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ر         |                               ظ  گاه  3 3-ی رضورت حمسوس شدن عمارف ن  ی پاک فطرتپای  ندا

 ِ ِحیِم ب ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ٍد َو آلِِه َو ْسِم اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعینَصلَّی اّلَله  الَطاهِرین َو لَعنَُة اّلَله
ِ السمیع العلیم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشیطان الرجیمِ  نَستعیُذ بِاّلَله

د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَ  د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ للَـُهمَّ الَْعِن الْعِصابََة الَّتی جاَهَدِت الُْحَسیَْن، اَللَُهمَّ الَْعْن اَوَّ
 َوشایََعْت َوبایََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجمیعا  

ینِ  حیِم مالِِک یَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَمیَن الرَّ ِحیِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ر بِْسِم اّلَله اَط ِإیَّاَک نَعْبُُد َو ِإیَّاَک نَْستَعیُن اْهِدنَا الصِّ
الِّینَ   الُْمْستَقیَم ِصراَط الَّذیَن َأنَْعْمَت َعلَیِْهْم غَیِْر الَْمغُْضوِب َعلَیِْهْم َو الَ الضَّ

 
 ارزش زندگی با درک معارف الهی است

ساز باشد بر یو زندگ ی انسان محسوس و ملموستواند برایم یم ذهنیو مفاه یجلسات قبل امکان اینکه معارف نظر
ن ین است كه نه تنها ایداد بحث شد. حاال مطلب ایكه وقت اجازه م یخالصه آن مقدار یلی، خیاتات و روایاساس آ

 مان ملموسیبرا  یمعارف اله یو نظر یم ذهنیه ما مفاهكاست  یاتیاز حین یک و ضرورت کین یامکان وجود دارد بلکه ا
در  یاتات و آیروا یهوده و پوچ و افسانه است.انسان ب ینصورت زندگیر ایدر غ ؛كنددا ینفوذ پ نمادر دل وجود باشد و

 انسان در یشود خداوند برایه چطور مكاست  یهیهم مطلب واضح و بد یدارد و از نظر عقل ینه بحث طوالنین زمیا
قرار  یها حسیدنییی بوقرار بدهد، برا یییناها حس بصورت یقرار بدهد، برا یها حسیدنیچش یبرا ،او یامور زندگ
قرار  یه حضرت رب اوست، حسكاو  یقیاز حقین یقرار بدهد، اما برا یانسان حس ییی از مسائل ابتدالیخ یبرا بدهد و
، آن میردكه خلق كرا  یزیهر چ ه ماكد فرمود كیأه خداوند در قرآن تكواضح است مخصوصا   یلیمطلب خ اینندهد. 

 است.  یلكقاعده  یکن یم. ایاردهكآن را به او عطا  ،از اوستیه مربوط به نكاست  یزیچ

ُّنَا الَّذي َأْعطي»د: یفرمایم از دارد، یه به آن نكه هرچه كن قانون خلقت هست یا .1«ٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهديکُلَّ َشيْ  قاَل َرب
 یازهایشناش نسبت به آن مرحله ،كندیم یگر زندگیباالتر از موجودات د یاه در مرحلهك یرا به او داده است. انسان آن

د زمان یبایا زد یبرنامه بر ی دورهایندهآ یبراو ند کد زمان را بشیه باكاست  یتیوضع یکه در ك یمثال  انسان ؛را داده است
 به او داده داداستع اینی او، نظام وجودستم یسو  ین زندگیا یبرا، یرداز آن تجربه بگ دورتر یهاگذشته و ازکند را بش
را به او داده  یو لذا استعداد عقل است برای انسانیک نیاز اصلی زندگی  یكلاز مفاهیم تشکیل مفاهیم جزئیه است.  شده

حضرت  هكاز دارد یه  او به آن نكرا  ین حسیند، چطور اکدا بیاستعداد دارد وسعت پ یه در پهنه هستك یاست. انسان
 د.یفرماین را میقانون خلقت هست. عقل ا یکن یا ند، آنرا به او نداده باشد؟!كگار را حس پرورد

 

 

                                                           
 .50. سوره طه، آیه ، آنچه را الزمه آفرینش او بوده داده سپس هدایت كرده استما همان كسی است كه به هر موجودیگفت: پروردگار  -1
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 انسان به بهترین صورت آفریده شده است
نْساَن في»د: یفرماین میدر سوره ت َأْحَسِن »ان خود قرآن است. انسان را در ین بیا .1«َأْحَسِن تَْقویمٍ  لََقْد َخَلْقنَا اْْلِ

