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ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  الّلَ ِحيمِ  الرَّ ه  َصلَّی وَ  الرَّ د   َعلی الّلَ ِ  لَعنَةه  وَ  الّطاهِرين آلِهِ  وَ  مهَحمَّ  اَجَمعين اَعدائِِهم َعلی الّلَ

ِ  نَستعيذه  هِحب   لَِما َوفِّقْنا اللَّههمَّ  الرجيِم. الشيطان مِنَ  العليم السميع بِالّلَ  َوتَْرَضی ت

لَ  الَْعنْ  اَللّههمَّ  د َحقَّ  َظلَمَ  ظالِم اَوَّ د، َوآلِ  مهَحمَّ َسيَْن، جاَهَدتِ  الَّتی الْعِصابَةَ  الَْعنِ  اَللّـههمَّ  ذلَِک، َعلی لَهه  تابِع َوآِخرَ  مهَحمَّ  الْحه
 َجميعا   الَْعنْههمْ  اَللّههمَّ  قَتْلِِه، َعلی َوتابََعْت  َوبايََعْت  َوشايََعْت 

ِ  بِْسمِ  ْحَمنِ  الّلَ ِحيمِ  الرَّ ِ  الَْحْمده  الرَّ ْحمنِ  الْعالَمينَ  َربِّ  لِلَّ حيمِ  الرَّ ينِ  يَْومِ  مالِکِ  الرَّ هده  ِإيَّاکَ  الدِّ راَط  ْهِدنَاا نَْستَعينه  ِإيَّاکَ  وَ  نَعْب  الصِّ
ْستَقيمَ  وِب  غَيْرِ  َعلَيِْهمْ  َأنَْعْمَت  الَّذينَ  ِصراَط  الْمه الِّينَ  لَ  وَ  َعلَيِْهمْ  الَْمغْضه  الضَّ

 تعریف حجاب ظلمانی و حجاب نورانی

 آن اهميت طراخ به و است نفس تربيت در پيچيده و مهم بسيار مسائل از يکی حجاب بود، حجاب درباره بحث موصوع
 از نفس سيرم در پيچيده ایهریکاريزه اين الهی فضل به لّلَ ءااشان ات دکن پيدا ادامه بحث هم جلسه اين که درسمی ظرن به

 .شود[ حل] السالمعليهم بيت اهل برکت به حجاب طريق

 در ميقیع اثر ،تنبه اين ،کندمی پيدا شخص که یتنبه با ظلمانی حجاب اين که هست ظلمانی حجاب يک که شد عرض
 ترعميق دلشکستگی آن ،شود ترعميق بيداری اين هرچه و يردگمی انجام جدی خيلی درونی تحول اين و کندمی ايجاد او

 از وقتی يداریب آن با و بود فاسق يکی که مرد دو آن درباره   السالمعليه باقر امام فرمايش که رسدمی جايی به کار و شده
 ود،ب کرده گرفتار را او عابد نوری حجاب و بود دبعا که ديگری آن و آيدیم بيرون صّديق آيد،می بيرون مسجد

 ما هم هاجبهه در شود.می او فسق به منتهی که است سخت چقدر اشبيداری و فهم و است سخت قدرآن تشخيصش
 هک همان ؛بود هرزه آدم يک و سرکوچه لابالی ،بود شرابخور که اشخاصی بودند انقالب، جريان در داريم هايینمونه

 هاینمونه هم تاريخ در .رسدمی ادشه مقام به که نچنانآ ،پشيمانی و دلشکستگی عمق تا بيداری ،ندکمی پيدا بيداری
 لیخي کار نوری حجاب در اما ؛بودند تاريک حجاب اين از منقلب که معرفت اهل بزرگان از بعضی از داريم جالبی
 .است سخت

 کمال نوری، حجاب در اما .رسدمی بلند مقامات همان به ،انقطاع همان با ظلمانی حجاب در که گفت توانمی خالصه
 دلشکستگی حجاب اين چقدر تازه شدن، معلوم از بعد و شود معلوم برايش حجاب اين تا ،خواهدمی خدا از را انقطاع
 شد، ثبح که بذکا شخصيت همان خصوص رد يندهآ ایهبحث در البته که تسا توجهی قابل بحث ،شود ايجاد جدی
 شود[.می ]بحث هابرنامه آن در الّلَ ءشاان جايک که هست مباحثی يک راستا اين در اينها

