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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
الِّيَن.  الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

 هافاده دشمنان اسالم و مقلوب کردن مفاهیم و واژهسوء است

مليهع چکيده بحث جلسه قبل اين شد که دشمنان جهان اسالم با سوء استفاده از محروميت جامعه از حضور اهل بيت
نی و ذهنی محض تلقی و ند که معارف الهی را به صورِ ذهاهطوری مديريت کرد وند اهلسالم فضاهايی درست کردا

جهتو را از آن معنای حقيقی  ساز و بسيار مهم اين معارفای سرنوشتههبسياری از واژو بدين طريق  نداهکردالقاء 
  ند.اهسازی کردبه معنای معکوس فرهنگ بلکه بعضا   آن خالی کردند.ۀ سازندو  هدهند

ور کلی معارف عليهم السالم و به طدين و قرآن و اهل بيت  های عزيز ما دربارهناز عوامل اصلی شبهاتی که بر جوايکی 
حيران  ود که اين عزيزان را به وادیشیاين شبهاِ طوری م سند و بعضا  ریای بن بستی مهخبه پاس ود و بعضا  شیوارد م

يکی از عوامل اصلی اين  ،نندکیبه مخالفت با دين را وارد م حتی شده کهو گاهی  ندکیو تحير و سرگردانی رها م
هد و در متن زندگی انسان خالی شده است. در دیارف فقط در فضای ذهنی جوالن مجا هست که مع مشکل از همين
ای هتق در متن زندگی ما يک سری واقعيآن معارف و آن حقاي هختصر انديشه خواهيم فهميد که همحالی که ما با م

یاين مباحث بر م هنيم. از جملکیال مؤرا سا هستيم و حتی غير از آن هنوجود تسليم آ هما با هم عينی هستند و اساسا  
ای هتای درست و واقعيهتنگيز است که هم اگر ذهنياتشگف انسان يک موجود واقعا   ؛نسانردد به پيچيدگی خود اگ

وجود  هشود با همداده  ای غلط به اوهتو اگر ذهني ندکیشود تمام وجودش را فدای آن مروشن  اهنصحيح برای آ
 ود. شیدشمن م

 ،انددیاهای آن در چه وضعی بودند خدا ما که خيلی عقب مانده بود و حاال ديگر روستهندر اوايل انقالب يکی از استا
ای انحرافی ههگرو ،ای آن چنانیهگمکان رفت و آمد نداشت و با فرهنا ماشين رو بودند و اصال  ا که مالههپشت کو

طلبی داده بود و اين را آن چنان بسيار غلط استقالل هآن استان يک انديش حتیا و ههرای اهالی آن روستاها و آن منطقب
نورانی و  و اين القای منفی را از يک انقالب مقدسست. ا اهند که انگار حکومت اسالمی دشمن آتقويت کرده بو
ساختمان  وا بيايند و برايتان راه بزنند هنالقاء کرده بودند که اگر آ و آن چنان ذهنيت غلطی داده بودند ،حکومت دلسوز

چی و چی و چنان. همين  ]هستند و[ ا دشمنهناي ،ا به خاطر خودشان هستهناي[، ]درست کنند و حمام و بهداشت
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یا ممتا جايی که جهادگران عزيز با آن ايثار و عشق که  ،يک دشمنی ساخته بود ،مقدستشکيالِ القاهای منفی از يک 
يک خدمتی مام بهداشتی هم ندارند، جا له شدند و حتی يک حا اينهنطول قردر ه مستضعفين درمانده ک واهيم به اينخ

ان، تترند. به لحاظ اينکه شما نيبیهندسين و عزيزان جهادگر را سر موند و در راه همان افراد، مریی ماهبا چه عالق ،کنيم
 . ]است[ چی و چی

 هالزوم تعریف درست مفاهیم و واژه

حقير در اين لذا چون يک مسئله اصلی است، ا يک چيز قابل توجهی است. و هتاين ذهني ؛ی عجيب است اين انسانخيل
کنيم و از ای خود لغاِ را درست اصالح هههمان معانی و واژ ست که ما فعال  چند جلسه مقدماتی بيشتر سعی بر اين ا

شنا آ و ما ودشملموس و بيايد هست، در متن زندگی ما  مفضای ذهنی محض که ای بسا به معنای معکوس همه باطل ه
ست معنا شود و به صورِ ا درهناگر اي اتفاقا  ا هستيم. هنما عاشق همي طرِ ما است. اتفاقا  بيان ف ا اصال  ههشويم که اين واژ

به عنوان  ود. حقير عمدتا  شیبه خودی خود منتفی م االِ اصال  ؤاز س بسياری شود،معنا های عينی به عنوان واقعيتو حسی 
شود، بعد خوب باز مقدار ا يک هنان بر اين است که ايمیان مقدماِ که بسيار مهم است، سعاستاد نيست، به عنوان هم

 هند کرد. پيدا خوا ديگر عزيزان با آن نبوغ فکری و لياقتی که دارند ان شاءاّلَله خودشان راه را

هعد از اينکه اين معانی، اين واژای شهيد مطهری خوانده بودم. اما بهبخيلی از کتارمود که من فی، ميکی از عزيزان بود
 ديدم انگار من ]خواندم[، ای شهيد مطهری راهب، من بعد که رفتم کتاشدباز  برای منا، با اين نگاه هها، اين معانی واژه

ساز. زندگی و لعادهاقفو قدرچقدر عميق، چ ،نجا بيان کندواهد ايخیای ديگری مهز. مطهری چينخواندم اين را اصال  
و مراحل ديگری که هند دیتمرکز مها در بحثتفکرشان را  هاحل ان شاءاّلَله عزيزان هم که قوعلی ای حال ما در اين مر

از فضای  و با معانی عينی آن آشنا شديمءاّلَله ا درست اصالح شد، ان شاهههيم داشت، بعد از اينکه اين واژپيش رو خوا
و همچنين از آثار امام، عالمه، بزرگان ديگر ان ذهنی در آمديم، آنگاه ان شاءاّلَله از محضر بزرگان، اساتيد حی و حاضر 

یمانقالب  در شناخت به مبانین مبانی که حضرِ آقا اآل و طالبشاءاّلَله تعالی با اين نگاه به فضل الهی خواهيم ديد که م
ان بخش می تعالی معارف ديگر که در زندگو ان شاءاّلَله  يت يعنی چهوال ؛انقالب يعنی چه با نگاه معرفتی، اصال  ، رمايندف

 محوری دارد. 

