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مفهوم خیر و شر از دیدگاه معصوم

ن َا ْر ُج ُ ِ
ن
در ادامهی ترجمۀ دعا استفاده کردیم از محضر معصوم علیهالسالم که عرض میکند« :یا َم ْ
مآم ُ
ل َخیْر َو َ
وه لکُ ِّ
ِ
ل شَ ر»1؛ معنای خیر و شر عرض شد و عرض شد که هر موجود و مخلوقی که لُاس َخلق پوشیده است
َس َخ َط ُه عن ْ َد کُ ِّ
و لُاس وجود پوشیده است دو وجه دارد .یک وجهاش این است که این از طرف خداست و هر آن از طرف خدا به او

متوجه
خاصی میخواهد که انسان این وجه موجود را
َ
وجود میشود و موجودیَتش را ادامه میدهد و یک دید توحیدی َ
باشد و مشاهده کند و احساس کند که این خیر است و بهرهی او از آن شیء خیر خواهد شد و وجه دیگرش این است

که این موجود خودش هست و به ظاهر مستقل خودش و یک خصوصیَات و ویژگیهای مخصوص و مستقل خودش به
متوجه میشود که این شر است و بهرۀ انسان از این چیز شر خواهد شد و مثالها و توضیحاتی که
خودش دارد؛ انسان
َ

جلسۀ قُل عرض شد.

عطای کثیر و رحمت خداوندی در مقابل عمل قلیل بنده

ِ
ثیر بِالْ َق ِ
لیل»2؛ عرض شد که این کثیر و قلیل به آن معنا نیست که مثال فالنی دو رکعت نماز خوانده
«یا َم ْ
ن یُ ْعطی الْکَ َ
و خداوند یک باغ بهشت به او داده و من که حاال این سه ماه را نماز و روزه و نماز شب و [عُادات دیگر انجام دادم]،

پس به من چه خواهد داد؟ به یک چیز قلیل وقتی این همه بدهد به کثیر من چه خواهد داد؟ اینها مطلقا برداشتهای اشتُاه
از دیدگاه معارف الهی است .عرض شد که هرچه که از خلق به سوی خالق تصاعد میکند این قلیل است و جنسا اصال

قلیل است .ولو که از َاولین روز خلق عالم تا آخرین روز خلقت عالم این شخص در بندگی خدا فقط بماند و تکان نخورد،

باآلخره از او صادر میشود و این قلیل است و هرچه که از خالق صادر میشود جنسا کثیر است و توضیحات دیگری که
م یَ ْع ِر ْف ُه ت ََحن ُّن ًا ِمن ْ ُه َو َر ْح َم ًه»3؛ باز عرض
م یَ ْسئَ ْل ُه َو َم ْ
ن یُ ْعطی َم ْ
ن َسئَ َل ُه یا َم ْ
ن یُ ْعطی َم ْ
به عرض رسد« .یا َم ْ
ن لَ ْ
ن لَ ْ
 -1اى کسی که براى هر خیرى بدو امیدوارم و نزد هر لغزشی از خشم او در امانم .الکافي ،ج  ،2ص .584
 ... -2اى کسی که در برابر کم اندك،بسیار میدهد .الکافي ،ج  ،2ص .584

 ... -3اى کسىىی که عطا دهد به هر که از او خواهد از مهربانی و رحمت،اى کسىىی که عطا بخشىىد بدان که از او نخواهد و او را نشىىناسىىد .الکافي ،ج ،2

ص .584

ن ْ ن ْ ُ ُ ُ ِّ ن ْ
وه ِلکل خیر ) 3-
 | 4رشح داعی ماه رجب (ای َمارج
ِ

پای گاه ندا ی پاک فطرت

شد که این معنای ابتدایی که کسی که تو را نمیشناسد و به تو گناه میکند درعینحال به او عطا میکنی .چشم و گوش
و ادامۀ حیات و اکسیژن حیات و آب باران و همۀ اینها را به او عطا میکنی و خیلی چیزهای دیگر را به او عطا میکنی.

