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شاءالل که لحظات خاص برکات آسمانی ،درهای آسمانی برای مستعدين از بندگان خدا سرازير و
عصر جمعه خداوند ان َ ّ

شالل اين حرکت نورانی
باز است و لحظههای ارتباط با قطب عالم امکان آقا امام زمان عليه السالم [فراهم است] .اينکه ان َ ّ
مورد عنايت آن حضرت قرار بگيرد صلواتی ختم کنيد.

شاءالل
همانطور که استاد عزيزمان حاج آقا اسکندری فرمودند اين جلسه موضوعات را جمعبندی میکنم و برنامه منظم ان َ ّ
شاءالل ادامه پيدا کند.
در روزهای چهارشنبه همين ساعت هفتهای يک جلسه اگر خدا بخواهد ان َ ّ
در اين جلسه همانطور که عنايت داشتند فقط ما اسامی موضوعات مربوط به معارف َ ّالل را که موضوعات فراوانی هست
در اينکه ما به عنوان يک شيعه خصوصا شيعه زنده خصوصا آن که رهبر عظيمالشأنمان مسئوليت خطير شيعه بودن را به
دوش جوان مؤمن انقالب میگذارد .تک تک آن موضوعات معارف را نيازمند هستيم که آشنا شويم .اگر چه آن
شاءالل که محور بحث ،بحث
موضوعات به حسب ظاهر متفاوت هستند ،اما در واقع ارتباط خاصی با همديگر دارند و ان َ ّ
عبوديت شد ،درست است محور بحث همان هست اما از موضوعات ديگر هم در ارتباطی بحث خواهد شد .اما عمدۀ

شاءالل هدف آفرينش است.
بحث در اين امر عبوديت و ان َ ّ

تفاوت جلسات تربیت نفس با دیگر سخنرانیها
شاءالل توفق باشد قصد دارم يک مقدار در سبک ادارۀ جلسه مطالبی عرض بکنم.
اين جلسه در خاتمۀ برنامهها ،بنده اگر ان َ ّ
اين جلسات شبيه جلسات سخنرانی نيست که معمول در سخنرانیها فنون سخنوری يک جاذبههايی دارد ،تاکتيکهای
سخنوری جاذبهها خودش را دارد ،مطالب کشکولی جذاب گوناگونی که در ارتباط با موضوع به کار میرود ،جاذبهها

فوقالعادهی خودش را دارد .اين جلسه ،جلسۀ سخنرانی نيست و هيچ کدام از آن جاذبهها را ندارد .همچنين جلسۀ کالس
و استاد و شاگردی هم نيست .چرا که باز يک استاد به اصطالح هنرمند ،يک استاد وارسته به هر حال مطالب بسار مهم و

سنگينی را به شيرينی میتواند انتقال بدهد و جذابيتهای خاص خودش را دارد.

 | 4لجسه اب دانشوجاین-بماحثعقیدیت3-

پای گاه ندا ی پاک فطرت

اين جلسه شبيه جلسات تربيتی است که بيشتر سنگينی جلسه به دوش خود مخاطبين عزيز است؛ چرا که در مسايل تربيتی

صرف انتقال مطالب نيست ،صرف فهميدن مفاهيم عبارتها نيست ،بلکه يک سری شرايطی را مخاطب در خودش فراهم

میکند و با آن شرايط زمينهای را در خودش ايجاد میکند ،استعدادهای پنهان باطناش را باز میکند و آن استعدادهای
پنهان باطنی است که مطلب را جذب میکند و هضم میکند و با آن هضم لذت آن مطالب در درون وجودش باز می

شود .مثل بعضی از غالتی که بايد پخته شود ،در آب جوش يا حرارتی و بعد از پخته شدن آن ،لذتهای آن غالت در
درون وجود انسان باز شود .وگرنه خامخواری [آن غالت] دندان آدم را میشکند ،گلو را پاره میکند .شرايط خاص
هضم آن بعد از مراحلی است ،و مسايل تربيتی يک سری استعدادهايی است که در انسان نهفته است که با تربيت آنها

شاءالل در
شکوفا میشود و وقتی آنها را جذب کرد و هضم کرد آن حقاق و معارف لذتش که آن چگونه هست ان َ ّ
جلسات بعد به تدريج باز خواهد شد .بنده يک مثالی عرض کنم تا اين بخش عرايضمان مقدمه باشد برای رواياتی که
شاءالل استفاده خواهيم کرد.
ان َ ّ

لزوم درک مسائل با ابزار متناسب با خود مسئله
يک نفر مثال کور مادرزاد هست ،و لو بقيه ابزار حسی او فوقالعاده باشد ،حس بويايیاش فوقالعاده از هزار متری عطريات
را میفهمد ،گوشش فوق العاده ،گوش که از هزارکيلومتر آن طرف میشنود ،بالخره جلوی دستش را هم نمیبيند چه

خبر است .اگر برايش بگويد عجب هوای زيبايی چه جای خوشی آن را قبول میکند ،خوشحال میشود که در جای
زيبايی زندگی میکند .اگر يک نفر بچه کوچولو بيايد و شبهه کند که فالنی تو را دست انداختهاند يعنی چه اينجا وضع

خيلی خراب و آشغال اطراف و وضع چنين و چنان ،اعتقادات اين [فرد] فورا متزلزل میشود.