 مفهوم عبودیت و رابطه آن با دین و تسلیم

. کننددقت بيشتری عنايت مقدار ا يک هثبا اين نگاه به بحزان اين يادآوری بود که از جلساِ قبل خواستم ان شاءاّلَله عزي
 هن جلو برود خواهيم ديد که با هموشد و اگر ايجیز درون انسان می است که ااهعرض کرديم که عبوديت يک جوهر

 و ديی در پشت خورشاهالعادمعنا نيست که يک قدرِ فوقدين بدين پس وجود تسليم نظام آفرينش است. آن وقت 
ل ی هم از آنجا به نام جبرئياههم يک بنده خدايی هست، يک پرند زمين]در[ ا است. جنا به نام يک خدايی آهنآسما

یرا گوش کرديم او از ما خوشحال مهد. حاال اگر حرفش دیورد و به ما هم مآیميرد و گیا را مهفجا حردام از آنمُ 
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 .است[] شدن محض به قوانين آفرينش ود. دين اين نيست. دين همان تسليمشیر گوش نکرديم او از ما ناراحت مود و اگش
ِ  هعرض شد که اين تسليم شدن در هم زندگی  ه، او برای ادامی را در نظر بگيريمائجودی را، هر شست. هر مواموجودا
 ئ، آن شئی از اين قوانين تخطی شود، آن شاهساختار خودش تسليم است. اگر ذر خود و موجوديت خود به قوانين

آن قسمتی از  يا[] از بين برود، ئآن شاز قسمتی  ]يا[ به کلی از بين برود، ئ. آن شدارد ميزان تخطی نيست. حاال بستگی به
يختيد و استفاده ریغذا مدر آن اسه چينی را که شما ا ديگر بستگی به مراتب آن دارد. يک کهناز خاصيت بيفتد. اي ئش
 است[. ]واضحی خيلیکاسه بودن کنار زد. يک چيز  هفايدمين مقدار ترک آن را از آن اگر ترک برداشت، ه ،رديدکیم

  .دارد را]اين خاصيت[ تمام نظام آفرينش 

 اندهمه موجودات بر قوانین خود تسلیم

اِت َو اْْلَْرِض َطْوعًا َو »رمايد: فیقرآن م خيلی جالب است اوه مه ِ یَبُْغوَن َو لَُه َأْسَلَم َمْن ِفي السَّ ْرهًا کَ َأ َفَغیَْر ِدیِن اّلٰله
 ههمنيد؟ اين طور نيست. کیجو موتآيا غير دين اّلَله را جسموجوداِ عالم است.  ه. اين مربوط به هم1«َو ِإلَیِْه یُْرَجُعوَن 
ن تسليم قواني زمين چه بخواهند و چه نخواهند بر او تسليم هستند. همين اتم در اتم بودن خودش ا وهنموجوداِ آسما

ذيريم. چرا؟ پیيم تسليم قوانين خودش، زود ميوگیوضع موجودش را نگه دارد. حاال وقتی متداوم  هخودش است تا ادام
ريم، و بیمان را باال م، مدام هم مطالعاِويم دنبال فيزيکریاست و بر همين اساس م چون در عينيت زندگی ما ملموس

چون اينها را در زندگی لمس بخورد، هم ه ب آن کشف ماهم خالف نشود که آن  مدام هم مواظب هستيم که يک فرمول
، آگیويم، مریباالتر م مقدارما وقتی يک  ه. همکنيممی  چه؟ بحث در همين جا است. ويند يعنی گیا مجنوئيم اّلَله

یشيد، از خنکی لذِ مکینوزاد از گرما درد م هآن بچ وقتی ود،شیی روشن ماهپنک وقتی یاهمثل اينکه ما در يک خان
همد باالتر از واند بفتیدر است. اما نمقناست، و لذِ از خنکی هوا هم همي همين قدرش از عقل اهبهر ؛همين قدر ؛درَ بَ 

انسان  مقداريک اتاق  در همينند. کیمند، هوا را خنک کیمايش دارد کار ههی است که پراهيک پنک ،اين احساس
ا است. ههت اين هوای خنک به حرکت اين پنکمديرييند که بیدو سه ساله هست، قشنگ م هبچيک  ری از آنتهرشد يافت

هماند. اما فیاين رشد عقل دارد اين را بهش م به خاطر مقدار رشدی که از اين عقل نسبت به آن نوزاد پيدا کرده است.
چون عقل به  ؛کندواند درک تیقابل فهم نيست. نمبرايش د، اين نکیم برق دارد اين قوه را مديريت مييبه او بگو]اگر[ 

واند متوجه باشد يعنی چی. اما يک تیخودش همچنان واقعيت است. اين نمو اال واقعيت در جای  ،آن رشد نرسيده است
یند، او نمکیای پنکه حرکت مههويد پرگیشی بااليی دارد، او نمفيزيک خوانده و اطالعاِ هو داداش بزرگش که مثال  

عقل است که  هويد برق آمد. چرا؟ چون قوگیبالفاصله م ، ]بلکه[ا را هم قبول داردهناي هويد هوای خنک، اگر چه همگ
را آن ن مراتب پايييين آن در عقل پا]فرد[ ود، تا به آن رشد برسد که آن باالتر را طوری بفهمد که اين ریهر چه باالتر م

ق همد. اين داداش بزرگ آمدن برفیآن طور م ، آن نوزاد سرد شده رافهمدا را طوری میههمد. اين حرکت پرهفیطور م
                                                           