با اینکه او [=کافر] تو را قُول ندارد .حاال من که تو را قُول دارم و به تو ایمان آوردهام ،به من چه عطا خواهی کرد! خب
توجه میدهد به
این یک معنای ابتدایی و یک مصداقی میتواند باشدَ .اما عرض شد مطلب از این خیلی باالتر است و َ

اینکه همهی موجودات عالم هم -الُتَه موجودات عالم تکوینا مطیع خدا هستند و بندۀ او هستند .این انسان بیچاره است

تمرد تو را بکنند این عطای تو از عطا بودن در نمیافتد و واقعیَت عطا
تمرد میکند -همۀ انسانها هم تو را نشناسند و َ
که َ
مفصال جلسۀ قُل عرض شد.
از توست و این واقعیَت مخدوش نمیشود و توضیحاتی که َ

مفهوم خیر دنیا و خیر مآخرت

« َا ْع ِ
اک»؛ با این دید توحیدی که خدا توفیق بدهد ما در این ای َام که آستانۀ ورود بر شعُان و رمضان و
طنی ب ِ َم ْس َئ َلتی ِایّ َ
مقدمه در آستانۀ این ایَام این به قدری مهم
اوج خودسازی و تزکیۀ نفس برای رسیدن به حقیقت توحید هست ،در این َ

توجه
است که میبینیم هر روز و بعد از هر نماز که زمینۀ فهم این حقایق در انسان فراهم میشود این حقیقت را به ما َ
میدهد .با این دید ،وقتی زندگی خود را در ارتُا توحید قرار میدهد ،آنگاه از خدا چه میخواهد؟ « َأ ْع ِ
طنی ب ِ َم ْسئَ َلتی
میع َخی ْ ِر اال ِْخ َر ِه»1؛ خدایا من از تو یک چیزی میخواهم .یک چیزی که این را اگر
ِایّ َ
میع َخی ْ ِر الدُّ نْیا َو َج َ
اک َج َ
بدهی دیگر همه چیز را در زندگی دادهای و آن جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخرت است .عرض شد این دعاها تماما

بدون استثناء هر دعایی در هر ایَامی و ساعاتی و در هر حاجتی و در هر موردی از حوائج زندگی بدون استثناء تماما ما را

شدت و ضعف دارد .زمینههایش متفاوت است و موردهایش متفاوت است .همه
به سوی توحید حرکت میدهند .منتها َ

میخواهد ما را در توحید حل کند و هضم کند .خیر دنیا و آخرت را از تو میخوام و آن هم جمیع خیر دنیا و آخرت.

باز هم شاید در ذهن ابتدایی این به نظر برسد که :خدایا من هم در این دنیا بخورم و بخوابم و هرچه دلم میخواهد به آن

برسم و هیچ مریضی و مشکل و گرفتاری و هیچ نُاشد و همۀ آنچه که به راحتی من و رفاه من و آرامش کل َی من مربو
است در این دنیا همه را بدهی و در آخرت هم همینطور یکراست بروم بهشت و بخورم و کِیف کنم و عیش کنم و
جمیع خیرات به من نصیب شود .کسی که رفاه خود را و خیر خود را منهای توحید احساس کند و بینش او منهای توحید
بخواهد خیر و راحتی و آرامش را به دست آورد ،خب این شاید چنین برداشتی از این عُارت کند .در حالیکه مطلب

باالتر از این است .اینجا ،هم یک نقطۀ معرفتی معاد و آخرتی را میخواهد به ما بفهماند و هم نکتۀ توحیدی را که همه به

یک نقطه میرسد و آن این است که کسی که در این عالم از چنان دیدی از خیر برخوردار باشد و در بین موجودات

عالم ،با آن دید که «خیر» تعریف شد ،بهرهمند باشد ،زندگیش با موجودات عالم با توحید باشد ،در اجتماع ،خانواده ،در
مسایل شخصی ،در خورد و خوراک و خواب ،کار و در تمام حاالت خودش با توحید شد که از خیر بهرهمند شد ،باطن
این در عالم بعد هم خیر ظهور خواهد کرد .کما اینکه در ادامهی دعا همین را عرض میکند .اگر کسی در این عالم و در
 ... -1به خواهش من از همۀ خیر دنیا و همۀ خیر آخرت به من عطا کن .الکافي ،ج  ،2ص .584
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زندگی این عالم همراه با توحید نُاشد و وجه دیگر این زندگی را بُیندکه این موجودات مستقل هستند و منهای ارتُا

