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طرت و ادرااکت          |                                ان سان لعیموتهج به ف 

 

ی پاک فطرت 3 گاه ندا  پای

 حیمحمن الر  بسم ال ل الر  

 : کنیممی عرض شد که برای رسیدن به فطرت توحیدی از دو راه حرکت

َهَكْ َفَأِقمْ »: فرمایدمی توجه به فطرت که قرآن یکی از راه  -1 يِنْ َوج  َرَتْ َحنِيفاْ  لِلدِّ ِْ ِفط   َعَلي ٰها َالنّٰاَسْ َفَطرَْ َالَّتِي َالّلٰ
ِْ لَِخل ِقْ تَب ِديلَْ لْٰ ينْ  ٰذلَِكْ َالّلٰ وَنْ لْٰ َالنّٰاِسْ َأك ثَرَْ لِٰكنَّْ وَْ َال َقيِّمْ  َالدِّ  1«يَع َلم 

ْ ِإنِّي»: ( فرمودلیه السالمعحضرت ابراهیم ) ه ت  ِهي َوجَّ ٰماٰواتِْ َفَطرَْ لِلَِّذي َوج  َضْ وَْ َالسَّ َر   ِمنَْ َأنَا ٰما وَْ َحنِيفاْ  َاْل 

ِركِينَْ ش    2«َال م 

اینکه د تا نک قرقیباطن بدهد، لطافت روح ایجاد کند، او را دستوراتی است که برای انسان صفای  ل بهدیگری راه عم-2
 . مشاهده کند احق رتا ، شکوفا بشود، بینی اوحق، استعدادهای باطنی او

 

ْْیْعملْصالحْوْلقاءرابطه  الّلٰ

وا كٰاَنْ َفَمنْ »: فرمایدمی کهف ۀدر سور وندخدا ج  ِّهِْ لِٰقاءَْ يَر  ِركْ  لْٰ وَْ ٰصالِحاْ  َعَملْ  َفل يَع َملْ  َرب ِّهِْ بِِعبٰاَدةِْ ي ش   َرب

 3«َأَحداْ 

هد. عمل صالح فوق  عمل دستورالعملش این است که عمل صالح انجام بد، ستا امیدوار به لقاء حضرت رب   سهر ک
 عملی است آن، عمل صالح. عمل صالح نیست، عمل حسن و خوبی هر. که ما با آن آشنا هستیم هست مل حسنوع خوب

، هی است. مربوط به حجم عملوج  العاده قابل ت مطلب فوق کینی. اخدا آن را قبول کندکه  که صالحیت این را دارد
ه ازاین دو را ،. پسداشته باشد در نزد خداوند را که صالحیت قبولی یعملباشد، نیست.  کدام عملیا اینکه  سختی عمل

 . کند تا فطرت توحیدی خود را بیابدمی انسان قابلیت پیدا؛ فرمایدمی قرآن که

 

                                                           
ه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند ، انسانها را بر آن آفریده. دگرگونی در آفرینش الهی  - 1 یست. این نپس روی خود را متوج 

 30سوره ی روم، آیۀ   !است آیین استوار. ولی اکثر مردم نمی دانند
 79. سورۀ انعام،آیۀ من روآوردم به کسی که آسمانها و زمین را آفریده است ، در حالی که میانه رو هستم و از مشرکان نیستم - 2
 110سورۀ کهف، آیۀ .هیچ کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد پس هر کس به لقاى پروردگار خود امید دارد باید کارى شایسته کند و - 3
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ْسيرْرشدْاحساسْانسان
 هم  چون مطلب خیلی م (. است هل و تفق  عرض شد که توجه یک امری در مراحل نهایی تعق  )و اما اینکه توجه به فطرت 

 . شودبحث می ای در این زمینهمختصر اشارهیک ، ستا

در  .ستاهستی  یچه نخواهد در مسیر حرکت در پهنه چه بخواهد و؛ ی شدتبخش از نظام هسوقتی که وارد اینناانس
حثی با آنها که ما فعال ب، قبلی بود هایعالمدر ، از اینکه در این عالم قرار بگیرد شیو پست احال گسترش در پهنه هستی 

یک نوزاد  مثالا . دانستیمنمی یچیزهیچبه این عالم رسیدیم  کههمینما ، خوب. ستابحث ما از همین عالم شروع . داریمن
. کندمی احساس شیر را، خوردمی که شیر وقتی ناهم، فقط خوردمی او وقتی شیر. پنچ روزه را در نظر بگیرید، چهار