 چرا تشخیص حجاب نوری سخت است؟
 .کرد واهيمخ استفاده بزرگان محضر از را کار روش و الؤس همين مرور به ذال ؛ستا مقدمات در مانبحث فعال   ما حال

 ثال  م هست. مقدسی صورت يک مسأله صورت که است اين باب از ،است سخت خيلی تشخيص که نوری حجاب در
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 اين ؛]است[ نمازخوانی حال ،نماز مقدمات ،نماز تعقيبات سجاده، و وقت اول نماز در ئما  دا خب است، نماز اهل نفر يک
 بکند وهمت اينجور اينکه نه ؛است خطرناک رديگ که نآ ،هستم نمازی اهل آدم عجب من که بيايد جبعه  شيبرا اينکه نه

 ؛شودمی قضا صبحش نماز فالنی خواند؛نمی نماز فالنی است؛ تعقيبات با و است مرتب خيلی نمازم ديگران از مثال   من که
ب   َدَخَله   َمن  » فرمايد:می السالمعليه صادق امام است؛ خطرناک و است جبعه  که ينا  اينجور بيچاره ،1«َهَلکَ  ال ع ج 

  است. انداخته هالکت به را شدخو

د  » فرمايد:می السالمعليه باقر امام فَ ب َمع   ب  الع ج   یلَ َسب   س   عجب در ما بحث ؛بنندیم را نفس معرفت راه اصال   ،2«س  الن ف   ة  ر 
 که است دهش باورش خودش به خودش هک همين !نخير است؛نماز اهل اينکه برای ببالد که نيست اين در ما بحث ؛نيست

 اهل من رمگ عه! که بشود الؤس برايش باش، نماز اهل برو آقا که بگويد او به کسی اگر که طوری .هستم نماز اهل من
 و مازن در دقت حال در و نماز درحال ؟است نماز در دائما   اوضاعم و وضع تمام که بينینمی مگر گويدمی نيستم؟! نماز
 حجاب همين کند،ب پيدا خودش درباره   کسی را احساس اين هستم، نماز اهل و نماخومی نماز من که اين است؟ غيره

 ؛تسا السالمعليه علی ،نماز اهل که باشد متوجه تا خواهدمی عميق معرفت کي ؛واهدخمی ژهوي تفمعر يک چرا؟ است؛
 سته بزرگی ادعای هست؛ السالمعليه حسين امام مال آن است. السالمعليه علی نماز آن ؛است فرموده قران که نمازی آن
الةَ  َاَقمَت  َقد َان کَ  َاشَهد  » که  طريق زا متوجه وقتی که ؛طلبدیم عميق معرفت يک ،است رتضح آن زنما اهل ،«الص 

 اءالّلَ ماش ،نمازی اهل چه ؛دعا التماس آقا گفت کسی راگ که کشدمی خجالت اصال   خود ودیخ به آنوقت ،شود معرفت
 شودمی اخراج دارد که مشروطی دانشجوی نفر يک برای مثال   اينکهکما ؛کشدمی خجالت و ريزدمی درون از چنانی،

 ،آقا ينا هم آن بود نفر يک شانطايفه در دانند؛می بزرگی دمآ خيلی را او اش،خانواده پدرش، ندارد؛ خبر هيچکس ولی
 طايفه در و تاس چنان و است چنين ما پسر که بگويد و بکند تعريف آقازاده اين از و بيايد پدرش استادشان، پيش حال

 بيندمی واقعا   چون ريزد؛می درون از و کشدمی خجالت درون از دارد آنجا هم پسر آقا آن و هست چنين دانشمند يک ما
  ست.ا ديگری چيز قضيه و نيست اينطور قضيه که

 لزوم داشتن حد معرفتی باال برای تشخیص حجاب نورانی
 وندر که ظلمانی حجاب آن مثل آيا بدّرد را حجاب اين اگر تازه ؛بدّرد را حجاب اين که خواهدمی معرفتی همچون يک