يک ثبات خاصی در آن مفهومی که در ذهنش است ندارد ،چرا؟ چون از حواس غير استفاده کرده است نه حس مربوطه؛
از طريق گوش شنيده شده که اينجا جای خوبی است در حاليکه حس مربوطۀ اين [موضوع] ،چشم است که بايد باز شود.

وقتی آن [حس] باز شد ،او به آن مطمئن خواهد شد که اينجا واقعيت چی هست .آن وقت اگر تمام عالم بيايد و در
گوشش بخواند هيچ تأثيری ندارد .اين يقين است ،اين استحکام است ،اين محکم است؛ چرا؟ چون با حس مربوطه به آن
آگاهی رسيد .مثال مادرزاد گوش کری داشته باشد ،ولو با دوربين هم بخواهد صدای قناری را يا صدای يک حيوان

ديگری را بشنود ،هر چه میگويند آن را ميپذرد .بگويند صدای فالن حيوان چه زيباست میگويد به به ،صدای قناری چه
زشت است دست و ابرويش را ،قيافه میگيرد .چرا؟ [چون] از يک ابزار حسی غير ،اين علم را به دست میآورد.
يک نفر بيايد او را شک بياندازد بالفاصله تغيير [عقيدهاش را] میدهد .بايد حس مربوطهاش که گوش است ،او بشود؛ آن
[حس] به او خواهد داد که واقعيت چی هست! آن وقت همه عالم بيايد و بگويد ،او آنچه واقعيت هست و آنچه را که
هست آگاهی پيدا خواهد کرد .گنجشک و صدای آدم و صدای غيره هر چه که هست مطابق خود واقعيت است .چرا که

با خودش آن علم را به دست میآورد .ابزار مربوطه خودش آن علم را به دست میآورد .هکذا حس بويايی ،اگر اين
حس خودش کار نکند ،يقين بوی لجن را با آن آنقدر به به میگويد؛ به لجن میگويد به به! يک نفر بگويد تو را تمسخر
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میکنند ،ناپايدار است .حس مربوطهاش که باز شد ،تمام [است] .در بيابان برود ،صد نوع گياه را واضح ببيند تک تک
واقعيت آنها را مستقيما میداند ،فرقشان را ،چگونگیشان را؛ اين انسان پنج تا حس ندارد[ ،بلکه] پنج تا حس مربوط به
عالم حيوانی و بشریاش باز شده؛ مثل حيوانات ديگر .اين انسان ،ده تا ،بيست تا ،پنجاه تا ،صد تا ،اينطور نيست.

انسان فقط دارای این پنج حس حیوانی نیست
اصال انسان خود حس است .حال خود حس است يعنی چه ،انشاء َ ّالل در بحثهای بعد از خود روايات باز شود ،از

خودمان چيزی نبافيم .ما آزمايشگاه علمی نداريم که از آنجا چيزی بياوريم و توضيح بدهيم ،هر چه هست کالم الهی،

خالق الهی ،همه در قرآن و روايات مکتب اهل بيت عليهم السالم ،توضيحات فرمايشات بزرگان ،همه چيز واضح و روشن
و مشخص آمده است که انسان هر مقدار از اين استعدادهای باطنیاش باز میشود ،او با يک مرتبهای از عال َم ارتباط برقرار
میکند .يک دانه حس بينايی باز میشود ،از آن کور مادرزاد «يک» پرده برداشته شد ،چقدر زندگی او تغيير کرده است.
اين کور مادرزاد با يک حس آسمانها و زمين ،دريا ،انسانها ،قيافهها ،کلش با کنار رفتن يک حس ،يک عالم برايش

[باز شد] .يک حس بويايی برايش باز شد يک عال َم ،پردهای از عال َم برايش باز شد .اين همه عطريات با اين همه [تنوع]؛
حال حسهای حيوانی که اينطور هستند [بقيه حواس چگونه هستند] .يک آدمی که از سه تا حس مادرزاد فلج باشد ،ما
بگوييم فالنی دنيا را برای ما تعريف کن که اين عالم چه جور عالمی است؛ او نمیتواند پنج بعد اين عالم را تعريف بکند،
امکان ندارد .تعريف او از اين عالم همين دو بعد حسی است که باز شده و میبيند که چه خبری است.
پس حس ششم انسان باز میشود چه پردهای از اين عالم برداشته میشود و چه معنای جديدی از عالم [باز میشود] .يک
درختی را که يک نفر کور مادرزاد [میشناسد][ ،با کسی که از] حس بويايی مادرزاد فلج يکی نيست .او فقط اسم درخت

شنيده ،با دستش لمس [کرده است] .شناخت او از درخت به اندازه همان دو حس است که میفهمد لمس میکند زبری
اش را ،و يک حس ديگر که سر و صدايی بيايد [و بشنود] .نمیتواند معنای عميقتر از اين برايش باز شود .حال يک

انسانی که حس ششماش باز شود قطعا درختی يا کوهی که برای او معنا میدهد غير ماست که پنج تا حسمان باز است.
همانطور کسی که عميقترين حس از او باز شود.