توحید باشد که شر است ،با زندگی شر در این عالم ،باطنش در عالم دیگر شر ظهور خواهد کرد .این کل خیر دنیا و
مفصال بحث شده است که در بعضی جلسات چون
آخرت رابطۀ این حقیقتی است که در آیات و روایات دربارۀ این َ

مفصل عرض شده حاال خیلی کوتاه و اشاره به این آیه استناد میکنیم .در سورهی آل عمران خدا میفرماید« :یَ ْو َم»
خیلی َ
روز آخرت را توضیح میفرماید صفاتش را« -تَ ِن ُسوٍ»1؛
ن َخیْر ُم ْح َضر ًا َو ما َع ِم َل ْ
ل نَ ْفس ما َع ِم َل ْ
ت ِم ْ
ت ِم ْ
ج ُد کُ ُّ

این صریح کالم خود قرآن است .آن روز ،روز آخرت یک روزی است که یک چنین خاصیَتی دارد که هر نفسی ،هرچه

که در این عالم از آن صادر شده است ،چه خیر و چه سوء« ،تَ ِ
ج ُد»! آن را مییابد ،آنچه که در این عالم از آن صادر شده
است آن یافته میشود ،در ِ
خود خودشُ « .م ْح َضر ًا»! حضوری .خودش در خودش حاضر میشود آن حقیقتی که در این
بچۀ چهار ساله یا سه ساله با هم بازی میکردند و در بازی بین خودشان یک خاطراتی
عالم با آن بوده است .مثال در دو تا َ

بچگانه بود و گذر کرد .بعد از بیست سال که اینها رشد
پیدا کردند .آن موقع برایشان این خاطره هیچ مهم نُود و یک امر َ

بچۀ سه یا چهار ساله بودم و هستم و چیزی غیر از آن نیست.
میکنند آن خاطره را که در خودش اآلن میبیند من همان َ
یعنی خودش را دو چیز جداگانه نمیبیند .عینا و تماما حضور خودش در خودش را احساس میکند .آن خاطرهای که

توجه و اهمیَت بود ،اآلن برایش به تناسب رشدی که کرده است هفتاد درصد ،صد
بوده آن موقع یک درصد برایش قابل َ
درصد ،پنجاه درصد و به مقدار رشد و شعوری که برایش باز شد ،آن [خاطره] هم با خودش اینجا باز شد و تماما خودش

در خودش حاضر میشود .نه حاضر شدن مثل اینکه یک پیراهنی بیاورند و در بدنش تنش کند و حاضر در بدن من شد.
ل ن َفس»! خود آنچه که در این عالم زندگیش با توحید بود ،این حقیقت در عالم باطن و این
نخیر! حاضر در نفس« ،کُ ُّ

مستقال آن چیز را میدید منهای توحید که شر است ،آن حقیقتا
خیر ،باطنش باز میشود .اینجا اگر منهای با توحید بود و
َ

باز میشود؛ آنجا خودش در خودش « ُم ْح َضر ًا» .و آیات دیگری که حاال دیگر وقت نمیرسد و قصد داشتیم اینها را
ِ
اآلخ َرة» این به این معنا نیست که دنیا
ل شَ ر» این « ِفی الدُّ نیا َو ِفی
ل َخیر َو کُ ُّ
بعنوان شاهد مثال عرض کنیم .پس «کُ ُّ
مستقال برای خودش و خیر اینجا امکان
برای خودش یک زندگی مستقل است و آخرت هم یک زندگی دیگری است
َ
دارد به اینجا کسی به این برسد و آنجا کسی نرسد و شر اینجا کسی باشد و آنجا به آن نرسد .اینطور نیست! اینها در طول

هم هستند .هرچه که در این عالم نفس برایش اثر پیدا کرد ،باطنش در آخرت باز میشود و عمق آن ،هم خودش عمقش
ِ
حقیقت عمقش باز میشود .آنوقت با چنین دید
باز میشود خودش برای خودش و آن اثری که از او صادر شده بود،
توحید و معاد اگر با هم جمع شوند و انسان بتواند با چنین بینشی در این ای َام خودش را تربیت کند ،خب قابلیَت پیدا خواهد
متوجه باشد .دعاهای دیگر هم از این قُیل هستند.
کرد که شب قدر را هم َ