ِ ع يک که وقتی پس دارد. را خودش خاص بحث اين البته برسد؟ توانست اندازه اين به تازه کرد متالطم را او  ،هست مال
ِ  من ،استادم من کندیم ساحسا که مينه  هب ؛ظلمانی حجاب شودمی آنکه ها؛ يدبيا جبعه  اينکه نه ،محققم من ،ممعال

 تعجب .است خطرناک که جبعه  شودمی آنکه ؛چنانم و چنينم من ترم؛موفق همه از من که طايفه در کنيم توجه ديگران
 خودش به خودش درون در که است اين بحث است. پاک اينها از نيست؛ اينها بحث خودش؛ ظاهری هایپيشرفت بر کند
 و همانب موقعيت و فالن اختراعات دارای و دانشمند و انديشمند فرد يک من !ديگر هست واقعيتی بالخره که گويدمی

                                                           
 313، ص2، جالکافي .شود کهر که را خود بينی فراگيرد هال -1
 162، ص75، جبحار األنوار .راه خودبينی را با خويشتن شناسی بر بند-2
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 .هستم کسی يک من هست؛ واقعيت يک بالخره بزنم. ولگ را خودم که توانمنمی خب ؛]هستم[ چنان موفق استاد يک
 متوجه که هداخومی ويژه معرفت يک ؛طلبدمی خاصی معرفت يک ؟چرا ؛شود باز راه که اردذگنمی نوری حجاب اين

 رب ناظر و هستی همه   بر ناظر و حاضر که حق به علماء رضمح در ،حق حضرت اسم رضحم در ،عالم اسم رضمح در باشد
 حساب به هم هيچ اصال   من ة،الشهاد و الغيبعالم محضر در الغيوب،عالم رضمح در هست، من برون و درون وجود

 تازه و بشکند حجاب اين که خواهدمی معرفتی همچون يک دارم؟! خودم از خودم احساسی چه او رضمح در ؛مآينمی
 خيلی ،ویق بدن قوی، التضع ،قهرمانی يک يا پهلوانی يک ؛بکند ايجاد را خاص اثر اين بتواند چقدر ،بشکند هم اگر
 :گويدمی اينکه برای را اينها همه   ؟مسابقات و مبارزات برای ودرمی چرا اينکه اما نيست، جبعه  اهل ،متدين و پاک آدم
 صيتشخ ،فکری پيشرفته   آدم همچون کي کنم؛ معرفی دنيا در را ايران کشور اسم را، کشورم اسم خواهممی من آقا
 خوب خيلی گوييممی ؛کنم[ ]معرفی را ايران کشور اسم خواهممی گويدمی ؟رویمی چرا آقا پرسيممی وقتی ،رگبز

 يک خودمان مردم بين در و هستم شخصيتی چه من که اننددب ايران کشور مردم ناآل اما ؛کردی رشد خوب آمديد،
 گیبند برای و هستم خدا عبد من که کند توجه که خواهدمی ويژه معرفت يک .حجاب شد اين ؛بکنم پيدا جايگاهی

 از ريمذبگ حال باشند؛ داشته احساسی چه من به مردم اينکه نه ؛کنم[ ]معرفی دنيا در را مظلوم ايران اسم خواهممی خدا
 نآ و طرف ناي مغزم از سلول يک کنم،می لوانیپه ادعای که من اگر که باشد متوجه شخص را جسم قوت عوامل نکهيا

 پيشرفت و امتياز انسان برای ديگر هایميدان در قبل جلسات در کرديم ضعر که اموراتی بقيه و ؟شوممی چه بريزد، طرف
  شوند[.می ]محسوب مصيبت اينها نفس، تربيت مسير در ،شودمی حسوبم

 راضی بودن به وضع موجود خودبزرگترین مصیبت، 
یبَةَ  الَ » فرمايد:می السالمعليه باقر امام ص  ت َهانَت َك  م  ن ب   كَاس  َضاكَ  وَ  ب الذ   عنوان به حضرت ،1«ی َهاَعلَ  َأن َت  َال ت ي ب ال َحالَة   ر 

 مآد چه من هستم؛ مقدسی مآد چه من که آيدنمی جبعه  برايش ؛نيست جبعه  کرديم عرض .کندمی بيان مصيبت
 حال هب فرمايدمی حضرت هست. هالکت آنکه آيد؛نمی جبعه  هستم؛ ایالعادهفوق نويسنده   آدم چه من هستم؛ سخنوری