در  یهعلیتعالاّلَله وانرض طباطبایی با باشد. مرحوم عالمهیز یلیاش خافهیه قكست ین نیا «َأْحَسِن تَْقویمٍ »دم. یآفر«تَْقویمٍ 
 یزیرا به او داده است. حاال چه چ اش دارد، آنیهست یدر پرواز به انتها ی اوه قوام زندگكد: آنچه یفرمایم «تَْقویمٍ »بیان 
 «َسِن تَْقویمٍ َأحْ »ن یا ؟كه منظور آن بوده استم ییه بگوك یمدار یییباباالتر از آن ما ز یباتر از حس حضرت رب هست؟ز
 از آن یالخ یب توانینم ؟یاز دارد، آن حس رب اوسته انسان به آن نك ین قوامیباتریه زكن باشد یر از ایتواند غیم

رمول ف یک [مثال  . ]ندکمحسوس ب یدر زندگآنها را خواهد یاج به عقل و علم دارد و مین همه احتیه انسان اکنیا گذشت
 خورد.یرده به دردش نمکرا  تا محسوسش ن یمیفرمول ش یکا یخورد یرده به دردش نمکرا تا محسوسش ن یکزیف

ها و یشگاهزات آزمایم است. امروز زمان تجهیت دادن به مفاهینیاربرد است. امروز صحبت از عكامروز صحبت از 
مان ملموس و قابل اجرا یدر زندگ كهم ینكاده یخودمان را در آن پ یمحفوظات نظر یمخواهیه ما مكهاست ارگاهك

  یتفاوتیو ب یازینیقت اعالء احساس بیآن حق یاز دارد اما براین همه نیها اکوچكن یا یشود انسان برای. چطور مبشود
د به انسان داده، ه خداونك یزین چین و باالتریباتریز «تَْقویمٍ َأْحَسِن »ن یاش باشد؟ ایه زندگیرده و در حاشك یالیخیو ب
عرض  یراته جلسات قبل اشاكتش كند. انسان حرکت بكن حس، حریند تا از اکه بتواند رب خود را احساس بكن است یا
و مسائل  حت و روكن حریه ارتباط اكمراجعه كنند  هایدیس توانند بهمیزان یه عزكاست  یعیوس یلیم و بحث خیردك
 (.یث عقل وجهلشرح حد) گر چگونه استید

 ین زندگیم، اینكیت مكحر ین دو تا حسن ایدر بما رد و یگیشود و در خودمان قرار میصادر م كه از مارا  ین حسیا
ت به كو حر یمحس غذا خوردن را داشته باش و یمرا داشته باش یه حس گرسنگكشود یدهد. ما چطور میل مکیما را تش

م؟ حس سرما ینکآن آب ب یت به سوكم آنگاه حری، حس آب را داشته باشیمرا داشته باش یم؟ حس تشنگینکغذا ب یسو
اب داغ به م؟ چقدر از آفتینكیت مكاتاق گرم حر یم آنگاه از سرما چقدر بسوی، حس گرما راداشته باشیمرا داشته باش

لیه وإ»، «وإلیه راجعون»ماند؟ ی، چه میدر زندگ مینکم؟ ما اصال  حس را حذف بینكیت مكه حریسا کیخن یسو
ن هست، یوکدر عالم ت و ی هستر انسان جبرینها اگر در موجودات غیا، «المصیروإلیه »، «یرجعونوإلیه » ، «ترجعون

ه ب د تاوفا بشوکد در او شین حس رب بایهم ا ارا  یت را دارد، اختكرجوع و رجعت و حر ا  نیوکت اینکه در انسان عالوه بر
 یکه کبل ستین یاریامر اخت یک ،ن حسیه اکنیاست و لذا نه تنها ا یهیبد یلیخ ین امر عقلیند و اكت كرب حر یسو

