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 و حکومت الهی بر انسان« خواب»حقیقت عالم توّجه به 
 كننده است. دهد كه در زندگی ما توجه به آن عالم تعیینبه یك عالمی توجه می [خداوند در قرآن ما را]

كنیم تا به یکی از آن آیات اشاره می بحثی بسیار گسترده از دیدگاه قرآن است كه ما به لحاظ ضیق وقت« خواب»
 بندی كنیم. مان را بتوانیم زود جمععرایض

أُفَس حینَ »فرماید: می َن ُ يَتََوفَّي اْلأ تِها َو الَّتي اّلّله َت َو  يَقض َمناِمها َفیُمأِسُک الَّتي لَمأ تَُمتأ في َموأ َعَلیأَها الأَموأ
ري ُخأ ِسُل اْلأ ٍم يَتََفکَُّروَن  َأَجٍل ُمَسمًّي ِإنَّ في ِإلي يُرأ   1«ذلَِک ََلياٍت لَِقوأ

َنأُفَس »ه ست كا «اّلّله »  این؛ فرمایدبیان می گونهخداوند خواب و علت خواب را این  و موجودیت همۀ «يَتََوفَّي اْلأ
خوابد. آنگاه اگر اجلش فرا رسیده میرد و هنگامی كه میهنگامی كه می ؛گیردحقیقت این انسان را هر چه كه هست می

 تفکر برای اهل در این حادثه و گرداند. در این حقیقتگرداند، اگر اجلش فرا نرسیده برای بعدها برمیدر خواب برنمی
 . آیاتی است

باط با در ارت اسبابی با اراده خود را اِعمال واضح است كه خداوند بسیار ،ب البته با استفاده از آیات دیگر و روایاتخ
رد ببه عالم دیگر می  ،گیردما را از این عالم می ،دهد. آن مأمور الهی كه مأمور اجرای اراده الهی استاّله انجام می ةمالئک

. ما خیال كندخاصی را در زندگی به روی ما باز می درِ  ، یکتوجه به این حقیقت با این بینش ؛آوردینجا میو ازآنجا به ا
 شویم دنبال كارمان برویم.  لنداید بخوابیم، طبق معمول هم از خواب ببكردیم كه خب طبق معمول می

ه اتفاقی این چ !آورندبرند و ما را میه ما را میبرگردد ك ساز با این دید بیاید، به این حقیقتنگاه به این امر سرنوشت
در  ؟آورندبرند و میكدام عالم می ؟افتدچه اتفاقی می ؟برندبه كجا می ،برنداست كه هر روز طبق نظم خاصی ما را می

 این توجه خیلی مهم است.  ؟افتاد وآمد چه اتفاقیاین وضعیت رفت

روم می ،آشپزخانه توجه داریم كه آنجا یك محلی با وضعیت خاص خودش استمان به ما به اندازه همین كه در خانه
قبل از رفتن  ،برندبه اینکه من را می ]را داشته باشم[ همین مقدار توجه؛ گردمبرمی شوم، به اتاق پذیراییآنجا تغذیه می

. این افتاده بودم زمین هم نداشتم. وان آبرفته بود كه حتی حوصله خوردن یك لی یلحلت قدرچه حالی داشتم؟ نیرویم این
 ؛دافتگیرد و به كار مینیرو میو شود و در اثر آن تمام عضالت من انرژی وساز سلولی حاصل میانرژی كه از سوخت

وساز اگر من نخوابم، چند روز به آن عالم دیگر نروم و اینجا بمانم خواهم دیدكه انگار این نیروی حاصل از سوخت
دم كرگندد. من تا حاال خیال میمی و شودخورد. حتی یك قطره آب هم در گوارش من هضم نمیرد نمیسلولی هیچ به د