 کوچه در که بينيمنمی وقتهيچ ما را ایرزمنده يک هست؛ بازیشکلک اين دارد. رضايت احساس موجودش، وضع
 بزند؛ طرف آن يکی بخزد آنجا يکی ند؛بک درست آنجا جنگ شکلک و بگيرند دستشان چوب چهارتا هابچه مثل بيايد
 ندهیسازما آنجا واقعا   بچه تا چهار اما هست. بازی شکلک اين ونچ ؛هرگز اصال   .بگيرد سنگر الکی طرف آن يکی
 پالستيکی ماشين يک که ایبچه يک .کندمی فرماندهی آنها بر که کندمی کيف واقعا   بچه چهارتا آن فرماندهی و کنندمی
 ودشموج وضع آن بر و ندبيمی راننده را خودش واقعا   و شودمی سوارش و بنددمی آن به نخ يک وهمش غلبه   لحاظ به را

 شکلک يک کند،می سوار مسافر و کندمی پارک ؛قشنگ لحطه نآ از بردمی لذت و است خوشنود و هست راضی
 عمضو اين که، ندارد خشنودی و رضايت جای اين که بيندمی خود خودی به د،ش باز وقتی معرفت آن هست؛ رانندگی
 را التح اين اسم السالمعليه باقر امام .شدم چيزی که شودمی باورم خودم به که خوشنودی جای نه هست؛ بازی شکلک
یبَةَ  الَ » هم آن کند.می معرفی مصيبت ص   جريان فالن و حادثه فالن را نيا مردم که ديگر هایمصيبت برابر در يعنی ؛«م 

                                                           
 260ص ،26ج ،الوافي .تشمردن گناه و دلخوش کردن به وضع موجود نيس کمصيبتی چون سب -1
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 که عیضو چنين برابر در ؛کندینم حساب مصيبت را آنها اصال   حضرت که شودمی معلوم دانند؛می عرف در که ناگوار
 باشد[. راضی موجودش حال ]به انسان

 بزرگترین گناه، جهل انسان به گناهان خود است

 هايیعفض داريم، هايیعيب چقدر ما که السالمعليهم بيتاهل محضر از کرد خواهيم استفاده بعد هایبحث در شاءالّلَ ان
 قيقی،ح شناسانسان اين السالمعليه علی مول .هست پوشيده خودمان برای که داريم رذائلی ،داريم مشکالتی ،داريم

ء   َجه ل  » فرمايد:می ی وب ه   َال َمر  ن وب ه   َأك بَر   م ن   ب ع   فراگرفته را او هايیعيب چه که ندارد خبر هنوز هاشعيب به که کسی ،1«ذ 
 تمام ند،ک سخنرانی يبونتر پشت خواهدمی مثال   فرد يک شودمی چطور هست. او هایگناه بزرگترين از اين خود است،

 کي بالخره من هک هست متکی خودش به که هم آقا اين ؛معظم مجلس و فيلم مجهز، چيز همه و مرتب دستگاه و دم
 را باسشل و خانه در آيدمی که جلسه بعد قاآ ]هستم[. مختصاتی و مشخصات چنين با نظرصاحب سخنور مهم انديشمند

 و عجيب چيز مثال   و اش،يقه يا لباسش روی شده پاشيده دندان خمير کي که است نشده متوجه که دبينمی آورد،درمی
 حالت يک اشيقه که زده و آمده همينطور و بوده کثيف دستش ایبچه که است نشده متوجه يا ؛شودمی ديده غريبی

 فالن. بجنا محقق، باجن سخنور، جناب استاد، جناب گويندمی و گذارندمی احترام او به که هم مردم .است داشته بدی
 پيدا وضعی چه آنجا آورد،می در را لباسش که وقتی گويد.نمی چيزی هيچکس، او احترام به ولی ،بينندمی که هم همه
 را وضعم مه  ه کردم.می نگاه آيينه به رفتن بيرون موقع هميشه من بابا نشدم؟ متوجه من چرا اينکه آن از بدتر کند؟می

