخوریك کنیتحر
بد. یفریآدم را م ن همان عقربه است که دستکاری شده است ویشود، ا

اد مرگ، دل را یند یگوی. چرا م56میت را فراموش کنیخشوع آن است که من
برخورد  گرانیبا دبدبه و کبکبه با د یلیبود که خ یك آقاییکند؟ یم ینوران

ترسند ید، همه میآیم یاسم فالن یکرد که وقتیافتخار م یکرد وحتیم
ض ید، بعد مرخودش هم باورش شده بو یکنند حتیوخود را جمع وجور م
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است که دکترها، جوابش کرده اند وحاال در بستر افتاده  یشد واکنون، مدت
ت را از دست داده که با هر یعمرش است. آنچنان ُخرد شده ومن یوآخرها

اش بلند هیگر ید، صدایآیادتش میکند. هرکس به عیه میگر یااشاره
اد مرگ ین اثر یاکند. ینقدر، مطالب را زود فراموش میشود. انسان ایم

ی اشتعال، درجه یکند. وقتی، انسان را خاشع میاد مرگ جدی 57است.
-ی، از عالم ملکوت، آن آتش به او میاترین اشارهشد که با کوچک یطور

ن نماز با آداب یست وایاو نماز، سخت ن ین خاشع است؛ برایرسد، ا
 سخت نخواهد بود.  یق اولیمخصوص هم، به طر

)رحمة الله علیه( را  ینیحضرت امام خم ةب آداب الصلوشاءالله کتاان
 ه.چ یعنین ارتباط یم که ایشتر متوجه شویم تا بیك دور مطالعه کنی

 
 رابطه اقامه نماز با انفاق و زكات

ور دا کند، دستیاین که ذکر تحقق پ ین شد که برایخالصه بحث قبل ا
فاده ات استیات وروایاز آ م. با توجه به معانی ذکر کهیداده شده که نماز بخوان

ك یماز ن معنا، نیبا توجه به ا است و یك نوع زندگیکردیم ثابت شد که ذکر، 
از معرفت  یااست. در مورد نماز، عرض شد که انسان به مرحله ینوع زندگ

توجه به افعال  کند ویخود را احساس م یستیرسد که با همه وجود، نیم
 یحالت ت وین وضعیانسان چن یوقت 58کند.یدا میپ یوصفات واسماء اله

 ن همان حال نماز است که بحث شد. یدا کرد، ایپ یرا در زندگ
را  یتیچ مالکیگر هیرسد، دین حالت میبه ا یعرض شد که انسان، وقت
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ر دل که د یهاییجه تمام وابستگیدر نت ند ویب یت خدا در عالم نمیجز مالک
جه هرچه یزند ودر نتیریفرو مکرد، یت میآنها احساس مالک یداشت وبرا

آنها را در  یدانست، حاال به راحتیال، خود را بر آنها مالك میکه در عالم خ
کند. فلذا در قرآن اغلب یراه کسی که مالك مطلق هستی است، انفاق م

تاء زکوه وانفاق اموال وانفس یکه صحبت از نماز است، صحبت از ا یجاهای
د، به یخود ند یبرا یتیانسان مالک ی؛ وقتن تحقق همان نماز استیاست وا

 کند. یها را انفاق ماین یراحت
ارات که یگر از زید یالسالم( وبرخن )علیهیارت آقا امام حسیدر ز

اَلَة َو آتَ »د: یفرمایم َقْمَت الَص 
َ
َك َقْد أ َن 

َ
ْشَهُد أ

َ
َكاةَ یأ عرض شد که  «َت الَز 

 ها نبود تا حضرت زکاتش را بدهدنامثال ای دان کربال، گندم وگوسفند ویدر م
د. یتاء زکات کردیی نماز وام که شما اقامهیدهیکه ما شهادت م یدر حال

 ت را در آنیووضوح، تحقق سلب مالک یم، حضرت به روشنیاگر دقت کن
در  یش منتسب بود به راحتیدهد وآن چه را که ظاهرًا برایدان، نشان میم

دگاه، زکات وانفاق، ین دینماز است و با ا ها ثمرةدهد. پس اینیراه خدا م
ه ک یزیالسالم( در هر چکند. امام حسین )علیهیدا میپ یاگسترده یمعنا

 کند.یکند، آن را از خود سلب میت احساس میدر ظاهر مالک
ِذ »د:یفرمایقرآن م َلوَة َو َءاَتُوْا یالَّ َقاُموْا الصَّ

َ
اُهْم فِی اْْلَْرِض أ نَّ کَّ َن ِإن مَّ

ُمورا ِه َعِقَبُة اْْلُ َمُروْا ِباْلَمْعُروِف َو َنَهْوْا َعِن اْلُمنَکِر َو ِللَّ
َ
َكوَة َو أ  59«لزَّ
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 های واجب با دوام نمازرابطه نماز
ت را از خود سلب کند و از یطور کامل مالکتی که انسان، بهین وضعیا

ا یند یبن یاکه چاره یط زندگیك شراید در یند، شایچ استقاللی نبیخودش ه
 یباییما زد، ایآیفتد که ناچار باشد این حالت به وجود میب یتیجبرًا به وضع

و اعمال اراده بر هر  است که انسان در اوج قدرت و تمکن ین، زمانیا
ندارد، را ظهور بدهد.  یتیچ مالکیت ذلت و احساس اینکه هی، نهایزیچ

در اوج امکانات،  هایی هستند کهآن فرماید مؤمنینخداوند در این آیه می
ی که وقتاست. انسان آن یدهند، نکته قابل دقتیرا بروز م یتین وضعیچن

افتاده و با همه وجود احساس  یماریخردشده و در بستر ب هایشاستخوان
 ین احساسیچن ین انسان اگر در اوج پهلوانیچ قدرتی ندارد، ایکند که هیم

واهد. خیم یمان خاصیا ،یتین وضعین حالت در چنیداشته باشد، تحقق ا
ك قرِص نان را ندارد و احساس یدا کردِن یتوان پ ر است ویانسان فق یوقت

ها خانه الت ویتشک ها وباغ یکه داران احساس را وقتییکند، ایذلت م
م یانتویم چقدر مینیو... هست داشته باشد، ارزش واالیی دارد. خوب ما بب

ه شود در چیم؟ آنگاه معلوم میه باشن محاسبه را داشتی، ایر زندگیدر مس
تناسب  تواند بهی، هرکسی میم. در تمام امور زندگیمان هستیاز ا یامرحله

و  دارد یعیوس یه معناین آین معنا را انجام دهد. البته ایخود، ا یامور زندگ
 یماعاجت ین محاسبه را گفتیم ولی در تمام امور زندگی، ایما در ُبعد شخص

 در نظر گرفت. شود یو... م
ر ن نماز دیم. پس ایاگر این حالت دوام پیدا کرد پس تمام عمر را در نماز
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م که یدار یاست که در زندگ ین تمثل آن نمازیست؟ این چیاوقات مع
ظر را در ن یم که دستگاهیرد. مثالی عرض کردیگیصورت افعال انجام مبه
غریب، که  و بزرگ و عجیب یهاگیبا د یام که در کارخانهیریگیم

ن آمپر، نمود یشود. اینشان داده م یوسیله عقربه آمپرحرارت داخل آن به
ن یاست؛ ا یتین دستگاه است که حرارت آن در چه وضعیت داخل ایوضع
درجه  60ت درون دستگاه. اگر درواقع دستگاه، یاست از وضع ینمود

مپر بدون ارتباط که خود آدهد. نه اینیدرجه را نشان م 60ن آمپر هم یاست، ا
ن نشان دادن درجه به دو صورت یباشد.  حال، ا 60ی با دستگاه در درجه

طه قطع که رابا اینیو در ارتباط با دستگاه است  یعیصورت طبا بهیاست: 
 70ند بله، یبید میایشود و کسی آن را با دست جابجا کند، هر کس هم ب

ه در ارتباط با درون دیگر، ن غیرازآن است کیدهد، اما ایدرجه را نشان م
ن افعال مخصوص نماز، دو یرانشان بدهد. پس انسان در ا 70ی درجه
اش در حال نماز است و آن تمثل، ین تمثل، کل زندگیا در ایت دارد، یوضع

ن از ما ین همان است که دیدهد، که ایاو را نشان م یت زندگیکل وضع
 دهد. یآن عقربه را تکان م ده است و با دست،یخواهد؛ و یا از آن بریم

م تمرکز و حضور قلب در نماز را یخواهیف، اگر ما مین تعریبا توجه به ا
ن یا –توانیمکه نمی –م یفرض هم بتوان م، اگر بریقه تحقق بدهیدر چند دق

خوشی دل یخواهیم عقربه را تغییر دهیم. جاهمان است که با دستمان می
ند کید که چراغ را خاموش مینیبیم. میدارك نماز با حضور قلب یندارد که 
د تمرکز داشته باشد. یکند تا شایجاد میبندد و مکان خلوتی را ایو در را م
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هار ن چیم که ایم بفهمیتوانین نماز میم از همیشویوارد نماز م یپس ما وقت
واهند خین میم. از اینماز بود یاز زندگ یتی، در چه وضعیپنج ساعت زندگ

 کنند.  یه آن اقامه نماز راهنمایما را ب
سالم( الن)علیهمیو ادعیه معصوم ات قرآن و روایاتین آیپس با توجه به ا

م که  نماز، همان تحقق یجه گرفتیها بحث شد، نتکه چند جلسه درباره آن
 ذکر است که قرآن هم همان را فرموده است. 
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ها:پانوشت

یكند و او را وادار به دعا .فرق در مراتب تحققی است. یك وقت براى انسان سؤال ایجاب م1
خواهد دعا كند بر عكس میكند، این حالت از انسان است. ولی در مقام تحقق كه این می

است. یعنی اول دعا میكند تا توجه طرف را معطوف كند تا سؤال را طرح كند. پس شروع 
 و در سؤال حركت به سوى دعاست. ولی« اذا سألك عبادى...»شود حركت سؤال ایجاد می

در مقام دریافت فعلیت و عمل اول دعا تحقق پیدا میكند تا توجه شخص معطوف شود تا 
سؤال صورت بگیرد. پس منافاتی با جلسات قبل در مورد دعا نیست. )بیانات شفاهی در 

 ضمن تحقیق(
.منظور از جهل مركب همان تركیب بین دو جهل است. اولی جهل اول است كه اصال نمی 2

 اند كه این جهل دوم است. )بیاناتداند كه نمی داینكه نمیتركیب یافته بهداند و ندانستنش 
 درضمن تحقیق(شفاهی

ه دهند معتقد بودبه وى نسبت می« تاریخ فلسفه»افالطون ـ مطابق آنچه معمواًل در  .وى ـ3
گیرد زیرا محسوسات متغیر و جزئی و زایل شدنی كه علم و معرفت به محسوسات تعلق نمی

ق علم باید ثابت و كلی و دائم باشد. معرفت حقیقی درك هستند  ه است ك« مثل»و متعلَّ
واقعیتهایی كلی و ثابت ودائم هستند و آنها معقولند نه محسوس. این معرفت عقلی براى روح 
هر كسی قبل از اینكه به این عالم بیاید حاصل شده زیرا روح قبل از اینكه به این عالم بیاید 

نموده، بعدًا در اثر مجاورت و مخالطت با بدن را مشاهده می« مثل»بوده و در عالم مجردات 
و امور این عالم آنها را از یاد برده ولی از آنجایی كه آنچه در این عالم است نمونه و پرتوى از 

آورد و از این رو هیچ یك ها را به یاد میها گذشتهآن حقایق است روح با احساس این نمونه
دهد ادراك جدید نیست بلكه تذكر و یاد كه براى انسان در این جهان دست می از ادراكاتی

 



 بخش پنجم: ذکر  449

 
آورى عهد سابق است. و وجود معلومات قبلی بلكه وجود روح قبل از بدن و همچنین تقدم 
عقل بر حس و تقدم ادراكات كلی بر ادراكات جزئی مورد انكار قرار گرفت. اساس نظریه 

ن است كه روح در ابتدا در حد قوه و استعداد محض است ارسطو در باب علم و معرفت بر ای
و بالفعل واجد هیچ معلوم و معقولی نیست، تمام معقوالت و معلومات به تدریج در همین 

شود. بعد از ارسطو پیروان مكتب وى عقل را از لحاظ طی مراحل جهان برایش حاصل می
پیماید به درجاتی تقسیم یمختلف و درجاتی كه در همین جهان در راه تحصیل معرفت م

اند از این قبیل: عقل بالقوه، عقل بالملكه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد )با اختالف كرده
م است بر  بیانهایی كه در تقریر این مراتب هست( مطابق نظریه ارسطو ادراك جزئیات، مقدَّ

ه تجرید ه قوه عاقله بشود، سپس به وسیلادراك كلیات؛ یعنی ذهن ابتدا به درك جزئیات نائل می
كند. نظریه ارسطو در باب حصول معرفت، شامل پردازد و معانی كلیه انتزاع میو تعمیم می

 دو قسمت اصلی زیر است:
(. ذهن در ابتدا واجد هیچ معلوم و معقولی نیست، تمام ادراكات و تصورات جزئی و كلی 1)

 شود.در همین جهان براى نفس حاصل می
 (246، ص 6آثاراستادشهیدمطهرى، ج)مجموعهئی مقدم است بر ادراكات كلی.(. ادراكات جز2)
َما یْشُكُر ِلَنْفِسِه  َو َمن َكَفَر َفإِ .4 ِه  َو َمن یْشُكْر َفِإنَّ َه نَّ وَلَقْد َءاَتیَنا ُلْقَماَن الِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِللَّ  اللَّ

: خدا را سپاس بگزار و هر كه سپاس و به راستی، لقمان را حكمت دادیم كه. َغنیٌّ َحِمیٌد 
توده نیاز سگزارد و هر كس كفران كند، در حقیقت، خدا بیبگزارد، تنها براى خود سپاس می

 12ى ى لقمان آیهاست. سوره
.خالفت نامبرده اختصاصی به شخص آدم علیه السالم ندارد، بلكه فرزندان او نیز در این 5

تعلیم اسماء، این میشود: كه خداى تعالی این علم را در  مقام با او مشتركند، آن وقت معناى
ها بودیعه سپرده، بطورى كه آثار آن ودیعه، بتدریج و به طور دائم، از این نوع موجود سر انسان

 بزند، هر وقت بطریق آن بیفتد و هدایت شود، بتواند آن ودیعه را از قوه بفعل در آورد. 
 (178، ص 1)ترجمه المیزان، ج
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ا تمَّ ظهور عالم األسماء و الصفات و وقعت الكثرة األسمائیة، كم شئت، بظهور الفیض إذ.6

األقدس فی كسوتها، فتحت أبواب صور األسماء اْللهیة، حضرة األعیان الثابتة فی النشأة 
العلمیة، و اللوازم األسمائیة فی الحضرة الواحدیة؛ فتعین كل صفة بصورة، و اقتضی كلَّ اسم 

لیة الزما، حسب م قام ذاته، من اللطف و القهر و الجالل و الجمال و البساطة و التركیب و األوَّ
 (30)مصباح الهدآیه إلی الخالفة و الوآلیه، ص و اآلخریة و الظاهریة و الباطنیة.

ه عقله، در  ماء اند كه اسسی و دوم بیان فرموده« مصباح»نقل و تأیید مصنف محقق، قدس اللَّ
یعنی اعیان ثابته، از ناحیه فیض اقدس از غیب ثانی به مرتبه واحدیت  الهیه و صور اسمائیه،

باشد، و حقیقت تنزل نمودند؛ و از آن جا كه هر عینی صورت و مظهر اسمی یا اسمائی می
ء در علم حق، ناچار هر عین ثابتی صورت قدرى ء نیز عبارت است از تعین آن شیهر شی

سب با حال و استعداد آن حقیقت وجود خارجی پیدا آن كس است كه از ناحیه تجلی اسم منا
نماید؛ و علم حق در این مرتبه ظاهر نماید آن چه را كه در آن عین كامن بوده است. حضرت 

ه علیه، در بیانات خود به نحو تلخیص به این مهم توجه نموده ئله اند. و این مسامام، رضوان اللَّ
و آیات تصریحا و تلویحا، و در مواردى  یكی از غوامض علم توحید است؛ و در روایات

پرده برداشته شده و حقیقت آن در معرض شهود « قدر»تلمیحًا، از این اصل األصول مباحث 
)مقدمه مصباح الهدآیه إلی الخالفة و الوآلیه سید .هشیاران صومعه ملكوتی قرار گرفته است

 (46جالل الدین آشتیانی، ص
دانستید ـ بیرون آورد، م مادرانتان ـ در حالی كه چیزى نمی.ترجمه آیه: و خدا شما را از شك7

 و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، باشد كه سپاسگزارى كنید.
.میان طبیعت انسانی مثاًل از یك طرف و خواص و آثار طبیعی و تكوینی وى از طرف دیگر 8

ست آنها را ساخته و به یك سلسله ادراكات و افكار موجود و میانجی است كه طبیعت، نخ
اواًل:  دهد. اكنون باید دید كهدستیارى آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور می

باشند این ادراكات و افكارى كه میان طبیعت و آثار طبیعت واسطه هستند چگونه افكارى می
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طبیعت  ط آن افكار باو فرق آنها با افكارى كه داراى این خاصیت نیستند چیست؟ ثانیًا: ارتبا

 باشند؟چه ارتباطی است؟ ثالثًا: ارتباط آن افكار با آثار طبیعت چگونه می
هاى جهان در دایره پیدایش خود با افعالی سر و اى از پدیدهجاى تردید نیست كه هر پدیده

ب دهد كه با قوا و ابزار و وسایل آنها به حسكار دارد و نقاطی را هدف فعالیت خود قرار می
كننده هیچ گاه اندیشه زاییدن و كه مثاًل جانوران تخمباشد چنانطبیعت و تكوین مجهز می

كنند و اگر زاییدن و شیر دادن یك جانور زاینده را ببینند التذاذى از تصور آن شیر دادن نمی
ور توانند تصكند چیز مناسب آن مجهز هستند، نمیندارند و جز آنچه تجهیزات آنها اقتضا می

نكنند یا منافی آن تصور نمایند؛ مثاًل پیش انسان براى جهاز خوردن و نزدیكی جنسی حجتی 
 باالتر از جهاز طبیعی تغذى و تولید مثل نیست.

شود حدس زد كه اگر یكی از این موجودات فعال را ـ و البته هر موجودى و از همین جا می
د را با ادراك و فكر انجام دهد، باید فعال است ـ علمی فرض كنیم به این معنا كه كارهاى خو

صور ادراكی فعال خود را به اقتضاى قواى فعال خود داشته باشد. و چون افعال وى تعلق به 
باشد داشته باشد و باید روابط خود ماده دارد باید صور علمی موادى را كه متعلق افعال وى می

ا كند. اما ابتدائًا متعلق مادى فعل ریید میرا با آنها بداند و اتفاقًا تجربه نیز همین حدس را تأ
دهیم )اگر چه این سخن تمیز داده و سپس فعل را كه یك نوع تصرف در ماده است، انجام می
كند و در جاى ویژه خود فعاًل خام بوده و مفهوم حقیقی خود را چنان كه شاید و باید پیدا نمی

سته كافی است(. )اصول فلسفه رئالیسم، باید روشن شود ولی در این جا همین انداره و سرب
 ( 119ص

 فرمایند :شهید مطهرى )ره( در تبیین سخنان عالمه طباطبایی)ره( می
یابد قهرًا از شعور حیوان مخفی نیست؛ یعنی حیوان هر فعل ارادى چون با اندیشه انجام می

گابه افعالی كه در ظاهر بدن با مداخله اراده و اندیشه انجام می ه است و نیز چون هر یابد آ
گاه باشد. پس فعل ارادى براى غایت و منظورى انجام می یابد حیوان باید به غایت فعل خود آ

دهد باید به خود آن افعال و به غایت حیوان در كارهایی كه با مداخله اراده و اندیشه انجام می
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گاه باشد، بلكه چون اى كه از آن افعال عاید حیوان میو نتیجه افعالی كه حیوان به شود آ

اى از مواد خارجی دارد یعنی آن افعال یك نوع دهد سر و كار با مادهتحریك طبیعت انجام می
ق فعل خود را نیز بشناسد و باالتر تصرفاتی است در ماده اى از مواد خارجی باید ماده متعلَّ

اطالع حیوان  رفیاینكه بعضی از افعال حیوان تصرفاتی دقیق و پیچیده و صنعتی است كه از ط
كند و از طرف دیگر مستلزم مهارت عملی حیوان را به كیفیت مخصوص این عمل ایجاب می

است، از قبیل همه اعمال فنی و صنعتی انسان و مانند اعمال غریزى شگفت انگیز حیوانات 
اى و باالخص حشرات كه در كتب حیوان شناسی مسطور است و تعجب هر بیننده یا خواننده

ی ها و شناساییهایزند مستلزم اندیشهانگیزد. پس هر فعل ارادى كه از حیوان سر میمی را بر
 فعل باید منظور حیوان بوده باشد.است و الاقل شناسایی خود فعل و غایتی كه از آن 

 (414، ص6آثاراستادشهیدمطهرى، ج)مجموعه
ارد؛ قواى تحریكی روح هم، اى از قواى ادراكی و تحریكی را در اختیار د.روح انسان سلسله9

اى چون معده، روده و قلب دارد. آنچه غذا را به صورت خون، عادالنه میان مو، ابزار فیزیكی
كند، روح انسان است. )نسیم اندیشه دفتر اول آیه ناخن، گوش، چشم، مژه و... تقسیم می

 (147الله جوادى مد ظله، صفحه 
است كه این قوه و روح  غیر از اتقان و نظم موجود .چیزى كه مد نظر باید قرار بگیرد این 10

فرمایند: در خود شئ است و اساسا از سنخ ماده و نظم آن خارج است شهید مطهرى )ره( می
ن اتقا»اصل هدایت شاید براى اولین بار در قرآن مجید به عنوان یك اصل مستقل از اصل 

اى كه قرآن مجید هم آن اندازهدلیل بر خداشناسی گرفته شده است، و حتی بعد از « صنع
شایسته بوده است مورد توجه قرار نگرفته است، ولی تدریجا در اثر پیشرفتهاى فكرى و علمی 

شود كه این خود یك اصل مستقلی است. ما این مطلب را خیلی شایسته تحقیق و معلوم می
 دانیم.بحث می

ت ساختمانی اشیاء نشان دلیل نظم و اتقان صنع، خیلی واضح است؛ مطالعه در تشكیال
دهد كه در ساختمان آنها عقل و حكمت دخیل بوده است.... ولی اصل هدایت یك امر می
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حده است كه مربوط به ساختمان اشیاء نیست، بلكه مربوط به كار اشیاء است.... ونیروى علی

انجام  مجهولی در رهبرى آنها دخالت دارد و ساختمان ماشینی آنها براى این طرز كارى كه
[ دو مطلب است؛ دهند كافی نیست... ظاهر آیات قرآن هم همین است كه ]نظم و هدایتمی

ِذى َأْعطی َنا الَّ مطلب دیگرى است.    ُثمَّ َهدىیك مطلب است،  ٍء َخْلَقهُ ُكلَّ َشی َربُّ
 (110و 111، ص: 4آثاراستادشهیدمطهرى، ج)مجموعه

فرمایند:...برگشت معناى آیه به این اى آیه فوق میمرحوم عالمه طباطبایی در تبیین معن
شود كه پروردگار من آن كسی است كه میان همه موجودات رابطه برقرار كرده و وجود هر می

شود، موجودى را با تجهیزات آن یعنی قوا و آالت و آثارى كه به وسیله آن به هدفش منتهی می
از انسان را كه نطفه است به صورت انسان  با سایر موجودات مرتبط نموده است، مثال جنین

فی نفسه مجهز به قوا و اعضایی كرده كه نسبت به افعال و آثار تناسبی دارد، كه همان تناسب 
 .كند، كامل در نفس، و كامل از حیث بدناو را به سوى انسانی كامل منتهی می

صوص او است داده پس به نطفه آدمی، با استعدادى كه براى آدم شدن دارد خلقتی كه مخ
شده و آن خلقت مخصوص همان وجود خاص انسانی است، آن گاه همان وجود با آنچه از 
قوا و اعضاء كه دارد بدان مجهز شده به سوى مطلوبش كه همان غایت وجود انسانی و آخرین 

، ص: 14شود.)ترجمه المیزان، جدرجه كمال مخصوص به این نوع است سیر داده می
 ( 231و232

[ خواهد داشت، و و هر كس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگِی تنگ ]و سختی. 11
 « 124سوره طه، آیه » كنیم. روز رستاخیز او را نابینا محشور می

وره س» ایم و حال آنكه چیزى نبوده است؟آورد كه ما او را قباًل آفریدهآیا انسان به یاد نمی.12
 «67ى مریم آیه

غریزه خودش هرچه را كه بخواهد در واقع آن حبَّ خداخواهی است كه .انسان به حسب 13
كند؛ یعنی او یك محبوب و او را به آنجا كشانده. یك نوع خطاى در تطبیق است، اشتباه می

رود. بت پرست هم كه بت مطلوب بیشتر ندارد، گاهی از خطاى در تطبیق سراغ این و آن می
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گاه خودش در جمی پرستد. در همان حالی ستجوى خداست و خدا را میپرستد، در شعور ناآ

كند، این شعور ظاهرش است كه با شعور باطن و شعور كه با خدا و خداپرستی مبارزه می
هیچ « ما احبَّ احٌد غیَر خالِقه»گوید: كند. محیی الدین عربی میمخفی خودش مبارزه می

ه تعالی»كس در دنیا غیر از خالقش را دوست نداشته  احتجب تحت اسم زینَب و ُسعاَد  و لكنَّ
  (406، ص15آثاراستادشهید مطهرى، جخدا زیر این نامها پنهان است. )مجموعه« و ...