گردند؟ ها و زمين چه به طوع و چه به کره تسليم اويند و همه به سوی او باز میاکنان آسمانطلبند با اينکه تمامی سآيا اين فاسقان غير دين خدا را می -1
 83آيه ،سوره آل عمران
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هاين داداش کوچک دو ساله حرکت پرکه  فهمدکند و میلمس می در عينيت زندگی خودمديريت برق را طوری  و را
 همد. فیا را در عينيت مه

، من عقلم است نعوذ باّلَله يم اين مطالب موهومی يدر باال ببريم، به جای اينکه بگوعقل را آن ق هبنابراين ما نياز داريم قو
ک، مثل فيزيندکحس می آن چنان در زندگیند، کیبرق را مديريت م همن که االن قو هکند تا ببينم قونقدر بايد رشد آ
يم تسليم خالق اين نظام آفرينش است، آن طور يدر اين عقل برود باال، وقتی بگوقنتا آ ؛ندکیس محانی که برق را د

ز تسليم رمايد آيا دينی غير افیند. لذا مکیش سرما و مديريت برق را احساس موجود هبا هم که حس کند در متن زندگی
 سليم امر اّلَله هستند. موجوداِ در واقع ت ههم ويد در عالم همچين چيزی است.گیند؟ مکیشدن به اّلَله را دنبال م

 تسلیم کل آفرینش در برابر ظهور و عدم

خدا وقتی اراده  .1«َفقاَل لَها َولأِلَرِض ائتِیا َطوًعا َأو کَرًها قالَتا َأتَینا طائِعینَ »: فرمايدمی سوره فصلت 11آيه در 
همين  ،ی، دهانی و چیاهمثل حنجر «قالَ »نه  ،«قالَ »فرمود زمين و آسمان به وجود بيايد، همين که اراده کرد، اين جا 

نيد. همين کعدم ظهور پيدا  هيد. از عالم غيب، از پشت پردييابه وجود بيعنی  «ائتِیا»که او اراده فرمود و آسمان و زمين، 
ن ، به آسمان و زمي«قالَتا»چه بخواهيم و چه نخواهيم بايد اين تصميم انجام گيرد.  ؛«َطوًعا َأو کَرًها»که دستور آمد، 

با  ،«طائِعینَ »يعنی بالفاصله اراده خدا همان و ظهور آسمان ها و زمين به طور  «َأتَینا طائِعینَ »گفتند، يعنی پذيرفتند. 
برای  ايی است که ما فعال  هثا بحهنحاال اي با اطاعت محض بالفاصله ظهور پيدا کردند، به وجود آمدند. ،تسليم تمام

  شود.ِ بايستی در جای خودش بيشتر باز و اال ابعاد ديگر آياکنيم[ ]بيان میموضوع تسليم 

 برتری انسان بر سایر مخلوقات از حیث عقل

ِ َو ُهَو ُمْحِسن  »رمايد: فیسوره نساء م در آياِ قبل  . اين تسليمی که ما در2«َو َمْن َأْحَسُن ِدینًا ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه ّلِلٰه
شم شدن به قوانين خودش اين چشم من در چ ؛موجوداِ عالم ههم ،موجوداِ عالم خلقت بود هخوانديم، تسليم بر هم

. قانون اّلَله تسليم اّلَله است ی کند، ديگر اين چشم، چشم نيست. اينچاگر يک عصبی از او از قانون سرپيتسليم است. 
ِ عالم ،است حيث از  یچه کس «َأْحَسُن ِدیناً َو َمْن »رمايد. فیانسان را مبعد که  هر آيداما اين بحث بعدی  ؛تمام موجودا
ِ َو ُهَو ُمْحِسن  »يم يوگیم .رمايد يعنی چیفیرا دارد؟ دين را اين جا بيان م زيباترين دين دين، . «ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُه ّلِلٰه

اينکه  اينکه انسان به لحاظ انسان فراتر از موجوداِ اين عالم يک تسليم ديگری دارد. آن تسليم از چه جهت است؟ برای
ضای محدودی است. ما شان در فليه موجوداِ غير از انسان که عقلعقل به او داده شده، برخالف ک هرين مرتبتلکام

ر از حشره هم باشد. اما تنست از حيث مراتب عقلی خيلی پايينيم، نه افراد انسان. افراد انسان ممکن اکیبحث انسان م
                                                           

 (.«گيريمو شکل میآييم )ما از روی طاعت می»آنها گفتند: « ، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه!به وجود آييد )و شکل گيريد(»زمين دستور داد: به  -1
 11آيه ،سوره فصلت

 125آيه ،سوره نساء خوبتر باشد؟ان مطيع خدا شده و نيکوکار است کيست که دين وی از آنکه به ج -2
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از يک عالم هستی است. بنابراين دارای کرامت است.  عقل در هرين درجتلانسان، خود انسان آن عقلش کام وَ انسان، ما هُ 
ی است. از طرف هايتنیوجود که وجود ب. از طرف ديگر است دارای احترام و بزرگواری خاصی در نظام هستیطرف 

 هو لذا ادام ،ی، با عبوديت درونیدرون هبا جوهر ،خودش گسترش پيدا کند نهايتواهد به همان بیخیديگر اين انسان م
 ند. اهت خودش دادخلقت او را دس

، ثمره تسلیم انسان در برابر خداوندوجه  اّلٰله

ا بيان مستنداِ تبه با بعضی مطالب تکراری نيست. مطالب به لحاظ اهميت و زيربنای مباحث آينده، بعضی موارد دو مرهناي
هايت برای انسان به نیخلقت تا ب هلبد. ادامطیمتند. ان شاءاّلَله توجه خاصی را ار هسدهود، چون خيلی ريششیديگر باز م

ديگر که هر کدام عقلش او را  مثل موجوداِ ؛دهدتوجه می به اين قوانينرده، اين عقل او را احترام عقلی که پيدا ک
هد، دیهمين کار را به ما م ؛تروشن نيسا هناگر چه برای ما معنی عقل آ .هددیبرابر قوانين خودش م توجه به تسليم در