کند که یم احساس، ستاکه گرسنه  وقتی. آنندارد، در این عالم هست دیگر علمی به اینکه شیری، وقتی شیر تمام شد
 احساس درد، خوردمی او پای بهکه سوزنی  وقتی . آنعلمی به گرسنگی ندارد، که گرسنگی رفت وقتیآن؛ ستاگرسنه 

چنین علمی ، فهمممی به اینکه در این عالم دردی هست و درد علم، اثر درد از حس او از بین رفت آن کههمین. کندمی
نه حس به معنای ؛ حس به معنای خاص است در اینجا کهقرار دارد.  مرحله حس ترینابتداییانسان در  یعنی؛ داردرا ن
 درمنظور ما ... . کند و مراتب دیگرمی لحتی عقل که تعق  ؛ حس است نوعی به، انسان ادراکاتتمام مراحل  ؛ چونعام

ی زندگعلم ندارد. وقتی آن حس از بین رفت، به آن حس  ت وساه مخصوص انسان کاست  این حس خاصی، این حس
 . که آن حس را دارداست زندگی او در آن مقدار . مقطعی است وای لحظهانسان 

 

ْیْتخيّلْوْتعّقلهقوّْ،ْعلم
ْ  وَْ: فرمایدمی خداوند در سوره نحل َرَجك مْ  َالّلٰ وِنْ ِمنْ  َأخ  ٰهاتِك مْ  ب ط  وَنْ لْٰ أ مَّ م َعْ لَك مْ  َجَعلَْ وَْ َشي ئاْ  تَع َلم   وَْ َالسَّ

َب ٰصارَْ َف ئَِدةَْ وَْ اْل  وَنْ لََعلَّك مْ  اْل  ك ر  1«تَش 

ر ای علم نداشتید و برای شما ابزار و منابع علمی قرچیزهیچخداوند شما را از بطون مادرهایتان خارج کرد در حالی که به 
 ار باشید. زتا شاید شما شکرگ؛ ستاودلها ها چشم، گوشابزار،  اد که آن

که ای که انسان از همان لحظه، نه علم حضوری. علم حصولی استر، خیلی واضح هست که در اینجا منظوالبته مطلب  
ا ست که نقش خاصی در زندگی ما بحث ما در علم اکتسابی و حصولی. گذارد علم به نفس خود داردم میپا به این عال

                                                           

سوره نحل، . شاید سپاس گزارید.و خدا شما را از شکم مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی دانستید و به شما گوش و دیدگان و دلها داد  - 1
 78آیۀ 
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، بود زندگی شما مقطعی، مقطعی داشتید که علمی نداشتید، رماید که شما یک لحظاتی بودیدفمی پس قرآن هم. دارد
آن نداری که علمی به ؛ درد رفت آنتا . درد بود آن وت زندگی؛ آمدمی فرود وتی درد برا آنچند ساعت که ، چند ثانیه

 رد یا نه؟ وجود دا در عالمدانی که این درد نمی  داشت و اصالا  یخواهیا  چنین چیزی داشتی و

افی داشته تغذیه ک؛ تحت تربیت و رشد صحیح قرار بگیردترین مرحله است، ، که ابتداییاین مرحله در وقتی ناا انسام   
ه تدریج ب ، فراهم باشدکه  اواین عوامل رشد ی مجموعه این به مرور زمان که تکرار شود؛ از خطرات مراقبت بشود؛ باشد

، شودمی جدیدی از استعداد او باز ۀمرحل اآلنرسد به جایی که می تاکند، می شروع به رشد کردن نیزحس مشترک او 
کند و در می در زمان به تدریج رشد، خیالی گیرد و قوهمی حس مشترک آنها را، کندمی دریافت  حس آنهر چه که 

زندگی او هم به ، شودمی مرکز ادراک فعال آنبه مقداری که ، کند و وقتی این فعال شدمی ثبت و ضبطا آنها رخود 
سوی  به که زندمی پر، بیندمی از دور ااآلن مادر رکند تا جایی که می در نظام هستی گسترش پیداا، تدریج اندازه همان

فردی  بر تنتا . کندریه میبرای آن گ. آن برساند زند خود را بهمی پر، بیندمی در یک گوشه ااو برود. یک شکالتی ر
علم ، خیال جمع شدهی آنها درقوه اآلنچون چرا؟ . کشدمی داد، کندمی گریه، کندمی مشاهده ایک پیراهن سفیدی ر