ره سو)ایم و حال آنكه چیزى نبوده است؟آورد كه ما او را قباًل آفریده.آیا انسان به یاد نمی14
 (67 مریم آیه

 شما ارزانی داشتم به یاد بیاورید.آیه: اى بنی اسرائیل، نعمتی را كه بر  .ترجمه15
 ( 205ى آیه: و در دل خویش، پروردگارت را یاد كن. )سوره اعراف آیه .ترجمه16
 (41 اید، خدا را یاد كنید، یادى بسیار. )سوره احزاب آیه.اى كسانی كه ایمان آورده17
 (152 سوره بقره آیه).پس مرا یاد كنید، تا شما را یاد كنم.18
 :«ذكر» رد استعمال.معنی و موا19

رد، گیشود كه در مقابل غفلت قرار میاین نكته را باید در نظر داشت: كه كلمه ذكر بسا می
ایم، ، كسی را كه ما دلش را از یاد خود غافل كردهَو ال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنامانند آیه: )

ست از نداشتن علم به علم، یعنی اینكه و غفلت عبارت« 28سوره كهف آیه » اطاعت مكن(، 
 ندانم كه میدانم، و ذكر در مقابل غفلت، عبارتست از اینكه بدانم كه میدانم.

شود، و نسیان عبارتست از اینكه صورت علم شود كه در مقابل نسیان استعمال میو بسا می
صورت هم چنان  بكلی از خزانه ذهن زایل شود، و ذكر بر خالف نسیان عبارتست از اینكه آن

َك ِإذا َنِسیَت در ذهن باقی باشد، و در آیه: ) ( به همین معنا آمده و بنا بر این در چنین َو اْذُكْر َربَّ
استعمالی ذكر مانند نسیان معنایی است داراى آثار و خواصی كه آن آثار بر وجود ذكر مترتب 

خودش نیست ولی آثارش  شود، و به همین جهت كلمه ذكر، مانند نسیان، در مواردى كهمی
دانی شود، مثال وقتی من ببینم كه شما دوست صمیمی خود را با اینكه میهست، استعمال می

گویم: چرا پس دوستت را فراموش احتیاج به نصرتت دارد نصرت ندادى و كمك نكردى، می
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اى، اما از آنجا اى و بر عكس همواره با او و به یاد او بودهكردى؟ با اینكه او را فراموش نكرده

كه این یاد اثرى نداشته و بر عكس اثر فراموشی از شما سر زده، مثل این است كه اصاًل در 
 ذهن شما وجود نداشته و از یادش برده باشی.

ه و امثال آن( از همین  و گویا استعمال ذكر بر ذكر لفظی )مثاًل ذكر خدا با گفتن سبحان اللَّ
ذكر( در اثر آن باشد نه خودش چون ذكر زبانی هر چیز، از باب باشد، یعنی استعمال كلمه )

ى از ، بگو بزودى ذكرُقْل َسَأْتُلوا َعَلیُكْم ِمْنُه ِذْكراً آثار ذكر قلبی آنست و از این باب است آیه: )
 و نظائر این استعمال بسیار است.« 83سوره كهف آیه » او برایت میخوانم(، 

 .داراى مراتبی است« ذكر»
ض اینكه ذكر لفظی از مصادیق ذكر واقعی باشد، از مراتب آنست، نه اینكه بكلی كلمه و به فر

)ذكر( بمعناى ذكر لفظی بوده، معنایش منحصر در آن باشد، و سخن كوتاه آنكه ذكر داراى 
 مراتبی است كه اختالف آن مراتب در آیات زیر كامال مشهود است.

ِه َتْطَمِئنُّ اْلُق )  گاه باش كه با یاد خدا دلها آرامش میُلوُب َأال ِبِذْكِر اللَّ سوره رعد آیه » یابد( ، آ
عًا َو ِخیَفًة، َو ُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل « )28 َك ِفی َنْفِسَك َتَضرُّ ، پروردگار خود را در دل َو اْذُكْر َربَّ

َفاْذُكُروا ، )«205سوره اعراف آیه » بیاد آور، هم از تضرع و هم از ترس و هم آهسته به زبان( 
َه َكِذْكرُِكْم آباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكراً  ، پس خدا را بیاد آرید آن طور كه به یاد پدران خود هستید و یا اللَّ

در این آیه ذكر را بوصف شدت توصیف كرده، و معلوم « 200سوره بقره آیه » شدیدتر از آن(، 
 ذكر لفظی، شدت و ضعف ندارد.است كه مقصود از آن ذكر باطنی و معنوى است، چون 

َك ِإذا َنِسیَت، َو ُقْل َعسی)  ْقَرَب ِمْن هذا َرَشداً  َو اْذُكْر َربَّ
َ
ی أِل « 24سوره كهف » (، َأْن یْهِدیِن َربِّ

كه ذیل این آیه داللت دارد بر اینكه میخواهد بفرماید امیدوار آن باش كه باالتر از ذكر به مقامی 
كه تو  شودقام كه فعاًل دارى بوده باشد، پس برگشت معنا به این میبرسی كه باالتر از آن م

نین و چنان، تر برگشتی، بگو چوقتی از یك مرتبه از مراتب ذكر خدا پائین آمدى و به مرتبه پائین
پس به حكم این آیه تنزل از مقام بلندترى از ذكر و یاد خدا نیز نسیان است،   پس آیه شریفه 

ی شود اینكه بعضكه ذكر قلبی هم براى خود مراتبی دارد، از اینجا روشن میداللت دارد بر این
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اند: ذكر بمعناى حضور معنا است در نفس، سخنی است درست، براى اینكه حضور گفته

 داراى مراتبی است.
ـ   152مباركه ى سوره بقره آیه  َفاْذُكُرونِی َأْذُكْرُكْم َو اْشُكُروْا لِی َو اَل َتْكُفُرون در آیه مورد بحث ـ

امر به )یاد آورى( متعلق به )یاء( متكلم شده، فرموده: مرا یاد بیاور، اگر یاد آورى خدا را، 
عبارت بدانیم، از حضور خدا در نفس،  ناگزیر باید قائل به تجوز شویم، )و بگوئیم: مثال 

یم، ى حقیقی بدانها و یا عذابهاى خداست( و اما اگر تعبیر نامبرده را تعبیرمنظور یاد نعمت
آن وقت آیه شریفه داللت میكند بر اینكه آدمی غیر از آن علمی كه معهود همه ما است، و آن 

شناسیم، كه عبارتست از حضور معلوم در ذهن عالم، یك نسخه دیگرى از علم دارد، را می
لم آورد، چون این قبیل عچون اگر مراد همان علم معمولی باشد، سر به تحدید خدا در می

عبارت است از تحدید و توصیف عالم معلوم خود را، و ساحت خداى سبحان منزه از آنست 
ا یِصُفوَن كه كسی او را تحدید و توصیف كند، هم چنان كه خودش فرمود: ) ِه َعمَّ ُسْبحاَن اللَّ

ِه اْلُمْخَلِصیَن  وصیف مگر ت، منزه است خدا از هر توصیفی كه اینان برایش میكنند، ِإالَّ ِعباَد اللَّ
 « 160سوره صافات آیه » بندگان مخلص(. 

و « 110سوره طه آیه » ، احاطه علمی باو پیدا نمیكنند(، َو ال یِحیُطوَن ِبِه ِعْلماً و نیز فرموده: )
ه تعالی درتفسیر همین دو آیه ) ( مطلب دیگرى مربوط به این بحث خواهد 110و  160انشاء اللَّ

 ( 510-512: ، ص1آمد.  )ترجمه المیزان، ج
الم نقل می20 د وقتی قائم قیام كند ...، خداون»كند كه فرمود: .ابو بصیر از امام باقر علیه السَّ

شود و دهد كه گردش زمانش را كند كند تا اینكه یك روز معادل ده روز میبه فلك فرمان می
 «  برابر با ده سال. سال یك ماه برابر با ده ماه و یك

الم نقل میابو بصیر از امام  وقتی قائم قیام كند یك سال در »كند كه فرمود: صادق علیه السَّ
فدایت شوم سالها چگونه »گوید: عرض كردم: ابوبصیر می« زمان او برابر ده سال خواهد بود.

الم فرمود: « شود؟طوالنی می دهد كه آرامتر حركت خداوند به فلك فرمان می»امام علیه السَّ
گویند اگر در فلك بعضی می»عرض كردم: « شود.ا و سالها طوالنی میكند و در نتیجه، روزه
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ا دینهاست، ااین اعتقاد بی»فرمود: « رود.چیز از بین میو حركت آن تغییرى ایجاد شود همه مَّ

گویند، خداوند ماه را براى پیامبرش دو نیمه كرد، و قبل از آن، مسلمانان چنین چیزى نمی
ون برگرداند و از طوالنی بودن روز قیامت خبر داد كه برابر هزار خورشید را براى یوشع بن ن

، 3اثبات الهداة، ج« )مراجعه شود.  47به سوره حج، آیه  -سال از سالهاى معمولی است. 
 (517ص
ْرُض َنَباَتَها َو َذَهبَ .21

َ
ْخَرَجِت اأْل

َ
َماُء َقْطَرَها َو أَل ْنَزَلِت السَّ

َ
ْحَناُء ِمْن َلْو َقْد َقاَم َقاِئُمَنا أَل ِت الشَّ

َباعُ  ُقُلوِب اْلِعَباِد َو اْصَطَلَحِت  اِم اَل َتَضُع  السِّ ی َتْمِشی اْلَمْرَأُة َبیَن اْلِعَراِق َو الشَّ َو اْلَبَهاِئُم َحتَّ
 (115ف العقول، ص.)تحَقَدَمیَها ِإالَّ َعَلی َنَباٍت َو َعَلی َرْأِسَها َزْنِبیُلَها اَل یَهیُجَها َسُبٌع َو اَل َتَخاُفه

هر گاه كه قائم ما قیام كند، آسمان بارانش را ببارد و زمین گیاهش را برویاند و كینه از دلهاى 
بندگان برود و درندگان و چهارپایان با هم سازش كنند )و گرگ و میش بهم بسازند( تا آنجا كه 

بدش بر سرش باشد و زنی )تنها( از عراق به شام رود و جز بروى سبزه و گیاه گام ننهد و س
 ( 115) رهاورد خرد،  ترجمه تحف العقول، ص اى به او آزار نرساند و او از آن درنده نترسد. درنده

.آثار خارجی گناهان و بیان اینكه ایمان و تقوى معیار و مدار نزول نعمت، و بی ایمانی و 22
 گناه منشأ نقمت براى آدمیان است.
گیرى از آیات ( عالوه بر خالصه93تا  85ألعراف، آیات خداى تعالی در این آیات )سوره ا

َو َلْو َأنَّ َأْهَل » اى را هم خاطر نشان ساخته و در جمله قبل یك حقیقت خالی از هر شایبه
ماءِ  اْلُقرى َقْوا َلَفَتْحنا َعَلیِهْم َبَركاٍت ِمَن السَّ بدان اشاره نموده است، و آن حقیقت  «آَمُنوا َو اتَّ

 ت از چیزى كه معیار و مدار اساس نزول نعمت و نقمت بر آدمیان است.عبارت اس
توضیح اینكه: بطور كلی همه اجزاى عالم مانند اعضاى یك بدن به یكدیگر متصل و مربوط 
است، بطورى كه صحت و سقم و استقامت و انحراف یك عضو در صدور افعال از سایر 

 ار در همه اجزاء و اطراف آن جریان دارد.اعضاء تاثیر داشته و این تفاعل در خواص و آث
همه به سوى خداى سبحان و آن هدفی كه  -بطورى كه قرآن شریف بیان كرده -و این اجزاء

خداوند براى آنها مقدر نموده در حركتند، انحراف و اختالل حركت یك جزء از اجزاى آن 



 فطرت  |   458

 
ارد و در گذر سوء باقی میمخصوصا اگر از اجزاى برجسته باشد در سایر اجزاء بطور نمایان اث

نتیجه آثارى هم كه سایر اجزاى عالم در این جزء دارند فاسد شده، فسادى كه از جزء مزبور 
گردد، اگر جزء مزبور به خودى خود و یا به كمك در سایر اجزاء راه یافته بود به خودش بر می

لی گردد، وهم بر میدیگران استقامت قبلی خود را بدست آورد حالت رفاه قبل از انحرافش 
اگر به انحراف و اعوجاج خود ادامه دهد فساد حال و محنت و ابتالءش نیز ادامه خواهد یافت 
تا آنجا كه انحراف و طغیانش از حد بگذرد، و كار سایر اجزاء و اسباب مجاورش را به تباهی 

داوند به منظور بكشاند، اینجاست كه همه اسباب جهان علیه او قیام نموده، و با قوایی كه خ
دفاع از حریم ذات و حفظ وجودشان در آنها به ودیعه سپرده جزء مزبور را تا خبردار شود از 

 سازند.بین برده و نابود می
هایی است كه خداى تعالی در جمیع اجزاى عالم كه یكی از آنها انسان این خود یكی از سنت

 انسان از آن مستثنا است.بردار است و نه  است جارى ساخته، نه این سنت تخلف
ها از راه فطرت منحرف گردد، و در نتیجه از راه سعادت و چون چنین است اگر امتی از امت

انسانی كه خداوند برایش مقرر كرده باز بماند اسباب طبیعیی هم كه محیط به آن است و 
صه گردد، و خالمربوط به او است اختالل یافته، و آثار سوء این اختالل به خود آن امت بر می

رود، براى اینكه این خودش بود كه با انحراف و هایش به چشم خودش میدود كجروى
اش آثار سویی در اسباب طبیعی باقی گذارد، و معلوم است كه در بازگشت آن آثار كجروى

شود، فساد اخالق و قساوت قلب، و از هایی متوجه اجتماعش میچه اختاللها و چه محنت
واطف رقیقه روابط عمومی را از بین برده و هجوم بلیات و تراكم مصیبات تهدید به بین رفتن ع

هاى فصلی و زمین از رویاندن زراعت و درختان كند، آسمان از باراندن بارانانقراضش می
هاى غیر فصلی، سیل، طوفان و صاعقه به راه انداخته، و زمین دریغ نموده، و در عوض باران

برد. اینها همه آیاتی است الهی كه چنین امتی را به ان را در خود فرو میبا زلزله و خسف آن
د دارد، و در حقیقت امتحانی است به عسر بعتوبه و بازگشت به سوى راه مستقیم فطرت وا می

 از امتحان به یسر.
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اَظَهَر اْلَفساُد ِفی اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر ِبما َكَسبَ » شاهد گویاى گفتار ما آیه شریفه  ِس ِلیِذیَقُهْم ْت َأیِدى النَّ

ُهْم یْرِجُعوَن  ِذى َعِمُلوا َلَعلَّ در خشكی و دریا به زشتی افعال بد مردم فساد نمودار »  «َبْعَض الَّ
)سوره «اند به ایشان بچشاند تا شاید بازگشت كنند.ها را كه كردهشد، تا خدا سزاى بعضی عمل

شوند باعث فساد در بر ناهانی كه مردم مرتكب میفرماید: مظالم و گ( است كه می41روم آیه 
ها و سلب امنیت دامنگیر و بحر عالم است، فسادى كه یا مانند وقوع جنگ و بسته شدن راه

شود و یا مانند اختالل اوضاع جوى و زمینی كه زندگی و معاش انسان و خصوص انسان می
 سازد.غیر انسان را مختل می

ها مصیبت و آنچه از»  «ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبما َكَسَبْت َأیِدیُكْم َو یْعُفوا َعْن َكِثیرٍ  َو ما َأصاَبُكْم »آیه شریفه
رسد بخاطر شومی كارهاى زشتی است كه به دست خود كردید، تازه خداوند اثر به شما می

ه -نیز به وجهی كه« 30پوشاند. سوره شورى آیه هاى شما را میبسیارى از كرده  -ان شاء اللَّ
كند، و همچنین آیه زودى در باره معناى آن خواهد آمد گفتار ما را مانند آیه قبلی تایید می به

ی یَغیُروا ما ِبَأْنُفِسِهْم » شریفه َه ال یَغیُر ما ِبَقْوٍم َحتَّ خداوند نعمتهاى هیچ مردمی را » «ِإنَّ اللَّ
دهند. ) سوره رعد آیه  سازد، تا آنكه ایشان آنچه را كه در ضمیرشان هست تغییردگرگون نمی

 ( و آیات دیگرى كه قریب به این معنا است.11
و چه اندك است چنین  -و كوتاه سخن اینكه، اگر امت مورد فرض به سوى خدا بازگشت نمود

كه هیچ، و گر نه اگر به كجروى و انحرافش ادامه داد خداوند دلهایشان را مهر نهاده، و  -امتی
 كنندرسد كه جز آنچه میكنند، و كارشان به جایی میعادت میدر نتیجه به اعمال زشت خود 

پندارند كه زندگی یعنی همین حیات فهمند، و چنین میمعناى دیگرى براى زندگی نمی
بار و سراسر اضطرابی كه تمامی اجزاى عالم و نوامیس طبیعت مخالف و مزاحم آن نكبت

یعت از طرفی دیگر تهدید به زوالش است، حیاتی كه مصائب و بالیا از یك طرف و قهر طب
 كند.می

و لو  كند،این سنت پروردگار و اثرى است كه خداوند بر گناهان و انحرافات بشر مترتب می
اینكه بشر امروز آن را باور نداشته و بگوید: این افكار زائیده عقب افتادن در علم و دانش و 
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ت پیشروى نموده و خود را مجهز به نداشتن وسیله دفاع است، و گر نه اگر انسان در صنع

 گذاریم پیشگیرىتواند از همه این حوادث كه نامش را قهر طبیعت میوسائل دفاعی سازد می
كند، هم چنان كه ملل متمدن توانستند از بسیارى از این حوادث از قبیل قحطی، وبا، طاعون 

امثال آنها جلوگیرى بعمل  ها وها، صاعقهها، طوفانو سایر امراض واگیردار و همچنین سیل
 (46، ص 20و رك؛ ترجمه المیزان، ج 247، ص8آورند. )ترجمه المیزان، ج

 آورید، یا با یادكردنی بیشتر، خدا را به یاد آورید.همان گونه كه پدران خود را به یاد می .23
 [ خواهد داشت.. و هر كس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، زندگِی تنگ ]و سختی24
.اشاره دارد به قول حضرت زینب )سالم الله علیها( برسر جنازه حضرت سیدالشهداء 25

 116، ص45)علیه السالم( ) بحار األنوار )چاپ بیروت(ج
 ایم و حال آنكه چیزى نبوده است؟آورد كه ما او را قباًل آفریده: آیا انسان به یاد نمی.ترجمه26
 را یاد كن.آیه: و در دل خویش، پروردگارت  .ترجمه27
 .ترجمه آیه: پس مرا یاد كنید، تا شما را یاد كنم.28
اِكِرین.29 اِلَثَة َعْشَرَة: ُمَناَجاُة الذَّ  (416.)زاد المعاد، مفتاح الجنان، ص اْلُمَناَجاُة الثَّ
.یكی از نكات تكرار عبادات و تكثار اذكار و اوراد آن است كه قلب را از آنها تأثیرى حاصل 30

ی رخ دهد تا كم كم حقیقت ذكر و عبادت تشكیل باطن ذات سالك را دهد و آید و انفعال
حد گردد. و تا قلب را اطمینان و سكونت و طمأنینه و وقار نبود، اذكار  قلبش با روح عبادت متَّ
و نسك را در آن تأثیرى نیست و از حدَّ ظاهر و ملك بدن به ملكوت و باطن نفس سرایت 

عبادت ادا نشود؛ و این خود از مطالب واضحه است كه  ننماید و حظوظ قلبی از حقیقت
ل معلوم شود. و اگر عبادتی چنین باشد كه قلب را از آن به  محتاج به بیان نیست و با اندك تأمَّ
هیچ وجه خبرى نبود و از آن آثارى در باطن پیدا نشود، در عوالم دیگر محفوظ نماند و از نشئه 

مكن است در وقت شدائد مرض موت و سكرات هولناك ملك به نشئه ملكوت باال نرود؛ و م
ی از صفحه قلب محو  موت و اهوال و مصیبات پس از موت خداى نخواسته صورت آن بكلَّ

س حق برود. مثاًل اگر كسی ذكر شریف   الو نابود شود و انسان با دست خالی در پیشگاه مقدَّ
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ه مٌد َرسوُل اللَّ ه،  ُمحَّ ی الله عل الَه االَّ اللَّ یه وآله( را با سكونت قلب و اطمینان دل بگوید )صلَّ

و قلب را به این ذكر شریف تعلیم دهد، كم كم زبان قلب گویا شود و زبان ظاهر تابع زبان 
ْل قلب ذاكر گردد و پس از آن لسان. و اشاره به این معنی فرموده جناب صادق  قلب شود و اوَّ

ْكُه  قال:)علیه السالم( به حسب روایت مصباح الشریعة،  َفاْجَعْل َقْلَبَك ِقْبَلًة ِلِلساِنَك، ال ُتَحرِّ
 االَّ ِباشاَرِة اْلَقْلِب َو ُمواَفَقِة اْلَعْقِل َو ِرَضی االیمان.