. اين تسليم شدن ديگر مثل يک کار پنکه نيست که تسليم قوانين فنی خودش است و در عالم و قع قانون امنتهی به وجه اّلَله
ی باشد در اهاين آيه مقدم به آن برسد.هد واخیهايتی است که منیچون اوج همان ب ؛ّلَله استاهخدا است. اينجا به وج

هايت است. آيا نیحرکت به سوی آن ب وجودی خود عاشق هو آن اينکه انسان از درون جوهر فصل بعدی بحث ما هادام
ايی ههش نمونایهايت است، در متن زندگنیفهميم اين واژه که انسان عاشق بوانيم بتیاين ذهنی است يا حسی؟ آيا ما م

 امور انسان، به عنوان جنس انسان ها ما اين را تعميم بدهيم به کلينم تکیداريم؟ فراوان، فراوان. بنده يکی دو نمونه عرض م
  فرد انسان. نه ،نوع انسان و

 هزاريند. يعنی انتهای بينايی او بیز اوج آسمان در زمين شکارش را مينيم که از هزار متری، ابیی را ماهما يک پرند مثال  
عقل، متوجه  هندی از قومهاشد. اما اين انسان به خاطر بهرمتر ب دويستاش بينايیی که انسان ای بسا انتهای متر است. در حال

وانينی دارد که بايد دنبال همد که اين قفیم ثانيا   ؛متر هزار يا متر هشتصدد تا واند اين بينايی را وسعت بدهتیم ود اوال  شیم
 ؛همد يعنی چهفیمتر را م دويستلثا لذِ همين ديدن ثا ؛شودقوانين شود تا آن مختصاِ درست تسليم آن  و دروآن ب
ويد پس اگر وسعت بينايی از اين بيشتر باشد، لذِ هم گیعقلی م هساد هر يک مقايسد رابعا   ؛ديدن لذتش يعنی چه خودِ 
بر  هبينايی يک جهانی عالو ، در خودِ بينايی نيست ای ديگر که باشد که خودِ هثحاال بح خامسا   ؛بيشتر خواهد شد از اين
ِِ  خودِ  ا اين دوربين رتا باالخره  ،ا با تمام تقال و کوشش دنبال آن قوانين استهه. به دنبال اين انگيزشودباز می بينايی لذ

را چ آن نکند که اين دوربين درست نخواهد شد؛ند و مواظب آن است که کوچکترين اشتباهی در فرمول کیدرست م
ی ترم سه هزارهيجان بيشتر يک مرتبه فاصله  با ند. اما همين انسان کهکیقوانين آن را ساقط متخلف از  رينتککه کوچ

متری  دويست ی را که دراهه آن لذتی را، آن پنج شش تا قضيتاز ؛ويد بس استگیود. نمشیيند، تازه فروکش نمبیرا م
ور هزار طنمتری، همي ده هزارور طنمتری ببيند. همي دو هزاراست که در حاال دنبال اين  .ر هم شدتداالن شدي دنبالش بود

نان دارد به طرف آن کمال ا را ببيند. همچهنبرود آ ،لومتر و فرسخ باالترسال نوری. ديگر از کي صدور طنفرسخی، همي
 ند. انتهايی ندارد. کیحرکت م
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اين  کمال و وسعت دنبال ور در به درطبياوريد. ببينيد انسان چهمين احساس را که در حس بينايی بود، در حس شنوايی 
ُ که رد به منجنيقی بیمش را اه. همان انسان عضلاست شنوايی ن ، هميهمين را در سرعت حرکت. بردارد ن را يک جاچند ت

کنيم که وانيم پيدا تیا يک مورد ما مهناي هتا کجا؟ آيا بين همدر سرعت طبابت و الی آخر. را در سرعت فکر، همين را 
ليم اين معنا وجود تس هبا هم .يک مورد اگر پيدا شود ،. فيزيک افسانه، شيمی افسانه استفسانه هستندا اهنبابا ايبگويد ای 
ند؟ کیا را چه کسی درست مهناين قوانين. اي]شدن در برابر[ ند برای تسليم کیوجود از درون حرکت م هاست. با هم

کند. آن حيوان  واهد وسعت پيداخیدام معقل در زندگی خودش مُ  هن است که به برکت قوخلقت اين انسا ها ادامهناي
واند. اما اين چه هست تیمتر است. بيش از اين نم هزارش ایند، بينايکیيده، ميليون سال هم زندگی مدیمتری که م هزار
  .راِ برودکُ  واهد بهخیای آن چنان، مهررده، االن شهکیروز در غار زندگی مان که يک در انس

 انسان در ادامه خلقتش مختار آفریده شده است

مان بوده آن پرنده خلقتش هاما  .]طی کند[ خودشخلقت را  هند به وسعت وجودی که ادامکیوادار م همان عقل انسان
 هور نيست. ادامطنهمان است که همان. ولی انسان ايی درست کند که يک ميليون سال هم اهکه با چهار تا چوب الن

سفانه اين ابليس و شياطين أمت اما ؛ندکیا را انسان خلق مهناي هدست خودش داده شده است. هم عقل هخلقتش به برکت قو
عليه بر رد، کیظهور پيدا م جذابی که به برکت عقلای ههد و انسان را به همين مقدار جذبننکیيند و سوء استفاده مآیم

خلقت  هيند که ادامبیوجود م هبا هم ود کهشید. تا جايی کور مننکیمتوقف  را ند و انسانکیخود انسان و عقل استفاده م
ای هتبعد، خلق ایهمعال، ای بعد پيش رو داردهمعال ،خلقت است هود، بلکه اينجا تازه شروع ادامشیاو در اينجا تمام نم

نواهد و چه نخواهد، خواهد شد، ايای بعد را چه بخهمالبه همين روال ساختار ع و ر پيش رو داردتمر و مهتگبس بزر
ای همويد عالگیند، مکیآن وقت مسخره م ؛دست خودش دادند ،و خودش خلق کنددرست بکند  خودش ا را بايده