روزی با  یک، لباس سفید این، ستاناگوار این ست، اشیرین آن ست، اکند که آن خوشمزه نتقال پیدا میشده و این ا
 ۀهم. اردیک ارتباطی د، با این لباس سفید، درد با این سوزن آناست.  گرفته مدرد، زده استسوزن و آمپولی که به من 

تواند نمی امااست،  به این اندازه وسعت پیدا کردهاو زندگی  اآلنو  است و علم درست کردهاست جمع کرده  ارها این
پیدا  ده او، آرامشاز مشاه و لذت ببرد آن از ، تاند درمان کند توارا هم مین ضی ممری، تعقل بکند که این لباس سفید

 . ... باشد و الی آخر شاید سم  برد، و دارد از آن لذت می خوردمی این غذا رابکند. 

صحیح تغذیه  ،صحیح رشد بکند، همینطور اگر در این مرحله. ستال تخی  ی هوسعت فقط در میدان قو  ؛ ا خبری نیستجاین
مرکز ادراکات او . کندمی این رشد از درون او وسعت پیدا، مراقبت بشودها آفت و از خطرات، سالم تغذیه بشود، بشود

رسد تا قوه تفکر که نزدیکترین می ذاکره همینطوری ذاکره و از قوه ۀقوی رسد و از حفظ هم به مرحلهمی حفظ ۀبه مرحل
، میمرحله اگر خوب تغذیه بشوددر این ، شودمی حاال مالحظه فرمودید این میدان تفکر که باز. ستاعقل  ۀبه قو، قوه
 . رودمی نهایتبی که تا، طور قوای دیگرنیو هم رسیدن تعقل ۀبه قو؛ کند به رشد کردن د استعداد بعدی از اینجا شروعتوان

سوس محعینی و  کامالا ، ما مرحله برای آن، که قرار گرفتیمای ما در یک مرحله این بود که غرض از این مختصر اشاره
صحیح و مراقبت  ۀاین تغذی. یموبر تغذیه صحیح بکنیم تا جلوتر، آن را تقویت کنیم، جا باید شروع کنیم همین از. ستا

مردن  از بام افتادن و جلوگیری همیشه این نیست که با شیر و غذا و. ستاحال خودش  به در هر مرحله متناسب، از خطرها
از رشد آن ، دن را داشته باشد تا بتوانآتغذیه متناسب  دبایاست،  گرفتهبلکه در هر مرحله که قرار ؛ و اینهاستها و مریضی



طرت و ادرااکت لعیم         |                               گاه  6 ان سان وتهج به ف  ی پاک فطرتپای  ندا

م تا برسیم به اصل یکنمی عرض، ستاکه در مسیر علم  اکه مختصر مراحلی از این مراحل ر. مرحله به شکوفایی برسد
 . مطلب

 

ْوْادراكاتْانسانْعلمْمراحل
در  نانسا ،به همان اندازهو شود ادراک باالتری پیدا می، ادراک هر مرکز. در شودر تمام نمیدر تفک  ، مراحل علمی انسان

ٰثالْ  تِل َكْ وَْ»: فرمایدمی عنکبوت ۀرسد که در سورمیبه جایی یابد. وسعت می مراحل علم َم  ِرب ٰها َاْل   ٰما وَْ لِلنّٰاِسْ نَض 
ِقل ٰها وَنِْْإّلْ يَع   1«َال ٰعالِم 

اینها از عقل  ۀهم، ادراکات (قوایی که در اینجا عرض شد )رفتیممی مراحل کهتا این  ست. مااقابل دقت  یمطلب خیل
، کندیم مقطع زندگی آندر ، حس ۀمرحلترین در پایین، پنج روزه، چهار ۀبچ آنحسی که  آنحتی ، گرفتیممی کمک 

می انسان. دگیرمی از عقلفکر و ذهن است،  ظهور کرده آنکه از ای مقدار درجه آنمنتها . گیردمی از عقل اآن حس ر
 . کندمی رسد به جایی که عقل دارد از علم تغذیه

ِقل ٰها ٰماْوَْ»: زنیم برای این ناسمی ما در قرآن مثالهایی: فرمایدمی خداوند  انحصار، طبق قواعد عربی«.ْال ٰعالِم وَنِْْإّلْْيَع 
استعداد وجودی فقط و فقط عالمان. . هستند معال  ی که ناکس نآ مگر، کندنمی عقلش دریافت، تعقل نمیکند. کندمی