لزوم تمرکز قلب به همراه تمرکز فکر در مسائل تربیت نفس
پس بنابراين در مسئله تربيت يک چيزی بر خالف روشها و جذبههای گوناگون تدريس و سخنوری است؛ اينجا سنگينی
بار روی دوش خود مخاطب است .چرا که او طوری بايستی در مسير فضای تربيتی قرار بگيرد که آن استعدادهای پنهان
او که خاموش است و رشد ندارد[ ،رشد کند] .هر مقداری که رشد میکند ،همان مقدار مفاهيم برايش باز میشود و
ارتباط برقرار میکند و خواهد ديد لذت و حظی که بر او پنهان بود [که] آن حظ چيست که بهش توجه نداشت .پس

حظ و لذت در اين جلسات تربيتی بعد از تحمل يک سری مشکالت تربيتی است .حال نمونههايی بنده اشاره میکنم به

شاءالل بحثها بعدا باز خواهد شد .در سيستمهای تربيتی مخاطب هر مقدار تمرکز فکرش را بيشتر
مقدار وقت جلسه که ان َ ّ
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میکند ،آن مقدار مطلب برايش بايد باز میشود .شايد يک نفر سؤال کند که در مباحث علمی هيچ است ،ديگر مثل
سخنوری نيست که سخنرانی او را وادار به توجه کند .در مسائل علمی هم اگر کسی تمرکز فکرش را بيشتر کند عمق

مفاهيم بيشتر برايش باز شود .میگوييم بله ،کامال درست است؛ اما اندازه عمق فکر همين اندازه نيست که ما آن را تصور
میکنيم .فکر هر قدر عميقتر تمرکز کند ،جا دارد از آن عميقتر تمرکز کند .يعنی میرسد به يک مرحلهای که ديگر

فکر آخرين تمرکز خودش را به کار ببرد .آنجا ديگر توانسته در ميدان علمی عمق مطلب را بگيرد تازه شروع میشود.
تمرکز فکر از آن عميقتر و مراحل عميقتر از آن تا برسد به دل ،مواجه بشود و برخورد کند؛ همان که تمرکز فکر به دل
رسيد در آنجا خواهد ديد که يک اثر ديگری دارد .آنجا يک زندگی خواهد شد ،آنجا ديگر محسوس خواهد کرد،

خيلی عبارت قابل توجه است.

اهمیت تفکر و اثرات آن در کالم معصوم علیه السالم
حضرت امام حسن عليهم السالم میفرمايدَ « :التَّ َفک ُّ َر َحیَاة َقلْب َالْبَصیر» .1اينجا ديگر بحث علم نيست ،بحث ذهن نيست،

بحث حافظه و تفکر در فهم به اصطالح علوم نيست .اين يک تفکر عميقتر از آن است که تا « َحیَاة َقلْب َالْبَصیر» می

شود .در يک جايی حضرت امير میفرمايد« :ا ْفک ْر تفق» ،2اين «تفق» جايگاهش توی ذهن نيست ،در دل است اين قوه!
فکر را آنقدر قوی عميق کن ،عميق کن تا بيداری برايت دست بدهد .حال مثالهايی وارد بشويم وقت اجازه نمیدهد،
به تدريج بعدها در بحث تفکر بيشتر باز مثالهای گفته میشود.

ک» 3اينجا حال مثالهای وارد بشويم وقت اجازه نمیدهد ،به تدريج در بحث تفکر بيشتر
میفرمايد« :نَبه بالتَ َفکُّر َقلب َ
بحث خواهد شد.

ک» ،تقريبا شبيه به اين حديث ،که امام راحل رضوان َ ّالل تعالی به آن دعوت میفرمودندکه
میفرمايد« :نَبه بالتَ َفکُّر َقلب َ

سعی کنيد که اعتقاداتتان و معقولتتان را از ذهن به دل فرو ببريد؛ چون همانجا که انجام گرفت ،آن جا ديگر زندگی

ساز است و همان اثر ذهنی ،اثر حسی خواهد گذاشت .بنابراين در مسائل تربيتی ما را بزرگان با آن همه زحمات سنگينی

که از کتاب و سنت اهل بيت عليهمالسالم راه را باز کردند و به ما نشان دادند و مسير تربيت ما را با آن روشهای خاصی
که بيان دارند سر راست کردند ،میخواهند معلومات و معقولت ما ،محسوسات ما شود .يک فيزيکدان فوقالعاده نابغه
در عالم ،آنقدر به قوۀ جاذبه زمين علم و آگاهی دارد ،با آن محاسباتی میکند که يک مادهای را در مخالفت با آن قوه
به آسمان میفرستد؛ اما همه اينها در بخش نظر او قرار گرفتهاند .اما همين آقای پروفسور از يک طبقه ،ده طبقه ،از پشت

بام طبقۀ ده ،پايش ليز بخورد و زمين بيافتد ،درآن يک دهم ثانيه درآن نيم ثانيه با همه وجود جاذبه را او حس میکند.
يک عمر مطالعات اين آقا و پنجاه سال پشت مطالعات علمی يک طرف ،آن يک ثانيه که کليۀ وجودش با همه موجوديت

 -1به راستی انديشه است که زنده میکند دل بينا را .بحار األنوار ،ج ،89ص32

 -2بينديش تا [از خواب غفلت ] به هوش آيی .غرر الحکم و درر الکلم ،ج ،1ص130
 -3با انديشيدن ،دلت را هوشيار کن .الکافي ،ج ،1ص54
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قوۀ جاذبه را الن حس میکند که او چه میکند ،اين هم يک طرف ديگر؛ انسان يک موجود فوقالعاده شگفتانگيز
است .حضرت میفرمايد آن معقولتتان را چکار کنيد که تبديل به محسوستان شود.