 -1روزی که هر کس آنچه را از کار خیر (در دنیا) انجام داده و آنچه را از کار بد به جا آورده حا ضر شده مییابد (عین آن اعمال را به صورت قیامتی

مجسم میبیند) .سوره آلعمران ،آیه .30
َ
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هر مآنچه بدون توحید باشد ،شر است

« َا ْع ِ
میع َخی ْ ِر اال ِْخ َر ِه»؛ خدایا من آن نان و پنیری که میخورم منهای
طنی ب ِ َم ْسئَ َلتی ِایّ َ
میع َخی ْ ِر الدُّ نْیا َو َج َ
اک َج َ

شر شد .آن کره و عسلی که میخورم ،سیُی که میخورم ،یک لیوان آب ،شربت،
توحید نمیخواهم بخورم و آن برایم ّ

شیری را که میخورم ،نمیخواهم منهای توحید باشد .این ماشینی را که استفاده میکنم ،لُاسی که میپوشم ،این کاری

که میکنم ،این تنف َسی [که میکنم] ،هر مقدارش که با توحید است و یا با آن دید که در ارتُا با حقیقت تابش فیض

است ،آن مقدارش خیر است و بقیَه ش ّر است .میوه را مالحظه فرمودید -بال تشُیه -که از درخت میچینیم ،وقتی می-

خواهیم در آبمیوهگیری بریزیم و آبش را بکشیم ،آن مقداری که رسیده است ،آبش را خواهد زد و بقیَه تفاله است و این

اصال چیزی واضح است .شما یک میوهی نارس را بیاورید در آبمیوهگیری بریزی .نیم استکان هم آب نمیدهد و هیچ
ندارد و همه تفاله است .همان میوه چند روز دیگر خوب برسد دوباره بریزیم ،میبینیم یک استکان آب و بقیَه [تفاله

است] .هر مقداری که رسیده آخرش میبینیم درست برعکس شد .یک لیوان آب میدهد و یک قاشق مثال تفاله میدهد.
این یک نظام آفرینش است و مخصوص این سیب و هویج و غیره نیست! کل نظام آفرینش در حال حرکت است .در هر

حرکتی هر بذری ،هر گیاهی ،هر میوهای ،هر درختی به تناسب خودش از آن لحظه که میخواهد جدا شوند آن مقداری
که آن به درد بخور است و بقیَه تفاله است ،این دارد از آن جدا میشود .در زندگی ما برای یک سیب دنُالش هستیم که

اینها رسیده باشند و ما خودمان که یک روزی از آن آبمیوهگیری رد خواهیم شد ،چه مقدارمان تفاله است و چه مقدارمان
اص ِر ْف َعن ّی
میع َخی ْ ِر اال ِْخ َر ِه َو ْ
میع َخی ْ ِر الدُّ نْیا َو َج َ
حقیقت خودمان ،آن را اصال در فکرش هم نیستیمَ ...« .ج َ
جدی زندگی بین این دو
میع شَ ِّر الدُّ نْیا َوشَ ِّر اال ِْخ َر ِه»1؛ اینها در طول هم هستند و یک نوع ارتُا
ب ِ َم ْس َئ َلتی ِایّ َ
َ
اک َج َ

[وجود دارد] .این نیست که ما در عالم که شر شدیم این کار تمام شد و رفت .اینطور نیست! ادامه دارد تا برسد به ش ّر
در آخرت .این نیست که ما زحمت میکشیم و مجاهده و کوشش کنیم به اینکه خیر این چند روز دنیا است .نه! این خیر

میارزد که انسان روی این سرمایه بگذارد .چون تازه شیرینتر آن ادامه دارد که آخرت پشت سرش است .خالصه اینها
منفک از هم نیستند براساس آیات و روایات که در جلسات خیلی گذشته اینها بحث شده است که اگر تطُیق بدهیم
َ
مطلب خیلی واضح است.