زمایشی آ ابزارهایخیلی از  هنوز؟! از دیدگاه قرآن چیستشناسی و انسانشناسی نفس؟! چیست انسان از دیدگاه قرآن
 . است خودش بودهی در محدودهاست،  هر چه هم که توانستهاست استعداد وجودی انسان را کشف کند؛  نتوانسته

، تمثیل و . مثالاست پایین حقیقت ۀبمرت، چون مثال. آن حقایق طریق نه تعقل از طریق مثالشحاال تعقل از ؛ْ«هالْ عقِْماْيَْ»
حقیقت را که درآن  آنما  تمثیل اما در. کنیممی ما عین خودش را مطابق خودش درست تشبیهدر . تدغیر از تشبیه هست

 این مثال قابل درک ، ادراکات پایین آنآوریم تا در سطح می پایینآنقدر ، آوریممی آنقدر پاییناست،  وضعیت بوده
ما : فرمایدیم یا مثال در مراحل امثلها آن فرمایش رخدا تازه . منتقل شود حقیقت آنمرتبه باالی به  مرتبه آناشد تا از ب

هایی لمگر عق؛ْ«مونعالِْْال ّْلْاِْ»؛ رسدنمین ابه عقلش؛ْ«هالْ عقِْماْيَْ»زنیم تازه مثالهایش را می مردم رایاین مثالهایی که ب
 !؟خواهد به مرحله دیگر برودای میدر این مرحله انسان از چه مرحله. کنندمی که از علم تغذیه

ْتفصيلْآياتمعنایْ

                                                           
 43سوره عنکبوت، آیۀ  .دانایان آن را درک نمی کننداینها مثالهایی است که ما برای مردم می زنیم ، و جز  -1
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لْ  كَٰذلَِكْ...ْ: فرمایدمی 32ی اعراف آیه سوره در يٰاتِْ ن َفصِّ مْ  َاْل  وَنْ لَِقو   ْ «يَع َلم 

 ما یک. تفصیل آیات خیلی مرتبه باالیی است «دهیم.می تفصیل (دارند )علم دانندمی قومی که رایب را طور آیات همین»
اگر . تابمثل فهرست یک ک. ات یک حقیقتی است که خیلی خیلی باالستکلی   آن، اجمالیک تفصیل.  و اجمال داریم

یک . علم تخصص دارد و رشته آن که در فهمدمیای اندازه ؟! بهفهمدمی کتاب چه آنکسی فهرست کتاب را بخواند از 
 ؟ !یعنی چه !بخواند ارکتاب شیمی  یک فهرست بیاید حاال؛ داندنمی کسی که اسمی از الفبای علم شیمی

آن  هبه همان انداز، ست کتاب را بخوانداین فهر، ر داردمقداری که دراین علم تبح   آنکسی به  !است تازه اجمالش این
، دارد و در بین اجمال این آیات ییک اجمال شود. آیاتمی باز نشدرودر  مطالب، آن اجمالندن اخو با. فهمدمی را

می چه، این چه علمی است و انسان چیست و. کنندمی پیدا تفصیل است که آیات ما اینها ، درانسانهایی که علم دارند
د کلی قواعقوانین و ، ترکیبو تجزیه سازی عبارت بندی جمله، جوهر، کاغذ، یک خط ما برای این آیات؟ تواند باشد

 ان بهعلمیش ۀبهرشان و آن وسعت وجودی انسانهایی هستند که  : یک سریفرمایدخدا میاست. دار مربوط به خودش را 
وَْ بَلْ »ْ:فرمایدمی عنکبوت ۀدر سور . کنندمی پیدا تفصیل آنهاکه آیات ما در است جایی رسیده یک ْ ه  ْ آيٰات  ِّنٰات   بَي
ورِْ ِفي د  در صدور آنهایی که علم به آنها  ةنآیات بی   وواضح ، آیات روشن، بلکه این قرآن 1«َال ِعل مَْ أ وت وا َالَِّذينَْ ص 

 . ستنی هم ن نزول آیاتأنیست، بحث ش هم و معنا و این مسائل بحث ترجمه، بحث تفصیل نیست اینجا. داده شده

 

ْالهیْلقایْرّبْوْخشيتْ
در  تا اینکه. دهد تا به آن برسدمی در هر مرحله رشد اکه انسان مراحل اداراکاتش ر صندوقی است هچ، صندوق علماین 
َلٰماءْ »: فرمایدمی فاطر ۀسور ِْعبٰاِدِهَْال ع  ِْمن  َ َشیَْالّلٰ َّٰماْيَخ  2ْ«ِإن

 . ادامه دارد هم باز. علم و همینطور علم وسعت دارد. کندمی پیدا ءلقا که از آن یخشیت حضرت رب و ءتا لقا

