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ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَ  ُ َعلی ُمَحمَّ ِحيِم َو َصلَّی اّلَله ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين هبِْسِم اّلَله  اّلَله

ِ الس  اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضیع العليم مَِن الشيطان الرجيِم. مينَستعيُذ بِاّلَله

 ْ ــــُهمَّ الَْعِن ال د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـ د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ يَْن،  هعِصــابَ اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ الَّتی جاَهَدِت الُْحســَ
 عا  ميللَُهمَّ الَْعنُْهْم جَ َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَ 

ِ َربِّ الْعالَ  ِحيِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ راَط ميبِْسِم اّلَله يِن ِإيَّاَک نَعْبُُد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن اْهِدنَا الصِّ حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ َن الرَّ
الِّينَ الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيْهِ   ْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 تفاوت اخالق تلقینی و اخالق جوشیده از کالم معصومین
شــود تا  یادآوريخالصــه  یليطور خبه گذشــته  یهااز بحث یايدهکچ کرســد يمیبا توجه به مناســبت جلســه به ن ر 

شاءاّلَله مقدمه شد برا یاان سات قبل ا یهابحث هدکيبعد. چ یهاعرصه یبا شد يجل سم و دوکن  ورت ص ه اخالق به دو ق
ار ک نيتا ا ؛گوناگون یهاا روشيرار و کت ن و باين و با تلقيبا تمر ،شودمیل ميانسان تح هرون بيصورت از ب يک ؛است
ه کســت ان يگر ايروش د يکشــود. میله از او دور يو صــ ات رذ شــودمیعادت  وه کده در او ملميصــ ت ح و خوب

ـــا  قوان ـــان ن و خود را بر اس ـــ ازن تنها ين قوانيه اک نش خودشين آفريانس  نميلمات معصـــوک در ده ويقرآن رس
 هنندکديتول یرو  اصــليو و یبا از درون او بجوشــد و عامل اصــليو آن صــ ات ز کندت يترب، ان شــدهيالســالم بهميعل

ه کست ا یاميوهمانند ن دو نوع اخالق يا ؛ميردکمثال عرض . رو  نابود شودياز همان و و شهياز همان ر ،ص ات زشت
درشــت  و دهيرســ یچه انگورها ،یقشــنگ یبهايچه ســ، یفروشــ ميوها ي یفروشــ ميوهآب هم در مغازينکمیما از دور نگاه 

ســت. اما يش نيب يکیالســت يک و بود ميوهن يت مربوط به صــورت اين همه جذابيم اينيب میم يشــومی يکتا نزد ،یادانه
شد يدرخت باز درون  کهست ا ميوه قتا  يه حقکرا  یاميوهوقت  يک ستک ایميوهرده و آن کرون آمده و ر  هه از درون ه

ه دارد ک یرنگ ،را ندارد ميوه ست. فقط صورتِ یگريز ديچ يکب، آن انگور يآن س ،ردهکرشد  رون آمده ويخودش ب
 ميوهآن  یبايز لکش فقط، رده باشندکن يرنگ يیباين زيرا به ا نيرون اينه از ب ،ستا ميوهآن  نده شديرس نمودِ  ن رنگِ يا
ســت، يفقط مزه ن ،دارد یار جالبيبســ همز رون آمده،يه آنها هم از درون آن بک ،ســتين ميوهآن  یبايرنگ ز فقط ،ســتين

ت هس ميوهن يدر ا ینها خواصيعالوه بر ا ،ها خواص مخصوص خودشان را دارندنيدام اکه هر کدارد  یار جالبيعطر بس
ضمک سان ه پو از ه ستند اما آن  ميوههر دو  .را دارد یند، آثارکمید يرا تول يیقوا ،آن در بدن ان ه ک هميون يبا ا ميوهه

م ييگومیهست، ن کنوع اخالق خش يک یدارد. اول یفاحش یهارون آمده ت اوتين هسته بيت از درون ايق تربياز طر
 و ینيو تلق یو صــور ین اخالق قشــريچن دارد. در یســوزخانمان یهاآفت یســر يکباطنش  اما غالبا   ،ال  ک شــه وميه
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ه کنيند و جالب اکمیز يمحرمات پره هاز هم ،ندکمیواجبات را عمل  هشــخه هم ،باســتيار زيصــورتش بســ یلميتح
، ینيپر از خود برترب، جبمثل محرمات. اما درون پر از عُ  روهاتکند، مکمیت يمثل واجبات رعا قا  يمستحبات را دق ههم