مالو ديدی که در ع گذراندی وجود چند تا عالم را اصال   هبيچاره شما با هم يم ایيوگیای بعد يعنی چه؟ مهمعال !بعد
نی که آاهای گذشتهمالاقل عالَ ا نيست. جنم فقط ايگذراندی. عالَ  ]را[ ی گوناگوناهمای متعدد در جريان هستی. عاله
فالن آقا گفته  يم کهيا را نگوهناي ا که خيلی بديهی است.هناي ]را ببين[؛ اهمکيفيت زندگی آن عال و را گذراندیا ه

و تفقط واهد خیوّلَله قرآن فقط کتاب ذکر است. م رمايد،فیزندگی است. قرآن م ملموسا بديهياِ هن. ايولش کن مثال  
د نواهخیرا کنار بزند. اين شياطين که م واهد به تو بازگرداند. غفلتخیم راانی. آن دانسته دیرا توجه بدهد، وگرنه تو م

 واضح است. مطلب پاره بکند. خيلی  را ، آنيک امر به اين بديهی را متوجه نشویکه د نکنکور 

 های قبل و پیش روی انسانتوجه دادن قرآن بر عالَم

ُ َأخَرَجكُم ِمن بُطوِن ُأمَّهاتِكُم ال تَعَلموَن َشیئًا» ینم ،ال دارمؤن آيه شبهه دارم، س. کيست بگويد من در اي1«َواّلٰله
ا را ببيند، ببيند يعنی چه. يک چيز هدهمد برود بيمارستان، آنجا نوزافیاگر نم ؟واند اين حرف را بزندتیچه کسی م ؟هممف
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همم. من عربی نخواندم، من ادبياِ عربی نخواندم، من فالن حوزه نرفتم. اينجا برود فیيم که نمياين آيه بگو ذهنی نيست
ُ َأخَرَجكُم»رمايد: فیحاال مکند ببيند يعنی چی. اشا نوزاد را تم از وجود خودِ  . خودِ اصال  ها ی. خودِ نيامد«َواّلٰله

 بُطوِن » ،می به نام رحم مادر. از يک عالَ دتو را آوردن ،انقدر ضعيفی ،انقدر بی خبری ،انقدر جاهلی ،هم بی خبری
هاتِكُم ينی يعنی چه. حداقل بچگی بیآن عالم را با اين عالم داری م تو. رابطه است يک عالمی گذراندی يهیخيلی بد. «ُأمَّ

عوامل شادی،  ؛ايت چه بودهسه حال و هوای زندگی داشتی. احسايادِ هست که در آن دوران، در آن سن کودکی چ
یسال بعد عالم جوانی آمدی قشنگ مده  ؛رزش گذاری چه بود؟ آروزيت چه بودا ؛غصه، گريه و خنده چه بودغم و 

ا هستی. چقدر هم. تو همانی که در جريان اين عالهمه چيز عوض شد. اما تو همان هستی ،عوض شدیينی که االن کلی ب
مان را باز گوش لسالم که چشم وامميد. بايد در مکتب اهل بيت عليها را فههنود ايشیدر آزمايشگاه نم. ]است[ صريح

 . ]باشيم[ دننکیم

 معصوم علیه السالم ها در کالموجود و شرح عالَم

ِ َعزَّ َو َجلَّ ِاثْنَْي َعَشَر َألَْف َعالٍَم کُلُّ َعالٍَم ِمنُْهْم َأکْبَُر ِمْن َسبِْع َسَماَواٍت »رمايد: فیلسالم ماهامام صادق علي ِإنَّ ّلِلٰه
حداقل ای انسان  از محروميت اين انوار مقدسه ما چه گرفتار شديم.  ،ّلَله العظيماسبحان ،اّلَله اکبر .1«...َو َسبِْع َأَرِضینَ 

ر با عالم چقدر جدی جدی حداقل فهميدی که رابطه عالم رحم ماد ،ايی را در گذشته پشت سر گذراندیهمفهميدی عال
ای عينی در متن زندگی هتا که واقعيهناي ؛ا يک چيز ذهنی استهناي و هممفیوانی بگويی نمتیا را که نمهناي ،است

سر گردنه شده دزد  هاالن رفته يک آدم بيکار و ردکیگوشی مبچگی بازيدر عالم  همم که هم بازی منفیممن است. 
نست عالم ينم که در آن عالم نتوابیند. مکیود دزدی مریم ]ولی[ ش بايستی پول زندگی بياورد،اهاست. برای زن و بچ

گی دو قوی درس بخواند و پيگير علم باشد و االن در عالم بعد راحت برود يک محقق زن کندبيست سال بعدش را درست 
جلوی چشمم  فهمم[.]نمی بگويموانم تیم دارند. چطور مه چه ارتباطاتی بهينم که بیا را مهنشود. ايدر اوج حقايق علمی 

]را اختراع  ا و چی  و چیهپرد. تلسکونوری باال بهزار سال ان اين قدرِ وسعت بينايی من را دکينم آقای فيزيبیدارم م
ماه  هبه کرو  گذرداز جو هم میود ریپرواز است و ماين اوج يرد. میفتد و مایند؟ يک دفعه مکیکار مه . آخر چکرد[

  يرد.میم فتد وایآخر سر م و سدریم هماوجش  بهو مريخ 

که خيلی بديهی است.  سد به نام مرگریسد، آخر به انتهايی مریاين عالم رحم مادر م هاوج محدود هبکه نسانی هر ا
ايد چقدر آن وقت من ب ؛زندگی که گفتند که آقا مرگ يعنی انتهای چقدر آمدند معکوس به من فهماندندانگار شياطين 