ادة
لس َم َ
اوات َو َا ْْلَ ْرض عبَ َ
خيلی جالب است اين روايت را هم بخوانم ،مول عليهالسالم میفرمايدَ « :التَّ َفکُّر في َم َلکوت َا َّ
ین» .1از اين روايت يک دانشجوی فرهيخته ،محقق ،تيزبين چه حقايقی را میتواند کشف کنند؟ در مطالعات
َالْم ْخ َلص َ
اوات َو َا ْْل َ ْرض
لس َم َ
عوالم فيزيکی دنيا ،نمیفرمايد مالئکه ،بهشت ،قيامت[ ،بلکه] همين دنياَ « .التَّ َفکُّر في َم َلکوت َا َّ

ین» اينها مال همين دنياست .آسمان و زمينی که من میشناسم تا به من میگويند زمين [چيست] ،می
عب َ َ
ادة َالْم ْخ َلص َ
گويم در همان مجموعه دريا و جنگل و کوه و دشت و صحرا و انسان ،اين میشود زمين .يک کسی که زمينشناسی

بيشتر خوانده ،خاک شناسی ،آزمايشات ،درياشناسی و غيره ،يک اطالعات قویتر ،ماده ،اتم؛ بالترين اوج زمين هر چه

در زمين هست مادهشناسی؛ در حالی که مول عليهالسالم به ما میفرمايد تو اين حواس پنجگانهات را باز کن ،باز کن ،باز

کن ،خواهی ديد که اين زمين ملکوت دارد ملکوت! الن برای ما کار سنگينی است؛ وقتی دو کلمه درباره ملکوت حرف
بزنيم خسته میشوم و خوابم میبرد ،میگويم ملکوت يعنی چه! حضرت میفرمايد انسان بايد به جايی برسد که اصال

تفکرش از ميکروسکوپ و تلسکوپ و محاسبات و اين مقدار تمرکز [ارتقاء بدهد]؛ کما اينکه اگر يک نفر اين مقدار
تمرکز نکند همين مقدار مفاهيم علمی را نمیتواند بفهمد .شما همکالسیهايی داشتيد در دوران دبيرستان و دوران دبستان
يک مسئلهای يا يک آزمايشگاهی را استاد میگويد و شما کيف میکنيد و بغل دستیتان خوابش برده؛ چرا که نمیفهمد
[استاد] چه میخواهد بگويد ،میگويد شما تمرکز را يک مقدار بال ببر ببين در اين مسئله مجهول کشف میشود چه

لذتی دارد .ببين چه خبری است .حال همين حرف را حضرت امير به من میگويد ،میفرمايد اين مقدار که تفکرات عميق
دادی اينها برايت کشف شد ،اين همه برايت لذت داد و اين همه کيف میکنی .حال اگر از آن هم عميقتر فرو ببری و
ین».
ملکوت همين برات باز شود ديگر ببين چه زندگی پيدا میکنی «عبَ َ
ادة َالْم ْخ َلص َ

اعتقاد قلبی ،به وجود آورنده آرامش حقیقی است
بحث در اينجا فراوان است که يواش يواش بحث در تفکر را جمع کنم ،آنگاه معارف برای انسان حالت رؤيت پيدا می

کند .رؤيت که در قرآن زياد اسم آن آمده ،آن يک چيزی فوق آن چيزی که با چشم میبينيم .در سوره نجم ،قرآن می
ب الْفؤاد ما َرأي» .2آن کسی که کور مادرزاد است با يک کلمه اعتقادش يک جور است ،با دو تا
فرمايد« :ما کَ َذ َ

کلمه اعتقادش درست ضد آن است ،و يک موجود پا در هوا و سرگردان ،بعد از باز شدن آن به يک آرامش حقيقی صد

در صدی میرسد [که] در برابر طوفانهای تحيرها آرام و مطمئن که واقعيت چيست ،همين معنا را قرآن در فؤاد بيان می

کند.

 -1انديشيدن در ملکوت آسمانها و زمين ،عبادت مخلصان است .عيون الحکم و المواعظ ،ج ،1ص53
 -2قلب (پاک او) در آنچه ديد هرگز دروغ نگفت .سوره نجم ،آيه11
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میگويد تا آن فؤاد شکوفا نشود ما هرچه در مفاهيم اهداف خلقت ،معارف ،مباحث فلسفی ،مباحث انديشهای ،انواع و
ب الْفؤاد ما
اقسام ابعاد زندگی و هر نوع از اقسام که دائما در سرگردانی و حيرانی است ،اگر فؤادش باز شد «ما کَ َذ َ
َرأي» ،آنچه که فؤاد میبيند نه آنچه ذهن من میبيند ،نه آنچه که اين فکر من میبيند ،آنچه که فؤاد میبيند «ما َرأي»

آن هرگز دروغ نمیگويد ،خود واقعيت و عين واقعيت است .اآلن اهداف خلقت را هر فيلسوفی بيايد يک جور تعريف
کند میگويم شايد ،حتما ديگ [درست است]! اگر يک آدم ک َالش ،شياد و ابليس تمام باشد که بتواند با مغلطههای
پيچيده مغالطه بازیها بتواند حق را با باطن التباس کند و خلط کند ،يک وقت نشستم باطل را به نام حق و به عنوان هدف
ب»
خلقت پذيرفتم و دنبالش هم رفتم .اما کسی که در مسير تربيت اهل بيت عليهمالسالم قرار گرفت و آن فؤاد باز «ما کَ َذ َ

تمام وجود حس میکند.