 یکی و ما ین مسائلدعاها البته پر هست از ادیگر  و یهمناجات شعباندر  ماست و در دعاها هم یزندگدر  یاتیضرورت ح
 م.ینكیر مكدو نمونه فقط ذ
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 انسان از بهترین صورتشغفلت، موجب جدایی 
ََّهتْنِي َالَْمْعِرَفُة بَََِر ِِ َفَقْد نَ  ِإلَِهي ِإْن َأنَاَمتْنِي َالَْغْفَلُة َعِن َااِلْستِْعَداِد لِلَِقائَِك »كند: شعبانیه عرض میدر مناجات  یوقت َّب

را به خواب د. غفلت میگویا دارد مین دنین دعا در همیاّلَله را در این استعداد لقاءا ،هكست یامت نین مربوط به قیا .1«آالَئَِك 
هوش افتاده یه بكداند یهوش افتاده، نمیب و ین رفتهخواب سنگبه ه ك یسكنم. کاز را احساس بین نیتوانم ایبرده و من نم

بعد  ،یداید به هوش بیبا ؛بنددیخ میهست در سرما دارد  یتیسته و چطور شده و چه وضعکش شیه دست و پاكداند یو نم
توجه  یهم جد یلیم و خیتوجه دار ییی و ابتداماد ینها را در زندگیافتد. ایت بكافتد تا به حریار بك یز حسكن مرایا

]توجه د یفرمایه حضرت مكاّلَله ین استعداد لقاءه اك یتوجه بخورد و یانکتیک ما  یقیاز حقین نیه اکنیاما اداریم، 
ََّهتْنِي َالَْمْعِرَفُة »نداریم[.  ن محسوس باشد یمگر ا ،شودید. نمیفرمایدستورالعملش را م و شیدارو «بَََِر ِِ آالَئَِك َفَقْد نََّب

ه كد فهمیگوسفند هم م یک ،دیتوان فهمیرامت است. نعمت بودن را مكتو  یهان نعمتیه اکنیز؟ ایمن. چه چ یبرا
فاده ها را استرود. ما هم همان نعمتیراه مش یند، با پایبیهم با چشمش م ند، آنكیاز مید غذا و آب بخورد، احساس نیبا
است از   یرامتك یکن چشم یه اكمتوجه باشد  ،«َالَْمْعِرَفُة بَََِر ِِ »ه كن است یاش به ایم. منتها انسان مرحله زندگینكیم

 یخدا برا یاست از سو یرامتك یکن آب یمن، ا یخدا برا یاست از سو یرامتك یکن زبان یمن، ا یخدا برا یسو
ََّهتْنِي» شد،محسوسش  ین رشد و معرفت و حستا توجه به ا .هست یرامتك یکت من ین موجودیا ،من فلت آن غ ،«نََّب

. بچشاند[] خواهدیرا م شیمعنا یشود و آنگاه زندگیاستعداد لقاء باز م ،ناركه رفت ك نیهم؛ رودینار مك خوده ب هم خود
فالن  یجاه ال دارد ما بکچه اش، دنشوباز  و دنشویش بحث ه روكد دارند كیتا ین همهه ایعلاّلَله كه امام رضوانن دعاها یا

ن یا ،میگذاربها ینا  یوقت را برا ،باشد]درست[ یاتش ه چقدر فرضكست یحاال معلوم ن كه فرد یکو فالن متن  یمتن غرب
ال دارد ما کچه اش ،یمنك یقن تحقیا یم و رویاسرار بگذار و پری، مطمئن قیل، حقیمتن اص یک یم رویاوریوقت را ب
 م و ملموس و محسوس وینکشف بكنها را بصورت نو، یم و اسرار این متون قرار بدهیا یقات را در راستایجهت تحق

ست، ینساناز هر ایه نكم ینکه بیتغذ یقیاز حقین نیمان را براساس ایندهم و نسل آینك یادهش پیرا رو یعمل یارهاکراه
 .یازهان نیا یبرا شودیا آماده میهست و دن یداریاز هر انسان بین

 ترین نیاز و زیَّباترین صورت انسانمعرفت خدا، اصلی
َك َاْْلَبَْهِج َفَأکُوَن لََك َعاِرفًا َو َعْن ِسَواَك ُمنَْحِرفاً لِإلَِهي َو أَ »ند: كیبه خدا عرض م حیصر یلیخ   .2«ِحْفنِي بِنُوِر ِعزِّ