 ر از اينتععالم وسيبعد از مرگ تازه به وجود  هدهم، تا ببينم با همدهم، رشد کنم، رشد عقل را تغذيه کنم، تغذيه  هقو
 ود. شیوسعت، يک رحم مادر هم حساب نم هن چنان عالمی که اين عالم با هم، آشوم[]عالم وارد می
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فت اين ه هر است از همتگا بزرهنعالم آفريده است، که هر تک تک آهزار و دويست خدا متعال  :رمايدفیحضرِ م
ا خيلی عينی است. يک آقايی هنيد. اياها ماندهنشنيديد. حاال در يکی از آان را شما اسهاشم هآسمان و زمين که تا هم

هود؟ آيا ما انديشيدریوابد به کدام عالم مخیزار تا واليت باشد، آن وقت که مپروفسور باشد، قهرمان باشد، امپراطور ه
و انفعاالِ شيميايی در مغز اتفاق افتاده  ، يک فعل]نيست[ هيچ چيز]خواب[ ند که آقا اهند و گفتاهيم؟ يا دشمنان آمدندا

اق بيفتد. فمغز يعنی فعل و انفعاالِ شيميايی چند تا سلول که هميشه ات ،بديهی است. مغز افتادهين که خيلی است. تمام. ا
عجب! آن وقت اين يند بیند باشد، ممهبهرلسالم اهامام صادق علي از وقتی، برود باالخيلی  یا وقتهنافتضاح است. ايخيلی 

  .ای بعد استهثا برای بحهن، ان شاءاّلَله ايرشد کند نداهايی که بزرگان فرمودههبا تغذيعقل  هقو

 های باالتر و ثمرۀ این توجهلزوم توجه به عالم

غذای ينده است که البته ای آهثا برای بحهنين عقل را چه جور رشد بدهيم، ايال کرده بودند که اؤاين عزيزان هم س
و قوانينش  ی بعد يعنی چهاهميند عالبیا قشنگ مجنت با اين خواصی که دارد، آرفباال اين عقل وقتی  .عقل چيست

ا خودش ر هلم چقدر کوچک است. يک مورچه النوجود دنبالش است. اين عا هتسليم بر اين قوانين را با هم .چيست
آن مقدار است.  برای خود مورچه اين همه وسعت دارد. عقلش تا النهاين  يند. امابیيند. خيلی مهم مبیخيلی بزرگ م
که نگاه به قرآن و اهل ا است جنسبت به مورچه چقدر تنگ است. ايان نمیمورچه به خاطر رشد عقل هبرای ما اين الن

ی را که شيم است که قوانينمی قوی يلسالم آن چنان که يک دانشجوی شيمی در به در دنبال يک استاد شامبيت عليه
قوی در  ور دنبال يک استادچط]يا[  ؛همچنان پيش برود در ارتباط با تبديل عناصر، کشف اسرار اتم، ؛بشناسداند دینم

و از اسرار اتم در متن زندگانی  ر آشنا شود و تا کشف اسرار اتم پيش برودتمقوانين مهبا که برود و  زيک استعلم في
م فيزيک شبهه و هرگز برای عل ؛وجود هبا همو  وارچگونه تشنه ؛اد کندعظيمی ايج ا و زندگی خودش چه تحولهنانسا

نان چنای باالتر آهمند يعنی چه. اگر بفهمد اين عالکیدر متن زندگی احساس م]چون[ سد. چرا؟ ریچيزی به ذهنش نم
 اين چنين به وسعت وجوددارد،  عالم ر است، اين بينايی و شنوايی و اعضاء و قدرِ و زندگيش را در اينتمر و مهتعوسي
يک مورچه در النه است.  زندگیِ انگار نقدر ناچيز است، که آر ناچيز است، نقدآا هنست، اين در برابر زندگی آاهنآ

 لسالم است. امنياز وجودی دنبال اهل بيت عليه هآنگاه در به در، عاشقانه، با هم

ِ  د مال آنهاست.وند در مسجریا است. مهخشيا برای آقا هنويد بابا ايگیآنجا ديگر نم اين روايت  ،يمما علم دار ،ميمما عال
لسالم اما لعنت کند دشمنان اهل بيت عليهخد ا.ههوند در حسينيریای بيکار است که مهها برای بازنشستهناي ،نيستعلمی 

بايستی  ايق کهشود که همان حقبرای ما طوری تلقی  کردند ]تا[لم را برای ما ضد علم بازگو را که حقايق علم را، معدن ع
 ،ببينيم نهايت راای بیهما رشد بدهند تا عالهتنهايعقل ما را به سمت بی و دا غذای عقل ما هستنهنما آشنا شويم و آ

تخلق هساس آن ادامين که ما بر اآنگاه نگاه ما به دين يعنی همان قوان ،ندکیا را به ما بازگو مهنآنگاه عقل ما قوانين آ
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 َو ُأِمْرُت َأنْ »رمايد: فیلذا حضرِ در قرآن م ]را دريافت نکنيم[. بی نهايتنيم و همچنين تا کیان را داريم تکميل مم
الَِمینَ    .1«ُأْسلَِم لَِربِّ الْعه

ای هماز عال که ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، چه بدانيم و چه ندانيم، همچنان که ]است[« عالمين»بحث ما وارد بحث 
ِ ل آن عاقلی که اين تجربيا، همچنان اين جريان ادامه دارد و خوشا به حاجريان انداختند به ما را د وگذراندنما را گذشته 
نبينش جدی و برای آمادگی زندگی آای بعد يک همقرار بدهد و برای عال پايهملموس خودش را  و محسوس هگذشت

 .ا يک تشنگی آشنای بر آن پيدا کنده

 : الؤس

عالم يا هفت زمين و هفت آسمان يا رواياِ ديگر، اين مفهموم  دوازده هزاردر رواياتی که تعداد ذکر می شود، مثال من 
 اعدادی که ذکر می شود منظور چه هست؟ خود همان اعداد هست يا اينکه مثال بعضی جاها ذکر می شود. 