ل امر كه زبان قلب گویا نشده، سالك راه آخرت باید آن را تعلیم دهد و با طمأنینه و  در اوَّ
از شد، قلب قبله لسان و سایر اعضاء سكونت، ذكر را به آن القا كند؛ همین كه زبان قلب ب

 (16شود، با ذكر آن همه مملكت وجود انسانی ذاكر گردد. )آداب الصالة ،آداب نماز، ص 
اند كه چون خدا یاد شود دلهایشان بترسد، و چون آیات او بر آنان .مؤمنان، همان كسانی31

ل می  (2 سوره انفال آیه)ند.كنخوانده شود بر ایمانشان بیفزاید، و بر پروردگار خود توكَّ
اى پدید آمد به خدا پناه ببر، زیرا او شنوا ها: و اگر از جانب شیطان در تو وسوسهآیه ترجمه.32

اى به آنها برسد، خدا را یاد كنند چون از شیطان وسوسهو داناست. كسانی كه پرهیزگارى می
 سوره اعراف 201و 200 اتیآكنند، و در دم بصیرت یابند. می
ُه َسِمیٌع َعِلیٌم  .»33 ِه ِإنَّ یطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِباللَّ َك ِمَن الشَّ ا یْنَزَغنَّ راغب در مفردات  «َو ِإمَّ
وارد شدن و مداخله در امرى براى خرابكارى و فاسد كردن آن است، و در «نزغ» گوید:می
یطاُن َبیِنی َو َبیَن ِإْخَوِتی» آیه د از آنكه شیطان میان من و برادرانم را بهم بع ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّ
 « ].....[«.نزغ» ماده 488مفردات راغب ص » به این معنا است « زد

اند: به معناى تكان دادن و از جاى كندن و وادار كردن است، و غالبا در و بعضی دیگر گفته
ه او وسوسبه معناى كمترین « نزغ شیطان» اند:رود، بعضی دیگر گفتهحال غضب بكار می

است، و لیكن همه این معانی نزدیك به همند، البته نسبت به آیه مورد بحث معناى دوم نزدیكتر 
داد تا از جاهالن اعراض كند مناسبت دارد، زیرا است، چون با آیه قبلی هم كه دستور می

اى است از تماس گرفتن جاهالن با آدمی و مشاهده جهالت ایشان خودش یك نوع مداخله
ن براى عصبانی كردن و آتش بجان كردن آدمی، آرى، برخورد زیاد با جاهل،آدمی را شیطا
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شود كه: اگر دهد. پس برگشت معناى آیه به این میبسوى جهالت و مثل او شدن سوق می

شیطان خواست مداخله نماید و با رفتار جاهالنه ایشان، تو را به غضب و انتقام وادار كند تو 
او شنوا و دانا است، با اینكه خطاب در آیه به رسول خدا )ص( است و لیكن به خدا پناه بر، كه 

 (497، ص 8)ترجمه المیزان، جمقصود، امت آن جناب است چون خود آن حضرت، معصوم است.
ة: هو إلقاء شرَّ و فساد فی القلب، بوسیلة وسوسة أو كالم أو .34 أنَّ األصل الواحد فی المادَّ

. و من  آثاره: اْلغراء،و الطعن، و اْلفساد، و الرمی، و التحریك، و عمل، من إنس أو جنَّ
ة: موادَّ الندغ و النسغ و النخس و الغرز و النزك. إالَّ أنَّ هذه الموادَّ  النخس. و قریبة من المادَّ
. و قد تداخلت مفاهیم هذه الموادَّ فی مقام التعریف، كما هو  ىَّ تستعمل فی الطعن المادَّ

. المعمول به فی تعریف معانی  اللغات، فیكتفی بالتعریف التقریبیَّ
و قلنا كرارا إنَّ من موارد االنحراف فی تفسیر اللغة: النقل من كتب التفسیر للقرآن، حیث إنَّ 
رون كلمة واحدة فی  رین توضیح معنی اللغة علی حسب ما یقتضیه المورد، فیفسَّ نظر المفسَّ

، من   دون تحقیق.موارد مختلفة بمفاهیم مختلفة تناسب كلَّ مورد خاصَّ
یطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ  َك ِمَن الشَّ ا یْنَزَغنَّ ِه ِباللَّ ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر ِباْلُعْرِف َو َأْعِرْض َعِن اْلجاِهِلیَن َو ِإمَّ

ُه َسِمیٌع َعِلیٌم   (.200/ 7 )ِإنَّ
فساد  ء نیة أوأى و إن یالقك من الشیطان مالق شرَّ و فساد بأىَّ وسیلة كان، بإلقاء وسوسة أو سو

، من هذه النزغة الشیطانیة. و النزغة فی هذا المورد فی مورد  ه عزَّ و جلَّ عقیدة: فاستعذ باللَّ
 ال یْسَمُعوا. َو ِإْن َتْدُعوُهْم ِإَلی اْلُهدى -أخذ العفو و األمر بالعرف، فی مقابل المخالفین

ا با ة جمیع أنحاء اْللقاءات، و إن كان المورد خاصَّ العفو و إجراء  لنسبة الیفاآلیه عامَّ
ی یوجب النزغ تسامحا و توانیا فی العمل بهذا البرنامج. ات )التحقیق فی كلمالمعروف، حتَّ

 (82، ص12القرآن الكریم، ج
ُروا َفِإذا ُهْم ُمْبِصُروَن » .35 یطاِن َتَذكَّ ُهْم طاِئٌف ِمَن الشَّ َقْوا ِإذا َمسَّ ِذیَن اتَّ  یك نحوه تعلیلی «ِإنَّ الَّ

آن شیطانی است كه پیرامون قلب « طائف از شیطان» براى امرى كه در آیه قبلی بود، و است
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اى است اى پیدا كرده، وسوسه خود را وارد قلب كند یا آن وسوسهكند تا رخنهآدمی طواف می

 چرخد تا راهی به قلب باز كرده وارد شود.كه در حول قلب می
ه و بنا بر دوم )وسوسه شیطان( نشویه است، و لیكن بنا بر اول )خود شیطان( بیانی« من» كلمه

به معناى تفكر آدمی است « تذكر» در عین حال برگشت هر دو معنا به یك چیز است، و كلمه
 اى كه قباًل مجهول و یا مورد غفلت بود.در امور براى پیدا كردن نتیجه

ین كند، و معنایش الیل میو این آیه همانطورى كه گفته شد امر به استعاذه در آیه قبلی را تع
 است كه در موقع مداخله شیطان به خدا پناه ببر، زیرا این روش، روش پرهیزكاران است.

ان افتند كه پروردگارششود به یاد این میآرى پرهیزكاران وقتی شیطان طائف نزدیكشان می
ه بهتر خداوند است كه مالك و مربی ایشان است، و همه امور ایشان بدست او است پس چ

كه به خود او مراجعه نموده و به او پناه ببریم، خداوند هم شر آن شیطان را از ایشان دفع نموده 
 شوند.سازد، ناگهان بینا میو پرده غفلت را از ایشان بر طرف می

ُه َلیَس َلُه » كند كه آیهپس آیه شریفه همانطور كه مالحظه كردید همان مضمونی را افاده می ِإنَّ
ِذیَن آَمُنوا َو َعلیُسْلطا ُلوَن  ٌن َعَلی الَّ ِهْم یَتَوكَّ به درستی براى شیطان بر كسانی كه ایمان » «َربِّ

در صدد افاده « 99سوره نحل آیه « »اند سلطنتی نیست.آورده و بر پروردگار خود توكل كرده
 ر اینآن است. نیز معلوم شد كه پناه بردن به خدا خود یك نوع تذكر است، چون اساسش ب

 تواند ایناست كه خداى سبحان كه پروردگار آدمی است یگانه ركن و پناهگاهی است كه می
دشمن مهاجم را دفع كند، عالوه بر اینكه پناه بردن به خدا هم چنان كه قباًل هم گفته شد خود 

 (498، ص 8یك نوع توكل به او است.)ترجمه المیزان، ج
 188، ص2الكافی )چاپ، اْلسالمیة(، ج.36
الم میفرمود: هر كس براى خدا در حال بیمارى یا تندرستی از 37 .امام صادق علیه السَّ

برادرش دیدن كند كه براى نیرنگ و دریافت عوضی نباشد. خدا هفتاد هزار فرشته بر او گمارد 
كه از پشت سرش فریاد زنند: پاك شدى و بهشت برایت خوش باد، شما زوار خدا و واردین 

تا به منزلش رسد یسیر گفت: بحضرت عرضكردم: قربانت اگر چه راه دور حضرت رحمانید 
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باشد؟ فرمود: آرى اى یسیر! اگر چه یك سال راه باشد زیرا خدا جواد است و فرشتگان بسیار، 

 (256؛ ص 3از او بدرقه كنند تا بمنزلش مراجعت كند. )أصول الكافی، ترجمه مصطفوى ؛ ج
 186، ص 2اْلسالمیة(، ج -الكافی )ط .38
الم فرمود: دیدار برادران غنیمت بزرگی است اگر چه اندك باشند 39 .امیر المؤمنین علیه السَّ

 (259؛ ص 3)یعنی اگر چه این گونه برادران كمیابند(. )أصول الكافی، ترجمه مصطفوى ؛ ج
.اینك خداوند پس از بیان حال مؤمن و كافر مردم را بر صبر بر طاعت و جهاد در راه خدا 40

ِذیَن آَمُنوا: یخواند:م  اى آنان كه خدا و رسولش را تصدیق دارید. یا َأیَها الَّ
 در معناى این قسمت چند قول است: اْصِبُروا َو صاِبُروا َو راِبُطوا:

الف( بر دین خود صبر كنید یعنی ثابت بمانید و با كفار صبورى كنید و در راه خدا با ایشان 
( و بنا بر این معنی چنین میشود: صبر كنید بر طاعت خدا لشكر كشی كنید )از حسن و قتاده

و ترك معاصی و با دشمن جنگ كنید و بر قتال ایشان در راه حق صابر باشید چنان كه ایشان 
ن از باب مفاعله براى اینست كه بین طرفی« صابروا»در راه جنگ بر باطل صابر هستند و لفظ 

نگ با ایشان چنان كه ایشان در جنگ با شما و دو نفر است )یعنی شما صابر باشید در ج
صابرند(. و رباط نیز بمعنی مرابطه از باب مفاعله بین االثنین است یعنی هر قدر و بهر شكل 
كه ایشان براى جنگ با شما لشكر و مركب آماده میكنند شما نیز براى جنگ با ایشان فراهم 

وا َلُهْم َما اْس نمایید مثل آیه شریفه ) ةٍ َو َأِعدُّ  ...( كه تفسیرش بیاید. َتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
 و بر وعده من شكیبا باشید و با دشمنان من بقتال پردازید.

این از  -ب( یعنی صبر بر جهاد كنید و رابطوا یعنی براى نمازها یكی یكی آماده و منظم شوید
كه درباره روایت است « ص»علی علیه الصالة و السالم و از جابر است و از پیغمبر اكرم 

 بهترین اعمال از حضرت سؤال كردند فرمود:
كامل و خوب وضو گرفتن در بامدادان در هواى سرد و به نماز جماعت رفتن و انتظار نماز بعد 

 از نماز و این رباط است.
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و از حضرت باقر)ع( روایت شده كه اصبروا یعنی بر مصائب شكیبا باشید و صابروا یعنی در 

ى كنید و رابطوا یعنی به جلوى دشمن لشكر كشی كنید و این معنی با قول برابر دشمن پا فشار
 (399، ص 4اول نزدیك است. )ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج

ِبی صلی الله علیه وآله؛.41 َك  َأْعَدى َو َقاَل النَّ ِتی َبیَن َجْنَبیك َعُدوِّ ی؛ )عوالی اللئال.َنْفُسَك الَّ
 ( 118؛ ص4ج

: تابیدن؛ فتیل تابیده. راغب گوید چیز نخ مانند را كه در شیار هستۀ خرماست فتیل .فتل42
گویند كه به تابیده شبیه است. ایضا فتیل نخی یا چركی است كه میان دو انگشت آنرا میتابی 

 ؛ اسراء:77و  49چنانكه راغب گفته.َو ال یْظَلُموَن َفِتیاًل  این لفظ سه بار در قرآن آمده؛ )نساء: 
در  اند.( آنرا در آیه، لیف شیار هسته خرما و چركیكه میان دو انگشت گردانده شود گفته71

 (147، ص5ء حقیر را بدان مثل زنند. )قاموس قرآن؛ جمفردات گفته: شی
رین گفته43 ه بن .بعضی از مفسَّ ه بن ام مكتوم نازل شده و او عبداللَّ اند: آیات درباره عبداللَّ

بیعه فهرى از بنی عامر بن لوى است. و این در وقتی بود كه او آمد خدمت شریح بن مالك بن ر
اس بن  رسول خدا )ص( در حالی كه آن حضرت با عتبة بن ربیعه و ابو جهل بن هشام و عبَّ
لب، و ابی و امیة پسران خلف مشغول صحبت بود و آنها را بسوى خدا میخواند و  عبد المطَّ

 امید مسلمان شدن آنها را داشت.
س ابن مكتوم گفت اى پیامبر خدا بخوان براى من و از آنچه خدا به تو آموخته بمن بیاموز پ

ر آن حضرت را فرا خواند و نمیدانست كه آن  پس شروع كرد بصدا زدن پیغمبر )ص( و مكرَّ
حضرت اشتغال دارد و با دیگرى مشغول صحبت است تا آثار كراهت در صورت پیامبر خدا 

ه علیه و آ ی اللَّ له براى قطع كالمش ظاهر و آشكار شد و در خاطر خود گفت كه این بزرگان صلَّ
ه اند. پس از آن نابینا اعراض نمودگان پیروى او را نمودهقریش خواهند گفت كه نابینایان و برد

ه نمود. پس آیات مزبور نازل شد و بعد از این  و    به آن مردمی كه با آنها مكالمه میكرد توجَّ
پیامبر او را میدید به او میفرمود مرحبا به كسی كه خداوند مرا به سبب او  جریان هر وقت
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توبیخ فرمود و به او میگفت آیا حاجتی دارى و دو بار او را در دو غزوه در مدینه جانشین و 

 (299، ص26خلیفه خود فرمود. )ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج
ندارد بر اینكه مراد از شخص مورد عتاب رسول  لیكن آیات سوره مورد بحث داللت روشنی

گذارد، از این دهد و انگشت روى صاحب خبر نمیخدا )ص( است، بلكه صرفا خبرى می
باالتر اینكه در این آیات شواهدى هست كه داللت دارد بر اینكه منظور، غیر رسول خدا )ص( 

بوده، و آن جناب دانیم كه صفت عبوس از صفات رسول خدا )ص( ناست، چون همه می
كرده، تا چه رسد به مؤمنین رشد یافته، از این كه بگذریم اشكال سید حتی با كفار عبوس نمی

ه علیه بر این روایات وارد است، كه می گوید اصوال از اخالق رسول خدا مرتضی رحمة اللَّ
راء از فق )ص( نبوده، و در طول حیات شریفش سابقه نداشته كه دل اغنیاء را به دست آورد و

رو بگرداند ...  و نیز در مجمع البیان است كه از امام صادق )ع( روایت شده كه فرموده:رسول 
فرمود: مرحبا مرحبا، به خدا سوگند كرد میخدا )ص( هر وقت ابن ام مكتوم را مالقات می

گفت، خداى تعالی ابدا مرا در مورد تو عتاب نخواهد كرد، و این سخن را از در لطف به او می
حتی كان یكف النبی )ص( مما یفعل به؛ حتی بسیار » شد،و او از این همه لطف شرمنده می

 «.كردشد كه به همین خاطر از آمدن به خدمت آن جناب خوددارى میمی
مؤلف: اشكالی كه به این حدیث وارد است همان اشكالی است كه به حدیث قبل وارد بود، 

این است كه: ابن ام مكتوم از حضور در نزد ...« كان یكف  حتی انه» و معناى اینكه فرمود:
گفت، و او سخت كرد، چون آن حضرت این سخن را بسیار میآن جناب خوددارى می

 (332، ص 20كشید.)ترجمه المیزان، جشد و خجالت میشرمنده می
 71، ص 2.الكافی )چاپ ـ اْلسالمیة(، ج44
 72همان ص .45
 157، ص 1نة )چاپ، الحدیثة(، ج. اْلقبال باألعمال الحس46
.این وجدانی همه ما است كه اگر فطرت كسی سالم باشد، ممكن نیست كه باین حقیقت 47

اعتراف نكند، كه من موجود محتاجم، و احتیاجم بچیزى است كه خارج از ذات خودم است، 
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به امرى و همچنین غیر من تمامی موجودات، و آنچه كه بتصور و وهم یا عقل درآید، محتاج 

هستند خارج از ذاتشان، و آن امر و آن چیز، امرى است كه سلسله همه حوائج بدو منتهی 
شود. پس شخصی كه سالمت فطرت داشته باشد خواه ناخواه ایمان به موجودى غایب از می

 حس خودش دارد: موجودى كه هستی خودش و هستی همه عالم، مستند بان موجود است.
كند از آنكه بچنین موجودى غیبی ایمان آورد، و اعتراف كرد، فكر میشخص سلیم الفطره بعد 

اى از دقائق از حوائج موجودات غافل نمیماند، و براى هر موجودى كه این مبدء كه حتی دقیقه
آن چنان سرپرستی دارد كه گویی غیر از آن دیگر مخلوقی ندارد، چگونه ممكن است از 

 نجات از اعمال مهلك، و اخالق مهلك را به آنان ننماید؟هدایت بندگانش غافل بماند، و راه 
كند، و سؤاالت دیگرى كه از آن زائیده میشود سر از مسئله توحید همین سؤالی كه از خود می

آورد، و در نتیجه خود را ملزم میداند كه در برابر آن مبدع یكتا خضوع و نبوت و معاد در می
است، و نیز خود را ملزم میداند كه در جستجوى  كند چون خالق و رب او و رب همه عالم

هدایت او برآید، و وقتی به هدایت او رسید، آنچه در وسع او هست از مال و جاه و علم و 
فضیلت همه را در راه احیاء آن هدایت و نشر آن دین بكار بندد، و این همان نماز و انفاق 

اى است كه اینها را ره شخص سلیم الفطرهاست، اما نه نماز و زكاة قرآن، چون گفتار ما در با
 اندازد، و او هم از فطرتشیابد، بلكه نماز و زكاتی كه فطرتش بگردنش میدر فطرت خود می

 (71، ص1پذیرد. )ترجمه المیزان، جمی
ْمن: طمأنینة النفس و زوال الخوف. )مفردات ألفاظ القرآن؛ ص48

َ
 (90.أصل األ

 (24، ص 2)المصباح المنیر للرافعی؛ ج. وِن الَقْلِب األصُل أن یْسَتْعَمَل فی ُسكُ 
.)یؤمنون(: ایمان، عبارت است از جایگیر شدن اعتقاد در قلب، و این كلمه از ماده )ء م 49

ن( اشتقاق یافته، كانه شخص با ایمان، بكسی كه به درستی و راستی و پاكی وى اعتقاد پیدا 
دهد كه هرگز در اعتقاد خودش و اطمینان میدهد، یعنی آن چنان دل گرمی كرده، امنیت می

شود، چون آفت اعتقاد و ضد آن شك و تردید است.  )ترجمه المیزان، دچار شك و تردید نمی
 (72، ص1ج
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 :معنی غیب و ایمان به غیب.50

)بالغیب(: كلمه غیب بر خالف شهادت، عبارتست از چیزى كه در تحت حس و درك آدمی  
ست از خداى سبحان، و آیات كبراى او، كه همه از حواس ما غایبند، و قرار ندارد، و آن عبارت

ِذیَن یْؤِمُنوَن ِبما ُأْنِزَل ِإَلیَك َو ما ُأْنِزَل ِمْن َقْبِلَك یكی از آنها وحی است، كه در جمله ) ( الخ، َو الَّ
ت، به آخربه آن اشاره فرموده است. پس مراد از ایمان به غیب در مقابل ایمان به وحی، و ایمان 

گانه عبارت است از ایمان به خداى تعالی، و در نتیجه در این چند آیه به ایمان به همه اصول سه
كید دارد در اینكه بندگان خدا، نظر خود  دین اشاره شده است، و قرآن كریم، همواره اصرار و تأ

م ز عقل سلیكند به اینكه؛ ارا منحصر در محسوسات و مادیات نكنند، و ایشان را تحریك می
 (73، ص 1و لب خالص پیروى كنند.)ترجمه المیزان، ج

 كند.این مطلب را روشن می 1دقت در پاورقی شماره .51
َك .زیارت مخصوص امام حسین )علیه السالم( در روز عرفه: 52 اَلَة َو  َقْد َأَقْمَت  َاْشَهُد َأنَّ الصَّ

َكاَة َو َأَمْرَت ِباْلَمْعُروِف َو نَ  ی َأَتاَك اْلیِقیُن آَتیَت الزَّ َه َحتَّ  . )إقبالَهیَت َعِن اْلُمْنَكِر َو َأَطْعَت اللَّ
 (63؛ ص2األعمال )چاپـ الحدیثه(؛ج

 شهادت میدهم كه به تحقیق شما نماز را اقامه كردید وزكات را دادى.53
اند.چون شرى بدو رسد بیقرارى آیات: هر آینه آدمی را حریص و ناشكیبا آفریده ترجمه.54

ورزد. مگر نماز گزارندگان آنان كه به نماز مداومت د. و چون مالی به دستش افتد بخل میكن
 (19-23ورزند.)معارج، می
ترجمه آیه: و خدا گفت: اگر نماز بخوانید و زكات بدهید و به پیامبران من ایمان بیاورید .55

 و یاریشان كنید و به خدا قرض الحسنه بدهید.
اى سالك در جمیع عبادات خصوصًا نماز كه سرآمد همه عبادات .یكی از امورى كه از بر56

است و مقام جامعیت دارد الزم است، خشوع است. و حقیقت آن عبارت است از خضوع تامَّ 
ممزوج با حبَّ یا خوف. و آن حاصل شود از ادراك عظمت و سطوت و هیبت جمال و جالل. 

ت و فطرت مختلف  و تفصیل این اجمال آن است كه قلوب اهل سلوك به حسب جبلَّ
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ه به جمال محبوب است.پاره اى از قلوْب عشقی و از مظاهر جمالند و به حسب فطرت متوجَّ

هستند؛ و چون در سلوْك ادراك ظلَّ جمیل یا مشاهده اصل جمال كنند، عظمت مختفیه در 
 خود نماید. چون در هر جمالی جاللی مختفی و درسرَّ جمال آنها را محو كند و از خود بی

هر جاللی جمالی مستور است، چنانچه اشاره به این ممكن است فرموده باشد حضرت مولی 
ه علیه و علی آله اجمعین آنجا كه فرماید:  العارفین و امیرالمؤمنین و السالكین صلوات اللَّ

ْت ِنْقَم  ِة ِنْقَمِتِه َو اْشَتدَّ َسَعْت َرْحَمُتُه اِلْوِلیاِئِه ِفی ِشدَّ  .ُتُه اِلْعداِئِه فی َسَعِة َرْحَمتهُسْبحاَن َمن اتَّ
پس، هیبت و عظمت و سطوت جمال آنها را فرو گیرد و حالت خشوع در مقابل جمال محبوب 
براى آنها دست دهد. و این حالت در اوائل امر موجب تزلزل قلب و اضطراب شود، و پس از 

ل به أنس تمكیْن حالت انس رخ دهد و وحشت و اضطراب حاصل از عظمت و سطوت مبدَّ 
و سكینه شود و حالت طمأنینه دست دهد؛ چنانچه حالت قلب خلیل الرحمن علیه السالم 

و كبریا و اى از قلوْب خوفی و از مظاهر جاللند. آنها همیشه ادراك عظمتو پاره.چنین بوده
یات اسماء قهریه و جاللیه بر قلوب آنها شود؛  جالل كنند و خشوع آنها خوفی باشد؛ و تجلَّ

نچه حضرت یحیی علی نبینا و آله و علیه السالم چنین بوده. پس، خشوع گاهی ممزوج چنا
ی وحشتی و در هر  با حبَّ است و گاهی ممزوج با خوف و وحشت است، گرچه در هر حبَّ

ی است و مراتب خشوع به حسب مراتب ادراك عظمت و جالل و حسن و جمال .خوفی حبَّ
ور مشاهدات محرومیم، ناچار باید در صدد تحصیل است. و چون امثال ماها با این حال از ن
ذین ُهْم فی َصالِتِهْم خشوع از طریق علم یا ایمان برآییم.  قال تعالی: َقْد اْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن الَّ

خشوع در نماز را از حدود و عالئم ایمان قرار داده؛ پس، «  2و1سوره مومنون آیه » خاِشُعون.
س حق از زمره اهل ایمان خارج هر كس در نماز خاشع نباشد،  به حسب فرموده ذات مقدَّ

است. و نمازهاى ماها كه مشفوع با خشوع نیست از نقصان ایمان یا فقدان آن است. و چون 
اعتقاد و علم غیر از ایمان است، از این جهت این علمی كه به حق و اسماء و صفات او و 

س حق شود غیر از ایماسایر معارف الهیه در ما پیدا می ن است. شیطان به شهادت ذات مقدَّ
سوره اعراف » َخَلْقَتنی ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطین -علم به مبدأ و معاد دارد، مع ذلك كافر است
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اعراف  سوره» اْنِظْرنی الی یْوِم یْبَعُثونگوید، پس حق تعالی و خالقیت او را مقرَّ است؛ « 12آیه 
د است؛ علم به كتب و رسل و مالئكه دارد، با این وصف گوید، پس معاد را معتق« 14آیه 

پس، اهل علم و ایمان از هم  .خداوند او را كافر خطاب كرده و از زمره مؤمنین خارج فرمود
ممتازند: هر اهل علمی اهل ایمان نیست. پس، باید پس از سلوك علمی خود را در سلك 

جلت عظمته را به قلب برساند تا مؤمنین داخل كند و عظمت و جالل و بهاء و جمال حق 
بینید در خودتان كه با اعتقاد آورد؛ چنانچه میقلب خاشع شود، و االَّ مجرد علم خشوع نمی

)آداب الصالة، صص  .به مبدأ و معاد و اعتقاد به عظمت و جالل حقَّ قلب شما خاشع نیست
15-13) 
نفسانی را از قلب  .حضرت صادق )ع( فرموده است: یاد كردن مرگ شهوات و تمایالت57

هاى الهی تقویت نموده، هاى غفلت را از دل كنده، و قلب را به وعدهآدمی نابود كرده، و ریشه
شكند، و آتش هاى هوى و هوس را میو طبیعت و فطرت انسانی را لطیف و نرم كرده، و نشانه

كند. خوار میحرص و طمع را خاموش كرده، و دنیا و زندگی دنیوى را در نظر انسان كوچك و 
فرماید: تفكر یك ساعت معنی است كه رسول اكرم )ص( در نظر گرفته است، و می و این

كند كه در اثر تفكر بهتر است از عبادت كردن یك سال. و این معنی وقتی تحقق پیدا می
هاى آخرت را ببندد، و در هاى دنیا را كنده و در مقابل، ریسمانهاى خیمهریسمانهاى خیمه

ت عالئق دنیوى را كه وابستگی شدید پیدا كرده است به عالئق معنوى و اخروى تبدیل حقیق
كند. و هرگز تردید و شكی پیدا نكند كه در این صورت و در این حالت، روائح رحمت و 
نسمات لطف و مهربانی حق شامل حال او خواهد شد. و هر گاه كسی از جریان مرگ عبرت 

ضعف و شدت عجز و ذلت خود نیاندیشیده،و از طول اقامت  نگرفته، و از بیچارگی و حالت
در قبر، و حالت تحیر و وحشت خود در قیامت و محشر تفكر نكند، در چنین كسی خیر و 
امید سعادتی نخواهد بود. رسول اكرم )ص( فرمود: به یاد بیاورید نابودكننده و محوكننده 

 ( 371ح الشریعة، ترجمه مصطفوى؛ ص)مصبافرمود: مرگ است.  ها را! گفتند چیست آن؟لذت
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فرمایند: در واقع اولین چیزى .مرحوم عالمه طباطبایی )رحمه الله( در رساله الوالیه می58

طبق آنچه برخی از علما  -است و كمترین آن« فناى افعال»رسند به آن می« فنا»كه در مقام 
 شش مورد است: موت، حیات، مرض، صحت، فقر و غنا. -اندذكر كرده

بیند اما محرك این بینند؛ همچون كسی كه حركتی را میپس آنان همه اینها را از خدا می
بیند ولی به او علم دارد، پس خداوند سبحان در مقام فعل، جانشین ایشان حركت را نمی

 كافی كه در كتابگردد؛ به طورى كه گویی فعل ایشان فعل خداى سبحان است، چنانمی
جا كه یثی از حضرت صادق علیه السالم بدان اشاره شده است. آنتوحید د حد وكتاب

ا آَسُفونا اْنَتَقْمناِمْنُهْم »فرماید: حضرت درباره این سخن خداوند كه می ید: گوچنین می«. َفَلمَّ
ه خلق أولیاء لنفسه، یأسفون ویرضون، و هم  ه تبارك و تعالی ال یأسف كأسفنا، ولكنَّ إنَّ اللَّ

ه جعلهم  مخلوقون مربوبون. فجعل رضاهم رضا نفسه، وسخطهم سخط نفسه. و ذلك ألنَّ
ه كما یصل إلی  ء علیه، فلذلك صاروا كذلك ولیس أنَّ ذلك یصل إلی اللَّ الدعاة إلیه، و األدالَّ

 ... خلقه، ولكن هذا معنی ماقال من ذلك و
ار اخب كه ازچنان -كند. اصول این اوصافسپس خداوند، اوصاف و صفات ایشان را فانی می

گردد، پنج است: حیات، علم، قدرت، سمع و بصر. خوِد بیت علیهم السالم آشكار میاهل
از ابی جعفر روایت شده است  كافی گیرد. در كتابخداوند در این پنج چیز جاى آنان را می

 كه فرمود:
ه ب إلی عبد من عبادى بشی -جلَّ جالله -إنَّ اللَّ ا افقال: ما تقرَّ ترضُت علیه، و ٍء أحبَّ إلی ممَّ

ه فإذا أحببته كنت سمعه الذى یسمع به، و بصره الذى یبصر  ب إلی بالنافله حتی أحبَّ ه لیتقرَّ إنَّ
 به، و لسانه الذى ینطق به، و یده التی یبطش بها. إن دعانی أجبُته، و إن سألنی أعطیُته.