الن من نسبت به گرسنگی علم دارم ،اما اين علم من از طريق ذهن نيست .مثل کمد نيست که کمد را ديدم که شکلش

مکعب بوده ،رنگش فالن بوده ،جنسش فالن بوده و با اين صفات بهش علم پيدا کردم ،همچنين چيزی در اينجا وجود
دارد .اينطور نيست که از اين طريق علم پيدا کرد .تصوير افتاد در چشم از آنجا سلسله مراتب ،مرکز بينايی و الی آخر نه
[اينطور نيست] .هم وجود گرسنگی و هم چگونگی گرسنگی همگی در «دل» علمش برای ما باز شد که چيست؛ از درون

خودم به خودم؛ علمش علم ذهنی نبوده است .و لذا شايد در مورد کمد يک وقت اشتباه بکنم ،که آن کمد نبوده يک
چيز جديدی ،اولين بار آمده ،آن يک چيز ديگری بوده؛ میگويم بله ديگه شايد؛ اما گرسنگی اينطور نيست گرسنگی را
هر طوری اين را بپيچانند [بگويند اصال] يک چيزی به اسم گرسنگی در عالم نيست؛ امکان ندارد من شک بکنم .چرا؟

«الْفؤاد ما َرأي» اين چيزی است که با همه وجودم خودم در خودم [حس کردم] و اين علم جای شکی نمیتواند پيدا

بکند .پس چگونه است نه وزن دارد ،نه جرم دارد ،نه رنگ دارد ،نه شکل دارد ،نه هيچ چيزی ندارد .هيچ يک از اين
صفات که به وسيله آن بايد به يک چيزی علم پيدا بکنيم هيچ کدام اينها را هم ندارد .اما علم من به آن از آن هم قویتر
است .اين رؤيت است که قرآن درباره آن بيانات خيلی مهمی دارد که در بحثهای بعد از خود روايات بايد استفاده

کنيم.

ثمره تربیت نفس با روش معصومین علیهم السالم
ِ
رؤيت آنها در میآوريم آيات
م َأنَّه ال َْحقُّ » ،1به زودی به
م َحتَّي یَتَبَی َّ َ
ن لَه ْ
م آیاتنا في ْاْلفاق َو في َأنْفسه ْ
« َسنریه ْ

مان را در آفاق و انفسشان؛ بزرگان در اين آيه بحث کردهاند ،اما عمده نظر بزرگان اين است که در هنگام مرگ اين
 -1ما به زودى آيات و نشانههاى خود را در آفاق و اطراف جهان ،و همچنين در درون ج ـان خ ـود آن ـها ،به آنان ،نشان میدهيم تا براى آنها روشن شود
که خداوند حق است ...سوره فصلت ،آيه53
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انسان است که پس از اينکه همۀ اين موانع که عامل توجه به غير خود بود کنار رفت ،وقتی به طور قطعی بريده شد و

خودش درون خودش عريان کشف شد ،آن وقت رؤيت پيدا میکند ،در آن لحظه خودش در خودش که همه آيه است
م َأنَّه ال َْحقُّ » ،اين دنيا که
يعنی چه و همۀ غير خودش که آيه است يعنی چه [روشن میشود] .آنگاه « َحتَّي یَتَبَی َّ َ
ن لَه ْ
اين همه برايش دعوا میکند ،قابل دسترسی نيست ،هر چه باشد يک شه بهه شبيه آن است؛ ال آنکه شخص در تربيت اهل

بيت عليهم السالم قرار بگيرد تا قبل از آن موت اجباری در اين موت اختياری اين آيات و اين استعدادها باز شود آنوقت

ببيند حق يعنی چه؛ حقی که با يک چيز باطل قاطی شده اين همه عاشقش هستيم .پس اگر خود حق عريان باز شود ما
چقدر عاشق [آن میشويم] .ما از اين لذتهای مخلوط با اوهام اين همه لذت میبريم ،حال ِ
خود حق باز شود و اوهام
برود چه لذتی میبريم .اينجا اهداف خلقت آرام آرام معنايش باز میشود.
شاءالل تعالی خدا توفيق بدهد ما سعی کنيم
پس اين جلسه اين طور نيست که يک جذبههای خاصی [داشته باشد] .ان َ ّ
ون» .1آن بزرگان
تمرکز فکر را بيشتر [انجام بدهيم] و مسئله طهارت که ديگر تأکيد قرآن است «ال یَ َم ُّسه إال َّ الْم َط َّهر َ
شاءالل آنهايی که از دنيا رفتند جزای خير ،درجات متعالی و آنهايی که در زمان حيات هستند طول عمر با برکت
خدا ان َ ّ

و با عزت به ويژه به رهبر عظيمالشأنمان ،اين عارف حقيقی ،اين راهنمای حقيقی به حق ،اين الگوی درخشان به عنوان
يک عبد صالح و يک موحدکه راهها را باز کردهاند و امروز ما اگر گرفتار دکانبازارها بشويم ،گرفتار تخيالت بشويم،