، برسان به نكل ین و تسهكه مرا ملحق كخواهد ین را میچرا حضرت ا پسی ما نبود قیحقاز ین نین نبود و اکن ممیاگر ا
ما دنبال  هكوجود ندارد  ی ]از این باالتر[ن عالم لذتیدر ا ،ی اصال  وجود نداردنیریه ابهج است. از آن باالتر شك یآن نور
 ما ؛میدار د غفلتیمنتها شا، میهست داخل آنم، یباشم متوجه یتوانیم یلیخ یزندگ درن معنا را یم. ما لذت به ایآن هست

                                                           
، ص 91 ، جبحار األنوار. آشنایی به كرم و عطاهایت مرا بیدار نموده است، ولی خبری مرا از آمادگی برای دیدارت به خواب غفلت انداختهبیخدایا  -1
96. 
و ترسان بگردانم و از ت كه شناساى تو باشم و از غیر تو رواى خدا! و مرا به نور مقام عزتت كه بهجت و نشاطش از هرلذتی باالتر است در پیوند تا آن -2

 .96 ، ص91، ج بحار األنوار. و مراقب فرمان تو باشم
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یاج ما احت مییبگو ویم نخوابدو سه روز  ،رودیل میمان تحلیماد یروهاین و مانیماد یاستعدادها ،مینكیار مكه ك یوقت
ق خواب عاشه ما كست ینطور نیم، این خواب هستید بعد از دو سه روز ما چقدر عاشق اییمالحظه بفرما ،میندار خواببه 
د یبا ،یمنکب یارتباط با عالم معنا، زندگ ین عالم سه، چهار روز منهایم در ایتوانیما نم ،میم، ما عاشق عالم معنا هستیهست
 یروهاین نیرو، ایتحت فرمان آن ن و یم بعد با آن انرژیریعالم معنا را بگ یم به عالم معنا، آن انرژیم ملحق بشویبرو

هضم  وتواند حل یمعده ما نم داخلقطره آب  یکم، ی. اگر باز چهار روز نخوابویش كار بکنیما ری رسوخت و ساز سلول
 کیمتصل به ینها فتند. اا یم از كار قلب وخون، همه یهاتكحر یروهاین نی، این قلبم ایده روز نخواب شود. اگر ما

 .میردگیبرم و یمنكیره میرو را از آنجا ذخیم هر روز آن نیوریما مرتب م ونند كیار مكنها یا هستند؛ی گرید یروین
روع ما ش وگرداند ین عالم برمی، بعد ما را به ادهدیم را رهیذخ ،بردیما را مرتبا  م یمور الهأكه نه، آن مالبته ما خودمان 

 ین معانرو و آینم ما عاشق آن یم و چه نخواهیچه بخواه ،یمرو داریاز به آن نیاحساس ن یمدت یکبعد از  ؛یمنكیار مكبه 
ی هاتیریدر مد ناآل ! ماچه خبر استم ینیببكه دهند یم به ما اجازه نمیش را نداریمنتها چون ظرف ،یمق هستیو آن حقا

ش یسال پ ن، صدین، چادر نشیسواد، صحرانش یب یییک روستاه ك همچنان ؛میكردن یزندگ ر حالنش دیاز آفر ییباال
 تیریجاذبه چه جور بر مد یرویند و آن  نكیم یدارد زندگ ینیجاذبه زم یروین یک داخل ن دركه اآلدانست ینم

الم السیهه امام سجاد علك ین الهیمورأن آن مكه اآلم یم متوجه شویتوانینم ما به همین صورت !ی او دخالت داردزندگ
آنجا  ،باطن برد به عالمیاو ما را م ؛ندنكیت میرید ما را مدنور دارطچه  ند،كیم آن مالئکهه بحث از یادجیفه سدر صح

ما و  ،بردیرود دو مرتبه میم یللحكه ترو یآورد. نی، می برد، مین عالمورد به  اآیبعد م ،ندكیق میباطن را تزر یروین
ت سهمه را هرچه ه ،افتدیز از ما میعشق همه چ ما را ببرد،كه ا نگذارد یچند روز ما را نبرد  یکاگر  ،میعاشق آن هست

یار بس یامر یکن خواب یم. ایم بخوابیخواهیم]فقط[ ه کنی اااَل  ،یچ زندگیه ،یینه غذا و نه آب، نه تماشا ،یمنكیول م
ت و اس یم. منتها آنجا جبریفرموده است. ما عاشق عالم معنا هست ییكه در قرآن ما را راهنما است زیانگجالب و بحث