 ؛که نکرده گناه که درحالی ريزد،می هم به ورط هچ گرفت. مرا قضايی چه دم،مآ عجله با دفعهاين کردم.می براندازی
 يک و بود تميز و تر هميشه هست؛ اتفاق خب است. نشده که گناه هست؛ گِلی يک يا چی آب دماغی آب يک مثال  

  .نبوده که گناه نبود؛ که عمدی ؛دانستهنمی و هست اتفاق هم وقت

 در اآلن من دیسی ،آنطور گرفتن فيلم اينطور، جماعت بله! گفتمی داد؛می نمره خودش به لحظه آن تا آدم چطور
 تشخصي اين رفت کجا شدن؟ راضی خود از اين رفت کجا شد، متوجه را عيبش از ذره يک اين که الن کجاهاست.

 از يکی اصال   که است پوشيده خودم برای که درونم در دارم من هايیعيب فرمايد:می حضرت که حالی در ؟موهومی
 ماندست به درتق و کشفيات و کرامات فالن ما که نيست اين نفس تربيت در موفقيت ئمعال از و نفس معرفت برکات

 ،است عيب نم برای اينها که شدنمی باورم ديروز تا که شد کشف خودم بر رذائلم اين از تا چند که است اين بلکه ؛رسيد
 ببرند[. بين ]از را هاحجاب اين ندخواهمی نفس، تربيت مسير در .شود کشف اين ،نستمداینم

 السالمهای پرهیزگار در كالم موال علی علیه وصف انسان

ت قینَ -» :فرمايدمی السالمعليه مول َفة  الم  موَن  -في ص  ت ه  ه م م  نف س  م ِل  شف قوَن َفه  انسان يک اينها ،2«، و م ن أعمال ه م م 
 مرهن و کرده تلقی خودش به خودش که امتيازاتی آن از و بندمواظ ترسند.می نوری هایحجاب از هميشه که هستند هايی
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 وندر و زنندمی همتت هميشه خودشان به نگرانند. دهند،می رهنم امتيازاتش اين خاطر به را او که هم مردم و ،است داده
 افتی،می خسته که خواب در هستی؟ قهرمان يتکجا تو ؛نزن ولگ مرا نفس ای [گويندمی خودشان به] هميشه خودشان

 آنجا ،رویمی حاجت قضای وقتی افتادی. وضعی چه در و زمين در افتادی چطور که دانینمی نداری[؛ ]خبر خروپفت از
 چه به يلتبد اتزندگی ببين حال نشود، پيدا آب روز دو اگر هستی. وضعی چه مولد بالخره تو که بشناس را خودت

 .احوال و اوضاع در و نجاسات در شودمی

 وریط خدا خواست به بيچاره اين اواخر در داشت؛ احترامی که ایخانواده سرپرست يک ؛بود عظيمی شخصيت يک
 نکرد رغبت سیک ديگر و رفتند اطرافيان تقريبا   مؤمنين؛ برای آيدمی پيش که داد قرار امتحانی يک در را او روزگار و شد
 وقت يک ،کردمی قاطی بود، افتاده کار از مربوطه هایسلول آن مغزش در ديگر بزرگوار اين .دکن پرستاری او از که

ّ  دارد کوچه وسط در آمده لباس بدون آقا اين که ديدند  او هاههمساي از کسی يک که عجيب وضع آن با کندمی یتخل
 ؛اردد یحرکات ورجاين او که است زشت شما خود برای بالخره بابا که گويندمی او اطرافيان به بعد و خانه برندمی زود را

 اين د؟کردي رها را او و شديد خسته دستش از شما که شد چه بود؛ بزرگواری و توجه قابل شخصيت زمانی شخص اين
 اتهام فسن به است. خبر چه که نيست متوجه و بيندنمی که هم خودش گردد.برمی شما خود به اول کند،می که هرکاری

 .ميترسند اعمالشان از و زنندیم

 هر چه هست، از فضل و رحمت خداوند است

ن کَر  » ل   ال لَو   وَ  ال م  َمت ه   وَ  َعَلی ک م   الّلَ   َفض  َ  لک ن   وَ  َأبَدا   َأَحد   م ن   م ن ک م   َزكي ما َرح   الّلَ   وَ  یَشاء   َمن   ی َزكِّي الّلَ
 داخ فضل اگر خب جهت،  هر از پاکی است، پاکی است، نفس تزکيه   آنها همه   رأس که امتيازی هر ؛1«َعلیم   َسمیع  