به شرطی که عرض کردیم در هر مرحله که ؛ نهایت قابل گسترش هستبی مراکز ادراکات انسان تا، در هر مرحله از علم
ا و از آفتها و خطرهای آن مرحله به دقت مراقبت بکند ت! تغذیه بکند حیحص امناسب آن مرحله ر ۀغذیا  ، است قرار گرفته

هار دست چ های کحاال یک کسی که در مرحلهبه طور مثال؛ ا پیدا بکند. ر آنوقت زندگی  آن، کردمرحله بعد که رشد 

                                                           

 49ولی این آیات  روشنی است که در سینه دانشوران جای دارد. سوره عنکبوت، آیۀ - 1
 28) آری ( حقیقت چنین است: از میان بندگان خدا ، تنها دانشمندان از او می ترسند. سوره فاطر، آیۀ  -2
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پله  از حواسشان باشد کهد، ننسوزان دهانش را، انندنخور شخص آبجوش به و بشودمراقبت ، خزدمی یا اینکه رودوپا می
 ... . الی آخر و داننبرس شمرتب به آن را غذای، ضربه مغزی نشودد، احیاناا فتانی

خودش  دناتومی خودش رنجا دیگآل متعق  ؛ به طور مثال شخص رسیدبه آن مطلوب  و وقتی طی کرد ااین مراحل ر
و...  شودغرق مید، فتاحوض آب می بهشود، فالن می؛ فتدایاین نیست که از پله مفرد،  مشکل رکنترل بکند. اینجا دیگار

ای تغذیه .خطرهای مربوط به خودش شده است به یکسری از وارد، از این خطراتاست.  از این آفتها گذشته. بلکه دیگر 
یهی است. یک چیز بداین ، تغذیه بکند تواندمی انسان کهواین . دارد دیگریهای تغذیه، کند فقط شیر مادر نیستمی که

 ی که، وقتیک سال پس ازانسان  بینیدمی شما. یک امر عینی استاست.  جلوی چشم شماحساب دودوتا چهار تاست. 
رشد  با یک. کندمی از کجا به کجا وسعت پیداشود. می زندگی او چقدر متحولد، کناین مرحله از ادراکاتش رشد می

د خیال یک مقدار رش ۀاین حس مشترک و قو، رسد. یک مختصر رشددرجه تکامل میسطح خیلی باال از  به، مختصر
در عرض  .مقطعی بود؛ اش در حد صفر بودزندگیو  چیزهیچشکل خوابیده بود و  آنه به وقتی در گهوار کهاین. کرده

چند سال به قوه تفکر برسد یک  . پس ازکندمی زندگی چه وسعتی پیدا، رشته آنو رشد مختصر از این رشته به  یک سال
 خوابیدها میساعتافتاد و می احتکه در گهواره رای همین بچهی آن. نه مرتبه باال، یک خورده. کندمی خورده رشد

از اتاق هم برود  کند کهمی تمام وجودش حرکت. بگذاری بخوابد طورهمانکه بدترین ترس و سختی است برای او  اآلن
، کندنمی هم قبول انشستن ر خانه درحتی ، بیابان و صحرا برود، شهرهای دیگر برود، ود، خیابان برودبیرون، کوچه بر

. اشهوارهگحتی این اتاق که برایش غیب بود نسبت به ، تمام حقایق غیبی برایش. رو شد و زندگی زیر. کردوسعت پیدا 
 ،فاصله مساحت یک گهواره با مساحت سطح کره زمین. بیرون اتاق هم برایش زندگی شده و چه زندگی وسیعی اآلن
 . دارد ایفاصلهچه 

حاال این انسان از مراتب عقلش برود . شودمتحول می ت درون عقل اوانسان با مختصر رشد تازه با رشد عوامل ادراکا
م َعْ»، آنها دادیمکه ما برای : قرآن فرمود باالتر که َب ٰصارَْ وَْ َالسَّ َف ئَِدةَْ وَْ َاْل  مرحله به ادراکات، ببینید این مراکز ْ«.َْاْل 

ست که اای شده وارد زندگی آن وقتکه قرار گرفت  فؤاددر فؤاد. ده به ئبرسد به افکند تا می مرحله زندگی جدید باز
 . گذریممی قسمت از اینست احاال چون خارج از بحث ما . است لی برایش شدهدر قرآن بحث مفص  

 

 

