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ِ َعلی اَعدائِِهم اَج ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ ِحيِم َو َصلَّی اّلَله ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  َمعينبِْسِم اّلَله

ِ السميع العليم مَِن الشيطان الرجيِم. اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی  نَستعيُذ بِاّلَله

د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـُهمَّ الَْعِن الْعِصابََة الَّتی جاهَ اَللَُهمَّ الَْعْن  د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ ِِ الُْحَسيَْن، اَوَّ َد
 َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  

حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَک نَعْبُُد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ راَط ايِم الَْحْمُد ّلِلَه ْهِدنَا الصِّ
الِّينَ   الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 افتد مگر به خواست خداونداتفاق نمی هیچ امری

ََّك إذا نَسیَت »فرمايد: خداوند می  ؛ هرگز درباره1«َو ال تَقولَنَّ لَِشیٍئ إنّي فاِعٌل ذلَِك َغدا إاّل أن يَشاءاّله َوذكُر َرب
ن وجهاِ ايوقتی که فراموش کردی و در اثر ت .خواهم داد؛ مگر اينکه خدا بخواهدچيزی نگو که من آن را فردا انجام 

ِ رفت عالم توجهت به اراده  بشود يا موجو توجه به خدا کن و آن گره باز  آن وقت پروردگار خودِ را ياد کن ،خود
ُقل ال أملُِك لِنَفسي نَفعًا و ال َضّرا إاّل ما »فرمايد: می اعراف در سوره .تربيت و رشد توجهاِ توحيدی تو شود

 فرمايد: یم . موال عليه السالم2«شاءاّله 

َ  َعرْفُت » های مهمی من از اينکه در زندگی تصميم ؛ 3«الِهَممِ  نَْقِض  و ،الُعقودِ  َحل   و الَعزائِم، بَفْسخِ  ُسبحانَهُ  اّله
های مهمی نقض همت ،باز شد ]اما[ حل شودکه هايی بود که برای من محال بود شد، بندها و گره خام اما ديدم فسگرفته
 مديريت ديگری در کار است. و فهميدم که قدرِ ديگری ،گرديد

وجود  عزيزان شديم برای بنده خيلی آموزنده شد و ما با ای که خيلی شرمندهو اين جلسه هم چند دقيقه گذشته جلسه
ديگر حل  کرده با اينکه جا تغيير ،مطمئن شده بودندو قبل يک روز جلوتر برنامه را تنظيم کرده بودند  هساينکه عزيزان جل

اتفاقی نيفتاد. امروز اما باالخره هيچ  ،ها کشيدندهستند خيلی زحمتشده و آن روز هم با اينکه دو بزرگوار به سيستم وارد 
 ؛ای نيستیخواهد به من بفهماند که تو کارهخواهد بنده را گوشمالی بزند و میمعلوم شد که خدای متعال می ؛هم همينطور

بل و االن ق شرمندگی که جلسه ما بايد اجازه بدهيم و اين برای بنده خيلی آموزنده بود با همهحَرافی هم بخواهی بکنی 
دستگاه راه بيفتد و چه و چه. کشيم تا سيستم و هم هرچه سعی شد معلوم بود که خدا اگر اجازه ندهد ما حتی نفس نمی

ه که وقتی کار گر ]داشته باشد[ يد چنين توجهیدهد که تمام ساعاِ و لحظاِ و آناء زندگی باها آدم را توجه میاين

                                                           
 24و  23آيه . سوره کهف، ، و چون دچار فراموشی شدی پروردگارِ را ياد کنمگر آنکه خدا بخواهد .در باره هيچ چيز مگو که فردا چنين کنم -1
 188. سوره اعراف، آيهبگو من اختيار سود و زيان خويش ندارم جز آنچه خدا خواسته است -2
 250الحکمة ،نهج البالغة . شناختم هاخواست و هااراده خوردن برهم و هاريختن تصميم فرو و هاسبحان را به درهم شکستن عزم خداوند من  -3
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سفانه اين ابليس ملعون و جنود انسی و جنی او و أاما مت ،شودحال اين توجه باز  کند؛ در همهخورد توجه به خدا میمی
 گذارد.توجهاِ به اين عالم طبيعت نمی