اند ردهرا روایت ك و این از احادیثی است كه رایج بین فریقین بوده و هر دو گروه شیعه وسنی آن
َه »فرماید: جا كه میدهد آنو كتاب خداوند نیز به صدق آن گواهی می وَن اللَّ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ

ُه َو یْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم  ِبُعوِنی یْحِبْبُكُم اللَّ َه َو آ»فرماید: و می«.َفاتَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ ِمُنوا یا َأیَها الَّ
یاق چنان كه از سآن«.َرُسوِلِه یْؤِتُكْم ِكْفَلیِن ِمْن َرْحَمِتِه َو یْجَعْل َلُكْم ُنورًا َتْمُشوَن ِبِه َو یْغِفْر َلُكْم بِ 
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هر دو آیه پیداست در هر دو آیه دستور به پیروى از پیامبر و ایمان به او داده شده است و هر دو 

كه این محبت، خود رحمتی ویژه است كه موجب  كنداش بیان میآیه محبت خداوند را به بنده
گردد نورى به بنده داده شود تا به وسیله آن بین مردم بگردد و با آنان به معاشرت پردازد و می

همانا پیش از این بنده، با قواى نفس و ابزار آن از سمع و بصر و دست و زبان در میان مردم 
شود. ... سپس بدل به نورى از جانب خدا میگشت، اما بر اثر محبت خداوند آن ابزار ممی

گرداند و خود در مقام آنان خداوند ذات آنان را نیز فانی ساخته و اسم و رسم آنان را محو می
نشیند و در آخر رساله توحید آمده است كه این برتر از آن است كه با لفظی بیان شود و یا می

ز از روى مجاز است و این همان درى است از اى بدان شود و حتی اطالق مقام به آن نیاشاره
مقامات كه خداوند بر روى پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و خاندان پاك او گشوده 

گویم كه خداوند سبحان، اولیاى امت محمد صلی الله علیه و آله را و شیعیان است. و من می
شمارى بر این معنا داللت یات بیرساند و روافرزندان او را نیز به این مقامات و درجات می

دارند... و این مقامی كه گفته شد برتر از مقامی است كه ائمه علیهم السالم در روایات 
یا به اند. پس اولاى كه از ایشان در باب نفی صفات رسیده است، بدان اشاره كردهمستفیضه

 دان این را!(شوند. )پس بنحو وراثت از مقامات ائمه علیهم السالم برخوردار می
واز مواهب خداوند نسبت به اولیا، سیر ایشان است میان عوالمی كه ما بین عالم دنیا و خداوند 

كه بحث آن قبال گذشت.  ... و تو اگر در این آیات و اخبارى كه ما نقل كردیم قرار دارد چنان
ایم، و فتهه گگر چه آنچه را كه باقی گذاشتیم و نگفتیم بیش از آن چیزى است ك -تدبر كنی

كه  هایی بینیاگر اشارات را از عبارات بگیرى و دریابی از اخبار و حاالت عارفان. شگفتی
دست عبارت و توصیف از دامن آنهاكوتاه است. مجموعه رسائل )عالمه طباطبائی( ترجمه 

 111-121رساله الوالیه، ص: 
دهند و امر به و زكات میگزارند .همان كسان كه اگر در زمین مكانتشان دهیم نماز می59

 (41كنند. و سرانجام همه كارها با خداست. )سوره حج آیه معروف و نهی از منكر می
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 بیت در سلوكنقش اهل
 نیت توسل به انوار مقدسه معصومیرسد به اهمیبه نظر م در خاتمه

 تبیت اهلیمحال است بدون ارتباط با وال. ای بشوداشاره م(السال)علیهم
ر نظ ن مطالب ازیجایی برسد. ا، بهیالسالم(، انسان در معرفت اله)علیهم

، یذهن هك مسئلیبیت شده است، توسل به اهلابتهم ث ینشینظام آفر
نظام  هت مربوط بیك واقعیخاص نیست، بلکه  یدتیو عق ی، تعصبیمذهب

ت انوار مقدسه در نظام خلقت، توجه یاگر ما به نقش وال 1نش است.یآفر
که  یستنف یه نفس، بلکه حتیتنها در امر تزکد که نهیم دیم، خواهیدا کنیپ

ت آن انوار مقدسه است، منتها در یق والیم، از طریکنیات میادامه ح یبرا
ت خود یم، اهمیجهل هست یکیك نوع تاریه نفس، چون گرفتار یر امور تزکیغ

کارش با نور و  و و تزکیه نفس که سر یدهد، اما در امر الهرا نشان نمی
ت انوار مقدسه، یه نفس، اهمیت مهم تزکیت است، به لحاظ وضعینوران

س را نف یق بدهد که مراحل پاکیشاءالله خدا توفانشود. یم شتر محسوسیب
ن انوار ین خلقت خودمان با خلقت عالم و نقش ایم که رابطه بیبرسان یابه نقطه

که متناسب حال خودمان  یح بزرگان، آن مقداریمقدسه را حداقل در حد توض
 م. یهست، متوجه شو
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 غیب و شهادت
ه در را ک یبحث« هیمصباح الهدا»کتاب الله علیه( در )رضوانخمینیامام 

های اند، بیانداده یهای متعدد روشنایچراغ اند و درنه آغاز کردهین زمیا
ت الله و خالفت الله، ین والیدن به ایدرك راه رس یق و مفیدی برایدق

دهد. امام می ین معنا روشناییدرك ا یراه، برا یهاآن چراغ اند وفرموده
 ن خلقتیدهند که چگونه ایه( در آنجا ما را توجه میعل اللهخمینی )رضوان

ك یکه ما دهند به اینیدر مبدأ خود آغاز شد و از کجا شروع شد وتوجه م
همه محسوس است و در حد خودمان  یکه برام و یک شهود. اینیب داریغ

تواند محسوس یم و آنچه را که در نفس من میمتوجه معنای شهود هست
ن یست، ایدیوار ن و کروفون و دری. شهود، فقط شهود مباشد، شهود است

 یقتیست؛ مشاهده، حس حقین نیمشاهده فقط ا یهم مشاهده است ول
 م.یکنیدا میاست که آن را در نفس پ

از  یك نوع صورت است و وقتی، یناییاء در تناسب با حس بیصورت اش
 ز صورتك نوع دیگر این هم یشنوم، ایرا م یقنار ی، صدایق شنواییطر

. کنمیکنم؛ رؤیت مین صدا را حس میبندد، ایاست که در نفس من نقش م
ك ین هم یکنم. ایکنم، بوی عطر را مشاهده میسرخی را بو مهم گل یوقت

کنم. یبندد و من مشاهده مینوع از صورت است که در نفس من نقش م
حال که خوشکنم، یا هنگامییترسم، حالت ترس را مشاهده میم یوقت
ها عالم شهود است؛ عالم کنم. پس اینیرا در نفس، حس م یشوم شادمی

 کند.یشهود، آن است که نفس من، آن را حس م
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ا رود، امیر به مغزش میکند، تصوینگاه م یروزه وقتی دهك بچهیب، ُخ 
رسد یمهم ن یناییر به مرکز بیتصو یحت یرا ندارد، گاه یرندگینفس، آن گ

د شد، ش شهوید، برایر به آنجا رسیتصو یکند. پس وقتیپس مشاهده هم نم
 یب است، اما برایبچه، غ یر، براین تصویب هست. اید، غینرس یو وقت

مان، که در زندگیپدر آن بچه، شهود است. پس مطلب روشن است و این
اثبات ندارد و  به یازیب قرار داریم نیغ یم و خارج از فضایدر شهود هست

 است.  یشنیک مطلب رو این
قت دارد و آنچه ما مشاهده یك حقی، یزیکه هر چمطلب دوم این

 ءیقت آن شیدان قدرت نفس ماست نه اینکه تمام حقیتناسب مم، بهیکنیم
ك مقدار رشد کرد، در یك بچه که یب است. یقت آن، در عالم غیباشد؛ حق

ت اوست یاندازه ظرففهمد، اما مقدار شهود، بهیرا م یزیسالگی چدو، سه
دمان، تناسب خوقت، در نفس او قرارگرفته باشد. ما هم بهیکه تمام حقنه این

م، شهود ماست و آن مقدار که در یریگیق مین حقایآن مقداری که از ا
ك یشود، یکه مشاهده م ءب است. پس هر شییقت آن هست، آن غیحق

 .قت داردیك حقیب یدارد و در عالم غ یك صورت شهودیوجهش 
 

 قت غیبیهحقی
قت، خودش یب، خود آن حقین است که خود آن غیقابل دقت ا ینکته

ند. یوگیقت غیبی میب است که آن را حقیب در غیدارد، آن غ یقتیك حقی



 فطرت  |   478

قت یست. خود حقیقت غیبی راه ندارد، امکان علم به آن نیکسی به حقهیچ
شأن  و ست و حکومتیقت غیبی چین حقیداند ایم غیبی را، فقط خودش

 ست که دخالت دریدر شأنش ن یچنان باالست که حتقت غیبی، آنیآن حق
، ضیرا از خودش صادر کرده است و این ف یضیك فیخلق بکند. او فقط 
رون آمده و جداشده یقت غیبی بینیست که از آن حق یاز آن نوع صادر شدن

که صادر شد، آن خلق  یضیقت غیبی است. آن فیباشد؛ بلکه در خود حق
 یقتیقاز ح یضیك فیم که چطور، یتوانیم متوجه شوکرد. البته ما نمی را آغاز

گونه ذ بالله! هیچیم نستعیزنیم یشود. مثالیشود، اما از آن جدا نمیصادر م
ك شدن به موضوع ینزد یم برایخواهیها ندارد، فقط مبه آن یشباهت
 یاهك مهندس، دستگی یم که وقتیهای جلسات قبل گفتم؛ در مثالیبگوی

کند، یجاد میسازد، تمام آن دستگاه را در قوه عقلش ایرا در قوه عقلش م
ست، یحال، آن دستگاه در قوه عقل، خارج از قوه عقل هم ناما درعین

و هرکدام از  شدهاژها ساختهیرون از فالن آلین قطعات در بیحال که ادرعین
س، همه از رون، در قوه عقل مهندیهم جدا هستند، اما برخالف عالم ب
 است یست. درست است که دستگاهیجنس قوه عقل است و خارج از آن ن

چ و مهره، از جنس خود قوه عقل است، هم یده، اما تمام پیچیالت پیبا تشک
همه موتور و تشکیالت و... به ب، اینست. ُخ ین یزیهست وهم چ یزیچ

 ست چون همه، همانیگر، و چیزی نیکمک او به وجود آمده، پس هست د
زنند، برای اینکه یها موج آب را مثال میکه برخقوه عقل است. حاال این

نگاه  یدارد؛ اگر به موج، سطح یاتر است اما باالخره فاصلهمحسوس
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 یزیم. در قوه عقل، چینیبیم، آب میق نگاه کنیم و اگر عمینیبیم، موج میکن
ها چون ست، منتها اینیاز نور عقل ن یهست اما جدا یزیساخته شد؛ چ

عت ین عالم طبید و به ایآیگر مید یهان با دخالت قوهیف هستند، ایضع
 شود.یشود و از آن عالم عقل جدا میوارد م

ارد که را د ین تواناییکه صادر شد، ا یضیقت غیبی، آنجا آن فیاما در حق
 یکند، اسمیض، خلق را شروع کند، آنجا آن صادر، اسماء را صادر میآن ف

کند که آن اسم، الله است و آن اسم الله، نه اینکه اسم است و یرا صادر م
قت غیبی، قدرت خلقت ین صادرشده از آن حقیالف، الم، هاء، باشد بلکه ا

عنوان که صادر اول است، به یکند. پس آنیدا میو ایجاد از او ظهور پ
کند، آن یآن، خلق را شروع م ینیقت غیبی و به جانشیی آن حقفهیخل

نور  كیاست، البته )علیهم السالم( ن یالله است و آن انوار معصومةخلیف
لله )صلی ا یالله و نور محمدةت الله، خلیفی، والیت کبریپس وال است.

و توجه به  میستیم، ما گرفتار الفاظ نیم بنامیاسمی بخواه علیه و آله( )به هر
م. در یکرد اسمی که عرض ا هریداریم( آن، همان وجه الله است، آن معنی

توانند یاند که کل موجودات عالم، نمدعاها هم به اعتبارات مختلف فرموده
ه یتزک یکه در واد یت کنند، منتها کسین نور احساس موجودیاز ا یجدا

ها هم جهل، از این یکیکار ندارد، در تار و ن انوار سریست و با اینفس ن
ج تدریشود، بهیخوردار مها برنورانیت یك سریکه از  یخبر ندارد؛ اما کس

مر ك ایلذا توسل به ائمه )علیهم السالم(، کند، یقت را احساس مین حقیا
 نش است. یقت در نظام آفریك حقیست؛ ین یتعصب
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ت در قت، دخالیم که آن حقید تا بفهمیایتر بنیکه مطلب، پایاین یبرا
انسان  كیم. ما خودمان که یکنیعرض م یچه؟ مثال یعنیتمام عالم دارد 

 ن انسان، دریم که ایشویم، متوجه میخودمان دقت کن هاندازم، اگر بهیهست
ده یك پدیدهم، یمن دستم را تکان م یکند، اآلن وقتیکار منظام خلقت چه

آنجا دخالت دارد، پلك من و لب من  یاك قوهیاست اما تحت باطنش 
 یتم، حتیآنجا در باطن وجود دارد، کل موجود یاك قوهیطور؛ همین

در  آنچه یندارم و حت یاریچ اختیام که نسبت به آن هسلولی ساز و سوخت
ن من هستم یها انیاست، در همه ا یك موجود ذهنیکند که یذهنم حرکت م

به من هستند و جدای  یت دارم و همه امور متکیها والدهیکه بر همه آن پد
کت دست بودم؛ با حرکت ها بودم، قبل از حرستند و من، قبل از آنیاز من ن

و من، قبل و همراه ن حرکت هم هستم؛ پس یدست هستم و پس از اتمام ا
ده در عالم خلقت هستم، یك پدیعنوان ده هستم. حاال من بهیاین پد از بعد

آن، نه  یآن نور، قبل از من بود و با من هست و بعد از من هم هست و هست
اه بودن آب با رطوبت است و چنین وان با آب، که مثل همریمثل همراه بودن ل

 با من دارد.  یتیمع
ه کال اینین )علیهم السالم( به خیاز معصوم یتوانیم جداپس ما نمی

ن یم. چطور که ایم حرکت کنیخواهیم برسن راه مییجایی در اخودمان به
صل ها را به آن متترین تلسکوپند؛ اگرچه قوییتواند بدون من ببچشم نمی

 ند، گوش همیبینم، چشم نمیند، اما اگر من نبیبیاهر چشم مظم؛ بهیکن
ی یکجای از من، مستقالً  یتواند جدایبشنود، نم« من»د با یطور، باهمین
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السالم( ن)علیهمیانوار معصوم یرد. پس برایفورًا غرور بگ را بشنود و یزیچ
قام مست بلکه یمبارك ن یهاکلیم؛ پس منظور، آن هیدار یاز ذاتین نیما چن

که درون صخره یخأل حباب یباشد، حت ینورانیت است. هر جا هر موجود
)علیهم نیچ که هست، با نور معصومیچ هست، همان هیه است و یا

تناسب خود با آن نور و قوه در مبارك، به یهاکلین هیالسالم( هست. ا
و به  وردآیربایی را مآهن یکه خود آن قوه باشند. مثاًل کساند، نه اینارتباط

که  دهدیده است نشان میند یزین چیحال چنابان آمده و تابهیکه از ب یکس
چیزی. د، بدون هیچیز را کشیفالن چ یك متریشکل، از  یك آهن نعلین یبب

توجه  یعنین سحر و جادوست؛ یب است؟ ایکند که چه عجیاو هم باور م
 ن محدوده است.یکل است، شناختش در این آهن و هیاو به ا

دهد، آن قوه ین کار را انجام میفهمد که آنچه ایکدان میزیك فیاما  
 تیقابل ین کار را بکند، هر آهنیتواند اینم یهست، منتها هر آهن یسیمغناط

ته قرار یسیق و منظم  الکتریدان دقیك مید در ین را بایارتباط با آن قوه را ندارد، ا
جاد کند که بتواند آن قوه در یا یظمآن، چنان ن یهام تا  بتواند در مولکولیده

 کند.ن ظهور پیدا مییاندازه و تناسب ا هم به دا کند، آنین آهن، ظهور پیا
 

 فرق والیت ائمه باوجود مادی ائمه
م، فورًا خود یکنین )علیهم السالم( میت معصومیبحث از وال یما وقت

ل مبارك، آن کین هیم که اید توجه کنیرسد اما بایکل مبارك به ذهن میه
ند. کیکند، آن قوه میدا کند و آنچه میت را دارد که با آن قوه ارتباط پیقابل
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باشد، ما هم که  یك شناخت وجودیپس اگر شناخت ما به انوار مقدسه، 
مان را با حضرات م، آنگاه رابطهیاز وجود هست یااندازه خودمان جلوهبه

م کرد و یاحساس خواه یی وجودك رابطهین )علیهم السالم(، یمعصوم
دهد یر به ما مین مسید که هرچه خدا بدهد، از ایم فهمیآنجاست که خواه

دهند نه از یها از آن منبع به ما مم، آنیرویها مو هر چه ما دنبال آن
بودن به  یدارد و تنها متک یت خاصیخودشان. پس توسل، اهم

 ست. یها درست ندستورالعمل
 

 معنای عبودیت ائمه
ُهْم ِعَباُدَك َو یَنَك َو بَ یاَل َفْرَق بَ »د: یفرمایه میرجب یدعادر  َن 

َ
َنَها ِإاَل  أ

 ها بنده وکه آناین مگر هان آنیبین تو و ب خدا یست این یفرق»2«َخْلُقَك 
 «خلق تو هستند

 نیکنند، اما ا یتوانند کاریست که خودشان مستقاًل میطور نها اینآن
کار  ك شعله آتش که وقتی بهیاست مانند  یخیلی قو، اّتحادش با تو یبندگ

ن عالم، یقت آتش است که این آن حقین شعله آتش، جانشیم، ایبریم
رود. یی آتش من شعلهیت ظهور آن را ندارد. منتها اشتباهًا ذهن ما، به ایظرف

بینیم در د لذا مییایش نیطان وسوسه نکند و این اشتباه پیکه شبه خاطر این
ف یدارد و در توص یبلند یلیایی که مخصوصًا مطالب خهزیارت
ن یکنند قبل از شروع اتوصیه می د،یفرمایرا م ین، قدرت خداییمعصوم
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د که نکند یایش بین شبهه پیکه مبادا ا د، چرایر بگوئیارت، صدبار تکبیز
ذ یاند، نستعدرآمده یصورت ماد ن قدرت، خود خدا هستند که بهیها با انیا

آتش  نیجوشاند، ایی آتش اجاق، آب را مشعله یاکبر. مثاًل وقتاللهبالله، 
ن چرا یچ است. این، مستقاًل هیقت آن آتش است، این حقیجانش یماد

ت آتش قیم آن حقیتش تسلیگونه آتش بزند؟ چون تمام موجودتواند اینیم
م بودن خارج شود و تسلیم نشود، فورًا خاموش یای از تسلاست. اگر ذره

ك المپ در ارتباط با آن برق، یطور است، شود. المپ و برق هم همینیم
 شود.یمحض ارتباط، روشن مم نظام مربوطه است که بهیقدر تسلآن

ستند که خودشان ذاتًا خدا یطور نن)علیهم السالم(، اینیپس معصوم
ن، از آن ظهور یض هستند تا ایم آن امواج فیچنان تسلهستند، بلکه آن

ن شعله به آن ید هرچه اینیبیشود. فلذا ممی «دكاعب»است  پیداکرده
ن یها و قوانلیاقت یك سریزم هم یتر است. هشود، کاملیك میحقیقت نزد

زم، ناقص است، فلذا یقت آتش را دارد اما در هیمربوط به آن ارتباط با حق
ق یم تطبین سوخت، تسلیناقص. هرچه ا یلیدهد، اما خیسوزد و گرما میم
دهد، یشتر میتر است و گرما و نور بقت آتش است، سوخت، کاملیآن حق با
پس انوار  3تر ظهور کرد.یم در آن هست، قویبه همان مقدار که تسل یعنی

ذاتًا  «عبادك»هستند،  یطین شرایدر چن )علیهم السالم(نیمقدسه معصوم
ق یتطب یستن هیای با آن قواناندازهت، بهینظر موجود اند، اما ازهیچ عدم و

ساز باشد،  ی، آن است که هستیهستند؛ هست یاند که خود هستکرده
 هستند که موجود سازند.  یوجود
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 م: یخوانیندبه م یدر دعا
ذی ِالَ یاَ » ُه ااَلْولِ یِه یَن َوْجُه اللِه اَل  ندبه  ین عبارت دعاین عیا4«اُء یَتَوَج 

، نه کنندیبه شما توجه مخواهند به الله توجه کنند، یاء الله که میاست؛ اول
ر؛ بلکه ینخست وز د، مثل حکومت ویهست یشمای هست و یهاین که ال

ن یك وجه، عیرطوبت آب هست؛ در  ا آب هست ویهست وامواج آب؛  یآب
 آن هست. یگر، ظهور آن هست؛ تجلیعدم است ودر وجه د

ْشَهُد »م: یخوانیارت امام زمان )عجل الله فرجه الشریف( میا در زی 
َ
 أ

نَّ ِبَواَل 
َ
ْفَعاُل َو ُتَضاَعُف اْلَحَسَناُت َو یأ ی اْْلَ ِتَك ُتْقَبُل اْْلَْعَماُل َو ُتَزكَّ