درخواست کمال و کمال مطلق از درگاه احدیت

ریم»2؛ چرا ما اینها را از تو میخواهم؟ با چه بینشی از تو اینها
«ف َِان َّ ُه غَی ْ ُر َمن ْ ُقوص ما َا ْع َطی ْ َ
ن فَضْ ل ِ َ
ت َو ِز ْدنی ِم ْ
ک یا کَ ُ
ت»! تقریُا عُارت ا ُخری آن کثیر و قلیل است.
را میخواهم؟ خدایا بینشم این است که «ف َِان َّ ُه غَی ْ ُر َمن ْ ُقوص ما َا ْع َطی ْ َ
کمی از آن واضحتر است .چون که خدایا هرچه که از تو عطا شود این کمال است و بینقص است« ،غَی ْ ُر َمن ْ ُقوص»! این
 ... -1عطا فرما مرا که از تو درخوا ست میکنم جمیع خوبیهاى دنیا و جمیع خوبیهاى آخرت را و دفع فرما از من به درخوا ستم از تو جمیع شرور دنیا

و آخرت را .الکافي ،ج  ،2ص .584

 ... -2زیرا عطاى تو بینقص است؛و از فضل و کرمت به بهرهى من بیفزا،اى خداى کریم .الکافي ،ج  ،2ص .584
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عُارت قُلی را با این عُارت واضحتر بیان میفرماید .هرچه که از تو صادر میشود کثیر و عین کثیر است ،بلکه از آن هم

ت»؛ هرچه که از تو عطا شد آن مطلقا کمال
باالتر مطلق است ،کمال است و مطلق کمال است« .غَی ْ ُر َمن ْ ُقوص ما َا ْع َطی ْ َ
ک»! درست است که هرچه از تو عطا شد مطلقا
ن فَضْ ل ِ َ
است .نقصی در آن پیدا نیست .حاال که اینطور است « َو ِز ْدنی ِم ْ

کمال است َاما من میخواهم به کمال مطلق برسم! « ِز ْدنی»؛ چون کمال است هرچه که از تو عطا شد .وقتی کمال است
و نقصی نیست پس این « ِز ْدنی» میخواهد چه بفرماید؟ « ِز ْدنی» ،این کمال مطلقش را میخواهد .یک مثالی عرض کنیم

و مطلب از این قسمت جمعوجور شود .الُتَه این مثالها که خیلی ناقص هستند و شاید بعضا نارسا هم باشند؛ چون امکان

مجرد در الفاظ نیست .اینها از باب تقریب به ذهن است .یک گ ُل مثال گ ُل سرخ را شما در نظر بگیرید ،خب
تطُیق حقایق َ
این نسُت به بوتۀ چوب و برگ و شاخهها و ریشههایش لطافتش خیلی باالست .همه گ ُل هستند و همه یک بوته و یک

چیز استَ ،اما این چوب و ریشه و اینها درست است که در آن دخالت داشتهاند در رسیدن به گ ُل بودن آن گ ُلَ ،اما

باآلخره در این ساختمان آن لطیفترینش آن گل است و غلظتی که آن پوست و ریشه و ساقه و برگ دارند ،اینها ندارند.

این دیگر مرحلۀ لطیف لطافت این غلیظها این است که باال آمدهَ .اما با یک نگاه عمیقتر از این هم میتواند لطیفتر

باشد .این گلُرگها نسُت به چوبش لطیف و زیُا و خیلی نرم است؛ َاما از این هم میتواند لطیفتر باشد و شود گالب
که شف ِ
َاف شف َاف است و ِ
زالل زالل است با همان عطری که خودش دارد .این دیگر حتَی قابل مقایسه با آن گلُرگها
نیست .اینقدر زالل و شف َاف است و لطافتش فوق لطافت این گلُرگهاست ،تا چه رسد به آن پوست و فالنَ .اما این
انسان میخواهد از آن هم باالتر برسد که آن خود خود عطر است که میخواهد آن را بدست آورد .اگر به آن برسد این

آب گالب هم که آب با آن است ،از این هم یک چیز لطیفتر دیگری است که اتَفاقا همهی این ارزشها بخاطر جوهرۀ
خود این عطر است که میخواهد فقط آن ِ
خود ِ
ِ
خود خودش باشد .از این مسیر غلیظ مدام به طرف لطیف شدن و لطافتها