ِديی ِإلَهِ »: فرمايدمی عليه السالمآقا امام حسين  ؛ خدايا همين که توجه به اين 1«َالَْمَزارِ  بُْعدَ  يُوِجبُ  َاْْلَثارِ  ِفي تََردُّ
 به من معلوم باشد. قدرِ تو و حکومت اينکه و شودمی اين مانع  توجه به تو ،کنمعالم می

 جايگاه محسوسات با ذهنیات عوض شدن

ا بديهی معارف الهی ر و حقايق واضحههای جلساِ قبل اين بود که شياطين انسی و جنی باالخره اين های بحثخالصه
ناي همه ،محروميت جامعه از محضر اهل بيت عليهم السالم اند که با سوءاستفاده ازکنند و کردهسازی میطوری فرهنگ
 ما االن همينطوری که مثال   .کنيمرا دنبال میدر ذهن  هاشوند و همه اينها در متن زندگی ما واقع نمیاين و ها ذهنی شده

کنيم و به لحاظ اين درک حسی از اين قوه احساس می و مان اهميت قائل هستيمزمين در متن زندگی جاذبه رای قوهب
آن طرف  و کنيم که نيم درجه اين زاويه اين طرفخواهيم بکشيم گونيا را درست میچقدر مواظبت داريم! يک ديوار می

 پله را پايين بياييم مواظب هستيم که پايم آن طرفی نخورد که قوه خواهيممی .دزنزمين اين را به هم می نشود که جاذبه
الهی که اين  اما آن مالئکه ؛توجه دارم اين جاذبهبه تمام اموراتم ]در[  .شودن میاسر و صورتم داغ و کشدزمين می جاذبه
برق  کنم. قوهزه احساس نمیآن را به همين اندا و توجه ندارم من در خصوص اين اصال   ،کنندجاذبه را مديريت می قوه

برق را  مأمور الهی اين قوه اما اين مقدار که آن مالئکه ؛برق در متن زندگی من چه نقشی دارد را توجه دارم که قوه
 .کنمآن را يک امر ذهنی تلقی می و کنماين را هرگز در متن زندگی احساس نمی ،کندمديريت می

وقتی  ماند که مثال  که مديريت اين عالم مثل اين میی حال . درکنيمذهن درست میای را در گوييم مالئکه پرندهوقتی می
دهد و کند که اين پنکه دارد سرما میاش احساس میکوچکی قشنگ در متن زندگی زند يک بچهای باد میيک پنکه

هرگز نمی ،شوديريت میاما هرچقدر ما بهش توضيح بدهيم که اين پنکه با يک قدرتی با نام برق دارد مد ؛چرخدمی
کند و همينطور است که وقتی به ما فقط همين مقدار در بينش کوتاه خود در مديريت زندگی احساس می .تواند بفهمد

 شود. مان قابل دريافت نمیکنند برایبرق را مديريت می هايی هستند که اين قوهالئکهگويند ممی

د و يا در شوس وو فرق اين که اين حقايق محس ما ايجاد کردند جامعه اين مصيبتی است که شياطين در طول تاريخ در
در اثردهی عملی اش فايده ]را نفهميديم[. ودشاش کجا معلوم میفايده و قرار بگيرد و يا مفهوم ذهنی باشدمتن زندگی 

ها و ندگی، در شادیهای در مشکالِ زالعملهای زندگی، عکسريزیهای زندگی، در آثار برنامهزندگی، در انگيزه
ها وقتی يک امری حسی است، آن اثراِ گوناگون را خواهد گذاشت و اگر امر حسی اين ها و همه و همهها و ارادهغم