 5«َئاتیُتْمَحی السَّ 
 م: یخوانیم6است یامام شناس ارت جامعه که از اول تا آخریا در زی

َتاُكْم َفَقْد َنَجا َو َمْن َلْم »
َ
ِتُکْم َفَقْد َهَلكیَمْن أ

ْ
ش شما آمد یهر کس پ 7«أ

د هالکت وعدم، یفرماید هالك شد. میایش شما نیافت و هر کس پینجات 
ان ند خودمین )علیهم السالم( بُبرند و بگوینکرده از معصوم یاین که خدا

 یهاکند مثل قدرتیال میم، اشتباه است، خیرسیم و میکنیتالش م
 رها کنند و ش آنها خضوع کنند واگر هم نخواستند او رایاست که پ یمعمول

م، در حالی که همان لحظه که از یشویگر متوسل میند به قدرت دیبگو
د به طرف یم بایخواهید. اگر نجات مین جدا شد، به هالکت رسیمعصوم
 م اگر به دستوراتیال کنیاز توسل به آنها، خ یم جدایتوانیم، نمیآنها برو
 م. یشویمتوجه م یزیم چیعمل کن
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 یهر کس از شما جدا شد به گمراه «ْم َو َذلَّ َمْن َفاَرَقُکمكُ َخاَب َمْن َجَحَد »

َك ِبُکم َو »افتاد.   شود هر که به شما چنگ بزند. یروز میپ «َفاَز َمْن َتَمسَّ

 
 حقیقت صلوات

َنا ِبِه ِمْن یَوَجَعَل َصاَلَتَنا  َعلَ »د:یفرمایگر مید یدر جا ُکْم َو َما َخصَّ
ْنُفِسَنا َو َتْزكِ باا ِلَخلْ یِتُکْم ِط یَواَل  اَرةا ِلُذُنوِبَن یِقَنا َو َطَهاَرةا ِْلَ  8«اةا َلَنا َو َكفَّ

 یص دادیآنها و آن چه تخص یصلوات ما را برا یخدا! تو قرار داد یا»
 ه ماست وینها موجب تزکیماست وهم یبرا یزگیها موجب پاکما، این یبرا

 «کفارة گناهان ماست
 یار بزرگین صلوات، توسل بسی، ایرفتد معیست، با دیصلوات، الفاظ ن

 دارد. یدارد، ابعاد گسترده وگوناگون یبینکات عج است و
دهد که دست به ین مین صلوات هم ما را توجه به ایعدش، خود اك بُ یاز 

دهد که آنها را در یهم توجه م م ویان)علیهم السالم( زدهیقدرت معصوم
 م.یشویتوجه مم وهم قدرت خدا را میدانیچ میمحضر خدا ه

 یدر آن حکومتها :تر شودم تا مطلب به ذهن، نزدیکیکنیعرض م یمثال
ه ب رفتند ویداشت در دهات م یط خاصیشرا یریطاغوت سابق، سربازگ

 یگریرا از مطبخ و د یکیآوردند، یرا از تنور در م یکیگرفتند، یزور سرباز م
 یروستا آزاد زندگ یواکه تا به حال در ه یك آقاییگر. خوب ید یرا از جا

د ن کننین شکل داخل ماشیسخت است که او را به ا یلین خیا یکرده، برا
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 کنند تا این که به سربازخانه یك انبار نگهداریبعد هم چند روز در  وببرند و
ا ن سرباز بین حال، ایببرند و بعد هم در سربازخانه او را کتك بزنند. در ا

چه  دارد؟! و یچه حکومت و قدرت ن آقای گروهبانید: ایگویخود م
 یکیند که عجب یبیاز ذلت خودش در برابر او دارد، اما صبح م یتصور

ر او در براب( دانستمیر میگروهبان که من او را شکست ناپذ ین آقایا)گر آمد که ید
دارد؟ چه طور آن همه  ین فرد چه احساسیستاد. ایمثل درخت خشك ا

اه رسد به صبحگیزد؟ تا این که میریو مشش فرین گروهبان در پیقدرت ا
 ندارند و وضع یچ قدرتیند که همه در برابر او هیبیپادگان را م یو فرمانده

گروهبان  ین آقاینصف شب از ا 3ن آقا که ساعت یاست. حاال ا یبیعج
ها در برابر قدرت دارد؟ همه قدرت یداشت، االن چه تصور یتصور

 خت.ی، فرو ریفرمانده
 یهاتیبرسد که آن گروهبان، منتظر عنا ید که کار به جاییکن حال تصور

 یتیه عناد کین سرباز صفر برود و به فرمانده بگویفرمانده پادگان باشد وهم
 د. یگروهبان کن ین آقایبه ا

 َنَك یال َفْرَق بَ »در نظر داریم  ین انوار مقدسه را که تا قدرت خداییما ا
ت به یهاتیه! از عنااللّ  یم: ایگوییکه م ییرسد به جایك دفعه می «َنَهایوبَ 

؟! کنم ین تقاضایین انوار مقدسه، شامل کن. من چه کسی هستم که چنیا
ت ید از او بخواهم تا عنایاست که من با یچه قدرت« هاللّ »ن اسم اعظم یا

ر ن)علیهم السالم( در محضیمعصوم یت بندگیگر، توجه به نهایُبعد د کند.
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ن یام ان قدرتها با تمیا ینیبیم یانسان ! وقت یاین که اگر یخداست. ُبعد د
ن الله هستند، پس تو، حسابت روشن است، دیگر یازمند ای، نیفرمانده

 ها، کنار رفت. همه ُعجب
خواهد در عالم خلقت تکان بخورد یم یبرگ یگر، آن است که حتیُبعد د

 ن انوار مقدسهیق ایطرن قوه از ید اید، باید آیپد یابه همان اندازه، حادثه و
ن انوار یست. پس هرچه خدا به این یر، جایین در مسیر از ایغ د ویایب

ار یما خواهد شد و ابعاد بس یبرا یت خواهد فرمود، بهره ایمقدسه، عنا
دارد. بزرگان، در  یبین، آثار عجیتوسل به معصوم اصالً  هم دارد. یگرید

، بن ن توسلیبه برکت ا یحت ن است کهیشان درس آفر یزندگ این جا واقعاً 
 کردند.یرا باز م یبست محال

 ِبُکْم »
َ
َه َبَدأ َراَد الَل 

َ
 یچ راهیخواهد به خدا برسد، هیکه م یکس 9«َمْن أ

َوَمْن َقَصَدُه »کند. از شما شروع  ست جز این که از آن جا به خدا برسد وین
َه ِبُکْم  د. یخواهد رس،ماکند، از توجه به شیکه قصد خدا م یو کس« َتَوَج 

 است. یاز اول تا آخر، مطالب بلند امام شناس ارت جامعهیز
ه الله، توجه ب یر الیت در سیار مهم موفقیگر از عوامل بسید یکیپس 

، آن میتر شوق محاسبه ومراقبه، هرچه پاكین انوار مقدسه است که به طریا
ث آنها اثر ین ارتباط با سخنان واحادیتابد وهمچنیانوار، اصاًل بر دل م

م دیدم وفهمیم خوب، شنیست که بگویین یفراوان دارد. سخن افراد عاد
ك یبا  ید شخصینیبیشود. میامت از آنها، انوار صادر میگر، تا روز قید
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او به  یشود و وضع زندگیوار نوشته شده، منقلب میك دی یکه بر رو یثیحد
ف یرم، خودش تعیستاز دوستان که در خدمتشان ه یکیکند. یر مییتغ یکلّ 
اکن گر سیك شهر دیداشت ومجبور شده بود در  یبیکرد که مشکالت عجیم

رفتم. امام یگفت به نماز جماعت محل میشود، ازدواج هم کرده بود. م
ث بعد از نماز نقل یك حدین بود که هر روز یاش اهیجماعت آن مسجد، رو

ث را یك حدیجماعت ن امام یکبار که ایگفت یکرد. میکرد وترجمه میم
 م تازه دریك تصمینقل کرد، کل وجود من آتش شد وچنان در من اثر کرد که 

د، یعقا و یکل زندگ جاد کرد واز آن وقت، مشکالت، تمام شده ویمن ا
 دگرگون شده است.

ك جور انعکاس یتابد، آهن زنگ زده ید بسته به استعداد مینور خورش
ن ارتباط مرّتب با سخنان یگر. بنابرایك جور دینه یك جور و آیدارد، خاك 

برکات دارد  یلیخ ین حرکتیجاد چنین )علیهم السالم( در ایمعصوم
 ین زندگیکند. همچنیجاد میمخصوصًا با تدّبر، انسان از درون، انوار را ا

)علیهم  نیم چگونه بوده است وحضور در مراسم ذکر معصومینیبزرگان که بب
م که خودش نورش را یاز خودش بخواه که ی، توسلیخلوت السالم(، و

ن راه خواهد یت ما در ایدر موفق یابتاباند. این توسل قدرت فوق العاده
 10داشت.
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 هیاسرار گر
ان یرحمت انسان به غل یقت انسان است که وقتیدر حق یه حالتیگر

 نیه است و ایشود و آن حالت جوشش رحمت، حالت گرافتد، ایجاد مییم
 آورد.یان میب است که رحمت طرف مقابل را هم به غلیری عجقده، بهیگر

ان و جوشش رحمت است و رحمت طرف مقابل را هم به یخود گریه، غل
است که  یاهیم، آثار آن گریزیریکه اشك ماین11آورد.یان و جوشش میغل

توانند هنرمندانه یها ماز انسان یلیدر انسان، به وجود آمده است وگرنه خ
که در دل زند درحالییند؛ اشك بریکه در دل بگرند بدون اینزیاشك بر

 قساوت قلب دارند. یخندند و حتیم
ن یانسان، در معرفتش از چن یم که وقتینیبیبرویم م تر فروقیاگر دق

 هب تواندمی یشود، رحمت وجودش به برکت پاکیباطن برخوردار م یصفا
از آثار  یکیه یا کند. فلذا گردین جوشش را پیترین توجه، اسادگی با کوچک

م رحمت انسان به یکه عرض کردروح است. این یباطن و پاک یصفا
قت وجود انسان و هم یشود به حقین رحمت هم مربوط مید، ایایجوشش ب

شود، چراکه تمام موجودات قت وجود تمام موجودات عالم را شامل مییحق
 اند. آمده عالم از اسم رحمت خدا به وجود
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گان ر سوره حمد، بزریاست در تفس یکه بحث«میالله الرحمن الرحبسم»
ت و ماده و... را( از ند که خداوند، کل موجودات عالم را )ملکویفرمایم

خود خلق کرد و کل موجودات عالم از اسم رحمان خدا خلق اسم رحمان 
 12رسند.یم خدا، به کمال میشدند و به اسم رح

 
 گریه موجودات

ه ید که امکان دارد کل موجودات عالم، گریم دیخواهف ین توصیبا ا 
بر  )علیه السالم( وییحیه بر حضرت یات و روایات، گریکنند. به استناد آ
ار یسب یك معنایافتد، اتفاق می ین )علیه السالم(، وقتیحضرت امام حس

ه و ارتباط موجودات با آن را یاز گر یگریدگاه دیفهماند و دیتری را معمیق
( هر)الله سعادت پروررا از کتاب فروغ شهادت آیت یمطالب ،لذا کند.باز می

 م:یکنیعرض م
 )صلی الله علیه و آله( فرمودند:  امام صادق )علیه السالم(: پیامبر اکرم

َحٌد َكاَن َقْبَلُه َو »
َ
َماَواُت َو اْْلََرُضوَن َو یْبِک یَو َما ُقِتَل َقْتَلَتُه أ ِه السَّ

َباَتاُت َو اْلِبَحاُر َو اْلِجَباُل َو َلْو  اْلَماَلِئَکُة َو   یْؤَذُن َلَها َما َبقِ یاْلَوْحُش َو النَّ
س  13«َعَلی اْْلَْرِض ُمَتَنفِّ
از موجودات عالم  یا)علیه السالم( هم عمده ییحیدر مورد حضرت 

 تین روای)علیه السالم(،اما ایدر مورد حضرت امام عل یو حت 14ه کردندیگر
ه کردن کل موجودات، مخصوص حضرت امام یکه گردهد یمنشان
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 ن)علیه السالم( است.یحس
او  یکشته نشده که برا ین )علیه السالم( کسیش از حضرت امام حسیپ

ها اها و کوهیداخل در یهایوانات و ماهیها و مالئکه و حنیها و زمآسمان
 قتیه کند؛ به خاطر آن جوششی که در حقیو درواقع کل موجودات عالم گر

ن یزم یکش هم بر روك موجود نفسیها پیدا شده بود، اگر اجازه داشتند آن
فقط دا نشد. نهیپ یرییماند. چون اذن خدا نبود، در صورت عالم تغینم یباق

 ه کردند. یها و مالئکه و... همه گرانسان، بلکه کوه
ِه )»ن: یهمچن ُبوَعْبِد اللَّ

َ
َبا َعْب السالمعلیهَقاَل أ

َ
ِه )( ِإنَّ أ ( السالمعلیهِد اللَّ

ا َمَضی َبَکْت َعلَ  ْبُع َو َما فِ یَلمَّ ْبُع َو اْْلََرُضوَن السَّ َمَواُت السَّ ِهنَّ َو یِه السَّ
َنا َو َما یْنَقِلُب فِ یَنُهنَّ َو َما یَما بَ  اِر ِمْن َخْلِق َربِّ ِة َو النَّ َری َو َما اَل یاْلَجنَّ

بِ ی
َ
ِه )َعْبِد ال یَری َبَکی َعَلی أ ْش علیه السالملَّ

َ
ِه یْبِك َعلَ اَء َلْم تَ ی( ِإالَّ َثاَلَثَة أ

ْش 
َ
اَلَثُة أ  اَل ِه اْلَبْصَرُة َو یاَء َقاَل َلْم َتْبِك َعلَ یُقْلُت ُجِعْلُت ِفَداَك َما َهِذِه الثَّ

اَن.  15«ِدَمْشُق َو اَل آُل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّ
ه حضرت ابا کهم( فرمودند: هنگامیامام صادق)علیه السال عبداللَّ

و  نیگانه زمها و طبقات هفتد شدند، آسمانین)علیه السالم( شهیالحس
ه یگان در بهشت و دوزخ و کلن آنها بود و تمام جنبندهیآن چه در آنها و ب

ز که بر آن یستند مگر سه چیموجودات مرئی و نامرئی بر آن حضرت گر
 ه نکردند.یمظلوم گر
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 ز کدام بودند؟یه چت شوم آن سیعرض کردم: فدا
حضرت فرمودند: بصره و دمشق و آل عثمان بن عّفان بودند که به آن 

 16ستند.یسرور نگر
د یاحتمًا ب یعنیختند؟ یها اشك را اینیاست؟ آ یاهین، چه جور گریپس ا

تا  دیرون آیب یباشد و صدای یاو حنجره یزد و دهانیباشد و آب بر یچشم
ها را ندارند پس ن اینیه ذرات آسمان و زمککند، درحالیند گریه مییبگو

 اند؟ه کردهیچگونه گر
ه یم گریه کرد؛ عرض کردیزد و بگوییم گریست که اشك برین نیه، ایگر

 ان رحمت موجودات است. اصاًل موجودات عالم، هر آنچهیجوشش و غل
 ین حرکت، چه جور حرکتیاست. ا یشده، جنسش از رحمت خدایخلق

ار یان به وجود آورد. مطلب، بسیوجودات عالم، غلاست که در کل جنس م
دارد که دور  یك زندگیقت موجودات عالم، یف است. پس حقیق و لطیدق

اتی ن بزرگوار که مستندیشات ایاثبات مطلب، از فرما یبرا است.از شعور ما 
 : 17شودیاند، عرض مرا آورده

نا ال  »د: یفرمایم 50آیهخداوند متعال در سوره طه  ُكلَّ  یَاعط یذربَّ
 «یَخلَقه ُثمَّ َهد ییَش 

ده، در یاست که هر موجودی را که آفر یپروردگار ما آن پروردگار
 ت کرد. ینشش هرچه الزم است عطا کرد و سپس او را هدایآفر

تواند یحرکت، نم یت منهایت، حرکت است و هدایاصاًل در خود هدا
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ال یکت است؛ من خت دارد درحریاج به هدایك موجود، تا احتیباشد و 
 «یدثم هَ »فرماید ره ثابت است، اما خداوند مییکنم ستون و کوه و غیم
ا چرخ داشته یست که دو پا ین نیت است. حرکت فقط این در حال هدایا

که حرکت باشد، آن حرکتی را که من با آن آشنا هستم، آن را ندارد، نه این
دا م؛ فقط خیم تصور کنیتوانیها را اصاًل ما نماز انواع حرکت یلیندارد. خ

ها ت خداست. پس حرکت در آنیدر عالم، در هدا یزیکرده که هر چاشاره
ك یکه در  یدارند. خوب اآلن آن ماه یوجود دارد و موجودات عالم، زندگ

رون یتواند بفهمد که بیکند، اصاًل نمیم ین اتاق زندگیدر ا یاشهیظرف ش
 یداند و با همان ماهیرا همان م یندگوجود دارد، ز یهایین آب، زندگیا

محصور در  یهایخود مأنوس است؛ خوب ما ماه یمثل خودش و غذا
چه خود ه آنیرا جز شب یم زندگیدگاه وارد شوین دیعت اگر با این عالم طبیا

 م کرد. یداریم، تصور نخواه
 

 سجده موجودات
ِه »د: یفرمایم 49ه یخداوند در سوره نحل آ َما فِی  ْسُجُد یَو ِللَّ

ٍة َو اْلَماَل  َماَواِت َو َما فِی اْْلَْرِض ِمن َدابَّ « ْسَتْکبُرونیئَکُة َو ُهْم اَل السَّ
ن از جنبندگان و فرشتگان است، یها و آن چه در زمچه در آسمانآن یعنی

 ورزند.کنند و تکّبر نمیبرای خدا سجده می
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م یگوییم، مثاًل ممسائل است که ما خبر نداری یلیاز خ یا، نمونهسجده
م مرده است، به همراهش در یکردیال میستاده بود، خیکه قلبش ا یفالن

ال خچید: بلند شد و از یگویچه خبر؟ م م که از اویزنیمارستان زنگ میب
زنده شده و  یعنیم یفهمین جمله صدها معنا میآب برداشت و خورد. از ا

 سالم و سرحال است و... . 
ن است، سجده یها و زمد هر آن چه در آسمانیمافریخداوند م یوقت

ن انسان است یفهماند. ایرا م یمعان یلیست؛ خین یاز سادهیکند، چیم
ك کلمه مناسب، هزاران یرا باال ببرد و از  ید نکته سنجین طرف بایکه از ا

 یعنید؛ یفرمایه با فعل مضارع مین آیرد. ضمن این که در ایمطلب را بگ
 رد. یگیه کردن دارد انجام من االن سجدیهم

َجُر »د: یفرمایم 6 آیهدر سوره الرحمن  ْجُم َو الشَّ ا در ی «ْسُجَدانیَو النَّ

ْعُد بِحْمِدهیَو »د: یفرمایم 13 آیهسوره رعد  ُح الرَّ ن رعد، هم یا یعنی «َسبِّ
یمد مکه حید درحالیگویح میا تسبید یگویح مید و هم تسبیگویحمد م

ما  که آمد و رفت و ید، بلکه صداییگویح مینه تنها کوه تسب یعنی 18دیگو
 کند. یم ین صوت هم زندگیم، ایکنیاصاًل آن را موجود حساب نم

ن شَیٍء »د: یفرمایم 44ه یدارد؟! در سوره اسراء، آ یقتیچه حق َو ِإن مِّ
ُح بِحْمِدِه یِإالَّ  ا را در سر م گریاین جا د «َحُهمیَو لکن اَل َتْفَقُهوَن َتْسبِ َسبِّ

 کرد امایال میخ یزی؟! انسان خود را چیبیبرد با چه ذلت عجیخاك فرو م
د، کند همراه حمیح خدا را میست مگر این که تسبیز نیچ چید: و هیفرمایم
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 یزیم که چیگوییمورچه مه ! ما ب 19دیفهم یح آنها را شما نمیلکن تسب
-یکند نمیلفن حرکت مم تیس ین مورچه که رویم که ایگوییفهمد، مینم

ن یده شده و ارتباط بیکش یم از کجا به کجا و به چه منظورین سیداند که ا
 یا ماهیکند و یرا رد و بدل م یکند و چه اطالعاتیرا برقرار م یچه جاهای

گذرد. قرآن هم به یفهمـد که در اتاق، چه م یداخل شیشه و تنگ آب، نم
 !«دیفهم یشما نم یول» د: یفرمایما م

فقط  کنند ویه میشود که موجودات عالم گریف معلوم مین توصیپس با ا
تر قیان رحمت و به عبارت دقیزند. حرکت غلیست که اشك برین نیا

 ه به وجود آمد. یر گذاشت و گریت موجود  تأثیقت موجودیحق
 

 شعور موجودات
حضرت امام محمد باقر)علیه السالم( در مورد شعور موجودات 

ُم اْلَخ »د: نیفرمایم  ُكلُّ َتاُن اْلُبُحوِر َو یْسَتْغِفُر َلُه َدَوابُّ اْْلَْرِض َو ِح یِر یُمَعلِّ
ِه َو َسَماِئه یَرٍة فِ یَرٍة َو َكبِ یَصِغ  ْرِض اللَّ

َ
 یریخ یگریبه د یکس یوقت 20«أ

کند تا به چاله یم یو رحمت راهنمای یدلسوز یکند، واقعًا از رویم میرا تعل
مان در آس یا و هر کوچك و بزرگیان درین و ماهیبندگان در زمفتد، تمام جنین

آن قدر رحمتشان جوشان است  هایکنند. بعضیاو استغفار م ین، برایو زم
من به شدت  یکرد که عموینقل م یکه اصال انگار کار خودش است. دوست

 یاار مشمئز کنندهیتصادف کرده بود و به اورژانس برده بودند و حالت بس
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م تماس گرفتند و حادثه را گفتند، یگر بودیکرده بود. ما که در شهر د دایپ
 یزیعز كیمارستان، یدم از زمان آوردن او به بیدم، دیمارستان رسیبه ب یوقت

 رسد، با اینیش میکند و به کارهایم یراییمثل برادر و جان خودش از او پذ
من که  یو حت دهدین کار را با جان و دل انجام میکه خسته بود ولی ا

 یکس راو برسم. در ه ینگونه به کارهایتوانستم ایزم بود، نمین عزیترنزدیک
گذارد. یفتد، اثرش را میان بیرحمتش به غل ینجوریاگر اشود، انسان ینم

 ت و...  ی، آموزش قرآن، روایبه هرشکل یهرکس
ِإَذا  ِإنَّ َطاِلَب اْلِعْلِم »ند: یفرمایحضرت امام سجاد )علیه السالم( م

اِبٍس ِمَن اْْلَْرِض ِإالَّ یَضْع ِرْجَلُه َعَلی َرْطٍب َو اَل یَخَرَج ِمْن َمْنِزِلِه َلْم 
َحْت َلُه ِإَلی اْْلََرِض  اِبَعةیَسبَّ  21«َن السَّ

فهمد؛ حضرت امام سجاد)علیه السالم( ین چیزی نمیم زمیگوییما م
رفت ، معیر از علم الهنده علم )بر اساس قرائن، منظویند: البته جویفرمایم

و  یچ تریالله است( همان لحظه که از منزل خارج شد، قدمش را به ه
او و در  ین برایطبقه زم که آن محل تا هفتگذارد، مگر اینینم یخشک

ن یاست. نه ا یگریز دیطبقه، چکنند. منظور از هفتیح میحق او تسب
 د.کننیح میاو تسب ین برایی زمطبقهن، بلکه هفتیزم

روم یچه م یعلمش خبر ندارد من برا یدستی من با آن ادعاق بغلین رفیا
قت او ین کار در حقیداند و ایمن م یر پایروم اما خاك زیم یتیو به چه ن

 کند.یح میر دارد و به ما دعا و تسبیتأث
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 ه، جوشش رحمتیگر
ما  ست کهیختن، به آن معنا نیب، معلوم شد که اشك رین ترتیپس بد

و... بلکه  یو غدد یو دهان یام که حتمًا چشم باشد و حنجرهیکنیم تصور
م که جنس یعرض کردك موجود هست و رحمت را همیان رحمت یه غلیگر
ت یشده است. روا است که از اسم رحمان خدا صادر یقت موجودیحق

 م:یکنیه موجودات ذکر میرا هم در اثبات گر یگرید
ث را بزرگان اهل معرفت، یحد نیث معراج است؛ ایت، حدین روایا
 یاست که خدا خودش برا یك دور دستورالعمل سلوکیکنند که یس میتدر