 چرا ار اين خدا که فهمدمی چه زالو يک .چه يعنی دانستنمی را پاکی از بويی اصال   احدی هيچ نبود، رحمتش و نبود،
 دنکر زندگی لجن در از صورت يک اين ببين، انسان ای که است اين حکمتش يک شايد است؟ داده قرار لجن در

 جنل در ديگر جور انسان ال و کنی.می فرار لجن از کردی، پيدا معرفت مقدار اين تو لجن. از بردمی لذت او اما است.
 ،بودن خدا لضف اگر که باشد متوجه تا گوناگون، هایحجاب در برد،می تذل نآ از که کند[می ]زندگی خودش رذائل

  شد.نمی حاصل پاکی اين

 وصف جهل در كالم موال علی علیه السالم
َظم  » فرمايد:می شود[. بندی]جمع مانبحث از بخش اين تا کنم عرض هم روايت اين ن َسان   َجه ل   َال َجه ل   َأع  رَ  َاْل    َأم 

ه     ؛2«نَف س 

                                                           
ت. کند که خدا شنوا و دانا اسکس را می خواهد منزه و پاک می شد و ليکن خدا هرو اگر فضل و رحمت خدا نبود احدی از شما پاک و پاکيزه نمی -1

 21سوره نور، آيه
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 که هست جهلی آن جهل، بالترين ؛است السالمعليه مولعلی از بلند کالم خيلی اين ؛1«َجاَهَدَها نَف َسه   َعَرَف  َمن  »
 رامآ ديگر ،«اجاَهَدهَ » ،باشد متوجه کسی اگر است؛ حقيقتی چه که است نبرده پی هنوز را خودش خودش شخص

 .شود باز برايش معرفت اين که است اين دنبال به روز و شب زندمی پا و دست گيرد.نمی

 نيم.ک استفاده را مطلبی يک السالمعليه صادق امام فرمايش از دهبن حال .است تریدقيق بحث مقدار يک حجاب بحث
 نياد اين به را ما وقتی خودش کرم و عنايت و رحمت و لضف ویر از متعال خداوند کنم؛ عرض ایمقدمه يک آن از قبل

 محجوب هستند، خطرناکی و غريب و عجيب هایحجاب دامک هر که هااين همه   و تاريکی و جهل و وهم قوه در و آورد
 که کسی هر که هست هم بديهی امر يک اين دانيمنمی ما ؟ستخدا پيش حکمتش چرا بود بزرگی نعمت يک کرد.
  .رهيغ و جهل و خودش صورت ترينغليظ به وهم قوه   ها.حجاب اين همه   به شد پوشيده هظلح همان شودمی عالم اين وارد

 محدودیت ظرفیت انسان، عامل وجود حجاب برای انسان
 اجهمو کمال حقيقت با ،هآمد دنيا اين به که ساعته چند انسان اين نبود، هاحجاب اين اگر که دباش اين وجهش يک شايد

 فيتظر چون[] شود. باز بايد وقتش در که داريم مفصل روايات و آيات ]موضوع[ اين برای شد.می نابود درجا و شدمی
 کره کل اگر اينکه تا ،داد قرار حجاب عنوان به را تاريکی همين متعال خدای ،نداشت[ ]وجود ساعتی چند انسان يک
 ادرج ،آدم نفر هزار شهر، دو شهر، يک فقط نه شد.می نابود درجا ،گرفتمی قرار خورشيد تذا رضمح در کال   زمين
 اينکه امکان ببربم. لذت و ببريم بهره خورشيد نور از ما تدريج به تا داد قرار را هاحجاب اين متعال خدای شدند[.می ]نابود

 شويم.می نابود درجا ما يم،هبد حيات ادامه   و مويبش مواجه کمال با يکجا تربيت و سير از قبل ما