حت كه ت بودیك قوه دیگری هم در من ، رشوم نخیتازه متوجه می ،وساز سلولی استزندگی من با این نیروی سوخت
این مقداری كه من به این توجه ندارم.  این یک واقعیت واضحی است. به آنشود. این قوه اداره می ،حکومت آن قوه
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اش شپزخانهآیک قدر به تجهیزات كنم، دنبال تهیه اسبابش هستم، ایننیروی تحت فرمان آن قوه اهمیت قائلم، دقت می
 شود. پس معلومتا حاال توجه نداشتم كه این نیرو تحت یك نیروی حکومتی دیگری در وجود من اداره می ،توجه دارم

كه دو مرتبه تا این  ؟ آنجا آن قوه را به من تزریق كردندروممی برند؟ چه عالمیبرند، كجا میی من را میشود وقتمی
خوابیدم، حوصله نداشتم تشنه می ،خوردن هم نداشتمقبل از چهار ساعت خواب كه حوصله یك لیوان آب .آمدم عالم

ترین خواهد باالی قله كوه بروم، سختآمدم، دلم می بخورم، اآلن آن نیرو كه تزریق شد بعد از اینکه از آن عالم به اینجا
 كارها را بکنم. 

یك نوزادی كه من چگونه مثل  ؟!افتدای است هر روز اتفاق میم كه این چه حادثهنشده توجه ك بار همحال یكه آیا تا ب
با  ،االبعقل  باتر از این نوزاد ای قویتواند بفهمد كه یك قوهاما هیچ نمی ،شودكند و تربیت میدر بغل مادری زندگی می

، با اینکه با مخوراینکه از سینه او شیر می كند. بامی نوزاد را تربیت اال، با سیستم خیلی مجهز این منِ ببا رحمت  ،اراده واال
مور أای كه مچقدر با آن نیروی مالئکه مربوطهاآلن  .شومشوم، هیچ این را متوجه نمیرحمت او دارم تربیت میدست 

ّ  الهی است كنم، بدون اینکه برد و در آنجا هفت ساعت زندگی میمیبه عالم دیگر كند و به موقع تربیت می ا  بو مرا مرت
 ؟فاصله دارم ،ی شدخبربفهمم چه 

كرد، به وساز سلولی ناشی از آن، تحت فرمان آن زندگی میكه در من بود، تمام نیروهای سوخت آن نیروی حکومتی
 یچقدر فاصله دارم بین من ؟توانممن چرا نمی مرتبه شروع به زندگی كردم.ق كرد و دورا به من تزری آن ،رفته بودتحلیل 

ست میامعلوم  ،خوابد دیگرگویم آدم میمی كه اد شدهام زیقدر فاصلهاین ها؟آنهستم با  یینیروها چنینت كه در تربی
ها روی من كه توجه به آن ،موریت خودأدر مقام م مور الهی چه اهداف بزرگیأنیست. آن م هم طورخوابد دیگر. نه این

هند چند دبینم اجازه میاست كه وقتی آنجا خواب می این چه پیوستگی بین این عالم با آن عالم ؟كندندارم، پیاده می
 به این عالم ]من را[ وقتی همچنان كه من بودم دیگر. آن آنجا .داشته باشمآنجا  ترین زندگی رادقیقه بهترین و شیرین

 [.ه ]باشدادامه داشت ]آن لحظات[ دوست دارم كاش و كنمقشنگ احساس می را مبرده بودهایی كه آنجا ، آن لذتدآوردن
بینم همان است. اعمالی كه ، اآلن میبیایدش برایم پی در زندگی ییهایك ناگواری داجازه دادنآنجا من بودم دیگر.  این

ور كرد. تمثالتش آنجا ظهآثار این اعمال،  ،رفتم آن عالم ، ]وقتی به[در باطن من گذاشته بود یاثر ،اینجا انجام داده بودم
ها را طی كردم، دیواری هم و هیچ. رفتم عالم هكه این بدن زیر لحاف افتاددرحالی؟! ایچه زندگی ؛كنمزندگی می اآنج

. با كدام پا ]است[ بسته شده و افتاده دیدم؟ این چشم كه اینجا زیر لحافكجا رفتم؟ با كدام چشم آنجا می .نتركید
ا چه مپوسیده، او زندگی عالم بعد كه بدن در خاك افتاده  و برای اثبات زندگی برزخ ،تر از اینرفتم؟ چه دلیلی واضحمی