ْ ْ،ْنيازیْحياتیسيرْالیْالّلٰ
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انی خود رمشت افراد برای اهداف هوس یکبازار نیست که  دک انیک ، نیست بافیخیالپس مسئله سیر الی ال ل یک امر  
یک حقیقت  .سوء استفاده بکنند، حساس انسان ابزارهایاین  از یندبیا، دیگریا به هر عناوین مختلف سیاسی و انحرافی 

های سلوله غذایی بدهیم ک، بچه آن اگر ما به. یک نیاز حیاتی انسان هست، انسان هست نیاز حقیقییک ، آفرینشی است
، ببینید ؛و بقیه دیگر کار نکند نگه دارد و بماندحافظه ی قوهی م العمر در همان مرحلهتا مادااو را مغز او را فاسد بکند و 

 ظیمیچه محرومیت ع، حقایق عالمی در پهنه و هستیی در پهنه، بود اینابغهاز این انسان که ؛ شودمی چه جنایت بزرگی
توانست یک درخت تنومند می مثل نهالی کهمانده است. مرحله  نهما و در اش از او سلب گشته استرخ داده است وهمه

 بشودک و خش بشودکاری بکنیم که چوب بیاییم،  همان اولباشد؛  مقوی مؤثر وبسیار مرغوب و خوشمزه و  هایمیوهبا 
َشی»او انسانی که میوه زندگی . بشود چیزهیچو  َْ يَخ  ْْءْ لقا»انسانی که میوه زندگی او ، هست «َالّلٰ  هست، انسانی «الّلٰ

ا محروم و رد اابریم در مرحله نهال او بخشکانیم و برای وما بیا ااین ر؛ است «شهود فطرت توحیدی» که میوه زندگی او
 از حقیقت خودش بکنیم. 

 

ْحركتْكنيم؟ْْوْچطورْشروعْكنيمْازْكجا
؛ تیمگرفتار هس، خیال ۀقو ۀدر مرحل معموالا ما چون ، مراحل ادراکات عرض شددرباره  کلی طوربهکه  ایمقدمه به با توجه

در  این مرحله را خوب طی نکنیم ن اگرچو؛ شروع بکنیم اسیر الی ال ل همان ر، خیال ۀست که از قواپس بسیار مناسب 
بنای  زیر، شود هر چه از پایین شروع بکنیممی ل ما شروعتخی   ۀاز مرحل فعالا ، ل ماخوریم. تعق  تر به مشکل بر میمراحل باال
خوب  آن خوب صاف نکردند و از اخیال ر ۀکسانی که مرحل. شودتر میو مطمئن ترسالمو  ترمحکم ی مارشد باال
االیی از معارف  به مقامات ب در تاریخهستند که   کسانی معموالا  حتیاند؛ شتاب زده شدهرفتند،  به مراحل باالتر، نگذشتند

عوامل . خوردمی اما یک مرتبه مثل بلعم باعور زمین؛ رسندمقام اسم اعظم  می هم به به تعبیر خود قرآن. حتی رسندمی
، به پختهاقص و ننکردیم و نطی شسته و رفته ، راندیمخوب نگذ اکه مراحل پایین ر یکی هم همین است. مختلفی دارد

اثر ، ذار استاثر گم، بکشی م وش بگیرییاز هر کجا . اگرانسان یک موجود عجیب و غریبی است. مراحل باالتر رفتیم
، اعتقادی ندارد ال ل نه تنها به سیر الی است،  یک آدم ظالمی اصالا ، در سیر الی ال ل نیست یک انسانی که اصالا . پذیر هست

کند، ار میخودش ک ۀاراد ۀاما در راستای قواست؛  یک آدم جنایتکاریاین  بلکه نیست تقویبا نه تنها یک آدم پاک و و
شود . تقویت میشودمی اثر سازاش اراده ۀقو، بیندمی آموزش آن کند، رویورزش می آن کند، رویتمرین می آن روی

، کندبر کا آن روی، ع بکندشرواز کدام منطقه . ستاخاصیت انسان این ؛ اصالا کارها بکند، اراده ۀتواند با همان قومی و
کتاب و اهل ، طورکه کتاب و سنت آن؛ طی بکند اراه خدا ر، اهدد؛ اما اگر کسی بخوکنمی جا اثراتش ظهور از همان
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عالم ، رسیدان نپایبهاگر هم در این عالم  شروع کرده است و سالم یبنااز زیر؛ فرموده حرکت بکند -علیهم السالم- بیت
ی به که در جلسات بعد است باز این یک بحثی ). برای چنین انسانهایی جای ناامیدی نیست. برزخ برای همین هست