 پاسخ: 

نش در آفري عدد اصال   بينيم[]می ، حاال يک مراحلی اين بحث ها پيش برود،های خيلی بعداحسنت بله. ان شاءاّلَله در بحث
 . اسماء در عالم آفرينشجايگاه دارد . کلمه در آسمان آفرينشجايگاه دارد جايگاه دارد. حرف خودش در نظام آفرينش

و اين ها به هم ارتباطاتی هم دارند و يک بحث بسيار مهمی هم است که البته حاال تخصصی هم است. بنده  جايگاه دارد
ها آمده و البته در برابر تربيت توحيدی علوم غريبه هم تم که در علوم غريبه اينآشنا هس بخشی از اين ها را خيلی گذرا

ها را بزرگان ها جايز هست. آندر معارف آمده که اينها در دعاها و ابل توجهی نيست، اما بخشی از اينعلم چندان ق
 ؛ارندبزرگان در اين اختالف نظر د اجماال  عنايت دارند و توضيحاتی دارند که ان شاءاّلَله در بحث های خودش بايد بيايند. 

ا، يک ما يک اسمی ر ها اختالف نظر دارند. مثال  به لحاظ حيثيت ، ]بلکه[ای و مبنايی اختالف نظر دارندنه از حيث انديشه
 رویکننده است که مان تعيينثيت او برایم، قبل از آن حينيکگيری ای می خواهيم مفهومئمفهمومی را درباره ی يک ش
يک انديشمندی  ،همين اعداد يم. بعد از آن مفهوم ارزش خودش را پيدا می کند. مثال  يگوچه حيثيتی ما اين مطلب را می

ِ نگاه می  ِ است. مثال   ،کندعدد را از حيث علت و کثر فرمايد هفت تا آسمان، يعنی آسمانمی آنجا اعداد به معنای کثر
ا ده بار گفتم اين کار ر ،گفتماين حرف را فالنی من ده بار  درست است. مثال   و زيادی. در محاوره هم داريم ديگر های
 گفتم. نه بهت ها رايد، يعنی خيلی زياد اين حرفده بار گفتم آن کار را نکن. حيثيت اين ده بار که اين آقا می فرما ،بکن

دقيقی داشته باشيم، آنجا  ۀخواهيم محاسبما می است. يک وقتده حيثيت خود عدد ده، مقصود اين آقا از عدد  ]اينکه[
ا مورد نظر خود جبگوئی خالف کردی. اين نُهی اشتباه کردی. يبگو بار يازده اگريعنی بار اين را بگو. ده يم آقا يگومی

اين  چهل؛يم يگو. بنابراين مثال ما میظ داردالح اصال   عددجا خود ثيت از حيث جايگاه معدود است. آنمعدود است. حي
خود اما منظور گوينده  ؛دهدها همه معنای کثرِ میاين اگر منظور گوينده کثرِ باشد، ده،يا خود هفت ، خود چهل
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يک  بنابراين مثال   و روی حساب و کتابی است. ثير داردأت جا خود عدد معنا دارد. دقيقا  معدود، جايگاه معدود باشد، آن
چهل اينجا منظور از  ،بارچهل شب يا چهل روز يا چهل . اين ی دارد اصال  روز انجام بدهيم، اين اثر وضعچهل عملی را ما 

ا ب دوازده هزار بارما در اين  است. بنابراين يک بحثی است خيلی مختصر و اجماال  چهل جايگاه  ؛نقش معدودی اوست
چون رواياِ و ادعيه و عباراِ  دوازده هزار؛آن که بيشتر قرائن نشان می دهد منظور کثرِ عالم هاست، نه خود عدد 

اشاره  از رواياِهای بعد بعضی ها که ان شاءاّلَله در بحثاند در راستای عالمری است که اعداد ديگری هم فرمودهديگ
  شود. می

 : الؤس

ود. برای شیاين قوانين موجب سعادِ و رشد م که يک سری قوانينی وجود دارد در عالم طبيعت که تبعيت ازفرموديد 
، يردگیورِ مافراط و تفريط ص که بعضا   ذهنی باشد اينکه اين قوانين را بفهميم، عمل کنيم، حاال نه اينکه به صورِ مثال  

کار بايد ه شود، چمان مان باز بشود و جزء اعتقاداِز مکتب اهل بيت به صورِ حسی برایبرای اينکه اين معارف الهی ا
 ير شده است.فراگبکنيم که اين قوانين را بشناسيم و طبق آن مکتب اهل بيت عمل کنيم، نه آن ذهنيتی که در جامعه 

  :پاسخ

و  ردبحث خواهيم ک از رواياِ اين مطلب هبعدا عن قريبا ان شاءاّلَله دربارال خيلی خوبی بود و ان شاءاّلَله در جلساِ ؤس
 ال  ل اصکند، خود عقجيبی است. هر مقدار اين عقل رشد نيازمند به عقل هستيم. عقل چيز عا هناي هطور کلی ما در همه ب

ند کیآن قوانين مو هم توجه به اهميت ند کیهم ما را تسليم بر آن قوانين م و ند که چيستکیهمان قوانينی را معرفی م
تنهايهايت اهميت آن بینحرکت بیبا قوانينش آشنا نيستيم و نيازمنديم در مسير  اين راه را که هنوز هادام ال  و هم اجما

عقل چيز عجيبی است. و لذا ما هميشه دنبال اين خواهيم بود که هد. دیا را به ما توجه مهنهم بدانيم، آ ا را اجماال  ه
، ما طرح شدال و جوابی که مؤين سينکه محسوس باشد اچگونه عقل را رشد بدهيم. غذاهای عقل چيست و باز برای ا

موظب ا ههد که از پلهمفیند، مکیان رشد متلطور طبيعی شما وقتی عقببينيد به  ،زندگی خودمان هبرگرديم به طول گذشت
لوديم، چون عقدو ساله ب هکند. در حالی که آن وقتی که بچشیفتی زمين دست و پايت مایباشی که پايت ليز نخورد، م

و  ريديمپیم ی بيست متریاههال ما راحت از پلواستيم که ما را کنترل کند. و اخیرشد نرسيده بود، يک عقل مان به م
ويد نه گیوم است، عقل مممس و هغذا کهن مثال  يم يوگیتا م ]که[ نقدر رشد کردهآقل است که ديم. اين عشیتکه تکه م