 است، شده اغد گذاشتيم خودمان اينکه[ ]با برداريم، خواهيممی جوشدمی داغ داغ  را کتری يک وقتی بالتشبيه مثال برای
 را ایدرجه دص داغ کتری اين مستقيم اينکه ظرفيت و توان من که شود عنما حجاب نيا که هستيم حجابی دنبال به اما

 زاردهندهآ برايم شگرماي اينکه تا دارم،برمی دستمال با ندارم. را توانش ؛ندارم را زم،بري چای آن از بياورم و بگيرم مستقيم
 پاره با تدريج به تا شديم دهيپوش هاحجاب اين در ما و داد قرار را هاحجاب اين متعال ایدخ باشد. تحمل قابل و ]نباشد[
 که کمال از درجه مقدار آن شودمی پاره حجاب اين زا که مقداری هر رشد، سير در مرحله به مرحله هاحجاب کردن

 اين و است بخشنورانيت ما زندگی در چقدر و است بخشتذل و شيرين چقدر آن ،ما رفيتظ با متناسب ،شويم مندبهره
جابح کردن پاره ،حرکت يک در همچنين .کنم پاره را بعدی مرتبه   کنم؛ پاره را بعدی حجاب که کندمی آماده مرا

 .بودم شده پوشيده آن در که هايی

 به اينکه تا ،اندپوش گوناگون هایحجاب در مرا وجود همه   وقتی متعال خدای که است اين ،مقدمه اين در ديگر مطلب
 به عشرو انسان اين جوهره   درون از حرکت اين داد؟ قرار چطور را حرکت آن ،نشوم نابود مرتبه يک ظرفيت عدم خاطر

 گوناگون هایشکل به و هنددمی هولش و دکشنمی را او چيزی يک او برای بيرون از که نيست ورطاين ؛کندمی حرکت
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هجوهر درون از حرکت اين نيست. اينطور کند؛ رشد بيايد آدم اين يا و شود پاره هاحجاب اين بالخره تا آورندمی فشار
 اين و کندمی پاره را هاحجاب اين و افتدمی حرکت به هست، فراهم حرکت اين ظهور زمينه   مقدار هر ؛افتدمی راه به اش

  کند.یم توقف ديگر همانجا شود،می بسته مسير اين که یهرمقدار .کندمی بروز و ظهور حرکت اين از هاشکوفايی

 شرح خلقت عقل و جهل
 السالمهعلي صادق امام .کنم[می عرض ]را توضيح ادامه   جلسه ينا نشاءالّلَ ا شد وقت اگر ،خوانممی را روايت مقدمه اين با

َ  إ ن  » فرمايد:می وَ  وَ  َال َعق لَ  َخَلقَ  َجل   وَ  َعز   َالّلَ ل   ه  وَحان یِّینَ  م نَ  َخل ق   َأو  ین   َعن   َالرُّ ش   یَم  ه   م ن   َال َعر   لَه   َقالَ فَ  ن ور 
ب ر   بَرَ  َأد  م   وَ  َعظ یما   َخل قا   َخَلق ت َك  تََعالَی وَ  تَبَاَركَ  َالّلَ   َفَقالَ  َفَأق بَلَ  َأق ب ل   لَه   َقالَ  ث م   َفَأد  یع   َعَلی ت َك كَر   َخل ق ي َجم 

ر   م نَ  َال َجه لَ  َخَلقَ  ث م   َقالَ  ل َمان یّا   َاِل  َجاج   َال بَح  ب ر   لَه   َفَقالَ  ظ  بَرَ  َأد   لَه   َفَقالَ  ق ب ل  ی   َفَلم   َأق ب ل   لَه   َقالَ  ث م   َفَأد 
َت  تَک بَر   رتضح شود[؛می ]بحث بعد جلسات در شاءالّلَ ان و هستند توجه قابل که هست یهاينکته اينها .1«َفَلَعنَه   ا س 

 متس از بود؟ چه جنسش هست. روحانيين عالم از خلق اولين او و فرمود خلق را عقل تعالی و تبارک الّلَ  فرمايد:می
 بزرگان معارف در که هست هايیبحث اينها هست؟ چه راست سمت ؟هست چه عرش حال ؛خودش نور از عرش راست
ب ر  » .رفت او پس برو که فرمود او به پس ؛است عقل سجن اين حال اند.هکرد بحث  خواهيمب اگر علمی عبارت به را «َأد 
 پس ،بيا پيش ،«َأق ب ل  » فرمود: سپس کرد. نزولی حرک و کرد اطاعت هم عقل و ،کن نزولی حرکت شودمی کنيم نگاه