  (. درسعرض می

م اما باز فرمول را عرض کردی. توان خودش جدی باشدسر حد این است که انسان در این راه قرار بگیرد و تا  بحث  ۀعمد
 . و رعایت این فرمول الزامی است. آهسته و پیوسته

هم هم به طرفکه قوه خیال عرض کردیم ؛ خواهیم شروع بکنیممی خوب حاال که ما در این مرحله از قوه خیال   و 
یم پس ما چه کار خواه (.جلسه قبل هم مثالی عرض کردیم). ین خاصیتی داردنیک چ. کند و هم به طرف عقلمی حرکت

خیالمان را برای  ۀشینیم و قونمی یک ربع در یک محل خلوتی، ده دقیقه، پنچ دقیقه، ما هر روز به تناسب فرصتمان، کرد
اینکه من : مثالا . کنیممی تمرکز آنهاروی ، که در عالم هست و هیچ شکی برای آنها در ذهن ما وجود نداردیی هاواقعیت

رای ب آنهیچ شکی در . این یک واقعیتی است؟! عدم بودم؟! یعنی چه؛ در این عالم یک روزی بود که عدم محض بودم
و  اما اگر به طرف عقل حرکت بکند. کندمی ایجاد زیادیات شبه، برود وهممن نیست البته اگر قوه خیال من به طرف 

آن در  اصالا . کندمی اسب دوانی، سوی این واقعیت شود و بهمی سوار خیال، کندمی تمرکز بیشتر در این واقعیت هر چه
 . رودفرو می واقعیت

ك رْ  لْٰ وَْ أَْ»: فرماید کهمی قرآن ن ٰسان ْ يَذ  ِ   1«َشي ئاْ  يَك ْ لَمْ  وَْ َقب لْ  ِمنْ  َخَلق نٰاهْ  َأنّٰا َاْل 

تمرکز بکند. این دستور خود قرآن ارزش دارد انسان روی این . دهدمی قرآن ما را به آن توجهاست که  این یک واقعیتی
دقیقه کند یک چند نمی پر هیاهو و شلوغ پلوغ خودش یک وقتی پیدا، سر و صداپر زندگیی آیا انسان در این پهنه. ستا
ك رْ  لْٰ وَْ أَْ»است.  عدم بودهاست.  ی نبودهچیزهیچ، شیند تمرکز پیدا بکند بر اینکه روزی در این عالمنب ن ٰسان ْ يَذ  ِ  «َاْل 
 ا یکام   .کندمی و توجه تمرکز ی آنرو، قابل دسترسی نیست که اصالا هایی چیز رای، بدگذارهمه چیز وقت میرای ب

،  بودم محضعدم ، این عالم دروقتی که من آن اصالا ؟! یعنی چه ر اینآخ. گذاردنمی برای خودش وقت هم چند دقیقه
الم ع در اینجاهزار هم و  !تو بودی و ستا. این نیست که نه آقا این افسانه مندار آن ؟! هیچ شکی هم دریعنی چهاصالا 
ك رْ لْٰ وَْ أَْ»این ، اینجا نیاز دارمنچه که من در آ. این امر کامال یقینی است، به شک بیندازدمرا  و  دبریز ن ٰسان ْ يَذ  ِ  . ستا «َاْل 

ْكنيم؟ْرویْخلوتْباْخودْتأكيدْمیْچراْ

                                                           

 67. سوره ی مریم آیۀ  ما از اول او را آفریدیم در حالی که چیزی نبود مگر همین انسان به یاد ندارد که - 1
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، در زندگی این وضع روحی فعلی ما، ن ایجاد نکنیمادر خودم اتمرکز ر ۀچون ما تا زمین؟ کنیممی چرا خلوت را عرض
خورشید  ده  ۀاشع که فرماییدمی شما مالحظهمثال: . داردها اصیتچون تمرکز خ؛ نیم تمرکز بکنیماگذارد که ما بتونمی

؛ دهیممی در کانون عدسی تمرکزنور را اما وقتی . تواند داغ بکندنمی یک کاغذ ساده را، همه حرارتش آنساعت هم با 
نج دقیقه برای پدارد که ما ولو هایی این تمرکز یک خاصیت. را هم آتش زد ضخیم ۀیک تخت، بینیم کاغذ که هیچمی
تمرکز ین ایعنی چه؟! ، که من عدم محض بودمخیالمان را تمرکز بدهیم  ۀاین قو. بگذاریم مانوقتی برای این واقعیت یک