فتند گیبوديم، هزار بار به ما م رسيدهن ساله بوديم، چون به اين عقلپنج ند. در حالی که آن وقت که کیکنترل م خور ون
ميزان عقل هر  خواهد بخورم. ايندلم میمعطر  ن غذایمن اآل .فتيم که ولش کن باباگیاست، مکهنه  که آقا اين غذا مثال  
هد. اين يک بحث مهمی است که ان دیا را انجام مهنر طبيعی، به طور خودکار خودش ايکند به طومقدار رشد پيدا می

که ان شاءاّلَله  حجت باطن، حجت ظاهر ،که خدا به ما دو تا حجت داده استشاءاّلَله در رواياِ آمده، به عنوان حجت 
 بررسی خواهد شد. 
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  :الؤس

فرض ال اولم اين است که ؤيد. سيانم هر جور که صالح بفرمادیی کوتاه دارم. حاال جوابش را نممن دو تا سوال خيل
يک غيره، حوم و رمايد موالی يا موالی انت رحمان و هو المرفیم وانيم، مثال  خیمنين را مؤيد ما مناجاِ اميرالميبفرما

ود. آيا از ديدگاه اخالقی ما بايد تالش ریم دنبال زندگی اين حال از بين مويریاينکه ما م هد، بعددیحالی به آدم دست م
ومم باز اين است ال دؤوانيم. سخیرای اوقاِ خاصی است که ما دعا ميا نياز نيست؟ فقط بکنيم هميشه در آن حال باشيم 

ای ديگر انجام بدهيم هه، آيا اين را اگر بخواهيم در ماايش استههلقعده و يکشنبایای ذههی که برای مااهکه آن نماز توب
 وانيم انجام بدهيم؟ خيلی ممنونم التماس دعا دارم. تیم زمانیايد يکشنبه باشد، يا هر ب

 : پاسخ

. اوال   ما يک حال داريم، يک مقام  رسيم[.]می ايمان است که ان شاءاّلَله هثا مراحل بعدی بحهناي موفق باشيد ان شاءاّلَله
فتی معر هآن بزرگوار بستگی دارد به مرتب ا هر کدام تعريف خودش را دارند. حاالهنتوجهاِ خيالی داريم. ايداريم، يک 

یکه خوب است. اما چون حال است م يک حالی است ی از معرفت هست که برای او واقعا  اهکه دارد. در يک مرحل
ضای ت فرف است. به برکتر از اين مرتبه باشد، برايش يک فضای احساسی صِ ذرد. اما يک کسی ممکن است پايينگ

که به لحاظ فطرتی چون آدم با  اثر موقتی]ولی[  و عوامل ديگر در او اثر گذاشته کنندهآن مناجاِ و نورانی آن فضا
آن حال ی از معرفت، چون برايش اهسد انسان به يک مرحلریم و اين حال را هم پيدا کرد. صفايی است، اثر گذاشت

ان شاءاّلَله در آينده بعضی مباحث راهکارش ای عملی هثاين يک بحثی است که ان شاءاّلَله در بح. شودثابت می اصال  
ور ا بزرگان ما اينطهِا کال چه در نماز، چه در دعاها، چه در زيارهزود. در مورد نماشیشود ان شاءاّلَله آنجا مطرح ماز ب
ه همان م بدهيم، باگر به قصد ورود انجام بدهيم بايد در آن وقت معين انجام بدهيم، به همان تعداد انجا رمايند ]که[فیم

. ال  ود حرام اصشیود بدعت، مشیاگر انجام بدهيم، م بدهيم، عمدا  کيفيت که روايت آمده انجام بدهيم. غير از آن انجام 
 اصال   ود؟ منشیوانم چه مبار بخنو و نه ويد آقا رهايش کن. گیم بار ذکر راصد واند، خیمثال يک نفر زيارِ عاشورا م

راشد. يک زيارِ عاشورای جديدی درست تیاين در واقع از خودش يک حديثی موانم از اين به بعد. خیبار م نود و نه
. اين ور بايد انجام بگيردطنور که هست، آطناين بدعت است. بايستی آن حديث، آن روايت، آ ند. اين حرام است،کیم

ق زيارِ، به قصد مطلق نماز، به قصد مطلق واند، به قصد مطلخیند. اما يک وقت نه به قصد رجاء مکیعمل م ورود
ِ عاشورا م استغفار، به قصد مطلق دعا، ويد. گیميک بار  ،لعن و صد سالمصد  ]به جای[واند خیهيچ اشکالی ندارد. زيار

واهم خیواهد بگويد که من يک بار مخیهم م را که وارد شده و عمدا   با صد لعن و صد سالمواهد آن زيارِ خیاين نم
اهم به وخیواهد، عشق حضرِ مرا گرفته، مخیمن دلم م ويدگی. مويدگیبخوانم اين زيارِ عاشورا را، به اين نگاه نم

اهم وخیکنم. چه عرضی بهتر از آن روش که خودشان فرمودند. نگاه، نگاه مطلق زيارِ است. من محضرِ عرض ادب 
واهم به عنوان آن در روز ديگر بخوانم. آن خیم ،لقعده آمدهایذ نماز مستحبی استغفار بخوانم. نه آن نماز ورودی که در

م. رتباطی داشته باشا واهم به محضر خدا يکخیمن ممطلق استغفار هست.  ، نمازدر روز يکشنبه آمده است. اين نماز



وجلجسه اب دا         |                               گاه  14 6-دیتی  بماحث عق  -ناین ش  ی پاک فطرتپای  ندا

 استغفار انجام بدهم، هيچواهم خیا به ما ياد دادند. مجنيک حال استغفار پيدا کردم و اين چه روشی بهتر از اينکه آ
.هر شرايطی. خدا ان شاءاّلَله موفق واهد انجام بدهد و هر ساعت و خیاشکالی ندارد. هر روز م  کند ان شاءاّلَله
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