 ]دارم؟![  كه بدون این بدن در آن عالم رؤیا ایزندگی

 توّجه به پیوستگی عوالم و نقش آن در زندگی
های متفاوت به تناسب نظام هر عالم، منتها در نظام ؛ها همه یك حقیقت بیش نیستاین ؛این عالم با رحم مادربین یوستگی پ

]در آن[ كه اآلن  ی ]است[مستقل از این عالم یرحم مادر یك عالمطور نیست كه كند. اینوضعیت آن نظام را پیدا می
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طور نیست كه عالم برزخ كه خواهم رفت، یك خیر. اینه ن د.وكار تمام ش م،بگذار كنار و شومتا بریده  مكنزندگی می
 و در حركتم هاالمدر این عمن به تناسب هر زمان،  بیش ]نیست.[ ها یك حقیقتعالم مستقل از این عالم است. تمام عالم

 مطور نیست كه یك روزی حاال خواهیتسلیم نظام آن عالم هستم. این و كنمر عالمی متناسب نظام آن عالم زندگی میه در
ها هركس این تجسمات عملِ  به صف خواهیم شد. اگرچه در یك سرزمین پهناوریدر  رد. بعد هم میلیاردها سال دیگرم  

گذشته و آینده را ببینم و در این وسط،  ،توانم زمان را بشکنمطوری آفریده كه من میرا ن درست است، اما خداوند م
است، زندگی من هم بسیار جدی  ها و در هر عالم به تناسب آن نظامخودم كه یك حقیقتی شناور و متحرك در این عالم

 ام. شتر نشدهبدانم یك چیز بی وبه آن توجه كنم  ،است

استعداد من و  نقش داشت؟ قیافه و ذهن و عافیت و مریضی و زندگی امروز من در ،مادر در عالم رحم چقدر زندگی
ست كه اآلن میامنتها فرقش این  ؛ام. چیز دیگری نیستآن زندگی كرده در هرچه كه من اآلن دارم، ظهور آنجاست كه

از این به  ،امدر مسیر تکامل هستی كه قرار گرفتهاز این به بعد  اما حاال ،توانم بهانه بتراشم كه پدرم و مادرم باعث شدند
 طورهر ،بساز .خودت را درست كن .گویند این خودت، این برنامه، شروع كناند. میبعد این اختیار را دست خودم داده

روم و وسعت وجودی پیدا میهرچه در پهنه هستی پیش می .های بعدی زندگی خواهی كردبرای عالمتو  .خواهیمی
 ست. ااند. این خیلی قابل دقت ها گذرا بوده، قبلیهدی آن بودج فهمم كه زندگیتازه می كنم،

ای پیدا قدر جدی بود كه اگر خدشهآندی بود، جقدر آن زندگی برایم آن ،ساله بودم چهار پنجآن وقت كه یك بچه 
ی من خیلی جدی بود. اآلن كه در پهنه اما برا ،گرفتروز برای هیچ چیز، از غم و غصه خوابم نمیچهار پنج كرد، می

برای آنکه خیلی  ،بینم كه نهگیرد. میام میآن كارهایم خنده هرسیدم، حاال خودم ببه اینجا  ،هستی، گسترش پیدا كردم
تواند خیلی وری آفریده كه میطبار، دوبار، ده بار. خدا انسان را ها بازیچه بودند. خب یكست.آنا، امروز ستاجدی من 

ید كه خواهم فهمید آیك روزی می ،ستاپس وقتی به تدریج در حركت هستم، جلوتر برایم جدی . ردراحت نتیجه بگی
 ها یك كار بچگانه بوده است. این

 توّجه به ساختن حقیقت خود در پهنه هستی و دوری از عدم
ٌو َو زينٌَة َو تَفاُخرٌ » قرآن فرموده:این را  نأیا لَِعٌب َو لَهأ ََّما الأَحیاُة الدُّ َلُموا َأن   «لعب و لهو» به دنیا این تعریف 1« ...اعأ
 دلیل هشتر بحث شده است كه بكمی بی ،البته در جزوه [فرموده است.]قرآن  ،به صراحتو های مختلف به عبارت ]است،[
 گذریم. از آن می وقت اختصار