                                                           
 216، ص95، جبحار األنوار. شودديدار را باعث میخدای من چرخش من در آثار دوری  -1
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ت که شياطين انسی و جنی از اين رو اس .ای بيش نيستبود[ و يک پوستهخواهد خاصيت ]بی طعا  نباشد و ذهنی باشد ق
 . کنندها و اين حقايق و اين مفاهيم را به صورِ ذهنی وادار اند اين واژهسعی کرده

 های فکری به بركت انقالب اسالمیتغییر زمینه

شد. ما در ندگی مفهوم نداشت، احساس نمیردر متن  اصال   .شهيد برای ما يک امر ذهنی بود ببينيد قبل از انقالب واژه
در  ؛]را دريافتيم[ مباحثی آمده آن قدر دربارهو ادعيه اين ثاحاديشهيد که در رواياِ و  انقالب و بعد از انقالب واژه

معنای دولت و حکومت اسالمی کاری ]در[  شويم. اصال  ی اين واژه را متوجه میگب و بعد انقالب داريم در متن زندالانق
وقتی صحبت از اينکه دين حکومت دارد  .ها و حتی از متن زندگی بريده شده بودبيخ و بن از ذهنکرده بودند که از 

در  اين بود که اسالم فقط .ف کرده بودنديک چيز ذهنی بود حتی آنجا هم حذ ؛قابل اجرا نبود در متن زندگیشد[ ]می
بينيم االن در همت امام راحل می از در انقالب اسالمی به برکت بعد .تواند حکومت تشکيل بدهدزمان ظهور حضرِ می

صل  اينکه امام راحل اسالم ناب محمدی. کنيماحساس می ]را[ های حکومت در ديناين مفاهيم و واژهمان متن زندگی
الم طول تاريخ، اس سمت آن قرار دادند، برای همين است که در معرفی فرمودند و اين انقالب را در اّلَله عليه و آله و سلم

ط به وخلم مخلوط به خشک مقدسی، اسالم مرکسيستی، اسال. اسالم مخلوط به ماهای گوناگون خلط کردندبا بينش را
اما در  ؛هايی داردپردازیها فقط در ذهن يک عبارِهای گوناگون که هرکدام از اينبراليستی، اسالم آمريکايی، اسالملي
کار را اريخ در طول ت . ]اما[تن زندگی برای ما ملموس و محسوس شودها در مبر اين است که اين حقيقت الم ناب بناسا

 های پيچيدهدانستند. اين سياستاسالمی را ببرد او را نجس می خواست اسم فلسفهبه جايی رساندند که حتی اگر کسی می
را اين  حتی خوف ،که اين حقايق انجام بگيرد کار به جايی رسيد که تصور اين ها، قلدرها در طول تاريخابليسيان، قدرِ
پيچيده سانههای خفقان روانشناباشد. يک جوَ  دنبالشدر ذهنش  [ حتیحقايق برود يادنبال اين ]مسلمان که پيدا بکند يک 

چرا؟ چون اگر توجه پيدا کند نجس می .ها را پيدا نکندکسی جرأِ توجه به اين ای بر جامعه تحميل کردند که اصال  
م دنبال نکند. اين که حضرِ آقا اش را هفکری حتی زمينه ،شوداينکه کافر شود و نجس شود؛ از خوف شود، کافر می

ها نيست، انقالب تا مسئوليت و ظواهر و اين کيد دارد که حقيقت اين انقالب را بشناسيد؛ حقيقت انقالب با تشکيل چهارأت
ا برای مها در متن زندگی واژ و يامده بود؛ بيايدهای ذهنی و توهمی و تخيلی را که از آن پايين نواقع اين اسالم درکه آمد 

اين آخرِ يک چيزی در ذهن درست نشود که حاال يک  ،شودوقتی صحبت از آخرِ می .ما محسوس و ملموس باشد
رِ همين االن در آخ ؛ها نيستجهنم و اين چالهافتد و[ ]اتفاق میبيابانی است وحاال يک روزی بعد از چند ميليارد سال 