در روز قيامت به حسرت و پشيمانیهایمان هيچ حجتی نداريم .روش طهارت نفس را بزرگان خيلی سر راست به ترتيب
و مرتب و قابل دسترسی در اختيار ما گذاشتهاند؛ ما بايستی به آنها ملتزم باشيم .البته نمیگويم يکجا ،چون در مسائل

تربيتی يکجا خالف روش تربيتی است .چون برای نفس فشار میآورد ،آسيب میزند ،نفس را پس میزند و نفس نمی
تواند اصال رشد کند .با همان روشی که بزرگان هم دستوراتش را فرمودند ،هم روش را فرمودند ،هم ترتيبش را فرمودند.
منتها وقتی ما بنایمان بر اين شد ان شاء َ ّالل تعالی و به تدريج آن شکوفايیهای باطن که باز میشود ،تازه لذت اين حقايق

و شيرينی آن میخواهد باز شود و آن کسالتی را که ابليس ملعون قسم ياد کرده نگذارد [از بين میرود] .ما هر چه می
خواهيم باشيم میتوانيم بشويم ،ابليس کيف میکند حالش را میکند ،هر چه میخواهيم ،مديرکل باشيم ،وزير باشيم،
رئيس جمهور باشيم ،استاد باشيم ،محقق باشيم ،پهلوان باشيم ،هر چه میخواهيم باشيم ابليس راحت است .اما اگر يک

قدم تصميم بگيريم که بنده خدا باشيم آنجا ديگر ملعون با همه لشکرش تا میتواند ما را زمينگير میکند تا نگذارد اين
اتفاق بيافتد .برای هر کسی به نوعی مشکلتراشی میکند که البته قرآن و اهل بيت عليهمالسالم به ما اميد دادهاند که

نگران نباش ،اين [شيطان] هيکل دارد برای تو مانع ايجاد میکند .با مختصر توجه به عالم حقيقت و اندوختههای فکری
خودت ،او انگار يک شب ظلمانی و به ظاهر وحشتناک بود ،چطور يک اتاقی رو تاريکی بگيرد هيکل فوقالعاده سهمگين

دارد ،هزار پهلوان بيايد نمیتواند او را از اتاق بيرون کند ،امکان ندارد ،يک همچنين چيز عجيبی است ،اما با همه اين

 -1و جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند [دست يابند] .سوره واقعه ،آيه79
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هيکل وحشتناک که هزار پهلوان نمیتواند او را بيرون ببرد اما کافی است يک بچه يک کليد برق را بزند تمام [میشود].
اصال معلوم نشد اين هيکل وحشتناک کجا رفت.

ما تصميمگيری کنيم در بندگی خدا قرار بگيريم با همه فريبهای عجيب و غريب و به ظاهر سنگين و غيرقابل جنگ و
رقابت میگيرد ،اما با عناياتی از سوی خدا و روشهای تربيتی که بزرگان میفرمايند خواهيم ديد که اينطور هم نيست،
اين خيلی پوچ بوده و به سرعت شکست خورده و راه بندگی همچنان باز است .انشاء َ ّالل تعالی از خدای متعال بنده همين

ك»
اء َ
دعای حضرت را میخوانم در اين لحظات قبولی دعا که عرض میکند «یَا ذَا َال َْج َ
الل َو َا ْْلک ْ َرام َحب ْ
ي ل َق َ
ب إلَ َّ

1

ام َة» .2اين هم سؤالی
خدا ذهنی نيست ،خيالی نيست؛ « َو َأ ْحب ْ
اح َة َو َالْ َف َر َ
لر َ
ل لي في ل َقائ َ
ح َو َالْکَ َر َ
ب ل َقائي َو ا ْج َع ْ
ك َا َّ

شاءالل تعالی از خدا به حق مقربان درگاهش
بود که عزيزمان مطرح کردند .اين دعا سيستم رسيدن به آن را باز میکند و ان َ ّ
مسئلت داريم که اين دعا را در حق همه قبول دارد.

تفکر در خلقت خداوند و اثرات آن
سؤال :اينکه تفکر خيلی مورد تأکيد است ولی ما نمیدانيم در مورد خلقت آسمان و زمين چگونه تفکر کنيم يا در واقع

در مورد چه چيزهايی تفکر کنيم که به معرفت برسيم؟

شاءالل اين گونه سؤالت همانطور که اين جلسه عرض کرديم از دو طريق به مرور باز خواهد شد؛ يکی از
جواب :ان َ ّ

شاءالل که تمرکز [به] عمق برود ،به آن درجات عميقتر تفکر که او تصويربرداری میکند و
طريق همان تفکرات که ان َ ّ

شاءالل برنامههايش را بزرگان فرمودند آن مقدار که ميسور هست در
نشان میدهد؛ يکی هم از طريق طهارت نفس که ان َ ّ
شاءالل باز خواهد شد ولی خيلی اجمالی
اين جلسه باز شود به برکت آنها استعداد واقعی عکسبرداری میکند .اينها ان َ ّ
شاءالل در جلسات بعد .الن مسئله شما اين است که میگويند
اين را عرض بکنم که خيلی خالصه که مفصل است ،ان َ ّ

مثال کره خورشيد از انفجارات فالن عنصر [است]؛ قبول دارم عيب ندارد ،همين مقدار که شما کشف کرديد درست
ايت ،علمی هم هست قبول دارم .میگويد از کجا؟ شما که کره خورشيد نرفتيد ،نمیتوانيد آنجا راه پيدا کنيد ،تجزيه می

شويد ،هيچ میشويد .میگويد آقا وقتی نور آن را تجزيه میکنيم رنگهايی که طيفهای آن برایمان باز میکند ،از
روی آن قشنگ میبينيم کدام مال عناصر است .میگويم ها ،مثل اينکه رابطهای بوده بين عناصر زمين با عناصر خورشيد.