)صلی الله علیه و آله( هستند دستور  امبر اسالمیسالك خودش که حضرت پ
شود که در آن استاد، یم یش. چه دستوریهم در خلوت خو دهد،آنیم

هم جلسه خلوت  آله( و آن امبر اکرم)صلی الله علیه ویخداست؛ شاگرد، پ
الله( در کتاب ادت پرور )رحمهالله سعخودشان باشد؟! لذا مرحوم آیت

 اند.شرح داده و غوامض آن را بازکرده ث رایاز اول تا آخر حد، االسراءسر
ِه ی -َواْعَلْم »ث معراج آمده است: یدر حد تی  -ا َوِلیَّ اللَّ ْبواَب الَّ نَّ اْْلَ

َ
أ

َك یا َعَمُلَك، َتْبکی َعلَ هیْصَعُد فِ یكاَن  نَّ ِمْحراَبَك َو ُمَصال 
َ
اِن یْبِک یَك، َو أ

 22«َك ... یَعلَ 
رفت، بر تو ی که عمل تو از آن باال میییعنی ای ولّی خدا، و بدان درها

 کنند ...ه مییگاه نمازت بر تو گریز محراب و جاید، و نیگرمی
در  یود و طورشیرسد که همه وجودش، رحمت میم یسالك، به جای
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 یکه با آنها در ارتباط است )حت یزهاییگذارد که آن چینظام خلقت اثر م
ن حضرت امام یهمچن دهد.یر قرار می( آنها را هم تحت تأثیارتباط ماد

 ند:یفرمایکاظم )علیه السالم( م
َكاَن  یِت ِه اْلَماَلِئَکُة َو ِبَقاُع اْْلَْرِض  الَّ یِإَذا َماَت اْلُمْؤِمُن َبَکْت َعلَ » 

َه َعلَ ی ِت یْعُبُد اللَّ َماِء الَّ ْبَواُب السَّ
َ
ْعَماِلِه یْصَعُد فِ یَكاَن  یَها َو أ

َ
 یعنی 23«َها ِبأ

کرده و یهایی که خدا را در آن عبادت منیرد فرشتگان و زمیچون مؤمن بم
 ه کنند.یرفته بر او گریدرهای آسمانی که اعمالش از آنها باال م

ند: یرمافی)صلی الله علیه و آله( به ابوذر م اسالم امبرین حضرت پیهمچن
َباَذرٍّ ِإنَّ اْْلَْرَض َلَتْبِک ی»

َ
ْرَبِع  یا أ

َ
 24«َن َصَباحاا یَعَلی اْلُمْؤِمِن ِإَذا َماَت أ

ه ین البته بر او چهل صبح گریرد، زمیمیکه مومن م یابوذر هنگام یا
 کند.یم

 یست که چشمینا نن معیه موجودات عالم به ایپس معلوم شد که گر
کند؟ یم هیم که پس کو؟ چگونه گریو... تا بگوی یادیو فر یاباشد و حنجره

ان در یکه رحمت طرف مقابل را هم به غل یان رحمت، طوریغل یعنیه یگر
ام زد، در نظیریرون میه به صورت اشك بین گریآورد، حاال این که در ما ایم

جنسش در آن رحمت است  ین صورت است، پس هر موجودیخلقت ما به ا
 م.یستیکند ولی ما متوجه نیم یو به تناسب نظام خودش زندگ

 ی، پدریام: مثاًل در خانهیریگیرا در نظر م یفهم مسئله، مثال یبرا
ن بچه کوچك یکند، درنتیجه این است، اما خشمش را اظهار نمیخشمگ
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 یشدن رین است. از چنین پدر خشمگیتواند بفهمد که ایخانواده نم
افه پدر، خشم را بفهمد، فقط خشم را با صورت یست که از قیبرخوردار ن

د بزند قندان را بشکند و صدا کند و در را بکوبد یشناسد، حتمًا بایظاهر م
کدام از ن است و چون هیچین پدر خشمگید ایوقت بگوبزند تا آن یلیا سی

وض لحن کالم پدر ع كیتر، تا تواند بفهمد. اما پسر بزرگست، نمییها ناین
ن در حال خشم است. خشم وجود یفهمد که ایاز سکوت پدر م یشد، حت

پدر، خوشحال  یا وقتیکه من بتوانم بفهمم، ندارد.  یدارد، منتها ظهور
بروز کند که در درجه شعور اوست،  یکه کارهایفهمد مگر اینیاست، نم

ان و جوشش یغل ه در روح انسان،یگر فهمد.یتر فورًا ماما پسر بزرگ
ر ن اشک از آثایزد، اما ایریرون میرحمت است، البته طبعًا و معمواًل اشك ب

ز م هنویگوییرا م یاست. مثاًل ِکتر یك مرحله خاصیدن، یآن است. جوش
ود شیدا میها پد، حبابیجوش یده است و لو داغ هم باشد، اما وقتینجوش

م بشود. انسان، رحمت ز هیسرر ید بجوشد که حتیشد یلیو ممکن است خ
ست. جنس آن از یان برسد. رحمت، مخصوص انسان نید به غلیدارد اما با

دا یان پیها غلقت آنیاسم رحمان خداست و کل موجودات عالم اگر در حق
ن)علیه یامام حسحضرت توانم بفهمم. یکنند، اما من نمه مییشود، گر

 انیودات را به غلقت همه موجیش آمد، حقیکه پ یتیالسالم( در آن وضع
قت موجودات عالم چه یاست؛ امام با حق ین درس امام شناسیدرآوردند. ا

اندازد یم انیفتد، رحمت را به غلیبه حرکت ب یان وقتین غلیدارد. ا یارتباط
 زندگی انسان دارد. نش ویدر نظام آفر یو اثر خاص
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 شهید اشك
َنا »ند: یفرماین )علیه السالم( میحضرت امام حس 

َ
 25«ُل اْلَعْبَرةیَقِت أ

له ن جمیند: ایگویاز بزرگان م یمن کشته شده اشك چشمم. بعض یعنی
ان قتل ین دارد که در جرین)علیه السالم( اشاره به ایحضرت امام حس

نه عامه مردم، یت کیتقو یقرار دادند و برا یبیعج یعثمان، مظلوم نمای
ها، کارش را کرد و نه مردم و اشك چشمیبرپا کردند و ک یمجالس سوگوار

 ن)علیه السالم( کند.یمنجر به قتل حضرت امام حس
ف ین نظر را ضعیاند، اکه کرده یاز بزرگان با استدالالت یاریبس یول

ن موضوع اشاره کرده یدانند، آیت الله سعادت پرور )رحمه الله( هم به ایم
ا ت، به وجود آمد تا من در جوشش رحمت انسانهین مظلومیاصال ا 26اند.

تر حرکت کنند. البته به این معنی عی، سریها در راه پاکر گذارم تا اینیتأث
 ان باشد.یدر م ینیست که جبر

مِ »ند: یفرمای( مالسالمعلیهحضرت امام صادق )
َ
 َن یاْلُمْؤِمنِ ُر یَنَظَر أ

ا َعْبَرَة ُكلِّ ُمْؤِمٍن ی( َفَقاَل السالمعلیهِن)ی( ِإَلی اْلُحَس السالمعلیه)
َنا علیه السالمَل)َفَقا

َ
َبَتاْه َفَقاَل)ی(أ

َ
 یا یعنی27«یا ُبنَ یَنَعْم  (السالمعلیها أ

ن یند که امام حسیفرمای( مالسالمعلیهاشك چشم هرمؤمن. امام صادق )
َنا َقِت »( فرمودند: السالمعلیه)

َ
 28«ُمْؤِمٌن ِإالَّ اْسَتْعَبَر  یْذُكُرنِ یُل اْلَعْبَرِة اَل یأ

َنا َقِت »در حدیث دیگر:  و
َ
 29«ُمْؤِمٌن ِإالَّ َبَکی یْذُكُرنِ یُل اْلَعْبَرِة اَل یأ
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 انواع  گریه و اشک
به  افتد، دل خودشیاد گناهان مید باشد؟ به یه انسان چگونه بایپس گر

کند و عالمت یه مید و گریآیسوزد و رحمت به جوشش میحال خودش م
بادت اثر ع ید؛ وقتیآیه میند چگونه گرین است که ببیتوبه هم ا یقبول
د. افتیه میك کرد، آن موقع به حال گریق شد که رحمت او را تحریعم یطور

ن حال ید. ایرا دم نکن یده چایند تا نجوشیگویکه م یمثل همان ِکتر
ند. ك کیق شود تا رحمت را تحریقدر عمد آنیاستغفار و توبه و عبادت با

ای ادهالعدر آن حالت، اثرات فوقان درآورد که یك کند بلکه به غلیتنها تحرنه
فرمودند: یالله( است که مالله سعادت پرور)رحمهشات آیتیدارد. از فرما

کند و نماز یرا پهن م یاشود، سجادهیطان میه از طرف شین گریا یگاه
داند افتد، اما نمیه مییدارد، بعد هم به گر یخواند و حال و هواییشب م
خوشحال است که  یلیانداخته بود. صبح هم خ هیطان او را به گریکه ش

ز که ادعا و توبه است، غافل از این یگریه کرده است و این عالمت قبول
 طان بود.یطرف ش

 ا نه؟ اگریطان است یم از جانب شیست؟ از کجا بدانیحاال عالمتش چ 
گاهیه، احساس ذلت کردیبعدازآن گر دا یمان پیهابیتر به عقیعم یم و آ

شم ازاتمان  از چیکه امت یم، طوریشتر شکسته شدیدر محضر خدا بم و یکرد
دانم م، چراکه مکر خدا را که من نمییداشت یعمل نگران یخت و از قبولیما ر

اما اگر  30بوده است. یشود رحمانین حالت معلوم میچگونه است؟ از ا
 که صبحا اینیآمد و گناهان فراموش شد  یازیپشت سر آن ُعجب آمد و امت
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فالن کار غلط را انجام داد، خدا را شکر  یام که فالنن گرفتهیبر ذرهیهمه را ز
طان است که یشود که از طرف شدهم، معلوم میمن آن کار را انجام نمی

واهد مرا خ، مییص درونیغیرقابل تشخ و تقریباً  ین گناه نامرئیوسیله ابه
کند و دنبال یش چاقو خورده خودش آن را احساس میبکوبد. کسی که پا

ت بدهد، اما ید خدا شفایگویند میبیرود و هرکس هم او را میدرمان م
واردشده است، در ظاهر سالم است، اما از  یروسیکس که در خونش وآن

که گناهان ظاهر را انجام داده است،  یطور کسسوزد. همینیدرون م
طان او یش که گناهان ظاهر را نکرده، یسرافکنده است و شکسته، اما کس

 کوبد. ین میق عجب به زمیرا از طر
 

 توجه به عظمت عاشورا
 یث قدسیکه خداوند متعال در حدچناندر عظمت روز عاشورا، آن

ها ن روز، آسمانیبت ایارت عاشورا، خودش فرموده است، عظمت مصیز
ل یرا تعط یقبل یهان روز، بحثین را به لرزه درآورد. به مناسبت ایو زم

 م.یکنیات استفاده مین حادثه، از روایو در توجه به عظمت ام یکنیم
. میشویناراحت م یك حدیشکند، ما در یم یاشهیش یك بطری یوقت

تر قیمت بود، تأثر ما عمیار پرقی، بسیبطر یم که محتوایاما اگر متوجه شو
شود. اگر یتر مقیم، تأثر عمیببر یشتر پیشود. هرچه به عمق آن محتوا بیم

العالج در آن بود، صعب هایمرض یبوده است که شفا یم داروییانبد
 یالعالج داشتم که محتوا یم که من مرضیم؛ اگر بفهمیشویتر متأّثر مقیعم
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ثر ن تأیوقت ااب هم بود آنیار نادر و کمیدرد من بود و بس ی، دواین بطریا
 رسد.یبه اوج م

ن محتوا چه یشت و ادا یکر مبارك که امروز شکست، چه محتوایین پیا
ن را یتر اقیت من داشت؟ هرچه عمیات وزندگی و موجودیبا ح یارتباط
م یوانتیخراشی خواهد داشت و البته ما نمر دلیم، به همان اندازه تأثیبشناس

ند ام چراکه خودشان فرمودهیها بشناسرا در عمق آن یکر نورانیپ یآن محتوا
 .دید ما را در عمق بشناسیتوانیکه نم

َبا َذرٍّ  ایاْعَلْم »ند: یفرماین )علیه السالم( به ابوذر میرالمؤمنیحضرت ام
َ
أ

ِه َعزَّ َو َجلَّ َو َخلِ  َنا َعْبُد اللَّ
َ
َباباا َو ُقوُلوا فِ یأ ْر

َ
 یَفُتُه َعَلی ِعَباِدِه اَل َتْجَعُلوَنا أ

ُکْم اَل َتْبُلُغوَن ُكْنَه َما فِ  َه َعزَّ َو َتُه َفِإنَّ ایا َو اَل ِنَهانَ یَفْضِلَنا َما ِشْئُتْم َفِإنَّ للَّ
ا  ْعَظَم ِممَّ

َ
ْكَبَر َو أ

َ
ْعَطاَنا أ

َ
ْو یَجلَّ َقْد أ

َ
ِصُفُکْم أ

َ
ْخُطُر َعَلی َقْلِب یِصُفُه َو أ

ْنُتُم اْلُمْؤمِ 
َ
َحِدُكْم َفِإَذا َعَرْفُتُموَنا َهَکَذا َفأ

َ
 31«ُنونأ

خود را با آن  که حضرت، ین صفتیمن عبد خدای عزوجل هستم؛ اول
 کند وین عبدالله را باز میکند، عبدالله است. امیرالمؤمنین ایم یمعرف
د، مبادا به ما صفت یحساب نکن د: ما را رّب یفرمایدهد ومیح میتوض
ازآن، ن شرك است اما بعدید، این صفات را داشته باشید و توقع ایبده یخدای

د. نگو که یآیل و ذهنتان مد؛ هرچه به دید در فضل ما بگوییخواهیهرچه م
ست؛ در فضل ما یشود؟ برای ما محال نین کار چطور میست، اینه ممکن ن
د یتوانید و نمید به کنه ما برسیتوانیخواهی بگو. پس البته شما نمهرچه می
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ه که آنچ تر ازمیتر و عظد؛ همانا خدا به ما، بزرگیقت ما برسیحق یبه انتها
در  یف کنند، عطا کرده است، حتینند آن را توصکنندگان شما بتواتوصیف

ت یال، محدودیع است. انسان در ساختار خیار وسیال که بسیدان خیم
التان یرا در خ یاگر امور محال یار باز است؛ حتیدان بسیندارد، م یماد

دان قلب ید و هرچه در مید، آنجا ممکن است، ولی هرچه بخواهیدرست کن
د، یطور ما را بشناسآن را به ما داده است. اگر اینخطور کند، خدا باالتر از 

 د.یاوقت شما مؤمن شدهآن
 

 (علیهم السالم)ن یمراتب شناخت معصوم
 و یاشناسنامه یهان شناختین )علیهم السالم( با ایشناخت معصوم

ار ناقص است. مثاًل ما در مقطع یعت، بسیات نظام طبیو خصوص یذهن
قط ار محدود، فیف و بسیم، در حد تعریشویبا شعله آتش آشنا م یابتدای

ر و تین شناخت، قویکم در مراتب باالتر، اسوزاند، اما کمیکه آتش ماین
ها، است که از اشتعال آن یگازهای یك سریم که یبریم یشود. پیتر مقیدق

 ن در مراتب باالتر،یتری است. همچند که شناخت عمیقیآیآتش به وجود م
ن یکند؛ اگر ایحکومت م یمشت انرژد: اینجایکیگویك دانشمند می

ابلو در ت یشتر از صورتیب یزین آتش چیم، ایرین آتش بگیرا از ا یانرژ
ان دیها در من شناختین شناخت باالتر برود، باالخره ایست. اما هرچه این
دان ین را در میم، ایست. اگر تا اتم هم بروین نیتر از اقین ماده است، عمیا
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. میقت چه خبر است، از آن خبر نداریم. اما در حقیان ماده شناختهیا نظام
 یزیگر چیرند، دیرا از آن بگ یداند که اگر انرژیدان میمیچطور که ش

بوده  ق باالتریك حقایند: باطن آن، یفرمایست. ائمه )علیهم السالم( هم مین
ه خواص به یشده و بق ی، انرژیکه انرژق، حکومت کرده تا اینیکه آن حقا

 وجود آمده است.
مام ؛ تیءت آن شیم به مقام نورانیش رفت تا برسیتوان پیطور مهمین

ك یك ذره گرد و غبار و... هم ی یحت 32ت دارند.یموجودات عالم، مقام نوران
گر ت است که ایدارد و همانطور، مقام نوران یتیك ُبعد نورانیو  یَخلق یفضا

بر  ت موجودات عالم،یست. مقام نورانیش نیب یم، صورتیریبگ یءشاز آن 
خواهد استعداد ما را یکند. این جاست که حضرت مین خلق حکومت میا

 باز کند. 
ن )علیه السالم( که به عنوان مظهر شجاعت، سخا، یحضرت امام حس

ها موفق شود همه این یرت و... مطرح است، تازه اگر کسی، عبادت، غیپاک
ن عالم یالسالم( را در محدوده اعلیه)ن یرا بشناسد، حضرت امام حس

ناخت ن شین )علیه السالم( را اگر با باالتریشناخته است. حضرت امام حس
م ین عالم شناخته ایم، تازه در محدوده ایاز صفات ممتاز آن حضرت بشناس

رسد. اما حضرت ین شناخت اگر به عمق برسد، به مرز عالم ماده میو ا
د و یحضرت باش یتیند: دنبال مقام نورانیبفرما ن را بشکنند ویخواهند ایم

 د.یاد، تازه خدا را شناختهیاگر آن را بشناس
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 یَمْعِرَفِت »ند: یفرمای)علیه السالم( میث، حضرت علیدر ادامه آن حد
وَرانِ  ِه َعزَّ َو َجَل یِبالنُّ ِه َعزَّ َو َجلَّ َمْعِرَفِت  ِة َمْعِرَفُة اللَّ  یَو َمْعِرَفُة اللَّ

وَرانِ ِبا  33«ُن اْلَخاِلصیِة َو ُهَو الدِّ یلنُّ
ت یربطور تده که موال )علیه السالم( او را اینیاستعداد ابوذر به اینجا رس

شده است. شناخت ها بیانامثال ابوذرها و سلمان یهانهیها در سبکند؛ این
عزوجل  یعزوجل است و شناخت خدا یت من، شناخت خدایمقام نوران

ن عالم خلق است. ی، قبل از ایت است. عالم نوریام نورانشناخت من به مق
. میبود یم به عالم ماده، در عالم نوریکه ما کل موجودات، برسقبل از این

بعد  یم به عالم برزخ مثالیدیم تارسین آمدیدارد؛ پای یتازه آن عالم هم مراتب
ما با  پس35م؛یدیتا به عالم ماده رس 34مین آمدیهم پای و بعد باز یکیبه تار

 .یم؛ خلقت نوریگر داشتید یهمه موجودات عالم، خلقت
َه َتَباَرَك َو َتَعاَلی »ند: یفرمایحضرت امام صادق )علیه السالم( م ِإنَّ اللَّ

ْلَف 
َ
ْرَواَح  یَخَلَق اْْلَْرَواَح َقْبَل اْْلَْجَساِد ِبأ

َ
ْشَرَفَها أ

َ
ْعاَلَها َو أ

َ
َعاٍم َفَجَعَل أ

ٍد َو َعلِ  ِة َبْعَدُهْم عیَفاِطَمَة َو اْلَحَسِن َو اْلُحَس َو  یُمَحمَّ ِئمَّ لیهم ِن َو اْْلَ
َماَواِت َو اْْلَْرِض َو اْلِجَباِل َفَغِش  السالم  36«َها ُنوُرُهمیَفَعَرَضَها َعَلی السَّ

ن، ین جسدها را خلق کند، دو هزار سال قبل از ایکه اخدا قبل از این
و  تنها را نور پنجن عالم، اشرف آنو در آ 37عالم ارواح را خلق کرده بود

ن عرضه کرد یها و زمن نور را به آسمانیداد و بعد ا هاقراربعد از این یائمه
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 و نورشان همه را فراگرفت.
 ین عالم طیم اینجا، بلکه چندیاییم بیابنابراین امروز ما از خانه بلند نشده

ادمان رفته یها از م، همه اینیام، اما چون فطرت را خاموش کردهیاکرده
بن جعفر )علیهما السالم( از پدرشان از  یحضرت امام موس 38است.

جدشان از رسول خدا )صلی الله علیه و آله( و او هم از خدا در شب معراج 
 :د کهیفرماینقل م

َن ِمْن َشْبِح یاا َو َفاِطَمَة َو اْلَحَسَن َو اْلُحَس یَخَلْقُتَك َو َخَلْقُت َعلِ  یِإنِّ »  
ْرَواٌح َفَمْن  یَتُهْم َعَلی اْلَماَلِئَکِة َو َساِئَر َخْلقِ یوٍر ُثمَّ َعَرْضُت َواَل نُ 

َ
َو ُهْم أ

بِ  یَقِبَلَها َكاَن ِعْنِد   39«َن یِمَن اْلُمَقرَّ

 دم ) جنسیآفر ین را از شبح نوریو فاطمه و حسن و حس یمن، تو و عل
َخلقم  ریمالئکه و سات شمارا بر یشما از جنس ماده نبود، نور بود( سپس وال

شود یها هم در آن عالم، روح بودند. )معلوم مآن کهعرضه کردم، درحالی
اند، اما اینکه مالئکه در عالم ارواح خود عالم ارواح هم مراتب دارد. با یحت

گر بودند که آنجا عرضه شد( تا یك عالم دین هم در یشود قبل از ایمعلوم م
 دند.ها که قبول کردند، مقرب شآن

است؛ در  یك ارتباط وجودین)علیهم السالم( یارتباط ما با معصوم
د. کر ینیکل عالم، سنگ یبت عاشورا برایم مصیخوانیارت عاشورا میز

، منتها شناخت ما ناقص 40ت کل عالم با امامان در ارتباط استیموجود
خورد و یرا م یماند که جرعه آبیم یااست. شناخت ما به شناخت جوجه
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در همین حد است  که آب  از آن آب دارد، شناختش یك شناختییجه درنت
ار یکند، اما درکش بسیخورد؟ آب را حس میخورد،  چرا خاك را نمیرا م

که شناسد. اما اینیخورد، میکه م یناقص و محدود است؛ به همان مقدار
که ر ین مسین آب از کجا سرچشمه گرفته؛ قباًل ابر بوده، کجا بوده، در ایا
دهند، یم یهایوهیها چه مکند، آن درختیم یاریها را آبرود کدام درختیم

گر خبر ندارد و ادعا هم یها دخورند و... از اینیم یها را چه کسانوهیآن م
ن از آب لذت یاست؟ ا ین چه شناختیام. اکند که من آب را شناختهیم
رد، اما چه شناخت بیکند با آب مأنوس است و بهره میال میبرد و خیم

م، اما ابتدا و ین حد شناختیبیت)علیهم السالم( را در ا! ما اهلیفیضع
م و یدانیگر نمیست؟ اینجا دیت عالم چیست و موجودین نور چیا یانتها

 د. ید بشناسیتوانیحضرت فرمودند نم
 

 (علیهم السالم)عبودیت ائمه معصومین
 ست:در شأن ائمه معصومین)علیهم السالم( حدیث ا

بِّ فِ » ُموِرِه َتْهِبُط ِإلَ یَمَقادِ  یِإَراَدُة الرَّ
ُ
 41«وِتُکمیُکْم َو َتْصُدُر ِمْن بُ یِر أ

د و از شما صادر یآیش بر شما فرود میر کارهاییعنی اراده رب در تقد
هم، دیکه من تکان م ین دستیرسد. پس اآلن این موجودات میشود و به ایم

. ن)علیهم السالم( آمدیو از نور معصوم یده الهیده در ارتباط با پدین پدیهم
ن معنا حل یاست؛ لذا اگر ا یبحث مهم ین است که بحث امام شناسیا
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 ه کردند، روشن خواهد شد.یشود، آن عبارت که کل موجودات عالم گر
ُهْم ِعَباُدَك َو یَنَك َو بَ یاَل َفْرَق بَ »م:یخوانیه میرجب زیارتدر   نَّ

َ
َنَها ِإالَّ أ

 42«ُقكَخلْ 
د. یکه شما بنده و خلق او هستست، اال اینین شما و رب نیب یچ فرقیه

گاهانه را حل میفرمایان میتر بقیدق ن یب یچ فرقیکند، هید و آن شبهات ناآ
د. اگر مفهوم بنده حل شود، یکه شما بنده خدا هستست اال اینیشما و خدا ن