ـــخصـــ هه مالح کگران يپر از توقعات گوناگون از د عاتکبمرا  کیپا و تقوا و یتيش ند. توق ، از ارده از جامعه دک ین
س یهاه از خدا دارد و حجابک ین دارد، توقعاتگراياش دارد، از دخانواده سيب ش افيار ب شخک یار  ها جابن حيه ايه ت

ش ست یل بزرگکخودش م ش اخالقِ ه در ک ،ا ست. ،کخ سان به آن گرفتار ا سان همان رذ ن ِو  ان دهد میله را ادامه يان
ضاک شده و از درونِ کَ ش يه از ظواهر اع سمت د نده  شو گر يطور ده گر، بيخودش به  آن  تر ازکگر، خطرنايل دکبه 

 کن خاه در دروک یدرخت ههمان ن و را مثل هست ،سنت تاب وکن و براسا   یِ تيترب اما در اخالقِ  .است ردهکرشد 
ــته  ماند.مین یاز آثار هســته در آن باق یزيگر چيند و دکمیت يمن م ترب هتحت برنام گيرد[،]قرار می مین ياز بآن پوس

 ت دارد. يه قرآن به آن عناکست ا یابهيط هن همان شجريند و اکمیتنومند از درون آن ظهور  یبايرود و درخت ز

 حقیقیراه دستیابی به اخالق 
ت ين تربيا یعرض شــده و چگونگ در آن جلســات گذشــته م صــال   ،هســتن دو تا روش اخالق ين ايه در بک یيهافرق

شده  ست[، عرض  سليتاب در بکتواند از ظاهر مین یسکرا هر ام کن احيه اکنيو ا]ا شخه خودش عمل  هقياورد و به 
ام کنباط احاست .ار باالستيتش هم بسيه دارد حساسک یساز ابدميت سرنوشتن اخالق با توجه به اهيعرض شده ا .ندک

سنتکاز  یمعرفت ست. هر ینيه ديار فقک، تاب و   یبزرگ يکالم ک و یثيحد يکبا خواندن  یتواند به راحتمین یسکا
است.  یتخصص وق يار حسا  و دقيار بسک ]تجويز کند[، گرانيا به ديخود  برای یتيدستورالعمل ترب يکخودش  یبرا

 و لذاما را رشــد بدهد  ،نيرد و بر اســا  آن قوانيها را بگه بتواند دســت ما انســانکخواهد می یطيالشــراه جامعيفق حتما  
ن جلســات ه در آکاســت م صــل  یبحث يکن باز يا مان باشــد.ام بزرگانکو اح ءراآمتصــل به  یســتيبا ما تکحر یمبنا

 میالع اّلَله تي، آیطباطبائ ه، عالمیزيتبر کیمل یجواد آقارزا ميمثل  يیهاتيشـــخصـــ م.يپرداخت آن هب گذشـــته اجماال  
شخه امام بزرگوار و در ا ستند و اجاز یجامع یه فقهاکف فقها ين رديبهجت و  ستنباط اح اجتهاد هه  ،آن یام الهکو ا

 . ]را دارند[ ق باطن ن و انسانيدق هديچيام پک، احیمربوط به جسم و اعمال ظاهر یام ظاهرکنه اح

 هاسوءاستفاده دشمنان دین در تغییر حقیقت واژه
شمنان د ،دارند میق نقش مهيها در انتقال حقاه واژهک یيس انه از آنجاأمت سعين در طول تاريد  یهاردند آن واژهک یخ 

 هها اســت اداژهون ين انســان نتواند از ايه اکنيتا ا ،نندکضــد خودش  یل به معنايتبد ینند و گاهکمحتوا یار مهم را بيبســ
 ا  ن و مخصــوصــيت و ديفراوان دشــمنان بشــر یهاانتيخ هاســت از جمل یانتيخ يکن يند تا محروم بشــود. اکح يصــح



گاه  5 3-یدروتیحاب اخالق یغ یدفتاوت اخالق وتیح         |                               ی پاک فطرتپای  ندا

خود ه ب آن واژه هم خود قتِ ين انســان با آن حقيا هگر واســطيد ،ن رفتين واژه از بيا یالســالم. چون وقتهميت عليباهل
 .شودمیقطع  ،برسد انه به دادشک میم لو یانسانهابا  ین جنود الهيب یارتباطگر يست دکش ین پل وقتيا ؛شودمیده يبر