 توحيد هم همينطور. ،[وجود داردمتن وجود ما ]

اين آيه را  داد و کامال  گوشمالی را که به من میخدا قبل و اين جلسه هم يک ربع ساعتی  روسياه در جلسه الصه بندهخ
 ای نيستی مگر اينکه بايد او اجازه بدهد.داد که تو کارهدر متن وجود بنده داشت تذکر می

 تناقضات جوانان به دلیل دريافت نادرست دين
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 ،اندما ايجاد کرده مان طبق همان روالی که در جامعهدين که ما در ذهن قبل اين بود که اساسا   جلسهمان در بحث اما ادامه
قدرتی در آسمان پشت خورشيد و ماه و اينها وجود دارد، يک نفر هم در زمين است که آدم شايسته و يعنی يک خدايی 

 و گيردگويند و تند تند از آنجا مطالب را میجبرائيل میای هم هست که اسمش را باهوشی است و يک پرنده و و نابغه
کنم آن قدرِ در آسمان که من را عمل  و کنمها را گوش حاال اگر من اين ؛و او هم به ما بدهد دهدمی زرگوارببه اين 

 هاح و اينو بهشت و گردشگاه و تفري غای است که آنجا بادر آينده .آيدخوشش می و شودبيند از من خوشنود میمی
هايی هست و آنجا ديگر شود و در عالم بعد يک چالهاگر حرف او را گوش نکنم از من خشمگين می ]وجود دارد که[

اند که وقتی اين جوان عزيز با علم سر و ما را يک مفاهيم ذهنی درست کرده هایتمام واژهدهد[. نشان میش را ]خشم
نبال دين از درون فطرتش د .گيرددر تناقض عجيبی قرار می ،کندکار پيدا میکند، با يک سری حقايق سر و کار پيدا می

در جامعه با آن آشنا شده يک چيز عجيب و غريبی  و اما دينی که در ذهن .فرمايد،آن دينی که قرآن معرفی می ؛است
در يک  و دهدرا آزار میکند و اين شبهاِ سنگين او جويی میشناسی و حققواعد علمی هم او را وادار به حقاست؛ 

هد به انحرافاِ دها او را هول میکشد. نگوييم اگر هم اينسری تناقضاِ سنگين، در يک سری شبهاِ پيچيده عذاب می
 گری ضد دين.خطرناک و الابالی

ِ اين معنی که اين حقايق کامال  ]به[ اول را فقط  جلسه شاءاّلَله اگر خدا بخواهد ما همين چندان پردازيم[ می]ست حسی ا اثبا
همان حواس پنجگانه  شودو جالب اين است که معنای حس را هم جور ديگری برای ما معنی شده است. تا بحث حس می

ينا گانه ما چيز ديگری را به عنوان حس قبول و توجه و شناخت نداريم. همهجآيد و غير از اين حواس پنبه ذهن ما می
ا را انجام دهيم که اين راه ههد ما خيلی کلی هم شده باشد ايناءاّلَله خدا توفيق بدشها يک سری مبانی عميقی است که ان

کاربردهايش که بزرگان  همراه با های آتی؛ مخصوصا  شاءاّلَله بحثادبياِ اين راه باز بشود تا ان ،شودباز و راه مفاهيم باز 
ز شود تا به برکت قرآن و رسيدن به اين حقايق با و ]راه[ هااين فرمول .روی اين کاربردها بحث شود ]که[ اندما فرموده
دارمان به خودی خود منتفی قالب خيلی از شبهاِ اساسی و ريشهو رهنمودهای بزرگان و امامين ان عليهم السالم اهل بيت

 شود.