 آن .همان استاش تغذیه. این با شیر مادر نیستاش این تغذیه. این مرکز ادراکات من هست ۀتغذی، در این واقعیت
می رشد اینها با هم (دهدمی قوه، دارد و اینمی اهها نگآن از خطرات و آفت)با هم ، روح با این ۀتصفیهای دستورالعمل

ك رْ  َولْٰ أَْ»فرماید می چه که فهمممی اقرآن ر ۀ. آن وقت این آیدسرمی دهد تا به قوه ذاکره ن ٰسان ْ يَذ  ِ  ۀاین قوباید . «َاْل 

از ؟! یعنی چه، چیزی نبودم؛ َشي ئاْ  يَك ْ لَمْ »؛ من در این عالم بفهمد تا اینکه آن وقت؛ فعال بشود. ذاکره شکوفا بشود
آثاری دارد  .داردها . خاصیتستا این زندگی. دریافت بکند ابشود، محسوس بشود. این مرکز این روجود ما باید این باز 
آلن هستم ااینکه من . طور یک مقدار بعد تمرکز در واقعیت دیگر همین. خبری نیست آنهازندگی از  که در عوامل بیرون

 خوبی درست و حرف. «. پس هستم، کنممی چون فکر»گفت یم که ویبگ اآن آقا رخواهیم فرمایش نمی اخره. حاال مباأل
نسان که ا ااین مرحله از درک و شعور ر ودشنمی اصالا است که  نقدر حرف ناقصیآ. است اما حرف بسیار ناقصیاست، 

از هایی هکسانی که بهر ه کرد؛ اماقایسکند ممی آن علمی که عقل از آن تغذیه ارسد بمی با فکر کردن به هستی خودش
 نهاآبرای است.  آنها حرف خیلی جذابیبرای ید است. آنها این حرف جدبرای ، ( ندارندلیهم السالمقرآن و اهل بیت )ع
یت بکنیم که قرآن و اهل ب ا را شکرخدما چقدر  (بال ل  . )نعوذتا حدی که انگار به خدایمان رسیدیم، یک مطلبی است

می پیدا به خودمان نسبت هایی خودمانشناختکند و چه می ما باز هایدیدگاهدر  هاییافقچه . ( را داریملیهم السالمع)
بقیه این  ،چون وقت تمام شدهست. ) یک واقعیتی و خره هستماآلن باألدر اینکه  را بگذاریم حال تمرکز علی ای  . کنیم

 . (باشدْان شاء ال ل برای جلسه بعد، قسمت

ْاقسامْخيال
و از اموری »: فرمایدمی کهبخوانیم  -ال ل علیهرضوان-از فرمایشات امام ، وقت داریم که چند دقیقهدر این  یک مثالی هم 

، آن باشدو باید انسان سالک مجاهد خیلی مواظب ، نماید در مجاهده با نفس و شیطانمی که انسان را معاونت کامل
 1.«است« تذک ر»
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طرت و ادرااکت لعیم         |                               گاه  12 ان سان وتهج به ف  ی پاک فطرتپای  ندا

تواند منشأ غلبه بر شیطان و جنودش می اول شرط برای مجاهد در این مقام و مقامات دیگر که»: فرمایدمی جای دیگردر و 
آویزد و این می نی به شاخی خود راآبس پرواز کن که در هر ، مرغی است چون خیال. ر خیال استئحفظ طا، شود

 آن به شقاوت دعوتی واسطه آویزهای شیطان است که انسان را بهخیال یکی از دست. هاستموجب بسی از بدبختی
د ابلیس آن را خالی جنوخواهد باطن را صفایی دهد و از می اصالح خود برآمده و در سببانسان مجاهد که . کندمی
 باطل فاسد   های  شود از اینکه خیال و مانع، خواهد پرواز کندمی باید زمام خیال را در دست گیرد و نگذارد هر جا، کند

 1«. شریفه کند رتوجه امومهمیشه خیال خود را ، از قبیل خیال معاصی و شیطنت. برای او پیش آید

می ا)اینجاست.  امور شریفه به توجه موجب دومی خیال اولی موجب فساد و: خیال قسیم کردخیال را به دو قسمت ت
رود و موجب فساد است و عامل هر گناهی و فسادی می سوی وهمخیالی که به: است خیال بر دو قسم؟ فرمایدبهد چه خوا

 .(رسدمی ان شاء ال ل جلسه بعد به عرضدوم هم به سمت عقل که گفتیم. و خیال 

 محمد و آله طاهرین علی و صلی ال ل 
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