ــما مالح ه  ــان  و الســالمهميت عليبه قرآن، اهلک یآزاد هد واژييفرمامیش ــات قائل ميش اهيقدر برااينفطرت انس ، تس
ن آ ، ]به جای اينکه[را بشنود یتا ل ظ آزاد یجوان يکن خودش را از دست داده است. اآل یخ معنايچگونه در طول تار

شته درونرا  یآزاد یقيحق یمحتوا شد  ذهنش توجه دا شنود میرا  یت آزادميتا اه ؛آن برود یسوه ه با آن عشق بکبا
ــرعت به طرآ آن معنا ــد خودش حر یبه س ــده و ض ــا  يند. تا اکمیت کقلب ش ه من به دنبال کند کمین جوان احس

وقت چيدارد ه یه از آزادک مین م هواما اآل ؛د چون انسـان عاشـق حق اسـتنکمیار کفطرتش درسـت  ،هسـتم یآزاد
ـــدن اردکآنجا ظهور خواهد  یقيحق یه آزادکخدا  یقيحق ی، به دنبال بندگد به دنبال ع تورمین ز ، به دنبال آزاد ش

صال  ، درون هوان درندين حيا ،ن و سد. اما از درون میبه ذهنش هم ن ا شنا یآزادخواهد دنبال میر ه از ک اییيبرود. آ
ـــت ا نيدارد ا یآزاد ـــتيا]اگر[ ه کس ـــ ال و خواس ـــمیدرون خودش را  هن س  یهاآن روش ، ]از[ندکراب يخواهد س
دلش  هخواستتا آن  سمت آنرود به می یبه راحتو  ]است اده کند[ به آن قلب شده یه از آزادک یوباربندیو ب یگرههرز

 .و فطرتش را ]برآورده کند[

 حقیقت واژه عرفان
عرفان اســـت. در طول  ه، واژهان واژهيا هم. از جمليگذرمیق وقت از آن يه بخاطر ضـــکگر يد یبايز یهانطور واژهميه

ـــت ومنقلب  یرا طور یيروا هرا، واژ یقرآن همقد  را، واژ هن واژيا ،عرفان را هخ واژيتار ن تا ه اآلکاند ردهک یارکدس
اما تا عرفان  ،است عاشق معرفت ،ستاانسان از درون عاشق عرفان  ؛افتدمی یگریاد صوفيبه  فورا   دشومیعرفان گ ته 

شناخت حقکح عرفان يصح یآن معان[ س ال کند ]به جای اينکهشود، میگ ته   یعنيت سن تاب وکق يقت خود از طريه 
گذارد؟ مین را بدست آورد؟ آثارش چه خواهد شد؟ در سرنوشت انسان چه اثر يد ايونه باگچه؟ روشش چه هست؟ چ

ضرورت و ن ست  یاز قطعيتا چه حد  سد؟ کها سان به آن بر سائل تا يا یجاه ب ان اد يبه  فورا   شنودمیاز عرفان  یل  ن م
سد میتا عرفان به ذهنش  کند.و آن به ذهنش تبادر می افتدمی یگریصوف ند يبمی، خواهد دنبالش برودمیا از درون ير
ست کیسلش مَ يدرو ساندمیتا به ل ظ عرفان  ؛ا شده[ هايیبازارانکد یسر يک بيندمی ؛ر ن يدام انداختن اه ب یبرا ]باز 

به  یآدر  غلط يک ،ديآمیتا اسم عرفان  ؛شودمیجا منجر که آخرش به ک يیهااست ادهسوء و تشنه وگرسنه یهاانسان
 کند[. ]به ذهنش تبادر میگوناگون  یهالکش

الغه، از البان از نهجيمتق یلمات موالک، از مکلمات بلند غرر الحکعرفه، آن  یدعا یم عاليش م اهيعرفان برا ]بايد از[
 .خود قرآن به ذهنش برسد
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ست که نميعرفان ه شناخت حقکست ا یسکخواهد. چه میوجودمان آن را  هما هم ا  یضررقت وجود خودش يه از 
ت آنها کرو به ب ؟!نيســت یقت عالم هســتيبه تبع آن حق وقت وجودش يه عاشــق شــناخت حقکهســت  یســکچه  ؟نديبب

 یابزار گوناگون حس]با اين[ ن انسان يشود امیچگونه  !؟]نباشد[ شيپروردگار خو یالير خيو غ یقيشناخت حق]عاشق[ 
  تد، چقدريار بکش از ایيايحو بو تا اســـت؟ نقدر حســـا يش ايهایفرع یفرعآن  در مورده دارد، ک میعل یو معرفت
ُ  يکاز ه من کچرا  !ســتاچقدر دنبال درمان  !شــودمینگران  حو  يکه يکدر حال ام؛هن عالم محروم شــديعد از ابعاد اب