 تسلیم بودن همه موجودات در نظام آفرينش

م نظام آفرينش هستيم؛ يک چيز بديهی است؛ جای هيچ شکی عرض کرديم که ما چه بخواهيم و چه نخواهيم اساسا  تسلي
ه قوانين ب ،پايداری وضع موجود خود ی را شما تصور بفرماييد درائچيزی، هر ش ندارد. نظام آفرينش يعنی چه؟ يعنی هر

نه تنها  ،خواندخواند، علم شيمی میهر کسی علم فيزيک می .سليم است؛ يک چيز خيلی بديهی استساختار خودش ت
به آن  ]است[ چيزی تحت يک قوانين ساختاری کند که هربيشتر اعتقاد پيدا می بلکه اتفاقا   ،اين مطلب برايش شبهه نيست

چيز، چيز شده و به آن چيز صورِ پيدا کرده و خواص پيدا کرده است و االن تداوم پايداری خواص آن چيز و صورِ 
آن مقدار قوانين خودش  از قوانين خودش و این قوانين خودش است. اگر لحظهآن چيز مستمرا ، آنا  و آنا  تسليم هما

  رود؛ خيلی واضح است.کند درجا از بين مینافرمانی 
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ی در حد خودش؛ مطلب خيلی جالب است؛ قرآن ائی همان تسليم؛ تسليم قوانين هر شدين يعن دين هم همينطور ديگر!
های بعد آن معنای ديگر باز خواهد شاءاّلَله در بحثهای مختلفی دارد که انالبته عرض کرديم دين معنی ؟فرمايدچه می

ِ : »فرمايدیم  83 در سوره آل عمران آيه. ش استفاده ميکنيمعال از خود قرآن در معنای تسليمما ف ؛شد َأَفَغیَْر ِديِن الَّ
َما ؛ چقدر صريح است! آيا غير دين اّلَله 1«َواِت َواْْلَْرِض َطْوًعا َوكَْرًها َوِإلَیِْه يُْرَجُعوَن يَبُْغوَن َولَُه َأْسَلَم َمْن ِفي السَّ

چه بخواهند و چه  ؛اندمست برای او تسلياچه که در آسمان و زمين  که هر در حالی، کنيدکنيد، جستجو میرا دنبال می
چه کسی هست که  .اندشان که از آنجا شروع شدهشروعرود؛ مرکز آنها هم به سمت همان می نخواهند و حرکت همه

 .گويند که او قاطی کرده استاگر کسی چنين حرفی بزند فورا  می ؟و زمين به هيچ قانونی متکی نيست هابگويد آسمان
مش ات موجوداِ عالم از همان ذره که ذره ذره ]دارند[ اين اعتقاد هانديشمندان ب همه .جرأتی نداردهيچ احدی چنين 
محکم خودش را دارد و ما بر آن اعتبار داريم اين همه  و منظمو قوانين ثابت  ،ها همه در جايگاه خودگرفته تا کهکشان

 .صريح کالم قرآن است اين .کنيمها میبينیکنيم، پيشکنيم، تحقيقاِ میمطالعاِ می

َُّه َخبیٌر بِما تَفَعلونَع اّله الّذي أتَقَن كُلَّ َشیٍئ ُصن»فرمايد: نمل می در سوره ؛ صنع خدا بسيار محکم است در 2«إن
العاده ی لطيف است اما در نظام خودش فوقچيزی را شما تصور بفرماييد، اين چشم ولو اينکه در ظاهر خيل هر چيزی؛ هر
ِ ام نيست. تمام موجودچش ،يک عصب آن فلج شود ديگر اين چشم آن قدر محکم و دقيق است که اگر .محکم است
برای غير عاقل  «ما»نياورده؛  «ما» ؛شودبرای عقال بيان می«نمَ »آورده؛  «نمَ »فرمايند میاند. اينجا اهل تفسير عالم تسليم

های خيلی بحث هانحاال اي؟ عقال و غير عقالاما چرا اينجا معنای همه چيز آمده؛ اعم از  .برای عقالست «نمَ »اما  ،است
 . خواهيم به خود موضوع برسيمسريع میو ا را ندارم هورود به اين بحث ه چون بنده قصدلطيفی است ک