م و ینکرا حس ب كه با آن حس حضرت ربخداوند عطا فرموده كه م یدار یفلذا ما حس .ماست یقیحق یازهاینها نیا
چ یو باطل و ه چز ما پویآن حس است و اگر آن نباشد همه چ ییکوفاما ش یحس زندگین باتریمحسوس ما باشد و ز

جالب  یقدره ن حس بیم و اینكینجا استفاده مینها را ایاز ا یکیه كدارند  یمطالب جالبباره  نیها در اتیاست و روا
 حضرت رب اصال   یم،آن حس نشناس را باباید با همان حس معرفت پیدا كنیم و اگر او خود حضرت رب ما به ه كهست 
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ر         |                               ظ  گاه  7 3-ی رضورت حمسوس شدن عمارف ن  ی پاک فطرتپای  ندا

 پذیر استشناخت خدا فقط با خوِد خدا امَان
مان بحث ه مربوط بهكن قسمت فرازش  را یه اكاست  یت طوالنیروا یکست. در االسالم یهعل قح امام صادیان صرین بیا

ِ َفَمْن لَْم »د: یفرمایم ؛كنمیهست، عرض م َ َمْن َعَرَفُه بِاّلَله ََّما َعَرَف َاّلَله َُّه َعَرَفُه بَِغیِْرِه ِإن ُد َمْن َزَعَم َأن َفََیَْف یَُوحِّ
ََّما یَْعِرُف َغیَْرُه  ِ الَ یُْدِرُك َمْخُلو... یَْعِرْفُه بِِه َفَلیَْس یَْعِرُفُه ِإن ِ َو الَ تُْدَرُك َمْعِرَفُة َاّلَله ِ ٌق َشیْئًا ِإالَّ بِاّلَله   .1« ِإالَّ بِاّلَله

ق دارد ین حقاینه ایزم ، ]به خاطر این است كه[دشویالسالم آماده میهظهور حضرت عل یدارد براكم كم ه جامعه ما کنیا
تابها ك یق از الین حقایامی شود كه كم كم ن انقالب انفجار نور بود، جامعه و بشر آماده یه امام فرموده اکنیشود. ایباز م
 یسكشود ید: چگونه میفرمایانسان است. حضرت م یقیحق یازهاینها نی. اوردایانسان ب یسترها در متن زندگكر خایو ز
اشد تواند موحد بیم یسكشناخته است.  ر خدایچون خدا را به غ ،ه موحد استكند كیال مید من موحد هستم، خیبگو
ار كد باش یتواند هرچه هم قویبشناسد. چشم چگونه م یخدا را با حس خداشناس ،كنده خدا را حس كخدا را بشناسد  و

ستم خودش را دارد. یس یار چشم را انجام بدهد. هرحسكشود گوش هرچه هم مجهز باشد، یند. چگونه مکگوش را ب
 یک ت.یسد نین توحی، ایر شناختهخدا را به غ یر حس خدا، خدا را بشناسد،غبه بخواهد  یسكاگر  یدفرمایحضرت م

نتها م ،گرید كردیعرب جاهل هم م یکار را كن یا است؛ كرده و خوشحالالش بافته، ساخته، درست یخ یتو یزیچ
 ستاین رب من ه اكشد یاورش مب كرد و واقعا  یدرست م چوب ن از سنگ و خرما و درخت ویه اكن است یشان افرق
 ّلَله اشود ینم ،اّلَله  با جز. ر اوستید آن غیفرمایو لذا م [یمسازیرا م]اش یمترق و مدرن مقداریک ال یجنس خ هم از و ما

 اال وال تدرک معرفة اّلَله » .ندیرا بب یزیچ تواندیچشم سر نم نیا م اصال  ینار بگذاركامال  كد. اگر ما نور را یرا فهم
 این همانست كه قرآن هم بیاناتی دارد. «باّلَله 

 

 

                                                           
 خدا شناخته پس هر كه او را بخودشه غیر او شناخته و هر كه خدا شناخته خدا را به كند كه او را بپس چگونه او را بیگانگی یاد نموده آنکه گمان مي  -1

 .ود مگر بخداشدا دریافته نميو هیچ آفریدۀ چیزى را در نیابد مگر بخدا و شناخت خ... شناسدچنان نیست كه او را بشناسد بلکه غیر او را می نشناخته،
 .160، ص 4، ج بحار األنوار 
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