سان  یاز زندگی ار فرعيبس سبت آن ناان سنگمی شگوش يکتا  .یمعرفت یقيحق یازهايست به ن شنود چقدر يخواهد  ن ب
شمش ميشود. همیقطع ش ياز زندگ يمیبخش ع با  اشرابطه نديبمیچون  !شودمینگران  شا اينطور چ ش ایيحو چ

ــانيا ؟شــودمیچطور ، شــود[]خوب متوجه نمیغذا را  ه، چند تا مزســرماخورده مقدار يک ابزار  یبرانقدر يه اک ین انس
ــناخت خودش شــود ف يضــع یحت یاگر وقت کهســت انگران  وحســا  و دهد میت مياه چه بداند و چه نداند حو ش

ست !شودمیچطور  سان،ا یخالق ه ش هتا مز شناخت چند یبرا ين ان شناخت يکش يبرا ،نيريشور و  س یحو  ؛ تداده ا
شنائ یبرا صدا،  یآ ست ش دادهيحو برا يکموج و امواج  شيد یبرا ؛ا صورت و  ن عالم ، حو ياز ا یلکدن چند تا 
؟! نداده باشد یچ حسيه قت خودشيخودش و حق شناخت ربَ  یاما برا ،انسان متوجه آن هستن يا و ؛است داده یينايب
ــتام کيح يکمت کح یجاکن يا ــتند  یيهاها حلقهحو هه هميکدر حال ؟س ــل هکهس ــان به آن حو اص خودش  یانس

ــد ــ و برس ــودوفا کش ــيت اميو اه هخدا حو داد ،خودش ربَ  یو برا .ش گر يت آن حوا  دميباالتر از اهار ين حو بس
سان قبول يست. چطور اا ست او هب ]بويايی، چشايی، بينايی و غيره[ یابزار حسخدا ه کند کمین ان  نها رايااگر  هک داده ا

 ، خداقت و حقيشــناختن حق یبرا اما ؛شــودمی یجد و ندکمیدا يهم به همان اندازه وســعت پ اشیزندگ داشــته باشــد
ــ ــد! یحس ــحبتی؟ اگر به او نداده باش ــداز آن هم  ص ــ آن ،ش ــمن خ يدر طول تار !مينکفرار و م يوقت از او بترس ه چدش

 است! ردهکبه انسان  یبزرگ یهاانتيخ

 های بزرگ به دلیل ایمان به والیت استافتخار و عظمت همه شخصیت
ن يم، ايردکمان اشــاره ضيه در ضــمن عراک ی. مطلبح داده شــوديد توضــيات، بايات و روايمان بر اســا  آضين عرايا
سا يه اکست ا شميع  ینان فقهاميبه اط و ن راه برا ت يربرا در ت یام الهکاح ،ه زالل و مطمئنک ،ستامان تبکن مأال

سا  آنها خودمان را ترب و نديفرمامیبه ما ارائه ن و  شمنانيم تا از خطرات اينکمیت يما برا اذب ک یهاه عرفانک ین د
ردم کر بارها عرض يحق م. لذايبرند در امان باشمیار که انسان ب ین تشنگياست اده از اانسان و سوء انداختندام به  یبرارا 

 گرد و يک ؛ن راه اســتيا یمقدمات یال باگو يکتواند باشــد. در حد مین مســائل نيت و ايبه عنوان اســتاد اخالق و ترب
شود، در حد گردکمیت مع م هم افتخار يروحان هاز آستان یزيغبار ر ست ار يقن حيا هدين عقي. ایو غبار ند اگر قبول ب
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م از شــهود يهم در محضــر خدا هســت ه همه باک یدرد دل يکدر حد ، ميمان دارشــات بزرگان را در حد توانيه ما فرماک
ــاک مانربَ  یخدا، از لقاء خدا، از لقا ــ یابهرهو ند ک یتيعنا يکن خدا يم من هد از مجموعيه ش  البا  ر غيو حق ميبرده باش

 ما معموال   ديعرض رسه ب با  يه تقرک یه آن مقدماتکنطورميم در جلسات خود شهر هم هيزان هستيه خدمت عزک یجلسات
 یتيارتباط ترب ]دارای[ ها دارند ون رشتهيه آنها تخصه در اک یدي، اساتبزرگوارمان یم به علمايدهمیل يجلسه را تحو