يک  حاال به .موجوداِ به نگاهی دارای عقل هستند نگاه که طوعا  و کرها  آورده و تسليم آورده اينجا همهاينکه با اين 
؛ خيلی ند[]هست هرچه موجود در آسمان و زمين است با يک نگاه تسليم قانون خلقت خود بنابراين؛ غلبيَت دارداين نگاه 

ا قوانين آفرينش در متن زندگی م]چون[  ؟چرا .چه يعنی شويمزود متوجه می ،جالب است اگر بگوييم قانون خلقت خود
زرگ شده، و در بيابان ببه دنيا آمده  يک آدمی که در بيابان .اما اين برای همه نيست ،باز شده است و ديگر قرار گرفته

ظيم شده روی اين قوانين تن ئيک قوانينی وجود دارد که اين ش اگر به او بگوييم که شناسد يعنی چه،بايی هم نمیهيچ الف
د، بينباد و باران را می بيند، خودِ گوسفند را می او فقط خودِ  ؛برای او يک چيز ذهنی است .تواند قبول کنداست، او نمی

ک ديگر راه ندارد. هرچه به ي به اينها در اينجا حاکم است يعنی چهاما اينکه اين قوانين  .بينداين درخت و گياه را می خودِ 
خورد، حرف کند، تکان میهای تو روی قانون دارد حرکت میپنج ساله توضيح دهيم که اين دست کوچک چهار، بچه
فکری  چرا؟ چون افق فکری و دايره .خواهيم بگوييمتواند بفهمد ما چه مینمی شنود،فقط صدايی از ما می زنی؛ اصال  می

                                                           
. گردندو همه به سوی او باز می ها و زمين چه به طوع و چه به کره تسليم اويندطلبند با اينکه تمامی ساکنان آسمانآيا اين فاسقان غير دين خدا را می -1

 83عمران، آيهسوره آل

 88سوره نمل، آيه !دهيد مسلَما  آگاه استمتقن آفريده او از کارهايی که شما انجام می اين صنع و آفرينش خداوندی است که همه چيز را -2
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ها ها و کارگاهها و آزمايشگاهصيالتی دنبال نکرده است، دانشگاهتح ،اين استعدادها باز نشده است و او خيلی کوتاه است
 ن زندگی اوست يعنی چه. ها در مترانده است تا اينکه استعداد باز شود و بفهمد اينها نگذو کتابخانه

 تأثیر میزان رشد عقلی بر درک محسوسات

به همان ميزان چيزی که برای  .شودفکرش باز می به همان ميزان دايره ،کندپس هرکس به ميزان رشد عقلی که پيدا می
چه نداند؛ آن سير  فکر چه بخواهد و چه نخواهد، چه بداند واما اين انسان کوته .برای او عينی است ،ديگران ذهنی است

ها تسليم اين فرمايد چه بخواهند و چه نخواهند همهلذا قرآن می .قوانين سلسله مراتب باال در حقيقت خودشان هستند
، اگر اين  ،ای که قانون را قانون کردهگوييم آن قوهمی ،کندمان رشد عقلمقدار يک  .قانون خدا هستند يعنی مالئکة اّلَله

 ،تواند درک کندفهمد اما آن بيابانی نمیود آن مقداری که يک دانشمند فيزيک نقش قانون را میرشد جلو و باالتر بر
کند که آن فيزيکدان قوانين را در متن زندگی احساس اين انساِن رشديافته آنطور مالئکه را در متن زندگی احساس می

 تعيين کننده.  ]به صورِ[ کند،می

وقتی  کند،عظيم را مديريت می برق دارد اين کارخانه ۀقو گويی مثال  اينکه شما می ؛پرسيمالی هم از او میؤالبته ما يک س
برق  هايی که دارد که اين قوهالعادگیست که دارای عقل و شعور است، فوقای باالتر از آن هگوييم که يک قوهما می