 شده است. از مسائل حل یلیخ
شتر یا بشتر باشد، آن ریش بیریم پذی، هرکدام که، تسلن اجسامیمثال: در ب

ت رد، اما نفیپذیزم، سوختن را میم. مثاًل هیکنیاشتعال استفاده م یبرا
تر تر از نفت است و سوختن آن کاملن سریعین بنزیتر است و همچنعیسر

است.  یبندگ یواقع نوع ات، دریپذیری در برابر خصوصن تسلیمیاست. ا
است و  پذیرترن تسلیمیتر باشد، اتر و کاملتر و قویل، سریعهرچه اشتعا

 یشتر است و به همان مقدار، صورِت تجلیهمان مقدار، آثار آتش، در این ب
م کل ینیبیآن آتش است، این آتش را که م ین، صورِت مادیشود. اآتش می

با  ماده را نید ایم، بایم بشناسیقت را بخواهیقت آن نیست. اگر کل حقیحق
ست، آنجا ین نیه ایم، چراکه آن آتش شبیا با رشد فطرت بشکنی یرشد فکر

کند. پس خود یح میشنود؛ حمد و تسبیکند؛ مین آتش صحبت میا
ن عالم ظهور کند، اصاًل محال است. پس آنچه یتواند در ایقت آتش، نمیحق

 یقت دسترسیما به خود حق 43ست؛یقت آتش نیکند، خود حقیظهور م
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پذیری مزم که تسلیین هیم. فلذا ایداشته باش یم دسترسیتوانیو نم میندار
م: نه، یگویید؟ میکنید حسادت کند که چرا مرا حساب نمیاید بینداشت با

  کند. یاقت دارد که آتش در او تجلیپذیرترین، لترین و تسلیمکامل
ك یا یو  یح چند متریك تسبیو  یك سجاده چند متریت، یپس عبود

در ظهور  یریم پذیست! عبادت همان استعداد تسلین یلوییچند کانگشتر 
د، هرچه ید : به ما خدا نگوییفرمایل مین دلیاست. به هم یصفات خدای

ارت حضرت امام یم. در زیت او را دارید، ما همان عبودید بگوییخواهیم
اَلةَ »م: یخوانین)علیه السالم( میحس َقْمَت الصَّ

َ
َك َقْد أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 َت یَو آتَ  أ

َمْرَت ِباْلَمْعُروِف َو َنَه 
َ
َكاَة َو أ َه ُمْخِلصاا یالزَّ َت َعن اْلُمْنَکِر َو َعَبْدَت اللَّ

َتاَك الْ 
َ
ی أ  44«نیقِ یَحتَّ

 آن یهان در خطبهی. همچنیصحنه عاشورا ظهور داد پذیری را درتسلیم
ْهَل اْلَب »:حضرت است که

َ
ِه ِرَضاَنا أ فرمود، یعکس ماگر بر 45«تیِرَضی اللَّ

 یعنیبیت را بعدًا آورده است ما اهل یکه رضاکرد؛ اینیمعنا کمی فرق م
 نیما و... ع یاصاًل حرکت ما، رضا یعنیما است،  یالله رضا یاصاًل رضا

شود یتنها اگر جرقه بخورد، مشتعل مخداست. تمام وجود ما نه یرضا
ه ن است کیما باخدا اخود مشتعل هستیم؛ اصاًل فرق بلکه اصاًل ما خودبه

 کند: یید مأین مطلب را تیی قرآن هم اهیم. و آیهست یتجلو ما  ذاتاو 

 :دیفرمایم 30هیدر سوره دهر آ
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ن »
َ
هُ یَو َما َتَشاُءوَن ِإالَّ أ د مگر یخواهینم یزیاصاًل شما چ «َشاَء اللَّ

 خواهد.یآنچه خدا م
. فطرت یگر با پاکد میرسیق، نمین حقاین است که به ایاما موضوع ا

ح به دست خواهد آمد وگرنه یق، بدون توضین حقایاگر فطرت پاك باشد، ا
ن مطالب، ید قبول کردن ایقدر مشکل است که شان مطالب، آنیفهم تمام ا

 یخاموش یها، براهیك قطره آن گریك به محال باشد. عرض شد که ینزد
نه ید: همه ما سفنیفرمایاست. ائمه)علیهم السالم( م یآتش جهنم، کاف

ن)علیه السالم( اسرع است و ینه حضرت امام حسیم اما سفینجات هست
ز ا یکین )علیه السالم( یه بر حضرت امام حسیگر 46دهد.یزودتر نجات م

فطرت خاموش  یایروح و اح یپاک یبزرگان است برا یهادستورالعمل
 ع. یار سریاست بس یشده و راه

د از یتوانیعرض شد، مدارکشان را من جلسه یکه در ا یثیضمنًا احاد
 د.یدا کنیالله سعادت پرور پآیت« فروغ شهادت»کتاب 
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 ها:پانوشت

 28جلسه  10رجوع كنید به پاورقی .1
 393، ص 95.بحار األنوار )چاپ بیروت(، ج2
ْهبَ .3 ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َأِبی اْلَفْضِل الشَّ َعْن َهاُروَن ْبِن اْلَفْضِل َقاَل: اِنیَعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ

ی ِفیِه َأُبو َجْعَفٍر ع َرَأیُت َأَبا اْلَحَسِن  ِذى ُتُوفِّ ٍد ِفی اْلیْوِم الَّ ِه َو  َفَقاَل  لیه السالمَعِلی ْبَن ُمَحمَّ ا ِللَّ ِإنَّ
ا ِإَلیِه راِجُعوَن  ُه َتَداَخَلِنی َفِقیَل َلُه َو َكیَف  لیه السالمَمَضی َأُبوَجْعَفٍر ع ِإنَّ نَّ

َ
هِ ذِ  َعَرْفَت َقاَل أِل ٌة ِللَّ َلْم  لَّ

ُكْن َأْعِرُفَها الكافی.  َأ
هارون بن فضیل گوید: روز وفات حضرت ابو جعفر )امام جواد( علیه السالم ابو الحسن  

ا ِإَلیِه راِجُعوَن  ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ علیه السالم  ابی جعفر علی بن محمد )النقی( را دیدم، فرمود: ِإنَّ
درگذشت، بحضرت عرض شد: از كجا دانستید؟ فرمود: زیرا فروتنی و خضوعی نسبت بخدا 

 (218؛ ص 2در دلم افتاد كه برایم سابقه نداشت. )أصول الكافی، ترجمه مصطفوى؛ ج
 509؛ ص 1الحدیثة( ؛ ج -.اْلقبال باألعمال الحسنة )ط 4
  117، ص 99بحار األنوار )چاپ بیروت(، ج.5
گونه از كوهسار وجود هادى .زیارت جامعه، منشور بلند امامت و هدایت است كه سیل6

امت، حضرت ابوالحسن ثالث، علی بن محمد النقی )علیه و علی آبائه و ابنائه افضل الصلوة 
و السالم( سرازیر شده است. این منشور بلند، هرچند كه در لباس شرح فضایل و كماالت 

م( السالفاى برجسته الهی، یعنی اسره طاها و یاسین، ائمه اطهار )علیهمهاى كامل و خلانسان
بیان شده است، لیكن معارف عمیق توحیدى والیی آن بسان سیلی بنیان كن اساس شرك و 

، َكَند و با پیشروى به سوى دشت و َدَمن امت اسالمگرایی را برمیپرستی و بنیاد بیگانهدوگانه
 كند.ت ناب نبوى و ولوى را سیراب میكامان حقیقت و معرفتشنه
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سنگ دعاى جوشن كبیر وزان زیارت جامعه كبیره، وزان دعاى جوشن كبیر زیارت جامعه هم
گونه كه در دعاى جوشن كبیر، اسما و صفات فراوانی از خدا ذكر شده و است، یعنی همان

دیده تماشا كند، معرفتش به خدا با هزار جلوه در این دعا برون آمده تا دعاكننده او را با هزار 
السالم( نیز در این او بیشتر شود و خود را بدان صفات متَّصف گرداند؛ امام هادى )علیه

ه را از السالم( را با جلوهزیارت، ائمه اطهار )علیهم هاى گوناگون معرفی كرده تا زائر، ائمَّ
دهد و با تأسی به آنها  هاى مختلف تماشا كند و سپس آنان را الگو و اسوه خویش قراردریچه

 بر تعالی و تكامل خود همت گمارد. ...
شناسی است، لیكن هرگز اى به سرچشمه امامبه یقین هر یك از صفات امام معصوم دریچه

توان محدود به این صفات و كماالت كرد. امام، انسان كاملی است كه خالفت امام را نمی
بدین ترتیب دعاى جوشن كبیر یك دوره ..هده دارد.و جانشینی او را در نظام هستی برع« الله»

كالس توحید و خداشناسی است كه معارف آن را امین وحی بر رسول اكرم )صلی الله علیه 
و آله و سلم( القا كرده، زیارت جامعه نیز یك دوره امام شناسی است كه هادى آل محمد 

السالم( به رهپویان مكتب )صلی الله علیه و آله و سلم(، حضرت امام علی النقی )علیه
 (84، صفحه 1امامت و سالكان طریق والیت آموخته است. )ادب فناى مقربان جلد

 129، ص 99بحار األنوار )چاپ بیروت(، ج.7
 275، ص 2عیون أخبار الرضا علیه السالم، ج.8
َدُه َقِبَل َعْنُكْم َو َمْن .9 َه َبَدَأ ِبُكْم َو َمْن َوحَّ َه ِبُكْم َمَواِلی اَل ُأْحِصی َثَناَءُكْم  َمْن َأَراَد اللَّ َقَصَدُه َتَوجَّ

ْبَراِر 
َ
ْخیاِر َو ُهَداُة اأْل

َ
َو ُحَجُج َو اَل َأْبُلُغ ِمَن اْلَمْدِح ُكْنَهُكْم َو ِمَن اْلَوْصِف َقْدَرُكْم َو َأْنُتْم ُنوُر اأْل

ُه َو ِبُكْم یْخِتُم َو ِبُكْم  اربُكْم َفَتَح اللَّ ُل ی اْلَجبَّ ماَء َأْن  َو ِبُكْم  اْلَغیَث  َنزِّ ْرِض  َتَقَع َعَلی یْمِسُك السَّ
َ
اأْل

رَّ َو ِعْنَدُكْم َما َنَزَلْت ِبِه ُرُسُلُه َو َهَبَطْت ِبِه َماَلِئَكُته ِإالَّ ِبِإْذِنهِ  ُس اْلَهمَّ َو ِبُكْم یْكِشُف الضُّ  .َو ِبُكْم یَنفِّ
 (131؛ ص 99)بحار األنوار )چاپ بیروت( ؛ ج

هر كه خدا را خواهد به شما آغاز كند و هر كه او را یگانه جوید بپذیرد تعلیمات شما را و هر 
كه آهنگ او را كند به شما روى آورد، دوستانم نتوانند شمرد ستایش شما را و نرسم به كنه مدح 
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آغاز  شما شما و به وصف قدر شما البته شمایید روشنی قلب خوبان و راهنمایان نیكان و به 

كرد خدا و به شما پایان دهد  و به وسیله شما فرو فرستد باران را و به وسیله شما نگه دارد 
آسمان را كه بر زمین نیفتد جز باذن او و به وسیله شما ببرد اندوه را و بگشاید سختی را و نزد 

 (908شماست آنچه رسوالنش فرود آمدند و فرشتگانش بزمین آمدند.)مفاتیح الجنان ص 
 ، عالقه-عالمه طباطبائی)رحمه الله علیه( -.از جمله صفات بارز این بزرگ مرد روحانی10

هاى و خضوع زایدالوصفی بود كه به خاندان پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله داشت و فعالیت
شبانه روزى علمی، او را از توسل و عرض ادب، به پیشگاه مقام رسالت و والیت، باز 

دانست و آن چنان به سخنان ایشان موفقیت خویش را مرهون همین توسالت میداشت و نمی
ز كه اگذاشت كه حتی در برابر روایات مرسل و ضعیف السند هم به احتمال ایناحترام می

ادب  ترین سوءبیت عصمت، صادر شده باشد رفتار احتیاط آمیزى داشت و بر عكس، كوچك
دانست. پرافتخار تشیع، قابل اغماض نمی پاك و مكتب و كژ اندیشی را نسبت به این دودمان

 (64)مرزبان وحی و خرد، ص
.گریستن، یا براى به ظهور درآوردن صفت رحمت در طرف مقابل است )چنان كه طفل با 11

خواند(؛ و یا منشأ گریه، صفت رحمت است كه یكی از صفات گریستن، مادر را به رحمت می
ن، بقا و الفت اجتماع همواره برقرار باشد، بنابراین، صفت بارز بارز الهی است تا با اظهار آ
َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َرْحَمًة »ستاده، رحمت قرار داده است، كه: رسولی هم كه براى آنان فر

)فروغ شهادت، و تو را جز رحمتی براى جهانیان نفرستادیم.    107 سوره انبیا، آیه«  ِلْلعاَلِمیَن 
 (303ص: 

اسب تر آن است كه مرتبه اسم الرحمن را مرتبه بسط وجود بر تمام عوالم چه كلی و چه .من12
كنیم؛  تلقی -به همین صورت -جزئی بدانیم؛ و مرتبه اسم الرحیم را مرتبه بسط كمال وجود

زیرا رحمت رحمانی و رحیمی همه چیز را در بر گرفته و بر همه عوالم احاطه یافته است، كه 
یت و عقل و نفس تعین در تعین هستند. پس، بهتر آن است كه بگویم، اگر به این دو تعین مش
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، و اگر به اعتبار بسط كمال وجود «الرحمن»اعتبار بسط اصل وجود مالحظه شود، مرتبه اسم 

 است.« الرحیم»لحاظ گردد، مرتبه اسم 
یعنی « ءاللهم انی أسألك برحمتك التی وسعت كل شی»و از این نظر در ادعیه آمده است: 

كنم؛ و از نبی بار خدایا، از تو به آن رحمتت كه همه چیز را فراگرفته است، سؤال می
ه علیه و آله و سلم( منقول است:  خداوند را صد رحمت است؛ از آن جمله »مكرم)صلی اللَّ

هایش قسمت نمود و خلق بر اثر آن به یكدیگر مهر یكی را به زمین فروفرستاد و میان آفریده
تا را كنار گذارد و بدانها در روز واپسین بر بندگان  99بخشایند، و رزند و بر همدیگر میومی

 (218تفسیر سوره حمد، ص «)بخشایدخود می
شود كه احدى قبل از او شهید نشده باشد! .امام حسین )علیه السالم( بنحوى شهید می13

براى حسینم گریان میشوند. اگر ها ها، مالئكه، وحوش، گیاهان، دریاها و كوهآسمانها، زمین
خدا به آنها اجازه دهد نفس كشی در روى زمین باقی نیست كه تنفس كند. زندگانی حضرت 

 (283بحار األنوار،ص 44امام حسن مجتبی علیه السالم ) ترجمه جلد 
ِد ْبِن اْلُحَسیِن َعْن ُوَهیِب ْبِن .14 ُد ْبُن َجْعَفٍر َعْن ُمَحمَّ َثِنی ُمَحمَّ اِس َعْن َأِبی  َو َحدَّ حَّ َحْفٍص النَّ

َتا َو َلْم  ْرُض َو اْحَمرَّ
َ
َماُء َو اأْل ِه ع َقاَل: ِإنَّ اْلُحَسیَن ع َبَكی ِلَقْتِلِه السَّ ْبِكیا تَ  َبِصیٍر َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ

ثَ  -عَعَلی َأَحٍد َقطُّ ِإالَّ َعَلی یْحیی ْبِن َزَكِریا َو اْلُحَسیِن ْبِن َعِلی ُه َعْن َسْعِد َو َحدَّ ِنی َأِبی َرِحَمُه اللَّ
ِد ْبِن اْلُحَسیِن ِبِإْسَناِدهِ  ِه َعْن ُمَحمَّ  ِمْثَلُه. ْبِن َعْبِد اللَّ

الم گریسته و سرخ شدند و بر  همانا آسمان و زمین براى شهادت حضرت حسین علیه السَّ
الم.احدى هرگز نگریسته مگر بر حضرت یحیی بن زكریا و حسین بن علی علیهم ا و پدرم لسَّ

د بن الحسین به اسنادش نظیر همین حدیث را  ه، از محمَّ ه علیه، از سعد بن عبد اللَّ رحمة اللَّ
 نقل كرده است. 

ِد ْبِن  ِه َعْن ُمَحمَّ یِه َو َغیُرُه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اللَّ َثِنی َعِلی ْبُن اْلُحَسیِن ْبِن ُموَسی ْبِن َباَبَو َعْبِد  َو َحدَّ
ِه ْبِن ِهاَلٍل َقاَل َسِمْعُت اْلَجبَّ  اِد ْبِن ُعْثَماَن َعْن َعْبِد اللَّ اٍل َعْن َحمَّ اِر َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِلی ْبِن َفضَّ

ِه ع یُقوُل  َماَء َبَكْت َعَلی اْلُحَسیِن ْبِن َعِلی َو یْحیی ْبِن َزَكِریا َو َلْم َتْبِك َعَلی  َأَبا َعْبِد اللَّ ِإنَّ السَّ
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َغیِرِهَما ُقْلُت َو َما ُبَكاُؤَها َقاَل َمَكَثْت َأْرَبِعیَن یْومًا َتْطُلُع َكَشْمٍس ِبُحْمَرٍة َو َتْغُرُب ِبُحْمَرٍة  َأَحٍد 

 ُقْلُت َفَذاَك ُبَكاُؤَها َقاَل َنَعْم.
الم می ه علیه السَّ بن بن علی و یحییفرمودند:آسمان بر حضرت حسینحضرت ابوعبداللَّ

الم گریست و بر احدى غیر این دو گریه نكرد. عرض كردم: گریه آسمان زكریا علیهم السَّ 
چیست و چگونه بوده؟ حضرت فرمودند: چهل روز آسمان درنگ و توقَّف نمود، خورشید با 

كرد. عرضه داشتیم: این گریه آسمان بود؟  رنگی قرمز طلوع نموده و با رنگی سرخ غروب می
 (287، ترجمه ذهنی تهرانی، ص حضرت فرمودند: بلی. ) كامل الزیارات

 80كامل الزیارات، النص،ص  .15
ا گریه نكردن بصره و دمشق و خانواده .16 ر امَّ ان )طبق روایت(، اشاره به متأثَّ ى عثمان بن عفَّ

رى نداشته باشند؛ زیرا آننبودن ظاهرى آن ها هم از ها دارد، نه آن كه در واقع چنین بوده و تأثَّ
هدا علیههاى الهی هستند آفریده الم گریستو بنابر روایات، همه مخلوقات بر سیدالشَّ ند. السَّ

 (298)فروغ شهادت، ص 
 . همان17
اند به معناى ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی است كه ثنا . كلمه حمد بطورى كه گفته18

شود، و هم شونده باختیار خود انجام داده، بخالف كلمه )مدح( كه هم این ثنا را شامل می
شود )من فالنی را در برابر كرامتی كه دارد حمد و ناى بر عمل غیر اختیارى را، مثال گفته میث

گوئیم آن را حمد مدح كردم( ولی در مورد تَللؤ یك مروارید، و یا بوى خوش یك گل نمی
 (30، ص 1توانیم بگوئیم )آن را مدح كردم.()ترجمه المیزان، جكردم بلكه تنها می

 ( در مقام بیان چرایی همراه شدن كلمه حمد با كلمه تسبیح میفرمایند: ره)عالمه طباطبایی
خواهی پرسید چرا خدا منزه از حمد حامدان است؟ و چرا نخست تسبیح را از ایشان حكایت 

گوییم براى اینكه غیر خداى تعالی هیچ موجودى به افعال جمیل او، و به جمال و كرده؟ می
م چنان كه به جمیل صفاتش و اسماءش كه جمال افعالش ناشی كمال افعالش احاطه ندارد، ه
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َو ال یِحیُطوَن از جمال آن صفات و اسماء است، احاطه ندارد، هم چنان كه خودش فرموده: )

 ، احاطه علمی به او ندارند(. ِبِه ِعْلماً 
ه یافته طبنابراین، مخلوق خدا به هر وضعی كه او را بستاید، به همان مقدار به او و صفاتش احا

است و او را محدود به حدود آن صفات دانسته، و به آن تقدیر اندازه گیرى كرده، و حال آنكه 
خداى تعالی محدود بهیچ حدى نیست، نه خودش، و نه صفات، و اسمائش، و نه جمال و 
كمال افعالش، پس اگر بخواهیم او را ستایش صحیح و بی اشكال كرده باشیم، باید قبال او را 

از تحدید و تقدیر خود كنیم، و اعالم بداریم كه پروردگارا! تو منزه از آنی كه به تحدید و  منزه
َه یْعَلُم َو َأْنُتْم  ِإنَّ تقدیر فهم ما محدود شوى، هم چنان كه خودش در این باره فرموده: ) اللَّ

 دانید(. داند و شما نمی، خدا میَتْعَلُموَن ال
تیم: حمد آنان را در قرآن حكایت كرده، آنان حمد خود را اما مخلصین از بندگان او كه گف

اند، براى اینكه خداوند ایشان را خالص براى حمد خدا، و وصف خود را وصف او قرار داده
خود كرده. پس روشن شد آنچه كه ادب بندگی اقتضاء دارد، این است كه بنده خدا پروردگار 

خود را به آن ستوده، و از آن تجاوز نكند، هم چنان خود را به همان ثنائی ثنا گوید كه خود خدا 
گفت: كه در حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی از رسول خدا )ص( رسیده كه در ثناى خود می

( پروردگارا 52ص  2)سنن ابی داود ج  (ال احصی ثناء علیك، انت كما اثنیت علی نفسك)
زان، اى  )ترجمه المیكه بر خود ثنا كردهتوانم بشمارم، و بگویم، تو آن طورى من ثناء تو را نمی

 ( 32- 33، صص1ج
هسب». تسبیح به معناى منزه داشتن است، كه با زبان انجام شود، مثال گفته شود19 « حان اللَّ

ولی وقتی حقیقت كالم عبارت باشد از فهماندن و كشف از ما فی الضمیر و اشاره و راهنمایی 
هر طریقی كه صورت گیرد كالم خواهد بود هر چند به منوى خود، این فهماندن و كشف به 

 كه با زبان نباشد...
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بینیم كه این موجودات آسمانی و زمینی و خود آسمان و زمین همه بطور صریح از و ما می

دارد، پس كند، و او را از هر نقص و عیبی منزه میوحدانیت رب خود در ربوبیت كشف می
 گویند. سمان و زمین خدا را تسبیح میتوان گفت، و بلكه باید گفت كه آمی

آرى این عالم فی نفسه جز محض حاجت و صرف فقر و فاقه به خداى تعالی چیز دیگرى 
نیست، در ذاتش و صفاتش و احوالش و به تمام سراسر وجودش محتاج خداست، و احتیاج 

 هیچ چیزفهماند كه بدون او خودش مستقال بهترین كاشف از وجود محتاج الیه است، و می
ندارد، و آنی منفك از او و بی نیاز از او نیست، و تمامی موجودات عالم با حاجتی كه در وجود 

اى غنی در وجود و تام و كامل در ذات و نقصی كه در ذات خود دارند از وجود پدید آورنده
د ودهند، و همچنین با ارتباطی كه با سایر موجودات داشته از آنها براى تكمیل وجخبر می

سازد بطور صریح كشف كند، و نقائصی كه در ذات خود دارد برطرف میخود استمداد می
اى كه او رب و متصرف در هر چیز و مدبر امر هر چیز كند از وجود پدید آورندهمی

 (150و 149، صص 13است.)ترجمه المیزان، ج
بی همتایی خداوند معناى تسبیح، در اینجا داللت آسمانها و زمین بر یگانگی و عدالت و 

است و این تسبیح معنوى، بمنزله تسبیح لفظی است. بسا كه: تسبیح معنوى ـ  كه راهنما و 
شود. )ترجمه مجمع البیان تر باشد، زیرا موجب علم میدلیل است ـ  از تسبیح لفظی قوى

 (143، ص 14فی تفسیر القرآن، ج
الم: جنبندگان زمین، ماهیان 20 دریاها و هر كوچك و بزرگی در زمین و .امام باقر علیه السَّ

 (301)ثواب االعمال، ترجمه حسن زاده، ص آسمان خداوند، بر آموزگار نیكی، آمرزش جویند. 
الم می21 چون طالب علم از منزلش بیرون آید قدم روى  فرمایند: براستی.امام سجاد علیه السَّ

ین براى او تسبیح هیچ خشك و ترى از زمین نگذارد جز آنكه تا طبقه هفتمین زم
 (296، ص 2اى، جترجمه كمره-گویند.)خصال