های مختلف دارند، اما در حقیقت، یك به ظاهر نظام های مختلف كهپس ما همین اآلن یك حقیقتی هستیم كه در عالم
تر از بسیار جدی ساز ومان سرنوشترویم، برایپهنای هستی جلوتر می چه در در جریان هستیم و هر ست،حقیقت بیش نی

های پیچیده سیستم و هااین عالمدر كند كه ما را مرتب نمی ییهوده بازو ب مور الهی بیخودیأوضع گذشته است. پس آن م
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این  دركه  وقتی آورد تا آنمیاینجا كند، برد آن نیروی حکومتی را تزریق میمی .نهایت نظام خلقت ببرد و بیاوردبی
امروز مصالح كار را هم  ،ای كه آن مهندس دادهاند، با این نقشهداده ه منكه ب ییهاخودم را تحت این برنامه ،عالم هستم

  .ها خودم، خودم را بسازمبا همین، به من خواهد داد

آید با دید مصالح ساختمان ای برایم پیش میهر حادثه ،وارد زندگی شوم و از خواب بلند شوم صبح حاال با این دید من
بینش محدود به آن  و ذهن تنگ قدر بااین .شومآید، خشمگین میای پیش میهست كه حادثاك وقت ی .بینمخودم می

 كنم. روی نفسانیات دنبال می و له را بچگانهئآن مس ]است،[خشم  وای كه دنبال كار بچه كنم كه مثلحادثه نگاه می

ح نیست. این یکی از مصال یاین بیخودی نبوده، تصادف ،ست. آمدهان ای ،مصالح كار امروزم گویقت با این بینش میویك 
ست. حساب و كتاب دارد. من اآلن در این حادثه، در این خشم چگونه مدیریت كنم تا آن مسیر و سهم امروزِی من اكار 

فرین آرورغ ساعت بعد آمد كه خیلی را بسازم. حادثه دیگری یك شعدساختار خودم را در این قسمت، آن حقیقتم را، آن ب  
دید . وقتی آن است خیلی تنگ و بچگانه گردی این چه غروری؟ ؟چه افتخاری ؟شد بود. این دید بچگانه است. چه خبری

  ست.ا یکی از مصالح سهم كار امروز منگویم این می ،باز شد

این  ]باید خودم را بسازم.[ تا شبمن  .دانهنیرو هم داد ،مور الهی فرستادهأآن مامروز  .ستاحساب و كتاب  در جهان،
 ،ساعت، ده دقیقه به خواب بینم دم خواب، یكمی .اش خواهد آمدمصالح تا آخرین نفسم كه در این عالم هستم، سهمیه

 ،تا باالخره از اینجا بریده شوم. خواهم دید این كاری كه غرورآفرین آمده، با آن دید مصالح كار ش آمدای پییك حادثه
   .یك بدبینی، یك عقده، كار وظیفه ؛كنمچه درست میخودم از آن  بادارم 

كند. وقتی این دید باز شد، انسان از گناه، از واجب و وظیفه یك مفهوم محوری جای خودش را باز میاینجاست كه وظیفه
ای از شهاین نیست كه یك قدرتی در گو ،آن وقت مفهوم گناه. خواهد دید ،تری از اینکه در ذهنش داردبسیار وسیع

ها را آورده مور او اینأوقت می در این گوشه عالم، آنیجا ای هستم یكاست، من هم یك بنده آسمان عالم به نام خدا
 .ها نیستاین ؛كندمی تالفی ییك وقت و شوداگر گوش نکنم از من عصبانی می، خواهم گوش كنمبه حرف او می ،است

ببیند كه این قوانین مثل قوانین رانندگی نیست كه قراردادی باشد. تقریبا  شبیه قوانین بهداشت  تا شودمیقدر باز این دید آن
در این پهنه هستی، لطیف، دقیق، حساس، هر حركتی از من  ست.انظام آفرینش من خلقت ست كه مربوط به كل ساختار ا