د؟ حاال شما اسمش را مالئکه کجايش اشکال دار، اين شودمیمديريت  برق[ تحت آن ]قوه[ ]قوه کند ورا مديريت می
ما انرژی را کشف  ؛انرژی است اشو عقبه ردهپپشت  اين مادهگفتی آقا مدی میآنگو! چطور شده که يک روز می

چون  ،شودگوييم اين انرژی در يک انرژی مديريت میکه ما می حالی کرديم که در متن زندگی چه قدرتی دارد؛ در
کجايش شبهه دارد؟ بله در يک اين کجايش اشکال دارد؟  العاده ای است،فوق العاده است، دارای ارادهدارای عقل فوق

مديران به اصطالح عالم خلقت  ،اين مالئکة اّلَله  ،؛ همين که امر خدا بر خلقت موجوداِ شد1«قالَتا َأتَیْنا طائِعینَ » جايی
ها تسليم شدند اين همه يعنی« قالَتا» .همه موجوداِ تسليم محض شدند و و عالم طبع از سوی خدا اوامر را صادر کردند

شود گوييم در آزمايگاه مثال  هيدروژن با اکسيژن تا در فالن شرايط قرار بگيرد فورا  ترکيب می؛ ما تا می«َأتَیْنا طائِعینَ »
اما  .رار گرفته و يک چيز ذهنی نيستچون اين در متن زندگی ما ق ؛کنيمآنجا زود قبول می ،کندو قطراِ آب ظهور می

فرمايد که اين يک متن زندگی چون برايش يک امر ذهنی است. حاال قرآن برای ما می ،کندنمی ولآن آدم بيابانی قب
توست، هر موجودی وقتی آن امر الهی يا بفرماييد آن مأموران، مديران، مالئکة اّلَله يا بفرماييد آن سير به صورِ قانون 

 تسليم محض شد. ؛شد ئ، آن شئش آن درآمد

 .کنم، سريع آياِ را بخوانمها را عرض میا جمع کنم؛ از باب نمونه فقط اينها زياد است، بنده عرايضم راينجا اين بحث

 

                                                           
 11سوره فصلت، آيه(«. گيريمو شکل میآييم )ما از روی طاعت می»فتند: آنها گ -1
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 و ثمرۀ آن رابطه رشد وجودی بر تسلیم بودن در برابر خداوند

ِ َو ُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعنَْد َرب ِه َو ال َخْوٌف َعَلیِْهْم َو ال ُهْم َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه  بَلي»فرمايد: بقره می در سوره ِلّه
های زندگی هيبت وجودش به او تسليم شد و آثار اين تسليم هم در زيبايی وجه و؛ البته حق اين است که هرکه 1«يَْحَزنُوَن 

اينجا  ،«َرب هِ »های اين آيه که حاال بگذريم از ظرافت ]است[.« هِ ِعنَْد َرب  »پس برای او اجرش  ،او ظهور و بروز پيدا کرد
کند بحث اين نيست که خدا اراده می ؛اين نيست که خدا هست يا نيست رود که بحثدر باال میقانسان ديگر رشدش اين

 تسليم قراراگر اين  «َرب هِ »اينجا ديگر  ؛کند يعنی چه و شبهاِ عجيب و غريبديگری می شفاعت امام هم يک اراده
؛ حاال اينجا «ال َخْوٌف َعَلیِْهْم َو ال ُهْم يَْحَزنُوَن »آن وقت  .ش برای او ظهور و بروز داردبَّ گرفت به خودی خود رَ 
  [.]است خودش کرده مشغول راتمام روانشناسان عالم  نکته ُحزن و خوف اين دو که]دارد[ روانشناسی بسيار عميقی 

 همان مقدار عقل خودتسلیم در دين به 

 .چه کار کنم در زندگی نگران نباشم .د که چه کار کنم به افسردگی نرسمانهای ما گرفتار اين نکتهاالن چقدر از جوان
 ُحزن و ،رنج و درد ،خواهند از وحشتاش میاند که همهمان گرفتار همين نکتهما بخواهيم درصد بااليی از جامعهاگر 