ك
خوب حال جالب اين است که اين انسان وقتی به خودش میرسد اعتنا نمیکند .میگوييم مولی ما فرموده« :تزعم َأن َّ َ
یك ان ْ َط َوى ال َْعالَم ْاْلَکْبَر»3؛ اگر تو را باز کند میفهمد عالم هستی را جمع کردند ،به هم پيچاندند
ج ْرم َصغیر َو ف َ

شده تو! پس هر مقدار خودت به خودت باز میشوی ،اينطور نيست که حتما به آسمانها و کهکشانها برود و بگويد که
اءالل ،روغن
هنوز کشف نشده است .يک ارتباطی هست بين تو و او .يک نفر را مثال يک انسان قوی هيکل
ماشاءالل ماش َ ّ
َّ

 -1ای خدا ای دارنده جالل و بزرگواری ،مالقات خود را محبوب من گردان .بحار األنوار ،ج ،95ص82

 -2و مالقات مرا دوست بدار و هنگام لقای خويش برايم راحتی و کرامت مقرر فرما .بحار األنوار ،ج ،95ص82

 -3آيا گمان میکنی که تو موجود کوچکی هستی در حالیکه دنيای بزرگی در تو نهفته است؟ ميبدی ،ديوان أمير المؤمنين(عليه السالم) ص 175
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حيوانی [خورده] ،روستا و طبيعت زيبا [زندگی کرده] و لقمه [خوب] و همه اينها ديگر اصال در عمرش يک سرما نخورده

نمیداند تب يعنی چه .اگر بگويد فالنی تب کرده بود ،بيچاره تا صبح در آتش میسوخت .مسخره میکند ،در آتش می
سوخت [يعنی چه]! دودش کجا رفت؟ آتش کجا بوده؟ شروع میکند به مسخره کردن؛ اما همين انسان در يک شرايط
يک سرمايی بخورد يک تب مختصری از درون خودش به خودش باز بشود ،حال اگر بگويد آن طرف زمين بيچاره يک

نفر بود از تب میسوخت ،میگوييم آقا تو با طیالرض رفتی او را ديدی اصال آن را ديدی ،که میگويی آی بيچاره،

آی بيچاره چی میکشيد ديشب را ،مگه ديدی حال چه بوده؟ مگه تو آنجا بودی؟ میگويد آخر من خودم که اين تب
شاءالل اينها در بحثهای بعد
رو ديدم میدانم تب يعنی چی .يعنی رابطه وجودی است بين انسان با جهان هستی که ان َ ّ

که باز خواهد شد .پس اينطور نيست که من حتما آسمان بروم و در آنجا تفکر کنم.

اين تفکرات تفکرات سطحی است ،تفکر رويين است .ليههای ابتدايی تفکر که از همينها اين علوم ذهنی دارد به وجود

شاءالل يک سری مطالب از وجودش باز خواهد شد که اصال
میآيد[ .اگر] آن تفکرات عميق باز بشود با آن مهارت ان َ ّ
آسمان يعنی چه؛ نه همين آبی که اين صورت آنگاه آسمان ملکوتش يعنی چه .آن وقت رابطه آسمان با خود شخص که

من الن صحبت میکند رابطهاش يعنی چه .آنگاه آيه بودن آسمان باز خواهد شد .آنگاه قوه فکر من را آنچنان عميق به

سمت خودش میمکند که تازه آنجا میفهمد که فکر چه قوۀ فوقالعادهای است که تفکر در آنجا ديگر به حرکت می
افتد که در مرحله ابتدايی که همان مقدار که آسمان به معنای بال که در دسترسمان هست ،نه آسمان اوج بال ،هر چه که

بالتر من میتونم بهش دسترسی پيدا کنم .الن مثال فرض بفرماييد انجماد در زمين قرار گرفته ،سيال در زمين ،گاز در
آسمانمان .آسمان فيزيکی نيست که مثال يکی بگويد بال سر من است .آنها تو در تو آسمان و زمين هستند .يک کسی

که بخواهد هر آنچه که بالست ،هر آنچه که برتر و هر آنچه که والست آن ،نوعی از آسمان هست که میتواند در
دسترس انسان خيلی از اين مراتب را متوجه باشد و از تفکر اينها آن تفکر آن مراتب بالتر قوت بگيرد.