ست اده  زان از محضر آنهايعز هستند و یخاص شد از هر  يیبايز مان هریاله یهاتکتمام حر نند وکمیا شته با  ،یسکدا
 هاست.ت از آن قلهيدر نها

 يیارهاکها نوشته شود. ابتتابک، ات اوکبر و ت اوياست. جا دارد در ع مت شخص یيار بااليت بسيشخص يید رجايشه 
ـــت و مقام خودش ب ه کن بود يه دارد افتخارش اک یع مت ه. اما با هممیدر آن خ قان جهن ؛یاماندنيار برد به که در پس

ــه .ه من مقلد امام هســتمکرد کمیو اقرار  بود یرهبر اله و طيالشــراه جامعيفق يکمقلد  ار يت بســيشــخصــ د چمرانيش
 یمواج یايدر يکران، کیب یصحرا يکشود، مثل میوارد  یتر چمران وقتکت ديانسان در شخص است. انصافا   یبزرگ

صه يافتخارش در ا و ع مت او هشود. اما هممیگم  [شدرون]ه کست ا سکه از مکشود مین خال صدر  یتب امام مو
ست اده  شيدر تار که ی، دولتیشورک، مین ا اعم ازگر يد یهاتيشخص بهره برده بود. ورده کا ستارخان،  ،بودند هعيخ 

ـــتان آذربا یقهرمان مل يک ـــا  فتوا ه برکگرفت  یوقت اما آن ارزش را آن ؛جانيدر حد فراتر از اس  مراجع نجف یاس
 یهاتيشـــخصـــ یليما خ .ردکدا ين ارزش را پيتا ا ات را گرفتي، آن آب حرد. از آن قلهکار شـــجاعانه کاقدام به آن 

 م. يداشت خيدر تار هاتر از ستارخانیقو

ــد  یتکاگر هر حر ــخه باش ــالش مش ــت و به علماان يد یه به فقهاکاتص ــت یربان یس ه ک تد ين مطلب جا بياگر ا ،اس
صا   ستان همه گرد ما ،یتيت تربکدر حر مخصو ست یربان یعلما هو غبار آ شد خواهد دشاءن ما را انيخود ا ،ميه   اد.اّلَله ر

 افا  ه انصــک ین حاج آقا عالمياالســالم و المســلار بزرگوار حضــرت حجت يبســ یربان یاز علما يکیحال، ما از  یا یعل
د ياز اســات یه از بزرگانکنيشــان عالوه بر ایماالت روحکدر و ت ن و خودشــان يترب و اه در تقوکنم کنقدر عرض بميه

ه آنجا ک یط اسارت در آن وضعين شرايتررزم، در سخت و ميدان مجاهدهاند و خودشان در ردهکاخالق در قم است اده 
ـــيه اکلو رفته بود  ـــت، در آن ش ـــ مين االن همرده و هکه ن و کيتز ،هانجهکن آقا طلبه هس آن  میدر درد و رنج جس

سخت ها مرتبا  نجهکش س یا یعل ؛ندکمی یزندگ یدر  ار يحال خود وجود آن بزرگوار همان ن و آن بزرگوار خودش ب
 یآقا ن حاجمياالسالم و المسل شود. استاد گرانقدر حضرت حجتشاءاّلَله از محضرشان است اده ه انکست او نور در  

اّلَله شــاءم اگر انيردکم تقاضــا يســتيه ال باگو هم نکم يردکر عرض ين حقيه اکشــان يه با همه تواضــع و بزرگوارک ولعين
ـــعت  دييقبول ب رما ـــيبه ا یتيار تربکن يار اکبا توجه به وس ـــتکل کن ش ـــان اتيروح هبنا ب کت کزان تي، عزه هس ش
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 يکنباشد. خوب  کاخالق خش يکرآ شان، صِ حاالت که نندک میعمل  ورند يتحت برنامه قرار بگ و دنشو یدگيرس
ا حاج آقا اگر جلسـه ر شـاءاّلَله ه انکند ين تقاضـا را قبول فرمايان باشـد اک. لذا اگر امسـتا یادهيچيع و پيوسـ با  يار تقرک

شند خدمتيقبول فرما س االت عزر ين حقيم و ايشان با سخ به  سمت پا سياّلَله اشاءانتا زان يهم در ق ن را يسنگ تيولئن م
 م. يه به انجام برسانکند بلک کمکه خداوند خودش ک
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