 کندمان باز میم در حقايق به هر مقدار که عقلين نگاه تسليها که دين با ان بحثيخوف آزاد شوند و بگذريم توضيح ا
از  مقدار هرما بحث ما در اين است که  .خواهداين تربيت می ،ماست، نه انينی که فوق عقلوما نگفتيم ق .[بايد باشد]

اين کجايش اشکال دارد؟ اين دين کجايش دور از  .رشد خواهيم کرد ،باشيمتسليم همان  ،عقل ما قبول کرده قوانين که
ای کارساز عقل هرکس در يک مرتبه ما  انسان عقل دارد. دواوال  اين شد که حقيقت وجود ما است؟ جمع بندی بحث ما 

خلقت  اختار خودش يا ادامهکند به قوانينی که در ساو را ملزم می و دهدهمان مقدار عقل او به او دستور می وما  است. س
برای او ضرورِ دارد به همين قوانين تسليم شود، تسليم شود يعنی چه؟ يعنی تحت اطاعت همين که خودش يا هر چيزی 

ا اين حد از تواند تکه هيچ احدی نمی خاصيت رشد دارد. اگر انسان اين خودِ  ،مقدار قوانين باشد. اگر اين اتفاق بيفتد
سانی که دارد تسليم شود و اطاعت همين مقدار را اگر هر ان ،پردازی داشته باشدای و خيالی و شبههالی و اعتراضؤبحث س

، اصال  ما نگوييم که اطاعت بکند، چرا ما با الفاظ بازی کنيم! ]بگوييم[ رعايت بکند، ]همين مقدار رشد کندت کند و رعاي
دست بهش نمیکه کنی گوييم اطاعت میزند ما نمیآب جوش بخار می کتری شود که وقتییمچطور  خواهد کرد[.

  .گوييمما هم همان را می .کنی؛ هيچ اشکال نداردگوييم رعايت میريزی، میهمينطور در ليوان در دهانت نمی .زنی

آياِ و رواياِ و دين و همان عقل می ،اش را رعايت کندقوانينی که عقل خودش در هر مرتبهاگر انسان همين مقدار 
 ؛نيست فالن تشکيالتی های سخت مثال  سنگين با برنامه و های رشد خيلی پيچيدهوشر . پسرمايد که او رشد خواهد کردف

ی خواهيم به خودی خود احساس نياز و تشنگ ،مان باز شودما اين بينش اگرالبته  .[استدر درون وجود هر انسان ] ]بلکه[
                                                           

خواهد بود و اندوهی و ترسی بله کسی که روی خود برای خدا رام سازد و در عين حال نيکوکار هم بوده باشد اجرش نزد پروردگارش محفوظ  -1
 112سوره بقره، آيه نخواهد داشت.
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 چه طوری بيشتر به دست بياوريم. پس اين تشنگی هم يک تشنگی کامال  ای اين رشد را ما هکرد که راهکارها و روش
مقدار کسی بيداری پيدا کرد و اين احساس جدی برايش ايجاد شد به طور طبعی  هر .يک چيز ذهنی نيست و طبيعی است

 اين راهکارها.]با[ تشنه خواهد شد برای آشنا شدن بهتر و بيشتر 

ن ديوار اي قرآن و عترِ عليهم السالمشاءاّلَله تعالی خدا توفيق دهد ما به برکت که انهايی بود بندی بحثاين خالصه جمع
س ما را يک چيز ذهنی و وهمی اند و اين حقايق ملمواند و جدايی افکندها که بين ما و دين و معارف کشيدهسختی ر
ديگر به عنايت خدا روان ها بحثبقيه  ،اعتقاداِ باز شودها و اصالح اين واژه زمينه و شاءاّلَله اين ديوار بشکندان ،اندکرده

 خواهد شد. 
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