خود ِ
میرود تا برسد به ِ
خود خودش ،که آن بوده که در این جاری است و اینها را هم ارزش داده است .انسان یک موجود
بینهایتی است که چون خودش بینهایت است بنابراین عاشق بینهایت است و عاشق کمال است .لذا در همۀ اموری که
اینها را دلش میخواهد و دوستشان دارد ،دنُال کاملش است .این انسان اینهمه هزینه میگذارد و دانشکدهها و بودجههای

کالن [میگذارد] تا مثال ما میوۀ سیب را می خواهیم از این کاملترش را از عالم طُیعت بیرون بکشیم .چرا این کار را
میکند و هزینه میگذارد و چهل سال هم ایبسا روی این کار میکند؟ چون امید دارد و باور دارد که این سیب مراحل

کاملترش هم هست که در این عالم که میخواهم آن را بدست بیاورم .آن را که بدست آورد باز دستبردار نیست .مدام

مزۀ چهار میوه را بدهد .آقا
میخواهد روی آن باور باطنی ذاتی خودش [کار کند] ،میخواهد سیُی باشد که ایندفعه َ
محال است .نخیر این امکان هست و میدان باز است .میخواهد سیُی باشد که عطر چهار نوع گ ُل را بدهد .نمیشود! چرا

میشود .از کجا میگویی و این یک چیز محال است .نخیر آقا! این هرچه جلو بروید ،عالم بسوی کمال است دیگر! یک
موتوری درست کرده و حاال میگوید فالن ماشین باشد ،فالن مدل باشد و تا سفینهی فضایی و باالتر [پیش میرود].

میگوید هرچه برویم ما کمالش را میخواهیم .این یک سری نواقصی دارد که میخواهیم این نواقص دیگر در این نُاشد.
هرچه که شما دق َت کنید این انسان عاشق آن است ،عاشق کمال آن را همیشه [میخواهد] و هیچوقت دست [برنمیدارد]،
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اگر شما بگویی که مثال فالن غذا یا فالن نوع از این [چیز] دو برابر [باالتر است] ،یک مدل که یک مختصر عوض میشود،

دیگر انسان حاضر است [دنُالش برود] .که این طُع خواست انسان است .حاال چطور میشود درباره خودش یک چنین

عقیدهای ندارد؟ چنین امیدی ندارد و چنین حسابی را باز نمیکند؟ و همه چیز برای یک میوه چندین سال وقت میگذارد
َاما برای خودش یکساعت هم آن وقت را نمیگذارد که آقا من هم یک موجود بینهایتی هستم و میتوانم به کمال

برسم و بلکه به کمال هم که رسیدم ،کمال را هم قُول نمیکنم .میخواهم کمال مطلق را برسم .مطلق در برابر مقیَد است.
چون کمال نقصی ندارد وقتی یک چیزی یا یک ذ َرهای به یک چیزی اضافه کردید و در آن تغییر دادید این دیگر قید

پیدا کرد و این از کمال بودن میافتد .این انسان مطلق را میخواهد و کمال مطلق را میخواهد .انسان خاک را زحمت
میکشد و بوتۀ گ ُل میکندَ ،اما منتظر هست که گ ُل کِی بدهد .گ ُل را منتظر است که گالبش را چه کند و مدام میرود
ِ
مطلق مطلق خود عطر است .خودش که میتواند به مطلق برسد و بلکه به کمال مطلق برسد .این دعا میخواهد
تا آخر اینکه

به ما این تربیت را و این بینش را باز کندِ « .ز ْدنی»! چرا « ِز ْدنی»؟ چون عطای تو که کامل است و کمال است و «غَی ْ ُر
َمن ْ ُقوص» است« .غَی ْ ُر َمن ْ ُقوص» یا به عُارت دیگر «کمال» بگوییم ،یکی است! « ِز ْدنی» چیست؟ « ِز ْدنی» یعنی دیگر
برود به ِ
خود خود آن جوهره [برسد] .روی این بینشها انسان باید هر روز کار کند و با این بینش زندگیش را مدام تنظیم