 روعش را صعودی حرکت هم او کن؛ شروع را صعودی حرکت يعنی کنيم، بيان ديگر عبارت به اگر آمد. پيش هم او
 خلق را تو فرمود: تعالی تبارک خدای آنگاه .آمد وجود به صعودی سير و نزولی سير يک از وجود دايره   آنوقت کرد؛

 و عقل با هرابط در است دقيقی بسيار هاینکته اينها .دادم کرامت ؛تمشدا بزرگ را تو خلقم همه بر و کردم خلق يمیعظ
 ؛ريدآف تاريک و تلخ دريای از را جهل خدا سپس شود[.می ]بحث باشد فرصت که مقدار هر که هستی جهان و انسان
 .نکرد دیصعو حرکت ديگر کن؛ صعودی حرکت فرمود سپس کرد؛ نزولی حرکت پس کن نزولی حرکت فرمود پس
  .شد لعنت او بر پس کردی استکبار که فرمود خدا

 داده يحتوض قطوری کتاب يک آن برای عليهتعالیالّلَ رضوان راحل امام حضرت که است مهمی حديث خيلی حديث اين
 کرلش پنج و هفتاد کدام هر برای ؛دارد ادامه مفصال   ثحدي را. جهل و عقل اين جنود بخش را؛ حديث همه   نه تازه است.

 و انسان درون با اينها تباطار عالم؛ در ايستصحنه يک هستند. جنگ حال در جهل و عقل فرماندهی با لشکرها اين و داد
 یتوضيحات را شعقل جنود بخش آن امام که ]است[ یمهم العادهفوق بحث هستی نظام و طبيعت عالم و انسان برون

 خواهد.می را خودش خاص پژوهش روايت قسمت اين عقل خود که فرمودند

                                                           
سپس خداى عز و جل ع -1 ست پس بدو فرمود پس رو او پس رفت  ست عرش آفريد و آن مخلوق اول از روحانيين ا قل را از نور خويش و از طرف را

و از درياى  کنم شــرافت بخشــيدم ســپس جهل را تاريرا با عظمت آفريدم و بر تمام آفريدگاو و تعالی فرمود: ت کفرمود پيش آى پيش آمد خداى تبار
، 1، جيالکاف. ؟ او را از رحمت خود دور ســاختکشــی کردىفرمود پس رو پس رفت فرمود پيش بيا پيش نيامد فرمود: گردن اوه شــور و تلخ آفريد ب
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 حکمت روی از خدا که شد پوشيده غيره و وهم هایحجاب انواع به که لحظه اولين همان شد عالم اين وارد که انسان پس
 ؛است[] هداشت نگه فوظمح ،نداشت را کمال با مستقيم مواجهه دوام که ناچيزش ظرفيت لحاظ به را او هاحجاب اين با خود
 خدا امر هب که روحانيين اول خلق آن بفرماييد يا لیک عقل بفرماييد يا کل عقلِ  حرکت آن وجودش درون از اين حال

 عالم کند خلق که خدا سوی ازدارد اجازه واست  کرامت قدرت اراید که نزولی حرکت در حال ،هکرد نزولی حرکت
 يگرد کند،می خدا از اطاعت عقل وقتی چون ؟چرا رسيد. نزول درجه   ترينپايين به عقل، اين خلقت در عالم مراتب را،

 هک نزول نقطه   آخرين پس شد.می ناقص خدا امر اطاعت وگرنه کندمی پيدا انتها نزول درجه آخرين به نزولش درجه
 هب وقتی که نيست اين يعنی دارد. صعود به حرکت قدرت خودش درون از قدرت، و قوه همان آنجا از گرفت، انجام

 تا را همان که است همان خودش درون از هم صعود حرکت توان ندارد. را صعود به حرکت توان رسيد، نزول انتهای
 عد.ب جلسه   برای شاءالّلَ ان باشد، بحث سرفصل اين خود. جوهره   در هست حرکتی يک اين که دارد صعود انتهای
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