  .كشاندمیرا به سوی عدم ن ممن باشد،  شود كه برخالف این نظام تکاملیصادر می

های حقیقی از درجه وجودی ست. تمام لذتاترسد. انسان از عدم، وحشت دارد. انسان عاشق وجود انسان از عدم می
كند از خیال می ، ]اما[افتدست كه اتفاق میا هایش از عدمیرسد. تمام ترس و وحشترود و به آن میباال می ست كها

ش را نتوانسته باز كند كه این معنا كشف شود. اگر به او بگویند كه شنگر شود. عمقترسد و نگران میاین حادثه می
غافل از اینکه از آن عدم  .ترسدمی .ب رند گوید انگشت من را میست كه میاقدر تنگ نگاهش این ،ریمب  انگشت تو را می

 شود[.، ]كه موجب وحشت میافتدكار عدمی اتفاق میبه ترسد. در آنجا یك توجه یخی آن متلاز انگشت ناراحت است و 
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حاضر است ست، ات اگر عاشق صحت و عافی عدمی دارد. گاست، رن چون یك امر عدمی ،اگر از مریضی ناراحت است
ای از مرتبهبه رود،  ای از وجودش باال میچون درجه .ستا توجه ندارد كه عاشق وجود ؛هزینه كند هاایش میلیونبر

ترسد، می ،گردد. نه اینکه چشم ندارداگر یك چشمش در بیاید، مراتبی از وجودش به عدم برمیكند. وجود ارتقاء پیدا می
ست كه ما در میدان فکر و آگاهی و ا سری حوادثیمنتها یك .اگر آن خاصیت نبود، این وحشت نبود ؛ بلکهغمگین است

اما خیلی از كارها كه اثر  ،پردمان میفورا  رنگ ای پیش بیاید كه اثر عدمی دارد،لذا اگر حادثه ؛مرشدمان متوجه هستی
ها بروز خواهد كرد، نمود خواهد روم، آندر آینده كه جلو می و در پهنه هستی گذارد وعدمی در حقیقت وجود من می

از نش بكه اگر این بیدرحالی .اعتنا هستمظهور خواهد كرد، به آن توجه ندارم و لذا بی آنجا عذاب دردناك آن كرد و
كنم، یك مفهوم واالتر از این له توحید و اینکه اطاعت خدا میئوقت مسمفهوم گناه به این معنا باز شود كه البته آن ،شود

كند تا شب مراقب خودش كه صبح بلند شد، توجه پیدا می انسان با همه اراده و تصمیم همین .دا خواهد كردمفاهیم را پی
كه در ساختار تکاملی و یا نقص وجودی خود پیش خواهد آمد، خودش با  امروز رِ مصالح كا باشد. مراقب این باشد كه

ثیر جدی دارد كه بحث در این زمینه أدر مراقبه و محاسبه انسان ت ،كند؟ توجه به این حقایق و نکاتخودش چه كار می
صلی اّله علی  و .رسده عرض میكمی طوالنی است. به لحاظ اتمام وقت بقیه بحث در جلسه بعد درباره مراقبه و محاسبه ب

 .الطاهرینمحمد و آله 

 كنیم.در محضر اساتید بزرگوار جسارت می

خداوند  آید در پهنه هستیشاءاّله از فضل خودش عنایت بفرماید این چند لحظه دنیا كه لحظه هم به حساب نمیخداوند ان
سازیم و چه خواهیم شد و خودمان از خودمان چه  میشاءاّله توفیق بدهد در ساختار حقیقت خودمان كه با دست ان

شاءاّله بتوانیم حداكثر استفاده از این فرصت را در تکامل خلقت خودمان بهره ببریم مان هم همان خواهد شد، انزندگی
لواتی ختم . صشاءاّله ای كه در دین ما و در قرآن، خداوند به ما تعیین فرموده، موفق باشیم انو موفق به مراقبه و محاسبه

 كنید.
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