کند .توحید به این معنایی که ما به صورت تقلیدی ،عرفی و به صورت متعارف و شناسنامهای و به صورت یک امر ذهنی
جدی زندگیسا ِز سرنوشتساز [تُدیل کند] .چه بخواهیم و چه
و خیالی [میدانیم] ،بخواهد اینها را بریزد و به یک امر َ
نخواهیم ،چه بدانیم و چه ندانیم ،ما در یک چنین هستی در حرکت هستیم .هرمقدار به برکت این دعاها ،زمانها و ایَام
جدی بوده است .یک کودکی که
این بیداریها باز شود و اثرش را بگذارد ،یواش یواش خواهیم دید که مطلب چقدر َ
در گهواره خوابیده است ،این عین حالش نیست که من در اتاق مثال تاریک خوابیدهام ،اصال تاریکی برایش مفهومی
ندارد .من در یک گهواره زندانی شدهام ،این اصال برایش مفهومی ندارد .در کِیف خودش است یک الستیکی را گذاشته

دهانش و کِیف میکند و خوابش هم [که هست] .چرا؟ نمیداند که در چه تاریکی و در چه زندانی است؛ چون نمیداند

توجه به آن مطلب برایش باز نشده است ،اینقدر آرام و راحت و بیخیال است تا وقتی
و
متوجه نیست و غافل استَ ،
َ

بچه را نگه دارید.
برایش یک ارتُاطی باز شود و بُینید .یک چند ماه دیگر کمی که دست و پا باز میکند ،حاال بیاید این َ
بابا تو دیروز در گهواره که اینطور بودی! گریه میکند و در و دیوار را چه میکند و مدام خودش را میزند که مثال

بروم به کوچه .مادرش هم از دست این دنُال چادرش است برای حفظ حجابش و این بچه جلوتر از مادر کفشهایش را
میخواهد .چطور شد شما که تا دیروز [تو گهواره آرام بودی]؟ کمی رشد دارم میکنم و این چیزها را میفهمم .آنگاه
این دعاها ،این ادعیَه جایگاهش را باز خواهد کرد و یواش یواش معلوم میشود که چرا ما دشمنان اهلبیت علیهمالسالم
را از ِ
ته دل نفرین میکنیم .چون آنها ما را به این روزگار انداختند .اهل بیت ما را میخواستند به کجا برسانند؟ از ما چی

متوجه خواهیم شد
تربیت کنند؟ ما از چه عظمتها و نعمتهایی محروم شدیم؟ و جایگاه دعاها برای ما باز میشود .تازه َ

که منظور از این ایَام این نیست که یک سفرهی رنگینی باز کنیم و برای یک کس فقیری پُز بدهیم و یک کسی هم که
آمد یک نان و مربَایی هم خورد و چنین [شد] و تا ماه رمضان بیاید فورا آن سفره است و آن شب قدر و یک دعا و
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باآلخره هرطوری یک نماز و تشریفات ظاهری و دیگر تمام شد .تا اینکه این دعاها میخواهند با ما چی کار کنند؟ این
ادعیَه میخواهد ما را چی تربیت کند و چه حقایقی را باز کند و ما را به حقیقت بیندازد؟ خیلی عُارت جالب است« .ف َِان َّ ُه
ت» برای اینکه هرچه که تو عطا کنی آن کمال است و مطلقا کمال است و نقصی در این نیست.
غَی ْ ُر َمن ْ ُقوص ما َا ْع َطی ْ َ
َاما « َو ِز ْدنی» ،من میخواهم که به کمال مطلق برسم.

تربیت عالم با صفات جمال و جالل خداوند

توجه میدهد به جالل
ریم»! کریم از صفات جمال الهی است .زیُاییها از صفات جمال صادر میشودَ .اما بالفاصله َ
«یا ک َ ُ
الل َو ِ
االک ْ ِ
رام» ،1چون انسان و جامعه و عالم و کل
توجه به جمال الهی« ،یا ذَاال َْج ِ
الهی .یا «ذَاال َْج ِ
الل»! باز بالفاصله َ

ماسوی ه َاّلل با این دو اسم الهی دارد تربیت میشود .اسم جالل و اسم جمال! [تربیت] مرتَُا با این دو است .شما یک نانی را
که میخواهید باآلخره نان بشود ،هم از آب استفاده میکنید و هم از آتش استفاده میکنید .خداوند اصال این عالم را

آفرید در داخل جمال و جالل دارد مرتَُا اینرا پرورش میدهد .لذا آن مشکالتی که به تعریف ضعیف ما بلکه اشتُاه ما

شر میدانیم با این دید اینها را ظهور جالل الهی خواهیم دید که خودش توحید است .با این دید از مشکالت،
مشکالت را ّ
ما چه استفادههای تربیتی خواهیم کرد؟ در رفاه و نعمت و لذَتها ،در نقطۀ مقابل سختیها؛ این جمال الهی است.