 148، ص: 26. الوافی، ج22
 38، ص: 1اْلسالمیة(، ج -. الكافی )ط 23
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 84، ص: 74بیروت(، ج -. بحار األنوار )ط 24
 422، ص: 14وسائل الشیعة، ج.25
المعلیه -.در چند روایت آمده است كه امام حسین26 ل كام -.«تیُل اْلَعْبَرةِ َأَنا قَ »فرمود:  -السَّ

 ى اشكم..... من، كشته108، ص 36الزیارات، باب 
المعلیه -از امام صادق  الم -نقل شده كه: حسین بن علی -السَّ  فرمود:  -علیهماالسَّ

 (108لزیارات، ص كامل ا.« ) َأَنا َقتیُل اْلَعْبَرِة، ال یْذُكُرنی ُمْؤِمٌن ِإالَّ اْسَتْعَبَر »
 شود....میكند، مگر این كه اشكش جارىتم، هیچ مؤمنی مرا یاد نمیمن، كشته اشك هس

بیان: در تفسیر و تبیین این احادیث گفته شده كه پس از كشته شدن عثمان، مردم به دستور 
المعلیه -دشمنان امام علی د و گریستندادند و بر قتل عثمان می، مجالسی تشكیل می-السَّ

الم را در دل آناندشمن بدین وسیله، بغض علی علیه یاد ز -شناختندكه حضرت را نمی -السَّ
ها و سرانجام كشته شدن احترامینمودند. این عمل، سبب به وجود آمدن آن همه بیمی

هداعلیه الم گردید؛ لذا فرمود: سیدالشَّ  .«َأَنا َقتیُل اْلَعْبَرةِ »السَّ
روز عاشورا به زبان آورده شاید شاهد بر این احتمال، گفتارى است كه دشمنان آن حضرت در 

بیَك َو ما َفَعَل ِبَأشیاِخنا یْوَم َبْدٍر َو ُحَنیٍن »و گفتند: 
َ
ا أِل )ذریعة « .َبْل ُنقاِتُلَك ُبْغضًا َو ِعنادًا ِمنَّ

جاة، ص   (134النَّ
بلكه به خاطر كینه و دشمنی با پدرت و آن چه در روز بدر و حنین با پدران ما انجام داد با تو 

 ... جنگیم.می
ا گمان می  شود ظاهر روایات، به جهت دیگرى ناظر باشد، با این توضیح كه:امَّ

ه داشت كه در لغت اًل: باید توجَّ ه عبر.  -اوَّ  ىبراى واژه -اقرب الموارد و لسان العرب، مادَّ
، معانی گوناگونی ذكر شده است:  الف. اشك؛    ب. اشك حلقه زده در چشم، پیش «َعْبَرة»

ر صورت جارى شود؛   ج. ریزش اشك؛  د. سرازیر شدن اشك، بدون صداى گریه؛  از آن كه ب
ر نیز د« قتیل» ىه. حبس شدن حالت گریه در سینه؛   و. حزن و ناراحتی بدون گریه.  واژه

 آمده است.« مقتول» لغت، به معناى
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فل كه ط ثانیًا: گریستن، یا براى به ظهور درآوردن صفت رحمت در طرف مقابل است )چنان

خواند(؛ و یا منشأ گریه، صفت رحمت است كه یكی از با گریستن، مادر را به رحمت می
صفات بارز الهی است تا با اظهار آن، بقا و الفت اجتماع همواره برقرار باشد، بنابراین، صفت 

 َرْحَمًة َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ »بارز رسولی هم كه براى آنان فرستاده، رحمت قرار داده است، كه:
 (  و تو را جز رحمتی براى جهانیان نفرستادیم.107ى انبیا، آیه سوره«)ِلْلعاَلِمیَن 

هدا علیهظلم و ستم و عصیان زمان الم به اعلی هاى جاهلیت تا زمان حضرت سیدالشَّ السَّ
الم داى كه امَّ خود رسید، و صفت رحمت را به فراموشی سپرد، به گونه درجه ر كلثوم علیهاالسَّ
 ى خود فرمود:خطبه

ْحَمُة ِمْن ُقُلوِبُكْم » هاى شما ( و رحمت، از دل112، ص 45. ) بحاراالنوار، ج َو ُنِزَعِت الرَّ
 كنده شده است.

هدا المعلیه -حال، سیدالشَّ  خواهد بفرماید: من كشته شدممی.« َأَنا َقتیُل اْلَعْبَرةِ » با كالم -السَّ
در مصایب من آشكار و در نتیجه، رحمت الهی، شامل  تا این صفت، با گریاندن و گریستن

ت شود. )فروغ شهادت، ص   (304حال امَّ
ه علیه و آله روایت میكند كه فرمود: .27 ی اللَّ د صلَّ در كتاب كامل الزیارات از صادق آل محمَّ

یكوقت حضرت امیر به امام حسین نظرى كرد و به او فرمود: اى )باعث( اشك كلیه مؤمنین!! 
زندگانی حضرت امام  باشم؟ فرمود: آرى، اى پسر عزیزم!ن گفت: منظور تو من میامام حسی

 (301بحار األنوار، ص  44حسن مجتبی علیه السالم )ترجمه جلد 
الم فرمودند: حضرت حسین بن علی فرمودند: من كشته اشگ .28 امام صادق علیه السَّ

كند. )كامل الزیارات، ب اشگ میكند مگر آنكه با یاد من طلهستم، هیچ مؤمنی من را یاد نمی
 (353ترجمه ذهنی تهرانی، ص 

الم فرمودند: من كشته اشك هستم، یاد نمی.29  را هیچ كند منحضرت امام حسین علیه السَّ
 (355)كامل الزیارات، ترجمه ذهنی تهرانی، ص: .گریدمؤمنی مگر آنكه می

 عالمت قبولی عبادت چیست؟ 595.سوال 30
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عبادتی كه مورد قبول باشد، یك نوع خضوع و خشیت :» است در روایت آمده  جواب:

 « آوردمی
 359در محضر عالمه طباطبایی ، ص  -47،روایت419،ص74ر.ك بحار االنوار ج

.بدان اباذر كه من بنده خدا و خلیفه بر بندگانم ما را خدا قرار ندهید ولی در فضل ما هر 31
ید رسید و نهایت ندارد زیرا خداوند تبارك و چه میخواهید بگوئید باز هم بكنه فضل ما نخواه

تعالی بما بیشتر و بزرگتر از آنچه ما میگوئیم و شما میگوئید یا خطور بقلب یكی از شما نماید 
 عنایت فرموده وقتی ما را این طور شناختید آن وقت مؤمن هستید.          

 (3، ص 4بحار األنوار، ج27تا  23بخش امامت ) ترجمه جلد 
ه به هر دو  ىمامی موجودات، واجد مقام نورانیت و جنبه.ت32 جسمانیت هستند و با توجَّ

ات -است كه تسبیح و تحمید تكوینی و غیر تكوینی  البته تسبیح و تقدیس و... براى ذرَّ
. تكوینی؛ 1. غیر تكوینی، و براى انسان سه مرحله است: 2. تكوینی، 1موجودات، دو مرحله: 

» تشریعی وجود دارد. براى واضح شدن معناى هر كدام، به كتاب. 3. غیر تكوینی؛ 2
االسراء  .اثر نگارنده مراجعه شود« سرَّ

اعمَّ از  -ى موجوداتشود كه همهتوضیح: از بسیارى از آیات، روایات و دعاها استفاده می
در درگاه حق، تسبیح و تقدیس، و تحمید و سجده، خضوع  -شعورشعور و یا غیر ذىزنده و ذى

ه آن ت و عبودیت دارند. و این نیست مگر به لحاظ توجَّ ها از یك سو به مقام و و خشوع و ذلَّ
 ى َخلقی،ها، و از طرف دیگر توجه به جنبهى تامَّ حضرت حقَّ بر آنمنزلت نورانیت و احاطه

جسمانی و ظاهرى خود كه تسبیح و تحمید و... حقَّ را در پی دارد. به این بیان كه هر 
ه مقام نورانیت خودموجودى، قب ه به عالم خلقی خود، متوجَّ كه نور حقَّ  -ل و بعد و حین توجَّ

ه به عالم خلقی حاصل میمی -است ه به مقام نورانیت است كه توجَّ شود و باشد؛ زیرا با توجَّ
ه شد، احتیاج به مقام نورانیت در تمام شؤون، مورد نظر قرار می گیرد چون به عالم خلقی توجَّ

ه حاصل میو تسبیح و تح ، از همین توجَّ ات وجود بشر هم به مید و... حقَّ شود. تمام ذرَّ
ه و تسبیح و تحمید و... را دارند، ولی محسوب می« ءشی»حساب آن كه  شوند، این توجَّ
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ه به عالم طبیعت )البته غیر از  -كه عبارت از هر فرد انسانی است -مجموعش در اثر توجَّ

ه صورتًا م حرومند. و پس از رهایی از عالم خلقی )به سبب مردن و یا برجستگان( از این توجَّ
ه  ه نكردن به آن با مجاهدات( به مقام نورانیت خود كه جداى از نور حقَّ نیست، توجَّ توجَّ

 (26-27خواهند كرد. )فروغ شهادت، ص: 
.شناخت با نورانیت شناخت خدا است و شناخت خدا معرفت من است با نورانیت این 33

 (3، ص 4بحار األنوار، ج27تا  23بخش امامت. )ترجمه جلد  الصاست همان دین خ
.مسلمات است كه در علم حق، چه در علم تفصیلی و چه در علم اجمالی، تكثر حقیقی 34

راه ندارد. اما انتساب افعال به عین ثابت، یعنی حقیقت محمدیه، دون األسماء اْللهیة و قیاس 
جود، كه در كالم استاد األساتید، میرزا محمد رضا عین ثابت و اسماء الهیه به ماهیت و و

هقمشه ر اللَّ مضجعه، آمده، شاید به این معنا باشد كه با آن كه اسماء الهیه در تجلیات  اى، نوَّ
اند، و با آن كه در حقیقت ذات متجلی است و اسماء حجاب اسمائیه علما حجاب ذات

، و از اعیان به عالم جبروت، و بعد از مرور اند، ولی فیض از طریق خزاین اسماء به اعیانذات
به عوالم جبروتیه به عالم مثال و أرض الثالث من غیب الهویة، و از عالم مثال به عالم شهادت، 

یابد. اما ماهیات در علم )به معناى عین ثابت( از آن جهت كه صورت و ظهور اسماء تنزل می
؛ و فیض وجود از غیب ذات به اسماء، و از انداند، لو ال جهات التمایز، وجود خاصالهیه

گردد؛ و بعد از تنزالت به عالم شهادت اسماء به اعیان، و از اعیان به عالم جبروت، نازل می
 (113و  112)مصباح الهدآیه إلی الخالفة و الوآلیه مقدمه سید جالل الدین آشتیانی ،ص .رسدمی
طبق مستندات دیگر، وقتی كه موجود .عوامل تاریكی : در كل آن چیزى كه بدیهی است 35

شود و همان آید، نوعی با عدم مخلوط میشود و از عالم وجود به عالم پایین میموجود می
ى پایین وارد شود در آنجا كه از حقیقت اولیه اش یا از حقیقت نوریه اش خواست تا به مرحله

ند كه در مباحث فلسفی ككند. در آنجا یك نور و یك تاریكی ظهور مییك عدمی ظهور می
هم آمده است. فلذا وقتی میخواهد بیاید موجود شود این موجود وجود محض نیست یا 

كند با عالم عدمی، آید برخورد میبفرمایید نور محض نمیتواند باشد چونكه دیگر این می
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ْشیاءَ  َخَلَق  یا َمْن » عالم تاریكی تا از آنجا؛ لذا درجوشن كبیر هم هست كه 

َ
ِمَن  اأْل

 ( 394؛ ص 91بحار األنوار چاپ بیروت ؛ ج.«)اْلَعَدِم 
فرماید كه قبل از اینكه این اشیاء خلق شود، موجود شود، توضیح: اینجا حضرت صریح می

قبل از آن، عدم یا تاریكی بود كه هر دو یك عبارت است و اگر آن نباشد نمی شود بیاید.  
تمام مراحل همانطور كه وجود جایگاه دارد،  تاریكی یا عدم در مرحله انتقال است و در

ْشیاَء ِمَن اْلَعَدِم  َخَلَق  یا َمْن »فرماید: تاریكی هم جایگاه دارد. در دعاى جوشن كبیر می
َ
« اأْل

یابد قبل از آن عدم بود و از درون عدم اى كه قبل آن این خلق وجود مییعنی نزدیكتر مرحله
 بیانات شفاهی در ضمن تحقیق(آمد واین وجود دوباره ظهور كرد. )

 136، ص58.بحار األنوار )چاپ بیروت(، ج36
.وقتی ارواح است الزاما باید عالم ارواح نیز باشد. پس وجود عالم ارواح به داللت التزامی 37

 شود.   )بیانات شفاهی در ضمن تحقیق(از روایت فهمیده می
 در همین جلسه 2.رجوع كنید به پاورقی 38
 308، ص26ر )چاپ بیروت(، ج.بحار األنوا39
ی فی العالم الخلقی. فإنَّ خالفته خالفة « خالفة»قد حان حین أن تعلم معنی .40 العقل الكلَّ

ته إظهار كماالت مبدئه المتعال و إبراز األسماء و  فی الظهور فی الحقائق الكونیة. و نبوَّ
مراتب الغیب و الصفات من حضرة الجمع ذى الجالل. و والیته التصرف التامَّ فی جمیع 

ه لعدم شوبه  فها، فإنَّ فه ال یقاس بتصرَّ ف النفس اْلنسانیة فی أجزاء بدنها. بل تصرَّ الشهود، تصرَّ
ة و اعتناقه بالعدم و النقصان، یكون أقوى فی الوجود و اْلیجاد و التصرف و اْلمداد. فهو  بالقوَّ

من من هذا التعبیر أنَّ  الباطنو ال»؛ و هو الباطن و الحقَّ به «الظاهر»الظاهر و الحقَّ به  تتوهَّ
م فاسد و ظنَّ فی سوق الیقین و المعرفة  ظهور الحقَّ و بطونه تبع ظهوره و بطونه! فإنَّ ذلك توهَّ
. بل ال ظهور و ال وجود إالَّ له، تبارك و تعالی؛  كاسد. بل األصل فی الظهور و اْلظهار هو الحقَّ

 (72الی الخالفة و الوآلیه ، ص )مصباح الهدایه  .و العالم خیال فی خیال عند األحرار
 577، ص 4الكافی )چاپ، اْلسالمیة(، ج.41
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 214، ص 3إقبال األعمال )چاپ، الحدیثه(، ج.42
با براهین عقلی به اثبات رسیده است كه رابطه علیت و معلولیت به نحو كمال و نقص .43

ین چنهم است و هر معلولی نسبت به علت خود مانند سایه نسبت به صاحب سایه است. و
ها از لوازم مرتبه معلولیت است و این نشئه دنیا از نظر وجودى مسبوق به ها و كاستینقص

سله كه سلعوالم دیگرى است كه ارتباطش با آن عوالم به نحو علیت و معلولیت بوده تا این
 موجودات به حق اول و خداوند سبحان، منتهی گردد.

امی كماالت موجود در این نشئه به نحو اعلی و اشرف شود كه تماز این بیان نتیجه گرفته می
در مرتبه و نشئه مافوق، وجود دارد و نواقص و كمبودهایی كه مختص به این نشئه ماده و 
طبیعت است، در عوالم باالتر راه ندارد. و این سخن، بیانی فشرده و اجمالی است كه شرح و 

 ر دشوار و یا ناممكن است. گونه كه سزاوار و درخور است، بسیااش، آنتفصیل
 (37؛ ص2)مجموعه رسائل عالمه طباطبائی؛ ج

 300، ص 10مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج.44
 367، ص 44بحار األنوار )چاپ بیروت(، ج .45
 طبق بررسی به عمل آمده براى جمله فوق، سندى یافت نشده است..46

ید، مرحوم آیه الله العظمی شیخ جعفر ظاهرا كالم فقیه بزرگوار،واعظ كبیر، مرجع تقل
هم ُسُفُن چنین آورده است 5شوشترى است كه در كتاب خصائص الحسینیه صفحه  :)كلُّ

لَجِج الغاِمرة أسرُع و ُمرساها علی السواحِل  جاة، لكن سفینُة الحسین مجراها علی الُّ النَّ
ر یه السالم حركتش بهمگی آنان كشتی نجاتند ولی كشتی نجات حسین عل الَمنِجیة أیَسر،

 امواج توفنده و گسترده دریا سریعتر است و پهلو گرفتن آن در ساحلهاى نجات آسانتر است.
گمان میرود كه چون آن فقیه بزرگ و واعظ الهی و عالم ربانی این جمله را در قالب و سیاق 

 ت. )آدابحدیث فموده، لذا امر بر دیگران مشتبه شده و تصور كرده اند این جمله حدیث اس
 (237الطالب، ص
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 . 1387اپ: دوم، قم، چ -علمیه قم( 
شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح مصباح الشریعة / ترجمه عبد الرزاق  .47

 ش. 1377تهران، چاپ: اول،  -جلد، پیام حق 1گیالنی، 
جلد، مکتب اإلعالم اإلسالمي 1شهید ثانی، زین الدین بن علی، منیة المرید،  .48

 ق.1409قم، چاپ: اول،  -
لنفس وسائل الشیعة / ترجمه شیخ حر عاملی محمد بن حسن، جهاد ا .49

 ش.1380قم، چاپ: اول،  -جلد، نهاوندی 1افراسیابی، 
صدر المتالهین،المبداء و المعاد با تصحیح سید جالل الدین آشتیانی،انجمن  .50

 ش 1354تهران سال  -حکمت و فلسفه ایران
جلد، قائم آل محمد 1صمدی آملی، داوود، شرح نهایة الحکمة )صمدی(،  .51

 .1386: اول، قم، چاپ -)عج( 
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جلد، 2طباطبایی،سید محمد حسین، مجموعه رسائل )عالمه طباطبائی(،  .52
موسسه بوستان کتاب )مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم( 

 .(  1387قم، چاپ: اول،  -
طباطبایی، محمد حسین، رسائل توحیدی )توحید ذاتی، اسماء حسنی، افعال  .53

جلد، موسسه بوستان کتاب 1ا و عالم مادی(، الهی، وسائط فیض میان خد
قم، چاپ: دوم،  -)مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم( 

1388. 
جلد، دفتر انتشارات 20طباطبایی، سید محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان،  .54

قم، چاپ: پنجم،  -اسالمي )وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم( 
1374 . 

جلد، موسسه 4یی، سید محمد حسین، ترجمه و شرح بدایه الحکمه طباطبا .55
قم،  -بوستان کتاب )مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم( 

 .(  1388چاپ: یازدهم، 
جلد، موسسه بوستان 1طباطبایی، سید محمد حسین، انسان از آغاز تا انجام،  .56

قم، چاپ:  -حوزه علمیه قم( کتاب )مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمي 
 1388دوم، 

جلد، موسسه 3طباطبایی، سید محمد حسین، ترجمه و شرح نهایة الحکمة،  .57
قم،  -بوستان کتاب )مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم( 

 .1387چاپ: دوم، 
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جلد، نور ملکوت 1طباطبایی، سید محمد حسین، مهر تابان )طبع جدید(،  .58 
 هد مقدس، چاپ: هشتم.مش -قرآن 

جلد، موسسه بوستان 1طباطبایی، سید محمد حسین، اصول فلسفه رئالیسم،  .59
قم، چاپ:  -کتاب )مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم( 

 . 1387دوم، 
جلد، 1طبرسی، علی بن حسن، مشکاة اِلنوار / ترجمه هوشمند و محمدی،  .60

 ش.1379قم، چاپ: اول،  -دار الثقلین 
طبرسی، احمد بن علی، اإلحتجاج علی أهل اللجاج )للطبرسي( / ترجمه و  .61

 ش. 1371تهران، چاپ: اول،  -جلد، مرتضوی 4شرح غفاری، 
جلد  27طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه مجمع البیان، گروه مترجمان، .62

 ش 1360انتشارات فراهانی، تهران چاپ: اول سال 
 -الواعظین و بصیرة المتعظین )ط فتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة  .63

 ش. 1375ایران ؛ قم، چاپ: اول،  -جلد، انتشارات رضی 2القدیمة(، 
فوالدوند، محمد مهدی، ترجمه قرآن کریم، انتشارات دارالقرآن الکریم، تهران  .64

 ق.1415چاپ اول 
 بازار–فیض کاشانی،محسن محمد بن المرتضی، المحّجة البیضاء ، تهران  .65

 مکتبه الصدوق ،  سرای اردیبهشت،
فیومی، احمد بن محمد مقری، المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر  .66

 ق ایران، اول، ه -للرافعي، در یك جلد، منشورات دار الرضي، قم 
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 -جلد، دار الکتب اإلسالمیة، تهران  7قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن،  .67
 ق ه 1412ایران، ششم، 

ر و مدینه الحکم و اآلثار،دار االسوه للطباعه و قمی، شیخ عباس، سفینه البحا .68
 ش1385النشر،چاپ:پنجم سال

قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان،مترجم موسوی دامغانی ، دفتر نشر الهادی،  .69
 ش 1376قم ، چاپ:اول، سال 

کفعمی، ابراهیم بن علی عاملی، المصباح للکفعمي )جنة اِلمان الواقیة و جنة  .70
 ق. 1405قم، چاپ: دوم،  -، دار الرضي )زاهدي( جلد1اإلیمان الباقیة(، 

جلد، کتاب 4کلینی، محمد بن یعقوب، أصول الکافي / ترجمه مصطفوی،  .71
 ش. 1369تهران، چاپ: اول،  -فروشی علمیه اسالمیه 

 293، ص: 66بحار اِلنوار ، ج .72
جلد، دار 8اإلسالمیة(،  -کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافي )ط  .73

 ق. 1407تهران، چاپ: چهارم،  -میة الکتب اإلسال
جلد، انتشارات 1کلینی، محمد بن یعقوب، بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،  .74

 ش. 1381قم، چاپ: اول،  -سرور 
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار اِلنوارالجامعة لدرر أخبار اِلئمة  .75

ت، چاپ: بیرو -جلد، دار إحیاء التراث العربي 111بیروت(،  -اِلطهار )ط 
 ق 1403دوم، 

/  68و  67ترجمه جلد  -مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحار اِلنوار .76
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تهران، چاپ:  -جلد، کتابخانه مسجد ولی عصر 2ترجمه موسوی همدانی،  
 ش1364اول، 

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، آسمان و جهان )ترجمه کتاب السماء و  .77
 ش.  1351تهران، چاپ: اول،  -اسالمیه جلد، 10(، 54العالم بحار اِلنوارجلد 

بحار  73مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، آداب و سنن ) ترجمه جلد  .78
 ش. 1365تهران، چاپ: اول،  -جلد، اسالمیه 1اِلنوار(، 

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، ایمان و کفر ) ترجمه کتاب اإلیمان و الکفر  .79
تهران،  -جلد، انتشارات عطارد 2/ ترجمه عطاردی(،  64بحار اِلنوار جلد 

 ش.  1378چاپ: اول، 
مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی، روضة المتقین في شرح من ال یحضره  .80

قم،  -جلد، مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور 14القدیمة(،  -الفقیه )ط 
 ق. 1406چاپ: دوم، 

بحار 27تا  23مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بخش امامت ) ترجمه جلد  .81
 ش.  1363تهران، چاپ: دوم،  -جلد، اسالمیه 5اِلنوار(، 

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زندگانی حضرت امام حسن مجتبی علیه  .82
تهران، چاپ: دوم،  -جلد، اسالمیه 1بحار اِلنوار(،  44) ترجمه جلد  السالم 
 ش. 1362

 جلد،1مفتاح الجنان،  -مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، زاد المعاد  .83
 ق. 1423بیروت، چاپ: اول،  -موسسة اِلعلمي للمطبوعات 



 فطرت  |   536

محمدی ری شهری، محمد، ترجمه میزان الحکمه ، ویرایش سوم ، قم،  .84
 ش1384انتشارات دارالحدیث چاپ پنجم سال 

ه،شرکت چاپ و نشر بین الملل، فلسفمصباح یزدی، محمد تقی، آموزش  .85
  1388تهران چاپ:هشتم ، سال

جلد، مرکز الکتاب  14في کلمات القرآن الکریم، مصطفوی، حسن، التحقیق  .86
 ق ه 1402ایران، اول،  -للترجمة و النشر، تهران 

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، انتشارات صدرا ، تهران ، قم،  .87
 ش.  1387چاپ: دوازدهم  

مکارم شیرازی،ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب االسالمیه،  تهران ، چاپ:اول ،  .88
 ش.   1374سال

89. www.roshd.ir 
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