ب الْفؤاد ما َرأي»
شبهه در مورد آیه «ما کَ َذ َ
سؤال:
ب الْفؤاد ما َرأي» فرموديد که آنچه را که در درون انسان میيابد قطعا نمیتواند
يک فرمايشی کرديد در مورد «ما کَ َذ َ
يک چيز دروغی باشد حقيقتی را وقتی پيدا میکند هيچ گونه قابل تکذيب نيست ،يکی از دوستان اشکال کردند که ما

در درون خودمان شايد گرسنگی را به صورت کاذب دريابيم ،ولی وقتی میخواهيم غذا بخوريم میفهميم آن يک چيز
درونی ما نيست و اشتباه کرديم .اين فرمايش شما رو چطور منطبق کند در مورد اين سوال؟
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جواب:
بحث ما يک بحث موردی نبود ،بحث جنس شناخت گرسنگی بود .يعنی جنسا چيزی به نام گرسنگی بگوييم چطور

شاءالل
چيزی است؟ چه جور شئای است؟ ما نفس خود گرسنگی را عرض میکنيم؛ آن يک بحث ديگری است که ان َ ّ
در بحث آينده در بحث انسانشناسی بحث خواهد شد که مريضیهايی در انسان وجود دارد ،چون مراکز حسی متعددی
در انسان وجود دارد ،که در مسير آنها اخالل ايجاد میکند و آن مرحله اخالل مربوط به آن بايد مفصل عرض بکنيم که
يک سايت اينجا توضيح داده شده در بحث تخيالت آمده است .همين آقا که میفرمايد که گرسنگی کاذب،گرسنگی
را میداند يعنی چی .اين موردی است که شخص در خودش به لحاظ اخالل و اختالل در مراکز حسی گوناگون او را به
اشتباه میاندازد .بعد اين نفس اينکه گرسنگی را میفهمد در آن لحظه ،با تشنگی قطعا تفاوتش را میبيند .تشنگی نيست

و میبيند که آن گرسنگی است ،فرقشان را میشناسد .بعد گفتيم فؤاد دروغ نمیگويد ،آنجا بحث فؤاد نيست آنجا بحث
مراکز ديگر حسی است که قوه وهم دخالت میکند و میآيد در سيستم مکانيسم جسمی آن اعصاب دخالت دارد ،در
مراکز ديگر دخالت دارد و قوه وهم دخالت دارد و عوامل گرسنگی دخالت دارد .در گازهای صادره در معده و همه
م َم َرض» 1که آورده
اينها میآيد در عالم ماده ،آنجا ديگر وارد میشود .اين همان است که قرآن به عنوان «في قلوبه ْ
است.آن ديگر مطلب را جدا میکند اما اگر خود «فؤاد» فی نفسه که سالم باشد و انسان نگذارد که آلوده شود ،آنچه را

که دريافت کرده هرگز دروغ نمیگويد.

شاءالل تعالی بايد بيشتر باز بشود.
اتفاقا اين مقدماتی است برای بحثهای آينده که ان َ ّ
سوال:
حاج آقا بارها و بارها شده در گناهانی که انجام میدهيم توجيهش میکنيم .مثال دروغی که میگوييم مصلحتی است و

در امر به معروف میگوييم که تنهايی نمیتوانيم انجام بدهيم .در نگاه به نامحرم میگوييم يک نگاه حالل است ،اين
درون ما خيلی درگيری ايجاد کرده و نمیدانيم چه راهکاری وجود دارد که ما تشخيصمان دقيقتر باشد و راهکاری که

مرتکب گناه نشويم.
جواب:
شاءالل تعالی به آن قسمتها برسيم .اين
اين سؤال مربوط به بخش عملی تربيتی است که بحث مهمی است که ان َ ّ
شاءالل میگذارد .ولی خيلی خالصه و اجمالی يادآوری کنيم که
راهکارهای خاصی دارد که اينها به تدريج اثرات را ان َ ّ
اينگونه مسائل مربوط به قوۀ وهم و قوۀ خيال [است] که اگر به سمت قوۀ وهم تمايل پيدا کند چنان تشديدش میکند

که بزرگان برنامههايی برای کنترل قوۀ وهم و خيال فرمودند [که] هر چه کنترل شود ،اين که ابليس ملعون هم با جنودش
چون با قوۀ وهم سنخيتی دارد ،هر چه قوۀ وهم و خيال فعال میشود آن دوست و رفيقش آنجا بهتر لنه میگذارد .وقتی
 -1در دلهاشان مرضی است .سوره بقره ،آيه 10
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لنه گذاشت او را راهنمايی میکند .آن يک قوهای است ديگر و شروع میکند قوای ديگر به او حمله کردن و از کار
انداختن و خودش حکومت کردن؛ بنابراين وقتی که ما آنطور که بزرگان فرمودند شروع کرديم به کنترل کردن قوۀ

وهم و پرهيز کردن از عواملی که قوه وهم فعال میکند ،خواهيم ديد که به فضل الهی اتفاقا برعکس حال که يک چيزی
از اسم گناه که میخواهد بيايد انگار طبق روايت سنگ بزرگ از آسمان به کلهاش میخواهد بخورد ،يک همچنين

وحشتی پيدا میکند .تا بشنود که اين کار گناه است يا اين کار احتمال گناه دارد يک همچنين ترسی پيدا میکند .چرا؟
شاءالل تعالی اگر در بحثها بعد که در کنترل گناه در بحث گناه خدا
چون قوۀ وهم و خيال را کنترل کرده است .ان َ ّ

شاءالل بحث باز شود مفصل عرض خواهد شد.
کمک کند ان َ ّ
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