دیدگاه توحیدی در مالکیت کل وجود

اگر ما با این دید توحیدی به نعمتهای خدا نگاه کنیم ،آنگاه اینها را مستقل نخواهیم دید و استفادۀ توحیدی از اینها

تصرف اینها هستم.
خواهیم کرد .احساس نخواهیم کرد که اینها مال خود ماست که من کارهای هستم و صاحب اختیار در َ

بله من مالک هستم به اینهاَ ،اما مالکیَت من نسُت به دیگری است که حق مالکیَت دارم .نسُت به دیگری مالکیتم ارزش
ِ
اشتراک فکری» نیستیم ،مالکیَت ما مستقل است و محترم است َاما نه در برابر
و اصالت دارد .ما دید مارکسیستی نداریم« ،
خدا .با دید توحیدی در برابر خدا من تمام امکاناتم که هیچ ،به کل موجودیَتم هم مالکی َت ندارم .آنگاه این دو اسم جمال
و جالل است که انسان با دید توحیدی که کل زندگیش که جمع شده با مشکالت و راحتیها ،این را مرتُا دارد در مسیر

توحید رشد میدهد .اگر اینطور شد ،این انسان آتش برایش حرام خواهد شد و ا َال دستگاه خدا اینطور نیست که خب

ما خدایا این یک ماه را هر روز چندین بار گفتیم « َح ِّر ْم شَ یْبَتی َع َلی النّا ِر»2؛ پس کو؟ من هر روز اینجا [از خدا
میخواهم]! خدا دارد در دعا راه نجات از آتش را تنظیم میکند ،بیان میکند ،روشش را میفرماید ،دیدگاهش را باز
میکند .اگر این دیدگاه جا افتاد و اثر وجودی خود را گذاشت ،اثرش این خواهد بود که آتش بر من حرام بشود .لذا ما
مقربین درگاهش و به احترام مولودین این ایَام برکات خاص و منحصر به فردی که در
از خدا میخواهیم که به احترام َ

شاءاّلل عنایت دهد و عنایت
این ایَام در این سه ماه عنایتش را به این عالم فرموده ،از آن لطف و کرمش میخواهیم که ان ه َ
 ... -1اى صاحب جالل و بزرگوارى .الکافي ،ج  ،2ص .584

 ... -2محاسنم را بر آتش دوزخ حرام گردان .الکافي ،ج  ،2ص .584
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کند که ما بتوانیم آنچنان که خودش میخواهد از این ایَام و برکاتش بهره بُریم ،بینش توحیدی ما باز شود و تحت تربیت
شاءاّلل از این ادعیَه و قرآن و دستورالعملهای این ایَام این قابلیَت را پیدا کنیم.
توحید قرار بگیریم و ان ه َ

در آداب دعا هست که این در اصول کافی 1هم آمده خیلی از مراتب دعا که معصومین علیهمالسالم فرمودهاند که این

مفصل است که یکی از این حاالتش هم این است
حالت ذل َت -اسامی مختلفی هم دارد این حاالت -دعاها که خودش َ

که انسان وقتی دست به ریش میگذارد و انگشتش را تکان میدهد که این چون فعل حضرت بوده است ما به حساب

فعل حضرت اینرا انجام میدهیمَ .اما روی این حساب که در تعریف حاالت دعا آمده که نوعی ذل َت است در محضر
حضرت احدیَت حاال خود دست یک معنایی دارد در این مسایل معارف که عالمت قدرت است و انسان حاال ریش هم

توجه به همهی اینها
خاصی دارد و با َ
عالمتی دارد ،صورت و وجه انسان که مؤمن در محضر خدا صورتش یک حساب َ
خالصه این یک نوعی ذل َت در محضر حضرت است و اطاعت ،در واقع رعایت آن عمل حضرت است که انجام داده

بود.
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